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lfr. 191. Boobnm, wtorek 22-ao sierpnia 1905. 
"' ;a 

• 
. dzienne płsao ltdowe dla Polak6w !la obezytnio, pogwłt•oa1 ogwfaeit orąz sprawo• 1.arodowym, politycznym ł zarobkoWJll~ 

Wychodzi codziennie z WYJątkiem dni poświątecznych 
Przedplata kwartalna na poczcie i u listowych wynosi 
l mr. 50 fen., a z odnoszeniem do domu 1 mr. 92 fen. 
,Wiarus Polski" zapisany jest w cenniku pocztowym 

I Imię ~oże za Wiara I Ojczyzna ! 
Za inseraty placi się za miejsce rządka drobne~o druk.w 
ogloszenia zamieszczone przed inseratami 40 fen. Ktt 
często oglasza, otrzyma rabat. - Listy do „Wiaria• 
Polskie~o" należy frankować i podać w nich doklad-

' pod znak!em „t. polnisch" nr. 128. ny adres piszącego. Rekopisów sie nie zwraca. 

lłiedakcya, Drukarnia i Ksi~ge.rnia v.najdujo si~ w Bochum, przy ulicy Maltheserstrasse. Adres: "Wiarus Polski", Bochum. - Telefonu nr· 1414. 

Rodzice polscy! Uczcie dzJeci swe 

6w !ć, czytać i pisać po polsku! Nie jest 

Pelakiem, kto potomstwu swemu zniem

uyć się pozwoli! 

Z wyp_a,dków dnia. 
!'I 

Układy pokojowe przerwane. 
Według jednych wiadomości co do 

czterech, według innych w do dwóch pun'„ 
iktów nie mogli się por·ozumiieć pełnomnc
nucy pokojowi i dla tego zawiesili rokowa
nia pokojowe. Rozstrzygnięcie sprawy 
zależy obecnie od rządów w Tokio i Pe
tersburgu, od których oczekują ustępstw. 

Oaizety angiielskue zaZ'naczają, iż i·est 
rzeczą nawet bardzo pralwdopodobną, że 
uklady zostaną zerwa1ne. Prezydent Roo
sevelt stara się zapobiedz ostateczności. 

Ciekawość pruskiej policyi. 
Donoszą nam z peiwnej mi1ejscmvości, 

. że pol1cya dopytuje się kiedy pojedzie, do 
Rzymu deputacya polska: w sprawie ·opieki 
du-cho\v~nej, oraz kto do Ol\Vcj deputacyi ma 
należeć. - I policya powinna nie zapomi
nać , że cieK:aW()ŚC, to p~erwszy stopi1eń do 
piekła. 

Telegramy. 
L o 11 d y n. W całych Indyach panuje 

klęska głodowa. Umierają setki krajow
ców. 

P e t e r s b u r g. W ostatnich zabu
rzeniach w Kierczu zabito 300 żydów. 

B e r I i n. Wiadomość o zamordowa. 
niu biskupa Sp,iessa potwierdza się. Po
wstanie w niemieckiej Afryce wschodniej 
szerzy się coraz więcej. .Rząd niemiecki 
wysłał na wybrzeża tamtejsze jeszcze 
jeden krążownłk. • 

Pierwszy krok do konst:ytucyi 
w Rosyi. 

W ostatnich wiadomościach zeszłego 
ł1Umeru podaliśmy już czyteln~korn naszym 
telegram o ()głoszeniu projektu utworzenia 
:zgromadizenia narodowego w Rosyi. O 
koinstytucyi, we \vlaściwcm tego słowa zna 
1czeniu mówi'ć jeszcze ·nie można, gdlyż OIWO 
1Zgrnmadzeni1e narodowe ma być tylko 
przyboczną rad:ą cara wybraną prziez nai
·ród, na w wskaizuje już naizwa (ga1sudar
stwienn•oj duma. - cairskai rada;), 

Duma nie będzie pns.iadala głosu roz
strzygaijącego, lecz jedy·nlie głos doradczy, 
ia: zasada samod7.lierżawiai mai zostać od za
-chow~ną. Zależy teraz jedyni'e od! nairodu 
rosyjskiego, czy będzie potraJil rozszerzyć 
zakres pra:W swych. 

RadoścL ogloszony uka.iz carskd w Roi.. 
syi nie wy:wotał, g;d•yż naród żądait .więce1. 

Polskę upośledz10no pod wply:wem 
·czynownictwa i pod wptywem niem1tei-

· .ckim, gdyż nie przyznano Polakom tych 
praw, jakie otrzymał naród rosyjski. 

Car mianował też już komisyę, która 
wypracuje osobny!, wyjątkowY regulamin 
'-lrył>orczy dla dz,ielnic polski'ch. 

Ca!ły projekt obejmuje 63 artykułów 
zasadniczych oraz tekst manifestu ca:rsikj\e. 
go, w którym mi'ędzy innemL powiedzłaino, 

·ie pierwsze obraidy rozpc>czniJe duma w 
połowie s~cznia roku przyszłego. 

Osobne okręgi wyboraze stanowić bę
dą prowiincye, Q wielkie miasta; -ogólna U

·-czoo posłów wynosić b"dzie 412, w Uczbie 
tej 28 wY'branyich w wielkich miastach; wy 
'bory będą pośrednie, a•toH pra\vo glosowa-

nia posliadają wszyscy mężczyźni, którzy 
skoi1czyli 25 r-ok żyda, kob\letom wolno 
glosować w zastępstwie mężów lub sy
nów; glosi::Ywanie jest tajne i odbywa się 
pod dozorem władz, kandydatom posel
skim wo·lno kandydować tylko w jednym 
okręgu; pQseł winien umieć po rosyjsku. 

Najważnilejsze artykuły projektu ogło
simy dla braku miejsca w następnym nu-. 
merz.e. 

„Manifest carsk1i, który poprzedza pro
jekt brzmi, jak następujeJ: 

Państwo rosyjskie utworzyło · ,i u
twierdzif,o się na zasadzie nier0zerwalnej 
jedności cesarza z narodem a narodu z ce,
sarzem. Zgoda i jedniość cesarza i naro
du stanowią siłę moralną, która w prz·ecią
gu wi'ekó\V Rosyę uks.ztałtowala, •We 
wszelkich nieszczięściach n przecirwko 
wszefakim 1napadl{)m ją broniła1 i ażrpo-dzis 
dz.ień jest J1ęlmimią jedności, niezależ1ności, 
ntenaruszalności tak na teraz, ialm ri na 
przyszłość. Ma!nifestem z dlnia 26 lutego 
1903 r. zawez\valiśmy wszystkich wier, 
nych synów ojczyzny do zespolenia się 
serdecznego, abyśmy mogli ()trgali\\7,acyą 

państwmvą uzupełnić, opierając życie we
wnętrzne na Podstawach pewrnych. Stara
liśmy się następnie, aby te urządz~iia, któ 
re byly wynikiem publicznych wyiborów, 
łączyły się zgodnie z istnuejącemi władQ";a
mi rzą.dowemi, i aiby usunąć ujawniającą 
się między niemi niezgodność~ która oddzia 
lywała '\Vi sposób niebezpieiczny na• nor
malny bieg życia państw101wego. Samo
władni cesarze, nasi przodko:wie, cel ten 

· zawsze mi'eli na dku. Na1stala obecnie po
ra, aby spełnić ich dobre zaJmi·ary fi zwo
łać z całego rosyjskiego państwa deputo
wainych, którzy czynny udzial Wiz.ią~ 
mają w opracowaniu ustaw. W tym celu 
dodamy wyższym urzę<lom państwiowym 
owbn.e ciafo doradcze, którego za.ct:an1i1em 
będzie, opracować tymcza·SO!W•O projekta 
dto ustaw, nad1 niemi rad'zić i budżet paz1-
stwowy zba!d~ć. Z teigo powiodu uważali1ś
my za rzecz dobrą, przy zachowainiiu pra
wnej podstawy samowladztwa, dumę pań
stwową ustanowić i regulamin wyborów 
do tejże dumy zatwierdz.ić, rozszerzając 
pratWJomocność ustaw tych .na cale pań
stwo, z niektórymi wyjątkami, jaikitie oka
zały się potrzebnymi dla pewnych okolic, 
w których Wrch{)ldzą '\\1 rachubę nadzwy
czajne stosunki. 

Co się tyczy udziału deputowanY"ch 
wielkiego ksi.ęstwa finlandzkiego w tych 
pracach <lumy państwowej, iktórei odnoszą 
się doi carstwa wiogóle, a o„wegoi kraju w 
szc·zególn1ości, - to o tern osobne wydamy 
prziepisy. Równoczieśni1e r.o:zkazaliśmy mi·· 
nistrowi· spraiw wewnętr.zinych, aby narrn 
·natychmiast przedl1ożył regulaim~n wybo- · 
rów do dumy. państwowej, ażeby deputo. 
wani z 50 guberni~ i z pro,wi'ncyi. wojsko
wej nad Donem zebrać się mogli n~później 
w styiczniu 1906 r. 

Zastrzegamy subie staranie 01 tO\. a:by 
orga:nizacyę dumy państwowej udios:kona
~ić, a. Jeżeli p-Oldczas jej istni:enia okaiże się 
potrzeba! zmifany, talk, abY. odpowfad!ata 
'W!ymogom czasu i ·dlobru państwa, ·nie o
mieszkamy w chwili stosmvnej 1na.fe:i;yte 
wydać rozporządzeni1a. 

Mamy, to przekonanie, ze deputowaint, 
których zaufaJnie calego na:rodu powołuje 
na to, a.by braH udizuał w praicach prarwo
,dawczych rządu, okażą się Wl ob1iczu ca· 
tei ROISyi go'dnym~ ·za1Ufani·a! cesa1rza, który 
tch doi współpracowni'ctwa, przy telml wiel
ki1em dizi1ele zawzywa, i uczestniczyć ~ą 
Wl tej pracy w · zupełnej harmonii z inneml 
przez nas ustanowionerni urzędami1 i wła
dzami panstwowemi, w sposób poźytecz. 
ny i z zamiłowa.111iie:m, na dobrOi Rosyi, na· 
szej wspólnej matki, na V11Zmocnjenie Je-

dn{)ści1, pewnościi i wi.elkości cesarstwa, 
jako też na uspokojenie i p-0.wodze111ie na
rodu. Prosząc o błQgosławi1eństwo Boslde 
dla pracy tej przez nas do życia powola:nei 
instytucyi, pokładamy niewzruszoną na-
1dzieję w lasce Bosk~ej, i \V nieomylności 
wielkiego historycznego posta111n1ictwa1 

adóre Opatrzność naszej dmgiej ojczy,źnie 
przezna•czyla. 

Maimy niezachw~a.ną nadzieję:, Żie Ro
sya przy pomocy Boskie~ i za usHnem po1-
łączonem staraniem wszystkich jej synów 
·wyjdzie zwyciężko z cięż~i1ch doświad
czeń, które obecnie przechodzić musi, i że 
jako potęga1 puwstanie godnie na nowo1 w 
wielkiości ·i w chwale tysiącletni'ej swojej 
historyi. 

Dan w Peterhone, dnia 19 sierpniai w 
roku pańskim 1905, a pa.nawania naszego 
jedenastym. 

Gazety polskie, kapitaliści 
· niemieccy, a robotnicy 

polscy • 
Z powQdu strejku farbiarzy w Salk.

sonii wypowiedziała „Gazeta Polska" zid.a
nie, że rozżalenii kapitaliści zostali przez 
robotników doprowadzeni do ostateczno
sc1. nWrarus Polski" zwrócił „Gazect~ 
Polskllej" uwagę na to, że kapitaliśd - a 
już najmniej niemieccy - obrooy JudJ
w.ych gazet polskich nie paitrnebuią, a dalej 
wykaizal „·Wiarus Polski", że kap:Utaliści 
saksońscy wcaJe nie byli1 dopriow.adzeni do 
ostateczniaiści, gdyż ofiarowalii robotinikom 
14 marek 40 f enygów i pófo1iej 14 marek 
7'0 fenygów .dokfaqając więc jeszcze 30 
fenygów, podczas- gid'y „Gazeta Pol
ska" już przy 14 markach pisała, i>e kapi
taliści byli r.ozżalenii i uznalai ich za dopro
wadzonych do ostateczno1ści. 

Stanowisko „Gaz.ety Polskiej" byfo 
błędne i szkoidliwe dla spo·łeczieństw.a na
szego, na c-0 w1laśn•e wskazać p1 agnęli
śmy. 

Fakt poz<C>stain1e faktem i nagli! rzeczy
st-O•ść najdobitni1ej wykazala, że „Wiarus 
Polski" mia!t sluszność we wszystkich 
punlttach. 

Rozumiemy najzupełniej, że „Gazeta 
Po.Iska" dostała się wskutek teg,01 w po
loŻienie bardw tru.dne i bardzo nieprzyje~ 
mne. 

Nie u\.\1zględnfając-powod'ów „Wiarn
sa Polskiego" stanął po stronie „Gazety 
Po!Sikiej" „Orędownik" i pisze: 

Kościańska „Gazeta Polska" uznała 
za stósowne rozpisać sie nliedawno temu 
o strejku saskich tkaiezy i wypowiedzia
ła przy tem zdanie przychylne dla ka
pitalistów prreciw robotnikom. Rzecz 
samai dla sprawy polskiej odległa, zu
pełnie obojętna (?), artykulik „Gazety 
Bolskiej" sarn w sobie skromny, bez prc
tensyt ( ?), jak tyle inny.eh artykułów 
z.na.fd.ujących się w .nas·zej prasie ludo
wej. 

ł(to s1ię przypadki,om bl~iżej irn1e1resuje 
strejkującymi robotmkami w Sailrnonii, 
ten go też przeczytał ł odłożył na bok(?) 
Takie artykuly mogłyby Się znaleść nie 
tylko "' „Oaz. Polskiej'', ale i w rinnych 
Pismach naszycft, .nie tylko o mbotinikach 
WI Saksonii', ale także w1 Belgii, łlrszpa
nfr, Włoszech, Ame1ry1ce. 

„ WJarus" umiał jednak zroblt z tego 
kwestyą stanu i uczynił „Ga.z. Polskiej" 
ciężki zarzut, że kapttałiśoi obróny po(. 
skłcb gaiet, które uchodzą za ludowe. 
wcale ·nie potrzebują a Już chyba nal
mnieJ kapftalfścl niemieccy f 

Kościlańska „Gazeta" oopowied.z.iafa 
mu n.ai to w rzeczowy ( ) i energtczny 

sposób, broniąc się przed tci zupełnie 
zbyteczną ( ?) zaczepką. „Wiarus" po
draźnu·o-ny ( ?) odpowiada w dtugim ar
tYikule i znowu, jak przy '\v1iecu Straży 
w Dortmundzie, skarży się na wrogie 
usposobienie względem siebie jakichś 
„panów poznaf1skich ", którzy go okrzy
kują za sucyalistę, zarzucają mu, że za 
\\~iele broni robotników polski1ch, że w 
ten sposób walczą n:ie tylko przeciw: 
niemu, ale i przeciw Rodakom na obczy
źnie, i dowodzi przy tern, że przyszłość 
narodu naszego ściśle jest złączona z lu
dem i robotnikiem p·olsk1im, daleko wię
cej niż z szlachtą polską i t. d. 

I to wszystko. z powodu tegoi, że ko~ 
ściańska „Gazeta" przypadkiem rozpisa
ła się - o robo1tni1kach w Saksoniri ! 

W powyższych zdaniach „Orędowni„ 
ka" zaciekawia· najp·ierw bardzo pJjęcie, 
jakie ma „Orędownik" o odpowiedzi 
~,rzeczowej" Za to, że „Wiarus Polski" 
zwróci! „Gazecie Polskiej" uwagę na to, 
iż nie godzi się gazecie polsk:i.ej brać stro
nę nieimieck~ch kapitalistów i dn tego bez 
slusznJ·ści, bo szkodzi· to po-lskiej sprawie 
robotniczej, za to „Gazeta Polska" nazwa
la „W,ilarusa Polski'ego" wcyailistą, a „Orę
downik" robi1 za tern kropkę, i powiada, 
·iż ~,Oaz,eiCł P1olska" Odpmviedzrnla rzecz.o~ 
WO. 

Czyż nie ciekawe! 
Powtórzmy sobi·e jeszcze raz! Co 

pisat „Wi'1!rus Polski" był~ słowo w sło
wo prawdą, jaik t·o1 wykazuje rzeczywi'
stość; oo pisała „Gazeta Pdlska" byłQ sło
wo w słowo niepra,w<lą i doi tego szkodli ... 
wem, a na; dob.ttkę „Gazeta; .Polska:" 1t1a ... 
'Zwala „Wiarusa P,olskiego" s·ocyalistą na 
wzór gazet centrowych. Mimo to. staje 
„Orędo1wnik" po stronie ,.,Oaze1y Polskiej" 
i wyrokuje, że „Gazeta Polska" dala: od
powiedź „rzeczową". 

Toć przecież z koniecznośd dyskusya 
staje S1ie niemożliwą, jeżeli .gazety poznań
ski'e tak11e do nas stósować będą pojęcia l> 

rzerzowościl, a staje się niemożliwą nie z 
naszej Włiny, lecz z powodu stronniczo
ści gaze~ poznańskich! Co się tyczy „Ga
zety Polsbej", t·Jt istotnie dla n'i.ej dalsza 
dyskusya z „ Wiarusem Polskim" w tej 
sprawie jest niemożliwą. tak, jaik to pi'sze 
„Orędownik" w nagłówku swego airtyiku
łu. Bo cóż ma „Gazeta Aolska" jeszcze po
wi1edzieć? Tak bylo 4 jest jak „Wiarus. 
Polski" pisał; ,Gazeta. Polska," wuęc z ko
nieczności m1ilczy, bo rzeczywustości1 cLys~ 
kusya już nie zmieni. A teraz przyjrzyjmy 
się dalszym wywodom „Orę<lownlikai" ty
czącym się fatktów, które spo-W1odiowaly 
dys:kusyę pomiędzy .,„Oaizetą Polską" a 
„Wiarusem Polskim." 
Być może, że: lud,z-i·e nie znający stosun~ 

ków, które chcąc należy;c.ie zrozumi'eć na~ 
oczni1e poznać trzeba, wzdrygali ramiQlna
mi na.i dyskusyę „Wi:arusai PolskJego„ z 
„Ga,z.etą Polską" i ktwaili gl·owam~ mówią~ 
ze z.dumieni1em: „Swiat siię klOńczy! Co oni 
się sprzieczaią o robotniikóWi ·w Saksonili ! 
Co ich to obchodzi?" 

Zdaje się, ze i w „Orędowniku" z tej 
strony paitrzono. na sprawę. „Orędownik'" 
zaś myli sii.e strasznie, jeżeli pisze, że jest 
to rzeczą obojętną, iż „Oazerai Polska" wy
powiedziałai zdamie prz.ychylne dlai ka1*tai
list6w; przedw mbotniikom. Myli1 sięi też 
„Orędowniik", jeżeli są@i, że. czytclnilk!, je ... 
żeH jest robo.tni1k!em, przeczytawszy to 
zdanie odłoży gazetę na bok i _;rzecz 
skończona. 

:WyWody takie wykaizują, że „Orędo
wmk" nie wniknął w jądro rzeczy. 

Robotnik polski, który czyta w gaze
cJe poJskleJ zdanie przychylne kapiłali
stom ntemleckim - na domiar zdanie nie
słuszne, dobrze cz11~ ł ro~ttmfe, co tG-



·:z.naczy, bo wchodzą tutaj w grę najżywot
niejsze łnteresy···tego robotnika. 

Takfemi zdania.mi przycbylnemi kaa>i· 
tałistom niemieckim a wyjętem.J z gaurt poi 
:skJcb agitują następrue socyalistyczni i 
·centroWi agitatorzy pomiędzy ludem pot. 
sklm, usiłując go wciągnąć do swych zwią
zków i starając się w ten sposób obrzydzić 
mu wszystko, co polskie i wykazać, że w 
·społeczeństwie polskiem robotnik obrony 
.nie znajduje~ lecz tylko kapitalista. 

Nie wiemy, lecz być może, ~ prawdo„ 
·podobn;;e tak Jest, że „Orędownik" wcale 
do rąk nie dostaje owych gazet przez nie
~eckie „gewerkierajny" :i „ferbandy" 
wydawanych w języku polskim, w których 

'łżą w sposób niestychany wszystko, co 
łf}Olskie, i przytaczają z gazet polskich zda
nia w rodzaiu tych, jakie wypowiedzfała 
„,Gazeta Polska" w dyskusyi, o którą tutaj 
chodzi. Owe „ferbandy" i „gewerkferaj
ny" wspierane przez polityczne partye nie
m1ieckie rozrzucają następnie w dziesiąt-

. :kach i setkach tysięcy egzemplarzy ode
zwy i gazety, w których w swój sposeb 
starają się wykorzystać stronnicze i nie
oględne zdania gazet polskich, a rozrzuca-

. Ją je właśnie tam, gdzie ~~itacy~ polska 

. jest najsłabszą a lud na~~.nte1 uświa~o~o
ny. Gdyby „Oręct:owmk 0 1 tern wrndzia:l, 

jakie szkody wskutek tego sp.rawa ~ols~a 
ponosi, byłby się zapewne ma.czeJ ode

·zwal. 
Tylokrotnie „W,iarus Polski" na. to 

·.zwracał uvYa!g1ę, że nie nasza w tern wma, 
,;iż 11 0rędownikowi" ten punkt widzenia jest · 

· nieznany. 
Jeżeli „Orędownik" zwaiy teraz, że 

na -0bczyźme, .to jest w całych N~mczech, 
rozproszonych jest kilka set tysięcy; ro
botników polskich zależnych od tychże k~
p1talistów niemieckich, po który.eh strome 
"-'tanPła Gruzeta: Polska" z Kośdana!, }e-
V '< „ p , 
żdi wiedzieć będzie, że z W. Ks. oonaifl1-
skiego wychodzą robotnicy za pracą nad
Z\VYcŻaj Ucznie wiaśnie z pod Kościan~, 
tedy zaipewrre z.rozumik!, że wcale m:e 
łest rzeczą tak oboietną, jeże~ ga.-

. ~eta polska chcąca uchodzić za. lu~o~ą 
stanie po stronie memieckich kapitahstow 
przeciw robotnikom. . 

Rzeczy ta:k,Le roznoszą się szybko po~ 
między robotnikami polskim~: ja~ po ·~ate1 
,obczyźniie robotnicy ·opowiadali sobie o 

przebiegu streiku gnreźrui.eńskiego zwla
.szcza o iile chodziło o cukrown-Lę posfal p. 
-Orabskiego. ·Lud 1>0lski cię:hką stacza wal-
kę () byt, dla tego też go ~ zajmu!: ka
:-żda chociaż najdrobmtejsza W1!lad~ ty
. cząca. się tej kwestyi, oo w rodzinie, w ze: 
' brania.eh w towarzystwach poJHycznych r 
:·na waec~ch wiadmoości takie omalWia. 

. . „Orędownik" zapatruje srę na ca~ą 
•ową sprawę ze zbyt ciasnegOI punktu w1~ 
;dzenia i niedoceniai różnych ważnych Q!b
. iawów_, i.aik w1ogóle wielu przywódzców ru 

Panna do -lowarzvstwa. 
Powieść Ksa~erego de Mootepłn„ 

:-21) 
(Ciąg dalszy). 

PO\\liedzmy odraizu, że Leonida, co do 
-.uczuć Raula, w najzupełnrejsz.ym była błę
,dzie, jak również· co d-0 istotnego powodu1 
·częstych }ego odwiedzin w domu margra-
biny. ,., 

. Blizka bardzo przyjaźfl, łącząca kie-
1dyś panią de· Brennes z panią. cłe Challins 
byta jediwm z.powodów częstego bywania 
"Rauta w p.ałacyku przy ulicy Saint-Domi„ 
nique.1 pawód ten jednak nie był jedynym, 
wiele do .tego przyczyntała się obecność 
przy Leorildzle.. panny do towarzystwa, o 
'której wspominaliśmy. · 

Painna ta zdawała się mieć około 
osiemnastu lat i nosiła imię Qabryeła. 

Mme nie tak klasycznie piękna, jak 
p.ann<ł! de Brennes, nieskończenie jednak 
więcej mtara· w®ęku i stokroć byfa J>O-< 
wa.bnieiszą ze swemr wielkiemi niehleskie
mi oczami i jasno-błąd włosami. Sama nie · 
włedzia~a QI wdzięku swej postaci, vtacza'
jącym ją jakby ai.i-roolą. 

Od roku przebywała u pani de Bren~ 
es, }a.ko panna -do towarzystwa jej cótiłd. 

Raul oo pierwszego zaraz dma, bezwie 
·<tnie uległ czarowi, jaki to d?iewczę ·W okv 
:f.o slebie roztaczało. 

Wkrótce poznawszy bliżej Oabryelę i 
.niezwalczony czując do niej pociąg, pod
tdal mu się be.iz oporu. 

Pewnego dnia powiedział sobte: A 
wiec tak, . tv- praw.dq„ . . jai ją kocham! 
'Strzegl się Jednak wyznać jej swoją ,.mt-
lość. .„ . 

Biednemu dziewczęciu a1111 przez myśl 

chu ludoweg-0 za mafo interesuje si.ę kwe
styą robotni-czą i niedocenia, jej, pom:iino 
że ona w naszym ruchu ludiow.ym jest naj
ważnrejszą. 

1f sprawie telegramu 
do p. Kościelskiego 

oraz rezołucyri „Straży" na wiecu dort-
mundzkim 

otrzymujemy od p. Wojczyńskieg<>l, który 
owemu wiecowi prze~wodniczył, następu-. 
jące pismo: 

Gelsenkirchen, dn~a.. 20. 8. 05. 
Ka-rlstr. 7 

Szanowny Pa:ni·e Redaktorze! 
Nai żądanie Pańskie chętnke d1onoszę 

co. następuje: Telegram do p. Kościel
skiego wręczyt mi' p. Kolenda z tern 
nadrnieniem, bym wi1ecownikom ogłosił 
żei ma być wystany do prezesa nStra
żYt". Prz.eczyta1em telegram i zwróci
łem go Pl· Kolendzie z tern nadmiieniem, 
że go później ogłoszę. Telegram u rez<>
lucyę chci'ałem razem oddać do przyję
cia. W ciągu wieca przystąpi! p. Kolen
da do mnie z prośbą, bym oznajmił, że 
chce ogłosić, He członków <lalo się zapi
sać. Przy tej okazyi prze\czytal także 
sam telegram i niie żą<la:ł odemnie, a
bym go dal pod glosowooie. Tu tylko 
p. Kolenda zawi·nH, .że nie czekał, aż bym 
go zażądał. Za gorąco postąpił i z tej 
prostej przyczyny telegram -ntfte został 
·oddany Pod głosowanie. Ale hucznemi 
oklaskami zgodzono się nai wysłanie go. 
Co się tyczy rezolucyi, zarządz:i!łem glo
sowanie ~ wielką więksrośdą głosów 
przyjętą rostaila. 

Tyle dla wyjaśnienia. 

Z największym szacunkiem 

A. W ojczyński. 

Nadmieniam jeszcze, że kontrglioso
WaJ11ia •!]ie było, gdyż uważałem je za 
nJiepotrzebne. „Orędiowntk" żądai ode
mnie abym telegram oglotsil publicznie; 
ja telegramu me posiadam. 
Powyższe pismo p. Wojczyńskieg-0 

}est zup.ełnetm Potwier<lzeniem tego, co pi
sal w tej sprawie „Wnarus Polski". 

Za~aczyliśmy, że wlaści.wego głoso
wainia nad rewlucyą „Stra.Zy" nie było, co 
też p •. Wojczyński p:~ierdza mianow~de 
w dopi'Sku, gdzie wyraźnie zaznacza, że 
nie było kontrpróby w głosowanJu nad re
zolucyą. 

Co się tyczy telegramu do p. Kościel
sk:iiego, o który głównie chodzi, to nie było 
ani głosowania właściwego ani nie wła· 
ściwego, gdyż głosowania wogóle nie by. 
ło, jak to potwi·erdza p. Wojczyński. 

Że klaskali ci, którzy byli .interesowa-

nie przecho<lzi.fo, że -byla kochaną czule, 
głęboko przez teigo, któremu, nie wiedząc 
o tern, oddala już dziewicze swe serce. 

Często widywała: 1Raulai, stuchala go, 
gdy mówiJ, vrystarczało to aby uczynić ją 
szczeliwą; m1fość jej była nieśmiała: - ani 
żądaJa, ani się niczego nie spodz1ewal~ 
więcej. 

Oabryela dostatecznie wyiksztakori~, 
.bardzo muzykalna, glos miała prześliczny 
głos, którego niejedna ze znanych artystek 
moglaiby jej J)ozazdrośclć. 

Leonida próżna: we wszystkiem·, du„ 
mną była 'Ze sw'ej panny do towia·rzystwa, 
oo jej nie przeszkadzalo pąstępować z nią 
często z wyniosłością pogardliwą ą_nawet 
obrata.iącą, ~ mloda dziewczyna jednak nie 
obrażafa się za to wcale, ai nawet zale:dWi:e 
to · spostrzeg ta. 

Oabryela byla: szczęśliwą. 
A ·przynajmniej tak jej się zdawało, 

lecz W1 glębi' serca tył~ było melanchołiti, 
że często kiedy nie panowala nad1 sobą, na 
jej twaJrzy odbij al się wyraz smutku i re
zygnacyj. Czyżby mfala cierpieć rzeczy
wiście? 

Tak Jest, gdyż pomimo, że miJtość jej 
nie miata amb.icyi anv nadziei, ścislmło się 
jednakże boleśnie Jej serce, gdy sluchala 
planów Leonidy względem Raula ~ tej pe
wności, z Jaką utrzymywa~a, że on ją ko-
cha. 

·Znając dobrze charakter panny de 
Brennes Oabryela mówiła: sobie po ckhu: 

- Jeżeli ją kocha„. b~ie nieszcz~- . 
śliwym. 

A myśląc o tern, ie Raul derpłeć mo
że przez Leornde, łez niie m0gła powstrzy. 
mać. 

Taki był stan rzeczy, 1ki'edy w ~tcllkµ 
na uUcy Saint Dom~nlque otrzyma.oo · za
wiadomienie o śmierci; hrabiego Vada.ns, ·' i .: 

ui' w zwolantu wieca i wystani.u tęlegra
'tnU, temu Się nikt nie dzJwl. 

Jak 'konieczne ·bylo, by "Wiarus 
Polski" postarał stę o wyjaśnienue sprawy 
głoS-0'\va.nia, wykar-tujq najlepiej sprzeczne 
w tym w1zgłędzie sprarw"Ozda.nta różnych 

. gazet. 
Oto „Dzren. Poznański" w spraiw Jzda

mu o wiecu „Straży" a za nim ,,;Wielkopo
lairon" piszą, jak. następuje: 

„Pai wykazainiu od stołu marsza.tika 
że jedno drug"1iemu nie myśli' wchodzić 
i\V. drogę, ale oba: Związki [Ę.ebawem za
pewne· ręce sobie podadzą, przyjęto bez 
protestu rezolucyę 1.Jgo wi.eca „Straży" 
i uchwalono wysłać telegram do preze
sa pana Kości'elskiego." 
Powyrższe doniesienie „Dz. Pozn." nie 

zgadza się z rzeczywistośc.~ą, gdyż przy 
glosowaniu nad rezolucyą o przeciwni·
ków, chociaż byll, nie pytarno, a wysłania 
telegramu nie uchwalono, gdyż głosowania 
nad telegramem ni"e bylo. 

Polacy na obezyźnie. 

WIEC „ZWIĄZl(U POLAKÓW" 
w Ueckendoriie 

odbył się w ub.!eglą niedz1ał:ę na sa•li p. 
Serres. 

P.rze.(WOdniczyt p. Kubiak, a w końcu 
p. Kwaśniewski jako członkowie zarządu 
„Związku Bo laików." 

W pilerwszej po101wie 1\viieca oświad
czono się za założeiniem przy „Związku 
Polaków" bnira infwmacyjnego ii omówiJ
no spraiwy wewnętrzne Polaków w 
Ueckendortie; napiętnowano' mianowi!Cie 
robotę ludzi wysługujących się nłiemieokian 
organizacyom ar mianujących się Polakami. 

Drugą pofo'wę wieca wyipcln.ity -dysku 
syie nad· stosunkiem „Związku Polaków" 
do „Straży". W dalszym ciągu ro;zprawia 
oo nad stanov.riskiiem, jakie zajął p. Kwa
śniewskli. na wiecu w Dortmundzi'e wobec 
„Związku Polaków" i nad pochwalami', ja
kiemi obsypał pp. Kościelskiego r Dziem
bowsk;iego. Zebrani robotnicy jednomyśl
niie potępili postępowanie p. Kwaśniewski·e 
go jako drugiego przewodniczącego ,,Zwią 
ZJku Polaków", a wmosek do Rady Nadzor 
czej o zawieszeniie w urzędz~ p. Kwaśnt.e
wskiego przyjęto burz~ oklasków. Paii 

Kwaśnrewskiii miał na wiecu przedw sobie 
ca~y ogól zebranych robomrków. 

Na napaści, i'*iie p. Kwaśniewski uwa
żał za stosowne wykonać na „Wiarusa 
Polskiego" i redaktora p. Mlichala Kwiat
kowskiego za obronę robotników odpowie 
dzielt zebrnnr robotnJicy trzykrotnile z za
pa~em .powtórzonym okrzykiem na cześć 
„Witarusa Pol." 1 p. Kwiatkowskiego. 

Więcej szczegółowego sprawozdatlJia 
dla braku miejsca dziś podać me moremy. 

zaproszenie na pogrzeb do Compiegne na
zajutr-Z. 

Pariie de Brennes siedziaiły przy st.ole 
z Qabryelą \vi chwili, kiedy żałobna ko
~rta wręczoną wstała margrabi-nie. 

- Jeśli się nie mylę - ·oc1ezwala się 
Leonida tonem, Wi którym się radość prze

. biiJ.ala - list -te.n donosi o śmieird wujaszka 
Raula·. 

·· Pani de Brennes otworzyła kopertę. 
- Nie mylisz srę ... - odrzekla - Ka-

- rot.;.Ma:ksymi1lian de Vadans zeszedł z tego 
świata. -

- W tym razie· przebaic-zam Raulowi, 
· że nie: by~ u nas od pięcil>U dni... musial byc 

bardzo · zajęty. 
- Ach! zajęty... - rzekła paini de 

Brennes - on tak· lrochat swego wuja ... 
- l(Jiedyż odbędzie się pogrzeb? 
.....:.. Jutro. 
-Tu? 
- Nie w Compregne. 
- J akiei to nieznośne! - za1w1ofała 

Leonida - bo wszakże nam nie wypada 
·tam nie być. 

- Nte:ma wątpliwośd, że to strasznie 
nudne, ale Raul dziedzkzy, jest to pewna 
pociecha. 

Gaibryełai, słuchając tej rozmowy, nie 
ŚTil\iało s~ odeizwa1a: 

- Pan de ChH!ans musi być bardzo 
9mutny - rzekła - jego wuj byt podobno 
dla niego bardzo dobry. 

-='"-- Wielka sUlkcesya pociesza we wszy 
stkich zmartwieniach - rzekła Leonida, 
śmiejąc sie, .potem zwracając się do matki, 
zapytafa: · · 
~ O której godzinie ceremonia? 

· · - O dwunast~. 
:„ .:,._ .Trzeba będzie wstać najpóinit!J o. 

ósmej, ubierać·. się... zaledwie ·· będziemY, 

Majoraty polskie ·w Księstwie 
Poznańskiem 

zes1a-w1ia „Lech"·~. 
Smutne są losy majQraJtów w n:aszem 

Księstwie. Zdawać by się moglo, że majo 
raty polskich rodzin powinny: być nieulo
hytemi twierdlzami polskośai na wiecrne' 
czasy. Dobm ma.torackiJe są niesprzedaj
ne, muszą podlug statutó'\\1 przez rząd po
twuerrdwnych pozostać w ręku tei. samej 
ro<lziny i przechodzi~ zawsze z ojca na naj 
strszego sy.nai z wykluczeniem innych spad 
kobierców. Myśl zdawałoby się wspanial
la, jakby stworzona1 dla utrzymania ziemi 
w ręku rodzin polskich w naszych kres.ach 
zachodnich, gdzie większa własność zieiru
ska zagrożona i gdzie ziemia z pod nóg 
nam si-ę usuwa. 

Lecz historya, życi·e, nieprze"W11dz1an~' 
prąd wypadkó\\" krzyiują wszystkie ra
chuby i przewidy'W1a11Jie ludzkie. 

Najstarszym majoratem t jedynym po 
wstalym jeszcze za polskich cza.sów i' po
twierdzonym przez ostatnie.go króla pol
skiego Stanisława Augusta, jest ordynacya 
rydzyńska książąt Sulkowskich . August 
Sułlrowski, mecenas sztuk, człowiek świa
tty, pofożył za painowa1ntla ostatnŁego króla 
polskiego znane zasl1.11gi kolo stworzenia 
teatru polskiego w Warszawie. Zamifo
wanie jego. do sztuki dramatycznej oowo
d~i wspaniała na owe czasy do dzisiaj za
chowruia \vl zamku rydzyńskim salaJ te.a.
tralna. W zawiązku swoim rodzina Suł
kowskich bylai dobre kolo kraju zasłużo
na. Że myślalai o s.poleczeństwie i o kraju 
widzimy z samego dtokumentu, tworzące
gD ordynacyę. ·W razie wygaśnięcia ro
<lz imy przejść mialy dobra rydz.yńsikie na 
polską edukacyjną komisyę; byta to lin
stytucy~, której zadaniem byk> podźw1-
gnąć z upadku szkoły w Polsce, kierow:a.ue 
doty.chczrus prawie wyłącznie pr.zez zakon 
Jezuitów, skasowany wówczas bullą „do
minus ac redemptor noster" jadro szkodli
'\VY ~ościolo,,i prze.z Papieża Kleme!11sa 
XIV. K-0misya edukacyjna była pOIW!i!e
dziieć możemy bez przesady, pierwszem 
m)inisterstwem oświaty w Europie. Kaiżdy 
Bo-laik może z niej być dumny. Tej to :tn
stytucyi przekaizuje rod:zi'na Sulkowskich 
dobra rydzy!lskie. w razie wygaśnięcie 
rodu. 

Lecz cóż się dzieje? Następują rozbi,() 
ry Polskii, rodzina Sutkowski~h upada, nie
tad gryzie resztki fotuny, sypią seię sekwa 
stracye, komorrticy nie wychodzą z ram
ku i wydobywaiją na licyuocyę z pod gru- l 
zów i pyłu starożytne pamiątki. DZisiej-

1 

szy pan do.żywotni, książę August Sutkow 
ski, bezdziietny starzec, stoi nad grobem; 
a po dobra - 24,000 mórg - wyciąga już 
rękę rżąd pruski, jako niby „prawny'~ na-
stępcai polskiej komrtsy1 edukacyjnieJ. • 

Drugi majorat obrzycki, RaczYńsk.ich, 

mieli czas zjeść śrnadanie przed w:yjazdem. 
Ach! gdybym nie obawiala się obraz~ć 
Raula, jakżebym chętne-a pozostala w do
mu. Ale cóż robić, trzeba jechać· do Com
pi"eg·net więc pojedziemy. · Czy Oabryela 

1 
pojedzie z nami? 

- NaturalnLe. 
Panna do towarzystwa zaczerwaenila 

się po uszy. Nigdy nie ośmielilaiby sit: 
· prosić, aby ją, zabrano, . chociaż .pragnęła 

tego z calego serca.. · 
Raul dotknięty gf ębokiem z:ma:rtwie~ 

niem. Zd.arwato jej się, że wlidząc g<> 
weźmie na srebie część }ego boleści; 

Loonida mówiła dalej: 
- Na.koniec chwHa, kt<;>reł tak nliec1er4 

pUw~e oczekiwałam, nadeszła... Pan de 
Challins będzie bardzo bogatym i zupełnie 
wolnym... Będzie· móg1 >Odtąd poświęcać 
nam swój czas ca1y„. Czy nie .. wiesz, ma
mo, Wicle Raul będZ'ie mial miajątku, jak 
wejdzie w posiadanie sukcesyJ.„ po swoim 
wuju? 

- Hrabia de Vadans, jak mówiono, 
miał przyszło sześć m~lionów. Raul bie
rze połowę, jeżeli hrabia nfo wyróżml go 
w testamencie. 

- Trzy miliony co najmniej! - rzekla 
Leonida a ocŻy zablyszczafy z chciwości. 
- A wszak już przedtem posiadał więce1 
aniżeli niezależną pozycyę. To przepy ... 
szne ! Wlidzisz, mamo, że dobrze uc.zyni
łam odmawiając wszystkim konkur~ntom? 

- Powiiem, .że dobrze zrobi~aś, Jeżeli 
Raul się z tobą oże.ni. · 

- Ożeni · się z pewnością. 
- Życzę tego ... 
- Czyżbyś wątpić miała, mamoi? -

zawolal~ mlodai dzłewczyna gwaftO~e. 
„ - Małżeństwo d0piero jes~ i>ewnem, 
kiedy się wychodzi i merostwa·. ' . . 

- Afo Raul jest we 111~!e z~~ha1,1y\ .. 



, ifąn\1-0!\'anY' został ·t.a:k jak wszystkiei dal
sze, foż po rozb1orze, za pruskich czasów. 
. ł!dward hr. ·Raczyński! pod1obme jak pra-
sz.czur Sułkowskich, czło1wiek świaiUy i 
rozumny, 'vydaije petno <lzieł polskli'ch, sze 
reg źrÓdef dodustQryj Polski, zaiklada krn-

·sztein swoi.Jµl biblilQ'tekę w PoiZnaniu, zama
vi ia u riajstawniejszego wówczas rzeźbila
rz.a europejskiego po'mnik Mieczyslawa 
pierwszego i · Bolesława Chrobrego ą odna 
\Via kaplicę królewską w katedrze\ poznaiń
:skiej. Syn jego, Karol, :temi się z Niemką,, 
w życiu spółeczn1em nie bierze udzi1ailu, u-
m Lern be.zdziietnie i majorat obrzyckti· -
.20,000 mórg - przeszedł przed kilku la1ty 
na protestancko1~ni'emiecką rodzinę Ra
czyi1skich. 
· Trzecim majoratem w KSiręstwie jest 

C zern iejewo, pierwotnie. madątek Lipsk~ch. 
Wnio sła go posagiem babka dzisiejszego 
IQrdynata mężowi p. Rajmundowi Skórze
w skiemu i zrobiono majorat dla rodz,iny 
'Skórzewsk\tch. W parku czerniejewskim 
zna}duje się bardzo gustowny piomrnik pter 
wszego gramaityka polskiego, urod'źonego 
v« Czerni·ejewie a zrnarlegOi w Warszawie, 
-Onufrego Kopczyńskiego. Równiei biblio 
teka pałacu czerniejewskiego jest świadec
twem, że ro<lZlina Lubiła w~e:dzę i ·naiukę. 

Admi111istracya dóbr pod obecnym bez
żennym ordynatem jest polska. Pomię<.iQ;y 
dzierża·w1cami jest jednakże dwóch Niem
·C'C~\\'. 

Oprócz wymienionych trzech majora„ 
tów mamy jeszcze WróbleJWo w powiecie 
:szarrnotulskim w ręku rodziny Węsiersko
l<wi,Jeck\ich, Taczanów w ple·szewski'm Ta
~zanowsk.ich, Kobylniki i1 Szczuczyn w 
s zamotulskim Twardowskich. Posiedzicie 
le ostatnich· trzech maoorntów mają Syi!1ÓW 

i wychowują ich na· Polaków1, chocia'Ż w 
. życiu sPolecznem, w naiszych troskach, w 
naszej walce o utrzymanie narodawoścJ 
czynnego .niie · biorą udzia-lu. 

Siódmym wreszde1 majoratem w Księ
stwie }est ordynacya Radziwillów: Anto
ntn r. Przygodzice pod Ostrowem. Tera
źnie}szy p.osiedziciel Ferdynand książę Ra 

znvin jest poslem i prezesem Kołai Pol
skiego w parlamencie niemieckim. Jest 

, \vnukiem namiestn1ka Wi. Ks. Pozna·ński1e
go., odwołanego podczas rewolucyi łtstopa„ 
dowej na· wiadomość, że. rodzony brat na
miestnika· został gl6w111odov..10dzącym ar
m ili polski-ej. Książę Ferdynand Ra<l.z·iwilt 
ma syna ~chała ożenionego z Rosyanką. 
która przeszła jak ·s;:ę zdaje, z prawosławia 
na· kat-0licyzm. W razie śmierci księcia 
Ferdynanda, będącego w podeszłym wie
-ku, przechodzi majorat nru tegoż syn-a Mi
chała Radziwma, o którym niedawno do.no 
siliśmY1, ·że oywa na uroczystośoiach z wiąz 
ku wojaków niemieckich. Czy mówi pu 
polsku, 1111e wiemy. Dotychczas słyszano 
g-0 tylko mówiącego. ·p.o niemi·ccku i po 
frnncuzku. 

O majoracie hr. Hugona Radolrńskie.„ 

- Czy c1 to powiedzrał? 
- Ni'e, on jest trochę l1lieśmiiały, ale to 

p-rz.edeż widoczne. J eżelilby nie kochał 
.:s.ię we mnie, czyżby tak często tu by:waa? 
Bylaś przy.jaciólką jego matkl, wiem OJ tern 
dobrze, ale toby nie wystarczało, żeby 
mi~l ci·ągle u nas przesiadywać... Zresztą 
rozumie on dobrze, że leżelii dotycllćzas za 
mąż nie wysz.tam, to1 dlatego, że nai niego 
iczekam, że go · kocham. 

Gaibryela sluchala milcząc i myślata:. 
. - Nie jego to ona kocha. .. alei jego mi-

.Huny„. - , 
Pani de Brennes uśmiechnela sdę. 
- Nie gniewaj się, jeie!D d przema

w iam do -rozsądku - rzekla:. - Posiadasz 
wszystko, aby być uwielbianą, i pr.agne 

. z całej duszy, żeby to twoje marzetnie: u-

. rzeczywistnifo, się jak najprędzej. 
- Me wątpi~, moja mamo, ·że sdę urz.e

, czywistru.„ chwila, w. której będę nosić 1na-. 
· zwisko wicehrabilny de Challins, jest ba:r
.<!ro bliska„. 

-· Trzebaż Raula.w~ zostawić przynaj„ 
"11Uliej czas· do uporządkowamia interesów 
c:W-uja •.• swoich ... 

,.-To nŁe dlugo potrwa„. Pan de Va,-
„dans tak czułe kochał swego siostrzeń·ca 
Rauia de Challins, a tak serdecznie riiena
wi<lzil tego drugi.ego, Filipa de Oarennes.„ 
Musial więc zrobić testament z wyróżnie
niem pierwszego, a może nawet wydzie._ 
<lizrczył drugiiego ... 
W kaiżdYm razte Wi>rowadzenie go w po
:siadanie nie potrwa długo.„ Wszystko OO. 
brze pójdziie... · Mam dobra przeczucie, 
czuję się szczęSliwą i1 wszystko w różo„ 
".ł.'ym widzę kolorze. 

Leonida, mów~ą~ te słowa, owi;alai na 
inale1ikim' zgrabnYm paluszku za:wtadomie
nie o-śmierci :Z cxarną obwódką: Żrćldłem 
itego ńactinia:u radoś-ci;b_yła - im~erć-! 

go z Jarocina, dzrisiejszego ambasadora nic 
mieckiego w 1 Paryżu, wspominamy tylko. 
dlai ścisłości. Ożeniony jest z Niemką i 
darował obraz Bismarcka szkole kat.:ilic
kiej w swoich dobrach. Ojcu jego było ;_ 
mię Wladysta:w, matka była także Polka 
i obojgu sprawiało mówienie po niemir:cku 
wielkie trudności. 

Ziemie polskie. 
Z Prus ~achodnłcb Warmii i Mazar. 

Toruń. W O. T." czytamy: Prof. dr. 
Eug„ Romer, docent uniwer., ni·eg<l.yś ucz·eń 
slynnego uczonego niemtc~k1tgo proL 
Ki'rl:hhoffa, z· którym jeszcz~ dziś utrzymu 
je przyjacielską ki0respondencyę1 skorzy
stał ze swoich tegoroczny1ch wakacy-, airy 
Zil!O.patrzony w odpowiednie legitymacye i 
polecenia;, zwaedzać Prusy Za;:hod .1le, 
celem zbadani:a i·ch pod wzglęr:le111 gt',,.,logt
cznogeogra.ficznym. 

Przeszedł w tym celu pieszo wi'elką 
część naszej prowincyii, mLędzy innemi 
przebyt uciążliwą drogę z Kartuz aż do 
Tucholi, grząsl w bagnach i pfaiskach, 
zwi·edzaf nieprzystępne ostrowy i wysep
kii na jeziorach, odkryl tam skarby nieoce
nionej dJa nauki wart{IBci, budząc~j pÓd'ziiw 
badaczy n1emieckich w Oda.ińsku. W koń 
cu postanowił zbadać brze.gri. W1sly. W 
tym celu przybył przed ki1ku dniami do To 
runi.a, gdzie cz·ekal na statek przewozowy, 
którym miał odbyć podróż z Torunfa do 
Gdańska. -- · 

Pooiewa:ż jako student kolegował w 
Krakowie z panem fanem Bredskim, prze
to skorzystał z okazyi·, aby go odwiedzie. 
Przybył przecież do p. Brejskiego w chwi
li, ki'edy ten wychodzil na dworzec, aby je 
chać mu wiec do Lisewa;. Pan dr. Romer 
,odprowadzi~ tedy p. Brejsl\ilego na dwo
rzec a poinformowany przez niego, że i po 
drodze i w Lisewie samem może uczynić 
niejedno ciekaiwe spostrzeżenre, wytbral s·ię 
uczeń lwowski z painem Brejskim. Jak
kolwieik ludzie dziisiejsi' prof. Rmneira dale
ko: mniej irnteresują, niż szczątki mieszkań 
ich przodków z przed lat 2000, mimo to 
zjechal z panem Brejs.kim do hotelu p. Jor
<lana w Llsewiei, gdzie wiec się miał odbyć 
a dowiedziawszy się o zakazie wieca, be~ 
podani·ai powodóW\ zdziwU się, że znalazł 
u nas takie stosunki - prze4potopowe. 

Z Liisewa wrócił p. dr. Romer do To
runia 1i zwiedził dolny bieg rzeki Drwęcy, 
przyczem we wtorek z rana, d0czekaw
szy się S\\'10jego statku, odpłynął \\11slą do 
Gdańska. 

W kilka godzin po tern zgłosił się do 
nas policyaqt, celem indagacyi, gdzie prof. 
d1. Romer mieszka, po' co przybył, oo · tu 
robi itd. itd. Policya. wriedziała, że chooZd 
o uczonego i nauczycielai szkól wyższych, 
ai więc uciędnika państwa. sąsiedni·ego i 
sprzymierzonego a mimo to urządzifa za 
nim pościg, n'łezwykły w stosunkach mię
dzynarodowych. Wszelkie uwagi zbyte
czne. 

Ządzbork. Nai budowH u mrstrza kra
Wiieckiego Dzwonczaka zatrudniont)ń mu
larz Erdman1n spadł talk nreszcz.ęślilwie; z 
rusztowania, że rozbił sobie czaszkę · i 
zgnrótl ramię. Wątpią o jego wyzdrowf.e„ 
niu. 

Ostróda. Tuż przy mieście położony 
majątek Bergheirn, który J>. dr. Pr. Karaś 
inabyl dla ·Si·ebre, czy też dla swej rOO.-zuny, 
kupi.J teraz wlaściciel cegielm parowej p. 
Gustaw Oladtke ztąd za 117 tys. m. 

Z Wiei. Kr Poznańskieat~ . 
Młędzyrzecz. Sprzykrzyło się. życie 

be.zdzieitnej żonie ślusarza kole}o"w1ego · Frti
tza. Zam1erzala1 ona silę otruć ubie.glego 
tygodma łysolem, lecz przez wcześnie za
stosowane środki przeciwdziałające ura
towaną została. Przed! kilku tygodniami 
ko}jeta usilowala odebrać sobie życie na 
torze kolei. żelaznej, lecz jej w tern prze
szkodzono. Powodem d<> tego ma być za„ 
zdrość. - W ubregłym tygodniu uderzył 
piorun w dom posrndziciela Kaihskiego: 
Dom spłonął doszczętnie. 

Smigicl. W niedzielę po południu ,J·
kofo godz. 4 tej udafo się l&lku młodych . 
ludzi. do oberzy '\\'l Dlużynie, pomiędzy ni
mi znajdowalt się także syn soltysa R.a.ta.i
'CZaka ł gospodarza. Slebody z Skarzyna. 
Rmmawia!no o „piciu". Przytem zazina
czyl Slebodai d~ Rataiczakai · „JeśH wYPr
jesz litr kornusa, z.aplacę wszystko". Zar , 
k~adi natychir!łiast przyszedl do skutklll„ Ra
tajczak wypU litr wódki, potem jeszcze kil
ka nalewek i kilkai szik1Clll1ek piwa. Wkrót
ca v.ryszedł ponteważ mu Się źle zrobilo, 
leGZ pa.dl za chwilę bez· przytomności ·na 
ziemię. l(iłku' mtodych ludzi przrbylo mu 

z pomvcą, tarli go szcwtkami tak długo, 
dopóki lekarz niie przybył. Lekarzowr u
dal0t się po 7 -miu gQdzinnych usiło\v.aniach 
usunąć niebezpiecze11stwo zatrucia alk<>,.. 
holem i leikkomyślnego człowieka przy
wródć do życia. Zaznaczyć wypada, iż 
R,. jest młodym r silnym człowiekiem i 

uch(}dził dotychczas z.ai porządnego 
trzeźwego1 młodzieńca. 

Ze Slązka czyłi Starej Polski. 
Bytom. W sprawie drożyzny mięsa, 

która wszędzie dotkliwie daje się we znaki 
ludności rohotrnczej a najwięcej na Gór
nym Ślązku, pisze „Katolf.tk": 

„W Król. ttuc1e na zebraniu cechu 
rzeźników powiedział p. burmistrz StJUe, 
że minister p. Podbielski· obawia się zarazy 
i pomoru bydła, dtla tego nie chce granicy 
otworzyć. Ślązka izba rolnicza ośwtatd'
czyla, że 70,000 wieprzów potrafi .dostar
czyć; .ale gdy jej się zapytanio, ile z~raz, 
wtedy. nie odpowiedzi.aiła. Zdaje się, że 
prędzej, niż w list.:ipadz'iei lub grudniu lltle 

będzie i1Ch mogła dostarczyć. Berliń~ki 
targ ce1ntrnlny obiecał dl()starczać db 700 
wieprzów na tydzień, ale dotąd dostar
czył przez 4 tyg·odnie doipiero 1738, z któ
rych zdechło i chorych byk> 200. Cena 
·wynosifa z początku po 52 do 54 mr. za 
centnar żywej wag-1, obecnie 60 mr., tak że 
funt kosztQwa:ł rzeź.I11ikai 76 do 78 fenygów. 
Wieprze z Berlina bardzo tracą ·na wadze, 
bo są sztucznie i za szybko tuczone. 

W lipcu br. sprowadzono! 7. Sos•.)wca 
5446 wieprzów do obwodu przemystow e
go. 

Na targu w Altenessen w Nadrenii ce
ny wi·eprzy spadły, zamiast 45 do 65 mr „ 
iak z es zł ego tygodnia, płac ano we wtorek 
tylko 40 do 56 mr. 

Minister p. Podmelski powiedział w 
· Berlinie, że w Nie.mcze!Ch byfo na początku 
roku 1904 tylko. 10 milionów sztuk bydla 
i IO milionów 900 tysięcy wieprzy, na po
czątku roku 1905 już 11 mmonów sztuk 
bydla i 12 milii0nów 563 tys. wieprzy. 

To znaczy: dosyć jest bydla i wie
przów, nie potrzebuje być biedy o mięso. 
Byafo i wieprze mają wartość 2500 miliiJ
nów mr. Takiego majątku nie m~na na
razić na• straty, któreby powstaly przez 
zarazy, Pomór i t. p. 

Powiedztał też p. Podoielski, że mia
sto BeirJt:n mogłoby na swoich dobrach 100 
tys. wieprzy tuczyć, albo s.:icyal110t-Oemo
kraitycznai partya z p. Sitngerem (żydem) 
na czele moglaby to zrobić, aby pomódz 
robotnikom, a p. Podbielskt chce im do
starczyć warchlaków (młode świńki). 
· Taikie żarty nie poprawią stosunków 

Praiwdą ist, że w r. 1902 było 1 mil 120 
tys. w11eprzy wlięcej, niż w r. 1904, ai .Slązk 
który najwięcej bie~ cier~ref, m~ał W! r. 
1902 o 120 ty.s. wieprzy więcej, niż w r. 
1904, oo rnial ich 1 mil. 109 tys. 439, pod
czais gdy kh teraz mat 983,229. 

Fracht kolei obniżyć, aby rolrnic_ mo
gli dowozić, - granike otworzyć, - to są 
żądania bi~nei ludności." 

Katowice. Na rosyj~kich komorach 
obecnie bardzo ostro rewiduj~, ' nawet to
rebki, które się trz.ymai w reku. W Sosno
wcu aresztowano znów dwóch studentów, 
którzy mieli zakazane pisma przy sobie i 
odwieziono ich d0i PIDtrkowa. 

- Socya:liśc1 nawołują kolejarzy w 
Krółestw 1e Polskiem do streJku; twierdzą, 
że. rząd! zabierze gotówkę kasy inwalidz
kiej (sieldm milionów rubli) na wojnę. 
~ Donoszą ze So'Snowca, iż we środę 

riie , ~wybuchn~l streik po kopalniach, jak 
z.apowiedz1aino. We wtorek przy wypla
de pood'cią.galii pracodawcy kary za1 zła
manie kontraktu (za strejk) a plaicilil tylko 
za 8 godz'mną seychtę robotnrcy bowiem 
sami! zapriowadzili 8-godz.iinrut szychtę, ale 
prącodaJwcy znmiejsz,y!r zarobki. 

Rozmaitości. 
Hono-rarya lekarskie. Honoraryum, 

jakre lekarz J)obiera nietyłe stoi w stosun.
ku do jego trudów, ile do stanowiska ma
jątkowego pacyenta. Ludzie biedni płacą 
maro, bogaci wiele. 

Muliarderzy amerykańscy np. płacą 
swym lekarzom pensye roczne od 200 do 
300 tys. mairek. Lekarz z fliladelfii, powQl
lany do San Frainc,isoo, otrzymał tylko za 
zbadanie stanu chOrego 80 OOO ma:rek. 
Zmarły w roku 1893 Jay, Ovukll, placil 
swremu lekarrowi rocznie 250,000 nirk; do 
tego tego' doszło · raz nadzv..-yczaJne wyna„ 
grodz~ie w kwocte 300 OOO marek, ponłe
wat-lekarz ten ·wyratował có.rik:ę mHionera 
z śmiertelnej choroby. Pan Whitney. ·z·a
płacił ·za leczemei, które trwafo tyłko ty
dz.i.eń, pół mifona f~nków. Dr. Bn)Wnklg 

z Filadelfii leczyt senatora ,Magde prz-ez 2i.l" 
miesięcy i iażądal za tę drobnostkę tylko 
700 OOO marek . 

Gdy się narodził syn , Napoleona, 
lekairz przyboc2my dr. Dubois ··otrzymał od 
Napoleona 100 tys. franków il tytuł hrabie
go. Przy narodzinaich rosyjski1ego nastę.p
cy tronu otrzymali dr. Ott i <lr. łiirsch po 
120 OOO rubH. 

Nakoniec jeszcze anegd-0tai: dr. Nela
ton został powolainy do bogatego fabry -
kantai w Paryżu. Słynny chirurg przybył 
z instrumentami i znalazł prze.d sobą pa
cyenta, ciesząceg.o $lę najwidoczniej do
sko1n alem zdrowiem; zdum1ony lekairz za
pytał, czy chodzi· tutaj rzeczywi·ścłe o ope
racyę. W odpowiedzi nai to· „chory" zdjąl 
spokojl1!1e but i wystawił lekarwwi nogę, 
mówiąc: 

- Mam tutaj o<lci&k, który mi sprawia 
w1elikt ból; ;ponieważ malm tylkOI do pana 
zaufanie, przeto wytnij mi g.OI pan. 

Dr. Nelaton wy.dobył z torby nożyk 
i usunął od'Cisk. Poszedł spokojnie do do
mu, a w kilka.i godzin później nadesłał mi
Uonerowi rachunek: „Za operacyę chirur
g.icz1ną 6000 frnnków". Miłiclner o mało nie 
spadł z krzesła z przerażenia!. Starał sic 
„targQWatć", ale dr. Nelatoin oświadczył 
krótko, żel operacya niiie jest może tyle 
warta, to przecież nauc2)ka jest przyn~J
mniej tyle warta.. Wszyscy stanęli po stro
nie lekairza i fabdykaint musiat zaptadć. 

Bractwo Różańca św. w Schonnebeck. 
poda.je do l\ViadomoścL swym Bradom i 
Siostrom, iż podobało się zabrać z tego 
św1atai S..ostrę 9 Róży 

śp. TEKLĘ STEF ANSKĄ, 
urodz. w Krotoszynie, roku 1883 z familii 
Kała:k. Pogrzeb odbędzie się w środę o g. 
8 w Kraju. Siostry ze Schonnebeck pro
szę, aby się staiw;ily o godzinie 7 prze-d k0i
ściolem, a Potem wspólni-e pójdziemy z 
chorągwią. Proszę, aby Siostry li'czny u
dziat wzięły w pogriiehle i oznaki ze sobą 
zabrały. Na<hdator. (1) 

Towarzystwo św. Marcina w Kray. 
Podajemy do wiadomooci członkom 

i'ż nagle zmarla śp. żona członka Józef~ 
Stefańslciego 

śp. TEKLA STEF ANSKA, 
urodzona w Krotoszynńe r. 1883 z famitii 
l(afak. Pogrzeb odbęd.z-iJe w środę o godz. 
8 z domu żałoby ul. Lei'terstr. 9. CZ'łonko
wiie wiooi się st~ć o · siódmej w lokalu 
Tow. w czaipkach i oznakach. O liczny 
u<l2iail prosi 1.ar.ząd. ( 1) 

Towarzystwo św. Marcina w Kray '· 
oz~jtill,a sWym czł1onkom, jako bLerzemy 
ucbaJ w uroczystqści poświęcenia chorą
gwi św~ Antoniego w Schooetbeck pod 
Borbeck. O liczny udzial osob!Lwie mło
dzież uprasza · .. ' Zarząd. (1) 

.. 

Koło . śpiewu ,,Biały Orzeł" ·w Dułsl>urg1a 
urzą9:za: wn.iedzielę· dniiai .27 sierpnJai r. b. 
s~ą latową zabawę na wfutktej salt pana 
Bergtera w Hochfeld (Hochfeld.er Tdnhalle) 
na którą się szam. towarzystviai polskie z 
Duisburga i. łiochf eld oraz wszystkich Ro„ 
daików i• Rodaczld zaprasza. . Kapelę do· 
stawi p. Podeszwa z Alstaden. · Zabawa 
będzie przeplatana śpjewiettn, deklamacy:a
mi i tańcem. O liczny udZli.al uprasza siię_ 
Cześć polskie.i p~śni ! 1.arząd. (4): 
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Baczność Rodacy! 
Szan. panów prezesów komitetów 

'i)owiatowych i miejscowych proszę, aby 
-ię zgf.osili do sekretarza „Głównego Ko
mitetu" (Jan Wilkowskli, Schonnebeck p. 
Kray, Prie<lrichstr. 3) po bony na cele agi
i:acyi wyborczej. Bony roześle kasyer 
„ .Ołó\vnego Komitetu". Tak samo inm 
I<cdacy z calej obczyzny, którzyby się 
zechcieli zająć sprzedażą bonów, zechcą 
'Się zgłosić. 

Apolinary W ojczyński, 

przcw. „Ol. Kom. wyb. pol. dla \V. N. i s. I 
prow. -

Polski 

Elementarz G dla dzieci ueząeych się w 

I szkot tylko po niemiecku. 
Jestto najlepszy elementarz, jaki 

do1ychczas został wydany, dla tego 
powinien znajdować e.ię w ręku każ-
dego dziecka polskiego na obczytnie. 

Elementarz wykonany jest bardzo 
gustownie. ozdollioay lic nymi obraz
kami, a ułoż my tak, że dziecko umie
jące czytać po niemiecku, łatwo się 
nauczy po polsku. 
Cena 30 fe11. 1 z przesyłl.:ą 40 fen., 

Adres: Wiar. Pol. Bochum 

UUCJCiUUUU 
li 

Ludwik Bron, 
Eulfmgasse 4. Bochum, Eulenga.~se 4. 

--- Założone 1835 r. ---
poleca swe wielkim wyborze po najtańszych 
ce;:ach wszelkie instrumenty muzyczne jako to: 

skrzypce,cytry,flety,klarnety, 
harmoniki ustne i do rozcią.cania, 

bębenki, podstawki do nut, 
laseczki taktowe dla dyrygentów, 

wszystkie gatunki strun. jako i wszelkie 
przybory do instrumentów. 

D&lej polecam wszelkie 

toąry toc żone, 
jako: fajki, eygarniczki, laski, itd. · 

Towary skórzane jako: portmonetki, 
torebki do cygar, torebki do listów, kuferki 
do podróży, tornistry szkólne, szelki, paski, 
noże kieszonwe, karty do grania itd. itd. 

Goldfarba tabaka do zażywania. --

Dla Rodako\1 

S. Windmiiller, 
bardzo korzystna rzadko 
nadażajf\C& się spvso
bność. Mam na sprze
daż I dom w Reckling
hausen-SUd (Grullbad) 
oraz 1 dom w Herten, 
przy ulicy Augustastr., 
bardzo tanio i przy 
małej wpłacie 500 do 
1000 marek na sprzedaż. 

Herne, Recklinghausen-Siid, 
Bahahofstr. 28. Bochumerstr. 129. 

Wielkie zniżenie ceny; 
Cukier w kostkach funt 26 fen. 
Cukier miałki funt 24: fen . . 
Pszenna mąka funt 12, 13, 16 fen. 
Smalec pod gwarancyą czysty funt 4 7 fen. 
Gruba tłusta. słonina funt 62, 65, 70 fen. 
Przerośnięta słonina funt 70 fen. 

Zgłoszenia przyjmuje 

W. Grabarski 
w Recklinghausen-Stld, 

ul. Hochstr. nr 85. 

Z powodu 

Niedościgniony I 
wybór towarów_!_\ 

... 
Najmniejsza 
, wplatal 

Wygodna 
odplata! .--

„---...9. 
•Kredyt! 

-°Kredyti~ 
Skoro ł rzetelnie I 

I są podstawą . I 
jskłado kredytow. mebli i towarówf 

I J. Silberpfenig N: I 
I Gelsenkirchen, 12. Alter Markt 12. J 

::l~cej ete11. przedsięb. tego rodzaju w mie~~ 

I Przy zakupnie ubrania, kapelusz darwo I 
Przy zakupnie mebli najl. waga kuchenna darmo. 

Czerwona kiszka funt 54 fen. 
Kiełbasa „Mettwurst", sucha funt 72 fen. 

wyprowadzenia się do Ameryki 

Kiełbasa „Plockwurst" funt 88 fen. 
Śhwki funt 18, 20, 25, 30 fen. 
Margaryna funt 45, 50, 60, 70 fen. 
Kawa, jasno i ciemno palona, funt 70, 80, 90, 

1,00 mr. do 1,80 mr. 
•zy zakupnie kawy i 111argaryny daję znac.zki rabatowe. 

Wszystkie tu niewyliczone towary bardzo tanio. 
Polecam też moje wielkie zapasy starych 

rum6w, koniaków, likierów i win. 
Najlepsze wino czerwone z beczki litr 58 fen. 

Najlepsze wino „Samos" z beczki litr 80 fe~ 

-~ . 
. „ '·J "'" „.~. ~ .., ~ ' ·~ 

• 

BI\ tanio na sprzedaż 

cygary i meble. 
Riemke. ul. Bahnhofstrasse nr 26. 

Dom murowany w Lubiniu. 
Dom z ogrodem Siemowie. 

Gospodarstwa od IO do 50 mórg 
w okolicy Krzywinia · 

poleca na sprzedaż 
Framski w Krzywiniu, 

(liriewen) 

T. SCD\f A.N, 
Skład główny Ob b Filia 
Jlarktstr. S er BUSeil Kirchweg 140. 

Największy skład kolonialny 
tłuszezów ł win. 

Olej lniany litr 4S fen. 

Obrazę · 
wyrzf\dzoną. Andrzej lWi 
Larskiemu cofam • 
Włlh. N aro ska, 

Herten. 

Koło ;a~!;t~~ z powodu 
zbiegu o-

kolic111oścl ba.rdzo tani~. 
Bochum, Wilhelmstr. 91 

Specyalność ! 
Prawdziwe warszawskie 

„Noblesy'' 
IO sztuk 20 fen., 
są, do nabycia tylko u znajduje się najlepszy krój gotowych ubrań dla mężczyzn i chłopców ? 

łJlk•. I 
Jakóba Rothschilda 

w Bli.hrort, 
przr .ul. Klnigatr. nr. 5. 

F. J6zefoskiego, 
Renae, 

ul. Babnhofetr. 52. 

Czel. krawleeki 
blegW" w swym u
wodae po'-ebny 

od Ol'M. {Ił) 

Fr. Dukat, 
w Hllllen, Friesen1w.li. 

Ustawy 
dla towarzystw 

wykOll11fł. 

prędko i tanif> 
Drm.kanda 

„Wiarusa Pel· 
ski eto" -........,...,• „„.„ 



lir. 192. Boolatm, środa 23·1• sierpnia 1111.· Bok li. 

łoddennt płsao 11dow1 dla Polak6w u ~btzytałt, pogwt9•oa o§włułt orą1 sprayea auodowym, polltyczn)'ll. ł wobn...,.L 

Wychotlzi codziennie z W'Yłątkiem dni pośwlatecznych 
PrzedJ>lata kwartalna na Poezcie i u łistowYch wYOOsi 
J mr. 50 fen., a z odnoszeniem do domu 1 mr. 92 fen. 
,.,'Wiarus Polski" zapisany jest w cenniku pocztowym 

w lift liże za 11111 I DJczrznc I 
Za inseraty placi si~ za miejsce rządka drobaego dMlb 
og.loszenia zamieszczone przed inseratami 40 fen. Kł• 
czesto ogłasza, otrzyma rabat. - Listy do „WiarM11 
Polskiego" należy frankować i podać w nich dokład-

pad znak!em „t. J>ołnisch" nr. 128. ny adres piszącego. RekoPisów ste nie zwraca. 

Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje ~ w Bochum, przy ulicy Mal1heaerstrasse. - Adres: „ Wiarus Polski", Bochum. - T e 1 e fon u nr- 1414:. 

Rodzk:e polscy! Uczcie dzJecł swe 

. • •6wlć, czytać ł pisać po polsku! Nie Jest 

Pełaldem, kto potomstwu swemu znłem

•Qć się IJMWOłi! 

z Qpadlló• dllla. 
·Jak.ie wrażenie wywołało ogłosrente ma

nifestu konstytucyjnego.. 

Depesze z Petersburga stwierdzają, że 
manifest carski przyjęto zrazu obojętnie, 
ponieważ głów.ny za.irys o dtumiie państwo
'\vej był już na drwa dni przedtem 1JOO!I1Y 
dzięk.~ artykułowi w d:zienn~ku 11Ruś". W 
kolach inteligencyf daje się czuć przecież 

--pewne raz-czawwani-e, a to z tego powodu, 
że ustawa v dumie państwowej .nie daje tej 
że instytucyi niemal żadnego wptywu 
na sprawy państwa. 

W J(urlandyi oglosrooo stan '\vojenn.y. 
· W Polsce szerzy się ruch strejkowy. La

da chwm wybuchnie także strejk koleio.
rzy. 

Telegramy„ 
L o n d y n. Z Portsmouth donoszą tu· 

do~ że mimo zabiegów prezydenta Roo
sevelta obawiać się należy zerwania roko
wań pokojowych. W powstałych punk
tach spornych obie strony nie chcą poczy. 
nić ustępstw. 

I( o ns t a n t y n o p o I. Spisek od
kryty w Smyrnie jest częścią ogólnego po 
całym kraju rozgałęzi~nego sprzysiężenia. 

P a r y ż. Rząd francuski domaga się 
bardzo stanowczo zadośćuczynJenia od 
rządu marokańskiego za aresztowanie pod
danego francuskiego w Maroku. 

Manifest carski. 
Artykuł I. Duma jest powofana, aby 

\.V1Spól<lziatać przy tworzeniu i obradach 
inad projektami ustaiw, które w. myśl ustaw 
zasaJd!ndczych przechodzą przez Rade pań
stwa i bywają przedkładaITTe do san.kcyt 
oojwyższej władzy autokra.ty.cznej. 

Art. II. Duma składa się z cz.lonków, 
. v.wbieranych prz.ez ludność cesarstwa; na 
przeciąg lat pięoiu według specyalruie usta
n-0wi<mych przeplisów wyborczych. 

Art. III. Na podstarwie uka:zu cairskie
go może duma być rozwiązaną przed uply 
wem 5-letni:ego -0kresu prawod.arwiczego, 
atoli ten sam ukaz rozwtęzujący dumę, ma 
równocześni1e ustaool\vić tenmn nl()lwych 
wyborów. 

Art. IV. Cz.as trwania rocznych okre
sów sesyjnych i feryj będziie ustanawiał 
ukaz carski. 

Art. V. Dz!lałalność dumy odbywa się 
na p.osiedze:niaich plenarny;ch i komisyj
nych. 

Art. VI. Duma musi liczyć przynaj
mmej 4, a najw;yżej 8 komisyj. Ka.żda ko
misyai musi się składać przynajmn~ej z 20 
członków. Duma sama ustainaiwia dokła
dnie ilość tych komisyj i liczbę ich czton
ków. 

Art. VII. Do zdolności obrad dumy 
-bezwzględnie konieczną j.est obecność je
dnej trzeciej części członków dumy na po
siedzeniach plenarnych, ai połowa czloo
ków koniisy)1 na posiedzeniach k-0misyj
nych. 

Art. VIII. K-0szty utrzymania: dumy 
będą pokrywane z carskiego skarbu. 

Art. IX. Duma wybiera z pośród sie
bie przewod.nkzącego ·i jego zastę}>Cę na 
.Przeciąg jednego roku. Po uplyw'Je tego 

terminu moż.e nastąpić ponowny wybór. 
Prezydent dumy spełnia swą funkcye, z 
l\vyjątkiem wypadku, przewid'zianeg'l w 
artyku1e trzecłm, alŻ do nowego w.yboru 
prezydenta. Prezydent, wybra!lly na osta
trn rok każdego ·okresu prawdd.aiwczego:>1 

\Spclnia swą folllkcye dlO końca roku 5..go 
Prezydent, a podczas jego nieobecności wi 
ceprezydent, z.daje camwi spr~ę z dzLa
lail ności dumy. 

Art. 10. Prezydent sklada sprawoo:da 
nie z dziialalności dumy. 

Art. 11. PrzeiwJidmczą.cy komisyi wy 
bier.ani są przez członków komisyi z gro
na ich czlonków ·na przeciąg (roku~ 

Art. 12. Podstawowe kwestye, odn<>l
szące s1ę do działalności dumy bęldą dy
skutowane na: specyalnych konferencyaich, 
~ których pod prz:eiwodnLctwem prezyden 
ta bilOrą udiiiał wiceprezydent dumy, prze
wudniczący lrorriisy1, sekret.arz dumy i Je„ 
go zastępca 

13. Członkowie .dumy rozpoczY1I1aią 
swój urząd zlożeni'em przysięgi wedlug 
przepisanej f.or.muly. 

14. Cztookowie dumy ma.ją wpelną 
woloość wypowiadania swyieh przekonań 
we wszystkkh' kwestyach które wichodzą 
w zakres kompetencyti dumy. 

Art. 15. Czlonk.:>w;ie dumy mogą być 
pÓzbawi'eni wolności -OSobistej tyllro na pdd 
stawie orzeczenia sądowego. Za długi nie 
mogą być \vięzieni. 

16. Cz.łonkowie dumy mogą złożyć 
swe mandaity, muszą atoli za-wbaoo~ o 
tern postainowiemu piśmiennie prezydenta 
dumy. 

Art. 17. Każdy cztonclc dumy traci 
swój mandat: 1) w raz•ie utraty praw oby-
1watelstwa rosyjskiego, 2) w razie wstąpie
nia do czynnej służby wojskowej lub ol>ję
clia urzędu państwowego o stalych pobu
rach, 3) w razie utraty prawa czyru:i.ego 
wyboru. 

Art. 18. Każdy członek dumy traci 
mandat bez. wszystkiie.go r\V wypadkach 
przytoczonych w regulamime wyborczym. 

Art. 19. Każdy cztonek dumy traci 
czasowo praw0 brania udzfaJu w posiedze
niach dumy, j.eśli zostaruiie ·wydany pod 
sąd lub W, razae przeszkód., !które powodują 
bez wszystkieg·o wyikluczenJe od wyikony
wanii.a maindatu, albo jeśli popadł w niewy
płacalność, póki przyczyny tej niewypła
,catnośd nile zostaną wyjaś:n!iJOne~ 

Art. 20. Członkowie <lumy za prze
stępstw~, popelnŁone podczas wypetnlialnia 
ich funkcyj w dumie lub związku z temi 
funkcyami1, odpowiedZ\ialni są w taldm sa
mym zakresie, jak czlonkowi1e R.ady pań
stwa ~ na podstawie tych samych postĄ- . 

·nowi.eń. 
Art. 21. Utrata maindatu członka du

my ii. zawjesze.nie chwilowe w wykonywa
niu p·raw zależy od senatu. 

Art. 22. . Wymienione w poprzednich 
artykułach kwestye poruszane są w sena
cie na pod.stawie zaiwiadomieniia prezyden. 
ta dumy, w I dep. R.ady państwa, przez 
zwyklą większość glosów. 

Art. 23. Czloruk<YWie dumy <>trzymują 
ze skarbu państwa podczas trwania sesyj 
pv. 1 O rubli dziennie, oprócz tego zwrot ko
sztów podróży dwa ra:zy do roku z miej
sca zamieszkania dOl Petersburga i z po
wrot~m. licząc za każdą ·wiorstę po 5 ko
piejek. 

Art. 24. Ministmwt·e i kierownJicy po
szczególnych departamentów nie mogą 
być członkamii dumy, ale mają prawcJ brać 
udział w posi:edzeniach i dawać wyjaśnie
nia wchodzą-ce w zakres dziafalności dumy 
bądź osobiście, bądź zai pośrednictwem in
nych funkcyonaryuszy. 

Art. 25. JeżelV plenum dumy łub któ
ra z jej komisyj zażąda wyjaśniei1 od mi-

nistrów1 lub szefów d~partamentów, są oni 
obowiąza·nd dać żądane wyjaśnienia. 

Art. 26 d-0 27 zawierają przep.1sy doty
czące kancelaryi <lumy U. }ej sekretaryatu. 

Art. 28. Kompetencyi dumy podlega
ją: I) wszystkie k,westye, odnoszące się 
do wydawantiia nowych ustaw, oraz zmia
ny, uzupelnieni:a, czasowego za.włLeszenia 
Jub zupełnego zmienlienia 1stnłejących u
staw~ wreszde ustanowienie, zmiana lub 
2.1niesienie etatu urz~nik6wi z ich'. odnoś
nymi budżetami; 2) budżety mirusterstw i 
oddziaMw admbnistracyjnych, oraz wszy
stkie wydaitkL, wymeruone w budżecie; 
3) sprawo\vanłe najwyższej kontroli w 
sprnwie zużytkowyrwarua budżetu pań
stwow1ego; 4) wszystkie sprawy odnoszą
·ce sic: dOI sprzedaży części publicznych do
chodów dóbr państwowy.eh; 5) budowa 
kolei przez paf1stwo; 6) tworzetnie Towa
rzystw akcyjnych w tych wypadlkach, w 
których Towarzystwai te mają być. ;_WJQL
niione od istniejących ustaw; 7) wszystkiie 
'kwtestye, które zostaną dumi:e1 przedlożone 
przez specyalne ukazy car·słde. 

Art. 29. Duma ma praw.o zapini.cyo
W'ania i wypracowania projektów, które 
<loty.czą zmiany lub za:'\Vfiesze1nia ustaw ist
nreiących i wydawania ustaiw1 nowych. Te 
projekty ustaw !l1ie mogą atoli nairµs.zać 
podstaw istniejąceiro por.tądku państw.o
·Wego, o Ue je-st on ustaoowiony przez u
sta'\\ry zasadmcze państwowe. 

Art. 30. Duma ma prawo udawainia 
si~ do rmnistrów i przełożonych działów 
admiilustracyjny·ch z. prośbą o w.yjaśnaenie 
W) sprawie działalności rozmaitych funk
cY.onaryuszów, oo do których duma sądzi, 
że naruszają ustawy. 

Art. 31. Wszystk:il!· spraiwy przezna
czone d-0, obrad dumy będą jej przedkta
dane przez ministrów albo przalownych 
samoistnych d.zialów admi:niistracyjnych~ 
albo przez sekretarzy stanu. 

Art. 32. Wszystkie kwestye mają być 
·d)nskutow.aine naprzód na posioo eruaich 

koI11,1.sy-i a nastepnie nai posiedzeniach ple
narnych .dumy. 

Art. 33. Posiedzenite plenarne 'Ciumy. 
zwoJuje, otwiera i zamyka prezydent du
my. Postedzenia1 komisyj ich przewodni
czący. 

Art. 34. Prezydent dumy. ma praiwo 
przerwać mowe członka dumy, jeśli za
kłóca porządek lub narusza postano=wie
nia ustaw. Prezydent przerywa i zamytka 
posiedzen4e. 

Art. 35. Jeżeli członek dumy wykrn
czyi przeciw porządkowi może być usu
qięty z posiedzenia, lub czasowo wyklu..., 
crony z. dumy do oznaczonego teJ1minu. 
Członek dumy może być usunięty z posie
dzenia na podsta'Wlie uchwaJy komisyi al
ho pelłinej dumy, podczaJs gidy wyklucz.en ie 
z dumy ina pewien czas może nastąpjć tyl
ko na podstaw.ie uchwały pelnej dumy. 

Art. 36. Na posiedzenia dumy i jej koi.. 
misyj publiczność nie mai wstępu. 

Art. 37. Prezyrjent dumy ma prawo 
dopuścić na posiedzenia dumy reprezentan
tów prasy, z wyjątkiem posłed·ze.ń tajnych. 
Może atoli <lopuśdć tylko P°' jedinym re
prezentancie z każdego dziennika. 

Art. 38. Prezydent dumy ma prawo 
zarządzić posi.ledzenie tajne, jeśU dotyczą
cy minister, który przedło±yl daną sprawę 
pod obrady, oświadczy, że stanowi· ona 
tajemnicę pańshvowią. 

Art. 39. Spra-woz'Clan'ia· ze wszystkich 
pełnych posiedzeń dumy, spisywane przez 
zaprzys1ężooych stenografów, mogą by~ 
za zezwoleniem prezydenta dumy ogłosizo... 
ne w ~iennikach. Wyłączorre są z tego 
sprawwdania: z posiedzeii tajnych. 

Art. 40. Sprawozdanm z posi:edrleń 
tajnych mogą być odgtoszone w całości 

lub częśd za ·z.eZ\\"Olenie;m prezydenta du-. 
my, jeśh ·on zarządził posied2Jeme ta}ne, a 
·za zez.wolenliem minilistrn, jeśli posiedzenie 
tajne zarządzone zostało, na żądanie rni
łlli.stra. 

Art. 41. Mi111ster wzgJędnie prze~oże~ 
ni O'dd:ua.lów, mogą w każdem stadyum 
cofnąć spraw~ przed:lOlŻooą dumie. Od
nośnie do kwestyi poruszony-eh przez wla
sną usta•wową iinicyatywę dumy, :morre m4,1.. 
mister lub szef de11>artamentu tyllko wów
czas coinąć tę sprawę, jeśli pełne posile
dzenie durny zgodzi się na to zarządzenie. 

Art. 42. Za uchwałf; dumy uważać· 
należy każdą j·ej opinię przyjętą przez wię
kszość czJonków. W tei rezolucyi ma być 
kateigO'ryczme wypovriedzJane 1J1iezgodZe
nie sie dumy na .prziedtożony. projekt usta
.wy. Przedłożone przez dumę ZIIll!lany, ma
ją być w doklad.ny sposób 1sformulowane. 

Art. 43. Przedyskutowane przez du
rne projekty ustaw, będą pr~kladaine Ra
dzie państwa wraz z odpow,1edniemi u
chwalami. Po ukończeniu obrad W1 Ra- • 
dzie1 paiństwa:, ttcłrwala jej wraiz z uchlwalą 
dumy przedwżoną będzie carom, z wyjąt
kiem wypadlków wynlłeniOinych W1 arty
kule 44. 

Art. 44. Projekty ustaw, odrzucone 
w1iększoścaą dwóch trzeci-eh gtO'SóWi na ple
inarnych pos.ioo:zen,1a'Ch d11my L R.ady pań
stwru, zostaną odeslane do odnośnego mi
rusterstwat celem pon0-W1llego przeldysku
towania ,i poowwnego przed!lożenia do u
stawowych obrad, w razie je~ei car się 
zgodziL 

Art. 45. W razie gdyby; R.ada pań
stwa nie mogla przyjąć uchwaily dumy. 
może być odnośna spraiwai na podstaw.ie 
uchwaty plenamego posiedzenia Rady 
państwa przedłożoną specyalruej komisyi, 
której, cz~onkowie będą wybierani na pet
:nych posiedzeniach dumy i R.:aidy państwa, 
z obu ciał w równej lLCzbie. Ta komisya 
p.racuje pod prrewodn!iictwem prezydenta 
Rady państwa lub przewodlniczącego }e:„ 
<lnego1 z departamentów 1i mai na celu do
prowadzenie do pogodzeniai zapatry;wania 
Rady państwa i uchwaly diuny. 

Art. 46. .Elaborat specyaJnej lmmisyi, 
zawierający porozumienie, zostaje p.rzed~o-. 
żony illaprzódi plenarnemu pois,i·edŻeiniu Ra
dy pańtstwa. J eżeh specyalna komisya nie 
'OSiągme porozumienia, ma być spraiwa 
bezpośrednho odestaną rta plenarne posie
dze,nie R.ady państwa. 

Art. 47. W razie 11i.emożebności od
bycia: posiedzenia dumy z powodu ~niedo
statecznej liczby czlonków, obrady będą 
oołooorrn na.i następne posiedzenJe, które 
ma sie odbyć najdalej do 2 tygodni potem. 
Jeżeli po uplywiie tego terminu kwestya 
znowu z powodu 1niedostatecZ1I1ej liczby o.. 
hecnych nie będzie mogla przejść pod dy
skusyę, to dotyczący miin11ster mai prawo 
odnośną sprawę przedłożyć R.a'Clzie pań„ 
•stwa bez konieczności powzięcia uchwaly. 

Art. 48. J eiżełi car uzna obrady dum~~ 
nad przydzielonym jej przedmiotem za 
zbyt rozwlekle, ma Rada pafi,stwa WoYZllta
·czyć ostateczny temlJin, doi którego dlima 
ma! pow~ąć uchwałę. Gdyby duma do o
znaczonego termmu me powzięła uchwa„ 
ly, to R.ada państwa będz.ie mogła obratlo
wać nad dotyczącą kwestyą, bez patrzeby 
uchwaly dumy. 

Art. 49. Wnioski o zmia1nę istnieją
cych ustaw lub istniejącego projektu usta„ 
wy muszą być doręczane pisermij.e prezy
dentowi dumy prziełZ członków dumy. Je
żeili. podobny w.niosek jest podpisany przy„ 
najmniej przez 30-tu członków, mu'Si pre
zydent ten wniosek przydzielić pod obrady 
odpov..1edniej konusyi. 

Art. 50. Czas obrad na<i podobnyrnt 
wJlioSlkami musi być podany do w~adomo"' 
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fen. en. 

al. Dworcowa 79 w Eer:a.e BahDhofstr. ar. 79 

ten. 95-cio f enygowy tydzień . 
... „„„.... ( . 

~ Od poniedzialku 20 sierpnia do poniedziałku 28 sierpnia. -"1'11 

•••+:++••• ·-·••:•••• ~··••:•••• 
Partva 

95 fen. 2 niebieskie ręczniki za 95 fen. Dziewięć metr6w festonu 95fen. materyj na, suknie 
2 eleganckie Sześć kuchennych ręcznik6w 9.) fen. 

2 pary 

95 fen. ozdobne fartuchy 95 feu. pantofli dla dzieci. 

2 metry 

95 fen. 
Trzy ręczniki 95 fen. jedna dobra słomiaru{a 95.fen. 

materyj na fartuchy 
4 metry . 

95 fen. 

Jeden garnitur do umywalni 95 fen. 1 urządzenie do pociągania 95 fen. 
materyj na koszule 

95 .fen. 
3 metry 

1 koszula damska 
Sześć fartuszków dziecięcych podszewki do kaftanika 95 fen. 

9a· ren. z koronką Trzy prześcieradła dla dzieci 95 fen. 
3 metry 

weluru wzorzystego 95 fen. 1 biały 

95 fen. nocny kaftanik . Dwanaście koszulek 95 fen. Dwa metry bobru 951en . . 
1 biały obrus 95 fen. , 

Jeden gorset . 95 fen. Jeden żakiet aęzki 95fen 
1 niebieskie spodnie 9~ ren. 

Jeden ręcznik dla parady 95 fen· 1 pstre prześcieradło 95ren. < 

1 koszula męzka 95 fen. 

9.) fen. 25 łutów wełny z gwiazdą 95fen. 
95 fon • . 

Trzy pary rękawiczek 
3 pary dobrych szkarpet 

95 fen. Trzy chustki na głowę 95fen jedna para damskich pończoch 2 białe 

powłoki na poduszlii 95 fen. 
jeden damski spódnik 95 fen. 

Jedna para pal. koksu 91fen. 
1 niebieski kaftan 95 fen. 

95 fen. 
Jedna bluzka damska 95ren. jedna para szelek 

1 z kitle do kopalni 95 fen. Jedna chustka większa 95 fen. Jedna[ suknia dziecięca 9.5 fen. 
95 fen. 95 fen. 1 koszula do kopalni . Jedne spodnie drylichowe 

4 metry podszewki 95 fen. 
I para trzewików porannych 95 fen. 

95 foo. Jedno białe prześcieradło 

3 metr białeg~ bobru 95 fen. 
24 metry: wstążki jedwabnej 95 fen. l biały 

łańcuszek na szyję 95 fen. I sztuka wstążki aksamitnej . 95 fen. z i pół met. białego piku 95 fen. 96 fen. Jedna garnitura do włosów 

3 metry materyi owsiankowej 95 fen. 
1 za wieszadło do ręcznika 95 fen. jeden fartuch skórzany 96 fen. 

4 ~ metry materyi drukowanej 95 fen. 
I. przyrząd do mszenia bielizny 95 fen. r koszula, 1 kołnierzyk 1 kra w at 9 5 ten. 

1 fartu eh z naramiennikanii 95 fen. I wielki obrus woskowany 95 fen. 
I szczotka do zmywania, 95 fen. 1 szczotka, I ścierka 

••••:••+•• ••••:••••• ····=····· 
oraz kilka set innych zestawień. Tylko dla tych ma znaczenie powyższe polece-

nie, kto rzeczywiście pragnie dobrego towaru nabyć. 
:A MJMCM 

95,~~. 

Bahnbofstr. 79. 195, .. . 
iillllli„„„„ .... „„„„„„,„„„„„„„ ..... „ .• „„ ... i„„„ ....... „ .... „„„ ... .... 

ulica Dworcowa 79. W HERNE 
Za druk, nak:lad i rcdakcyę od ~wiedzlaluy A n t o n t B r e I 1 k l w B~bum - Nakladem l czclook.a.mi Wyttawnit>tw-a „Wla ru.sa Polskt~o" w Buthum. 



Boolaam, środa 23-go sierpnia 1111. Bok li. 

• 
~łodlłemtt płsao 11dow1 dla Polak6w u obtzr'nJe, pogwt9•011t ńwla.tłt orąz spnwoa •uodowym, poliłycznym ł zarobkoą&.. 

Wycbotlzi codziennie z wyjątki~ dni poświatecznych 
Pnedplata kwartalna na poczcie i u listowych wvoosi 
iJ atr. 50 fen., a z odnoszeniem do domo 1 mr. 9Z fen. 

Wiarus Polski" zapisany Jest w cenniku pocztowym 
I lmłc B1t1 za llarc I DJCZJZll I 

Za inseraty placi si~ za miejsce rz~ka droba:ego drllłtw 
ogloszenia zamieszczone przed inseratami «J fen. Kt• 
czesto og,asz.a, otrzyma rabat. - Listy do „ Wiarvn 
Polskiego" należy frankować i podać w nich doklad· 

„ pad znak~em „t. JJołnisch" nr. 128. ny adres piszącego. Rekopisów sie nie zwraca. 

Reda.kcya, Dmlmmia i Księgarnia r<najduje ~w Bochum, przy ulicy Maltheserstrasse. - Adres: „Wiarus Polski", Bochum. - Telefonu nr 1414. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 

•6wlć, czytać I pisać po polsku! Nie jest 

P•laklem, kto potomstwu swemu znłem

•llrć się pozwoU ! 

Z wypadków dnia. 

. 'Jaki.e wrażenie wywołało ogłoszenie ma
nifestu konstytucyJnego. 

Depesze z Petersburga stwierdzają, że 
rnaniiest carski przyjęto zrazu obojętnie, 
.ponieważ głów.ny Źairys o dumie państwo
:wei byl już na dwa dni przedtem malnY 
<l'zięk~ artykułowi w dzienniku „Ruś". W, 
ik:olach inteligencyr <laje się czuć przecież 
pev;ne roz-czar-01Wanfo, a to z tego powodu, 
że ustawa o dumie państwowej nie <l'aje tej 
że instytucyi niemal żadnego wp.t:YWu 
:n.a sprawy państwa. 

W Kurlan:dyi ogloszoo.o stan W10Jenn.y. 
W Polsce szerzy się ruch strejkow;y. La· 
da chwHi wybuchnie także strejk ~olej.o„ 
rzy. 

Telegramy. 
l o n d y n. Z Portsmouth donoszą tu. 

dotąd, że mimo zabiegów prezydenta Roo
sevelta obawiać się należy zerwania roko· 
wań pokojowych. W powstałych punk
tach SJ>Omych obie strony nie chcą poczy. 
nić ustępstw. 

I( o ns t a n t y n o p o I. Spisek od-
kryty w Smyrnie jest częścią ogólnego po 
całym kraju rozgałęzionego sprzysiężenia. 

Pary 'l. Rząd francuski domaga się 
bardzo stanowczo zadośćuczynienia od 
rządu marokańskiego za aresztowanie pod
danego lram!uslclego w .Maroku. 

Manifest carski. 
Artykuł I. Duma jest pow-0\lana, aby 

\Vspól<lziafać przy tworzeniu i '°bradaich 
na<l projektami ustafW, które Wi myśl ustaw 
zasadniczych przechodzą przez Rad'ę pań
stwa i bywają P"rzedkladaine do sankcy1 
najwyższej władzy autokraty:eznej. 

Art. II. Duma składa się z członków, 
'\\·'1}'bieranych .pr.zez ludność cesarstwai ina 
przeciąg lat pięoiu według specyalnie usta
oowiony-ch przepdsów wYborczych. 

Art. III. Na podstafWi~ ukazu caJrskie
go może duma być rozwiązaną przed uply 
wem 5-letniegoi okresu prawodawczego, 
atoli ten sam ukaz rozw~ęzujący; dumę, ma 
równocześme ustainowić termin nowych 
\vybcrrów. 

Art. IV. Cz.as trwania rocznych okre
sów sesyjnych i feryj będz•ie ustanawiał 
ukaz carski. 

Art. V. Dztialalność dumy odbywa się 
na posiedzenia1ch plenarny;ch i komisyj
nych. 

Art. VI. Duma musi Uczyć przynaj
mmej 4, a naj\\r,yiej 8 komisyj. K:aż<la ko.. 
misyai musi się składać przynajmn~ej z 20 
czlon!kó,,-. Duma sama ustanarwia d<Ykla
dJnie ilość tych komisyj i liczbę ich człon
ków. 

Art. VII. Do zdolności obratl dumy 
·bezwzględni~ konieczną jest obecność je
dnej trzeciej częśd czlonków dumy na po
si·edrzeniach plenarnych, a p-0Jowa czlon· 
ków kom1sy)1 na posiedzeniach komisyj
inyieh. 

Art. VIII. Koszty utrzymanfa dumy 
będą pokrywane z cairskiego skarbu. 

Art. IX. Dumai wybiera z pośród sie
bie przewodniczącego ·i jego zastępcę na 
Przeciąg jednego roku. Po uplyvtJie tego 

terminu mO'iie nastąpić ponowny '\vybór. 
Prezydent dumy spełnia swą funkcyę, z 
wyjątkiem wypadku, przewidzianego. w 
artykule trzecim, atż do nowego \v'lyboru 
prezydenta. Prezydent, wybrany na osta. 
tnii f1odc !każdego okresu prawddaiwczeg.:>1 

ispelnia swą foniklcyę dio końca roku 5-go 
Prezydent, a podczas jego nioobecnośc'i wi 
ceprezydent, zdaje carowi sprarwę z dzta. 
lailności dumy. · 

Art. 10. Prezydent składa sprawozda 
1ni1e z dziiiałalności dumy. 

Art. 11. Przew.xlnłkz~cy kOltllisyi v.ry 
biemni są przez członków komisyj z grio· 
na ich cztonków na przeciąg ( rioku~ 

Art. 12. Podstaimow1e ikwestye, odlnOl
szące się do dziiaiłalnoścr dumy bęidą dy. 
skutowane na specyalnych konferencyacb, 
Wi których pod! przewodnictwem prezyden 
ta biorą ud2Jla~ ;'\Yiceprezydent dumy, prze
wodniczący lron1tsy1, sekretarz dumy i Je
go zastępca 

13. Członkowie dumy rozpoczyinają 
swój urząd złożeniem przysięgi wecUug 
przeplsanej fotrnuly. 

14. Czlookowie dumy ma-ją zupetną 
wolność wypowiadania: swych przekonań 
we wszystkich kwestyach które WlChOid.Zą 
w zakres kompetencyll dumy. 

Art. 15. Czlon!k.:>w~e dumy mogą być 
pozbawi'eni wołnoścli osobistej tylko na pdd 
stawie orzecxonia sądowego. Za dtugi nie 
rn<>gą być więzieni. 

16. Członkowie dumy mogą złożyć 
swe mandaity, muszą atoli zamadom~ o · 
tem posta!IlOwiemu piśmiennie prezydenta 
dumy. 

Art. 17. Każdy cz!o111ek dumy traci 
swój mandat: 1) w razie utraty praiw oby
watelstwa rosyjskiego, 2) w razie wstąpie
nia do czynnej slużby wojskowej lub obję. 
ci.a urzędu państwowego o stałych pobo
rach, 3) w razie utraty prawa czynnego 
wyboru. 

Art. 18. Każdy cztonek <lumy traci 
mandat bez wszystkiieigo rw wypadkach 
przytoczonych w regulami1rlbe wyborczym. 

Art. 19. K:aro'y członek dumy trad 
czasowo praw,) brania udzfafo w posiie'dze
niaich dumy, Jeśli zostaruiJe wYdainy pod 
sąd lub w razie przeszkód, które po1woclJują 
bez wszystkieg·o wyikluczenie od ,vyikony
wailJia mandatu, aslbo jeśli popadł w ·niewy. 
placalność, póki przyczyny tej niewypla
catnośd nue zostaJłlą wyjaśnJŁione~ 

Art. 20. Członkowie dumy za prze
stępstwai, popełnione podczas wypelnltamia 
ich funkcyj w dumie lub związku z temi 
funkcyami1, od.powiedZ\i.Wni są w tak•i.m sa· 
mym zakresie, jak czlonkowi!e Rady pań
stwa 11 na podstawie tych samych postą .. 
nowi.eń. 

·Art. 21. Utrata maindatu członka du· 
my ii zawieszenie chwilowe w wykonywa
niu praw zależy od senatu. 

Art. 22. Wymienione w, poprzedniich 
artykułach kwestye poruszaine są w sena
cie na podstawie za1wiadomieniia prezyden. 
ta dumy, w I dep. Rady państwa, przez 
z.wyklą większość głosów. 

Art. 23. Czlonikowie dumy <J trzymują 
ze skarbu państwa podczas trwan.ita1 sesyj 
p0 10 rubli dziennie, oprócz tego zwrot ko
sztów podróży dwa rnzy do roku z miej. 
sca zamiJeszkania do Petersburga ii. z po
wrot~m, licząc za każdą \.Viorstę po 5 ko
piejek. 

Art. 24. l\iHnistrowioe i kierow.nJicy po. 
szczególnych departamentó\v nie mogą 
być członkarrna dumy, ale mają prnwo brać 
udział w posiedzeniach i dawać wyjaśnie
nia W;Chod:zące w zakres dziafalności dumy 
bądź osobiście, bądź za pośrednictwem in
nych funkcyonaryuszy. 

·Art. 25. JeżełV ple\łlUm dumy łub któ· 
ra z jej komisyj zażąda wyja:śnień od mi. 

· nistrów lub szefów d;;partamentów, są oni 
obowiązani dać żądane wyjaśnienfa1. 

Art. 26 d-0 27 zawierają przepisy doty
czące kaocelaryi dumy li jej sekretaryatu. 

Art. 28. Kompetemcyi dumy podlega
ją: 1) wszystki·e k.westye, odnoszące się 
do wydawanliJa nowych ustaw, oraz zmia
ny, uzupełnienia, czasowego zaw!Leszenia 
Jub zupełnego ~ienlienia istnieją-cy.eh u
staw~ wreszde ustainowienie, zmi'a:na lub 
21niesien,4e etatu urzędników1 z kh: C'dnoś
nymi budżetami; 2) budżety mirusterst\v i 
oddzia~ów admilnistracyjnych, oraz wszy
stkie wydartki, wytltileniione w budżecie; 
3) sprawowanre najwyższej kontroli w 
sprawie zużytkowyrwarua budżetu pań:
stWO\Viego; 4) wszystkie sprawy odnoszą. 
ce się oo sprzedaży częśd publkznych do
chodów dóbr pafistwowych; 5) bUJdlo1wa 
kolei przez. państwo; 6) tworzelnLe. Towa
rzystw, akcyjnych w tych wypatllkach, w 
których T10.warzystwai te ma1ą bY.ć. ~~ 
nitone -0d .istniejących ustaw; 7) wszystkiie 
kwiestye, które zostaną dumiie1 przedłożone 
przez . specyałne uka·zy carskie. 

Art. 29. Duma ma praw.o za(ilnicyo. 
wania 1 wypracowania pro}e;któw, które 
dotyiezą ZI11.lfil1Y luq zaw;ieszenita ustaw 1.st. 
n~jących i w.yd'a.wan1a ustaiw; nQWych. Te 
projekty ustaw nie mogą atolL ,n.aJruszać 
podstaw istnieiącegio porządku państwo-
•wego, o He jest on ustanowiony prz-ez u
staiwy zasad!Wcze państwowe. 

Art. 3'0. Duma ma prawo udaiwalilia 
sie do ministrów i przelożonych działów 
admiimstraicyjny·ch z proś·bą o wyjaiśn81enie 
'"1 sprawie działalności rozmaitych funk
cy;onaryuszów, co do których duma sąd~i, 
że naruszają ustawy. 

Art. 31. Wszysfilde sprawy przezna. 
czone odo obrad dumy będą jej prz.edkla
darre µrzez ministrów albo przelożonych 
samoistnych działów ad'minifstracYijnych, 
albo przez sekretarży stanu. 

Art. 32. Wszystkie kwestye mają być 
-<l'Yskutoiw.ane naprzód na posiedzeruiaich 

kom1syi a następni.e nai posiedzeni·ach ple
.namych dumy. 

Art. 33. Posiedzen~e p1enarne dumy 
zwo~uje, otwiera i zamyka prezydent du
my. Posiedzenia1 komisyj ich przewodni
czący. 

Art. 34. Prezydent dumy mai prai'wo 
przerwać mowę członka dumy, jeish za
kłóca porządek lub narusza postanowie
nia ustaw. Prezydent prz.erywa i zaimyika 
posiedzenfo. 

Art. 35. Jeżeli członek dumy wykro
·czyi przeciw porządkowi· może być usu
,J11ięty z posiedzenia, lub czaisowoi w-y:klu„ 
crony z dumy do oznaczonego terminu. 
Członek dumy może być usunięty z posie
diienia na podstarwlie uchwaly komisyi al
bo peJnej dumy, podczas gdy wyklucze111ie 
z dumy ina pewien czas ·może nastąPJć tyl
ko na po<lstaw.1e uchwa~y pelnej dumy. 

Art. 36. Na posiedzenia durny i jej kQL. 
misyj publliiczność nie ma wstępu. 

Art. 37. Prezyident dumy ma prawo 
dopuścić 

1
na posiedzenia dumy reprezentan

tów prasy, z wyjątkiem posiedzeń tajnych. 
Może atoli dopuścić tylko po jednym re· 
prezentancfre z każdego dz1ermika. 

Art. 38„ Prezydent dumy ma prawo 
zarządzić posiiedzenie tajne. jeśH dotyczą
cy minister., który przedłcnyt daną sprawę 
pod obrady, oświadczy, że- stanowi ona 
tajemnicę państwową. 

Art. 39. Sprn\\1oztlarna ze ·wszystkich 
pełnych posiedzeń dumy, spisywane przez 
zaprzys1ężanych stenografów, mogą być 

za zezwolenliern prezydenta dumy ogt-0szo.. 
ne w dniennikach. Wyłączone są z tego 
spra"W02Jd.ania z posiedzeń tajnych. 

Art. 40. Sprawozda.ni<ai z posi'.edizeń 
tajnych mogą być odgtoszone w całości 

lub częśd za 'zezwoleniem prezydenta du• 
my, jeśli ·on zarządził posiedreme tajne, a 
za zez:woleruiem mitniiJStrn, jeśli posiedzenie 
tajne zarządzone zostalo, ima żądanve mi
nlistra. 

Art. 41. Mimster w.zgJędnie p·rze~OŻe
ni odd'Zliałów, mogą w każ<lem 1stad;yum 
cd.fnąć spraW\( przedłożoną dumie. Od
nośnie <lo kwestyi poruszonych przez wla
sną ustaw.ową inicyatyw~ dumy1 mo>ż.e tm· 
1I1ister lub szef dejpa:rtamentu tyłko wów.
c.zas coiLnąć tę sprawę, jeśli pelne pos:Le
dze•nie dumy zgiodz1 się na to zarzą<l!zeme. 

Art. 42. Za uchwalę dumy, uważać 
należy ka•żdą jej' opinrę przyjętą przez wię
kszość czlonków. W tej rezolucyi ma! być 
kategorycznfo wypowi·ctlUw.e niezgddze· 
nie się dumy na przed.llorony; projekt usta
.wy. Przedłożone przez dumę zmiany ma
ją być w 'dokładny sposób sionnulawane. 

Art. 43. PrzedyskutOW3.11!eo przez du
mę projekty ustaw, będą prz;edkladaine Ra
dzie paiistwa wraz z odpow;cedniemi u
chwałami. Po ukończeniu obrad WI Ra
dzie1 paiństwa, uchwala jej wrai.z: z uchi'walą 
dumy przed'lożoną będzie caro~ z wyjąt
krem wypadków wy.rnleni~ych W1 arty
kule 44. 

Art. '44. Projekty ustaw, OO.rzucone 
Wiiększością dwóch trzedch glosóWi na ple-
1narnych ·posiedzeniach dumy L Ratd.y pań
stwai, zostaną odesła:ne dd od!nośnego mi
nisterstwa, celem ponownego przOOiy&ku· 
towania j pcmmvnego. przeicmożenia do u
stawowych obrad, w razie łeżdi Qr się 
zgod~i. 

Art. 45. W razie gdiyby, Rada pań
stwa nie mogla przyjąć uchwały dumy, 
może być odnośna sprarwa ·na podstawie 
uchwały plenarnego posiedJzenia: Rady 
państwa przedłożoną specyałnej komisyi, 
'której członkowie będą wybieranr na pel-
1nych posiedzeniach dumy i· R:ady państwa, 
z obu ciał w równej lLCzbie. Ta komisya 
pracuje pod przewodniidwem prezydenta 
:Rady państwa lub przewodniczącego je,. 
dnego z departamentów 1i tinaJ na celu do
prvwadzenie do pogodzeniai zapatry.wania 
Rady pa·ństwa i uchwały dumy. 

Art. 46. Elaborat specyailnej lmmisyi, 
zawierający porozumienie, zostaje_ przed~o
żdny naprzód plenarnemu poisiietlzeJniu Ra
dy, pańistwa. Jeżeli specyalna komisya :nie 
osiągnie porozumienia, ma być sprarwa 
bezpośrednio oaeslainą nai plenarne poste· 
id.zenie Rady państwa. 

Art. 47. W raziie niiemożebnoścL od· 
bycia; p.osiedzeinia dumy z powodu :niecLo
statecznej l.tczby członków, obrady będą 
odłożone: nai następne posied:zeinJe, które 
ma: się odbyć na}dalej do 2 tygodni pojem. 
J eżeh p.o uplywiie tego terminu kwestya 
znowu z powodu 1nie<lostateczmej li.cz·by o~ 
becny;ch nie będzie moglai przejść piod d'Y.
skusyę, to dotyczący m!m1ster mai prawo 
odnuśną sprawę przed1!ożyć Radzie pań-
1stwa bez konieczności powzięaia uchwa~y. 

Art. 48. J e!żeli car u.zna obrady dumy; 
nad przydzielonym jej przedmiotem za 
zbyt rozwlekłe, ma Ra:dai paflistwa wyllna
·czyć ostateczny termin, do któreg{)I dlima 
mal powZiiąć uchwałę. Gdyby duma do o
znaczonego tenmnu rne powzięfa uchwa
ły, to Rada państwa będz.i1e mogla obraJdo
wać nad dotyczącą kwestyą, bez potrzeby 
uchwaly dumy. 

Art. 49. Wni-0ski o zmianę istnieją
cych ustaw lub istruiejącego proieiktu usta
·wy muszą być doręczane pisemnn.e I>rezy
dentow.t dumy przietz czlOJl!ków dumy. Je
żffi~ podobny w.11'iosek jest podpisany przy
najnmtej prz.ez 30-tu czlonków, muisi pre
·zydent ten wniosek przydz,ie.Iić pod obrady 
odpow1iedniej konusyi. 

Art. 50. Czas o:b'rarl nad pcdiobnymi~ 
wwoskami mus·i być podany do wiiadomo-



iści ministrow.i„ "1Nzg\ędnie d6tyczą.cemu 
~zefqwi ~ departalµentu, który musi : Otrzy
,,ma,ć odpts tego w1uosku ·wraz: z wszY'stkie• 
~ntr auegatatni..·. -• •. ' . . . . . . ' 

· · Art. 51. Jeżel~ minister a1bo 'SZd ad~ 
:mblistracyi, w porozumieniu z· d~ uwa.., 
'iża z;.t konieczne znaesiettrle, zmianę łub ·o-, 
.;glrO'SZeiiie ustawy, to obejmuje QW10! ' p.r.z.e.. 
„PJ"O'\\ adzertie tej kwcstyi w drodze usta·WiO... 
-w.ej .. 

Art. 52. J eżelr minister nie. ~a s4ę, 
:ale komisya a następnie duma n..a, plenar
-·001!1 posiedzerbiu więks'ZlOŚCią 73 głosów 
w.nio-sek przyjmą, mu~ prezydelnt dumy 
·spraw~ skirerować do R;ad~ państwa, a 
stamtąd do cara. W razie jeżeli .car zarzą-

,-dzi dalsze uistarwotwe traktowante spra·w.Y, 
to o5tateczne wypracowam)ie projektu u
'staw.y ma być poruczone miinistrowir, 
\\."Zglęctnie dotyczącemu szef.()IW!j sztabu. 

Art. 53. lnte:rpełacye, żądające wyja
śnień w sprawlie c·zY1nn()ś~i min.I'Strai lub 

.szefa sekcyi, ailbe> od dotyczących urzę
·~, ca do których zachodzy podefrzeme 
. naruszenia ustawy, muszą bY'ć wręcUille 
. prezy<len torwi przez cztonlków dumy, W 
· tych linterpełacyach musi być wYrażone, 
która ustawa t pod jakim względem zosta

. la namsz0iną. Jeżcli ~nrterpelaJC1Ye pOidpi·
~ salo. przynajmniej 30 cz.lonlkóiw, musu. ją 
·prezydent przedlożyć plenum dumy. 

· Art. 54. J eżelfii ńnterpelacyię przyj eto 
· większością gl·o·sów, ilntenrelacya ta musi 
ibyć przedsta,wiooą miin1strO!W~ lub szefOlWi, 

:sekcyi. 
A.rt. 55. Naid3Jej do rmesiąca poi P'rzy. 

~ jędu interpelacyi muszą ministrowie lub 
szefowie seikcy1 dać dumi1e żąiclainei wyjaoś

. nieniai, względnie podać powod~, dllaczego 
nie mogą dać WiYiaśniień. 

Art. 56. JeżeH duma nie uzna więk
:.sz:ośolą 71 głosów od.po'Wiiedz:i na interpela
,cyę za: wystarczającą, kwestya zostanie 
przez Radę państwa 'CalrovAt przedtOżoną. 

Art. 57. Sz-.::t.vgóly rwt:wnętrznej or
ganizacyi dumy, zostaną podiaoo do po
wszechnej wiad-Ormośc~ przez · senat. 

Internowanie Sienkiewicza, 
Już teraz nie ulega żadnej wątpliwości 

\.pisze „mo.s Nar.", że wiadOOlOść o ·inter
. .nowanm Sienkiewicza przez wladze rosyj
. sk1e, nie jest kaczką d'zienruika:rską, jak ffiQ 

7Jl1a było na razie przypuszczać. Rząd: m
syjskie który widocznie uwaiża:l, że za1>0-
wiadane ciągle ogłoszeni·e ukazu konstytu

,cyjnego, było dlań zbyt komproonitmiącem, 
postanQwiL 'zrehabilitować się wobec op) 

.·nii śwraita nowem glośnem głu.pstwem! 
Niech ·wiedzą obie ·pólikule globu ziem

:skri<ego, gdzie tylko 2'1llane jest 1mię SŁen:ktie~ 
w1cza, że rząd carski jest po darwnemu sił

:.-lly, potęmy i.„. glupi! że prawie jedno
cześnie z Uikaa:em o zwolani.iu przedstawLL. 
·ciełstwa narodowego., potrafi· ś~tawej 
sławy pisarza skaiz.ać „a:<lmiinistrarty;wnym 

f anna do towarzystwa. 
Powieść Ksawereio de Mootepłn:. 

:22) 

(Ciąg dalszy). 

Czyż ona ma serce? - .zapytała 
·siebie Oabryelai. - Uwie!rrjrć trudn'O. 

Obiad się skończył. 
Wszystkie trzy 1kobaety przesz.ly do 

.:sal<mu. · 
Leonida usiadła przy fortepł.ainie 1 

przebie-gala palcami pd kla.1wiaturze, wY.
·iiaiiąc kapryśne t-OUY i motywa zapożyczo.. 
. ne z najszaleńszy.eh modnych operetek. 

Nagle przeiiW'.ałcr, uca{owala matkę, i 
J>oszla do swego pokoju, l>O!Wiedzi:awszy 
. swej panni.e do towarzystwa: 

- Idź spocząć, Gabryelo ... trzeba bę
<lzie wstać jutro o wschodzie słońca, chcia
. łaibym żebyś mi pomogłai przy ubiernaiu 

•. się, sama nie <loJd'ę do ładu. Zrupukaj do 
móich drzwi punkt o ósmej, proszę cię. 

~Dobrze. 
Oabrycia skł011liła się pani. de Bremes 

·1 udała się do swego pok<Nku. 
- Mój Boże, ·mój 'OObry Boże, dla cze

_g,o dozwoliłeś1, aby w ntem sercu zrodzUa 
:się ta mlfość bez nadziei, mogąca m4 przy
nieść tylko bÓleść i upokorzenri'e? Dla 
czego weszłam do tego domu, w który'm 
się duszę? dla czeg.o brak mi sil, .weby go 
-0puscnc. Boże mój, opiekuj się Raulem! 
'Oświeć go! Uczeń, żeby to .stworzenie 
bez serca Thie zosfato nigdy jego żoną! . U
~zyń, ażeby nie ko.chat tej, ·którai nic nie 
"kocha! Niech będzie s.zczęślrwy, mój~ 
:że, a: niei będę się nigdy skarżyć, że cier-
pię... . 

óstatiliie sto~ tej wzrusziająoef .. ma-. 
dłitwy iamien'.~y siię w łkanie. . . · 

J'Oriadkom" ł'la areszt domowy! A przy
tem oo za sławę zyska taki zwykfy jenerał 
od kozaków Maksymowicz, który wydal 
crw wyrok na Sienkiewicza! 

Teraz śwtat caly, rozkoszujący się u
tworami naszego znakomitego pisarza, mu 
s.t nabrać sz-actrnka i <lla przedstawkiela 
rządu .rosyjskiego w osobie kozackiego je
!fleralai, wobec którego Sienkiewicz jest ta
ką samą figurą, jailc .pierwszy lepszy kozac 
k1 ofilcerzyna, skazany dyscyplinarnie na 
areszt domowy przez panai jenerała! . 

Istotnie, tru<lnoby chyba.i wymyśleć 
coś bardz.iej kompromiituY<\cego w obecnej 
ch~li rząd ros,yj'Slki w oczach świata cywi 
lizowanego, Jak to iillternowanie Sienild'ewi
cza za podp.fsame merooryału, przedstawia 
jącego jedynie postulaty narodowe Pola
ków. 

I ta nowa kmnproonlitacya rządu rosyj 
skiego może być j·ed•ynym skutkiem bez
myślnej represy~ wiy,wartej na p~sarz.u o 
wszechświat()i\vej slawie ! TrudJno bowiem 
przypuścić, by dzikie i os·z.alałe ze strachu 
(:ZY!rlOW\t1:!dWO mogło pGSUiilląĆ $1Eę oolej W 

prześladowaniu Slienkiewkza, wobec fak
tu, że gwa.ttów tych żadną mjarą ni·ep\Ydo
bnaby przecie ukryć przed' oczamE ćalego 
świaita ! Więc z góry można przewidzieć, 
że jedynym Skutkiem tego wtiięcej śmieszne 
go niż tra!gicznego zarządzeinfa wfad'z ro
syjskich - z jednej strany będą jeszcze ści 
ślejsze w11ęzy serdeczne pomiędzy naro
dem polskim a jego .największym ze współ 
czesnych pisarzy, a z drngiej - nowa kię- . 
ska moralna rządu rosyjskiego, nowa jega 
kom<prom1tacya przed oczyma ca1ego 
św.1ata! 

A ta kompromitacya dotknie niestety 
nie tylko rząd rosyjski, trzeba bowiem tu 
podkreślił, że wstępem do e~logu rządo
wego, byl alarm, jaki wszczęła . .liberalna" 
prasa rosyjska z p<JWod.ui „ostrości tonu" 
memoryalu, podpisanego przez Sienk1eWJ
czat a glosoon tym ,wtórowa.ty dzieamild 
ugod.ow01-stańczykowskie& również obu
rzając się na „ostrość tonu", mogącą obra
ZJi~ ___. rząd rosyj'SJd ! 

Na punkcie osądzenia ostafoieg..} me
moryalu, a WThęC 1 osądzenia SienkieWlicza, 
który go pierwszy podpiisail, zeszli się ra
zem: rząd moskte:wsW, liberahna (!) opinia 
rosyjska ii... nasi ugodowcy! Za posh~pi!k 
więc jenerafa kozackiego spada na mch 
wszysUuich ·J:dpowiedzialność i - kopro
mirt:acya! 

Ziemie polskie •. 
Z Pr·us "8chodnieh Warmii i Mazar. 

Grudziądz. Sąd ·rzeszy odrzuci.ił wn.ia.
sek o rewi!z-.yę, wniesJoruy przez piosła p. 
l(ulerskiego przec1.wko wyrokowi iz.by ks.r 
nej sądu grudziądzkiego, !która go skazała 
na miesiąc więzienia za mowy, wyglosw
ne w sprawie sllkolnej w Czersku, Biskn-

Oabry.ela })OZOstala czas jakiś jeszcze 
klęcząc ze schyloną głową, twarzą łzami 
zalaną. 

z~volno uspokoiła się, wstała CZlljąc 
ulgę, prawie pocieszona D nie! myślailw o ni
czem, jak tylko c s1 ·oczynkiu. 

Nazajutrz o godzume wpól do dziesią
tej ratlQ, pani• de Brennes, Leonida i Ga~ 
bryela udały się w powo.zie na dworzec 
Póloocny, gdzie wsiadły do pociągu idące
go do Compiegne. 

XX. 
fiHp · de Garezmes powrócił z nocnej 

wiyprawy około szóstej rano 1 natychmiast 
rzudl się n:ai łóżko. 

O ósmej Juliusz Vendame obudzti go, 
mówią,c: 

- Pan ba·ron wie., że musi być na 
dwunastą wi Compi-egne? · 

Jakkolwiek znużony (czytelnicy wte
dzą ,że mrlal do tego powody) mt<,J<ly czlo
w<iek zerwał lSię z łóżka, wdział szybko . ża
łobne ubran1e1, jakiego wymagaiły ok0li
czności, posfa:l Juliusza po fiarkra i poje„ 
chal po matkę na· ulicę Madame. 

Baronowa oczekiwała go z -gorączko
wą nkcierpli\V10ścią. 

Niepokój nie dozwolił jej przez noc ca
łą oka zamknąć. 

Najgorsze przeczucia ogarnia~y jej U· 

mysl. 
·Widząc syna wchodzącego bladego, 

ze zmienioną twarzą, przeraziła się. 
- Zte n<~winy, n~pr3.'Wdia2? - zapy

taifa ze drżen.uem. - Nie powiodło d się. 

~ Ale owszem; moja matko - odrzekl· 
fitpi .. 

, - Naprawdt:? 
- PrzySięgam ci. 

,I' 

- A ·zatem trumnai? 

p.cu, Gnie\\·ka\\~1ę· i Koronowie. .eosel p_ 
. l(ułersk.t Żacz.nie. wkrót:ce karc: ~siad.V· 
Wać.' 

Wąbrzetao~ ·W Tre.uhausen ( ?) zamie 
.ni:l po:ta;r dwie stodoły w perzynę. W dntu 
uprzednim zakoficzono jeszcze zwózkę żni
wa.' 

Wysin. .w pobliżu naszej wioski po
ł·ożonem jez~orze utonął pódczas kcwaa1fa 
murarz Woelke. Nieszczęście to spoiw"<>· 
dowal-O k1tku 'Podpitych mlodych ludzi. 
Gdy; bowiem W. wszedl do wody, aby się 
kąpać, swawolniqy ci poczęh rzucać dQ 
niego kamieniami, a jeden tram go w gfo
wę, wSkutelk iezego praiwdopodobnie stra
oił przytomność i utonąt Starzy rodzice 
straicrU swego żywioiela i jed'Yna. pod'{}Qlrę. 

Tczew. W sprawie morderstwa po
pełnionego .na robotlniiJrn fr. Klel{)ackim do
noszą, iż tenże udal sie w nledzieLę z dwi0-
una towarzyszami do Stanisła:wia.i, tam 
wszyscy trzej rozpoczęLi spór z rob.">tnika
mi hterwskimi. Gdy atoli przyjść mialo do 
bijaityik,1, towarzysze I(. zbiegli, z.ostawia
jąc go samego - przec1iwnicy zaś zaczęli 
Się na<l rum nielitościiw1e znęcać. Zadali 
mu boweim trzy znacZifle cięcia 'W pra;wy 
bok 1 1czaszke prawie roztrzaskali. żan
darm f eye rab end! Po pierwszy.eh przeslu
chach areszto;wa4 zaraz 4 roOOtnlików h
tewskich i odstawil i.eh do więzienia 
tczewskiego. 

Z Wiei. Kr Poznańskiego. 
Poznań. Pan RO'dryg Dunin wyjaśnia 

w: „Dzien. Po.zn.", dfa czegio hrahiairuka 
Mrełż.yńska oodala plenipotencyą nat sej
mik w Grodzisku Niemcowi. Otóż imtere
sy wszystkkh Polaków sprzeczne były z 
interesami hrabianki i dla tego pleI111pon
tencyą .oddala P. Hildebrandtow1. Pai1 
Dunin zrobi~ przy tej sposobności następu
jącą 'vf.elcc „mądrą" uw:i.gę pod adresem 
czlowieka, który o p0stępku hr. Mielż. do
niósł praiste: 

Czy p. N. nie stoi czasem pod wpły
wem pew111ego gaturuku ludzi i prasy, lktó
rzyi nigdy nie umieją odróżniać sprawi czy
sto materyalnej natury od poliityki, a wJi,ęc 
patryotyzmu rzuca1ą w tłumy szumnem4 a 
czczem(I frazesami i haslami? 

„Lech" zauważa: „Pt:wnego g.aitun.ku 
ludzie" I>OWilnni się pomału wyzbyć wi.el
kopaflsk.iej nonsza:lancyi, która poptacała 
za czasów. nasz.ych ojców, ale dziś przed
stawlia kiepski towar. 

Poznań. UwięzdOny asystent stacy1 
Stuljus w Sprembergu zeznał przy <lal
'SZY-ch przesłuchach przed sędzią śled
czym, iż w dniu wypadku wypi'l 12 tkufli 
piwa, nie licząc koniaków, i potem udaJ srię · 
do służby. Jak fa służba wyglądala wy
\mzal ostatnrll V/'YI)adek. Stuljus już raz. za 
pijaństwo mial być niezwlocznie zwolnt.J
ny ze slużby, daorowarrH> mu jednak winę i 
przesadzono za karę do Sprembergu, gdz!ie 
na 1nowo zacząl zalewać palkę.. Dyrekcya 

' 

- Na sześć stóp w: ztemi, w miejscu, 
Wi którem nikt jej szukać nie będzhe ! Nie
podobna }ej znaleźć zapewniam cię. 

- A cźy nie l>ędą pode.Jrzywać zai-
mi:any.? . 

- Nie. Wszystko bylo cudownie wy
konane. Widziruł'em, że Vendame jest czlo 
wielki.em nwz.wyklej intelLgencyi. . 

- Taka ·nad.zwyczzjniai ~ntełigencya, 
by\va czasami niebezpteczną. 

- Przyznaję, lecz. nie .w tym razie • 
Mówikm d już, że trzymam Juliusza. .. 

- Co nie przesz.kod.zł, że· go bardzo 
dro.go zapłai:1SZ. 

--- Na tu r.alniie . 
- Obiecaleś mu dużą sumę? 
- Sto pi~ćd.zies1ąt tysięcy ranków, Je-

żeli się powiedzie . 
- To drobnostka, zaplacimy~ nie -czu

jąt tego. Czy zapytywaleś go? 
- O co? 
- O tę dziiewczynkę umieszczoną u 

jiego rodztc6w w Nanteuift..k-Haudoittt, o
*mnaście lat temu. 

- Balem się tego uczynić. 
- Jednakbe„. - za·częra baronowru. 
- ·Pocóż go zapyty!Wać? - przerwał 

filip. Dziecko to powilnoo p0zostać niezna 
nem,.~ mkt na świecie nde myśli ·nlią się zaj 
mować... Mówić o niej, byłoby to narażać . 
się na obudzenie podejrzeń, przypuszczeń, . 
byłby toi jednem słowem, szczyt ni.ezręcz
nQŚCL. Uch<>dt.ii on~ za ~órkę Miik<;;l'aja 
Vadame. PowstaWID}'1 ją w cieniJU, dlai nas 
daleko leJ:Aiei... J ~ tyiko rzoczą zailąć 
się muszę ... 

- Ja.ką? 
- Dowiedzieć srę, co s;łę dziefe z tak 

z:waną Honora~ Lefrebre. · 
"7:- To będzre trudtjo. „ . l. . . , . ! , . 

.. 

kolei' wyznaczyła 120,GOO· mare.k J'1lko wy: 
nagrodzenia dla ranny(;h,, fiskus zaś kole
j-owy zażąda.I od. spadkobi~r~ów. ·zabity~:. 
by podali swe Ząd.ln1a; które obłiciaią . na 
300--40J,OOO ma·rek. Poniew~. strata : w. 
materyak i t. d. wynosi dkoło 400,000 mr., 
ogółem WJ.ęc straty . WJ'!UOSZą - skutkiem 
pijaństwa Jednego człowieka· - .ołroło mi
liona marek, ni.e łk'zą.c utraty życia tylu .lu
dzi. W obe~ tego wwadku przypomruala 
wla~a kolejowa rozporządzenie, iż karżd.y 
z urzędnikó\Vi kolejowych, który w stanie 
ruetrzeźwyrn staru.e do slużby' będile 111a
ty.::l-imi~st wyd:a1ony z urzędu. 

Rawicz. Samochody w.iiele powodują 
nieszoezęść, g<lyź konie do nich jes~e się 

0nie przyzw:y<:zaUy. Przy wozie meblo
wym, stojącym na uHcy spłoszyły slię kó
nie, o<l trąbiki: Jaką samochód sygnaif!firo\vab 
swój biieg. Woźnicai dostał s.1ę pod w.óz i· 
ciężko rannego wzięto do ·lazaretu. 

Ze Slązka czyli Starel Polski„ 1 

Mysłowice. Ni.edaleko budki zwflOt
iniczego nr. 50 u~owano w powietrze WiY
sadzić most kolej.owy. Złoczyńcru niezna
ny wtłoczył nabój dynamLtawy W1 mur fi: ... 
laru, który eksplodował w chwiili, gdy po . 
ciąg w tern miejscu przejeżdżał. Szkoda 
na szczęście ·me była wielką, ponieważ na
bój nie był zbyt głęboko w mur wc\l.śnięt.y, 
tak, iż groźny skutek eksplo.zyi w danym 
razie został umemożliwiiony. Po złoczyń
cach o!iema dotychczas ślldu. · 

Zabrze. Str:aszine nieszczęście z.da-
rzyło się na szooie pro-wadzącej od cla po
granicznego do Biskup,ic. Kilka wożów 
galicyjskich' naJadowaniych ogórkami, usi
lowaJo dostać się na znajdujący się w tern 
n]jejscu dość WiYSOki pagórek. Wtem przy 
jednym wozie zacięły się koni.e1 il me 
chciały iść dalej. Wóz zaJtem zaczął się 
cofać z cora;z wi)ększą szybkośeią, i prze
wróc1l się do pobliskiego rowu, przyczem 
j.edno z kół przejechalo 30 letnią ·handlar
kę Poon.erową tak niebezpiecznó.e, , że 
wkrótce potem wyz ionęta ducha. 

Nowa wieś. Przy spinaniu wagoriów 
.kioleJowych przyciśnięty zostrul rolł>dtnik 
1kołe}owy Augustyn Musioł. Obraże1rniai, 
któr:e odniósł, hyly tak ntebeZ]Jie:czne, że 
musi.ano go odwieść do lazaretu knapszaf
towego, gdzie wkrótce potem zmarł . 

Lubliniec. Niebezpieczne pocztó 'ki! 
W tych dm-lach zapad'ł wyrok są.dl;l lt!:bli
·ttieckieW, 1nakaz.uiący konii~katę 10 tlla 
państwa pruskiego „niebezp.iecznych'' po
cztówekpolskkh na:rodowych. Pomiędzy 
iamerni sikonfisko1wano pocztówkę z orłem 
polskim, nad którym widnia.lai korooa oto
czona wieńcem z napisem „Boże zbaw 
Polskę" łub „J eszcze Polslrn '11!iie zgi.nęta"'. 
Na i.rnnej wymalowane byty wszystkie .wo
jewództv.:a daiwniejszego l(rólestwa Pol
skiego lub dwie na krz:yż zlożone biiał.o
czerw~e chora.giewki z pamiętnym ro
kiem 1830 i 1863. Reszta pocztówek za-

- Ni~ tak tmdoo, }a:k d się zdaje ma
tko. 

- Gdzież znaleźć tę kołll.etę? 
- Hrahlna Joanna de Vadans umairta 

w Compiegne,· nieprawdaż? 
-Tak. 
- 17-go grndn!ia 1863? 
-Tak. 
- Tegoż samego dnia dzi~cko zat)isa~ 

ne został<0 w ks1ęgaich stanu cy-w:łlnego 
Com~egne, a jeżeti wier~yć roożna dA!!kla.
ra-cyi testamentu, tegQŻ samego ró\Vłlież 
d'niia zan~iono te do NanteuiUe-Haudoin, 
w.idocznie wuęc ta Honorata miieszkała 'w 
C-Ompileg'ne„. w Oompiegne zatem będę się 
d-OW'iadywaL Ale iOO.iJmy już, moja mat
ko... Zated.wie mamy dość czasu, aby do
jechać do drwlOrca: prud odejściem pocią
gu •.. Pogadamy w drodze. 

Paini' de G.arermes była gotową. 
Zesz.łiai z synem i wsiadfa oo fiakra, 

który ich dowiózt do dworca Póhlocnego. 
Podczas drogli P:rzerwana rozmoiwa., 

zawiązałai się na n.owo. . 
- cóż powiiesz tej ... tej Honoracie? -

zapytała się baronowa. 
_ Nk zupetnie... - odrzekł mtody 

czl'owiek - strzedz się będę wch~ić w 
jaJkieikolw~ek z nią stosunki.._. Pot;rze:bu!ę 
tylim wiedzaeć, co ona robi l co się z. mą 
dzilafo przez ciąg tych lat osiemnastu. 

- Może ona już nic żyje ... 
- Toby wszelkie kroki uczyni'ło zby-. 

tec.z.ne.m.i. 
- W każdym razie bądź ostrożnym„ 
filip uśmiechnąl , się. . . 
- Zaiwterz ma, moja n1:a1tko - rzekł -

z mojej :winy nasze interesa z pe~cią. 
skdtnpromiWW~ nie bt:dą. . 

fia r staną'r p~y dwo~c.u. 

. - •· (C·iu dalszy na:stąpl). . . ... .i 



wierala: ~·,ierS.zykr: ,.)(atechiiin,1 dze~a 
, polskiego'~ i nmodlitwa polskiej dziewicy'"~ 
:zOOw urat-0wano ·wiec ·chwlejący~. się '„va
·terlanó"' niemiecld, którCirmt zagrażafo kil
ka maJow•jdeł r slów na papierze .. 

. z. Gliwic donQSzą, że ootaitecwie c.iiły 
wielki proces o ,,zdradę stainu" wytoczo
ny . apost:olowl Xlei wstrzettrUęźlitwośd, 
sz.ew.cowi Wyciskow'i w GEirwicach, redu
kuje się doi rozmiarów mniej groźnej spra
·-wy1 db procesu o przynałeżenf11e do tajruych 
związków. Prócz przeciw. p. Wyc1'sloolwi, 
któ reio osadzono w więzieniu śile<:Lczem, 
wytoczono proces jeszcze 23 młodiziteńcom 
i dziewicom. Osikairzeni są -0 wykrocz·enie 
przecLw § 128 kodeksu kannegq, prze\\~idu
jącegoi dla cztonków taiiwch stowarzysze11 
'.kare więzienną a!Ż do pól roku a dla• przy
wódzców od 1 miesiąca do 1 roku. 

Wiadomości ze świata. 
Z Norwegii. Dn!ia 13 sierpnia, naród 

.. norweski rozstrzygnął pytanie, CZY: chce 
nadal utrzymać unię. z Szwecyą, czy też 
rm;erwać ją. W dziei1 wolny od zaj1ęć1 we 
wszystki.ch miastach 1 miasrteczkaich nai ol
brzymiej przestrzeni wielkii1ego, ai rzadko 
:zaludn.OOnego kraju, odbył-O się głoSO!Wa
nie ludowe. W naddalszych zaikątkaich gór,
sktch, nai północy i we wszystkich maj
mniej d'Ostępny.ch Qkoli.caich, lud vb1erar się 
do wyp:owXedzeruDa swej woili. OliOlS>O!Wali 
wszyscy, prócz d10ryich, )>Odróżt11yich i 
marynarzy. Wszędzie odbywały &i.-t: w 
kośdo.tach uroczyste nabożeństwa, miaJSta, 
miaJsteczkai, .wsie i osady Gz<lobilOne były 
flagami, przystroj·one fes~onaimi, chaiinami. 
Lu<l w uroczystym nastroju PTZYiStęporwal 
do spelni·mia swego historycznego zada
nii:a. M.iaJ orzec o najwyższe.i sprawie w 
g losowaniu \v-0.bnem, bezpośredruem i po
wszedmem. 

Bylo to wielkie święto narotlO'We "' 
calym kradu. 

Glosowaiuue odbYjWałoi się w t lokalach 
wyborczy•ch, . urządzionych przez rząd. W 
mieiscowościach ludniejszych urządzono 
·iich ·po rkilka, a nawet killrnnaśoie. U wei
ścia do loka-lu . d:awano każ:deanu ob:yrwate
lowJ. kartkę z grubego papieru. Mlal na 
nrej naipisać: „Tak" albo „Nie". nTak" 
- omaczaJo zerwainie uni!i~ „me" - że 
·wyborca chce J. nadal utreymania unńi. PQ 
~tiapiśaniłiu wyborca ·wkła<lał ika:r~ę do bru· 
m11tnej koperty~ zaJepi!al 11 wrmcal ją do 
uony, zdobnej w wieruec z sośniny, 

Prawie wszyscy pisaili „tak". Do-
ty.chczasowe oblilczenia g1osów, dok.ony
wiane przez komisye urzędowe, wYkctZują, 
że dopiero !Ila 2000 glosów przytakującY'ich 
:padat<oi je<ltno „nie". A przytem wszy
s tkiem glosowanie odbywalo s.ię spcilroj.nie, 
~ było . zaicleklej agitaicy1, namawiania, 
nar.at!. W 'kraju, gdzie !kaiżdy. chlop czytu
je poważne gazety politycznei, bada1 eko
nO'miię ~ taktykę polityczną, a1 często sam 
zasaa<ta na: łaiwie miITT~steryałnej, w talk.im 
.kra;ju llllie potrzeba agitacy1. 

Norwegczycy są chłodni> nie rozpalają 
Się lałw-0. . Tytko gdy pierws~y minister 
:r!:Or.veski M~chelsen, w swym okr~gu od
d'awa~ głos za ze'riwaniem uroi, zgotowano 
rnu niezmiiem1e gorącą owa~yę, iako pier.
·wszemu obywatekYwti, który umiejętną po
lity.ką potrafił urzec_zy.wistnić to, co naród 
dziś c~y jed!oozg-o<lnŁe potwierdzńt I gdy 
w CłJ.rystyainii pod wieczór ogłaszano de.:. 
pesze z prowincy.ii, ckmosząice, ż~ kraj nie
mal jed:nogl.ośniie uch\va•Jil ll111esiemJe unH, 
t~umy. biły freneityczne oklaski!. . 

· Uchw:ała narodu 1oorweskJiego z 13 
sierpnia b. r. zerwala węzły, łączące gJo ze 
6z\vecyą. W dnilu tym uniai przestała ist
:U te.ć. Obecnie od króla OSkara· zalety, 
czy N'orwegia otl\'lyma ikró~ z domtt Ber
na<l-0-ttów. 

Z różny~t. stron. 
1'\ray. I(opalnia „tterkules" bije d"Wa 

nov•e szyby. 
Biełeiełd. W Dissen zgorzafa centrala 

kolei elektrycmej i kihlka domów. 
Linden. W kopalni „f riedhcher Nach

bair" z.i1afazl śmi'erć gómiik Hilltennann. 
fssen. Przyszłe zebranie katoliilków 

niemieckich odbyć siię ma w Essen. 
BerlłtL Lnteresują-cy. artykul zamie-

suza. Ma:ksymilian Harden w. swojej „Zu~ 
kooft" o ostatni·ej bytnośd cesarza: Wil
helma II w ·onJeźnie. Omawia: w I11iim cailą 
„politykę polską" ostatniLch łat 12 ~ drwi 
ni~litośct\w.e z i)otemkiinady, jaką cesarw
wi w radZe urządzatą zadcażdym jego 'Po
bytem w l(sięstwie. Twierdzi t~, . ~e . ce
sarz musiał s-ens·-0Wiego przy.rzeczeriita Pa
·P~eża Leona XUI · źłe zrozumlf.eć. 

· Berlin~ .„ ·o · stósunku R~:Y~u do. f>Ola ~ 
ków: rozpisał Się Obsże.rnie Żydowski 
„BerL Tagebl. ", który dowodzi, że · Rzym 
zawsze Polaków popieral i, że Polacy za-
· wsze wt~ opiekę \\'ikrzą .. Wśród najwjfż~ 
szych· dosto)nilców. Kościioła w RzY11lle ma 
być dużo przyjaciół Polaków~ ztąd Rzym 
'nie w.ywfora nacisku ·na <lostoj.rlikóWi k.J
ścielnych w P-0lsce w takim kierunlku, ja
kiego sobie odoośne rządy życzą. 

Artykul te.n napisal - jak zaipew;nia 
„Beri. Ta;geblatt" - urzędJJlJk katoliold z 
;polutdnliowych Niemiec, który przyz:naie, Ż41 
urzędnicy protestanc1 w naszych dzrelni.
caich nie umieją naszych przekonań szano
wać i dla teg·.:> wciąż ludność polską ni·ttPrJ<
trzebn!iie draź.nią. 

RoJmaif ości. 
Kondratienko o złodziejstwach mos

kiewskich. J enera! KondraUen'kQ, który 
zginął przy obrionie Portu Arturn, w jed
nym z 1istów do rony, ogłoszonym w 
HPriam. Wied.", w ten sposób charaktery
zuje go,spodarkę moskiewską w Porcie Ar
tura: 

„Międz:y innemi wyjaśnhło ~ę tutaj ; że 
nasi wojskowii inżynlerowie wcah!: nie Po
magają wodskom przy wwoszentu szań
ców i wogóle nie troszczą się o pożytek 
wojsk, a są zajęci prawie wiylączn;i)e - o
kradaniem skarbu! Dlatego też inżyniero
wie Pr·Owadizą tylko te roboty, p.rzy któ
rych moż,na zatrudtrlić Chtińcz.yków, przY
czem lkzbę prywatnyc~ ro~otników, zaję
tych przy takich robotach , w rnchunkaJCh 
znacznie powiększaią i w te.n sposób do
rabjają s·ię ma1ątków. Roboty, w których 
1t1czestn1tczą tyhko żolnierzel, inżynierowie, 
jak mogą - utrudniają. 

„Taką samą jest <lziafallność i:nte.nden
tury: brak obuwia, mundurów, pnybo
rów, żoł,nierze chadzą w la.peiach woHoko
wych, przywiezi·onych z ·diomu, a nasi iin
tencUenci wysilają się na1 rnzmaite pomysty, 
aby tybkO' coś urwać z wydia1wanych woj
sku najniezbędmejszych rzeczy. Slowem, 
intelndenci ·i jnżyniernwie - to hańba na ... 
szej al'iI11Ji!L''. 

Takie św.ialdectwo wydaje intendentu
rze i inżynierom rosyjskim dzielny, obroń
.ca Portu Artura. A tym uwago.m rosyj
skiego jenerala możnahy zarzucie tylko, i.ż 
są zbyt · jed.nostr.:>nne! . W Rosy• kradną 
nietylko i:ntendenci L inżyillierowie! Tak 
samo kra<l!nie pułkownik. cz.yiniąc oszczę
dności na pożywiemu żolinuerzy - sło
wem, kradnie kaiżdy~ kto tylko może dot
knąć saę pŁeniędzy skarbowych. 

IJość żydów w miastach europejsklch. 
Podlug ostatnich wykazów statystycznych 
nadwiecej ludności· ży<lowslkJ.ej ze wszy
stkJ·ch miast europejskkh posJ1ada ·warsza
wa, bo 22cwoo. Po Warszawie i<l'ą: Peszt 
166,000, Wiedeń 149.000, Lrnn<lyn 120.000, 
Berlin 88.000, Pam 75.000, Amsterdam 
56.DOO, Lwów 43.000, Koostantynopol 
40.000 i t. p. - NaimnJiej liczą Madryt 
(300), Ateny (300) i Sztakhołm (120). - Z 
miast amer:ykańskkh .najwi·ęcej żydów 
mie·szka w Nowym Jarku, bo aż 700.000. 

Energiczne kobiety. Dnlla IO-go b. m. 
okolo godzliny ·6 wiocwrem ·w I(ydze na 
.jednaj z ulic zebrało się, jark plis~ „R~żs. 
Wied .. przeszło 1.000 kobiet, \które żą"dal)' 
zarnY1kanra piwiarń, grożąc· w przeclitwnym 
ra24i1e pogromem. Mężczyźni, róW!J'l'ie.ż w 
wacznej Hczbi.e zebrainA, stairałL się wytłó
maczyt kobietom i skloni:ć do rozejścia 
się, lecz byli powifani zie strony kobiiet ka.
mienilami, a 111ajbliższa piW1Pa11I1ia omal. nie 
ulegla: rozbic1u. W rezultacie kobiłety zwy
ciężyły, że jeżeli piwfarnie nlie b~ za
mykane p.o g<Jttzin:ie 6-tej, to będą rozbiite, 
gdyż odciągają od ognisk rodzinnych 1i de
moralizują ~ężczyzn. 

Węsoły kącik. 
Głupie pytanie. 

Janek do Kasi: Pozwolłsz się poc~o..: 
wać? - l(asila: Żebyś tak głupio nie py
tal, tobym pozwoli la, ah~ tak to nie f 

Podniosłe uczucia. 
X.: No, jakże ci jest mój drogi, po za

ręczynach z córką bankiera? 
Y.: RozkosmJe ! Mówtlę oi, że za 

każdym razom, kiedy si~ zbliżę do mojej 
narzeczonej, mam talkie: uczucile, jakby stal 
przy mruie listonosz z pien~i. 

Wiec „Zjedn. zaw. poi." w Wilhełmsburg· 
pod Hamburgiem 

odbędzje się w śr<xtę wieczorem 30 sier
pnia o godz. 8 .na, sali. p. Stiiben przy ul. 
V 0gełhiittendeich. .Li~ny udzial Rodaków · 
i Rodaczek pożądany „. RefereI,lt ,z &xhwn. 

,,Z)edaoczen:~ iawod-Owe polskie". 

•••=+••+ ~ Na wr.zesień ~ 
zapisać można· na ka'Żdej poczcie 

„ Wiarusa Polskiego" 
Prenumerata· wynosi' tylko 

50 FENYGOW 
a z. odnos.zeniem do domu 14 fen. więce.i. 

Szan. Rodaków prosimy, aby starali 
się e pozyskanie nam licznych nowych 
czytelników na wrzesień. 

.„=···· 
f!labożeńslwo polskie. 

Gelsenkirchen-Altstadt. 
Spowiedź św„ od soboty 26 sierpnia 

rano. - KaŻanJie w niedzielę po poł. o 
god.z. 4. 

Riemke. 
Ka:zanie w Llltiedziielę 27 sierpnia: pn poł. 

o godz. 4, potem sposobność do spowiiedzi 
św. 

W P'Q1I11Hedzialek p:odobaJQ się Pamu Bo
gu zabrać do Si~bJ.e naszą najdroższą <:ó
reczkę 

MIECZYSLA WĘ. 
Pogrzeb odbędzie. S'ię w czwartek, d!nia 

24 sierpnia o godz. 8 rano z domu·żaloby 
przy ul. ft,ochstr. 85. Donosząc u tern 
wsz.ystkirn krewnym i najomym proszą ~ 
liczny udzial w pogrzebie. Str-0skam ro-
dz~e · 

Fr. Janasik z żoną. 
Bruch, dnfa 21. 8. 05. 

·.,, ' • <9':'. 
( . 

Baczność! Ałtenbochum-Laer ! 
Donosimy szan. Rodakom, przede

wszystikiem mlOldzłeży polskiiej, iż w nie
dzielę 27 sierpnia o godz .. 4 po poł. na sali 
p. StraUinga odbędzie Slię rebranie .w celu 
za~ożenia „Sokola". O jak najliczniejszy 
udział szan. Rodaków sprzyjających tej 
sprawie, upraszają (2d) 
Stanisław Pernak. Walenty W osiek. Jan 

Palczewski. Leon Zmyślony. 

Towarzystwo św. Walentego w Hoerde 
donosi SWY!In członkom i wszysitkim R0-
dakom z łfoerde ~ okolk.y ~·ż na: najbliższą 
niedzielę dnia 27 bm. pp Pot. o godz. 5 u
rządza t-0warzystwo latową zabawę, polą
cwną z mowami, dcklamac-:yami i tań-cem. 
Wstępne na salę wynosić będzie <lfa iezlon
ków nasz;ych jako i dla bratnich toiwa
rzystw, 30 fen., dla gości przed czasem 50 
fen., przy kasie 60 fon. Zabawa oob d'Z1e 
się na:" salr domu czeladzi (Oesellenhruus). 
O jak najlk:zniejszy udział prosi (I) 

Zarząd„ 

Towarzystwo polsko-kat. „Jedno~" p. op. 
św. ·jakóba w Hilden 

donosi swym czicmkom .i Rodakom z tu
tejszej okolicy, iż w przyszlą niedzielę tj. 
dnia 27 t. ·m. odbędzile się w. sali przy ul. 
Klotzstr. nr. 19. walne zebranie, na któ.rnm 
będą także ważne sprruwy omawiane. I(ia.ż
dy cztonek niechaj ze sobą ustawy p·rzy
niesie. Zarząd. (ld) 

Baczność parafianie w Braichu ! 
. We wrześ1111u odbędą się w,ybory do 
dozoru 'i reprezentacyj. kOśoiielnej, w, któ
rych także. Polacy udziaił wezmą. Chcąc 
zapewnić kan<Jydatom naszym zwycię
stwo, powi-nŁen każdy Roda!k, który mie
szka.i rok w param, skończyl 21 lat ·zaraz 
przekonać się, czy jest mpjsany w liście 
wyborczej. Listy wyborcze będą "\vyto
rone aż do poniedziatku 28 sierpnia na po,.. 
licyi w Bruchu, w biurze urzędu stanu cy
wi1neg,o, izba nr. 2. W godzinach służbo
wy.eh ma każdy prawo iść się przekonać, 
·czy jest w liścJe wy:borczej zapisa1C1y. Kto · 
n1e będzie zapisany, nie będZlile mógl glos0-
wać. Komlitet. ·(1) 

WIEC W BRUCHU 
w sprawie wyborów do dozoru i repre-

zentacyi kościelnej 
cd.będzie się w niedzielę, dJnii'a. "27 sierpnia 
o god2. 0 5 po poi. tj. Po połskiem naOO
żeństwie1. O licz.ny udziral parafian pol
Sikkh z Bruchu uprasza się. Nie powlilno 
ami iednege> braknąć, abyśmy przez to po
kazali, że n.iemcy się z naimL przy w·ybo-
rach liczyć muszą. (2). 

l(omltet. 

. . ~ . ~ . . .. 
·„~ T~w~zystwo św. Jacka ,w BtSmarc~ -
abchodzi"dnia·27 si.erpzHa 15 rocznacę · swe-. 
go istniena w 'sali p. Lmdego,· przy kato
rą .zaprasza się wszystkich Rodaków l Ro
da<:zki z ·Bismarck i· okolicy, Jak111ajuprteh 
mjej. Tak ·samo wszystkie b'raterskie to
war.zystwa, które zaproszenia ~raly, i 
te1 które dla braku adresów zaproszeń nie 
~raly prosimy przybyć z chorą2'\Viarni: 
t pałaszami. Zarazem zapraszamy K().ta 
śp,i.ewackile: Kolo śpiewu z Ueckoodorf 
,.,Miokiewicz", l(ał-0 śpiewu z łiilłlen 11Mo
ntiusz:ko" i Kolo śpiewu z Buer „Słowik' '. 
Program: Od godz. 2 d-0 Yi4 przyjmowa
nie •bratni-eh towarzystW1. 10 minut do 4 
w,ymarsz do kościoła na pol&kie nał>O'Żeń
stwu. P-0 nabożeństwie pochód z powro
tem na salę, gdzie się odbędzie dalsza za
baiw.a. Będzie koncert, m-0wy, śpiew, de
klamacye i t. d. Wieczorem odegrany w
stanie piękny teatr p. t.: „Kmniotek ikr6-
lem" czyli kto saę ze studentami w rzecz 
wdaje. Matmy nadzieję, iż nas l(ooacy ja:k 
najliiczmej odwi.edzić raczą, o co za:rząd jak 
najup.rzejmi.ej prosi. Czlonkowie towa
rzystw p!acą wstępnego 30 fen., nieczlon
kiowie przed czasem 50 fen., przy kasie 75 
fen. Od godz. 9 wstępne w;ynosr 1 markę. 

Baczność! Szan. człc:xnk.owJe. Mie.
s1ęcme posiedzenie odbędzie się o godz .. 
.Yi 12 zaraz po wielk1'em natbożeństwiie. O. 
liczny udział w zebraniu i w uroczyst<>śdt 
uprasza Zarząd. (3) 

Wiec „Zjednoczenia zawodowego polskie-
go" w Elberleld 

odbędzie się w niedzielę dniai 27 siterpnia -
po pot (} godz. 2 na sali p. Schmidt, Bach
str. 67, na który si~ wszystlk1lch RO'daków-: 
i Rodaczki zaprasza. · 

Na porządku dziiennym: Praca robot
ników na fabrykach, ce!gielniach, -..vod1J
ciągach i w inny·ch zawodach. Inne w aż
ne sprawy. Referent druh Sosh\sld z .8-01-
chum. 
. _,~jednoczenie zawodowe polskie". 

Wiec "Zjedn. zaw. poi." w Delmenhorst 
odbędzie SJę w niedzielę 27 3~erpniai po poL 
o gJdz. 4 na sali p. Głowali, na· który· się 
wsz.ystkkh rodaków i rodaczk~ pracujące 
na tamtejszyith fabrykach zaprasza. Refe
rent z Bochum. 

Wiec „Zjedn.-za-w-.-po-1-."-w-V egesack 
odbędzie się, w ponied'Z~ate dnia 28 Słet'
pnia na sali Tonhalle, wieczorem o godz. 
8. Liczny ud21iał Rodaków. i Rodaczek 
pożądany. Referent z Bochum. 

„ •. "~··•**-•• Towarzystwo św. Józefa w Altenbochum. 
zasyla szan. czlonkawi 
MICHAŁOWI ADAMKIBWICZOWI .. 

oraz jego oo.zgonnej towarzyszce żyda 
ANTONINIE WLASZCZACZYNSKIEJ . 

w dniu ślubu 24 sierp.ara naijserdeczroiejsze 
życzecla i wykrz.ykuje po trzykroć: ,,Mło
da para niech żyje! nie·ch żyje! niiech żyje'! ' 
aż echo glos •nasz po ca~em Laer roznriesie . . 
(I) Zarząd. . 

„~„~ł•1ł***"„ 
KORONl(I czyści chemiczniie i pierze.· 

f ARBlERNIA GALLUSCHKE. PRALNIA W 
BOCHUM. Tel. or. 911. 

ftlie: Hołstede, . Hernerstr. 259; tteroe-.' 
Bahntiofstr. 3, 32, 73, 134; Eickel, Rohlloghau
seo, Linden, Hattineen, .Langendreer, Wittea 
Annea, Werne, Liitgendortmund, Marten. Ka.: 
strop, Wattenscheid, Kamen, Marten. Dortmuoct. 

Wielki wybór nowych taczek po 15,00 mr„ 
dwukolne taczki ręczne, wanny do pran i~ 
1 maszyny do prama. Sprzedawać będę: 

· W piątek, 25 sierpnia: o godz. · 2 po. 
p. przy d\.vorcu w Ueckend-0rf1e; o g. 6 pp 
pol. prz.y goścrnnym Vesp-er w Gelsenkir
chen-Neustadt; o godz. 4 u g.)ścitulego 
Schmłdtmann'a w Rotthuasein.; o g~. 5 u 
g. Niermann'a w Katernberg; o giodz. 6 u 
g, Brandhoffa w Stoppenberg i o g-Odz. 7 
u g. May w Kray. 

W sobotę, dnia 26 sierpnia : PO pol. o 
godz. 2 przy dworcu w W a!rme; o godz. 3 
u g. Oerdesmanna, kolonia „Pluto", sz.yb 
·n; o godz. 4 u g. Haltern w Braubauer
schaft; o g. s· u g. Scbulte prz.y dworcu Bis 
marek; o godz. 6 u g. Lelithauser \v .Erle i 
o godz. 7 u g. Abenhard w Crainge. 

W poniedziałek, 28 sierpnia po poi. o 
godz. 2 u ·g . . Murnme w Heme; 9 godz. 3 u . 
g. T1mmerbnnk ·w Bruch; o godz. 4 u g. 
l(rumme \\~ Bruch; o godz. 5 przy bramie · 
,,Steintor'~ W ' Reckijnghau·sen i o godz. Yz7 . 
przy rynku w Herten. · · · ·· 

WILH. MOELLER Z BAERENDORfU. 



en .. 

Dl. Dworcowa 79 w Eerzie Babohofstr. nr., 79 

fen. 95-cio f enygowy tydzień. fen. -------·· 
lir" Od 'poniedzialku 20 sierpnia ·do poniedziałku 28 sierpnia.· .,..._ 

····=····· •••••:•••• •+•••:•••• Partya 

materyj na suknie 95 fen. 2 niebieskie ręczniki za 95 fen. Dziewięć metrów festonu 95fen. 
2 eleganckie Sześć kuchennych ręcznik6w 9S fen. · 

2 pary 

95 fen. ozdobne fartuchy 95 fea. pantofli dla ~zieci 

2 meti·y 

95 fen. 
Trzy ręczniki 95 fen. Jedna dobra słomianka 95 "fen. 

materyj na fartuchy 
4 metry 

95 fen. 

jeden garnitur do umywalni 95 ren. 1 urządzenie dó pociągania 95fen. 
materyj na koszule 

. 95 fen. 3 metry 

1 koszula damska 
Sześć fartuszków dziecięcych podszewki do kaftanika 95 fen. 

95 fen. z koronk~ 
Trzy prześcieradła dla dzieci 95 fen. 3 metry 

weluru wzorzystego 95 fen. 1 biały 

95 fen. nocny kaftanik Dwanaście koszulek 9S fen. Dwa metry bobru. 95ren. 
1 biały obrus 95 fen. jeden gorset 95 fen. jeden żakiet aęzki 95fen 

_ 1 niebieskie spodnie 95 fen. 
jeden ręcznik dla parady 95 fen· 

} 

95ren. 1 pstre prześcieradło 
95 fen. 1 koszula męzka 

l 95 fen. 25 łutów wełny z gwiazdą 95fen. 
95 fen. 

Trzy pary rękawiczek 
3 pary dobrych szkarpet 

95 fen. f rzy chustki na głowę 95fen 
2 białe jedna parą damskich pończoch 

powłoki na poduszki 95 fen. 
jeden damski spódnik 95 fen. 

Jedna para pal. koksu 95fen. 
1 niebieski kaftan 95 fen. 

95 fen. 
Jedna bluzka damska 95ren. Jedna para szelek · 

2 kitle do kopalni 95 fen. 

95 fen. 
Jedna chustka większa 95 fen. J ednar suknia dziecięca 

1 koszula do kopalni 95 fen. Jedne spodnie drylichowe 95 fen. 
4 metry podszewki 95 fen. 

I para trzewików porannych 95 fen. 

95 feo. jedno białe . prześcieradło 
24 metry : wstąiki jedwabnej 95 fen. 

3 metr białego bobru 95 fen. 1 biały 

łańcuszek na szyję 95 fen. I sztuka wstążki aksamitnej 95 fen. 
2 i pół met. białego piku 95 fen. 95 fen. Jedna gamitura do włosów 

3 metry matecyi owsiankowej 95 fen. 
1 zawieszadło do ręcznika 95 fen. Jeden fartuch skórzany 95 fen . • 

4--:- metry materyi drukowanej 95 fen. 
I przyrząd do ~sżenia bielizny 95 fen. 1 koszula, 1 kołnierzyk 1 kr ft w at 95 fen. 

1 fartuch z naramiennikami . 95 fen. I wielki obrus woskowany 95 fen. 
1 szczotka do zmywania, 95 fen. 1 szczotka, 1 ścierka 

••••:••••• ••••:••••• ••••:•••••· 
oraz kilka set innych zestawień. Tylko dla tych ma znaczenie powyższe polece-

nie, kto rzeczywiście pragnie dobrego towaru nabyć. 

ulica Dworcowa 79. W HERNE Bahnbofstr. 79. 

Za druk, nakl~d i redak;;ye od 1>1Jwledztalny A n t o n t B r e J s 'k 1 w BQChum - Nakladem ł czcionkami W:rdawb.ictwa „Wta rusa Polskłe~o" w. , Bochum. 



Sr. 193·. Boola~m. czwartek 24-go sierpnia 19łHi. Bok li. 

• 
1odlłenna płsao ltdowe · dla Polakiw na obazytnit, pMwłttoftt oświui• orąi sprawo• 1arodowym, politycznym ł zarobkowl "1. 

Wychodd co.dzienni~ z wYiątkiem dni poświątecznych 
Przedplata kwartalna na poczcie i u listowych wyoosi, 
l mr. 50 fen., a z odnoszeniem do domu 1 mr. 92 fen. 
„Wiarus Polski„ zapisany iest w cenniku pocztowym 

W Imię Baże za Wlarc I Ojczyzn; J 

Za inseraty placi sie za miejsce rządka drobnego druh 
ogloszenia zamieszczone przed inseratami 40 fen. Kt• 
czestó oglasza, otrzyma rabat. - Listy do ,, Wiar1.1H • 
Polskiego" należy frankować i podać w nich doklad· 

pod znak~em .,t. polniscb'' nr. 128. ny adres piszącego. Rekopisów sie nie zwraca. 

Redakcya, Drukarnia i Ka.ęgarnia znajduje się w Bochum, przy ulicy Maltheseratrasse. - Adres: „ ~1aru.s Polski", Bochum. - Te Ie fon u nr- 14:14. 

RodzJce polscy! Uczcie dzJecl swe 

•6włć, czytać I pisać oo polsku! Nie jest 

Pelakiem, kto potomstwu swemu zniem· 

HYć się pozwoli! 

Z •Jpadków dnia. 
:·. ' ;, 

Zerwania rokowań pokojowych 
spodziewają się obecnlic prawie z a.bs)lut-
11ą peiw111osc1ą. DZ!ł'Ś, w środę, „World" 
dlOniosil z Porthsmouth, że Rosyanie ponzu
c!l.i już wszelkie na'Cl.ZJ.eje zaiwarcia pokoju. 

Być wtięc może, że wkrótce znowu za
grzmią działa w Maindżuryi. 

Telegramy" 
Berlin. Wydalono znowu 5 podda

nych rosyjskich i kores1><>ndenta pewnej 
holenderskiej gazety. 

P o r t s m o u t h. Posiedzenie konfe. 
rencyi pokojowej, które miało się odbyć 
we wtorek, odroczono do środy, gdyż rze
komo sekretarze nie wykończyli protoko
łów. 

Hamburg. Znawcy stosuuków w 
koloniach niemieckich za1><>wiadają pow
stanie w całej niemieckiej Afryce wscho
dniej. 

Trąbią do odwrotu. 
Zanim rozpatrzymy srę w dobrych sku

tkach, jakie lud polski na obczyźnie od
niósł przez S\\~oją mężną postawę wobec 
różnych ubocznyd1 zakusów objawianych 
'' urządzooym w Do·rtmundzie wiecu 
„Straż,y", wmniśmy z h storyi tegoż wie
ca oświ·etJi't,; kilka szczegółów, które z pe
wnością zaimteresują ogół Polaków na ob~ 
czyźnie ~ ludzi bezstronnych w kraju. 

Jak wiadomo prezesem „Straży" jest 
znany p. Józef Kośclielski, który był głó
wnym fundatore\ill dortmundzknegn „Dzien 
nika" i do dziś w ścisłych z nim stoi sto
sunkach. 

Dyrektorem dortmundzkiego „Dzien
nika" jest p. Jan Kolenda z Dortmundu, 
który zostawszy kierownikiem do,rtmundz 
kiej spółki', pojechaI do p . .Kośaiielskiego, 
by mu się przedstawić, z r.·m się p-0rozu
mieć itd. 

Nie trwalo długo, a p, K0ilendai miano·
"' any został „starostą" „Straży" czy też 
jej mężem zaufan:ia, a '!V tej now ~j „godno
śd" zwołał p. Kolenda natychmiast ·wielki 
'\Yiec do Dortmundu, na który zjechało za
raz całe biuro. „Straży''. 

Ze „Związk~em Polaków w Niem
czech" zatatw1i.ooo się krótko, - bo co so
bie p. Kośde.lski i jego adjutanci wbią z or 
gamzacyi założonej i prowadzonej µrzez 
robotnrików! Powiedziano bez wielkkh 
wstępów, że „Z\v iązek Polaków" powi
.nien ustąpić „Straży" lub zlać się z nią, bo 
tak zapewne za\\ryrokmval p. Kościelski, 
prezes „Straży" i główny dobroczyl1c·a 
d<>rtnmndzk1ego „Dziennika". Pos!uszni 
do rtmundizcy \\lielbiciele p. Kośc. me omie
szkali! naturalnie krótko ,i węzłowato tego 
zakomundikować w;ieoownikom w Dortmun 
dzie a przywykli dio posluszieństwa wobec 
swego. dobmczyńcy, wielce byli zdumieni 
i oburzMi, gdy zaraz w dyskusyi uslyszeli 
że ogól robotników polskich na ·obczyźnie 
tak.ich rozkazów - chociażby od samego 
„aidlmirnl.a" - słuchać nie myśli. 

To też w toku rozpraw wiecowych 
potraq1Ji glo\Yy adi utanci p. Kościel.sikiego, 
a p. J(olcnda, dyrektor „Dziennika" nie 
mógł już doczeka~ a.i przewodn1czący 
przcdfo:ży przygotor\YMy prr.ed tern przez 

panów z Dortmundu, a może i prz,ywiezio
ny z Poznania telegram do p. Kościelskiiego 
lecz sam pon.ad glową przewodU1czącegi0 
wyrwał się z telegramem, który też bez 
głosowania wyslaino rllie pozwalając W!e
cowniikom wyporwaedzieć sweg.0i zdaJ11ia. 

Wiele; .iflnych momentów. dortmundlz
kiego wieca „Straży" jako, te!Ż og.lioszone 
następnie w dortmundzkim „DzieninFku" 
sprawozdame nosiły te same cechy, oo o
pisane powyżej zabiegi i w nich znajdują 
zupellile wyjaśn•Jenie. 

Op.ozycya przedw celom, do jakich dą 
żyli i dążą pa.nowie grupujący się okol.o p. 
Kościelskiego, byla na wiecu w Do.ntmun
dzi,e nader stlna a rosła z każdą chw:1lą: 
kilka dnI później już los „Straży" nai ob
czyźni•e byl rozSitrzygnięty. 

Ogól robotników polskiich na' obczy
ź.nlie przyzwyczajony z bi·eg.km lat dQ czuj 
nośoi przekonał się, o co chodzi p. Kościel
skiemu i dortmundzkim painorn. „Straż" 
stanęfa na uslugach dortmund,zkiego 
„Dzienl1Jika" i chciafa szturmem wziąć ob
czyznę pod' swoją komendę. 

Wskutek tego pion:i'osla cala myśl za
szczepienia „Straży" na obczyźni1e sromo
tną klęskę a z rnią ra.zem „ w:ie'łcy" poljltycy 
dortmundzcy. 

Aierwszym skutkiem t~1ego Olbrotu rze
czy u polityków dortmundzkuch by~ szafo
ny gniew, który do -dlz~ś jeszcze nie ustą
pił z lamów „Dziennika" a obiawia się w 
sposób, który już raz scharakter;y.zowali
śmy. Op.rzytomniawszy do pewineg.o sto
pnia powiedziieti sobie owi1 panowtie, że 
trzeba koniecznie coś zrobić, by zaitrzeć 
wrażetni1e tej klęski, gdyż tak szumny jak 
strnnniczy referat dortmundzk:i.ego „Dzien
nika" 0 1 przebiegu wieca „Straży" młmo 
.,burz i huraganów" nie wystarczyt Jak 
się owi panowie do wyloonainia tego planu 
wzjęli~ wynika z tego, co następuje: 

l(.i,lka dni przed ubiegłą niedzielę otrzy 
maliśmy od korespo1ndenta dortmundzkie
go „Dziennika" z ttcrne kartę, w której nas 
prosił -0 ogloszenie w1eca ludowego w łler 
ne rni,e· podając celu wieca i prosząc nas, 
byśmy .nazwisko zwolującego utrzymali w 
taJemri1·c.Y. „Wiarus P.olskih" dal na to od
powiedź od redakq.'ii, w której owemu ko-

. respo111<lentowi te dwa punkty wytknął, 
lecz podal zarazem umyślnie czas i miej
sce mvego wi.eca dla ty;ch, którzy intereso
waHby s.ię przypadkowo sprawą. 

Ogól Polaków z lierne w wiecu, któ
remu „Dziienlil!iik" dortmurnd.zló urząd-zal 
reklamę, BJe wz1iąl też udzialu, a sala św1e
cifa pustkami. 

Ostatni.a okoNcz.ność intcresowamiym 
panom niie byla wcale nieprzyjemu1ą wobec 
tego, że w jakibądź sposób chciano z:atrzeć 
n~etaktowność i niewlaściwość występu 
dortmundzkiego. 

O przebiegu wieca w Herne otrzyma
liśmy dwa sprawozdania, które poniżej za
mieszczamy bez zmiany: 

Herne, dlnia 21. 8. 05. W nk<lz.helę, dnia 
20 t. m. odbył się w lienne na sali p. Nuss
bauma \Viec lud10wy, na który zgrolm·a<lzHo 
się dość ma.czna Uczba Rodaków. Zebra
nych Po'Wiitat p. Ludwiczak z łlerne, a 
przewodniczy~ p. Fr. Bartk0'\\11ak z łiorst"" 
hau sen. 

Jako pierwszy mówca przemaw1al p. 
Ign. Zn1ński „O IXlfożooiu Polaków na ob
czyźnie". Drugi mówca P. Brzeskat roz
wodził się o celach „Straży". 

Następnie odczytano rez.:>l~cyę, po 
której wszczęta się dość oiYW;r-Ona dysku
sya, w której rozmaici. mówcy swoje za
patrywania wypowaedziel1. W koń.c;u je
dn-oglośni~ uchwalono rezolucyę wyslać 
na ręce odln.ośnych zarządów. RezJlucya 
ta brzmi: 

I. n2'trząd Z\\ iązk u Pof.3.kóv." "zy-

\\·amy, aby zajął s.ię ene~icznie organi.
zacyą Rodaków 11a obczyfuie. 

II. Zarząd Tow. „Straży" natomiast 
pros.Jmy, aby niezwłocznie porozumiał 
się z „Związkiem Polakó\v" w celu je
dnolitej obrony naszych za.grnoonych 
1narodowych dóbr, jak języka a obycza
jów. 

III. Ufamy też najmocnrei, że „Zwią
zek Połaków" z Westfalii i NaidrenH 
szczerze popierać będzi,e dążenia i cele 
Tow ,,Straży", ku lepszemu rol.ZlWoJorwi. 
polskośa. narJdu naszego. 

Wiecown;k. 
Drugie sprawozdanie obszerniejsze 

brzmi, jak nasit~puje: 
Wiec w Herne. W niedzielę, dnia 20 

bm. odbył się w łieme wiec zwołany 
przez p. Ludwiczaka. TenżeJ o godz. 47'2 
po pot wiec zaga1i1l pozdrow11en1iem Pana 
Boga. 

Po 0dśp1ewaniu zwrotk,i pieśni ,,Kto 
się w opiekę" prziystąpjono do wyboru 
bilt.J.ra. Na przewodnicząceg-0 wybrano p. 
Bartkowiaka z liorsthausen. Przewodni
czący udzi1efa:l glo.su p. Żnińskiemu, który 
mó~ii·l o p-0f.o.ieiniu Polaków a w szczegól
ności o polożeniu naszem 1na Qbczyźme. W 
toku swej mowy zeszedł mówcai ina temat 
~ilafalności „Związku Polaków" i nowo 
Z'ałożonej „Straży". Chcąc uid·owodnić, że 
„Związ.e<k Polaków" Iiie pQldoła swremu za
dan~u. przytoczył mówca jeden prz\}11klad, 
gdzie ojciec zameldował urodzeme dzie
cka, a urzędnik stainu cyW(llnego wzbra~ 
nial Siię wpisać imię polskiie. ,,Związek" 
zdaniem mówcy, się o to wcale '11ie starał. 
Mówca Oib'iecuje., że „Straiż" ~ tak1emi 
(Jest to mylne, gdyż „Z\\i'Uązek Polaków" 
wiele takich spraw przeproiwadził. Red). 
przypadkama się za1mie. 

Drugi mówca byt p, Brzeskot, który 
zacząl mó\\'ić o pofożeniu robotników, lecz 
skrędil z dirogi .i mówił także o „Straży" 
zailecając takową przytoczen'iem tych sa
mych wywodów oo i poprzedn.'i Jnówca. 
NastępnJ1 c przeczytał p . .Żniński rezolucyę. 
która stwi·e.rdza. potrzebę piOrozumienia się 
„Straży" ze „Związkiem Polal]{ów" co d0 
dalszej ich wspólnej pracy. 

Przewodniczący chciał teraiz przystą
p i.ć do dyskusyi na<l rezolucyą, na oo s:ię 
jednak p. Maik z Baukau nie zgodził, bo się 
już poprzedn io zgłosił do głosu i chc.ial 
najpierw swe zda.me wypowiedzJieć. 

Ody mu głosu udzielono, zbijał w swej 
'mowie' wywody poprzedI11:ch mówców, 
którzy zbyt róż:owo p.rzedstawialil' korzy
ści dla czloJ1:ków maleńkiej i młodziutkiej 
„Straży", a dzruafalność „Związku Pola
ków" ostro krytykowiafa. Mówca był zda
mai, że „Straż" powinna się wp.ierw zająć 
oik;olką Poiznania, bo tam jej ·działalność 
jest bardzo potrzebną, podczas gdy my so
bie na obczyźnie jakoś damy ra~. 

Większość wiecowników godz.iła się 
na jego wywody bijąc mówcy huczne o
klaski. 

Pan Siudziński zbijal wy;wody p. Mai
ka, ku wiełk;iemu niezadowoleniu wieco
wników. 

Następnie zabrało jeszcze dwóch mó
wców gło.s popieraiiąc p. Maika i za:leca
jąc porozumieme się „Straży" z „Związ
kiiem Polaków". Jeden z mówców zganU 
postępowanie drugi·ego mówcy, który to 
publicznie 111amaw'ia do zgOO.ly:, a sam sze.
rziy największą niezgOłd;~ .(JIOUTUędzy Pola
kami i pookopuje byt naszych orgrunizacyj 
\ V oelach osobusty,ch. 

Rezolucyę przyjęto. Wlidz nieit11tere
sowia.rry wyniosł z tego wiec.a. to wrażenie , 
że ogól jest na dzfalaln-0ść ,,Straży" obo
jętny, a zapalają si~ do n~ej tacy ludzie, 
którzy już z wszctkiem,i stronnictwarui byli 
w konszachtac h, a każdemu z nich nie przy 

nieśili żaid.lnej korzyści. Nie myślę tu abso
lutn1;e o wszystkkh talk. Piszący; to zga
dza się na zdanie „Pokraki" z ostatniego 
numem1 który tak pisze: 

Już dość dlugi czas uplynąl cd pier
wszego wieca „Straży" w PoznaITTnu a o. 
dailszej działalności jej nic me słychać. 
Czy „Straż" usnęła, czy się tyfusu wylę-~ 
kła? 

Tak brzrrui drugie nam nadesłane spra
w101zqaniJe. 

„DZ111en11ik" dortmun~ki pisze, że re
zolu cyę, której brzmioone podaje pli.erwszy
nasz korespondent, odiczytal p. Ż'11iński po• 
porozumieniu się z biurem „Straży". 

J~kolwi,ek niiechetnie przyznano wi~c · 
w owej rewlucyi, że stanowisko, jakie z.a •. 
jął „Wl.aims Polski" było 1i jest słuszine •. 
Chcąc n.ie chcąc panowie grupujący się o~
koło p. Kośctelskiego zostalL zni·e.woleni da, 
odwrotu. Gorzka to dla nich, ale zaslużo--
1na pigułka, za oo jednakowoż panowie
dortmundzcy żółć wylać pragną na tych, 
którzy im plany pokrzyżowali. 

Do szeregu nietaktow:nych a . szko
dlawych dla sprawy występów dort
mundzk~ch poMy:ków przybył jed1en nawy .. 
Ca.ta ich dotychc·zasowa działa1oo·ść w 
gruncie rzeczy zmierzała do1 rozbicia or
ganizacy~ oibczyzny i rozluźnieni.a solidar
ności w1ychodźtwa: Najpierw wycieczki '. 
przeciw komitetom powiatowym, potem 
atak na „Zjednoczenie zawodowe polskie" 
i ogłoszenie znanej wstrętnej broszury, 
następnie napaści na Główny l(omitet Wy •. 
borczy i jego członków, dalej zohyd.ZDoie 
komitetów kościelnych dla spraw opiekł 
duchownej, zupełne rozbicie „Swiętojóza„ 
facia" Ud. Ostatrri czyn „bohaterski" to 
przebiegle ukartowany zamach na „Zwiąm . 

· zek Polaków.'' 
Tak wyglądają dotyichczasowe „zaslu 

gi" okola wychodźtwa panów grupującydi 
się okoto p. K~}śclielskiiego. 

A ile to wrzasku i bałasu narnbili, ile 
w~trętnych napaści osobistych wykonali 
na1 ludzi biiorącyieh udzi:al w naszem żydtll 
publ1cznem, ile krwi napsuhi, Lle trur.imy 
wlali do inaiszego żYIC.ia spoleczno-poJitycz
nego, ile szkody wyrządzili sprawie naro~
dow1ej ! 

Za każ4ą razą usłyszeli dvtąd grom
kie: „Nie tę<liy droga!" i za: każdą razą 
zostali: napędzenu. do odwrotu. 

PraJWJie przeciw wszystkim instytu~ 
cyom obczyzny urządzali ataki i zamachy 
dortmundzcy panowie, ciekawi więc je-. 
steśmy, co teraz jeszcze wymyślą! 

Być może, że W1ro1gmV.ie r.Ybotników
polskich za te wszystkie „czyny" w stoso
w1111em miejscu tm jeszcze pom11i1k wysta-
wuą. 

------- ______________ ? 

• 
Ważny wyrok 

dla towarzystw polskich. :· 
Donosiliśmy już swego czasu o wyro-· 

ku najwyższego sądu admimistracyjnego, 
mDcą którego zniesi<>ne zostało rozpor.złl
dzenie pflłicyi w Bruchu, doanagaj~ej się 
usunięcia obrazów bohaiteró\~, i królów· 
polskich za:w'ieszonych w lokalu zebrań to--. 
w'arz.ystw polskich. Proces przeprowadizil 
przez wszyStłde i.nstancye właśddel ]p .... 
kalu p. !(uchem z Bruchu. Dziś jesteśm}'T 
w możn'Ości podać dioslowny tekst tego na
der wa!Żnego wyroku, który brzmi: 

Kgl. Obervcrwaltungsgericht 

dritter Senat. Berlm, \A.'. d. 17 Jum 05~ 
No. HI. 1001. 
In Jhr~r Verwaltungsstre-J1sache 

wider 
den KonigN.chen Oberprasqdentcn der PrQ.< 
Yinz W estfaJen 



uh.ałL171 Sic h:~rueben etne Au:sfertigung 
7' des von urLS am 18 v. Mts. beschłossenen 

ł:rke nnmisses 

Pe dpis nieczytelny. 
An 

dcn Gasrn1irt tterm ttei.nnch: Kuchem 
z u Recklinghauseut-Bruch, 

z. H. des tterrn Rechtsanwalt Liidtke 
zu 

Reck11nghausen-Bruch, 

Im Namen des l(oniigs. 
In der Verwaltwngssłreitsache 

des Gast\\irts łle\inrich }(uchem żu Reck-
1Ungha11sen-Bruch, I(lagers, 

wiider 
·<Jen l(oniglichen Oberprasidenten der Pro
vinz Westfalen, Beklagten, 
hat da.s Komglich Preussische Oberverwal
tungsgeriicht, dritter Senat, m seliner Si
tzung v-0m 18. M~i 1905, 
a~1 welcher der Senats-Prasidemt. Dr. von 
Strawss und To·mey und die Oberverwa.i
tungsgcr::chisrate: Wirklicher Oeheim.::r 
Oberregierungsrnt Schellong, Dr. D1ppe, 
Spangenberg und l(uhnow teilgenommen 
11abw, · 
fiir Recht erkannt: 

Auf die Klag~ vom 29. Februar 1904 
i111d die durch łhn aufrechterhaltene Ver
ftigung dier Pon11zeiverwaltung zu RecklLng
hausein vom 2. Dezember 1903 ausser K raft 
gesetzt. Die I(ostm des Verfahrens wer
den, unter f ·estsetzung des Wertes des 
Streitgegeil1Standes auf 300 M., dem Be.klag 
ten zur Last gelegt, <lais Pauschquaintum 
bleibt ausser Ansatz. 

Voo Rechts Wegen 
Ortinde. 

D~e Polizei Vcrwaltung zu Recklimghaiu
sen erliess am 2. Dazember 1903 ani d.en 
Klager fofaende Verftigung: 

,.Wie festgeistellt,. haben Sile in einem 
offentlichen Schank- bez.w. Versammlungs 
raume e.JJ1e ganze Reuhe Bildnisse polni
scher Natiionalhelden und Kon:ige an den 
Wanden hangen. Diese Tatisache muss an
gesichts des namentlich in letzter Zeit se1-
iens der hiesigen Polen angeinommenen 
durch Wort und Schriift offentlkh b~unde 
tein agressivm Verhaltens gegenilber der 
staatlichen und kuchli'chen Bi.nrichtungen, 
als eine beabsichtigte deutschfeincNiche De
moostration angesehen werdein. Auf 
Grund des § 132 ·des Landesverwaltungs
. gesetzies vom 30. Jul.i 1883 w'frd Ihinen hier 
mit aufgegeben, d1ese Bilder nach Empfamg 
dieser Verfi.igung ungesaumt zu entfer1nen 
und 1·n einem zur Schenkwirtschaft .geho
rigen 'l~aume fernerhin nicht mehr aufzu
hangeJ1 <Yder ainderweH aufzustellen bei Ver 
meidung emer Geldstrafe von 50 M., filr 
wekhe lim Unvermogensfalle eine ttaftstra
fe von IO Tagen tritt, fiir jeden Fall der ZtJ
widerhandlung". 

Diei Bilder wurden darauf zwa:r ent
fernt. Beschwe:rd'efilhrend aber beantragt 
<ler Klager, dt1e Verftigung, dLe weder not-

' 

Panna do towarzystwa. 
Powieść Ksawerego de Montepio. 

22) 
(Ciąg dalszy). 

W parę mi:lniut podąg w'iózl do Com
piegne barooowę z synem, a jedinocześnle 
.lcilka osób oisób zaproszonych na p-0grzeb. 

ftiłip i pani de Garennes, uważając że 
w dobrym tooie udawać pogrążony;ch w 
boleści uklornem powitali towarzyszów po 
dróży, 

1

nie przemawiając wszakże ani sła
wa. 

N dworcu w Corrnp11eg1ne łfonor1yusz ;i 
Bertha<nd przybyJi od rana, ·oczekiwali 
przy pm,-ozach wy,najętych poprzedniego 
dnia. Otw.~eraili kolejno portyery i ze trzy 
dzi'eści osób udalo się do palacu. 

Matka i syn pofączyH się z Raulem de 
ChaUms i wszyschy tmie, w chairaikteirze 
najbliżs~ych krewnych zmarlego, czynili 
zaproszonym honory domu Dkrytego ża
łobą. 

Raul zdawal się szukai: wzrokiem ko
goś, którego dotychczas nte byto. 

Nagle zadrżal, ujrza\\'SZY wicho<lzące 
<i()I salonu painie de Brcnnes t Oa:bryelę. 

Zbliżył się do rnch prędko i ściskając 
ręce Leooidy iJl margrabiny, powiedzial: 

- Dziękuję pani1om po tys.iąc. rnzy z 
g'ębi serca, żeście zechci~ly przyjechać 
"°ddać ostatnią przysługę temu, który byl 
-dla mme ojcem prawie. Wzrusza mnie gl~ 
holm ten dowód sympatyL Nie zaporrmę 
go. N1gd!y ii1e zapomnę.„ 

Slowa te. wypowiedzfane ze wzrusze
niem sprawily pannie de Brennes radość 
~ie do opisamia. 

'\i jz:r zi1oś.2 Ra..::,, !;;:z::tc: s:;;: :;~~'.> 

wendig noch a:ngemessen sei, auch dem be 
stehenden Rechte niicht entspreche, aiufzuhe 
ben. Der Re:gierungsprasld.ent zu Munster 
wi~ ind:essen in der Erwagun-g, dass -die 
Aufstelhmg jetner Bidnisse in offentłichen 
VersammlUlll'gsrau:men der offentlichen Or
dnung wider.streite, die Beschwerde am 2. 
Januar 1904 ab. Auch 'der we1teren Be
schwerde versagte der OberprasLdent der 
Provinz Westfalen durch Bescheiirl vi01n 5. 
Februar 1904 den Erfolg. 

Gegen diesen Bescheidi hat Klager aui 
Oruoo der §§ 127 ff. des Landesverwal
ttmgsgesetzes vom 30. Juli 1883 Klage er
hoben mit dem Antrage, die angefoichtene 
Verfilgwng der Poliizel!Jverwalltung v-0m 2. 
Dezember 1903 ausser Kraft zu setzen. 
Demgegeniiber beantragt der Beklagte die 
Abweisung der Klagei, weił d.Je Vorausse
tzungen fiir das pofuze'iliche Einschreiten 
naich Massgabei des § 10 Titel 17 Teil II de~ 
Allgemeinem Landrechts hier vorgelegen 
hatten. Im Tennitl zur mlindliichen Ver.
handlung am 16 Marz 1905 hat der Gem:hb 
h()lf beschlossen, den BeklagtetrI zu eilner 
Erklarung darilber aufzufordern, ob die 
BHdnisse polnischer NaHonalhelden und 
Komge, deren Entfernung dem Klager 
durch die\ angefochtene Verftigung aufge
geben worden iist, Oniginale oder durch 
mechanische o<ler chemische M1ttel bewir
kte Vervielfaltigungen sind (: zu vergl. Ent 
scheidungen des Ober erwaJtwngsgericht 
vom 3. Oktober 1901 Band XL. S~te 295 
und 298 der Sammlung: :)·' Der Beklagte 
hat hierauf am 27. April 1905 folgende Er
klarung abgegeben: 

„Naich dem Berichte des hiesigen Re
g,1e1rungsprasidenten sind die B&kLnisse pol
niischer Nationalhel-den und Kon~ge, deren 
Entfernung dem !(lager aufgegeben wor
den ist, keine Biki.er 'im Onigina.l, sondem 
samtbich durch mechanische Mittel herge
stellte chrnmolitograph1sche VerY1J.elfalti
gungen. Gegenilber den Ausfiihrungen de'r 
in d-cm Beschluss vom 16. Marz d. Js. an
gezogelnen Entscheidung vom 3. Oktober 
1901 Band XL Seiite 295 und 298 der Samm 
Jung, bemerkt der Erste Btirgermeister m 
Recklinghausen, dass durch ldie polizeiliche 
Verftigung n1cht eane Beschlagnahme der 
Biiilder a.usges.prochen, sondern ledi·glich ei
ne Anordnun.g im Interesse der offe1,ntlichen 
Ord.nung sei." . 

Es war, \\'lie geschehen~ zu e1ikenne11. 
Die Anwendung der in den beiden Ur

tei1en <les Oerkhtshofs vom 3. Oktobeir 
1901 Rep. III A. 20/01 und III B. 23/01 
(: Band XL Seite 295 und Sente 29$ der Ent 
scheiidungen des Oberverwaltu.ngsge
richts ·:) naher da:rgelegten, den S1'ntn unJ 
die Tragwe~te des Pressgesetzes vom 7. 
Mai 1874 (: Reiichsgesetzblatt Seite 65 :) 
betreffenden Orundsatze auf den v-0rltegen 
dien Fall erg·ibt, dass dlie Klaige Erf-Olg ha~ 
ben muss. Da nach der Auskunft des Bc.~
klagte.n vom 27. April 1905 di·e Bilder, d1~
ren Entfernu.ng dem Klager aufg~geben 

ścią... Rozw;iąza)lue nie dtug-01 da na stl.ebie 
oczekiwać. 

Młody człowiek zwrócił się do. Gabry-
eli. 

- I pani także panno OaibryelQ, j.eistem 
bardzo wdz1ęczny - wyjąkal - dziękuję 
paini, że przyjechalaś, a tym paniom dZlię
kuję, że pandą przywimly „. 

Wyoiąign:ąl do niej rękę, na której Oa
bryela nieśmiiailo zJ·o.żyla drżącą swą droń. 

Spojrneli sobie w oczy. 
Ml1odej dziewczy,nie zdawafo się, że 

ją s11ly opuszczą. 
Zwolna cofnęla rękę. Raul opuścił pa„ 

nie: de Brnnnes, aby się zbN.żyć do kuzyna 
filipa de Garennes. 

Looinndai urado,x.·ania niezmierinie, nie 
zauważyl.ai p.omiesza.nia Oabryeli~ Ta o
statinna zwolna przyszlai do ~eibi1~, lecz. jej 
serce nie przestawalo skakać w piersiax::h, 
jak ptaszek w klatce zamknięty. 

Mistrz ceremonii wszedł, zapowiada
jąc w.yn~esieU1ie zwlok. 

Zaproszeni wyszlii usz.yki01wać Siię z.a 
kara,l\Va.nem, na którym mtobnłcy umie
ścm trumnę dębową. 

Damy z.ajęly miejsca w1 powoza-ch. 
Mężczyzni1 szli pieszo za. karawan.em 

z Raulem i Filipem na czele. · 
Z kości o la P' i, udano 

siię nai cmentarz i trumna wstawioną zo
stala do grobu famhlijneg-0, tegp samego, w 
którym osiemnaście ]art temu zlożooe były 
z.wtoki hrabiny J:oanny. 

Panie de Brennes, chcąc pomówić z 
panem de ChaJlins pozosta~y cokolwiek w 
tyle. 

- Roiwracasz pan zaraz do Paryża? 
- zapytała margrabina R.arulat. 

-· NJ.e. nie zaraz - -0<lp-owiedzńiał mło-
t!~' -::z!0\v:ek. 

WlOrden ist, stimtlich durch mechJonische 
M'itteJ h-eirgestellte Verv!telfA.ltigungem silnd 
so fallen sie unter -ilie Bestimmung d~s § 2 
d<:s Pressgesetzes. .Es kann auch keinem 
Zwen.fel unterliegen, dass sie na<::h dem In· 
halte dessen, was sie darstellen, eine ge
wisse Gedankenausserung, soweit mit fi
ner solchen bei bildltichen Darstel!un;{en 
tiberhaupt gerechnet wer<l:en kann, ellthal· 
ten. Dem nicht irgend welchei hcliebige 
Personlichkeiten s·oHen auf ihnen tlem Be · 
schauer vor Augen: gefUhrt W;!r<len. son
dern polnische Nationalheld'en und l(onige, 
also Personlichkeiten von geschi~ht!tcher 
und nationaler Bedeutung, dcren AnbJ;.ck 
geeignet ist, Erinnerungen an die Vcrga11-
genhe1t des polnischen Volkes i.n dem Be
trachtenden hervorzurufe.n. Bci dieser 
Sachlage kann es dahingeste!lt ble1bcn, ob 
ftir <las Rerchsgesetz run dlen DmckschrH
ten festzuhalten ist, da es hiter a 1 einer sol
e hen jedenfalls nicht fehl!. :Es bed3.rf auc:1 
ferner eiines Eingehens darauf nicht, ·ob die 
hier J.n Rede stehenden Bild~r den Vor
schriften des § 6 des Pressge.sctzcs (: An
gabe <les Namens und Wohnnrles d..:s 
Drnckers u. s. w. :) genu~;ca, was dtr YOrt 

dem Mmister des Innem bestellk Kom
missar zur Wahrnehmnnb des dfcntlilLen 
Int~resses in der mtinjl:chen Vcrlia11dhmg 
vor dem Gerichtshof in z,veifci g-czc.gen 
hat, da eine Beschlagnahm~ aui On.:11d dc:s 
§ 23 de~ Prcssgesetzes hier n:.::nt i11 f'rage 
steht, w11e der Beklagt.:.. ;11 d.•2r t:1kE\:·11ni 
vom 27. April 1905 selbst hervorgehoben 
hat. 

Die angefo-chten~ VerrU.~1111~ J:'r F~· l1-
ze1venvaltung durfte dahcr da sie dcn Be
stimimu.nigen des Reiichspressges.etzes zu
wi<lerlief, nicht ergeh.:n und rn ;Jucr l3c · 
grtindl.l'I1g kJ1m insb' .) ):,;,[,. ~~ a uch nid1t 
auf die Vorschrift de~ ~ 11 Tt1tel 17 Te:I H 
des Ailgemc111en Lttlir~,::1·s i3ezug gc·r!::111 
me~ 'verden, dai dies~ dri pol:z..:111 ~1w3 J'.1;~. 

schrei.ten im Widerspmó" 7.,~ rci:-h't.U Sl'tZ 

lichem Bestimmunge11 11.:11t .~?1 sUtz :n \'Cr
mag. 

Denmach rechtfertigt si.eh die getroiie
ne Entscheidung. Der Kostenpuntt regclt 
sich nach de·n §§ HB un1d 107 des Landes
venvaltungsgesetzes. 

Unkundtkh unter dem Siegel des Koni
glichein Obervenvaltungsgerjchts u111d der 
verordneten Unterschrift. 
(P. L) Podp. nieczytelny . 

1. Pauschquantum ble1bt ausser An
satz. 

2. Portoauslagen gela11gen nicht zur 
Erhebung. 

O. V. Nr. III 1001. 
Rep.-Nr. Ili. A. 48. 04. 

Ziemie polskie. 
Z Prus /Jachodnłeh Warmii i Mazar. 

Toruń. Koloniści wolni ou s.łużbyi W10i-

- Dla: czegóż nQe jedziesz pall1 z nami 
- rzekła Leonida. 

- M'aim w.ydać jeszcze pewne rozka-
zy. 

- Ale zobaczymy paua niedlugo? 
- O tak, wkrótce! - dodał Raul, pa-

trząc na Gabryelę - mam pan~om uoezynić 
pe'\\1111e zwierzenie. 

- Zv.>fierzenie? - powtórzy lai pani, de 
Brennes. · 

- -Tak jest, zwierzenae, które jak są
dzę, bardzo painie zadzi\\i. 

- !(to \\.1e? - rzekła Leonida. 
- O cóż więc idzi·e? - zapytała mar-

grabiinai z uśmiechem. 
- O moje szczęście. 
- A czy ruiie możesz, moje dr0gie dzie 

cię piOJwri.ie<lzieć nam natychmi1ast. 
- Nie, me długo \'\rszystko Wlyjaśnię„ 

i pa.ni mi t-0 pochwalisz., mam nadzieję. 
Mówiąc te słowa Raul patrzał aiągle 

na Gabryełę. 
DZJiewczę mięszafo się pod tern spoj

rzeniem, lecz myśl'l!c zawsze, że Raul jest 
zakochanrym w Leonidzie, nae odgadywała 
bynajmniej właśchve'go tych slów znacze
nia. 

Pani. de Breooes przekona.n.a była, że 
mó\Vi~ o jej córce, ta z.aś, ni1e mnnej przeko-
1na.n.a, mówi la S101bie w up-0jeniu dumy: 

- Nakonieci, oświadczy ~ę o moją 
rękę!!! 

Trzy kobiety wsiad:ły do powozu ~ od 
jechały do dworca. 

Raul J}OWrócit do ciotki 1i kuzyna. 
- Czy powracacie zaraz do Paryża? 

- zapyta.il ich. 
- Tak jest - rzekla baronowa. 
- Prędko się wbaiczymy? 
- Tak spodziewam się. 

skO'WeJ ! Na żądanie kcm·-.syi koJ,:m:zac~·j
nej, aby kotnistów powracających :z Ros:ri ; 
i przez nią cs.iedla'.nych kat.egoryc1.a1i.e 
izwami.aino oo 'Obowiązku slużen:ia prży 
'\1•oJsku, przystali naczelni prezesov."t.~ Prus 
Zachodnich ·i Księstwa Poomaf1sk:~:1. 

Z Wiei. Ir Poznaitskief&. 
Do czego prowadzi gierman:izacya ! 

Grdieź.nie(ts}Qi1 „Lech" donos.i: O kropnij 
1Jbrodlruę popełniła 21-letniai M. Piwo(1ska, . 
zatmieszkalai przy uffcy Waiw1rzyńca nr. 5. 
Zb~a ona w sdbotę ta\k okropllJie swą mat
kę, że biled!nla lrobieta wcroraj umarła, 

History<l! tie:j zbroidini - toi prawdzl!wa 
tragedya na tłe nędzy miieJskJiiej, na; tle 
przymusoweg.o wy-chm.vania. Marya Pi
wońska1 bowi·em o:d dziecka byla na przy
muso:wiem \vychmvaniu, w zaktadzie sit; " 
zniemczyła. Po dfog1ich latach zepsuta i 
zmiemczclrla córka wróeiifa do matkr i po~ 
czątkowo jakoś szlo, dopóki niie miała -
gacha. Odkąd jednak zai,viązala stó~un~k, 
zm~enifo s!ę wszystko. Matka zakaz:yv.--ala 
córce sprowadzać do mieszkania „k.aiwale
ra", a ta biła matkę bez mJ].Q1s'.erdzia. O
statnim raizem zbiła ją w sobotę i to tak 
ciężko, że śm[ierć wcwraj nastąpilla. Trup · 
bite<llnej kobttety pokryty sii1cami. Wyrn
·diną córkę aresztowafa poHcya dziś prz.ed 
pafadrniem. 

Ze Slązka czyli Starej Polski ~ 

l(alowice. Czy to także nie \\\i.elk:o
wlskai agitacya? Wiemy wszysc.y, że 
mięso d•rogie, aż strach. ,,Gucbezycery'„ 
n:iemieccy zacierają r~ce, a związek •ych 
panów stanowi ceny. Wysylai .on do okG
tic, dotkn•ętych <lmżyzną mięsa, wie.prze 
na rzeź, no 1 naturalrnie każe sobGe p.lacić 
laidlru~ sumkL Rzeźnikom w l(atow1ca.ch 
było tego za„ wiele, b-0 panowie żądali Po 
57,5d mr. za wieprza, podczas gdy Dn~ 
placą tann tylko 54 mr. U\\-zięli się tedy i 
n~e przyjęli n~emii·ecklch wieprzy, nadesła· 
.nych z głębi Niemiec, a nawet powiedzieli, 
że polsikic wieprze, chJ tańsze, są \~psze. 
Panowje nie ·chci'eli ustąpnć przed rzeźm
karn!i, ,oo i1 130 nfiiemh.ecki.ch wi.eprzy, które 
przyjechały do Katowic, trzeba byJo za
rznąć, oo byłyby ·wskutek upalów poZ'dy-
ch:aJiy. Niegodziw~ rzeźnicy ru1e chc~eii 

na·wet mięsa zakupić. M-0żn.ai sobie wysta
wić gnj.ew, jakim zapafa,Lł panowie gucbe
zycerzy przeciwko po:lskim wieprzmn. i 
dz!1wtić siię wtedy, że w kolach tyich 1)3.n Ó\\' 

llieJedni na samo wsponmi1enie o crernś 
piolsk~em \\rofają, że faterlaind '\\" ni~1ebezpi'e
cz,eństwtie. 

Zlot Sokołów. ,,Oórooślązak" donos.i: 
W ni'edzielę O'd'byl się w Szczako'\Vej (w 
GalicyO IV z.lot okręgu śląskiego Soko-
lów poJS'ki1ch w państ\v.1e niemieckiem, z 
wspóludziałem Sokołów -Okręgu krakow-

1 
s.kiiegq, którzy w bard:z.o pokaźnej liazbie 
przybyli 'Z Krakm\'a„ Podgórza, Chrz.ano--• 
wa, Jaw-0rzna, Ośw.ięcimi~ Frysztatu 1 

- A przedewszystk1em u noitaryusza 
łier ieux, upoważnionego do d:akonania. 
formalności dotyczących podzialu sukce
syi. 

- Mój k()chany kuzynie - rziekt filip 
de Garennes - ruie trzeba, arieby interes.a, 
byly jedyinym powodem naszego \Vl.dzenia 
Sitę„. Dość dlugo żyliśmy zdala od siebie, 
poniewiarż biedny wuj nasz nie okazywat 
się sprzyjającym zblhżeniu„ Prze.szkooa, 
dzieląca nas dOttychczas, już nie istnieje;. 
mam naldz!eję, że te:raz częściej wf..dywać 
s.ię będz:iiemy. 

- I ja taikże mam nadzieję - rzelkla 
baronowa. Nie wątp[sz przecie o mo}em 
prz,ywiązaniu do ciebi1e, moje ko.chane dzie 
cko„. Wielka! próżrui.a nastąpi w: twojem 
ży1cm, będZ.iesz bardzo osamvfulfonym.„ Pa 
miętaj, że my: jesteśmy tw1oi1 kre\Mni, naj
bliżsi, dlO'm nasz uważaj za swój wlasny ... 

-- Dziękuję c1 z głębi serca, moja ciotko· 
- odrzeikl Raul, glęb1Yko0 wzruszony ty.mi 
czułem.i wyrazamu1 których falszu nie JXl-· 
·dejrzywal. l(o.rzystać będę z \\ aszy.ch d 10„ 

brych chęc.i. 
- Będ!z~emy prawdziwie szczęśliwi„. 

ale tymczasem mam prośbę do ciebie„. 
- Cóż talkiego, mojai ciotko? 
- Zajmij się naszemi wspóLnemi .inte-

sami. Pragnęlabym zachować tak jak i 
Filipem, jak naiwiększą ostrożiność w tem, 
co s~ę tyiczy kwestyi. pieniędzy. Chlód, 
jaki nam okazywał mój brat, zmusza n:as'· 
do tego„. nie chcialaibym, ażeby ktoko{
wiek mógł nas podejrzywać, że nam pilno 
objąć sukcesyę. Dziiailatl więc dla nas 1 

dla siebie zairazem. J.nteresa nasze sa,;: 
wspólne„ a ma.my do debie nieogran.lcwne 
zaufanie... J 

'Ciąg dals-zy nastąpi). 



Dzi:edri.ic -a znakomiienli" swemi ćw:iczema
nt.i' wpr~t w zachwyt wpra\\iali \.Vlidzów. 
Również ćw1iic11enia nasze.j śląskiej drużyny 
sokołskiej wypadly dobrze, prz"Y\C~m o
czy\v~śo1e uwzględnić należy smutne 'va
runkii, w jakich sokołstwo nasze się znaj
duje. Rok utxegly był Pod tym wzglę<llem 
szczegó'~ni:e niepomyślny i tern też należy 
tloma.czyić wbłe niiższą w obe·cnym roku 
liczbę ćw:i-czących w zlo>aie obe.anym ani
żelF przed rokiem, lecz JJ()llll1mo tego dru
żyny 11w1sZie wyka.za.ty, ·że <luch soko1lsklti w 
nkh 1I1ie zamiera, lecz wzrasta stale. 

Pogodla dopiisaił:a najzupdniej, \:\"Jięc też 
udlziaI pu'bl!icznośdi byl bardw lkzny; ze 
Slązkai przybył tysdą~zny tłum, a rów1n~~ż 
z Królestwa polskiego 11 Oalicyi ucwst1rn
czyly l1i,cz111e za.stiępy zwolenników iictei so·
koJ.ej. 

Wiadomości ze świata. 
z Rosyi. WedJug urzędowego 0bwie

szcze.nia zc.twuera ordynacya wyborcza 
Dumy następujące -0gó~nie posta1now'i·eniia: 

1Wybory do Dumy będą przedsięwzię-
te: 

I) W guberniach i terytoryach. 
2) W następujących miasta•ch: Peters

burg, Moskwa:, Baku, Astrachań, ·Warsza
wa, Wilno, Wmoneź, Jeikaterynoslaw, k
kuok, l(azaf1, K;iJów, I(isz.yn.iJew, I(ursk, 
Lódź, Niżny No·wogród, Od!eissa, Orel, Ry
ga, Rostmv n. Donem, Samara, S~rat-0w, 
Taiszikent, Tyflfts, Tuła, Charków 11 Jaro
sfaw. 

W Polsce, Sybery11, l(aukaziiie, Turikie
sta1111'.e kilku innych prowincyach wybo
ry ()dbędą się według specyal•nych posta
nowień. 

Uczba członków Dumy dla każdej 
gubemi1, dla każdej prowincyi,, czy mras~a, 
jest ustanowioną w specya.Jnem zesta.IW1e
niu. - Ogólna liczba wybra.iny·ch ma wy
noSi:lć 412; z tego 28 \\·ybranych prnez moa
sta. 

Wy·bór członków dumy w guberni1ach 
i teryt-0ryach będzie dokonywiainy przez 
pr'ow~ncyonalne zgromadze:nie wy1borcZJe, 
skladające się z mężów wybran1ych przez: 

1) wlaśoidel dóbr w dystryktach; 
2) miejskich wyborców; 
3) pelnomocników mały.eh dystryktów 

wiiejsik:kh 1 stat111c (kozac.lcich). 
Liczba -0gó1na tych wlaiściwych v.ry

borców w każ<lcj prowincYJi jest ustal01ną 
w specyalinem zestaiw1i.en4u. Zgwma.'Ciz.enia 
wfaści'Wych wyborców liczą w obu gló
\Vrrych miastach po 160, w innych wymic
n~IOnych m~ia·stach po 80 czl-Onków. 

Od prawa W'Y1borczego są wyild'ucze
nł: kobiety, mężczyźnti poniżej lat 25, slu
chacze zaikladów naukowych~ wojskowi i 
marynarze w slużbie czylllnej, jakołeż \Vtł'ó
częgi i po<ldani zaigrnniczr11li; dalej os0by, 
karane za zbrodnię, niewyplacaLność lub 
d'ezt1rcyę. Prócz tego w wybo-raich ni·e 
biorą udzi,alu gubemat10rowie, wilceguber
natormvie, pckmajstrz.y 1i kh P<Ytnoctlli:cy, 
w tych 111\iejsoowośc.lla.ch, gdzie urzędują. 
l(ob.i-ety mogą wybierać za ppśrednrctwem 
mężów i synów. Ojcowiie mogą dlać pel
nomocniictwo do glosowania syuuom. W 
zgrnmadzen'i:u wlaśctwych wyborców bio
rą udtział właściciele dóbr w dlQitycząc:Ym 
dyskrecie, dalej wŁaśdci.ele przeds~ę
buo.rstw górniczych, "f.aścaoilele przedsię
biorstw przemystowych, warta.ści oo naj
mmej 5000 rubli, oraz członkowie kleru, 
którzy w dotyczą-cych d'ystryktach włada
ją majątkami kościelnymi. 

. W nriejskich zgromad;zeniach wlaści
wych wyborców biorą ud.1'Iał {)Sobµr, po
siadające niemch01001ść wartości przyinaj
mniej 1500 mbJi., jakoteż przemysl8'wcy 
pier.vszei ~Hdy. Z wyłicwnych na po
czątku regulaminu miast w tych zgroma
dzeniach biorą udzial wl<łściqełe nrierucho
mośc~, wartości przy111ajmn.iiei 3000 ruhl_i w 
obu sto~ecznych miastach, a lSDO rubli w 
jrunych miastach wyborczych, daliei prze
mysł-orwcy p~erwsz.ej gi!dyJ, oso•by, pła1cą.
ce podaitik11 według X. kateg101ryi wymiaru. 

Nikt niie może głoisować więcej jak 
raz. Wybory będą s.ię o<lbywaty pud nad
zorem milll~stra spraw wewnętrznych, gu
bernat<Jrów i policmajstrów. Do wyb0rów 
w wymienionych miaŚtach w każdym p-0-

szczegól'nym okręgu utv.r>0r:m1rn będ2ie 
Spt"....cyalna k·onflsya w.yborcza, składająca 
się z przewodni'Cząceg.o 1 dwóch przez 
burmistrza z pośród uprawnilOnych do gło
sowania wybranych wyborc6\V.. Wyibór 
oobywa się tajnie za: ponloe<\ galek. 

Zgromadzeni·a wYborcze ffi!i.ast i gu
bemij 'vyb:iernją ustanowt.O'flą liiczbę człon
ków dumy i to ró,vn~eż ta.we za pnttth)cą 
galek. 

CzloJikami dumy mogq być w:rbl·erane 

tylk() osobistośd, które na to się z1'Qdziły. 
Urzędnicy. państW()'\\ll mogą tylko pod tym 
warunkiem przyjąć wybórt że równocze
śnie zrzekają się swego urzędu. KandiydJ
wać do dumy można tylko w miejscu zgrQ
madzenia w;yOOrczego, w mi.ieśC\iie lub na 
prorwmcyii. Tylko taki.ie osoby; mogą być 
wybrane, które \vfak.ilają zupełnie językiem 
rosyjskim. 

.1 różny~łi stron. 
Meidench. W kopalnli „Westende" 

wpa<!Jl pawbek Milhliembruch d.:> szybu po
bocznego i zabil się. 

Bochum. W 'kopalrui: „CaroM.tne'' spa
dty ina górnika! Criscl.ud kamierlie :ł :nieibez
piecznie go po!kaleczyly. 

-Gelsenkirchen. W kopalm „ConS()li
dati-on" ~naleźli śmierć dwaj górnicy. 

Rotthausen. Kopavnia „Bonifatius" 
ś"~ętowala· z braku pupytu mu\\ ęgle. 

Towarz. św. Franciszka z Asyżu w Buer 
będzie obchodzilo swą XI rocmi·cę w n\le.
dz!i;elę 27 sierpnia. O go<lz. 3.Yi' Po pJL od
będzile się muesiięczne z.gromadz.enie. Za
raz p-otem 1Qd1bęct1zi1e się uroczystość z.ailo„ 
żeni.:a. tutejsz.egio t-OtWarzystwell, polącwna 
ze śpiewem, d:eklamacyarn1 ~ odegraniem 
teatru p. t. „Pojedynek amerykański1" z 
muzyką . Na: powyższą za:oawę zaprasza
my serdeczni·e wszystkich szan. czlonków 
z ich rodz.itnami 1i wszystk~ch nam życzli
wych Rodaków z Buer. Wofamy przez. tę 
gazetę do \Vas kochani Rodacy i myślimy, 
że ten głos nie przebrzmi bezi eicha. Za
praszamy jeszcze raz serdecznie. Na za-

. bawę jest wstęp wolny. Zabawa 1odbędlzlie 
się na sali p. fana I(ampmam-ia (Jagerhnf), 
Essener Str. Zarząd. (2) 

Baczność Ueckendori Gelsenkirchen 
i okolica. 

l(oto śpiewaków „Mickiiewticz" dono
si wszystkim Rddakom, iż obchodzi w dniu 
27 sierpnia swą latową zabawę mu sali p. 
Dre~.kaus.a, ul. Siidstr., na którą wszystkilch 
Rodaków się zaprasza. Zaiba:wa będzi.e u
piększona przez koncert, śpiewy KoJa, de
klama'cye, iii bardzo piękny teatr „Gwiazda 
Syiberyi", ja!kieg.o d-01ąd tutaj jeszcze n~ 
w.i~kiaino. Zarząd. (3J 

Towarzystwo P.iotra i Paw~a w Marten 
uwijaidamja: swych czlooków, iż w piątek 
25 slierp.n&ai bierzemy udzi·aJ wi pogrzebte 
żooy członka Michala Duszyńsk;iego w 
l(irchlintle. Wymarsz o godz. 04 z Iioka11:1 
pos-iedzeń. . (1) 

Jan Stachowiak, prezes. 

Tow. św. Ludwika w Disteln-Scherlebeck 
bierze udziat w rocznicy Tow. św. W{)j
ciecha w łfoch1armark dnia 27 t. m. Wy
marsz z sali p-osiedzeń. o godz. 20 Po pot 
Z ·tego powodu zebranie odbędzie $Ję dnia 
3 wrześ·ńiia o godz. 5 po pDł. 

Dnia 3 września o godz. 4 po pol. pol
s.kie ndeszpory, kazanue i spos-0bność do 
SJJ<YWiedzi św. Zarząd. (3) 

Towarz. św. Jana Chrzc. w Altenessen 
obchodzi dnia 27 sierpnia 13 ro-cznicę swe
go istnienia-, na którą wszystki.ch nam ży
czliwych R-0<laków i wszystkiie towarzy
stwa, które od nas zaproszen.i·e otlebraly, 
i te które dla braku adresów zaproszeń nie 
odebrały uprzejmie zapraszamy. 

Program: Od godz. 2 do 30 przyjmo
wanie bratniich towarzystw na sali p. J. 
Saala, ul. Kirchstr. O godz. 30 udmny się 
do kościola na polskie nabożeństwo z ka
zain~em. Po nabożef1stwiie µoichód, potem 
udamy się na salę, g<lzi1e będzie dalsza za
bawa, koncert, przemówienia i deklama.
cye. O 0 8 rozpocznie. się tea~r, który za
pewne wszystkich zadowi0U. Wstępne dla 
członków p-0Jskich towarzystw 30 fon., dla 
nieczlonków przed czasem 50 fen., przy 
kasue 75 fen. Członkowie wiumi Slę stawić 
w oznakaich towarzyskich. O jak nailitz
nieiszy uidz.ial w uroczystości prosi 

Zarząd. 
Uwaga: Ozłonlwwie zalegający ze 

skladkami1 mi·es.ięczinemi mogą się z mch 
uiścić na zebraniu, które się odbędizJe przed 
południem o godz. 11. (3) 

Jan Lorekt prv:w. 

Wielki wiec w Marten 
odbęd'ZJe się w przyiszlą ntedzk1lę <l.n~a 27 
bm. o godz. 4 na saJi p. Spechta zaraz przy 
loośdele katolickim. Pod rOlbrady przyjdą 
ibar<lzo warżne sprawy, prneto .:> liczny u
dzli,al R.odaków z Mairten, Ltitgendo.rtmUJnd, 
l(irchiin<le, Merklimde itd. uprasza Sli~. 

Związek Polaków. 

Tow. §w. Wincenteco w Hochbekle. 
Posiedzenie odbędzie się w nłed:tiiel~t 

27 bm. o godz. 4 w poi. na sali p. Th. Oi'es
berts'a w Scherpenberg. O licZ'lllY udzi:al 
uprasza się. Zarząd. (1) 

Towarz. św. Wojciecha w Hochlarmark 
donosi uprzejmie swym czkmkVłll i wszy
stkim Rodakom w łiochlairmark i okolicy, 
iż w nicdziielę, dnia 27 bm. obchodzi Tow. 
swą 5 rocznicę istnienJa na sadi p. W eh ne
ra w łiochlannark-Stuckenbusch. Pro.
gram: I) Od gotlz. 2 po p-0t przyjm-0wa
nie bratnich Tow. 2) O godz. Yi4 pochód do 
kościola mL polskie 1naił>ożeństwo. 3) PJ pc
wrocie z kościota, przywAtanri.e. gości, kon
cert, wykonany przez, kapelę ~· ,I<~ika z 
łicrne, przeplatany deklamaicyą 1 sp1ewem 
4) Od godz. 8 teatr amatorski pod tytulem: 
,,l(us!ciele ludu" - ba:rct:zio wcsJJ~ai rzel.'.z. 
Upraszamy też wszystkie bratme Tow, 
które zapr·oszenia o<lebraly, ażeby przy
byly z chorągwiami j. pałaszami. Pros.my 
też i inne Tow. polskie, które dla braku 
adresu zaproszenia od nas nie odebrnJy, 
ażeb,y raczyły \\ zi(1ć· udznał w nasz,;, .1ro· 
czystości. 

!(arty wstępu dla nieczlonkó'A \\ cenie: 
50 fen. można odebrać w składach pp. Za
remby La.wickiego, u fryzyera p. Szul.::a i 
u czło~ów Ww. Spodziewając się licJ:nc
go, udziału zasyłamy wszystkim Rodakom 
serdeczne braterskie pozdroiwienie. 

Zarząd. 

Uwaga I. W niedzielę, dnia 27 bm. 
przystępuje Tow. wspólnie do Kom n mi św. 
na rannej mszy św. o godz. 7. Spv.sohn.Jść 
do spowiedzi w języku ojczystym jest ·w 
sobotę pO' pot. i w niedzielę rano. Sp-0-
<lziewamy się, iż wszyscy czlonkowle tow. 
jak jeden mąż do Sakramentu św. przyst.:t
pią. 

Uwaga II. Zaraz po wielkiiem nabo
żeńst\\1ie tj. o godz. 110 przed p-oł. odbę
dz;1e s!ę kwartalne walne zebranie tow. 
Posiedzenie zarządu i rew. kasy godzinę 
wcze§niej. O liczny udztia·l w zebraniu pro 
si w imienfo za.rządu, 
(2) A. Wujek, przew. 

Towarzystwo „Jedność" w Langendreer. 
W niedzie[ę, dnia 27 sierpnfa n g~dz. 

4 po pct na sali zwykły.c,h p:osredzeń od1bę ... 
dz:ie się nadz\v1·czajne walrue zgnotrna:dze
me, na którem będzie obór nowego zastęp
cy przewodln~czącego i inne walŻne spra
wy są do zafatwienia. Pożądanym jest, 
aby siię wszyscy ja1k najlkzniej stawili. O 
liczny udzial prosi Zarząd!. (2) 

Tow. św. Franciszka Ser. w Hofstede-
Riemke 

do.nosi swym czl-0nkom oraz wszystkim 
Rodakom, ilż w n~edzielę dn'ia 27 si1erpni1ia. o 
godz. 4 po pot mamy P!<>l'skie 111abożefl
shvo: Zaraz po nabożeństwie O' godz. 6 
mamy zwyczajne po~edzenie w l·okaJu p. 
I. Wal1burga. O licZin'Y u<l2\iaJ czlornków i 
Rodaków w nabożeństwie -0raz w ze0rainiu 
wielce upra:sza Zarząd. 

Uwaga: Tot\v. nasze urządzai w dnm 
10. 9. swoją 14 rocwi:cę. Z powodu zaka
zu polfJJCyi1 urządza tmvarzystwo zarnkruiętą 
zaba'''ę, o czem naszym człooko1m donosi
my. O liczny udział uprasza. się. R...xla. 
cy, którzyby chcieli udział wziąć w naszej 
zaibarwie, muszą wprzód się na cz~olników 
dać zapisać. 

Program zabawy jes.t na·stępujący: O 
g.adz. 2 krót.k;:c z:ebranue w loka1lu zwy~ 
kłyich pooiiedzef1. O godz. 3. wymarsz. na 
salę zabawy. O godz. 4. początek zaba
wy. O godz. 0 5 otwarcie zabawy, połw1-
taniem człolllków przez przewoiclnitzącego, 

· odi 0 5 001 8 tan1iec przepla:ta1J1y deklaim.a.!' 
cyami. O godz. 8 teatr bardzo. ma1komi
ty, który z oos członków z łiofstede mal~ 
kto styszaJ, a który nam wftele 1wesoJ:nśc1 
ii śmiechu sprnw.i. Wykonai go z naszym 
czlot11Jkiiem p. J. Tala·rczyk z ffo.fstede. Blliiiż
sz e WJia.rl1omości o zabawie będą późnied 01-
gloszone. (3) 

Jan Kuncewicz, sekr. 

Towarzystwo św. Józefa w Herten 
donosi swym cztonk-0m, i.ż w niedzjelę d.ln~a 
27 sierpnia odibęd'zie się zoora111ne, a P-O z.e
branltu wymarsz do Hoch~nnairk. O h
czny udział uprasza się, gdryż mamy bar· 
dzo ważne sprawy do omówieniai. Oośici.e 
n1u.le w.i<lziarni. Zebralnie o g-01dz. 10 Po poł. 
(1) Zarząd. 

Towarzystwo św. Jerzego w Alstaden. 
·W niedzielę, 27 sforpniai będzie polskie 

nabożeństw'° o godz. 4 po pol. POI nabo„ 
że1istwfo odibędzie się mie~ięczne zgroma
dzenie. Uprasza się wszystkich cz.tonków 
aiżeby się jak najlaczniej zgromadzili.. 
(1) Zarząd. 

Towarzysh\·o ~w. Józefa •' Wanne. 
W niedzielęt dnia '27 bm. o godz. 4 p0 

poi. od·będzie się miesięane posiedzenie 
ina malej sah p. Marzyny, ulica Dwor·~owa. 

Uwaga. J.est pożądany jak mi:i..~zniel• 
szy udzial w zebrarliui, ponieważ i-st to Q\"4 

s.taitnie zebram<ie starego zarząd11. Upraszą 
si~ wszystkich członków. zarządu, achy byli 
na tcm zebraniu obecni. 
(3) Michał Olejniczak, se.kr. 

l(lub loteryjny „Jedność" w Stoppenberg. 
W niedzielę dma 27 sierpnia. ~· !)Ot o 

godz. 5 odbędzie si~ zaba.\.\l\aJ z tańcem na 
sali Brandhoffa. przy ul. Mittelstr. na którą 
szan. czlonków i gości się zaprasza. Wstęp 
kosztuje przed czasem 50 fen., przy ką,sie 
75 fe.n. Zarząd. (2) 

W ANNE! 
D!lJla 6 s·ierpnia b. r. odbyl·o się ostatnie 

zebranl1e glilllaz<la „SJ:kól" od'<iz.ial I \\"Wan 
ne. Pcmiewiaż poLicya zrobila nacisk na 
oberz.yistęi, dotychczas nie zdotalniśmy u
zyskać lokalu. Z teg{)I p-owodu jesteśmy 
z:musz3'ni skiaiCLki rmesięczme zbrerać przez 
mężów zaufatni.a. Upowa:żrniern do tego są 
druhowie: I. Kulsk.1i, B. Marc1:1niaik, St. Mi
chalak, Wawrz. Motała i L. fengler. Na 
powyższym zebraniu uchwalo•no utworzyć 
fundursz budowlany w celu budowy sa!i. 
Składki na budbwę sali odbierają: Andrzej 
Józefaak, ul. l(astanienaltee 2, Stan i sław 
Szaframak, Karlstr. 15, Ludwik fengler, ul. 
Barunhofstr. 123; Bronis.law Roszak, ulica 
Wilhelmstr. 6; kasyert:m jest Józef I(op2ć, 
ul. I(arlstr. 15. W dmlieniu Soko1lst\va na
sze.go udajemy s.'.ę doi szan. R:oda!kó\1/ \V: 
Wanne i pros!rny o liczne <latki, abyśmy 
jak najrychlej mogli m'.,eć wfasITTy dach ~iad 
glową. Czołem! 

Sokół II. w Wanne. 

Baczność druhowie w Scharnhorst ! 
W 1niedz1ielę 27 bm. odbędzue się nad

zwyczajne posiedzenie o godz . .012 na sali 
p. Hamke, zatem pros.i si:.ę druhów, a:by s.: ę 
Jkzni1e stawili., gdyż mamy ważne spra-wy 
do zalatwiie111ia. Tak samo prosi się tych 
Roida1ków, którzy są „Sokol.:Jwll" przy-

chyhr.i, aby na wymienione }}()Siedzenie 
przybyli. Gości:e m'lle widziani. Czołem! 
(2d) Wydział. 

Wielki wiec w Hombruch-Barop 
oidb~dzile się w sprawie opieki duchm·rnej 
tak samo w sprawie wyboru dio zarządu 
kośdelnego dnia 27 sJerpniai na sali. p. Sa.s
se, uHca Luisenstr. 12. o godz. 11, zaraz 
Po Sumie. Prosimy wszystkich Re/diaków 
z Hombrnch Bamp i całej <Jkolicy, aiby s ię 
jak najl1czmej raczyli stawtić. Jest obo
wiązkiem każdego Rodlaka, aby się sta·wił 
na czas pożądany i wypowi1edz1ial S.\:V-Oje 

z<lanie wobec krzywd, które mu się dzie.ją . 
Z pol~nia 

Jan Bednarek., 

Wiec w Horst-Emscher. 
"?onieważ pierwszy wiec odbędz·ie s~ę: 

w Hmst-.Emscher dillia 27 ~erpn!la o godz. 
4 ])O po~. 1na saJi p. Platte'go, na przeciw 
~aśdola, dlategro zaprasza siię na Jiiego Ro
idia!ków z ttorst-.Emscher, ttorsteirma·rk „ 
Brauk, Gl!adbeck, Bueir, Resse. Referetnt 
dh. Grnesiiek z Kastmp. Przyjdą ważn6 
sprawy pod t()lbraidy, pirzieto o lfcz:ny udział 
prosl· 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Na stre·jkujących robotników w Czersku. 
lai posr.eidlnktwem ·dh. Grześka z Ka

strop 7,80 mr., dh. Trzebniaka z Uitgen
dortmund 7,45 mr. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

WYCIECZKA DLA SODINGEN 
i okolicy odbędzi·e się dlnia 27 sierpni1 o 

· gdoz. 4 do ogrodu Schulte1-Mhedlelma111na 
(Grtiner Wald) w Sodl!llgen. O liczny u
dziiał R-0daików .i Rodaczek wrazi z dzie
ćmE się up-rasza. Na owej wyicicczce będą 
różne gry wykOlnane. W raz::ie ·niiepogody, 
wydeczka wypada. SpDdz~ewamy s· ę, że 
miejscowości Soding.en, Bornig i1 Horst~ 
haus.e111 z tej sp.os.Qlbności skorzystają. 
(3) l(omitet. 

Baczność Rodacy w Essen i okolicy! 
W 1niedzielę dnia 27 S)ierpnfa po po.L 

o godz. 2 odbędzie się wycieczka latowa 
do lasku przy R.ellinghauseUl, tak zwancigo 
„Grlinen Wald". Prosimy wszystkich R..o
d:aków z Essen i okoli-cy o jak n:ajliiczniej
sze przyibpcile, gdyż będą różne p\:ękme gry; 
dlai dzieci i dono·slycht oraz strzelamue do 
tarczy o nagrody. 

Uwaga W razie niepogody, '"1Yciecz.
ka oldbędzie się w inną niedzielę, co zo„ 
stan1ie na tern miejscu ogłoszone. 

„""._ _. 1 I_,,""„··· Komitet„ 



Szano"Wni .Rodacy! 
Ro!lakom którzy pójdą do wojska, pole am wielki wybór 

Spod.-.1• ,....0
1

;SkO ..... ~Ch mojej roboty, najn~w~zy '":(1jsk·~wy krój, a b~r.łzo tanio, bo już. od 
.... VV 'ił VV J · 13 marek. Przyponnnam tez móJ · 

. wielki wybór gotowych ubraó, paletotOw i spodni, 
dobrego kn•ju i "Oboty. Wielki wybór i.totowych ubrań dla chłopców i dzieci, spodhiP, kittle, koszule, rozmaitfgo gatunk 1, gacie 
szkarpetki, 8Zt"lki 1itv. ·wszystko bardzo tanio. Przedewszystkifm zwracam uwagę na mbj wielki wybór 

materyj na u b1·a11ie, paleto ty • 
I spodni, 

z których wszystd\:o pod gwarancyą zost~je odrobione we własnym warsztacie. Prosię z tego skorzystać I 

·A. POWAŁDWSKI, Bochum, Alleestr. 13. · 
,_ . . „ • o T - „ ~ < : ·:: ~ f „ ~ - ·~ ~ : J'~(f; 

..L 
I 

\V poniedzisłek podobało się Panu Bogu 
zabrać z tego $wiata xaszego najdrois0e
go syn c. 

Antoniego 
w trzeciet wiośnie życia. Pogrzeb <(i)d
będz e się w ~war ek po poł o g~. 
4 w He1·ne z domu żał · by przy ulicy 
HermannRu·. 13. D inoszą. ~o tern krewnym 
i zna,iomym, proez!\ o liczny udział w po
grzebie stro~kn.oi r<.dzice 

.Uarcin Dudziak 
i D"aryanna z Osowskich. 

il' ow. św. Antoniego w SchOnebeck 
p. Borbek 

-~i swym czloinko1tl <Hiaz towarzy
·stwom, ·które od nas zaproszenia odebrały, ' 
oraz ,tym, które dla braku a-dresów zapro
szcnaa ,ni1e otrzymały, i·ż w niedzielę dnia 
27 siefJ)nia obchodzi towarzystwo nasze 
uroczystość poświęcenia nowej chorągwi. 
Program uroczystości jest niastępujący: 
Od god~. 1 do 3y; prz,yjmowaITTie bratnich 
1owarzyst, v na sali p<IBiedzeń u P. Pot
wann, przy k10ściele katolidctm (l(ronprin
U!nstr.) ·(i) ~o<lz. 4 wymarsz do k!C»ściola 
n.a ·polskie ·tUtbożeństwo z kazaniem. Po 
ua:bożeństwie ,pochód przez rniiektóre ulke 
przy ooglosie 'kapeli p. Kuika z łieme. Na 
sali przywitanie wszystkich obecnych 
przez p-r.zewodnkzącego, mowy, śp,iewy, 

dl:iklam-acye. O godz. 80 teatr p. t.: „Lob
zowfanie>'. Prostf't!.Y si.an. towarzystwa, 
a by przyby~y z chorągwiami i pata-szami. 
Wstępne d1a wsz)ys~1ch towa.rzy~tw 30 
fon., dla gości 1 ma.rkłst. O liczny udzial 
pro.si 

Tow. św. Atttoniegtt w SchOnebek. 

CzJonkowie naszego t•owarzystwa cze
kać będą na dworcach Borbeck, Berge
Borbck, tteissen i na ·wszystkich przystan
k.ach tramwajowych. (3) 

Koło śpiewu „Biały Orzeł" w Duisburgu 
ur7ądza '''niedzielę dnia 27 sierpnia r. b . 
.swą latową zabawę na w1ielkiej sali pana 
Bcrgtera w Iiochfel<i (ttochfelder Tonhalle) 
Jla którą się szan. towarzystwa polskie z 
Duisburga i łiochfeld oraz wszystkich Ro~ 
daików i Rodaczki zaprasza. Kapelę do
,stawi p. Podeszv:a z Alsta<len. Zabawa 
będzie p1rzep1atana śp-icwem; deklamacya
mi i taflcem. O liczny udzrr:al uprasza s :<:. 
Cześć polskiej płeś·ni ! Zarząd. (4) 

Fl ~ /'.: po,,. c•du, ze interes mu I 
h . ;~p~i. ;yp;;~·daż~I 
. ~ ' wazy .,tk1ch ~ I 

.„ z„;a•·kó"1
• \Owa.rów I 

.:= dotoiczyeh i okular. I=' 
.O = tylko najlep«zPj jakoscL = i 
- „ I~ Obrączki Uub_ile, · E 

I 
~ aż do połowy v.artośc1. . ~ I 
~ Rcpcracye tanio! Repera.eye ta.mol ; 

~ JO.ZEF \l'EISKA.DP, ~ 
ul. Dworcowa fl2 Her ne, Babnboistr. 92 

w pobl. prze 6da przet ter jcolejo·;vy, 

•amnM•Me"~=•••iiE=i 

·i-Mti!Bl>~1·· 
w Gtlh<nkirdt~n, ul. Bocbumerstr. 20 
poleca. po na,jtańszych cenach skórę wykra
waur+ (Lednau~s<·hoi1t) or z Wfzelkie arty
kuły a.zewdki~. DalPj polecam dla rekru- I 
U>w: kuferki. szczot! i i szelki. dokładnie 

według przepisu. I 
· Franciszek Drobjg. 
1;\V AGA: Przy 7.~kupu 'e za 1 mr. 

-portrel "J, st·mien a.:ii <l11rmn. 

P '9 ~t'IBi!S'D 

Baczność Kruckhansen i okolica 
Rekrurom odchodzącym na jesień do 

wojska zwracam uwagę, iż dostarczam 

spodnie wojskowe 
tanio i podług przepisu wojsk•)VI ego. 

Adam Słoma, 
krawiec polski, 

w Bruckba.men, ul. G unstr 10. (3) 

Z :powodu chol'oby mam na sprzedaż 

interes rzeźnicki, 
.konia, wóz i wszystkie sprzęty do rzezm
,otwa potrzebne, bardzo tanio w dobrym 
stanie. Interes można zaraz obją6. 

. i.Bardzo dobra ukolłca. Zgłoszenia clo 

lEksped~cy i „ Wiarusa Pole~ iepo pod lit. W R. 

Księgarnia polska ·w Habinghorst 
pole.ca w-sz;v..stkie to'wary galanteryjne jako to: 
zabawki dla dzieci, ozdoby wlosów dla pań, 
szczQfteczki do wąsów, grzebienie, świece, har
moarki, nQże kieszonkowe, olejki. wszelkie ma
tery.aly- ~i-&mienne i wyroby papierow.e. miąno
wicie olbrzymi wy.bór kart z widokami, powin
szowań. Da·lej polecam wszystkie towary reli
'1:iine. iak<> to: krzyże, różańce, szkap-1.erze, 
iigury w-szelki.eg:0 r:odzaju. Olbrzymi wybór 

KSIĄŻEK DO NABOZEŃSTW A 
i powieś.ciowy<::h, kalendarzy i t. d. , 

01)1'awlam obra:zy wszelkiego rodzaju pod i 
zupelną gwaran.c~ą .Or.az dostarczam wszelkie . 
obrazy tak narodowe iak i religijne. Mirunowi- 1 

cie towarzystwom dostar<;zyć mogę stępie, pa
miątki wszelkiego rodzaj.u. Dla Sokołów naj
lepsze sokoliki. śpłłki. br:0t;;iki nar „ laski. łań
cuszki ltd. 

.Osobom, które wyżej wYmienione towary za
mawiają, mianowicie Soko.łom. daję wysoki ra
bat. jeżeli zamówią za Drzeszfo 5 mr., i towary 
t~ dalej sprzedać będą. Towary wysylam 
tylko za zaliczką lub za poprz.edniem nadesla
niem pieniędzy. Zamawiających proszę. aby 
zawsze swój dokladny adres podali. O popar
eie interesu prosi 

Marcin Jarczyński 
w Habins:horst. poczta Rauxel. Romer str. 20. „ 

Nadzwyczaj 
tania 

podaż 
w oddiiale 

artykułów spożywczych. 
G& larcta 

stołnwt.l 
bardzo smaczna.20 

funt tylkJ f 

Borówki 
dobry townr 26 

funt i 
---------
8wh-ża hap~

pmsta lil8ZOna 
najlepsza 9 

follt f 

Makaron 
do warzywa19 

funt t.ylko f 

Gr-0C?h 
olbn-,nli 

funt 10 
t: lko 

Edeński ser, 
wyborna. ja.b rsć45 80, 60 f. 

Serhołenderski 
najlepsza jakość 

80) 60 i 45 
I , f, 

Wezelkie ro• · 
d~Bjfl łiielba~. 
tylko d 1lnl'j jakości 

nadzwyczaj tanio. 

Mar2aryna 
tylko dobre fa
brykaty funt od 
42 fen. począ
wszy. 
(fokił'r ksod,
vow:•ny nad.zwy
cza.i sma.czny 30 funt f, 

'rak samo wszystkie inne to
wary kolonialne nnjl. jakości można 
u mnje nabywać po cenach tanich. 

Max Bohm, 
Bochum MHli,ikker.·tr J~. 

Panna 
30 lat, Polka z lepszej 
fair ilii, posi:. dajl\ca co
kolwiek majątku }Jragnie 
wyjść za IDfłŻ za rze• 
mieślnike.. Panowie ze
chrlł -oferty nadesła,ć z 
d łf\czeniem fotografii 
po:1 adresem Z. M C 
Ekspedycya „„Wiarusa 
Polsid+>gc." w Bochum. 
(3) 

••••••• 20 do 25 
ro botnil> ów do prac 
ziemnych i l'obót przy 
kolei znajdzie trwałe 
utrudnienie. 

Ferd. Thiemann 
Soest. Loerbach 8. 

••••••• Reeklłna;hausen-
• Ud (Bruf'h). 

Mój fobrze się opłaca
jflCY łntere8 pi •a 
sprzeda~ pragnę z po· 
W• da choroby. Zgłosze
nia przyjmuje Ekspe 
dycya ,. Wiarusa Pol
skiego'' pod lit. R. B. P. 
(4) 

Obraz~ 
wyrządzon" Andrzej JWi 

Larsł!iemu cofam. 
Wilh. Naroska, 

Herten. 

-- •• • •• ' • • • "' t.~ .... : . ~ • ~. ~ ·„ • ··:„ 

Baczność Rodacy ! 
Szanownym Rodak<-m niniejizem doncszę llprzejmie, iż 

z dniem dzisiejszym otworzyłem w Gehenliir~hen-llUllen, 
przy ulicy Elt'riedenstr. 13 

handd lowaró\\1 kolonialnvch, 
.spożywczych, win, cy~ar i tabaki. 

Mojem staraniem będzie, ażeby moich odbiorców dobrym towarem 
przy tanich cenach jalt najl9p~ej ob3łuzyć. Polecajl\c się Szanownym 
Rodakom i prosząc o poparcie mego interesu kreślę si-ę 

z wysokim szacunkiem 

Fełlk~ c;;-a„je~Hkł. 
do sweco I 8"ój do saeao 1 

Szanownym Rodakom w ESSEN i okolicy donoszę 

upr:t:ejmie iż otworzyłem dnia 15 sierpnia 

skład cvgar • 
I 

. , 
pap1erosow. 

-- Mam także na składzie _. __ 

laski, fajki, portmonetki, cygarniczki . karty polskie 
z widokami. papier z polskiemi napisami itd. 

Proszą Rodaków o łaskawe poparcie 

\Vincenty Szumniłowski, 
w Essen, ul. Stoppenbergerstr. nr. u. 

___ _g 

AdllKredytl 
o 

Kredy~~ 

Skoro I I"zetelnie I 

jsidadu Rredytow. mebli i towarów! 

1-J. Silberpfenig N; I 
I Ge J se n kirch en, 12 Alter Markt 12. I 

..::l~Clll etes. przedsięb. tego rodzaju w mie~'~ 

I Przy zaknpllie u.brama, .Kapelu. z darmo I 
Przv zaknpnie mehli najl. waga kuchenna darmo. „ „ 

'

Dostawa bezpłatnie w dom. Seisła dyskrecya., . 
Kredyt także dla źamiejsco IĄ ych. . „ .„ 

za dru-'k, naklad i redakcye od powledzialny A n to n ł Br e ! 1 ki w Bochum- Nakładem I czclonkamt Wydawnictwa •• W1a rusa Polskl~o" w Bochum. 



lir. 194. loobam, piątek 26-go sierpnia 1101. 

• 
łtdlłenn1 pł.sae 11~ow1 dla Polak6w u obuyjnł1, J>O'włt•o•• 8'włatłl orą. sprawo• auodowym, polłtyczn1Dl ł rarobkowpl, 

Wychodzi codzlen:nie z wYłątkiem dni p-ośwlateczny~ 
Przedplata kwartalna na poczcie i u listowych wynosi 
l mr. 50 fen., a z odnoszeniem do domu 1 mr. 92 fen. 
Wlarus Polski'' zapisany jest w cenniku pocztowym 

I lmlt Baże za ltarc I OJczrznc I 
Za inseraty placi się za miejsce rządka drobnego drun 
ogloszenia zamieszczone przed inseratami 40 fen. Kt• 
czesto oglasza. otrzyma rabat. - Listy do „WiarH• 
Polskiego" należy frankować i podać w nich dokla4· 

„ pod znak~em „t. J>olnisch" nr. 128. ny adres piszące$!o. Rekopisów sic: nie zwraca. 

R-edakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje się w Bochum, przy ulicy Maltheserstrasse. - Adres: „ Wiarus Polski", Bochum. - T el e f o n u nr- 1414. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 

~6wlć, czytać I pisać po polsku l Nie jest 

Palaklem, kto potomstwu swemu zniem

szyć się pozwoli! 

Z wypadków dala. 
Słabe stanowisko gnieźnieńsko-poznań

. skJej władzy duchow~ej wobec antypol
skich zakusów. 

Oie:kawym jest - pisze „Lech" - sto 
sunek Najprzew ks. Arcybiskupa Stablew -
skiego do wJadz rządmvych. Ustępstwa i 
jeszcze raz ustępstwa są g<lówną cechą je
igOJ rządów, a rząd pruskJi. widząc pow.ol
oość zwierzchnika obu naszych dyec·etlyi 
z coraz większą śmiałośctą występuje w 
sprawach kościelnych. W cale się temu nie 
dziwimy, bo jestto objaw zupe1nie natural
ny. Podaj -chciwcowi palec, to Olli z pe
wnośOlą calą garść uchwyci. To też i od 
naszej wladz;y duchm.vrnej żądaruo najprzód 
drobn}'lch tylko ustępstw - przewainie co 
do z.ap.rowa.dizenia !kazań nieltnieckich. W 
tym względzie mamy pod ręką aż nazbyt 
jaskrawe dowody uległości obecnegQ arcy 
pasterza. Tam, gdzie nawet miejscowy 
proboszczi, Niemiec z p,ochodzenia, orzekt, 
że kazania nte.mieckie są zbyteczne, ks. 
arcJ"l)iskup je zaprowadził. W innym przy 
padlku .oonad głowam~ w pierwszej mierze 

- kompet-entn~ch dostojników1 Z!ll!lósl ks. ar
cypaisterz. kazania polskie, bo teg.l) żądal 
- naczelny prezes. Bodobnych prz.ykła-

. dó\v, świadczących o posuniętej do ostate 
cznych granic uległośc.v Najprzew ks. arcy 
biskupa, moglfbyśmy więcej przytoczyć, 
a.le tymczasem niech wystarczą powyż
.sze dwa, których bhisze szczegóły w raa:ie 
·p.otrxeby podamy. 

Wobec tego .niech Siię Najprzew. ks. 
a~y;hiskup nie dziwi·, ż.e1 społeczeństwo z 
coraz. większym niepokojem stawti:a sobie 
pytante, d<Ykąd ta polityika prowadzu i co
raz częściej -0db1eramy listy:, naJdaniaiące 
inas do omawiania tej spraw;y. Charaktery 
stycznym objawem byil też artykuł pod 

1 tytu~em ,,I(ościól a polityka", który z kól 
Czytelników: naszy<.:h odebralii.śmy. Oce
nił go należycie tylko poznański ..,Orędo
wndik", a oprócz teg-0 zamieścił go tylko 
„Dzien. I(uj." - reszta prasy g,o pominęła 
milczeniem. 

uLech" myli się tutaj, gdyż „W'iarus 
Polski" podał ró\1,:iru;eż brzmienie owego 

··artykułu. 

"Lecho\vi" należy się wszelkJ:e uwa.
,nie że zwraca z naciskiem uwagę na tak 
palącą kwestyę, jaką jest sprawa O'pieki 
duchownej. 

Byle tylko prasa nasza w P<»lsce pJ
parła dOstateczme tak -chwalebne li słu
szne sta:rnn1a a przynajmnLej kh nie utru
~a, tak to częściowo cz.y!Thita i poniekąd 
czym jeszcze wobec zahtegów w,y.chodź
twa w ; sprawie opieki duchownej. 

l(to wytęża wszystkie siły, by Polska pod 
Moskalem nie otrzymała należących się jej 

praw. 
.,Schles. Ztg.", należąca do najgłó

wni-e.fszych pism hakatystycznych, powia
da w korespondencyi z Petersburga oo na
stepuje: „Polacy \Vszystkich stanów dą
żą w Rosyi wszystki~ Sii łaimi do samo
dzielności takiej mniej więcej, jaką posiia~ 

· dają Węgrzy w Austryi. Jest to dla nas 
(Niemców) o tyle niebezpieczinc, że gdy 
dawniej lud rosyjski zgadtzal się z rządem 
ZUJ>elnie na to, iż należy staill<>wc:z:o tlum1ć 
t.a:kie dążności, to obecnie stronnJctwo li
beralne w Rosyi uz.na}e otwarcie życzen ia 

. polskie za uzasadnione, - w znacznej czę-

ści z zasadµl:iczej niechęci do Niemh.ec. Sa
modzielne Królestwo Bolski·e stanowił'oby 
jednak, wobe.c pow~nego ruchu polskiego 
w obrębie 1naszych gra:nk, największe nie
bezpieczeńst\vo dla paf1stwa nfiemieckiie
go". 

Inny konserwatywny organ niemieoki, 
„Tagliche Rundschau", uderzył już 'dą
wn1ej na trwogę z powodu teg.o „niebez
pieczeństwa". Plismo hakatysty.czne ra
czyłlOI wprawdzie z godną uznania łaska
wością zezwolić na zaprowadzenje pew
nych drobnych zmian w st.J-sunkach we
\vnętrznych J(rólestwa. Polskieg10, ale ró
wnocześn\ie zawezwało rząd berliński do 
poczynienia odpowiiedmich kroków, aby 
zapotiiedz; zmianom „niebezpie1cz:nym dla 
cesarstwa niemieckiego". 

W podobny sposób odezwała s:ę tak
że „Rh. Westf. Ztg.". 

Telegramy1 
Paryż. Oczekują tutaj odpowiedzi 

niemieckiej w sprawie marokańskiej. 
P o r t s m o u t b. Widoki pomyślnego u

kończenia rokowań pokojowych polepszy. 
ły się dzięki staraniom Roosevelta o tyle 
że obrady będą się dalej toczyły przynaj
mniej do przyszłego tygodnia. - Pono w 
Tokio i Petersbufiu poczyniono ustęp-
stwa. _ 

P e t e r s b u r. g. Car przyjął na au
dyencyi posła amerykańskiego Langerke. 

Polacy na obczyźnie. 

Z jakim przestajesz, takim się stajesz! 
.Elberfeld. Pewien Rodak,, który pra

c uje wt Elberfeld~fe Już dwa lata, a pocho
dizi ze Sreniu, do polskiego towarztystwa 
żadnym sposobem wstąpić nie chcial, za to 
w niemieckim „ferajl'ljile" mu d{)lbrze. A 
ja,,lcr skutek? Ot-0 nierozsądnego chłopaika 
namówiono, aby swe polskie nazwisko 

przep1isat na niemieokie, - Owczarczak na 
Schafer, za co zapilacil jeszcze 45 marek. 
Początkowo nie dostał potwierdzenila, po
ruiewa.ż jesz.cz~ ruie jest pelinofotni. Zawez
wa.la jednak po~Lcya ojca, aby dat pozw-0-
len.ie s.yn0twi na zmianę nazwiska. Ojciec 
Wido.cznie również .ciemny, jak syn, nie 
wachal się dać pozwolenliai swemu wyrod
nemu synowi na zmianę nazwiska. Dz..
wi mnie to bardzo, iż ojciec, który Pola
kiem jest, tak hanie'bnue postąpił. Zląkl się 
peW111ie ipomcyt 

Widać, 1ż w ojczyźnie ·brak -0św,iaty 
po mały.eh miasteczkach i wioskach, więc 
wielki czas, iż „Straż" się zawiązala w 
Polsce, aby tych śpi~<.:Y-ch obudzić! Mfo· 
dzieży trzeQa ośwtiaty, ale t u starszych 
osób brnk jej w.iełki. Rodzice <llbać wiinn~ 
wi~ej o swoje dziatki, gdy wyjeżdżają od 
nodziny w dalekie strony. Trzebai mf-0-
dzież wyjeMżającą na obczyznę zachęcać, 
aby wstęipow.at do towarzystw polskiich, 
bo ich tu w każdym mieście, w każdej wfio
sce mamy .. Młodzież przybywszy na ob
.czyznę, nie potrzebuje się błąkać, byle jej 
w Polsce powiedz'iano, co to jest towarzY
stwo. Mamy także gazetę polską na ob
czyźnie, i to „Wiarusa Polskiego". Kto 
gazetę polską ,utrzymuje, oo towarzystw 
należy, ten 1J1igdy nie zgtiniie .i swego na
zwiska na niemieckie nie przepdsze. ów 
R,odak tytko z braku poczuqi:a narodowe
go zdrad.ził sprawę polską l pomnoż)l\f sze
reg• wrogów naszych. Temu jednak nie 
my na obczyźnie ~'ii111llt, lecz \vfi.nni temu ci, 
którzy w Poisce ni.e dbają o iiozbudzenie w 
ludzie poczucia odrębności narodowej. 

Czytelnik ,.Wtara~sa Polskiego" • 

Ze spraw „Związku Polaków w Niem
czech". 

Donoszą nam: „Rada nadzorcza 
„Związku Polaków w Niemczech" ukon
stytuowała się w ten spnsórb, że wybrała 
swym przewodln!lczącYm p. B. Wlllkow.
skiego z. l(otthaiusen, a sekretarzem. p. fr. 
Ma:tys·11aka z Gelsenkirchen." 

Z urzędu stanu cywJlnego. 
Werne przy Langendreer. Tutejszy 

Rodak p. Szczepan Stańka zgli0sil w u
rzędzie stanu CY\\:'ilnego urodziny syna, 
dla któreg,o wybrał 1i1I11iQrrai „Bnonislaw, 
Mieczysław''. Urzędnik wzbraniał się za
~sać w. naWiasach 1imi-0na te w brzmieniu 
Polski·em, dla tego p. St. piiotokolu nie pod
pisat Urzędnik żądał, aiby. ojciec wybrał 
niemieckie imiiona. P. St. będ~ie docho
dzU swego prawa na właśaiwej drodze. 

Dddać należy, te p. Staflka już przed 
kilka laty sprawę podobną przepnowaidzil 
i wsgrai~, g-dy urzędnak nie chcia:l zapisać 
imienia jeg·o córki „Bolesławy". Cieka
wem, że p. Stańka powiaływal się na to, 
ale bez skutku. 

Tak to wc.Ląż szykanują P'°laków na 
każdym kroku. Nie należy jednak ustę.
pować, lecz broru1ć swych praw wyitrwale, 

~lsenkirchen. Pan N. żądał w um~
dzde stanu cywilnego, aby żonę jego w 
księgach zapisano z ·końcówką a, czemu 
się starwwczo oparl urzędrnk. Zaznaczyć 
wypada, że urzędnlik n~e mial słnszności, 
b-0 Polakom przysługuje prawo pisania 
swych naizwisk z · końcówką a, a w\iec np, 
Malecka, Pi1wecka itd. Cóż Siię dziś jednak 
niektórzy urzędnicy pruscy pytają o pra 
wa przysługujące Polak~m ! !.. 

Wiec w Hoerde • 
Wiieoowi w łloerde dnia 20 'bm. prze

w<Ydiniczyl druh Parzyiboili::, sekretarzem 
byl dh. OLbińskJL, a1 ławnikami dhdh.: Fr. 
Nowakowskii, St. Madaliński .ii Fr. Rof 1'ń
sh Pierwszy za.brał głos Fr. Ol1bdński ze 
Solde i wyjaśnił Rodakom, jalde korzyści 
daje! „Zjednoczenie zawodowe polskie" i 
zachęca~ Rooaków, ażeby się każdy zapi
sał do tej polskiej organizacyi. W tej sa
mej myśli przemawiał dh. Parzybok. Dh. 
Sosiński wykazywał jak konieczna była 
pols'ka organizacya;, która doiW;iiadla też, że 
potrafi polskiego· robotnika bronić. Mów
ca wyikazal, że „Zjednoczenie zaiW10dOWt! 
polsk1·e" w latosim roku przeprowadziło 8 
bezroboci6Wi, a w 2 przypaictkach dopro
wadz.i1lo1 do ugody, ale z korzyścią .dla ro
ł>otn;uków, gdyż im o 50 fen. dzienrwie pod
wyższono zarobek. Jak górriikowi, tak i 
każdenfu Jnnemu robotnik:OIW~ organizacya 
je.st konieczni.e potrzebna. W)iec odbył się 
przy dosyć licznym udziale Rod0ków. 
Wlaśnlie w łloerde .ciężko id~e sprawa: or
ganizacyr pomiędzy Polaikarni, lecz zachę;
cam Rodaków, aby teraz gorliwiej się tą 
sprawą zajęli. W górnictwie niewiielu tam 
,pracuje!, ale za to w fabrykach i hutach. 
Największą jest fa.bryka 11łlennans-tliitte'·, 
a' ta zatrudnia okofo 1000 naszych l(odai.... 
ków. Tam się im dosyć krzywdy dzieje, 
w1ięc jest konieczną rzeczą, aby każdy z 
nich do „Ziedn. zaw. pol." należał. 

Szczęść BOŻe ! Druh. 

Pod hasłem wolności myśli, 
słowa i czv nn. 

„Niemczyzna to kulturai - to W!Ol
ność !" - powiedział w Gnie.tnie cesarz 
nłemiec.kt „Dzien. Pozn." ogilasza nast~
pujące aeikawe dokumenty, :które oświe
tlają odpowiednio ową kułturę li \VOłn.)ŚĆ: 

„Mi.syonarz hralxa Lubfi-eńs.ki z l(rako-

wa przy sposobności misyi, jaka si.ę we 
W1~elku1ch Strzelcach w powiecie gostyń
skim w czasie od 7 do 11 Ii.stl>pada miku ze
szłego od.byla, dopuścil się W1 jednem kaza 
DJ.u. ag;itacyi, narooowl(}-polsl.ldej. Wie1mo
żnego1 Pana upraszam, mira.nowie.ie przy
szle misye, któreby .obCiokrajowiCy, a w 
szczególności· Ga1lcyanie1 urządzaiii, przez 
<>solbistości języJkiem polskim wlaidające
kiazać dozorować, a hrabiego Lubieńs.kfe
go, sko110 wstąpt na z,iemię prowincYi po-
21nańskiejb natychmiast jako uciążrirwego 
obcolkrajowca wydalić. O dolmnaniu wy
dalenia ma mi bY'Ć przyslane sprawoz.da-
nie'. 

podp. von Waldow. 
Do 

Pana· prezesa reJencyi 
w miejscu. 

Powyższe rozporządzenie wydane zo 
stalo 13 maja rb. 

Podlug „Dz i.en. Pozn." wydal 111aczel ... 
.ny prezes jcsz>eze· pod dn1iem 22 ldipcai nastę 
puJące rozporządzenie: 

„Przy s,posobnośav pierwszegio ogól
nego kongresu polskich Sod:ahlcYli Maryań
s.kich, jaki sie w końcu w.rześniia r. z. we 
Lwowie .odbył, w,Ykazalo się, że takowe 
nie mogą być uważane jedynie jaJw brac
twa czysto re'lig!ijne i kościelnYm lll'b huma 
IJllitarnym celom służące, lecz .raczej jako 
takie, których Polacy w nadz\V:y;cz.ajnej 
mierze dla celów narodowych używadą. 
Pod płaszczykiem religijnym slużyć mają 
one na to, aby ·cały naroo polsk!1 we wszy
stkich trzech cesarstwich pod jednym 
sztaindarem i to N. P. Mary~, ukoroni.'.>iwa
nej królowej i patliotrki Pol·ski, zespo)ić i 
do odroozen!ia dawnego państwa polskiego 
przygotować. Maędzy in.nemi powzię.to 
następującą ważną uchwałę: Polsku kon
gres maryańsiki stwierdz.ai wchwaily goidną 
działalność SolidacYi Maryańskich w wyż
sz.ych kcfach towarzysk :.ch i uważa za 
rze:cz bez.warunlkowo koniecZIUł, aby ce- · 
łem 'POparcia sprawy; lkat<>.liakliej w kolach 
nauczy,.Jelstklich . ~ ucmiów szikólnych urzą
dzać, utrzymy,wać i. rozWJijać sodalacye. 

Uważam za potrzebne:, polskiin:i Sodali
cyom Maryańskim l ich dalszemu rozwojo 
wi nadal Wliększ.ą poświęaić uwagę i pro
szę, aby Wiielmożny Pan oolpowiiedruo dJ 
tego postępowat i ml1\ie w . Przeciągu 
dwóch miesięcy o liczbie w tamtejsz.ym 
powieci'e z,najduiący·ch się sodalicYji i o ich 
ootychczaoowej dzialalnośqi sprawozdanie 
nadesłał." 

Tak wygląda owa kultura 11 w Jlność 
w urzędom:ml U.omaczemu. 

Wiec Zjednoczenia zawodowego 
polskiego w Swieciu. 

Wiiec n'led2iielny, z:wolany dfa robotni
ków ze Swiiecia i okolicy, ... zagaii.1 p. Gra
jewski, prezes Towarzystwa Soikolów. Na 
wie,c prz.yb'yła li>Czba sporai robotników z 
S'W!iecia 1 Przechowa. Do zarządu l>O'WO
lano1: pp. Szmeltera jako przewodmiczące
.go, Paszka jako sekretarza, Grai.iew&kiego 
li l(ysz1lwws.kJiego ja:ko lawniików. 

Z kolei wd'zie1il przewod.ni'czący głosu 
p. Sobiechowskiemu, redaktorowi z Gru
dziądza. Pan S. przecJ.lstawjlł zebran,ym 
korzyści! wY'J)ly:wające robotnik-Oi\.\-l z or
ganiizacyj ściśle zawodo.wych, do których 
nietylko robotnicy w ścislem teigo słowa 
.znaczeniu przystępownć: wyruni, lecz także 
i <lmbni rzemieślnicy, których przemyst 
wiiełkli spycha do rzędu pierwszych. - -
Maleje u nas ooraiz bardziej liczba przemy. 
slowców samodzielnych, natdmiast liczba 
'robotników, żyją~ycłf z rą!k dx> ust, z każ~ 
dy.m dniem potęroieje. „Z.tednoczemie za. 
wodowc'\ ·które wiec zwolafo, jest <)zielem 



&ś\\11adcz:onych robotnlków. - Mówca 
J?rzedstawi.l też zebran·ym, z jaką gorliv,u
~dą „ ZJednoczenfo n~o pomoc zub-Or.ta
lym z. powoou bez.roboc~ w. Czersku ro· 
.ootnikom,. chocr3iż · pc>dówczas członków 
tMn nie posiadało, dalej W1 Grudziadzu1 

gdzie ni~d..ługo J)o wybraniu delegata i za
ptsailliu s:ę członków wybuchlo bezrobocie 
stolarz.y. W koń"cu odczytat p. S. ustawy 
„Zjedn. zaw·. ", objaśnił je f zachęciit gorą
·C() zebranych do Jilcznego wpisywania się 
.na- członków. 

Drugim z rzędu mówcą był pan Bie
liński z Pelplina. Żalil się nai lfi.chą płacę 
robotru.ka, który powinien starać sLę o pod
wyższenie za:robku, przystępując ·d!o: orga
llJi.zacyj zawodowych. Mówca nie jest 
przectv."nikiem arnli ,,PIOIS1kiego Związku Za
wo<l-0\vego" w Poznaruiu, ami też „Zioono
czeniia za w·ndowego" w Bochum, lecz ag~,_ 
tować będzie za jednc-m i dmg1em. Ro .... 
ootnicy winnt z zaufaniem zapiiSyiwać się 
na czloO}ków „Zieidnoczenia", które wiec 
:zv. oJał'JJ. 

Pa111 WojciechowSlki, redaktor „Przy
jaqiela" z Toruąlla, mówit o Jiichym stanie 
mieszkań robotn!ików na Zachodzie Nie
miec. Kiedy Po wielkich miastach stawiają 
pah'Ce dla magnatów pieniężnych t fabryiki 
zatrudnuiające wlielką liczbę robotników, 
grunt budowlany drożeje ~inie oplaca się 
buctowarnie domów mieszkalnych dla ro
dzin robotniczych. Robot!llik przert:o, nie 
chcący gnuć z rodziną po sklepach i ni
.szczyć zidriowie na p-oddaszu, um.ieszcza 
r.}dz:linę na wsn, daleko za miastem, a do 
pracy udaje S'ię koleją żelaamq. - Widzia
km. jak robotnicy z Fran1kfurtu n.ad Me
nem setkami powracali w sobotę po za!lmń
czeniu pracy tygodniowej aż daleiko w, gó
ry Spessart, słyszalem ich skargi, że z ro
dzimą żyją zaledwie przez kilka g.od!ziln w 
nkictz;:.elę. Chociaż rnbotnllka pols.k:!iego 
praca nie odrzuca· tak da·leko od ognrska 
rodzinnego i warooki b,ytu nie zawsze tak 
przykre, jak często się je spozyka na Za
chodzie Niemiec, to robotnik _mimo to po
winien· stę organizować. Zdrgainizowany 
robotnik, jeżeli wie, że jest ogni~ daf
szcm „Zie<lnoczenia ·zawodowego" w 80-
chum, które dochodzi do poważnej filczby 
3D.OOO -czlO!Ilków i które poratuje go w po
trzebie i starać się będzie, aby mu nie dzria
fa sJę żadna krzywda, śmi-elej potylkać si~ 
będzie o swe prawa. Naród na·sz składa 
-się też z Hcznych rodzin rOłbotniczych, 
chwaJebnem1 zatem są zw:iązki zawodowe, 
starające się o Polepszenie bytu rodziny 
robotn.t:lka. Robotnicy izaś wlasruym inte
resem pcl\Vodowam, niechaj gorlhVlie poprą 
dobrą <lziaJalność ,,Zjcdno.czemi.a zawod0i
wego" z Bochum. 

Pan Paszek wezwal zebrany.eh do 
g<>rliwego czytywaruia gazet, bo tyl!ko ro
botmk światly zdobędzie pfatniejs4 pracę. 

W dyskusyi braI'i udział jeszcze pp. 

Panna do towarzystwa. 
Powieść Ksawerego de Montepin. 

24) 

(Ciąg dalszy). 

- Uczynię według twe.go życzenia. 
klQchana. c:iotko.„ 

Rtul uścisną! rękę parn de Garennes i 
fidipa i odszedt. 

- - Zostajesz w Compiegne? - zapyta 
la baron-owa syna. 

- Tak jest, muszę natychmiast zas:ę
gnąć wiadomości o tej Iionoracit;;, czy żyje 
i gdzie si ę Z'Ilajduje. Co do ciebie, matko, 
nic cuę tu \Vięcej ni,e zatrzymuje„. Siadaj 
Jta p:i c1ąg ·i wracaj do Paryża. 

- Kiedyż cię z·obaczę? 

- Dziś wieczorem przyjdę jeszcze po 
:vicdziei~ ci o rezultacie moich poszuki
wałi. 

filip o<l:prO\vadzil matkę na d\\'orzec, 
·poczem Poszedł do miasta. 

- łionornta ~ mówil <l!o siie;biie - mu
. i być tu znaną„. Nawet jeżeli·b,Y umarła, 
będą ·o niej pamiętać. 

Jakiegoś przechodzącego zatrzymał, 
ukł<rnit się i zapytal: 

- Przepraszam panla, że go zatrzymu 
ję .„ prosifoym g() o infonnacyę. 

- Co pan OOQ:każe? 
- Czy nie móglfbyś mi pan wskazać 

:adresu lekarki .k-0h!ecej? 
- I mvszem.„ Plac d-e Marche„. pani 

Ludo'\v?lc. Dom, każ<ly panu wskaże„. Zre-
sz tą jest znak nad drzwiiiaimi. · 

- Dz ; ękuję parnu. 
filip doszedt do placu de Marche i 

zobaczywszy znak, wszedł na piernvsze 
,Piietro, za}mm.v.ane przez panią LudO'wic. 
Os-".ha t1 s3m3: m11 drZ\Yf -0twc·rzyła i 

Sobiech<n\'"SM, RYsi:kowsk!i, Grakw'S.ki ·a 
Nikczyi~L 

:w kQńcu przystąpiono do obioru n~
żów zaufania. Robotnicy w:yibraJi p. Pa
szka t dodali mu do pomocy pp. Grajew
-skiego i RYs2lkowskiego. 

Na wiecu darzono mów.ców hucznemij 
oklaskami. Wiec zakończool() zapisyiwa
miem robotników na cz.łonków Ziednocze
ruia. Zapisano ich przesz.to 70. 

Ziemie polskie. 
Z Prus ~achodnieb Warmii i Mazar. 

Sopot. Zapowiedziany na dzief1 21 
sierpnia koncert artystek nascych pp. Lu-
1oomiry Dubiskiei i Jadwigi, Rybickiej nie 
mygl się .odbyć·, poin1ewa.ż dz\ierżawca sali 
odmówił w ostatniej chwilL Z tego pow,J
du mu&Ji.aino koncert urząM.ić w sali hotelu 
„Zoppoter .ł-!of." 

„Gazeta Od.ańsb" pisze w tej sp1·a
wie: 

„Filr die Polen habe ich den Saal iibćr 
haupt nicht". (Dla Po-laków nie mam \\" .'}. 
góle sali), tak odpomedzral d'21.ierżaw-:a i..l.-0 
mu kąpielowego (Kurha~su) p. Bieleie:j •.\· 
Sopocie naszym artys~kom, paniom D·~ '--; .. 
skiej i RybiokieL gdy pytaly go o przyczy 
nę odirnówjenia· sal'i. 

Szerokiej slawy artystki nasze w m~
cz1 e. w \\'ar-szaw11e, Berlinie, ?::iryżu, t'C· 
tersburgu - gdzie tyłk10 występować ze
chcą - mają salę każdą, na za:wofaniei, w 
Sopocie na ziemi . naszej polsko-kaszub
skiej otrzymują od jednego z. przedsta\Vicie 
li hakatyzmu taką oto odpowiedź. 

Żyd0m z Polski wolno siię w Sopocie 
rozpośderać, ~policya umew,i.nnila .nawet 
ich zabawę w hotelu „Victoria" - dl~ Po
laków saJi niema. 

Mamy nadzii.eję, że Polacy, odpłacą się 
hakatystom sopockim w ten sposób, że v;-y 
pclnią salę w „Zoppotcr ttof" Po brzegi. 

Na abczyźtiie zaś tkch artystki nasze 
opmviiadadą, jaką woloośaią i swohodą cie
szą się po·lsc,y goście kąpielowri. w .,welt
bad.zie" w Sopotach. 

Wiec przedwyborczy w Siemoniu a.cl.
byt się w niedi.ielę uhieglą przy bicznynn 
udziale wyborców. Aby nie dopuścić do 
rozwiązania wieca, pisze „Gaz. Tor.", po
zdejmowano drzwi, o .Ue zamy:kaJy słę do 
środlka, ł zastąpidoo ie lmtaranri. 

Zagail wiec i przewodniczył mu P'rze
wodniiczący komitetu na powiat toruński 
wiejski pan M'iicha1 Sczanieck! z Nawry, 
który wyjaśrvil, dla czego mandat dotych
czasowego posta: P. Brefskiego z Torunia 
unieważniono i zachęcil do gorliwej agjita
c:W. Mamy - tak mównl p. Sczanieck!i -
w osobie p. Brejskiego z Toruniia kandyda
ta, którego nam w Porozumieniu z. w.ybor-

caiTUI poledla na'Sza naj"wyższa ·wla!dza 
wyborczai, a więc wszyscy Powinrniśmy 
dlo:to~yć starań, żeby pan Brejski ponownie 

iprzyjęla z uklonem, pel.nym wymuswnei 
godności ,1 uśmiechem, któremu starała się 
nadać wyraz uprzejmości. Może to by~ 
przyszty klient... 

Filiip pośp~eszyt roz·czarować ją. 
- Przychodzę, kochana pani - rze:kł' 

ido niej - jedynie prosić panią o pewną 

grzeczność, a raczej 1informacyę. 
- Mów pan, bardzo mi będzie mu10 

przysłużyć się panu w czemkohvtek. 
- Czy da\vno mieszkasz pal1\i 'W Ccim

ptiegne? 
- Tu s:ę urodzi.tJ'am i pra·\\1ie nigdy 

nfe wyJeżdżalam. 
- Wybornie, jestem zatem pew·ny, że 

będziesz pani mogła odpowiiedzneć mi„. 
Czy was·z paini w Compńegne lub w okoli~ 
cy o-wbę, trudniącą slię tern samem w pani 
rzemfos.tem, nazywającą się łfon{)lrata Le
febre? 

Parni Ludowic Pogardfrwie skrzy,wiiła 
się i o<lpowiedziała: 

- Tak pamie, znalarn tę koll:Ytetę„. Mie 
szkala na przedmieściu, lecz s.oczęściem 
dla miasta Compiegne wyni1osla się z tej ()
kolicy. 

- Oz,yż ona -dopuściła ~ę iakieg,o prze 
stępstwa? 1 

- Nie jednego, parli'.e, lecz wielu. Gdy
by bylClJ sprawiedlnvość na świeci~pmvin 
na być stawiona przed sąd przysięgłych, 
ale miała protekcyię ludzd ;potężnych. O
graniczono się wię c na zabronieniu iei wy 
k()lnywarr1a profe.sy1L„ l(obieta ta ogóln'le 
była pogardzaną„. fajdac.zika najgorszego 
gatunku„„ 

- A wi~c Ql]Juścifa Compnegne? 
- Ta!k panie, wielkie to dla nas szczę-

śai-e: - po\vtarzattn„„ 
- A ki.iedyż ztąd wyiechata? 
- S~edemn.aśde a może nawet osiem-

naście lat temu. 

zostaf postem. ZdraJ-ca. ten~ ktoby nk speł 
n:W s·w~go obo'\\"i'~ ! · · . 

Następni'.e zdat p. BreJski sprawę · z 
dzialalności Kola, Polskiego w parfamen
d~ 

Po panu Brejskri.m przemówif bardzo 
pi-ękJnie robotMk ze Slomowai pan Rostko
wski, przed;sta:wiając zebranym OObrod:zlJej 
stwa pmski'ie, jak kolonzacya germamiz.a
cya w szkole i pnosząc p. Brejskieigo, aby 
jako posel powiedzial rządowi, co mbotni
srn'lal pruskie, co ca.ty lud polski I() tych do 
brodzdejstwaA:h myślii. 

W tym samym duchu przemawiat p. 
Stanisfaw Kunz z Bochum, który przy -
wiózit w~~oownikom pozdro"'~'elnie z obczy 
zny !il zapewnienie, że robotnitcy polscy w 
stronach niemieckich życzą im z calego 
serca zwycięstwa ,1 pragną gorąo.:>, aby p. 
Brejski ponownie wsta1t posłem, ponieważ 
broni·l •cm wielokrotnie rodaków, pracują
cych na obczyźnie. 

Z Wiei. Kr Poznańskiego. 
Oborniki. OkroJ)1lla scena rozgrywa, 

la slę onegd~aj wiecrorem 'tlai tutejszym mo
ście na Wełnie. Wdowa po riobotnliJm Go
warecklim usikrwata w napaidizie -obląkaruia 
wskoczyć do rze'ktt. Przeszikadzaly temu 
placzące dzi~ci, które uczepi.wszy się su„ 
kien matku krzyczały w nieboglosy. Gdy 
przybył stójkowy, nieszczęśliwa kobieta 
·byla iuż nad brzegiem rze~. Wi&ąc iż 
usiłuje Si1ę jej przeszkodzić w zamiarze sa
mobójczym, pochwydla 2 letnią dziednę, 
aby ją wrzucić do rzeki. W tem samem 
momencie stójkowy w,ydart jej dziecko, a 
kobieta sama wskoczyla do wooy. Zdoła
Jt{)l ją jednakże wyratować. W lazarecie 
skoostatowal! lekarze u nieszczęśliwej po
mięszan~e zmys·lów. 

Bydgoszcz. Z wody wyd.ągnjętJ 
przed\\:czoraj trupa ff saka Emila Petersa 
z Śluzowa, tkóry w nocy na niedzielę po~ 
m)ędzy giodziną 11 a 12 w kanale- pomi:ę
dzy 3 a 4 śluzą utonąl. Czy zachodzi tu
ta,.j przypadek, czy zbrodnia, ~lie stwier
dwoo -dotąd. Opowrndaią tutaj, że P. 
przez swo~ch towarzyszy, z którymi miał 
sprzeczkę, wrzuoony zostaf w wodę. Ile 
w tern prawdy, wdrożone śledztwo wyka
że. 

Zjazd okręgowy l(ół ś~ewackich od
był się w niedzielę w Śremie a byt połą
czony z <Obchodem 25 roczrnicy miejscowe
go Kola śpiewackieg-0. Polacy przyozd.0-
bhlt swe mieszkania n~ przyjęcie drużyn 
śpiewackich. Goście z Berlnna i Charlot
tenhurga przybyH w pokaźnej liczbie j .uż 
w sobotę W!ie-czorem. Przyjmowano ich z 
entuzyazmem na sali pani Sabcińskiej. W 
niedzielę rano wyruszono wspól.rure do ko
ściolai farnego. Msz,ę św. odpra\V11l ks. pra
fat Wa-\vrzyniak, zal-Oiyciel śremskiego 
Kola śpiewackiego. Pod-czas mszy Ś\v. 
śp.iewali śpiewacy śremscy. Piękną mo-

- Nie możesz mli pani pow1ied.zneć, do
kąd ona się uda.la? 

- Nie, panie„ "\Vliem, że saę wyniosła, 
ale nic ·w.ięcej.„. ·wierz mi parn proszę, że 
r.i~gdy nie miafam z nhą żadnych stosunków 
zbyt \vliele miafam dla siebie szac1mk:u ! 
Żyla ona praw-ge w nędzy.„ Nagle zaczęto 
mówić, że odziedziiczyła jakiś zmaczny spa 
dek„. i w tym wlaśn;ie czaS:ie zniknęla. 

- Nagle? 
- Tak jest, z dnaa na dzieli:-
- A zatem nie \V1iesz pani nawet, czy 

żyje, czy nie? . 
- Nie, pa11Jie, ~ J1ie d1bam wcale o to, 

gby wredzk!Ć co się z nią <lz.ieje. o ttoino
raioie Lefebre nic slyszafam od lat •osi.em-
1nastu, pan pierwszy wymówi ł przy mnUe 
jej nazwisko... Ale może oso.ba, która -od 
niej kupifa chafopę, \V\ięcej '\\.1ie od.emnie. · 

- A gdzie ta osoba mieszka? 
- 'vV tym samYJm domu, na przed mie-

ściu , ulica Ren<lez-vouSl-de-Chasse ... 
- Dzi·ękure pani„. 
- Niema za co, kochany parnie. 
fLDiP wyszedt od pani Ludowic, mó-

'\\11i4c sob.te: • 
- Po.rzuciła C<Jmp\Legne:, i nilkt nic o 

niej nie słyszal od lat osiemnaście, a zatem 
rtiemai oo si.ę jej oiba ·wiać ... nie mam potrze
by za.jmmvać s.ię nią w1.ęcej„. 

Zamiast więc udać się na przedmietście 
poszedl prosto do dworca i powródl -do 
Paryż.a z;upe.lnric sp.o:kojny. 

XXI. 
Była godzina wpót d-0 dziewiqtej wie

czo1em. 
DZl'~eń si~ mial ku schyNrowi. 
W l(wadratowym domu w Morfontaf

ne roli~ono przygotowania do !Tf.)C'llej }J()dró 
ży, zamierzonej przez d:aktora Gilberta. 

wę \V'YglGsiJ ks. p1'Cbc.szz:z Zak.rzc~·ski ~ 
Oołe;~vka. dawniejszy prezes Kofa· śrem~ 
skiiego. Z koścmla wrócono w poc~.e· 
na salę pan Sala~ńskiej; gdzie p_owital .u · 
czestniikó~·- prezes p. l(ucharski, 'a ks. Za
krze"\\rs.ki wręczyl medale pamiątkowe 
tym, 1którzy od początku ,istnienia l(o~; a 
wi-ęJc przez 25 lat, do niego1J1ależą. Jubila~ 
tatnli: ·są: ks. prałat W awrzy1'iak, prezes p , 
Kucharski~ wiceprezes p. Zwi-erzchowskt„ 
dawniejsz.y, dyrygent p. Koztowski, oraz: 
pp.: Marlalił1ski ·i A. Biernackli. Następnte 
przemawia~ serdecznie p. Trynkowski, wi~ 
ce.prezes poznańskiego l(ola śpiewackieg~, 
życz4c Kalu śremskiiemu na<laJ iak najlep· 
szeigi0 pov.nod:zemia. Po te.J przemowie 
wręctZyl jeden z delegatów średzkich ś&i
czny dyplom Kc~o śremskiemu. O 12 w 
południe ·Cci'byla się próba gooerailna {'}Od~ 
-batutą p. Guzłkowskiego z Ostrowa. O 
godzinie 3 wyrusrooo <lo Strzelnicy, gdzie 
odbyty się popisy śpiewackie. w;ystęp()
wak} 21 Kół fokofo, SDO śptiewaków), a po~ 
szczególne numery bardz,o I1iczna publi,
cz,ność gmąco oklaskiwała. W po:p9sa.ch 
chórów męsk:ich mlobyli nagrody: pie.r
wszą oid Związku ś-piewacy poznaf1scy, 

"drugą śpiewacy z Charlotten.burga. Niagro 
dę w popisach chórów mięszanych (od pafi 
śremskich) zdobyła be-rllińska „Iia·rmonia'" 
Odznaczyly s.ię nadto Kola ś~e\vrlie z 
Dolska, Jeżyc i Kościana. O zmroku wró
oono na salę, gdzie taftczono do rana:. 

Piła: Prawdziwię zwierzęca naitura 
w mal>Qtletnim chtopcu Mausolffie z Pfay 
-0bjaw1la się 1 wykazah z okazy\ zabicia 
przez tegoż 10 letniego fanai Raucha. Po 
uwięzieniu aświadcz.ył 12 lctnJ Mausom. 
że chciał istotnie Jana Raucha z.a.strzelić~ 
co mu się też udało, ponieważ tenże się z 
meg:o naśmiewał. Jestto okropny obraz 
zdzliczenia u -dziecka, a obraz ten nabiera 
jeszcze Wiiększej grozy przez to, co s ię 
obecnie wydaje. ów Mausołff okazywał 
od da:\\m·a sktonność do okrucieństwa. Nie
uawno· wrzucił pewnego chłopca do Otdy, 
aby go utopić, ale na szczęśoie uratowaH 
go przechodme. W innym przypadku 
związał dwóch chłopców razem i p:rzy
wtązaŁ ich do woza, aby lich tym sposobem 
pozbawić życia. - Ogr.otrnnie 5mutny i 
przerażający objaw! 

Poznań. Samobójstwo urzę-Wt,ka iko
misY'l kolonizacyjnej. W sobotę \vuecz,o
pociągu, nadchod'zącego ze Swarzędza, w 
odległości 9 kilometrów od Poznania jakiiś 
mężczyzna pod k-01a łok.~~Y"'"YT. ~z.ą
cej caJą SL1lą pary. Maszyn~sta robił nai
wtększe ·wysilkt~ aby podąg zatrzymać , 
ale udaJo mu się to dlopiero, \\·iC1t1Cns, 
-kiedy już pr.erwsze samobójcę przeszfr, 
przerzynając go na dwie części. Ze z.na
Jezi-Onych przy trupie pap)ierów pokaizalo 
się, że samobójca nazywa się Pohl i byt u
rzędnikiem komisyi kolonizacyjnej i1. to p.o
siadaJącym szczególne zaufarne przetł-ożo -

WiLlhelm SPl'<(W1a.dzi.ł WÓZ zamówi-Olny 
od ra'll:al, \Vklada..t przedmioty, wskazane 
pzez dO!ktora : slomę, narzędzia i sznu
ry„. 

Gilbert chod.Zl!ł nerWO\\:ym krok;i.em 
tam 1 z powrotem okcllo V..'l()ZU. Dwa char 
ty, Agra i Nello, niespokojtnJie patrzyły na 
swego parta, zadziwinne przygotowaniami 
do "\v;yjat<lu, rzeczy tak n:iezwyJdei. 

Wilhelm zapalit latarnię u wozu. 
- G<Jtowe już, painie - rzekl nako

rriec. 
- Leżeć! - krzyknął Giilbert. · 
Chociaż powtietrze by.to bardzo cieJ).łe. 

\V'.t lhelm uczut dreszcz, przebiegający ~ 
po skórze. 

Wziqł motykę również, jak i doktór, i 
zacZ<!l kopać ziem ię, którą go rączkO'Wo 
kopal}i, miaty pozór fantast~zny, 

Nag;lą dat się s łyszeć gh1chy odglus 
żelaza, uderzającego o drze\vo. 

Motyk i i0ibu graba rzy uderzyly o t ru
mnę. 

- Kopmy, ażeb.r U\\"Oln ić bok trumn} 
- rzekł doktór. - Teraz - rzekl po up,y,-
'vtie kLlku mLnut - weź jeden ze sznurów, 
przea1ągntiemy go przez antaby, to nam u
łatwi robotę 

Wiilhe\lm wziął sznur z wozu i ucZY\łl ~l 
tak, jak mu doktór ozkazal. 

Dwaj ci ludzie wyszli z dołu i aiągn.ąc 
za sznur z calei sily, przypro\\ra<lziLH tru
mnę do Potożen,i,a p;ono'\VE:ig{), poczem już 
bez \\ie~kiego trudu za pomocą drąga żela
znego \V:yxkibyto ją na powierzchnię zieitm. 

Po ch\.\1Hi odpoczynku pan :i stuga po~ 
dnieśti rękami dężfill trumnę~ zlożylti ją na 
wozie, okrywszy stothą. Kwadrans i.a 
wystarcz ~~ na zasypanie. dolu. 

(Ciąg dalszy nastąp i). 

. J 



. 
1 

. Oe ·gQ. dlJ samo:bójst\va JXl·pchn~to, 
ł1~'7 ~adoril-0. Pooośtaw.fa żonę_ i kilkoro 
Il~ . . 

-O~owY ,;Sokół" w Gnieźnie. „L~c~ 
i: Jak wiadomO, został nasz d?Jw.ńie1-

~50kól" wyrokiem sądo.wym rozwą
szy ·'~a: wstyd by byl prawdziwy, gdlyiby 
~~~n<O nie miało posiad'at ~niiazdell so
O 

1 
g-0 Uznając tę potrzebę kLlku Ołbywa,.. 

ko e · ~.1 , .A · • 1•A • tl' tutejszych ZWl.JlłatO na 'UZLen w1CZOraJ-
tel ł zebranre d.o· Domu kat{)Hckiego, na któ
szY ' r· b 't.. Z 'ł ta~1Jłć!J s.ię poikaizna 1c~ a osov. aga1 
re S . , a,. kł · t . b . dr Trepmsl\.~, 1-0rego ez o ranJ 
Je p. • kt, A.~ . • • . 
rze:w-odniczącym, a ory U'IJl p1ora po-

~()tat p. Teskę. .~o „stósownem przemó: 
ieriiu p. dr. Trepmsk!1ego wszyscy obecm 

:znali potrzebę założenia gniazda, ~tóre-
u nadano naizwę: T.owarzystwo G1mna-

rn • G · , . P . kt 
tyczne Soikól' W mezme. ro11e u-

s " T ~.:u . t ' staw przez p. dr. . r. pr~owt-ozony, zos ~1 
z małemi zm'lanarm przy1ęty. Następrne 
zapisało się 33 ·abeonych na członków, po
aem wybrano zarząd, w sklad którego 
wchodzą drnhowie: <lr. Ignacy TreJ>i~ński 
iako prezes, red. Jan Teska jako sekretarz 
i Andrzej Thi~L. czJ.o.nek zairządu Kasy Po
życzkowej, jako s.karbnik. Prócz tego wy
bra:no druhów: mecenasa dr. Tomaszkie
wicza ;i1 Miedzińskiega, którzy będą two
riyit ·osobną radę, mającą głos d.uradczy 
na posiedzeniach zarza.du. 

Odśpiewaniem marsza sckolskiego za-
'korkz,o·no zebran~e, które miał-0 wzorowy 
przebieg. Życzyć tylko należy; aby nowo 
z.aloi.one towarzystwo jak najlepiej się roz .. 
'\Viia..lo i aby mlo<l-zi~ż nasza sikupi.ala S!ę w 
ni~m w celu wyra.bcania w sobie sił t 

krz.epienia ducha. 

Ze Slązka czyli Starej PolskL 
Zabrze. „Górnoślązak" dor.-osiJ: Nie

k,tóre gazety niem1eckie Poda~y już obszer
ny referat z aktu oskarż.enf a przeciwko p. 
Wyciskow1i i towarzyszom. Ze względu 
na prawo prasowe nie pój<l,J1iemy ich szla
kiem, aby &ę nie narazić nai pr0ces. Z te
·go względu pc<la~emy ponliżej tylko listę o~ 
skarżonych, którym akt .oskarżenia zarzu
-ca po części zdradę stanu i przynależenie 
<lo ta~nych związków po części tylko o
statnie przestępstwo. Oskarżono 25 osób, 
l to: 

Jan Wya:sk i .Fra.(mszek Zele1Zny z 
Zabrza; uczeń Józef Przybyła z Zabrza, 
formierz Adolf Wróbel z Zabrza, robotmk 
Teodor Fojcik z Zabrza, cieśla floryan 
I(l-Ose z Za·brza, hutnlik Jan Goty z. Zabrza, 
ro.botn1k Andrzej Wosz z Zabrza, portyer 
W~ktor Nandzik z Zabrza, uczeń Sylwester 
·rafenta z Zabrza, uczeń Sylwester Tal.:!nta 
z Zabrza, robotnik Paweł Szend.z~elorz z 
Zabrza, hajer Jan Staniarski z Zaibrza, ro
botnik Karol Pander z Zabrza, hajer Wik
tor Oleś z Zabrza, haj er Jan Pyka z Zabo
rza, robotnik Edward l(ybarz z Zabrza„ 
rormierz ·Wtkto.r Kozara z Zabrza, Marya 
Urbańczykówna z Ligoty w powiecie 
-strzelecklim Józefa Przybylanka z. Zabrza., 
robotnik Franciszek ŻO'lov.ntecki z Zaborza. 
Marta Kaczmwrczykówna ZJ Zabrza i ma-
zyniarz Jan Żok z Zabrza. 

W akcie oskarżenia zarzucono im, że 
o.d 1903 do 1905 r. nale7,.eli do tajnego zw:ią

-~ku, który celP.m byt ażeby za pomocą 
. rodków ruiepra\vnych krzyżować prawv 
1 rozporządzenia władz. 

Katowice. Pożal-0\vania godn~· icst los 
naszego górnika. Nte tylko narai(tt'~y jc~t 
on na rozmaite t11iebezp:eczeńst'\\ ai na \\·et 
~a .śmierć na każdym kroku, lecz m11si wk
ze 1 ciężko pracować. Po<llug zeszloro•:Z
:11~i statystyki wydobyt górnik prz~-::c;-tale 
2~.860 cent. węgla przed dwi()l111a laty wy
dobył jeszcze wię~ej, bo 26.280 cent. Prz~·
czynę tej różnicy szukać trzeba w ostrzej
szych Przepisach ze strocny zarządów ko
~~l~1anych, szczególnie c-0 do zasklepk:n4a 
mie1sc opróżnionych z węgla. 

Goczałkowice. Zdarzyło się tutaj stra-
zne nieszczęście. Przy rozbier.aniu silę 
z~p.alifo się na robotnicy Kubeckiiej ubra
ni e. Gdy na jej krzyk nadbiegła pom.:>c, 
s tała iuż ca ł a w plom;ooiach. Okropnie 
Poparzoną zawieziono do pszczyińskaego 

(
laza) retu.' gdzie ją jedna!kO-\vioż n~e przyjęto 
l '· P.Orn c\\·aż nie mogła sii-ę należycie wy

l eg'ltymo\\-ać. Biedaczka wyz,ii<Jnęfa więc 
Przed drzwiami szpq1ala swego ducha 
Wśród oikropnych boleśdi. Zdaje się to nie
n1ożebnem . iJeby \V tych os1a~onych kui
turalnych Niemczech dzia~y się podobne 
rzeczy, które zakrawają raczej 1na barba-
1'ZYń s tw.o. -

'\Jiadomości ze świata. 
. . Niemcy. Walny wiec katolików nie

rn1eckich rozpoczął się w ubiegłą niedzielę 
\\ Strasburgu, w Alzacyi. W edhrg spr a
„. , ~o"Z'tiaf1 gazet r.:1em3eckich zjazd jest ogro-

, mny.. Uczba uczcs.tn:ikÓw „p.rzew;.isza ńa
wet hczbę. zebranych przed dwoma la.ty na. 
50-ty.m W1l~u (julJileu·szowym) w l(vłonii. 
·W samym pochodzie uroczystym bralo U· 

dz~al przeszto 35 tysięCy osób. Prasa ka
tolicka ma okol o 200 przedstawicielri . W 
zagajeniu wie.ca w111ęło udzi~l o'k·olo · 8000 
osób, pomi.ędzy nimi .naj~ybitniejsi katoli
.cy '.11iemieccy. z całego obszaru Rzeszy, li'
cznt poslowre do sejmu 11 parlamentu i 
Wlele osób z zwgranicy. Wiec potrwa ·dio 
przyszłej nie:d!złieli. 

-.Niemcy w Afryce w coraz większe 
w1padaJą kł<Jp·oty. Wni.cmieckiej Afryce 
wsc_ho~1riej, ja\k donios1tJiśmy., szczev mu· 
rzy:ns'kt zamordoiwal ·biskupa~ Spiesah mi.
syonarzy Sonntaga i Scholzcna· oraz za
kon1n'.ce ttiltner i Ebert. Na:padniięd oni 
zos.tali i· życie straciJ,1 podczas podróży 
między Kilwa i Uwale. Biskupa władza 
k.Uka1 razy ostrzegala, aby nie jeźd:zit w tę 
stmnę, ale nie usłuchał przestróg. Wy
strasz.dny gubernator tamtejszy zaiądat 
posi:lłków. wojskowych. 

Zamordowany biskup należał do 1 to
warzystwa mli.syjnego św. Benedykta. Od 
lat dz1esh~ciu dzia·lat w koolniach niemie
ckich; jego staran11·om zawdzięcza się Po
budowanie kat0Lilck1ego lwśoio.ta w Da.r es 
Salam. 

Wedle doniesiel1 wojnę z czarnymi, 
która już wiele mil ionów kosztowała N1'em- · 
.cy, }eszcze długo nie można uważać za u
kor1czoną. 

Ogólna siła zbrojna, zatrudniona ·.)he
cnie w zbuntuwanym krarlu wschodnfo1-
afrylkańsk~m w-ynosi 1694 żołnierzy, która 
się składa z 87 oficerów, 24 urzędlfljków, 
243 podoficerów i 1340 szeregowców. 

Z Rosyi. W ni·edzielę po ogłoszeniu 
konstytucy.i zebrało s 1 ę u pmfesora Mi11ija
knwa w \\·ilJi .POd Petersburg,\em ~czniej
sze grono znajomych i rozmaiwiali sobie 
poufnie o manifeście cara. Z w~ęcej zma~ 
nych w Petersburgu osób bylJ tam .mż.y
n-i.er Ood:ojew;, lekarz SwiaU.owsk~, pr..:>fe
sor Brandt, kilku uczonych i dziennikarzy 
ri0syjskich. . 

O godzinie 1 w nocy przyby1a pol'.tcya 
i odprowadziła wszystkich do ·\.vlięz.ientia. 
Miliaków jest znany jako wakomity pi
sarz, jako Polityk zalicza się do obozu u
m1arlmwanych. Stalo się to w 24 godizin 
po ogloszemu konstytucy·i q zrobiło w Pe
tersburgu bardzo przykre wrażenie. 

A że już w Moskwie zakaz~no ziem
com zbierać się na narady pod pozorem, 
że teraz nie ma nad czem radzi.ćl, skoro 
konstytucya ogłoszona, wijęc z tych dwóch 
wypadków wnoszą, że czynownictwo m
syjSikie zacznie znowu na dobre poonos1ć 
glowę. 

Jak '\\: niektórych kolach. rosyjskJch do 
czynowników zbliżonych. pojmują wartość 
og!oszpnej przez oara konstytucyi, można 
Poznać z tego, że redaktor ,,Ruskoje Die
~D" Szaparów, naPtisal po ogl0sze1rtiu ma
nifestu cara, aby car zwiola·ł Dumę niei do 
Gaczyny, ale do pałacu turyckliego. Radzi 
przy tern :postawnć przed pałacem sotnię 
kozaków. aby był ktoś pDd ręką, żeby -...v 
razie potrzebYt. p-oskromnić zuclnvalych po 
słów. 

Z Hiszpanii. Z miasta l(ota. niedalekJ 
.Kadyksu, w poludni·owej ttiszpan•il, dono
szą, że straszny, morowy glód panuje te
raz \\" całej Andaluzyi. W Osunie przy
szło da krwawych rozmchów, mnóstwo 
okofiicznych rezydencyi •\vriejskich zostało 
spalonych i zrabowanych. Sytuacya z 
dnia na dzień się pJgarsza, a starani~ rzą
<lu o zlagiodzwne: sytuacyi przez \.vyzna
czeru!e ri0 bót publicznych. drogowych nie 
odniosły fa<lnego skutku, p01nieważ lud 
cierpłtący od dluższego już c21asu, ·opadł fi
zycz.r!fo na si1fach. Zresztą sam i· roic·o.tni
cy, znędzn/iali i schc mwarn, którzy się do 
tych robót wzięlU L pracują WJ okropnych 
upal ach wiele godzin d'z~ennie, za opfat4 
zaledwie 35 centów dz iennie. zaczynad<l 
burzyć s'.~, wolą się wlóczyć i rabować. 
Są nawet obawy zorganrzowanego ruchu. 

Wyczerpały się wszystkie zawby 
miejscorwe1, ludzńe wyprz.e'dają się z żyw~
~o inwentarz1, zai najmarniejsze pie1niądze, 
bo paśzy rn!e ma już wcale, bydło nie jest 
zdolne dD· żadnej pracy. DzJieci w pmvia
tach rolrniczych, zbożowych, żywią s.i ę„ . 
szyszkami ~ ovYocem dzikiego kaiktusu, 
podczais, gdy ich rodzice \.Vyczekuią po 
największej części śmlierci w nędznych le
piankach, w którym rnie ma all(i odrobiny 
poży;v,,~ienia, ·og.nL riAe rozpalano 1cd wiiełu 
tygodni. 

Kiedy nieda'\vno temu hr. Roma1nones, 
minister rolnictwa, przybył do miastiai Mio
wli, przywódzca zgromadzenia wyrobni
ków, przybytych do powitania mwistra, 
ttomaczyl szczupłość garstki tern, że re
szta tudzii ruszyć się z J('gowis.k swych z 

powodu osłabknia nic mogta. Brak ty
wności zaczął się da w~ć we zna.kii }eszcze 
w marcu, a· WJ początku maja z.ap.an.owal 
już prawd~wy glód. Od maja też nie byto 
<leszczu - nę-dza wzrasta coraz szyb
ciej.. Zbiiory letnie 'i jesienne przepadły 
calkowi'die. Lud ·wiejski porywa.i się teraz 
z rozpaczy iL praw.ie z obłędu - dp gwał
tów. Wieś ~.żda i każde mliastealko. za
żądaty obrony wojs·kowej. Jeżeli deszcze 
obfite nie spadną czemprędizei, naleiży 
przewidywać ~ straszne cierpienia ludno
ści w południowej Hiszpan.t~u i mór gtod.v
wy i zupełną amarchią. Rząd zwleka za„ 
stósowlanie środków Po1110CY, - czeka. na 
deszcz. 

Z różnv~r. stron. 
Sewilla. Tutejszy Arcybiskup wzywa 

w osobnym olkólniku <lo zbierarna składek 
na ludność wieiską gtód cierpiącą. 

Gelsenkirchen. K.opaln~\al „ttibernia" 
świętowała w środę z powodu braku po
pytu 1nai węgle. - W ko•palni ,,Conso.Nda
tion" zostali zasypani górnicy Duxi Paul. 
Wydiobyto już tylko trupy. 

Wanne. Onegdaj odbywal się egza
.miln starszego knapszaftowego p. Waisie
lewsk:iego, który go z-dal z dobrym skut
kiem. 

Od Redakcyr. 
Panu fr. R. „z wiązek PołaikówH z 

pewnościią zaijmie się sprawą zapLsanU.ai na
zwuskai w brzmi emi u polski-em w nawiasach 
oook niemiecldego, przez urzędrnikai stanu 
cyvtiilnego, skorio Pan do zarządu st·ę zwró
ci. 

Hochlarmark-Stuckenbusch. 
Na:boż.eństw.o polskie z kazan?.em bę

<lZJe w niedzielę, dn,ia 27 bm. o go<lz. 4 po 
pot. Sposobność do spowiedzi w sobotę 
po p-0L il w niedzielę rano. 

W sprawie „świętojózafacia". 
W niedQ;ielę dnia 27 sierpnia odbę.d.zie 

się zebramie komitetu „SW1iętojózafada" w 
Gelse111kirchen w . 1uk.alu p. Lobek, ulica 
K]irchstr. o .gio<lz. 11 przed pal. Uprasza się 
o punktualne stawienie się wszystkich 
cztollJków komitetu, poniewaiż są ważne 
sprawy do ob.radowania. 

Zarazem upraszamy_ wszystkie Za:
rządy Towarz.ystw i wszystkie osoby, 
które mają pieniądze na „Swiętojózafacie", 
.ażeby raczono je nadesłać na ręce p. }... 
Brets.kiLego w Bochum, ażeby moż111a. wy
plaq1ć z.aległe stypendya. (2d) 

Matysiak, przew. l(.om. S\v1iętoj6zafacia. 

Towarz. św. Jana Ew. w Altenbogge. 
Posiedzenie iodbędzie się w niedzielę 

d11iia 27 bm. o giOOZ. 4 poi pol. Pomewaiż są 
ważne spraiwy do ,zalatwienia, przeto o 
1iczny udział uprasza się. Goście mile wi-
dziani. Zarząd. 

Uwaga: Posiedzenie zarządu oobę
d.zi::e się zarnz po wielikiem nabożeńsbwie. 
O liczny udzial (L pu111ktualne stawienie się 
uprasza fr. MasłowslU, przew. (1) 

Towarzystwo św. Rocha w Dysełdoriie. 
W ;niedzielę 27 sierprviai o godz. 7 'Wie

cZio.re.m o<lbędzne się zwyczadne zebranie, 
na które się wszystkich czlon'kó\V zapra
sza, ponieWJalŻ będą ważne sprawy oma
wliane. Goście mile w::dziaI11i. (1) 

Zarząd. 

Towarzystwo św. Wojciecha w Duisburgu 
donosi wszystkim czton!kom, 1ż przyszłe 
zebranie, które przypada! w przysz:tq nie
dztelię tj. 27 t. m. z powodu w1ieca, który się 
w tym samym czasie l{)dbędme, wy,padnit. 
Następne zebranie oobędzie się 3 wrze~n1a 
na które to zebranie ininiejszm1 się czlon
ików zaprasza. Zarząd. (2) 

Baczność Ueckendorf Gelsenkirchen 
i okolica. 

Kofo śpiewaków ,.Mi-cki·e\\,.-1icz" dono
si wszystkim Rodakom, iż obchodzi w dniu 
27 srerpnia swą latową zabaiwę na sali p. 
Dretkansat, ul. Sildstr., na którą wszystbch 
Rodakó\\r s:ię zaprasza. Zaba\\ a będz'1e u
piększona przez koncert, śpie\vy Kofa, de
klainiaic.ye, ~ bardzo piękny teatr „Gwiaz~a 
SY'beryi" jakieg.o dotąd tutaj jeszcze nne 
w;i<lz.Lano.' Zarząd. ,3) 

Na strejkującyclt w Czersku 
za pośrednictwem Jana Pogorzelskiego c, 
Borbek 6 mr. 

"Zjednocxenie zawodowe polskie". 

Tow„ św. Ludwika .. w ÓiSt~-~-~h~~~ 
bierze udz.ial \\.. rocinicY . TOW. ŚW. Woj-. 
ciecha w łfochiarmark dnra tit. m. Wy
marsz z ·sali PoSiedzeń. o godz .. 2~-j po poi. 
Z tego pcwodu zebranie ~dzie Się dni.a 
3 września o godz. 5 po pol. 

Dnia 3 września o godz. 4 po pol. pol
skie nieszpory, kazanie i sposobność do 
spowiedzi św. Zarząd. (3) 

Towarzystwo św. Józefa w Wanne. 
w ruiedzielę, dnia n bm. o godz. 4 po 

pot odbędzie się miesięczne posiedzenie 
na ma.lej sah p. Marzyny, ulica Dworcowa. 

Uwaga. Jest pożądany jak inaijlicUlliei
szy udział w zebrar•m., ponieważ jest to o- · 
startnie zebranie starego zarządu. Uprasza 
się wszystkich członków zarządu, aby byfl 
na tern zebraniu obecni. · 
(3) Michał Olejniczak, sekr. 

WYCIECZKA DLA SODINGEN 
i okolicy -Odbędzie się dlnia 27 sierpnia o 
gid.oz. 4 do ogrodu Schulte.-Miiedielmanina 
(Orli.ner WaJ<l) w Sodingen. O lłcmy u
dzia~ R:o<laików .i l(odaiC'Zetk wra~ z dJZie
ćmi się uprasz·a. Na owej wycieczce będą 
różne gry wykOlnane. W raz;:ie niepogody 
wyciieczka wypada. Spodzrie'\rnmy się, że 
miejscowości Sodingen, Bornig M ttorst
haus.en z tej sp.osobności skorzystaJą. 
(3) l(omltet. 

Wliełki wiec w Steele 
w sprawie opieki duchownej 

()raz naradla, co uczynić z obrazem misyj
nym, OO.będzie się w niooz~elę, dnfa 'Zl 
sierpnia. o go<lz. 4 po pol. w lokalu p. fry
ca Drees, ul. Rottstr. nr. 2, na który si<: 
zaprasza Rodaków ·~ Rooa·czki z Steele, 
Horst, Kray 11 Pre.~senbruch. Ponieważ 
wf.iększia o:ptekaJ duchowna jest nam bandzo 
potrzebnat, przeto liczny udział pożą<liaa1y. 
Ca Siię tyczy ob.razu, który jest sprawiony 
na misyę za wspólnei 1pieiniądze, to wzywa
my wymienione miejscowości do wzięcia 
udztialu w naradach. Zarazem p·rosimy z 
innych miejscowości osoby do komitetu 
nia.leiżą.ce n~ ó,,,,. wfoć, abyśmy wspólnie ra
dzić mogli. (3) 

Koście1ny kQJ.11itet: 
w zast. W. Ratajczak. 

„~ ... -' ..,·1 
Z Lużyc! · · i 

Z powodu wyborów do dozoru ko
ścielneg()· w parafii Złokomorowskiei, któ
re się odbędą w niiedziel~ dnia 3 \vrześll.!a. 
odbędzie się 

WIEC PARAFIALNY 
w niedlzielę <l11i'a 27 sierpnia o godz. 3 · po 
polwdniu w lakalu p. Schotzig Bairanius 
w Ztokomorowie. Uprasza Si:ę o liczne 
zgromad-zenie wszystkich paraf.tan. (2d) 

„ ."'F.'" , 1 . , 1 J(omitet 
I 

Wiiec ,,Zjedn. zaw. pot." w Scbarnhorst 
odbędzie s ~ę w nied~ielę dr!ia 27 sier]Jłllia 
po ,pot. o godz. 5 w lokaJu p. łfarrnke. Na 
porządku ·obrad: Spraiwy J'lobotinicze i 
knapsziaftmve. Obór delegata ~ mężów 
zaufania. Inne \Vaiżne sprawy. Liczny u
dz.iat pożądany. 

„Zjednoczenie zawodowe pols!c?.e' • 

··~~····*••••••* W <l:nfuu godnych Imienin dr1ia 25 si.er-
pnia 1naszemu prezesowi 

LUDWIKOWI GBIORCZYKOWJ 
zasylam moje serdeczne życzenia. 

K-0chany Druhu drogi, Dzlś przycbl> 
dzę c10i Ciebie w Twoje progi~; By w dniu 
Twojego Imienia, Zloż~ Oi moje życze
nia,. Życzę Ci szczęścia, żdrow~a, bł()gO
sia wień'stwa Bożego, I życia do sto lat <l:lu:.. 
g11ego, · 1 faski z nieba '" dużo- chleba. ży
czę Ci, byś prncując na obczyźni1e, Nie za
pomni·ail o o~czyźnie. Byś oszczędz i ł dużo 
gr.osza, I wpalwwal go do trz.oisa; I mógl 
wróo'ić na ojczyste lany, I ,ku~ić kawiał ·zh; 
mi potem o jcó\\" zlWJej. Życzę Ci„aibyś 1JQ 
21gi.on.ie osiadt na niebws tronłe przy T wQ
im św. Patr-0nie. W końcu woam: Prze
w10dmcząc,y Lud w. Gbiorczyk in;ech żyje ! 
a g.lo.s ,niech siLę o północną ulicę o dbi je! 

Tego Ci ż,yiezy Stary Sokół. 

{~···~ „ · ~· .• . *** 
Baczność Rodacy w Essen i okolicy! 

w ·niedzielę dnia 27 snerpnia po pot 
o godz. 2 odbędzie się wycieczka latowa 
do lasku przy R.ellinghause:n, tak zwanego 
„Grlinen Wald' '. Prosimy wszystkich Ro
daików z Essen i okolicy o jak najliicznie j
sze przybpciie, g<lyż będą różne p'. ękine gry 
dh dzieci i dorosłych, oraz strzclairne do 
tarczy o nagrody. 

Uwaga . W razie niepogody. wiyci~cz
ka odbę<lzie się w inną niedzielę, co zo

. stanlie na tern m1ej cu ogJ1)-!zo:;e. 
· . ~.A. ·-.Ja•.J. „.kt . . . " l(omłtet. 



low. św. Franciszka Ser. w Hoistede-
Riemke 

donosi swym -członkom oraz wszystkim 
~oda~, iż w med.zielę dnia 27 sLerptljtla o 
gooz. 4 po poł. mamy @Lskie nabożeń
s two: Zaraz po nabożeństwJ~ o godz. 6 
mamy zwyczajne poS/ie<lzenie w lokalu p. 
I. Waiłburga. O liczny ud1JLa1 człooików i 
. Rodaków w nabożeństwie oraz w zebrainiu 
w ielce uprasza Zarząd. 

· Uwaga: Tow. nasze urządz.ai w dinnu 
10. 9. swoją 14 rocznice. Z powodu zaka
:zu poLLcyi urządza towarzystwo zaimkniiętą 
.zabawę, o czem naszym członkom donosi
my. O Hemy udział uprasza się. R·.xla
cy. którzyby chdeJi udziial wziąć w niaszej 
. zabawie, muszą wprzód się na iezliolnków 
dać zapisać. 

Program zabawy Jest następujący: O 
:godz. 2 krótkile z.ebranii:e w lokaJłu ZWY.~ 
.idyx:h ro&edzeń. O godz. 3. wymarsz na 
salę zabaW>Y. O godz. 4. początek zaba
·wy. Q godz. ~S otwarcie zabawY, (J-OIWt

taniem człoUlków przez przewodnkzącego, 
-0d .05 ch:i! 8 taniec przeplatany deklama
c yami. O godz. 8 teatr bardzo mrukomi
t y , który z nas czlon:k0w z ttofstede maro 
k to slysz.al, a który nam wtlele i\Vesofości 
,1 śmiechu sprawi. Wykona go z naszym 
ałooikiiem p. J. Talarczyk z liofstede. Bhl.Z
s ze w11..adomości o zabaw1ie będą późnie1j o
g loswne. ( 3) 

Jan l(uncewicz, sekr. 

Towarz. ~w. Jana Chrzc. w Altenessen 
<>bchoozi dnia 27 sierpnia 13 roczni!Ce swe
_go istnienia, na którą wszystkkh nam żY
-czliwych Rodaków i wszystkie towarzy
stwa, które od nas zaproszemic odebrały, 
i te które dla braku adresów zaproszeń nie 
-0debraly uprzejmie zapraszamy. 

Program: Od· godz. 2 do 3.Yz przy}mo·
wanie bratnkh towarzystw na ·sali p. J. 
Saala, ul. I(irchstr. O giodz. 3.0 udamy się 
-.do kościola na polskie nabożeństwo z ka
:zanilem. Po nabożeństwie pochód, porem 
udamy się na salę, gdzie bed.zie dalsza za
bawa, kon·cert, prziemów:ienia i dekLama
-<.:ye. O 08 rozpocznie sie tea~r, który za
pewne wszystkich zadowoLt Wstępne dla 
~zlonków polskich towa!fzystw 30 fon., dla 
nreczłoników przed czasem 50 fen., przy 
kaS11e 75 fen. Czł<>nkowie w~nni siię stawić 
'W oznaka>eh towairzyskich. o jak namcz
niejszy udz.iał w uroczystości prosi 

Zarząd. 

Uwaga: Członkowie zalegający ze 
-składkmni miesięcroemi mogą się z nich 
'Uiścić na zebraniu, które się odbędzJe przed 
poludniem o godz. 11. (3) 

Jan Lorek, przetw. 

Wielki wiec w ~arlen 
od~1e się w przyszłą niedz.ielę dnia '?:7 
bm. o godz. 4 na saili p. Spechta zaraz przy 
\«)śaiete katoliddm. Pod dbrady przyjdą 
·bardzo ważne sprawy, przet-ó \> liczny u
dzlial Rodaków z Mairten1 Liiitg.endort.muind, 
l(irchlłłlde, Merklilnde itd. uprasza Silę. 

Związek Polaków. 

~«"~;t~~~;t~;t«-~it~:t 
.: ~ zanownemu dyrygentowi ~ 

•i\ L. Kubiaczykowi ~ 
-~ tł 
~ w dniu godnych tł 

~ ;t I ~I E ~ I M, ~ ~ 
~ dnia 25 sierpni& składa. najser· ;: 
~ deczniejsze życzenia. ~ 
"1lr.\ Dziarska Drużyna "Y 

~ Koła śpiewu „Fiolek:• ;: 
+.\ ·w Bru chu. 1ł 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

•4ł~•*Ct*4t~-~-4łr~• • • . ... . • • • ._. . 
-$ W dniu g dnych * 
• :t IMIE•lll ~ • 
• zasyłaj'\ na\eerdecznlelaze i7eaenia, zdro- ._. 

• 
wia, Hczęścia i wszelkiej pomyilności, • 
druhowie ówicZl\CY naa1emu zacMmu 

• druhowi narzelnikowi • -* Ludwikowi Szymkowiakowi • 
.A w E~en. • .J Czołem! • 

··-~4t-·~**•4t"** 

SUKNIE DO PRANIA z krepy, satynu i 
batystu, czyści naistranniej f ARBIBRNIA OAL· 
LUSCHKE, PRALNIA W BOCHUM. Tet. nr. 
911. . 

f'łlłe: Hołstede, tternerstr. 259; tterne. 
Bahnhofstr. 3, 32, 73, 134; Eickea, RCSbłiaghau
seo, Linden, Hattl~eo, Laniendt'eer, Włtteo, 
Annen. Werne, Lilt&endortmund. Marten, Ka· 
strop, Wattenscbeld, Kamen, Marten, Dortmund. 

~itit'itlt:t~~ititititit«'!t 
ft Szanownymu Panu ~ 
ft Ludwikowi Silke, fi 
~ gościnnemu w Reckling-Siid ~ 
llX9'I ora?. jego synowi Lud" łkowł, „y 
~ zasyłamy w dniu godnych $ł 

~ ;t l~IEMIM ~ ;! 
~ uasze szczere życzenia. ~ 
4-.a Niech żyje Lud\•rik Silke i jego ~J'I.. 
"R': syn! ~ 
~ W lmfenłn t'&le•o Tow. św. ~ 
ft Antonieao w Beklln1-8łłd, tł 
ft Józef Maćkowiak, sekretarz. 1ł 

~~~~~~~~~~~..,~~~ 

"*-4ł*~****~"* 
• Nasilemu kochanemu dziadkowi i pra- • 
• dziadkowi • 

• Ludwikowi Kramerowi • 
• składamy w dniu godnych • 

: 
;t IMIENIN . ~ • 

nasze najszcsersze tyczenia •drowia i • 

• 
iyeia. najdłuższego Tego życmymy i 9 A 
milionów 9 'Ysi~Cf 9 set 99 razy wy- ..,. 

• krzykujemy: Nasz najukochańgzy Dzia- • 

: 

dek i Pradziadek niech ż~je, at si~ echo • 
o Polek~ Cldbije. Tego Wam łye~ 
wasiie was s1c:erze kochaJ•ce wnuki i • 

• prawnuki. ~ 

-~--""~~--·~· 
·~·~·~"······· • Szanownej publiczDodei z Beekllns• • 
• haaeen. Bruehu, Herne I oke- • 

• 
łley podajo do wladomośei, Iż udzielam • 

• 
lekcyj dzieciom i dorosi,m podług ży
CHilia w domu i po zadomem w języku • 

• 
(p •Aniu i czytani11) polskim niemie- • 

, ckim i franeaskim, także w rachunkach 
• elementarnych i kupieckich ł etenografi. • 

• 
Wykonui~ takie wypracowania pi- • 

• 
imienne wszelkiego rodzaju. Bracia. Ro
dacy, oświata nam potrzebna, wiec liczę • 

• na liczne sgłoa.eni& 1 Adrea prda • 

• Jan ntkołajczak, • 

• 
polski si.ład bławatów i bielizny. • 

Bruch, ul. Marye.Aska 4:4. 
• Tamje liczna biblioteka ksifłi t k ro~m. • 
~ treści do •frzedani11. • 

·~~~~~··~·~···· 
--·-·-····-·-·· I Najstarszym kra~cem polskim I 
• w Laar Jest • 

• n. Dep a • I przy ulicy Kaiserstrasse nr. 99., • 
• ~tóry odstawia ubrania najlepiej •• 
li 1 najakuratniej co poświadczyć 
• mogą, liczni jego odbiorcy. Ubio· •• 
• ry z jego warsztatu leżą dobrze 

• 
są jak najlepiej odrobione, a ceny •• 

li są bardzo tanie. (10) Ił 

····-·-···--·-· 
W1s1łkonr handel 

maszyn do szycia 
potrzebuje 

agentów. 
Doświadczeni w tej branży pa.no· 
wi.e 7.ecbcą złożyć zgłoszenia do 

., Wiarusa" pod lit. S. S. 
' ~ .·· . --~· 

·-············· 8 Donollllę wezyatlrim Rod4kom w Cot- 8 
• tealturg i Rauxel ił mam na eprzedd • 
a 8łomf, siano. ćwikle i perki. • 
• Proszo Szanownych R . dak6w e łaska.we W 
• poparcie aby hasło nasze: Swój do • 

• 
a ugo nigdy nie saginęł · ' · • 

Z s1ae1JDkiem 

• Jan Pesz, e 
• Westho1fen przy kop&ląi Gn.f Sawerin. • . 
• (S) • 

···········-··· 

Czeladnik 
piekarski 

do piekarni z uu,dze
aiem maszyaowem, .1naj
dzie pracę każdt-j chwili. 

Fr. Matysiak 
w Gel8enkb eh en, 

Vłctoriastr. nr. 43 

Panna 
30 lat, Polka z lepszej 
fattilii, posisdaj„oa co
kolwielv majlłtku pragnie 
wyjść za mąt za rae• 
mieślnika. Panowie ze
chCf\ oferty nade~łać z 
dołl}czenlem fotografii 
pod adresem Z. M ;: 
Ekspedycya „Wiarusa 
Polskiego" w Bochum. 
(3) 

••••••• 20 do 25 
robotników do prac 
ziemnych i robót przy 
kolei zna.jdzie trwa.le 
zatrudnienie. 

F rd. Tbiemann 
Soest. Loerbach 8. • ••• „_ 

Beeklingbausen• 
lłltl (Brueh). 

M6j dobr.ze się opłaca
jl\CY interes pl wa 
sprzeda6 pragnę z po· 
we du oboroby. Zgłosze
nia przyjmu.ie Ekspe
dyeya „Wiarusa Pol
skiego" pod lit. R. B. P. 
(4) 

Specyalność I 
Prawdziwe warszawskie 

,,Nob I esy'' 
IO sztuk 20 fen., 

Bt\ do nabycia tylko u 

F. Józef oskiego, 
Berne, 

ul. Ba.hnhofstr. 52. 

K 
nadlepeze 

Oło 
fabrykaty 
z powodu 
zbiegu o-

koliCIDOłicl bardzo tanio. 
&chum, Wilhelmstr. 91 

-

A. W ojczyliski,, 
:. w Gelsenkłrehen, 

ul. Karola. 7. Karlstr. 7 . 
poleca Szan. Rodakom na obczyźnie sw6j 

warsztat krawlec~I, 
w którym wykonywa wszelkie prace kra
wieckie p.>d gwarancy'ł dobrego leże.ii& 

1 trwałej materyj 

po cenach umiarkowanyc~ . 
o o o 

UWAGA: Kto pragnie mieć ubra.nie, 
palto itd. niech napisze mi na karcie, a 
pr1ybędę z próbami wzit\ć miar~. 

'~ .t • • • -~· • ' • ' • • •, • ' • ' I ./' • -4 „ • _, - ' • 

••••••••••••••••••••••• 
: Fabryka parasoli w J1erH : 

: składem bP~t;;;y i czapek. i 
: Bahnhofstr. 24. Derne Bahnhofstr. 71. e 
• 

naprzeciw Reichehallen. obok goicińca T 01ła. • 
Teleł'un nr. 903 . 

- •iedoścignion~ .wybór parasoli ro • 

• od słońcq. ł deszezo + 
• znanej, dobrej jakości .... własnej roboty .... od 1,50 m. e 

ł • do na.jwi~j eleganckich. • 

• KAPELUSZE e 
• najlepsze fabrykaty krajowe i zagraniczne, • 

• czapki, krawaty, hielłzna, .r\'kawi~~kf, la•kł 8 
. • itd. po rzetelnych, tanich cenach. • 

e 9 J Wszelkie reperaeye • I I • 
• oraz powlekanie para!lłlli wykonywa. ai~ na tyczenie nar- • e tychmiast we własnym warsztacie dobrze i tanio. • • h~~~=~·:. . .Jan ftiiłler:1:::.h.~~ • 
Cl Polska o•ługa Polska udugal • . - . 
··········-·····-·--··· Za inseraty i reklamy Redakcya nie odpowiada. · 

~Kredyt! 
o -
Kredyt!~ 

Skoro I rzetelnie I_ 
I ._ pod8tawą I 

lskładu kredytow. mebli i towar6wl 

I J. Silberpfenig N; 
I Gelsenkirchen, 12. Alter Markt 12. I 

..J:'iwi~j e~eir. przedsięb. tego rodzaju w mie~ 

I Przy zakupme ubra.rua, kapelU-lZ darruo I 
Przy zaknpnie mebli najl. waf!& kuchenna darmo. „ 

fDostawa bezpłatnie w dom. Sebła dys,kree7a.1 
I Kredyt także dla aamiejsco•ych. · 



lir. 195. Boohum, sobota 26-go sierpnia 1901. Bok li. 

• 
Codełennt pismo lad.owi dla Polakbw na obezyźnie, po~witfło.ae ośwtatia urąz sprawo!H 1uuodowym, polity·cznym i zarobłww r: 1 

Wychodzi codziennie z wYJątkiem dni pośwtatecz.nych 
Pr~edplata kwartalna na poczcie i u listowych wynosi 
1 mr. 50 fen., a z odnoszeniem do domu 1 mr. 92 fen. 
r,Wlarus Polski" zapisany iest w cenniku pocztowym 

W Imię Bote za llarę I Ojczyznę I 
Za inseraty placi się za miejsce rządka drobnego drui. • 
o~loszenia zamieszczone przed inseratami 40 fen. Kt• · 
często ogfasza, otrzyma rabat. - Listy do „Wian~u , 
Polskiego" należy frankować i podać w nich doklaii · · 

pod znak:em „t. oolniscłl" nr. t28. ny adres piszącego. Rękopisów sie niie zwraca. 

--.-.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------......... __ -__,,-~ R.edakcya, Drukarnia i Ksiągarnia gnajdujc ~i~ w Bochurr1, przy ulicy Ma.ltheser~trase:e. - Adres: „ \Viarus Polski", Bochum. - Telefon u nr· 1414. 

Rodzice polscy! Uczcie dzJecl swe 

••wić, czytać I pisać oo polsku! Nie jest 

Palakiem, kto p-0tomstwu swemu zniem
ery~ się pozwoli! 

z wypadków dnia. 

W Opolu zwyciężył ks. Abramski. 
Przy wyb-0rach nzupeiniających do 

sejmu, jal~ie się w p.owiecie opolskim ,od
byly w czwartek, zwya1ężyl urzęd01WY 
kandydat centwwy ks. Abramski, ną, :któ
rego też pols-cy wyborcy ( walman~) gło
sowałi. Oddano razem 446 glosów. Ks. 
Abramski otrzyma! 252, a jego przeciwni1k, 
kandydat centrowych hakatyst6v.n r Hbe
ralnych rządowców radca• miejski Rey
mann zyskal 194 glosy. 

Zobaczymy, czy przy następnych wy
łJorach centrowcy poP,rą równie gorliwie 
kandydata polskiego. 

Zaznaczamy, iż p-0przedni•oi byt {)(Ysłem 
zmarły ad:wokat Vogt, który przez rządo
wcó,,- postaww.ny za.stal przeciw urzędo
wemu kandydatowi p. Szmul\i: \Vó\vczas 
oddaoo razem 496 gł0sÓ\\1, z których pa:dlo 

·. na p. Szmulę 209. a na· Vogta 287. 

Znowu pogłoski u ułaskawieniu. 
„Ber I. Tagebl." donosi z Petersburga, 

że d.zie:nnik „Ruś" potwierdza pogloskę . 
i ż nastąpi, \V tych dniach o.głosze111ie amne
styj. dla przestępców politycznych. Ula
skaiwione zostaną \vszystklie te osoby, któ~ 
re zostały skazane na rozmaite kary w 
drodze adm/imistracyjnej, a następnie! o
trzymają pozwr0Ienie poi\Vrotu do Rosyi 
wszystkie te osob:1stości, które uciekły za 
granicę z obawy przed odpowied:Zialnośaią 
za· przestępstwa p-0lityczne. 

Po „konstytucyi" - dyktatura. 
,)Daily Ma.il" donosi z Petersburga, że 

jej kore.spondent dowiedziai Się z najzu
pełniej autentycznego źródła, że jenerał 
T repo\\ otrzyma w tych dniach wszystkie 
pełnomocn ictwa dyktat.orskie, aby o ile 
możności jak najgwatlt<J\.Vni ej i. jak naj
szybciej zdusić wszelkie objawy rewolu
cyjne. 

Co sądzą gazety japońskie i rosyjskie o 
układach pokojowych? 

Niem al cala prasa rosyi'ska oświi1ad
cza:., iż dalsze prowadzenie w·oJny jest rze
czą nneun.iknioną. „Now. \Vremia" powia
da, że pełnomocnicy nie będą żałowali 
S\V•oj ej podróży do Amerykv, gdyż przeko
nali się, że sympatye. ameryikal1sk~e są po 
stron ie Rosyan. 

, „Birżew. \V]i edom." w.zywają mocar
stwa, aiby wywarty na Japonię nacisk, ce
lem zmuszenia J apmJ\i'J do- ods·tąpienia od 
warunków, które dla RQsyi są nielmoi11we 
<lo przyjęc iia. „Birż. Wiedomosti" zarzu
cają Europie, że ni·ema uczuć humanitar
nych ( !) gd•yż inaczej cala1 Europa wystą
p i ła.by solidarnie w obronie ( ?) Rosyri. 

,,Swiet" \Vzywa doi powrotu pelno-
11110cni.kó"' ro syjskich i pomada: Japo,11'ia 
zyczy sobie pok-0iu, któryby Rosyę okrył 
'ha 1ibą, wojna za tem musi być prowadzo
ną w· dalszym ciągu. 

Natomiast naj\\ yb itni ejsze dz:i ennnki ja
pońskie stanowczo domagają się odstąpie
nia SachaJ:inu i z31placenia prz.ez Rosyę k·J
sztów wojennych. Dzienniki <}ŚWhadczają 
że te dwa żądau~a są jądrnm wszystkich 
żąda !l japo,ńsJ<lich i że na tym punkcie nie 
może przyjść do żadnych ustępstw. Żą
dania te są bardzo umiarkowane, a jeżeli 
:Rosyan;:c będą się wzbrnri1ali je przyjąć, 
w takim razi e dalsza wojna j:::st niemtk
ni-0-.ną. 

Telegramy„ 
R y g a. Gubernatora Kurlandyi Swer„ 

bejewa pozbawiono urzędu, gdyż nie do
rósł swemu zadaniu. W 26 miejscowo„ 
ściach ludn-0ść zburzyła budynki rządowe. 
Szkoda wynosi kilka milionów rubli. Dwie 
trzecie właścicieli ziemskich wywędro

wały do Szwecyj i Niemiec. 

I( a to w i ce. Trzydniowy strejk roz
poczęli w sosnowickim obwodzie robotni
cy, by zaprotestować przeciw upośledze
niu Polski w manifescie carskim. Na ko
.Palni „Niemcy" aresztowano 18 robotni
ków. 

Paryż. francya grozi rządowi ma
rokańskiemu stanowczo zerwaniem stó
sunków dyplomatycznych i demonstracyą 
wojskową. 

N o w y i o r k. Donoszą, że prezydent 
Rosevełt ma jeszcze nadzieję, iż rokowa
nia pokojowe zakończą się pomyślni.e. 

Polacy na obczyźnie. 

Wiec przedwyborczy w Schonnebeck. 
Wiiec, jaiki się tu O'dbył dnia 2D &\er

pnia 1905 otworzył p. Koźlik pochwale
nuem Pana Boga ·i: w dalszym ciągu swej 
mowy zaznaczyl, iż Polacy ani na: cen
trowca ani na• socya,lnego demokratę, ani 
też nar.o.dowego liberala nile mogą gloro
wać, lecz jedynie na naszego kandydata 
Polaka narodowca p. J. Chociszewskiego 
z On1iezna. 

P. Szlagowski z Stoppanberg talk samo 
zachęcal miejscowych Rodaków, ażeby na· 
Polaka g~os s~ój oddali. 

P. B. Wrilkowsk:i z Rotthausen wyka
zał dobitnie wszelkie intrygi!. centrowców 
i innych obcych p.'.Htyj, knute przeciw nam 
Polakom. 

W dalszym ciągu wyglosil mówca 
naukę o wybornch, którą zakończyl okrz,y.
kiem na cześć p. J. Choószewsrkieigo. Wie
cownicy okrzyk z zapałem powtórzyli. Na 
ostatku wybrano. mJejsco,wy komitet wy
borczy, w któreg·o skład wchodzą: Anto
ni· Dąbrowski przew., Andrzej Szkudlarek 
zast.. Stan. Napierała sedu., Wład. Wal
czaik zast., \Valenty Klemczak kasyerem+ 
Marceli Soleoki zast. 

P,o, wyczerpaniu porzą<lku dziennego, 
w1iec pmvyższy zamknął p. K<0źlik po
chwal;;niem Pana.i Boga,. 

Stan. Nap~erała, se.kr. 

Kastrop. W sąsioo.ll'im Kottenburgu 
odbyć Slię mi ał Zlot vkręgu IX. So:kolów. 
Ody poJicya na u•rządzenie zlotu nie po.
zwolifa, prezes okręgu dh. Bernard Zmu
dzińsku pragnąl jako w dniu swych imienin 
ugościć przybyłych druhów. Bawi-01no s1ię 
też wcso1lo, ćwicz10no ,itd. , ale „faterland" 
w1idocznt1e byt zagroż,ony1, albowiem po 
pot przybyla pollcya na imieny i ucze
stnilków rozpędzi.la. Drubowne zebralri silę 
w innym oigrodzic1 gdzie prz e!Z pewi,an 
czas się bacwilJ. P olkya patrzała na· tv, 
alei jakoś nie miaJ:a odwagi: przeszkadzać. 
Doplie-ro gdy z powodu ulewnego deszczu 
zebrano. się n3' salt, gdzie, aby się nie nu
dz,[ć, zaczęto śpiewać, poJi.cya znów wkro
czyła. Oburzeni do żyweg-0 na taikJe tratk
towan ie nas przez pruską policY)ę, rozeszl·i 
się Sokoli z tern gorącem postano\\1ieniem, 
że wszysbkich dofożą sił, aby w każdej 
mnejSCO\VOŚCi ,,Sokól" fO'ZY1'iial się iak naj
pomyślniej - na przekorę 'vszystkim w;ro-
gom naszym. Druh Sokół. 

Głos ludu. 
Po2'naif1sik1 „Orędownik" artykuły na

sze stwnerdizające, iż i·strueje przeciwień
stw()! pomiędzy pewnymi lwłami. w P-0zoo.
niu a wychodźtwem, oraz ze obczyzna ma 
sluszny żal do Porznaniar, pojął tak, jakoby 
poglądy w artykułach tych wyrażone by
ły tylko właścri.w1o·ścią redakcyi „Wiarusa 
Polskjiego", natomiast lud µolski na1 obczy
źn11e inaczej czul i myśla-1.. „Orędowmik" 
mylu się najzupc?niej i wywody jego w 
tym względzie upadają, gdyż tem, oo p,i
sa,fiśmy w tej sprawtte, polemizmvać nie 
myśleliiśmy, lecz było to objektywnelm 
st\viierozcniem rzeczywistego stanu rze
czy, którego zmienić na razie nie mo.żna a 
z którym hczyć się trzeba. 

„Or~dol\vnik" moie rozumować ina
czej jak my w tym lub owym kierunku, 
lecz rzecz. inna, jeżeli chodzll ·O stWlierdze.nie 
rzeczywistegQ stanu rzeczy i faiktyczneigo 
polożenia wychvd:źtwa, o co nam chodz!ilo 
w artykulach naszych. 

11 0ręd.-0rwnik" sam przecież pisze: 
.,My pracę i1 zaslugi' „Wiarusa" na 

obczyźnie szanujemy i cenamy wysoko. 
Uznajemy,, że mu w sprawach oibczyzny 
przysługuje, choć rnie jedyny, to pierw
szy gtos, jako pismu mającemu za sobą 
dlurgole1nią pracę i doświ.a<l.'czenie". 

Co !,Wiarus Polski" pisze., jest wyra
zem myśl·i :i uczuć ogólu robotników p.ol
skich na obczy:;źnie i „OrędownJik", gdyby 
przybył tudotąd, naocznie mógłby si~ prze 
k-0nać, że tak jest istotnie. 

Otot, co nam piszą 

z pod Dortmundu: 
Szainrowna Redaikcyio ! Jako Wasz czy 

telniJk o<f zalożenia Waszego pll1smai, z któ
rego pozn~lcm co Polak i oo Polska, a któ 
re to pismo teraz w talk wstrętny spJsób 
od różnych wrogów polskie.g:o ludu 1i pol
skiego robotn1ka jest wyszydzane i ·obrzu
cane różnem\1 o•belgami, uważam za mój 
obowiązek wypo,wiedziieć, co my robo ... 1i
cy myśhmy, a1by \Vrl'',Q1gowie nasi nJe mówi
•i, że to tylko· tein tak zwany „czerwony': 
„Wiarus Polski" tak zmyśla, a my robntrn
cy, jak potulne owieczki czekamy tylko na 
komendę poznańskich jenerałów, aby nam 
wska.za.li Wla\ł ochmnn,y przeciw socyali
zmO\vi i germainizacyl. Ale mylą się c1 pa 
now~e, bo „W.jarus Polski" jest wyrazem 
naszych myśli, naszych uczuć, naszej nie
doli. 

Najprzód „Gaz. Pol." z Kościana 
chciałbym o.dpo•\v1ie.ctzieć, alti krótk()r: Pra
cujemy w kopalnuach, po fabrykach i w 
koksarniach. W ostatnuch każdy zobowią 
zany praoować i· w niedzielę. Przyjeżdla 
kS1iądz po PiOlsku słuchać S])!01Wiedzi, ale jak 
tu SP10wiedź odpraw,1;, kiedy trzeba pra:co
wać? Obejmuje w!ięc na 2 albo 3 godziny 
pracę brat Po-laik, który cailą n0c pracowal, 
tak, że mu pot ()CZY zalal, a glos mu w gar
dle zamarł od dy.mu i ga:zów trujących a 
twarz brudna od kurzu i dymu, i pracuje 
a·ż jeg.o. kolega przyszecJ.ilsz.y, obejmuje pra 
cę, aby ·I on mógł podążyć do s,powiedzi 
św. Piszącemu te słowa, gdy widzial ta
kie sceny, nieraz łzy stanęły \\ oczach z 
rad{)ści , bo lud, który tak kocha wliiarę Oj
ców, w ytrwa także przy sztandarze naro
dowym. 

A iak ma się rzćcz ze sprawą narodn-
wą? 

Interesuje .nas cała Polska, szczególtnie 
zaś idola calegio ludu polskieg-0, cieszymy 
się, jeż!=-U naszym braciom dobrze s1-,ę wie
dzie, a smucimy, się, gdy są prześladmvani; 
cieszy nas każ<ly naibytek po.lskiej z.i·cmi, 
przechvnue g.niewa nas bardzo, gdy się do
\\.1iemy, że znalazl się nowy sprzedar.vczyk 
Wtedy m1:mmrnli, przekleństwa się na nie
go sypią. 

Jeżeli zaś „Gazeta Polska" p1isze, że 
,.\Vliarus PolskL" staje na stano\Vlisku oo
cyalistycznem, to obraża ogól robotników 
polsktich n.a ·obczyźnie, b-01 to, oo pisze· 
11Wiar. Pol.", to tylko wyraz te.go, c0 my; 
czujemy i myślimy. Tymc~asem właśnie

„WiaruSiOwi Polskiemu" zawdz1ięcza na
sze spo-leczeństwi0 w ptierwszej li:ni·u, że 
lud polskii na obczyźnie n'ie zinikl w morzu~' 
socyalizmu niemieckiego, lecz stoi \viiemie· 
na sta•nmvisku narodowo-polskiem. T0ti 
nie byłoby mu się z pewnością udalo, 
gdyby był uprawial ·in·ną politykę. „Wia-· 
rus P-0lskii" jest pismem prawdziwie r.obo~
tnicz·em, za CO' od nas robotników uznanie 
mu się nale;ży. 

„Straży" poznaińskiej chcę też par~ 
stów napisać. Proszę palłlów -0d „Straży' ... 
wprzód w P·olsce wszystko z.o•rganiz,ować .. 
Nit'ieh urządzają waece po miashch i wdrOl
skach taik, jak myi tu W i Westfali1i czy11imy 
~ niech Jud uczą ()I jeg,o .obowiązkach naro
dowych, a niech przemów.ią do ludu tak,. 
jak on czuje, a·by ich lud zmzum~al, aby
nie zanosił sw0iich gnoszy do żydów .. 
Niech nie <muszczą ci panowie ani jednej\, 
wioski, a ja im wskażę, gd'ziie mają zacząć~ 
Tam w strornie ku Brandenburgid, na pogra. 
niczą księstwa jest piękna polska. wieś .. 
Jest ona rezydencyą jednego z naszyclt 
młodych magnatów. Tam zalożyli s.ohie· 
polscy ( ! !) gospodarze „Kricgerverein" ! !. ... 
A iaki skutelk? 

Polsk1 robotnik, który sobie tu \V 

W estfa1ii zaioszczędZJi•l ik:lka set marek po-
:owozfł drzewo i ceglę i chcial sobde 'wy
staw;~ .domek, nie otrzymał konceSY)l. I(-0n
cesyę otrzyma porwia<lają mu półurzędowo
- skoro się zapisze do „kriegerferaJnu". 
Polecam panom O'd „Str.aży" tę wioskę a 
.i pan dz~edziic niech s~ę obe1rzy w s.wojef, 
wiosce! 

Co się zaś tyczy orwych westfalskich> 
Pi~~ie.rów „Straiży", to tylko mogę potwier· 
dz1c, ze to - charaktery(, które s.:ę chwie<lą 
na każidą stronę jark kwiat sfonecznika. Dzi. 
wno mi, tylko, że ci P.anowie tak barclw 
szlachtę biorą w obronę, chociaż szlacht(ll 
tej '°'brony 111iepotrzebuje, b0i dla sprzedaw-
czyka.., t~.~ażdy ma tylko slowo pogardy~ 
a „dobre1 szfachty l1Jlkt nie zaczepia. Zn::
s~tą,. co to .za dobroć, że trzyma ten kawał. 
z1~mn po 01cach ! Przecież t01 św~ęty obo
wiązek, a spel111ienie obowiązku to jeszcze 
nie zasługa. Zresztą oplywa Zv dostatki 
wiedzl'.e wygodne życie, byle nie mamotr;_ 
wnla grosza. 

Il~ ~ednaik mamy takich, którzy rze·
czywusc1e Po· szlaichecku z mH-0ści ku rllie
szczęśl i1wej ojczyźnie nd.mówUi sobi~ 
prz~jemn()ści, aby grosz oszczędzony 
zto12yć na oltarzu ojczyzny, aby sobi.e na
wz.aje.m pomódz i ra10rwać z:iemię prz.ed. 
koliom,zacyą? Zamiast r:ozparcelować zie-
mię pomiędzy swonch, aby lud prnwwal f 
dorabia! się i splaca! im dlug ratami i:o oni 
~w~Ieli 1 \"\~ziąć jnd'aSZ{)rw.skj:e sre.brrui.ki, aiby 
Je 1ak najprędzej zaprzepaściić w jaskiniach 
zgnuUzny:. A któż nam <la gwarancyę że 
dzisiejsze majątki polskie, p{)lzosta.ną w' rę-
kach polskich? 

Prz e.de\\ szystk[em t rz eba reform w 
kraju , aby lud przywiązać cLo gleby no<lizirn 
nej, Trzeba Siię sta:rać , aby robotaik wię· 
cej zarobil, lepiej micszika1l dtd. 

Niechże m1 jednak panowie westfalscy
od „~traży", wskażą te nazwiska naszych. 
hrab1,ov.,c, ktorzyby się zajęli reformą mier-
szkan dla swych roibotników? 

Szlachta trzyma sp.oleczeństwo ·W nie
pew1ności, bo każdly d•obry Polak z lęk:ilem 
b:!~r~e ka.żdy numer gazety, aby nie przera 
zie s ię wiadomością o jakJim nmvym sprz.e.-
da\\·czyku. · 

Nasze pi,isma radzą nad tem, jak by te-~ 
mu zaradzić, a s.poJeczeństwo wygląda ... 



I. 

~~Y Jo..już ostatni! O nic, nic ostatni, kO·· 
chani ·bracia, bo zielska niezabraknli.e. Je
<ten j~sz.czc się znajdzie, a po ·~m jeszcze 
Jeden j. Z!llikną po malu WlieLkopolskie dwo 
cy! Lud, który wie.lq cale z pokolema na 
pokolenie pracowrat im za.i bezcen; pójdzie 
na czte'ry wira1.ry: i za morze do Ameryki 
i d-:; \nstfalskiich kopalń. Późni·ejsze Poko 
lenta będą się dowiadywaly o \v1ie1~kopnl
:Skkh dworach chyba już tylko z zabytków 
przeszłoścJ w berMskiem muzeum. Dał
by Bóg, a1by się to nie .sprawdziło! 

„Złe przykłady, psują dobre obyczaje" 
- mówi przysilowie - ai tak jest i ze 
sprzedawczykami: Coraz częściej słyszy 
się, że il g-0spodarze idą w, ikolonlizatory za 
prz.ykładern szlachty. To źle bardzo źle 
i gospodarz sprzedawczyk, jest talkim sa
mym zdrajcą, jaik lmfonizator szlachcic, jak 
na suro1we potępienie zasługiwałby robo
tnik, któryby skr-0mn.ą \vieaską chatę sprze 
dał obcemu. 

Szanowna Redakcyo ! Może za wiele 
miejsic:x i czasu zabrieram, ale chcialbym 
jesz,czc „Wielkopolance" z1 kra<kowskicgo 
,,Gl-Osu Namdu" parę stów na.pisać. Ze 
względu, że to roiewJasta, napiszę trochę 
detkatnie.. ale mo·gę tę painią zapew1nić, że 
,cał·dwani.e rąk obcym <YS101bom przechodzi 
do przeszłości. Bo i za c.o ma lud poliski 
catO\rnć różnych panó"\V 1i paniątka p-o rącz 
kach? Czy może za tę ciężiką pracę i za 
tę marną zapłatę? To tyllm lud n(ieośWlie
cony i przez l}ainów w zbytni.ej uniżonośoi 
''1ychowany taik się jeszcze poniża. 

Robotnlk polski na obczyźnie z nie
<lowie rzani om spogląda na niejeden polski 
dwór, bo \vlie, że już niejeden talkit dwór, 
jest dziś ' rozsadni.kiem niemczyzny i prote 
staintyzmu:, bo wie, że tam, gdz'ie delikatn~ 
rączkt panienki całowano, tam teraz sy111io
w ie Weistfali1 t tlanoweru, stukają drewnfa 
nemi trzewikami, a:by s~ę uczyć miłości 
swej ojczyzny prus}{iiei. 

Piszący miał talki wypadek: Będąc 
przed paru laty na urlopl:e w P·olsce, odwae 
dzilem brata, który był w służbie u pewnej 
szlacheckiej rodziny. Za.pr1osz101no mnie też 
na obiad, a brat już po dnodze mnie nama
wi11ł, abym paniątkom rączJci ucailowaL 
fiżoy nie mówiły, żem ordynarny. Przez 
\\·zgląd na brata ucałowalem rączkJ pan~ą
tekJ. które w kompLecie poznoszono na dó{ 
i dobrze! Aż tu. przed paru· miesiącami bę 
dąc w Polsce dowiaduję s· ę na kolet, że 
wfaśnic rodzii.:c tych paniątek zaprzepaści 
li już dość daw,no piękne polskie w&oSiki ko 
lon'izacyi. Gdy to usłyszałem, złość mniie 
,,-z1ięła - splunąlem ! 

W'.dzi szano·wna „Wielkopolanka", że 
z tern całowaniem musimy być bardzo o
troż.11i, bo kaid~' sprzedawczyk ziemi pol

skiej, to grabarz ojczyzny naszej Pol
ki. Każdy sprzadawczy:k, czy on szla

checki, czy nie, to robak szkodliwy, który 
podgryza korzionk1L bujnych roślin, to sza-

Panna do lo"1arzvstwa. 
Powieść Ksawerego de Montepin. 

24) 
(Ciąg dalszy). 

Doktór i Wilhelm pozbierali narzędzia, 
'\Vsic.dli. n1a \YÓZ i udali· się z powrotem do 
Mo rf•ontaine. 

Bylo już w pól do dru~1ej po północy, 
k.ie.dy wóz stamąl na podwórzu Kwadrato
weJg.::> domu. 

- Co zrobimy z tą trumną, parue do-
1kto rz e. ? - zapytał Wilhelm. 

- · Zaniesiemy ją do naszegi0 Jaborato-
ryum. 

Uczyinili to natychmiast. 
~ O wschodzie słońca odprowadzisz 

wóz i konia - rzekł Gilbert. 
- Dobrze, panie dieiktorze. 
Wilhelm sklori1! s1ę i wyszedł: 

No, teraz do dzlida ! - rzekł brat 
Młksymiliana, zamykając na d:wa spusty 
drzwb od lahoratoryum. - Dowiem s,1ę na
reszcie! 

U suiitn zawieszony był żyrarndol fla-· 
mandzkl! z żóttei miedzi, o kn'ikunastu śwlie
och. Doktór zapan1l wszystkie Ś\vliece i 
i,ywc światło zalało laboratiaryum. 

Potem wyjął z ~zuflady jedneg·O z~ 
stółów c,ienki stalowy instrument i począl 
c<l.krę.cać szruby, któremi \\ ierzch~ia część 
trumny byla przytwierdzoną. 

Ruchy doktora były jakieś nerw0we~ 
dz·wne światlo zabłysło w jego zapadłych 
oczach!, grube krople potu sp1ywa1y po 
~ kroniach. 

Ostatnfa szruba zostala wyjętą. 
Odlb~rt ~ięgnąit ręką do wjiekai, aby je 

otworzyć. 
Nagle zatrzymał się. 
Na zs!.T1ia,tych jcg0 rysach rna[O\Vało 
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raticza, która pustoszy polskie zagony, to 
pi~awka, która \i,rysysa sok polskiego żY

,cbal, aby nic na tej 2.fiemi polskiego nre uro
slo, lecz aby na omentarzu polskości nicm
cy śpiewali „Deutsches Land„. 

· . Czytelnik. 

Jeszcze o re1:olucyi „Straży:' 
na wiecu dortmundskim. 

Z Dortmundu otrzyimujeimy następują
cą korcspondencyę: 

Dortmund, 24. 8. 05. 
Szanowna Red.akcyio ! 

W wyjaśniieniu sprawy glosowania 
nad1 rezolucyą pomhn~ęty jest jeszcze je
den ważny moment, miaoowicie, że już w 
1czasie odczytania rezolucyi1 znaczna część 
w.i·ocowni.ków zablierala· si:ę .do oidejściai a 
podczas glosowania nad rez.olucyą ganki 
bY)ly tak zapeln!ione, że było nicmożbiiwem 

·zająć z powrotem miejsce, by zaznaczyć, 
że się nie jest za przyjęciem rezo.lucY;l. Ta
~dm sposobem stwierdzono rzekOIJTlą wię
kszość. 

Grono wiecowników z Dortmundu. 

,,Straż11 ' 
oglasza obecnie rnzolucyę WJeca herneń
skieigo i potwierdz·«. tern samem słuszność 
wywodów naszego artytlmlu zatytułowa
nego „Trąbią do odwrotu". 

K~unikat ,~Straży" pńZ·esłany nam 
ogłosimy w następnym numerze - opu
szczając rewlucyę hemeńską, której 
br])mien~e już podaliśmy. 

Na jeden szczegół wi·eca hemeńskiego 
charakterystyczny dla sposobu myślenia 
pewny.eh kół zwrac:amy jeszcze uwagę. 

Pierwsza część re~olucYli ulożJonej w 
porozumh·eni11 z biurem „Straży" rozpDczy 
na sii ·ę od ·Slów: „Zarząd Związku Pola

'kÓ\\ wzywamy". 
Począt(!k drug·iej częśd rezolucyi 

brzmi zaś: 
. „Zarząd Towarzystwa .,Straży" nato-
miast prosimy". . 

Robotni1ków się wzywa, panów z Po
znania nat-O!Il1iast się prosi. Nie zwrócali
byśmy na tę drobnostkę uwagi, g1dyby 
prócz tego cała rezolucya nie zdradzała 
niechęci dość wyraźnej do wy.chodźtwa. 

„StI1aiż" ustępuje wobec jednomyślno
ści ogółu robotników polskich na i0bczy
źn~e, którzy stanęli w obronie swej orga
rnzacyi, bo nk innego zrob~ć nie moż,e, a 
k~ęskę, którą „Straż" poniosła wskutek 
nietaktu ,i z p()WJdu tego, że dała siię użyć 
·do 1intryg, stara się zatrzeć ostrością tonu. 

Wiecownicy w tterne mieli prędzej 

prawo zwróceniia się do 1 .Związku Bola
kó\Y w Niemczech" z w·ezwarliem wyrażo~ 

się wzmszernie bardzin podobne do przera
żemia. Ręce mu drżały. 

- Odwagi! - rzekl pra\\ te głośno. 
Czegóż mam się obawtać? 

Zbierając całą energi>ę, CaJłą siHę \.VOli, 

.otworzył trumnę. 
Zesztywp.)(ate ciało ukazało się Dwinię.

te calkowide w całun. 
Gilbert odkrył część całunu, 1okrywa

jącą gł10l\V.ę, 1L ukaz'łła mu się twarz stra
szn~e wychudła. 

- Mój brat! Więc to mój brat! -
wyjękinąl doktor. - Nie wlidzialem gio, ·Gd 
owej fatalnej nocy, kiedy sądziłem się być 
jeg.o. mordercą, a pomimo to poznaję gJ 
od pi•erwszegio rzutu ·oka!... · 

Upadłszy n,a kolatna Gilbert dług.i czas 
przypatrywał S\:ę z r-O'ZczuLeniem, twiarzy 
hrabiego Miaksymdfana de Vadans. 

Powstawszy, mówi1ł do sieblie 
- Dh czego trumna mojego brata, za

miast spo,czywać w Compic.gne \V naszy1t11 
grobie familijnym, byta zakJopa:ną na czy
stem polu, jak gdyby jakieg·oś krymina~1-
sty? Czy trup ten oikaże mi dowód zbro~ 
d111i.? Dla czego chciainia go ukryć, musi 
'być jakiś ważny do teg.01 powód. Czy brat 
mój umarl otmty\ a zabójcy w ·obawne au
topsyii, usunęli zwłoki? Ależ, wszak .po
grzeb odbył się, ·kiogoż więc piochowaino na 
j~go miejscu? Jest w tern tajemntca, któ
rą muszę wyjaśnnć„. Jeżeli• Maksymilian 
umarl otruty, będę wkrótce miał dowód 
ii podejmuję stę zemści1.; !.„ 

1Wtedy doktór wyjął skal])eile o bJy
szczących ostrzach, szczypce zębate i 
\VSzystkie 1narzędzia, któremi się w tych 
razach posługuje nauka, z<ljął surdut, za
wiązał fartuch z kieszeniami, jaki nosz~ 
chirurdzy w szpitalach, założył rękawy od 
koszubt, i rozipocząt ponure swe dzueto. 

Nue pozwolimy naturaln(e czytelni:k.:>n1 
być: Ś\\ i:i.<l.bmi przerażając~o widO\\ iska 

nem w rezołu~y1, lecz po t-em, co dotych
czas „Straż" zd~.alala odmawiamy jej 
stanowczo prawa od'Zywant.ia .się w ten spo 
sób do organizacyi robotniik6w' pblskkh 
na obczyźnie. 

-Bowięin jeszcze wiele, bardzo \vliele 
wody upły.nie we Warciict zanJm· „Straż'; 
będzie mogla patrzeć .na takie O\Vl{).Ce pra
cy, jaik.1imi pochlubić się może „Związek 
Polaków." 

„Orędiown~k", który zna „Zwi.ąze:k 
Polaków" a na dzia1taloość ,,Straży" patrzy 
z bLiska, uznaje. to. także i pisze, jaik nastę
pu}e: 

.,Z nadesłanego nam komunikatu ,,Stra 
ży" Slkreiśliliśmy nr. 3. Pod tym numerem 
podana jest re.z.olucya uchwabona ,na wiecu 
Judowym w Herne 20 bm. podpisana przez 
Biuro wiec()fwe 1 toi pp. francis21ka Bartka 
w;iiaka, Stan. łfafasa i Wlad. Marcinkow
skieg,o. Wieoownicy wzywają w rezolu
cyi między innemi 

Zarząd Zw!iązku Polaków \\1 Westfalii 
aiby się zajął energicznie -0rgainiza.cyą Ro·
daków na obczyźnie. 

Zarząd zaś Straży proszą, aby n~e
izwlocznie pomzumial się z Zarządem Zwiią 
.zku Polaków celem jednolite~ obrony za
grnżonych dóbr narodowych. 

Wreszc~·e w1ieoownicy wyrażają na
dzieję, że Związek Polaków w Westfalii i 
Nad'rnrn11i1 będz1 i·e szczerze µop').erał dążenia 

i cele Straży. 
Skreśliliśmy ten ustęp, żeby zazna

czyć, że przez takie .k<omunikaty nke chce
my przy.czyniać się do szerzenia zam'ie
szania w zbiorowych pracach na obczy
źn[e. 

Zarz41d Straży powinien sam mieć tyle 
taktu, żeby przez ()głaszanie podobnych 
komunikatów inm bez cliostateczmego powo 
du niiei utrudnial1i mu stosunku do innych 
zbiorowych i już wypróbowanych organi
zacyi. 

Związek Polaków w Westfalii wyro
bił się na podstawie ludowej długoletnią i 
w bardzo trudnych warunkach podejmo. 
waną pracą. I(ażda or:ganizacya przesrn
żnie ludiorwa z natury rzeczy musi mieć 
slabe: strony, bo te kola nie qysponują li
czną inteligencyą ,, wyralJiają w sobie 
świeżo zmysl Dbywatelsk~. My się też nic 
zachwycamy wszystkiem, co -0d ZwiąZ'ku 
Polaków na obczyźnie pochodzi; wolno i 
Zarządowi Straży r,ozpatrywać się w jego 
niedomagal1ilach, z tego jednak nie wynika, 
żeby Straż przez ogłaszanie tego rodzaju 
komunikatów wywierała nacisk na Zwią· 
zek Polaków, ile że on gotów oddać Za
rządowi Straży pięknem za nadobne. Za
miast wspólnych usifowań, zamiast tak 
zwanej dośrodkowej pracy, będzie odśrod 
kowe rozprężenie. 

W ten sposób - kończy ,.Orędownik" 
- Zarząd Straży sam sobie utrudnia na 

dysekcyi. Wystarczy powiedzieć, że o 
godzmie ósmej rario, Gllbert 2majdm.vał się 
jeszcze około trumny. Cialo Maksymilia
na z·osta:to przez niego zabalsamowane. a 
hermetycznte zamknięte słoje za'\Yierat'1, 
w sobie trzewia, mające być podd\ane ana
lizie chemilz.ąei. 

Gilbert od czasu powrotu do domu, nie 
spoczął airLi na chwalę. 

Wyczerpany ze 2/męczenia. zeszedł, 
ażeby odświeżyć s.:ę chlodncm, ra111nem 
powietrzem, wyp'.il szklankę mleka, prze
szedl parę razy przez park, \V towarzy
stwie Agry i Neila, po.cze:m powróciił do 
laboratorium. 

O ie<lenastej śniadanie zabrało mu kil
ka zaledwie minut czasu. Na koniec o szó· 
stei wieczorem, anaLiza chemiczna była u
kol1czona. 

AbSiolutną miał pe\1;no·ść, materyalną, 
że żadtna trucizna, jakJiejbądź natunr., n '. e 
była przyczyną śmierci brata. 

Od~rycie to, któreg-o wcale nie ocz.c
kiwal, rzuciło go w morze przypuszczeń, 
staiwiając go wobec zaga-d!ki nrie do roz
\Yiązania. 

.-- A więc zb~odma nie zostala spełni o 
ną, w jakim że zatem celu usunięto, a ra.
czej usiłowano usrnnąć c'.alo Maksymiliana 
de Va<lans? 

Ciemrwśd \\ , mnyśle doktora zwięk
szały się, tajemnica stawała się coraz bar
dziej niedocieczoną. 

Gilbert, którego od lat tylu pożerała 
straszna nuda, nagle ożył. 

O<l tej chwili nudzić się nie będ~ic. ŻY
cie }ego będzie miało podwójny cel. 

Wszelkie jego zdolności, wszelkie u
siłowania, skierowane odtąd będą do roz
świeceima tych oiemności i odszukanlia 
dziecka foainny. 

Maksymilian Pochowany byt z płer
~óeniem na paku Je-wej rQki, p i erśc iervem, 

· przyszłoi:, pracę, k;;óra! w swych pxząt ... 
;kach będzre może więcej v.ryimagaila orga
. nrzacyjnegio 1nakładui arvii.żeli Związek West 
ialsld, mający już przeszt~." , ., 

. - „Orędownik" podaje list nad~·stany 
nam przez p. A. Wojczyń-sldego, a '(}Owtó
rzywszy na:sze uwagi,· kończy tak: 

„Na tern mużna uważać s·pra\vę tele
gramu clio p. Kośaiels~ego za załatwioną. 
Nie p.rzedstawia ona materyału do ,.kwe
sfyji .stanu", jest jednak ciekawym obJa. 
wem, ina który nnacamy uwagę niezale-
żnych pism ludowych". · 

W rażenie ukazu carskiego 
w sprawie konstytu~yi. 

Ogl1oszenie malllifestu carskiego odby
ło s~ę w sobotę w różnych miastaGh Rosy1 
o różny·ch go<lzrna;ch, a prawie \ViSZędzli~ 
,bylo do peiwnego stopnia niespadziianką. 
Wobec panująceg·o \V ostatnim tygod!niu 
zamieszania w domysilaich ludności na te
mat sp.adziewainego ukazu, ogłoszeni.a jego 
oczekiwano wprawdzie w bliskiej przysz
łości, ale nlie polegano wiele na \\"SZYstktlch 
przypuszczalnych tenm1nach, z ·Obawy Pv
dobnego zawo<lu, jak dnia 12 bm. · Zwfa
szcza w M01Skwie nie spodziewano ~ę pro
k1amowami·a przed 15-rym Siierpnia starego 
stylu. 

Ukaz,. powi0luiący dumę paftstv:a, oglo 
szoirry byl PD cerk1wiach, w dtiennJiikach 
rządowych i \\" nadzwyczajnych wyda.
rutach prasy. W Pete,rsburgu pr0klain1owa 
no go taikże na uroczystem 1posiedzeruu se
natu, jednakże przy nader szczuplym 't1dzia 
le senatorów!, bo podobno tylko SJtedmiu. 
Krążące poprzectnli.o pogło ski, jakoby -car 
mbat przyibyć na to posiedzenie, nie spra
wdziły się, nie bylJ również żadnego mim 
stra, a wtększość senate>rów, chcąc \\i do
cz.nie zama111ifeslować swą niechęć do u
twonenia dum,y, po<lróżą do Petersburga 
nae chciiata przerywać swego pobytu na le
tnim W'Ypo-czynku, W Moskwi e, jakk-01-
wiek \\ poludrne uderz.ono w wszy stkie 
dz\Yony, nikt nie zwróc.i l na to bar.:zniej
szei uwagi i ogól dop.1e ro -0 d wychodzą
cych z cerkwi dO\Yiedziat Si'.ę o wydarze
niu. 

Co się tyczy przyjęc ia ukazu przez o
gót, to ogl·oszenie jego. WY\v1ałało w piern'
szej chwili naturalne w takich razach po m 
szenie i ożywienie, ale, jaik donoszą depe
·sze, tylko wśród jednoistek o pe1wnem wy
ksztakeruiu politycznem i wśród stran
:nictw. Przcważna jednak część ludzL klas 
niżej stojących spQ~eczm e, proletaryat, za
chowały się zurpelme obojętn~e z apatią, nie 
zdając sobfo sprawy z znac.ztertia teg.o m0-
mentu. Po \\-11ększych miastach, jak w P e
tersburgu, Mosk\vie, Odessie, Rydze, ma-

który mu służył do zaipieczęto\\·a111ia tes ta
mentu. 

Gilbert ob ejrzał te-n p i erśeii e~'1 staran
nie. 

Szczegółowe zbadanie dopr.owadzito 
go1 do ()dikrycia cząstek laku w zagłębie .... 
niach herbu. Lak ten byt jasnio czernion y . 

Pherścień użyty byl zabem niedawno, 
gdyż inaczej lak szczerniałby. 

Doktór schował pierśoień w małe pu~ 
de~ko, pu<l ~łiko to żamkn,ąit na 1klucz, i po
grążył się w rozmyślaniach. M,yślał o 
dziecku. 

- Teraz me już mni<e nie zatrzymuje 
- mówi~ do siiebie - muszę się dowie-
dzieć, oo Maksymilian uczY!l11il z moją có r~ 
·ką. 

Wiecwrem po lekkiej wie.czerzy, rzu 
<d się na lóż~o. i tak wielk!tem ·było jego 
znużenie, że pomim o zaprzątnięcfa myśla 
mi umysłu, spał kainti,ennym snem aż do 
rana. 

Pnomie,(1 słońca padający na łóżko o.
budził go. 

Wstał, ubrał saę sz1ybko, wypił filiżan
kę buh)mt i kiefoszek xeresu. uprzedził 
Wilhelma, że \\ yjeżdża ,i we<lfog wszełk ie
go pra'\.vc:Lopiodo'bieństwa 11Jie po'\vrod na 
rnoc do I(\\'adratowego domu. \Vyszedt z 
Mmfontaine i u<la! się d{) stacyi Survii
};ers, a ztąod koleją do Gotmpji•egne. 

PrzybY\\'SZY do teg.o miasta, -udał się 
na cmentarz, i zgłosał s:ę do urzęd.nYka 

.mającego tam nadzór. 
- Chdiałbym zadać panu kilka pytaf1. 
- I owszem pan\ie„. Odpowiem pan u 

na wszystkie <> ile będę mógł najlepiej. 
- Wszak pochowaino u1a tym cmemta

rzu nied'av.m:i:,, zwłoki, hrabl~ego Maksymi
liana de Vadans? 

/f"' ; 
J. l 

(Ciąg dalszy r astąp i. ) 
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1111J-es.~ ni{l \\. ywc.lal pvwszechnego wrnż.~
,nlii, poi miastach mniejszych w płerv•szej 
·chwiU prawdopooobnie. nie odd?)iałal 
wcale. 

V./ Królestwie, gdzje 01gół jest najwJ:ę„ 
ce} uświadomiony ze wszystkich ludów 
Rosy1}, manifest, jakkolwiek taikże do pe
·wnego niespodziiewany, wy,warł 7.Xllaje się 
najw4ększe wraże.nie, ale to już ze wzglę
du ina swo:ią treść. 

Petersburskie dzi~1ki wyrażają za
duw:Olenie z powodu man:fcstu o ·dumie i 
piszą) że Rubikon już p:rzekmcmno atoli 
czekeli }es.zcze cięż.ka walka z tiiuwknatycz
IItym porządkiem. 

.,Petersb. Wied." P:LSzą: Kons~ytucyo
:niścm\ których liczba w Rmyi jest miliipn, 
, będą dzi·ei1 19 sicrpni'.01 uważa.li za złowie
szczy i nliSZ{:Zący ich iiluzye. 

~)Syn Otiecz." 1natomiast uważa trn 
dzief1 za dzień zwyc'.·ęztwa narodu rosyj
sk~ego nad biurokracyą, która kmk za krn
'kieim ustępuje.. Jakkol.wielk można osą

·dzać d'umę, z.naczenfa jej nie można zaprze 
cz.yc. 

).Ruś" p!sze: Gdyby marnfestoiwi to
warzyszyło rnad:iniie swobody prasy, toi by 
toby w gwaraincyą szczerośdi i wzbud:zi
loiby wielkie sympatye. 

„NowDje \Vrcmia" pisze: Według sza 
blonu zachodn utworzen1~e dumy inie jest 
,konst:rtucyą. Atoli ma ona wielką w.artoś(; 
l"OZP'->czyna bow:~~m twórczą dzialalncść 
kraju. 

\Vnżeni1e,. jatlde WY\Varł.o ogloszenie 
ukazu n~ PolakÓ\\' pod Mioskalem określa 
wychodząca \\' \Varszawie „Gazeta Pol
ska'', jak nastęl}uie: 

Gazety warszawskie są w klopoc>ie, 
jak nazwać <lumę. cz,Y z europejska parla
rneii1tem, czy sejmem, czy izbą po·słów, 

czy radą. Najstos(Ywniej będzie Pozostać 
przy nazwie duma. Choć duma będ21'.e mia 
ła wi·cle wspólnych rzeczy z europejskimi 
parlammtarn~ i se}maITJJ, będzie ona miiała 
jednaJk wicie OS·Obnych S\\roich wlaścuw10-
ści, których sejmy innych namdów nie 
mają, będzie 11'~1prawidę Jiosyjską dumą; 
więc najlepiej przy tej naZ\\~ie pozostać. 

Różnica z sejmami zachcchnicj Eunoipy 
po lega na tern, że Duma .nie przychodz11 ja
ko w yraz zasadniczej zmiany ustroju pa·ń-

twDw.:go. Przychodzi ona jako jedna 
więce j instytucya w ustroju dawnym, któ
ry calkowicie pozostał w s'' ej mocy. V\.' 
Dumie nie nastąpiło ani przeksztaken·e 
z as.ad1nkzych u1staw pai'1stwa. atni nawet 
przekształcenie, czy od\YiOfame jakichkoi
\.\1ek praw czy przepisó\\7

• Rękojmie wol
ności ()S-obistej pozostają takie same jak 
były; rękojmie S\\iObody slO'\Ya, zebraf1, 
stm.varzyszeń również. Nowout\.Vt01rz1ona 
dumai, może się z biegiem cz3su sama przy 
\: Zynić ct~c te « '1 , -~ r1 ero może się 
.stać v.- przyszł.ośc:1. 

Do<lać trzeba jednak, że znaczenie i 
doniosłość tej nowej ·instytucyi nie zależy 
bynajmniej od tego, czy się ona mniej lub 
·więcej różni 0d J)IOkrewnych ,jnstytucyi w 
państ\vach konstytucyjnych. Trzeba tutaj 
przyikładać inną mń arę. Trzeba pytać, czy 
() twfora i utatwia ona drogę do postępu. 
Odpowiedź na to pytanie może być tyDko 
twierdząca. Przedewszystkicm, przez du
mę "chodzi na \\ idownię prawoda\\. czą 
gilos ludu, który ·wybiera jej czł1onków. 
będzie to z jednej strony głos kontr.oł1, z 
tl rugieL gtcs pctrzebnych ustaw. Jakie
kolwi J<. s~ w tej chw:·~i formy k1ointroli, 
mniejsza o to. Nahvyższy mam:fest o du
mie prze'' iduj e i wyraźnie zapow~ada m(J
Zl hvlość u<losk'Onale(1 w ustroju dumy. I to 
ie st \Vażne. 

Układ pailst\vowy powstał, jakim byl; 
:.ale dokonany zostal wył1om \V starej zas.s
<lzie op'iiek~ admin:stracyjn~j na<l ludnością. 
Dotąd hasłem rządów było: „dla was, ale 
bez was.;" odtąd już me będ21ie ,,bez was". 
Odtąd społeczność będzie mi·ała swój taikże 
')'los, 111ie ialm wieczna pupilka, lecz jako 
<io.frzafy i świadomy sw.oich potrzeb czyn 
ntk Jaką rolę bę<liiie ten cz1yuniik odgry. 
wał w rzeczyw.istośca, to już jest zagadka 
dni przyszłych, któn\ dziś nozwięzywać 
·byt-0 by przecfo -cześnie. 

Tutaj jeszcze podkreślić chcemy, rzecz 
:dla· mieszkar'iców kraju naszeg'() bardz() do
nicslą, a mianm\."idic, iJe i om także będą 
w ybierali przedstawicieli, którzy zasia
dać będ4 \\' dumie. Dotychczas jednak :me 
zostaJ 11stanow:1ony porządek wyibłerainia 
posló"· z l(rólest\va. 

Reskrypt Nałwyższy, ogłoszony w 
„Pra". Wiest." powołuje do życia ra<lę 
- Pecyalną pod prze\\o!Odnictwem sekreta
rza stainu, Solskie.go, która dppiero wypra
~uje odpowiednie przep)sy. Kiedy przepi. 
sy te uęd4 {)gtoszone, 111ie:ma co do tego 
w~kazó\\"ek. 

:.1runiifest Najwyższy o Dumie wkłaida 
t 

' 

na m1n:stra spra\v WC\\1nętrznych obow:ą
zeik opraoo\vaJ1iai przepi.sóW! o wykonaniu 
ustawy wyborc·zej z takiem wyrachowa
rciem, że.by \\1 po>łov.'iie stycznia 1906 roku 
mogfi się staiwt w Dumie „uczestnicy z 51 
gubernii i z okręgu w1~jska d10f1skieg-0." 

Czy i sekretarz stainu Solski tak pokie 
ruje pracamJi rady spe'cyalnej, żeby i ucze
stnicy z Królestwa mogli się zjawlić ·na pier 
wszem po1siedz.eniu Dumy w styczniu r. p., 
nie wia<lt()ll11o. Termin dla prnc tej na.dy, o 
ile przynajmrnej wiemy z depesz, ll'ie z-O
stał oznaczonY,. 

Warszarwska „Gazeta Po.Iska" wypo
wiied211ala nczywiśa1e tylim to, oo mogla, 
a nie to wszystko, coby chciała. 

Ziemie polskie. 
Z Prus .l.achodnicłl Warmii i Mazar. 

Sw!ecie. Wszyst.kiich 18 flisów z tra
twy, nai której jeden z nich po spożyciu O

gó11ków i perek nagle pod oznakam~ jakiejś 
dziwą.~j choroby zmarł, odstawiono celem 
z·badania lekarsku ego do diomu chorych w 
Chelmnie. 

Tczew. W Dąbrówce pDd Milobą-
dzem wydarzyl s1ię okropny wypadek. W 
oberży p. Sanieckiiego utl'erzyl niewinaty 
robotni,k Zielke z błahego po1wod1u posiedzi 
.alela Orinassa dwukrotnie w twarz. Gdy 
Zielke i po trzec.1 raz chcial swój zamiar 
w,ykrnnać, \Vyciągm\l O. rewolwer, dat 
strzał ·~ Zielke na młejscu padt trupem. 

Z Wiei. Kr Poznańskiego. 

Poznań. Tyfus nietylko w P.oznan.iu, 
ale nawet na prowlim:yi wzmaga się w bar
·dw wielu miastach :i wioskach. MJ;mo ścu
slych dochodzeń i badań uczonych) radz
ców zdro\via) tmd.no zbadać właściwy po
wód tej uprz,ykrznnej a niebezpiecznej ch-0 
roby, Jedni twierdzą i przypisują winę 
'\vndzie, drudzy mleku, 1inni jesz·cze ziele
niźnie. W Poznaniu l : ży obecnie w miej
skim lazarecie 114 chorych na tyfus. 

Niesłychany postępek „Sokoła" w 0-
siecznie. Kościaf1ska „Gazeta Polska" )J<).~ 
daje niesłychany wprost fakt, że sokoli poi 
scy na za.bawę sw1oją zapraszają po nie
m .. ecku - Nkemców" P,o złagodzeniu Z'bYt 
ostrych ustępów doniesien ie ,.O. P." o
pie!\va: 

P oliczek narodowy. Wiadomo po
wszechn~e, jaką opin~ę mają nasze tJO\\ arzy 
stwa solmlskie u rządu. li jak dobrze tam 
są zapisane. Mamy dość na to dowodów, 
zna je zresztą cale spoleczef1stwo. Nie 
czas i pora powtarzać je tutaj. Z drugt1ej 
st11ony znało spolec.Zie(1stw10• nasze „S01ko1-
ła" z onót takJch jak karność) brate1rstwi0, 
jedność i zgoda. Tak też i w rzeczy sa
mej 11a ogól by!o. Niestety je.dnak nie ma 
reguły bez wyjątku. I oto '' yjąte.k taki 
mamy. Donosil'iśmy już, że w Osieczniie 
powstało drug.ie gniazdo sokolsk.ie, ,.II Su·- I 
kół". Założenie tego gn(1azda napiętnowa1r 
śmy jako zerwa.nie sol!darności, o której 
codzienni ei po\vtarzamy;, że jest •Ona nam 
k1on1iecznie potrzebną. Nic przewidywali~ 
śmy jednak, ile potępienie nasze słuszności 
mheć będzie. Bo oto, czeg.o się d01\viaduje
my. Ubiegłej niedzieli to nowe gnia~do 
występuje przed forum publiiczne, urzą

dza zabawę. To n~c złego, pomyśli- każdy. 
Zapewne, że rn'c złego nie ma w urządze
niu z1bawy. Ale posłuchajcie, w robią 
pani0wie z ,.II So1koła", 1oto zapraszają oso
bnemh niemieckiemi zap11oszeniamu gości 
nlicnJlieick\lch .na tę zabawę. l(ażdy ,,Sokół" 
z pewnością zadlrzy z oburzenia na tę wia
domość. My po1stępek rzekomych „Soko
łó\v" nazywamy po imi.e.111;u - zdradą - i 
odma\\ iamy im miana soikołóW\ a poz.os ta
"iamy ·1m mhano, które samri przybrali 
,,Tu rnverein II". 

Zaproszenia podpisał niepjakiś v. Bro
dniaki .i· Kuśnierski. Ody dow1iemy się na
zwuska reszty tych panów, to je. o.gi101slimy. 

Gniezno. ,,Lech" donosi: Na 4 tr-
godnie aresztu skazany z·ostat redaktor na
szego pisma p. Teska za obrazę po.Iicyanta 
Dri·escgo. Ch::>dzHo tu o zajścii.e na tutej
szym dwo rcu marcu rb., gdzie to robotnik 
Graczyk wstał przez w,ymicnionrgo poli„ 
cyanta aresztowany w sposób, który w 
GniieźnH e wywotal wówc7as niemałe cibu
rzenie. 

Zastępca prokuratora p. ases.or KohL 
"111iósl i0 wysoką karę 2 miesięcy więziie-
1nia i to, aby prasę odstraszyć od krytyko
wania policyi. Twierdził) że ,.excmplar1-
sche Strafe" ]$t tutaj m11 n~ejscu. Sąd' O· 

rzekl, że 4 tygodnie aresztu wystarczą. 
Oprócz tego skazany został p. Teska 

na 20 mr. kary porządkow-:j. P. Tesika za
łoży apel3.cyę przeciw temu wyro.ko\\ii. 

„~~.>~ ;~ ~ „ 
. -

"1iadomości ze świata. 
• ,.. ... .,. <I 

Niemcy. W śród nielicznych dzienni~ 
kÓw nielmie~i.ch, które zajęly stanow~sko 
krytyczne wobec ostatniej mov.)'! ··cesarza 
Wiłhelmai, '\\;ygłoszonej. w. Gnieźnie, na u
wagę zasługuje artylkul „Frankfurter Ztg.'· 
Jed}'ine to pra\\tie, przech01wujące tradycye 
daw,nego Liberalizmu, czasopismo w Niem
czech, przypomina: cały szereg krzywd ·i 
bezprawi wyrządzonych Bofakom, a w. 
kof1cu wy;po"l\lada zdanie następujące: 

„Czyż w takich warunkach można 
brać Połakom za złe, jeżeli nie wierzą za
pemnieniom urzędowym, jakoby nie mieh 
być pozbawieni swego języ.ka i sw,dtch 
\vllaściwośc'i szczep.owych, lecz przeciw,nie 
ois;!ągają wrażeniei, iż Prusy prngną pozba~ 
wić ich. trad'ycy1 narodowych? 

„Polityka przymusu i klócia szpiJikami 
może mi1eć tylko ten skutek, że poglębi co
raz więcej przeoiwieństwa dwóch na11odoJ 
wośc\. falwż skutek ten został w~mocnio-. 
ny i przyspieszony przez walkę ekonom1-

·czną z Polatkami i ustawy wyjątkowe. Po
.;litycy gwaltu sądtihi, że znaleźłi ka:miet\ 
mądrości, gdy wpa.dli na pomysł w1yikll'p\1e-

1 nie ziemi z rąk po1skich. ZapomnieiLi tylko 
o tern, że gęsto os1:1adlej ludno1ści nie można 
wyprzeć z kraju, że nie możina też - jak 
dawnemJ1 cza.sy - wytępi'ć jej ogniem i 
mieczem. Tak więc sk0ińczyJ.o się na u
twl()·rz.eniu kilku oaz niemi,eck.Łch i na obu
dzern~u zdrowej reakcyi w spolecze1ństwie 
polski1em. Polacy zabrali się do pracy, 
z,organizowaH SJię. Miejsce szlachty zaję
ły silne i zdrowe warstwy średnie; żadine 
powiększenie funduszów kola.r~izacyjnych 
nie posuwa na1przóc\ dzieła giiermail1~zac,y1, 
przeciwnie - Polacy wypierają cora0 wiię
cei żywiioł n1iermieoki. Wreszate zaś, wsku 
tek polityki kolotnizacyjnei, ziemia taik pod
niosła się \\: ce.nie, że k·o·loniści niemieccy 
nic mogą jej nabywać a właściciele nier 
m1eccy sprzed•ają chętnlie swe grunta dla 
sutego zysku. 

„Nie gwałtem. . le-cz usposobi en iem po
kojow1em - .kończy „Frankfurter Ztg. '' 
swą krytykę mowy ginieźnieńskiej - mo
żna pozyskać Polaków, a przedewszyst
kiem sprawiedli\.v·ością i zupełnem równo
uprawruien{em". 

Z Maroko. P.osel fraµcuzki · wręcz.ył 

-w Fezie notę, w której \\ sposób stano" - 1 
czy d-omaga s;.ę wypuszcz-:nia na \.Volność. 
algiersk:1ego kapitana, ukarania \Yinnych i 
zapłacenia odszkodo\van1a. Slychać, że 
rząd francuzki na wypadek r.iieuczyniienia 
za.d·ość telmu żądaniu, planuje natychmia
stową demonstracyę, tj. obsa<lzen,ie jaikie
go punktu na granicy alg.ierskiej, lub też 
demonstracyę flotową przed jednym z po,_ 
słów mamkańsk:ch. l(ola dyplomatyczne 
są przekonane, że suHan da natychmiast 
zadosyćuczynuenie. 

Nt~mcy ruiby popierają Francyę. 
Z Norwegii. Storting odbyil tajne po

siedzenie obradował nad przedłożeni.em 
rzą;dowem w sprawie razpoczęc.ia- roko- 1 
wań z Sz·wecyą. PrzedlC?1żenie przyjęto 
104 glosami przec i1w 11. Przedłożenie to 
upelnomocma rząd do podan'ia SZiwecyi do 
\\~iadomości wyniku głosowania ludowego 
j1 do podjęci.a rokowań w sprawie poko]o
\\. ego rozwictzania kwestyL dotyczących 
Unii) jakoteż do zamianowania delegatów 
którzy ·mają Norwegią zastępować prz); 
pertraktacyach z Szwecyą. 

Czy się delegaci japońscy przestraszą? 
. Rosyjski minister komun'ikacyi, ks. 

Ch1lkow, w poniedzialek weczorem wyje
chał do Ma.ndżnryi. Celem tej pGdróży 
jesr ::i bjęclie nadzoru osobistego nad trans
portem św1ieżych wojsk msyjskich nEL plac 
boiu. Równocześnie ks. Chriłko\v będzie. 
dozorował budowę linJ1 równoległej do 
głównego toru od stacyi Tomsk. Ta linia 
równoległa ma ułatwić szybszy prze\\ óz 
wojsk. Rosya przygotowuje się na 2 lata 
wojny. 

Z rokowań pokojowych. Donieśliśmy 
już, że •na raz.ie dalsze trn anie układów 
jest zape\v nionc. 

Ob ie strony przygot-0-v.rały protokóły, 
które s ob ie przedfożyły na środowem po
siedzeniu koinfornncyi. W protokóle wy
wodzą rosyjscy delegaci \\ sprawie odrzu 
conych warunków co następuje: 

W art. 5. Japonia· przedsta\\ 1a S\\ c żą
<lanąe pozyskania Sachalinu, jako zupełnie 
uspra\\ iedliw~·one jej narodowumi prawa
m\, już choćby dla tego, że obecnie wyspa 
ta zostala faktycznie obsadzoną ·przez ja
p.of1Slkie wo1jska. - Rosyanie hnerdzą, ż.e 
przed r. 1850 Jap.of1czycy nie ponieśli ża- · 
dny·ch pretcnsyi do Sachal~nu, ponadto zaś 
·ne byJi,by \V możności kolonizować tej wy
spy oraz, że rosyjskie prawa do tej wyspy 
uznane zostaJy ostateczinie w. trakta.:ie z r. 
1875. 

W art. 9, domagają s:ę Japo-ńczy;;y zar: 
pJacenLa odszkodowania wojennego na pod 
sta\Vie faktu, że Rosya była stroną ataku
jącą, a Japonia byla zmuszoną dla utrzy;
mania swojej niepodleglłośdi bronić si~. Po'-
1n,:ieważ Japoni~ wszędzie •była Z\\ryci~zki:i 
iest upraw111roną do żądania odszkodowa
nia. Rosya odmawia zapłacenia odszkodo 
wania, gdyż nic uznaje, jakoby była pp
szkodowaną i twierdZJi, że J a.ponia nie ma 
żadnego prawa do żądania zwrotu ko1sztów 
p.ontl!eważ japollskie wojska inie ·obsadziły 
żadneg91 rdize:nnie rosyjsk\l:ego obszaru. Ta 
kie żądanie jest bezprzykładne, Rosya ni
gdy: nie zapłac.ila odszkodowania wojenne
go, nawet wtenczas, gdy Na1>0leon obsa
dz!ił Moskwę. 

Co do art. 10. oświadcza: R.osya, że 
żądanie wyd•ania internowainych okrętów 
wojennych sprzecurwia się zasadcim między 
111arodowego prawa. Żądanie Japonii u
trwalenia JX>koju na Dalekim Wschiodllie, 
przez ograniczenie rosyjskieo władzy na 
morzul ord'rzuca Rosya bezwarunkowo, na
tomiast g·otową jest do złożenia oświadczc 
·nia, że n1ie zamierza zagrażać 'vladzy mor
skiej Japonii na Dalekim Wschodz~e. 

Z różnv~r. stron. 
Esse n. Walka zarobkowa w prze

myśle budowlanym w obwodzie przemy,. 
słowym reńsko-westfalskim zakończyła 
slę ugodą, zawartą w czwartek pomię'dzy 
organizacyami pracodawców i pracobior
ców. Uchwały nie są jeszcze. obowięzu
jące. 

Langendreer. Zgorzała tu stajnia Tbm
merbeiI'a. W plomieniach zir-1.alazlo ·śmierć
<lwoje dzlieci, które praw:d-opodobnie ogfueó. 
wznieciły. 

Eppendorf. Gólin:ik Messerschmiedt 
został odurzony przez gazy, co spo\vodo
wa,to następnie śmierć. 

W Paryżu zmarła 22 bm. znakomita 
p.oetb p-0.!ska Seweryna Duchyńska. 

t 
\V czwarte c p1d obało t-ię Panu Bogu 

zalnać z tego świata moja, na.ju nrhań~?!l\ 
2onę -

śp. Agnieszkę Biernat 
~ " . dwudziestym osm~·m roku źyciB. 
I' grz O Odbęrl7.ie Pię W 'l .~botę fllQO O 

godzinie 8 w .l';ssen-West, vrzy ulicy 
Ehrenzelle1°dtr. 107. D 1 iuSZflC o tern 
krewnym i znsjomym, pr<>@zę o licz'.ly 
udział w pogTZt>bie. Pogrążony w smutk11 

ffi !\Ż 

Franciszek Biernat. --
Tow. gim. ,,Sokół" w Rauxel-Habinghorst. 

W 11iedzielę, dnlia 27 sierpnia o giodz. 
2 po pół, ·ódbędztc się nadzwY·czajnc walne 
zebranie w lokalu p, W esse!. Na porządku 
Dbrad wybór nowego prezesa. O liczny 
udzial prns,i. Wyc,Wial. · 

Towarzystwo św. Józefa w Altenessen 
donosii wszystkim P()laikom, iż przybędzie
iksiądz polski słuchać spowiedzi św. oa 
wtorku, 29 bm. po pol. od godz. 4, \\~środę 
30 bm. caty dziei'L W śrndę po pot. o g. 
7 nabożei'1stwo z kaza.111iem. O liczny u
dziall w naboże(1stwie i sp0\\1iedzi uprasza 
(2) Zarząd. 

m~•m~~~ttt~~~~łJ~~ 
Szanownemu 
LUDWIKOWI KONIECZN.ElllU 

2l I\ray, składamy nasz~ najszczersze ży~ 
cze.nia zdrowia, szczęścia i wszelik.iej po ... 
myślności, a w końcu w0lamy: mech ży.., 
je Ludwtk .Kornieiczny, aż ca~y l(ray za
drży! 

Marcin l(shłżek. Andrzej Błaszczyk. 

tłt~~~~W.}li~~~~~~~lł 

W sprawie „Swiętojózaiacia". 
W niedzielę dnia 27 sierpnia odbędzie 

się zebrain/ie komitetu ,,S\.\1iętoiózafada" w 
Gelsen•kirchc-n w lv-kalu p. Lobek, ul'ca 
l(Jirchstr. o g10dz. 11 przed pol. Uprasza się 
o punktualne stawr.ienie się \\ szystkitch · 
czlonkó\V komitetu. poniewaiż są ·wa'żne 
sprawy do obradowania. 

Zarazem upraszarrny wszystkie Za
rządy Towarzystw i wszystkie osoby, 
które mają pieniądze ua „Swiętojózafacie", 
ażeby raczono je nadesłać na ręce p. A. 
Brejs.ktiiego \'.\- Bochum, ażeby możn:a wy
pła-01ć z.alegle styp~ndya. (2d) 

Matysiak, przew. Kem. S\\1iętojózafacia. 
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enry . c ·Dren, 
~aitań„zy ·i vajwiekszy chrz e ś c i a ń s k i skład w m1e3scu . 

Najtańsze źródło zuknpna JDa~ 
t.erJj na SI1knie, nb1•ań dla Dł~Ż· 
czwzn i •łzieei oraz ko1•Cekc1 i dla 

9.1 • •J 

Derne. Bahnbofstr. 10: 
. • t ~~ n1ew1as • ~-~ 

----- . Zawsze polska usluga. 

Szanownym 
polecam rr ój 

w którym wykonu,ię wszelkie prace wcbodzfłce w zakre~ me
go zawodu 

akuratnie, tanio 

w Bruckhausen, 
ulica Cesarska 56. Kaiecratrasse 56. 

Szanownym Rodakom polecam mój 

~alon =olarskł 
połączony ze zakładem do wyrywania plombowania. 
wprawiania no111<ych .z~bów. Zarazem polecam 
wiei.ki w~ bór 

wiązarkó-.v, kart, powin~z•.wań, listo
stow ego pa piern 

wszystko z polskim napisem. T~ ksamo polecam 
wielki wybór c){;ar i papl.-rflSÓw. 

Kreslę się z szacunkiem 

Wacław Kaube, Oberhausen 
Kirch~eg ó8. (8) -Baczność Bruckhausen i okolica 

Rekrutom odchodzącym na jesień do 
wojska zwracam uwagę. iż dostarczam 

spodnie wojskowe 
tanio i podług przepisu woj::ik)" eg'•. 

Szanownym Rodakom w ESSEN i okolicy 
uprnejmic iż otworzyłem dnia 15 sierpnia 

skład cvgar i papierosów. 
- =--=-= Mam także na składzie -::::::::::::::•-

laski, fajki, portmonetki, cygarniczki, karty polskie 
z widokami, papier z polskiemi napisami itd. 

Proszą Rodaków o łaskawe poparcie 

Wincenty Szumniłowski, 
w Essen, ul. Stoppenbergerstr. nr. 11. 

a =rjiłifoM& 

-~~~···iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
Adam Słoma, 

krawiec polski, 
w Bruckbaueen, ul. G1 ilnstr. 10. 

T.SCD ··
1AN, 

Filia 
Kirchweg 140. 

I 

Baczność 
Rodacy! 

jedyny polski skład mebli oraz całkowitych 
wypraw w Wanne. 

ul. Bahnhofstr. 104, naprzeciw lokalu Schatera. 
Polecam mój bogato zaopatrzony skład mebli, ma

szyn do gotowania, wszelkich sprzętów emaliowanych 
kuchennych oraz '" ózików dla dzieci we wielkim 
wyborze. 

Za. gotówkęt Na odpłatę! przy odpowiedniej wpłacie. 

I<anapy i materace wykonywam 
we własnym warsztacie. - Stare ma

terace przerabiam spiesznie po cenach 
niskich. - Szan. 
Rc1daków proszę 
i nadal o ła
ska.we poparcie 
mego przi)dsię
biorstwa. Nie-

chaj hasłem każdego bę lzie: Swój do swego. 
Z wysokim ::;zacunkiem 

Jan :Sarańekt 
li 

_l ____ K_. _u_pu_J_t•_,le_.) ___ \_ 

• 

Kupuj obuwie 
u 

WllH. O EWERT, 
w Gelsenkirchen Ili, 

którego skład obuwia jest największym i• 
na~starszym w miejscu. Najwięks.z.y wyb~r 
wszelkiego rodzaju obuwia od naJzwykleJ
szego do nsjlepszego. 

No_jhpsze obuwie do roboty. 
NaJwJęk, '" mie.jsca warsztat ~repera. 
Skora usługa! Najtai1sze eeny ! 

.l':: !n"' 
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Najwiekszy skład kolonialny 
tłuszczów 1· wino 

Olej lniany litr 45 fen. 
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:?!?°a =111111 
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:Rudolf Ro be:rt,nast. I; 
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kotucbów. bleUwy, szelek, rękawiczek, lasek. 
Portmonetek. 

pociąganie parasoli od deszczu l 
slońca. 

= 
Z poV1 odu, ze interes ma I 

~~pw~f. ;j~;~~~daż~ 
wszy 3tkich :r:" 

- zegarków. ,owarów c= I 
; :r.łotnfo„-ych i okuła r. r:r:' 
~ = ty1ko najlepszpj jah osci. = i 
~ ~ 

I~ Obt•ąezki Unbne, ~ 
• ~ aż do poło..,, y '"'artości. ""'I r :! Reperacye tanio! Reperacye tanio! ~ 

~
~ JOZ.EF WEISKAltlP, ~ 

ul. Dworcowa 92 Ht>rne, Balmhofstr. 92 •• 1 
v. pobl. prze. ścia przez ter .kolejo·i\'y, 

llRmllmD!I~ ~~ &mill!ilil&lllii -Wysyłkowy handel I 
maszyn do szycia 

potrzebnje 

agentów„ 
Doświadczeni w tej branży pano
wie .zechrą złożyć zgło s zenia do 

,.Wiarusa" 

właścicit 1 M. Gerber, 
Kamen, narożnik ul. W eststr. i Schulstr. 

Najstarszy i największy w Kamen interes specyal. 

Eleg. garderoba dla panów i eblopeów. 
li Pracownia ubrań podług miary 

przy gwarancył za dobre leżenie. ~ 

Wszelka garderoba do roboty. 
Soecyalny oddział 

OBU IA 
dla p~ń . panów. i dzieci t}lko dobrej l trwalej 

jakości, po cenach ba1~dzo tanich. 

Skład ka.pełoszy 
pod firmą: 

Bruckhausener Huthaus 
zwany Guthaus poleca : 

ką.pelusze, czapki, parasole, laski. 
..- bieliznę męzką 

ciągle we wielkim "\"fyborze po cenach najta:ii,sy,ych. · 

Proszę uważać na f rm~. 

Bruckbaosen, ni. 11.alserstr. 60. 

nie będlie na.chodzić domn tym, którz ; swą WYtJrawę jako to: 

Dl /ble, 01;11 • ka, łóżka 
it.d. na OllJJłatę albo za gotówkę kupować będą u 

.Jonas Uosn1anna \V Derne„ v d. Heyd~tr. 17 . 
q i&PMłł ' +D& %&8HEZ ' --- - ---·--·· - ____________ _z:_ ___ , 

Z.a drvk, nalclad i redakcy~ odpowiedzialny A ot o n I Br t f s k I w Boctrnm -- Nakładem 1 ;;1donkami Wvdt.1wnktwa „Wn1 rn~ PoiskieQ"o" .,., Bochtl'T1. 
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• todlłenn1 plsao 11dnw1 dla Polak6w •a obuyjnłe, pMwłt•o•• 9'wła1l1 orą1 sprawo• •arodowym, politycznym ł zarobkoWJ& 

Wychodzi codzierinle z wYiitkiem dni poowiątecznych 
1

Praedl>lata kwartalna na poczcie i u listowych wynosi 
J mr. 50 fen .• a z odnoszeniem do dom.u 1 mr. 92 fen. 

Wiarus Polski" zapisany jest w cenmku pocztowym I lmlt late za Wiara I DJczrzn1 J 
Za inseraty placi sie za mieJsce rządka drobnego dmb 
ogloszenia zamieszczone przed inseratami 40 fen. KM 
czesto oglasza, otrzyma rabat. - Listy do „Wiara• 
Polskiego" należy frankować i podać w nich dokla4· 

•• pod znak!em ,.t. polnisch" nr. 128. ny adres piszącego. Rekopisów się nie zwraca. 

Redakcya, Drnkarnia i Księgarnia znajduje się w Bochum, przy ulicy Maltheserstrasse. - Adres: „ Wiams Polski", Bochum. - Te 1 ef o n u nr- 1414. 

Rodzice polscy? Uczcie dzieci swe 

. •łwlć, czytać i pisać oo polsku t Nie jest 

P.lakiem, kto potomstwu swemu zniem

llYĆ się pozwoli t 

z wypadków dnia. 
O rokowaniach pokojowych brzmią wia

domości znów niepomyślnie. 
Zerwania rokowań P!Okojowych ocze

kują prarwie z pewnością~ gdyż R:osya ni~ 
ch<:e ustąpić. Być może Jedna:kow-0ż, że 
konferencya potrwa jeszcze dni kiil!ka. 

. Położenie w Polsce pod Moskalem jest po
ważne. 

Strejki polttycz.ne są znowu na porząd 
i ku dZ'.Iennym. 

W Warsza\vie ogłoszeni•e stanu oblę
·żenia zrobiło wrażenie przygnębiające. 

Ruch na kolejach nadwiślań~kich u
stal. 

W guberni~ siedleokiej panuje strejk O•· 

góln:r. 

Telegramy„ 
Petersburg. Na kolei syberyj. 

· skiej wykoleił się pociąg • 22 żołnierzy po 
nlosł<> śmlef"lć na mfejscu, 38 jest ciężko, 10 
lekko rannych. Żołnierze po_chodzmłi z gu
bernn kijowskiej. 

K o p e n h a g a. Flota angielska w 
drodze do Swinoujścia przepłynęław pią
tek przez wody duńskie. 

J( o n s t a n t y n o p o I. Z AzyJ mniej
-szej donoszą znów o· rzeziach urządzonych 
przez Turków pomiędzy Armeńczykami. 

Fałszywi · oskarżyciele. 
Odi pewnego czasu „wielcy" politycy 

westfalscy i ich zwolennicY, grupujący się 
okO!ło d-0rtmun~kie.go „DZIJ.ennika" i p. 
.ł(ościełski·ego usiłują na wfocach naszych 
śpiewiać hymny pochwalne na cz.ęść panÓ\V 
Koścltels~iego, DziembOIWiSkiego i przyja
:ciól tychże. A gdy lud polski, który zbyt 
d.obrze zna politykę tych pal!1ów, nie chce 
rwtómwać tyim hymnQm, wtedy „wielcy" 
IPOlrtycy dortmundzcy i 'ich zwioLennicy 
ipiemą s.~ę ze zilości, i wi0la.ią, że na obczyź 
111.ie uprarwii.a $ię politykę „polsko-westfal
ską" , że p:odburzai się robotnuka polskiego 

' :Prz.cciwko reszcie społeczieństwa, tak 
!Szła:chcie. jak inteltgencyi, tak przeciwiko 
światlejszemu kupcowi Rodaik-0·wi jak rze
mieślriJkowti, że podburza się przeciWi Pol
sce calej. 

I te zarzuty wypowiadają owi pano
.wie dlai tlgio, że lud polski na dbczyW.ie 
nJ,e chce Śpttewać hymnów nai cześć panów 
il\ościetskiego, Dziembowskiego i t. d. 

Paina Kościelski~go, który byl i jest 
•głową naszych ugodowców, -Opisywać nie 
.potrzeba, bo dostatecznie jest znalllY, a że 
dziś p, Kościelski nie brata s-i~ już z niem
iea~ w sa·Lonach niemieckich, to już n1c je
. go. zasluga. 

Kim jest p. Dziembowski? Obczyzna 
miała spos0bność doklaidlnego poznani.a 
·sposobu myślenna p. dr. Dzi>embawskliego 
lll:ie daWJniej jak przed kHkoma1 tmeslącaml 

W wygasłym „Kuryerz,eJ ~nańskim': 
izamieścił p. dr. Diliembo!wski w końcu, 

,,grutlnia roku zeszłego artykuł pod tyfu.łc.m 
,,Prace Kola polskiego na: połu ustawoda~ 

·wst\\'31 socyałnego 1890-1900. u 1W ~.rtY,-

. . 

••••••••••••••••• 
Baczność Polacy w powiecie Essen! 
Kandydatem Polaków przy wyborach uzupelniaj(\cych w powiecie 

esseńskim, jest znany powszechnie i wielce około sprawy narodowej 

zasłużony literat 

JÓZEF CHOCISZEWSKI z Gniezna. 
Trzeba agitować, aby w dniu wyborów wszyscy Polacy tylko na te

g·o narodowego kandydata głosowali. . 

kale tym pisał p. dr. Dziiembowski pomię
dzy innemi, c-o następui-e: 

„Niebawem ukaże się poważna pra· 
ca źródłowa dająca pogląd historyczny 
na prace l(oła polskiego ~rłamentarne
go. Jeżeli dzi§ w tej samej kwestył głos 
zabieram t-0 powoduje mnie do tego za
rzut, który niejednokrotnie słysza'łem, iż 
Koto polskie parlamentarne „dawnego 
autoramentu nie zrozumiało dostatecznie 
kwestyi socyalnej, nie zajęło się miano
wicie obroną słabszych, stanu robotni
niczego, ale prowadziło politykę sfer 
posaadających. 

Koło polskie (dawne. ugodow.e. Przy
pisek Red. „Wiarusa Polskllego") unika
ło, 1i to słusznie (?) zbytecznego (?) ak
centowania, iż pracuje w interesie sfer 
słabszych ekonomicznie, bo niema stron
nictwa zacząwszy od konserwatystów, 
a skończywszy na socyalistach, któreby 
aż do znudzenia nie zaznaczało swych 
sympatyi dla robotnika, dla ubogill'1, ka
lek, starców, wdów i sierót. Czynią to 
przeważnie nowicyusze (?) i drugorzę
dne (?) siły stronnictw, gdyż wytrawni 
parlamentaryusze nie powtarzają tak ba
nalnych komunałów (?), ale wiedzą o 
tem, iż w kwestyi socyalnej jedynie roz
strzygają czyny, a mianowicie stawia
nie projektów wykonalnych i praktycz
nych. 

Artykuł swój zakol1czyl p. dr. Dziem
bowski talk: 

„Natomiast wystrzegaliśmy się 
wszelkiego działania„ obliczonegQ jedy
nie na agitacyę. Sprhwa to bardzo nie
bezpłeczna, bo porusza umysły, obudza 
nadzieje, które spełnić trudno. „Skrócę 
nie czasu pracy i wyższe myto!" takiem 
hasłem wolno walczyć socyalistom, -
•nam(?), bo naszym jest obow.iązkiem 
kształcenae stanu robotniczego, a nie 
podburzanie (?)." 

To są poglądy p. Dziembowskiego, 
które w zupełności pOO,zĄelają jego przyja
diele polityczni. 

„Wiarus Polski" WÓ\Vicms wystąpił 
stanowczo przeciw wy1wodom p. Dziem
bowskiiego a miain1owi1e11e nrzeci!w charak
terystycznemu zdaniu ostatniemu tyczące
mu siię skróceni.a czasu pracy i podW!yż
szenia zarobków. I ,,Dzliennik Berliński" 
nawięz.ując do tego zdania barxl.zo deLilkat
nne zauważyl, że spraw ta1bch wJdocznie I 
p. dr. Dziembowski nife rozumie. 

„Wiarus Polskti" odpowiedział wów
czas: 

A więc takie jest zrozumienie połity
kl społecznej u p. Dzlembowsklego 'i to
warzyszy! O skrócenie czasu pracy i 
wyższe myto walc~ wolno tylko so
cyaUstom no i wszystkim innym lu
dzlom, tylko nJe robotnikl()JD półskłm ! 

Takie są pojęcia p. Dziembowskiego? 
Panom posiedziclełom dóbr walczyć 
wolno o jaknajwiększe cła na zagranicz
ne produkty rolnicze, by własne jak naj. 
drożej sprzedać, im wolno bezustannie 
wołać o niskie taryfy kolejowe, o nowe 
ulgi i dary dla rolnictwa, fabrykantom~ 
właśClicielom kopalń, kupcom, lekarzom, 
panom mecenasom wolno walczyć o lep
szy byt, o wyższą płacę za swe wyroby 
lub swą pracę, im wolno starać się o ży. 
cie jak najprzyjemniejsze, robotnikowi 
polskiemu p. Dziembowski prawa do te
go odmawia. Hasła, które inne stany 
od wieków głoszą, i według których 
od wieków postępują, u robotnika Pola
ka nazywa p. Dziembowski podburzają. 
cemi .i socyalistycznemi Takie zdanie 
giłosi człowiek, który przecież pragnie 
uchodzić za wykształconego, i którego 
panowie ugodowcy uważają za swego 
najwybitniejszego przedstawiciela i gło
si on je w czasach, ~ których każde pań 
stwo nowożytne - nawet zacofana Ro
sya - stara się o polepszenie dolf robot
nika o zrównanie go pod względem pra
wnym z innymi stanami uważając zdro
wy i zad-0wolony stan robotniczy za 
źródło siły państwowej ~ podstawę 
przyszłości narodu. Bogu dzięki ludzi 
z poglądami p. Dziembowskdego usunę. 
liśmy już w wielkiej części od kierowni
ctwa w polityce naszej narodowej a usu
nąć kh trzeba do jednego. 

Taik smę przedstawU robotnikom pol
skim p. dr. D'1iembowski, przyjaaŁel p. Ko._ 
ścielskiego. 

Czyż za to mają robotnicy polscy śpie
wać hymny pochwalne na cześć pp. l(o
ścielskiego i Dziembowskiego! 

Czyż dziwić się można, że lud słucha'ć 
nie chce tych, którzy p. l(ośclełsk,(ego i 
Dziembowskiego wynoszą pod niebiosy i 
nazywają ich ludźmJ „najszlachetniejszy. 
mi"? 

Czyż to nie objaw naturalny i słu
szny, że robotnicy polscy na obczy. 
źnife protestują wywodom tych, którzy 
chcą gwałtem świadomie czy ulieświjado
mie oddać lud pod komendę owych panów, 
uwielbiają ich na wiecach „Straży", wysy
łają do nich telegramy itd., jakoby na ob. 
czyźnie nic JJ\ilniejszego nie był{) do czynie
nia! 

Poglądy polityczne u pp. Kościelskie
go, Dziembowskiego i ich przY!iaciót poJl
tyc1111ych są z natury rzeczy inne jak u ro
botn\iików polskJich szczególnie zaś WI spra
wach społecznych, w których p. Dziem
bowski zajął w im.ien1u s\vych przyjacioł 
staiD0iwisko wprost krzywdzące robotni
ków-

Pana Kościelskiego wiążą z jegoi wiel
bicielami stosunkii pryvtatne, któr_e ze spra-

wą pubHczną nie mają nic wspólnego„ 
Lud poilski na obczyźn~e anu p. Kościelskim 
ani p. Dziembowsk1ilm zachwycać się nigdy 
nie będz~ie, bo miaiłby chybaJ powód do ży
W11e01iai wrę'.cz prz1eci:wnyich uczuć, jak 
zwyż wyikazaJiśmy. 

A że tak jest nie wiruien temu robotnik 
polski, l1ecz tylko p. Dziembowski, gdyż 
inre robotnilk polski skrzly.Wdz.ił p. Du.em
bowski1egio, le-cz odwroitn~e p. DziembolW
skJ robotn~ka polskiego. 

Dortmundzki „Dziennik" swem sza
stainiiem się nk w tern nie zmieru, choch:lż
by jeszcze więcej W1Ymyślał na l)Olityk~ 
, ,połsko-westf alską". 

Jesteśmy Polakami, więc upraw!ar'lY. 
poJityikę. polską, a ponieważ żyjemy we 
W estfalri w ·odrębnych warunkai;;h w1ę~ 
też nasza polityka nosi słusznie znamiot?a 
pew.nej odrębności, którą zwolennicy pp. 
Kościelskiego i DZiuemboiwskiego mogą na
zwać westfalską, je.że1Ji. im się to podloba. 

Ri0botnlik żyjący we Westfalii, na 
którego zagładę zewsząd! wrOgtC>wie czy
chają, zniewolony jest prowadz!ć poliityke 
za!Stósowainą do wanmków i stósunków, w 
których żyje, ·i jeżeU. prowadZi polityikę 
polsklo wtestfalską, toi dobrą prowaidzi po
lHyikę, bo naikazuie ją roQ:sądek i' zmysl 
obywatelski. 

Prz.ecież żyjemy we ·W-estfatlirl.\ w zu
pef.n.ie innych warunkach niż gdzieindzielj i 
nie moiemy we; WestfaHiJ upraimać ~olity
ki1 poznańskiej PP. Kościelskjiego L Dziem
bowskiego. 

Bezp.odstawne skargv i niegodziwe za
rzuty falszywych oskarżydcli zawsze spo
tkają się ze stanowczą ·odlprawą <Jgólu \\. Y
chodźców polskich. 

Wybory w Opolskiem. 
Zwyciężył więc w Opolu kandydat 

centrowy ks. Abramskii, który zawarł ug-0-
dę z komitetem Wiyhorczym polskim, po
twierdzoną przez nasze nacz.elnc wladz.e 
wyborcze. Pokonany z.ostał kandydat ha.
ilrntystów aent~OIWych bankier Reymann 
·przeciwstawiony ks. Abramskiiemu za1 to, 
że tenże porozumia)l się z. PolaJk.amli: 

Ks. prob. Abramski' otrzymał 254 gło
sy; banJdier Wladyslaw1 Rcytmann 194 gto
sy. Gł'Osowalo więc 448 wyborców, a u
prnwn)!Jonych oo głosowainiiia j.e'St 507. U

.nneważniono według „Gaz. 0Po1skiei" wy
bór 5 walmanów; wstrzymało się od! glo
.soiwania 58 walrnanów, między nimi czte
rech księży. 

Z paiwyższych liczb wynika, że prąd 
hakatystyczny u cenfrow<:ów na Slą.ziku 
wzmaga się - ten sam prąd, który opano„ 
wal już zupełnie ce.ntrowcówi Wiestfalii i 

Nadrenllli. robi·ąc z ruch polalqoiżerców za
cieklejszych nieraz od kons-crwatystów i 
Hberalów. 

Nawet ·czterech księzy pracujących 
przecież w parafiach praw1ie zup.eł.nie Pol
sko katohcki·ch nie oddało głosu swemu 
Ironfr.atrowti k$1ędzu Abramskiemu, za to 
że zawaml ugodę z Polaikaimi. Czyż 1!o nJie 
charakterystyczne! Pi0żytccznem byłoby 
jeszcze, gdyby „Gaz. ·Opolska" dioońosla, 
·Wlielu też księży oddało głos kain<llydatowi 
hakatystów! 

Niemniej cickaiwą }est odezwai centro
wych hakatystów w:ydana przeciw ks. 
Abramskiemu. Brzmi ona we<l~ug „Oaz . 
Opolskiej", jak następUje: 

„Dn:a 24 t. m. odbędą się uzupełnifają
ce wybory do sejmu na miejsce zttnarleg<> 
rad'Zcy sprawitedliwośc.i p. Vogta. Dwóch 
kandydatów stoL naprzeciw1 sieb'te: ks. pro
boszcz Abramski i radzca miejski pan. ban
kielr Reymarm. Jeden jak drugi wsU!pi w 
razie swego wyboru do Centmm. 

'Któremu z tych dwóch kandydatów: 



''r.:entro~·:rch ma ttL~mre.ckv-narod.o:wy wy
~ swój glos oddać? 

Może to tylk91 podług przckońanta: pod
, pisanych być P-. Reymann; ałbov.1iem 

·· · · 1) teraźnfbejsi wYborcy (walmani) są 
ieszcze ci ·sami, którz:y przed' 2 lały do 
walki '''Yborczej Vogt efa Szmula wybrani, 
byli. \\'ówcŻas }ednak rnemieok()-Jlaro
d°';i, i wyborcy zobowi'ązali snę - zwla
szaa, że po częki byli wybrani w bezin
tercsm.rny sposób jedynie z nliemiiecko-na
mdowyich pobudek także przez takich pra
Wyborców, którzy nie stali na.i stano:wisku 
<:entrowem - glos01wać na Vogta' przeci·, 
wko Polakowi Szmul1. ' 

Muszą oni więc bezwarunkowo, jeśli 
chcą docho\.Vać wierności ·danemu sł0wu, 
fakże tera.z stanąć po stmllJi.e d;emiecko
narodo\vego kandydata. 

2) Memiecko-narod<lwym kandyda 
tern jest teraz p. Reymann. 

· Wiadomą przecież jest rzeczą, że ks. 
Abramski, zanim przyjął kandydaturę, po
starał się o przyzwolenie przywódzcy Po
laków i redaktora „Gazety Opolskiej" Ko
raszewskiego i polskiego Komitetu wybor
czego i że polska partya zapewniła mu po
parcie!! 

Jak trzeba nazwać postąpienie ks. 
Abramskiego? i jakle następstwa będzie 
<>no mJało? Na to odpowiedź może tylko 
tak brzm iei~ : 
po pienvsz.e: ks. Abramski uraził w wyso
kim stopniu w wyzywający -i oburzający 
sposób znane mu usposobienie niemieckich 
wyborców. 
.dalej: ks. Abramski poparł niebezpieczne 
poł5ki,e dążności, mające za ostateczny cei 
oderwanie G. Ślązka od Prus, i wzmoc
nił powagę Przywódzców polskich, 
i wreszcie: ks. Abramski okazałby się 
wskutek tego, gdyby został wybranym, je
szcze większym przyjacielem Polaków, 
.aniżeli dawniej Szmata, któremu właśnie z 
.Powodu jego przychylności dla Polaków 
przeciwstawiano swego czasu zwycięsko 
p. Vogta. 

Przeciwnie zaś pan ra<lzca miej1skf. 
:Reymann jest duchem niemicck~m przen~k
nięty, przez Ni.e'.mcóvv jest pJ~tawiony, 
przez niem:ieckich wyborców będzie wy-
1.J1erany .1 dlatego też wzmocni ndemiecki 
kierunek w partyi cootr-0wej. 
(Ma być hakatystyczny, który zresztą i 
tak już ogarnął prawie całą partyę centro
-\q. Przypisek redakcyi1 „Wiar. P ·ol_.") 

Tw()łim niemiecklim obQ!wiązki·e:m jest 
lat do okręgu opolskiego u zrósl się - jak 
nieg<lyś V·ogt - z jego duch0wemi, i,ntere
sami, oraz zna jego· ekono11mczne potrzeby. 

Z tych powodów odzywzją ~ę podp;i
:sani ni~mieckc-narodowi prawyb0rcy z 
usilnem napomnienliem: 

Pairi ReymaJ1n należy nadto od wielu 
przybyć OO.a 24 bm. na wybory i oddać 
twój glos nłie kandydatow~ P()laków ks. 
Abramskiemu, ale kandydatowi niemkc
kiemu Reiymannowi. 

Nigdy w życiu niie m0że zostać kan-

Panna do towarzystwa. 
Powieść Ksawerego de Montepin. 

'26) 

(Ciąg dalszy). 

- Rzeczywiści.a pame, bard€o nieda
wno .. pogrzeb -0dbył się wczoraj.„ 

Gilbert wyjął Portfel ażeby notować. 
- Wczoraj ... - powtórzył zapisując 

datę;. poczem dodał: - hralJija umarł \V 

Compiegne? 
- Nie panie, w Paryżu„. Pamnlia o

trzyma.ta pozwolenie prz·ewiezien'ia ciala 
tutaj, gdz,ie zmarly ))iOSiadail grób familijny. 
Ceremonia pogrzebowa odbyta się wla
.śnie w Comptegne. 

- Czy dużo a.sób bylo na pogrze
bie? 

- Tak dosyć. Z Piiryżai, pi!ękny świat 
tamtejszy. Około czterdmestu osób.„ 

- Czy możesz mJ pan powliedz\leć, w 
jako spo.sób Odbyło się przewiezienie 
zwłok z Paryża do Compiiegne? 

- W furgonie przedsiębiorstwa p-0-

grzebowego. Takie jest roizporząd.7ellli.:! 
po!lcy.i•. 

- Wnem o tern, ale czy furg-0n prze
wnezuony byt koleją żelazną, czy teiż kot}~ 
mi? 

- Tego nie wiem, panie. 
- Jakże się o tern moi±na dO\.\ited2.lieć? 
- Zapytując się w biurze przedsię-

biorstwa pogrzebowegio w Paryżu. Wszei 
kie tam panu dadzą wyjaśn1ienia. 

- To prawda .... dz~ękuję panu. / 
Oiłbert wyszedł 7, cmentarza~ udat się 

do miasta. mów'ąc d'o sieb~e: 
- N.c tile:ga wątpliwości, że zamiana 

dydat P'O'łaków Abramski w sejmie. pru
skiilTI następcą po niemiecku usposobl!one~o 
radzcy sprnw11.edłiwości Vogta". 

Tyle ooexwa. 
ł(s~. Abramski odndóslszy zwyci.ęstwo 

,nadeslaJ „Gazecie Opolskiej" następujące 
pLsm-0: 

O po l et dnia 24 s1e1rpnia 05 .. 
Wszystkim m01im W'Yboroom dzię

kuję scr<lec.znfi.e. Wkrny haslu: Za pra
widę, wolność i prawo, nie omieszkam 
bronić zawsze też upra\vnionych intere~ 
sów ludu polskiego. 

Ks. Abramski, 
proboszcz i posel do sejmu pruskiego. 

Zobaczymy! Dobrze by loby, gdyiby 
ks. AbramskL także ziechciat oducś!h·2, jakl~ 
1nteresa ludu p.olskiegOI uważai za upra
wni1one! Ludowi polskiemu nie starczy 
też, że się z mównicy poselskiiej powie kil
ka stów przychylnych; glówna rzecz czy
ny, dio któ;ycb znaczn~e większą sposob
ność jak w sejmtle znajduje się na mi\!.iscu, 
w samym okręgu wyborczym. 

Ziemie polskie. 
Z Prus ltaehodnfoh Warmii i Mazmr. 

W~ec przed wyborczy na Mokrem pod 
Toruniem odbyl się w wtorek przy licz-
1nym udzialei i miał prze·bi1eg bardw inte.re
sujący dla tegio, że wzięli w nim udział tak
że socya.l!i'ści polscy. 

Rozprawa z socya.h.staimi na wiecu 
przyczynit się niewątpliwie do ożywienia 
naszych kól nobotniczych na korzyść kan
dydatury posła p. Jana Brejs.kego. 

Gdańsk. Urzędruik l(aczyko\nki z 
Oletkow:a bawil się rew()lwerem nabitym. 
Z żartów przytknął lufę do skmni i pocią
gnął leikko za kurek. Padł strzał 11 K. ru
nął bez przytomności. W lecznicy, dokąd 
g.o niebawem odstawi1ono, zmarł wkrótce 
po strasz·nych cie'rpicniach. 

Z Dąbrówki paid Drzyclin:uem donoszą, 
iż koloniści polscJ~, którzy rozkup1Ui dobra 
rycerskie tamże, składające s:~ z 2000 
mórg, już przesz1lo 10 ·lat cz·ekają .na prze
wlaszczenie 1i zapewne już go się nie do
czekają, a toi z tej przyczyny, że dokota 
tych parceli kupila grunt ikomisya ko10111-
zacyjna li ostrzy zęby nai Dąbrówkę. Z te
g<l powodu biedacy ci są w okropnem po
lożel1{iiu i .nie whxl.zą, co mają sob'1e począć. 

Niebezpieczeństwo cholery. Lan<lrat 
powiatu chełmińskiego oraz, burmistrz 
miasta Chelmna ogfaszają w tygodniku u
rzędowym, że .nic wolno kąpać się we 
Wiśle, pomew.aż jest obawa, że przez to 
morotaby się u nas rozszerzyć cholera. O
strzeżenie pPw.yższe jest skutkiem śmierci 
·dwóch flisaków wśród obja:wów towarzy
szących zw~1kle cholerze. Wobe'c tegJ 
rnzmrue się, że nlie należy wody wiślanej 
UŻY\.vać także dto prania, gotowani.a lub pi
cia. 

dokonaną · bylai podczas drogi... Lnaczej 
być nie mogło ... 

Brat Maksymiliana szedł prędko, kie
rując snę ku przed.mieścliu, .gdzie os~emnai
ścte lat temu wi<lizieliśmYi go stukającagJ 
do drnwi mieszkaI111a Honoraty Lefebre. 

Szukał domu, którY, dobrze pamiętał. 
Domu itti~ było. Na miejscu na pól 

walającej siię chałupy, zajmowanej niegdyś 
przez Honoratę, stał ntie\v~el!Qi budty.nek, 
pra\\ie ładny. 

- Kazała pe.woo pr.zebudo\vać za p.Le
iniądz~, której ej dałem - myślał doktór. 

Zbliżył s!rę do drzwi ,L zadzw10nil. 
Drzwi otworzył jaikiś staruszek i za

pyta!: 
- Czego pan sobie życzy? 
- Szukam - odpowiedzliał QliJbert -

n~ejakiej Honoraty Lefebre 1i\, jak s~ę zdaje 1 

omyliłem się. 
- Nie omyliłeś się pan bynajmniej, 

dom pani Honoraty LefebreJ tu był wła
śnie, kupilem od .niej grunt i kazałem prze
budować. 

- Daw1no temu? 
. - Siedemnaście C'lY -0s~e'mnaście lat. 
- I pan1i Honorata nie mieszka inż "'. 

tej okolicy? · 
- Nie mieszka już wcale w Compie

gne. 
- A czy me wiesz pan, gdti.e mógł· 

bym ją znaleźć? 
- Kiedy pani tlono-rata sprzedaila mi 

swoją własność wybierała Się, jak mi mó· 
\viJa, do kraju z.kąd pocho<lzi t tam stale 
OSłiąść zamierzała.„ jak się zdaje spadła na 
nią jakaś mala sukcesya. 

A czy wiesz :pan, gidzie ten kraj leży. ? 
- Wiem bardzo dobrze, pomeważ 

tam posł::tłem pieniądze, które jej si-ę ode-

Z Wie'L Ir Ptzndskiep. 
Polacy na zabawie krłegerlerajou.. Z 

Jutrosi.na piszą do ,;Gaz. Ostr.: Ubiegłej 
nicdzreli odbyta si·ę w strzelnli.cy zabawa 
„I(riegervereinu" na któr.ą zjawili się na
turalnie koloniścł· z całej okob1cy. 

·Wszedłszy ·pod wieczór na przechadz. 
kę zaszedłem przypadkowo na ulkę wti.o
idącą do strzelnicy. Już na początku ulicy 
spotkałem kHku powazme kroczących 
obywateli J ułrosina - Polaków - i po
,zdrorwnlem ich s.towa.mL „dobry weczór". 
Lecz o dZ1Lwo ! odpowiedź by la ,,Gutcn 
Tag". Nie wiem, co o tern sądz!ić? Czyż
by c1 panowie, zamyśleni w rozkoszach 
niemi·eckiej muzy:ki ne dosłyszeli, że po
zdro\Virlem po polsku? 

Idąc {'lalej, SP!otlkalem zoowu ki1ku pa· 
nów - młodszych - i wiele pa111te11J, spie· 
szących w naiwnej inie\\1inni0tŚci, z \v11elką 
wesołością do miejsca za-ba.iwy; widziialem 
i takie, które mienią S•ię być patryotkarm. 
Zastnuoony takienu SJ)Ostrzeżeniami wró
cikm do domu. W tern doszła· mię je
szcze nowina: „P. dr. N., zastępca p. dr. L. 
- jest także na zabawie" .- Smutne! 

Poznań. Tyfus nietylko w Poznainiu, 
ale t na pnowli.ncyi wzmaga się w bardzo 
\\lielu miastach i wi-0skaich. Mlimo ści
s tych dochodze(1 i badań uczonych, trudno 
zbadać właściwy powód tej niebezpiecz
nej choroby. Jedni twierdzą .i przypisują 
wńnę wodzie, drudzy mleku, inm jeszcze 
zieleniźnie. 

Donoszą do ,,Dz. l(uj." z Wielowsi p. 
Kuklinowem: 

,,\V Orli pod Koźminem szerzy się w 
zastraszający sposób tyfus pomiędzy ludź
mi domi.nnailnymi. Przed 2 tygo<l.11i1ami 
przybyt na miejsce radzca mc<lrycyalny 
Schmidt z Poznania, by zbadać przyiczynę 
choroby, oraz przedsii~wziąć odpowiednie 
śwdki. Chorj eh jest 26; dd3 chczas jeden 
'" ypadek śmuerci. 

Poznań. Antoni Skrzypcnk z Pozna
nia, przeznaczony przy sta,,·ce wojsko\vej 
do marynarzy, wyjechał przed wysłuże
niem ,,--ojskowDści do Ang}1i. Gdy nad-, 
szedt czas stawienia się pod brc-1'1, me nB
jąc żadnych środków pieniężnych do po
wrotu, udal się z. prośbą do konsula pru
skieg.o o wolną jazdę, której rn.u 1I<onsul o{i
mówił. Skrzypczak pawstał \Y AngUi i 
po uptywie trzech lat po\nócil przed kilku 
tygooniam1 do Poznania, zgłosiwszy slę 
natychmiast d:o \,-fadzy wojslmwej, która 
go uzinala za niezdatnego eto slużby woj
skowe •. lecz za niestaw~enie się w ozna
czo1wm czasie do służby wytoczono 
SkrzypczalmwL pr~ces i na odbytym . w 
dnu wczi0rajszym terminie uwolniono 
Skrzypczaka od winy i kary, ponieważ 
sąd przysz1edł do prookonania. że Skrzyp. 
czak z rozmysłem nie unikał slużby woj
skio1,:ej. 

Poznań. Ki.lku czlonków „Sokola" 
w·:ybrafo się jednej sObotYi wieczore\m na 
wyqeczkę piesz..:> do Sremu. Zanim ·wyszli 

mnie nale:ż.ały za sprzedaną wlasność. 
.Ml!ejsoowość ta 111.azywa się \/lic sur-Salon> 
jesttOI wioska pomiędzy Joigny i Auxerre. 

Doktór GHbert notowal to wszystko 
" - swoirm portfelu. 

- Bardzo panu jestem obowriązany, 

kochany panie - rzeikł do starnszka Gil
bert kłaniając mu się - udam się do Vic
sur-Salon. 

Opuściwszy przedm4eście powróc1ł do 
miasta. 

Idąc rozmyślał: 
- Nagly jej wyjazd siemnaśoie lat te

mu tatwy jest do \Vytłómaczenia. Oba
wfając się mego brata, ·opuściła tę o.kolhlcę 
z pieniędzmi, które odemnie dostafa.„ Za
pewne nie W11e, co się stało z Joanną.„ Ma
ksymilian w pierwszej chWiili szalonego 
gniewu, zdus1I może nieszczęśliwe. dziecko 
lub też kazal je wychowywać zdała od sie 
bie? Jakim sposobem przeik-0nać się o 
tern? Zanim się udam do Paryża, muszę 
starać się wsze.lkiem'ii sitami d-0wtiedz'ieć 
się... Być może dzfocko jeżeh żylo, wstai
to zapisane w księgach stanu cywilnegio. 

Gilbert udał się do merostwa Com-. 
Pllegne, ,i wsze<lt do biura uro<lzerń. Tam 
znalazł młodego urzędn~ka bardzo uprzej
mego. 

- Czem mogę painu slużyć, kochany 
panie? - zapytał urzędnik z uśmie·chem, 
gdyż przy swem monotonnem codzien:nem 
z:ajęci11i, a raczej quasi11,..próżno\van'iu, każda 
wiizyta, szczególnie obcego, stanowita po
żądaną dystrakcyę. 

- Przychodzę nadużyć pańskiej grze
czności, kochanie panie„. - odrzekł do
któr. 

- Proszę pana bardzo i o\vszem. Je
stem ca1tkaem na pai'1sk'ie rozkazy. 

im- z·a miasto., zostaU zatrzymani p•rz~i je„ 
z urzędników policyjnych celem st:wtler
dzenia _ osobistości wycioczlrow.r-czów; z. 
których sześciu otrz)'llllalo tJ ·policyi man
dat kar.ny w wysokości mrk. za niedozwo 
lony udział w publicznym pochodzie bez 
wioozy i uzwolenia pol'icy$, . Dw.'óch z@ 
skazanych iO<ldalo sprawę do rozstrzy
gnięcia sądowi, który też potwierdzH ka
rę nalożoną przez po!icyą. 

Z Biura „Straży" następujący otri:Y
mujemy koQmunikat: 

1) Ooraz licrniejsze zachodzą przypad
ki, że urzędnicy stanu wbrew przepi·som i 
uchwale parlame'ntu ruiemieckiego, spow-0 ... 
dowanej dzięJó staraniom i mowie posla 
nasz.ego dra Z. Dzieimb01WsikiegQ, wzbra-
11iiają s~ę zapisywać imiona żeńskie z koń
cówką „a". 0Siobom, 1które zglaiszaly s:ę 
do Biura „Straży" z prośbą 10 radę, i które 
na podstawie te~że .wzbrCl!Ilialy s1ię podpi
sywać narzucone Jm zgłoszenia, urzędnicy 
oświadczyli przy ponownem żądaniu zmie
nientia piis<l\v.ni, że czynią dla .nich wyjątek 
ŁR~opraivV'Ilile ILmiona zapisywali. 

Zw1racaimy więc uwagę pubL1czności, 
aby nie dawała się zastraszyć groźną miną 
pana urzęd'Ilika, aby protokulu nicfonnal
ne'go nie podp~sywala, ale dop-omłi.nata się 
swych zagwarnntow.anych praw Q stano
wcw zapisanfa żeńskiej końcówki żąda-

, la. Ewentualny wyrn:kly ztąd proces 
„Straż" cztl•onkom swym przeprowadza 
bezpłatnie. 

Co do imion zaś to obowięzuje prz~pis, 
że z.a niemiecl<liem brzmieniem umienia \~"i
nien urzędmk na żąda'.llie zapisać wla'Ściwe 
polskie: Stanislaus (Stanisław). 

~' * * 
2) Biuro „Straży" może wskazać miej-

sca dla OSlledlenia się w polskąe•j okolicy 
dla 2 lekarzy, adwokata, ogrodnika, po
wrio-źniika i blawatnika, szuka zaiś posad 
dfa przewodmczącego biurn adwokaokie
g-0\ dl.a rn.J•odego i starszego urziędnika 
bankowego i dla fryzyera. 

Poznań. Cietkawy proces. ,.Dz·ien. 
Pozn." pisze: Przed są derm ławniczym 
tutejszym toczy! się proces sekretarza cel
ineig-o Brunnei przedwko urzędnfolrowi ma
giistrackiemu TiUitzowi. Bnmne, jako se-
1kretari miejscowej grupy towarzystwa 
szerzerna niemczyzny na kresach wscho
dnich wysylal cyrkularze, zachęcające do 
kupowiania tylko u swoich. W jednym z 
tych cyrkularzy, adresowanym do p. Til„ 
litza, uczynH pan Brunne dopli.Sek, że s.ktad 
garderoby Skowro6s.kiego inie jest niemie
ckim. Tillitz upatrywa-ł w tern ·niepotrze
bne 1m1eszarvie się do swokh interesów 
prywatnych 1i nap-1sal z teigo pO'wodu do 
p. Brunnera pocztówkę, której treść p. 
Brunnera niieprzyjGtttlnie dotknęla. Pan 
Bmnner czuł się nią obrażonym i wyto
czył proces o obelgę. Na termin przybyli 
tylko adwokaci· le Viseur i Płaczek i ugo
dą zakończyli sprawę, w tern przypuszcze
nliu, że tę zgodą przyjmą oll;e strony. 

XXII. 
- Muszę z panem pomow11.c o rze

czach z przed osiemnastu lat ... - rzekł do
któr Gilbert. 

- J eistem w mcrost\.vie dopiero lat 
Pltęć ... zauważył urzędnik. 

- Wszystko to jedno ... aby mi odpo
wiedzieć, dość będzie rzucić okiem w księ
gi stanu cyWlilnegio. 

- A czego się pa11 chcesz dowie
dzieć? 

- Czy jedno lub kilkoro dziieci zosta-. 
Jo zapisanych w kSilędze urodzei1, 17 luo 
18 grudnia 1863 roku ... chodzi o spraw~ su 
kcesyjną.„. 

- Mówisz pan 17 lub 18 grudnia 1863 
roku? 

- Tak jest panie.„ 
·- Księgi z teg() roku są w archiwum. 

Zechciej pain us1ąść i chwilkę poczekać.„ 
Uczy.nJię wszystko żeby pana zadowolic. 

Młody urzędnik zawołat wożne·go · i 
rzekł mu: 

-- Rene, idź proszę do archiwum i Po
proś dla mnie do ks i ęgę urodzeń za rok 
1863 . 

Woź.ny wyszedL 
Gilbert wzJiął krzeslo i czekał mil

cząc. 

Oczekiwanue, zresztą niedlugo trwalo. 
Po up!ywie dziesięciu minut woiny u

kazał się z księgą \.V'Ziętą z archiwum i po
l~yl ją na biurku przed urzęd:njkJem. 
Urzędrik otworzył ją zaraz. 

Dolktór wstał 1 zbliżył się. 
~ Zaraz się dowiemy, k-0chainy pa.lllie 

- rzekf urzędnik, przewracając karty -
ot() miesriqc grudzie6... · 

(Ciąg dalszy nastąpi.) 
, , 



!(ioiewkov10. Pt::"\'!r'i..~rt 20-letni mło-
. · ~ńec bawil się rewiolwerettn,· mLerząc do 

'.~Vi<le'gO 18-letn'dego brata. Nagle padt strzał 
i trafil. nrieszczęśliWJego młodzieńca w sa
:GJ:) serce, tak że śm1.erć nastąJiła natych
miast. Niebacznego bratobójcę, który ·PQ 
_przypadku tym omdlał, uwttęziono. 

Ze śtązka czyli Starej Pelski. 
l(atowice. W 11Górnoślątaku" czytamy: 

Od komitetu wyborczego w Tornniu ode
braliśmy obszerną odlezwę za.i kaindydatern 
,polskim p .. Brejski:m, redaktorem „Gazety 
'Toruńsk·iej". Ponieważ wplywy nasze nie 
'Silęgają do Zachodnrch Prus, dla tego ode
zwy \Y całości oiglaszać nie będz~e\mY -

· ·d'la& braku miejsca. Natomiaist wizywamy 
wszystkich czytelników naszych, którzy 
mogą mireć jakikolwiek wpływ na wy1.nik 

„tamtejszych wyborów, aby jak najenerrg[
czniej zaagiitOi\.Valt za p. · Brejsklim, który 
111apra\v<lę należy do grona tych posłów 
polskich, którzy z zapailem bronilii ludu 
.POiskiego. Mowy jego przyta.czallśmy za
wsze w gazecie naseej, tak że czytelnk:y 
przypominają sobi'e z pewnością <lZiielne 
wsta·wian.ie stę p. Brejskiego. za ludnością 
biedną. 

\:Vybór ·odbędzie się w czwartek, 7 
września rb. Niech każdy stanic <lo urny 
·wyborczej, aby z niej wyszedł zwydęsko 
p. Brejski. 

Wrocław. Wielkie nieszczęście zda
rzyt-0 Slię tutaj w tyieh dniach. Podczas 
\.vypróbowania jakiegoś nowego wy111.alaz
ku eksplo-dowala z nie'\\.71ladomo jakiej przy 
:.:zyny benzyna w pii·wnicy kupca Iierrma
na I(aufera. Bksplozya byh tak gwaHo
'\n1ą . że wstrząsnęła ca1fym domem i zbu
rzyła ka'\vat muru i zdruzgotała pra!Wlie 
wszystkie drzwi i okna. Pomiędzy zabi
tyuni znajduje się sam wlaściciel siklaidu 
ttaufer i 4 irnżynJierÓ\\·. 

\\'iadomości ze świata. 
Z Watykanu. ,,figaro" dion,:}si z Rzy11J~1. 

. że papież przygotowuje ważny memorya{, 
'\\' którym udzielić ma francuskim bi.sku
pom i duchowiefJstwu, przepisów co- do ach 
zachowani.a s.tę, gdy ustawa ·O rozdzial~ ko 
, ciofa od państwa we}dzie w życie. 

Z Rosyi. Ze względu na znicsieu1:Le 
manifestu z dnia 18 lutego, zuemstwa p.:>zba 
wione są możności zwolaniia zjazdu, s·kut
idem czego ten zjazd, wyznaczony na s1er
pień, został owofany. 

Narady komisyi ptOd! przcwo<lnictwem 
sekretarza stanu Solskiego, rozpJczną się 
w polo'Wie września. Na porządku dzien
nym jest przeidewszystkiom sprawa wybo 
rów w l(rólestwie Polskli.em, do czego mi
nisteryum spraw wewnętrznyich zcbra1ł-0 
m.aterya1 obfity. 

K-0misya ma również opracować w1prJ 
\v adzenie w czyn ustawy rady narodowej. 

Jak donost „Ruś", pow1otl.em zwloki u-
. stanowien[a porządku wyborów w Króle
stwue Pols:lclem jest bez-stanowość gminy, 
nie dająca zapewnienli·a C.J. do wyboru wl'°
ścian. 

.J\'hejska Duma uchwahi.fa rezolu.cyę, w 
której uznaje wiysokie znaczenie ustanowie 
nia Dumy państwowej, jako pierwszegv 
kroku <lo udzfalu społeczeństwa w ustaiwo 
<lawsrwi·e i admnrustrncy'i: państwowej, da
je jednak ró\rnoczcśnie wyraz przeko.naniu 
że zamiary cara mogą być urzeczywustnho 
ne tylko przez udzielenie. wv1ności słowa, 
·pTasy, pr.awa zgroma'Clzeni'a się 1f niety·kai
nośct nsób. Zapowiedziane w manifości~ 
rozszerzenie Dumy paf1stwov. ej, uważa re 
zolucya jako jedyną możność uspotkiojenia 

.· raju, ale mus.i to polegać na og6lnell11 pra
wi0 gł-0sowania. 

Przewodniczącemu Dumy, p~leconn, 
aby rezolucyę podał do wiadomości cara. 
Według wfadomości otrzymru1ych prnez 

„Sł<O'W"'O" petersbursk;1e, mi'I1ister spraw.ie
dliwoś01 Manuchin opuszicza zajmowane 
staoowisko, a jego mUejscei ma zająć Ploto~ 
no1w. Byly minister rolnictwa Jermolow 
ma być I>01nownie powołany na stanowiskv 
odpio•wiedziaLne. Jest także prawdopodo-
bnem ustąpienie Solskh~g-0. 

,.Razświet" donosi, 11ź ambasador ro
syjski w Rzymte Murawie'\\!\, opuszc~a to 

tanowisko. 
Z pro)vincyi nadbałtyckich donoszą, 

. że r-0zboje li mordy nic ustają tam. Koła 
·poselskie są zainteresowane tą re~·ofocyą, 
gd-yż w owych stronach mieszka wLeilu ob
cych poddanych. Jak słychać szlachta 
kurlandzka z0rganizowała korpus samo
obrony i prawdopodobnie w najbbższych 

· -dn~ach przystąpi do akcyi czynnej. 
Z rokowań pokojowych. Jak słychać 

Dr.o.pozycya prezydenta Roosevelta z je
dnej strony 1nnględnia żąda.nie Ja pon ii 

w sprawie odszkodm:rnnia wojenn~go, z 
drugi.ej strony daje Rosyi moimość OŚ\\1ad 
czelnia wobec całego św'iata, że ani piędzy 
zi.erID nre odstąpfla, arui też me z.apładta ko 
pieik:L odszkodowania -wojennego. Prezy
rd!emt Roosevelt propanuje mianowicie nastę 
pujące r.ozwi.ązanie kwestY)ii spornej: 

Rosya ma ca~ą wyspę Sachafil:n, lub 
tyllw część je1 odkupić, ·i w za sumę, któ
rej wysokość na wypadek niemożbiwości 
zgtCl1dzenia się obu mocarstw, ustanowi1by 
osobno zwołany sąd rozjemczy. Cena ku~ 
pna oraz kwiota. iaką JaPonaa otrzyma od 
Chin za ustąpiem/i-e im kolei wsch()dnlŁo-chliń 
ski ej i od Rosy)i za u trzymanie rosyjskich 
jeńców, wyrównałaby zupełnie kioszta wio

jenne Japornit Propoizy.cya: Roosevelta w 
prnkty1cznem zastowwamliu przcdstawfa się 
w ten sposóbi, że Japonia ustąp/i' co <lo art. 
5, a Rosya co do art. 9. 

Z Węgier. Przesilenie1 węgierskuc do
tąd nie zażeginane. Grupa dwudziestu 
trzech, partyi Hberalnej, !Odbyła ppsiedze
nie, w którem wz.ięto u,d~iat 14 członków 
tej grupy. Uchwalono, aby; W!l\iosek posla 
lssekutza, domagający się, by cesarz zro
' bi'.l użytek ze: S\Yoich konstytucyjny;ch 
praiw królewskich, według dawncg,o żąda
nia narodu i w wojsku zaprowadzil język 
węgierski, wrniosek po·s. Bdmunda _Miklo
sza, wyliczający szczegófow-0 sposób 

'wprnwadzenfa języka węg-ieirsk~ogo w hon 
w edach i armii i wniosek posła Daniela 
w sprawie reorganizacyi stmnnidwa, byty 
zastąpi-01ne przrez grupę (wi0be1c plenum), 
lecz przez \.vrn'oskodawców. Wnoose.k pp
sla Szandora, zmierzający do umożUiwie
nia egzystency1 stron.ni.ctwa, nie wstal 
przyjęty. W kol1cu podpisali wszyscy u
czestnicy, z wyjątkiem posla Szamdora 
arkusz. stwie.rdzający solidarno~ś~. 

Z Budapesztu d1~:moszą, że: 10 posłów 
liberalnych w piśmie, wystosowanem do 
prezydenta, zgłosiło swe wystąpµm;e z 
partyi liberalnej. 

W lschlu, rezydencyi leitniej cesarza 
Franciszka Józefa, mim:strowie tymczasem 
radzą. Cały dz!ief1 wtorkowy upłynął na 
naradach, posłuchaniach, reforowarniu mo
narsze uchwal po·szczególnych mimistrów 
i calegio gabinetu. MiJ1istrowie \V.spólni 
austryaccy i węgierscy radzili i radzili. .. 
Co uradzili trudno przewidizi·eć. -

Warto zaznaczyć, że koalicya stron.~ 
nictw opozycyjnych węgierSikirch wcale nie 
śp.i. · PfZ'ec.iwnie ! Pracuje cailą siłą pary. 
Pracę ulatw.ia wspaniała orgainizacya. 

Z ró.iny-.r. słro~~ 
Essen. W fabryce Kruppa spadt cie

śla Schra1bhofen z rusztowania i zabit sdę. 
Altenessen. Z powodu braku popytu 

na węgf.e świętowala kopalnia „Neu.-ł:s- · 
sen." i 

Rotthausen. W kopalnu „Dahlbusch'· 
został górnik Wildony ·okalecz.ony. 

Dortmund. W 'kopalni ,,Wkndeis
bank" za.stal górnik Beckmeyer zabity, a 
Emmellust okaleczony. 

Rotthausen. W kopalni „Dahlbusch'' 
zerwala się Lina u kosza. Z ludzi na szczę 
ście nikt szkody .nie poniósł. Coby s11ę by
lo stalo, gdyby byli wlaśnae ludZli \.\"YWO'

zili? 
Hamme. W kopalni „Carolincnglilck'' 

został ()ka<leczony górnik Stan!sJaw KrY
sJ.ak przez! spadające kam1en~e. Odstawio
no go do ,,Bergmannshe'.!l" w B0chum. 

J. P. 
Prosimy naszych Szan. Czytelników, 

aby zechdeli nozwinąć gorli\vą agitacyę w 
celu pozyskania „W,iarusowi .Polskiemu'' 
najliczl1111ejszych ab.oneintów na miesiąc 
wrz.eis1en. Ze wszystki'ch stron uderzają 
wrogowbe robotników na „Wiarusa Pol
skiego" za to, że jest pismem robotnicziem· 
przet-0 też Rodacy w1inni pop:erać gt0rliiw1e 
ta pismo. 

Czesi o nas. W miesięczniku czeskim 
„Poszumavi", organie towarzystwa czes
kiego „J ednoty Poszumawske", zailożonej 
w cofaich obrony kresów czeski-eh przed 
zalewem memczyzny, znajdujemy artykuł 
pióra znanego publicysty czeskijeigo Ant. 
Be'Szty o stosunkach p1od zaborem prus
kim. .Redackya \VY,raź·t11ie w dopls.ku zaz
nacza, że artykuł umi.eściłai w tym celu, 
aby ~zcsi wiedzieli, jaki los ich czeka, gdy 
by rnemcy k1edykolwi1ek zrdolali uzyskać 
w Austryi przewagę. 

LOłS Polaików, pozostających PO<l rzą
damti ni·emie•ckieimi ma być dla siowian 
przestrogą i ma im przywodzić na myśl 
koniieczność solidarności rasowej. Tym 
spQłSobem hakatyzm i szo'W1rnnzm niemiec
ki przyczyniają się nie.świadomie di') bndze I 
nia wśród słowiam i<lei solidarnoś-:i i do 
szerzenia n,;,emwllśJi ku n~~mczyźnie. Ar.- • 

tyku! publicysty czesk~ego opracowany 
·bardw staranie i ze znaczną znajomością 
rzeczy. 

Z Krefeldu plsz~ nam: .. ~w środę 23 b. 
m. po polttdniu zastrzelił się w kościele św. 
rfycmizego tuż prz;y: konfesypnale mtotly 
człowiek, który, sądząc z wbrnrtia, należał 
do mLennŁejszych stanów. Dwoma kuLami 
z rewolweru, które utkw1ly mu w głowJe, 
zabił się na miejscu. Kośció~ z powodu t~
go straisznegQ czynu, odp.owiednio przepL
som, został sprofanowany i krótko po do
konanem samobójstwie zaimkmęty. Przy 
denacie znale!Zi-OIJ.lO kartę wiizytową z na
zwiskiem ttugo Spandau. 

Od Ekspedycyi. 
Pana, który nadesłał ogloszenie, iż ma 

na sprzedaż interes piwa (R. B. P.) prosi
rriy o poda1I11ie swego adresu, abyśmy mo
gli naidestać zgłoszenia. 

Bractwo Różańca św. w Schonnebeck 
donosi swym Braci0m i Siostrom, iż po.
dobał·o s.:,ę Panu Bobu zabrać z tego świata 
siostrę 9 róży 

śp. JOZEFĘ CIESIELSKĄ, 
urndz. w Zalesnu roku 1880, z rod21iny Stró
żyk. Pogrzeb 10dbędz:ie się w; poniedzialek 
o go<lz. 8 w Kray. Siostry z Schonnebeok 
proszę, aby się stawiły o godz. 7 przed ko·
ściolC<ITI, ai potem wspólll\ie pójdzt•emy z 
chorągwią. Proszę, aby Si1ostry liczny u
dział wzięły w pogrzebie J oznaki ze SIO•bą 
zabraQy. Nadzelator. (1) 

''.ł~lP'~--

-Towarzystwo św. Marcina w I(ray 
do111osi swym członkom, ·iż Pan Bóg zabrał 
do Siebie żonę członka Jana Cie9ielskiego 

śp. JÓZEFĘ CIESIELSKĄ, 
urodz•oną w Zalesiu r. 880 z rod.zliny Stró
żyk. Pogrzeb odbędzie się w ponie<izia
lek o godz. 8 w Kray. z domu żalQlby Bart
lingstr. 9. Czlorurnw~e, talk. samo 'chorąży 

1i asystenci winni się staw1ić o siódmej w 
lokalu to,warz.ystwai w czapkach i ozna
kach. O liczny udz:iał uprasza się. 

Zarząd. 

Podziękowanie! 

Wszystkim Rodakom i Rodaczkom, 
którzy brall 23 sierpnia rb. udzial w po
grzebie 

śp. FRANCISZl(A GRZELCZAKA 
jako i Tow. św. Józefa w Witten, w imie
rnu krewnych z całego• serca serdeczne 
skla<lamy Bóg zapłać! W \vielkim smut
ku pogrążona 

rodzina Grzelczaków. 

Podziękowanie! 
Sza.nownym członkom Tow. św. Mar

cina, ta!k s.aimo Bractwu Różailca św. w 
Schonnebcck i naidzelatorowi Bractwa Ró~ 
żańca św. z.a trudy i. wszystkim siostrom, 
rodakom, rod'aiczktom, krewnym i znaj o
myrn, którzy wzi.ęli udzJ1at w pogrzebie 
mojej kochanej żony śp. Tekli Stefańskiej, 
skla<larm serdeczne Bóg zapłać! Ta.ik sa;
mo życzę Tow. św. Marcina i Bradwu 
Różańca św. największego roz.woju, i 
wszystkim Rodakom i Rodaczkom, którzy 
udz~al brali w pogrzebie mojej naJukocha.ń
szej siostry, najserdeczniejsze Bóg· zapłać. 
Przybyłem z rrodzLnnych stron i cieszyło 
mnie bard~o, jak się Rodacy i nai obczy
źnie wzaj eimnie miłują. 

Władysław Kalak. 
Wszystkim p{JtWyze1 wymienionym 

serdeczne Bóg zaplać składają 
Władysław i Franciszek Stefańscy. 

Towarzystwo gimn. „Sokót' w Heme. 
Przyszte zebranie odbędzie się w nie

dzielę dnia 27 b. m. o godz . .04 w domu 
czeladzi katol~ckiej (Nowa u't.). , O liczne 
przybycie członków się uprasza. Gośc:e 
mile -.vidviaini. C.z,olern ! Wydział. (2) 

Czoł~m druhowie w Marten? 
W nj-cdzic!ę, 27 b. m. odbędzie s:ę wal

ne zebranie na s_ali p. Kort11!'1nna, o godz. 
4, zatem prosi s·ę wszystkich druhów, aże
by 11czn1ie przybyli, gdyż będzie obór no
w.e.go Wydzfalti. Tak sarna. prosi się tych 
Rodaków, którzy s~ Sokalowi przychylni, 
iżby na wymicnion13 zebramc racz} li przy
być. Gośch~ mile widzianl. Czo!em ! 

Uwaga: Druhowie \Vydz11rn \Yin ni s.:~ 
punkt111!11ic stawić o godz. 3.ł) (:?) 

J. Pracel, prezes. 

Towarzystwo św. Józefa w WUtea ""' 
donosi S\\"Yltl czlnnkom, rż przyszłe .zebra
n!fle odbędwe się w nrooziełę 3 września r. 
b. o godz. ~4, zatem proisfmy, aby wsz1-
scy czlonkowiie przybyJt ' Po zebraniu 
o gOidz. 4 będzie towarzyst\\ro OOfotogra!fo
w.ane w ogrodzie p. Tebartai. O godz. 5 
·zabawa z tańcem. O liczny. udziaił prosi 
(2) Zarząd. 

Towarz. „Gwiazda jedności" w Osterfeld. 
W ntDetdz1elę, chnia 27 sierpnia obchod.zi 

tow. swą 6 rocznicę poświęcenia chorą
gwi, nai którą wszystkitc towarzystwa 1i 
lwła śpiewackie, które zaproszenia ode
braly, tak samor wszystkie linne tow., któ
re dilai bralku adresów zaproszeń niei ·ode.
brały, jak naj&crdeczniej zapraszamy. 

Program uroczystośat: Po pot. od 
godz. 1.0 do .04 przyjmowanie bratnich 
towarzystw i kółek śpiewack'ich. O godz. 
4 wymarsz do kościola na polskie nabo
żeństwo. Po nabożeństwie udamy się na 
salę uroczystości. Będzie piękny teatr, 
koncert i śpiew czterogfo.sJwy. Wstępne 
dla czfonków towarzystw 30 fen., dla 11łle
czlonków 50 fen. Przyjmowanie towa
rzystw i1 uroczystość oobędz·ie1 się na wiel
kiej sali. pana ttusemanna, przy kościek 
katoliokim. O hczny udział wszystki·ch 
nam przychylnych Rodaków z Osterfeld i 
okołtcy jak najuprzejmiej upraszamy. z 

W imieniu to1warzystwai (2J 
Stan. Stróżyński, przew. 

Dla parafian z Grodziska z 1>od Pleszewa. 
My zebrani parafianlLe w Bruckhausen 

cl111i1a 13 t. m. postanowifiśmy odezwać się 
do wszystkich naszych para.Han pracują
cych na obczyźnie, prosząc o dobro\volne 
sklad'ki na upiiększ.enie nowego kośC!ioła. 
Mamy bardzo dobrą sposobność, gdyż s.te 
ma odbyć w przyszłości Misya św. i po
święcenie kościoła. N1e jest nasz koścŁól 
zbyt ubogi, lecz jest wi.ele do odnowienia 
1i upiększ.enia go .. Pamiętać nam na:leżY, 
gdyż mamy dio1breg00 pasterz.a, który wszy
stkdei prnce swoje PtDśw.ięca rdla dobra na
szego. My jemu tern się odwdzięczymy, 
ki1edy mu dopomożemy do uP]iększenia do
mu Bożego. Wszyscy dołóżmy rąk na
szych! Spodziewać się naJeży, iż n Le znai
dzie się żaden, któryby nte zł.aiżyl oobr.J
wiolnej sklia1c:lki na ten dobry cel. Sktaldki 
będą pokwiitowane we „WiiiaruSle Pol
skim". Składki przyjmują: Walenty Zie
fiński, Bruckhauseui a. R., Kronprinzenstr, 
nr. 20 i Wojciech Skórzybót, Bruckhau
sen· a. R., Griinstr. nr. 11. 

Zlożyli dobrowolne sklladki: AntJ1ni 
Grygiel 5 mr., Woje. Skórz.ybót 5 mr., 
Wal. Zi-elińskti 4 mr., :Franciszek MuS;LOł S 
mr., Woje. Wojciechowski 5 mr., fan Cier
niak 6 mr., Maci.ei Kubicki 4 mr., Tomaisz 
Siera<lzarn 3 .rur. Dotychcza,s ~łoż'Ono .17 
mr. Prosimy o dalsze sklaidki. (1) 

, .. 
Ogłoszen:e z Herten ! 

Dnia 12 i 13 września będziie 'Obór za
rządu. ~ości'elnego. L1stai wyborcz·a! i~st u 
ks. proboszcza· wyłożona qd' 13 do 26 siier
pnia. Zatem szan. Rodaków n!il1łejszem 
proszę, żeby każdy się przekonał, czy jest 
zapvsany. Woje. Agaciak, 
(Id) członek z·anądu kościelnego. 

Wielki wiec w SteeJe 
w sprawie opieki duchownej 

oraz narada, co uczynić z ·vbrazem misyj
nym, odbędzie się w niedziielę, dnia 27 
sierpnia o godz. 4 po po1. w lDkalu p. fry
ca Drees, ul. Rottstr. nr. 2, na który się 
zaprasza l(odaków i Roda-czki z Steele, 
Horst, Kray ~ Freisenbruch. Ponieważ 
w~ię.ksza opi.elrn duch-0wna jest nam bardzo 
potrzebna:, przeto liczny udzial pożądany. 
Co &ię tyczy -Obrazu, który jest sprawion)r 
na misyę za wspólne ·pieniądze, to wzywa
my wymienione miejscow-0ści do wz.i-ęc.>a: 
udzfalu w naradach. Zarazem pro-simy z 
innych m:ejscowości os·:)by do komitetn 
nialeiżące na ów " 1icc, abyśmy \\ spóln'.c ra-
dzić mogli. (3 

Kościelny komitet: 
w zast W. Ratajczak. 

Giinnigield. 
Mężami zaufania są: Bernard Urbań

ski, ul. Mittełstr. nr. 13; Michał Baig:ie!1sk1, 
ul. ttauptstr. nr. 37; Jan Paluszek, ul. Kirch 
str. nr. 16. (d) 

„Zjednoczenie zawodowe p.olskae." 

/'.: rowodn 

wnn·owadzenfa się 'lo Ame1·yki 
są tanio ! n .i>przuilsż 

c~~ gary i nit' ble. 
Rienike. ul. B~hElJ'Jfstn . __ e nr 4 6. 



,.----· -._,,.. ·- -
W ANNE! 

Drua 6 sierpnia b. r. odbyło się c>statnie 
:zebrai~ g11liazda „Sokół" odd'Zial I w Wan 
~. Ponlewiaż poLiicya zrobLła nacisk nti 
1}bcrzyst~ dotychczas nie zdolaJ/llśiny u
zyskać lokalu. Z tego powódu jesteśmy 
zmuszeni sktadJki mtesięczne zbierać przez 
mężóiw z.aufalnia. Upowaiżntiend do teg·o są 
dr.uhowie: I. Kulsk!i, B. Marciniak, St. Mi

·...;halak, Waw.rz. Motała .i L. Penglier. Na 
powyższ.ym zebraniu uchwałono utworzyć 

••••••••••••••• 
: Zabezpieczenie od ognia f : 11111111111111111111111111111 

[si . Swój do swego 1 ·....,,,,..." „„ 

. fundusz budowlany w celu budowy sali. 
Sklad!ki: na budowę sali odbi1erają: AJndrzej 
Józefaak, ul. KastanienaHee 2, Staltlislaw 
SzafranJak, I(arlstr. 15, Ludwik Fengle·r, ul. 
Bahinhoifstr. 123; Bronisław Roszak, ·ulica 
"\Vilhelmstr. 6; ka:syerem jest Józef I(op~ć, 
ul. Karlstr. 15. W Umlileniu Sokolstwa na
sze.go uida·iemy się do szan. RodaJków w 
Wanne i prosimy o licZ111e datki, aibyśmy 
jak najrychlej mogli miieć wlasny dach inad 
głową. CzoJem ! 

Sokół II. w Wanne. 

Wycieczka w Schonnebeck. 

• Agentów głównych • 
• poszukuje stare towarzystwo za- • 

• bezpieozeń przy najwyższej .za- • 

: płacie, Zgłoszenia pod lit. S. E. : 
• D. do Ekspedycyi tegoż pisma .• 

·····~··~··~··· 
W. larło1ska 
Zakład Przemysł. 

w Poznaniu, 
ulica Podg6rna 12a. 

poleca wszelki\ 

bieliznę kościelną, 

ornaty, kapy, bursy, 
st•1ły itd: 

Specyalność; 

Chorągwie 
do kościołów i dla Towarzystw. 

Liczne uzna:cia i listy pochwalne. 

Bliższych informacyj udziela i o zlecenia pro
si główny :zastępca na vV estfalio i N a.drenię 

- Szan. Rodakom polecamy na $ezon latowy, wszelkie materye na 

- suknie ł bluzki, 
- czarne i kolorowe · począwszy od 88 fen. za metr. aż do 
- najlepszych . li Perkale, satyny, polskie płócienka na po· 
• j ściele i farłuch.y, firany, kołdry, ~a 
- 1lr1 serwety na stół białe i kol. we wiekim :wyborze. = ..!?. 
- i! Specyalność: . . ~ t 

~- ':Polskie chustki n~gło.węróżnegónodzaju. g~ 
- .~ Chustki do nosa, Krawaty, kapelusze i wszelką Msliznę dla =-Ir:' 

-

~ .. t . . d. . . d -= !!il mew1as , męzczyzn i z1ec1 i t. . ;. : 
- 'a Wszystkim polskim towarzystwom na obczyźnie, ;-~ 
- ,._. donosimy, iż dostarczamy wszelkiego rodzaju eząp- :~ 
- Ś ki według życzenia po eenach jaknajtańszych. ~ 1 
- o . • = .Lenartowski & Talarczyk ~ = w ·HERNE, 
I• ul. Dworcowa 77. Bahnhofstr. 77. 

W niedziele <lniai 27 t. m. odbędzie się 
w <ligrodzie p. Willnkelhofer:a wycieczka. 
Będą rozmmite gry li zabawy dla dor-01-
slych ij dzieci. W tej porze, podczas szkol
nych wakacyj uprasza się, aby dz1iatwa na
sza skorzystałai z tej sposobności. Zaipra-
zamy niniejszem szam. Rodaków z Kray, 

.Rotthausen, Frillein.dorf, Stoppenberg, Ca
temberg, i całej okoHcy. Początek o godz. 

Jan Kwiatkowski, interes komisowy 
w Her n e, ul. Neustr. 16 • 11111111111111111111111111111• 

4 po pot l(omitet. (2<l) 

·······~·····~· • • • ~ • Kawaler • 
posiadaj11icy dobrze id\cy interes i 3000 • 

• ir r. gotówki, ezuka. d'a braku znajomo-
• ści na tfj drodze żony. Przyatoj e • 

' • panny, poaiadajf\ce cokol\'\iek majj\tku i • 

- • ~~r~!I\ się__ tr~~-ę ._na ....,lnter~~~' • 
• zechc~ sio zgłosić il~~~śc!__ z_:_~to: • 

. • grafi4 pod adresem : 9 ~ • 

Przemysł I R d I Towar własny! a acy. znane.I dobroci. 
Żądajcie wszędzie papierosów 

,,Wulkan'' nr. 56. łr „Sokoły" nr. 60. 
„Mariposa" nr. 53. 

Z fabryki „WULKAN'' (J. F. J. Komendziński). 
(1-52) Generalny zastępca na Westfalię i Nadrenię 

.Jan Kwiatkowski, 
interes handlowo-komisowy, Herne, Neustr. nr. 10 

. • w. w. 58. "l . 
• WiHen, postlagend. • NAJLEPSZE MASLO z MLECZARNI K najlepsze 

• _{;waga: Zachowanie tajemnicy • funt 1,10 DU'. - masło naturalne funt 95 fen. 010 !8~~!~ 
-. . rzeez honorowa. • wysyłam za zaliciką iranko w d001 w paczkach zbiegu o-

pocztowycb. ~ „„es: Fra u M. KAN SC HAT, • 

~ji·-·-···-·-·-·.·.-·.·~····~til·~D"fł'i'i~i6RiA~iiBiijijOiWijA~Oiiii.-nPriiii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!~i1!iii~i~m~~.i .~:ie~iiiii:iiii.mii~o9 

i spółka, 
zegarmistrz I dotnik, 

Marktst.rasse nr. 22. O B E R H A ~ S E •, narotnik ulicy Friedr. i Karlstrasse. 

1'Taj11Viększy sklad. 

zegarków kieszonkowyc~ 
towarów złotych, regnlatorOw 

oraz wszelkiego rodzaju zegarków ściennych 
i bud z i ko w 

111..CJ e najlepszej Jakości po znanyeh ta n l c h ee n a eh. 
· Specyalność : " 

Patentow-ane obrączki ślubne 
w olbrzymim wyborze i we wszystkich formach. 

\Varsztat reperacyjny. -'!"1:-1„.ml 

Zręczne szwacz.kl 

do szycia larłuchów 
przyjmuje ciqgle 

H. Bottsch tld. i sp. 
w Essen, . 

Dom murowany w Lubiniu. 
Dom z ogrodem Siemowie. 

Gospodarstwa od tO do 50 mórg 
w okolicy Krzywinia 

poleca na sprzedaż 
M. Framski w Krzywiniu, 

(Kri~wen) 

(4) ulica Rottstrasse nr. 4. 
I I Beeklinghausen• Pracownia 

lłld (Brueb). ubiorów 

BaeznoAe % 

·Rodacy w Herne i okolicy! 
Polecam szanownym Rodakom mój 

skład żelaza, 
maszyn 

do gotowania, szycia, prania i wyżdżyma 
oraz 

wszelkich sprzętów kuche 
nych 

po cenach jak najtańszyeh. 
Zakupione rzeczy odstawiam franko do d omn. 

Za gotówkę. Na odpłatę. 

Piecyki do ogrzewania. 
S I a n i s ł a w J a n k ó w i a k, 

HEBNE, Neustr. 05. 

. .. . . . , ::i~-'. .: . . - - ( . ·,. : . . . ' 

A. W ojczyński, 
„„ Gelsenklrehen, 

( 

ul. Karola 7. Karlstr. 7. 
poleca Szan. Rodakom na obczyźnie swój 

warsztat krawiecki, 
w którym wykonywa wszelkie prace kra
wieckie pod gwarancylli dobrego leże.da 

l trwałej materyj 

po cenach umiarkowanych. 
o o o 

UWAGA: Kto pragnie mieć ubranie, 
palto itd. niech napisze mi na karcie, a 
przybęd~ z próbami Wzit\Ć miarę. 

wszelkiego rodzaje ·111 
sprzedaję zna.ny do roku 1872 -------------•!Ili Mój dobrze się opłaca- m~zk'cb i damskich, po-

j11icy interes pi •a szukuje czeladnika 
sprzeda.ó pragnę z po- doskonałeg<> na. obie 

!!!E!!!!EiE z d. o b r e g o t o ._.. a r u. : I we du choroby. Zgłosze- 1 oboty. 
• ~ Z powodu, ze interes mn . . ""ks •J..-af ln171•etecki ini t nia przy,1m11Je ..... pe VVilllv -

niebawem zostać zw ~dy ~ dycya ,,Wiarusa Pol- w Gladbook, 
: ZUpel. wyprze aż~ skiego" pod llt..,R. B. P. ul. Kaiserstraase. 53. 

~ wszylltkiCh ~ (ł) Panna 
.... zesarków, ,owarów I ao lat, Polka z lepszej 

: ;1 1:łotniezyeh t okular;=- Czeladnik fairilii, posibdaj~ oo-
1 = tylko n&Jlepezej jakości. == l piekarski kol wiek majfltku pragnie 

I .:li Obrnezkl ilubne, IS:" dz wyjść za Dl4i za rze• . 
..,,. ""' do piekarni z llflll\ &- --t' ik p 

I 
.. aż do polo w• wariośei. ... • mfoain · a. anowie ze-.., ~ ,. niem maseynowem, znaj- f d ł 
~ Reperacye tanio! Reperacye tanio! N d '--~d ... ~ eh ili eh~ o erty na es aó z ..... ... zie pracę &AIO ..., w • d ł ni ~ - „~ 
~ JOZEF WEISKAnP, ; 0 "c.ze em iotogriuu 
~ -. Fr. Ma1ysiak pod adresem z. M I ul. Dworcowa 92 Herne, Bahnhofstr. 92 Ekepedycya „Wiarusa 

w pobL prze;ścia przez tor kolejowy, w Gel8enkłr„he11, Pol1u1ego" w Bochum. 

fil•••••·••••••••lii Vlcioriaatr. nr. 43. (S) 

zadziwiająco __ taniQ • 
Dom obuwia 

li 
Za druk. nakład t redAtcvc oo oowłedziałoy A 11 t o n l B r e I 1 k ł w Bocbam - Nakladem I czdo.ttkamt W'Yd&wnłcłws „Wta rusa Połsłdeito„ w Bochum. 



lir. 197~ lloobam, wtorek 29-go sierpnia 1905. Bok. I .„ 

• 
~ftdzłennt pismo lt.dow1 dla Polak:6w 11 ob1eyźni1, po,wit•one ogwf11ł1 orąz sprawo• narodowym, politycznym l zarobkoWJ& · 

Wychodzł codziennie z wyjątkiem dni pośwlatecznych 
Pr.zedplata kwartalna na poczcie i u listowych wynosi 
1 mr. 50 fen., a z odnoszeniem do domu 1 mr. 92 fen. 
.,Wiarus Polski" zapisany jest w cenniku pocztowym 

W lmlc Boże . za Wiarę I OJcżyznc i 
Za inseraty placi sie za miejsce rządka drobnego druh 
ogloszenia zamieszczone przed inseratami 40 fen. Kt• 
czesto ogłasza, otrzyma rabat. - Listy do ,.Wian~u 
Polskie~o" należy frankować i podać w nich doklałl- r 

pod znak!em .,t. polnisch" nr. 128. ny adres piszącego. Rękopisów sie nie zwraca. 

Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje się w Bochum, przy ulicy Maltbeaerstrasf!e. - Adres: „ Wiarus Polski", Bochum. - Te 1 efo n u nr· 1414. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 

11S6wlć, czytać i pisać vo polsku 1 Nie jest 

P1d-1kiem, kto potomstwu swemu zniem

llf Ć się pozwoli! 

Z wypadków ·dnia. 
flota · angielska zawinęła do Św1inouiścia. 

Niemcy ni·e mogą się usp~koić z po
·wodu wyraźnej grnźby angiielskiej, jaką 

- j est wysłanie eskadry p-otężnej na wody 
Ba!tyku. BezsiLny ginie·w prZle.biia w ka:ż
<lym z l'•cz•nych artykulów, jakie w tej 
spraw1i.e zam1eścily gazety niemieokiie. 

flota a1I1gLelska zl1ożooa z 12 pancemi-
1kó'"' i 6 łcdz.i torped.owych' za\:\~itnęła w 
iniedzielę do Swinouiścia. Ze strony, nie
mi-c.cki!~ na 9 strzałów powitalnych amgiel
·skl1.ch ime odpowiedziian.0 1 wcaile, gdyż flvta 
ang:ielS!ka przybyła pono prędizej, ja;k to 
prz.e\.\11dywał program. 

\Vidoki pomyślnego zakończenia układów 
Jl()kojowych 1><>1>rawlły się. 

Z Nowego}J.rku, Petersburga 1i :Pa:ryża 
nadeszły wiadomości prnwie rów:no 
brzm:iące, wodług których z.aiwarci:e pokoju 
ma być zapewnione. 

Ostatnia -0dpJwJtedż R.osYJL na notę ja
J)Oll:ską za \V~.era znleznaczne ·ziastrzeżenie 
i umoźli \\rlia da,lsze r.olrow.amia. 

Telegramy. 
P a r y ż. Prezydent ministrów fran

'Cuskich Rouv~er naradzał się z ambasado
rem niemieckim nad odpowiedzią niemiec
ką w sprawie marokańskiej. -

Po r t s m o u t h. Rosyanie poczynili 
Japończykom pewne ustępstwa tak co do 
~płacenia kosztów wojennych jak co do 
odstąpi~enla Sachalinu. 

Wlec I Marten rozbity. 
. Polityka „\vyższ·a", która koniecznie 

pra-gin:ie, by robvtnf.cy polscy na obczyźnie 
śp~;t\1:a1u hymny pochwalne na cześć pp. 
ł(ośóelskieg-0, Dziembowskiego ~ p.rzYJja,
dól politycznych tychże oornz \.vJięoej za\~ 
truwa żYde pub1'iczn.e wychodźtwa, jak 
-tego dowodem odbyty w ubiegłą niedzle
l ę wf,ec w Marten. 

WitGc ten zwola•l pod f.lrmą ,,Związku 
P.o1a.ków" p,. Kwaślb~ewski: z Bochum, ai o
PQi\V ia-dano już sobie przed!(m, że wiec w 
Marten będiz.te odJ)'owiedzią tna wlec w. 
Uecke.ndorfie, gdz~e to ogól wiecowmików 
!WystąpU stanowczo przeciw p. Kwaśn'J<eW
:skiemu i zaikusom polityków do:rtnnundz.
l<ich. Na, wiecu W\ Ueckendorlue pawii.e
~ziruno p. J(w.aśnre:wskli.emu gorzkie słowa. 
Zarzucit na przyklad ta1tnże p. Bartif~ej 
W-ilk0W1sk1 p. J(.waśinwwskiiemu, że tenże 
wychwalając P'P. Ko~arelskiego i D~em
:bowskiego na wiecu w Dortmundzie mó
·wił, by robotn:t,cy do spraw społecznych 
taik w~IJdej nb.e przyW';ęzywałi wag!!. Tym
cz.asem - mówił p. WilkowskD - p. Kwa

'.śniewski sam bardlzo na kieszeń sv.11oją 
·ewalŻai, \v'ięc.ej jalk r-0botnicy, oo p. Kwa
"śrne\vSlki Judzą, którzy, odi nifego wóq:ki nLe 
kupawaH, Q'.aczepiaJ osotii'ście 11 opiisywat w 
„P-0st~pie" i t. d. 

Liczba wieoowmików w Marten, mimo 
7..e dornm.mdzl<;n ,,Dzrcl1łtll'Jk" narwet W' d.Ziale 
1re<l.aikcyJnwn zatrąbit na alarm, wah.a.ta się 
J>Omlęcfzy 70 a 80, w tern z Marten same.go 
~edwie kilkunastu. 'Mieltka część reszty 
'\v~eco-wmików składała! się 1j~ wspólników 
nortmumd1lki,ego ,,Dziennika" i błi:z;lcich te
'llluż. pismu osób. Moina sobie zatem wy-

stawić, ina jaką nutę nastro}oną była.i W\iiet
ka część f\ozpraw wiecowych w Marten. 

Pierwsze skrzypce gm! p. Ignaicy 
żn· ński, .ktńiry zaiczął wymyślać na ja
ikiiehś wodz/i.rejów, którzy z geszef~iiarstwa 
podburza1ą zgorzlmialy lud przech'W szla
chcie. Oświ1aidczyl , że jaik wt R:osyu „po
spólstwo" waikzy przedw biurokracyii, tak 
~ pomiędzy Pola.karnr na.i obczyźni1e jaicyś 
"\\"O.dzireje P '~dibur1~·i~l pospólstwo" pr~e
ów innym klasom ludności. Co lud :noże, 
to wiazr.my zdaniem p~ 2.nifls'kiego na Gór
nym Slązkn, gdze dopiero szlachtai po.znar'1-
sk.a i duchowieństwo rozbu<lzHo du:ha na-
rodlow1tlgo. . 

Nie chcemy m i 1cć ani P·olsk1 szlaiche
oldej, ani Pols}Gi1 robotniczej - wolał p. 
Żnil1sku - lecz chcemy meć Polskę pol
ską. 

Panu lgITT!acemu Znińskiiemu pomógł 
na.stęp-n/ie p. Jan Brz.eskot z Bochum. 

Pan Kwaśniewski zaznaczył, że odbue
rze glos karo~mu, ktio będzie zacz·c:piia.l k0:-

1kobą<lź osob~ście. 
Pan Kwaśn~ew~ki sam za1bral następ

nie gfos1 by - jai.k ośwfadiczyl - zastąpić 
trzeciego mówcę µrogramoW1eigo, który 
·zrezyigUlimval ze swego przemówieinń.a. 

!Pan Kw1aśniew&kti1 stara~ się najpierw 
przedJstawić złe skutki niezgody. Mówiąc 
o „Straży" ~ ,,Związku Piolaków", dosZie<.ił 
do wni-osku, że nai <0bcz.yźnti~ „Straż" .mo
gfaby n·stnieć obOlk „Związku Polaków". 

W 1k1ońcu p. KwaiśniewskJ odczytał list, 
który otrzynnal od Ra:dy Nadzorczej 
,,Zw1iązJrn Polaków". W Iiśd~ d1C:Jłnfo·siono 
p. K wa:śniewskiemu, że Rada Nadzv.rcza 
za'\\~iesila g.o w nrzęd'Ziie wskutek tego, że 
pan Kwaśniewski ja1m drugL przewoorn
czący „Związku Polaków" .z.ająl stanowi
sko szkodliwe dlai „Zwiiązku Bol.aJków". 

Pain Kwaśniewski aaczepil wskuh~k 
tego ostro Radę Nadzorczą, krytykiował 
list, że błędnie p() polsku -pi,g.ainy i ile adres 
na kopercie naP,i·sany pio ·nJ;emiecktL 

Z gi.1ermamizart:orów stklada się Rada 
Naid!z·o.rcza, WO!la1 P~ K:waśruiewski, tl <le:nun 
·cya:ntów! 

Już podczas 'Pi<erwszych przc:m.ówi1eń 
pdizywaly się protesty, które zwlaszcza 
po.dczaJS ostatniich słów p. l(,waiśnieW1Sikiego 
zwięk:szyly s~ tak, że stów; mówcy nieraz 

.zrozumieć nfi.ie, było1 można. 

Pan K wiiaitkowsJd do PQ1rządku obrad 
prns.ll p. J(;wa:śni·e·wsktego, .,by przecież 

sam n ie czyn il wyciecz,ek os01bistych, jeże. 
fi ia:ko prztelw.odiniczący zag1:1ozi~ <0dlebra
nf-em glosu ihmym w takich przypaldJkaich, 
bo wszelka dysikusya stanie .się niemo
żh:wa. 

P.o 10 m~nutorwej przerwie z~brał ,głos 
w dyskusytl redctktor p. Miicha'l Kwiiatlmw
ski. Nasiamprzód powracając do końcowe 
go przemów1iemi:a. p. l(waśiniewskiego, z.a
zinaczyt p. J(.wtiaitkmv,ski, że adresu napi
saine.go po niemiecku pochwallć i1.11ile można, 
ale p. Kwa.ś11iewski me może przecież r:>-
bic kwesty.i' stanu i nie mioże z fugo powo.
du .nazywać czlornków Rady Naldrzio1rczej 
,,Związku Folaków." gi.er.mani:zaJtorattnt. 
Co zaś s1ię tyczy blędów w liściie, to pis.ab 
list robotrnicy, którzy pilsali1 tak, jak u
mieli. Czyrnioofo 7-arzutów z tego po
wo:ctu ze stri.Yny palna Kw.aśniewskie.gio 
jest niesiłuszm~ zwlaszcza, żle p. Kwaśniflew
s.kł sam blędrniie po po'lsku piisze, jak tego 
<lowodzą liisty pisaine do redakcyiL. Po
wmcaijąc do. JX>przednich przemó\V'i.ef1 ·za
z:rialczył mówca, iż w. dyskusyi tylkDI 2 

,grubszego wykazać mote, Ol ale ina zda1flia 
poprzednich mówców &tę nie go<l-zti; inaczej 
nie stal"(:z;yło'by czasu. 

Rorównainie walk w państwiie rzym
skrem za czasów Sulł i Maryusza z przleci
w~eństwami, ja.kic mamy obeicniie w s})O~e
czef1shvue pol'Skiem, ja.k {JOrówn)'W3Jllie 

tychże ze stosunkamd w Rosyi jest falszy
wem. Przedewszystk,iem w Rosyi nie wal
CZY1 przed.w bimokra.cyi pospólstwo, imd 
którnm rozumiemy męty spolec.zne '" które 
to wyrażenie używamy w z.naczaniu po
·gard1Lwtffill, lecz wakzy przedw hiuroikra
cyi cały naród, a słusmość jest PIO jego 
strnnlłe. A więc ·i r-obotn:ików polskiich na 

•obczyźrf,e z pospólstwem równać nie mo1
-

ima. 
Obszernie rozwiód1! si ę p .J(wiiatkoiw

s.kl naid pol\viodam1 przeciwieństw, które 
pamują pomiędzy robo1tniJ.rnmL a kofami, do 
których zalicz.ają s~~ pp, DztembJw.&l\;b i Ko 
ścielski. Mówca wykaza'l, że walki stron
[l)idw istnieją w każdem sµo1ec.zeństwti1e i 
z natury rzecz.y są kionieczrue i :rui.c są n1-
czem ziłem. Wa:1ki1 te polegają na przeci

'Wieństwi.e interesów. Initeresai są .~ be
dą prz.eciwme, więc walka była ii. będzk 
Jaik naprzyktaid •wi•clcy Wllaśc.iicliele zii.emS'CY 
zaw\Sze przema1wiać będą za wysotkrtemi 
idami! •na produkty rolne, D.) z teg-o mają 
Joo-rzyś6, tak robotn:ik będzLe przediw.ny 
donn na produkty rioiln·icze, boi po'<kalżają 
one żywność. 

Na t·aikich d ~tlil1y.ch przykładach wyka
zy.wal Pi- l(.wfatkowski, że powddem prze
ciwieństw wymfon1onych jest gló~e ró
żnica w pp'glądach i dążeniach spofocz
nych. 

Interesy natury społecznej P-Oszc.zegól 
;nyi0h warstw ludności są wi.elkiej wagi w 
żyom sp-oleczcństwa i 1n.aro<lów. Mówca 
wsika:za.~ na stowa1 byłego znakomitego mi.-

. 1rnistrai spraw z.agraindlcznych Fra'tleyii, który 
powiedzJa1, że nie uczuci<ai, in;ie uści1siki mo
nairchów, .ni:e szumne mowiy zibliJżaiją clio sL~ 
bie ludzi: i narody, lecz g-lównie wspólncśl 
~nteresów mart!eryalnych. Słorwa jego po
tw1ierdlz.a}ą obecne wypa:diki w żydu poH
ty.czn,em świata. Tak jest, tt z1 tettn riicz.yć 
się trzeba. 

Do dobrobytu dążą jedniostki, C:c1 do
brobytu dążą caiłe. warstwYl luidooścn !ka
żdego naro:du. 

Jeżeli teraz w tych dążnoścdaich inte
res jednej warstwy ludności sprz\eic~iwia1 się 
finterescm drug,iiej warstwiy 1udOOIŚQ11 tedy 
malmy przeoiwief1stwa i manny walkę. 

Tatkich I>rZeci1wień·shv srowa nlie wy
Wtolaly ami skxwa ·kh też nie zdmuchną. 

InteTlesy robotn;1kai polskńeg-0· sprzeci
wfają się ~nteresom, ialkie mają pp, Koś.cif;l
s.ki ·i Dziembotwski i ich prz-yjadele p<>liity
.czll1!i, a przocimiet'1stw1n to stwierdizil sam 
p. Dziembowska, gdy PJ!sat, że r.:>botnikOIWi 
µolskFeJinu nie wolno wałczyć pc1d hasłem: 
„Krótszy czas pracy, i większy zarobek!" 
Jeżlełii p. DzLembowsiki wystąpfil przecilw 
taiklemu hasru, to ucz.ynil to .... w interesie 
swy:ch przyjac11ól politycznrych. 

Robotnik pdsiki natomiast wailczy o 
krótszy czais pracy 1 wyższą płacę z k0i
uiiecz!oości, on to czyni ·W ·iinternsie p-ostępu, 
w inter.esie narodu naszego. 

Wo~no p. Dzj;emb01ws}{Jemu bronić illl1-
teres6w swych i swych przyjaciół po11ity
c.ziniyich„ Wtolno toi Sa!In.O' CZi}'lfli.Ć robotni
kowii. 

Bo im lepsze będą warunki byiu sz.ero 
k'ich warstw· ludu naszego, z tern większą 
otuchą będZ:ieimy mogh patrzeć w przy
~zł-OŚĆ. Tylko roboitnik, który ma <liostate
tczny zarobek, me.że pładć sikil.aidki na cele 
.narodowi~, tylko robotnik, który ma czas 
na to, za1muie się sprawami, 1r1arodowem;. 

Dobrcibyt narodu. i:(), J>OdwaDna jego 
przyszlÓściL 

Jeiżel chcielibyśmy zapi0m'i:nać zupeł
n1e o s.p.raiwach społecznych o spr.aiwach 
dobrobytu, źle przysluży]j)byśmy się n~o.
dowi naszemu. O sam-Odz1e1oość ekonl()tni 
c.7Jną rówtn\!.cl iniiezlrnordowaniie Wl'ntliśmy 
starać się; \Vfinni!śmy pracować il1ad tern, 
by opanować środki \V}rtwórcz'e w 111aszyrn 

kraju, by \nzyscy Polacy \V kraiju wyży
wić .słtę mogli. Dla tego to tailc wielką wa
żność ma walka o ziemię 111a.szą \\r Polsce, 
b.Cli Polska to kraj przcwaiżrnLei rolni;ezy, a. 
211emfia jest naszym najgl6\v111tiejszyun chle
bo1daw1cą. 

Dla tego Gal'icy.a stara si:ę o up.rzemy
slownenie kraju, by ludność milionów za
graimcy nie oddawała. 

Tu1aj na obczyźnie znaifdują się pra,vie 
saimi1 robdtni'cy, któryich, rzecz na~uralna, 
łą1czą wiele '\Vspólnych interesów. 

Jednym z na.iglów111ieJszycfI ich ,inte
resów, to obolk starań o sprawy naro
idorw,e iich staratnl.'.·e o poJlepszenie bytu ii sta
ramlia dążące .doi skrócenia czasu P'TaCY i 
]lddwyzszenia płacy. Temi staranJi!ami bo
wiem roiootnicy taikźe pracują dJa przy
szloścli 1111arcY<iu naszego. 

Tie dążenie mbotnii'ka trzeba: uz;nać. i 
uszano-..v1ać, w nliem też szukać trzeba wy
tlornaic~enia dia ni!ejednego 01Jja1wu dt:nąd 
fafsz1'[Wlię pojmowanego. 

J eźeH przyjaciele p.ol.>Jtycznr p, Mem
bowskrego stają ofm111i1em prz.edrw zab1e
go:m robot11:ików w ilderuł11ku sp.ofoc2lnym 
to rzecz naturalna, źe robomi!k się !nilm~ Zai
chwy1Cać nre może, chociaż z.resztą uznaj'e 
prnce p. Dzi11embows\rji~, któt1e miafy :na 
ceru obronę ·ca~ego spotecz·efistwa •. 

l(to w t.0brooie pp, KoSclelsłlliegot
Dziemoowskh~go i kh przyjaciół poilitycz
nych uo.gólnfa j, wyzyskuje nrieogl'ędirre sl0-
wo teigioi !'ub IO'Wego roOOit.n.ika, "te!n zas.lugu
je taksa:mo na potępiwie, jak ){a2-0y, i!rmy„ 
który za w.rne Jednego pragnie uczynić od
poWliedziainyrn ogół tej lub owef: warstwy 
spolecmej. 

M6\Vicai zaznaczył, że o sprawy po
littyczne dbać wiirmiśmy x tym samym 
zapafem oo dotąd, ale dla tego talki' nadsk 
klad:.t n~ spra\vy ·natury społeczinei:, p.)llie
waż ·()g"ófn1ie s:ię je Iekcewiaey. 

Rzecz;owe przemówdie'nie p. Kw.ia.tllro
w.skiego spQtkafo się z wielki1em uznaniem 
naiwet u przedwniikow, a przewPdniczący 
p. K\viaśniewsk!i wyrain~e zamacz:y1, że 
p. K:wfatkowsk1 bardzo dabrze mówU i 
11'Stoitlni'e takie ieSit p.olożeITTiiie, jak p. f(wiatlro 
wski· ie okreśiil. 

UsilQIW~~a p. I(wiatkowskiego, by ·roz 
praw;y pooO'Stały rzeiczowe, wnet Jliektó
rzy następnlii mówcy udaircimrlltti. P. Żniński 
zarzucil p. Kwiatkowskiemu, ze jest zwo
V~ntnikiem imateryafomu, ap. Brzeskot wie 
cha1111a „W~rusai Polskiegou, na pp. Brej
skiich, .na p. Krwiatk.owskijego i t. d. 

Z<ijrzuty osob:iste w;ywotaly 1burzłLwe 
protesty. 

Pain K·\\fitatkorwskoi oidJ)O'Wlii~feć już ~e 
mó.gl pp. 2nińskie11m i Brzeskot~, gdyż 
przewOOrnicz.ący dyslwsyę za.mknął, skoro 
jegio przyjaciele się '\Vlygadałi!. 

Nastepnre ooczytaJł p. l(wa!Śniewski 
długą rezotlucyę, kt6rą za,raz chdal dać 
pod głooowame. 

Jedinii d()!llaogali Si'.ę dy..skusyi nad! ~
lucyą, w1i zaś protestowali przediw rezo
łucyB, p;owstala burza, \VSkuteik której na
stąpilo ·roz\Vliązain1te wieca przez do.z:oruią
go poHcya1nta. 

Wvrok, 
którym zntesiooo rozporządzenie policyi 
w Brochu, tyczące si.ę obrazów bohate
rów i królów polskiieh w lokalu p. l(uche
m.ai, .pOOajetny d~ w~ tłoma~zenliu pot .... 
skJiem. 

Po ·polsku brzmi: 
W lmi.ę l(róla ! 6 

W pr-0eesie >administracyjnym oberey,
sty, Heinrykal Kuclli!m z Rekf.J.tl'ghauoon
Bruch, powOlda, przeciw królewskiemu 
prezydentowi naczelnemu· pr.o:wtincyi west ... 



falskdej; zapozwanemu, trzed senat kró
lewskąr:-prusikiego ,naijwy~sveg.o sądu arl
miniistra:Cyjnego nai p00iedzeniu swojem 
dn1iaJ 18 maja 1905 r., w którem udzilall bro
łi: prezyQent senatu dr. vm Strauss-T.o~ -
ney i radzcy najw;yż.siAego sądu .adm.im
-stracYinego: rrec.z.ywliistYI tajny wyższy 
ra<.. . ·_t rc}encyjny Schellong, dr. Pippc, 
-Spaugenberg \i KuhOOWJ, uznali za słucsme: 

Ma skutek skargi1 z druai 29 lut~Ji 1904 
r. uchyfa s.:ę rOIZstrzygnjęote naczelne.go 
·prezydenta prow.i.Il!cyv w.estfalsld'ej z 
.ctnra 5 lutego 1904 r. 1 z.atwJierrxlzone 
temże rozstrzygni!ęciem roz:porządzeinie 
prolicyii, w R.ookltn~haiusen z d!ll.ia 2 gru
dnia! 1903 r. 

Kos.z.ta postępowania nailqla:da! się z~
pozwainemu. Wia:rt'Ość sporu ustanawia 
się na 300 m'alreik. Opla:ta ryCJZarłt,Jwa 
nie mai być ściągntięta. 

Nar mocy praw.a. 
Zarząd poHcyii w Reckii1nghausen 1-w;y.

<lal 2 grudnia 19()3 r. przedwkloi .skarżyc1e
low1i1 niastępujące roziporząd~elnie: 

,.Jest rzeczą stwter:dzoną, że w 1o~a~u 
pana, slużącYJ!11 do, wyszylnku, odlniosn1c 
~gromadzenia publicznego, 1cały szereg 
obrazów rpols.ki.ch bohateróW1 nairodJJIWIY,ch 
i królów wisi na śdianach. P~t ten uw~
tać należy jako umyślną, ,nu.e1mc.zya:me 
wrogą demonstracyę, jeśli s.i1ę weźmre na 
uwagę zaicz·epne Z'~chowainie się tu~ejszych 
poliaików, jakie miairuorw1icŁe w czasie ·ostat
nhw sł1orwem i pl,smem publlicznie w, _ob~ 
paf1stwowych l kośdehzych urządzcn SJę 
o~azywal~i. N~ podstawie § 132 ustaw!Y o 
zarzą.dzi,e kraju z dniai 30 lipca 1883 r. TJ1a ... 
kła,da się palf11l nii/n~.ej1sztem, ażebyś pain <(ji\Ve 
obrazy po odebraJniu teg10 rooporządzelnua 
niezwłoc'1niie usunął, na preyszł·aŚIĆ w p<_>
ltjt.es2JCZeniaich d10 wYSZyin!~u sł~żą~Y1ch n.te 
wy,\vftesza~, an.i niie ustawiał~ . 1eśh1 chcesz 
s~ pan ustrzed1z k,a:ry, ktora Ziai .k~e 
przekroczenie marek 50, albo w raiz.ire nlte· 
mo-żnD~c,1 10 dni! -zamknięcia wYlłl:ooi". . 

Obrazy llllastępnti'e wprarwd:ue usumę
tu, ale skarżący zażahl się u„ w~16Sll o ~ch'y
lern;e owiego mzi~0rządizenua, 1<.tko rue~o
trzebnego, ni'eStO\sQlW"inegO i nie OOpoWla
d~ącegrO istntedąicemru praw1u. Prezyde?t 
rejencyii w Monasterze 1odirzud~ }edinaikze 
d. 2 stycz. 1904 r. QIVV\O z.aitateme, zv:a!/,y
wszy, te wYstaw~enlie owYch obraiz~w w 
mrcis.cach przeima-czionych do 21ebra~ pu
bl;iczny.ch sprz,eciwia się por!ądkiQ!Wl pu
bHcmemu. I dałsze zai~aileme oo n~c:ze.1-
neg.n prc.zyidenta prowirncyi! westf~ueJ n~q 
odiniiosto skutku, co z rozstrzygru-ędai dlnia 
5 lutego 1904 r. wy;roilka. - . . 

Przrecfuwko temu roz.strz.ygniięC'lu w:y-
toczył powód skargę na zasadzie § 127 i 
następnych paragrafów ustaW1Y \Ol za1rzą
d.Zlie kraju z dni\a 30 lipca 1883 roku, żącgi·
jąc, aby zaicze~ione rozpo_rząd'zeinie zarzą
du policyi 11 dnia 2 grudlrlLa 1903 roiku po-. 
zbarwi.one 'ZOStaly srły. Wobec tego_ zra
tądał zaipo1z:wainy, aJby skargę odlrz:uootrro, 
pnUtievviaż przyczyrry do wknoc.ooffiai poll-

Panna do towarzystwa. 
Powieść Ksawerego de Montei>in. 

2?) 
(Ciąg dalszy). 

- Dztocka< ple żeńskiej, urodrooogo z 
hra·bńego l(arola Maksyhlianai de Va.dans 1 

JiOranrny de; \/ii;efV1ille, jego małżonki. Dzi~
ck-0 zapisan-e z.ostato pod ~mieniem Gabryo 
H. Ojciec stawił się osobiście W1 towarz~· 
stwie dwóch świa<llków„. Ot-O jego -podp1,s 
Czy o tern chdal się pan d0Wlled:z1eć ? 

_ Taik. .. - -Odrzekł GHbert, którego 
twarz, przybrała wyraiz nie:zlfrliernej rado· 
ści, Potem dodal: 

- Czy zechda:l1bYś pan, \V1Y"dać mli ko-
pię tego aktu urcxlz.eniia? 

- Czy chcesz pan, ażeby ta kiopia br
l a legalizowaną. 

- I(oni.ecro1e painje. 
- W takim razie nie może być 11et dz15 

_go1tGwą z powodu fortnlaJ.ności, które n;:i.le
żY dopelnić. 

- Czy byłbyś pan laska1w, pr.~rsła~ 
ją do, mnie prziez poczt~? 

- Z największą chęcią. 
- Zostawli.ę wiięc panu mói adres ... pisz 

pain z .faski swojej: 
Urzęd;n1iik umO.CZ.Yil p:iórn i na rr:gu ar

kusza bhbuly napi,sał zai dyktowani'!m GH
berta: 

Doktór Gilocrt w Morfantain~. · Seina-
et-Otise:. 

- A teraz panie - rzekł 0Hber1, kła· 
dąc na stole bilet pięćcLziesię::ioirank<>'V 11 

oto na koszta. 
- N.~e mam drobnyich, ażęhyi \\ yclai! 

• panu resztę - rzekl urz~f1.'11k. 

cyi zachoomly tu po<lług § 1 o roździalu 17 
części II powszechnego pra.wai krajowegro, 
1W teran]'Jnie oo ustnej ·r02'pr~wy ~as 16 
mairca 1905 roku postaroo'wli! są:d, · zawez
wać .zaiskiarżonego, aby się oświadcz1ył, 
OZY, wizenmld J>.01s.kkh .bohaterów naroido
wych i kró'lów, któryich usumęcie nalmo-
00 skarżyci:eliowi w owem -· zacrepioneiu 
porzą'CLzen1u, są oryg\i!nralami, czy~ też 1111te
chall10Cznym lub chem.icZ111y1n sI>QlSObcm u
skutecmiro.nerni odbitkami (porównaij ~VIY
rok najwyższ,t'lg'o sądu admiinistraicyjrreg.v · 
z <lniai 3 paźd~iernóka 1901 roku .tom XI 
stronai 295 ~ 298 -zbioru). Za~a!ruy zdal 
Mstępni,e idlrui~ 27 kWii'etnia 1905 roku 1na
stępująca oświ:adczen~e 

„Pl()ldlug spratwozdami•a tutejszego pre
zesa rejencyjrneg;o wLzemnki polsikihch bo
haterów- 1na111odowych 'I królów, iktóre ka
zalio1 się skarżyde1owi usunąć, niie są ory
gi!na1lami, lecz tylko chromol~togral11i1cznemi 
odbitkamf. (V.ervi1clfaltigungen) ·które środ
kaimi rrnecha!niczrnemi! sporząidz:O!l1lO. Co Sii·ę 
tyczy w;yiwoctów wyroku z rdniia 3 piaMz.ier 
ni1ka 1901 r. - bom XL., stratna 295 i 298 
- na który powołyrwala się, uchwala z dn. 
16 mairca r. b., tio inadmienil .pierwsizyi bur
m~strz w Reddńnghausen, że riozporzą.dizeinie 
P-Ok/icyjne :rrie orzeka o pr~resztowainiu 
obrnzów" 1ecZ! zarwtiera ty;Hro1 nakaz w im
teresi'e porządku pubJk'znego. u 

Doiś~ trzeba1 bylo do wy110Jcu taki.ego 
jalk,h S1ię wyd1alo. ' 

!e~en si.ę te prawi<lla, które ~ę zina
czema 1 doo11oslości usta1w'y; prasowej z dn. 
7 maja 1874 roiku (dziiemlnlik praw państwo
wryJch str. 65) z dnia 3 paźdztl.emika 1901 r. 
.Rep. III .N. 20101 i III B. 23/01 (oom XV 
strona 295 ·i 298 wyroków JUtiwyiższiego 
sądu admi1nistracyjnego) - zastosuje do 
spraw,y ninliejszej, to skairga skutek mieć 
musi. 

Pooi1eiwaQ; l{}Oldlug obiaśtliiell\ia zapoi-
0W1ainegio z dnfa, 27 kWi~tiniai 1905 roku obra 
z~, któryich ?sun.Jięciiia żądało się dt) skarży 
ciicl:a są odb1tkamb. sporząd~onemi środJk~
mi m~chainii~lnemlt, p~zetl~ podlegają one 
przemsotm § 2 ustawy; p-raisowej. Nie moi
że też ulegać wątpLi'Wości, że podlug treści 
te&'?' ~°' przedstawiają, zaw:i'.era1ą one u;a
:vimeru.e pewny(;h myśl'u, ro jest o tyle, o 
ile z takowe.mJi w przedstaiwae1nilaich ob'ra
zowiych w O!góle liczyć siię mo'żlna. Nie 
maią bowitem wliid:zorw~ wpadać w oczy o
sobistości ~aihle tam diowoline, lecz1 polscy 
bohai~erow~e :ItaJrooowi i rkróbwlie, a więc 
osob1stośc1 o znaczeniu historycznem 1 .na
rodowem, których widok zdiołny }est wzbu 
dizić we \V'ildz;u pamli'.ęć o przeszłości narodu 
p0!slcte1go. W taikim stanie rzeczy pow
itać mDIŻe pytanie llll.ierozstrzygllllilętem, czy 
obrazy tu romawi.aine ·czynią ·zadiOść prziepi
som § 6 ustalwy prasowej (oo oo :podania 
inaiziwiska .i miejsca zamł1cszkaniia: rdr~ikarza 
Hid.), o {;Zem powątpie~l koml[sarz które-. , 
go .mJ:mster spraw: weiwnętrzinyich do d{)lpi! 
nowani·ai interesu pubHcznego ustanowił, 
pqnJeważ zadęci~ lll~ zasaid2.fie. § 23 UJstawy 

~Oddaj pan na ubogich, to co si1ę ~()!-
stanie„. · 

U rzędmik skłonił się. 
- Licz~ na -pana, kochany paruia -

mówiil dalej Gi1bert. 
- N~c stracę a.i.ni chwHi, możesz pan 

być pewny. 
- Kiedy otrzymam ten wydąg? 
- Pojutrze, najpóźniej. 
OHbert wyszedł z merostwa. 
- Gaibryela !... Gaibryela !.„ - swp

tał ra<lośruie idąc szybkim kmkktm. Mój 
brat mi.al litość nad tettn niewUrulem stwo.
,rz.enicm.„ dal jej nazwisko„. Może nawiet 
wiychowal ją i trzymał przy sobtiJe„. Ona 
żyje, bezwątptooiia„ .. jest już duż~ d prze
śliczna.„ MK>}a Gaibryela ! moja córka! 
Trzeba udać się do Paryża, aiby się o wszy 
stkiem dowiiedzleć„. odnaleźć moją córkę 
i odkryć zasłonę tej taJcmnicy, P,Qkrywa
jącą trumnę mego brata.„ J~ę do Paryża. 

Gilbert spojrzail na ·i;egareik. Było 
wpól do dwu111astej. Musłal jeszcz<e g,u.dzi
nę oczetkil\vać na pierwszy pooiąg idący do 
Paryża. 

Mając diosyć czasu, wszedł 1do1 rest'alu
racyi' w pobfiiżu d"Wlorca i kaza·l pddać śnła 
dlainli.e. 

Doktór :zm~enił się nie do pozm~nna; 
wydawal się tnnym czło)Viekiam, mając 
teraz cel wze<l sobą i nadz~lCję w ~ydu, o<l 
rmlodnial ·O lat d~adz,reścila. 

Sliedzą,c w waig•ome, uooszącyrn go ca
łą silą pary, za.kreślil sobta plan postęJ;>O
Wlain)ia. Pla111 ten był nader prosty. 

Zamderzal pytać się, szukać, dowiady
wać się o aaJym przebiegu rzeczy,, 1ecz II1Jie 
chciiat dać się poznać, przynaimnieu do cza
su„„ 

Przybywszy nia d\Yorze,c Północny, 

p11~wej tu nie ziaichodzii., co zapozwany 
w swojem oś\vtiadczenti11 .z dnia 27 kwienma 
1905 r. sam Podniósł. · 

Zacz~pione rozpąrząd.2>enie poHcyi 
przeto ntie pow1inno. by!Q ;być WlY':dalne, po-
1111iieważ stailo 0010 W\ sprzeczności z ustaiwą, 
prasową państwa n1entiec'kiego. Do jego 
uspraWliedlLwi.eruiia 111i~ mo:imaJ też b}'1t,o po
wply,wae się nai 1prze-pi'sy § 10 rozd~atu 17 
części II piawsiieohnegio prawai kraJo'\Vi~gjO, 
'}}OII1reważ wkroczeniie po.Jicyi1 W sprZeCZt110-
ŚOl z ustaw.amr pań-stwai /11iemLe.ckiego na 
tych przep.ilsiach kraj-0'\Viych opierać się 1nie 
może. 

Tern się uzasaidlnia. wydany wyirok. 
}\oszta regułują s1ę ·P,O:dlug §§ 103 i 107 u
staiwy o admanistrncy~ kraiu. 

W dowód pod pieczęaiu ikróleiwS>ki~go 
111aJwyższego sądu adrn~1nistrncyjnego a wy 
znacz•o1nyrn podpisem. 

(M. P.) Pod'pis. 
O. V. No. III. 1001. 

Rep. N.o. III A. 48. 04. 

Ziemie polskie. 
Z Pros .i.a chodnich Warmii i Mazur. 

Cholera azyatycka. Naczelnemu pre
"Zydantowtil w Gdańsku zdano relaicyę urzę
dową, wedlu,g której u zmarłego w „:hel
mińsikiei lcczni·cy flisa stwJerJ.rono tJO !lf"k· 

'CYI. dalru cholerę azyatyicką. U dru~it:go 
msa1 stwoordzono tę samą chorobę. W sz.y
stki:ch flisaków, którzy mieli z owyn.~:. fli
sami styczność, umieszczono i o1c."'obnio
no w lecznicy chelm1ńskiej. Jest idL lt;; 
tw1erd2ą oni, że przyczyną chorc>bY było 
.nadmlerne si:ożycie surowych {)górkńw i 
pi·C'ie woJ.y wiślanej. - W Kwid:: yn e ze
szła się pod przew:oid!niictwem preze~a re
jencyjnego konfe're.ncya, oelem i:rndzc;:ia 
środków z;u·adczych. Tratwy, nai k::l~~·-;h 
fllsiowtie zaichorowaJt, stioją p.od, Chelmn001 
powyżej pn mu po<ll dozorem 'POlicyh!Ym. 

Malbor." . łiaikatyści tutejsi g:.> ,tJ:1 s e 
do uroczystego obchodzeniia „n1ien1iu·~kil:~'; 
dnia", kr{sry nastąpi· 15 i 16 w1·::,~~nia. 
Wszystkie niemieckie towarzysLY:l 1 >:11a
sta i najhl.ższej okoliicy wemią w ur . ,„ ~:y · 
stościacn udział. Zarząd miasta wy Lriaczyl 
z ka;sy mie1skh~j 25Q mr. na pnys:. '. i.•11·c 
ulic, któ"f~!ni potoc:z,y się pochód. B ~ · ... i.t 
naturalnie pe:tryoty.czne mówki, 1 czuprvn 
będ.Z'iie się kurzyło od naisłroJu patrY,otycz
rego, wyw1olat11rego niebezp1e_czeńs~w~"'• 
tak groźnegn w Prusach straszakJ v · ;!11\.•1. 

PQlskiego, 

Z Wiei. Kr Poznańskiego. 

Poznań. W sprarw!i.e tyfusu. Od cta \Vna 
w P-O:ZIIlaniu wskaizywaino, ż-c tyfus pc·w
stał !Ilie skutkiem Ż~rarzków pochodz:icy~h 
z wody, lecz Z' mle!ka. To powiedziano 
dwa razY, na radzie mi·eisikiej, a nawc.t dość 
namacalnie wówczas powiedziano, ie pe
wma: mleczar:l1la PiOIZnańska wzy·czynita ~ię 
gtówme dlO rozszerze:W.a tyfusu w . Pozna· 

wsiadJ <lo tiiakra li kazal slę zawieść na 
płac Sann-t-Sulpke. 

Od osiemnaście lait doktór me w1ildz1al 
tej strony miia!sta, w: której talk dfogo mh~
S21:al. 

Wysilaldając z fiakra w tłObli'żu jed!1JeJ 
z tych dwóch wież, njie skończto111ej li która 
zaipewne nigdy ukofi,czoną riie będizie, u
czuł looowiate zimnio w glmv1ile, i serce mu 
się śdsnęlo. 

Slcierowa~ kroki ku ulicy Qa1.131nciere. 
1W cliwi1l'l\, kheidy mial wejść w .nią, 

zmuszony został zatrzymać gię na chwi:lę. 
Wspornnh~ni~ przesz1ośc1 dusi'ly go. 
Długt0 patrzał ma tę starą ulicę, gdzie 

nic się nie zmileniło, 1>0Z'nlaiwal ka.IŻ'den dOlm, 
każde drzwh, każde ~no. OwaJtownem 
w:ysule1niem mJ.usil Slię i'ŚĆ dalej. 

Im więcej zb~l stlę 1dJo pałacu die Va
<lans, te:m silntejszei ogairnialo go wzrusre
n·ie. Prned hramą palacu zatrzymał si~ 
znowu. 

Z po z.a muru ujrzaJ zamknięte 1<Ykna; 
mieszikainie ro kue<lyś zajmowal nVżei bylo 
miesZlkainie brata. Wszystko wyglądało 
ponuro a smutnie. 

Oczy dioktora zwróciJY) się ku tej cz~
ści pałacu, którą z:ajmowala; Joainna, jego 
bratowa„. Dwie lziy spłynęly p,OI jego p.Ji
łicz.kaich. W tej chwUi <lKYśwti~<lcwi stra
sz.nej ooleści. Przed -OCZam.ii stamęlo mu je 
go szczęście i zbrodnia. Przez ciąg tych, 
,klllku minut nan-OWo pr:zeżył caile przeszle 
życie. Gorączkowo ścisn~l gtowę rękami, 
nie malo torby dziwić mogl101 prziechodlliów. 
Lecz. ulka Garanciere byl~ pusła. 

Przyworluią.c ma porńOc całą odwagę, 
aibYi dokonać dziela1 które P'rzedsięwz.iął, 
zbhtżyl ~ę <lo drZ"\\1, podniósł mlotE!k, znaj 

niu. Nie wymien~O'J.10 jec1nak uporczywie _ 
tej młieczarni mimo wYtainego domagania 
slę, a ł}"mczasem ~s się szierzyl. W mie
śde wskazywano już gfośno ową m!ecz.a.:r
łl'ię, lecz pubhc~nie rukt pio.i nazwisk.u mle
czairni nie wrwuienil. Dopiero wcroraf 1Za
sl0J11Ja spadlai i wydailo się, że tą mle.czail".llh\ 
szerzącą tyfus jest tak zwana. „ScbwieLz:er
hof", 110wór Sz.wajcarski1" 1 jak się po pol
sku nazywa, wlaścicielillll tej mlece;ami 
Jest pe-wnen żyd, który swego cz.aSrU cbdal 

. iz:a,grinąć handlem mleka, a przeciwko cze
mu wystąpili energtic:m~e pmmańscy hand.la 
rze mleka. Mił$o z. tej mleczarl'1l1Ji z.arwsze 
uchodzilo za najlepsze, za tak zwrurue sani
tarne i kupowały glówmie lepsze dlOllt1y z 
tej mleczami. Tymczasem się otkazato3 że 
ta zdrowotna mleczam'ia jest najmn~ej r;dto 
wotną n musi się poddać gmntO'Wlnej desin
fekcyµ urzędowej. 11ernz zaigadika ta.Femni
cy wyiszla. 111a jaiw, tajiQ1110 tak :bardizo ową 
mleczamiię, bo naileżala do żydowskiegQ 
wlaśckiela, gdyby bylo ona w p-olskim rę
ku, toby może publiczność prędzeij się dio
wiedz;iala, kto ]<est noznosri.cirelem tyfusu. po 
mieście. 

Z Pniew donoszą do ,,Gońca W.i:eko
pollskieg,o": W potn1edzialetk wiectJOr'em 
p.aln!ny W. siedziały u siiebte w dtOlmu i sikra 
caily sobie czas gl-01śnem czytamih"!m ~ pO'ł. 
sku i śpiewaniem pieśni polski-eh. O godz. 
9 wieczorem wiehOOzi do mieszkaniia pa
nien W. policyant Sch., dając upust sw1ojej 
złości w następujących słowach: ,,lek 
verbdtte mir OO\S polnJsche Gequatsch f" -
Pamny W. -0czywiście -p~azaly mu drZIWi. 

Poznań. Pod adresem tych Polaków, 
którzy dają chleb Niemcom, z·~~e~za 
„Dzlen. PDlzn." korespoindencyą bardzo bę
dącą na.r czasie. Oto jej brnmieniie: 

To, oo ceisa:rz powiedz~al w Onieźnde, 
talk bardzo na..s nie zad.tziwiłDi, g:<lyż :ctotych
czas-rnwe rl,c!skrypta i odie:Z\\'Y' mi:nisteryalne 
daly, narrn pmmać, i.i zmiany na lepsze na 
przyszłość z tej strony s!J()ldziewac $ę ni1e 
możemy. 

Gorsze faik to jest spostrzeżenie, 1ż p0-
między nami Polakami .nie brwk takich, 
którzy staraniom hakatystycznym uła·twii 
ją pracę, pomiędzy mnemi prZiea; to, iż dają 
nieraz chleb niemcottn lub wo,gółe irnnople-
11\ieńcom, gdzieby go lat\\~O swoim dtać 
mogH. Z pewJl.łO'ŚCią niejeden .nieied!n:o-
k rot.n\e unia~ Sp-OISOllJrrl.aśĆ wcdz±eć domy ' 
d'WlOry, które Niemców zatrudtni~ą, :poru 
czając im różne zajęcia i urzędy, d z 
wy-zyskują tę nam wrodzoną łekloomYSl· 
noślć, a racz.ej brnk wszelkiej paitryoty 
cznr~ rozwagi S\\"ych chlebodawców; 
ZUÓ"\\/ Z·~ S\Vej 1SlrG.IlY pGp~aają tam, gxizi 
chcą 11 mo..gą, wszystko, oo z niemcz 
ma jalkąknl wuek styczumść - ku ·wielki 
nieraa: szJ<cdzie Polalków. Kol-Oinizują niem 
ców. 

W sz,czegóły nlic waJrto wchodzić; 
go to tyczy, powinien btąd pocWug rootu 
~i n:1..praw11ć. l(tokolwiek zaś był lub j 
świa<l!kiem podobnych stóswnków, ik=U1i m 
wiedzreć, jark)1e ro fatalne skutki dla I 

dujący sbę w ich punk.oie środkowym i 
puścil go. 

Na bruku dziedzmca daKy się sly 
krold; klucz zaskrzypiał w ziarnku; dr 
się otworzYJly. 

Stary furman-odźwriemy Berthaind 
kaz·al się w. drzwil:ach na\V\p{>ł otwartyc 

Giloert poznal go iod ~rwszego rz 
tu Qłka, chOC się bardzo zestarxat 

- Aby tylkQ on mniei nie poznał 
mówi'ł sobie. 

Berthamd przypatrywal mu si~ z. uw 
gą, lecz dalekim był od myśli, że 111 

przed SiObą Gilberta, . przei.konooy, że ten 
wno umarl w Ameryce. 

- Cziem {)lalllu mogę ·slużyć? - zap 
tal z grzecznośQią starego 1Slug)! dlobr 
domu. 

Gilbert poczuł suchość warg 1i śoiśnr 
w gardle. 

- Wszak t9 }est paliaic h_l'la!bieg10 
ksymili.Ma <le V aidruns ? 

- Talk, pan;ile - rzekł Berthand. 
- Czy mógłbym widzieć sLię z pan 

hrabią? · 
Sllysząc to pyitame Berthraind wzrm' 

ręce ku niebu, i zawolał: 
- Chyba nie rnieiszkasz pan w Pa 

żu? 
- Ni~, p rnyJeżdiżam„. 
- A więc nic pan nfe wtiesz? 
- Nic„. cóż się silalo:? - zapyta! 

bert, udaj4c zd.zi'W\ieni.1e. 
- Co się stało? stail10 się, oo pan h 

biia umarł. 
- Umairl ! - powtórzył Gilb.ert. 
- Talk jest, painbe, umarł trzy druf 

mu. ZwłokL }ego z,a~eźuono d'O Conn 
gne i złOŻooo Wi grobie fa~11lijnym. 

(Cią~ dalszy nastąpi). 



./ 

. czanie- s. ę i niep.atrezbne posluguwanie 
11iemcamii lub i.nnvmi. 

Rzeczywiście d.zi-wi;ć stę trzeba, jak 
mQgą pa1I1:owi'e pOtłscy tałk daJ.ece za~L
niat s;_ę i t-0 w ta-k krytycznym, jaJk teraz, 
c2Ja.Sie) podiająic rękę nłe swoim, lecz .j])_ 

cym nam często ·i pod względem I11arodio-
-v.rości'orwym i religijnym. · 

Częstokmć chcą }eszcze tacy Polacy 
ucho.dzić zai garllwych patr~tów i obu
rzają się, gdy im kto postępowanie ich ·\vY
rzuca, lub w rói:Jny sposób czy\lly sw0.je 
fli~'łaści\v1e u.sprawiedl:lwjić się star.aj.ą. 

Wobec przy.krych warunków, w któ
rych nam żyć wypa.ictia, poipierarue ta.ikie 
niemczyzny przez Poila:ków i na koszt Po
laków. jest bądź oo bądź bardz-o dzrnwnym 
objawem i do· oslabiemiiia1 wi1rury w lepszą 

.-l'! as2ą przyszlość n~emało się ·przyczynia. 
J. Neuman.n. 

~.Lech" dodaje: 
Brawo! Uwaig1 bardzo słuszne,. Po

f.ecamy je uwadze polskich magnatów i 
ta1kże Nra,jprzew. ks. arcybiSikupa, z którego" 

„p,m;kr ma chleb i to .dobrYi Niemiec-kaito-
lik, ożeni-01ny z ewangeliczką i wychiOlwu
jący dd:d po ewangeli1akti. 

Kościan. O obrazę wlaścaciefa folwar
· łrn Godziszewa, p. tlil<ltebrandta z Koko
rz1 na pod K!ościanem, wyto.czono. proces 
redaktorowi „Gaz·ety Bols~cj" w Kościa
;nfie, painu ldzLemu Switale. Obrazy <l.opa-

· trzyła się prokuratorya w notatce w n'l.lll11. 
.23 „Gaz. P.", .01piewa,iącej, że I.udzie dw.)r
.scy p. tt. miesZ!kają razem z trziooą chle
W1Tlą. W.termWI1i.te dnia 23 b. m. stwJerdzila 
II nzba kanna w l(ościaini·e obra.zę i skaza:la 
p.. s,vrtatę na 100 marek kairy t poinoszen·ie 

'!kosztów. ProkuratO"r staiwil wniioSle!k o 
·.karę S-0 marek. 

.Ze Śłązka czyli Starej Polski. 
ł(ról. Huta. RoOOtniJk Staniczek jest 

~bardw brutalnym czlowuekietm, który z 
:roną swoją obchodzi! sję nieraz w wprost 
-0.kropnv~. Biedna malżoinlka z.ruos.ilła przez 
dłuższy czas tę poniewierkę, lecz mreszcie 
z110Z]Jacrona, postanowiła położyć konli·ec 
iswemu żyoiu. W tych dniach rzuciila się 
óo tutejsz.egio stawu hutni'Czego, skąd wy-

. d-0byto ją nieży:wą. 
Gtiwice. Rok i 1 mieshw więzien;a 

podyktowal tutejszy sąd' handlarcei masła 
PoJoczikowej z Zabrza, ponieważ u<lloiwo
dni-ono jej, że dwukrotnie wmięsza)ła wioidiy 

do ma.sla. Poloczkowa bylai już ldillrakrot
nie karaną za podobne oszustwa, i dla te
go zastoso'\VTuf sąd tak ostrą ~rę. Powyż
szy. przyipad1ek .rmech będzlie przestrogą dla 
tych haind·lareik, które w p;'.:>dobny spJSób 
oszukują po targach lu<l!zk 

Susz. W Różanowi!C aresztowano pe. 
·w.n.e.go zhiega z wojska rosyjskiego. Po
nieważ żebral, przeto skazano g-0 na dzień 
are8ztu. 

Zabrze. Podczas polowania w Wiel
kie.im Paniew11e wydarzyło stlę pożałowa
.ruia 1<><l.ne rnieszczęście. Ad'WOkat Sommer 
strzelaj.ąc do rogacza, chybił, a kula trafi
ta pastucha wołów w glowę, tak że śmie•rć 
na miejscu nastąp,iła, drugi pastuch zostal 
mo<:no zraniony, jednak nie !IliebezP'ie'cz
nue.. Sorruner p-o tym wYPa<lku zamierzał 
. sam srebie zastrzełić przeswodzif mu je,
-ónad-c w tern towarzyszący leśniczy Schwe 
ier. 

Górny Śłązk. W obrolirie polskich ro·
·botnr.lków. R:aidzca gómi·czy l(no-chenhauer 
po·w1iedlzf al w 1niedzielę nai zebraniu urzę
dnukó\Vi !kopalń pDIITI~ędzy iinnc.mi w nastę

amie: 
„W c~asacp, gdzie polscy agitator.o1WJe 

--Otwarcie jako zdrajcy -Ojczyzny (niemiec
·k,iej) odważy11 się powiedzieć górnoślą
skim robotrukcm, że są czlo~amD pelskie
.go ludu, 1który nie ma: ojczyzny, należy 
\Vy<Stąpić przed w tak.i~j agiltacyi z wszel- · 
'cką silą." 

Talk dc1I10S;~ hakatystyczna „I(attorwi
t zer Z.c.ittung" w numerze 194. 

Z p. l(111ochoohauerem kló01ć lub spie
Tać się nie będziemy o to, czy na ślązku 
mieszka lud polski. Zapytamy go się tyfi
'ko, cz.y on przybył tu·cLotąd jako do kraju 
ch:.ńskieg.o albo murzyńsldego·. Przieicież 
·tutaj nie jest ,amJ Kiaucz.aiu anL Kamerun, bo 
fodzie tu tai mówią po po1sku, a 111i:e po chiń
sku lub języiki.em murzyńSlk~m. Sam ce
sarz Wilhelm II powdedzilal w Gnfieźrue, że 
l ud poJski, Polacy mieszkai4 rua ws.chodzie. 

Z innych dzielnie Polski. 
Warszawa. Jakłe spustoszetlJia maral-

n e szerzy propaganda socyalisty·c·zna 
wśród sfer rnbotniczy.ch i rzemi·cśln.i
-czych, wykazują następujące przyikfady, 
z.aszf c w tych dniach na Woli w Warsza
-wde: Pewien 16-letni robotnik, należący 
do organizacyi bojowej P. P„ S., rozgn!ie·
wany na oJca narodowe.a, p-0dczas polemi-

··- .,.. 
ki .chwy.cil za rewolwer 1 gro-ził, że gJ za„ na wysokie kary> a ·wszelkie apelacye i 're 
strzeli, jeśli ten b~e brooil swych. naro- wizye nk nie pofogly. Sąd kameralny w 
do\yy-ch przekonań. Albo 20 letni buchał- Beerliniei wyrok poprzednich !i.nstancyi za~ 
ter, należący również do organizaicyi 1bo- twierdził, wywodzą-c, u skoro zebranie 
iowej P. P. S., rozgnłie.wany na matkę, któ- zostarute rozwiąZan'e), prawnie czy 11Jepra
ra mu tlomaczylfai, !iż należy odmawiać pa· wniie-należy salę. natychmiast opróżn.'iać. 
'Cierz. .i uczę.s~z:ać <lo kośaro.fa, za"W10lal cy Po drugie zaś wyWiodzil, że połicya rozw~ą 
JllicMie, 11ż wszystkich „starych" tj. rodzi- z.ala zebrnruie, kiedy ono już zawieszone 
ców należy wyprawić na tamten świat, zostalo, ooby z pozoru przemawiało za 
kied'Y w niebo wierzą;, a „wt·cdy nie będzie tern, że, ponieważ zebrania w tej chwnli nie 
miaJ kto takie.mrli glupstwami głowy zawra bYilo, 111ie było co: rozwt.ięzywać, nie jest 
cać." prz:y,cziyną, któraiby mogła wyrok uchylić. 

Przejawy zdzkzenia i zeizmerzę.cenia Tak w.1ęc skazani muszą kary nalożo-
poczynaią budz~ć w społeczeństwie w l(ró ne odsi•edzieć, z iczego dla innych nauka, 
ilestwie diążenne do stworzenia hamulca dla żaby w takich wypadkach umykau policyi 
tej rnzpęttanej i· rozzuchwaLonej anarchii. z drogi, Jeżel~ kto1ś jest przeko.nany, że 
Spoleczcńst\v10, znużone cplągłym ternorem krzywda mu się stała, lepi1ej się o swoje 
spragnlione odp·oczyniku, gotuje się do wal- .pra:wai upomnileć późnn ej - ale oporu 111a 
ki z n#ą. A ·czas już, wielki czas na to, oo miejscu stawiać me wartD, bo za taki~ na 
anarchia, rozboje i morderstwa ]JIO'Litycwe pozór blahe przewinienie prawo pruskie 
poczynają rozszerzać się na kraj cafy. surowe przc~jd11je kary. 

Wiadomości ze świata. 
Z angielsk,ich Indyj. Dotychczasowy 

wiioekról Idly.i:, lord Jerzy Curzl(){ll of Kedlc
toni, ustąpił z swego stamoWiiska. Powo
dem dymlisyi był jego spór z fordlem Kit
chenle.rem, naczelnym w.odtzcm anni iindyj
skiej, ·czlowtietkiem rów1nież o tyle energi
czinyrn i siamowolnym j·ak Cu rz-OJn, że ci 
dwaj ludzie nte mogli się obok siebie po
mueśdć w Indyach . Mieli! on różne zapa
trywaITTia· n.ai sprawę reformy 1arm1~ in<llyj
skłej, a pooieważ rząd ośwladczyl się na 
rzecz pro3ekti1 J(itchenera, Curzon podał 
się do dymis:y,1. 

Ustępujący wicekról In<lryi ma zai so
bą chlubną przeszf()ść nie tylko polityka
teoretyka, aJ.e sprężystego a<l!m~n~tratora 
;i godnego reprezentanta AJngii na tak \vy
sokiem stamiorwis:ku. 

Następcą Currona został obecny gu
bernator l(anady, Qqlbert John MuriraJY KY
nyinmond Elliiot. czwarty hrnbia ·of Mirnto. 
Liczący lat 58, fachowy żolITTiierz) obecnie 
w st-0ip111:u jenerała brygady, ma za sobą 
przeszłość wojskową. Od r-Oiku 1867 słu
żył ja:ko chorąży w gwardy'i szkockie.i, Po
tem waliezy! w 1877 roku, jadw ofacer a-rmii 
tureok;iej \V 1879 r. wzią.l udzfa.ił w wypra
wie 100 Afganistanu; lord ·Roberts zabrał 
go z SIO!bą do kraju przylądk.oweg-0 na: swe
g.o sieikretarza. W 1882 roku walczył w 
Egipcie przeci!wko Arabiemu-paszy. Trzy 
laita by! sekretarzem WlOjskowym lorda 
Lansdloswne'ai, gdy tein.że stal ina czele Ka
inady, Jakn gubernator, od 1888 do 1898 dJo
wo<lzH bry,gadą piechoty szkockiej, w 1898 
r. zostal .gubernatorem Kanady. 

l.Jard .Mtnto, jaJko wojskowy, będzie 
dzfalat zgodme z lordem Kitchener.errn i w 
duchu jego planów. 

Z róiny-.fi stron. 
Frmendori. A11eszt.a,wano tu 2 ludz.i, 

którzy w nocy krowę, bę<l~cą na pastwi
Siku zaib'..li i mięso 'Zabrali częśd()!\.vto. Je
den z nich <lawiniej już na tem s"al11em mdci
scu zabn.l konLa. 

W Berh-0fen przy Dortmoo<lziie graisu
je tyfus . 

Gelsenkfrchen. Kopalnia „ttliocmia" 
~ „Rhei'nJ-E1be" świętOiWa~y w sobotę z 
braiku porpytu na węgle. 

Erie. W mtiejsce .ks. kapelana Timpe
ier'ai, który został mi:anvwany kapelanem 
w Bislich, ziastal przez wladzę tluchownę 
przyS!laITTy ks. J ózd Gescher. 

Sąd Rzeszy w Lipsku zawyrokował 
w pewnyrm 'Wiypac!Jku, iż f.iiskus kolejowy 
jest odpiowi1ed.zi1afoy takż·e za okllcczen.fa 
powstalle wskuteik tego, że który 'lJ podróż
nych lub urzędników kolej.owych z prze
chodzącego pocnągu wyrzuci ostry jaki 
przedmiot lub butelkę z wagonu i skaFeczy 
czlowielm .idącego obok toru kolej:Otwego. 
W takim wypaid!ku można w1ięc skarżyć fi-
1skusa ko1ejowegio o -Old!szkodowami.e, odno
śnie o ·z.wrot kosztów leczenia. 

Ważne dla przewodniczących zebrań 
publicznych. Policya berlińska rozwiąza-
ła .n <ł c: c-cyalistów, 
Ponieważ wypowiadano na niem zdanJia, 
mogące zdan!i.em jej zaklócić spokój publi
czny. Zebraniu temu przewadniczyl jakiś 
sprytny dzialacz, który miarikując, że 
przedstawiciel po1icyłi zabiera się do roz
wliązainiai z.obrania, w tej samea chv.-iiH ze
branie zawiesił. W te.1.11 sposób usilowal 
władzy poliicyjnej uniemożlhv\ić rozwiąza
nie zebrania. Dozorujący zebranJie to 
wachmistrz obstawał przy swojem, doma
gając się natychmiastowgio opuszczenia sa 
li l}rzez· uiczestn:ików. Większość obeicnych 
jednak dopiero przC1111ocą wyrzucono ze 
saMi ,j ·naturalnie pociągnięto później do od
po\vie.d:zialności. Zasądzono wszyistkich 

Z nad Renu piszą do „Dz. Pozin.": 
Proboszcz w Gemlinden zosta·i przez 

sąd lawnkzy jako ii sąd z1iemiańsk11 w Ko
blencyi przeciw przestąpieniu § 10 prawa, 
dotyczącego Towarzystw: (Veroiinsgesetz) 
uwolniony. 

Podlug § 10 potrzeba· pozwoleuif!a poli
cyjnego na pochód publkzny (offentliche 
Aufztigc). Procesye koście'lne, które od 
dawnych czasów się odbywają (<li1e in der 
hergebrachten Art stattfinden) nie potrze
bują ani· pozwolenia arni zaimeldow:ania po
licyjnego . 

, Prolboszcz odbył dwie procesyei po 
pobudowanuu oo.wego kościola ze starego 
do nowego domu bożego. Zmiana co do 
drogi tak daleloozaszla, o ile byla potrn~
bną aby dostać s.ię do nowego kościoła. 

Sąd ziemiański jako i ławniczy do
szedł do tego przekonanfa, że zmiana o ty
le. zaszła, 0 1 ile była pottrz~bną, a zatem o 
karze mowy by n:iei może. 

Prnkuratorya zak>żYla przeciw temu 
'\vyrokawi. rewizyą, kitórą l(amergerycht 
dnia 16 bm. jako ·11\lcuzasadni'()lną odrzuci!. 

Połów ryb za pomocą elektryczności. 
Akwaryum w' Nowym Jorku jest najwię
ksze i najbogaciej zaopatrzooe ze wszyst
stkich na całym św.ie.c:t. Mianowicie jest 
zaopatrzone w rzadkie ryby z wód zwriot
nikowych~ Amrykanie starają się ustawq
cznie o nabycie nowych oka.zów, a poni1c„ 
waż wiele z nich, zwłaszcza bardzo rzad
kich, jst bardro, płochych i ni~ rus.zy żadne 
go poołoŻOll1egi0• żeru, wuęc zrobiono próbę 
połowu za Pomocą elektryczności. RY
bak z największym spokojom wstępuje w. 
mdalkie mJiejsca około wysp, zarzuca sieć 
z żerem, w iktórym się 'Znajduje naibój, Ry
by zblfżają się do żru, chociat go nie ruszą. 
Tę chwilę wyzyskuje rybak, naciska na. 
guz.~k elektrycznej bateryj, którą zabrał z 
sobą 11 na!Stępuie ekspłozya. RY·by zostają 
ogluiszone bez najmniejszg10 polkalecznie, a 
rybaik j.a zabiara do sried. 

l(oło ś~ewu „ dłka" w Castrop 
obchodZ\ii w ni:edzoelę dnia 3 wrześn ia r. 
1905 nai saH gośdnnego Simdra ul. Miomt
sterskia siódmą rocznicę założenia „l(o
ła". - Program umczyst-0ści1 będziei wntel
ce umz.maLooiny: 1. Koncert, wykonainy 
przez kap:iJę p. Iginacego Musielaka z Ca
strop. 2. $p,iewy na czt;ry glosy przez 
Kolo nas:ze. 3. Mo wy y deklamacye. 4. 
Przedstawtiein1e aimatorskie „Szlachta 
czy.nszowa", czyli klótni:a o woiatr. P.:>czą
tek koncertu o godz. 4 po pol. Na ur.oczy
stość zapraszairny wszystknch czl1Qll1ków i 
R1o<lak6w z I\astrop i okolicy i ł!lczymy 
na najw,t-ększc poparcie ze strony szan. Pu~ 
bliczrnośd. Ta.niec o godz. 9. (2) 

Zarząd. 

Towarzystwo św. Jacka w Bottrop. 
W 111iredziclę , dnLai 3 września obchodZ'i 

Tmv. św. Jacka swą 8 roczrnicę na sali 
wd10.wy p. tlesse w De.llwiig. Upraszamy 
wszystkŁch ·członków, by się jak naHi'cZ1J11iej 
z.ebrali (w czapkach i· oznalkach), gdlyi bę
d.zie bard!z'°' puękny teatr odegrany p. t.: 
„PusteLnr.ik na wygpie". Początek o godz. 
6 DO pot Goście mile wi<llziani. 
(l) Zarząd. 

Towarz. św. Antonieg-0 w Habinghorst 
donosi swym czt:onkom i wszystkum Ro.
<l'akom oraz towarzystw'Om, które zechcą 
Arzybyć ina naszą 9 mC"z.Illicę połączoną z 
·koncertem, śp'iewem, deklama:cyaimi1 i tea
trem p. t.: „Stary. piechur .i syin jit:1go hu
zar", że zabawa odbędzie się w niedziielę 
3 wrześnh'a, o godz. 4 po pol. na sait pani 
W esse.is, n~·e daleko od d\.rnrca. ·wstęp dla 
członków 30 fen., dla gości 50 fen., przy 
kasie 75 fen. Uprasza si,ę 0i ~iczny ud.1zl.a1 
cztO!llków i gości. Zarząd. (3) 

Towarzystwo św. Józefa w Erle-Midellcb 
obchodzi w dnlJ.u 3 września 10 rocznłcę 
swego istnienia :na którą wszystlcich- nant 
życzliwych Rodaków i wszystkie Towa
rzystwa, :które od nas z.aproszenia odebra
ły i te, które dla bralku adresów za'J)noszeń 
nle odeibra~y, uprzejmie zapraszamy. 

Program: Od godz. 2 do 3.% przyj
mowan~e bratnich tvwarzystw nai sal4 p. 
Witkampa, punktua1ni1e o g'OOZ. 4 udamy 
się do kościoła. Po nabożeństwie udamy 
się tila salę, gdzie będzie da•ls.za zabawa: 
koncert, przemówlienia ,1 deklamacye. O 
godz. 728 rozipocznic srrę teatr P'Od tytulem 
„Genowefa". Wstępne dla, członków brat-
111ich towarzystw 30 fen., dla niecztOU11ków 
50 fen. o jaik namcz.niejszy udział w uno-
czystości prosi Zarząd. 

Koło śpiewu ,,Cecylia" w Herne. 
Dnia 24 bm. dL)!nioisła n.am polkya vr 

sprawqe zjazdu, że pozwolenia na zjazd n.ie 
udziela ze względu na przepjsy pokY1ine o 
utrzymaruu porządku i biezipieieziei1stwa 
(aius or<lnungs- und sicherheitsp-ati,zeil\ichen 
Ortiinden). Dalsze kroki, już pocz.ytrliMiśmy. 
(1) Zarzą~ 

Wielki wiec ,,Zjedn. zaw. poi." w Holster-
hausen 

odbędz.i:e się w nicdz·ilelę dnia 3 września 
J>Dl po~~ 0 1 god:z. 4 uia. sali p. Selw. Kraft, 
na który się ·wszy.stk1kh Rodaków i1 Ro
.daczk·i· z E!i.okla, ttolsterhausen i okolicy 
z.aipraiSza. Na por.zą.c1ku dziennym: Spra
wy roromicze i knaipszaftow.e. Obór mę
żów zarufairuŁia. Inne ważnie sprawy. 

„Z}edn. zaw. pot.". 

Wielki wiec „Zjednoczenia zawodowegie 
polskiego w Lennep przy Remschełd . 

odbedzie S11ę. w 1nied1ziielę dniai 3 wrześnra 
po pool. o godz. 4 na satu p. Miissler, „Deut
sches lfaus", przry, ullcy Kolnstr., na który 
się szain. Rodaików i Roda~zki pracujących 
w ·0kol:i'cy Remscheid i Lenn.ep zapras.Z'a. 

Nai parządlku obrad: Praca w faihry
kaoeh cegielniach i 1ooych zawodach. Ime 
wa~e sprawy. Referent druh Sosińsklt z 
Bochum. 

„Zjed.n-. zaw. poi." • 

Baczność „f:lberield" ! 
Na medziełnym wiecu został obrany 

męże'm zaJUfarua w miejsce Galuby druh 
Ig.n. Grudziński, który m!leszka w Elber
Md, ul. Oriinewalderberg 12. Tam m~ 
sfię na czlo1n'ków zigloszać , oraz składki 
rmesiięczn~ placić. 

„Zjedn. zaw. poi." 

Wiec przedwyborczy w fs~ 
·odbę~ie się w niedz~elę dnlia 3 wrześni.a. 
-0 godz. 11 przed poł. w salL p. Van de Loo, 
przy ulrcy Schtitzenbahn 58. O liczny u
dział Rodaków z Essen, Altendorl, Rlitten
scheiid i calej okolicy uprasza.i si~. Upra,_ 
sza się też wszystkich mężów zaufamiia z 
ca.ile.go Essen i okolicy, aby przybyli. Na 
wiecu będą przemawiać także mówcy za
miejscowi. 
Miejscowy komitet wyborczy polski dla 

nriasta Essen. 

Wł ee 
, .,Związku Polaków" w Wanne, 

W niedzielę, dnia 3 września o godz. 
04 po poł. odbędzie się 
WIELKI OGOLNY WIEC POLSKI W 

WANNE 
w sali p. Breiinga, przy ul. Gelsenklrche
nerstr. w pobliżu kopalni „Pluto". Na wie
cu omawiane będą ważne sprawy, doty
czące Polaków tak w kraju, jak na eb
czyźnie, przeto o liczny udział -Rodaków z 
W estfali.i i Nadrenii, uprasza słę. 

Bliższe szczegóły zostaną jeszcze o
gloorone. 

„ZWIĄZEI( POLAKÓW W NIEM
CZECH". 

Do podróży przeznaczoną ~arderob~ czy
ści w przeciągu 24 11:odzin PARBIERNIA OAL
LUSCHKE, PRALNIA W BOCHUM. Tel. nr. 
911. 

Filie: Hofstede, łlernerstr. 259; tteroe. 
Bahnhofstr. J2, 73, l34: Eickeł, Rohłinghau-
seo, Unden, Hattinl:en, langendreer, Witteo . . 
Annen, Werne, Liitgendortmund, Marten, Ka· 
strop, Wattenscheid, l(amen, Marten, Dortmund. 

·-·--···· ·-·-· •• Z powodu przep•owndze ia sic do • 
Polski prsgnę sprzedać I 

: Jann;~m~k~,e;ól'nik, • 
• Eppendorferheidt'I, przy gościncu • 
• Kellera, ul. Karlstr. 157. -

··-········----



Jan Gajewski 
HE BN E, 

·····-········· . I Najstarozym krawcem polskim I 
• w Laar jest .; • 

• JI. Dep a • I przy ulicy Kaiserstrasse nr. ·· 99., I 
•„ który odstawia ubrania najlepiej • 

i ·najakuratniej co poświadczyć 

• mogą, liczni jeg.o odbiorcy. Ubio- • 
-. ry z jego warsztatu letą dobrze I 
• 

są jak najlepiej odrobione, a ceny ,.._ 

łll są bard.z O' tanie. ( 10) I , •••• „ •••••••• „. 

\\1. Bruggemann 
Zakład spoży~czy 

Win dm filler, w Gelsenkirchen III. 
Markgrafenstr. Markgrafenstr. 

poleca. Szan. Publiooności swój 

---powóz-- Bahnhofitr. 28. Herne, Recklinghausen·Siid, 
w ra?;ie wesół, chrzcin i wyjazdów 

Rochumer 129. 
Polecam po najtańszych cenaoli najlepszy towar: 

wycieczkowych. 
Taksamo poleca karawany pogrzebow• tak wielkie, 
jako też ma.łe dla. dzieci. - Ce1y bardzo umiarkowane. 

Najlepsza mąka pszenna funt 12 fen. 

" " " " 14 " „ „ cesarska „ 16 „ Zamówienia przyjmuje 

Stefan Rejer, 
Gelsenkirehen Ili, Markgrafenstr. 

oraz właściciel sam. 

Najlepszy makaron do polewki funt 22 „ 
Najlepsze śliwki funt 20 „ 

Szanownej publirzaośei z Rrcldin;„ 
hansen, Brucł•u, H~roe i oko
licy podaję do wiadomości1 iż udzielam 
lekcyj dzi.e0iom i dorosłym podług ży
czrnia. w domu i po za.domem w języku 
(pisaniu i czytaniu) polskim niemie
ckim i francuskim, także w raehunka.ch 
elementarnych i -kupieckich 1 stenografi. 
·wykonuję także wypracowania pi

śmienne wszelkiego !Odzaju. Brada Ro
dacy, oświata nam potrzebna, więc liczę 
na liczne zgło3zeni& I Adres pC1da 

.Tan Mikołajczak, 
polski s'!iład bławatów i bielizny. , 

Sząn<>wnym R.odakom donoszc:, iż osiedli· 
Iem sie tutaj jako 

piekarz polski. 
Proszę Szanownych Rodaków o poparcie 

mego przedsiebiorstwa. 
Józef Tuszkowskł, Langendreer, 
·- • uUca Błilcbet,tr. nr. 8. ! 

Zręczne szwaczki ug 

do szycia tarluchów; 2 

9l t 

przyjmuje ciągle · 1 ,d 

H. Bottschtld i sp. 
· w Essen, 

ulica Rottstra.sse nr. 4. 

,, szare mydło „ 13 „ 
„ mydło ziarniste „ 14 „ 

Najleps7.iy tutejs:r.y tłuszcz do kraszenia funt 4 2 fen. 
Smalce pod gwarancyą czysty funt 50 fen. 
Kiełbasa „Plockwurst" funt ~O fen. 

Kiełbasa „Mettwnrst", funt 72 fen. 
Najlepsza margaryua funt po 4G, 50, 60, 70, 80 fen. 

Najlepsza ka,~1a funt po 70, 80, 9 1, 1,00, J ,H rnr. 

~~rad_ne do~~!~}~ ~0~~~0~kl rabatowe I 
~~~~--~~~~~~~-

Wysyłkowy handel ' 

maszyn do szycia 
potrzebuje 

agentów.;· 
Doświadczeni w tej branży pano
wie ~echcą ałożyć zgłoszenia do 

, .,Wiarusa" pod l~t. S. S. 

Bacznośś Rodacy 
w Wa•e I okolłe7 ! 

D mosz~ jak najuprzejn: iaj Szanowym 
Rodakom w Wanne i okolicy, ił z dniem 

1 wrze8illa otwieram 

· interes !O'tograficzny, 
przy ul. kolej ')wej nr. 96 r6g KarMr. 
ob)lt kościoła ka oliekiego. Polecam się 
Szanownym towarzystwom do fotogra
f owania grup towBrzyskich, grup teatral
nych jako też grup weselnych i familijnych, 
i t d. Mam nadzi.eję, iż Szanovvi Rodacy 
z:!ch ~ f\ mnie popierać ~ mojem przed-
siębiorJtwi • Z 1.<zacLtnklm 

J) J. Gruba. 

• • • • • I~awaler • 
posiadajl\CY dobrze idący in'eres i 3000 • 
nr. gotówki, rzuka da braka znajomo- • 
ścina tj dodz3 żony. P1·zy~toj1e 

panny, posiadające cokoh i~k majątku i • 
które znaj" się tr >chę na intr-resie1 Ó 
zechcą się zgło~ić ile m ~ żuoś~i z ·. f~to- • 
grafii\ pod adre3em : . 

• • •• w. w. 68. , 1 • • 

Witten, postlagend. • 
U wa.ga; Zachowanie tajemniey • 

.• rzeez honorowa. q • ••••. „ .••• ~··· 
NAJLEPSZE MASLO Z MLECZARNI 

lunt l,19 mr. - masło naturalne funt 95 fen. 
wysyłam za zaliczką Iranko w dom w paczkach 
oocztowycb. •.t„es: Frau • KANSCHAT. 
1" 4. l?ORABOWA 0.-Pr. 

. 
jut otreymałem i wykony1 am z niej 

eleganckie ubrania 
podług miflry, po znanych nfzkich cenach.. 

Wllh. Gerbsch, nast. 
'• Herne, 

ul. Dworcowa 99. Bahnhofstr. 99. 
tylko J. piętro. ; 

Reeklinahausen• 
~ lłld (Bruch). 
Mój dobr.se sio Qpłaca
j,cy interes plwa 
sprzeds.ć pragnę z po· 
wodti choroby. Zgłoez-e
nia przyjmuje Ek8pe -
dycya ,,Wiarusa Pol
skiego'' pod lit. R. B. P. 
(') 

Czeladnik 
piekarski 

do piekarni z ur.E\d11;e
niem maszynowem, llln"1-
dr;ie pracę każdej chwili. 

znajduje slę najlepszy krój gotowych ubrań dla mężczyzn i chłopców ? 
Fr. Matysiak 

w Gehenkb„hen, 
Vlctoriastr. nr. 43. 

~~- . Za Int, nk'ad l red&k:cvc od POWled.ztałny A• t o n l B r e J 1 k l w Bochllm - Nakltdem J czctonbmi Wydawnictwa „ W~1 rusa Pdsktev;o„ w Boch1Im.. 

··-···· 20 do 25 
Nbotnik6w do prac 
ziemnych i r.>b6t przy 
kolei znajdzie trwałe 
utrudnienie. 

Ferd. Thiemann 
Soe~t. Loerba.oh 8. 

Specyalność ! 
P~wdziwe warszawe~~3 

,,Hoblesr'' 
IO sztuk 20 fen., 
~ do nabycia tylko u 

F. · Józef oskiego, 
Herae, 

ul. Bahnhofdtr 52. 



lir. 198. Boolaam„ środa 30-ge sierpnia 1901. 

• 
łod1łenne płgmo ltdovt dla. Polak6w . ~1 ob11yźnła~ poświttont oświaeie orąz sprawoa -sarodowym, politycznym i zarobk~w· ~ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wychodzi codziennie z wyjątkiem dni poświateczn:vclł 
Przedlllata kwartalna na ooczcie i u łistowYch wYD<>Si 
I mr. 50 ien .• a z odnoszeniem do domu I mr. 92 fen. 
"Wiarus Polski" zapisany jest w cenniku po~ztowym 

I Imię Boże za Wlarc I OJczyznQ 1 
Za inseraty placi sie za miejsce rządka drobne~o dru~ ~ 
ogloszenia zamieszczone przed inseratami 40 fen. KHt 
czesto o~lasza, otrzyma rabat. - Listy do „Wiarn8ft 
Polskiego" należy frankować i podać w nich dC>kla~· 

pod znakSem „t. polnisch" nr. 128. ny adres piszącego. Rękopisów się. nie zwraca, 

·------------------------------------------------------------------------------------------.------__,-----------------------------------------,·-~ Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje &ię w Bochum, przy ulicy Maltheserstl'asse. - Adres: ~V\Tiarus Polaki" , Bochum. -·· Telefonu nr· 14:14. 
ig _____ .__ tp .. ? ___ .'. 

Rodzice polscy! Uczcie dzJecl swe 

••wić, czytać i pisać DO polsku! Nie jest 

Pilakiem, kto potomstwu swemu ·zniem

uye się pozwoli! 

Z wypadków dnia. 

Konierencya pokojowa znów odroczona. 
D<Ypilcro w śr.odę lub .w czwairtek, gdy 

nadejdą odpo1w~edizi z 'foikio D Petersburga 
zbiorą się rpclnomocnicy pokojowi do IJlO

·wy-ch roizprarw·. Prezydent Rp-0sevelt cz.y
~i WteJkie w1ysil1ki, by rok01Wa111.11a zaJmń
czyly s1ę pomyślni·e. Z Londynu diOnoszą 
że wkl()iki' zawarcia pokoju mów się p-o
gorszyly. 

Telegramy, 
P es z t. Posłowie· opozycyjni zamie

rzają wnieść skargę przeciw ministerstwu. 
Ko w n o. W gubernji kowleńskkj 

ogłoszono stan wzmocnionej ochrony. 

Z dyskusvi na wiecu _ 
w ~arłen 

pada:iemy jeszcze w streszczeniu, oo :na
stępujie: Pan Bo1rusialk z Dortmundu za
znaczy/, że na obczyźnie są prarwie sa
mi roiboilnicy, którzy tu o sipraiwa.ch robo
tniczy.eh raidiz.ić pragną.' Przeciw „Związ
kowa Polaków" w D~rtmundlzlie już w po
cz~tkach występowano gw.a~townit->, cze
go mówcai byl naiocmiyfrn, śWliadilciem. Oló
wnie bylU fo O. Andrzej u podgi~rrnainiizo
want P-0.tacy, którzy są d'zi1ś wspólnikain1i 
,,Dzn1Clrlłl1ika". Panowne w DortmundlzJe 
"\V-aillc.zą u 1J1a.irywają siię za ,,Strażą" '\VI 1inte
resie własnej kieszeni. 

Pewien pa.n, znajdujący się tutaj, był 
na; dortmundzkim w•ic'Cu „Straży" hałasn
wal ogromnie i przeszkadza? każdemu 
mó\vcy, który prZl'etmaJ\l,' ~ia'l zai „Zw1ązkiie.m 
Połaków". Przeszkadza1i1 ,j Thtlli. fa jestem 1 

b iedlnym rata,jem - mówil p, Bionisfak -
• ale talk nie zaicho!\vywaJ bym się i teg(ll 1Il'ie 
zrobiłbym. Pan l(rainc podnosi, że ni!cm.a
·leżąeiych do kół dortmundtzkich wiehodzą
cych nai salę w11ec0i\Vą wita1110 śmJechem 
szyderczym. za,wz1i ętość ta1ka1 urniiemożN
wi a rmp rawy. 

Pan Matysiak ndpo1,i,:1i·edzial p. Znilń
'kiemu na jegio uwagi! ·co1 dOi Slązka: \\;yJrn
zując, że wlaśnie szlaichtai, którą tak uwiet
bial p. Znuńsikii, na Slązku się mie..mczyla, 
natomiast lud, który !p. Żinliński tatk lekce
waży, zaich01wal d1otąd polslwść swoją. 
Prreci:w .ogófowi szlachty rnkt 1nńe wystę
puje, lecz szanujemy tutaj dobrą szlachtę, 
a potępiamy tyłkOI zlClJ. Do p. K waśni1ew;
skiego list w ~mieniu R.ady Na'<llzJ<rczej pisa 
łem ja,_mówił p. Matysiak-a adresować 
do p. Kwa1śniewskiego prędzej po p·olsku 
ne będę, dopó'k~ zastępol\vać bzdzie firmy 
ży<lowsiki'e. Pisaiem zaś list tak, jak mnie 
matm w 'CLomu naucz1yla. 

P. K waiśnbwsk~ 10-dp()fWi ćXlzial p. Ma
tysia1kow1i, że więc.ej kupuje od Polak.ÓW, 
iak nmni, a p. Matysiak sam mąkę kupurc od 
żydów. 

Pani Wflkowski wzywał enugicwie, 
łecz bez skutku p. l(waiśniiewskie.g10, by 
wymien~~' kto w R.adZ!le Nadz0rczej „Zw~ą
zku PoJatków" jest demmcyantem ! Nai rze
Jrome zarzuty podburzanj.ai odpowtiedizial 
już P. l(wiatk<YW\Ski dobiił:niie - mówi~ p, 
WiJko.wski - li wyk~at, iJ1aJ cz.em poifogają 
owe przeciiv;ieństwa. Pain l(waśruewslci 
WIOfaJ, by inie zacze'PJnoo osobi·ście, a sam 
.Pierwszy rozpoczął zaczepki osobiste. 

----- Pl _ ----

Pani Piet110!Wski1 odpOWi~dziat, że p. 
Matys•aik kupuje mąkę ·od1 Polaka.i z Toru-
1nia, cz,egor 1do1wodzą raichu111kii. Natomiast 
·P· Kwaśniewski· ma spółikę ze żyid)ami. 
Szla:chtai westfalska istI11i1eie rzeczyiwii,ście. 
Niech p, Kwaśniewski kłz:ie z robotnikarrn'i 
ręka1 w rękę. Pan Franka.i plOIWliedizilal prze
deż, i:c ka~dy, kto będz;Ą~ c21ytail d!Qrt
mwndz1kieg0· „Dziennika:'\ zostanre szlach
cicem. Nte krytytkuję szl~hty po~siki·ej, -
mówj1 p. Pietrowski - lecz pow~adam, że 
sprzedaiwczycy nas wy,ginali tutaj na.i ob
czyzn.ę. Pau1ow1~e z Pozn.a:nLai w 1niejednrem 
n.aiucz.yć się mogą od nas, jak pracować 
trzieba. Org.anem na:szym pOiZostalnie 
,;W,i.airus PolsilciJ", a organizacyą naszą 

1,Związeik Polalków". 
Pain l(arolczalk wystą.~l prze.cri.w z.a

czepk'°m osobis~ym. Ośwfarty nam! brak. 
że, P<Jdburzają tutaj jacyś wiodzj1rde, j~st 
nitep raiw<ląi. 

Pm S. Kozl'owsiki na1wol'ywal, by spo
ró\\~ gazd nai wiieicach ·me omawiano i do 
nich Siię nie rniesizooo. · 

Pan żn1ińsl\itZWirócill się przeciw. p~u 
Kwiatkowskiemu zair.zucając mu prziekona
'nia maiteryaJistyczne. Przeczył też p. 
Znuński, jakioby wyraz pospólstwo byl 
wyrazem pogardliwym. ·W końcu oświad
czyl p.. Żnfttński, że byl n.aucz.ycielemi pru
skim, locz za1wsze ideaty ~!elęgnQ!wal.. 
C,I<lea~ów" p. ŻntińSJkiego oświetlać nie 
chcemy. Niektóre z nich są z.resztą dosta
teczru.ie znaine. Reid.) 

Pan Tatariczy'k'sfaw.ił pip. Miel:ż..yńskie
go, Chfap-0wskiego irtd. li naiwotyiwal do 
zgody. 

Paf1! Brzeskot wystąrpił gwa~rownie 
prnedwi p. l(wiatlmwskiemu, przleldw 
„Wiarusowi: Polskiiemu" ~ przec1iw p. Ja
now~ Breisktemu. 

Pa1nowie Żmudzi1ńsJd u tta.i.n przedsta,i
wfaH ujemne skutkii· takith wieWWJYch roz
P raw, jallde toczą się obecnie„ 

Zapisany byt jeszcze do głosu pain 
Kw1atk.owiski, lecz p. KwaśnłewsJ.d z·am
!lmąl dySlkusyę i odiczytaf ową dtugą rezo
lucyę, która do.pr()lwadzifa do rozibida1 wlie-
ca. 

Zaznaczamy. jeszcze, żie1 p. Kwaśniew
ski pono ogl'osil zamknięcie roz:pr.a1w, za.
mim jeszcze policyant ogl:oisi-I roizwiąza1t1ie 
wiec a. 

Wszystko to byto j edną ch\.\~ilą a to 
truk burvliJWą, że we.ale slys.z;eć .nie bylo 
można slów pojedryńczych. 

·Polacy na obczyźnie. 

W Giinlliigfeld odbyl się w niledziielę 
dnia 13 si;erpnfa wiec „Z. Z. P." przy licz
nym udzfafo R.ocila!ków. Wiec vtworzyl 
deleg-art: z1 Otirnni,gfeld dh. ~oiżefrskli, który 
mu też przewodni1czyL Pierwszy pirzema
wiał dh. fr. Stolpe z Bochum, który nam 
bardzo pięk•ne naukL i wskazówki o na
szych rohoitni·czy-ch stósunkach dawał i za
chęcał Riodaków, ażeby jak najliczniej 
'I.' stęp0iwaili do „Zjed'noczeni.a zaw. pJił.", 
bo tam ty~k,o j,est mi.ejsec dla PQlalka1• Dh. 
Rożeńsikli z Oiinni;gfekl: popierał wywody 
p'lePwsziego mówcy. 

Dh. Stnlpe przedstaiw~al zami·ar pod
wyższenia składek iri11csięcznycłl, w za
miai.n za co wspieram1 mają być członkowie 
w razie choroby Ltd. Nast.ąuiła krótka dy
skusya. Miejscowi druhorwi1e byli przedw 
wspieraniu w razie choroby, gdy~ to mo
głoby organi1zacY'i wlrodzić. Miejscowi 
druhowie by1D za po'<Lwyższeniem m11esię
cznych sJdaide!k oraz za wydiawaniem 0tr
garrm przyna·}nmiej drwa razy w miesiącu. 

Mężam\ zaufania zostaH obrani: Ber
narcL Urba.f1ski„ mieszka przy ultcy Mittel~ 
str. nr. 13; Mtchal Bagi:ńsk~, przy ulicy 

łiauptstr. nr. 37; Jan Paluszek, ul. Kirch
str. nr. 16. 

U µorwyższ,yich druhów można Siię. na 
czt.onków „Zje.dn. zaw. pal." zigtaszaić i 
skltadJki miesięczne placić. j. J. 

W Langendreer odbyl się wiec 3 b. m. 
przy liczinym uid21i1a.le czlonków. Przewo
dniczył mu druh J. Derw1ch. Dh. A. Bta
szyk z tiolst~rhausen mówil •O noweU gór
niczej. Dh. J. Trzebniak z, Liitgendmt
munc:t ro.zw1o<lził się r0 sprawach rob<Ytni
czych, tk,01ksarzy i hutnlllków, oraiz, 01 1I1Jie
sziczęściu w kopalni „Borusia". .M,lężam1 
zaiufa111i1ai są: Michał O'rzegorzewsiki, In
dustriestr. inr. 2; Jó~f Tere$ińsiki. W! tle.me, 
ul. Lothrirnigenstr. nr. 14; J. Śni:egorwski. 

P. M. Kwnatkowski móW11! o wydzia
łach robotn~CZYich i o koniecznioścń i·stnie
nia onga!lli'Zacyi zawodowych. 

Dh. dih. Aint. Stróżyk, Paweł Pi·otro
w1.'...k, M. Grzegorski 11 F. Stróżyik oświad
czyLt się przeciw podl\vyższeruu składek, 
Zebranie zamkITTąl druh Derwich hasłem 
,,Szczęść Boże!" 

Jeden z wiecowników. 

W Hombruch-Barop odbył ~ wiliec 
' „Z. Z. P." 13 b. m. przy nie bairdizo liczinym 

udziale R.o-daków i kdku ni~ast. Zebra.
me zagaił delegat J. Krnwczylk, fk.tóry za
raeem zda! sprawmoome, He Slktadeik w 
ostatnilm kwartale zebrano, oraz ile mężo
wie ~aufania· oddalai. Dh. A. Blasz:yk z 
Holsterhausen mz:wiO!dzil się o te.m, co 111iam 

.ogólin:Y1 strejk przyniósl, jailGe „Zjedruolcze
rue ziaiw. po.J." korzyści swym czlonJkQm 
przynos~ ~ jatk daleko swe korzenie zaip:u
ścUo. Zaraizem wskazał nai prace związ
ków iinnych, które 1często udicrzaJą na: „Zie
<lnoczenJe zawodowe P<>1~ie". 

Dh. J. I(rarwczY1k nadm~enil o piodw;yż
szooiu sk!adek mh·esięcz:nych. Zabierali je
sztze gloo <l'ruhowie T. Nowalk L Tomasz 
Kilifls~1, !którzy byH pn ;ciiWl po&w;yższe
ni.u skład1ek . Druh l(rawczylk zamkną/ ze
branie słowami „Szczęść Boże!" 

Jeden z wiecowników. 

W Huckardeodbyl silę w111c:c „Z. z. P." 
dnia 20 sierpruia. P. fr. Patelka, który za
razem przewio<l!niczyl wiieicowu, przedsta
wil iealy rozwój „Zjedn. zaiw. poi.", a na
stępnile mów.il o .nieszcZięśiciu w /kiopalb:li 
„Borussia". Takie Jbteszczęście spotkać 
może każdego, pomtiewai 1wszyscyi jes,te
śmy wystawi,eini w kapaJ.~1 na wi,etk,ite nie
bezpiieczte,ństwo utraty żyda, a nasze żooy 
i rd1z.iecu nai utratę męża i ojc·a, przeto wstę
pować 1nalcży do orgaln!rzacyi, aiby przy jej 
pomoeiy wymódz, aiże'by w kopalniach tak 
wszystlko urządzooo, by nieszczęść tyle 
się ni·e wyid:arzało. 

Dh. J. TfZ'ebnhak z Uitgendortmund 
omawiaif sprawyi •k!napszaftowe i wykaczai 
wiecownilkotm, z jaik pomyślnym skutkiem 
pracuje już dzisiaj „Zjerlln. zaw. pol." d1a 
d-Obra robotników, dla tegl{)I każdy P'OJak 
wirl'1·en naleiżJe.C d10 tej naszej organiwcyl 
rob0tniczej. Szczęść Boże! 

Druh. 

SodJngen. Wiiec ,,Z. Z. P." w nieMitelę 
20 bm. zagaił dh. Orpel haslem „Szczęść 
Boże", poczem u<luelil głoSill' dh. Grześko
wi, który omówił po ·krotce ws,zystkie 
s.prawy robotnncze, a mówii przeszło g:01-
<llzli111tę. Zebramu p{)dziękoiwarn mu oklais!ka
mf. Dh. Orpel zaiprorp-Ot11owal podtwyższ.e
Tiiile składek miesięcznych. Wuększość 
c.zl01nków oświadcz.yla się za ip.odwyższe-
niem Slkla<le.k. Wiecownik. 

Ałtenessen. W ·J11iedzielę dnia 20 bm. 
odbył się tutaj w.rec przedwyborczy przed 
~~udlniem o gooz. 012. Wiec za~aił prz.e-

WOOniiczący miejS'CO\\'ego komitetu 'vybor
CZlcgO JłOlskJ1ego p. Przybylski jaik zwykle 
pochwaleniem p. Boga, J}Oiczem zaśpiewa
nOI jedlnę zwrotkę pieś•ni „I(to1 się w oipde
kę". Następnne udziefil przewodn1czący 
g\fosu p. W. C±arnechi~mu, który W5kazał 
na wielką agitacyę, ia.U:ą rozwii'.l.i'..l paszcze. 
gólnlei partye w ·czasie wyborów, aby tyl
,k,oi przeprnwadzl!JĆ sweg1~ kaindJydata1, a 
więc i p.olaicy P-01Wft1I1ll1i zabrać się gorąco 
do pracy i agitować za1 swym kandydatem 
którego dla polaków postaw~Ja najwyższa 
'\Vlfadz.a wy.borcza na 10ibczyźbli.e. 

P. M. Lengowski z l(atemberg wska
zal na postępowainne centriowców. W da
wniejszyich latach, to pracowaJo przy wy
borach z Polakami wspólme, obecnie zaś 
ze zmtaną stosunków i centrum się znu.e
nifo, a1 więc Polacy zmuszeni są od~ączyć 
siię (}Id centrum i praicować samodziiellllie t. 
j. głoSiOl\voc tyLko na R.odalka„ W skaza1 też 
mówca na niieone postęJ!01v.rooie centrow
ców w orec posJów polskich p. Brejsikrego 
z Torl.lll1ńa j, p. Korfani:ego z O. SJąizka. Cen 
trnwcy przyczynili' się do, unieważnnenia 

ich ma1J1datów poselskich. Wreszcie 
wznióst toast na cześć naszego kaindlydata 
p. J. Chociszewskiego, który ·wnecowniicy 
z zapałem powtórzyli. 

P.rzys.tąpJ()'11'() do oooru mężów zaufa
nia, którzyby1 zajęH się aigiitacyą tam, gdzie 
Komitet wyborczy d'otrzeć nie może. Mę
żanu zaufanta są pp. R. W.aiwrzyniak na 
uE. tleinrichstr. i ok-0licę; W. S~rwfak 
na ul. l(aTJstr. D odmklcę; W. Loonarczyk 
na ul. R.ahmstr. i okolicę i J. Adamczak 
n.ai okoftcę Segeroth. Potem przemówił w 
kilku slowach: p. ·Wałi'ński, który wskaz.al 
n:aJ majlą li!cz;bę gł1osów przy ogóln&ch wy
borach n.a Rodta!kai w tutejszej miejscowo
ścłi. oddaną, więc rodaicy, p.o!Wlinina tą razą 
s1ię popraiwic. 

P. J. Ad'allTiczak zachęcal ck» gmliwej 
agitacyi, aby i najobo1ętruiejsz.y stam.a.l 
do urny1 w;yborcze}. Na zakooczenh~ 
podlziękpwał przewodnLczą.cy miejsro
wego komitetu wyborczego szanow. 
mówcom za ich przemówienia, zachęcił 
Rodalków jeszcze raz, <Vbyi wypelnm w 
dniu wyborów swój 1oibowiązek narodowy. 
Następnilo zaśpi1c.wanio jedną z:wrotikę pie
śn~ ,,Witaj Królowo", poczem przew. zam·
knąl wtilec Pochwalieniem Pana Boga. 

M. Wasielewski, sekr. m . . k. w. p. 

Smµtne~:" położenie 
robotnika górnośląskiego 
Najcenni1ej dobrn robotnrika stanowi 

zdrowie, więc zdrowie powjruien on jak naj 
lepj.ej ochraniać. Póki czfowiek jest zdrów 
p()ty może pracować i zarabiać i zaspa
kajać wtasine swoje potrzeby i portrz.elby 
swojej rodizilny, póty morŻe myśleć o zaipe
w111freruu sobi,e. i swej nodzinrie utrzymani.a, 
póty jest szczęśhwy i nie potrzeQ.uje liiceyć 
na laskę obcych. W chwili jedJnatk, gidy 
choroba go naw1i<lzi, inie może zarabiać i 

P'Qpada z rodziną w jak naj1większą biedi:. 
Widlrno nę,dlzy staje mu wtedY1 przed oczy
ma i napeln:ia go najczarniejszą roopaiczą. 
Jakże często się zldarza, że nieszczęśh»wY: 
taki ojci/ec rodziITTy w przystępie zlych my~ 
śli oo!b1erai sooie życie. 

Robotmiik trad przez nie~do.lność do 
pracy \vtięoej aruiżelV ktokolwiek famy; intni 
ludz1e. mogą utrzymać się w razie choroby 
z s~ego majątku lub z pensy;i, jaką oitrzy~ 
mu1ą, P,Odczas gdy jedynym środk/11cm do 
utrzyma.inia są u robotnilka' jego dzies~ 
palcy; z chwilą gdy spotka. go kakctwo i 
choroba, ginie SJXJS6b utrzymania. 

Wprawdzie państwo, albo raaej po~ 
słowtie, przyjafoi dl.a ludu roboczego posta 
rali Slię o utworzenie kas, z których rolxt-



łmk w razi·e cfltJrnby Iub kalectwa otrz~miu 
je rentę, jc<lnai..1\oi\voż uzyskanie takiej ren
ty polączoine iest zwidkiemi truc:ą,o·ścfami. 
Jeżeli robotnfaka spotka nieszczęśl'i'wy wy
pade1k, WÓ\\ czas jest latwiej () rentę, Tru
<lmej atoli iest to uzyskanie r-cnty, gdy ro:
botrMk p.oniesie SZ\Vanik na zdrowi:u z zawo 
<flowego zaiścia. NŁeraz już w młodych la
fach tracą roho.tnicy, pracujący naprzyktad 
-w hutaich, olO\\ ;u zdro-wie a; nawet i ży.cie. 
Gazy trujące \\plywają bardzo ruiekorzy
stnie n'.ł drogii oddechO\\'e organi·zmu ludz
kiego ,1 sp:>wodywaią rozmaite chomby. 
Znamy przyklady, że nobotni!cy pracujący 
\\" cynkowniach zachoroiwal1 wskutek nie
zdrowych \Yyzi :,ewów ·na umyśle i popel
ni!li s2nnobóistwo. WdO'Wy po takich robo 
tIIiikach bezskutecznie starają się 0 1 rcintę i 
są narażone na biedę ·i nędzę. 

Także ii w innych galęziach przemy
słu po1lożenie· robotmków jest nadler smu
tne. Doświadczenie uczy; na-s, że ciężka 
prnca i n1edostatecz•ne .odżywianie się w 
kJiLku laitach zużywa si~y robotnilka. Je,
dnak iaik trudno uzyskać rentę, ·0 tern najle
piej wiedzą samJ mibotnacy. Ni~iktórzy le
karze kasow1fi, badając ty1ko poiwterzchio
w1n.iie zglaiSzaiąceg;QI się o rentę robotnika, 
wystaiwi.ają śwliaidectwo, ·że jest j,esz.cze 
zdrów i może prawwać. Naturalntc, że 
wnii0selk: o rentę inie poparty przez lekarza, 
odrzucają kasy zaibezpieczema natych
maa:st. W sz-eJlkie ()idWołani1a się do sądu 
pr<>ic1adel.10'Wego nie przyinoszą praiwiie ni
gdy korzyści, gdyż sąd procederowyi opi·e
rai swój wyrok przeważnie na orzeczeniu 
Jeka:rzaJ. Mógr.bY1 ktoś powiedlzti'eć: jeżeli 
Jekamz kas.owy w.ystawnl ·dlai roootniilra 1nie
korzyst!ne świadectwo, 1niechże µostanu silę 
0 1 świ'alcLeiCtwo innego lekarza. Nai to odpo 
w~adaimy: ·roiejede.n f\Olbotnilk nie ma na to, 
aby postara1 się na wla<siny ik,oszt o świa
dectwo lelrnrsikie a ·nas.tępnie, lclrnrze 111ie 
wystawiają z zasady świadectwa, je.że1i się 
<lOtWiedL'JŁeli, że ich kolega w tej spraiwie 
zloż,yl już swoje ś.wfal(h~ctwo. Uzyskać 

·\Vlięc rentę jest bardzo trudno. 
PlOd W'Zględem stosunków zar1oblko

l\V1ych wygiąfa 1na Górn'Ym Slązku bairdro 
źle. Nie ma; w Niemozech olkolicy przemy
sfowej, w której'by taik nizkiiie 'Zarobki p.Ja
ia1k, jak u nais na Gómym SląZJku. Prawie 

4 wsz)'lstkich kopalń Górnego Slązika skar
~ -si~ mai lichlei zarobkli i nai dę~ą praJcę. 
Za.imiiJatSt mbortinilkorn pjoprawić, usz·czupla 
'inn się .zarobku. 

Polożeruie robotnika! tutejszego1 Jest 
więc smutne, a to tern ~utmicjsze, że tor
Wat'Yi spożywicz•o ai zwł.as~ mięs-o dio
szlo do niebyrwałych .wiysoklkh cen. Wszel 

1kie praśby d petycye do ministra roln.iictwa 
aiby wol1110 sprowadzać wieprze 1~ qyidto 'Z 

K:rólestwai PolS!kiegiOl w dostatecznej ·ilości, 
nh odrmlosly żadnego sku.tku. Agrairyusze 
c.Zylil w~elCy. posiiedzi'.ciele <lóbr sprzecLwia
ją się otwa:roiu granky, i to z 1latwo zrozu
miiaWch ipowodów. Otóż ooi rol)ią bar
dzo dobre 1i:nteresa, jeżeli -cen.a za mięso 
jest wysoka, bo órogi0 mogą swoje b Y!dło 

Pa1na do f owarJystwa. 
Powieść Ksawerego de Montepin. 

28) 
(Ciąg dalszy). 

- Nic o tern nie w1iieldz~l em. Ale w 
apJa.cu musi być ktoś z iego krewnych„. 

- Nie mai n/iJloolgo. 
- J.aikto, rullkog,o - wyj~kail G.ilbert z 

- nrepok(Yjem. - Czyż palli hrabia n\le rnnal 
dzieokai? córkii? 

- Nie paniie. 
- Więc jego ·córkla nie żyje? 
- Nigd~ nie miał córki. Pan hrnbia 

<Jd wielu lait nmail tylko przy sobie swego 
siostrzeń·ca, wicehrabiego R.aula <le Chal
lii11s1 n~eobecnego teraz. 

Doktór z.apisyiwaJ w pamięc1 każdą 
odporwied.ź Berthaindla. 

- Ale- rz~kt po chwUi- pan de Va· 
dans mus.tal mieć kamerdy;.niera, prZY"Vv1ią
z.ancgo do jego oooby? 

- Tak, panb.e, tloooryusz. byt przy nim 
-p rzezi dwadzieścia pięć lat 

- Czy: pan łfonoryusz jest w pałacu? 
- Jest, painiie. 
- Mógłbym się z mm wiooieć? 
- NaturatlJ1ie, jeże~i pan sobie tego żY. 

-czYSZ. 
- Proszę więc nmi·c do ni1ego zaipro\Va 

1dzać. 
- Bą<lź pan łaskaw dść zal mną. 
Krótki ten dyaJog, który tu po:dal'iśmy, 

miał miejsce około bramy. 
Na zaproszetnlłe odźW1Lern~go Gilbert 

wszedl nai cttiedzim~ec. 
Berthand- zarrnkmął drzwi, udał się d-0 

-swei 1-0'ż:Y L przycisllląl. dz\\''Olllek dwa ran1
• 

Doktór zwil~1sil głowę nai pierS!I„ 

sprzedać. A że agraryusze mają w &wli
nte \\ .ielkn \\."PfY\Y, dh tego też petycyc o 
·otwarcie grnnicy na bydło nie zostały u
\\·zględn:1one. 

F.i~edny roh:)t1i1k ! Wi-cicy przemystio
\\ cy wyzyskują j~gio pracę, zarabiając na 
nim niezlliczone mihwiny, a to ·cai krwawą 
pracą zarobH, musi oddać paurom aigrary;u
srnm, 1oc!Jkupując od nich towary spO'ŻYfW
c?J~. 

W Berlinie poWLnni ll1aireszaie przej
rze6, że taik dalej 1iść inie mOlże, że r.olbtoitJnd-
1ka dr.ogie czasy zupellllie zrujinują, jeżeli 
nie zostamie otwartą gramica dlai dowozu 
bydla. „Gómo,ślązak". 

Odezwa 
w sprawie wyborów w toruńsko· 

chełmińsko· wąbrzeskim. 
Rod ac y ·! 

W czwartok, dnia 7 września r. 1905 
odbędą się w na1sz'Y'ID okręgu, to jes: we 
wszystkich miastach i w~.oskach p.rJwiaitów 
chelmińskliego, wąbrzeizk1ego i tonu1skie
go mi1cjskiego i wiejskiego wybory d.0 par 
lamentu. 

Gfosow:ać będzJemy kartkanu . krórt 
odd<ł!wa.ć można ;od godziny 10 pru·tl połu
dniem do godzi111y 7 po poludniu. Każdy 
wyborca ·Oitrzyma w lokalu wybor~zym 
k·opertę ze stemplem urzędowym, '-" którą 
wlOŻyć pol\vinien karteczkę wy!:Jorczq z na 
zw11skiem naszi:!go kandyidata. 

Kandydatem wszystkich Polaków-ka
tolików, któi:ego sobie wybraliśmy na wie 
cach a nasza naiwyższa wladza wyborc~a 
zatwierdzifa t p-0leci1a, jest dotychczas:) 
wy nasz. poseł i obrońca pan redaktor 
Brejski· z Tomr.;a. 

R.odwcy ! Pan Brcjs'ki tylko krótki 
czas zasiad::i.ł jJko poseł w parl1•nc 1.::· .~ J 

mimo to 1 pdozal, z.e zna nasze po~r:ze!Jy 1 • 

ż·c w~e i czuie. co nas boli. · Bronit nas k~~ 
dzielnie, wyp0wiadając bez zalęknie.nią go,_ 
rzk~~ slowa prawdy pa-slom masJńsh.·J ha
katystycznym i paruom ministr '1~1. 

Pan Brejsktl siużyl nam, zar0wno 
przemawiają.: i głosując w parhm 0 i1 1;ie i 
w jego komisyach, jak uktadaią~ tut pnnpi 
suiąc i popierając liczne: wnioski Kota P.ni
skieg-0 i innych stromnictw., składane w .J

brome prawdy, sprawiedliwości, \VOlnvśd 
i równouprawnienie wszystkJth stanów do 
laski marszałkowskh~J. 

Pan BreJski bronil praw lrnśdola i 
w.iary Ś\Viętej, bo ulo2yl wnioski 1J:le.:.:w 
wy<lailaruu z Niemiec misyonarzy T·owa
rzystwa J czusowego li przeciw ka rainiu 
księży za niiedoigod:nc rzą<lowi1 kazania, a 
w przemówieniach między łnnemJi1 domagal 
się większej ·wolnośd dla katolickn'ch 
bractw i stowarzyszeń, zupelneg,01 spo
czynku nicd'l1ielnego dla pomocnJkóW1 han·
<ilowych, <lla rzemi-eś-Jników i rJbotników. 

PatnJ Brejskl1' bron'il ·praw nasz.ej naro
dowo'Ści, bo ki1kalkrotni1e wnosH w parła-

- Ni·e mia~ d~ieci ... :_ mówU <lo sie
bie z g1'Jryczą. - Nigdy ·iich nie miaL 
Czyż Gabryelai i\VYCh10!\Vara się zdala od 
niego? czyż żyć przestafa zaraiz po uro
dzeniu? ... 

Na .najwyżSZYU.11 schodz.ire penonu, pro
wadząc.ego oo przedsi.onkai, ukaz~t g}.ę H-0„ · 
naryusz. 

- Otór.l i karrnerd~er zmarłego pana 
- rzekł Berthauid. 

Gilbert p,0<stąpi'l kilka kroków t11apr.re
ciw łfornoryusza, który ze swej strooy pod 
sz.ed~ 1nai spotkan~e nieznajomego„„ · 

Zaiufmy sluga hrabiego 1t111e mr.al wdę,
cej jalk lat sześćdzaes.iąt, Jocz pochylony 
wskutek trudów, slutby, bardzo uciążHwej 
przez cią,g ostatndch lat życia1 hrabre:g-0, wy 
idawal ·się daleko starszym. Pomimo je
<llnaik i\e:go upadku si'l f.iizyiczny.ch, władze 
umysil1o•w~ PQ'Zostaly ndienarusz.ooe. Wz.rok 
·ostabl mu bardzo; i111teh:gen.cyai ntic nie stra 
dla. 

Zbliiywszy sJ ·ę ·dlcJ, Gilberta, dfogo i 
u·ważn1ie przypatrywał się rrnu, zdawało się 
Że pozm.aje te rysy twarzy, lecz me m.yże 
sobi'e przypomnieć. 

- Czy ze, mną żyiezy; pan sobfo wi
dzlieć S:!ł~? - zapy.tal. 

- Tak jest, pa[] i.e. 
Nai <liźwttęk gtosu lfunoryusz zadrżal. 

Zn0twu 1spojrzrul .na Gilberta. 
Pewnrym byl, że wJ:dzd.al go przedteim, 

teraz zaiś pewnym byl równh~ż, że już gl()S 
ten słyszal. 

- Zechcieu pan iść za mną. - rzcl<il. 
Pniebywszy stiopnie peronu, .wprowa

dz.ił diclctora <l101 mafego salonu na1 dole, a 
raczej buduaru formy, z.aolmudonel, ume
bJowam.ego1 dar\\llerrti sprzętaimi, temi same
mi co 'Przed laty os1-emnastir. 

mcncie protest przeciw usta worn aITTtypol
skim, przeciw kolonizacyi, przccilWi mz
więzyWariiu WJeców p0JskJch, przeciw. 
wydala!niu ze slużby urzędniików: i robo
tni·ków Polaków. 

Pan Brejski bronił roinri.ków, boi wystą
pi~ przed;w rei:olucyi zm'ierzająccj do tego, 
żeby mniejsi gosi>odarze. me· mogl~ bez p<J
zwoleniia la·nd'rnta ani sprzedać swych p-0-
siadlośd, ani zaciągnąć pienię,dizy na hypJ
tekę. Natomiast ośw1iadczyl się p. Brejski 
razem z imnymn poslam1 polskimi1 z.o.i rezo
lucyami, któ.re domagają się, żeby nie po
woływano rezerwistów na ćwiczenia woj
skmve1 w czasie pilnych robót \V pulu i ż.e„ 
by zboże dla W•Oiska kup.owano wprost od 
rolników. 

Pan Brcjski bronil kupców i to prze
dewszystkiem pracując z polcc,en1: a. Kola 
Polsk~1ego przy układa11iu ustawy o sądach 
kup~Ed<lich i broiniąc przytem interesów 
mniejszych kupców i mnicjse:ych gmin 
miejskich. Po za tern ganił p. Breisk~ boi
kiotowame kupcó\V pols1kich przez; urzędy 
paf1stwowe i przez hakatystów, zwalczał 

' ilJcuczciwą konkur,encyę. i pmtestowai 
przeciw IJ)Opieraniu funduszami państwoi
wymi domów t-0warowych komi1syii kol.a
rnizacyjnej i 1konsumów urzędniczych. 

Pan Brejski bronił rzemll.eśllniików, bo 
·walczyl prz,eci\v k<>nkurencyi, jaką un m
bią \v~ięzllenia, domagał się, żeby prace 
rządowe ootlano1 rzemieiślniikotm wprost, a 
ni·c za pośr.ednictwem przedSl!ębiorców-ka
Ptłtalistów i żeby prze.z falszywy system 
subm)lsyjny nie rujn10wano rzemic.ślruików 1 
obniżając nadmiemfte1 ich zapłatę. Popart 
też p. Brejski rez1olt1cyę za zapewni.eniiem 
rzemieślnlkom taITTiego dk:>godneg0i krediy
tu i za tern, żeby, terminatorówi rzemieślni
czych tylko ten mógt przyjm<Jl\Vać w naiu
kę, kto sam jest majstrem. 

Pan Brejski bronH robotników ł to 
bronH ich bardzo gorlilwi-e. Wielokrotni~ 
zabi'e'ral głos w ich interesie przy nozp-ra
wach etatowych, przy 11ntcrpelacyach, re
zolucyach' i wnioskach. Pan Breiski dlO
rnagat się dla robotników uczciw,ej pla-cy, 
ludzkiego oibejśda, odpowiednie.gp1 czasu 
na w.ypoczynek, ,IJ1jeszkodliwych dla! zdro
w;iapracowni, ochrony maloletnich i kob!Iet 
pracujących, wYgOOnych i zdnowych 'llte
szikań, ułatwień przy staraniu się o rentę, 
obrony praVll.!1ej prz:ez ~zby robotnicze', zu
pełnej wolności oby;watelskiej i równ<>u
pra\Vll1ienlia robotn'tka na: wszystkich polach 
życia publicznego. 

W ilnteres4e ogólu obywateli, bez 
względu na stan i naro<llowość, domagat 
się p. Brejski zupełnej wrolności wyznanfa1 
ubezpieczenia- na w1ypadek braku utrzyma
nia 1 pracy, ~owai?liai strat niew;imie 
uwręzilOnym, zapomóg dla wszystkich wy
służonych żoln~erzy, zniesienia podatku •Jd 
soli i imych towarów, niezbędnych doży. 
cia. 

Pan Brciski popkraił zatem wsz.ystkte 
wnioski', poży,te:ezne dfa< ogólu, zabezP,ie--

XXIII. 
Gilberta, gtly przestępowaił próg tego 

pokoju, wzruszenie o malo nie zaJdusilo. 
Tu po raiz pirerwszy ~:ptail sloiwai .m!ilośd 
do ucha· Joanny. ' 

Aby ukryć wzruszenie, p-0trzeoorwal 
oowego wysiilku W10h. 

!ic<I1(}ryusz, nie spuszcza~ąc z nieznajo
mego badarwczego wzroku, wsk.aizal mu 
krzeslo J1 stając przed inrm, mpyta~: · 

- Do kog-o mam honor mówić ? 
- Nazywam sitę dioktór Gilbert odpo-

wiedziaJ brat zn1.at1lego hrabiego. 
Stary kamerdyner zadrżał gwalt-0-

w.nJe. To (imąę O:iilbert uderi;ylo go•, dźwl!ęk 
gł.osu obu<lzil 111fue1asne wspotrnruieniia. 

- Oni mni;e poztna - myślał Gilbert. 
- Zresztą w ta szkod;zi? 

Uonor,yusz. wyjąkną>l: 
- Zdade 111l!1 siię pa)ni«~, żJe mia~em hooor 

widzieć już pana daiwno temu. 
- Być może„. Naiwet to bardzo pra

wdopodobne„ kiedyś bywalem często w 
tym OOmU. 

- A nie byleś pan oo osi'enmastu lat, 
ni.epraw<la.2? - mówH kameirdy111·er. 

- To prawda„. 
H-0111oryusz wydal okrzylk. 
- A Wlię.c - móWlit wYciągaiąc drżące 

ręc~ oo Qiibert(ł) - ser(je moje .słusznie z.a:-
, h\~o sliillniiej, kiedlyrrn glos pańskJ1 ustyszal... 
Jesteś piain tym, kt6regośmy micli: za umar
tego w Ameryce.„ J es.teś bratem palna, 
1clór.ega op.taikuiemy.\o. fasteś hrabią Gil
bertem de Vadallls, tak nam drogilm, i po
wracasz pan do oomu, do własnego domu. 
1Witam mego pan.a, ·bo wsmk jesteś modm 
panem! móWil starze~ z oczami peiloomi 
Jez. Pmwól pan w1ermemu slud'ze wyra
zić, ile pO'\Vrót pański tak 11i~sp:od~lł:.t\\"airry, 

czające wolnoś6 i rów11i0ść \\Obec prJwa. 
i' przynoszące ulg-ę uciśnłonym. 

Przez tv ściągnął mu Sliebie nieina W'iść . 
!l1aszych wrogów, którzy teraq; doktadają 
starań, żeby p. Brejski już nie powróc!tł do 
Pa!rlamen tu. 

Na m\reisce p. Brejs.k:iego chcą .nasi 
przeciiwn~cy wybrać posłem urzędnika 
państwowego, cesarskiego dyrektora ban
ku p. Ortela, który naieży d-o str>0nnktwa 
narodow10Hiberalnego. 

Co to jest stmnnict\vo nar·odo\\ o-lilbt . 
ralne. 

Jest to stronnictWlo, które zawsze od
znaczalo sJę wielką n1ienawiścią do koścli{)
la katolickieg,o, do narodu polskiego i do 
ludu pracującego, bD namdio1Wii-b1berało\vie 
to przeważnie masoni, hakatyści oraz 
przedstawiciele banków: i S)~ndykató"", 
związków fabrycznych. 

Z \v'j.ny narodowych liberalów toczyla 
S;~ę owa straszna walka ikuilturna,,.,z winy: 
narodowych liberałów zamykaino kiośc.ioty, 
i klasztory, więza-01no biskupów i kapta
nów, pozbawiana pasterzy parafie i cale 
<lyecezye. 

Z wtiny naro<lmvych liberatów i ich 
konserwatyw1I1ych sprzytmierzeńców Wl· 
pędzono język polski ze szkoly, ze sądów 
~ urzędów, utworrono komisyę lmloniza
cyjną, aby wykupić ziemię PJOtlską i ul-0żo
J1D ustawę osa<lniczą, utrudniającą Pola
kom budowani'e d1omów na ·własnej ziemi. 

Z wimy narodowych liberałów i ich 
sprzy.mie:rzeńców wzrastaią CQ rok podatki. 
na wojsko i maryinarkę, drożeje chleb t 
mięso. 

Z wfiny mroicrowyich ltlberalów p.o-dupa 
da stan wtościańsiki i mieszczański, rJlnik 
ugina się po<ll cięża.rami podatkow~ni, dro
bny kupi.ee 1 ~ rzemieślnik trad samodZllci
.ność, a rolJotniJk daremnie puka ()1 l'ÓWWJ

upraWll'li·e,nie, daremnie cziekai na {}'Olepsz.e
nie swojej doli', bo narodJWJOi..liberalni ban~ 
kJierzy i fabrykam~1 łączą się w Z\viązki 
które btiJOrą l'ichwiarnkie ceny za swoje wy~ 
roby a dziesiątki tysięcy robotników bez 
skrupulu wyrzucają na bruk utrudniając im 
przez czarne listy uzyskanie zajęcia a 
temsamem skazują licznie t'lold.zdny na głód 
li nędzę. 

Rodacy! Czyż J;tQżemy pozw10Jić że
by, i nasz okręg w parlamencie zastęp-)\vał' 
na rodoWY\ liber al? 

.Bylby to <il~ nas wstyd wielki, a dla 
całe.go ogółu szkoda nioobliczona Trzeba 
tedy koniecznie prz.eszk!od:zić wY'borowi 
narodoweigv. liberała. 

Czy kandydat siocyalistó\v zdPlltly }esl·„ 
Wyprzeć kaindydafa narooowo-iliberalne-
go? Bynajtmmej ! Nie ma on najmniei- · 
szych widoków zwyci~shva ai ag.1tacya je- 
go wśródl robotników PlOlskich szerzy tyt
ko balamuctwv ze szkodą dla: robrotników 
a ku wielkiemu zadowoleniu na.rodmvo-li- 
beralinych bankierów i fabrykantów, kon- 
-ser.v~tywlll.ych junkrów, i 'butnych karye-.
wwliczów. 

l1'i eioczeikilwa111y, przynosi mu radości { po ... . 
oiechy. 

Stary stugai praiwie nai klęczkach, , 
schv1ydl ręce Gilberta 1 usdowa1 zbtiriyć 
je, do ust. 

Doktór wyrwal je z, tagPdlnoo~ą. 
- Mlia'Zletni:e tfonoryuszu ! - rwkt -

milczelni:e !... brał hrabi~o Maiksymiliaina 
d!e Vadwns umairł w. Ameryce. Nile ~o-

w1i:nien żyć! JestEJm dla oi'etite, iatk d dla 
świaitru ca~ego doktór.em Gilbertem, obcY:Ill,. 
iJ1lj ezna!Il ym .. -

- Rozkazuj pan, będę mu p\>.slU5z
!11YIID ! h~stto mój obowiązek! - rzekł wsta
Jąc stary/ slugru - .aile nie chcę sityszeć, że
byś pam lilie miaił być ma.im ukochanym pa-
1nem. 

- Tak, jestem Gilbertem <le Vadams, 
twoi!rn palJl!em, łeśl~ chcesz teg.o ... aJ.bo ra
cZ1eJ t'wdim przyjadiJ.!eirn, ale nlilkt nai św'ie- · 
diie \v:iedzieć tego 1n!·o P,OWiltl\ioo. 

- Nrrkt wie<lzileć inie będzie! nilkt! ~
kazu}esz. pan miJczeć, będlę mi.le.zal 

- N{e byto żadne·g,ry dfokbra? - po- · 
w±órzył. 

-- Ni·e, painie„. 
- DlDa czego? 
- Pan Raul & Challilns, ·pai(iski sto-

strz.eniec, oo lat kilku miieszikającyi tu prz.y: 
wuh1, mówit mi, że kUkaikrotnie Wi osta
Wch czasach bf'algalt hrnbiego o ·pozwołe~ 
n,~e SPl'\Of\Vadzen~a doktora:, kz on z.arwsz~ · 
Ddmawial... 

- Ależ ty. sam, Hoooryuszu, czy.Z nie 
mogłeś wytloma.iczyć memu braJtu, że stan 
Jego w:ymaga pomocy naoo? Posiadaleś . 
całe jego. za.ufa.nie, pozwa!la.il ci swobodnie 
mówić oo myślisz.„ 

(Ciąg dalszy nastąpi).' . 
ttm:::1~;- ,~„„ · - . ~: o/vr--~ ~J, 



" Tylko g~'°su~c dnią 7. wrześn~a br. 
5edn-0myślnte na; kandydata· polskjt!egp p. 
Brejskiego z Toruruia, mo.temy przeszko
dziC wzmocnieniu narodow01-liberalnego 
str-0nnictwa i· wyborowi 'Cesarskiegp' dy
rektorn banku P:· Ortela. 

Dla tego świiętym naszym obow1iąz

klem d0lożyć starań, żeby nasz kandyda1 
zaraz w p~erwszem gtosowaniu dn'la 7. 
wrześnna zwyciężył a przynajmni.ej otrzy
maJ jak największą liczbę glo·sów. 

Rodacy! Pamiętajmy, że tylko te kart
ki są ważne, na których wydruk1Jwanio 
łub wypisano wyraźnie: 

Redakteur Brejski - Thom. 
Wszystkie inne kartki są dla nas nie 

ważne v nie1 \V-Olno nam ,ich oddawać jeżeli 
_ ,iidąc ręka w rękę z masonami nie chce
my się stać judaszami wobec \.Viary świę
tej, jeżeli pragniemy un~knąć miana zdraj-1 
ców narodu polskieg10, jeż.eli ludu pra.cują
cego nte chcemYt zaprzedat nilkcz;emrne na
ro1dowo-!liberalnym kapita~istoim. 

RJoldacy ! Jak niegdyś przodkowie nasi , 
zbrojni z pobo,żną pieśnią na ustaich, wznn
sząc wys.ok()! sztandar krzyża ChrystusD
wego, szli mężnie prz.e'Ciw dziczy pogai'i
skiej, tak my, z cichą modlitwą, za{)lpatrze
Jl\i tylko w1 karteczkę z nazwiiskiem p. Brej
skiego z Torunia, śpieszmy dnia 7. wrze
śnia do urny wyborcz.ej, w przekouaniu, 
że walczymy w Im!ię Boże, za wia,rę świę~ 
tą i mowę polską, za wolność i praw'°! 

J:eiżcli wszyscy spelnJmy nasz obJ
wiązek, to Z\.vyc1ęistwo b~dziie naszie ! 

Do dzdela tedy, Bracia Wi.amsyl Bóg 
z 11ami! 

Tontń, w sierpniu r. 1905. 
Komitet wyborczy. 

Uwag a: Odezw1y1 i ka,rtk~ wybor
cze woloo każdemu bez pozw()let11ia wfa
dtzy roznosić po dJmach, rozdawać na drn
gach, na ryniku, prz.ed koścmlem, prze<l 
szkolą, na wr~cach, w karczrmli.e i1 nŁe może 
teg-0 zabronić ani sołtys, ani wójt, ani żan
darm. Kartk~ wyborcze z nazwiskiem na
szego kandydata pana Brejskiego z Toru„ 
nJia otrzymać można od mężów zaiufanLa. 
Rozsela1 też nai żąd~nie kartki pan P. 
Marszewsk,il w Toruniu (Tłrorn) Brilcken
strasse 4. 

Ziemie polskie. 
Z Pru iaehodnieh Warmii i Mazu. 

Cholera azyatycka. Prezydeint rejen
cyjiny w KwtdZ'ymhe wydal dla p-0wia1tó\.V 
toruńsk~ego, chełmińsikiego, .dla grudtiądz
kiiego, k\Vli.dzyńsikiego, sztumsk1iego i św.ie 
cldego Po praiwej stronie Wisły aż oo limi:i 
kolejowej Ra<lzyn KwklzY!Il i JOrjewo 
Sztum wlączni~ wymtcntony.ch m'le.jsco
wości), a po lewej str-OTiie Wi'SlY! do hrnii 
koleiOIWcj Byidgoszcz LaskOiWice Tczew 
rozporządzenie, wedlug którego nie W!Olno 
umarłych chować, ni.e d!ostarazywszy w.ta
dzom wpierw śwU.adectwai lekarskiego. 
Śwtladectwo pośmiertne po osobach Ztnar
lyich nai pairowcach, szkutach t -tratwach 
wimen wystawić !eikarz p-0iwiatoW1Y. U
chy,ladącym się od tego rozpprządzemia 
gr.ozł grzywna 60 mk. lub areszt. 

1W Chetmnie zaikaza.la polic,ya z. porw-0 ... 
du wypadku cholery azaytyckej bramda 
kąpiel1 w. W~śle. 

DoWli.ooujemyi się, że wlad.ze san1tame 
zarządrzaly .w Silnie pod Toruniem kwaran
tannę dłai flisów, przez co ucierpc handel 
drzewem, .to spław się z:naczn1e opóźni. 
Dalef ®tnoszą nam, iż flis M. Rolb'iakJii, prze 
W'!OŻ<:lc drzewo kanalem ł>ydlgoskilln, po 
drodze zachorowat r umarł w Bydigosz~ 
c·z~. U ni.ego ró.\Vlilteż stwiier.d'zono cholerę 
azyatyaką. 

List gończy za p. Kulerskim. Czyta
my w „GeselUigerz·c": „Za1 znainY!m ag.~ta
torem· prolSlk·im, posłem do pairlanien.tu, wła 
ścicielem drukami Wiktorem Kulerskim, 
zamłesz:kalym dawniej w : Orudzńą<lzu, na 
ostatku w Berli·nie, l();głosilai p.rokuratorya 
grud!ziądzka: 22 slierpnfa list gończiY. Wy
dano rnz.()Orządzenic trzymaini'ai Kulersklie
go w więzńeniu śledczem z powodu podbu
rzania <CLo inienawiści kla.S1:J1wej. W liście 
gończym PQwtledziano, że Kulerskt opuśdl 
Grudziądz 1i Berlin pr7.1ed kiilku tyg{)d[l)iami 
barwil krótki czas w Bernie szwajcarskiem 
i potem zrnLknąil bez śladu." 
. Grudziądz. W czwartek rozpatrywała 
azba kama \V: Grudziądzu dwai notwe pro
cesy. „Gazety Grud~iiądzk!iei". Oskarw-
1n'Ylm Wi obu raizach był reda!kt-0.r odpowiic
dz-iaJny p. Mieczystaw. Piechowski' o obra
-zęi: 1) wójta z Smażym w powiecie wejhe. 
rowsk!Lm, oraz miejsoowego nauczyciela 
Jako Poborcy podatków, p. }(rucka 2) 
,cZJOflJków, l(riegerfera}nn w Węalmwach 
~{f Skarszk;:wami. Tylko pj.erwSZĄ spra„ 
~:ię za.+.lo11cz01110. Są-O udmówH p. Piecoorw 

·······=········ Baczność Polacy w powiecie Essen! 
Kandydatem Polaków przy wyborach uzupełniających " powiecie 

esseńskim, _jest znany powszechnie i wielce około sprawy narodowej 

zasłużony literat 

" JOZEF CHOCISZEWSKI z Gniezna. 
'l'rzeba agitować, aby w dniu wyborów wszyscy Polacy tylko na te

go naroclowego kandyclata głosowali. 

skiernu opieki § 193 kS11.ęgi praw karnych 
i sikazal go na dwai miesiąoe w~ęzien~a. 
Drugą sprawę odroczo1110. 

Z Wiei. Kt Poznańskiego. 
Poznań. Tyfus w Poznaniu. Prez1y

den t policY;ii p. Ifollmainn oglaszai w pis
mach niemieckich, że nie uważa z.ai k~!niecz 
ine zamlknięc:ie mleczaimi „Schweiz.erht)f", 
ponieważ tyfus ustępuje .a mleczami'a stale 
bYiwa desynfokcyonowaną. -

L'iczb(ł chory.eh w lazarecie m)iejskim 
zwiększyła się z 115 do 120. Z Jeżyc pnzy 
jętOI matkę z dzieckiem, z Lazairza jednę Ol
sobę ze starag,01 miasta 2 osoby. Jednę o~ 
sobę wypuszczo:noi jako uzdr()IW/iooą, P,O·
wstaje 119. 

W edJlug ogl1osze111ia prezydientai pnlky, 
ogóleJm doniesiono o 259 wypaidlkach, z 
tych 13 skl(}flczylo się śmieroią. 

Poznań. LiicZiba nie~icLomych ii glu
cho1niemych w Księstwie Poznańskiiem. 
Dnia 1 grud!ni·ai r. 1900 przyi :;pisi.e ludności 
urządrono ankietę, odnoszącą się diO 1J11ie
wt:domych i· gluchoonemych. Cesarski u
rząd senitamy -0glaszai teraz wynilki' tej an
kiety. W Księstwie P.oznańskiem byto nic 
whd{)lfllych: 616 osób męzkch, 729 żeńskich 
ogól~ 1345. W w1eku aż do 5 lat byfo 11 
chłopców, a 10 dziewcząt ,Il)iewidomych, w 
\vi W\1eiku i0d 5 do 10 lat chf op.ców 15 r d'zie
wcząt 15, w wieku -0d 10 do 20 lat chłop
ców 55 a .dziewcząt 43; w wiieku Olcll 20 do 
4D lat osób męzkich 121, żeńskich 142; w 
wieku .przeszło 60 lart męż,czym 245, Jlli·~
wJast 323. W caif.ej rzeszy nłemnec~~ej by
lo nliewidomych osób męzikich 17,818, żeń-

1 skircłt 16,516~ ogólem 34,334. - dluchooi·e
mych bylio w Księstwie Poznańskiem: o
sób męZkich 1587, ż,eńskńch 1407, ogółem 
2994. W wieku <lol 5 lat byfo 28 chlopców 
a, 25 . .i.diz~iewcząt gluchoniemych, 'Wi wieku 
od 5 dl()I 10 lat 124 cht·opcó\V1 ai 88 dzli,ew,
cząt, w wieku od 10 do 20 lat 343 chłopców 
a 280 dziawcząt; W\ w~eku oo 20 dOl 40 lat 
osób męzkich 694, żeńskich 614; w wieku 
przeszło 60 lat 1111ężczyzin 101, niicwiiast 130. 
W calej rzeszy niiemieokiiej ·było głuchonie 
mych: osób męzikich 26,368, żeńsilcich 
22,382, ogółem 48,750 osób. 

Bydgoszcz. Zasądzenie .dyrektora/ na 
więzienie. Onle,gldaj sta:Wał prned ·~bą 1ka:r
ną w Bydgoszczy dyrektor seminaryum 
nauczycielskiego Schmidt, zaw.·adujący ró
wnocześnie kasą seminairyj.ną. OskarŻI0111Y 
był o prz·etrzymywaJnti'e subwc:.nc"Y)ti dla se
mi1na:rzystów. W,ystępujący jako świadlko 
wi·e s.em:marzyśd zeznaiwali1, żje prun dtyre
ktor wiypłacal im subw:encye dop,i.ero po 
czasie, na kiEkakrotne prośby, lub 1rnie w;y
pl~cal wcale. Gdy si·ę Schm~t dowiiedr.llial 
że kasę będizie rewid()IWal raid'zca; rachun
kowy mrschf etder zi Poznainja, W)'11Tlkonąl 
się P,Od p0zorem, że wróci ·za 2 gooriny. 
OskarżeITTie zarzucało Schmidtowi, że w 
tym czasile postaral się o pożyczkę. Pó
źmej było w kasie okol.o 100 marelk wtięcej 

1nitż naLeiało. Książki kawwie. malezfoaro 
w na•jwiększym t11ieporządku. W myśl 
wniosku prokuratora sikazal sąd Schmidta 
·na 4 m~esiące więz:ienia. 

Ze Ślązka czyli Starej Polski. 
Huta Bismarka. Robotnók Szulc na

pa:dl śpiącego łrolegę sweJgo Kulika !I. skale
czyił' go wi strasmy sposób. Najprzód za
da1 mu nożle!rn kilka rain w 1 glowę, a nais1(ł
pnie u<lerzyl go jeszcze kil!kaikrotnie butel
ką. Nte;godziwca ne muniie; zapewne zasłu
żona Ikara. 

Bytom. Przed tutejszą Izbą karną 
st.arwafa W1 tychi dniach znana czytelrwkom 
tllaszym agi-tatorkai socyalistyczna dr. Gpl
d'e. Zwalała była on~ wraiz z górnikiem 
Szoiltysem do dlO'mu p. Walczucha wbra:nie 
kobiet, celem któ~go mial<Y być organiZ-01· 
wanie rkoo:iet na wypadek strajku. Zebra
nne nie było policyjnie za.ilTl'eld'°wane, i dla-

tego sąd' sikazal p. Go1'de na 30 mr. Szołty
ska taikże na 30 mareik, a Walczuchru na'. 60 
marek · kary. 

Z innych dzielnic Polski. 
Warszawa. Jak dlonos:i „Kuryer 

Warsz." powróci'l z Petersburga do War
s~awy .ks. Gralewsik1i, który rozmawial w 
sipraiwue szkolnej z mini·streim oświaty Gta
zowem. Col doi polskiego jęz.y:ka wY]kla<lo
wego, miniister udziclUt iks. Graleiw!Skiem11 
następujących .nfonnacyj: 

1) że we wszystkich szkiolaJCh, iuż ist · 
1n,ieiącyieh, m~ą być prowadzooe po pol
sku wykłady wszystkuch pr.zeidmilotów, u
prócz. historycznych i fizyczno-ma1temaity
cmych; 

2) że os-0iby, pragnące za:kłaidlać nowe 
szkolyi z, :}ęzyk,iem wyJdadiowym polski(II1, 
powirun;y obecnie dlopókii mowai ogólinai usta
wa o szkolach pry1Watnych nie będzie :za
twierdz0tna, składać podain.tai d:o. kurarf:ora 
warszawsik)iegoi oikręgu naukdwego Q s21k•D
lę 3 kfa&o1wą, a jed111ocześniic występować 
z dmguemii podaniami oo ministra oświaty 
j w tem drugiem podainilU prosić o pozwo!ic
·nie niai otwarcie klas wyższych tej samej 
s'1ko~yi, ora:z o wyie<linainlie zezmoten\iia! car
skiieglOI (?)na zaiprowaicllzenie Wl nilch już w
raz wykładów w ]ęzyil\.u wilskim wszy
stkich przedlmiotów, z wyjątkiem języka 
rosyjska ego, historyi1 i goografiH1 R01Syi; i 
prócz. tego o roocaginięcie tej formyi w:y
klatdóWl także nai piierwsze 3 klasy s1Jkoly. 

3) że jaJdrnlwietk nile jest dlotychczas 
usta1oiną opinia, czy rwspomnilane w uchwa
le k()irni1etu mmnstrów wykłady p:.) rosyj
sku historyi i geografhii Rosyi, czy też hf
storyi w;ogóle, j.ednaikże możliwe jest, iż 
rad.a paiństwa przychyli się 1dlo\ te~ sposo
bu gojmowain~a odpO'w"iedniego ustępu u
chwaJy ikomiietu mi1n.i·strów, którai uwa~a, 
że tylko geografia i historya Rosyili mają 
być przedlm\lbtami obo\viązującyrru i wy-
1kilada.n,,'Y1JJ1i. Pol rosyjsku; 

4) że W\ podami'ach o prywatne sz.k:oly 
µetne męsk1e: może być zamieszczainai pro
śba· , aby egzaminy doirzaitośd, dDkonyrwa
nie prz~ nauczycieli s~y w obeoności 
<l.1elegarl:aJ wlaidizy 1nau.k()!Wej, dawał"Y1 ucz
niom prarwai rz.ąd-OfWi ze wstępem do wyż
szych zaddadów naukowych. Praiwo ta
kie mają jui szkolyi prywatne w gwb. nad
bałi;yaliich ii mogą ie również -Otrzymać 
szkoty W1 Królestwie. 

Wiadomości se świata. 
Niemcy. W mi ęd'zynarodowych sto.. 

sunkach przyjaźń jest tyle wairta, 1ile na 
niej zair.oibić morna. Tego trzymają wszy
siikie narndlyJ istynktmvn!c, tyilko my Po
la'cy }eszcześmy s1ę tegi0 nie nauczyli. 

Ni:emcy jeszc~1 dotąd gloszą, ie są 
wliernymi i beziinteresoWll1ymi przyjaciół
mi Rosyil, ale to czynią także tylko dla te
go, żeby na.i tern zarobić. R.osyai jest dziś 
pobita1, }est obdttużona, Niemcy chcą J)O!W'

stać jej przyjocUółmi', bo ma.Ją w tern' wfol
ki interics, ale: Rosya nic wijdtzi dziś potrz1e
by, żebyi silę Niemców trzymać i o,gląda siię 
za innym[ przyjadotmi1

• 

Zmfa1rkiolwaH to Niemcy i dła teg.o pio

staiwialk klWestyą taik: jeżeli na Rpsyi nie 
możnai zarobić, to już w żadrwm raizie n~.e 
stracić na 111iej Niemcy1 nie powinny. A że 
bpitailhścj 1ni~mileccy llfWięzlh z1naczne su· 
my w papierach rosyjsikkh, więc ~ę teraz 
odzywają glosy, żeiby N,i1em1ey .papierów ro 
syjskich ITTie JcupowaH ·i kapitaly swoje z 
Rosy!i w.yaof aJL 

1 Ni.ejadd Rudblf Martrn, urzędnilk król. 
biura statystycznego w Berlmie, wyda~ ob
szernliejsze dzieło, wyjkazujące, jatk wyglą 
da· fina111sowe bankructwo Rosyi. 

Głównym dJ:ehc<lem Rosyi to rólni-

ctw<J. Nie wriel't! ono ied:nalk przynosi. bo 
ciemny lud pracuje na 110li przestairzalemi 
narze<lztiami, a szlachta tak sainw·, prócz 
tego szlachta nie ma karMa>lów p-otd ręką, 
ażeby rolę lepiej i z większym zy~ldem u
prawG.ać. Rólnictwo w Rosyi miro swych 
wielkich rozmiarów, nie wydaj e zboża ani 
jednej trzeciej tego, co wY<l3je rola w. 
Niemcz.ech. Przemystu rozwi111iętc.g,o tak
że w Rosyi nie ma. R.ząd rosyjski n ie mo-. 
:żJe z kraju wydobywa:: większych podat
ków. 

Rosya już dz1 : ś płacić musi 710 milio
nów marek za same pro.centa od obcych 
ka;pita.ilów,. Po ·kilku latach, gdy będz:ie 
musilafa. placić za kioszta f\Vojeinne, będzie 
musialai zebrać na same prncenta rocznie 
półtora m:Liard~. 

Dlugu nosyjsikie w,ymszą dzfiś 16 mi„ 
liardów. 

Zikąid Rosya w~źmie picniądize na o
p!aitę procentów, kiedy z ludu nic nie bę
d'zi<e mogla wyicisinąć. Rosya jest d21l ś naj
w1;ęiks,zym d'lużmilkiem 'na calym świecie, i 
jaik ikażdy dtużnik, będz~e wyzyskiwała 
swych wierzycieli, nie będzi.e płacila aini 
karpitaiłów, a1111i procentów. Stan ten m.c>że 
trwać - po wojnie z Japonią - bardzo 
dlugie lata. 

Dlai tego p. MartiU1 wzywa Niemców, 
aby ani grosza ni·e dawalii Rosyi na nowe 
pożyczkJi, a star)Tich pap1ierówi rro.syjskicłi 
poobywah si.ę ,oo prędzej_ 

.% róin~li stron. 
W estenfeld. Kopalnia „Fr6Uiche Mor..1 

gen'Sornne" świętowataJ z po;wodu braku po 
pytu tna węgle. 

Hamme. W kopalni „Carol1nengliick" 
został 'Oika1eczony1 górłlAk Pinkowski. 

Bochum. Gómika: Ant-0n,iego Wilms'a 
znalezi<IDO zbroczon!ego1 krwi'ą w sieni jego 
>domu. W. umad sku.tk1em odniesionych 
rain. Dotąd nile stwierdzono, ikto go tak P;O
kaleczyl. 

Zaćmienie słońca przypada 3D bm. 
1krótko poi po,ludtnau. U nas będizie O!I10 czę
ściutwe. 

Essen. Od!byl się tu })IO-grzeb Redaka 
naszego śp. f'r. Skotarka. Nie byl on Tui.e
stety; czł\Dnkiem towarzystw; polsikji.ich, t() 
też z.afodwie 20 Rodaków postęp0walo za 
j~go trumną. Zmairty praw.watr w fabry,ce 
Kruppa, to też około 40 urz,ędnilków dZ11alu 
lcolejowego tejże falJ.ryki wziJęło tatkże u
dzial rw1 pogrzicbie. Ubolewać trzeba, że 
niektórzy; lgną do1 obcych, ai swiOJith un~ka
ią ! M. K„ 

RoJmaif ości. 
t Seweryna Duchińska z d-0mu Zo-

\chowska, sędiz;iwa pPe:tka, zmarła w Pary-
żu we wtorek ·po połudlnfo. U r<Jdziła si~ 
wsi Koszajcu bll!'sko SOlchaczewa. W sze
snastym roiku życia poś:lubifa Tomasza 
Pruszaką, po śmierci tegoż wyszlai za mąż 
powtórnie za Franciszka Duchińsk!i.ego, pi
sarza spoleczno-pol1·tycznegio i etoo;grafa„ 
autora zrumej teorYi, ()dmawiiają,cej Ro
syanom prawai zaliczania się do szczepL,t 
słowiańskiego. Od tego czasu zamiesZtka
la nai stałe W1 Paryżu.1 

DOI literatU'ry wproMTadziłii ją o.loofo r~ 
1848 K. Wl. Wóici~ki· ~ Dormn-~k Szulc, któ
rzy Wi swl()lich wydawnictwach zamie
szczali jej pierwsze próbki poetyclcie 1 po
wiieśdiowe. W r. 1853 wyszedł iibiór S~ 
Duchińskiej „Pow11eśC11 naszych czasów0

.,. 

w. następnych latach zaś gawędy i pmvie
ści, oraz, poezye. ·W~ersz,eJ Seweryny Du-

. chińskiej byly gładkie i potoczyste, petne 
gorącego uczuciai patryotyicznego, ale bez· 
glęł>szego polotu. Od r. 1856 zwródfa się 
d7J.iatalu1ość S. Duchińsk!iej w knerunku pe-

! dag,ogkznym. Z tych czasów poch.:>dzą 

różne dzielai Hómaczo.ne z; tego zakresu i 
kilkoletnie wydawnictwo, wzor01Wane na 
*'Rozrywkach" Klementyny Tańskiej p. 

t. „RozryWlki dla.i mlodoc·ianego wie:ku''. 
Wychoozily tam przeważnie J)() rwieśc i i 
poezye·, rozprawki z Wst·Jryi i· z literatury; 
polsk'iJej. J eldnocześnh~ tlomacz:yla 1na ję- , 
zyk polski mnóstwo utworów z Meratur 
obcych, z francuskiego, szwedzkiego wlo· 
skiego, hiszpańskiego, a jej przekład~ Cy„ 

. dla" ·1 nPii·eśni o Rolandzie" naletżą do"naj~ 
lepszych. Objęłai też p;o Zofii WęgiC1rsJdej 
mato znanej a cichej 1ilter.atce d'Ztiial kroni
ki pary,s;kiej w mi.elSJęczniku' „Biblioteka 
Warszawska"; tu .drukowala często swot11 
przdclady' utworóWi pootycl0ch ze szkoly 
pamasyjsk!iej, na której rozwój patrzyła 
\bbliska. Wreszcie pisalła rozprawy treści 
LHeraoktieq .o K. Brodzińskim, a Boh. Zale
skim i t. d. 
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W niedzielę, dnia 27 bm • gudzinie 5 
p1) południu rozt>tal się z tym EWiatea 
opatrzon v ś ś. Sakramentami mlij najdro~~y 
m~ż, nasz najuk;och&itszy Ojeieo 

śp. Kasper Jankowski. 
Pogrzeb odbędzie się w srodę o godzinie 9 
rano z domu .1hł b;v w ul. Ka.rlt:tt. nr. ~. 

\V smntkn prgrl\ŚOD& żona 

Jadwi4;a Jaakowsł-a, łWanne, „„„„„„„„„„„ .... 
Nabożeństwo polskie., 

Wattenscheid. 
Spiowie<lź św. od! soioot:y, 2 wruśnia 

ran-0. Kazanaa w niedzi·elę o Yz 12 1i o 4. 
Weitmar. 

SJJ!Owiedź św. o<l soboty, 2 wrześnja 
po pot. - Kaz~niai w niedzielę o 11 i 01 y;;4, 

Wiemelhausen. 
W n~edz.ielę, 3 wrześnuai PiO pot o g. 4 

. kazanie, a potem sposobność db sp10<wiedzi 
!więfuj. 

Towarz. św. Andrzeja w Ober-Marxloh 
urządza. w ni,edzielę dnira 3 wrześnli.ai na 
saJ,i p. Schwarca (zast. Rener) przy ulicy 
Bookerstr. latową zabawę z tańcem. Za
praszamy wszystkich Rodaków z Ober
Marxloh i okolicy. Zarazem uprasza się 
miejsoowe i sąsi1cdnie Tow. św. J. P. op. 
św. Wawrzyńca, Tow. śvVi. Stanisława z 
M., l(oło śpńewu „Slmvhk" z M., Tow. św. 
Barbary z, tlamborn, Kolo śpie1wu „Jed
ność" z tt. Tow. św. Anto1rnitego z Neu
miihl, Kofo śpiewu „Cecybia" z N., T?~· 
g.imn. „Sokól" z N., aby swą obecnosc1~ 
zaszczycić nas raczyly, ale bez chorągwi. 
Muzy.kę d10stawli czlonek St. Brzeziński 
tj. kapelę p. KU1ikaJ z. tleirne. Zarząd. (2) 

Miejscowy komitet wyborczy ~Iski. 
Towarzystwo św. Józefa w Sterkra<le 

donosi swym ·człon1kom i wszystkim roda
kom zam1eszkaitym w Stcrkrade it -Olkolicy, 
icł w sobotę, 2 wrzieśniia: PIO! pol. i w. nie
dzielę przed pot jest sposobność do spo
wiiedz1 św., poniJeważ przybędzie d'O Sterik
rade ksiądizpol1Sikk K~zatnlfo w. cied!zklę o 
godz1. 04 po pot Jest po~d'Cl!nem, aby ka 
źdry. z tej sposobności skorzystal, aiby po
tem nam nie wymawiano, że gdy mamy 
taką sposobność, to z. niej ,n,ie korzystamy. 
(2) Zarząd. 

H:ERTEN! 
Listy wyborcze będą wyłożone aż do 

piątku wieczora. Każdy winien się prze
konać, czy jest zapisany. 

Wiec przedwyborczy w Rotthausen 
o<LbędiJe się 3 wrz.eś1111a (w, niedziel~) o g. 
y;; 12 prred! p-Oll. w JokaJu pani R.ohl, przy ui. 
Diippels1r., na który się zaprasza wszyst
kich wyborców Polc&ów. Rodacy! wYb~ 
ry nadchodz4, przeto ini~pOiwf!nno airui jic:dine 
go Polaka: braknąć na wiecu. O licziny u
dział proSii 
„Komitet miejscowy wyborczy polski". 

Wiec przedwybo~czy w Kray 
oc:tbędzi1e się w niedzielę, 3 wrześini01 w kY
kalu p. I\efeuhorster'a, przy dworcu Kray
.:ud o godiz. 110 przed pol. Na \viec za
praszamy wszystkich Rodaków z Kr~y i 
okolicy. PrzeC'hvrnricy cLoikla<lają wszyst
kich s·1. aby \\ylowit~ gk>SY\ polskiie, 11Jie.ch 
\\ ięc kai~dy przybędzie, <łby wspólnie ra
dzić jak wr:og.om p-okrzyżow.ać szyki. 

Wielki wiec „Zjednoczenia zawodowego 
polskiego w Herne 

odbędzie s.ię w n1iledzielę, dniai 3 wrześnlia 
po pol. o godz. 4 w lokalu p. Nussbaruma. 
Na porzą<lku obrad: Sprawy nobotrrticze i 
knapszaftowe. Podwyższenie skla<lek 
miC'.sr. ęcznych i inne wame sprawy. Ucz
ny ud zial pożądańy. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie." 

Wlec 
„Zwiądm Polaków'' w Wanne . 

W niedzielę, dnia 3 września o godz. 
Yz5 po poł. odbędzie się 
WIELKI OGÓLNY WIEC POLSKI W 

WANNE 
w sali p. Breiinga, przy ul. Gelsenkirche
nerstr. w pobliżu kopalni „Pluto". Na wie
cu omawiane będą ważne sprawy, doty
czące Polaków tak w kraju, jak na ob
czyźnie, przeto o liczny udział Rodaków z 
W estfaUl i Nadrenfi, uprasza się. 

Bliższe szczegóły zostaną jeszcze o-
głiO'SZ()lne. . , 

„ZWIĄZEK POLAKOW W· Nlt:M-
. CZECH". 

Uwaga: P.1sma polskie uprasza się o 
powtór2enie pDwyższ.ego ogfoszenia. 

iiil?i! *tt\~ $tłli*~~~t!Hfi~ 
• jl 

~ ~ · K&ło śpien • . . . ~ I „Gwiazda Jedności'· m 
~ 111 Osterfeld, zasyła swemu Szano- m 
~ wnemu dyry~entowi śpiew• panu tlt 
~ Kasprowi Mielcarkówi, tit 
~ ol'8z jego dozgonnej towarzyszce iyela. ~ 

:i pannie Joannie Grac)' li' Dellwi1 ~ 
~ w dniu m: 
tlt ~ S L U B U, ~ ~ 
~ (30 sierpnia.) jaknajserdeezniejeze życzenia. ~ 

. zdrowia, szczcścio.. powodzenia jaknaj- ~ 
~ lepszego i blogosławieństwa Bo.iego W ~ 
~ końcll wznosimy uzyklotny ókrzyk 1 ~ 
~ Młoda para niech ży,je, aż się .a Osterfeld m 

· ~ o Dellwig odbije! Czeóć po!;ikiej pit>śa! * 
~ ZARZĄd ~ 

tlH~t~HlH~t~H~Hl~ttHt\~~li~ 

••••••••••••••• <łi Szanownej publiczności z·B.eekling„ • li hansen. 8rłlchu~ Herne i oko- @ 
A licy podak dl) wiadomości, iż udzielam A 
"l~ lekcyj dzieciom i dorosłym podług ży- V 
• eze11ia w domu i po zadomem w ,języku O 
A (p saniu i czytaniu) polskim niemie- 6' 
V ckim i francuskim, także w rachunkach 
• elementarnych i kupieckich i stenografi. 6 
• 

Wykonuję także wypracowania pi- ..ę;{/i.. 
Śmienne wszelkiego rodzaju. Brada Ro- ·<u' 

• dacy, oświata nam potrzebna, więc liczę @ 
O n~ liczne zgłoszenia l Adres P"da • 

• Jan Jltkołajczak, • 
#'!... polski sl!ład bławatów i bielizny. 
,.- Brueh, ul. Maryańsks. 44. 
• Tamte liczna biblioteka. l!sią.ż ~ k rozm. • 
• t t'eŚci do sp1·zeda.nia. • • „ •••••••••••• 

Wysyłkowy handel 

maszyn do szycia 
potrzebuje 

agentów. 
Doświadczeni w tej branży pano
wie zechcą zło.żyć zgfoszenia do 

,„ Wiarusa" 

F. Józefoski 
w Herne, 

poleca 

korony ślubne, welony, pier
icłon:ki śh1 bne) broszki, krzy
żyki złote i pozłacane z łań· 

czuszkami, korale prawdziwe 
siekanki, prawdziwe bursztyny 
i wiele innych rzeczy. 

F. Józefuski 
w HERNE, 

ul. B a h n h o f str. 52. 

~aprzeciw :Nowej ulicy. I 

Ulica D\Vorc,lwa i 4. Herne, Bałmhc:f.{tr. 7 4. 

par drewniaków, butów 
dla koksarzy i kaloszy 

er olbrzymio tanio. ::I 
' 

PottJhrok'a 
I dom obuwia . 

-· li Ul. Dworcowa 7 4. Herne, Babuhofatr. 7 4. 

~·!ft•••@•••·~~··· 
~' e, ~ Kawaler e 

'tfl' posiadajl\CY dobrze idl\CY interes i 3000 

~i> rer. gotówki, ezuka dl11. braku znajomo- • 
• ści na trj drodz'} żony. Przyatojae • 
@> panny, posiadające cokolT\ iek majtttku ( 
$ które zna.jl\ się tr lcbę na interesie, <f1t 
• zechcl\ się zgło"ić ile moż:lości z foto- • 

Z:ręezne szwacz ki 

do szycia łartuchów 
przyjmuje ciągle 

a:. :Rottschtld. i sp. 
w Essen, 

• o 

grafi~ pod adresem: ·"'-· • 

w. w. 58. 
Witłen, postlagenda • 

Uwaga; Zachowanie tajemnfoy 4) 

(4) 
I 

ulica Rottstrasse nr. 4. 

<2$ UU i M!WBm•millli' 

• • rzeez honorowa. • .• „ ..••..• „ • 
Dom murowany w Lubiniu. 
Dom z ogrodem Siemowie. 

Gospodarstwa od 10 do 50 mórg 
w okolicy Krzywinia 

poleea na spr~edaż 
'' M. Framski w Krzywiniu, 

(lirle w„n) 

----··-·---·--• z pow9du przeprowadze :ia. 1ię ~o • 
• :P•laki pra~ę sprzeftó • 

•. meble. .• 
Jan Demski, górnik, 

• E)tpe•••rferlilehle. przy :ooeincu • 
• Kellen, ul. Karl11tr. li7. • 

••••••••••••••• 

NAJLEPSZE MASŁO Z MLECZARNI 
funt 1,10 mr. - masło naturalne imlt 95 leu •. 
wysyłam za zaliczką łranko w dom w pae:zkacll 
pocztowvcb. ~fi„es: frau M. KANSCHAT„ 
!\' ~ QORABOW A O.•Pr. 

P ostbestellun gs-Eormular. 
Ich bestelle hiermitt bei dem Kamserli

chen Po~tamt ein Exemplar der Zeitung_ 
„Wiarus Polski" aus Bochum (Zeitungs
preisli!ste 128) filr den Mon.at Septembe:r 

1905 und zahle an Abonnement u. BesteJl~ 
geld 0,64 Mk. 

Obiigle 0,64 Mk e-rhałten zu haben, be
schemigt. 

. • . . d. . . . . . . l~„„ 

KalserUcbes Postamt • • • • • 

„„„„„„ ..... „„„ ............ „„1 

•a Chłopca 
porzj\dnych rodziców 
przyjm~ w naukę. 

J. Bręborowicz, 
mistrz s ewski 

w Bruehu, 
ul. M.aryańska. nr 11. 

iL· 

2 zdolnych po
mocników 

na stałe zatrudnienie 
poszukuję natychmiast. 

Karól Mitko, 
mhtrz krawiecki 

w Disteln, 
n !ica Hertenska. 63\1. 

BACZNOŚĆ 
RODACY! 

W Ket~kłlnghausen-Siid (Brueh) ul. Maryańska 11. 
!Jllll1:" na.przeciw składu ksifłŻek pana Szymańskiego ~ 

znajduje się jedyny 

Polski skład trumien i warsztat stolarski. 
Polecam szn.novmym Rodakom moj bogato .za.opatrzony skład 

trumien z polskiemi napi~ami, od najtańszych aż do na,jdroż~zych. Na 
żądanie dostarczam także karawan dla dorosłych i dzieci po najtańszych 
cena.eh. P lecam także wianki żałobne na pogrzeby po najtańszej 
cenie. Zwracam też uwagę na mój warsztat, w którym wykony
wam wszelkie prace stala.rBkie, po cena.cli umiarkowanych. 

A N T O N I S I B I L S K I, 
stolarz polski 

5) w Beklingehaul!len•IUll (Bruch) Marienstr. nr. 11. I 
~ iiW&iliiill!!ł!lmEeeti:a::mi•m;m11„a1maE1111m1„ma111„1B1111m111.11•11m1m11~:111111111111m„lllii 

A. Woiczy4ski, I ~1~~ ~~~~~~~, n~= ~~•· 
w Gelsenkl:r~hen, 

~ Szanownym Rodakom w Bruekbausen i · okolicy 11 
polecam mój 

warsztat szetvski ul. Karola 7. .Karlstr. 7. 

poleca Szan. Rodakom na obczyźnie swój 

warsztat krawiecki, 
w którym wykonywa wszelkie -prace lm•· 
wieckie pod gwa.rancy~ di:>brego leże..iia 

i trwałej materyj 

po cenach umiarkowanych. 
o o 

o 
UW AGA: Kto pugnie mieć ubranie, 

palta itd. niech napisze mi na karcie, a. 
przybęd~ z próbami wzil\Ó miarę. 

w którym wykonuję wszelkie prace wcbodzące:~w za.kres me
go zawodu 

akuratnie, tanio 

An°a·s1~;· eeszc~·;~Ski li 
w Bruckh~usen, I 

ulica Cesarska !)(J, Kaiserstro.sse 56. 

-r~~ 
z~ druk. n~kfad t redakcyo ud oowie'21ialtrY A 11 tu ·n t Br e J 1 k ł w Bochum- NakJadem J ciciooksmi W'\!dawnktwa •. W1a ru11a P{)l!ski~o ... w Bocbnm. 



lir. 199. Booll• ozwańek 31-go sierpnia 1901. Roll li r 

C' 

.łodlłenn1 płmo l1dow1 dla Polak6w •• obtzytnJe, pogwtt•e•• uwł.alł• orą1 sprawo• •uod.owyni,. polltyczn~ I zarobkowr•l 

...... ------------------------------------~------------------------------------------------------------------------....;. __________________ ... 
Wychodzi codziennie z wyjątkiem dni ])OŚwiatecznycb 
Przedpłata kwartalna na poczcie i u listowych Wy-nosi 
.1 mr. 50 fen., a z odnoszeniem do domo 1 mr. 92 fen. 
•• Wiarus Polski:" zapisany jest w cenniku pocztowym w 1111 Baże za llarc I OJczrznc I 

Za inseraty placi sie za miejsce rzadka drobnego dr111at 
ogloszenia zamieszczone przed inseratami 40 fen. Kła 
czesto ogJasza, otrzyma rabat. - Listy do „ Wian!• 
Polskiego" należy frankować i podać w nich doklad„ 

ood znak!em „t. p-0lnisch" nr. 128. ny adres piszącego. Rekopisów sie nie zwraca. 

Redakcya, Drnkarnia i Księgarnia znajduje się w Bochum, przy ulicy Maltheserstrasse. - Adres: „ Wiarus Polski", Bochum. - Te Ie fon u nr- 1414. 

Rodzice polscy t Uczcie dzieci swe 

ftlówić, czytać i pisać DO polsku! Nie jest 

Polakiem, kto potomstwu swemu zniem

llJQ'Ć się pozwoli! 

Z •JP&dltów dnia. 

·ahre zebranie Związku bytomskiego, 
.f'QZWiązane nleda'Wi!lo z powodu znanych 
:iaburzleiń, odbyło si.ę ponO'Wl1ie i tym ra
::zem spolooJnie w niedzielę 27 'bm. w Byto
;mru. Do zarrządu WYibran-0- pp. Woźm
'kowskiego, l(rólika, Ugenz~, Maińkę, WJe
C·ZA.Jrka, Piechę n Grycza. P. Kalus prze
pa'Chl, gdyż na 108 oddanych głosów otrzy
mał tylko 27. 

Zawarcie pokoju zapewnione! 
. Japonia ustąpiła. Pełnomocnicy na 

·wtorkowej konierencyi byli zgodni co do 
wszystkfch punktów i postanowili rozpo
cząć sJ1jsanie ostatecznego układu pokojo
wego. Rosya nie zapłaci odszkodowania 
wojen~o a Sachalin zostanie rozdzielony 
poJll(lędzy Rosyą i Japonią. 

Telegramy~ 
ś w I n o u j ś c i e. Flota angielska 

·.doznała bardzo grzecznego przyjęcia ze 
strony floty niemieck!iej i władz miejsco
wych. 

B e r I i n. W zeszłym miesiącu wyda. 
fon() z granic państwa nie"-feckiego 13 Po
laków z pod zaboru austryackiego i 10 z 

. pod zaboru rosyjskiego. 
P e t e rs b u r g. W Częstochowie 

zastał nacz.elnik policyj zabity wYbuchem 
bomby. W Sdsnowicach urządzili robotni 
cy demonstracye. Poijcya i wojsko nie 

. zaczepiły robotników. 

Pokój zapewniony ! 
Wreszcie zakończą się krwawe zapa

sy na Dalekim Wschodzue. RO!k:()!Watnia 
między pefnomocniikami1 Rosy.1 i Japo.ni u
kof1cz{)l}1e będą zaiwarc'icm pe>koju. Wy
darzenia i0statnich dm dźwięczalYj już na 
in.utę poJwjową. Po zamęcie, po s.zerokliich 
kombinacyach, p-o rozticzrnych komenta
rzach, p.o oświadczeniach 1 zapew.nfonia;ch 
wyjaśnilo się wreszde położenie w, Ports
mouth i l-0sy :konforencyi przechyłiJy się 
na rzecz Pokoju. - Peloom0.cnt!Cy oibu 
państw na ostatn1iem pos.iedzeni.u podpisaJ1 
'OStcvtnie artykuly, które dotąd były powo
.Oem sporu. 

Utrzymanie toiku mkowall, ni1edopu
C3Z·czcmie do ich nozbicia, jest w prze:ważnej 
częścn zasługą stron trzecich, jak AngM i 
·rra:ncyi, ornz Stanów Zjednoczonych. In
teresy tych państw wymagały, aby Rosya 
k Jaiporuiai zakończyly już \V:ojnę i za.warty 
pokój, to też akcya dyiplomatyiezna kh ga
binetów byita dość sprężysta. 

Najczynniejszym w akcyi pakojowej 
był Rc1os.-cvelt. Wystąpiwszy swego cza-
u iako pośretlnj.k i s.kl<Ynilwszy ob'le strC>

lllY do z.ejśda na drogę układów, czuwat 
dią~k na<l Pomyślnean ich zakończ1e1niettn i 
'S taraif się urzeczywistni\Ć porusz10na przez 
siebie sprawę. W je~o kancelaryj skupnty 
'S ię wszystkLe sprężyny, jakiemi mocar
·.stwa mogły były popchnąć przediwmk6\\r 
'\v kierunkiu pokojowym, Wi jego rękach 
spoczę.ly n.id, któremi można było przycią
gać d10 S>iebue Wittego i Komun~. Dopóki · 
obre strony pertralktowaly, R1()e>sevelt usu
nął się na bok, i ty1k01 cz.uwat bacznie nad 
Przebieg,Sem rokowafl. Gdy te jednak we
szły \Y stan krytyczny, gdy wptyw'y ubo-

cZJle przestaJy dział'a'ó, Roosevelt wystą
pi\.l maiwu otwarcie w iehakakterze pośre
dnika ~ skl.onil swojem pośre<lnictW!Cm obi~ 
strony do wzajemnyich ustępstw, a petno
imocruków <lo. dalszych obrad. Roosevelt 
zaangażowa~ się w tej spra!W~c ba·rdizio dalie 
ko, bo występował urzędoWt.'.). Rozbici;c u
kładów skompnomitowaldby; więc prezy
denta Stanów Zrednocronych, jego p.J.waig~ 
osobistą, oraz powag·ę państwa. Starania 
jego by}y więc nader wielkie, ai miały sku
_tetk pomyślny. 

Polacy na obczyźnie. 

Otrzymujemy z prośbą o zamieszcze
nie. następujące pismo: 

ODEZWA 
do Wychodźtwa polskiego. 

Mili Rodacy! Ostatnie dni żyda na
szego na 'Obczyźnie bylYl baiidzo obfite w 
\v.ypadk1. Najw.aiżn+ejszym z nich jest obe
cnie sprawa „Ś"Tlętojózafacia", która tak 
nagle spadła na banki nasze, że obudzi(la 
u jednych zdumienie, u druglich wietkiie za
intereoowanie. Sp.o~eczeństwo. polskie na 
obczyźn:ilei patrząc na to, i:>0sta111.owiJ01 spra
wy tej nie spuszczać bz oka, tylkio zbada
wszy ją dokładnie, paprz.cć ią '\Vszystkiemi 
swemi silam~. \V tym 1celu na odlbytych 
w!iecach w tej spraiwie uważano za stóso.. 
wne, .aiby ,,Swi-ęto.iózafacie" zrefOlrmować 
nadając mu trwale p-odsta"ńry przeZi zaloże-
11re fundluszu żelaznego dlai „Swiętoiózaifa
da". Fundusz żelaizny dlai Swięt<Y.iózafa
c'ia" jest }>Otdstawą tak silną, że ~eradąc 
się na mm będ!zPe mogla stać niewzruszeini.e 
przyj swoim ·wytkniięty:m szlaiehetnym ceJu. 
Do .tego jednakowoż J}Otrzeba1 kapiitalu, i 
to inf..e 1maloegD. Setki tysięcy, marnk są na 
td poi:rzebne. Społeczeństwo nasze znane 
z ofiarności na dobre cele nŁ~ poskąpi za
pew.nie grosza, 1na tak piękny i wzniosły 
ceb, jakim jest szerzenie ·ośw.iaty. Stąd 
Bradai Rodacy wzywamy Was, abyście 
oka!zalli światu, że nie j(~steśe;i•c' ludem ciem
nym, za jaki was ogłasza.ją obCJi, tylko każ„ 
dy wychodźca, to obywatel pojmujący do~ 
skonale, jak ważną jest rz,eczą ośWJiata. 
Każdy z was mech się choć <lirobnynn dat
lkiem zechce przyczyni·ć do zebrania fundu
szu żełaz.me:go. Nai Nas hraaia Ri01botnilcy 
wloiż{)l}1y jest obowiązek, abyście jak .na1-
mocn~ej przyczyni.li się do Stzybkiego utwo
rzierua fundusZ!ll żelazneg101, z którego od
setek wspierani będą Wasl syoowń1c stu
dienci. Panowie Przernysfi01Wcy na1 obczy
źnie, Wam jest dana .nadwiększai sposob
ność 01kaza1mia, jaik gorąoo pojmuj,ecie spra:~ 
wę utwtoirzenia funduszu żelaznego. Na 
Wers też Ziwrócone są ie;czy wszystkich Po
laków nai obczyźnie, którzy oczekują, że 

. zaświle!C!cie dobrym przyklcrdem, skladai
jąc na fun<lusz żelazny; sum,y, stainowli Wa
szemu odpowiednie. l(ażdy stan nie wyj
mując n1k·o.g-0i i ka:żida1 osobai poj1e<liyńicza 
niech wibi•e poczyta za hJ111or być ni·eusta.n
nk czym1ą w tworzeni/U funduszu żeJazne
g·o. Szanowne zairządy towarzystw na 
obczyźntc. wszystke, jakie .się tylk!o wajdu
ją, nfochaj zechcą się zastósować do u-

. cłuwa~y Wlieca w Essen, <lni1ai 23 ł1ipca 05, 
gdzie postanowiono 10 fen. składki na 
czkmkai nadesłać ido 1 paźdzLernika t. r. na 
nt\vorz.ooie funduszu żelaz:negtO!. 

Dalej więc Bracia Rodacy i Rodaczki, 
pocznijmy budować ten gmach oświaty, 
który da nam m;ężów śwfatlyich, na któ
rych śmiało się opierać będziemy mogld, 
gdyż oni pomni, iiż z !krwi 1i kośch naszych 
są, nie będą mogli nam być niewdziięczni. 
Niech ka.My z W as datkiem podlug lTIPŻ
ności stara się powiększ.aić fundusz żela-

zny „Swi-ętojózafacia", wtenczas dowiie
w1·emy., żeśmy d!0tbrze poięll zdaniie, że 
,.,Oświata.i i praca naród zbogaca". 

Składki na fundusz żelazny należy 
nadsyłać pod adresem: Fr. Matysiak, Gel
senkirchen, Viktoriastr. 45. 

Komitet dla spraw „Swiętojózafacia". 

Elberfeld~ Dnia 27 sierpnia odbył się 
·wtieic „Zficdnoczenia zawoc:Lorwego p.olski.e
go" na saU p. Schm1dt'ai przy udziale Ucznie 
:zgromadzonych Ro<laikóW1 i ·Riodaczclc 
Wdec zagaiit dh. Dy.ba godz. 2 mim. 50 po 
()O!. Do p:órn powoła.nem został dh. Dem
biński. Następnie zabra1 gtlos dh. Korpus 
z Bochum jako referent MóVłlea: w ja
snych i dobitnych słowach objaśrri~ po1czq
tek związków, zawodowych w Anglii u kh 
dzisiejszą dzfałalność dalej OikreślU r1J2'Wii
jan\!e si1ę związlków .zawodowych w. Niem
.czech i wreszcie przeszedł do organi'za~ 
cyi polskFej tj. do „Zjed.n. zaw. pol." i mó
wiJ mniej Wlięcej tak: Wszyscy stę łączą, 
fabrykatBci, wilaśdciele kopalń 1Hd., aiby coś 
mogli zdziiala'Ć, tern więcej nam nołlotni·
ikom lączyć się potrzeba, inaczej wyjdzie
my na żebraków. Mamy na: to Hcz1ne przy
kłady z żyaia„robotniików, którzy, alby 
módz. się wyiswić n1:iraz ca~e nedziiele, 
lub 36 g.odziin bez przer.wy praoować mu
szą i tylko parę godzin tygiodlnłowo z ro
M..iinami swemi się widzą. Robotnicy w 
cegilclruiach pracują od 5 g,odz. rana do 8 
wiecz'()lrem. Tylko ztączonemi sdlarnli mo
gą sobie lepszą dolę wywalczyć. Inne je
szcze reformy ku ulżeniu doli robotnika 
ma „Ziedooczenie !ZaiWoolOIWe pvlskfo" na 
oku. Lekarzy fabrycznych, iktórzy nieraz 
przychylniej usposobieini dlai fabrykantów, 
n&ż dla robotnn1ków, trneba usunąć, .aJ zasł.4-
pi.C lekarzami z wolnego wyboru. Ta:kie 
praw.o o uibezpieczerniu na. starość potrze
buje wiele1 .uVepszeń, gdyż do 70 lat malo 
kto dożyje. „Zjedn. zay·. pol." domaga się, 
aiby renta byla: tak udzielaną r-olb,otn1kom, 
iak się udziela pensye mzędJnitkom t. j. p0 

25 Lataich pracy. Mówca zwraica się szcze
gólnie do młodzieży, aby 1nnetylko do „Zje
dnoczenia zaw. p011." bez wyjątku wstęp.o
wała, lecz taikże bylai trzeźwą ii oszczędną 
i garn~fai s;ię <k)I oś,..wliaty. W końcu zach~
ca mówca z.ebrane Polki, aby również li
eznie do ,.Związku pracQWnic polskiich" 
wstępowały. 1-- Liczne oklaski śwJadczy
ly, iż mowa dh. KJ1rpusa przypadfa1 każde
mu do serca. Wy,wrlązafa się potem krótka 
i rzeczowa dyskusya, iw której udZlial brali 
dh. d'.h. Dembiliski o pracy w cegielniach, 
Wąsik ii Andrzejczak o skla!Clikach mLesiię
:z,nych, Dyba -0 korzyściach ze Z. Z. P. 
Dh. Ryżyk zauważył, iż „Zjedn. zaw. pol." 
mogl'Oby więcej zdZAialał, gdyby mb0tirniicy 
przybywający z ojczyzny byli w11ęcej u
śwadomieni, krytykując z.araizem ty;ch lu
dzi, którzy na zgubę ,,Z. Z. P." praooją 
Na: członków zgłosiła s~ę spo1ra 11kzba Ro
daków. W końcu <lziękoiwał przewodni-czą 
cy dh. Korpuoowi. za przybycie oraz wszy
stkim Rodakom, którzy się zigłosiili 1 na 
cz~·on1ków polska.ej orgamiza.cyi. Ponrleważ 
jeden mąż: zaufania wyjechał, 01bran.o w fe
go miejsoe <lh. I. Grudzińskiego, w Elber
feld, Griinlel\valdieirberg 12. 

Rodak z Elberieldu. 

Sokół w Altenbochum. 
Altenbochum. W ubiegłą niedzielę od

było się tu zebrantie w celu zalożen~ai Tow. 
gimnasty,cznego. Posiiedzenie zagaił p. 

Wosiek. Do biura zebrania' pow.olani z.o ... 
stał-i: Wosiek jako przew., Palczewski, 
za.st., St. Pernak, sclcr., Zmyśłorzy i1 RY
'dziflski, jako lav.'11!icy. P 1J! p:rzemówó.enia'Ch 
dh. dh. Brejsld~go. Grzegorskiego, Wośka 
fi innych zgodzono się na zai.t.oż-e.nie „Sdw-

fa", do którego zaraz przeszJo 20 drulWw. 
si-ę za:pisa·lo. 

D0t Wydzału zostali wybrani. dh. dh.; 
W al. W:osiiek, przem.; Stan. Pernak, sekr., 
Le.on Zmyślony, skatbnikiern. Naczeln.!1-
}qiem zostaił dh. Wojci~h Kozmecld, pod
nacz;elnikiie'Cl dh. Jan SzymkowskL Rad:ę 
tworzą <lruhowi,e·: Mardn Rmińs.krii, Jan 
Palczewski, Stanisław, Banaszyk li Józef 
Bodasz. 

Rodaków z Altenbochum, Laer gorąco 
tylkiJt zachęcić można, aby wszyscy wstą-
pili do „Soikola". Czołem! druh. 

Otrzymujemy z prośbą o zamieszcze
nie, co niastępuj-e: 

Gelsenkirchen, dnia 22 sierpnia 1905. 
Nai posi002eniu RadYJ Nadzoriczej „Zwi~u 
Polaków" zostało uchwa~one, qo następu
je: Nai mocy pairagrafu 11-gV! ustaw „Zwią
ziku Polaków", wiidzi.ala się Rada Nadoor
czai zmuSIZA)ną, 

PaL11a Ignacego 1( waśl1iewskiego z Bochum. 
Zai\Viesić w urzędowarniu jalko l-szeg.0 za.:. 
stępcę. przewod11icz.ącego „Związ'ku Pola
ków" n:a1 Westfalię, Nadr~ i przyl~głe 
prowiubcye, 
z po.wodu przedwneg~ st:anowiska przeciw 
,,Związ1rowJ Polaków", jakie P. Ign. l(wa
śniiewsk11 zajął na wiecu „Strd!..y" dnia 13 

• sierpnia w Dortmun<lzte. 
Rada Nadzorcza „Związku Polaków": 

B. Wilkowski. fr. Matysiak. Walenty 
Banaszak. Józef Łazarewicz. St. Kunz. 

„Niemczyzna - to kultura". 
„Dz. PiOZn." nadesla1110i m. 201 (z :nie

dzi·eli) wychodlzącego w Elbetrswałde 
„Preussischer Stadt- und Landh<Yl:e" któ-
rYi podaje oo następuje: ' 

,;W :Frouenwialde nad Odrą przed są
dem laiwniczs1m staiwalo w tych d!ndadr 4 
mężczyzn i 11 kobiet p.olski:ej narodowo
ści; oskarżeni byM o zerwalljie kootraiktów. 
Lu<lzie ci spr:Jiwadzen~ rostaH do majątku. 
Altranft na 1czas żniw, porzucili: jednak pra
cę, poni!eważ mtmo wYraiźnego przyrze-
1Czenia, że ·będą przyzwoicie sypialJi., umie
szcwno wspóln.'ie mężczyzn ~ :kobiety pa
robków Il dlz.iewczyniy - a; w iz.bie w' któ
rej im spać tak kazano, nie było ~ie.zbęd
nych rz:eczy, a więc ann srenn\ików, am koł
der, am stołów, ani1 ławek. Wla.śdaiel nie 
mógł naturalnie temu zaiprz.oczyć li dla te
go ludzi tych sąd uwoJnił". 

Z Łużyc. 
Thamm, dni. 28. 8. 05. Szanowną R~

diaikcyę upraszam o zamU.eszczenie w la
mach pisma nasz.ego następującegp spra
wodzan.ia. W ubłeglą niedzielę od'byl się 
wiec parafiralny w ztok)mornwJe na Luży
cach w celu porJzumienia się w sprawie 
wyborów do d-0zoru kościcinego. 

Wiec zagaił pochwaleni1em Pana Boga 
p. Regulski z Thammu, a na rozpoczęcre 
zaśpiewano pieśń „Kto się w opiekę". PJ 
ukons.tytuawaniu biura, do którego zostali 
1obrana: p. Regulski! przewodniczącym, p. 
Marcinkowski sekretarzem, pip. Pawlak i 
Przybylski lawnilkami, 2~1Jrał Rfos p. Ka
rnańsikri1 z Thamm. Teme mzpoczął swój 
referat od stów: „Z&1odla buduje, niez.goda 
rujnuje" i mówiJ, że niezgoda, która pJ
muędzy Polakami istni·eje, pochodzi tylko z 
braku OŚ"\vńaty. Do ·oświaty zaJchęcał W]i~c 
mówca energiczni.ie, którą przedewszY
stld.:m przez czytan:iic gazet polskdich zdo
być można. W dalsZ!Ym ciągu odczytał 
mówca reguJamin wyborczy i poszczegól
ne paragraiy objaśnia.ił. Zalil si.ę mówca, 
iż w parafiJ. tak rozleglej, m..e mamy żadttlei 
reprezentacY)i kvścieln.ej, a zachętą do pra
cy nad tem, aby sprawa katołrtckai nie u
cforp~a zakończył p. Kami fi ~ki r w-0ją rn~ 
wę. Prz.ewoorric2'\'CY żądal teraz od człon~ 



ków dozoru kościelnego, z, który.eh się 
2llllałdowalo na wrecu twch, bliższego WY'
jaśniem1ai Q działaLnościi. db:wru. Pier.wszY 
zabrał głos z czf.onków .dozoru kościetnelgo 
p„ PawlJ.k, który.· w krótkJilch tylko sl~a<:h 
mówił o pr-0wadl'zeniu kasy kc;c:elncJ D r41 

gti' c7ł·~:1ok dozoru pan Piechowiak wyjaś
oil. k .0 ustępuje. -obeonLei z urzędu. l1c:az 
wy\viąmła się {)lbszerna dyskusya,, ktora 
byla wypełniona:,ża'1ami il p_rot~tam11 I>~-
01w ks. proboszczowi!. ż~low ~ protestow 
ch\V\il0W10' tu powtarzać me chce, fo~z i~
źcli ks. proboszcz swego obchoo~ema saę 
·z µarafiwiami ntiie zmieniil na wośniietisze, t? 
sprawai t31 musL być ·od<lam~ pod! są,d! p~bh-

, · bo tu chddlz:i o sprawe katolucką, 
IC:tIDOSCl, 1 .1, 

0 sprawę w\1ary lllasllej św. ~ sam:otw~ ai ~~· 
. rooosz.cza szkiodzii sprame ikatoltckteJ. 
fTrzeibai wyslac zafalenil~ oo W1ła:d1ZY du
chownej. Red.) 

Ks. prob. powiedzial z. ambony: co WY 
tam chcecie z wiecem, ja w.a~ ~c.zytam 
te git6wne rzeiozyi tutai, 'c.hoCJ1az me 1estem 
do tego ·ob01wiązanY, a wiec - oo, toc ta'f 
i tak niic ma n111k-01go, oo~Y to ~raiwo zn:a:_ 
Proszono ks. prob. na: wiec! w1~c, z am 

' odcz.ytat iktu· może wyh1er~c : kto 111-0· 
1:1Y być wybieranym. Tyle o wu2:.u: A t.eraz 
!~chby parafianie wzi~l1 ;;,i~ <lo dz.ie.ta 1 Y a 

1. . nai wYborY n<11 prZYszlą n00<1.z1elę 
W11 1 się · . · t sowałi 
0 

gooz. 3 w h°'telu Barain1111sa 11 g o 
nie na osoby, które ks. probosz~ przed-

t iJ lecz na osoby których :na wiecu ~
s aw , ' t · · Wo1-
staiwiono na kaindydatów' a.i e~ są • , • 
dech ~ecuch Zl Zlokomoro1wsk~ch hubow' 
Wojciech Wielioch z Tuaimmu r W~~y~ 
niec Piieehowiak z, Thamrnu . A wuęc d 
d!zli.eła, 00 pracy Bracia R-odaicy ! . 

Jeden z obecnych na wiecu. 

Wiec w Hombruch-Barop 
w spraiwiie opie!k!t du·chiJ<;v~ei orazoi:, sr~~ 
'Wtie WYiboru zarządu kosc1elnego , Y 
pod pr~wodnictwem Walentego Graczy-

ka. P~erwszy zabrał gLos p. J.óz~f Kravt-
zyk i roz1wiadził się ruad tern, Jakle ·st~

~isko ma:ią zająć tutejsi Rodacy prr, z:?br 
żających się Wtyboraich d.11 dozoru osc:ne -

negop Jm Hectnarnkl :wy\kazal, ·~'ż .tutaj 
Pol.acy-katoliicy mają z.ai ~o opieki ~u~ 
chownej, id!lai tego też meraz 1!1~d'Zll~~ 
przybywszy z oj.czystych str~\ 1 tó e 
mano1wce i wpadai w re ce socy ~. M 

Panawie J. Szymura, T. No '. ~ 
K:01złowskt oraiz Ig. Walczak zaichęc~ t~k 
podjęci.a gmliwYch starań, aiby dz~1ec.1 
wYChO!Wać, \.żby z.awsz.e ,pozostały wierne 

wierze i mowiLc ojców:. 
Pan St. Szafran ż~l, aby prz1Y ~p-0-

soibności polsklicg01 naibożicństwa o~g~1~ta 
byt oplacainY z !kasy kV!Śdiehnej, .am~, ze ~ 
Tow. ŚW. Jana Nep. mialo mu za każdy ra 

płacić. 'lk " "'tr h Ro przemawiało }elSz.c.ze iki u ~nn„ c -
<kuków' ·domagając się, aiby tute1sze d!llc:~ 
wieństwo wymierzyło nam spraw1e 

Panna dó 1owarzvstwa. 
Powieść Ksawerego de Montepin. 

wość pod względem opieJdr.duchownei. Po
tem uchwalono nast~pującą rez!Olucy~: · 

„Zebrani na wiecu PolacyLkatoJlc'y pa.. 
rafli Barop w liCZ!bie około 200 uchwałaią, 
co nastet>urc: 

1) Prosimy czdgodne Duch<Jwteństwo 
nasza, aby nam dato przyslugująice nam 
prami, iaiko wremym d~eciom Kości~a 
katołidkitego. . 

2) Prosimy, aby co trzecią niedzielę 
zostafa OOp'f<l!Wiana Msza ŚW. Z polskii'eln 
śµriewem i tak samo polskie kazanie. 

3) Tutejsi Polacy katolityi proszą, aby 
chrrzty i śluby odlbywa~y siię w języku pol
skim. 

4) Tu tej su Plolacy-katolicy prJ.sz.ą, 
aby dzieci polskie były przysposabiane do 
Sakr2mentów św. w języku polsk\im. 

5) Tutejsv Polacy-katolic~ pnoszą tu
tejsze duchowlfe.ństwo, a:by oJ'lganista za 
pracę w czaSlie P'Olskiego n.aibo~cństwa biyl 
oiplaica,ny; z kasy kościelnej, ai lllie jatk di.li te
go czasu tutejsze t-0•warzystwa polskie mu
!Slialo organistę 10lpłacać. 

Rfwolucyę przyjęto jeidnogłośmle. Do 
'komitetu 1d'1a spraw opiiieki duchownej ZiJ

stal~ wybrainli: Jan Bcrnairek, Tomasz No
waik, Ignacy Walczak, Walenty Graiozyk. 

Wiec który się odbY)l w jak najlep
·SZ'YID porz~ku, zamknął p. W. Graczyk 
PJOichwalcniem Pana1 Boga. 

Jeden z wiecowników. 

Wlec w Toruniu 
który odbył się w niedzielę na ·saJu; „Mu
zeum' ', wypadł pod! każdym ·w1Z1ględlem 
hairdzo dobrze. Sala: napclmla1 się tak 
szczdnne, że polk;yai nakazała ją zamknąć 
przed! roz1poczęde1m ziebrainia. Obsz.crną, 
zajmującą !WSZ1Ystki\e cztery bok sa~1, gaile-
ry·ę zapelnily panie. · 

Zagahl obrady przewoldnkząe>'i komi
tetu wyibol"czego na powia1 toruń·sk~ miej
ski p. Wlieczornk, przewod!niczącym. wy
bran0i p. Marszewsklicg.o, sekrctarZ'ttm p. 
Suleok.iegQ. 

Piierwszy zaibral gło5 wfuceprezes kiola 
polskiego w pairłamencie ·!1liem~leak1rn p. 
Loon Czarliński. Szanoiw.ny mówca, WY.
chodzą.c z zail!Oiżenia, że zdlobYiWSZ.Y ten o
kręg przed dwoma laty, ·wszys.tkiie siły 

· wytę~yć poW}ilJ11niśmy, aby go po W1szystkie 
czasy utrzymaić w ręku poJskilenn, WY'ka
zywat, dla czego powinniśmy wybl.:rać 
Polaka. W parlamencie ·chodz~ o oos.re rint
teresy rcl~g\ijne, o kośóiół katolicki, o W1ia
rę ś'Wtiętą. Ani w1iary, ani kościolai katolic 
kdego rriie będzllle bronili: 1narvOOWiY lliibe~ł, 
oo 1nar01dowi Hberalowie to najwięksi '\WO

gowi1e kościoila i ludu katobilckiego. Dla 
tego ikJo!m.ecznile .wybrać 'POf\Vlinniśmy po
stem Polai'ka. 

DaDei wykazyrwia1ł p. CzarTuińsikJil, jak 
różm.e sprawy narodowe zajmują par.la
ment. Chodz\ii tam o najdroższe ·skair:by 
nasze, o języlk ojczorstY1, 1()1 .naiszą ziemię, o 
nasz byt materyal'ny. Przecież utworzono. 

lins widząc zbliiżaiącą s~ę ostatruią 1chWJJ.il.ę, 
nie ka:zal w1ezwać mojej sń·ostry baronowej 
<le Garoones? 

- Pain hraibfa nce: chciał wifuJieć, ani 
paini de Garenines ani ,drugtego swego sio-

( Ciąg dalszy). strzeńca, pana Pilbpa:.... - odpowi:ed!zial 
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_ Nt1egdyś, talk iest, panie ... - rz . _ Cóż się sta:ło z f\i1ipem, oo robi te-
stC11ry sługa - ale wszystko b~rdiw się raz? 
zmieruiło„. pan hrahia1 prnesta:l ,1;11 Olkai:Y- - Jest adwokatem. 
wa/:; dawm·e za:uiaini'e,, tę pouiało~c, z ktorei _ Bairidzo to szlachetne ~lantc. 
bylem tak dumny ... trzymał imn~e zdalai ~~ Dlaczegóż mój brat i0dsuwal od siebte sio-
s~c-bt!c ... co najwyżej po:z;wałla! ~1.~hodz1c strzeń1cai? 
d.o swego po;koju, aby pns ac oz · - Pan hrabia .z.arzucaJ panu filipo1wi, 

_ Któż go wi1ęc pelęgnowllit? że jest marnotrawcą, hulalką, traicącym 
_ Pan Raul... Mói Pal!ll dlo n~elgo tyl- pieniądze ... 

ko je:dinego miał przywiiązamue... . . - Ach! - rzekł Oilbelit - marsz1cząc 
_ Raul die Charlins, mia'ł zaledwue sie- br·WR człowiek diotl"zymal, oo <llzi1ecloo1 ob11e-

dem lat, kiedy opuścile:m Francyę -: rzekł cywalo... Doorz.em ·osądził Filipa„. - po 
Gilbert - niie moglem wte<llY W1ed.zieć, ~o chwu1i dodal: 
się stainie z teg,0 dziecka, ikli1~dy wYrośnue - Ale paru id!e Chamns, pp śm~riCU me-
na mężczyznę... P101wied:z mL s~czlerze tto gOI brata, ·zawiad:omi1l natychmiast swoją 
nmyuszu, iaikie i•es.t twoje zidame o .Ra:ulu; duotkę D ikuzyna - niep.rawdaż? 

_ Jestto zacny i dzLelnyi mlod:z~cmec. - Talk jest pani,e, zrnnai w. sam dzień 
_ zawołał kamerdyner z. W11d()lcZI11001i .prze zg·onu„. pain R.a:ul i jai upadaliśmy z utru-
kiolitaITTlem. _ Kochał on bairdzo swe.gOł wu- d!zenua, czuwaHśmy kilka nocy z rzęchu ... 
ja i aż do ostatnhei ·chw;tli oka\Zy,wa.ł mu Pani baronowa i pan filip zastąipiłi nas 
gl'ębokie przywiązanie... . przy ł-0.żu śmiertelnem naszego b~ednego 

_ Kiedy mói brat ostatnte '\vydlal pana ... 
tchnienie, kto byit przy num? - Slostra moja razeim z sy111em tu 

- Pan Raul. przys.zla? 
_ Sam? - Tak jest; razem„. 
_ Sam, tak panie. - A czyi przed śmiercią brat mój napi 
_ Kto towarzyiszyl furgooowri pogrte s.ał ostaitn~e rozporz~dzenie? 

!Jow emu, przew10żącemu do Comp\1.egne - Nd·e: panie .... 
zwłoki mego bratai? - Jesteś tego pewiniy? 

_ Paill Raul... - Tak mi się zd~je ... 
_ zawsze on! - poonyślai doktór 1 _ Nai ciernie opierasz to przekona-

pochyhlwszy głowę, zatopił się w myślach nie? . , 
przez chwil kilka - Notaryusz pana hr.aibtego, ktorego 

_ Czy mój siostrzeniec Raul die Cha!- pan Rarnl zapyty,waI, czy Jest dcp0Zyta-

lrom:i'.syę kvlonizacyjną i uposa.ż:ona ją set
kami mmonów, alby Polak me m6g:tl 'Cfokiu
pić się zi.eml, przeoiież ukuto ustawę osa
dniczą, aby Polaik Tllie móg l ~budować S<l
bie chaty ma własnym :kaiwa~ku ziemi. I(u
pców i rze.mieśln'ików .polskch ruJnuje boj
kot urxęOOwy. W szkole drobne ~ci 
polskie. zmuszone -uczyć s.i~ ~e:m&bckiiego 
pacierza, sądy wyse1ają dQ wi~enn.a 
śW11adków, którzy nie chcą zeznawać pvd 
przysięgą w języku ni!em., obawiając się 
słuszniie, żei ·IUOghQy laitwaźle zrozumileć 
zapytanli!c, falszyiWą dać odww fedź 1 

przez to nlietylko obciąży'iĆ ·sumienie, lecz 
nawet inairazić się na hańbz iJ ka:rę dl()ltkli
wą. 

Naiwet nazw~sk naszych nLe szamtią 
Niemcy. 'Wbrew wyraźnym uchwalvm 
pairlamentu 11\ile: chcą różm urzęcLni-cy stanu 
cyw~1faego pisać naizvlli!Sk żeńskich z. pol
ską 1loońcówką „a"', Ie.cz giwalltem kobliety 
na chłopów przeraibi:a:ją, reo 1ni·etylkJ .ubana 
Ila!S'Zie: poczuaie polskie, lecz taikiJc wywo
luje bafamU1ctwia: różne i naraża na strarty 
dotkl1we. A cóż się d~iieje z od:wiiocz:ne:mi 
nazwami wrs.k1ieimi'? Starodaiwną nazwę 
lniO!Wrvclawiilai ziarstąpiKmo nowem, .njiczem 
ni'euzasadJnl;lo.nem przez~skiem „ttoheni.. 
sadza", ai nazwy wiosretk poprz.emeruiain.OI do 
tego stwnia, że ludzle się bł'ąik:ają niepotrze 
'bnie. Nai prz}'iktaid! z sąs.~edin)r'lego Ruhi1111ko
wai zirobiiono jakieś Bachaiu. Jak siię tę 111a:
'ZiWę spotka w ga:z:ecie, t.:> latwliej prZHPU
ŚCl!Ć że to miejsoowość w. Baid'enńi' , Bawa
ryi lub wreszcie 1>,0'dl Buxtehude ale o Ru
·!ji:nkowi.e .nilkt lll!le pomyśli'. 

To są wszystko krzywdy, prwdl któ
rnmi na1rodow1y Ji)beraf brnnić nas nrue bę
dziiie, bo narodowi1 luberalowhe J1aijigiorldwiej 
kują pro.wa prżieciw Ptoilaikom. N aszyich 
interesÓ\Vi :na:nodio!WY'ch, naszej mOfWY oj
czystej tylko Polak broui·ić może .i dla tego 
koniecznie Polaka wyirneraić JXf\l.1ilrun:i.śmy 
postem. Jeżeli wszyscy spełnimy nasz rn„ 

1bo1wiązek , to naisz kandydat lll!a peWUllO 
zwyaięży. 

Burzą ok.Lasków l' 1okrzykh~m na cześć 
pana Cza:rłińskiego zaznaczyli ·wrecowni1-
cy ~god.ę swoją 111ai treść jielgo z mto<lzilcń
czyrn zapalem wyglosz.,:;nej mo\\'iJ. 

Teraiz zaibral glos zaiproszoiny prz·ez 
komitet gość ·z Kuiaiw, zacny p{)'Siel dr. 
K1 r.z1y:mi:ńsil<li z J.noiwrocla.wia. Zaraz piler
wsze jegi0 sl01Wa, wypowiedziane z rwłaiści 
wą syillOm zemil kujawskiej og:tl\1Stą wymo
W<:t, chwycuły słuchaczów o ·zwłaszcza na
dl()'bne sluchacziki zai serce. Poseł dr. Krzy 
mińrskli pozdrowił nasaimprzódi 21gromadro
n)'ich odi Rodaków z Kujaw, ai pioilem siię
gnął Wl 1przes"Zli0śić oo~egląi, ilded1y to w , Tt01-
mnbu gn:lcździ4l ·Się gad zdradh~o krnY
iJadwai. W OfWYCh czasarch Toruń x l'lll0-
w.roclaw1iem ni·ei·edną stoczyl walkę, ai1e 
czasy te rrui.nęły. Po krwaiwych walkach 
"'Wiypędzii'hli Fola1cy krzyżaków z TOlrun'ia i 
z .calej ziemi pruskiej i na'J)Owrót przyłą
czyli te ziemie do poJ·sk!iej macile'rZY. Od 
teg-o cm.su wszyscy Pl()llacy cwią się br.a-

ryusizem testamentu, oopowiedłZJial prze
cz.ąoQI. 

- Wszak brat mói mógit zł·ożyić testa-
1rrre1nt w 1 szufLa:dzie jakiego sprzętu. 

- żadna sztufladia nre była z.amklllięta. 
Szukałem, ale n\ie zinałazhm1 me. 

- Czy dioipetnioo·o oipieczętowanfa.? 
- N~e, pan.ie. 
- Z ja;kiiej przyczyny? 
.-Pani <le Gare1rnnes i pan Raul jedyni 

sukicesero:wie, poni•eważ u~żaoo pana za 
umarłego: sądizm to zbytecznem. 

Ohlbert nu·c nie 1o<lp0iwiedziat Zdawał 
się być coraz bard'zi,ej zaiprzątniętym. 

- tton!()lryusz.u - rzeikt nagle - ocze
kuję p-o tobie formalnego zoboiwhtzainila s~ę, 
urOGz.ystej obietnicy„. 

- Przyrziekam bez, wahani.a. 
- Przyiisęgnij m5, nie wyjawić nikomu 

al1!L w żadnym wypadlku, że ja żyję, przysię 
gnij zachoiwać w tajemnicy to, co mówli
śmy ~ to co' imr pQzostaje d!ai pJiwi:eld.'z.einia. 

- Przysięgaim ! 
- Trzeba zrozumieć ca1łą rozciągłość 

obietnicy, jakiej od ciebie wymagam.„ W 
tern słr0w11e rnlwmu nie ma żadny.ch wyjąt
ków ... po-winireineś milczeć, choćbyś mi0t 
być zapytywany przez polkyę , przez sę
<liziego śkdczcg0, lub prz~rz prokuratora 
rzeczry.pospoUtej ... 

- Sędzi1eg10 śle<lczeigo.„ prokuratora 
powtórzył kamerdyner zdumilOny. 
- Tak jec;t... _ 
- Ależ, panue, czyż to jest możliiWe? 
- Nie chodzi o WYt>YtJ'!Wanie mnie, 

tylkOI o przyrzecze111ie. 
- A zatem, pytan)1·e, przysięgam na 

mój hooor, na wszystko, co mam najświęt
s~o w życiu, że będę niie.mym, jakkol
wiek by inie byfi ci, którzyby żą<la1i, abym 
mó\YiL 

ćmi rOOz:onyma·, CZ)i nteszkaJą w Gdaf1$ktt 
lub w; Toruniu, czy m Kui<iwach, czy ·~ 
W~, czy na Sląz1rn, czy; w. l{ra-· 
kow.ie lub W arsz.a,\\ie. Mian~e Pola
cy zaboru prusk~go od Pucka do M.ryslo
·wi;c skuci są tarem jed.nyni łańcuchem u.oi. 
sku, feldną ZOOISzą 1nieidołę ·~ tylko przez je
dność lepszej mogą doczekać się d~. 

Aby 1nhe. zginąć, aibyi przetrwać burzę 
którai s110Ży się nia memli' polskiej, powmi
śmy zapisać sobie w sercu nąsze narodp-
1\Vle pirzykaiza(l1da. Tu szanl()Wny mów~ 
wykaz;yiwal, re jako Polacyi trz}'iillia.Ć si:ę 
pow1rm~śmy wiary śW11ętej katolickiei, ko
chać zi~i.ę nodzi'l1itlą, piielę:gJill()Wać Ul(XW'ę· 
ojczystą, wychow.yw.ać dz:ie01 na oobryd1 
Folakówi :i ikarolikó\V, ucząc je Pol:skliego 
.czytai11li1ai t pisaniai, PolsJqej pieśni. Ni!e
mnłej szaillować naileży połskie obyczaje, 
znać i kochać rprzeszlość inairodu IJtOdskii,e
g·o.. W:aiżnym oł>oW)lązkll.em jest takżerpra
ca i oszczędność, aibyśmy nie zeszti na na
ród ż.obraików. Tylko prac.ai " oszczędna9: 
da.ją nam moonoścł na ce1e inarodiawe. Bez 
piM11ędzy nie można szerzyć oświaity, bez 
Pjierui~ trudno · rozpawS21echn.iać polskie 
:ks:iąż.kt .i igaz.ety, któr.e są rdlziś naiż.airfiw
·siiymt obroń.cami inaszej spraiwy, bez pie
niędzyi :nie można ·zwiydężać przy wytbQ
raich. 

Tu przeszedł p. -O!r. Krzyn111nski do 
SIJnlrWlY wyborów a poparłszy w-ywiody pa 
tnai Czadilńskiie+go1 , że Polacy tylim nai ·Po
laka glooowrue mogą, ostrregl robtortniiktxw 
przie1d' Siocyalistami. KJo,ło pols'klle oparło 
ochronę naszych linter.esów J1a szerokich 
podstarwach ludowy.eh 1 brooL także nOOot
TI!iików nie gorzej od socyaiJi.stów a :rObort.ni
ków p.ols:kich lepiej, nni socyaJ.i:ści, gd>yż le
Pjiej zna 11ch potrzeby. Do 1najwy:bitn'i.ea
szych obroń-ców ludu P:raicującego ·naletał 
w Kole 'polski'em p. Joo Brejsiki. Ujmował 
on się za roootrukami z zapałem L ze ma
}01mością rz.ecz.y ai przy tern' struł na stainp
wisku szczerze katolickiem i nauodow.em 
brOOi'ł interesów cal~ społ·eczeństwa. 

Dlai tlego należy wytężyć wszystkie 
sity, aby pan11 Breiski pooownue wsta.t wy
brany rposlem. 

1Wy1\VIOO'Y powyższe \vywołaly wśród 
wiiicrnwruików wie-1ki -entueyazm i grzmią
ce i0klaiski Okrzyk na cześć posta Krzy
mLńskieg·o p()IWtórzono z zaipalem. 

Patem prziemawia! jeszcze lkrótloo. nasz 
kandydat p. Jan Brejsikli z Toruniali który 
ZJWróo1ł się szczególme dlO PPlek, jako ka
·planelk naszej świątyni narodowej, budująi
cych przyszłość inaszego narodu w ser
cach dziatek poh~~. P am Brejski z.akQń
czyl sloWlamr pieśni: O nLe z.gi;nęlai jesz
czJe. -0jczyzna, diQlp<)ki Polki w mej czują_ 

Na okrzyk, wzruiesnooy na cześć pana 
Brejskiego od.lpOWJ.1c<lzńa.t tenże okrzykiem 
naJ cześć Polek. 

PrrewOO.nic.zący p. Marszewski d!orzu 
ciilt kilka serdecznych sMw zachęty, aby 
Polk1n wychowyiW1acy dzieci na dziebnych 

-To 1dt01brze, bezę na debte. 
- Mme pan Iicziyć... Choćby mnie 

głowę ucięto, nie pJ1W1iem ani1 siluwa ... 
- Tera:z, łkmoryusw, zbierz swoje 

wspomnien ia i odpowiadaj 111li z zuipclną 
sz-czerością. 

- Do tego, panie, także z.obowiązuję 
się. 

- Cz:y nie styszalleś Illigdy, ażeby mój 
brat mia! córkę? 

Kamerdyner spojrzał na Gilberta; z w1-
doczinem zadzirwieniem. 

.- Córkoę ... - powtórzyJ potrząsając 
gl·0iwą - c-Orkę ... pan hraibiia„. Ależ nile, z 
pewnością nie, nigid!y o czem podJJ!bnem nie 
slyszaf.e/m ... 

- Nie wi<lzialeś tu mgdy młodej jakiej 
<lzie!Wczyny? 

- Ni1gdy, mogę pana zapewnrć, że ża
dnai młoda- dzewczyna nie przestą~tai pro
gów tego domu w jaikieilkolwiekbądź ok0Li
cz1110,ści. 

- A czy nic w pap[erach mego brata 
rnie 1nasuwa myś1I o urJ.dzeniu dz1ecka1? 

- Nie„. przeglądałem papiery, aby ie 
uporządkować ... nie byl·o w nach .nli'c ... chY
ba„. 

ttoooryusz przerwał. 
- Chybai co? - powtórzy! Gllbert, 

którego l()d<l\eich zatrzyma! &uę. 
- Pain hrabia chował n;iektóre papie

ry, w malcm bimkn \\." SY1J>i.ail1~ym pokoju. 
- Ni:e ogląda\leś wiięc tego biurka? 
- Niue, panie... Chciałem t0 uczy.nić, 

ale coś mi przeszkodziło, nie paimiętam już 
co, a 1późntiei nie myśla'lem już o tern . 

- Szikoda że zapomn~eś. Być może 
to biu.rko zawiera testament, może jest Wl 
nim jakaś notatka, 1.xllnosząca: się do dm-. 
eka, o którem mówię ... 

(Ciąg dalszy nastąpi). 



·p01a,k;ówJ nawo1lywaJ ido walki z pija1i„ 
stwem · i ostr21egał prx,ed socyahstami~ 

Po p:rz.emówienfia.ch panó\v Bąkiaw-
0e&'O, Osielskiego, LcwandOwskiiego i 
:wl:eczorika, 'którzy poleca:U gorąco kandy
diaJtlrrę ip. Br-ejskiego, we.zwal przewod!ni
czący wsżYstkilch obecnych do gorliwej 
agtta:cy~ wyborczej, poc~em wiec zamknął 
pl!2Xlrowlienłem Pana Boga. · 

Ziemie polskie. 
i Prus LAachodnich Warmii i Mazar 

ł(ościerzyna. l(s. admiinistrator Woj
. itas.7JeWSk1 z Mszana rostat jakJO taiki <lio Ko·
śo1e'J"ZYU1.Y prresiedlortJY. 

Cholera azyatycka. We .Ford011iJe .za
clwrowalo z oznakami! cholery azyaityc
-łciej dwóch a µod Grudizią<llzern trzech rn
·sóW. PJi1sowie umieszczenli w lecz;nacy 
ichelmińsikiej są na drodze do wy~drowie
. ll1 ia. - W sobotę nairaidzah s i·ę naidi ś·rodlka
mr mmdczemii przeailwk()I cho.Jerze 1kiansui 
rosyjs~n 1}. Ostrowski i radca rcjienicyjny 
:p. lnebermann z Gdańska. 

Z Wiei. Kr Poznańskiego. 

Oborniki. Zlot sok-0dskii .Jidbył się tu
_itaj w rtiedzDelę uibiegfą ałe z. p;rz.eszilmdami 
. .i to z, dwoma, z1e st1101ny policyli 1li p10!W'l1e
"trza. Zjechal:o siię okolo 300 gimnastyków 
PopifS.y odbyJy s,1ę w ogrodizie strzel1ccJci!l11 
lecz z tarktertllL samemr ogriainkzeniaimi, jak 
w Po.z;nam.u. Painne byly: caUciem wykllu· 
<.:z.one, a:by miały shę przypatrywać ·&Olk.ol
:ski1n ćwli.cz:eniom, a ró;w!ruież szersza pubh. 
c-zoość, więc tylko śdśle ograinkzona liicz
ba gości ma.gł.a być obeaną na p.opisach. 

·po Ć\\.iczeniach d()IJ)1tero pwb1iiczność wpu. 
szczorro do ogrodu. Deszczic też bardzo 

; :przeszkodziJly u<l'anau się zlotu. 
Poznań. ,,Dz!e.nrnik Pomański" poda

.je, w następuje: 

Wielkie rozgoryczenie ,wzbudza po 
~alej prowincyi jakiś poufny reskrypt i!Il
.spektorów szikólny•ch1 wydamy rzekomo z 
,połecenua prezesa rejency1 ido wszystktch 
·nwucz.yaieli katolitckich, ie1by dio koińca mie 
siąca tego ·zgloshii srwe dzieci do księży 
proboszczów na naukę katechi·zmo:wą w ję 
.zyiku niemieakim, ponneważ .PO<lobno bytło. 
ny braikre:n szacunku dla stainu :nauczyciel
.:skiego, gdyiby dzrnci te Pobierały ·naukę tę 
·w języku poilskirn. Wydawca reskryptu 
\V'Zywai nauczyici.eli, iiebyi mu zdali spraiwę 
71 odnośnych usilowań a Podali mianowic:ie 
naz~ tych iksLęży, którzyiby do reskry
ptu tego ·zastosować się nie chdoki. 

Jeżieli' ro jest praiwdą, ai jest wpełlniie 
prarwdlopodobnem, będz:i'e to bardlzo zna
mienną ilustracyą mowy cesarskiej, wypo
'\Vli edzn.'alrliej w G nieźnL~. 

Skoro podamy teoor poufnego reskry·
ptu ~ z.apewoo go l1lCbmvle.m ogłoszą kamo
llickie gazety :n~emieckie, - osądzić będizie 
mo.żna, o 11le się przygotować nal-cży ina no
wy gwa:H sumienia; ze stroin.y, hakatyzmu 
poznańskiego, czy naJWe1 na nowy kultur
kampi, który nam chcą narzucić. 

Zresztą mamy też jeszcze władzę dU
choiwnąi, która w tej spraiwLe ma gl.QIS prze
WaiźJn.Yi i potrafa dlań z.n<łleźć posłuch, czy 
to w. Berilllinie czy Rzymie, gdziie taik sarrhJ 

· ętać 1będą o slo1Wa:ch cesarza W~lh\el
ma, jak w Ber1Ln1e pamiętają o sl101Wach 
L00nai XIII. 

O tej sprawJe szkólnej przebąkiwano 
uż dawno, nawet ją poruszali w ~jmie 
s. ks. prałaci dr. JażdzewskJ i Stychei, 
le J>Onieważ to ·dlru hakatyzmu rz.ecz nic· 

wyg-0dna., zbyto ją milczenńem. 
Poznań. Do ,,Pos. Ztg." i „Gesellige

a" doooszą z Gni•ez.na: I(d.1ku księży karto 
ickl1ch w1 powilede gnileźnneńsNim po.dało 
o rejencyi bydg-0.skiej zażalenJe, że nau
zyiciele w s~kolach wiejs~lich udzielają w 
·ższyrn oddzLałc nauki relig~il po rdemiecku 
jęz:yka: ojczystego dzied użyiwają tyltkJ 

o" pomocy. Ra.dca rejencyjny & szkólny 
aschow zwiedza teraz posz·czegól.ne 

zkloły, aby zbadać, czy dz·,ied mogą .k>v
zystać z .nauki, udz:/clamei w jęziyiku rnile
i·eckirn. 

Nowy sprzedawczyk. „P.os. Ztg." do
·os1, ż,e p. Maryan Grabski sprzedał p0sia-
1łośai swe W rób le i Wolainy, obejmujące 
590 morigów, Niemcowi p. BaumgartOi\V1 
a 1 100 OOO marek (po 425 marek za mor
ę). Tak wLęc znów piękna posiiaid'lość, 
oo}dująca Slię od da1wnych czasów w ręku 
0ilsd\.i.em, zos.tata zaprzepaszczJ!na! 

Ze $Iązka czyli Starej Polski. 
Bielszowice. Robotnik Szczend2ina 

ostaJ zaib!icy. Krajana jego zwlOlki1 i wy-
. ł•\) 91ę, że zmarl wskutek pobucia. Na-

atdł-0 go kilku mlodych ludzi, którzy się 
o Wlin'Y' przy.znali. Cz,e,ka i.eh surmva 
ara. 

Zabrze. Na'kopalni Kastelkngo stratii 
życie Józef Golomb'ek. Zgniotły go wóz
kL - Na kopairu ·Wita (Gwidona) spadają. 
ce \\'ięgle zabiły halJera Pawła Bialasa. 

Zaborze. N\ejak.i Jan Werl.ss strzelil 
cztery razy oo swej siiostry, lecz inie traifil. 
Podobno jest obląka!Ily. Policya go are
sztowafa. 

Gliwice. Pewna dz~wczynai "W'YSY
pal ai kosz sadzly na młodzteńca, który da
wniej do niej cbodzi·l, ai teraiz o n;ilej ruc wie 
dz.ieć 1nue chciaJ, gdy urządUl soble prze. 
chadzkę ku „Nowemu Swiatu". Czarna 
od sadzy parai czernprędzej uci'eJk.ała do 
domu. 

Górny Śłązk. P1rzernyst żelaziny ma 
dosyć <lio:bry otl'byt. Nie ma Olbe.cnie tak 
dotld~wiej konkurencyj. zachooniiego (west
falsko-.nadreńskieg·o) obwodu, · pomewia.ż 
tamtejsze huty, wa1ClOIWIJ1de ·1 fasbrykiil mają 
sporo zarnówA1eń (obstalulllków ). W tych 
dmcach Japomai zamów:i:lai u Krup'pai za 45 

. milionów ptyt pace mych do budowiy, ·okrę 
tów. 

Z róinyt1.łi stron. 
Oberhausen. Pożar zllliszczyl f.abrykę 

smoly, paipy i rnydla Strebbier'a. 
W Peckelsheim zniiszcieyl po2air 140 

id0i111ó w. 
W Bulmke przy aptece Z{)Sta~ górnik 

Wahl prz~z. jaikkhś łobuzów, na.padlnięty i 

niebezprecznae poraruliony. 
Qiinnigfełd. Gaz.ety niiemiieickj.e 'Cf!Jtno

szą, że przy rozdzielani1u naigród p()!llliędzy 
„Oesangferajny;" prz;yszlo do burzlirwych 
nLep01wzumień. Naiwet paliicya wkro
czyła. 

Rozmaitości. 
Kwiatek cenzury. „N. W. Tagblartt' 1 

donosi: W pewnem p1i·erwsrorzędnem u
z<lrowisku aJ~jskiem w Austryi 1>rzeby
wal ord kalkw dnii fabrykant z. Rosyii na ku
raicyi. Otrzymawszy tam wiadomość, że 
rJ,botnky, prncująicy w jego iabryice, przy 
stąpirJ.i, do strejku, natychmfa·st ziaiżądaJ telle
.graficz.nfo wyjaśnienlira tej sprawy. Rze
czy.wiście od! syna swego otrzymał telegra 
ficzną oop01wiedź, która; jednak zaiwierata 
tytko adres i podp.,1s nadawcy. Caly tc.kst 
telegr~mu skonfiskowała wlad'Za: fa'bry
kant .kilka1 razy telcgrai-0w.a/f <llo władz, ale 
bez skutku, pr.zerwal wńęc kur.aicyę i po
wróci'! di<Jł Rosyi. 

Smierć przy doświadczeniach z wyna
lazkiem. Z W roclawia <bnoszą o katastro
fiie, jaka si1ę wydarzyla podczas d0śiadczeń 
inżymem Schomburga, wynala~cy rio!Wego 
g.aizu t. '!JW. do pędzenia motorów, w której 
ofiarą padł sam WiY.nalazca oraz czterech 
jeszcze ludzi. Schomburg robil dośrwńad
czenia z no.wym gaz.em w p:iwnicy kupca 
Kaufera, z.a i·eg•n zgodą; przy próbach obe: 
.nynni byl:li : Maszynista łforder i trzech iiin
żynterów: Belcerek. Altman i dr. Bechner. 
Przy v.statniim nie wiadomo z ja1kiej przy
rc•zyny, nastąpił wybuch benzolu, a skutki 
byly wprost straszliwie. Tylna ś.cliaina do·
mu z.ostala zburz·ona, rów.n~.eż okna i 
<l!r.zw.t podwórza. W pi.wnucy spustoszenia 
wy:wolame przez wybuch, byty jesz·cze o
kropniejsze. Straż ogniowa, którą natych
miast przywołano na pomoc, wyniosłai z 
piwni1Cy dwa trupy, ,i to inży.nńerai Schom
burga i Kupca Kaufera, czterej pozostali 
świadkowiie wybuchu byH śmiertelnJe ran
mi. - Trzech z ni1ch Balcerek, Altman i dr. 
B~chner zmarli po kilku god.2'inach w klina
ce uniwersyteckiej, maszynista Herder mo 
:żJe pozo.stanrile prz.y życiu. 

Zauważyć trz.eiba, że Schornbun;owi 
of.iiamwaino za.i patent 25{),000 marek 

Najw.iększy statek. Najwuększym pa,
rostatk,iem nia świecie jest •obecnie amgiel
siki· olbrzymi parowiec „Baltic", należący 
do Towarzystwa: „White star Une". {)()~ 
p,i.e:ro zeszłego 1ata otrzymał chrzest wiod'
nyi, przeplym~wszy po raz pierwszy ocean. 
Jest on, według mforrnacyii jednego z 
dzi·enników zagrainicziny.ch, większy o 
1200 ton ·Od uwaianego ct:otyichcz.as za nai
"\V\iększy parowca „Great Eastern". Budo
wailia g.o angielska flirma „Harland and 
Wolff" w Belfast w Irlandyi. Ma on 22.500 
tcm pojemnośc1 i 28.000 ton ładunku. Wa
ży s.am 15.000 ton tj. 15 miUonów. kirlogra
mów. Tai sama firma zbu·d!0tW\ała1 i'cgo .ma
szyny, który;ch siła j1est poprostu olbrzy
mia: 13 tysięcy kon~ pawwych. Piom~m::> 
tego sila motorów jest tak wyrównana, 
i3JbY" part0iwiiec ul-egal nadmTllicjszym wstrzą
śnieni·om, które istnieją w ikaMym iparmv
cu, jaikli marny w każdym pociągu, ai zależą 
od tej ·o·ko-czlilrtości, że masz.yin.a zaiw~era \v 
soib,ie części ruchome. 

Szybkość par:rwc8.;-J()lbrzyma wynosi 

tylko i6 do 17 węz1ó\V na godzJnę, wfięc 
· jest mniejsza, aniżeli szybkość nlem~eckich 
m}większ.ych par05tatków ,,Deutschland„ 
~ ,)(aiser W)Jhelm II" (23 i pół węzla na 
godzinę). Towarzystwu jed:nak chodzLlo 
przy zbudvwaniu togo statku nietyle ('( 
moż!Jiwle na1w.iększą prędkość, n.fe o do
starczenie pa.sad;erom jak największych 
wygód i ooszemych lokalów; płOd tym 

· względem zaś przez dilużs.zy; cras ni~ 
cLa się on prześóignąć. Dzii~·i umiejętne
mu budowaniu, pairO!Wioc, pomilmo ogrom
inyich rozmiarów i.i. wagi·, w wodzLe wy1cfa.je 
si·ę lżejszym i zgr.aibnii..ejsz:ym, ainiżeh moż
na bylo przypuszczać. Zialimujące są szcze
gółyi o urząd·z,eniu wewnętrznem tej „pty. 
wadą•cej skaly" - JaJk naz:y1wają start!ek, 
mieszczący w sobie 300 ludZ1i zaJ·ogv i1 3000 
podróżnych. Slkladai s.iię z 1cfiziiesięciu prze
dz:ualów, albo pięter, z który.eh 7 jest inad 
ppzilOłITlem morza. 

Pierwsze p,iętrn stanowi zw.ykly p'O
-klad, drug1iei ~ętro mieś'Cii cz.ytelnlie .u sale 
do pialen~a dla _P'odróżruych pierwszej klasy; 
n.ai trzec1em piętrze są miejsca <l:la1 space
rów, rodfla1j galeryi nial()lkofo staitku ll! kaibi
ny pier\.\rszej kias.yi j sak do pailenia drn
g!ilej klasy; piąte piętro ZICł!Wi'era olbrzymie 
luk1suSiOwe jadalnie; szóste piętno1 mieści 
kiabiny drugiej klasy; Wi siódmem PUetrze, 
ostart.~i,em nad p0tz.i10mem morza, są sktady 
priow.1antu, węgli 11 ka.b1ny oficerów· ósme 

, k ' zinow s lady, ai <l.7.ierwiąte o,lbrzymllie hale 
ma.szynowe. Pairo,wiec ma dwie śruby. 
Największe ruiemiedde parostaitki Deutsch 
łandl" linii Iiannburg-Amerykai ~~ tylkJ 
208.8 rn. dlugośca a „Kaii&er Wilhle~m II." 
tylko 215 m. d~ugoścl„ wkrótce je<linak pal
ma pierwszeństwa w posiiald.antiu n1ajwiięk
s~eg·o painowiea przejść ma znów w, ręce 
Ntemcow, gdy silrończy się budowai parow
ca ,,I\aiiser~n Auguste Vliktoria" liiniU ttaim. 
burg-Ameryka, z.na1dującego się obecnie w 
Szczecin.ie. Olbrzym ten będzi'e miat 25 
tysięcy ton p()tj1emnoiści. 

Ile kluczy domowych przys~uguje Jo. 
katorowi? P.odlug ~.Nq,emieckiej Gazety 
Prawników" ma loka.tor praw10 żąd'ać o<l 
g?spodarza. wi~cej kluczy od drnrm1ileni'icy, 
azeby d-0mowmkom swym umożebnać ka
ż?ego· c~a.su wstę_p do domu. Z 1:e1g~ atoU 
me wymka dla wlaśdciela idOltnu obowią
zek, ażeby dlai l<Ykatorn, który ma może Li
cznych do.roslych domovmików dla każde 
go ~ inich -0 klucz. SJ.ę postarał; 'w każd.ym 
razie· lokator ma prawo żądania i0d gospo
darza trzech kluczy, resztę kluczy ma so
b[e loikat{)lr wedlug potrzeby kazać dorobLĆ 

· które przy wyprowadzeniu pozostają jegiu 
wlasnoścną. 

. Polski telegram arcyksięcia austryac
k1ego. Po polsku wystosował arcyksiążę 
austryacki l(a:rol' Stefan telegram do hr. 
Borkowskliego, prezesa ga.iicyjsl\ciego towa 
rzystwa leśnego, któr<l zjeżdża siię nai zjaizd 
do Zyrwca. gdzie arcyiksiążę Karnl Stefan 
poStiaidai zam1eik. Telegram ten br2'Jmi1 jak 
na1stępuie: · 

„Proszę pana hrab:reg·o, preziesai kon
gresu leś.n1ctwa gal!icyjski1e&10', w tutejszym 
zaimku moim zamieszkać i być przez ten 
czas gościem moim. O przybyciu swiojem 
pr-0·szę telegrafiiczn<iie mnie uwli:adJornić. Ser
deczine pozdlrowtienie ". 

Karol Stefan. 
Przemysł w Japonii. Obecni«~ wielki 

przemysl w Japonii! zatrudnfa 400 OOO robo 
tnuków.. L1cz•ba tai w stosunku .clio Ang.Jii, 
francyi lub Wloch jest ba.rdzo skromną 
należ:y jednak uwzgię•, że przed 25 lat; 
w~~lkl. prz,emyst japoński byl jeszcze w po 
w1JaJkach. Owyich 400,000 rob0tników i 
robotnic pracuje wedlug danych ·statysty
cznych, ·ogJoszonyich w „Revue Blerue" 
?rz.ez P~wla Louis'a w 1400 fabrykadii, na 
1e'dnę wuęc fabry1kę wypada przeciętnie 
1200 robotników. Niektóre jednakże fa. 
bryka mają znaczni e wyższą liczbę robotni 
ków, mnc zaś mniejszą n~ż owa przecię
tna. I tak fabryka. l(anclugaszi w T·~1kio 
3000 robotnłików, zjednvczone fabryki Bo
seiki-Osaka 4000 mężcz.yzn, kobj.et i dzieci. 
fabryka pap11em.sów Mourai w l(ioto 5000 
mbo1tnnków. W fabrykach jcdwaibiu pra
cuje 1~9,000 robiotnuków, w przędzalniaich 
l tkalniach 113,000, w hutaich 37,000, przy 
budowie! maszyn 29,000. Mały przemysł, 
powoli znika i przybiera ce·chę przemysłu 
domowego. I tak w I(1oto 4000 tkaczy 
pracuje w domu dla firmy Mitsoni. 

I(obiety -....v przemyśle. japońsk~m. jako 
robotnice, zajmują wyblttne IJ!Od względem 
liczebnym stamowisko. Na 3000 sit w fa1 
bryce Kanefugasz.1 jest kobiet aż 2700. U
stawndawstwo japońskie nie ma ochrony 
dla kobieit: i dzieci, zajętych w przemyśle 
i pracodawca foże ni1cm1 dowolnie rozpio~ 
rządzać. W r. 1897 rząd wy;praoował pm
jekt ustaWiy o ochronie dzied, pracującJ eh 
w przemyśle, ale fabrykanci podnieśli tak1 

aJarm, że rząd przedło.żyl parafcnto....vi zu
pelnie zfnieniony projkt tytko pozoru. U
chwalona przz parlament ustawa n4e we„ 
szla zresztą w życie .. 

\\1ęsoły kącik. 
Trundo o wspólnika. 

Sędizia.: Czy sam dokonaleś rabunku? 
Podsąooy: Tak. W dzisiejszych cza 

saich na niczyją uczcLwość liczyć nie mo
źna. 

Baczność Towarzystwa! 
Up~~zamy szan. Zarządy Towarz.ystw 

~k kosc~elniy0, śpewackd.ch u Sokolich jak 
11 wszelkuch l!Il.Ilyich o nadeslanie 1nam 
S~!Y'Ch adresów, He możnośail do 1 paź. 
dz1ermilra t. r. Trzeł>ai podać tytul t\>.wa
rzystwai, miiejscowość, loikail posiedzeń 1 

nazwiska przewodniozące.gio t sekrcta~za 
oraiz khi miejsce zamieszkania: tj. u11cę d nr. 
A~:eLSY1 te .~·otrzcbne są w sprawtl'ei „Swię
t.Jt1ozafaio1a . Pożądiaine są adresy towa
r~yst:v' Wi całej ·Westfali~ i Nadr.en1L i są
SL~~h prowilncyj. Adresy należy. nade
slac . hstown~ . .na ręce prz·eiw'Odn~cz.ącego 
,Jrormtetu „Sw1ętoiózafac1a" pod adresem -
Pr. Matysiak, Gelseniklirchen Vilktoriastr

0 

nr. 45. ' · 
Komitet dlai spraw „Świlętojózafacµ.a": 

Pr. Matysiak, przew. T. Nowackii, selkr. 

Tow~rz. św. Antoniego w Habingborst 
dionost swym czlonkom i wszys11kJim R0-
dak0!m ,oraz towarzystWDm, które zechcą 
przybyc rul! naszą 9 roczniicę Połącz.oną 
koncertem, ś~iewem, <lekłamaicyąmu i te:_ 
trer:; ~· t.: ,,StarYi pi.echur ,i SYill jego hu
zar , z~ zabawa odbędzie się w ruie@iele 
3 wr.zesrn ·~, o go.dz. -ł Pot po~. na sati pani 
W es.sel,s, m.e daJekoi oo dworca. Wstęp dla 
członkow 3D fen dla gości 50 f ka · 75 f ., en., przy 
. ~ie , ~n. !-Jpraszai się <)< liczny udzial 
czlon1kow 1 gosci Za d ( ) · rzą . 3 

Towar~stwo św. Józefa w Erle-Midetich 
obchodzi w dmu 3 , . . . . wrz esnm 10 rocznicę 
~weg? 1Str11'eima, :na którą wszystkiich nam 
ZYczhwych I«>daików i WSZ""",+.\," T 
rzyst kt' Y~W\.te owa-

. wa,., ore od. nas zaproszenia odebra-
~ r te, ktore <lla: bralku adresów zaipnos.żeń 
nie odebra~y, uprzejnne zapraszamy. 

Prograirn: . Od godz.. 2 do 3}{ prz,Jł
m~wa:me bratrnich towar.z.ystw 00 salt ~ 
~irtkaimpa;, _punktualniie o gJOdz. 4 ucmni 
s~ę do :kosc10Ja. Po nabożeństw;ie udam Y 
się .nai salę., gdzie będzi.e <la1sza zabawi. 
koncert, przemówuenia iiJ deklamacye O 
godz. ~8 roZIJ)OCznfo suę teatr ·Pod cyhi.t 
„~enowefa". Wstępne dla czloruków ~1;' 
illlch rowa~tw. ~{) f~n., dlai nfoc.zlonkó~ 
50 fen. O Jak na1hczme1·szy .. A,,,.;„ • 
Cz t , . U'U~ w ar.o-

ys OSCL prosi Zarząd. 

Baczno~ parafianie ze Smolic 
p . .l(obylinem! 

Z~p~aszam wszystkich parafian 
szczgoln11e kom1tet w niedznelę 3 wirze'śn.a 
o godz. 12 w P-Otludme na pogadankę ~ 
~rharu&n w lokalu panai AleJmty ulica 

riktstr.' przy kośdel·e Serca Jezu's.:xw 
go .. Zair.az.ie~ zapra:szam na pogadank e
~.wiatkowskiego z tterne lwb jego zast ę p. 
i P .. Kmczyńskiego z Styrum, gcfiyż .m=ę 
waizne sprawy do załatwienia p · Y 
arby · · d · rosimy . am Je nego parafiamlla' nai fV'L ad ' 
me brakiowafa 1-'"'g ance 

, Uwaga: Chorągi·ew można już obej
rzec •Jd godz.iny 9 do godz. 4 po pot Za
~a~em >donoszę paraf.11ainom iż od I . , 
srna będ · k ' wrze
S hl .ę miesz al w Oberhausen ul 
d~· osse~str. ~r. 20, w~ęc wszystkie ;kla~ 
• _L n~ c _or~g1ew można nadesilać na. wy
ze1 \' ym1emion.y adres. (;Ż) 

Andrzej Czwojdrak. 

N1~ej podp,isaini . upraszają swego Ro
daika kmbskiego Wenusia Wa1fk:.... . 
wraiz · I( · ~w1cza 

<l . , z wną .. atarzyną u córką Teofilą ·J 
a res, aby muec możność si~ Z·obaicz , 
Stefan ~iotrowski Schalke 1 Q YC. 

M N k ' , · uerstr. Ja. 
. owa 'ur. Wyganowska S b Ik 

(3) 
K„ • un· ' c a e 

omg- mtlhelmstr. 36. ' 

.l(robiacy. 

Tow. św. Antoniego w G 1 k U 
donos1i sw e s ·• eckendorf 

YTn członkom ~ · . 
dzelę dinda: 3 września ' , ~ rnam,y w me
branile z 0 giouz .. 4 J)()I pot ze-
u rząd .sklad~o~oo~, że nasz prezes swój 

. . . ' , . się przeprowatd.z;iJ do in-
~e1 ny~1scowosc1, więc proS'iimy 0 jak naj 
.1cznie1szy udział w zebraniu n"' z b -
Jest wolne . . rv e ramu 

l , . Ptll\Vlo. Jeszcze rnz upominam m onkow, zeby ani kdnego 111k braikowalo~ 
Zarząd. 



Tow. św. Antoniego 
w Ruhrort-Laar, 

d<,1Młi swym cdonkem, iż podobało 
się P11nu tiogu ubrać naszego najstanze
go członka śp. 'I'eodora llurz1ń-
1iekłe;u. Pog' zeb odbi;dzie się w pi!\ tek 
rano o godzi 1;2 9 z domu żałoby w 
Hamb()rn, ul. Augustdtr. 30. Uprasza. .się 
członków. abv rae1yli się stawić o godz. 
i w donou 'rowarzys~ w Laar. U vraua 
się Szanownych cr:łonków a.by jak naj
licznit'jszy udział wzięli w pogrzabie. 

ZARZĄD. 

• • •• ~;·~ _„ • • ' • , 'i ··' r" ~ ... . 

t 
""""· t4ś Piotra t Pa.win. 

w Bruckbausen 
U or:osi swym członkom, iż umarł po dłu

goletnich eiPrpieniacl1 (',zło nek naez 
.t śp. Tttotłor Buszez,ński. 

Pogrzeb oc b~dzie ~ię: w plj\tek o godz. 
1/ 2 9 w Hamborn z~ domu przy ulicy 
.Anguststr nr. 30. Członkowie zechca, się 
zeb rać o g .idz . 1/ 2 8 rano w sa1i posiedzeń 
p. Bu~cha w Bruckha.use!}. O liczny udział 

ZARZĄD. 

Koło śp1iewu HChopin" w Bochum-Hofstede 
donoSli wszystkim czlonikom oraz g-ościJom 
z BJchum, tfo!fstede i okolicy ,liż w prizy
szłą niedzu;lę, p-0 pot. o godiz. 4 odbędzie 
się walne zebraJ11ie, ·na którem przy}dą wa
żne sprawy pod obrady1, a osoblilw1e czy 
ma nas~e kolo śpiewu dalej istnieć Jitrb też 
mamy dać kołu nasz.emu zupełnie upaść. 
Uprasza się zatem wszystkich, którzy 
ŚJ)'iew nasz polski kochają, aiby na porwyż
sze zob'rainie raczyli przybyć< Zarazem 
i1prasza siię ,dobrze myślących ludzi z są
sitcdnliich kót śpi~waclnch, aby swą ~....c
rtJŚcią zasz"Czyicić nas raczyli. Uprasza się 
także wszystkich ·CZ'Jonkówi zarządu o 
purrktualne staw!ienie &ię. (2) 

Zarząd. 

Koło śp:iewu „l(ościuszko" w Alstaden. 
W niedzielię 3 września odbędz:1e się 

zahawa na salą pani Grotloh. POIC'.Zątek o 
goidz. 4 po pot Muzykę dostawi p. Pode
szwa. Uwiadamiam iezronków, że 1Ji godz. 
1 odbędziie się m.tesięcz.ne posii\edzcntic. Za
prasza1 się wszystkich członków n.ai posie
dzenie i zabal\\rę. Oześć polskiej pieśni! 
(2) Zarząd. 

Baczność Rodacy w Styrum i okolicy! 
Donosi się Rodakom w Styrum ii 1JJko

licy, iż w n i edztclę, <inia 3 wr.2leśniai odlbę
dzie się na sali p. Schnerldra, daWtrlliej Plu
drzyóskt1 przy ul. Józefa (Josephstr.) zaraz 
przy kościele, polska zabawa z tańcem po 
pot o g,a.dz. 4. W stęp dla gości 50 fen., dla 
o<lchodzących <lo wojska (reikrutów) 30 f., 
jednak,J.w1oż muszią okazać kartę, że do 
wo:iskai ()idchodlziić muszą. O liczny udział 
w zabawie prosi Komitet. (2) 

Tow. św. Antoniego w Reck.-Siid 
podaje diO wiadomości swym czfonkom, iż 
ztibra1n:1~ odbędzi10 ~H~ w niedzielę, dniia 3 
·wrześnra: ,o, godz. 4 J>C} pot O liczny udzia: 
pros:IJTly. Goście mile widz.iani ( 1) 

Zarząd. 

Towarzystwo św. Marcina w Kray. 
Zmiana. 

Zebranie odbędzie się dnlla 3 września 
po pot o godz. 4 a nie 1-0, z pvwoou, że 
Polacy urządzają zabawę lD. Na zebrall1iu 
będZlle mowa w sprawie księdza probi0-
szcze Classen. Zarząd. (1) 

Wielki wiec „Zjedn. zaw. poi." w Ho.Jster-
hatłSen 

odbędzie się w niicdz.~e lę drtia 3 września 
po pol. o giodz. 4 Jta. sali p. Selw. Kraft, 
na który się wszystklich Rodaków i Ro
daczki z Btclda, Holsterhausen i okolicy 
·zaiprasza. Na porządku dziennym: Spra
wy rnbtomicze i knapszaitowe. Obór mę
żów zaufania. Inne ważne spra\vy. 

„Zjedn. zaw. poi.". 

Wielki wiec „Zjednoczenia zawodoweg-0 
polskiego w Lenuep przy Remscheid 

oobędzie Si~ę w a-tiedzielę dnia 3 września 
po pot i0 godz. 4 na salli p. Miissler, ,,Deut
sches Haus", przy uhcy Kólnstr., na który 
się szoo. Rodaków i Rodaczki pracującytch 
w vkolicy Remscheid i Lenruep zaprasza. 

Na porządku obrad: Praca w fabry
kach, cegielniach i innych zawodach. Inne 
ważne sprawy. Referent druh Sosiński z 
·Bochum. 

,.ztedg. zaw. poi.". 

Towarzystwo św. Józefa w Sterkra<h 
donos.i swym czlonkom I ws.z.ysilkim roda
kom z:anncszkaiłym w Sterkrade i dkolicy, 
iż w sobotę, 2 września ·PIO pol. i w nie
nziełę przed })IC>l. jest sposobność do spo
wiedzL św., pooiJeważ przybędzie d'O Sterk
rade ksiądiz;polskk Ka,zam!le: w :~edlzklę o 
_godz, 04 po pol. Jest pożąd:ainem, aby ka 
My. z tej sposobności skorzystał, aby pa
tem nam nie wymawiano, że gdyi maimy 
taką sposoib.noś.ć, to z niej nie korzystamy. 
(2) Zarząd. 

Koło śpiewu „Słowik" w Marxloh 

donosu siwym członkom, iż zwyczajne ze
branie odbędzie ~ię W! niedzielę 3 wrześnm 
:0 ·godz. 3 P-O J>Oll. u p. Denkier, ul. Wliiesen
str. Ponieważ ważne spra~w przyjdą pod 
obrady, przeto licz:ny udzłal czlon.ków po
żądany. 1.arząd. (2) 

Towarz. gimn. „Sokół" w Katernberg 
donosi swym iczlonkorrn, iż w, niedzielę dn. 
3 września o godz.· 1 poi pol. na sali.i pO'S\lie
d'zeń odbędzie się miesięczne ·zebranlie. O 
tuczny ud'ziail w zebraniu prosi (2) 

Wydział. 

Wiec przedwyborczy w Essen 
1odbędme się w niedzielę drlta 3 września 
o godz. 11 przed pot w saH p. Va1n de Loo, 
iprzy tthcy Schiitzenbahn 58. O liczny u
dziiat l(odia:ków z Essen, Altendoti, Riitten
scheild i iealej okolicy uprasza się. Upra
sza się też wszystkich mężów zaufamfa z 
całego Essen i okolicy, aby przybyli. Na 
wiecu będą przemawiać także mówcy za. 
miejscowi. 
Miejscowy komitet wyborczy polski dla 

miasta Essen. 

HERTEN! 
Listy wyborcze będą wyłożone aż do 

t>iątku wieczora. Każdy winien się prze
konać, czy jest zapisany. 

Wiec przedwyborczy w Rotthausen 
odlbędde się 3 wrześnfia (w niedzielę) o g. 
012 przied! pot w lokalu 1paini Róhl, przy ui. 
Duppelstr., ina który się zaprasza \.vszyst
kich wyborców Polaków. Rodacy! wy.bo:> 
ry nadchodzą, przeto ,niicpowilnno a!l1d fadlne 
go Polaka braknąć na Wiecu. O locroy u
dz i:ail p ros;i 

„Komitet miejsoowy wyburczy polski". 

WJec przedwyborczy w l(ray 
od'będz1e s~ę w niedzielę, 3 września! w }Ji

kału p. I(efenhorster'a, przy dw!Orcu Kray
Stid o godiz. 110 przed pot Na wiec za
praszamy wszystkich Rodaków z Kray i 
olrolicy. PrzeciWl!1licy dokładają wszyst
kich sil, aby wyłowić glosYi 1polskre, ·nile-eh 
więc każdy przybędzie, ~by wspólnie ra
dzić jak wriOg\OlTI pdkrzyżować szyiki. 

Wiel~i wiec „Zjednoczenia zawodowego 
polskiego •W Herne 

odbędzire się w n-fodzieJę, dnia 3 wrześn!ia 
.po poL o gooz. 4 w lokalu p. Nussbauma. 
Na porządku obr.ad: Sprawy nobotrucze i 
knapszaftowe. Podwyższenie składek 
mtaslięczmyich i inne ważne sprawy. Ucz
ny udzial pożądany. 

,łZjedooczenie zawodowe polskie." 

W lee 
„Zwiąiku Polaków" w Wanne. 

W niedzielę, dnia 3 września o godz. 
05 po poł. odbędZie się 
WIELKI OGOLNY WIEC POLSKI W 

WANNE 
w sali p. Bre:iinga, przy ul. Gelsenkirche
nerstr. w pobliżu kopalni „Pluto". Na wie
cu omawiane będą ważne sprawy, doty
czące Polaków tak w kraju, jak na ob
czyźnie, przeto o liczny udział Rodaków z 
W estfałi'.i i Nadrenii, uprasza się. 

Bliższe szczególy zostaną jeszcze o
gloswine. 

„ZWIĄZEI( POLAKÓW W NIEM
CZECH". 

Uwaga: P.is:ma p0lskie uprasza się o 
powtórzenie powyższego ogfoszenia. 

****"~~-~~***• .. ._„ 
: · Z powinszowaniem Imienin *• 

Szanownemu skarbnikowi Tow. św. 
• A.ntooif'CO w ReckUng-3iid. Idziemu • * Młyńczakowi na,3yłamy w dni11 godnych • 

• 
1 

«" .. 1 Ili I E N .1 N . ~N • 

• 
wr11esma 1111.sze 111i :r,ere li!YCZema. iech • 

..._ żyje ldr.i Jlłyilc-7 ;~k. Zycz~iwi 

... W. K. W. Ch. I M. F. W. W. K .• 

: •••• ;;~;;. •• .: 

----Chłopca 
porządnyeh Nd.ziców 

przyjmę w naukę. 

J. Br~borowicz, 
Szanownym Rodakom w Bru.~khau1ea i okolicy 

polecam mój 
mistrz s ewski 

w Brochu, 
ul. )Iaryańeka. nr 11. warsztat szewski 

2 zdolnych po
moeników 

w kt6rym wykonuję wszelkie prace wchodZ\ce:w za.kreil me
go zawodu 

akuratnie, tanio / 
na stałe zatrudnienie 
poszukuję natychmiast. 

i po cenach bardzo przystępnych. 

Karól Mitko, 
O łaska.we poparcie prosi z wysokim szacunkiem 

Anastazy Beszclyński I• 
w Bruckhausen, li 

mhtrz krawiecki 
w Dist.ln, 

ulica Hertenska 63Jl. 

Koło :a~~~t~~; 
.z powodu 
.zbiegu o-

ulica Cesarska 56. ·" Kaieerstrasse 56 • 

koliczności bardzo tanio. 
Bochum, Wilhelmetr. 19 -~~ 
~~"'"'-'"-"„-....l~:>.1....._~~~~ 
. R~KA WICZKI wszelkiego rodzaju czyści 
1 farbu1e P ARBIERNIA OALLUSCHl(E, PRAŁ· 
NIA W BOCHUM. Tel. nr. 911. 

fłłłe: Hołstede, tternerstr. 259; Hem e. 
Bahnbofstr. : ,2. 73, 13~; Eickel, Roh~nghau· 
sen, Unden, Hatt11!1en, Laogendł'eer, Witteo. 
AnllClll. W eme, Llit2eadortmund, Marten, K•· 
strov. Wattenschełd, Kamen, Marten, Dortmund. 
~~~,,,,.,~~ ....... ~ ........ ~..,.,_. 

Szan. Publicmi ości w Bruchu i oaolicy 
dono~21ę, iż objąłem z dniem 28 sierpnia 

Interes kotenialny. 
Proszę Szanownych Rodaków i Rodaczki 

o poparcie mego 1-rzedeiębiorstwa. 
Z azacunkiem 

lfnacy Gibowski, 
Brneb, ul. Koaig-Ludwigstrasse nr. 19. 

"'-

porę jesienną 

ł zimową 
już otrzymałom i wykony• am z •ie.i 

eleganckie ubrania 
podług miary, po znanych nlzk.ich cenach. 

Wllh. Gerbscb, aast. 
w Herne, 

Dworcowa ~9. Bahnhofatr. 99. 
tylko I. piętro. 

Synogarlicy 
na pustyni świata tego jęczącej, to jest: 
duszy chrześciańskiej rozmyślania, do 
Pana Boga, wiecznego oblubieńca wzdy
chania, w chrześciańskiej doskonałości 
ćwiczenia. 

Cena 1 mrk., z przesyłką 1 rnrk. 10 fen. 
Adres: , ,Wiarus rohUti", Boehun1 • 

- M WA n 
Zręczne szwaczki 

do szycia larfuchów 
przyjmuje ciągle 

H. :RottschUd. i sp. 

(4) 
I 

w Essen, 
ulica Rottstrasse nr. 4. 

(8) •gg ~9&\ql>J1}1 

uasmrq1aqo 'aqne11 Metaea 
warl[un:>tłl!S Z ~!B ~l~a.l}I 

••9s1t.1~1dud ! .1vjla .19q~.M. !lf{ll!.!l 
ID1łOa[Od OUil?SJf 11J, •maS!d'eU WJJ[S[Od Z 0.l{'ł9!Zilłl 

TI.Itł! d 'Ud o~a .MOlS 

·OłS!l 'l}:l?.M.OZSU!MOd 'l.Il?l{ 'N..<Jlfl'eZ\?JAt 
.19q '4M. ll{Je"!• 

tmroayod tlJ'.)Z'llllłZ 0M9q~z q:>~M.OU 'OJUWJM.V.Idłl 
'8JU'l1Moqmo1d V!llt1M.A.l:A'.M. op mapt:p{tiz az Auoz~\qod . 

111s.1v102' uo1us 
rgm w~a1od W0Jf."11P01J tllAU.M.OllllZS 

·~·····•„+•~· : Wysyłkowy handel 
i maszyn do szycia 
• potrzebuje 

! agentów. 
• Doświadczeni w tej branży pa.no-
• wie ze{!hcą złożyć zgłoszenia d<> • 

: .,Wiarusa" pod lit. S. S. • „ •.••.•..•• +•• 
NAJLEPSZE MASLO Z MLECZA 

funt 1,18 mr. - masło naturalne font 95 fea. 
wysyłam za zalłczka franko w dom w paczka<* 
oocztowych. 'tf„ęs: Prau M. KANSCHAT. 
~ ._ QORABOWA 0.-Pr. 

_P_o_stbestellungs· Formular. 
Ich bestelle hiermitt bei dem Kaiiserłi 

chen Po!5tamt cin Exemplar der Zeitung 
„ Wiarus Polski" aus Bochum (Zeitun.gs
preisJIJste 128) flir den Monat Septembet 

1905 und zahle an Abonnement u. BesteU„ 
geld 0,64 Mk. 

Obige 0,64 Mk. erhaltan zu haben, be· 
schemigt. 

• • • • d. • • • • • • l!l>O ••• 

Kafserltches Postamt • • • • • 

Z powodu 

zwinięcia interesu 
znaczne 

-- zniżenie ceny 
20°10 niż„j ceu.y. 

Za druk. uakłd I rdakcn od powiodztałlr7 A u ł o 1. I B r e I • k I w Bodatml- Natłdem J czcłonbml W:rd1wnłc.1wl "Wła rusa Połsldea:o" w Bochłńn. 



Rr. 200. 
• 

f.odden.na płsao lido 

Wychodzi codziennie z wY1ątkiem dni p 
Przedplata kwartalna na poczcie i u list 
l mr. 50 fen .• a z odnoszeniem do domu 
•• Wiarus Polski" zapisany iest w cenniku 

pod zn ak~em „t. polnisch" nr. 12§. 

Boo m, piątek 1-10 września 1905. 

W I mię Boże za larQ I Ojczyznę i 

sarodowym, ·politycznym i zarobko 

Za inseraty placi sie za mieisce rzadka drobne~o drnt.111. 
ogloszcnia zamieszczone przed inseratami 40 fen. l(tl.' 
często oglasza, otrzy ma rabat. - Listy do „ \Via mu 
Polskiego" należy fraokować i podać w nich doklaii-

ny adres piszącego. R.ękopisów si~ nie z\vraca. 

R{!dn.k(;yc., Dmkarnia ! Księgamin znajduje E:ti~ w Bochmr., przy ulicy MaltheserHtm s:!e. - Adre::~: ;,Wfaru:> P ols1i", Bochum. - Teleior1n Hr· 1-114. 

~· - ----- ---------------·------ -------- - ---

Rodzice polscy! Uczcie dzfocl swe 

adwłć, czytać i pisać oo polsku! Nic jest 

· P~łaklem, łcto potomstwu swemu zniem

~:'.fć s!ę pozwoli! 

S.nju:sz japo{1sfw„angle!ski o dno wio ny, i 
rozrzerzony. 

\V Tc!.in podp:sano we \\ torek - - jak 
z Londynn cLHlOSZ<l - nowy układ pomiQ
dzy Japi::iniq 1 Angl!ą. C'kla<l ten r-ozsze
rzono '' c·dług d·on i,esicn.ia „Daily Mail" tak, 
iiż st\\ 1rzono zupełną wspól11·ość interesów 
pom:ędzy Jap1uią i Angl:ą na Dalekim 
Wschodzie. 

Jer.Jzral Maksymowicz złożony z urzędu. 

Jener2,ł gubernator \\ arszawski, je·ne
rat adiutant Maks.ymowicz Dtrzymał dym i
syę. Następcą jego z,.:.staŁ mfano\vany je
nerał;-adjut:mt Skalon, dotychczasowy na
czdnik wojskowego obwodu warszaw-
skieg1Q. ' 

T elegran1y„ 
Pe t er s b u r g. Rosyjskie koła po

stępowe są bardzo zadowolone z zawarcia 
pokoju, gdyż nastąpiło przez to osłabienie 
rządu, a pobita armia, która powróci z Da
le.kiego W scbodu, pomnoży liczbę niezado
wolonych z panuią02go w Rosyi porządku 
rzeczy. 

P o r t s m o u t h. Pełnomocnicy po
kojowi Japonii powrócili bardzo przygnę
bieni z ostatniego decydującego posiedze
nia konfe.rencyi pokojowej. Rosyanie, któ
rzy odnieśH zwycięstwo dyplomatyczne, 
są zadowoleni z tego, co dokonali. 

Rosyjska duma państwowa 
a Polacv. 

Z Petersburga PftSZą ido, „GL Nar.": 
Na1oie:kawszem dla- nas zaga<l!niemem 

chwrn jest teraz kwestya, jak wypadną wY 
bory do ,,dums" w polskiich prowi1ncy.<łch. 
Żywotne to dla nas pytanre, a ważność je
go widoczna. 

Co do Królestwa (Polski! pei<l M-01Ska~~) 
w szystlm \~awieszeniu. Komisya, która 
ma u łożyć ordynacyę wyborczą dla Króle
s tw a, n ie prędko sk·ończy swoje prace. 
Przypuszczają, że Królestwo otrzyma 40-
50 posłów. Liczba bardzo rniiewystarcza.
jąca w stosunku do ikultural.nego li ekoino
micznego znaczenfa kraju, a nawet do· jeg·o 
ludn<>śc.i1. 

Co do Lit\\"Y i Rusi, szanse są dla Po
laków w·cale dobre. 

Rząd: hczy wprawdzie przedewszyst-' 
kiem na posłów, w ybieranych prze.z, wlo .... 
śdan, zdaje s~ę jednak, że dozna w ~ym . 
względzie zawodu„. 

Jak wiaidomo, każda gubernia wybi~ra 
pn jednym wlośoiańsJQim pośle. W guber
niach Wlileńskiej i grodzieńskiej bęcl'z.1e to 
niezawodnie Polak; w kowuef1skiej LitwiJJ1, 
w mińskiej ·i wiitebskJ.ej wybór jest wątpli
wy, W mohilewskiej przej.dzie prawd0„ 

· podobme figura rządowa. 
_Na Ukrainie, Podolu i Wołyniu wyni

ku wyboru niJkt nie prxiewid.0.i. O ile znam 
tamtejsze stosunki, poseł wołyński· moiże 
.fatwo być Polakiem, a w ka(idtym raizie 
:wflmcianie wszędz~ wybiJrą ~ polskich 
'1J]ełnomocn ików.. 

Co do reszty poslów można liczyć, że 
'v guberniach wilef1skilel ii grodzieńsld~j 
przejdą sami Polacy, gdyż tam decyl(fowa.ć 
będą .o wyborach więksj wlllścidele i ka.- . 

tol:ccy włościanie. W gubernia-eh witeb
skkj i mii'1sk'ej przejdzie przynajmniej po
f-)\\'a Polaków. 

\V cyfra.eh tak s;Q to przedstawia: gu
berma wilei'1ska (z Wilnem) 7, grodzi.e!1-
ska 7, razem 14; z guberni witebskiej poło
\\ a. tj, 3, z Jt11i(1s1k:iej n:i 9 przynajmniej b, 
z mohylo\vskicj w drodze kompromisu 1 
Polak - razem z Litwy 23. - Majem zda
u'.cn1 jest to cyfra ninimalna. 

Na J(usi jest gmzcj, bo tam włościan 
katollków nie w.idu i wpły\v czynownict
wa silniejszy. Ukrai(1skie gubernie wyka
zują: kojo.wska (z Kijowem) 16 posłów, po
dolsk:i 13, wi::iłyr'1ska 15. 

W gnb;;rnii kdjowskiej potrzebny bę
dz·c kcmpr,-'m:s, przy którym można bę
dzie przeprowadzić przynajmniej 6 Pola
kó\\. \\. s..:hodnic powiaty kijO\\ szczyzny 
mają ri.<cw' Jn Polaków, a żydz.1 tamtejsi 
w 1111'.asteczkach pójdą z rządem. Na Po
dolu Polacy własną silą powinni przepro
wadz:ć przynajmniej 9 posłów. Rnzporzą
dzają oni wszystkimi glosami wlaścicie]! 
z:iernsk:0h (76) 1i przynajmniej 16 gł-0sami z 
miast (Kamieniec, W nnlca, Proskurów) i 
6 do 10 glosami z gmin w iejskich (powiaty : 
ka'l11j1enie.cki, proskurowski i la tycz,owski), 
in.ie rnów 1<ic ·O tern , że w wielu miejscach 
\\'Ilości :tni~ wybiorą na pelnomo'Cników 
polskiich właścicieli ziemskrLch. Ogó1na li
czba wyborców p.:xiolskich jest 195, z tego 
Polacy mają na pewno 95 do lGO, a pra
WdQpodobnJe więc!t'j. 

Na Wolymu stosunki są P·Odobne. Wy
borców jest tam ogólem także 195. Z tego 
więksi wfaści1ciele 86, wszyscy Polacy, -
miasta 40, z tego głosów polskich 20 z ŻY
tomterza, Dubna i Luc.ka; wloiścianie 69, 
z te.go Polacy 16 z pow. wlodzimi'rskiiego 
i k-0w elskiego, razem 122. 

Tak się przedstawiają ,,1 przybliż.óniu 
nasze szanse, Q1 ile naturalnie szlachta 
spclni swój obowiązek ściśJ~, sumiennie i 
od-\vażn i e„. 

-Polacy na obczyźnie. 

Z pod Dortmundu. 
Sza1nrOJWitJa Redakcyo! Artykuł Wasz 

pod tytułem „Falszyw~ oskarżyaiele" ilu
struje aż nadto jasno zapędy tych tak zwa
nych inteligeintnych (jak się samu rnczyli la 
ska.rw re nazwać) kupców i różnych żywi,; ... 
lów grupującyich się około „Dzienntka'; 
dortmundzkiego i przyjaciół pp. Koścje:J
skiego i Dziembowskiego. 

Pocóż w1; ęc to falszywe oblicze u tych 
panów od „D21iermika"? Przedeż „Dzien
nik" wychodzi w D:Jrtmundzie a nil~ w Chi 
nach .a dziafalno·ść jeg·Oi przyjaciół aż nadto 
zna1na ·ogólowD Polaków na obczyźnie. Bo 
gdwe też Ci panow,ie jeszcze niebyli na u
slugach? Już ·aini paliHi ka<l'zi<l!lo centrmv
com, ze zmarłym „Prz<Th1iodnikiem" wal
czyli przeciw ogółowi Polaików na obczy
źnie, i Ji znów berHf1.s:ki „Narodowiec" byl 
1ich organem, i „Prnca" poZtna.ńska by la ich 
pochodnią, to znów pisywaDi failszywe o
skarżenia do „Postępu" - zawsze niezaoo 
woleni, aż wreszcie p. Kośqielski oddał im 
illa usługi swój przyboczny organ. SkJrzy 
stalv z tego skwapliWlie, ujęli ster w sw0<je 
ręce, zaczęl~ mliotać obelgd na lud roh(}czy, 
za.częli wyśmiewać mówców wiecowych, 
którzy nie prz~maJWia1~ ]}O ich myiśll. 

W swej chorobie na wielkość zapo
mnieli emu Już, żeś to ty roboiltlłiku polski _ 
swo1'm ·dężko zapracowanym groszem do
pomógł ian porość w pibrze, zapomnieli, że 
w ~ierwszej linii "Wiarus Polsld" ciągłe 
ich polecając WZględom R1ooaków, dopJ
mógl im Siię wybić w górę. Zapomnieli -o 
tem, bo oni teraz „inte1iignetnń~' lmpcy 1 

przemysłowcy obejmują rządy nad t·obą 
robotniku polski, a biada ci, jeśli ich niepn
sluchasz. bo zabierają się do tego zupeiłrne 
po krzyżacku. Krzyki tych pa1nów tak 
gwałtO\\'ne, że gotowi wnet pięściami wy
wijać! Nie mają odwagi, aby rzecz na
zwa-~ po imieniu wjdząc, że lud p·0lsk1 nic 
daje im posłuchu, a przemoq go ugiąć nLe 
1)odobna, więc te „nic"W'inne" baranki dort
mundzkie za1czynają s:ę owija.ć w calun me 
\\·inności i hejże na „\V,iarusa", że to ten 
„Wiarus" podburza iucl przeciw ,,1inteligen
tnym" kupcom. Oj, pano\Ylie to nie „Wia
rus" win:·en tylko1 wy sami odstrychnęli
ście się od ludu i jego pisma, to nie mą
·dm; ani ,,inteli1geritnil::," taką pm1~żającą 
brnn1ią walczyć przeciw· pismu, które już 
J 5 lat stoi na straży interesów pracującego 
ludu, to n:e mądrze walczyć przeciw insty
tucycrn. przez lud z takim moz,ol~m doży ... 
cia po\vołanyrn. Już dosyć lud się napa
trzył na ·wasze a·wantury, dosyć wspo-

.. mnicć tylko „Sw11ętojózafacie", aby się 
przekpnać o waszych „bohaterskich" czy-
11::1.ch. 

Nie w1iedz1c wam siG jakoś w tym wa
szym pochodzie, więc pod mask_ą rzu
cacie •O b 2 JgJ1 na „Wiarusa ", a niie made 
pan:O\v'ie. tyle -O dwagi, aby rzecz nazwać po 
1mteniu. Pow iedzcie otw arcie: m yi chce
my robotmków wziąć Po<l naszą k.Jmetrndę, 
ale nam się jakoś opierają, a ten „ni~godzj .... 
wy" „\Viarns" ieszczc ich do teigo „podbu
rz a" , aby si1ę przeciw nam opierali. Jak on 
to śmi e , albo d robotmcy, jak oni śmią 
przeciw nam glowę podnosić, przeciw 
nam, takim „inteHgentnym" panom? Ztąd 
was.za złość panowie, ale z tern się musicie 
oswoić, że polski robotnik na obczyźnie nie 
pozwoli sobą p-omiataić, a mogę wam ty!. 
ko ra<lzić: wylecz·c~e się z waszej chowby 
na wie·l~ość; porzućcie waszą w~bujałą 
manię komenderowania; sami1ście się 
przekou1.ali, że wasze zęby za kruche, aby 
zatrz'Cć ten wal robotniczy; zaczlllljcie 
pracować z ludem tak, jak na „inteligent
nych" 'Przystaje, bn cLotychczasowe wasze 
czyny, to nrie praca n c._ niwie narod orwej, 
to wygląda więcej ina polityczną awantu
rę. Zbyt mało1 uczyniliście dla· ojczyz,ny, 
a zbyt gl1ośno krzyczycie o zasługach, ja
kiich wcale n~e posiadacie. 

A dla nas kochani braclia robotnky, 
z tego na uka , aby patrzeć bystro na spra
wy. Patrncfo tylko .nai tych „inteligent
ny;ch", jak Jil1:L warn p-oka1zalii plecy, jak 
prześladują wasz~go „Wiarusa", przy ... 
patrzaie s.~ę ich falszywym ·oskarżeniom, a 
dalej tym :wszystkim szturmom, które to 
oni skiernwa.łu przeciw waszym instytu
cyiom. Pami·ęta}cie, że dopóki ,,Wiarusa'' 
stanie, dopóty Wasz glos w Westfalia i 
Nadrenii, Cl! strzeżcie się przed pu~apką, 

. którą na Was zastawiają różni awanturni
cy, iktórzy mają pefen m :icch „programów" 
ii „ refon11", a żadnych czynów. A więc 
ba1czność, bo QStrożność nie zawadzi! 

Czytelnik. 

Maciejówki przed sądem z1iemiańskirn. 

Bochum. laik wiadomo prOikuratDr 
zailo.żyl tawiz~ pruaiw wyrokowi są<lu 
lawrnczego w Steele, który uwolnił Roda
ków: Dronię z Bochum, J ętlrzejczakai z 
Steele i Brzechwę z Wanne, którym poli
cya w Steele nadcslala, mandaty karne p-0 

3 mark>;1 za to, że chodzili w Steele w ma
ciejówlka,ich. 

Teraz staiwali wszyscy trzej przed 54-
dem zie~(1skLm w :Ess:ein. Sędzi,o„,vde 
obejrzeli sobie maciejówki i wzdrygnęli ra
mronami, a: na .ich twarzach malowa.lo się 
zdizirwieniie, że z p.owodu czapek polfcy« 
.naraża ·obywatel.i na straty: materyalne. 

Proikurat<>r \Vniósl, aby pozostać przy 
karze Policyjnej 3 ma.rl~!Jr. 

Sędziowie wyszli n:::i n::ira<ly, a gdy 
wrócili O·świadczyl przcwodn1'iezący, że 
wyrok zostanie oskarżonym hadcsłany, al
bo nwgą zaiczekać do godz. % 11, w kt0ryrn 
to czasie wyrok -ogłoszony z.ostanie. 

O godz. 11 oświadczył prze.wodniczą
cy, że O:Skarżeni są woln·: od \\iny i kary 
) maciejówki spokojn: c nc.dai mog4 nosić, 
a koszta ponosi kasa pni'1st\\ 1owa. 

Goi też teraz b1e<lny Michałek nie
miecka P.'.:H.:znic, kiedy nawet sąd pruski o
rzekł, że wolno tak rn:ebezp:eczn~ dla ,,fa
terlandu" cza·pki nos:ć. 

Każdy z oskarż.o•nych miał straLy oko
la 20 marek, czyli razem 60 marek. Kto 
im tę stratę powróc.i? 

Otrzymujemy nastGPlliąc~ pismo: 
W sprawie „Swiętojózaiacia" 

odbyfo się w niedzielę drnia 27 sierpnia t. 
r. \\~ Gelsenkirchen \V sal11 p. Lobeck p.os\; ... 
dzenie ,,Komitetu,. dla spraw .,Swiętoiózafa
call" . Pierwszą czynnością k0mitetu byto 
obranie „I(omisyi stypendyalnej", która 
ma wyznaczać, kom u należy stypendyum 
udzielać . 

P o ożywionej d1yskusyi w jaki sposób 
utworzyć tę komisyę , czy li jaikie osoby w 
jej skład wejśł mają, czy tylko' z .o sób za
rządu kom:tetu ją utworzyć , lub tylko z sa
mych członków k.::'111 i~etu. Ostatecznie na 
wn~osek p. T. No wackiego z Caternbergu 
zgoozon01 się, aby ·do komisyi wybrać 
dwr.h~, osoby z zarządu i trzy z pośród 
czlonków. Propooow.aino z zarządu p. Fr. 
Matysiaka z Gelsenkirchen jak.:> pierwszą 
osoibę w 1k-0misy~, jako drugą osobę p. T. 
Nvrwac.kiego z Katemb~rgu, który wyboru 
nie przyjął. W jego miejsce proponowano 
p. Jakóbai Bartkowtaka z łforsthausen; z 
c~tonków pp. Mardna Majchrzaika z 
Schonnebeck, Sta·11i'.islawa Krzyżańsbego 
z Oberhausen i Wojciecha Kot-0wskieg-01 z 
Essen. Na1 obór tych panów zgodzili sic:: 
wszyscy. Wedlug życzenia księdza dr. 
Uissai ii P. Antoniiego Brejskiego z Bochum 
komisy'a ta będzie odtąd , ,Sw• ętojózafa
ciem" 'Zarząd.Zać. Kto pragnie otrzymać 
stypendyum musi się zgl·osić do owej kJ
misyji, która będzi1e. rozstrz,ygać , czy sty
pen<lyum udzieJić lub inie. 

Pan Antoni Brejski na w1lasne życu
n~e będiz~e tylko za zezwolemem tej komi
syi· wyplacaf stypendy.a. Adresy komisyi: 
f ran.ci.szeik Matysiak w Gelsenk~rchen, Vi
ktona.str. 45. Jakób Bartkowiaik z Horst
hausen, ul. Roonstr. nr. 6. Marcin Maj
chrzak z Schonnebeck, ul. Oph(}fstr. nr. 4. 
StanisJaw Krzyżańskl z. Oberhausen, ulica 
Kirr.chwegstr. 110. Wojdeich Kotowskii z 
Essen. Plankstr. nr. 58. 

Zarząd kornUetu „Swłętojózafacia"„ 

W Recklinghausen-Ost (Hillen) zafo
żono w niedz.ielę, dnia 20 si~rpnlia Tow, 
p0lsko-katolkk1ie św. ·Wawrzyńca. Na 
pierwsz·cm posiedzeniu zapisalo się 19 Ro
daików. Do zarządu z·ostah wybranfl.: Pre-· 
z.esem duchownym z·o.stal rnd,ejsc oiwy ks .. 

. rektor, przewodtniczącym Mkhal Dybi
zbańskii, zast. Ja.kób Hytry, sekretarzem 
Mii:chal Sz.czesny, zast. Wincenty Papież, 
kasyterem Jan Konieiczny , zast. Jan Papież„ 
b:bliotekarzem Jan Durkowia:k, zast. Fr. 
:RaszkiGiwski. 

W Charlottenburgu odby·w'aly Siie w 
sobotę wybory trzech członków dQ dowru 
kośaielruegoi.. „Dzien. Berl." pl'Sze, w ·wy
boru dolroraoo· pod dozorem poli;cy1 re„ 
wezwanej przez m:";ejsoowieg-0 proioosz-cza. 
Spmstowam.iai falszywego protokółu wy~ 
borczego proboszcz łlde przyjął, a na pro
test polaików o<lpow~OO:zial, że madą oddać 
swój -gl-O-S i wynaeść się, inaczej uźyje pra
rwai gospooarza i wyrz.uci kh za drzwi. 



sz-0ść polaków nie byfa zapisa11'a w u
aie 'W}"borczej, nawet takich, którzy oso

biści.e zapisać S11ę kazal~. Polowa z niczem . 
, "Niemczyzna - to kultura". 

· Don<:>szą z poVlliatu chojlllickiego do· 
odejść musia.ta. O pół doi 12 w noicy .lkia- · ·"Westpreussi~hes Kre1·sblatt", że tamtej-

s-h~, że l)'emieckich gl-0sów oddano szy hnspekt.:>r S2Jkólny wydał rozporz·ą-
:.a po-.lskkh tylko 126. ,,Dz!en. l)e(rl." · ·d.zenŁe, zabraniającte w ielemootarnych $Zko 

· /\"1, aby mim()! to Polacy stawj.li si~ lach wieiskDch okręgu jego, ,naukJit czytania 
~c ~ . _ :·:'Czniej na wybory poniedziałkow~. · . · lf b t ł · · k' G ' i PilSama a ai e em aoms Lm. „ ermania • 

Emigracya Polaków w Ameryce. 
Jak donosi ,,Polak w Ameryce", we

dlug urzędQlwych danych statystycznych 
za rok emi.gracytjny, który ukończył sH~ 
d!n~a 30-go iezeiiwca rib., przybyło oo Sta
nów Zjednoczonych Ameryiki z Austro-Wę 
gder 275,693 emigrantów, a pomiędzy tymi 
okiol·o 85,000 emi,grantów pJlskiej narodo
w1ości. Z Ros,yi wylądow•ato w tymi;e1 ro
ku -84,807 emagrantów, z których ma Pola
ków przypada około 7();000, a pol1i1eważ z 
zaboru pruskiego, przybyło okoito 25,000 
Polaków, więc amerykańska Polonia wzro 
sla w jednym rnku wskutek przypły·wu e.:. 
m gracyi o 180,000 osób. Jeżd~ dodamy 
tu i to, że większ,ość emigrantów pO'zosta
wrfa swe ż,ony i ·dziec1i na mh:!jscu i rm1oba
wem je sprowadz1i, skoro tylko zarobią c-0-
kolwiek grosza. to okaże· się, że P.olon:i1ai a
merykańska wzrośnie o 350-400 tysięcy 
glÓ\\. Amerykańska Polonia wzrasta z 
każ.dym roki1:1m, cz.y t·J· wskutek naturalne
go przyrostu, czy też przypływu emigra
cyn, choóa1ż znajduje się w rui•epomyślni1ci
szych warunkach od ·innych narodo1wości. 

~- - -
PoH.ój . 

Japo1'iczycy zostali zn:1cwoleni do u-
tępst\\\ R1osyarne oidmeś1li wielkie Z\\'Y
dęstwo dyplomatyczne, tak S:ię przcdsta
·wia wynik rokowafl pokoj1owych w Ports-
m D·uth. -

Rosya stanowczo oparła się zapłace
niu odszkodowalllia wojenneg10, a świat ku
piecki zs.grozil Japonii, że jej nie da dal
szych sum na prowadzenie wojny, Swoje 
zrobił prezydent Roosevelt, a niemniej mo
carstwa europejskie, dla których potężna 
JaJ)Onia na Dalekim Wschodzie jest nader 
nie bezpieczną. 

Rosya po tak Wi·elkich klęskach nie 
\vtclc strncifa. Warunki, pod jakimi za
ko1'iczyła Rosya wojnę, wzmocnily nawet 
zinów do pewnego stopni1a jej OS!ła.!bioną po
wa.gę i mocarstwowe stanowisko. 

Pomlną wszy ową poJ,owę Sachalinu 
-oddala Rosya tylko to, co i tak do niej nie 
n.a1'cżalo. 

Japonia zajęła teraz silne stanowisko 
na lądz1i'e azyatyckim, o co jej głównie cho
dziło. Pos·adfa protektorat na Koreę, o
trzymałru Port Artura i Dalny oraz -wybu
dlowaną przez Rosyan 1ko1lej żelazną Pro'
wadzącą przez Mandżuryę do Portu Artu-
ra. 

Z warunków p.ok!odaiwych pooota Ro-: 
syai bądź <X> bądź może być dah)ko więcej 
zadowoloną jak zwycięzka Japonia. 

Panna do lowarzvstwa. 
Powieść Ksawerego de Montepin. 

30) 
(Ciąg dalszy). 

- Poz'"-o·li mt pan z kolei zadać so
bie pytarnie? - rzekl tlonoryusz meśmia:
lio. 

- Bezwątpienia. 
- Jest więc pan zup-dnie pe.wll1Y ·i·st-

nieniai teig10 dzieokai? 
- Zda~e mi ~ę że tak, i chciałbym za

i:fownić się, że się nie mylę. Czy nie ma
ghibyśmy obejrzeć tego bil\Jl1ka o którym 
mowa, łfonoryuszu? 

- Dlaczeg,,o 1n/1e? Masz pan do te.go 
wszelkie prawo... Jesteś pan u siebie! 

- Nie jestem \.vcale u siebie, nie mam 
prruwa cho 1111czeg.o, ii mieć nie chcę. 

- Jednakże.„ 
- P!0wieidzialem ci' już raz., pr.zcrwał 

doktór - p.owicdziaiłem, że Giłbert de Va
dans, brat zmarl'eg.o hrabiego Maksymi!l.a
na nic żyje! Powtarzam d raz iesz·cze i 
proszę, że.byś odtąd pamiętał o tem.„ J c
dnocześnie proszę cię o :0bejrzernie tego 
burka w mojej obecności ... 

- Chodźmy, panie„. 

ttonoryusz zaprowadził Gilberta do 
pokoju, w którym hrabia oddal ostatnie 
tchmeindoe. 

Piokói ten znamy. Tam to właśnie, o
koli0 śmh:rtelne-go łoża, czyteLni1k widział, 
jaik f1ilip ukradł tcstameint swego wuja. 

W pokoju wszysrko bYl1o uporządko
wane. 

Jle<lno tylko biu rkJ ;· p11!pit na niem 

pyta silę czy rozporządizenie to wJndanem 
ziostało z Wt!1edzą królewsikiej rej.encyh w 
Kwi.tdzynie? Rodzice są z powoou te~o 
nadzwyczaj oburze.rni, pi0n~eważ te ·dzieci, 
które później d0 W'Y'ŻS'ZY•ch zaikiładów prze 
chodzą niie będą znały kontccL'Jnue im po
trzebnego alfabetu lac1ińskiegi." 

W prze.dostatnim numerze podaje też 
„Gerrnan11a" ów okólnik, o którym WSIJ)o
mniar ,.Dzien. Pozn. ·• 

W dosłownem tfomacz·eniu okólnik ten 
brzmi po polsku: 

Król. P<rniiatowa lnspekcya szkólnai. 
w X „ 

Rocznik No ..... 
Ok ó 1 n i k. 

Kato hckim panom na1uczycielom mo 
J1eJ inspe1kcY1u donoszę 11Jiniejszcm in1lle
iniem król. rządu, że jest rzeczą niemożli
wą ścierpieć, ażeby prusk!i nauczyciei 
ludowy pozwala.ł, ażeby jego własnym 
dzieciom udzielano kośatelnej naukn spo
wiedlzi i komun•:i św. w języku polskim, 
gdyż takie p.ostępowani\e1 niegodne jest 
pruskiiego urzędnika. Naikazuję więc 
'\\·szystk;m katohckim panom nauczyde
lc:m, którzy mają " - rcdzi1nach swych 
dzieci, ·obowuązanc na naukę tę uczęsz
czać, ażeby natychmiast do odnośnych 
księży Z\Hóoi.!i się z stanowczem żąda
niem. ażeby dz;e6om tym, o iile się to 
już nie dzieje, nadal uidz1:elać zechdeli 
n.aiukę tę tylko w ięzyiku niemieckim. Do 
31 bm. n.a.leży z postępowania tego zdać 
mi punktualn\ie sprawę i wymiernić mi 
naZ\v;sko tego księdza, któryby żądanitt 
temu mia? s_: ę oprzeć. 

Król mspektor powiatowy. 

\\„zystko to w imię wolnoścŁ myśli, 
sło\,·a i czynu!" 

Ziemie polskie. 
lPrus laehod:nic~ Warmii i Mazu; . 

Grudziądz. Listem gończym poszuku
je prJkurator pana posła. Kulcrski\e,go, rze
ko:mo za artykuł „Czy będzie p ,olska", któ 
ry byl \V „Gaz. Gr." oglosiJł i podpisal. 
Ust gończiy opiew.a, że p. Kulerska opuści
wsz,y Grudziądz i Berllin, udal si ę byt do 
Szwajcaryi, gdzi·e \Y Bernie przez czas pe
wien przebywał. Teraźniejszy jeg·o pobyt 
niewiadomy. 

O .ile nam wfado~o, p. Ku~crsiki wyje
chait za granicę, aby zupełnie odcHęty od 
świata i ·Jd ~ntenesów, 1odpocząć i wzmoc
nić z·dro\v.ie swoje. Aby mieć spokój, nie 
podal adresu swego rediakcy1 „Gaz Gr.", a 
tern mniej pruskiemu krokuratmawi. Gdy 

stojący, poz•osta·lY w tym samym stanie, 
iak w chwili śmie11oi hrabiego. 

PLóra, tak leżaty tam dlotychczas. Sta
ry sługa: porządikując p.akój, podniósł i po· 
łożył na biturku arkusz bii1bu1y, rzuoony 
przez Filii·pa .na ziemię poza biurko. 

- Oto jest ten sprzęt - rz.ekł tiJno
ryusz do Gilberta, którego łzami okryte o-
czy patrzaly na ·łóż,ko, ina którem brat jego 
zasnąt snem w.1ecz.nym. 

Gilbert zw1rócił się -do. ttonoryusza: 
- Czy masz klucze? - zaiPiytaił go. 
- Są w zamkach - odrzekł kamer-

dyner. 
Zobacz więc, czy to b:1uriko nie za\Yie

ra cz13!sem jakkh pap:lerów, odnJszących 
się oo tego, czego µotrzebuię. 

ttonoryusz przejrzal wszysukae szu
flady. Nie zaw:ierały ~me nk, coby moglo 
przedstawiać iakik101\v11ek interes. Kamer
dyner wtedy podniósł wiekio puł~itu heba
nowego irukrustowanego miedzią. 

I(ilka arkuszy bubuły zsunęło 5'ię na 
ziicm1ę. 

Gilbert schyUl się, aby ie podnheść t' z 
r-0ztargn:12niem spojrzał na hieroglify pra
wie n.~eczytelne, którem~ by~y okryte. 

Naigle zaidrżał, tak samo jak przedtem 
zadrżał P,iVp die Garennes, i spojrzał uwa
żniic. 

Litery cokolwiek niejasne, lecz nie 
trudne ·do odczytania, foJ"lmow.aiły, czyta
jąc z prav."ej do lewej ręki, ten krótki fra-
zes: 

,,To jest mój testament". 
Wszak to nie zludzenk. Najwyraźniej 

cztery sto\va: ,,to jest mój testament!" -
mówił do slcb~e brat Maksymiliana. 

Poczem rzekł głośno do lion-0ryusza. 

L~t-_.że sądu ·wystany do p. Kule rsk1ego z 
wezw~em na tennin, w róoil, zactęto p. 
Kuletsklego ścigać rniby zbrega i nawet po- . 
l~rio a resz t n a jeg..Jt majątek, ·addajf(c nad 
zór ll1ad adm~111i·stracyą wydawniJCtwa se
k~estratorowi sądowemu . Pan I(ulle rski 
z,. pewnością nawet nie wie, co $i·ę dzieje w 

· Grudziądzu w jego domu. 
l(widzyn. Czela<llntk mularskr Karol 

ni.emainn spadt z rusztowania domu przy 
u!1cy Cesa1rski1ej · 1 uległ ciężkiemu zranie-
mu czaszki. W 1Iczni1cy miejskiej doi któ
rej śpiesz.n.ie gai zarnies.i100·0, zmarł ~krótcc. 

Lubawa. Gospodarz.otwii Patalono1Wi 
~ Prątnicy zniszczył ·og;nefl stodołę i staj
mę. Jeden żolnierz . . który w1kwaterowany 
d<J Prątnicy, w owej stodole spal stracił 
życie. Z plom!:e.ni w;ydouyto już t;lko cia,
to zwęgl1one. 

Cholera azyatycka. W Chełmnie u-
martai na chołerę azyatyckę ŻOITla pewnego 
obręczaża. Męża umfoszcz.omio i oido.so
bni·ono w lecznicy chelmiiis.kiej. 

Z Wiei. Kr P~znańskiego. 
Poznań. Wiadomości urzędO\\ e ko-

śaielne. Archidyecezya g.11~1eźnieńska. Ko
mendy udzielono: od 1 lllpca r. b. ks. Wa
\Vrzyniakowi z Świątkowa na beneficyum 
w Srebnej górze. 

Instytucyą kano11 i czną otrzymali: 26 
maja r. b. ks. Leśnik z Srebnejgóry na be
nefi!cyum w Łeknie, 27 czerwca r. b. ks. 
Krakoiwsk1i z Modrza na bie.ncficyum w 
Jaks icach, 27 czerwca r. b. ks. ReysJwski 
z p,asków na ben2ficyum w Kruszwlicy. 

Adrnunistracyą powierzono 1od 1 lipca 
r. b.: ks. Dratwie z Żernik plebanii w 
Swiątkowie, ks. Gieburowskiemu z W1it
kowa plebani \\ Duszni.e i Krnchowie. 

Na w .karyaty p:)\vołano: ks. Rosocho
wi.cza, wikaryusza z Ponieca, na wikaryu-·. 
sza ,,- I(rotoszynie; ks. Dukata, wikaryu
sza z Jaksic, na w1ikaryusza clio Tuczna; b. 
Miorkowskiego, w;karyusza do Witkowa. 

Archiidye,ceizya poznańska. Na wika
ryaty powołano: ks. Olejnl;ka, wikaryusza 
z Gozdowa, do Ostroroga; ks. PJcztę, wi
karyusza z Ostroroga, do' Gozdowa .1 ks. 
Malego, \\ ikaryusza z Kaimi1011ny, do Sie
mowa. 

Gniezno. Kilkunastu ducl10w11ych z 
P.O\\~i.atu gnieźnieńskiego wysłafo doi kró
lewskiej rejencY'i w Bydgoszczy zażalenie 
na nauczyc;.eli, którzy podobno na \Vłasną 
ieldpO'\viedzialmść w najniższych oddzia
lach ·dzieciom p'Cllskiim wykładają naukę 
religii w języku nieIT11Deckim. Ra<lzJca szk·ol
ny Waschow zw1iedza szk0ly i 1e,gzaminu}c 
dzt1eci w języku niemieckim. Rozchodzi 
się wieść, że to jest przyg.otowanie do o
gólnego \\Wkładu rehgii poi niemiecku. Tak 
samo mówią o ukazie, według którieg,o 
nauczyoiele kat<:Jhiccy, polacy, mają dzieci 
własne .zameldować u ks.ks. proboszczów 
do nauki· do sakramentów św. w języku 

1niem~ieckim. „Tagieblatt" pisze, że o tern 
nic nie wie ( ?) ale uważa za rzecz słuszną, 
że wychowawcy młodzieży ni1elllli•edciej( ! !) 

- Cóż zina./azf.eś cokolw1iek? ... 
- Nic, panie doktorze ... 
- Ani testam~mtu, ani niotatkii, odno-

szącej się do istnienia testamentu? 
- Nac, niema.i nŁc podOlbnego. 
Gilbert ztożyl arkusz bibuty, ze ślada

mi pisma i włożył je do kncszeni; podczas 
gdy łiicmioryusz. zamknąl 1puJpQt, ii rzekł: 

- Wszak mówiłeś, 'iJe mói s:ostrzcni.ec 
filip de Garennes przebyl k1lka godzin w 
tym pokoju? 

- Tak, pan~c. 
- Sam? 
- Z panią baironową, swoją matką. 
- W ·nocy, czy w 1dziel1? 
-W p·ołowie w nocy, a w pofowie 

w dzień. 
- A kiedy wyszli z pałacu? 
- Po wyrniesl\eniu Z\\"foik meg1J• n:eod-

żafowamego pa1na... przed wczoraj o 
czwartej popołudniu. 

- Dz :!ękuję ci lionoryuszu... Niemam 
już, przynajmni~j jafk na teraz, ni1c więcej 
do pytania.„ i zbytecznem uważam przy
pominać ai znowu zupclnle milczenie o tem, 
co się tutaj stal1J. 

- Dałem painru slowo, że będę milczał, 
11 •t11i1kt nie będzi1e w stanie zmus!ć mn.ie do 
ztamaruia przyrzeczenia. 

- Ach! ale słów.ko jeszcze... Czy 
wiesz, kiedy sipa<l1kobiercyi zJstaną wpro
wadzeni w poSliaidanie sukcesy1 po moi:m 
bracilc? 

- Nie, panie, i jak sądzę, żadne kroki 
dotychczas w tym przedlmi-001e nie ~ostaty 
jes7Jcze p0cz.yn:iooe. 

- Chciałbym być uprziedzooym o 
dlniu, w którym \vezwani zostaną do ·nota
cn1sza. 

po winn i konicczniiy" wiasnc \\.-ycho\\-yWać 
dzueci w tiuc hu niemieck;.m. Podłemu Ta
geblattowi" nie dzi·wimy s:ę, że tak..i:e ~sa
dy wygłasza. 

Wolsztyn. Rpbotnk:y z pJtbliskiego 
browaru spostrzegli przy b.~egu }~ziora, 
raz pływającą, drugi raz zainurzającą ~1ę 
mlodą panien.kę w ubrainiu. Q<ly ją z wody 
Wydo!b 'Cl.awała jeszcze sfa;}Je zna:ki ży · 

1-0łano zaraz lekarza, który gdy 
ógl tylko śmier~ skonstatować. 

leu poznano pannę służącą, pocho
z Poznantia ai ibędącą od dwóch ty

~ w obowiązkach u jecLncgo z tutei
h kupców. Co tę mlodą panienkę za
·1ie 18 lat liczącą s.powo·doi\valo do sa

mobójstw'a nie wiadomo. - W1cZAorajszej 
nocy spalil s.~ ę do•szczętnie wiatrak mtyna
rza: Dalata zabezpieczony: na 3900 marek. 

Jarocin. W Skoraczewie troje dzieci 
w \vickn lat 6-10 nazbierały bedek z któ
rych matka przyrządzila kolacyę. Wkrót
ce po spo·życiu. cala rndzina, o.jeiiec, matka 
i pięcioro dzieci zachornwalo z ·objawami 
otmcia, a w k ilka godzin późiriiej troje dzi.e
ci zmarło ,,- skutek otrucia. Ojciec 1i mat
ka leżą ni';; bezpiecznie chorzy. 

Borek. Robotn:kowi Szewczykow
skiemu z Pniegopola zmarło w jednym ty
g1odniu czw-0ro dz1i eci na szkarlatynę. Po
zostałych dwoje równ · cż chorych '\Va lezą 
ze śmiernią. 

Ze Ślązka czyli Stare) Połskl 

Wełnowiec. Robotnik hutniczy G rzy
bek, który, jak \\-iadomo, przed kilku mie
siącaq1:· ; zamordował tutejszego lekarza 
knapszaftowegó dr. Geislera, za czyn ten 
nic będz·b śaigany sądownie. Grzybka 
poddano lekarsk iej ·obserwacy1i w rybnic
kim zakładzie dla obłąkanych, gdzie 
stwierdzono, że G. jest do tego stopni.a u
mystow0i chorym, że .za czyny jego nie 
można g·o podągrn16 do prawnej ·od.powie
dzialrności. Skutkiem tego zaniechano po
stępowania karnego przeci\\-ko niemu. 
Grzybek znajduje się obecnie na razie w 
bytomskim lazarcde. miejskim, skąd go 
wywiozą do Pli0\\1! ncyonalnego zakładu 
·dla obłąkanych. o. n'.c b\\icrzy, Że miara 
jego nie żyje, i napisał list do sądu, w któ
rym domaga się ukaranuai dr. Geislera, po
nieważ tenże - jak t\vierdzi - kilkakrot
nie go hipnotyzowal i nakfonił do strzela
nla. 

Mysłowice. Przed kilku dniami prze
chodziła przez tutejszy dworzec kolejo
wy drogoc~nna prz'esyłka. mianowiaie 18 · 
skrzyfi po 110 k ilogramów, zawierające 

piękną sumkę 174 mili·onów marek w zlo
cie i papierach; były to rumuńskie długi 
państwc.we, które wysyłano do dyskonto
banku w Berlinie. Skrzynię z piendędzm1 
przybyły z Oświęcimia Pociągiem oo My
sł·owic, gidzie zostały przeładowane do in
nego wagonu. Czynność tę pełniła 34 ro
botników, z których każdy otrzy.mat za 
pracę swą 1,34 mr. Przenoszenia skrzyni 

- Dam panu znać .. . 
- Uczę na c1.cbie .. . 
- G<lzke mam panu przysl~ to zaw1i.a-

<lomienie? 
Gilbert z·bliżył s i ę do pulpitu, wzuął 

·ni!óro 1i nakreślił kilka wyrazó'\.\' na· arku
szu listowego papieru, który mu poda1t H.o
noryusz. 

- P:od tym adresem, który ty jeden 
będziesz znał - rzekł. 

- Panie dc·ktorze - rzekł sta:ry s.tu
ga - cała ta tajemnica przestrasza mrite, 
pytania, jakie mi pan zadawał przerażają 
mnLe. 

- Dlaczegóż? 
- Zdaje s;ę, ż.e pan wierzysz, że .:oś 

strasz.nego ·zdarzyło si,ę w pałacu jaika ~ 
n~egodziwość ... 

- Nczem11 jeszcze nie w:ierzę, ttono
rynszu, 1nie])Odeirzywam niczego .i nikogo 
- odrzekł d0tktór. - Szukam doWiO<lów. 
których potrzebuję, aby rzuoić św~iatło na 
pewne rzeczy... Do \\11dz·einia ... "\\1krótce 
być może ... 

Scisnąt rękę starego sługi który go od
prowadził do bramy ·od ulicy Garanciere, 
patem pnszedlł przez plac Saint-SuJpŁc~. 
gdz1ie czekał fiakr, którym przyje-chał, i 
kazrul mu jechać do b :ura administracyi pJ-
grz.ebm\;ej, na uliaę Auberv.illers. 

- GulJtę się w domysłach - mówi~ 
do svebi.e, jadąc - co za laibirynt! oo za 
przepaść ciemności! żadnego śladu Ga
bryeli, której urod'z1enlie brat mój ukrywat 
chooiaż zapisał ją {)Od swojem na:z.wiskiem 
w ks.' ,ęgach stanu cywilnego... NłA.ema te· 
statrreintu, gdy ~ymczasem słowa •J<llbit:!; _.na 
bibule s::i ctla mme niezbitym dowodem, 
że testament byt napisany! - Został :za~ 



,d&orowal.o. sz.eścm aiustryad{lic;h urz~dmi-··· 
ków do\vych i dwóch żandarmów. 
nk .mogą dać wyjaśnień. 

Z inayeb dzielnic Polski. „ 

Wars.zaw·a. ·Stan wojenny 'daje czy-:
nowni·kom ·możnoś~ wykonywania · dlal

:.-szych ·gwałtów. 
Sledztwo w faibr.yce Bormana i Szwe

dego trwa \\" dalszy:m C'iągu. fab ryk a o
IJOCzonai jest wojskiem, które d<Jtąd nikogo 
(]Jbe wypuśc~ z fabry.l<ii, dopóki uwięzii.:~ni 
tam rnbotnky n!e wskażą tych, co wy
wlesili czerwoną chorągiew na fabryce. 
Czternastu zagranlcznych poddanych otd
staiv/iOnl() do grani·CY, 50 robotników ze
sfan.:> porządkiem admi1nistracyjnym do 
odkgk·jszych gubern1ii. W fabryce stale 
przebywa karetka pogotow11a ratl'!n~owe
gio, chorych robotn1::ków n:e WiOlno odwo-
zić dlO domu. r 

U Bormana i Szwcde:go wo1jsko nie 
wypuszcza nikogo prócz prncownilków biu 
rowy..:h, którzy za .każ.dym razem podle
gają re\\ izyi. Zarząd fabryczny sprowa
·dza dlr: riohotn1:kó\,. ży;w1ność z tani,'ej ku
chni. a 11a posłanie dla mich spro,,·adzil za-
pas ~knny. Dwóch mżyn>erów spro-·~vo
dz:!.o sobie łóżka i pościel. aby CZU'\Yać nad 
fabryką i \\ raz:e potrzeby dać pomoc o
sacz.onym. 

\\ dzielnicy robotniczej •C·dbywają się 
d;ąg!t. rcwizye. Także na ul:icach 1J1ie us-Ła
je re\\ id1owa11Ie. 

Sprzedaż ul<t·..::zna gazet pra\Yie ustała 
z f..H'\" .-du aresztowania wh:lu chłopców 
n:c pc~!adających -0dp{)\Yied1n.ich pozwoleń. 

\\ ielu ;Oe.brakó\\', złodziei a także i ro-1 
bot!~1!kó\\' nie _p,'Jsiadającyieh lcgity;macyi, 
upr J.\\ niajqcych do zam11eszkiwiania w 
Warszawie, uciekło· i ukrywa s·ię \V ok<J
Hcznych \\ siach. W Wiązowni pJ·di \Va
wrem zebrała się maczna Erczba ucieb111ie
rów, których otoczyło przybyłe wojsko i" 
wfe!t: areszto-wano. 

\V Mnt'.lwie ogtoszono także stan w-0-
ienny. 

\\' naibLższym czas:e nastąpić ma w 
Białymstoku -Ogt!c·szcnie stanu \\'Ojennego, 

Nad gubernią ikowi1d1ską 'za\deszono 
na pewien czas stan wzmocnionej ochr·O
ny 

Warszawa. Zapowiedziany na wrzc
sier'l do Warszawy zjazd lekarzyf1 z caleg·o 
pa1'1stwa, zestal zakazany przez jeneral
guhernatcra. Delegatom towarzysh\" l~
ka:rskich polecono zwrócić wydane w tym 
celu leigHymacye. 

Wiadomości ze świata. 
Z Jłosyi. Rozruchy na l(aukazie. Jak 

urzędown<e ·donoszą, podczas n.iepokiojów 
w mi1ciscowości Mczadiszdszwari \\- Jkrę
gu Duszart, zostało 7 osób zabitych, a 12 
ranionych. Chłopi odmówi·li tam wlaśd
cielo\.Vl! dóbr ks. Bagrati()ln-Muchrańskne
mu, ockla111ia przynależnej mu części zbi1oru 

tern usunięty.„ Przez kogo? Dla cz.ego, 
w ja!kim celu? wsza'k żadna z.bro·dniia nie 
została spełniom1. śmuerć Ma;ksymibiama 
była naturalną. niczego n:e1 'P'otrz,elJ.o\vano 
ukrywa'.), dJa czegóż '\V1ięc odmówiono 
memu bratu spoczynku w grnb:1e familti
ny:m L zakopano jeg·o zwłoki na polu, tak 
iak s:ę zak.apui·e trupa jakiegoś wstrętnego 
Z\\ erzęcria? 

• 
1ie pojmuję t lecz choćbym mfał Ś\\"iat 

·Pomszyć, muszę zinaleś.ć rozwiązanie tej 
panu re} zagadki ... 

W pałacu nikt nie wiedJJ11aJ o istnieniu 
Oabryel1, nie ona jest zatem po\vodem usu 
nięcia testamentu. 

Wypowiedz!iawszy te słowa, Gilbert 
zatrz}mał siG i począł się zastanawiać. 

- !(to wie? - rzekł nreszde - nic 
-ni•e d01wodzll, żeby w ostatni/'Cj chwili brat 
mój nie zwierzył się ze swej tajemniiicy 
przed Raulem de ChalHins, który go nie opu 
SZ!CZa~. Być może - testament wyjawiał · 
istnienie córki, mtejsce, w. kt6rem byla u
krytą, ai wtedy Raul, ażeby odzyskać suk
cesyę, której go Gabr~ela pozbaw'hata, zini
szczyl ten akt... Ach! 111=·e masz 1go- jeszcze 
tego majątku panie Raulu dei Cha1lbins, i ie
żeH córka mojai żyje, nie będziesz go mial 
n.ig<lT ... przysięgam! 

W term miejscu m0lni0kigu Gilberta, 
fiakr Siię zatrzymał. 

-Stamęliiśmy już, paITTie - rzeJd woź
tllica, nachylając s{ę do portiery. 

Doktór wysiadł z JX)wozu 1 1wszedt 
I>Od sklepienie, prowadzące nai wielki dzie
d.z!.ni.ec, dachem siklainnym pokryty. 

. T\eld.en z ·u rzędn.!lków, zbliżając s:.ę, za
PYtal: 

~ " , ~ · . 

żn~w. Gdy uwięzie no tr~,ech przewódcó\.\', 
chłót>fżebrali· się i usiłdwaH prumocą ich 
uwdlnić. Pól kompan łi ~trzeków a kilku 
kozaków pomogło ks. BagrationoWi do 
przeprówadzeni.a ·swych praiw. 

!Nieba w'llm przybyło .ok-0'1-01 1000 chło
pów z rozmaity;ch '<lkręgów do dóbr ikS:~cia 
i domagalo1 s1ę zwrotu zboża, g-r0.żąc Jd'
jami i widłami. ChiłolJ!l oś\.V1i.adczylt na
czelnikowi okręgowemu, że1 dlatego żądają 
zwrotu zboża, gdyż nadal nie będą wlaści
de1owi dóbr skladać dan~rm Ody oficera 
kozaków raniono wystrzałem w głowę, 
dal knże kcmendę dto strzelania i ataku na 
tłum. Po1 p;.erwszych strzałach kozaków 
tłum s1ię rozproszyt I(wdy pot1e\m około 
200 chloipów przybyło z okohicznych gór, 
zwrócili s·ię przeciw n im kozacy. Dobra 
książęce są obsadzone wo~Sikiem. W ja
sny dzień został jeden ko·zak ks. Bagration 
zranio.ny dw·oma wystrzailami. 

Rozmaitości. 
fabrykant .kalek. Z Jar.os law.i a piszą 

do „Dz11ennika Polskiego": Na św.ięto Ma
tki Boskiej 15 bm. udaJą się z różnych 

stron kraju liczne rzesze pobożnych na 
l(alwaryę Pacławską, koto Przemyśla. 
Onegdaj jedna z k>0mpa,nili przechcdz1ila 
\vśród szeregów prze1różnych dziadów, że
braków i kalek Oospt0dyni1 z ipod Jaro
sława dała centa chloipakiowi kalece, s.ii;
dzącemu na wózku. Chłopak, b[1orąc jał
mużnę, żałośnie zawciral: „Mamo, dajesz 
m1 . centa, czy mnie ·nie po;znajesz " Ko
bieta przypatrzyła się dziecku .i ze słowa
mi: ,.Toż to mój syn" - i upadla zemdla-

-la na ziem_ię .. Sąsiedzi kobiety, wiedząC'1 
że przed kulku laty, rówmież podczas od
pustu na Kalwaryll, zagubił slę syn jej i na-

. daremnie go latami poszukiwała, otoczyli 
dziada, silnego., brodategoi mężczyznę i po
słali po żandarma. Dz.ad najpierw poaią
gnąl do siebie wózek z chłopakiem, w~dząc 
zaś, że pątnicy go otaczają, dobył noża i 
jednego z najbardziej na.pie.rających wło
ściain pchną! nożem w pierś, nóż jednak 
ześl!~;..;nął siię po ramieniu torby, tymcza
sem nadbiegli1 żandanni, 1~ uwięzili dziada 
któremu inni dz1ia<ly już spieszyli na po~ 
moc. 

Chłopaka sppowadzono do kancelaryi 
gminnej i tam zeznał, że gdy przed trzema 
laty zabłąkał się w l(alwaryi, dziad zabrał 
go i obiecał i0dprowadz1ć do matki, tym
czasem zawiódł go do· jakiejś swej cha~y, 
tam zwnązat go, położył jego TIJOgę na 
dwóch pniakach i sulnym sk01kiem na no
gę zlamal ją chłopcu. Następnie złamaną 
w bok skręcił i przy\viązal do drugiej, dio
pók1 ·zlamana noga w tern położenJiu nie 
zrosla s:ę. Nadto poza uszami porobił 
chlopcu cięaia i rany i czemś draźnil tak 
że chlopiec d<Jstal za uszami' dwie tr'wal~ 
kule. Chłopca w taki straszny sposób oka
lecwnego, obwoz.il l-0tr po jarmarkach i 

młeiscach odpustowych, omij 3.ł tylko K,al-

- Czy pan ży,czy sobie zamówić po
grzeb? 

- Ni!e, przychcidzę proSl'.ć panów o p.;
wn.e wyjaŚirni.eme. 

- W jakim prz1cdm~ode? 

W przedimiocie przewiezienia 
zwt1cik. 

_:_ l(tóre miało miejsce? 
- Przed trzema d!niami. 
- Bardzo dobrze pa'nie... Taim, na le-

wo, na dole, h;ur:o nr. 3. 
- Idąc za tą wskazóWlką, Oilbert 

wszedł do bmra p-0d nr. 3, gidziie stary u
rzędnik przyjął ·go grzecznie i zapyta!. 
czle;go sobie życzy. 

- Przychodzę do painai - rzekł mu 
doktór - aby g·o priosić ·O informac,yę, w 
jaki sposób przcwiez.ionc zostały zwl101ki 
hraibiego Maiksymilialfla de Vaidans, zmarle
go w Paryżu w swo1:m pałacu, przy uJ!icy 
Oaranciiere? 

- Nic łatwiejszego, zaraz się oowiem. 
Otworzyl k~ięgę i zapytaJ: 

- Po·wi·edz mi pan, jeżeLi1 łaska, ścisłą 
datę przew.iez:· enia zwili0k? 

- Dwudzi~stcgi0 stódmego tego mLc-
siqca. · 

Urzędniik szuika1 pod wskazaną datą. 
-- Ot~ nazwisko, o które pan pytasz. 

ttra:bia l(arol Maksymilian de Vadans, 
zmarlyi przy .uLicy Garanciere; przewi1eZ'io
no .do Comp1egne (Ołse) - fung.on nr. 7, 
wyjechal z Pa1ryża o czwartej m;nut trzy
dzrieści popołudnrn ... 

i ' 
. I ...,. .. 

Zaipewne na kolei... 

(Ciąg dalszy nastąpi.) 

\\"aryę r od czasu żabran'.a chłopca poja
"w.i~ się z nim teraz dopiero tu po raz pier
wszy. · Żandannerya zabrala się energicz„ 
nie do śledztwa ·gdyż chłopak zeznał, że w 
ten sam sposób ten sam dziad jeszcze 
dwóch chłopców okaleczył i dalej gdzieś 
pozbył. Wypadek o~isany nie jest oo
osotin:ionym, zwrócić się przeto należy do 
wsZ1ystk]:ch ·władz bezpieczeństwa, ażeby 
szczególn.ie podczas odpustów zwracały 
uw,a.gę na żebrnków i \\~łóczących się 
z dz1iećmi kalekami. 

Nowy gmach w Watykanie. Dzienni
ki wł01skie donoszą, że Oicie•c ś\vięty za
mf1erza wznJJeść na pół·nocno-wscheidnim 
kra11c11 teryto•ryum watykańskiego, tuż 
pod I3elwede·rem, w~elki gmach. Plany i 
kosztorys w sumie 800,000 lirów są już spo 
rządzone i zah,,1crdz.one. Gmach ten prze
znaczony jest na pomieszczenie rniesżka
rJia kardynała sekretarza stanu, oraz m
nych dygnitarzy papieskich, a także li-cznej 
slużby palacOI\\ ej z rodzi,nami. Służba ta 
m:eściła się dotychczas '' pobliżu komnat 
papieskich, co lliJetylko1 powodowalo ruch 
n[epo.żąda·nY na schodach i dziedzil1cach 
paradnych pałacu "atykańsk1iego, ale nad
to groziło C'iąglem nie.bezpieczeństwem ]).) 
żaru nie()c·.:n:onym zbforom wytakańskim, 
Ten ostatni \\ zgląd decydujący dla wznie
sienia n-0wego, stojącego zupełnie osobn·o, 
gmachu. 

l(awalerski podatek w Argentyn:e. 
Pcid innymi względamii panuje \\ tej tak 
wolnej republice wszelka S\\'·ob.aida, lecz 
na \\ strętnych do żeniaczki kawalerów 
nałożono bardzo wysoki podatek. Płacić 
go muszą kawalerowiei, którzy ukończyli 
20 rok życia i zwrasta d·01 tego stoipinfa opo 
datkowanie, ,jż kawialer 50-letni płacić mu
si miesięcznie· 30 dol. Od 51 roiku st-0pnio
\\ o zniża się ów podatek aż do 70 roiku, 
gdziie bezżGnny jeszcze podlega oplacan\u 
10 dolaró\\ podatku, a dop~1e.ro od 80 lat zu 
pełnie od mego jest Z\\-Olnionym. Takiemu 
podatkowi podlegai<i nietylko kawalerzy, 
lecz też i \','dO\\ cy, którzy po trzech la
tach, które się im po:zostal\via do obżalowa 
nia zmariej żony, powtórnie się rni;e ożenią. 
Prawo to ma jednakże lagodzące okoliczno 
śc1, i to: jeżeli męż-czyzna, kawaler lub 
wdowiec, dowiedzie, że od płci pięknej o
trzymał prz]:najmniej - trzy kosze - jest 
wolnym od powyższego podatku. Chorzy 
~ nie posiadający dostatecznego utrzyma
nia są od O\Vego, dla państwa tak korzy
stnego p<Jdiatku, zwolnie,ni. 

Wartość miliona w Paryżu. Pmiadać 
mili.o.n, być milonerem !.„ - oto szczyt 
marzef1 nieijednego niezamożnego czlow1'.e
ka. W jego pojęciu milion jest tak w1e~ką 
snmą, że zaledwie ogarnąć ją można my
ślą. Coby to czlowi1el< zrobił, gdyby pio
siaidal mi1Tiion !... Jak świetnie urządziliby 
soibie życioe ! „. A ile dobrego czym łby <lla 
swe-kh bliźn!ich !... Gdyby tak wygrać mi
liion !„. 

W tych diniach odlby lo si ·ę w Paryżu 
ciągni1ein1ie lotcry1;, urzą( ~onej na dochód 
związku literatów i dz1enrrnlikarzy frnncu
skkh. Glówna wygrana tej loteryii wyno
si!ła rnili1a.n franków. Szczęśli\q po1siada
cz,ką teg1a1 losu jest uboga „Kantyn1ierka"-, 
dz<ierżaiwczyni bufetu, w 28 putku drago
nów w Sedanie, p. łioferowa. Wd-owa, 
bezdlz:ietna - matkę i męża strncila w ro„ 
ku ubi1eglym - nowa mm10inerka p1ostaJn01~ 
\viila sprzedać swą „kantynę" i osiedlić 
sJę w okolicach Paryża. O wygiraniiu mi
ii·ona zawiadomił ją dyrektor fil :~ Banku 
Liońskiego. l(anty111i·erka przyjęlai wiad-0-
mość najzupelniej spokojnae, ni1e objawja
jąc na·jmni·ejszego \.vzrusze!Il.fa. P ·0\\11edziia
ta tylko, że nie mając dzied własnych, po
myśli o uszczęśliwiamu innych ludzi. W~e
czorem ur.ządzila „pącz" dla calego' pułku. 

>!C 

Paryż.aw1 i zatem przybyłai nagle je<lina 
m:Honerka. „Ma-tin" z tej O\kazyii zastana
wia! stę, czem może być ona w Paryżu ; 
czem ·są w tern wielkiie.m mieśc~e szczęśli
\Vli posiadacze miKona frain.ków. Ostate
c1lnie feliet0iniista „Matma" dochodzi do 
wniosku, że mihon franlków w Paryżu, to 
nk, a przyna1jmni.e j nuewriele. 

Dawniej, przed laty 50, miLion by~a to 
suma poważna, „fortuna", że się tak wry
raz,ić moiżna. Dziiś miHon jest ,.nędzą po
ztacamą", .zwlaszcza dla tego, kto żyje tyl
ko z tego m1lionai i chce utrzymać stosun
kii. mLpo\\1ie<lnie wymagan:om milionera. 

DaJWJniej milfon przynosiił 60.000, a 
przynajmniej SO.OOO franków, które w r><>
rówmmiu z cenami obecnemi, warte byly 
w stosunku dto d7.Jt.siejszych 80.000 a nawet 
100.000 franków. Za ówc~esne odsetki od 
mU!ona można było około r. 1850 żyć \.V 

Paryżu zbytkownie, błyiszczeć w świecie. 
Dzfrsiaj inaczej... l(apitat milkrna fran1-

kó\\, ulokO\Y~ny " walorach pe.\Ynych, z 

. . . ~ ~ 

trudności:ą da 30.000 franków rqcznie:_ -„~"'! 
·bliczmy kioszt życia „mUix>nera", który ma.: 
żonę i troje dzieci,. no i musi . przecie*, za- . 
chować bodaj pozory czlo'\.vieka bogatego •. 

_ Mieszkaniie - stosunlkowo · bardżo 
skromne - wraz z podatkami. lvosztuje go 
5.000 franków. Utrzymrun~·e domu, prz}: 
obsłudze złożonej z dwojga. tylko osóbł 
15.000 franków. Rzecz naturaln~. że przy 
tej sumie n:e może być mowy o ,,przyję ... 
ciach". Toalety pani i jej córe·!<, oraz ubra
nie pana kosztują co najmniej 6.DOO frau
ków. Pozycya to bardzo skromna. Oto 
~ 26.000 franków. Pozostaje 4.000 ina wy
datkli nieprzewidz:iane, wyiazdf na lato, u-

. trzyma.nie powozu, wszystko w rozmia
rnch ba rdzo skromnych. 

A gdzie koszt wychowania i wy
ksztatceniia dz.1eci? Gdzie oszczędność na 
ja;ki takli kapitalilk dla zaipewmienia im przy
szlości? O tern niema mowy. 

Chcąc odpowiednio ksztakić dzueci, 
potrzeba zredukować wydatek na utrzy
mani,e i mieszka.nie co najmniej o 20 pro
ceint, czylli zejśe"' na p.oz~Olm życia, jakie pro
wadzą ludz1ie ,.,dostatnn", że pozór wspa
niale wygląda i brz1ni imponująco. W Pa
ryżu mifon franków nie daje nikomu pra
\\ a do uchodzenfa za bogacza. 

Węsotv ·~ądke 
Pierwsza myśl. 

Nauczyciel'ka: Co to jest za stworze
nie skrzydlate, które co dzień przylatuje d() 
waszego okna? 

Mt oda panienka: To pan fligeladju-
tant ! 

- No, właściwie ja myślałam o gołę-
biu! 

Dobry zięć. 
- Wyobraźcie sobie, wybrałerJ1 się 

razu pewnego z teściową do lasu. \~· tem 
wysuwa siQ jadowuty wąż i ugryzł tę se
kutnicę babę w nogę. 

- I cóż umarla? 
- Gdz1ie tam, żyje do dzisiaj, al~ za to 

wąż w pól go<liiiny zdechl. 

• Wiec Związku -~o\aków 
w Wanne. / 

W niedzielę, dnia 3 września o godz. 
05 po pot. odbędzie się 

uvielkl oańlny wiec polski 
w WANNE 

w saJi p. Breiinga, przy ut. Gelsenkirche
nerstr. w pobliżu kopalni „Pluto". Na wie
cu omawiane będą ważne sprawy, doty
czące Polaków tak w kraju, jak ąa ob
czyźnie, przeto o liczny udział Rodaków z 
Westfali'i i Nadrenii, uprasza się. 

Program: 
1) Zagajenie; 2) sprawa opieki ducho

wnej Polaków w ·Westfalii1 i Nadreinii. 3) 
Stosunek ludu polskltego na obczyźinie do 
kraju ojczystego i obJiwiązki wobec niego. 
4) Stiosunek „Związku Pola:k6w w Niem
czech" do „Straży". 5) O zadaniach „Zwią
zku Polaków w Niemczech" 6) Dyskusya. 
7) Zamknięcie wicca. 

„ZWIĄZEK POLAKOW W NIEM
CZECH". 

Uwaga: Pisma polskie uprasza się () 
powtórzenie powyższego ogłoszenia. 

-,,Związek Polaków w Niemczech" ot 

W niedzielę, dnia 3 września o godz„ 
12 w południe odbędzie się w lokalu p. 
Breinga w Wanne, ul. Gelsenkirchenerstr„ 

posiedzenie Prezydyum 
,,Zwią~ku Polaków w Niemczech''. 
Wszyscy członkowie Prezydyum zechcą 
punktualnie przybyć, gdyż omawiane będą 
waż e sprawy, dotyczące „Związku'~ na
szego. 

Na posicdzenh~ to zaprasza si.ę także 
czkmków Radiyi nadzorczej. 

Tomasz Kubiak, p11eze.s. 
Uwaga: Pisma polsk1ie uprasza się ().. 

Powtórzenie n~n:iejszego ogloszenia . 

. '. :: . ;, ·.-' ' . ' ' :.-; j ~ · 



am 
=====~-Szanowni Rodacy! 

Rodakom którzy pójdą do wojska, pole„am wielki wybór 

epod"""1• .... OJ·~, ... 0 .... ~Ch mojej roboty, najn~wszy wojsk~wy krój, a bardzo tanio, bo jn~ ul 
._, ... W · iiitA VV J 13 marek. Przypommam też móJ 

wielki wybór gotowych ubraó, paletotOw i spodni, 
dobrego kr<ju i roboty. Wielki wybór gdowych ubrań dla chłopców i dzieci, spoduiP, kittle, koszule, rozmaitfg > gatunki, gacie 
szkarpetki, szdki itp. ws:iystko bardzo tanio. Przedewszystkiem zwracam uwagę na mój wielki wybór 

materyj na n branie, paleto ty i spodni, 
z któryd1 ~ szystko pod gwarancyą zoshje odrobione we własnym warsztacie. Pros?" ę z tego skorzystać! 

A. POW I eestr. 13, 
Ntżci podpisani upraszają sweg-0 Ro

daka krobskiego Wenusia Walkiewicza 
wraz z żoną Katarzyną i córką Teofilą ·J 

adres, aby mieć możność s[IQ zobaczyć. 
Stefan Piotrowski, Schalke, 1. Querstr. la. 

M. Nowak, ur. Wyganowska, Schalke, 
K:onig-W,ilhelmstr. 36. 

(3) Krobiacy. 

Szanownym Rodakom poleca'IY'. mój 

salon "ola1•ski 
rołf\CZony ze zakładem do wyrywania plomb1W8.nia, 

wprawiania no~Jch z~bów. Zllrazem polecam 

wielki wy bór 

wiązarkó-..v, kart, powinszowań, listo· 
stowegu papieru 

wszystko z polskim napisem. T12ksamo pJlecam 

wielki wy\Jór e'1;ar i papit•r(l8ÓW. 

Ki·eslę się z szacunkiem 

W a cław Kaube, Oberhausen 
Kirc.h~eg 58. (8) 

I Kalendarz * -@ 

Mr" I ~ skonfiskowany.\ ~ 
a: karbdomowy· 11 
DllF" ~ 
~ .rnstał nam z'vrÓ· -.J 
Olll="" eony, więejeszcze ~ 

nabyć można. C. 
l 1n. z· przes.l,20 

WłoT. Polskt Bochum. I 

~ a.ez iiJ8ć ! 
odacy w Herne i okolicy 1 

Polecam l:lZ!UlOwnyu: Rodakom m6j 

sk ad żelaz _ 
I 

aSZJD 
do gorowi:wia, t;zycia ~ml.Ili~ i wyidżymiini111 

oraz 

\\ szelkich sprzętów kuchen-
nych 

i•o cenach jak m jtańszyeb. 
Zakupione rzeczy od,·tawi:im frnnko do dPrn!J. 

Za gotówkę. Na odpłate. 

Piecyki ·do • ogrzev;an1a. 
Stanisław Ja n ko w i a k, 

• • • • •••••• ···-···· 
Karol Heyl, 

wypożyczalnia kostyumów teatraln,eh. 
Dortmund, Wis8str. 32 Borhum, Kirchstr. 9 

Telefonu nr. 1481. 

Nar0żriik w pob1 iżu Dw(rea główneg ' . 

Dostarczam najlepiej i naJtanif'j ko3tyumy do 
wszelkich przedits.wień teatralnych. 

Chłopca 
pol'Zlldnych rodziców 

przyjmi; w naukę. 

J. Bręborowicz, 
mhtrz s cwski 

w Brucbu, 
ul. J.1a.rya.ńska nr 11. 

2 :zdolnych po
mocników 

na stałe zatrudnienie 
poszukuję natychmiast. 

Karól Mitko, 
mLitrz krawiecki 

w Disteln, 

ulica. Hertenska 63 j t. 

Wiązarki 
z polskimi napi3ami i ta
nio poleea ,~WlAJtU.$ 
PC LS t< P w Bochum. 

Skład ka.pelo~zy 
pod firmł\ : 

Bruckhausener Huthaus 
zwany Guthaus poleca : 

k~pelusze, czapki, parasole, laski, 
bieliznę męzką ee 

. . 

u olf 
właściciel • Gerbe1•, 

Kan en, Mrożnik ul. \i\i e.;tstr. i Sd1n Hr. 

Najstarszy i największy w Kamen interes specyal. 

Eleg. g~rderoba dla panów i ehlopcó w. 
Pracownia ubrań podług miary 

przy gwarancyi za dobre leżenie. 

s eu,a garderoba o ro ot • 
Sl?ecyalny oddział 

dla p ~ ń. panów. i dzf ejei t~ fko do bi· ej i trwalej 

jakości, po cenach bardzo t~nich. 

narktstr. 28. ltlartstr. 28. 

BacznośC! 
..- Dobrze ł tanio 

w skiidZIB skór 
pod firmą :a:.. Schlieper 

w Oberhausen. 
NaJwi~kszy wybór podeszew i wierz· 
chów, oraz wszelkich art)'knłów 

szewsk'ch . 

... ~ : , • .,,-c • • ~.- ••• • - T • 

' . 
Herne, Bahnhofsir. to: 

Naitafazy i 11ajwiększy c h r ze ś ci a ń ski s kła. d w mteJscu. 

Nsjtań8ze źródło zakupna ma· 
ter1j 11a suknie, ubrań dla lll~Ż· 
~zyzn i dzie~i oraz konfekCJ'i dla 
~ niewiast. ~ 

Z•wsze polsb usługa. . ---=-------



Sr. 20t loollam, sobota 2-au września UłOI. 

·--=------...,....._.._____,,,_, __ _.... ____ ,_,, ____________ .._.. __________________________________ .................... ----~~;-·-------------------------------------"~-~ 
Wyicbo:dzi codzien.ni1 z wYlatkiem dni poświatecznych 
Ptze®lata kwartalna na poczcie i u listowYch wYnosi 
J mr. 50 fen., a z odnoszeniem do domu 1 mr. 92 fen. 
Wiarus Polski" zapisany jest w cenni.ku pocztowym 

I Imię Boże za 11.ar1 I OjC~JZDI l 
Za inseraty placi się za miejsce rzadka drobnev;o dndi.tl 
ov,loszenia zamieszczone przed inseratami 40 fen. K'· 
często oglasza, otrzyma rabat. - Listy do „ Wiarn ~i:, 
Polskie~o" należy frankować i podać w nich doklai · 

~ pod znak~em „t. polnisch" nr. 128. 

Rodzice polscy! Uczcie dz.leci swe 

••wić, czytać i pisać oo polsku! Nie jest 

P•łaldem, kto potomstwu swemu zniem

ł!:f~ się pozwoli? 

Z wypadków dnia. 
We Warszawie odbędzie się wiec w spra

wie szko-lnej. 

Warsz. „Gaz. Polska" pisze: 
Dooosiłiśmy, iż grono mueszkai1ców 

Warszawy; wystąp1lo <Io oberpolicmajstra 
z podaniem o p.ozW10JeJ1ie na zwolanie wie
ca ojców, w celn naradzenia się nad kwe
styą sz,kólną. Oberpolicmajster odwolal 
~ę w tej sprawie z wnioskiem ·przychyl
nyim ido jener.al-gub-ematora ii obecnie na 
ręce ilnicyatorów nadeszlo już pozwolenie 
\vlarlzy wyższej na zorgallllzmvainie wieca. 

Odbyć się on ma w dni;u 10. p. m. w 
.n~elę. Zg-od11ie z życz·~niem ini.cyat.:>
rów, w zebraniu tern wzliąć będą mogli' u
dział jedyni'C ojcowie, którzy Już mają dzie
C'l w szkole, lub mają zamiar oddla.ć je do 
sz.k-0ly w roku bieżącym. W zebraniu ·bę
dą mogły uczestniczyć tyEko osoby, posia-
dające bilet iirrrienny. · 

Z porwyższej waid·omoścri można są

d.d: że spra\7-'a szkólna w Warszawie bę
dzie' grunto~1nh:!. omóv.i·ana przez rodzi
ców, a ,„.rięc osoby naJv.~jęcej mł·od-zie--.lą 

$zkólną inte~SQl\vane. 

Telegramy~ 
W a s z y n g to n. Roosevelt otrzymał 

z powodu pomyślnego zakończenia roko
wań pokojowych depesze z życzeniami od 
kilku naczelników państw europejskich, 
pomlędzy innemi od króla angielsk1Jego Ed
warda VII, prezydenta f rancyi Loubeta i 
cesarza memłeck.iego Wilhelma II. 

S w i n o u j ś c i e. flota angielska 
odpłynęła tuztąd do Nowegoportu. 

Be r I i n. Minister wojny von Einem 
wydał rozporządzenie zwracające się , 
przoołw złemu obchodzeniu się przełoźo
nych z podwładnymi we wojsku niemiec
kim. 

O d a ń s k. Z powodu wypadków cho
lery zarządz;iło mnlsteryum zastósowanie 
o.bszernych środków ostróżności. 

H a m b u r g. Pomiędzy wychodźr.a
mi przybyłymi z Rosyi stwierdzono .jeden 
wypadek cholery azyatyckiej. 

Fałszywi askarżyclele. 
Il. 

Już \V pierwszym artykule p.xl po. 
wyższyim tyitułem rzu.aiHśmy śWltatlo na 
taktykę, jakiej się wobec ogółu robotników 
połskich na obczyźnie ch\\fycili politycy 
dortmundzcy grupujący się Około p. K<J
ścielskiego i przyjacuót tegorż. 

Jak owi panowie konstruują zarzuty, 
że ,,Wiarus Polski" i jego zwolennicy pOd
burzaią lud przeciw szlachcie inbclllgencyi 

' i t. d., nai oo jeszcze kilka jaskrawych przy
kładów: 

Gdy na wi~u w Ueckendorńie pano
wie zach'wycający się pp. KiOŚcied:skim, 
Dziembowskim ttd. w~rchwalali „Straż" i 
podnosi1li, że ad\\-okaci Polacy dla· „Stra. 
ży" bezp.lat.rue procesy prowadzić będą, 
wystąpi1 robotnik p. liain z WKemelhausen, 
by S\\'()fo zdanie w tym względ~ie wyp0-

wi'ed'Z\ieć. Bardzo spokojnie i rzeczorwo 
radziił p. Hain odczekać naipłerw, oo z tego 
~ie, bo 4otychczas w sprawi<! „Straży": 
t>ylQi \\~le · łta-msu a cz:yr(ów ntąlo. · · W 
sprawie orwy~h bezplatnych procesów, 

zauważył P;. ttain, że zdarzyło mu się jako 
przewodnk~ącemu towarzystwa polskie
go, iż -prowad~i:l proces poilityczny przez 
wszystk1ie instancye. Gdy sprawę mzpa
trywano w Berlinie, pwsi1t p, Hain pioisła 
p. Chrzan<Y\vskiego, iktóry wówczias bal\v:ii 
w Berlinie, by zastąpil towairzystwoi w <Y
wym prnces1i1e. Pos1e1 Chrzanow~i o<l:
powie<l!zial p. ftajnowi, że nie ma czaisu i 
\V Berlinie mie będizie w 1dniu tym. TYJ11'
czasem - powiada Pt· Hain - z gazet dJ
wiedzialem s.ię, że posel Chrzanowski w 
dmiu tym nie opuści! Berlina i byl w par
lamencie. O.adat p. Hajn i·e.szcu, że gdyby 
byl przyrzekł dobrą zapłatę, aloo gdyby 
~ie byl robotnikiem, lecz .czemś więcej po
ważanem, to- być może, że Posel Chrza
n.owski nfie dailby odpowiedzi -odmownej. 
Nikt się też ujemnie nie w-yraiii1 o p. me-_ 
cenaS1ie Chrzanowskim, dlla którego zire~ 
sztą za dzielną obronę skairbów oor0do~ 
wych robotnicy polscy -czują wdzięczność 
i żywią wielki szacunek, co mógłby po
św~radczy,ć sam poseł Chrzanowski, który 
jako .prezes Związku SokJłów jest w p!e
wnej styczności z robotn.ikamL polskimi na 
obczyźnrl·e. Robotnik p. Haj;n wyrażal się 
także z taktem, a jeżeli się zważy, ile on 
sta:raJ1 poświęci1, aż sprawę towar~ystwa 
jako robotn~k obarczony <l~ tego mezwy
kłe liczną rodziną wytoczył przed najwyż. 
szą i.nstancyą, tedy zrozumre też .t uspra
wjedliwi każdy rozsądny czl<rwiek zara
zem żal p. liaina, jeżeli w swych nadłzie
jach został zawioomny. 

Jesteśmy więcej n~:Ż pewni, że poseł 
Chrzaoowski poznawszy sprawę wyrozu
miałby najzupeln~ej st-owa p. liajna, który 
zresztą tego wszystkiego absolutnie nle po 
wiedział, by uczynić jaką kołwłek ufmę po 
słowi Chrzanowskiemu, lecz jedynie w od
powiedzi na tak bardzo zachwalaną bez
płatną obronę prawną „Straży". 

Co z tego zrobU dvrtmundzki „Dzi~n
nilk"? 

Oto n.ajpierw nazwał słowa p. Iiaina 
stw1ierdzeniiem". Kilka dnii późniiei, gdy iu.i 

JJ b' 'kt, sądził, że nie przypomina so ie ni co po: 
wledz;J.ał p. Hajn, napisał dortmund'Zk1 

Dzfennik" że p. Hajn napadł na dzielnego " ' . posła Chrzanowskiego. Ale na tern me 
koniec, bo dortmundzki „Dziennik" z tego 
powodu napisał jeszcze, że w ten sposób 
podburza się robotników polskich przeciw 
ojczyźnie, gdyż „dygnitarze" westfalscy 
łżą najzaSłużeószych nawet posłów pol
skich! 

Talk wyk.:>rzystał niewinne słowa r-O·
botnika polskiego dortmun<lzkŁ ,,Dziennik"! 

Czyż nie ścina siię krew .robotn.i.kO".V_i, 
jeżeli patrzy na taką meuczdwość, na takte 
falszowanie opinii! 

Czyż oortmun<lzki ,,Dzienrniik" w ten 
sposób nie burzy umystóWi, czyż ·n<lel wk1-
wa trucizny do naszego życia publicznegot 

Tak~:iCh tO' śr0dków chwyta się dbrt
~un<lzki Dziennik" by Kolo polsklie il 
Hl Il I ln' 
wo:góle rodaków w kiraju nieprzychy Je 
usposob~ć dla: obczyzny, bo w tern ma 

Dziennik" swój interes .,wasny. 
" St'W-:iierdzamy więc iii na po~szym 
przykładzie, że „Dziennik" dortmundzki 
z ~uczciwością swą i perfidią stara się 
wszełkjml sposobam.i podburzyć opinię Pt1· 
bllczną w Polsce przeciw robotnikom pol
skim na obczyźnie. 

Tyle· na dziś. 

Polaey . na. obezyźnie. 

Bottrop. „Strar.t", Polacy na. obczY· 
źnie a Polac)'I w kraju. .Jak wielkie ~a . 

l · St "' ·n.-• ~ pole . do .dzua ama ;, raz ,Wl ~sce, ~ąn,~.~· · 
Si~ ·u<ła na obczyznę, o tern mełh póu<::zy · 

ny adres piszącego. Rękopisów sie nie zwraca 

fakt, jaki zaszedł w nite\{lzielę w Tempel
hofie. „Dziennik Berlińskt" w wtorkowy.rn 
11ume-rze pJ-święca kwestyi dluższej arty
kuł i pisze w tei sprawie następujące ustę
py, której niżej przytaczam: W nA.edzii.elę 
miala si ,ę dla tamtejszych Polaków od1być 
schadzka cefom zalożenia tam ·polskiegJ 
towarzystwa .dla znajdujący.eh się tam p0l
skich robotI11ików. Polaków zeszlo się 
okolo 50, byto by ich wiięcej przyszl·o, gdy.
by nie tamtejszy ksiądz Polak, który; z am
b0ny powiedział, aby Polacy na. schadzikę 
me poszli, i żądał, aby PQfacy wstąpiH do 
niemieckiego „Arbeitervereinu", i jeszcze 
ich postraszyJ, u b-ez wi~y. ii pozwole-
11 ia ·księd.za nie wo-Ino żadnego towa.rzy
stwa zakładać. 

Z tego więc jasno wynika, że najp·rzód 
powiJ1na "Straż" zająć s.~ę sprawą w P.)1-
sce, a specyalnie kwestyą wychocfźtwa na 
obczyznę, bo ci. Rodacy1 przybywając_y; z 
Polski na obc.zyznę, n.ie posiadający uświa
<liomien.ia narodov/re!g'O i politycznego, lat
wo mogą wpaść w sidła socyaJ1styczne i 
centrow.e. PanoWie od ,,Straży" ~ „Dzłen · 
niika" dortmundzkiego, oraa;: różni panow\ie, 
grupujący się pod sztandarem ugodowym 
pp. Kościelskiego i Dz!iembowskiego, ~ 
gą sobie z tego różne konsekwencye wy. 

·snuć, ai nie gnieiwać się na „W~aru.sai Pol
skiego", że ,,Wiarus" powiada, iż ,,Stra2" 
najprzód w Polsce porwinna. przei; gorlirw~ 
pracę pokazać, co umf~. „Stra2" powinna 
tak uświadomić w: Polsce caty lud pod 
w•zględ!ern narodowym i obywatelskim, 
aby przyszed~szy na obczyzrn; nife Ignąt do 
niemczyzny, aby by! dla starszych wy
chodżcó\\r1 wzorem, jak dbać o sprawy na.
rodowe, bo do te:go czasu z drobnymi wY
jątkami - jest przeciwnie. 

Józef Strokocz z Bottropu. 

Polskie towarzystwo w Haspe.. 
W ttaspe ,y. powie.cie Hagen zalJŻOOO 

nowe p:odsk(}l-Urnt. t<>wa '"'zystwo pod1 we
zwaniem św. Jana Chrzc. na pasied~u, 
}akńe się tam w ubiegtą niedzielę odbyto. 
Na członków zal}isallQ· si~ przesz.to 30 Ro
daków. 

Następnie zebranie odbędzie się w nie
-dzielę, dniia 3 wrześn~a i uprasza się Rooa
ków O• Ji.czny udział. 

D0< zarządu ·wyibrani zostaJ;i: Ja.n Ja
nidd, prze w.; Michał Moszyk, zaist.; Stan. 
l(urzawa, sekr.; Pawel Snella, zast.; Leo.n 
R.óżankiewicz, kas.; Mardn Wróbel z.ast.; 
Jan Doran bibl. Zarząd. 

W Horst-Emscher odbył się w nie
dzielę dnia 27 sierpnia w-iec „Zjedn. zaw. 
pol." przy licznym udziale Rodaków i Ro
daczek. Wiec otworzył <lih. BJ.gula ha
slem „Szczęść Boże", poczem udziieiil gto
su dh. :Grześkowi x Kastrop. Tenż.e w 
swej przeszł-01 goolz·innej mowie omówił 
wszystkie sprawy robotn·icze ~ knapszafto
we, za co. mu podziękowiaoo oklaskami. 
Dh. Bogula przedstawil zebranym sprawę 
podwyższertia składek mie&i-ęcznych. Wię
kszość czlonków oświadczyła się za pod
wyższeni~m skladekJ. Przemawiali Je
szcze: <lh. Klinkows-ki. który zachęcał, 
ażleby, Rodacy wstępowali d-0 „Z. Z. P.". 
Dh. l(rzywosądzki wykazywał, że pod~ 
wYttszenie slkad-ek: miesięcznych jest ko-
nieczne. Szczięść Bvże ! A. B. 

Hocblarmark. Muszę także Szan. 
,.~arusowi Polskiemu" domeść, H; dzień 
27 sierpnia .rb., był dniem .d!la Polaków w 
Hochlarmak pami~tnJrm i radosnym, gdyż 
w tym dniu1 obchodzJ.to tutejsze połsk·J.-ka
tolickie Tow. św. W<>iciecha swą 5 roczni
cę a.s-tnienia przy łicz.nym u~iaJe bratnkh 
t:>w., któtyc,h. było .og.~em 14: Piękny. i 
wspani.ały "by~ to wj.dok, gdy nasze tow. 

podt swymi sztandarami Wi pJważnym t)Q
chodzie kmczyly do kościola tut~jszego, 
ażeby zadokumentować Wtiern0ść t przy
wiązanie do naszej wiary św. katolickiej i 
ukorzyć się przed ołtarzem Pana Zastę
pów. 

P0 powrocie z kośoiroła od.łJyw,ala S1i ę 
dalej zabawa na sali przy oo'gl0stie pięknej 
mu·zyki. Byly mowy, deklamaicye 1i śpie
wy, a wszystko1 tchnęło szczerem przy
wdązaniem do naszej wiary św. katolickiej 
i m<Jwy ojczystej. 

Telegram od R~<i. ,,Wiarusa Polskie
go" a: toast wz.nieSi'i!ony, n~ cześć i p.om-yśl
ność tegoż wywoła~ burzę oklasków. Ode
grany teatr amatorski „Kusiciele ludu" (po
mimo, iż trudna to sztuka na tutejsze: sto
sunki) wypadl nad'spodziewanie dv-brze. 
Szan. amatorom, a sz-czególnie Szan. ama
torkom składam serdeczne µod.zję.kowanje 
za ich trudiy. Cz.lonkowi·~ Tow~ św. ·Woj
ciecha będą im z pewnmoią wd'zwęczni. 

W końcu przypomi·nam te:ż, jż teraz w 
niedzielę, tj. 3 września po pot .:> godz. ;/i.3 
ma być Tow. św. Wo.idecha odfot~rafo
wane. Są<lzę, iż cz.łonkowie wszyscy si-ę 
stawną, a:bcby mieć pamiątkę z 5 r.xznicy 
.istnienia to.warzystwa. Pozdrawiam wszy
stkkh' R.o<laków. 

U czestnl.1' zabawy „ 

Otrzymu}emy, co następuje; 

Rumian, dnia 30. 8. 05. ---------=-· ..,_,_ -· Na ró-hne na1ega.rlia 'Odltx>wia<lam, że w 
sprawie! un.duszu żelaznego „Sw.iętojózafa
ci!a" napis.atem p. Nowackiemu, co ja o tej 
sprawl1ei myśl~ Kto dclcaw, niech sobie 
ów list u p. N. przeczyta. 

Jestto 2'resztą sprawa, która nie nadaje 
się d() publicznej tlyskusy~" 

Mego roania Wibrewi przek,:mallli.u nie 
zmieniam. Coo1 mLa!l p-0wiedzieć, już po-... 
w1iedzi1alie.m - i na rem kończę. 

Ks. Liss, prob. 

„Sokół" we freisenbrucbu. 
Preisenbrucb, dnia 28 sierpnia 1905. 

Donoszę Szanownej Redakcyi o założeniu 
Tow. giinm. „Sokół" w mLejsoowoiŚdi frei
senbruch -d'nfa 20 sierpnia 1905 roku. Pro
szę szan. R~d'akcyę, ażeby jak o 1innych to
warzystwach, tak i o tuteis·zem byto o~ 
znajmione we „Wiarus.ie Po1sk1m", oo na
stępuje: 

Tow. gimn. „S.Ykół" donosi swym 
czronkom, .jż przy załJżie·ru..u t<>warzystwa 
daf-0 się wpisać na druh6w1 36 Rodaków. 
Do1 zarządu zostali wybram: naczelnikii<~m 
Stan. Wojtaszyk, przew. Bartlo.rmej Do
magała; se.kr. Stan. Oie.zek; kas. franc. 
Rusinek; ławnikami Stan. Jura, Stan. Cel
ka, J. Nowak i Maciej Smektała. Czołem! 

Wydział. 

Wlec w Hochfełd. 
Niech będzlie pJchwalony Jezus Chn'

stus! Szaniownci Re<lakcyi chcę donnl$ć 
~ nkdz·1elnyrn w'iecu w Hochfeld. Prze
'"xx.iniczącym obrano p. R. Sztapi·ńskiego 
z Duisburg; sekr. Pr J. Kurzmińskiego, na 
lawników F. Ratajczaka i A. Cytlaha. O
mawian0 naj}Jl-erw sprawę opiekt <lucho--< 
wnej. P. A. Pietrzak z Hochfeld żalil się 
na brak opielu duchownej \\1 Duisburg i 
HoclńeJ.d. W ter samej myśl~ mówjf p. R. 
Szlapiński z Duisburg. Mówcy sprawę 
ca.f'ą omó\\.1ili, za oo wieoow.nicy oklaskam• 
podziękowali. Wybrano też k.:>mit~t dla 
spraw opieki -duchownej. O I>Olożeniu Po
laków na obczyźnie mów~t p. J. Dr.Y.tdow· 
ski z Oberhausen. Mów~a rozfożyJ hisb
ryę pobytu Polaków na ()bczy7.JUe, JaJdcli 
tlQ prześłado'iy.~ <i~ają Polacy ~strony 
po!tcy4 prl\skiei, ze . strony ~tro~. 
hakatystó\VI i ze Strony. nj~tórycb · ~ · 



7. P·~zn ani.a . Zara.zem \\z)\\ ał m? wca l~o-1 
<lako'.\·. azeby .kazdy I(nd 1k nalezat d() to 
w a rzysrw po l sk1~ch, d 'J ,,Zjedn0czenia za
\\'O-dowcgo polskiego.'' i do .,Zwi e:1zku P <J
lakó\\ ". Poruszył t~ż p. D. sp rawę „Stra
ży", ga11if zarząd „Str.'.1ży " , że jeszcze nic 
Pfa'': ,,·„.:: zdziałał \\' Polsce, a już chce 
11~ · ·fr·c rej wodzić. Ta morwa nic 
pcc." ,JJa s G p. Kolendzie z Dortmundu . 
M<. .v~..:·:i 7.\':r6cil nwag·~ p. K., że jeżeli mu 
si~ P.(! pcd.0 ~a. to niech gł.:)s zabierze. czc
g-.o jednak p. Kolenda nie uczyrnL 

P. Stelmaszyk mówił o wychowaniu 
d7 cd •ia okzyźnie, p. Skowr-0!1ski zaczął 
'' ycll\\ alać „Straż" i 1w~testO\'.'rtl przec1iw 
n.ew· e p. Dro7dO\\ skieg0, 7aczepiają~ ró
\n1n-.'Zffoic „\Viarusa Polsk~::ogo" i ,,Zwią
znk Polaków". 

P. Pictr.?:ak z fiochfeld wchęcal Roda
kó,~·, abv \·stcpr" ali d·o „Zjedn. zaw:. poi." 
i ponad ":vwody p. Drozd:)\vskiego, a w 
lff11'1 c11 '''Zn!óst trzykrotny toast na „\Via
rns1 Polskiego()". 

P. Dr'lzdo" skd dał p. Skowroflskiem11 
10.ctpowirdź na jego wyw•ndy i zaraz·2m 
wskazał, gdz~e ma „Straż" dosyć pola do 
prai.::y, na co w1ecownicy siię godzili, bijąc 
g-l~śne -oklaski. 

P . Kaczmarek z fiochfeld mówil o wY
ch:Jwaniu mfodzleży polskiej w rndlzinnych 
stronach i ganił tych panów z Poznania, 
którzy za mało dbają o roz1budzen ie ducha 
na rndowl:'g-0 w robot rn kach w P·o lsc2. 

P. Czarli i'1 ski mó\vił -0 szkodtJiw J·ści 
malże(1 stw mieszanyc h. P o•tem p. J. Droz
dowski mów:~l w sprawie popi erania S\Vl{) i 

~kieg{) przemysfu. Z Bochum nadsz·edł te 
legram od Redakcy i ;,Wiiarusa P J lsikiego" 
która zaproszona na wi ec, przybyć nre mo
gła, więc przysłała wiecownikom żyicze
nia. za co w1ieoown.icy wykrzyknęli: nlech 
żyfo „Wiarus Polski". Był tai ph~rwszy po
lityczny wi1ec w Ifochfeld a byto R:odalków 
150, a mowy trafiły im M 1docznie d.c:ii serca, 
b o wszyscy ~ostali 1dJ1 końca. do ·godz1iny 7. 

Wiecownik. 

Wiec w Delmenhorst. 
Wiec zagaił dh. Szlauderbach i oznaj

m l cel wieca, potem przystąpiono do oho
ru biura. Przcw;odniczącym obram) dru
ha Górnego z Ltissum, zast. d!h. tlela, se.kr. 
dh. Pietrzyka, ławnikam~ druhów Gasa i 
Barczaka. Przewodniczący wezwał ze
branych do ści.slego spokoju po<liczas prze
mów\ci'1, tak zwol-ennitków jak i przeciwni
ków, potem udz·ielil gł1osu dh. SosińskP!emu 
z J3.)chum. Mówca rozwiódł się szerniko 
nad położeniem Polaków na obczyźnie, a 
szczególnie Polaków w Delmenh0irst.. Wy
zyskiwanie polskiego robotni.ka nigdzie nie 
jest tak w~1 elkie, jak w laśnie w De.lmen
lmrst ·i to, 111ie tylko ze strony kapitalistów~ 
ałc także J<l z.w1iązków niemiecki1ch i in
nych osób. 

Panna ·do towarzystwa. 
Powieść Ksawerego de Montepin. 

31) 
(Ciąg dalszy). 

- Nie, panie; iurgon udait s lię d·rogą 
kulową, a poni,eważ odiLeg:łość jest zna
cl)na, kJa1d11ktor otrz1ymal rozkaz, z.atr.ey
mania się w wiosce P<mtairme; przyibył 
tam o dz.iewiąt~j :wu.eczór, nocowat :L poje
chaJ -dalej, o cz.wartej rano, na miejscu zaś 
przeiznaciJ :1ro·a w ComJXiegne stamął o dlzie-
·w1.iątej m :inut trzydzieści -zrana... · 

- A zatem furgon, zatrzymał srę w 
Pontarme? 

- Tak, panie, <Ykolo si-edtmLu god.2Jin.„ 
- Czy kto z fa:milLU ti.)warz;yszył 

zw łetkom? 
-- Ten, który podpiiSyWal pap'k:ry, 

fJan Raul tle ChalL1ns, sfos.trzen.iec zmarte·-
go, jak sądz1ę. . 

- A kto prowadził furgon? 
- Niiejakti1 Satutnbn, jeden z naszych 

naJ<laiwinltejszyich furmanów, bardlzo uczd
wy czł1o•wiek, na nieszczzśde cziaśe;m się 
upija.„ Może pan jesteś rezlonkiem rodzL
ny, może masz pan iaikie zażalenie prreciw 
fu rmaoowi? 

- NJe, bynajmniej, żadnego zażalenia, 
potrzebowakm tylkio ctowiedz:ieć się, czy 
prz~wiei.zie:nie Ciial'a odbyto Sli1ę koleją, czy 
też ZWiYkłą drogą... Wiem, oo chcialem i 
pozostaj~ mi• tylko podzrLęk<YWać panu. 

- Nie ma pan za co dziękować, jeste
śmy na rmkazy publiciznośd. 

G iłbert odszed~. 
- T-0, com się dowied:aiał, upewnia 

mn~e oo d·n jednego punktt•: furgon zatrzy
ma:J się w. Pontanne, il stał tam .Jokoło sied'
miń godzin. Miejsce, w: którem Agra i 
Netło w.ytropili tmmne, łeży .na te,rytoryu.m 
Pontarme, nawyżej o dwa kilometry od 

W dys:kusyi zabrał najp rzód gites nie
jakiś ,,radny miasta" . któ ry zaczął w y
d1\rn1ać związek ch rześc iańsk1 centrow
ców. Na sal i powstał w.i ełki śmiech . bJ 
mów,ca mówi{ pól po niemiecku a pół po 
polsku rak, że go, w-ogóle rne było możn1 
zrozumie~~ . 

Drul1 tlupka, przcdsta\\1it •ostatnie ze
brani~ centrowego Z\.\'iąz.ku tkaczy, którzy 
zclżyl!1 P0lakćrn· \\' jak naiordynaitli ejszy 
spos<>b i ,,, kO'i'1...:u rn icrdzili, że po1lskie -01-· 

gai:izacya n·e 1111 prawa bytu, gdy ·oni są 
kat-olikamt, to oni Polaków zastąpią. Dla 
czego oni sic; „Zjednoczenia zaw. p1ol." bo
ją? Ba. \\ łaśnl.c tutaj ich związ~k sklada 
sic wyłącznic ze samych Polaków, \Vięc 
s:ę lekają, ażeby s1Q 'ich „L'rband" nie roz
lecia~. I nd1 Pa\'.\lak przedsta'.\ il prace; 
centro\\ ego związku, który do tego czasu 
jeszcze nic i}ożytecznego n~~ zdzfałal. 

Po przcm(rn· ieniu dh. Prn~o\\ a dh. So
S!Iiski skrytykował pracę Z\\ i;.izków chrn~ 
ścia11skich i socyalistyczn.ych, \vykazat na 
jakiej podstaw:e oni pracują ·i -;wzekon.al' p, 
Gudcra - który by1 Ł przeaiwny polskiej 
-0rgani1za,cyi - że Polak tylko do polskiej 
organiz~cyi należleć powinien, tak dalece, 
że P. Guder ziabral jeszcze raz glos ·1 na
\\'Olywal, ażeby Pofacy tylk0> do „Zjedno
czenia zaw. pol." wstępowali ii przyrzekł, 
że sam się do nieg·e>, zapisze. Socyali.ści 

którzy tak się licznie tn wiec stawili, n~e 
mieli śmiałaś-ci głosu zabrać , t ylko się o 
glądal i na Ab ramskiego ze S lązka, ale on 
także nie p rzybył. 

Druh Szlaud erbach zachęcał wi eco
wni1ków do ·starania si ę o oświatę, któ ra 
jest skuteczną bronią w walce z w yzy
skiem. 

Druh Hupka ubolewał , że we West
fah.lt tylu przt;mys!owców się znajduje, .a do 
Delmenhorstu dotąd żaden nie zawitai, a 
mógłby tam dobrzic przemysł polski pr-0•
spe,rować, szczególnie krawiec, który by 
mógl miec· skład łokciowy i! gotową gar
derobę, mógilby s1obie zapewnić dobry byt. 
--...W ;iec, który się odbył przy licznym 
udziale Rodaków i Rodaczek mial prze
bieg sp·oikojny, chociaż chrześciańscy i so~ 
·cyaliści m6w1com przeszkadlzaH, szczegól
nie dh. Sosińskiemu. Niektórzy z tych, co 
przeszkadzali, Poszli na pok~l\ę ·~ powie
dzieli, że ·Polacy uprawiają wrJ1elkopJlską . 
.agiitacyę, to też mleliśmy na wi.ecu stróża 
bezpieczeństwa. 

Węgrzy a Hohenzollernowie. 
(„Nowa R!eyonma"). 

Niedawno temu wysz.ła w Berlinie bro
szura pod! tyturl·em: ,,Przesilenie na. Wę
grzech a Hohenrollemowie". Broszura ta ~ 
nai .kt6rej jako autor podpisany jest „Profe
sor dr. JuLiusz VJ<n Zei·si·'g", Z'1!imuje się obe 

wi•oski. W Pt0ntarme zatem, podiczas no
cy, św1iętokira~ka ta zamiana zostaiła do
konaną. Raul de Challins towarzyszył fur 
gonowJ: pog;rzebowemu, oin zatem spełnił 
zbrodnię„. nikt inny.„ ale dla cz•ego? Za
ws1Je wychodlzi1 dz:irwna ;iagadika, której 
rozwL'ązania znalt!źć nie m<Ygę! Znajdę je 
jedna'k:że. Taik jest, konLecz:n:ie muszę zna
leźć, przyszili0ść rzurci na to światło. Teraz 
z~mę s[ę Oaibryelą„. muszę s~ę dowiedzieć 
czy ona iyje, czy te2 umarta.... Honorata 
Lefebre wyrn;tosla się do Vie-sur-Salon ... 
P()jadę tam odnaleźć ją i to cLz1iiś jesztze, 
nie czekając jutra! 

· Oiłbe·rt napowrót wsiad~ do fiiakra. 

- Nai dworzec Lyol1sku - rzekrctb 
\ViOŻJnicy. 

Na dWK>rcu <lio·wiedział się o god'Zinach 
odcjśoia pocJiągów do: Joigny, stacyi, d.P któ 
rej •należy dojechać, udając się do V1iic-sur· 
Salon, odldalo:nego oo Joigny ·o osirem d'o 

. dziesi·ęaiu kilometrów • 
1:Pociąg p.)śpieszny i\vychodzU z Pary

ża! o godzinie siódmej mi1nut -czterd.ziieśCJ, 
stawał w foigny na kilka miinut przod wipół 
do jedenastej. 

Gilbert postanowił pojechać tym pvcią 
giiem. 

Przenocuję w J oi,gny i nazajutrz każę 
się zawieść do Vie-sur-Salem. 

Tak zdecytl(lwawszy, ZijaicU obiad w 
bufooie dw1orc·a, i o god'Zliniiei siódmej mi.nut 
czfte1rdzh:!śd pojechał do Buirgund~i ,na poi
szuki.wanJie Honoraty Lefebre. 

if<c.goż sameiroo dn'ia1 po pvłudntu Raui 
de Challins, odwiedził sw•ą ciotkę barooo
·wę de Oareirmes. Przed.item jednakże wstą 
ipi~ do notarry.usza swego wuja, aby g~ za
pytać co .czynić naleźy, żeby zalkończyć 
pred.tko sprawę sukcesyi. 

'Nótaryusz odpowiedmal: 
- Biorę wsystko m siebie za.l'atwienie 

wsz1eilkiich kr~ów sądowy<:h. Za -0skm 

cnym rzckcmym rJzk !a(bm monar:..:hii au
stro-węgie rsk iej i wzywa mocars twa , aże 
by t·~ monarchiQ, która się j u ż przeżyła po
dlzieli ly pod obnie, jak dawną P<l lskę . Po
dziel·one mają być atoli tylko kraj'e c i sl!~ta-· 
wsk:c, WQgrzy natom~ast PO•W1inny otrzy
maćcharakter niezależnego królestwa d ja . 
ko nowe mocarsh\O pod narodową dyna
sty<i, stanqć na, czele przyszkj fedi:racyi 
pallst\y balkai'1skich. A dynastyę tę ma 

1stwo·rzyć Ldon "'cz1LrnkÓ\\n rod.ziny fiohen 
zollernów. 

Dotycz4..:e ttSIGPY tej broszury brzmi<l: 
„Rola, i:iką opatrrn'..lść \\ tym procesie roz 
l')ladu przydziellfa fiohenzolkmom, obej
muje przeprnwadzenie dwóch ważnych 
za<lai'1: p!~n\ szc:m bykby utwc-rzeni.c k0ia-
1i~yi ludów slov. iiańsknch ·\\ Austry1:, dru
g11em wyniesi.„nie WQgier do rzędu samo
dzielneg.o, królestwa. Wilhelm II może 
'::skrzes!ć .czasy węgicrskir.=1go in pcrializ
mu jaki ·stn.tał za dynastyi andegawe11skiei 
pod Lndwiki1em I, jeżeli na troniei WQgier 
sadzi tfohenzollerńa. Najtrzehviejszc obli
Węgier są na cafcj linii zgodne z ,inte11e1sam1 
ttohenzo.llcrnów. Nieza\vi1slość i paf1stw-0-
wą sam,odzieiność Wągier tylko łtohenzoi 
lernowie ocaJi;ć mogą. Zadaniem Węgrów 
powinno byr.3 o<>tateczrnc po1grzebanic stru
P.ieszalego c:elska dv1s.iejszej monarchii 
austroi-węgierski·ei, bo tylko na grobie tego 
trupa Węgry ·'Jdżyć mogą do dawn·::j po•tę
gi i świ etno1śc.i." 

Zdania te wystarczają chyba, aby dio
kladnie poznać tendencyę owej brnszury . 
Na temat bl i.zkic:go już rzekomo mzpadn i ę
oia się monarchi'i austro-\vęgie rskiej pisano 
o d la t wielu bar·dz·o dużo-. ·R ozmai ci po li
tyczni myśl iceli roz maite przytem w y . 
snu walii w nioski i staw1iah horoskopy. W 
tym przy padku ato li aż n<łzby t śmaalo w y„ 
stąP,i·ono z myślą, ab y spuściz n~ PID tla1bs
burgach na Węgrzech obj ęl i tlo henzoller
nowie. Nue dz1iw więc, że broszura ta sta
ła się niemałą sensacyą. 

Rzecz. znamienna przytem, żiei na Wę
grzech broszura ta wywołała w idl()czne za 
ktopotani·e. Obi.e zwalczające się tam za
WZ'ięch e strony: rządowa i .opozycyjna ,do .. 
patrywaly się w niej początku intryig.i prz~ 
c~wnego obozu. Prasa lroalicyi narodJl\v ej 
posądzała przywódzców partyi Tiberalnej , 
że to z kh ramienia wydano ten eleborat 
celem zdyskredytowania dążności koait1·
c~; po str.:mie rządoi\V'ej znów domyślano 
się , że jest to sprawka publicystów opozy
cyjnych, ·obliczona na to, aby bardziej je
szcze utrudnić ~polrożen.ie obecnego rządu. 
Z obu stron zaczęto więc gort.iwie dJcho~ 
dzić , kto ie-st autorem bwszury i do które
go należy obozu? Wymiemony przez or
gan hr. Tiszy ,Az Ujazd!" jako: domniema
ny autor węg,iersk~ dziennikarz . i0pozy,cyj
ny, Julian ·Weńss, natychmiast wyikazal tle'Z 
P-Odstawność tego posądzenJ.a, a w celu wy 

·dni wszystko może być uk011cz~mei ... Pro
szę tylko pa1na a do-starczenie mi bc.z,wto
cZ'nie papierów ustanawiających stopieft 
pokrewieństwa, tak pa•na samego, jak ń; pa 
ni baronO\yei de Garennes ze zmarłym 
hrab:ią dei Vadans, niezbędny.eh jako dowp... 
<ly ;praw was~ych do spadku. 

Raul zażąda! J'd baronowej tych papie 
rów. Byly one g<Ytawe. Młody czlow\i'ek 
dostawszy swoje odnióst je nota'rYTllszowi, 
pocze:m powróctit na obiad, :na ulic~ Ma
dame. 

Wiol.al.by odwiedzić panie de Brennes, 
a raiezei Gabryelę, której zamierzał WlY
.znać swą mibść, lecz nie śmiał odmó'.-vić 

-··taproszenria Ciotki. i kuzyna. 
Okotło d~iesi.ątej pożegna~ się i pJ\Vró

nit na uHcę G(bra1ndere. 
filip od.prowadził go oo pałaCti Saint 

Sulpice i pos"edł do swego. diOmu na. uli<Cę 
Assas. 

J uHan VendamiG 'OCZEik 1wał go w swoim 
pomieszkarniu, paląc cygara z pudelka pa
na, plijąc stary rum pocilJdzą'Cy z pańskiej 
piwnicy, i czyta~ąc najnowszy romans, ró
wnież wzięty z bibl ioteki swego pana. 

Uslyszawszy powracającego filipa po 
rzu.c·.i~ .książkę, rum ii cyigairo i zeszedł na 
dól udając wielką pilność. 

- Mam z tobą pomówić, Juhanie ~ 
rzekł mu adwokat. 

- Czy wszystko idzie woo~ug życze
nia bana barona? - zapytał kaJlllerdyner 
z uśmiie.chem. 

- Wszystko idzie jak najlepiej. 
- Zamiana nic z.:>stała odkrytą? 
- Naturalnie, że Thie, zbyt dobrze 

wszystko było obmyślane ... 
- Ah ! pame baronie, przypad.ek bYiwa 

czasem tak złośliwy.~. 
· - J(iiedy się przewidziało wszystko, 

można sobie drwić z ·przypadków. 
Jtt'lian Vendame drapał się w ucno. 

kryc=a rzc.:zy\Yistego antan wdrcżyl na 
wet krcki s4ctowe . 

Energ'rcZ·nern u temu wystąpieniu p 
Weissa za\\1dzięczamy, że publiczn-O"ś6 d 
\\111,;dziaila się o O\\ C'j bruszurzc. bardzo zaj 
-mują,cyd1 rzeczy. Okaza.Jo się przede 
wszystki':::m, że ów „Profesor Dr. Zeisig' 
jest r~cczy "':ście pseudonimem i że poz 
n m ukr:nrn się mało znany publicysta be 
li(1ski Mendel „Okazało się atol~ dalej, ż 
ft'.ncJ.usze na j~j \\ ydal'lie <Jtrzymal ·on z Wę 
gier. Jak bo\\r;cm St\\ ierdzotKl, dziwne za 
intcrcsowan'.c dla tej broszury okazywał 
111:ejaki Aleksander Hanerth w Budapeszcie 
·dyrc.ktor „Spólk,1 eksp·ortowej krók1wsk~ 
węgi1erskiego m:mop":ilu tyt1111imvcgo", bę. 
dącej wlasnnścią barona Pii·ctra tterwga. 
Csete On bowiem jeszcze przed wyda. 
niem tej brioszury przesłał d21iennik0rm \\ ę 
gierskim rozmaite z ni'ej wyciąg,1, a nast ,_ 
pnie staraf s•ę o j1:..j jak 11ajw1iększe mzp'O
wszech11ieme na Węgruch. A zatem: na
pisano ją w Berlini(!, a patronami jej byli 
WQgrzy, i to w dcdatku zairnuic:icy niejako 
urzQdov. c stano,wiska. 

Nasll\\ a s1ię teraz kv\ estya, czy bmszu 
rę tę U\\ ażać należy za wyskok famazy1 
10sób bez większego znaczeni'a p'.J!ityczne
go, czy też za n.ową próbę pewnych kól 
poktycznych, zm erzającą do utor01wama 
drng-1i przyszlym p1D·lit:~"cznym prziewrotom. 
\V pierwszym wypadku m{).żnaby przejść 
ponad nią spokojnie do· porządku dz1i1enne
go, jak nad tylu rnnemi fantazyami1 polity
czne:mi jedn:Jstek, a w drugr1m zasługijrwała
by na baczni·ej szą uwagę . Otóż rnzma1ite 
okolicznoś,oi przemawiają za tern, że mamy 
iu rzeczywiście do czynienia z pewnyn1 
systemem politycznym, któreg0i k:~rown 1 -
ków szukać należy w znacznie wyż:szych 
sferach, niż te, do których należą autor i 
wydawca br.oszury. Przemawia zatem 
z wlaszcZiaJ s tanow1isko, jak ie względem 
niej zajęły organa b erlińskie . 

Usilfuią one wp rawdzie wykazać , że 
1eilaborat rze1cz,on y ni1e ma żadnego zna cze
nia p.oli ty czneg·o, kladą nacisk na uczci
v.1ość po lityki Ni·emi ec względem Austryi, 
·a zw-laszcza wobec dynas ty1i habsburskiej, 
ubolewają, że autor broszury złą przysłu
g1ę wyświadczy;l właśnie łiohenzoJl.emom 
h że prnsa austro-węgiersk aJ zbyt poważnie 
traiktuje ten „niedowarnony pomysl". Lecz 
jeżeli gdzie, to w tym w ypadku zastoso
wać można przystow,i e : kto się unie"\vin
nia, oskarża się. 

W iadomo, że już przed dwoma laty 
rozrzucan o na Węgrzje.ch f,otograiie drugie
go syna cesarza Wilhelma, ·ks i ęaia' Eitel 
Fritza, z podpi,sem: przyszły cesarz Wę
gier". B r.o-szura Mendla jest \\\: ęc tylko 
dalisziem ogniwem w tej <l'z iw:n~j ·intryd'u. 
Do jej autorstw a n.Lkt s lę przyznać nie 
1chce, a jed'na1K nurtuje o na gfęłmko na Wę
grzech - a jak dZ'iś s i ę okazuje, także w 

Znajdowait zuchwalem i ruierozsądnem 
takie wyzy,wa-ruie przypadku, strzegl s~ je 
dnak glośno z tern odezwać. 

fil.iµ mówil dialej: 
-- Nader ważna rzecz wychodzi na 

jaiw„. 

- A więc to dla tego pan haron ma 
takL poważny wyraz twarz.y? 

' - Są to skutki tego, o cz.cm się dowie 
dziakm. 

- Cóż się stal o? 
- Chodzą pogloskU, ie mój wuj, hra-

bia de Vadans, umart otruty. 
- Otruty! - powtórzyl Vendame, ble 

dnąc. · 
- Tak jest. 
- Czyż to podobna? 
- Na nieszczęście bardzo to prawdo-. 

podobne. 
- I czy podejrzywają kogo? 
fillp dial glową zinak potakujący. 
- Kiogoż więc? - zapyta.ł Juliusz z 

zajęciem. 

- Czyż nie odgadujesz? 
- Boże! czy czasem ni:e pana ba.r0 4 

na?„. 
- Tracisz głowę, mój 1chłopcze! ~ 

rzekł adi\.VQkat, wzmsziając ra111ionami -
.cóż się stał0> z. tą jasnośoią umysłu, która 
dotychczas pozwalafa d ·zrozumieć wszy
stko ·z jednego słówka.. Czyż ja bYltem 
przy md:m wuju, kiedy on umarł? Czyi 
ja u nieg0t mieszkare1rn? CzY'Ż go p-ielęgno
wałem? Czyż to ja zadawałem mu bezi re
cepty doktora mikstury prepairowane z ja
\kichś łngredyencyi, znajd'ujących się w a
ptece p~acowej? 

- A Wlięc f- mó\Wł Jułiusz - a ~ięc 
to pan Raul dz Challiins robił to wSiystko„ 

(Chi~ dabz.y nastąpi•}. 



nerh'.nic. Zaklop·ot;ini., jalq:~ in p,-:;zór o
kazuje prasa ,, -ęgierska \\Obec tej bmszu
ry. me może \Vpro\vadzić już w blądi tych, 
którzy batcznici śledzą przebieg obcenego 
prz ~-;il~nia w kraju Madziarów. · 

By~ może, że osobistnści kierujące o
becm1 polityką opozycyjną ng_ Węgrzech 

Hacznosć ~v ~·eci~ f.~seu! 
Kautlyclatem l'ulakUw pr:r wyliorach nznpeluiaj~cyclt w powieci0 1, 

cer nic cz<;;stujc sztur::iJaf1~ami rckndó\v~ ... 
1 SHJ::itllJek żorni rzy o przdożonych jest 
zgoła inny, niż w .Europk. Zwykta tJ 
rzecz '' Japom i, że prosty szeregv\\ rte-.: za.. 
pala sohie papierosa {} cygarn ·~fi\:crsk·· .... 
I k<)mendJ brzmi jako·ś .inaczej, Mniej ha
łaśliwie i groźnie, bardziej jak spok•ojnc 
rnzpon;ądzenie. niż rozkaz surO\\ y. 

· bez.pośrednio jeszcze 11rie mają z tą broszu
rą rnc wspólnego, a nawet, że ukazała się 
ona dla nich nie \\ porę. J cdna1kże z tego 
nie '' yni1ka byn.ajmnicj, iżby szczerze s1G 

gnie\\ ali, że p::inown;e kwcstyę tę poru
szono ii że stała się ona przedmi.ot~m 10z

rrnvślari ogółu węg!erskiegoQ. 

esse 11.~ki , jest znany powszechnie i \~'ieke okola ~p1"tn,-y narod.O'\Y .i . 
za,sln 1.011y literat 

' 
... 1 

;'<! 

· .Jest' \\ tern każdym raz. c. pew,en sy
stem. a na system ten 1baJczną U\\ ag·ę po
winni Z\\ raćać w \Vicdniu. A i dla nas nic 
jest 011 zupełnie chojętnym. 

rrrzrlm <.gitowa~: aby \Y <l.niu ·wyborón· WSZ}'St'..Y Pola ·y t~·lko ua te

go ua,rodowego kawly11ata glosowali. 
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I 
Ruch wyborczy w Prusach Zacho-

dnich przyqrcra rozmiary bardzo zad.O\'. a
fające. W ostatnią niedz!ielę cdby1t się cały 
szereg wiccÓ\\ przedwyborczych i to w 
Toruniu, Chełmży, Kowale\\ ie, Nowejwsi, 
13\;erzg?owic i Lubiczu. Udz;al we \\ szy„ 
stkich tych wiecach byl l czny, rozprawy 
OŻY\\ ir'.)ne , zapał bardzo wieHąt. Tylko za
po·wiedziany wieę w Grzywni1e odbyć się 
nie mógł, gdyż właścic1i•el sali p. Szymań
ski. choć Polak, odrnówH lokalu na/ zebra
.me. Na przyszłą niedzielę 3 \\'rześtl!a, za
vowiedziano- osiom nowych w1ieców. 

I~ównież so·cyaliści, których kan
<lydatem jr~:s t p. Sremski z Poznania, 
:agitują zagorzale zai swym kandydatem, a 
przec1.w p. Breiskicmu. Przedstawiają się 
jaiko prawio1w iemti katolicy a P. Sremski(ego 
naZY\Yają jedynym kandydatem katolicko
polskim ( !). Lud' polski jednaikż~ - jak 
don-}sj „Gaz. Tor." - wcześnie poznał się 
na nich 11 daf im taką odprawę, że oibecni·c 
już ni·e wchodizą do d::imów r-obotnuków 1 
rz~mi2ślników: polskich na rozprawy, tyl
ko chyłkiem podrzucają .odezwy zawiera
jące zwykłe u socyalistów kalumnie prze
ci'.V Kolu polskiemu. 

Z Wiel. Kr Poznańskiego. 
Poznań. Pewien doróżkairz tutejszy 

posiadający parę koni, siw.ka i kareg·o, po
:Zaplatał i:m wstążeczkamL warkocz·e, a-by 
.g rzywy rosły w je<lnę stronę. Nieszczę
sny nliie spodziewał się, jakie fatalnć tr-0-

.skłiw-ość o wygląd zapr.zęgu może p0.cią
gnąć za sobą skutki. Oto nag,)e przystęP'tl
je do niego stróż bezpieczeństwa pubfiic2-
:new w postaci polncyanta i nakazuje mu, 
aby siwemu· konfowh W(J)ló~r czarną wstą
żeczkę, albo wogóJe. zaprzestal fryzury. 
Doróżkarz nie zastósowat się jednak do 
żądania a w razie wytocz·en.ia procesu o 
zdra<i1ę 'stanu zami·erzaJ b!'IO·n~.; się tern, że 
oba konie chodzą w parz~ ii razem z wstą
żeczkami przedstawiają najpterwsze w ca
iym świec~e. barwy czarn81~czerwono-hia
le. 

Informator ręcz:y. za prawidzi1wość tej 
wia<lomoścL Nied1fugo chyba przyjdzie do 
procesów z Panem Bogiem Q kw1iaity cz-cr
WVfl.-Oi-białe a: ludzie z c.zerwonemi n<:>sami 
n.osami będ~ musieli sypiać na czarnd-~a
fej pościeli. 

Łobżenica. Założono tutaj towarzy
stwo n:femieckich katolików, które <loma
gać się będz:ie więcej kazań niemiecklkh, 
śpie.wu n~emieck:i.ego na naboż-eństwach i 
·pracować będ.zi·e nad obroną swy;ch spraw 
naiświętszych, które są zagrożone!!. Za
pisa~-0 się szesnastu czJonków, pomiędzy 
·11li.mf1 tacy także, o który.eh dopiero teraz 
oowłe<lJzitalo się miasto, że są katolikami: 

- W K.ruszce sprz~dial Pioitrowskt 
:S\ ·ój wiatr.a:k i kilka morgów! kupcom \V 

·Lobżenicy, którzy ten maiątek jak inne .:xi
da<lzą kolonizaicyi ! 

Ze Slt1zka e:eyU Stai·ej Polskie 
Oliwice. Prz~'d tutejszą izbą karną to

czył się w sobotę proces prz.eciw formie
rzowi p. Pawłowi Paprotnenm z SzobiszJ
wic o podburzanie do gwałtów, namawia
nie do. nieposluszei1stwa przeciw rnzporzą·
dzeni,0111 urzędowym i >Obrazę. OskarżoonY 
już od pót rnku znajdował się w więzieniu 
śledczem, a w sprawie tej gazety niemie
ckie popisa?y \1..'ówczas sążniste artyku1ly, 
rozdmuchując rze.cz do niemoeliwy1ah roiz
miarów. Tymczasem i tu znów okazało 

. się. że z muchy zrobiono- słonia i ta wielka 
chmura rnzcsz?a się b~z burzy i <lesz1czu. 

Oskarżionemu zarzucano, że w roku 
1903 i 1904 przyJepif na szkole przy ui. 
Tarnogórskiej dwa plakaty z białym 0r
lem i napisem: „J eszcze Polska nie zgi
nęła'·, a nadto rozsytail karty i hsty z gr.oż- · 
baml. do policyanta Kolontaja i rckt1ora 
Mandkego. Oskarżony na sądzie stan ow
czo temu przeczy. 

Pu.envszy śW!P.adek rektor Urbanek ze
znaje, że widział tylik·D ·drugi1 plakat (26 
września 1904 r.), który kazal z<ljąć i po
słał go policyi. Następny śwr.adek waich
mistrz kryminalny Kolontai oświadcza, że 
karty .i 1i1sty, które on otrzymał, mógł pi
sać tylko oskarżony, jak wnost z ·charnk
teru pisma. ~wiaae:k rektor Mandke L.' 

Szobisz1owk z·eznaie, że otrzymał 27 .czer
wca r. z. kartę z Szczakowej, którą się 
czwt obrażonym. 

Sw11adlkowle odweid'Owi pp. Ignacy 
Widera, Pawel Kaiser. Ignacy Sikora 
Hieronrim Papnotny zeznają, że oskarżony 
26-g.o czerwca r. z. w Szczak0'wie ni·c byl, 
lecz był w domu, tak samo i 26-go wrze
śnia i z domu ·ni1e wychodzit. 

Prokurator wnió~l o półtora roku wię
znenia, uważając winę osikarż10nego za udo
wndrn;oną. Naprzeci:wi temu wywod.zH 
obrońca. żle oskarżonemu bynajmniej winy 
nie udow10dniono. Jedyme tylko rzeczo
znawca stwierdził, że pismo na· owy1ch 
kartach i Ustach pod·obnem jest pismu Pa
protnego, na tern atoli. z zupefoą pewnością 
polegać ni1e moż,na, gdyż zdarzył.o Sl!'ę np. 
pewnego razu. że 8 rzeczoznawców prze
mawiało za w:i1n.ą oskarż-O•negio, a tymcza
sem późrniej się wykazało, m został on nie
Wllnnhe skazanym. Zatem obrońca wnosi o 
uwiolnneni~ oskarżonego. 

Sąd przy1chylir się też do tych wywo
dów i' uwolnił oskarżonćgo odi winy i ka
ry pomeważ nie udowodnuono, że to on 
ka~ty i listy pisal li' plakaty przyleplal. K<J:
szta .nrulożono kasie państwoweL K·to atoi. 
poiwetuje p. Paprotnemu półroczne więzie-
nie śledcze? ' 

~iadomości ze świata. 
Nłemcy. Na wiecu Niemców katoli

ków w Strasburgu przemawluał między ·in-
111ymL także radca sądu Grob~r .. M~wca 
przypommał mowę cesarza niemie~kieg;0, 
wygłosrnną w Gnieźrnie i powiedz1a~: 

Pięknie pomyślane słowa cesarskie -·· 
wolność dla każdego WtC wietrze i Jbyczaju 
- muszą być zamienione w czyn. - (O-

W<itte, że jest zdumiony wielkm1 sukcesom 
którego si~ nic śmigJ SJJ<:.ldzicwać . Na 
·os ta1tnicm posiedzeniu przedpoludmo
\Yern k011forencyi przedł0żyl ·\Vitte pisem
ne ultimatum Rcsy1, które JapofJczycy 
wbrew jego spodz tcv,:aniu przyjęli. To 
wydarzeni1c jest \.Vielkiiem zwycięztwem 
Rosyi. W.itt.,; po.wil:;<dział dalej, że na r•OZ
kaz cara M'iko!ai:l odstąpił tylko polu<lnio
wą czc;ść Sachalmu. 

W sprawie odwiedz in fm.ansisty Van
dcrlipa, oświadczył Witte, że Rosya zacią
gnie pożyczkę pokojową. W k;ofJcu wyra
ził Witte nadzieję. że uregulo,wanic p.osz1cze 
gólnych kwestyi nastąpi w ciągu 1'Jdlku 
dni. ł 

Japonia ustąpiła we wszystkich punk- ł 
tach. Przyjęla ona oświadczenie R1nsyu, 
że nie zapłaci fadinegn odszkodiowan1e wo
jennego. Japonia ustąpiła tekża w spraw~e 
rozbmjo,nych rosyjskich okrętów ·wojen
nych i o·grani.czenia rosyjski·ch si~ mor
skich na Dalekim Wschodzie. 

Dz1enniki londyńskie stw11erdzają na 
podstawji~ najwiar-0godniejszych źródeł, że 
w ostatnich dniach, gdy dojście do porozu
mienia 01kazywało s·1ę już niem:::rżli:wem, 
Anglia P1'J raz p:erwszy wystąpiła z inter
wencyą i odwołała s·:1ę do Japonili, jak~ 

. swego najlepszeg10 sprzymierzeńca, aby u
stąpila. Anglia pnwola!la s i ę na to, że dal
s~e prowadzenie wojny wyszłoby tylko na 
k1orzyść Niemiec i ich wpłY\Vl w .Europie 
\\1Zmógłby; się znacznie. 

Z Japonii. Korespondent „Pra111kf. Ztg." 
donosi z Tokio, że w urzędowym organie 
„Kwamp,o" ukazało się roz:porzą<llzeruie mi
kada, na mocy którego, umundurowamie 
żolnierzy jaJ)Ońskkh: będzie znacznie upro
sz·czcme. Jeszcze upr0szczone? Wszak w 
stosunku do efektownych mun.durów 
'\v:ojsk europejskich bylo ono już tak proste 
iJe; wydawało si;ę n,ieprawdopodobnem, aby 
w tym kieruniku jeszcz'e 1alej posunąć się 
można. A jednak stalo s-1ę. Z r0zkazu mi
kada wszystkie rodzaje wojska japońskie
go, a więc, ph~chota, konff1ca, artylerya, 
pionierz.y itd., otrzymają mundur jednolity 
z koloru bronzowego. Nie będz·ie odtąd 
żadnej różnicy w ubiorze gwaird1yiL i zwy
kłych pułkó\V liniowych, prócz małegQ 
znaczka na czapkach; me będzie też żad1J1ej 
różnicy m.1ęd-zy ułanem świetnym a pie.chu 
rem zwykłym. I nie dość tego. Mundur 
jenerała i szeregowca, to dW(lj bli1żn\ięta () 

. z-iemistej cerze. Pierwszemu dodano tyl
ko szli~y bardzo skromne, rnic więciej; świe 
cą.ce guziki zamieniono na. szare, metalo
we. Skasowano wszelkie zlJiceTVla, sznu
ry, lampasy, gwiazdy, helmy itp. Stowem 
cała dekoracya mundurowa należy }uż <lo 
przeszl-0śoi. 

To wynik <loświadczef1, zebranych ·J>O<l 
czas wojny ostatniej. Pole biiwy wywiera 
wrażleni1e pustki. Żołnierz l-cży przeważ
nte na ziemi i niczem od ztemi różnić siG 
nic po""W1i.nien. Blysikot ż0ln·icrz.y b ·.Jfice
rów europejski-eh, to cel wy;borny dla wr;o
gai.. Japończ.y.k WIOii bezpieczeństwo, niż 
paradę. Nic nie powinno błyszczeć na iioł
.nierzu: ani rękoj~ść pałasza, am lufa, ani 

Inowrocław. Sprz.1edawczyki1 na Ku
ja\vach mnożą &i~. Jak donoszą „DZiienn~
kowi l(ujawski-cmu" majątek polski Bława 
ty, no mórg dobrej ~iem~ w powiecie strze 
·lińskim, przeszedł w ręc~ niemieckie. ·W!~
śdcie~ką Bfawat była panu Marya Jasm
ska. 

klaski1). I 
Według tych słów pow1nni powrócić 

guz,iik, nai sznur zloty. Wszyst·ko to po
wŁnno być mctalo.we, jak najwięce:j zblilżo
ne do barwy ziemi, kamienia, drzewa. 

Tym razem więc kobiieta zaiprzepaśd
lla szmat ziemł polskiej i skurczyła oiczY

: 'Znę. 
Gostyń. Przed tniodniem roz-

patnnw.ano oiekaiwą sprawę w są-

<lo kraju jezuic.t i si·ostry :Sacre.-cour. (Prz~ 
ciąkłe ·oklaskii). Według tyich słów powin
no zniknąć nŁejedno1 roz.porządzenie urąga
jące kulturze. O! my słów gnieźrn.e~skich 
nie zapomrni.my. - (Zapalne oklaski l przy 
wtarzania). 

Tyle z mowy P. Orobera. 
To powołani~ si:ę Grobera na sfo\~a 

cesarskie bar.dzo nie w nos b~ie hakac1e 
i gorPiwoom protestanckim. 

Za.rzucają Japończykom, że ślepo- na
śladują Europę. Naśla<luią, to prawda, ale 
nie ślepo. Dowi~dh tego w reorganizacyi 
swojej armi,1 i nietylko w mundurowaniu, 
1-cczi .u W1 mustrze żotnilerskiej. Tak zwane 
pa:radiy wojskowe mają w Japonii inny cha 
rakter, niż w Europie. Niema tej spekula
cyi na efekt zewnętrzny, n.:ema tego pupisu 
Wi ruchach i chwytach przy mustrze. Tam 
<!bają o to, aby każ<ly żiołnierz. umiał się z 
bronią obchoozr.;, aJe gdy na komendę: 

Korespondent gaz~ty f rnnkiurckti.;j 
z naca t2kże u\, age; na różnicę blllrckra
tyzmn j:lpoi1sktcg·O i 111cm~eck.iego. \V 
Nicniczcch urzQdtL'k pocztowy ma zw:>·kle 
taką i11111Q, jakby lask'i robit publi..::zi10śc1 . 
Czto\\ iek niemal się bc1i, prz. sti:;pując do 
okienka. \V Jap011iii urzędii:k, to pan u
przejmy, który mzum.e <losh. 1_ nale że ou 
}est dla publiczności, 11 e publiczn~ść dla. 
nicg,o. Udy w Niemczech l·tvś zaponnn 
we wla~ki\\ ym czasiic zapłacić poda1kó

0

\\, 

otrzymuje 11aty 2hmi2st gro.t..ne '·CZ\: 'anie: 
„Jeżeli \\" oi4gu rrz.:ch dni me zaplacis'z, 
J?.rzyśJemy ci komorn ka". \V Jap.oni·i iua
~zej. Tam urząd podarko·\v y \\ ysyla list 
grzeczny: „POZ\\ abmy sobie przypJ
mnicć panu, że czas za,plamć podatki lub 
PQdać przyczyny, dla który~h pan zapła
cić ni1e rnoż~sz". 

Z Chin. W bankiec1i'.::, '"' ydanym przez 
ks. Czinga na pożegnanie komisy11 która 
udaj~ się w podróż po św1:!ecie <ll~ prze
studycnvan.ia parlamentarnych sposobów 
urziądzenia, \.\ zięli udziial także iute:jsi re
prezentanci zagramczny·ch mocarstw. 

Cesarz.owa wdowa zamterza na Nowy 
Rok wydać rozp·orządizenile, mocą którego 
za 12 lat w Chinach zwołanym będzie par
lament. 

W m~ędzyczasie Chiny będą utrzymy
wać stale peWJną liczbę prz.ędnikówr w kil
ku palistwach, <łby czyni1li studya ,11 zas.tJ 
sowali je przy wpriówadze11iu w Chinach 
parlarrnentar.ne-J fio·rmy rządu. Komisya za
bawi przez miesiąc w JaJ)'oniLi, a następnie 
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pewien do .Europy. 

Rozmaitości. 
Jenerał St()(essel skarży! Znainy o

b roń ca Portu Artura, który port teni pod
dał Japończykom, zamierza, jak d·onoszą z 
P.etersburga, wytoczyć skargę V\ szysikim 
gazetom, które wyrażały się ujemn~e. o je
go ·stanowisku w Porcie Artu1ra. 

Korzystny inserat. Nader ciekaw4 
anegdotę opowiada; Michal Mac Donagh 
w gaz·c;!de „Menthy ReY:tew" o sztuce 
anonsowani.a. Pewien pan zostawiil w ko
ścielne swój .drogi parasol. Nagroda wy
znaczona za znalezienie 11 od.danie takowe
g,o była bezskuteczna. Trafiając przy.pad
kowo· znajomego dziennikarza, opow:iada 
mu to zdarzenie, a ten nie wi1ele1 myśląc 
kaiże mu ogłosić nasbę(J'ujący. inserat: „Je
że.Iii ten pan, który w z·cszłą niedzielę z 
przedsionka koś-oioła św. Pi.otra parasol za 
brat - zajśc~e to było śledzfone - tako~ 
wego ni1e wroc1, oddam go natych
miast oo sądu pod nr. 10. Osobistość <lo
brze znana". Jakie zdziwienie ogarnęło 
owego pana, ki!edy w następnym d!niin.t p<> 
ogloszeniu• przy otw.1eran)i.u drzwi, kamie
nkz.nych blisko tuz.in parasoli nozmaitej 
wielkości i kolorów stojących zastal. Przy 
niektórych były karteczki przywieszton•e 
z uniewi.nnfreniem, że „przez pomyłkę" zo
stały 21abrnne z prośbą, aby sprawy t~j n.ie 
zdradzić, poniewa'i. więcej się me zdarzy. 

Na poczcie. - Wi·csz, jednak na poc2-
cie tutejszej są już znaczno ulgi. - G<lziesz 
to wŁdzisz? - Wolno już uży.w,ać wlasnt
go polskiego języka. - W adresaich? -
NLe ... dio lizania. i naklejania znaczków po... 
<:·ztowych. 

-=:::a:: 

"1ęsoły kącik. 
Przy chrzcie. - Ksiądiz: Jak się dzie

cko ma naizywać? - Cyryak, proszę je
gi0moścr. -A skądże wam do głowy przy
szło takie rzadkie imi.ę? - Pr.oszię jegomo
ści, ja naumyślnie Wl kalendarzu takieg<> 
szukalem. Taki patron najlepszy, bo ma 
mafo lmlizili pod swą op,ieką, to lepiej malca 
dopiJnuje. 

W szkole. - Nauczyeiiel pyta si;1ę chło
pca: Powiledź mi, Józio, i.akie, pożytki ma
my z gę.si? - Józio: Mięso. - Nauczyciel: 
Co więcei? -- Józio: Nie wil~mi. - Nauczy 
aiel: A co made w łóżkach? - Chtopiicc: 
Pluskwy. 

Podczas pogrzebu. A.: Wszyscy W\e
my, że niebosz·czyk żY'ł Ze swą żoną, jak 
pies ZJ kiotem - no, patrzcie, ai teraz wdo
wa po nitm zalew.a się tak rzewnie łzami. 
Nie spodziewałem się po niej tego n'.gdy. 

d1'ie tutejszym. Oto podczas eksportacy1 
śp.. Czorby z Kraojie'Wic brałyi udziat w ża
łobJlY'111 ·pochodzie TowarzlyStwa zie swemi 
choi-ągwJi.lami i tv: Tow. PrzemyslO'\v.ców, 
~obotni:ków ·1 Mł-O<i'Zleży. Katolickiej. Pre
-Z-esów tych Towarzystw sądownie do od
l>Owiedzitalności pociągnięto. Po zbadaniu 
sprawy wszystkicll jednak odi kary uwol
nioM. 

Orolje·r należy zresztą do poslów Po
łakom nadleir nłc przychylnych. 

z rokowań poko)owycb. Zaraz po doj
ściu do skutku porozumi.en'ia OŚ\\iadczył 

"Broń do nogi" kilku żołn;ierzy spóźni się 
o jedną trze'Cię sekundy, to z tego pow::>du 
żad.en ofker się nie gniewa, żaden podbi~„ 

B.: Bo. też płacze ona tylko ze zlaści„ 
że krawcowa sfuszerawalai jej żałobną su" 
knię. 

• 
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· 1 a.::~s:z~~~;;::::~;:~:::,m 
·Roda.kom, i~ w śroilę 30 sierpnia po 
południu o godz. 2 zma.tfa żona e:.łonka 
na~zego 1,~~ł•''~llOCJo M-"'lłt~l~kie;AU 

śp; .Jadwiga Patdska. 
{>ogr7.1'.0 od~ędi:ie się w niechiel ę 

wruśni& o gi)dz. 1/z 1 po południu 
domu ·żałoby, przy ulicy Iudu<1tr1est1·. 

Członkowie z e·heą się zebrać o god.z. 
1, 2 1 po poładuiu w oka!u towsrzyetwa. 

O li~imy na ział pro~i ZA RZ~\ lJ. 

Baczność! 
Towarzystwo św. Jó'zefa w Osterield 

<).znaJmia swym szan. ·członkom, .iż w nie
dzielę, dnia 3. września odbędzie się walne 
zebranie o go&z. 4 po pol na sali p. Grześ
korwiaka, przy uJi,cy ttauptstr. .naprzeciw 
dworca Stid. Pionhc.waż mamy ważne 
spra\VY do zalatw1ienna, przeto liczny u
dział czloruków jest pożądany, tak samo 
będzie można nową iehorąg~ew1 widzieć. 
Goście mile wiidrzŁani. (1) 

W <li. Bieganowski, sekr. 

Tow. św. Antoniego w .Dortmundzie 
donosi sw:vm . cz tonkom i wszystkim ro
dakom z Dortmund.u i okolicy, iż w najbliż 
szą n~roziel.ę, dnia 3 września urząd1za to
warzystwo naslle 

zabawę łatową, 

p~:ączoną z ta11cami. Początek zabawY o 
godz. 5 p.) poł. na sali p. f'. Janlro\v'Sktiego, 
ul. Betenstr. 25. O jak najliczniejszy u
dzial członków i gości prosi (2) 

Zarząd. 

Tow;. Serca Jezusowego w Hamme 
OOUOSf S\.Vyrn alon.kom, ·iż W niedz~elę, d. 
3 wrześni.a o godz;. 7ran~ przystępuje na 
sze Tow. pod chorągwią wspólnie do Ko
muniJi1 św.. Sposobność d·o spo\.vriedzi jest 
w Bochum „w klaszrorze. 

Uwaga: Po pot w niedzielę, 3 wrze
śnia o. godz. 4 odbędzie . S'ie zwyczajne po
-s.iiedze.nie. · Jesi bardzo waina sprawa .do 
rozstrzygnięcia, <i-lateigo o iak na~liczmej
szy udział wszystkich członków. sie upra-

. Zar1Jłd. (1) sza. 

Szanowną Publiczność w La-ar i okolicy 
zapraszain na zabawę., która sie odbędzie 
-dnia 3 września o godłz:. 4 po pol. w t;i:m 
·samym lokalu, gdzie „~ót", tj. u P·. Wilt
tenkampera, ul. Kaiserstr. 63. S~dziewa
my się, .że każdy Polak przybędz11e na pol-
ską muzykę. 

TowrzystWiO św. Stanisława w Herne 
donosi szanownym członkom, iż w niedZ!le 
1ę 3 wrześmia' odl)ędziie się zebranie po po
tddniu o g<J<lz. 3 na górnej sali p. Nussb~u
ma. p,orządetk <l.ziell.my: 1) Płacenie m11~
sięcznych skladek. 2) .Wpis. OOwYCll 
~zlonków. 3) Sprawy tyczące się tow. 4) 
Wyplata wsparcia. Jak najliczru:ei.szy ?-
dzial \V zebraniu pożądany. Gosc1e. mile 
widzliani. Zarząd. ( 1 l 

Towarzystwo św. Józefa w Osterłeld. 
W 11ied'zielę, dnia 10 września t. r. '?b

chodzii tow. nasze 10 rocznicę sweg?' 1st
nie111ia y poświęcenia no1Wej chorągwi, na 
którą wszystkll~ towarzystwa; które za
proszenia odebrały i \Viszystkie .inne tow., 
które d'La braku adresów zaproszeń Jllie odi.'! 
brały jak na3serdee;zniei zapras~amy. Za
razem zapraszamy szi&lli. Tow. sw. Stani
slawa z Boi:tropu, aby raczyło nas zaszczy 
cić S\i. ą obecnością. Program uroczystJ
ści: Po poi. od godz. 1 d<> X4 przyjmowa
n:e bratnich towarzystw, o god'z. 4 wY
marsz dJ kościofa na polskie nabożeństwo 
z kazaniem. Tow będą przyjmowane na 
sali p<)siedzeń ·P. Trenkelkampa, przy r;,:n
ku. P.o na~eństw1e pochód przez nuie
które ulice na salę uroczystości p. tluse
manna przy kościele kat10lickim. Tam bę
dzie piękny teatr, koncert i deklamacy~. 
Wstępne dla członków; tow. 30 fen., dla me 
członków 50 fen. O liczny udziia.t. czl~n-

"ków ·i rodaków z Osteńeld i okohcy 1ak 
najuprzejmiej upraSZ'atnY. 

Uwaga: W sobotę. 9 wrzcśn~a po P~· 
.,.i w niedzielę rano sposobność do spow1e
:dzt św. w Jjczystym języku. .!ow nas~e 
-.przystępuje wspólruie do ko:num1 św .. w me 
„dzt~ rano o godz. Y<i 7: Li-czny. u~iar ~ 
wszystkiem jest pożądany. C~<Mązych i 

as.ys~ent?w uprasza się -0 puriKtualne s(~) 
'\\<'lente s•ę 
·A. Lorek, przew. W. Bieganowski; se.kr. 

Bacz.n-Ość! · Hef·ten ! ·· · Baczuośą'! 
Czkmków Tow„ św. Barb~ry i TD.41

• 

Ś\v'. Józefa, k~órzy siię ~ śpiewu k~d"eł
nego zg~os:i1i,'upra'sza1 się, ażeby-w-· niediie~ 
lę dnia· 3 wrześni·a ·po PDl. ··o g,odz. 3 się sta
wił! do lokalu P. Lechtembómer, ażeby się 
w tej -sprawie mogli p<)rozumieć. u~ 
czny udzial jest bardeo' pożądany. W irnie-
111iu obu tov.·arzystw 

M. Krępulec. (1) 

Koło śpiewu „Jedność" w Bruckhausen 
urządza w niedzielę, dnia 3 wrześnJia o g. 
4 po pol. w sali p. Br1nka, ul. Albrcchtstr. 
swą pierwszą latową zaibawę, na którą się 
sz.ainowne sąsiednie · Towarzystwa oraz 
Rodaków zapra~a Zarząd. (3) 

Towarz. gimn. „Sokół" w Giinn6gield. 
Zebranie od/będzie S.", ę w 11iedz1ielę, dn. 

3 wrześnla o godz . .04. O Liczny udzia! 
druhów i gości uprasza Wydział. (1) 

Towarz. św. Antoniego w Habinghorst 
donosi swym cztonkorm i wsz:ystkntm Ro~ 
<lakom oraz towarzystwom, które ze.chcą 
przybyć na: naszą 9 mcz.nkę polącroną z 
koncertem, śpiewem, deklamaicyami i tea
trem p. t.: „Staryi piechur .i sy:n j15go hu
zar" że za,bawa odbędzie się w ruied'Zielę 
3 w;ześma, o godz. 4 po pot na sah pa.ni 
Wessels, ruie daJeko od dworca. Wstęp dla 
czlonków 30 fen., dla gości 50 fen., przy 
kasie 75 fen. Uprasza się O· licmy udzi.al 
czJnntków i gości. Zarząd. (3) 

Towarzystwo św. Józefa w Erle-Midelicb 
obchodzi w dnrn 3 września 10 rocznicę 
sweg-0 .tstni-enia, na którą wszystkkh nam 
życzliwych Rodaków ·i wszystkie Towa
rzystwa, które od nas z.aproszenia odebra
ty i he, które <lla bralku adresów zapros2ełl 
nie odebra1ły, uprzeirnje zapraszamy. 

Program: Od godz. 2 do 30 przYł
mowani1e bratJ11ich t0warzystw na sali p. 
Witkampa, punktualnile o god2. 4 udamy 
się do kośdofa. Po nabm.eństwie udamy 
sfę .na salę, gd:zk będzie da~sza zabawa: 
koncert, przemówqenia & deklamacye. . O 
godz. 08 rozpocz.nłe Się teatr pod tytufom 
„GetIDWefa". W.stępne dla..czlonków brat.-
1nich towarzystw 30 fen., dla nieczlOll'llków 
50 fen. o jak naHicz.n.i:ejszy adział w uro-
czystości prosi Zarząd. 

Tow. gim.n. ,$okół" w Hochfeld 
do.nosF swym druhom i wszystkim Roda
k.om z Duisburg-H{).chfeld 1 okolicy, iż 
przyszle zebranie odbedzjie się w n;iedzielę · 
dn1a 3 września o godz. 9.0 w lokalu p. J. 
Oiesen, ·Wan.heimerstr. 96-98, na które się 
wszystkich d1ruhów 1 Rodaków zapras!a. 
Proszę w jak naj\\f'tększej lliczbie się stawić 
bo są waż.n-! sprnwy dlo omówienia w spra 
wrej przyszłej zabawy. Goście mile wr
dzfani. W zdrowem ciele zdrowy du1;h ! 
Czołem! Wydzi:ił. 

Uwaga: Posiedzenile Wydziału g.Jdzi-
nę prę<l'zeg. ' Prezes. (2) 

Tow. gjmn. "Sokół'' w Ober-Styrum 
donosi swym członkom oraz wszystkim ro 
dakom zamieszkałym w Styrum i okoJi.cy, 
iż w niedzielę, dnia 3 wrześnt.a urządzamy 
zabawię z tańcem, J)Otącwną z pożeg~
niem rekrutów, na którą szanowną pubh:cz
ność jak najuprzejmiiej zapraszamy. P()
czątek o godz. ;:, r p0t Wstępne przed 
czasem 50 fen., ·przy kasie 75 fen. Muzykę 
dostaw1· pan Podeszwa z Alsta<len. 

Zarząd. 
Uwaga: Zebra.me odbędzie się zaraz 

po wklldem nabożeństwie o .012 przed po 
ludniem i: jest pożądanem. aby się druhio
wie jaik nadliiczniej staiwilii, bo są Jeszcze 
ważne rzeczy tyczące się zaibawy Qi) zała
twli~nfa. Goście mule widziani. Czoł.am ! 
(3) Wydzialf. 

Baczność Okręg IX.! 
W niedzielę, dnia 3 września po rol. 

o godz. 3 w lokalu p. P. Noisten w Ka
strop, odbędzie się zebranie pr~zcsów i na 
czelników okręgu IX. Na porządku <lz,itn
nym są w~ne sprawyi, zarazem obór wy
dzta>lu okręgorw'ego, Wli.ęc komplet preze
sów i naczcln:ików p&ądany. Czclem ! 
(3) Bernard ZmudzJńsrd, 

prezes okręgu IX. 

Baczność Wanne ! 
Kolo śpiewu „Haria" w Wanne doru:>sl 

szan członkom oraz Rodakvm z Wanne j 
okolicy, ilŻ w niedzielę., dniai 3 rwrześnia 
~dZai l(ol.o nasze zabawię na IJWegnanie 
tych członków, którzy wstępują db wojska 
Zabawa odbędzie Slię na sal.ii p. Untersch:e
mannna, uł. BaJmh..)fstr. Początek zabawy 
q ~. 4 po. J>()l. O jak nailkzniejsty..--g.
da.ał uprasza S!lt:. Cześć polskJ.ei ~ni! 
(2) Zarząd. 

· · , Baczność!„Sokoły w .Neumiihl! . 
Przyszle zebranie ·udb~ie 'się dnia 3 

·września o'godz; 4. Upirasza- ·się:,„wseyst

kicłi druhów o punktualne stawienie się, 
p0niew1aż są ważne sprawy do załatwienia. 
Goście, mil·e ·\,ridziani. Cwlem ! . (2) 

Zarząd. 

Tow. św. Wawrzyńca w Reckliughausen-
Ost 

odbęd:zJ!e się posiedzienie 3 września, PJ· na 
bożeństwie O•_ godz. 110 przed: J)Ołl. w lJ.k.1-
tu pani Schi2ppers „Viilla Franka". O 1sz
ny udział \V tem zcbrnni1t.1 prosi (2) 

M. Dybizbański, przew. 

••.• „.„ •• ~•3-•••~ł·• 
Wiec w Broobn. 

W SPRAWIE WYBOROW KOŚCIEL-
NYCH ,, 

odbędzie się w niedzielę, dtllia 3 września o 
go~inie 4 po poi. w sali P. l(uchema. O 
łiczny udział wszystkich parafian uprasza 
Się, gdyż chodzi o . bardzo ważne spraw}'. 

Komitet. 

···········~·· .• 

····=··· Wiec Z \\liązku ·t'-olaków 
w Wanoe„ 

W niedzielę, dnia 3 września o godz. 
05 P-O pol. odbędzie się 

wlelkl 016lny wiec polski 
w WAN•E 

w sali p. Brefinga, przy ul. Gelse11ktrcbe
nerstr. w pobliżu kopalni „Pluto". Na wie
cu omawiane będą ważne sprawy, doty
czące Polaków tak w kraju, jak na eb
czyźnie, przeto o liczny udział Rodaków z 
W estlaHJ i Nadrenii, uprasza się. 

Program: 
1) Zagajenie; 2) sprawa opieki ducho

wnej ~ów w Westfam i Nadrrenil. 3) 
Stosunek ludu połsloiego na obczyźntle d.:> 
kraju ojczystego f ob.:>wiązki 'W'Obec niego. 
4) Stosunek „Związku Połaików w Mem
cżech" do „Straży". 5) O zadaniach ,.Zwią
zku Polaków w Niem~zech" 6) Dyskusya. 
7) Zamknięde ·wkca. 

„.ZWIĄZEK POLAl(OW W NIEM· 
CZECH". 

Uwaga: Plsma polskie uprasza sie o 
p.owtórzenie powyższego ogłoszenia. 

····=··· ·'tZwiązek Polak6w w Niemczech". 
W trledzielę, dnia 3 września o godz. 

12 w południe odbędzie się w lokalu p. 
Breinga w Waone, ul. Gelsenktirchenerstr. 

posiedzenie Prezydyum 
„Związku Polaków w Niemczech". 
Wszyscy członkowie Prezydyum 7.ecbcą 

punktualnie przybyć, gdyż omawiane będą 
ważne sprawy, dotyczące „Związku" na
szego. 

Na posiedzeni·c tlo zaprasza: się także 
cztcmków Radiy nadzorczej. 

Tomasz Kubiak, prezes. 
Uwaga: Pisma polskrle uprasza się J 

powtórzenk mniejszego ogloszenia. -
Baczność Holsterbausen ! 

Wi.ec „Zje<ln. zaw. p~L. ", który się 
mial oo'być w niedzielę, dnia 3 września u 
p. Krafta, nie odbędzie się tam, ponieważ 
salai jesz.cze nie wykończona. Za to odlbę
d2ie Slię u p. Spikra, ul. Frfodrichstr. 

„Zjednoczenie zawod<>we polskie". 

Baczność Herne! 
Z powodu przeprowadzki męża zaufa

nia druha Magi<e~ki, wstępuJe w jego miej
sce, -druh l(az. Gawroński, ·który mieszka 
przy ul. Mbnit-~-ęniststr. ,.nr. 12 ~ }e'St upo-
wa:żniołly oo· zbierania składek. · 

,tZSednoczenie zawodowe polskie"'. ·: 

Wiec w Starogardzie 
O·dbę<lzie siię na.saJE ·p„ ·fil,lddy ~i.a 3 \Wze
śni!a o g()dz. 4 po poL Na porzi\<lku diiąi-. 
nym bardlzo waame sprawyr O -Hemy u
dzfal c.zJ·onków oraz gości· u:pras.za 

„Zjednoczenie zawodowe polskie" 
z Bochum. ·· · · · 

Wielki wiec „Zjednoczenia . zawódoweg() 
polskiego w Lennep przy · Remschekł 

odbędzie Słię w niedzielę ctnia 3 ' września 
po pot o godz. 4 na sa.tti p .. Mussler, „Deut
sches łfaus", przy, ulicy Kolns.tr., na; który 
się sza111. Rodaików i Rodwczki· pracującycłl 
'v ·.:>koJ:i'cy Remscheid i Lennep zap.rasza~ · 

Na1 porząd1lm obrad: Praca w fabry
kach, cegielniach i miny.eh zaw'O'd:ach. IMe 
ważne sprawy. Rderent druh · Sosiński.· z 
Bochum. 

„Zjedn. zaw. pc.L". · 

Wielki wiec ,,Zjedn. zaw. poi."· w ft()łster-
hausen 

odbędzie się w ni·edz1ielę d'nia 3 września 
po pot o g·o-dz. 4 n.a sali p. Selw. Kraft> 
na który się wszy.stknch Rodaków i Ro
daczk·r z E:iclda, tlolsterhausen i o:koJicy 
z-aipraisza. Na porzą<lku dziennym: Spra
wy rnbtomicze i knapszaftowe. Obór mę
żó'\v zarufan~a. Inne ważne spral\Vy. 

„Zjedn. zaw. pot"~. 

Wiec przedwyborczy w Essen 
odbędztie się w niedZ'łelę dnia 3 września 
o godz. 11 przed pot w sal'i p. Van de Loo„ 
przy ulicy Schiltzenbahn 58. O liczny u
dzial Rodaków z Essen, Alten<lorf, Riitten
sichei'd i -calej okoHcy uprasza się. Upra
sza się też wszystkich ~żów zaufooia: z· 
cakgo Esse:n i okohcy, aby pl!zybyfil. Na 
wiecu będą przemawiać także mówcy za„ 
miejscowi. · · 
Miejscowy komitet wyborczy polski dta 

miasta Essen. 

Wiec przedwyborczy w Rottłiau&ea 
odrbęrlxte się 3 wrz~a (w niedzielę) o g~ 
012 przied pot w lokału pani Rohl, przy ut„ 
Dfippelstr., na który się µijr.asza wszyst
ki~h wyborców Po.laków .. Rodacy! ~j 
ry nadchodzą, prz.e.to nliepowmoo ani Joon.e 
go Polaka braknąć na Wiecu. . O licmy U•· 
dz~ prosi - ·. · · 

,J(omitet miejscowy wybm"Czy połsłd" •. 

Wiec przedwyborczy w l(ray 
odbędzie Silę w niedzielę, .3 .września w t.J
kału p.. I(efenhOrster'a, przy. dwiOreu Kray
Sfid o god!z.. 11,Yi przed poi. Na w;ec za
praszamy wszystkich Rodaków z Kray i , 
olrolicy. Przeclwnlicy dokładają wszyst
kich sil, aby wylowoc głosYL polski!e, ~ech 
wię<: każdy przybędzie, aby ws.półni~ ra. 
dzać jak wrogom pokrzyżować sż}"ki. 

Wiec przedwyborczy · w Dellwig 
odbędzn'e si-ę w nie.dziele, dnia 3 września 
o g~. 11 przed pot na saJ!1 wdowy pam 
Hes~~ przy kopalni Prosper I (przystanek 
kolei elektrycznej Essen-Bottrop). Wszy
st1dch rodaków z Dellwig, Borbeck, Sche> · 
nebeck, Prlntrop uprzejmie zaprasza 

Fr. Bogacki, prnew. komitetu. 

Bacznoić! 
Dobrze zaprowa.dzonł\ teba.kę do zaiywania 

poleca 

.Jan Gajewski, 
balwierz 

w Her11e, ul. Bahnhofstrasse nr. 99. 
Na.przeciw gościńca Meinharda. 

w 

Za 21 1st.raty i rekh~ny Redak~y a "'u 
bee Pubłi~?oości nie oJtK>wiada. 

Bacznośś Rodacy 
w Wame ł okolfo7 ! 

D •DQS~ jak najuprze,in iej SzaMwym 
Rodakom w Wanne i okolicy, i.i z dniem 

1 wrz~aia otwieram 

interes fotograficzny. 
prey ul. kolejowej iir. 96 róg Karlatr • 
ob„k koticl<>ła katolickiego. Polec.am el~ 
SzanoWDym towarzystwom do fotogra
fo~uni& grap towan,-ekich, grup ieatral
ny~ jake teł grup weselnych i familijnych. 
i t d. Mam nadziejo, ił &a:no~i .ROdacy 
zechc„ male popieraó w mojem przed-
atoblor•twi • Z t-zacunklm 

J. Gruba. 

~~~~~~----....;....~--------~~-----~----"'.· 
Za •rat. n~d t rłftkeyt o4 ~o'Wlecbłalay A • ł • • t B r • i 1 k .i ·w Bocaa~ - łłltkladem J .adoukam! Wydawttłctwa "W11 rasa 



lir. 202. leollm, niedziela 3-go września 1101. 

; 

łtctlłenn• płsao 11dow1 dla Polak6w •• ob1ZJtnł1, polwłt•o•• · -~· polł1y~n7Dl ł zarobkou.. 

Wychodzi codziennie z "WY'ktkłem dni pośwlateczn::vch 
Pnedplata kwartalna na poczcie i u listowych WYnosi 
J ~r. 50 fen., a z od·noszenlem do domu 1 mr. 92 fen. 
„.Wiarus Polski" zavisany jest w cenniku vocztowYlt1 I lmlc l1ż1 za lłarc I DJczrz11 I 

I 

Za inseraty vlaci się za miejsce rządka drobnego drs:Q 
ogloszenia zamieszczone przed inseratami 40 fen. Kłt 
czesto og!atza, otrzyma rabat. - Listy do „ Wiaru• 
Polskiego" należy frankować i podać w nieb doklatl• 

pod znakiem „t. J>olnisch" nr. 128. ay adres piszącego. R.t:koPisów sie nie zwraca. 

Redakcya, Drukarnia i Ksi~garnia miajduje sit2 w &chum, przy ulicy Maltheeerstrasse. - Adres: „Wiarus Polski", Bochum. - Telefonu nr 1414. 

Rodzice polscy! Uczcie dzlecł swe 

• 1rłć, czytać I pisać [>O polsku! Nie Jest 

Pełakiem, kto potomstwu swemu zniem

llYC ~lę pozwoli! 

Z wypadków dilla. 

Apel do „Straży". 
\\' $praw::e sprzedaży. Blaw.at na Ku

jawach odbiera „Dzil;:nn~!k Kui." następują
cą \\-.t:Womość: 

„Bła\vaty .kupifa komisya kolonizacyj
:na za pośrednlictwem pana Lutra z Amts
waildau (dzisorżawca amtu strzielińska,ego). 
·Na majątek ten dopraw<ly'by niejeden Po
lak reilektowal ! 

:\loiemy .się s.podziel\Vać, że wkrótce 
"'iele 1fJmych majątków średnich i mnrej
.szych kolondzacya kup~ \v .okolicy Strzel-
.na. 

A tu ani komitety powiatowe, ani 
. 0Straż" nic nie czyni." 

Jeden majątek po druginn sprzed:awczy 
c y oddają kolonizacyi, setkji ii tysiące ludu 
polskiego, znów pój<lą za chlebem na ob„ 
-czyznę, lud wola za „Strażą", by przyszla 

·ratmrnć społeczeństWlo, a „Straż" tym
.czasem z ca~em biurem poszła do Dortmuri 
·du , ratować - dortmundzlkiego „Dz~eumi
' ku" i ,,1łożonych w niego peniędzy p. Ko
·ścielskiego. 

.Soju&z angielsko japof1ski jest nader ścisły. 
Japoma i A'Ilglia przyrzekły sobie po ... 

;nfQ(: na w.sxelkie wypadki tak, iż obydwa 
nlocarstwia u\vażać prawlie należy za je
dnę c.ałość, jeżeh chodZli o możliwe zatargi 
.'V A'4 i_. 

Telegramy„ 
P e t e r s bu r g. Oczekują tutaj co

dziennie władomści o zawieszeniu broni. 
I( o n s t a n t y n o p o l. Powstanie w 

'Jemenie uważają tutai za stłumlone. 
Pa r y ż. Rząd francuski dał już od

P-O\\iedź na ostatnią notę niemiecką, w 
sprawie marokańskiej. 

Bydgoszcz. „Ostd. Pr." donosi o 
2 dalszych wypadkach cholery w Nakle, 
jednym w Ujściu, 2 we Fordonie. Z Chełm~ 
ży donoszą, że zaszło tam 6 zapadnięć na 
cholerę. 

Gdańsk. .Eskadra angielska przy. 
by,ła do Nowegoportu przyjęta grzecznie 
przez władze miejscowe. 

B e r l :i n. Magistrat berliński zamie
rza poczynić kroki odpowiednie, by usu
nąć wielką drożyznę mięsa. 

W i e d eń. Cesarz austryacki wysłał 
zara .~ po ogłoszeniu pQmyślnego wyniku 
rokowań pokojowych telegram z życze
nialnego w miejsce dr-a Stuebbla, który 
velta. 

B e r I i n. DotychczaS)owy guberna
tor niemieckiej Afryki wschodniej hr. Go
tzen ma zostać naczelnikiem urzędu kolo
nialnego w miejsce dr-a Stueble, który 
otrzyma inne stanowisko. 

Po stronie księży 
giermanizalorów 

stanęła niedawno je<llna z gazet poznań
skich, wymyślając za centrowymi hakaty~ 
stamJI na lud polski na obczyźnie starający 
się o lepszą opiekę duchowną. 

Oinębiony wszędzi'e robotnik połskt. 
który codziennó.e patrzy na krzywdę dzieją 
cą się mu ze strony, !księży giermanizato„ 
'l'ÓW, walczy, jak może o swe prawa. Je
~elt oo zaś ·wtidzl, że mHvet gazety polskie 

w kraju bez \.\nzględu na gto.śne basta soli
darmości naroduwej stają p-o stronie księży. 
gi.em1an1izator6w: - czy wó\.vczas dzllW'dć 
się można, że gorycz napełnia s~rca tegoż 
robotnika! 

Lecz biada owemu robotnikowi P-Ol
skiemu i biada każdemu, kto wazy się po
tępić takle pojmowanie solidarnośo.i naro
dowej pewnych kół w kraju, - biada mu 
- bo okrzyczą go w 'tej chwili owe kola 
wrogiem kraju rodzinnego, krzykaczem, 
burzycielem, a nawet socyalistą 1 

Czyż dzi\\~ii.ć się możnai przy takJim 
stan~·'e rzeczy, że teraz nam w -0jczyźn~·C' 
dach nad glową zaczyna się palić! 

Podaiwszy ogtosz·ony już przez nas o
kólnik do· 1I1auczycieli Polaków, by dizieci 
swe koniecznie po niemiecku kazali przygo 
towyw:ać do Sakramentów św. plsz'e oto 
,,Loch": 

Oba.wy nasze w1ypow.ied!ziane przed 
niedawnym czasem w artyikula-ch P. t.: 
„Kośctiól a polityka" szybko wlięc zaczyna, 
ją się p.otwier<lzać. Powtf.eidziehśmY1 wów
czas, że rząd, me spotykając się ze staino
wczym oporem ze strony naszej władzy 
kościelinej, będzie coraz <lalej postępował 
na drodze germanizowania rw dzie<lztiiiljle 
kośc,ielnej. Pow.yższ;y bowiem reskrypt 
dotyczy wpt1ost kośdo.fa katohokiego, pod 
którego \.VJYlącznym nadzorem znaj.duje się 
nauka przygotowawcza do sakramentów 
świętych. 

Chcąc zrobić pi1e.rwszy wyłom na tern 
polu, zwrócono się nasamprzód do nauczy
cieli. Rzeczą bow,1em jest jasną, że ci, bę
dąc w 'ZUpełności zależnymŁ odi swej wla
dizy z.wierzchniczej, nie będą mogli oprzeć 
się reskryipto'\Yi d będą zmuszeni zażądać 
oo !księży u<lzielanfa nauki rlefaigii w języku 
ni;emieakirn. .Reskrypt przewd.dude już, ·
.a my ·nadzieję jego w zupeiloości podzieila
my-:; że znajdą się kSl~ęża tacy, !którzy żą
damu temu stanowczo się oprą. Nakazuje 
więc, ażeby nauczyc1·ele 1nazwmska odnoś-
11ych kS!ięży niez;w~.xznie podawam inspe
ktorom. W jakim celu? Chyba ·dla tego, 
aiJejby prz-eciw opornemu księdzu za.żądac 
pomocy wladiz-y <luchmV111ej. Bo nb.kt inmY, 
jaik władza ducho"r,na, nie ma prawa zmu
siić księdza do zgodzenia się na podobne 
żądaniia. Nl:echżc więc tylko \.V)ładza du
cho'wna zgodzt si.ę na tJ. nowe wkroczenie 
rządu w dzie<lz·inę kościelną, a niebawem 
<lioc11ekamy się <lalszY1Ch k·onsekrwienicyi te
go krioiku. Za rozporZ4d,~eniem wy<le::in~m 
do 1nauczyc1eli pójdą [nne do urzędtl!ilkow 
poczto\.V)'1ch, kolejowych itp .. ' ~tórych 
bądź co bądź mamy w ks1ęst\vne Jeszcze 
d·ość znaczną liczbę. Będzde więc coraz 
więcej takich dzaeci, które naukę przygo~o
wawczą do sakrame.ntów św. będą pob1e
raly w języku niemieoklim . . To zaś latwv 
<lJ'lć może rządowi pochop dn otoczenda 
szczególniejszą opieką naukii. przygotowa
wczej, do poddanm1 jej pod .nadzór swoich 
organów, iaik 1i1nspektorów szikólnych, radz
ców rejency}nych itd. 

Powie może niejeden, iż obawy takie 
s.ą bezpoostawn;e. A przecież przypomnij 
my sobk~ historyę sprawy, szkólnej .od cza
sów walkii kulturnej. Wiia<lomo, iż przed 
kulturkampfem kościolowi wspólme z rzą
dem pozostawtiony byl nadzór nad szko
lami ludowemi. Inspektorami szkólnymi 
byl:i wówczas przeważnie księża, wskutek 
czego giennaini.zowanli.e szkół było 111i'emo
żłl11\vem. Od tego czasu zaiczęto jednak sY
s tema tycznie rugować księży z tych posad 
zastępując dch osobnymi urzędnFkami, ID.a 
.których n.aturałnie powołuje s:~ę zwykle lu- . 
'dzt o wrog.iich narodowil polskiemu tenden
cyach. Wladzy duchoWtnej pozostaw:iono 
tylko ogólny nadzór n.ad nauką reli)gil, któ
ry dziś jest j.eldnakże, śmiafo to powiedzii!ć 
mo7ma, rzecZ4 czysto formalną, ograniicza.
Jącą się do tego, Jż władza kościelna ma 

przywti.Iej nadawanfa naueczyd'eiom t. zw. 
misy;1 kanonicznej, t. i. pozwolenia na u
dzielanie nauki rehgii w szkofo:c:b lud-0-
wyich. Prz.ez pewien czas mieli~ jeszcze 
proboszc~oiwrie prawo kontr..1low.amiia Ie
tkcyi inauki religii "" szkotach swej parafii. 
Dz;iś, o ile nam wiadomo, i to prawo już im 
odebrano. 

Zalatw1i·wszy s1ię \V1 ten sposób ze szko 
lamii, zabliera się teraz rząd dJ. naukL przy
gotmvawczej do sakramentów św. Jest 
to, jaik powiledziek·śmy wyżej, sprawa czy
sto \vtewnętrzna1 kościołai katolickiego. T0 
też w tym przypadku przynajmniej spo
dziewać się należy, że wladza duchowna 
za,~usom rządu stanowczo s'ię oprze. Ocze
kuje tego od !lliej stanQwczo cale sp0~eczeń 
stwo, oczekują i ci ·nauczy.cJ;ele, którzy ·be 
tląc Wi sercu P.olakamJi, z bólem będą su~ 
musieli zastósować do now.eg·o rozporzą
dzenia. 

Tyle ,,Lech", który iedn~owoż ma~o 
doznaje poparcia prasy polskiej w Jdwa
żnem \violaniu 0 nasze słuszne prawa w 
kościele . 

„Wtiarus Polski" już przed laty wska,_ 
zyiwal na starania rządu pruskliegoi cerem 
giennanizacyi przez Kośc11ól. 

Wówczas jednakowoż większa cz~ść 
gazet polskich w kra.iju stanęła W1 obronie 
księży giennanizatorów ,przez oo natural
nie osłabiła czujność ~pinii~ publicznej w tej 
sprawh\e ii nmly: już i tak .opór naszej· wła
dzy duchownej w kraju - jeżeli wogól'e o 
oporze mów<ić moona - w1obec zaikusów 
rządu pruskiego stawał się coraz słabszy. 

Jakoż mogło być inaczej, kiedy wię
ksza część gazet pozntańskich bronifa cen
trowców t filarów centrowych, a Wi~ 
broofila pośrednb giermanizacyi przez K«)'
ściół, a wszystko z rui·cchęci do poNtykii lu
<lu polskliego na obczyźnie. 

Dzisiledszy smutny stan rza•czy w Po:l
sce Jest we \.vdelkiei mierze skutkiem tego, 
że gazety polskie' w kraju <liawn:iej nie. speł 
rl1lły w tym względzie należycie sweg-0. o
bow1iąz.ku narodoweg·v. 

Podblirianie 
opinii publicznej w kraju 

przeciw robotnikom polskim 
na obczyźnie 

uprawlia systematyicwie dortmundzkii 
„Dzi'erunik", ialk tQI już w zeszłym 111Umerze 
·wykazaliśmy. Poniżej nowy przykład. 

W sprawozdalliiu z1~; zebrania wladz 
wyborczych w Essen referowal „Wiuarus 
Polski" w numerze 140, jak następuje: 

Pan Jan Wilkowski podnosi, że nie u
lega wątpłiwości, iż pierwszym kandyda
tem jest p. Józef Chociszewski z Gniezna. 

Tutaj trzeiba wybrać kaoorydata, który 
pod naciskiem naszych przyjaciół centro
wych n1i,e zrzekłby się w ostatniej chwili 
.kiandy<latury. Zwłaszcza czlonkowlie Kiota 
Pols1. są ze wzgilędu na centrum krępowa
ni. Pan Wojcie-ch Korla:nty 1t>st też w w1iel· 
kiej za.żyfośd z p. Mielż.yńsk~m i nie wiado 
mo, jalkie zająłby stanowisko. · 

Pan BarUom1ei Wil~owskt1. z Rotthau
sen dodaje, że s))rawa poruswna przez 
mów.cę poprzedniego jest '\vtiiel'k)~ej wagi. 
Istotnie róŻlłei względy krępują cziłonków 
Kola polski·ego. Widzieliśmy t.Ji zwłaszcza 
gdy Kolo polskie w sejm~c pruskim przyję
ło rerolucyę żorską, na którą się tatkże p. 
Wojciech J(otianty zgodztł, a w której po
wi'edziano, że Pollacy \vinrn gio~wać na 
centrowca, gdzlie nde mają \\idoków prze,_ 
prowadzenia wlasnych ka11<J.ydatów. S{)fa
wa nieraz inaczej się przedlStawi~ gdy w 

•Jlią. wnikamy„ niź dila- p,1ierwszy rzut oka. 
Mamy rótne gazety przedstawiające się 
jako ludowe a w rzeczy samej nie broniące 
w niczem interesów ludu polskiego. Najle
pszym przykładem ,„Goniec Wielkopolski" 
który także powiada, iż broni ludp polskle
go, a jednakowoż obecnie wystąP!ił prze
ciw p. Janowi Brejskiemu, któremu uczy
nił ciekawy zarzut, że za wiele broni ro
botników polskich. Pan Brejski w rzeczy 
samej bronf.ł tak dzielnie robotników pot-
skich w parlamencie, jak dotąd żaden inny 
poseł, a za to zaczepia go „Goniec W.". 
Widzimy więc, fe nie wszyscy są ludowi 
przychylni, którzy to światu wmawiają. 
Może zalecafaby się kandydatura p. Kuler
skiego, lHóry. dał dowód, iż jest niezale
żnym. 

Tyle z numeru 140.-tego „Wi0Jrusa Pol
skiego". Dzńennik potrąca w je.d/nym z 
·ostatnich nittn:rer©w o. ten ustęp naszego 
sprawiozdania iii pTzytoczył Wlszystko z te
go ustępu, co wydrukowaliśmy drukiem 
nietłustym~ inatomiast opuśoil przebiegle 
wszystko, co wyldrukmvafiśmy drukiiem 
tłusty~ chociaż jedno z d1mgBeim jest ści
śle złączone. 

„Dziiennik"' dortmundZJki przez to, że 
0puściil pierwsze trzy tłusto wydrukowa
ne \.vtiłersze staral się wiibu<W.ć mniemanie, 
jakoby ,,Wiarus Polski" to pisał od siebie, 
a tymczasem „Wiarus Polski" powtórzył 
tylko z ob wiąz-ku dziemljkarskiego to, co 
mówił p. Jan Wilkowski. 

W takli sposób sfals~ował nasze spra
wozdainie dortmundzki „Dziennik" i uzy
skał istotnie, c·zego prag.nąl, gdyż jedna. 
Wilkowskiegor oparlszy się na tak sfalszo 
z gazet w Polsce zamiast się trzymać p.. 
wanym cytade <lormmndzkiego „Dzienll;l
ka" przy.czep\ita się do ,,Wiarusa Polski.e
go". 

Jeżeli się komukolwiek me podoba, co 
mówikii panv.wi.e wmrn,wscy, to n1echże pa
nom Wii.Ikowskim udoW10drui, że nie mieli 
słuszinosei, a 111:eich dJai spokój „Wiarusowi 
Potskiiemu", który tylko wedtug prawdy 
refemwal. 

Nie zadowollilł się jednakowoż dort
munid21kli „Dzfonnik" zwyż wyikazanem 
sftalsz0>waniem naszego sprawoz<liania. 

By tern wdęcej podburzyć opirnlę pu
bliczną przedw robotnr.ikom poUsik\im, napi
sał jeszcze <l!ortmundz'.ki „DzJiennhk", że 
posła Korfantego spotwarzono jako geszef
ciarza i sprzedawczyka". 

Kooia ·z rzędem d0rtmu1n~kiemu 
„Dzienrriikaiwi", ]'eżeli udowodni, że posła 
Kotianteg.o spotwarwno1 jaJm geszefoiarza 
J sprzedawczyka! 

Tak dalece w swem roznamiętnieniu 
posu'Yaią siię painaiwie dortmundzcy, że nie 
cofają się nawet przed fałszem, by tylko 
podburzyć posła Korfantego i wogóle opi
nię publiczną w Polsce przeciw robotni
kom polskim na obczyźnie. 

Ich Jgranie z ogniem może się jeszcze 
zakończyć tak, jak tego siię może najmniej 
spodzi ewtają. 

·oo aa to powie 
dortmundzki ,,Dziennik" 
co · poznańska „Praca"! 

W -0statnich kilku tygodruiiach nie było 
<lma, któryby nre przymósł nowych wieści 
o frymairczen!iu ziemią ojaystą - plaga t~ 
w ostatnim c:&asie przYibrałai takie rozmia
ry, że gdyby tak dalej iŚl6 nl;alo, to w aią
gu lat kHku wszystkie majątki w Ksdęstwue 
będą w rękach niemieckich. - pisze „Go
niec Wielkopolski". „Dzienruk KuJawslQi'• 
zaś, którego przecież ze szlachtą ·bliziqiie lą.., 
czą st<>sunłci, takie. robi uwag'i: 



„Uw.śc może naród wielki1_ zginąć tyt
ko n-rkczc.mny" pawiiedział nre 'bez słusz
ności· nasz wt'etl<i Staszyc. Palmie . na to, 

· · oo &Ię w· około rias dzieje, lęk nas oPl'Dla 
a naszą naJblłżs'zą pl'zysżłość, bo jakoś ma 
się nam na ·zmarnienie narodowe. Jak u 
nas~ tak i wszędzie wskutek· znlkczemnie-
11ia H. ·, ralnego ntarnJeją jednostki, a spofe. 
cze·• . .JLWa przechodut nad nimi do porząd
ku dzJennego. Ale żeby zaraza zlllikczem
nien!a i zatrucia ducha narodowego przy „ 
brała takie rozmary, jak u nas w ostatnim 
~' i to w kołach, które były kiedyś 
rządzącą warstwą .narodu, ,i d7ilsiajby nią 
jeszcze być chciały, chooiaż już nie mają 
siły odpowiedniej, tego sję nikt nie był spo 
dziewał. 

Znawcy stosu1nkó\.v ntaszych t'W1.ilerdzą, 
że tego zdemoralizowania naszej szlachty 
i większych właścicieli ziems~ich diok-0nali 
żydz.1 • Twierdzenie to nie jest .bez slu
szurości, jalk io czięsto w żyoiu zauw;aiżyć 
nl()Żna. Widzimy w k~laich naszych „pa„ 
nów" publi-czne przyjacielskie pożycie z 
żydami. Nie wstydzą Slię z nimi ut.r;zymy
wać serdecznych stosunków, przy'Ciągać 
kh do rady ,u z.alatW'Jiać z nhmi wszclJkie fa
om liiljn& .i domowe 'interesy i nie wnhalbby 
Się w danym razie prosie .ich na\Vlci w ko
mQtry. 

Można po dziś dzie.ń nieraz nape.wno 
palcem wisikiazywiać na tego ,i rok lub dwa 
naprzód przepp!Wiedzieć, że ten lub ów 
„.dziedzic" zostanie zdrajcą sprawy naro
dowej. Latw10 to poznać po tern, że taki 
kandydat nai sprzedawczyka żyje ku zgor
szeniu lepszej części spoleczeństwa nasze
-go w serdeczn:ych stosunkach z zydami. 
To spostrzeżenie zrobiliśmy na l(ujawach 
i to zauważono również w dalszych okoli
cach. Gdyby ta warstwa sprzeda w czy „ 
ków zuiletnie wymamiała, a ziemie ~eh 
rzejęli Polacy z innych stanów, bytoby to 
zyskiem narodowym, leicz 111iestety zły 

przykiad z góry demoralizuje i te war
-stwy, które miafy srię stać fundamentem 
naszego narodowego odrodzrenia i c:Lzi1S'l·aj 
musii.my to z bólem wyznać, że. za bez
wstydnym przykładem „starszej" braci 
znajdu}emy już sprze&twczyików pomiędlzy 
chł{)lpam1 i mieszczanami. 

Tak pfisze nie czaisem „Wiarus Polskii", 
ale .,Dzi-cnn1!k Kujawski", który - powt.a~ 
rzamy - bliizkie mai stósunlki z szlachtą. 

Czyil i na „Dz-ie1l!I1Jtka Kuiawsktego•: 
spadną gromy ze strony wielbicieli panów 
l(ościelskiego i Dziembowskiego, że w,y
myśla •ntl szlachtę na „panlków" i t. d. Bo 
przec[eż -chYiba dosadniej sikrytytl<.ować n.ie 
można zgnPkzny moraillnej szerząc,cJ się 
„w kołach~ które były niegdyś rządzącą 
warstwą narodu"! 

Jeden z mówców dyskusyjruych na 
oortmundZJkLrn wiecu ,,Straż,y" aini do polo
wy tak ostrej krytyJd nie wypowiooziiat, 
·naP1iętno.wat jedynie panów litews.klich, 
którzy poszli zlożyć hold -przed pomnwkiem 
carycy Katarzyny w przeciwieństw1ie do 

Panna· do lowarzvstwa. 
Powieść Ksawerego de Montepin. 

32) 
(Ciąg dalszy). 

- Mój kuzyn., tak jest. 
- A zatem jego posądzają? 
- J~go samego, na nieszczęście) ! 
- A -czy n·statniie jest winny? 
- Któż to może wrle<lzieć; tylko jeżeli 

mój wuj zostait otruty, jak utrzymują, nikt 
inny nie mógł się tej zbrodni d.Jipuśdć, chy 
ba tylko on. 

- To byłJ-by straszne1! 
- O tyle straszniejsze, że mói wuj bar 

dZ{) byl dla .ruiego dobry. 
- Ależ w jaki!m celu on to uczynil? 
- Ba! "" celu prędszego odziedzicze-

nia! 
- Wszakże nłe sam dziedziczył, pra

~ując dla siebie, pracował i dla '{>ana bam-· 
• na. 

- Niewątpliwie, a nawet, nie wiedząc 
o tern, być mo13e. pracJ!\val dlai mni'e tylko 
samego. 

- Jakto, panio? 
- Pogłoski te rozej.dą się, lud!z1e będą 

ga<l'ać. Cóż wtedy na-stąpil? 
- Pan de ChallLns znajdzie sdę pod 

ciężarem strasznego -O·Sikarżen.ia. 
- Nai to wlaśnie rachuję .... rzekł Filip 

~strym ·i ponurym ttonem. 
Vendan:ie pomimo zepsucia i zakamie

niałej duszy, sp.}jrzal na swego pana z 
prawdziJwem przerażeniem. 

- Ależ, wyjąkal, ~śf~ oskarżają pa
na Ra11ł~ .zostanie aresztQwany. 

- Koniecznie. 
- A jeśli z.ostanie areszto'\Vany, będą 

ludu poiski!eg.o, który. stam\ł prawie w tym 
samym czasie przed P-onmikem Bartosza 
Gło\vackego: Mów.ca - umyślnie} - ani 
wyriazu szlaichta nie użył, lecz - powta
rzanzy - piętnowa1 je.dy.nie -OWYch p.anów 
mewskkh i nazwał charakterysty·cz·nem 
prz~di~loostwo; ·w które Się samL owi 
rnnowie postawili do ludu polskiego. 

Za to napad~ na owego mówcę „DZlien
nlilk" ·dortmundzki i nap/i'.siail, 2Je ów mówca 
·,,z, ca·lym impetem udlerzY.ł na szla.chtę", 
chociaż mówcy ani się śniło uogólniać, jak 
to jeszcze do1bi1J.ruiej \Vj11kiaizat w .drugiem 
przemówienJiu, o którem natur.alruie przle
hiegły „Dzi'enntk" nie za:referowal. 

Natomiast poz;nań8ka „Prt:tca", która 
·zdaje srę bez skrupulu przysięga na wszyst 
ko, cv pisz . .; ,i czy1rri dortnmnidz.k'.i „Dziw,. 
nik" napisala .nawet o dortmundz'kfttn wfo
cu, że „szereg oponentów z obozu bochum
skiego „Wiarusa Polskiego" walił n~emiło
siernie w „Straż", w polską ,,szlachtę" i w 
„panów poznańskich". 

Nikt na aibczyźnLc nie „wali w szlach
tę" ~"łko ogól, lecz piętnuje Sl~ę tyTh.:0 złą 
szlachtę, jaik to uczynil o.becnne tak sluszl1Jie 
„D~iennilk Kujawski"; glosyi na wiecach: 
„Precz z „pankami" ! „Pr.eicz ze szlachtą!" 
słyszy zawsze tylko spraw02dawica dJ<rt-
murudizJdego „Dz1iennika". ,.,.,-

Ale jeżeli „Dzienmk Kujaiwski" tak o
stre i.alk słuszne wypowiada zdania·, czyż 
<llziw1ić się można, ~eżeli by tein lub órw m
bo.tnik wypędzony ina 01bczyznę z „łaiskiH 

sprzedawczyka, którego w domu nie}edno·
krotni0 zniawolooy byl po rękach 1cal>0iwać, 
- jeżeliby ten lub ów robotnik słusznie 
rozżalony; i roQZgory.cwny ulżył sotii.e slQ
wem - może nde tak dobranenn, jak go u.
żywa „Dzi~ennlik Kujawski"! 

Tylko, wielbiciele pp. Kośe!Lelskiego i 
Dz1iiembJ<Wsk'iego, tylko pisma, które jak 
dortmundzki „D~tcnnik" i poznańska 
„Praca" głównie z las.kii szlachty żyją, m01-
gą tak dalece zapędzić się '\V swej stronnii
czoścL, że owych uczuć ludu uwzględnić 
już nie umieją! 

· „Diicnnri!k" dortmun<lzk~, który to ko-
, niecznie chce \.Vmówirć rodaikom w kraju, 
że na rybczyźn[e po.dburza się 1ud! prze1diw 
szlachcie i ri.ntelig.encyi, nie po<lJ3Jł też slów, 
które na wilecu w Ueickendiorfiie p,. T vmasz 
Kubiak, przewodniczący „Zw.iąz.ku Pol.a-
!ków" poiw1ed2iał. Oświadczył tam p. Ku
biak, że, gdy na wiecach mówiono o szla
chcie, jemu i innym mówcom właśnie zt 
strony „ Wiarusa Polsklego" zwracano u
wagę na to, że nie trzeba występować 
przeciw ogółowi szlachty polskiej, lecz 
plętrtować należy tylko to, co zie. 

Tak ośwria<llcz;yl p. T 0masz Kubtlaik w 
Ueckendorfie, a dortmundzki „DZitennik" 
umyślnie zataił to czytelnikom swym. 

tlelca prze.diw „W.1arusow~ BolskLemu" 
że O'tl podburza lud, niie pow1iedzie się sta
nowczo ani dortmundzkiemu „DZ!ionnivko
w1" ·ani poz'Ilańskiej „Pracy", bo rzeczy
wisto1ść im przeczy. 

szukać dowodów ... zarządzą ekshumaicye 
dala na cmentarzu v." Gottnpregne, aby <Lo
pclnić sekcyii .... 

- To również niewątpliwie nastąpi. 
- I znajdą w grobh~ famiE:J.rrym trumn~ 

pustą, tv jest napetniioną ziemią .... i.... 
- I, przenviat baron <le Garenn\es, ta.k 

samo jak J-Skarżają dziś mego kuzyna o o
trude sw:ego wuja, -0skarż~~ go również 
będą o usuruięcie zwłok, noszących dowód 
j~o zbrodn'i. 

- Nieszczęślhvy nie będtie mógl Sitę 
bronić. 

- Próbować będz.Le, ale napróżno ... 
Oczywistość będriie przeciwko memu, o
czywist.:>ść ma.teryalna, niewątplliwa, po
meiważ on sam towarzyszy l zwldkiQlffi w 
podróży z Pa·ryża do Compiegne ... 

Zostanie więc skazany, a sam fakt ska 
zan'ia, czyni go niezdolnym do dziedzcze.
n.a... Zaczynasz ,\-ięc odgadywac, do cze
go zmierzam? 

Juhl.usz Ve.ndame podskaczył i ud~rzyl 
się pięścią w gl()Wę. 

- COi za osioł zemnie? - zawołał. -
Zac.z.ynatem już żałować tego nairwnegu 
chłopoa! 

- Teraz rozum~esz? 
- Rozuni·cm i ]10dziw.iam ! Pan ba-

ron jest widkim człowiekiem! Tai mala 
kombinacyjka \V wyiższyrn jest gatunku! 
Nic równego nie wi<l:zialem nawet w Am
brgu, najlepsi autor:>wile: niie wpadli na taki 
pyszny pomysl ! Niepodobna sprytnil'ej u
sunąć współspa.drkobiecy! Dumnym się 
czuję, będąc wi p.ańskiej slużbie ! 

- A wiięc, jak widtlisz, potrzeba teraz, 
rużeb:Y1 pog'łoski o otruciu hrabie~o de Va
dans rooeszly się w oko·llic.ruch placu Sai11t
Sutpice... . . 

- Tak Jest, panie, i wtdze równi~ż, te 

Niech s.obie dortmundzki „Dzlien.piik" 
1i poznańska „Praca" uważnie przeC21Y'taJą 
artykulik „Dzti.ennilra l(uj.awsktegJ" i niech 
- bro.niiąc pp. KościeJGkiego, Dziembow
skiego 1i przyjaciól tychże - pamiętają, 
że n~t .imny 111igdzie przeciw szlalchicie nie 
·podburza, lecz czynią to jedynie owi coraz 
liczniejsi sprzedawczycy. Tych ni:ech 
z.walcZadą „Dzienl11ik" i- „Praca", robotni
kóW. polskich natomiast niiech po;zpstaiw1ą 
w spo.koj n. 

Dt•. T••zelńskł 
o tak zwanem lepszem towarzystwie 

n'szem. 
Pan dr. Tadeusz Trncińskii z Popo\v,a 

na Kujawach wid0cz!llile z powodu sprze
daży: Wróbli (2800 mórg) pod! StrzeLnc.m 
przez p. Maryana Ornbskiego pisze w „Dz. 
Bo.zn.." międlzy irrmemi1 fak: 

Prasa volska robi 'S\Vl()je, chociaż d jeJ 

różne w:zględy i względziktr ·nie zaiw:sze po 
ZW'alają spelnnać sweg·o zadania - ale opi
nia publiczna niezdrowa 1i dla tego nie rza. 
dko jest świadldem wstrętnego widowiska. 
kliedy w gronie t. zw. lepszego rowarzy. 
stwa, widocznie bez ujmy dla ich honoru 

1i godności narodowej, współbiesiadują ró
żnego gatunku zdrajcy i zaprzańcy naszei 
sprawy narodowej, których miejscem po. 
winny byś raczej jakie kolonie karne. -
W·strętnie i ooileśnie pisać li mówić o tern, 
ale czais najwyższy położyć palec 111a ten 
wrzód, jak rak toczący spioleazeństwo na
sze, - aby kiedyś cała Polska nie uczyni„ 
ła społeczeństwo naszej dzielnicy odpowie 
dzialnem za czyny jej wyrodków narodo
wych i moralnych. 

Nie zemsta ani nienawiść do kogokol" 
wiek podyktowały mi te słowa napomnie
nia, ale miłość ojczyzny i żal do tych, któ
rzy utrudniają dzieło naszego narodowego 
odrodzenia. Niech niiemiłk'Ilący wyrzut 
wiasnego sumimiia, będzie 'im wsfożoną 
ikarą zai te krzywdy, jakk zadali własnej 
ojczyźnie. 

Co za fęk boleści dodaje „Orędownik'' 
wyrwał się z obywatelskiego serca p. dr. 
T. Trzcińskiego, a oo przecie musi znać do 
brze swoje najbNższe tow.arzystwo. 

Nie wątpliwie odpov.riada · rzi~zywii
stości, w p1isze p. dr. Trzciflsiki, lecz gdyby 
tak re<laktor „Wdarusai Polskiego", który 
także mi.all sposobność przekonać się noo
cznie o prawdzitvl1ości slów; p. Dr-:ai Trzo:iń
skiiego, wyigłoS.il podobne skYwa, tedy z 
pewnością napadlLby na 1J1<iego przyjaciele 
pp. l(ościelskbego, DziembO'wskti-ego itd., że 
podburza.i prz!eciw szlachoie i przeciw Pol
sce ca.lei. 

·Wtie<ty z pewmościią li· dortmundzki 
„Dzli.eooik" oglosiłby znów światu, że 
„\Vliarus Polski" podburza robotntików poi 
Slkich przeciw szfa(:hcie 1 intel\jgen.cyi 

Ciekawi jesteśmy, czy dortrn:undlzki 

dość będzie kilku słów zręcznie i w porę 
rzuconych .... aby ta plotka wielkirq przy
bralai rozmiary, jak to zwykle bywa. Stru
mytk zamienia się w potok.... I(~sarz 
policyi zaivviadom1 proku-ratora, a jak tylko 
sądy s.1 ę wdadzą, interes pójdzie, jak po my 
dle ... 

- Cho.dzi o zal·ożenie grzechotki. 
- To rzecz baroz.y tatwa. 
- Twój interes własny -..vyma.ga, abyś 

się tern zaiąl, ponieważ, jak tylko obejmę 
Wi posiadlanib spa<lek po wuju, otrzymasz 
majątek ... 

- Majątek bardzo skromny - rzekl 
Vendame. - Pan baron \vspomiina1 o stu 
pięćdziesięciu tysiącach.„ 

'- Tak jest, zdaw.aleś zadiow'lolony? ... 
- ZastanowUem się późnmej. Spadek 

jest zbyt piękny... Pan bar.:>n podwyższy 
d-0 dwóchkroć .... przecież to gQ nie zrujnu
je •••. 

- Ależ - rozpoczął Filip. 
- Targo,rnć się! by loby to bardzo 

brzydko .... - przetr;wat Juliusz. - Sto pięć 
dziesiąt tysięcy za interes Pontarme, a pięć 
dzd1es1ąt tysięcy za grzechotkę. 

- No, zresztą niech tak będZlie, zga
dzam się. 

- Pan baron d0-brze czyni... Ja się 
za to. vry.wdzięczę ... dziś już za późno, ale 
zaraz jutro odJ samego rana za.biorę się oo 
roboty t z.areczam, ż-e opinia publiczna za
paJv się, jak mma prochu. 

- No, porozum:eliśmy się. Nie mam 
ci nic Vłięcej do p.YW00zenia i lidę spać. 

- Mam honor życzyć panu baronowi 
społmJnej nocy. 

- Dobranoc, Juliuszu. 
Filip poszedł d'O swego pokoju, pobżyl 

Sirę do lóżkal trudno jednakże by~ob1~ zarę„ 
ciyć czy spał spokojnie. 

,.Dzitnńiik" p. dr-a Trzaiitskłey;ó td o ta„ 
kie' „wrotlnie" posądzać będzre: ! 

· Z_ deszczu pad. rynnę.· 
Wfoc „Straży" w Dortmundzie skOlm„ 

pron]!irował i „Straż" .i dortmun<liżJdegll 
„Dzieninrka"; chcąc nlie chcąc trzeba było 
zatrąbić do odwrotu, bo atak na „Związieik 
Pola'ków:" nie porwiód-l s.1ę. 

:D01rtrrmndzkich }')a.Uów, .którzy przy 
urzą<lJzeniu wieca'. iiak wogóle z owemi re
zoUucyam1 1i telegramami tak nieszczę.śl)t
wą OlkazaH rękę, z.astąpi1l tedy w rlerne p. 
lgrn1cy .Żniński, który mia! wyciągać dJ.rt
mundz;kli wózek z glębo1kde-g:e) blota, w któ
rym ugrząsl z poiWO'du nietaktu i 1t11iern'Z
sądku wo.źnńców. 

Tutaj Jednakowoż „'Wtleky" polityqr, 
dortmundzcy dostali się z deszczu pod ryn
nę. W tterne brywi·em P. Żruiński nxtjph~rw 
WY'\'Ołal dość silny protest wiecownlków, 
a dalej cidsloniJ cale n\i·eszczęśliwe poloże. 
n.ie polityk.i <lortmunMkiej. 

Na1g.orzej jedina:kowoż po1szJoi owym 
painom w Marten. Pan Żrltński, jaik już 
wiadomo z „Wiarusa Polskiego" z.aiczął 
tam \vymyślat na jakichś „ wodzirejów'" 
westfalskich, którzy podburzają zgorzknia
łe „pospólstwo•'. 

Wyszydzanie i wyidrwtiwanie robotni
k6w polskich, a zwlaszczai wszystkich 
tych, którzy b!iorą żywszy udzU.al w żyaJu 
·publicznem, już o<l Si<Xmego początku było 
spl::icyalnością dortmundzkiego „Dzienlfl i.
ka". 

Od poznai1skich ,,painów" nauczyli się 
0ini garxiz~c szerokie.mi koiłlami ludu, dl~ te
go na przykład w jed'llym z -0statr~1ch nu
meró\V: mając na myśli robotnika p. Hama, 
pisalł dortmundz.kL .,Dziennik" o• ,,dygnita
rzach" westfatlskich. Dlateg.)I też p. Zn1(l
ski wynltośk nazwał mbotników <polskich. 
na obczyźnie pospólstwem, co W•edJug Lliin
deg0, na !któregi01 porwolywal się w Ma·rten 
p. Zni11ńska, zina.czy tiarkże tyle -co motłoch 
lub cha tastra. 

Taką 01belgę rzucił roib.:>tnikom pol
skrm w twarz p. Ignacy Żmński, a zwotia.: 
ni praiwie w !komplecie a<li hoc do Ma:rten 
\\~spólnicy dortmundzkiego ,.DZJiennika" bi 
H mu brawo! 

N1azww1ie. ogółu r Jbotnnków. polskl:ich 
pospólstwem charakteryzuje sposób my
ślenia dortmundzkiich potiłyków i w,ykazu
je, co za pilern!iądze p. Kościelskiiogo zrobili
by onli1 z ludem polskim nai •Qlbczyźnie, -
gdyby mogli. 

Jakkolw.lek nędzne jest położenie ro
botnika polskiego na obczyźnie3 chociaż 
robotn1k ten nie żyje ani z procentu ani z 
kapitałów p .Kościelskiego, lecz z tego 
co dz.łennle krwawą pracą zarobi, jednako
woż moralna j.ego wartość i zdrowy rozsą 
dek są 01-0że pod niejednym względem da
leko wyższe, jak u tych kół, których bro
nią p. Żnłński i dortJDundzcy politycy. 

NazaJutrz Jullusz, uwaiżaJąc, że nowa 
je-g.a. misya zwalnia go od służby przy pa
n.u, wfożyl swą rudą ple:rukę1 WY'S.Zed! ·Jtd. 
samego rana, udając się w stronę u~ky Ga
ranciere. 

W tej części miasta n-ikt go nre znar, 
mógl się więc pokazać bez oba\\'iY, puścić 
z · ust kitka słów, mających stać się owym 
strumyki.em, który zamienLwszy się w 
stra;sz.ny potok, spadnie na głowę ruieszcze 
śl1wego Raula de Challlins. 

Przesxdl ogród Luksemburski, ulicę 
V.aug1rard aż do placu Saint-Sulpice, z u
-..vagą przyglądając się rzadkim w tei sfro.: 
nie miasta sklepom, pocze'tn wszedl na uli
cę Garandere. 

Mały zaklad fryzy.e.rsiki, a raczej g-J-
1am1ta. zN.rróaił jego uwagę; sklepik ten -Z.ll'aj 
dowal sJę praiwie naprzeciwko palacu 
zmarlego hrabiego Karola M.a:ksyrrniliana 
.dfe Vad-ans. 

Nad drzwiami, jak gdyby w iakidlli 
mailem, prowincyonalnem miasteczku za
\Yieszona była mosŁężna miseczka do gole
nia 1i nap)Ls: 

Gołe.nie, strzyżenie .i fryzowanie 
za 30 centymów. 

- W golarniach tych, ja:k wiadomJ,. 
zbilei>rają się wszystkie plotki z całej okoli
cy, - rzekl do siebie Vendame. - Potrze
buję tylw ka~ sobte brodę ogołJtć. 

Wszedł dJo sklepu. 
Gospodarz po.łudnti~wioc, ·gada:thwy 

}alk sroka, gx>tił jednego ze swokh k.tientó~· 
z sąsiedztwa, którego n[,ehleski fartuch 
wska:zywaf rzemtos.to szynkarza. 

- Brawo! pomyślał kamerdyner _rm„ 
pa - nlgdybym sam lepięł clie wyb~l, idru 
g1.le;ga mego sfu<:hacza, j 

( Cłąg dalszy na~t~p{) ': . . I " '. rn 



· · %i~.riiic „ polsklł. 
z Prus LiaehodJJłełl W armil I Muu. 

1 Muń. Podporncznlika Wessela słyn
f.leJgO szpiega p.uszcxorroi we 'Wtorelk wieczo 
!feIIl na wolność. ·W esseł, jak wiaddmo, 
sJcaz.ainy z.os tal 29 maja rb. za oszulkaństwo 
fła rok więz.l.enia; odliczt01no1 mu 9 nti1esięcy 
które przes.iedzial W1 śted:ztwte. Wessel, 
uda.ie Slię wpr-0st <lo Niszy, gdzie mieszka 
..zona jeg()J Matylda Baum.ler. Aresz;towani1e 
. Wessela za szpiegostwo, za które zrazu go 
kara16 nie było maż.net, ~ewnic nie na;stąp~, 
bo W. ma zagwarantowany tr:zymiesięcz
illY '-volny pobyt w Niemczech i stairać się 
~dzie pewn.lie, wydostać się jak 1I1a}prędz.e1 
\Za grainkę. 

Cholera azyatycka. W NQl\vymp0ircie 
~rz:ytnz:yimaf1101 peiwną szikutę z Torunia na 
której za:chorowat pewfren pomocnik szku„ 
oiars.kr z oznalkami cholery. Wszystkie o
·,soby z owej szkuty .wzięto pod dozór leka
u-zy. 

Z Wiei. Kt Poznańskiego • . 
btowrocław. Były prezes naczelny 

baro111 Wlła1111i0witz,..Moellendorf umarł 
w środę w Inorwr·ocław1iu tknięty para
Jr.~ern serca. 

Poznań. Cholera objaw!Ua się i w 
uandsbzrgu n.ad. Wartą. Z te·go p.owodu 
.magistrat poznańsiki zi.ai'kaizuje picia wody 
warcian-ej. Lazienkii miejskie 0rnz wolne 
·miejsc.a kąpieLl na ·Warcie i· Cybin~e zam
j\rJięto aż do dalszego rozporządze:n~:t. Z 
Lan-0.sbergu donoszą, że stwierdzono tamże 

.•cholerę aizyatyicką na jloonym zmairlym fLi
·.aku z Zantochu, drugi umarł także. 

Z.e Slązka czyli Starej Polski. 
Roździeń. W „Gómoślązalku" czyta

.my: U znanego czytelnikom naszym ko-I

. portem p. Ryichtera urząd~ila policy.a w 
tych dni·ach rew1zyę. Dla pana Rychtera 
:podobne odwiedz:tny me są już nowośoią. 
Wachmistrz Gola w tmvarzystwie poli
cyanta Krzoka i kupca Wetla, przerzucili 
każdy kącik pomieszkania, szukiając za za
ikazanemi1 śpiewlllikami i. pocztówkami na
rod·:·\\'emi, które p. Rychter rzekomo· mia{ 
:przy\\"ieźć ze zlotu SakoJów z Gabcyi. 
Wszełkie ich poszukriwan~a. byty daremne~ 
bo nie znaleźli ru•c, oprócz jednej p-0ieztówki 
.narodowej, którą syn p. Ryhtera kupił na 
zkx:ie. Tak więc znów „fatcrland" n.iie
mikcki uratowainy. 

Dąbrówka. Oiekawy wypadek zda-
1\ZYł się 1na tutejszem p-ograniie.zu rosy}
skiem. Dwie kobiety, prawdtopodobnie 
matka j córka, pracowaly na pobhsknej łą
c::.e. Naprzeciwko nich, .ale już PIOI strome 
pruskie~ bawiJ,a się i PoWjaifo sobie wódkę 
kilkunastu wyrostków. Jeden z nich prze
kroczył granJicę i poczęstowal procujące 
kobiety. S r>Ostrzeg lszy, nadchodzącego 
kozaka, cbJ czempr~zej drapaka, zosta
'\\11ając kornetom butelkę z wódką. Kozak, 

·widząc co się święci, zażą<Lal od kobiiet u
lubioną wódkę, lecz te WZibraintiały się od
dać mu butetkę. Roz.gnit,wwny 'kozta:k dal 
trzy strzały w powietrze, na odglos któ
.rych nad1b-iegł patrol kozacki. Dowódca 
· traży, \\,rysluchawszy referatu kozaka, ka
zał związać bez ceremunli biedne kobiety 
i ztaipro.wadzić na odwach do Sosnówca. 

Brutaln D-ŚĆ kvzaików jest meJ:'laZ. niesly
.::haną. Wwc dla teg<>, że jakaś lkobLeta 
{)OS'1Ji1 się podarowa111ym trunkiem, moż.n"l 
ją bez w~ystkŁ-ego a.resztować 1i. pro\.v:a
dzać Po różnych -0dl\-vachach. Nad bez
·b ronnynni to się pastwią, ialc gdy przyµada 
'Walczyć z Japończykami, to bio.rą nogi na 
ramię i zmykai-ą jak oparzleinli. 

Z Innych dzielnie Polski. 
l<raków. „Olo-s Narodu" piszie z po

~du zawarcia pokoju \Vi Portsroouth: 
nA mvłaszcza wśród nas, Polaków, 

via<lo'mość o pokoju wywrze: wrażenie ul
gi 'i' octez\\'ie. s.ię r1a.dosnem echem. Na:ród 
Polski, idzŁwnem z.rządzemem losów, w. iklę 
· ka-eh rosyjskich z. jednej strony wi<lzial u
Pdkorzende wr~ga u zadatek leJ)szej dla sie
łi.k przyszłości, z drugiej zaś - mushl 0 .

Nakf\vać dlziiesiątkt tysięcy swych synów, 
'Ż1ig'llanych przemo:cą carską na krwawe 
poJa Mandturyi ! 

Teraz ty~ącom rodzin. polskich w za
borze rosyjskim piokój przywród ~(:h ·naj
bPiższych, co jeszcze ocaleli, a którzy sta.
łtby si-ę pastwą dalej prowadzącej wojny. 

Woj~a j1aipońsko-rosyjska ustępukJ z 
'Wi<lown~ {b~reiów-, bo spelntila już swe za
danie, oba.łając despotyczny carat i zape
wniaj<lc ludowi rosY!skiemu pnaw.ai do wo-ł-
1n9~d. N\echże i dla ms nle bę<llz1ie ona 

· daremną, mech za. stru~ naszej krw'i za
'?e"'Illi nam 'lepszą przyszlość. Oby ta 
krew niie była ' lv-ł;ko nar próżno przdaną i 

·-···••111•-·-·-· Baczność Polacy w ptwiecie· Essen! 
Kandydateni Polaków pl'zy wyborach uzupełniających w powiecie 

easet\skim, jest znany powszechnie i wielce okol-O sprawy narodowej 

zasłużony literat , 
JOZEF CHOCISZEWSKI z Gniezna • 

Trzeba agitować, aby w dniu wyb()rów wszyscy Polacy tylko na te

go narodowego kandydata głosowali. 

········=········ oby dzieto wojny prz:ed sądem historyi 111ie 
okaizal101 się niczupołoom. 

I oby to, była jedyna w dz.:iieja:ch woi}na, 
oo ch0tciiaż ini10iSla ł.zy ~ ból mihooów, że
gnaną była blogosfawieństwem narodów". 

Wiadomości ze świata. 
Warunki pokoju. Oczekują, że traktat 

p0ikojo~ w, poniadz. lub wtorejk . będ'Z!ie 
wyprac-0'\vany. - Witte {}ŚWiadcza, że tra
ktat ten jest już prz.ygJ.1JOtWainy w marter~
-le prot01kólów z posiedzeń. Obecnie trze
ba będzve tylko jego ,brzmienie odpowiie
dnio zmienić. Dodaną bę-dzte rówm..:~ż :no
\\~Y paragraf, który przewJduje tr.aktat han
dlowy między JapOU11ią a .R:osyą, prz.ycz,cm 
obie stno:ny k0rzystać maiją z1 największych 
udogodnueń, ponieważ ów paragraf zawile
ra zaSladę otwartych drzwi. 

Japończycy przyznają urzędQwnie, że 
podział Sachalinu ma nastg,p.1t -0ik<0l01 SO sto 
pn!ia szerokości ge.:>graficznej. .M}iejsca, 
któremn przechodzi graniica, rn11ią być w 
tmktaicie szcz0ególow0i ustalone. 

Również urzędowo podaje Japoniai do 
wradomośd, ż~ ni:e otrzyma żadnych pie
rl'ędzY1 prócz fak_tycznych kiosztówi za u- l 
trzymywanie jeńców. 

Ug0dn., dotycząca Sachalinu, obow\ię
zuje tak Rosyę, jak Jaipornię w kierunku niie 
fortyhkowarni.a ~spy dla celów W1ojsko
wy.ch, zaś Japonii.i zabrania fortyfi!kować 
cieśninyi 1morskiej La Perouse m'.ędzy Sa-
1chaihiinlem .a Hokkaido. 

Bochum. Oałk0<wite zaćmie111ie słońc;.. 
przypadle uhieglej śroo:Y. Rozpoczęlo się 
o g()d'LJiinlie 11 minut 38 w południe na 
wschiodniem wybrzeżu pólnoicnej Ameryki 
prnesz.ło całą wschodnią część pólniocnei 
Ameryki, Grtenlandyę, ·\>kolicę blleguina pół
nocnego, część półn:ocną Oceanu Atla:l1'tyc
.ki·ego, półnl().cną część Afryki, Europę, za
chQdJnią Azyę i akończylo się o gi0idrl.linie 4 
mmut 37 w wschodnfoj Aryice. Obserwo-
wan~e zaćmienia slońca u nas nie powro
dlo się. Niebo zachmurzyło się pru<l g10-
d:ziJną 12, poicziem zaczą;l padać ulewny 
deszcz, który udaremmil obser.wacyę. 

Hamburg. Latem w r. 1901 śdęty zo
stał przez kata w Hamburgu na podstawie 
wyroku sądowego czela<lniik rzeźniroki Mei 
nau Z'a zamordowa!l1i.e kobiety lteJkki•cgo 
.prowadzenia Wuebbe. Obecruie areszto
waino czella:d:nka stolarskiego lfabarka. 
Jego matka i oostra osl$.rżaly go, że to on 
p0;petnil morderstwo na WueibbóWtrtie. Je
żeli to śledztwo pO't:Wtierd~i, to Metl:nau Z·O'
stal ntewinrui~ stracon,y. 

Dwieście osób pon:iosl·o w r. 1904 w 
, Niemczech śmierć, -dolewając le'kkQ!Itlyśl't11~e 
z butelek naiftę lub spirytus dl{)I palących się 
maszynek. Wszelkie nawOilywanlia do :>.
strożnośai są tu bodiaj bezskuteczine. 

Ostatnie wiadomości. 

Od Redakcyi. 
„Uczony" profesor małego i dużego 

abecadła p. lg·nacy Żniński, któr,y to na 
wiecu w Marten. nazwał rnbotnik6w1 poi
skich pospólstwem, µrzypairty z p01Wi0du 
tego do mum przez p, Kwiatkowskiego Po'
wolywal siię na sb\vJLi!k Lindego; QOł któ
rego odsylal p. KwiJ3itk()IWsk,ieg.:>1, twiei-.
d.ząc, że pospólstwo nie jest wyrazem obeł 
żywym. W ,,Dzienrnku" dortmoodzkim z 
powodu teg,o rzucił się pain „profesor" na
wet na udzuela1I1ie lekcyi. 

Już rnz mieliśmy spór nauko,wy z pia
nem ,,pr0fesorem", czy na ziemi westfal
skiiej miaszka1i slowiarrnie ! 

Dortmu.ndzld „Dz:iennirk" p-0d! redak
cyą p. Znlńslciego przecz'Y)l temu, ropiera
jąc się widocznie ma pru~kich hi1st0iryikach, 
którzy naw·et W. Ks .PiorzinaJńskie nazywają 
„urdeutsches Land" . 

Pan K wiatkO'\Vski udowodJ11M swego z 
histor;yików polskich, których wid()cziniie 
redakoc}'!a do rtmundzktiego „Dzierunika" nie 
znata, i „Dz1enrnik" dortmundzki - umil!kl. 

że „uczony" pan profesor odi mal~go 
.i dużegio. ahecadla jako wrielkli „(idealista'', 
za któr'e1g00i się przedstawil WJ Marten, ści
słości niigdy nie uwa~ał za przymiio·t, o' 'któ 
ry wa,rto· się.starać - a poznawszy grunto 
w nie małe i , d!uże abecadło 01 gruntowność 
w i.nnych rzeczach mał•o dbał, na to m\ieH
śmy przykładów bez t;ku. 

Wie1ki „reformator", którym chdal 
być p. Żnlińskti, po roku pobytu sweg-0 na 
-0b-czyźnie na przykla<l jeszc2Je nie wJedzial 
o istnieniu Komi·tetu Glów.ne~o dla spra.,w 
op;iek.i duchO!Wl1ej, chociaż l(omHet ten w 
roku zeszłym urządził wielrkri ogólny wli.ec 
w tei sprawtie w Eicklu, ·nie nmiei .nie wie
dział o istnien~u Towa·rz.ystwa l(okmi~ Wa
kacyjnych, choc:iaż prezesem tegoż jest je
den z jego najwii·ększS'ch przyjaciól. 

PrzymHYty powyż~.j o.kreśk>ine nasze
go „profesora" „zajaśnia4'v" znów w całej 
peł1ni. W sprawie wyrazu pospólstwo j)O

W10'ływat się p. Żniński nai Unidieg'(}I, n~ech 
więc , postUJCha, co P:isze pomiędzy i1J1nemi 
Linde: 

„Pospólstwo, lud, pospolity lud, czło
wiek pospolity, das Volk, das gemeine 
V olk. - In malan1 parteJD: (Zna
czy to, że 'lvyrazn ,.pospólstwo· u
żywa się w złem znaczeniu". Re
dakcya „-Wiarusa Polskiego".) 

By wykaz.;ać, w jak pogardliwem zina
czenliu używia się wyrazu pospólstwo po
id!a_ja Linde następujące prz:y:ktady: „Po
spólstwa rozsądkiem albo zdaniem mądry 
gardzi." - „Nie wliele tam stall, co pospól
stwo chwaU". A dalej każe Linde poro
wnać pospólstwo z ·motłochem, gminem, 
gawiedzią, chałastrą. 

Tego może się doczytał p. Żni1ński w 
Tomie IV Lindego. 

Pospólstwo używa się o.hecnie tylko w 
zn.aczefl!:u pogardliwem. Zai czasów Les-
srngai oo przyktad wyrażon~e niemieokie 
„Frauenzimmer" bylo oznaczenfuem kobie
ty z iiak zwanego lepsz,ego towarzystwa, 
dziś Fraruenzimmer znaczy tyle, oo kobieta 

Portsmouth. Układ, dotyczący upadła. P'()ldobni1e ma się rzecz z wyra-
zawieszenia broni podpisano w piątek. , O- zem pospólstwo. 

bowięzywać będzie oo jednakowoż ®pie- śmiesznym staje się człowiek często, 
ro po Podpisaniu traktatu pokojowego, Jeżeli gada z namaszczeniem j pretensY\(>
gdyż Japonia nie zgodziła się na oatycłl- na.Iną protekcyą, a najśmi~szmiejszym, je.
miastowe zawieszenie broni. ż\eiłii z namaszczeniem J. pretensyonalną pro 

iekcyą gada - głupstwa, jak w tym wy-
p et er s bur g. Konferencya pod padku nasz „ucz-onyu profesor. 

przewodnłctwem hr. Solskiego mają4:a WY· Więcej skrorrmóści panie Żniński! Bo 
pracować ordynacyę wyborczą dla Połsfd fak dotąd p. Żniftsk'i okazał się wiclką 
pod ~alem odbyła w t>lątek posiedze- p:Qlwagą ty!łm wienczais, Jeżeli ch.xlz.ifo o 
n1e · . , ... · - duźe v małe abec~dllo. 

.., I 1 ~ j • ' 

... '1 t:.f: .f. 

. . 
Tow. św. Antoniego w ·nortmuu~31ie 

cłooosi swym czlonko~ . i. wszystklim ro
dałrom z Dortmundu i okolicy.- iż ·w naJbliż 
szą rntedziełę, dnia 3 wrześn1a urządza to-
warzystwo na.sZe · · 

~ zabawę latową, 
połączoną z talicamt Początek zabawy <Y 

godz. 5 p.l pot rta sali p. F. Jankowsk1ego, 
ul. Betenstr. 25. O jak naJLiczniejszy u
dział członków i gości prosi (2) 

Zarząd. 

Szanowną Publiczność w Laar i okolicy 
zapraszam na zabawę, która się odbędzie 
dnia 3 września o godz. 4 po pol. w tym 
samym lokalu, gdzie „Sokół", tj. u p. Wit
tenkampera, ul. Kaiserstr. 63. Spodziewa
my się, że każdy Polak przybędzi1c na pol
ską muzykę. 

Koło śpiewu „Jedność" w Bruckhausen 
ur~ądza w niedzielę, dnia 3 wrześnlla o g. 
4 po pof. w sali p. Brtnika, ul. Albrcchtstr. 
swą pierwszą latową z~bawię, na którą się 
szainowne sąsiednie TmvarzystwaJ oraz 
R<Ydaków zaprasza Zarząd. (3) 

Baczność Okręg IX.! 
W niedzielę, dnia 3 września po rot 

o godz. 3 w Io-kału p. P. Noisten w Ka
strop, odbędzie się zebranie pr~zcsów i na 
czetników okręgu IX. Na porz4dktt dz•ien
nym są ważne sprawy, zarazem obór wy
dzJ:aJu okręgowego, w,ięc komplet preze
sów i nacz·dn:iJków pożądany. Czołem! 
(3) Bernard Zmudzińs({i, 

prezes okręgu IX. 

Baczność! Sokoły w Neumiihl ! 
Przyszłe zebranJe ·odbędzie się dnia~ 

września o godz. 4. Uprasza się wszyst
kich druhów o punktualne stawienie się, 
ponieważ są ważne sprawy do załatwienia. 
Oości.e miJ.c widziani. Czo~em ! (2) 

Zarząd. 

Baczność Heme ! 
Z powodu przepr0wadzkt męża zaufa

nia druha Magidki, wstępuje w jego miej
sce, druh Kaz. Gawroński, który mieszka 
przy ul. Ml{)lnt-Ceniststr. nr. 12 i jest upo
ważniony do zbrerania składek. 

„Zjednoczenie zawooowe polskie" • 
„ „ 

+~·~·-~ł+tłł'tł~ 
Wiec w Braoba. 

W SPRAWIE WYBOROW KOśCIEL- „ 

NYCH ~ 
odbędzie się w niedzielę, dnia 3 września o 
g-0dzin.ie 4 po J)oł. w sali P. Kuchema. O 
liczny udział wszystkich parafian uprasza 
się, gdyż chodzi o bardzo ważne spraw}'. 

l(omltet. 

········••<tt~•· '.f 

····=··· Wiec .Z"'iązku ~olaków . 
w Wanne. 

W niedzielę, dnia 3 września o godz. 
~5 P-O poi. odbędzie się 

wJelkl o gil ny wiec po Iski 
w WARłłE 

w sali p. Brefiinga, przy ul. Gelsenkirche
nerstr. w pobliżu kopalni „Pluto". Na wie
cu omawiane będą ważne sprawy, doty- -
czące Polaków tak w kraju, jak na ob
czyźnie, przeto o liczny udział QoVaków z 
W estfałil i Nadrenii, uprasza się. 

Program: 

I) Zagajenie; 2) sprawa opiek.i ducho
wnej Polaków w W estfam i NadI1enii. 3) 
Stosunek lu<lu polskliego na obczy:źm;ie do 
kraoju ojczystegio i: obJl\viązki wobec niego. 

4) Stosunek „Związku Polaków w Niem
czech" do „Straży". 5) O zadaniach ,,Zwią
zku Polaków w Nieimczech" 6) Dyskusya, 
7) Zamknięcie wicca. 

„ZWIĄZEK POLAl(OW W NIEM
CZECH". 

Uwaga: P.iS1na po.lskie uprasza się () 
powtórzenie powyższego ogłoszenia. 

••••1••• I , ~ f- ',l 
-aJ;.1. „. .„-.dżl .: _jj 



'V s.zystkim krewnym i .zna
j o mym dono3zę, że mój najdroż
szy mąż, naez kochany ojciec 

śp. Alalzy Betrna 
umarł z powodu nieszczęścia na 
kolei. Pogrzeb odbądzie sią w 
wtorek 5 września z domu żało
by w Bochum, ul. Klosterstr. 3. 

O lic.my ud.ział Rodaków 
up"asza w sm"utku pogrążona :żona 

Ka1 arzyna Betyna 
z dziećmi. 

Wycieczka w Bochum! 
W niedzielę dnia 3 wrześnda o godz. 3 

w yci eczka do ogrodu Wallburga w Hofs1le
d e ulica P-0ststr. Zwraca się uwagę, iżby 
R~tlacy licznie przybyli, aż·~by wspólnie 
zaczerptnąć świeżego pow\i1etrza, gdyż 'lato 
się kończy. 

„l(omitet wycieczek latowych". 

·······-~······ • Szanownej Pani -

~~~"""'„ ....... """>J~~~~ 
DYWANY każde~o rodzaju i wrelkooci od

pyla, <:zyści i farbuje, odnawia i oczyszcza z 
molów. f'A~BIERNIA OALLUSCHl(E, PRAL· 
NIA w BOCHUM. Ter nr. 911. 

filie: Hołstede, Hemerstr. 259; Herne, 
Bahnhofstr. · ~. 73, 134; Ełckel, Roklinghau
sen, Linden, Hattlniiten, Lan2endreer, Włttea, 

Annen, Werne, Liitgendortmund, Marten, K•· 
strop, Wattenscbełd, l(amen, Marten, Dortmund. 
r-<~~'--'~;-...1 ....... ~~~,...._~~~~ 

Specyalność; 

Chorągwie 
do kościołów i dla To,varzystw. 

Liczne uznaria. i listy pochwalne. 

Bliższych informacyj udziel!. i o zlecenia pro· 
si główny:zast~pca na Westfalię i Nadrenię 

.Jan Kwiatkowski, interes komisowy 
· w Herne, ul. Neustr. 16. 

11111111111111111111111111111 iii Swoj ·do swego = 
- Szan. Rodakom polecamy na sezon latowy, wszelkie materye na • 

- suknie l bluzki, 3 fal czarne i kolorowe począwszy od 88 fen. za metr. aż do a 
najlepszych. Co 

i A Perkale, satyny, polskie płócienka na po· ~ 
1 ściele i fartuchy, firany, kołdry, i[ h*J 1il serwety na stół białe i kol. we wiekim :wyborze. :.;, 

-

~ Specyalność : ~ Sf . ~ - Polskie chustki na głowę różnegó rodżaju. : .:-· lal { Chustki do nosa, krawaty, kapelusze i wszelką bieliznę dla [ =-
~ niewiast, mężczyzn. i dzieci i t. d. :. I 
- ~= - s:I Wszystkim polskim towarzy8twom na obczyźnie, ;' „ 

- i' donosimy, iż dosta1·czamy wszelkiego rodzaju cząp- ::. w 4' ki według życzenia po cenach jaknajtailszych. ;,:: 
~ .. = Lenartowski · & Talarczyk i 

-

§' 
• w HERNE, ~ = ul. Dworcowa 77. _ Bahnhofstr. 77. „ 

11111111111111111111111111111· 
• Rózalii Ignasiak• 
• w A.ltenet1Hn • 
• w dniu Jej godnych * 
: 

• I ~ I E N I N, • . • 

... !.„„ ... „„„ ...... „ ... ~ 
• • ł"f:~~=~~~=:;:~ • , I Polska słuzC\ca, 

· która zna wsz-elklł pracę 
domow11, znajdzie zaraz 
miPjsce w Bruchu, ulica 

Feldstr. nr. 24. 

___ P_r_z_e_m_w_i_~1_a_sn_y_! _, -Rodacr. I znan~r~:~roei. 
dnia. 4 wrzesnia zaaJłam serdeczne zy
czenia zdrowia, szczęścia., błogosławień- • 

• stwa Bt>żego w pracy okolo wychowania • 

• 
swej dziatwy, aby jak dgt!\d hk i nadal .&. 
w\· chowywała jl\ na. chwałę Bogu na T 

. : pr.żytek kości( łowi i na chlub.ę ojcayźnie • 
, naszf'j Polsce i całemu polskiemu naro- • 
· d-0wi. Ntechaj pomyś'n ść tu na. .1ifmi w 

• Jej progach gości a w · przyszłe n iyciu • 

• 
niechaj Jej udzieli w niebie swej chwały • 
i wiecznej szczęśliwości. A w końcu po · 

• trzykrnć wykrzykuję : Szanowna. Pani • 

• 
Rozalia Ignasiak niech żyje I niech żyje ! • 
niech żyje ! aż a1~ echo po cdem 

• Altenesaen o łbije ! Z szaeunkiem • 
• Franek, szaropióry .• 

··-··~~·-·**~** N~ej podpisani upraszają swego R<>
daka krobski·eg<). Wenusia Waiłkiewicza 
wraz z żoną Katarzyną i1 córką Teofilą ·J 

adres, aby mieć możność soo wbruczyć. 
Stefan Plłotrowsk,f, Scbalke, 1. Querstr. la. 

M. Nowak, ur. Wyganowska, Scbalke, 
Konig-Wiilhelmstr. 36. 

(3) Krobiacy. 

łłHtiH~~m·~-~~~-
1 

'.:m Baczność Steele ! ~ 
~ Niniejszem oznajmiam wszystkim !j 
tli Braciom i Siostrom Różańca w ~ 
~ :Steele, iż w niedziel<~ dnia 3 m 
~ będzie Różaniec odmawiany . o m 
~ god?i. 6 1/z po poł. na co się tli I wszystkim Rodakom w Steele i m m okolicy zwraca uwagę. Il 
lt Jan Misiurny. ~ 

tlHtilHl~ttnttlnitf!~IUłłłt!~ 
_ Szanownym Rodakom poleca"! mój 

salon golarskl 
połl\czony ze zakładem do wyrywania plombowani& 
wprawiania nov;ycll zębów. Zarazem polecam 
wielki ~bór 

wiązarkó-.v, kart, powinszowań, listo-
stowego papieru 

ws.e;ystko z polskim napisem. Taksamo 
wielki wybór ~}gar i papierci&ów. 

Kreślę się z szacunkiem 

Wacław Kaube, Oberhausen 
Kirchweg 58. (8) 

Baczność! 
Dobrze zaprowadzons, tabakę do zażywania 

poleca 

Jan Ga.jewskl, 
balwi~rz 

w Berne, ul. Bahnhof'strasse nr. 99. 
Na2rzeclw gośclflc& Meinharda. 

NAJLEPSZE MASLO Z MLECZARNI 
funt 1.10 DU'. - masło aatura.Ine funt 95 leo. 
wysyłam za zaliczką Iranko w dom w paczlcach 
eocztowycb. 4 6'„es: frau M. l(ANSCHAT, 
~ .\ lffiRABOW A o.-Pr. 

& proc.-nt na każdorazowe żądanie 
4 1/ 2 n za kwartal. wypowiedzeniem 
6 ,, za półrocz. wypowiedzeniem. 

Kto ma u nas depozyt złożony, choćby 
za półrocznem wypowiedzeuiem, a kupi grant 
od na.a, temu wypła"a kasa nasza depozyt 
natychmiast. 

Dobre 5 procent przynoszllce hipoteki 
mamy zawsze na. sprżedaż. 

Bada nadzorna: 
·Dr. A... Clhłapowski, dziedzic na Boni
kowie. 8wobo4a·H.aisertreu, właści
ciel Banku Rolniczego w Kościanie. Dr. Za
wadzki, lekarz. B. Bólińst.ł, w: aści-

ciel młyna, ft . .f Ó1'1f81 g ·)Spoda.rz. 

Zarząd: 
P. Lopłńsld, dyrektor. H. Brzeziński 

kasyer. 8t. Jlh,;alski, kontroler. 
Adresować trzeb& jak następuje; 

B~nk Parcelacyjny 
E. G. m. b. H. liosten (Posen) 

J. ftroskowiak, 
skład kolonialny. 

··-·-·-Słutąea Polka, 
potrzebna od zaraz 

• Wanne, 
ulica Kastanien-Allee. 
J. Wojcieehovski. • •••••• 
Koło ;a~!;k~~; 

z powodu 
zbiegu o-

koliaoości bardzo tanio, 
Bochum, Wilhelmstr. 19 

Szanownym Rodakom w Broekhaosen i okolicy 
polecam u:ój 

warsztat szewski 
w którym wykonuję wszelkie prace wcbodzt\ce:w zakre9 me-

„ go zawodu 

tanio 

tylko przy ul. Bahnhofstrasse, 

ogrodzie hotelu ,,Bahnhofs-Hótel '' 
naprzeciw nowego dworca. znajduje się, jak dotąd, tak i nadal 

zakład f ootgraf i cz ny. 
GERMA~IA. 

12 fotografij wizytowych osoby dorosłej 1,90 mr. 
12 fotografij gabinetowych dorosłej osoby 4,90 mr. 
10 kart pocztowych z fotografią 1,50 mr. 
pod gwarancy!ł wybornego wykonania o czem wiele tyaięey zdjęć 

na.jlepszem Sł\ świadectwem. 

~ W niedzielę otwarte cały dzień. = 
Wyborowe powiększenia we Bardzo piękne zdjęcia., dzieci, 

własnym zakładz1e. gl'Up i rodzin. 

• Uprasza · się zwaia6 na dokładny adres· • 

Żądajcie wszędzie papierosów 

,,Wulkan'' nr. 56. • „Sokoły'' nr. 60. 
„Mariposa" nr. 53. 

Z fabryki „WULKAN'' (J. F. J. Komendziński). 
(1·52) Generalny zastępca na ·westfalię i Nadrenię 

Jan Kwiatkowski; 
interes handlowo-komisowy, Herne, Neustr. nr. 10 

Kupujcie 

Kupuj obuwie 
u 

WllH. I o EWERT, 
w Gelsenkirchen Ili, 

którego skład obuwia jest największym i 
najstarszym w miejscu. Największy wybór 
wszelkiego rodzaju obuwia od najzwyklej
szego do nsjlepszego. 

Najlepsze obuwie do roboty. 
Najwlęk. w miejscu warsztat :repera. 
Skora usługa! Najtańsze ceny! 

n \Vłlh. Dewert'a 

••••••••••e•••••e•••• 
: Fabryka parasoli w 11erne 

I i składem k~P~i;;;y i czapek. 
• Bahnhofstr. 24. Herne Bahnhofstr. 71. 
• 

naprzeciw Reichapallen. obok gościńca Vo1ła. 
Telefun nr. 903. 

9 Niedościgniony wybór parasoli 
• od słońcłl ł deszczu • • • • • • • • • • 

znanej, dobrej jakości _... własnej roboty -,... od 1,50 m . 
do najwięcej eleganckich. 

KAPELUSZE~~~ 
najlepsze fabrykaty krajowe i za.graniczne, 

czapki, krawaty, blellzna, r~kąwiczkl, laski 
itd. po rzetelnych, ta.nich cenach . 

I f Wszelkie reperacye 0 I I 
oraz powlekanie para1oli wykonywa. się na tyczenie na
tychmiast we własnym warsztacie dobrze l tanio • 

IJI. Babn- I •1 •• Ił IJI. Bahn
hofstr. n. - an l.l ft erbofstr. H . 

Q Polska usługa Polska usługa.I . -
··········-·········· Za inseraty i reklamy Redakeya. nie odpowiada. 

il.'··.::>.:_ , -'-·-· . . Za irś. ukk4 ł re:fatc71 o4 oowłedztaln A • t • • l B r 1 I 1 t I „ Bocllam- Ntkladem ł czdonkaml W?d&wnłcłwli „ Wta rasa Polskłe2o„ w Bot.bam. 



. Jlr. 203„ Boobam, wtorek 5-11 września IHI. · · I Bol ·11·; 

• 
łodl1enn1 płsao ltdowt dla Polak611 sa o.b1zyłn11~ P°'witto•• 8'wia1l1 orą1 sprawo• •uodowym, politycznym ł zarob.kow-jt ~ 

Wychodzi cotb:iennie z WYłatkiem dnł 1>oświatecznych 
Pr2edJ>lata kwartalna na poczcie i u listov.rycb wynosi 
.J mr. 50 fen .• a z odnoszeniem ~o domu l mr. 92 fen. 
.,..Wiarus Polski~' zapisany iest w cenniku pocztowym 

, 

" 1111 laże za llar1 I OjCZJZDG I 
Za inseraty placi sie za mieisce rządka drobne~o dr•la 
ogloszenia zamieszczone przed inseratami 40 fen. Kłff 
cze sto oglasza, otrzyma rabat. - Listy do „ Wiarusi 
Polskiego" należy frankować i podać w nich dokld· 

ny adres piszącego. Rekopisów sie nie zwraca. · pod znak!ern •• t. polniscb 0 or. 128. 

Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje si~ w Bochum, przy ulicy Maltheserstraase. - Adtes: "Wiarus Polski", Bochum. - Telefon u nr· 1414. 

Rodzice polscy! Uczcie d7lecl swe I 
-.&wić, czytać J pisać oo polsku! Nie Jest 

Pelakłem, kto potomstwu swemu znJem

aąć się pozwoli! 

i wypadków dnia. 
W Warszawie odbędzie się wiec w spra

wie szkolnej. 
Władze udZ'Ie.liły piozwoJenia na Z\PJ•

łanie wliecu rodziców w spraw4e szkolnej. 
- Wi.ec ma się odbyć w dniu 10 września 
w sali Filharmonii. 

W Japonii z zawarcia pokoju panuje nieza
dowolenie. 

Prezydent mmistr&w japońs.lqich hr. 
I(atsura i markiz Ito, otrzymują ciągle li
czne m1emoryaty z protestami przeciw wa
runkom p!{)lkojow;ym, tak ja1k je dzienniki 
podaty. Brak wszelki.eh objawów radości 
jest charaikterystycznynn objawem p-r.z.yję
cia \Viadomośc1 o pokoju przez naród jap.oń 
skń. Większ.ość narodu spod.vewata się, 
że pertrakta•cye pokojowe z 1powodu od;
mowy Rosyi na żądanie zapłacenila 0dszJw 
dowanfa wojennego, będ'ą zerwane. 

Także dzienniki podnoszą energiczny 
protest prz.eciw warunkom pokojowym. 
Dzi.enmk "Dżidżi-szimbo oświadcza, że Po
dobne warunki pokojowe ruie nwgą w ża
dnym w,ypadku zadowolnić narodu. „Maini 
ciii-szimbum" pisz·e: Jedyna nacbzi!eja Ja
ponii leżala w roizbi1du się konferencyi po
ko}oweL Japonia, tak zw.ycięZlka nai placu 
boju , Podczas pert11aktacyj doznala klęski. 
"Niszin szimbo" wyraża zdziw~enie, że po
kój mógl być zawa·rtY1, padlczas gdy wszy
stko wska2ywalo1 na to, że 11iemożliwością 
będzie sklorwć .Rosyę do prz.yjęcia koniecz
nych dfa Japionii żądań. Nre~:i.wisly <lzi.en
n~k radykalny „I(oroi:Q-szimbo" wzy:wa 
naród do .energicznego wystąpieniar prze
ciw uchwałom w Portsm01.tth 1i oświadcza, 
że tylko szybka interwencya motie odwró
a; ć nieszczęście niarodo\vie. 

Telegramy„ 
P e t e rs b u r g. Wybory do rosyj

skiej dumy państwowej odbędą się w gru„ 
dniu. 

P o r t s m o u t h. Traktat pokojowy 
już wypracowano. 

P e t e r s b u r g. Donoszą, że mimo 
2awarcia pokoju jenerał Liniewicz pozo
stanie z całą armią na Dalekim W schodzie. 

-• 
Prezydyum , Związku Polaków 

w Niemczech" 
odbyło w ubiegłą niedzielę w Wanrne µo
s1edzenie, które trwało od' godz. 12-tej w 
polu<l!nie prawie do1 godziny 5-tei PIO połu
dniu. 

Co do. ustanQwi.en.ia platnegJ urzędni-
ka dlai prac organizacyjnych i pośredrui

·CZenia w politycmej obronie prawnej zg.o
<izono się na razie na osobę, która w czas"ie 
Wl()foym od pracy zaw0dowej tem się zaj
mowtać będzie. Sprawę posunięto już tak 
dalece, że w dniach najbliższych spodzie
wać si:ę można jej zalatwńenia. Ten stan 
meczy ma jednako1Woż być tylko przej
ściowy, a raczej przygotowawczy, gdyż 
„Zarząd Związku Polaków" zami1erza w 
n1yśl uchwaJy walnego zebrania ustano.wić 
<>SOlbę, która nie pobocznier focz wyłącznie 
pra:cą organimcyjną na wychodźtwie zai
mować siię bę<l.zie, skoro tylko stosunki na 
to pozwolą. „. „ .:........ . 1 , '· ~.... • 

W sprawie µis0wni nazwisk polskich 
i z1:ip1sywania imion polskich w urzędzie 
stanu cywilnego uchwalono· wydać pism0 
uJ.otne. 

Zgodz10no się nozda·ć p-omiędzy dzieci 
polskie na obczyźnie na razie 5000 eilemen
tarzy, 3000 „Dziejów Polski", „Iiistoryi 
Biblljnej" i „I(atechi.zmu". 

Rezolucyę wieca w. Herne ·ogtoszoną 
także w komunrkade r,Straży" przyjęło 
prezydyum „Związku Polaków w N1em
cz:ech" di'.)• wiadomości. 

Przyszłe walne zebranie ma się J.d
być w końcu listopada r. b. 

Obecni cmonko:wiie :Rady Nadzorczej 
wraz z Prezydyum zgodzili się pozostaw~ć 
p. Kwaśniewskiego w urnędzi:e po odpK>
wiedniem ośw:iadtczeniu zło.żonem przez. p. 
l(waśniewskiegJ. 

W końcu rozpatrzono ii prz;yjętv re
zolucye mówców progmmOfWyich wieca, 
który siG 1odbyl tego samego dma we Wan
ne. zar.az p-0 pos,iedzeniu Prezyd'yum. 

rnzy większa, niż liczba Niem::ów 
katvlickich; 
Zl\\!1ażywszy, ż;e ludi katolicko~polski 
wyoosi ze stro.n rodzinnych !:;ilrie 
przywiĄzani~ do \V\iary oj :ów i do 
kościoła świętego rzymsku-katolic
kie.go; 

wyrażrury głęboką boleść na.i;;1,:;l, ·:~, da
remnile. staramy- s~ę, żeby nam w k')Śc:ide 
przyznano równouprnwnienie z. !~1rm:·arni 
a: zarazem prosimy „Zwązek Polaków w 
Niemczech", żeby w myśl § 2 lit. f. ustaw 
S\Yoich popierał zabiegii „Komiteti„ dla 
spra\.v opieki· duchownej", zmicrlai<l::e do 
zapewnienia nam wszędzie polskich kazań, 
pol1skli'ch spowiedników 1i polskiej nauki 
dla <lziatek n.a!Szych, mającyich prz,v:.;rąp1ć 
·d-0 Sakramentów święty.eh. 

II. Zważywszy, że doitychczasowe za
biegi nasze w sprawie op'.ieiki ducho
wnej nie odniosły p-0,żąd!anego sku
tku; 
zważywszy, że Stolica Apostolska 
'Od wieków występuje w .:>bmnfo na-

1 k P rodów p.okrzywd.zooych; Ogd ny wiec Związ u olakow zważywszy., że Ojcrec święty Pius 
X rów;ną otacza miłością wszystkie 

we Wanne, nar·ody i wszystkim pragni:e. wym1e-
który odbyt się w ubiegłą niedz.i,elę, zgro- rzyć sprawiedliwość; 
madizil mxmo nfopogody P-0laków prawie wy.rażamy przckooanie, że konieczn'ie na-
Z'e wszystkich str:on Westfalill i Nadre:nii. leży przed1stawić O}cu śwJilętemu wyczer-
Obszerna sala p. Breiinga mogąca pJmle- nujące 1 poparte liczbam~ sprawozdanie o 
ścić do tysiąca osób, zapełniła się po same pollożeniu 11 potrz,ebach reli'gijnych katolt-
brzegi. - • j kó\V Polaków w stronach niemłeckiich. 

Zagia:1ł rozprawy zwykłem pi0zdroiwn:e- Następnie ~abral gtl.:>.s. redaktor p. Mi-
niem - po blisko pięaiogOOlzjnnem posi.ie.- chal Kwliatkorwski z Bochum. 
dzeniu prezydyum prnew,odnic'Zący Mów-ca wskazawszy na przyczyny 
„Związku Polaków w Niemczech" P. To- wychodźtwa, jeg.o histocyę i polożeinie, 
masz I(ubiak ze Styrum, a przedstawiwszy przeszedl następnie do stosunku wy-
program wieca ud.z.ielil gitosu prezesoWIL chodźców, jakim on być p-owin~en wobec 
„Kom1tetu Gtównego dtla spraw opieki du- kraju rodzinnego, a mianowicie do nbowią 
chownc~j" p. Szulcowi z Diimpten. Mówca .zków wychodżtWJa wobec ojczyzny pod 
0ibszemie wykazał upaśledzenie Polaków wzgJędem politycznym i ekonotnli1cznYUTI. 
w Koście.le, nre żądającyich przedeż więcej Pan Kwiatkowski W1niósl następującą 
jak tylko należącego im się rówinoupra- rezo]ucyę: 
wmenia z katolikami: niem.cami. Przyto... „My Polacy k.atoky, zgroma.rlz.eni 
czyt też mówca w tym względii•e kilka na wiecu w Wanne dnia 3 września. r. 1905 
przykładów ze swego długoletniego poby- uichwailamy: 
tu na ·obczyźnie. 

ZnakJOimity znaw1ca stosunków ks. I. Jakkolw1i~k opuścikiśmy kraj rodzin-
prob. dr. Liss zapytany swego cziasu przez ny a po części urodziliśmy się zdała <><l 
mówcę, jak s.ię ulo.ży paląca sprawa opieki niego, mimo to jesteśmy i pragniemy Po-
diu-chow.nlej, wzdrygnął tylko ramionami i zostać wiernymi synami Ojczyzny naszej 
vdpowiedzial: „Polecam Was Boskiej -o- P.Jilsktej. 
Pit·ece". Deputacyi, którą nader uprzejmie II. Pobyt nasz Wi stronach 1niemiecl<iich 
przyjął kardynał ks. dr. Fischer w I(1J1'cmii, uważamy za wygnanie, gdyż wy.gnat nas 
kapłan tenże odpowi1edziial, że nau~ przy- z Ojczyzny uoi-sk narod!Qlwy1, polityczny i 
gotowaw.czej do Sakramentów Swiętyich spóle-czny, wYgnal nas przeidewseystkiean 
w języku p0lskim udzfolać się nigdy nie brak chleba. Najgorętszem 111aszem pra-
będz-ie ze względu na rząd pruski. Wska- gin:ieni.em jest, żebyśmy mogli wraz z dzie-
zał też mówca na wielką niechęć, jalką ży- ćmi pow.rócić do Polski nietylko jako pra-
wi większość księży nfomieckich do „Wia- wi kato11i'cy i Polacy, lecz także jaikO' świa-
rusa Polskieg;o" za to, że ten0e wykazuje domi swoich praw 1 ·JborwJązków naroolo
krzywdly dziiejące się Polakom w kościele wyich obywatele, zdolni bronić ziemi, oj-
Ntechęć tę okazano także w I(ol-0n~J depu- czystej, oraz nleprzedawnmonych pnaw 
t)'acyi, do której mówca należal. wiary świętej 1i n!arodowości polskiej a za-

Przedstawiwszy· ujemne skutku, jakie razem pracować skutecznie nad oświatą 1i 
z konlieczności pociąga za sobą bra1k nale- nad roz:budze.mem po-czucia narJd0wego 
żytej opieki duchownej, mówca zaznaczył, wśród ·naszych wspólbraci. 
że „Związek Polaków" wraz z „l(omite- III„ Praignąc przecież jako Polacy wró
tem Gtównym dla spraw: opti·eki duchlo- cić do Ojczyzny, zniew10leni jesteśmy w 
wnej" w zabiegach o nasze prawa w I(o- stronach nieimfockkh ziaichować najzupeł
ście1le nigdy ni1e ustaną. niejszą odrębność i niezawisłość ,narodo-

Do przemówieniai p. Szulca odczytano wą J .nie moQ;em,y wchodizńc w układy ani 
nąstępującą rezolucyę: związki z jakiemkolwiek str·.:mnictwem 

My Polacy katQ!icy, zgnmadzcni na nemieckiem, gdyż każdy kompromis jest 
wiecu w Warnn~ dni!a 3 marca r. 1905 u- dla żywiołu polskiego na obczyźnie .zabój-
chwalamy·: czy 1i strat narodowych z taikich kompro-

I. Z~żywszy, re lud katołickJi.poi„Jd misów WY1I11ikaJących, nie zrównoważą 
pracuje w Westfalii, Na<l·renti i pro- wątpLLwe chwilowe tylko ko,rzyści pO:lity
wiincyach sąsiednich 0<l lat prz~szło cz·ne, którnby przez nasze kompr.:musy 
trzydziestu; mogh od.nąeść nasi braci.a W! kraju. 
zważywszy, że niektóre parafie li- . IV. Z krajem Jj.czystym , z kochaną 
czą po kilka. tysięcy katolików Po- Polską naszą praginfettnyi za~howy:wać tą
laków; czność jak najściślejszą i <ll]a tego jak naj
zważywszy, że \\~ w.ielu parafiach chętniej przyłącz:arp,y się do organizacyj, 

''s.. J~zba katol~ków Pofaków· je:;t kilka które dopuszczają do, wspóludtiału w pra-

cach usta.wo<lawczych i kierowniczych, 
wybranych przez na.s delegatów, Jak to się 
dzieje w „Polskim centraJnytm komitecie 
wyiborczynr.„ 'i w „Związku Soko~ów". 

Zważywszy przecież, że stosunki na 
obczyźnie Zlnaiczme się różnią -odi stosun
ków, panujących w kr.aju, .zastrzeJgamy so
bie zupet.ną niezależność wobec instytu
cyj, których ustrój na udzial w kierownic
twie w.ybieranych przez nas delegatów 
ntle pozwala. Po za tern przecież mate
ryalne ~ moralne popieranie wszystkich 
instytucyj narodowrych w Polsce U\\~aźamy 
za święty obowiązek kaid.ego PoJaka na 
obczyźnie". 

Zdlawsz.y teraz przewlQdnictwo swemu 
zastępcy, wystą~ił jako trzeci z rz.ędu mó
wca prog.ramowy p. Tomas.z. I(U'biak ze 
Styrum, by 0mówić stósunek „Zw.i.ązku 
Po.laków w Niemczech" do „Stra,ży". 

Przed'stawiwszy historyę „Związku' 
PIO!aków" mówc.-a zazinac.zyl, że przez kil
ka mli·esięcy bieżąc.eg-0 wku nile urządzano. 
tyle wieców, jak dawniej z tego powodu, 
byi na.sza młoda -0rgani.zacya, „Zje
dnoczcnii,e zarwodowe. polskie" moigla s1~ 
należycie rozWinąć. Uczyini:ono to umyśl
nie, a agitowano nawet za ,,Zjedn0czenfom 
zawodowem polskim" na wiecaich „Związ
ku Polaków" jak na przykład w Bruckhau
sen. W pracy zresztą ,,Związek Polaków' 4 

n:igdy nie ustawał i nie ustarn,e. 
uZwJązek Po-laków" był i pozostanie 

orgao-i·7·~cyą samodziieln::i~ ani się zlać ~ 
„Strażt'' nie myśli, ani też ni.e odida się jej 
pod komendę. 

Natomiast witamy wszyscy z riadością 
„Straż", która już przie<l! kilkunastu laty 
za.wriązać się byta powinna. Pracy na nd
wie niarodlowej jest aż nad'to. Porozumie
nie „Straży" ze „ZWiązkiem PoJak&w" by
łoby dobre, lee.z dotąd „Straż" ni.e ucz,y
nila niczego w kierunku porozumienła 1 
dotąd nie. wliadJomo, jak miatoby wyiglądać 
owo poroZ!llmienqe. 

Pan I(ubiak wniósl następującą reziolu
cyę: 

My Polacy katolicy, zebranti na wniecu 
w Wainne· dnia 3 wrześnf.n 1905 roku u
chwadamy: 

I. Zważywszy, że „Związek Pola
ków" jest w. państwie niemieck1em 
najstarszem czy.sto po.Iitycznem sto
warzyszeni'em polsikiem; 
zważywszy, że „Związek Pola
ków." przez dtugie lata! był jedyinem 
-vgniskjem, k!oto któr.eg01 skupial<> 
się .całe żya;e narodowe i politycz
r1c Polaków na obczyiin1e; 
zważywszy, że „Związie)k. Poila
ków" byl niejako matecznikiem, z 
któregOI wys.zlyi wszystkie inne or
ganizacye nasze na obczyźnie 

prote'Stujemy stanowcw prz-eciw wszel
kim zamachom na byt ,i na samodZ1iełnt0ść 
„Związ\ku Polaków". Dalsze istnienie 
,,Związku Polaików" uważamy za 1k!ornecz
ne w interesie narodffiVym i pragnilenny 
gorąc(\ żeby każdy P·ol~k, praicujący w 
strOIIl.ach niemieckich, należal jako członek 
do „Związku", bo tyłko prz.y usihlnem po
paraiu ma.że on spel111ilć. sw0Je1 wspaniałe 
zadanie. Wielką radością napełnila nas 
wiadomość, że w Polsce pod pruskim za
borem powstało stowarzyszenie plOd na
zwą „Straż" z siedzibą w Pi0zna.niu a o ce
lach prawie tych samych, ja.klie mai istnie
jący na obczyźnie „Zwiiązek Polaków". 

Jesteśmy pewni, że „Straż" powiatom 
krnsow.ym zi1emi polskiej a zwłasz,cza w 
północnej Wilelkotpolsce, n~ Górnym Slą
sku, na l(aszubach, Warmii i Marowszu 
pruskiem Wlielce się przysluży. 

W dążn<>śoia~h tych, o ile · będ2li.emy 
m<>gM, p·ragmemy „Straż" popie~ , i ty-



~ZYµlY Jej ja)( nallepszeg<> pcrwnd.z.enia i 
.r~W()ju. 

1 Pan Jan Wilkowski z Schmmebeck ja-
ko -czw.arty i ostatni mówo.3 programowy 

· przedstaiwił zadania i .cele „Związku Po
laków: w N1iemczech". 

Scharakteryeowawszy walkę, jaką 
-przeciw na:tn toczy niemczyzna, mówca 
'wtyka·zał, w iaki sposób przy pomocy 
·S'Wych czł·onków „Związek Polaków w 
Niemczech" pragnie br,:mić ludu polskiego 

·prze.cl niebezpieczeństwem giennanizacyi 
i przeo1rwdzialać zamach-Om naszych wro1-

gów. 
Nastąpiło teraz glosowanie nad! rewlu

.cyaimi powyżeó przytoczcmiemi, IW.dl każdą 
z osobna. 

Wszystkie trzy rezolucye przyjęto je
dnogl()śnie. 

Na przemówienia w dyskusYji, którą 
tetTaZ otwarto, przeznacz.Jno za 'Zlgocią wie
oowników 15 minut. 

Pa:ni łlajn z Wiemelhausen mówi1l () na.
' mdowem wychowaniu d.zil'eci. 

Pan I(waśniewski z BO'chum mówił o 
sp:r.awie założenia „Straży". 

Pan Pr. Matysiak z Gelsenk,irchen 
wskazaJ na szerokie pole do pracy, jakie 
„Straż" ma w Polsce, mó\vr1 o uikra.caniu 
naszych praw politycznych Pod! Prusa
kiem i zachęcał do pracy na polu uar<:l'do
wem. 

Pan B. WH.kowsk,1 z R.artthausen .za
znaczył że „Straż" 'flie porozumiała się ze 
Związkiem Polaków" i ruie dała znać, że 

~ragnie pracować z nim rękla w rękę. Da
lej mówi1 p. Wilkowski o smutnym stanie 
oświaty pomiędzy sZ'erokiemi wa·rstwami 
ludu w Polsce. 

Pan R.atajczak z Bulmke przemawiał 
za tem, by „Straż" szerzyła oświatę '~ 
P<l.lsce, by ludowii dalai gazetę w. rękę, 1 

by starata się o to, iżby z ludem rioboczym 
w Polsce lepiej się obchodzooo. 

Pan Skraburski z Ueckendorfu popie
rał wyw<ldy mówców programowyc.:h i na 
woływaI d!o zgodnej pracy. 

Pan Pietrowski z Schalkei star_:al się 
wykazać, że Prusacy bez powodu prześla
dują Polaków. 

Pan Żg<ll z BQttropu przemawiał za 
podwyższeniem składek w „Związku Pola
ków" i za zgodną pracą „Straży" i „Zwią
Z!ku Polaków." 

Pan Jan Brzeskot 'Z Bochum zaczepił 
wśród niezadowolenia wrecowniików 
przewodniczącego, że niesprawiedJi,'1ie po 
stąpi~, me dopuszczając go do g1 )s1trden
czas, kiedy si.ę zapisa·l. 

, Pan Tomasz./ Kubiak odparł r.atych· 
miast ten zairzut za2maczając, że p. Brzes

. kot przemawia ~ kolei zupelnie tak, jak się 
zapisał co poświadcza biuro wiecowe„ 

Pan Brzeskot wyra:ziwszy zd>umien'ie, 
że na wiecu taka panuje hannonia, w dal

. szym ciągu zaczepił „Związek Polaków" 'i 
„Zjednoczenie za\\-'"Odowe p:}tsk.ie" wywo-

Panna do towarzystwa. 
Po-wieść Ksawerego de Monte-pin. 

38) 
(Ciąg dalszy). 

- Zamz skończę z tym panem, i za. 
chwu~zke będę na· pańskJlei rozkaizy, -
rrekl gotarz, obra.cając się dlQ JuHusza Ven 

-dame L wskazując nai krzesło, poczem r01Z
począf na nowo z akcentem· prorwansalskim 
najlepszego gatunku, rozpoczętą r.nmo!\Vę. 

- Zapewne, że ich jest d.Wojle; do Jl0-
dzmlu spadku - mówit - fo jednak nne 
1przeszka<lza, że każ<l!~ weiźl11!ie piękny ka
wał g.rosza. Zald.ot\voJilbym się ia sam, jak 
mnue pan widz'.isz, pofową czwa:rrei części 
Powr6c1ilby1J11 <lo Beaucaire, mego rodlzin
nego miasta, i żyl sobie spokojnie, nJc nie 
robiąc, jak jaki gruby mieszczuch. 

- Bardz0 :parrm w~erzę - rzekł szyn
karz - mówdą o pól tuziJn!Ie milionów. 

- Gd:~y nawet byfo więcej, t-0· i to 
.nie oozhviloby mn~e wcale - odrzeikl go~ 
J.airz - ogromne doch()dy, których silę nie 
wydaje, szybko zwięksmją majątek. Bo
gat;n byl jalk Krezus, ten hral>1ai de Vadans. 

Juliusz Vendame, nastawi.a.Jący ucha, 
... a przyznać należy, że przypadek wybo.nntle 
mu usłużył, uznal chwilę stos0Wtną diO wtrą 

- cenia się -Oo r.mmoiwy. 
- Ah ! - rzekł - wszak to o hrabi u 

de Vadans rest mowa? 
- Właśn!ie o nJm - rzekl g<)larz. -

1 Czy znał-eś go pan? 
- Nigd)ll go •me widziałem, llJJe duw o 

- 1llittn mów'l!ą u megil pana. 
- Mieszkasz pan w tych strooach? 
- Tak, właśnie wszedfom ® ' s.lużby 

na .kamerdynera u jednego senatotla przy 
21.!:icy Vaugirard. laba ma to śmierć tego 

łując wie~ie oburzenie i gło~m. prote.sty 
zebranych. 

Przewodniczący, od'parł natychmi:lst 
zarzuty p, Brzeskota. 

Pan Żn]ński z Dortmundu dziwil się 
również zgJdv:e, gdyrż sądzil, że będlzie po
wbnie. jak na wiecu w. Marten. Zazna
czyt, że p. Jan Brejski z Tomn.ila: chciał 
przyjąć zastępstwo „Straży" na O'bczyznę. 
Na t0 się „Straż" nie zgodziła. Obecnie 
„Wilarus Polski" zołt}'ldza lu~ stojących 
na czele „Straży" (Głos: A, admirał" -
wesol-0ść). Dalej \Vyrazil p. żrunski swe 
niezadowolenie ze sposobu urządzeillia 
wiec.a „Straży" w . Dmtmund'zie. Inserat 
odnośny byl aoonimowy. P. Żni'ński sta
ra~ się unieWlinnić „Straż" za jej wy.cieczkę 
do Dortmundu, składając winę urząd.zen:a 
wieca na1 dlnnych. „Straz" nie myśli chwi
l()WO o urządzaniu dlals,z;ych wieców na o·b
czyźnile. (Glosy: bardzo, stusznie! Wcale 
nie pofrzeba !). Pan Żnińs.kl~ zaznaczył, że 
mamy na ob.czyźnie dlOść organ1.zacyi do 
naszej obrony i po1eca tylko, by się poro
zumiano ze „Strażą" w spra'\Viie pmcesów 
Poli tyczmy eh. 

Pan Mańka z tterne zwrócil się do 
przewodnitezącego z uwagą, że dwaj po
przedni• mówcy wnieśli znów zaczepki, 
na które prnewo<lniczący nie powiinfien byl 
pczwoJić. · 

Pan M. Kwiatloo.wski z.aznaczyl, żle. isto.
tnie znów dopuszczono się za.czepek, które 
na. wiec „Związku Polaków" nre nadeżą. 
Dla tego też móWJca wogóle nie myśli od
p:0wiadać na ubliżającą napaść ·na „W~iaru
sa Polskie.go" ... Kilka szczególów wyma
g)1ją jednakowoż konie<czni~ sprostowania. 
Najpierw, o ile mówcy już z listu prywat
neg<> wiadomo, jlest nieprawdą, jakoby p. 
Jan. Brejsiki stara~ się o zastępstwo „Stta
ży" na obczyznę. Już przed .wf.eoom w 
Wanine operow·ano tem bezpodstaiwutem 
twicrdzen:em. Je'żeli zaś p. Żniński mówi·l, 
że winien panować brait.ni stoSiunek p.om'ię
dzy „Srtażą a „Związkiem Polaków", to 
każdy się na ro• z!godlzi. Lecz sws.ób, w jaki 
wystąpiła „Str.aż" w Dortmund!:ie oraz 
przemówi~nia programowych mówco"'' 
nie okazywały tej gotowości <llO bratni.ego 
stosunlku. I dotąd prezes ,,Zwią ~kJ P01".t
ków" ':.l t;:j gotlwości „Straży" do '.:ratnie
go stosunku w pracy •ni:c nie wi:e. Nato
miast „Praca" poznańska oświadczyła., ze. 
,.Straż" dlatego nie p·:-rozumiał i ; me r-i·1-

rozumiew ct się ze ,,Zw!ązkiem Po1a··:11w", 
gdyż tenże jest ·Organizacyą partyjną ,.\Via 
rusa Polskiego". Racz zaś ma ~i<; tP.k 
że „Z,vi<tzek Polaków" iest samoi~/flnq 
..: »Ęun;121 yą robotników polskich, a ,, \\,'·a
rns PolsKi" jest organem ógółu nbo~r,-. 
ków polskich na dbczyinie. Z tym stanem 
rz . .-. n· ewi panow'.e liczyć się m11szą. -;-„ / 

:r.; ~kto i:od'Oba lub r:e. (Nie dw iZnł!~7;1 -~ 
wiecawnicy o:kiazaM, że .n~ wywody 
te godzą się najzupełniej). 

Pan Żniński o<l1'.>0'\vJedzial, że nre mówU, 

hrrubiiego de Vada1ns, Ya,kaś tajemnicza, za
stana\,\-'ll'ająca ... 

.Bigam z ulicy Ga.randere, skx>f1czy.ł 
golić 5'W-go klienta. Ten wstał ~ poszedł 

· umyć ~'ti'.lrz Z:imną wodą z <lod1atk:iem octu 
Bully, i od~zrwał się: 

- Dlaczegóż zastainawiają.ca, wszakże 
był już dosyć stary, anlil też tajemnicza tak
że, bo umarł bardzo zwyczajną śmierc.iią. 

- To ws.zystko jeszcze wlcale niedo
wied'.ziorne - rzekl Ventlla:me zagryzając u
sta. 

- Czyż Pall1 eoi styszal? - zapytał 
goJa.rz z c~ieka wością. 

- tto! ho.! bardizo wtlele ... 
- Cóż taki/ego? 
- Naprzód, jaJk utrzymują, żadnegJ 

doktora nlie wz.ywano do chorego. 
- Rzeczywiście i ja to sJysw.Jem. 
- C1, którzy byhl1 przy ndm, ·rui~ p()-

zwala.Ii1 doktorow1i ·przestąpić progu pałacu, 
rzocz ·więc prosta, że rru:e11tŁ sw.:>je powooy 
- mówit Julfosz. 

- Ależ„. - rzekł szyinkarz - więc 
śmierć nie ntia:laoby być tak naturalną, jak 
S>ię zdawa.fo. 

- Eh, eh! 
- Prz'Yśp;'.eszono więc zgon hrabiiego? 
- Ba! być może ... 
- Trut~mą pewnie ... 
- Wii:ełu }est takich, !których by to mo-

że nie zadziiwilo. 
- Afo któżiby to mógl uczynić? 
- Co do mnie, ja nic ·nie w~em.„ ale 

tam w familllii są siv.strzeńcy, którym pe
, wnie pi!lno bylo odziedziczyć. 

- Wiesz, pan co, że to bylaiby gruba 
historya, -gdyby tak Policya się o tern do
wrled~afai ! ! ! 

- Zdaje się, re 011'11 ·już wlie - mó\\>;l 
Vendame - ~ któregokolwiek dniai, może 
pa.now~e zohaczyc·)e prokuratora: Rzeczy-

iź p. Jan Brnjski stara.i slę o zastępstwc 
„Straży" na: obczymę, lecz mówił tylko, 

1 iż p. Brejsild oświadczył gotowość przyję
c!'a zastępstwa „Straży" na obczyz.nę. (U
czme głosy: To jest to samo). 

Wskutek spóźnionej pory przy)~to 
wni'osek o zamknięcie dyskusyi. 

P. M. I(wiatkows~<i oświadczył na za. 
kończenie, że ogół wiecowników h~st ze 
robą zgodny, jaik o tern świadczy jt!dnJ
myślne przyjęcie rezolucyj, i stw';crdził, 
że zgoda ta ·ngófo wiecowników, panuic J 
dlQtąd, a dysonans, j1aki staraili się wprowa
dzić w obrady pp. Brzesk·ot i Żniń&ki zmie 
mć · ni·e może ogóln'.eigo charakteru \~ tcca. 

Wi'ecownicy i tutaj okazald· dohttnie, 
że zdainia przez p. KwiatJkowski'eigo1 wypo
wiedziane niajzupelniej IJ!()dzielają. 

Pochwaleniem Pana Boga zamknąl 
przewo<:!Jniczący wiec. 

Wznies11iono jeszcze okrzyiki na cześć 
wi'eicowników i „Związiku P.)Jaków", a z 
grona wiiecmYników na cześć „\Viaru~a 
Polskiego". 

Pomiędzy wieco:w1mków rnzda1m 500 
. elementarzy polskich z zaich.ętą, aby z nich 
' jak najlepszy zrorbiono użytek. 

Polacy na obczyźnie. 

Wiec przedwyborczy w Dełlwig. 
Dnia 3 bm. 0dbył się w Dellwig wiec 

przedwyborczy pod przewodnictwem p, 
Bogaokiego. 

P. Droz<l101wski z Oberhausen wyka
zał, d'la czego Polak nie może i nie powu·
nicn Pod żadnym warunkiem glosv.wać ani 
na centro;wc;a, ani na liberała, ani na SOl

cyahstę, lec:zl jedynie na kandydata nar-0·
oowego, przedstawi<inego przez. naszą naj
wyższą wlaidizę wyborczą. 

P .Ludwik Kruszewski z Bochum po
parl wywody poprzedniego mówcy 1 ~o
rąco za.chęoal d:o agitacyi· na rzecz nasze
go kandydata. 

P. Bogacki wskazar na antypolskie u
spos·obrenie centrowców, którzy z niena
wiści do posJó\Vl ludowych p0staraJi się o 
unie,1,11ażnien1e mandatów poslów Korfante
go i Bre'.iskiegv. 

P. Wawrzyn Soltysbk wskazał na 
ntieżyczkiwość obcoplemieńców \Vzględem 
robotników, która się tak d0b>ltnie ujawni
la szczególnie '\Vi czasie ost-atniegoi bezno
b:ocia górnlików. W końcu wzniósl mówca 
toast na! cześć kandydata nasugi01 p. Cho'
ciszewskiego, który wiec-0wnic,y z zapa
~e.m powtórzyli. 

Prziemaiwia·łi potem jeszcze pp. Kru
szewski i Drozdo\:v1ski o ooov.iiązkach na
rodowych Połaków na obczyźnie ~ o smut
Jietn naszem Polożenid, g<l~e to rzącL z 
hakatą podali sobie ręce, aby, spelnilo się 
hasło: ausrotfe,n ! U. przerobienie ludu pol
s](ii.ego na prusaków. 

pospoMej, w towarzystwie sędziego śled
czego i •klil!ku agen1ów, stukającyich do 
drzwi pafacu. 

- Jedlen z tych sńostrzeńców tam mie
szka ... - mówił golarz - ten, oo ro nigdy 
starego nie opuszczaL. Nawet i:o wszy
stkim wyidawafo S:ę bairdro wJwm.etrn ... 

- Ten Sliostrzeniicc, to wlaśnie łis, któ
ry polował na kurę, znoszącą zlote jaja„. 

._ Tak, tak, n!~ema wątpliwości„. Wi
dzicie paioowue, jakoś m1 S!'.ę wszystko ,1,.
tym pafacu nne w.ydajie. talk, jak być Powin
no ... - odezwał się szynkarz. - Nikt nL
gdy; niei wiedział, co się tam dzieje.„ Słu
żący, j.a*ieś niedZ'w!iedzie, . a i siostrzei11l!iec 
ma tako wyr,az twa:rzy któryi mi się .n1iepo
.ctieba ... zawsze soh1e coś złego- myślalem 
o tym chfopcuL. wczoraj naprzyJ:daid! mó
wiliśmy o tern z moją żoną ... no pójdę jej 
to wszystko opowi•000kć... przyzna mi 
choć raz w życiu, że umiettn s~ę poznać na 
lud'Zliach... ślicmie to będ!zie sprarwtedlL
m)e, jeżeli tmcicf.1ela poszlą P<Y su~cesyę na 
plac de ła, R.oquette... Do zobacze'rnia, są
siedzie ... 

SZ}71l11karz. wyszedl. 
Vendame zajął miejsce i f-O'Zmawial 

da1ej :z gospcdarz'<!m w tym samym przed
mi()cie. 

Ten ostatn~;, pociągając brzytwą po 
boodziie swego kl!ienta, zapewnił go, że oo
dawnn z.na}dowaJ u tyich ludzi z pała:cu, ja
kńeś <Cfl'Jiwne zachowanie, do ·najwiyższiego 
stwniai podlejrzanie. 

Juliusz mu patakftwal, i po ·ógolenfo 
opuścił sklep. 

Tryumf owal. 
- N'm wieaór rn1dzjdzi'.ie - myślał ~ 

całai ta okolica wiedzieć będ'z.ie., oo się gar 
dalo u golarza„ 

P<YWrócił na ulicę Assas. 

Zapa.ł, jarki panJ·wat na w.i:ecu;1 Jest r~..
kojmią, że każdy z Rodak.ÓW z DeUwi.g: 
speJni w dniu wyborów swój Cl'bowiązek. 

Wiec przedwyborczy w Esse-n 
<>dbył si~ w ul)ieglą niedzi1elę na sati p, Van, 
de Loo przy licznym udziade R-Odak&w„ 
·Wiecowi przewodni.czyi prezes miejsOOIWe 
go komitetu wyoor.c.zego p. W. Moszczyń- -
ski z Essen. PrzemawiaH następujący Ro- 
d'acy: St. l(unca z Bochum, Mieczyński1 z. 
Gelsenkirchen, L. Merczyf1ski z Essen, p _ 
Skolarski z Essen, Sz. Prąckowiaik z Es..;. 
sen ·i J. Szlagowski z Stoppenberg. Wszy
scy mówcy omawiali obszernie sprawę · 

wyborów uzupełniających, oraz zachęcall 
doi .eneng,ilcznej agitacyi nai rzecz kandyda
ta rraszego. Na szcz;ególną uwa,gę zaslu-· 
gują slowa p. Mer.czyńSikiegQ z Essen, że 
gdy na biuro policyjne przyszło pe,rnego 
dnia kiliku P0laków, aby przekonać się, czy. 
są w liście wyborczej, zapyta! ich „mlo
dy" urzędnik, czy są PolaJkam~. a gdly z,gn
dnie odpowiedzeli, że tak, -0dpowliiednial im, 
dlla tego że są Pofakam1, nie wolno im glo- -
sować ,i ·W listę nie sp0jrzal. - To jest 
·wolność wyborcza w Prusiech ! - D<>brze 
by bylo, żeby: Polacy sprawę tę b!~żei wy
faśnili, a komitet powia1:o-wy wn.nien mfa- -
dego tego ha1katystę pociągnąć dv odpo
w,iedzialności. Po wiecu m-0żna było zau
ważyć zi:t<do1woilenrje Polaków i1 mocn-e po
stanowienie ·głosJ.wania na swego, to jest 
pana Józefa Chociszewski1ego z Gniezna. 
- Nadmie.n:~_: wypada, że przed· \'"Yb.:>ramł · 
odbędzie się jeszcze jeden wiec i to w ni:e
<llzielę 17 ''"rześnia w tym samym lokalu i 
o tej samej godzinie. Pon~eważ na przy
szlym wiecu przemawiać będą różni mó
wcy zamiejscowi, przeto spod.ziewa~ się 
gJ,dzJ, iż Rodacy n.a w.iec przyszly jeszcze 
liczniej s · ę stawią. W1iec<>wnik; 

Hołd dla p. Józefa Kościelskiego. 
Pod takim tytul,em pisz'e „Orędownik": 

Wczoraj 1 ,Dzi.ennńk Pozn" w korc- · 
spondencyi z Zakopan~go z dnia 29 sier- -
pniai pisze, co oo.stępuje: 

Chtody jesienne już zawitały, niby lo- · 
tne ptaki letnicy z uroc?ego P<Jdnóża Tatr 
udekają w rodzinne strony; p-ooiągi są nie
możliwie przepełni.one. Zakopane się WY
prozma. Wczoraj mieliśmy tutaj gmno 
wielkopolskich gości, mile niesłychanie 
sympozyon " rJelkopolskJe. Celem uczcze
nm zasług p. J. Kościelskiego na p3lU o
brony .naszych praw narodowych i nasze
go bytu zagrożonego .na 'każdym punkcie 
przez zaczepiony hakatyzm urZ\ęd.0,\"'Y czy 
półurzędowy a zwfaszcza trudów ponie
S>i."'Onych okol~ zorgartizo.wanfa „Straży" , 
g·rono ~etników wilelkopołsJdch, ztoż-0ne ·7:· 
wybitny.eh, głośny-eh tt znanych ohy\.ntelt 

Pil.4.p czekal na niego, i prz:yv.1ltJai go 
słorwanfi : ;-':·. „ ''i1!f fl 

- No i cóż? 
Kamerdyner, śmiejąc się. opow.i:edzial 

swernu panu swoje znaleZłienie się w skle
pje gioJarza p.rzy ulicy Garac1ere. 

-Wybornie! - r.z.e4d fliHp, ki-edy 
skończytł - -wiitnszuję ci pośpiechu i ~nteb
gmcyi. Mli111a j.est ?la łożona„. Cz~my ,, 
aż wybuchnie . 

XXVI. 
Margrabina de Brennes L jej córka· z. 

fatwą do zrozumienia 11ioclierpli'\vośCJ.ą o
czek'iiwaty przybycia! Raula. 

Sł'Jl\\11 przez niego \v;yrzeczooe \V

Compiegne, dawaJy Loonlidz::.e nadzieję~ 
wkrótce ja1k sądziła, mającą się urzeczy
w~s.1.n~ć. 

Wrelek.roć razy z matką obracały s-ło--
wa młodego cztowaekla .na ws.zystlde stro
ny, przychodziły zaiwsze d-0 jednej 1i tej sa
mej korukluzyi: 

Raul de ChalU1ns oświadczy swoją mi
łość h, prosfić bę<lzie o ręk~ Le.onidYJ. 

Ga:bryela ró\V'nież, rp.rzi)'p ·omrnała sobie 
niektóre wyrazy powi!cdm.:m.e· przez Raula:: 
Chodzi to mu o }ego szczęście, o jego pr.z)' -
szłość. 

Słorwa te 111ie dające się zastosować do 
nFej, sprawfaly w jej sercu boleść.. , 

Nie wątprtla, że pan de ChaU1U1s, mo# · 
wuąic to uczynil aluzyę do przyiszte~o swe- · 
go z\wązku z p;anną de Brennes ... 

Od teij chwihl czuta ~ę bardro sr-':ut~ 
ną, a próżna radość, którei Leonida nie sta
rafa sJę ukrywać.. zwiiększah coraz bar
dziej smutek biednego dziewczęcia. 

Matki i córki n!lc ·byto w domu, k.ledy 
Raul przyszedł oowledlziić ich na ulice . · 
Sainit-Dominque. 

Przyjęla go Gabryella. 

ł'~ .\ 
~- ·· 

(Ciąg dalszY nas.tąpj). 



7ebra.ło si~ wieczo.rem o 9 w jednej z saJ 
ootelu turystów„ by tu wspólnie się zaba
wić· i· wręczyć twórcy „Straży" interesów 
polskich pJd zabo~ pruskim skronmy u
pom:i.ne.k w, pastaci ta.bl~cy rzeźbionej z 
drzewa re srebmem okuciem o m:otywa-ch 
gór.ałskioch, z napisem wyrażającym uz-.a. 
.nne ze strony w.ielkopoJskkh obywateli dla 
:naczelnika p0lskiej „Straży". 

Jeden z ·os4adtych w Galicyi Wielko·
p()lan p.o<llnl!ósl słusznie, że odrodzenie spo
łecz:eństwa polskego już kilkakrotnie w 
dziejach wyszło z prastarej Piastów koleb
ki. Czyi bowiem Chr0bry, s:kuwający ple
miionra p-0Jskie w jednę calość, czy Przemy
sław, czy Swinka, czy Lokict1ek, utw.Yrzyli 
nową Polskę, wszyscy oni tam z pod Gnie
zna. czy Kruszwicy wynieśh hart ducha, 
niezbędny w każdym dziejo\v~em ,.fiat". 
Dziś znowu Wielkop·olanie, dziękJ twardej 
waJ.ce o byt, kuci co-dziennie potężnym o
buchem młota hakatystycznego pt;rngerma
nizmu, kultum:.e i społecznie przewyższa
ją wszystkie 1inne dzielnice. 

Nieco niż'ej \Vy~raża korespondeni 
„Ozjen. Pozn." swe nadzieje w tej formie: 

Wieczór wczorajszy okazujący tyle 
taktu, r-ozumu i legalności, sercu uczestni
ków zapisze się niezatartemi głoskami i 
sprnwi niewątpliwie, że o.rganizacya „Stra
ży" nie będzie słomianym ogniem, jalk byla 
do pewnego stopnia sprawa, wrzesińska ( !) 
ale tr:wMym a najfegalniejszym wałem o-

· bmnnym naszych praw mrn<bwych uz,na
nych przecież nawet przez 01becnega wła
dzcę Prus. 

Dla urozmaicerne tego obrazka wyj
mujemy jeszcze zdanie. znajdujące się w 
owej k-0r4espondencyi między pierwszym a 
drugilm. przez nas wyżej podanym ustę
pem. Zdanie to brzmi tak: 

Dobrze si ę st1lo. że p-ohiiyka ugodo
wa, która nam tyle szkód i poniżenia przy
n;osla wobec potęg czychających zasad
nkzo na zgubę naszego bytu narodv,\vego, 
ustąpiła polityce legalnej, wytrwalej i nie
wątplhv ej zwycięskiej \va}kli. My Wt'..dzi
my, że tcąhórzl!!wa ustępliwość na jJtkiem
bącli pQlu nie tylk0 wrogoiej potęgi! nie u
spokaja, ale pobudza jej p-0żądli\V<>ść. 

Tyle w ,,Dzienniku P0.2n." 
A zatem to jest „takt, legalność, a n.a.

wet rozum", nie czekać, aż Straż .wykaże 
s:ę pracą ~ dobremi skutk!ami swej pracy, 
aż się ro.z.galęzir ale już naprzód zrywać 
]iście z gatęze, których jeszcze nie ma! i 
pleść z mch wieniec n.a zasłużone skro.nie 
jej prezesa! To ma być - „r.JZum" ! 

To nie rozum, to n·~e:m..ilosierne i n1e
zaSlfużvn e - <l rw1lny lJ Straży! 

Oała ta zakopiańska rapsodyai rozpo
czyina się od Bo·lesława Piastowic-za z 
Gmezna a kończy na Józefie KoścOOlskim z 
Sza'rleja, a dta lepszego efektu stawiia. mię
dizy nich dwóch także Prt.ettnyslawai i Ło
kietka! 

Ro.zbij choćby zdrowy polski rozum 
polityczny. choćby calą P<>lskę, bylebym 
się dorwał dn bulawy hetmana i o.degral 
choć na {;hwilę rolę - operetkowego b.:>
harera ! - \V tern chowa sJę cały „rozum" 
ty.eh panów. 

Zawsze, ci sami! 
Biedna Straż! faka ona bi1edna ! 

Widmo cholery. 
Z Chełmna d·moszą, .ż.e u dwóch chł·oip

ców stwierdzono cholerę 1azyatycką. W 
domu tym zapa<l'fo dałej 1kiil.ka osób z ozna
kJatnii! cholery azyatyckicj, Na przedmie
ściu T~rulls'kiem zrnarJa P. Halamanicowa; 
ciało przeniesiono dio trupiarni, gdzie sek
cya stwiierdzi., czy zaszedł przypadek 
~ierci nru cholerę aeyratyaką lub n1e. 

Z osad! wiejskich Neugut ( ?) i Schoerr
see ( ?) w Powieci~ chełmińskim donoszą 
o dwóch zachorowaniach pvdejrzany;ch. 

Na tratwie po<l Nowem zmarł p-ew.ien 
flis. Stwierdzono przypadek cholery aeya
iyokiej, - Trm:ch innych ffjsów z 01Wej 
1natwy, podejrzanych o zarazę, umieszczo
no Z. odosobni.Dno w lecznicy grudzią<l'z
kiej. 

Z Mazowsza prus.kiegoi donoszą ró
wnież o wypa<lkach cholery. - W Paryżu 
! Wamhkeim ( ?) w p()wtecie rastembor
s.kim Zlnarly nai cholerę dwie osoby. W 
obu przypadkach choroba naiwiedzdla r-0'· 

. d'zinę Dudey, która.i z Bochum we Westfa
Jili przez $erlin przybyła w stronY! rodlzin
!lle. .ł(omisya lekarskai, przybywszy na 
miejsce. i stwierdziwszy cholerę azyaty
cką, orzekta, że Dude.iow1ie napili s1ę w po
dróży wody zakaźnej, czem nabawili się 
~holery. . • ~ ~ , 

Z ł(sięstwa Poznańs.kiego1 donoszą o 
wypadkach ch-Oroby z oznakami cholery 
azyatyckiej w Nakle, Uiściu i Ft>rdon~~ 

Również zagraża Ku.iawo111 ~bolera. W 
pobliżu lnowrodawi:a, jak pvlicya-doniosla 
mJejscowym gazetom, zaszedł pier.wszy 
wypadek cholery. 

W Hamburgu zmarrr w lecznicy. pe
wien wychodź.ca z Rosyi. Skarży! się zra
zu rua płuca, stwfterdron~ u nliiego wszakże 
cholerę. Sekcya ciała p<)twi'erdzifa zdanie 
lekarzy. Za.rządzono środlkt ochronne maz 
kwarantannę dla osób, które z owym wy
chodźcą miały styczność, choailaż czują się 
zdrowe. 

\Wadze rozwinęły energkzną działal
n-0ść dla zapobileżenia rozplOvrszechnien~u 
choJ.ery, przez urządzand.e stacyj obserwa
cyijnych i kwarantann 0.raz komisyj lekar
skich, uradzających środki zaradc·ze. 

Zie.mie polskie. 
i Prus ~acbodnich \Varmii i Mazur. 

Lidzbark. Dnia 27 sri.erp,nia stw~erdzo
n-o W naszem mieśc11c U pevmej OSQlby tę
żec karku. Aby1 zaraźui1wa ·chorobai ta nie 
rozpo\.vszechniłai się, w.zywa policyai mie
szka11ców, Etby jej o. każdej po'Clejrzanej 
ch0robie niez.wl·ocznie diomes1ono. 

Chełmno. Dzies:iędoletn:ia cór~czka 
robotn~ka Kilk1i·ew~1cza z Lipinek zmarła 
wskutek oparZle.ń, którym uJ.egtai t()d wybu
chu plomieni, dolewając nafty .na ogień. 

Wąbrzeźno. K·oło stajni oberży w 
Lopatkaich z.rualezion01 mularza Pliescnkego 
z No1wejwsi Clięż.lrn ranneg0. Sądizono, że 
spadł z poddasza, gdzi.e nooowal z. cieślą 
Komoirsiem i mulairczyikiem Pep1Jre. Poni•e;
waż w sianiie znalezi<Y.nO ukryte narzędzie 
zbr.J.Cwne krwią, przeto, podejrz,ywają 

wymienionych o to, że poi sprzecz.ce pobili 
Plieschk.ego d dfa zatarcia! śladu wyrzucili 
na dól, aresztowano i.ich. Plieschik.e zmarl 
w lecznicy; \Vąbrz:e.zkiej nie odzyskawszy 
przytomności. 

Z Wiei. Kr Poznańskiego. 

Inowrocław. Do naszy;ch Polek ode
zw al si: ę „Dz. Kuj.", nawoluJąc je do urzą
<lzarn'a dla naszej dziatwy wieczorków fa
milijnyc~ na p-0'.dobę tych, jaki1e urządzają 
Nliemcy. Gdyby panie nasze rzecZY\Viście 
zabraty si~ do dziela, znpobieglyiby g.erma
nizacyi <lziatek naiszych przez „Uruterhal
tungsabendy.". Rząd prusi~i wyznaczył 
po\Vlia1:mvi inowr-0olawSik1emu 600 marek 
na owe wieczorki gennanizacyjne, które 
są wi'<ioczn[e nadzwy~zaj skuteczne. 

Słusznie wzywa „Dz. Kuj." Cz.ytelni-e 
kobiet n.aiszych, aby po wsach i miastecb
kach zajęly się dzi·ećmi polsl1Hemi, g<llyż za
daniem Czytelni! nie powinno być tylko czy 
tani.e książek, lecz roZ\wijariie Wpływu na 
mlodziei żeńską, 1która pracując po mia
stach ui żydów nieraz. monal.nie marnieje. 
Gdybyśmy więcej wagi ~adli na wYchO·· 
wanie polskie naszych dziewcząt w duc:ht1 
nar-0<1owym, nie m'i.eHbyśmy tylu renegil
tów ~ sprzedawczyków. w sp::>le<czeństwie 
naszem, ile k.h dzisiaj mamy. 

Dzisiaj ma Połkai \Viiększe zadam~ i rto 
nioślejs-ze pole działania w zbit()rowisku nJ
rodoweJmr jak w stowarzyszeniu reliigijno
huma.nitarnem, gdyż większa u nas oe<l-za 
ducha niż cialia. 

Poznań. Przc1wko przymu.s-0wym ka
som choryich dlła samJdziielny-ch rnemieśl
nlkó\~ drobnych majstrów·, oświadcz/lu 
się zebrani.e rzemi1cślników, zwołane o.m
g.daj do Do111u katolfokiego. W ratuszu QJ 
byto się zebranie zW10ł'rane przez magistt at 
poznański. Na .Jnegdajszem zaś zebr.a.mu 
interesentów chodz:ilo o zajęci~ .-;tanowis-b 
wobec pr{)ljektu magrstratu. Zdania były w 
dyskusyi podzielone. J e.d.ni uważah kasy 
chorych dla samodz,ieinych rzemieślników 
~a korzystne, inni zaś potępiali je stanow
czo z tego względu, że adminisira.cya ta
kich k1a.s za: wjele kosztuje, a na 70 człon
ków przypada jeden urzędnik Za kasami. 
w glosowaiwti oświadczyło się zaledwre 5 
obecnych, reszta przecwikioi tak.:>\\r,ym. 

Z pod Zabikowa piszą do „Orędowni
ka": P()lbudJwano na gruntach Lubiania 
przy stacyi w Zabńkmvie w1!.elką fabrykę 
Srnnera z kamieniczkami d'la urzędników. 
Pabry4:a już jest w biegu. Nar.az od p~ ... 
wnego czasu styszę, że naszym >ehałupni
kom rozsiadłym <ilość gęsto na gruntach 
lubańskich chcą teraz płacić grube pien•ią
d'Ze za ich kami,enicZJki, chalupki i zagony. 
Wykupihby wszystkkh. Jeżeli niasi wry
przedadzą s!ę, pobudują na Lubianiu dolm.ki 
robotnicze, sprowadzą zdała Niemców, da
<łzą im zapvmogę i jeszcze. zarobek przy 
fabry.ce Sinnera, nJa kolei i przy fortach. 
Potem będą naszych wykupywali z Dębca. 
Nasi dostaną Pfteniąd2e i to jużd la<lne, a 
straicą zarobek, :więc pó}<lą z kobidami i 
dziećmi w Ś\V~t na włócz~gę za robotą. 

Więc iich .:>strzegam, żeby s.i-ę nie dalr rugo 
wać; pod Poznaniem zawsze znajdą_ zaro.
bek i będą mieli własny;· dach nad gł.Jwą. 
W &leki!m świecie może bez dachu rosta-
ną. 

Gniezno. W Braciszewie gospodarz 
Solarek nab)'lt gospo<llarstwo od nlemca 
Gregern za 28,500 mr. „,Tageblatt Pozn.•; 

. biada. nad' tą sprzedażą uszczuplenia z rąk 
rniemieclkich ziemi „odwiecznie niemie
ckiej". Tageblatt usiłuje swych 1landsma
nów prz.ekonyw.ać, że cala zi:emia tutejsza 
wprzód! była niemieoką zanim Pola-cy, ją 
zamieszkali i przy karoej sp.:>sobności gło
si najbez1czelniejsze łgarstwa. 

Ze Ślązka czyli Starej Polski. 
l(omJtet wyborczy dla SJązka oglasza: 
Ro<l~cy ! Sześć zaledwie tygod.rui. dlzie

'1i nas oo <linia wyborów. Ten krótki czas 
wyzyskać nam należy jak najteprej, aby 
odnieść zwycięstwo. Zabierajmy się tedy 
bezzwłocznie do dzieła. Podejmujemy na
rzuconą nam walkę z przeciwnilkami na
szymr. 

Wybory to. wojna. 
Aby ją ·wygnać, potrzeba zapału, dziel

nt0ści' . ~ OlfiarnQści. Nie brak nam zapału, 
nile1 zbywa nam na dzi>elności, a znaJ11a w 
calym śwrncie jest <Yfiarność ludu polskiego 
na Górnym Slązku. 

Aatrzai:e na liczne u wspaniale świąty
nie na naszym Slązku Polskim! Patrzcie 
nai gmachy wzniesione na. chwalę Boga i 
Pożytek ludzkości tuż za kordonem w. Gali 
cyi! Czyj em one są d7.(1elem? Zbudował 
je wdowi grosz robotmka i roilnitka po~skii.e
go. 

Stworzył nas Bóg Po1Jlakami. Jako 
tacy jesteśmy dziełem jego. Wytężmy 
wszystki.e si.ty, aby i dla teg0i dzrela Bo
żego - nanodowości nlaszej - wznieść 

gmach wsparu:aly .w <l\ziejach narodu pol
skiego przez zwycięstw10 w wyborach. 
Osięgniemy je, sprawj1 J)Olska będzie górą, 
bo nie wątpimy, że tysiące rąk się podnio.
są, aby rzucić nai vltarz ojczyzny swo1ą 
ofarę. Nie o ztoto tu chodzi1 bo go me ma
my, lecz i gr.oszamł wielkie można uzibie
rać sumy. 

Dalej ·więc bracia! Niechaj każdy dla
ie, co może, i najmniejszy grosz jest nam 
potrzebny. Nie tylku sam dawa.ii, brac;te, 
alle. ·odzywaj si~ również do >Ofiarności 
swych. krewnych i znajomych, bo tu .idzie 
o wielką rzecz, o wyzyskanie jedynej 
chwili, w której Jud polsk~ przedwnikom 
swoim przemożnym m.:>że pokazać, że .iest 
od· nich i duchem i liczbą srbliejszy. 

Zbiorowa praca. zbioro!Wy grosz to 
potęga, którą lud zawsze wywalczał przy
należne mui prawa. 
Polski komitet wyborczy na okręg kato-

wicko-zabrski. 
Maksymilian łianke. Jan Nepomucen Stę
śHch Dr. Zygmunt Sey1da. Adolf Ugofl. 
Dr. Maiksymilian łfager. Dr. Stefan Adam-

czewski. 

Z róin~h stron. 
Bochum. W sobotę spo~al<» meszczę

ście Rio<laka naszego śp. Alioizegv Betynę. 
Spadł on z wagonu, dosta1 się pnct kola i 
zostal na miejscu tmpem. Zmarly, chociaż 
był urzędn~kiem, zawsze1 gorliwym byl Po 
lakiem. N. o. w p. 

Hamme. Górnik Stani:slaw. Krysiak 
został zasypany przez. węgle w kopalni 
„Ca-roilinengliick" 1 tak nf.ebezpiecznie po
kalecoony, że trzeba g;o było odwieść do 

. „Bergmannsheil". 
Langendreer. W sobotę nastąpił w 

kopalnu „Bruchstrasse" wybuch gazów w 
czwartym pokla<lzie. Czteiiej górrricy zo
stalU okaleczeni. 

Tow. gimn. „Sokół" w Essen 
obcho<lzi w rnied'Z·ielę, dnia 10 września na 
"~vchld'ej sali p. Posta w Essen .... West ul. Al
tendorferstr. II. rocznicę istni.enia1 swego. 
Początek o godz. 4 po polu<l'niu 

Program zabawy. 
Część I. 

1. Koncert p. tawii·ckieg-o z. Bruchu. 
2. Otwarcie rocznicy (Wspólny śpiew), 
3. CwiczeniJa ~mnastyczn6: a) wolne, b) 
iaskamh, c) żerdzi'ami, d) nai przyrządach. 
4. Strzela.nie do tarczy ·n nagrody. 5. Czte
rogł1osowy śpiew, wykonany iprzez Koto 
śpierwu „Dzwon". 6. PrZlemówieinia! i de
klamacye. W wolnych chW1i1ach koncert. 

Część II. 
Polonez i dalsza zabawa z tańcami. 

Ze względu na doniosłość Sokolstwa Bol
s!Qiego, polecan1Yi się uprzejmie tiaskawym 
wtględom. 

Czołem! l ' ; .. · - WydzJał. (3) 

\Vszyst.kim krewnym i .zna
jomym dono3zę, że mój najdroż
szy mąż, nasz kochany ojciec 

śp. Aloizy Betyna 
umarł z powodu nieszczęścia na 
kolei. Pogrzeb odbądzie sią w 
środę 6 września z domu 7.ało
by w Bochum, ul. Klosterstr. 3(). 

O liczny udział Rodaków 
uprasza w smutku pogrążona żona 

Katarzyna Bety na 
z dziećmi. 
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Towarzystwo św. Barbary w Bochum 
donos~ swym członkOOll, iż. podohalo sie, 
Panu Bogu zabrać z tego świata skutkiem 
nieszczęścia k!olejowego czronka naszego 

śp. ALOJZEGO BETYNĘ. 

Pogrzeb od'będzie się w śro<lę, dinia: 
6 b. m. o godz. 7~ przed pot z domu żal()

. by w Bochum, ul. Klosterstr. nr. 36. O 
liczny udział w pogrzebie uprasza się szan. 
czlonków. - Chorążni winni się sfra\vić o 
godz. 7 rano w lQkalu tow. 

Zarząd. -
Baczność Bottrop ! 

Szanownych Rodaków'! z Bottro.pu u
prasza się, aiby kJażdy Polak liczący 21 lat, 
a należy do oow-0 utworzonej paraliil ko
ściiolat Najśw. Serca Jezusowego poszedł 
czemprędzej przejrzeć sobie listę wybor
czą, która jest od 1 db 14 wrześP1.a b. r. 
wyłożonai u p. J. Trap pe (rzeźnik i wy ... 
szynk), narożnik ul. Głównej 1i ul. Luisen„ 
str., aby się przekonać, czy w liście jest 
zaipsain.ym. W razie, gdiyby zapisany ni~ 
był, po.wfa~n tego naty,chmi.ast za.żądać, 
gdyż w przeciwrr.ym razi·e me mialby pra
wa do glosowania. Kto PQlak-katolik, 
komu spnawa wyborów nie jest obojętlli\, 
niech czemprędzej tam pośpieszy. Bliższe 
szczegóły dotyczące wyoorów Podamy; 
później. Pisma Polskie, jak „Górnoślą"" 

, zak", „Polak" i „Glos Slązki", .:>raz „Pra ... 
ca" il „Goniec Wielkopolski" prosimy o po
wtórzenie niniejszego za'Wtiladomienia. (d) 

Komitet kościelny. 

Baczność Gniazda okręgu X. 
szan·. Gniaizda „Sokole" vkręgu X u

praszam powtórnte, aby zechciały nłde-
slać skladiki z r. 1905, gdyż są rchunki do 
placenia, a w kasie pustki. 

Stanisław Kunca, 
skiarbnik okręgowyi, 

Bocbull}, Johanniterstr. nr. 22. 

OBERHAUSEN! 
"' . 

Baczoość Rodacy parafii Serca Jezusowe ... 
go w Oberhausen! 

W nie&zielę, dniai 10 wrześnfa °' godz. 
Yz 12 przed poł. <><lbędzie się wJec polski w; 
sprawie wyborów do zarządu kJścielnego 
i reprezentacyi. Lista wyborcza jest wy
l<Jżona u !lana! Zellleirhoffa, Marktstr., J.bok 
~pteki o<l' 1 do 15 bm. Każdy parafianin 
jest z.obowiązany listę przejrzeć, aby się 
prze1mnać, czy jest zapis.an,Y. W której 
saH się wiec odbę~ie podamy później. 

Komitet. 

Wiec przedwyborczy w Caternbergu 
o<lbędzie srę w niedzielę, 10 bm. po poł. () 
g-0<lz. 4 na sali p. Wenner. O liczny udział 
prosi 
M\iejscowy komitet wyborczy polski na 

gm.inę Caternberg. 

Wiece „Zjednoczenia zawodowego poJ„ 
skieg()" 

odbę<lą się w niedzielę, dnia 10 września: 
W Marx.lob prze<l pol. o godz. 11~ w: 

lokalu p, R.-0senthal. 
W fwing przed pol o godz. 110 w lo

kalu p. l(k>dt, przy kościele: katolickim. 
W Sterkrade pierwszy wiec o gJ.dz. 

11 .Yi' w d'OTtlU kat. czeladzi (kath. Veret'Jls„ 
haus) obok kościolai katolickiego, przy, 
rynku. Na porządku obrad: Nowe prawo 
górnicze i inne ważne sprawy. Liczny u~ 
dział rodaków pożądany. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 'j 
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Szanowni Rodacy! 
Rodakom którzy ·pójdą ·do woj13ka, polecam wielki wybór 

spodni WO].Skow-nch mojej r<>"boty, najn~wszy W(ljsk~wy krój, a bardzo tanio, bo już od 
. J 13 marek. Przypomrnam też m6J 

. . . · wie~k~ wybór gotowych ubrań, paletotOw i spodni, · 
dobrego ~rOJU i _r~boty. W1elk1 wybór g<-towych ubi:ań dla chłopców i dzieci, 8podriie, kittle, koszule, rozmaitego gatunk

1
l, gacie 

szkarpetk1, szelki 1tp. ws~ystko bardzo tanio. Przedewszystkiem zwracam uwagę na. mój wielki wybór 

materyj na u·branie, paletoty i spodni, 
z których wszystko pod gwarancyą zostłije odr(Jbione we własnym warsztacie. Prosię z tego skorzystac ! 

A. POWALOWSKI, Bochum, Alleestr. 13. 
Dom murowany w Lubiniu.- , 
Dom z ogrodem Siemowie. · 

w okrilicy K11zywinia 
poleca na spr1tedaż I • 

M. Framski w Krzywiniu, 
(Krielł en) 

\Vszelkic nowości 

por«.' jesienną 
I zimową 

już otrzymałem i wykony11 am z niej 

eleganckie ubrania 
podług miary, po znanych nizldch cenacb. 

Wllh. Gerbsch, nast. 
w Herne, 

ul. D,vorcowa ~9. Bahnhofstr. 99. 
tylko I. 

--- ~--------:----------1 I ~,·~ ... ~ BACZNOŚĆ A. W ojczyński, 
w · Gelsenkłrehen, 

ul. Karola 7. Karlstr. 7. 
poleca Szan. Rodakom na obczyźnie swój 

warsztat krawiecki, 
w którym wykonywa wszelkie prace kra
wieckie p)d gwarancy~ dobrego leże..,ia. 

i trwałej materyj 

po cenach umiarkowanych. 
o o o 

UWAGA: Kto pragnie mieć ubra.nie, 
palto itd. niech napisze, mi na karcie, a 

przybędę z próbami wziąć miarę. 

• 

~ BODACY! 
W .Reckłlnghausen-Siid (B1•uch) ul. Maryańska 11. -~ 

łf/11111:"" naprzeciw składu ksifłżek pana S ymańskiego ~" 
znajduje się jedyny 

Polski skład trumien i warsztat stolarski. 
Polecam szanownym Rodakom moj bogato zaopatrzony skład 

irumien z polskiemi napisami, od najtańszych aż do na.jdroż~zych. Na. 
Żfłdanie dostarczam tąkże karawan dla. dorosłych i dzieci po najtańszych 
cenach. P lecam także wianki żałobne na pogrzeby po najtańszej 
cenie. Zwracam też uwagę r.a mój • ar8ztat. w którym wykon~·
wam wszelkie prace et1lari:!kie, po cena.eh umiarkowanych. 

5) 

A N T O N I S I B I L S K I, 
stolarz polski 

w Reklłngchau.8en·8Dd. (Bruch) Ma.rienstr. nr. 11. I 

Makulaturę I 
(sta~ papier) =a 

nabyć można -.i 

Drukarni „Wiarusa Polskie- ::I 
go·' w Bochum. ~ 

Męłczyina 
. samotny, 

poszukuje niezależnej o
soby za gospodynię i d 1 

eeszywania p"ńczoch. 
Zgłoszenia adres. A. A. 

8teele, poetlagerud . •. „ .• 
20 do 25 

robotników do prae 
ziemnych i r006t przy' 
kolei znajdzie trwałe 
i;atrudnieni&. 

Ferd. Thiemann 
Soest. Loe1hach 8. 

Jnajduje się najlepszy krój gotowych ubrań dla mężczyzn i chłopców ? 

. . 

enr c oren, 
Herne, Bahohofstr. 10. 

tylko u 

Jakóba Rothschilda 
w Ruhrort, 

przy ul. Konigstr. nr. 5. 

S pecyalność ! 
Prawdziwe warszawiiki6" 

„No biesy'' 
IO sztuk 20 fen., 

BI\ do nabycia tylko u 

F. Józefeskiego„ 
Herne. 

ul. Ba.hnhof•tr. 5g, 

Ustawy 
dla towarzystw 

Vllykonywa 

prędko i tani~ 
Drukarnia 

„ Wiarusa Pol· 
skiego" 

• Bochnm. 

Na i tańszy i 111.jwiększy chrz eś ci a ń ski skład w miejscu. 

. Najtańsze źró.dło zaknpna ID&• 
terJj na suknie, ubrań dla lll~Ż· 
czyzn i dzieei oraz konfek~J i dla 

· ++ niewiast. ~ 

Zawsze polska usluga. 

11111'~. lllkW ł RiilatcYI od DO-WłlCbJału A • ł • • I B r 1 I 1 k ł „ Bocllam - Nakladem ł acioonmf Wydawnłctwa •• Wła rasa PQlskiesro" w Bocb1m. 



lir. 20f. Boollam, środa &·a• września 1101.· 

lodlłenn1 

Wychodzi codziennie z wYłat1dem dni p~włatecznycb 
Prudl>lata kwartalna na poczcie i u listowych wYnosi 
l mr, 50 fen„ ą z od-noszeniem d-0 domu l mr. 92 fen. 
Wiarus Polski" zapisany jest w cenniku pocztowYlil 

„ pod znak~em „t. pałnisch" nr. 128. 

W lmlc Boże za llarc I Ojczyzn, ! 
Za inseraty placi sie za miejsce rządka drobnego dnkll 
ogloszenia zamieszczone przed inseratami 40 fen. Kh 
często ogfasza, otrzyma rabat. - Listy do „Wiaru• 
Polskiego" należy frankować i podać w nich doklMI• 

ny adres piszącego. Rekopisów se nie zwraca. 

Redakcya, Drukamia i KsiQgamia znajduje się w Bochum, przy ulicy Maltheaerstrasse. Adres: „Wiarus Polski", Bochum. - Telefonu nr- 1414. 

Rodzice polscy! Uczcie dz.iecł swe i ~.-: 

1B6włć, czytać I pisać DO polsku! Nie jest 

P•ll.kłem, kto potomstwu swemu zniem

llJ'f się pozwoli! 

Z wypadków dnia. 

Telegramy„ 
Portsmouth. Traktat pokojowy 

zawiera 17 artykułów i zostanie podpisa
ny dziś, we wtorek. 

.. 1" się odzywam do całej pub1ic:?Jniośc:i, żeby 
się nie zrażała tą przygodą, bo p,rzez ro 
tylko jest duch rn1sz wystaw:iony na pr.:>
bę. Nie do wygód jesteśmy POW!Ołani, ani 
do piieszcz1ot, ale dry aiężk1ej mozolnej pra
cy DlategJ; wzywam wszyistkkh Rodaków 
w 1Je1nnep i Remscheid i okol!icy, a'foby się 
staraH, iżby .na przyszły wiec Rodacy i 

B e r I i n. Ministrowie Moełler ~ Pod
bielski przyjęli deputacyę towarzystwa 
berlińskich restauratorów, której oświad
czyli, że, brak mięsa nie istnieje, a granica 
nie zostanie otwartą. Robotnicy zarabiają 
zdaniem pana ministra jeszcze raz tyle co 
dawniej 1i pragną jeść co dzień mięso, za
miast dwa razy tygodnjowo. Restaurato
rom radził minister podwyższyć ceny na 
wszelkie potrawy o 10 fenygów. - Chyba 
takie zdania panów ministrów ludności nie 
uspokoją. 

·-w Cieszyrtie odbył się wielki wiec ludowy 
polski, 

na którym zaprotestowano przechv po
gwafceniu pra·w ludności p.olsk1ej na Ślą„ 
~ku austryackim. 

Lud polski na Slązku żąda starnowicz·.:> 
aby w Cieszynie założione, zostallo bez
.zwl1ocznie zupełnie samoistne polskie se
miruaryum nauczycielskie, ·protestuje za
sa<Lni·czo przeciw ustępowaniu rządu pod 
,nacisk:iem Niemców \Vibrąw prawu i slu
sznośd, a n.a niekorzyść innych nar0dow0-
śc i, oświadcza. ż.e staropolskie miasto Cie
szyn jest jedynem najwła:śd\vszem miiej
scem dla seminaryum nauczycielskiego i 
potępia z oburzeniem wszelkie zapędy 

W a r s z a w a. Jenerał Maksymo-
wicz opuścił już Warszawę. Wyjazd jego 
równał się u~ieczce. 

P e te r s b u r g. W odwiedzinach u 
cara bawi szach perski. 

Polacy na obczyźnie. 

w rogów, dążące do usunięcia sieminaryum Walka kułturna przeciw Połakom. 
polskiego z Cieszyna. Strach przed kulturą polską w Lennep. 

..... „„. , aby raz już przecie rÓ\\~noupra- Szan-0wna Redakcyo! Czytamy we ,„Wia
\ \ nienie językowe ""' sądach ii urzędach, rusiie Polskim", że ma się tutaj w Lennep 
'Zag\\·arantowane usta\vą zasadniczą, z-01- w niedzielę dnia 3 września wiielki \V1iec od 
s tało \vykonane, aby wszystkie wezwan.ia, być na który my Pola.cy baroz.c> się cie
ogloszeniila, odez\'\·y, p>isma, protokóły, u- szy~y. W sprawie tego wieca pisze tu
chwaty, o.rzeczenia, wryrokd sądowe i u- f.ejsza polakożercza bLbuła „Lenneper 
. rzędowe ·do ludu polskiego wydawane by- l(reisblatt" w niżej: Już od lat, szczegó,
~Y poi polskui, słowem, aby z ludem polskim nie w dortmundzl\Ji1m .i Esseńskim obwJ-
~ gmin.ami nie tyllm ustnie, ale i na piśmie d21ie przemysłowym przyp~yw ludności 
urzędowano \V języiku polskltm i aby przy polskiej ciągle si1ę wzmaga. W Bochum ist-
·obsadzaniu posad urzędnikó'\.' i sędZJiów nieje już wtasny pols'ki organ "Wiarus Pol-
·w powiatach polskich uwzględniani byli ski". Teraz ma „ruch ·wielkopolski" zo-
tylko tacy kandydaci, 1którzy .istotnie ję- sta:ć wniesil()ny nawet w nasze mury. (Czy 
zyk polski znają w mowie i piśmlte. może tJ, piśmidto sądzi, że Lennep się za-

.... „„., 2.by przy wszystkich wyibornch wali, gdy tam polski wfec się odbędzie?) 
politycznych zaprawadzone z.ostało po- Jaik nam z w~arogodnej strony doooszą, w 
wszechne, rÓ\\"ne, ·bezpośrednie ,i tajne glia- przyszłą niodz.ielę, prawdopodobnie. w .10-
wanilr:, a' nim to nastą.pi, aby ustawa wy- ka~u p. Milsera - sprawa loka.lu me Jest 
borcza sejmowa zostala uzll'pełn'iiona jeszcze ostatecznie rozstrzygnliętą - 0d-
prz.ez utworzenie V kuryi ,j przez pomno- być się ma wielki·ie zebranie polsikie~ Zwo-
żenie 1:czby posłów z gmin wiejskich, dalej łuie wjec cz'eladmk krawiecki, który 'Za-
a:by równocześrne zaprowadzono we trudni·ony jest u mistrza krawiecąjkiego P. 
wszystkich kuryach gezp.Jśrednie tajne ztąd. (To wygląda zupełnie na 1denuncya-
gł·owwan.ie. cyę). Czy rzeczywiście będzie miał szczę-

k ście w swych za1hiegach w kierunku za.-
Udział Polaików ślązkich v\' wi cu byl szczepilenua w ty.eh stronach polskiej kiul

olbrzymj. 
tury? 

Niemcy starali się bez skutku zakłócić liak otv pisze urzędowy „l(asl~blatt" 
spokój. pruski. . 

Cholera szerzy się w Prusach Zachodnich My Polacy ciekawi jesteśmy, co SH~ 
i północnej części K~ięstwa. z tym wiecem stanie; tak ja~ się na ~ieg~ 

ai.eszymy, a mJże ze smutk1em z te1. sa.h Urzędowo d01noszą, że do 3 wrześnja 
· połudma: zgloiszono 13 dalszych z,esla.bn~ęć wyjdziiemy. Lecz dalej dio sprawy Wi imię 

BoiJe:. a Paini Bóg mam dopomoże! 
i 3 wypadki. śmierci, <l!QI 4 września 10 no- Czytelnik „Wiarusa Polskieg-0" P. ~· 
·WYich zesłabnięć ,i 3 wypadki śmierci na Tyile pierwszy korespondent. Jak się 

' cholerę. Ogólna licz·ba wyncrsL dotąd' 66 . 1ro, 1 tern pi'sze nam 
sprawa w1eca s uczy a, J 

. z.esla:bnrt ęć i' 23 wypadki śmierci. inny korespondent, w następuje: 
Z obv,,.10.dów rejencyjnych kw1dzyń- Szanownai I~edakcyo! Na niedz~elę 

skiego t bydgoskiego donoszą o klilku no- dzisiejszą 0 godz. 4 po potudniu byt zap,:>-
wych wypadkach cholery, mJi.anowkie w wiedzihmy wiec polsikŁ u Milsle:ra (Deut-
Chelmżyi, na: Moikrem, w , TorunŁu, w Na:- sches ttaus) w Lennep. Ody się to dostal.~ 

· łde· w kilku \\1ivskaieh nad Notecią. dG wiaid•om()ści pnbLiicznej przez luterski 

Nowe zawikłanie w sprawie marokańskiej. Lenneper l(reisblaitt"' podnl·osły się nJe 
~o op1i1sania ,w,,aski patryotów pruski:c~, 

francya domaga się stanowcz.a od- żeby wlaściciel 10kalu odmówił, i stało stę 
··szkodiOwan;a i zupe!negio zadlośćuczynie- za<li0ść tenm życzeniu. W piątek w }J'Ollu
lllia za: aresztowane pioddaniego swego z 'A.i- · drr.ie otrzymuje zwotujący wiec od właśd
,geru. Jeże1i. suUan marokaf1ski nie dopełni a1eln. sali wiadomość, iż na zebranie w 
warunków fraincy.L, posel franouski ·Opuści S\.Vym lokalu .nie pozwala. Gdy się go za-

1·.f'ez, a z mim, jalk ostatnio donoszą, p.ono pyta!no, dla czego, powi~edziat. że jeig~ g<:>"
fakże posel angielski. · ście po przeczytatlliu tej wiadlolnośc1 suę 

Nil>mcy początkow0 popierali rzekomo okropnie oburzyli grożąc, że jak on na to 
~dania Francyj w Maroku, nie wiadlomo zebran:ie, pozwoli, to oni więcej do jego. lo
jednakowoż jakJie zajmą staoowtisko wo- kału nie wstąpilą. 
bee tak stan~wi;zeg() kroiku Prancyi popar- Rodak, który z polecenia zarządu „z. 
.tej przez1 Anglię. , z. P." starał si-e o \Viec. obszedł takż.ie 1in-

ne loka.le, ale nk nia wskóra:ł. Dla tego , 

·Rodaczki jak najlicznJej się zebrali. Mam 
naid'z:ieję, że p1rzyszly wiec nas rue zaiwiLe
dz.ie, raczej pożądane skutki przyniesie d1la 
sprawy niarodowcj. Z braterskile!m p0zidro 
wienŁem Józef Wybraniec. 

Gelsenk!irchen-Bismarck. Muiszę też 
Szan. "Wiarusowi Pol." donieść, iż dzle·ń 
27 sierpnia rb. ibyl dni.em dh nas Połaków 
w Bisma·rck pami1ętnym i wielce raidbs
nym, gdyż w tym 1dniL11 obchodziło tutejsze 
Tow. pol.-1kat. św. Jacka w Bismarck swą 
15 rocznicę 1i'Stn1·eniai, nai iktórą się Ria<lacy 
i RiQldaczki taik !LcZ1n1]e zgromadziili, że na 
wielkiej sali p. Lind'ego byly wszystkie 
miejsca zajęte. W uroczystości wzięlo u
dZtiJaJ 11 bratnich towarzystw, między; temi 
2 kola śp~ewackie. O godz. 4 roiZ/pJOcząl 
s.ję koncert, który nam w:yikonail kapel
mistrz p. Ignacy I(aczmarek z 'Bisma:rk. O 
gcdz. 5 naszie towarzystWia! wspólniie1 wi;y
ruszyly w pcchodzie nai nabożeństwo p01l
skLe, które nam odprnwi·ł ks. kapelan z 
Bruchu. P.01 nabożeństwie wróciliśmy do 
loka.lu. Tam były ·mowy, dleklamacye i 
śpiewy. I(olio śp:1ewu „Gwiazda Jednościu 

, z Brsrnark wystąpito ze śp1iewem ;cztero
gfosJwym. Odw.iedz~lo mas też 4 księży. 
Próczi ks. w1ikareg.o Stórmamli'w przemówit 
Jeszcz,e poi polsku ks . . kapelain z Bruchu„ 
Wiić~:czol1'ell11 o go<lz. 9 z-0stat 101d'egrany .pię
lkny teatr pt. „l(miotek królem Iierndem''. 
Aniaitorom i amatorkom Tmv. św. Ja:cka 
dziękuję w podjęte trudy. T.Ywarzy
stwom i życzliwym R·oda:kom oraz dueho
wieństwu składam serdeczne „Bóg za

.płać!" 

Duiisburg-Hochfeld. Na wiec, który 
siŁę tu odbył 27 sierpnia, ~uaiwfl.li się Iicz11iie 
R:od.a.cy. Po zagajeniu wiecai przez p. Czar
lif1skieigo oraz odśpiewaniu jednej zwf10'tki 
,,l(to się w1 opiekę" obrano przewiO<llnkzą
cym \V1teca pana Sz:lapińs.k;tego, sekretarza 
Janw l(uczmrińskPego) laiWnlkami, pp. Toma
sza Ratajczaka i Andrzeja Cytlc;. 

Najprzód1 zabrał glos p. A. Pietrzwk i' 
rnówil w sprawie opieki duch.:>wn:ej i wy
ka.zał smu,tne stosunki jakie tu w tej spra.
W}~ e pranują, bo na 2000 Polaków, powin1nliiś
my mi·eć statlego p:Ylskaego kapłana, który 
by nam mógl gfosić slowo Boże w odcz,y
stym języku. W tej samej sprnwli•e mówH 
jeszcze p. R. Szłapińsiki popverając wywo,_ 
dy poprzedniegio mówcy. 

Pa1r11 Jan Droz.dowski z Oberhaus•en 
rnów1il o organiza.cyi polskiej na obczyźnie 
gdzieśmy tu solY!•e różne towarzystwa i 
mganiizacye pozakładali, a które S1ię wieLe 
do oświaty przyczyni~Y:, bo Rodacy prziy
byw.ający z ojczystych stron nie mają po 
więks·zej częśd żadnego wy•obraże.nfa: o 
organiz.acyi, i dopierio tu na O•Q..czy,źnn.e o
śvvraty nabędą. Jednalooiwoż różne prądy, 

1d:ziś nurtują i chcą orgainizaicye zniweczyć 
Ludzie, którzy do ich zaiłożeni~a palca ni·e 

· dlolożylil. Oni tylko nla naszą zgubę pra.
cują, to z.amiaiSt teraz tu ma obczyźni1e nie
zadowolenie szerzyć, .n~ech się zaijmią o
światą ludu w stronach o.iqystych, a mają 
tam szenokie pole pracy. Niech „Strażu 
pozmńska wprzód! na rniwLe ojczystej dlo
kona tego, co my na na obczyźnie, ażeby 
w każdej miejscowx:>ści wiec zw1olano, i t()
warzystwa założvno. 

MJQ1WJę jtego przyjęto; burzą oklasków. 
Pan Michał Skowrof1~ vacząl pole

cać „Straż" i występ-oi\rn~ jatko przeciwnik 

·~Wliarusa Polskiego", biorąc w •obri.:>nę p_ 
KoścH!Jskiego i spółkę. Jeg-01 wywody je
·dnaik niikog·o' ni.e przeikonaJy, chy)ba 
p. I(. z D., pai którym bylo w.Mać, 
że p'd jego myśli mó\vJca przemawiał. 

iPan Antooi Pliletrzak mówil jeszcze w 
sprawie „Związku Bolakó\v" i .,Zje<linocze
!llia! zawod9'Wieg:o po1sk1egci', które to In~ 
stytuicye polslkie poleca poparciu Rodaków 
·n.ai obczyźnie. Następnie. p. Jan Dnozdaw:
sk:i z Oberhausen zbijal wywody p. Sk<>-
wr·oński·ego. Wyjaśnił po.Iożenie nasze na 
obczyźnde od czasu pobytu ks. dr. Lissa a.z 
·d()1 teraz, gdzie my tu na 01bczyźruilel w tej 
twardej szkole żyda.i różne .przeciwności 
musieliśmy zwalczać, bez ploonocy ·naszych 
~oda;ków z kra,ju, którzy \Vówczas zupel
nie o nas zapomniieli 

Pan A. Stelmaszyk mów1f o WY\cho
w:a1nfiu dz.ie ci, a mó wól tak•, że IB!Q•W'-li jego 
każdemu się spiodobafa, b0i tylko w zdiro
we.m 1Ci~ele zdrowy duch, i tylko rodzice, 
którz1y dobrymi są Polaikamł, na dl'Jielnycl1 
Polaików srwe dlzieci wy.chowac potranią. 
Polski elementarz i katechizm po'WÓinny się 
znajdować w ka.Mym domu Polsk!im. 

Naistęprrie zabierali jeszcze głos pp. 
Dnozidows.k;i, Tomasz. Ratajczak, R. Szła
pi'ński, Stelmaszyik, Pietrzak i Czarliński, 
1 Wykazy.wali potrzebę pop;i.erania naszych 
towaTzystw i 0rgainizacy1 i przemyislu pol
sl:ciegio. W ko1ku 'Obran0 lmmitet dla spraiw 
'Opieki duchoW:uej, oo którego z·ostałi o
brani następujący pp.: A. Pietrzak, M. 
Dorsz, R. SZ/lapiński, A. Stelmaszyk, T . 
Ratajiczaik, Jg.nacy Wlodaczytk. Z:aśpiie
wianiem pieśni „Witaj Królowo" zako6-
czono wiec o godz. 6~ wiecz•orem. K. 

W Scharnhorst odbył siię Wliec „Z. Z. 
P." pod przewodnictwem dh. Miilkoiła}c.za
ka. Po przemówfonJiu dhdh. Pietrzaka i 
l(opcia, przystąpi!Ono <lo oboru del~:gata i 
mężów: zaiufania. Delega-tem ziostal dh. Ja.
kób Waszklieiwicz (ul. Dortmundeiristr. 17), 
mężami1 zaufania: 1dh. fan Barański (l(olo-

. Illie 48a, oraz dh. Jan Czerwiliski (Doirt
munderstr. 14). 

Wiec przedwyborczy w Kray 
jaki si.ę odlbyl 3 b. m., zagail prezes komi ... 
tetu lokalnego p. A. l(opczyk pochwale-
1ntem pana Boga i odśpiewaniem jednej 
zwrotM pieśni „l(to się w opiekę" wczem 
UGZ\ile~it głosu p. J. Iiain!O'Wi z w~~elhau. 
sen, który dość obszer.ruie omówil sprarwę 
wiybvrów w piow1ecie esseńskiem. l(Qlejno 
ro0bierail wszystkie partyie, które udzial 
we wyborach bimą i stairał się wylkazać, 
dla czego Polacy na ruch gl10sować nile 
mogą. Zaraz.em zachęcal rwiszyistkich WJie.
CO'Wtrlpików, a1by jed'en jak dJrugi głosowa: 
tylko .na: Polaka t. j. na p. Józefa Choc;.
szewskiego, który jest wjelce zaslu~onym 
Polakiem i za sprawy na.rodloiwe już wiele 
razy byJ karany wi.ęzń,eniem pruskiem. 

Następnie zcubiierahl jeszcze gł()S pp. St. 
Stocki z. Rotthausen, J. Choryń'ski z Bo-

,ch,um, J. M.isnorny: 'Z. KratYu i W. Józiakow
s:ki z l(raiy. Mów1cy wszyscy zaichęcali 
Rodaków, a1by każdy dopilnowal swego 
obowiązku narooowego i w dzień wybo
rów, każdy Polak oddał swój gl·os na Po
laka. W końcu POt od.śpfiewaniu jednej 
·zwrotki pieśni "Serdeczna M!tk•o" przew. 
zamknąl wiec PO'chwaleniem Pana Boga. 

M. Horowski, sekr. ~om. fok. 

Z okolicy Steełe. Proszę Szanowną; 
Red'akcyę , Wiarusa· Polskiego" w Bo
chum o za:mteszczenie kilku słó\\~ z okolicy 
Stecie. Odbył Silę tu w wtiec·w Steele 27 
.siierpnia. Na wiec był zaprnsz0ny ks. dzie
kan, Bissen, l}tórego zapytahśmy s.ię, c() 
chce uc.zynić z obrazem, któhY byl spra. .... 



~?ony w roku 1900 w czasie misyi św., 
ł:tórą tn ui:ządzt~ oo 11 ido 18 I;.stuwdla: pol
scy .rmsyon:arze. Ks. <tz.tekani pawi'edlital, 
że obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, 
który ni·e wisi na s'WlOjem miejscu, chce 
dać upiększyć, czyli w maiły oltair~ opra
wttć ·i c;fo tego ma przyjść klęcznik t śwre
cż:; ·. 1 on to zara'Z ·za.plaJCit., a my mamy 
mu pomalu odpla.cać, nru oo się wszyscy 
wiecowITT!icy jednogłośni:a zgodz:iJi. Tak 
samo ks. dzielkan nam przerzeikł, re się bę
dzie starail, ażebyśmy mileli wilęcej k~ń 
l'J(}ls.lach, i mogli ucz.ęs~zać v.1tęcej razy 
do spowiedz1 św. Tak 'Samo omawiano 
spraiwę Bractwa Różańca św. Różaniec 
ma się ooby:wać w. kaM.ą pierwszą niie
dztileJę mtesiąca ·PO poil. •o g·J<lz. w-pół do 
siódmej. J eżetii te przyrzeczenia: ks. dizie
łlan wypeilni, to bę~.ilelmy mu za; ro bairdoo 
wdzlęcznJi.. Obraz: ma1 być w dwóch mie
siącach wylrończony. Księdza polskiego 
mamy dostać w tym mhesiącu, bo w tym 
roku byliśmy dopiero raz u spowiedzi §w. 
i dopiero raz słyszeliśmy polskie kazanie, 
które v,ryglosil ks. Naichtsheim z Katern
·bergu, a tu nie za dlugo rok się ·sk:orkzy. 

Jeden z wlecowników. 

W sprawie dalszego rozwoju 
ruchu ludowego 

robi „OrędoW1niJk" następujące uwaigii: 
Położeni'e nasze jest łlalk1e, że trzeba 

nam zachować czujność i ostrożność, że. 
byśmy si~ czaSlell11 ·nie pomyliLi przy bada
niu ,1 szacowaniu naszej nar-0d-0wej siły ży 
W()tnej. 

Takie pomyłki mogłyby .cięż.kfo kłęski 
sprowadizić nJa calle spoleczeńst\w. Ody
by się miało wykazaić, że przez braik roz.
waigi, że przez zwyczajną plOmylkę pa
trzymy tylko na to ii liczymy ty.tik.o to, co 
jest rzec21ywiśaiie dodatnim objaw.em \.VIZro 

stu naszej siły żywotnej; a n'aszej uwadze 
uchodzą pomnej stroinie zti:awisk.a, które są 
niewątpliwie doW10tlem oslabienia i kurcze 
ma się n.aszej siły żyvrostnej, to laitwo mo
głaby sµę zwoln.ai wżerać w serca niasze 
myśl zwątpee'llJia: czy mY1 rzeczywiś'Cie ie-

- steśmy jeszcze tyle warci!, żeby -się ostać, 
czy my rzeczywniście wytrzymamy? 

A powodu do taiktch rozważań nie 
~rak 

Pól biedy, że system pruski występuje 
przeciw ll)am pr,aiwi.e z dnia na dzień coraz 
<Jstrzej ~ bezwzględniej. Gorsze oo niego 
IJl.'iJebezpiecz.eństwo kryje się i ryje we
wnątrz wlasnego naszego spoleczeństw.a. 
Jaiki!kolwuek jest system pruski, za kolnier.z 
nil.kogo z nas nie bierze i g.wał'tem nie wy
oiąga z ojczystej zagrod'Y, 'ZI ojczystych za
gonów. Są tacy międz,y ·nami, którzy sai-

'111/i z.aiprP.:idiają rząd.O'wr i NLemoom pol'Ską 
~emię. Ceny .idą w górę~ z niemi piekieł· 
na pokusa staje sie dla nas .ooraz groźniej-

J ; I I c GO. IOW3f%\'JfWa. 
Powieść Ksawerego de M()atepjn. 
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(Ciąg dalszy). 

U1rmwszy wchod!ząceg-0, oddech łC.J 
się zatrzymal ł jak gdyby. zemdleć miala:. 

Ra'lll niewątpliwie przych~ oświad
czyć się. 

Biedne dzóewczę, - pomimo pomię
szaruia i smutku cieszyła ją nieobecność 
margrabiny i jej córki. 

- Panl de Brermes J ~aJnna Loonlida 
wyszły, panie - w.ysz·e:ptala, blednąc i 
czerw1eniąc się na przetr'.iany - •powrócić 
mają dapieno wt gcdzinę abiadową. · 

- A wńęc... parn - rzekł Raul, nie 
mniej jak li' ona wzruszony ·i pomięsz~ny, 
jestem szczęśfi\vy, że tych pań nne zaista
lem. 

- Śz.częśliwy... - powtórzy/a Ga-
bryela. 

- Tak, panno Oabryelo ... 
- Dla czlego? 
- Dla tego, że daje mi to sposobnoŚ~ 

pozostania sam na sam z panią, czego Dd 
daiwnai b.ragnątem, a nigdybym nie ośmie-
m się prosić... . 

- Ze mną? pragnąłeś pan ze mną po
mówrić sam na sam? - rzekło młode dzie· 
wczę zdumione, zia.led'Wti.·e mogące wierzyć 
temu, co słyszało. 

- Tak jest, panno Oabryeło1 z panią 
samą. 

- Ależ jeszcze raz pytam sie: 4\a cze
go? 

- Bo mam wiele rzeczy pani do pJ
wiedialla ... i mam niadz.iie.ię, że m:zynilsz 
frlt tern zaszctyt i tę radQść, że zechoes:z 
ttl!ll~Ji,W)"$1U~ha.ć„ .. „ '. " · , 

szą. Chwyta tuż pół a naw-et ć'Mierćmnr
gov.ry1eh cł1a.lupników, jak np. koto Zabi!ko
wa. Po. ludziku sądzą<:·, stracimy jes~ze 
sporo ziemv polskiej, a to pociąg:nte nie
;wątpUW'll:e za sobą oslabienie, skurczenie 
1naszej siily, żyW!Otooj. 

Odzie mamy poręczenie na to, że n~e
ustająca wyprzedaż ziemi polskiej z na
szych r.ąk nie ziatruje zwątpieniem serc na
szych i nie osłabi w nich wiary w SiLły 
wlaSIIte, .w przysz'.lość narodiu? 

Z tej strony grozi duchowi polskiemu 
1\'lielkie niebezpieczeństwo. 

Już dziś t~eba myśleć o tern, jak się 
bmniić przeciw temu. 

MuSiDmY zawczasu pracować nad tern 
z ca.tą świadomością tego nliJebezpieczeń
stwa dla ludu polskiego, żebyśmy s ię mo
gli sami przed sobą wykazać, iż przy dal
szej stra:eie ziemi ·ojczystej, jeszcze mimo 
to - caly .nasz naród: ro.zporządza taką si
lą zarobkową, talką · podstaiwą materyalną, 
ż~ anu starczy n.i1etylkn .na zapewndeńie, so
b11e dachu 1nadi g~ową, •chleba powszedniego, 
odzli.ienia: potrzebnego, n.a podatki gmjiilme 'l 

państw()lwe, na wy.chowanie dziieci, na od
lożenJe grosza dlai nich, ale jeszicZie i na 
wydatki pracy, czasu 'I grosz.w choćby ma
łegio, jakilch wymagają obowiąZ'kji rnariodlo
we. 

Dopiero, gdy przy ścislem badaniu na
szego pol'ożenia taJdeigo o sobie nabierze
my przeświadlczenia, możemy być pewni 
siebv..e, że mwet tai utrata zik!mii po·LSkiej z 
rąk naszych, jaka nas jesz.cze niewątP".ffivie 
czeka, nbe pognębi, ducha polsokii!ego, nie 
zwaH narodu naszego z nóg i nie \vydrze 
mu wiary w wlas.ne sil,y, w przyiszfość na
rodru. 

Wiemy wszyscYJ z d:oś\\l'tiadczenia, że 
- na ogół - cz..łow.ielk znękainy ostatnią 
bi!edą, nile myśli o obowią711rnch narJidO
wych, bo o rui.eh myśleć nie może. Co i z 
cze~ ma d'at naroidlowi, kied.YI jeig-OJ praca, 
jego czas, nawet jeg-0 własnyich ktopJ.tów 
domowy.eh n.ie zaspokoi. 

Nie wynaradawiajmy 
dziatwy naszej. 

Wyjątkowe porożenie społeczeństwa 
polS!kiegv. w zaborze pruskim, polegające 
na tern,· żie: rząd! pruskr wszystkich dok.łada 
sil, aby zn~szcz;yt nas talk pod względem 
elronomicznym, jak i kulturalnym, tern tak
re różnn sij.ę - pisze „Lech" ~ zasadnkzo 
od wainmkó\\·, w jakich żyją bracia na~U w 
Oa:licyi, ai zwlas'licza w Królestwie, że u 
nas . walka o byt mrodowyt bo.czy się na 
dwa fronty. Nietyllw bawiiem przYchodzi 
nam br .:>nić się przeciw "\Vszelkim wrogim 
zakusom rządu, tocz sipotykamy s( ę także 
na: każdym :kr-Olku z drug:fun nJiep.rzyjaznym 
nam czynnikiem, zagrażającym nie tak 
świadomie i systematycznie, ale nLe mniej 

Oabryela chwiała Siię Pod wplywiem 
wzruszenia. Serce jej hilo, jak gdyiby mia· 
lo wyskoczyć. 

~uł chciał z n'Lą dlugo AOmówić. Mój 
Boże, cóż on iei chce powiedzieć. Czy o 
pann.iie d·e Brenncs maią w.e dwoje rozma
wiać? 

- J esteim g101:awa sluchać pana -
rzekfa s.fabym gbsem - siadaj µan pro
szę ... 

Pain de Chamns usiadt 
Gaibryela, której !Ilogli nie by.ty już w 

st:ainire utrzymać, upa<l:t.a prawie na: krzesło 
o kJi!ka kroków od niilegio. Ne.rwow:c drże. 
nie opanował-o ją. 

Mlody ·czlowiek pruz chwilę jak gdy
'by zb1ierair myśl~, poczem rozpoczął: 

- Czy przypomitnasz sobie palJli, sfJ ... 
wa, które ipowiedzialem przy, niej i: w a
becności pań de Brennes w Gompi,eg111e, "\V 

chwiliiJ ik1hedyśa1e parne oojeMżały do Pa
ryża? 

- Czy przypomilnam sobie? - odpo
wile:clziała Gabryc.la z wiysileniem. - Oh ! 
tak przypomunam sobie!! Mówifoś pan pa 
ni de Brcmnes 'i jej córce ... że chodzi· o pań
skie szczęście ... przyszłość.„ 

- M'ówtilem prawdę, chJdm o moją 
przyszłość, o mofo szczęście... Zwierz.e-
1nie to ·chciał1em uczynić pam1 de Bren:nes .. „ 
Niema jej, cieszy mniie to... PanJi1 więc je 
uczynię, i tak będ!z11.e lepiej, gdyż za ndm z 
temti. paniami się rozmówię, będę pewiny 
pani' przy~fonia ••. 

- Mego przyv.rolenfa? - powtórzyła 
Gaibryiela - źle słyszę albo źle roz1Mnre1IJ. 

- Nie, słyszysz )'iani idobrze t· ro-zu
tme9Z dobrze. 
~ Ależ to mepodobna, ·z;byt maro tu 

znaczę, ażeby moje zezwol~ n:r:oglo być 
pa.n.u t>Qtrzebnem. · : . 

- MyUsz sie pani ... jestto jedynie, be.z . . . . ~ . 

grożrue naszej narodowej' samoistności. 
Tym drugim c~ to społeczeństwo 
.J:1ńemrecki.e. 

Podoza.s .kie-dy w ~ pozost™ych 
zaborach, ~z~ółnie w Królestwie Poła· 
cy st.anowią nioomal jedyną, ai w kaixtYm 
ra'llle ,plOCJlO .przeważającą część ludności, 
·11o. u nas ludność polska stanowi tytko pe.. 
:wien, .czasami stósuntkowo .nisk:Ji, procent 
ogóh.t ltJ!dności, zamieszkującej wscbodo
'\1/e kresYt państwa pruskiego. W całym 
ru.borze prusk;ilrn, tak w l(sięstwie jak i na 

· Sląz;ku oraz w Prusach książęcyich i kró
lewskilch sp.oleczeńst\VQ nasze skazane jest 
na ciągłe, bezpośrednie stykanLe śtę z tym 
obcym sobie ży.wiolem. 

Ze położenie takie jest v.1 \Vysoikiej mie
rze groźnem <lila naszego charakteru naro
dowiego, to nie u·lega wątpliwośai. Porn;.t
nąwszy już tę ok.olkz.llldść, że spOleczeń
stwioi niemieak1j~, rozsiane wśród nas cie
sz! siię szc7,agólnymM wzgłędtaimr r~ądu 
ktory na kazdym kroku przychodzi mu w 
pomoc i1że nam walka ·\vskutek tego zna:-

. ~zn~e trud'ni:jsza, b? już s~mo owo wspól
zyic1e Polakow z N1emcam1 na nas zgubnie 
odbijać się musi. Skutkiem te.go jest że 
p!OWoh,. nieświadomie, z:aiczynamYJ tr~dć 
poczu.c1e dl.la c~yst·ości naJSziej kultury; ję
z~k nasz PolS1k1 zaczynra ulegać wplY'\\'om 
ntemc~zn.y; kale·.::z:y„my gd, nie wiedząc o 
tern, uzyvrnmy O/kreśleń zwrotków zdań 

ł , ' ' ' przys ow, przetloma·czonych żywoem z 
memieckiego, których rodia!k naisz z Króle
stwa lub Galicyi częstokroć zupełnie nie 
r~umie: Takich wplY\\"ów kultury nie

·~1eckueJ na polską jest bardZ!O du?Jo; a.gra
mc~amy. się na po'Cfkreśleniu tego jednego, 
pomewaz on najwięcej znany i najłatwiej 
da Sri.ię zauważyć. 

Do skreśleI11i·a PoWYiszych uwia:g <lalo 
nam powó<li spostrzeżenie, które niejedno
krotnie zrobiliśmy w naszyich 1111astach i 
m iasteczkach. N'eraz m ieliśmy sposob
ność przypatr:ywania się 1i p.rzysluchiwa
·nia, ktk nasze <l'Ziied polskie ba\\ilły się ze 
S~"Yf11i ró\\ieśn ikami n.iemieck~mi. Poro
zumie\\iają si ę między sobą naturalnie wy
iącznle nieomal w języku niemiec:k,ifun. Le:cz 
. co gorsza, bawiąc S'ię w kółka, urządzając 
.najrrozrnai•tsze gry dziecięce, śpiewaa.ą przy 
tern piosnki niemieckie. Od oojwcześniiej
szej \vięc młodości zaczyna slię już ten 
'\\"Pływ obcego języka, ·obcej pieśni na u
mysł naszego, dzieicka. Drobna to na1 po
zór rzecz, i dla tego może nie poświęca jej 
się nałe!żytej uwagt; a jedm'lkże jest to 
moment nieslychanej wag:i dla naszej kul
tury narodO\vej. Boć przecież caila kultu
ra składa się z takich wfaśnte porornie 
·drobnych o.bjawów. 

Chcąc ją za.chować w czystości, nie 
·wl()lno nam zezwafać na; podobne WJYlPadlki: 
jak WSPotnniany. W ten bowiem sposób 
dobrowolnie pord<:llajemy dziatwę naszą 
pod wptyw niemczyzny, czyh d.J;browol
nie ją ·w11naradawiamy. NaJ!erży raczej już 

którego nie mogę się dbyć, ponieważ ch.1-
dzi o P3ITTllą. 

- O mnie - wyjąkalai Gabryiela. 
- Tak jest, pani, o panią! JleZ.cli do 

tej chwili- nie uczyniłem c1 WYiZnain1a, które 
usłyszysz, to dla tego, że zanim m-0gl-em 
pomyśleć o przyszlośd, musialem myśle'ć 
o teraźniejszości... Przywiązanfi.e i szacu
nek zatrzymywaly mnie przy boku starca; 
będ'ąceg.o oide.tn dla m1fre, obowiązkiem 
moim bylo chwilowo poświęcić mu wszy
stk0. Dziś, ten starzec, mój wuj ukochany 
żyć przestał.... P,ozostawial mi wlielki ma
jątek, o który mnie 'nie chodzi, lecz śmierć 
jego daje mi swobodlę rozporządzam-a moją 
osobą. Przychodzę więc wyjawić ci pani 
moje uczucja, i prosić o p~-0lenie wy
powtedz.e1nia ich przed panią de Brie.nnes, 
:której PoWierz)71lal dę martka i n..a nią zlała 
wta<lze macierzyńską. 

Raul zatrzymat się, 1oczekrwaJ odpo
wiedzi. 

- Zdaje mi się, że to sen - rzekła ci
chym głosem Gabrye1ai. - Napróż.oo usi
luję zrozumieć pana. Sław:a twoj.e uderza
ją w moje uszy, ale nie pr.ziedstawiają ża
.d!rtego umysłowi memu znaczenia. O mnJe 
tu chodzi, mówisz pw i mówisz pan zara
zem o swej przyszłości, QI szczęśo11.ll. „ 

- Naturailnic, że mówię! - rzekt Raul 
potem naigle z ogniem, namiętnym tonem 
dodaje: - Gabryelo, oo pterwszleigo dtnia, 
kied'ym clę ujrzał, Pokochałem Qię... Ga
bryel-o, kocham cię ... 

Gabryeła 7)blad~ai. jak śmierć, wstalla i 
przydskając obydwoma rękami lewą stlXll
nę piersi, wyjąkla cich.:ym glosem: 

- Pan mnie kochasz. Mnie kochasz! 
- Z ca~egQI meg0> serca, z całej' 1110iei 

. duszy. Na zawsze! · 
· Raul r6'w1nież powstał. , 

· Schwyatl rękę · Gaibr}'1eli, ta. ucz.ula o-

naijwcz.eśniej k.rzew:.ó" między dziatwą. 
jomość Pl'le..t.n1 pu.lskrej, bo .. tylko·w ten s 
sób zachowa sie cd zgubnyich wvfY\W· 
obcych. - Po~ nasze niech same 
·sze uWlagi mpiszą szczególnie w pamn 
,.bo to d?ai nich z:wla'SlJC'Za ważne, a taik · 
'kne pole pracy. 

Z Warszawy 
piszą pod datą 31 s~erpnia do „Grosu N 
rodu": 

Dzień wczorajs~y obftJtowal w •n L1esp 
dzienniki sensacyjne: Bokój, odwolani:e 
bilizacyii i zmiana wrełkorządzicy. Zaiw: 
de Pokoju wprowadz.i;łlo rezerwffistów 
prawdziwy szat nadlości. W szyscYl już 
'\vtte wiedzieli -0 naz.nacz;)nej mobiltzaic 
która, według Pogłosek miala ogarną'Ć 
,Warsziarwę. Pogło1ska nie była praw 
wa: miasto ·Warszawa było wyląc 
Wczoraj telegraficznie odiwi0lano mJ-bili 
cyie dotyczącą Królest\\':a Polskitego i s 
radość do szallu ... 

Zmiana wi.elkorzą<lzcy równ ież j 
niespo<l@anką, której Illi.kt ni.ie przewid 
wal. UstąpieniLe MaksymJOwicz.a nie j 
op'a!rte na iaki<:hś rnchunkaieh politycznyc 
nie jest nową erą w naszem życiu polity: 
nem. Maksymowicz ustępuje z powodó 
cha rakteryzujący.ch , .dworskich" jener 
lów r:osyj~ich, z powodu - tchórzosu 
Odrbi:erallłe ·Przez mego regularnie CIO 

dzień wyroki śmierci, doprowadlziły gł 
Wi!lodmvod.ządetgo wojskami Olkręgu 
skowego warnzawskie~ do stanu tatki· 
zdenerwowania, iż zrezygnowal z. zaj 
waneg-0 stanowiska. Zmusz~ny opu· 
bezpieczny Zegrz, piOllifeważ oboW1iązki 
żbowe wymagały obecności jego w W 
sza'Wlie. \Vyslal potajemnie ż.::mę swoją 
Petersburga i ta, nib;y to ])OZ)a plecami' s 
go maJżonka, poczęła s i ę starać o dymi 
dla ni'eg-0. 

Sam fakt nraznacZlenia na jenerail'-gub 
natlora SkaUona d01Wotlizi, iż dymisya M 
kisymowfoza n.ie była przewidywaną 
Petersburgu, iż nastąpiła ona na usHne p 
śby by)łego wielłrorządzcy . 

JeszJCze jeden zairzut · spatla na ,a 
rosyjską: wysoki dygnnarz, jeneraił us 
puje z wybirtnego stanowiska przez ~hó 
.stwo, ustępufe ze strachu prz.edl bombą 
narchisty, a właściwie przed/ !paipiero 
w,yrOikiem śrrnerd, bo przy staru'Je woj 
ny:m, groźni anarchiści-terroryści gdzi 
się pochowaH. 

Nowy jenerał-gubernator Skallon 
znaczony jest tymc21:isowo. Jest to. 
wnreż jeneraI „dworski". Slużbę przec 
dzil w oddziałaich g\\1ardyi, zna S!isę <llob 
na ety.kllec.ie dworu, ale nie n.a iadlmiinist 
1cyj; }est elegaooki, grzeczny, dbbrze 
chowany. Na tymczasowe ·naznacz 
go wplynęlo to, tż przebywtll kHlran ' 
la1 w. l(·rólestwie Pols~iem, ai więc jaJko 

gień, przebiegający jej dalio i srodlkie 
jlenie, oga miające caJą jej istotę. Ręki 
odebrała. 

Raul mówtil dalej : 
- Dziś, kiedy .nteza~eżę już od 1nik 

przycOOd.zę prosić aię o pozwolenie 
wienia mej dla diiebie młlośd przed p 
.de Brannes, _jako zastępczyni twojej 
1ny, i prioszenia jej o t\\-"Oją rękę. Czy 
zwalasz mi, Gabryeilo? 

- Nie . ._ nie... - zakrzyknęł01 mt 
dziewczę - nile ... nie u.::zyinisz pan tego 

Potem nagle zamilkła, obawiając 
czy ru~e ))O'wiedziafa za w1ełe ... 
· Raul w tej chwiti pobladł, tak, jak pr 
tern poblad·fai Gabryela. Straszna n· 
wność opalJl()l\vafai j~ serce. 

- Cz:vż pomylUem się - wyiją 
- kiedy roawaJo mi się, że czytam 
twońch oczach, że nr~ }e-stem ci ob · 
nym? KiedJy mi się zdaJwalo, że 
mreć na@eję poSiąść twój szacunek, s 
patyę, przyjaźń nakoniec, jeżeli rae m· 
Czyż bym się p0mylil? 

Zamiast odrpowi.edzi wprost na to 
nie, Gabryela wyszteptała: 

- Wtierz mi, panie Raulu, że to, cl>ś 
J>Qwjedz.ial wzrusza mni~ do· serca ... 
czy dobrze zastamowiteś snę? 

- Nad cz.em, chcesz, abym się z 
nawiał~,- przerwał Raul. - Jedno 
tylko... że cię kochram ... 

- Jestem córką brednych zrnj 
nych wi:elśniaików. 

-Cóż mnie to more obchodzić? 
cię kocham .... 
~ Jesteś pan c.1Jl\)wi.eJlqiem świ 

. geaitlemanein, nazywasz sie ~hra~ 
· Challiins. a i.a ...• nazy.Wam się 'O.ab 
Vendame. · ~ „1 :.i 

'(Cią~ dalsi;: na&twi)_„ ~L.„. • 



ko .z;na:· tutejsze stosunk~ prośba zaś żony 
.. , !MakSJ'!IllOWieza o d.Ymisyę tlak nagle zasko 

czyłai Petersburg, iż wedlug przysl'Olwia 
!rosyjSkliego-: , ,na· bezludyj 1il pop czeła'Mk" 

.„~tam, gdzre niema ludzi i pop c®wi'ek), 
nalZmczono SkaUona. 

Stan worenny wciąż gnębi Warszaiwę. 
H.a!ndel detaliczny w sklepaJCh upada Na 
ulicach wciąż masowio a1resztują. Patrole 
oo.lciadde z policyantanni wynalazły SOłbie 
orygiimJ.ne źródło dochOOlcxwe: od! przeicho
dma1, ni'ezax>patrzooegio w legitymacye, za
bł'erają pieniądze i zegarek i puszczają go 
vv'Ohro. Prze.chodzreń zaopatrzm11y wt leg1-
tymacye musi bardzo .często opłaJcać się 
·Słllóżom bezpieczeństwa:, aby nife byt nara
żonym n.a szykany:, ewentuaJniie na nocleg 
'W c y rkule, 'v baraku bez dachUi. 

„Terroryści" sfod:z4 bairdzo d<Cho, nic 
· o mc h nie słychać. Może zai przylkladem 
Maiksymowt1cza piopodiarwali się także do 

. dymisyi1? 
J e111eral Olchowski z.apowi1eidzilal na 

dziś rano delegacyi aibywate1skiej .ogilosze
lll ia przepi·sów, ohowięzujący.ch mieszkań
' cówi Warszawy: przepisów inie agloszono 
.dotychczas (o g·od'Z. 2 po pot), a „wH~·c i da 
;,lej ibł;(11z.iemy za.le.żel.ii od wHdzimisię pierw-
szieg·o lepszego żolidlaka lub policyanta. 

(Dz~sieisze ranne telegramy idloniosty, 
że }en-erat Olchowski wydaJ w pon:Ledzti·a
le'k przepisy polecające policyi i ż0fnjie
rzom. by się z ludnością obchodiz~ ·H1 grz,e
cz111ie. Uwaga Red. „W. P."). 

&jlklo:t szkólny jest postainowiony na
, dal. Do1 szkół zapisuje stlę barozo mało 
ml odzieży. Zwi·ązek - unarodowienia szkól 
:wydaje w tyich dniach odezwę, moitywu

. jącą potrzebę bojkotu w dalszym ciągu. 
m: 

Ziemie polskie. 
Z Prus t.achodnicb Warmii i Mazu 

Grudziądz. „Gazeta Grudziądzikta" pi
. s ze między mnemi w sprawfie listu gończe
go za posłem Kulerskim, co następuje: 

· Wydawca nasz wyj echal z tym zannia ... 
rem, żeby wrócić w miesią.cu wrześniu, 
p:ójść potem do wi ęzien ia a w p;1ździerniku 

·.stawić stę P·rted S<:tdem gruldziądzkim na 
nowy pr.Jces. 

Wydawca nasz ckmiósl też w tym 
swym wyjeźdz11e sądlQlWi, podał mu mŁejsce 

. swe.go pobytu i przesłał mu po po!owie 
hpca aż d:'wa świiadiectwa: 1ekarskde, w któ

, Tych obyd\va lekarze zg.odJni,e poświadlczy
m, 12 ·wydawca msz jest ·chory i 'J)Otr~u
ie 2 oo 3 miesięcy czasu •na poprawi:enie 
s1w·eg.~ ż<lrown\a. Zaznaczyli też '\:J.,..ryraźnie, 

· i1ż p. K. może się dopiero p.01 jaklich dwóch 
·miesiącach stawić na .prÓcas, gdyż inaczej 
ucrerpiallby jeszcze bard'ziej n.ai zdr.)wiu. 

MimłO ro prJilrnrator wyshal list goń
-czy, a majątek p. Kulerskiego obtożyt are
sztem. , : ,Gaz. Grud2." wychodzi więc ·na 
razie poniekąd pod ·opieką prokunatoryi 
_pruskiej, co joonak nie wptywa bynajmruiej 
nai je:j ldenmek. 

Olsztyn. Pew.1en dragon z Olsz.tyna 
1był na ·kwaterze u wtaśdqielal w Pmnilko
wie pad Luba,vą. W oocy wyhuichl w 
stodole, w której ów dragon spał, pożar. 
Meszczęśmvy spalił się ~ywcem. 

Olsztyn. Ktok.:>lwiek kupi prosię na 
iargu, a zabierze je do dlOtnu, m·echaf je 
vrpaści do chlewa przez nogtawkę oo spo
·'dni. Takie prosięta n~1g<l,y nie chorują L do 
·brze się chowają. - W ten sposób I)Ostą~ 
'Pil sobie pe\vien robotnik we ws'i' D. pa.<l 
Otsztynem. O głupot.J! 

Z Wiei.. Kr Poznańskiego. 

Poznań. O pożarnch n.a<lchodzą wia
domości z różnych stron Księstwa. W śro 
d~ Wiiecziorem powsta:ł znowu ogie'ń we 
~Wrześni, tym razem u misit.rza k.:>wals'kie
·igo p. Nmvaikowska ego. Ogreń wyibucht w 
i])railni, a pędzony silnym wiatrem przieniósi 
stę na sąsiedni chlew, ztamtąd na przylegfy 
dom w<low,y p. Wiese a w końcu na dom 

· mtieszkaln:y p. Now:ailrowskiego, 1które to 
zaibuoowania doszczętnie się spa:lily; zara
zem spa~ił się pewnemu handłaroowi' pitwa 
kioń , który 111J~estety nie bYlł' zabezpieczony. 

W Uciechowie pod 0001.anowem spali 
1 Jy się we wtorek zabu<lowaniia gospodarzy 
·Wincentego., Marcina i Kairola Bhenków, 
·Rmam Rtostialskiei, Francszka Schulza ! 
Jana Rostalskiego. W pożarzie zgLnęln lb 
gęs~ }ed1J1ai krowa i koza. O~ń powstal 
u gospodarza Schulza. P.rzyczyna pożaru 
niema na. 

W Bonikowie pod Odolaiooweim · po
wstał u ~Qdarzai Dolaty poża:r, który 
obrócilł w perzynę stodołę z calem tegoro
cmem i.indwem, oprócz tego spaliło mu ·się 
5 prosiąt Ogień wmi'ecil 6-tetni. syn Do
!aty~ Poszkodowany n.ie byl wcale z.a.bez-
pf:ecrotry. 

Poznań: O smi..rmem zajściu oor.oszĄ 
„Oręclowmk<YWi" z miasta. Otoż żoria ·pe·
wnego kra/WICa na RYbaika;ch zachbrmvara 
na tyfus. Za1braoo ją do l~aretu ai ojciec 
tak dalece zapcmmial o swyieh d7Jleciach, 
że te cierpiaty glód, pozbawiione bYtty o
pie:kl, aiż wres.z;cie .:>}ciec opuścił dom zupet 
nie a d11iieci zabraly - protestancklie d'Ya
koniisklh ! ! ! ! 

Słusznie zauważ.a uOrędowtnik", że 
ów obraiżek nędzy wielklomierskliei }est 
wz.ruszają'Cą ilustrncyą naszyieh stosll'nków 
polity.cz.nych. Wladze nie paz:w.alają nai za 
1.ldadanie żlóbków r ochronek piols~ilch a 
dzieci polskie pozhaiw!OC>ne opieki rodztdel
S'kiej, abbJi d.zifcz.eją na śmietnikach, albo idą 
na wychowa1nie do niemców, gdZ>1e wyzby 
waJą się 1 wiary i narotdowiości. Wszyst
ko to ()IW'()Ce kultury nie111iiieckiei, która 10-
zna'Cza „wolność we wszystkiem il dla ka
żd1ego''. 

Poznań. Dobra egzystencya ty.łko dla 
niemców! Takie .J1gl·oszenie podaje „Pos. 
Ztg." W mat.em mi·eście .jest na sprzedaż 
hotel 'Z handlem ·z: dlQJbryrrn •Jibrotem towa
rów kolon1.ailnych. Dobre budynki, hotel 
odnowiony, dwie sale, wiehki ogród. Ro
czny obrót 60 d{)I 70 tysięcy marek. Wia
domości przyjmuje ekspedy.cya. Na zacie
kaiwieni1e wywofane tern og~oszen.uem -
tylko <lila1 niiemców - udała się pewna o
soba, pisząc po n~emilecku i ()ltrzymala 
\Mtad0i1T1ość, że to p. Dąbrowski z Rogowa 
posiaicUość tę tyilko. ruiemaowi sprzedać za
mi·erza. Smutny objaw! 

~leszew. Dz1erżaWica said!u Graja zry
wając owoc, spad~ z drzewa tak ·11lieszcz.ę
śliwie, i'ż wkrótc~ potem zmarJ. Nieszczę
śliwy osierocił :pięcioro dzieci. 

Pleszew. łfandlan Jeziiers.ki jeichal 
wozem z Kowalew.a. Nadjeżdżał wlaśruie 
pociąg z Pleszewa. Na widok 10ilromJty;
wy korne stę splosz.yly i pędziły wprost 
pod pociąg. ttandlairz zidlolal w czas ze
sknczyć z woza, podczas g<l;y wóz masz.y
na zgruchotała i zabiła jednego koma. 

W Dopiew~e P'Obil pOlno nauczyiCiel 
strasz.nie ch!Jip.ca polskileigo. W rażenie Po 
b11oia chJl-0pca jeszcze nie minęło. a już c1Jo
rnosz4 0 nowym podobrwm wyipad!ku. „Dz. 
Pozn." dmwaduje si-ę, że w Kmchowie p-od 
Trzemesznem pobi'l nauczyciel N.iiemiec 
cię'.bko ucznia szikólnego. Ojdec zawez
wał JX)filOJcy lekarskiilej. Spra:wa zaipewne 
rozegra się przed sądem . 

Ważne dla rodziców. W książce 
Verordnungen betreffend ·das V-0lksschul-
wesen i1m Re:gienmgsbezirk Po~" (prze
pisy tyczące się spraw. szkólnidwa lwdo
wego w obw•odlzlie rejencyjnym poznań

skim), zestawJonej ze źródeł urzędowyich 
przez dr. E. Pranik!ego, radcę rej<:n.:-yjnego 
i szkólnego, wydanej we WrJcławiu 1905 
r., znajdujemy między innemi riastępnj~ -: e 
ważne rozporządiieme, tyczące :>ię pisO\\ :: i 
.nazwisk <lz.ieci1 szkolny.eh: 

,,Przy p~so.wni imi·on trzymać sJę nale
ży tej zasady, jaka jest miarodajną dla u
rzędów sfanu cywilnego, ie wszystkie 
imi•ona, a Wlięc także imiiona dziec~ narodo
wościi polskiej (polnischer Zunge) wdininy 
być P,:sane w pierwszym rzędzie w niemie
ckiiej fJ.rmre; gdy imiona te mają inną for
mę w języku niemiieokim, ai inną \Vi pol
skiim, winna być polska forma umiesZiCzona 
za ·niemiecką w nawiasie". 

Ro:d.'Zl'Ce poi'W1;nni wJ.ęc stanm,~cz-0 żą

dać takiego zapisywania iilTli!on swyich dzie
ci. N. P. p.dwinno stać zia niemieckiem Mi
chael (MichaJ), za. Bronislaus (Bronisław). 
Nauczy.ciele muszą zastósawać się w tym 
punkcie padlug żąctanlla. rodziców. 

Dal'ej czytarrny: „Niedoz.wolone jest 
po<l żadnym względem pisainie nazw.isk 
niemieclquch ortogr:afią polską; dla tego 
trzeba naiz.wisJm o niemieckiem brzmiemu 
pisaić w pis-0wni memieckiiiej dopóty, do
pók1 na mocy przedloż.onej metryki nie 210-

stanie wykazanem, że inna pisowni.a jest 
popral\vną". Chodzi Wi tym wyrp;i<l:ku o 
nazwi.ska taikie jak Szulc, lub Szwarc. Nau
czyciel zobowiązany jest zapisa.'6 je we
dług brzmiienira niemieckiego Schultz, lub 
Schwarz, lecz obowiązik!em rodziców jest 
wyikazanie przez przedłożenie metryki, że 
·poprawn ie p.iszą się nazwiska ich dzieci 
Szulic - Szwarc. 

Ze · Slązka czyli Starej Polski, 
Gliwice. Zwijają tutaj pJilską spólkę 

spoży;wiczą ,~e11kur", któr~ mi<blai kilka fi
}1a'1nych skladów i Uczyłai 1400 cz.tonków. 
Straty obli.czają niektórzy na 30 OOO mr., 
inra na ok-0lo 10 tys. Z powodu upadku tej 
spółki toczy si'ę w g~taich górooślązkich 
zadęta polemika. „Głos Sl~i" p. Sie
mianowski~ i „Polak" p. l(orianteg.J 
czynią zarzuty redaktorowi: „Oómośląż&
ka" p. l(owakźYkOWIL z powodu upadłości 

· tenże zaś brooł. sic: w. ·„QómoślązaktiH" ·i 

· Z\\'ala odpowicdzialn0ść n;i niiesumiennych 
kierowników ~.Merkura" .. Polemika zabar 
\Y1t0nai jest ostremi wycieczkami osob.iiste
m, nad czem ubołewać należy, 

l(atowJcka Holda. W ci~i nale
żącej do p. Polaka zdarzylo stę J)OŻalowa
ma: gvdne nieszczęści·e. Robotnik Piotr 
Szczudl-0, rzucił się bowiem do studni i u
topi~ się. Skarżył sie on już -Old dluższegJ 
1czasu przed swymi kolegami, że mu się 
żyie.1e sprzykrzylo, Iocz ci nie brali tego na 
seryo i myśleli, że Sz. źartuj.e. W tych 
dniach spostrzeg~ }eden z robotników ply-

. waiiące patlJtofle w studni. Zawiadomił 0 

tern mistrza ceglarsldeg-o, który z.airządził 
I11tychmiast poszu:kiirwania. Po dłuższym 
czasie wydąg.niętv z "W10dty ciato Szczudfly. 
Trupa zaw11eziono do Kaitowickie1 trupiar
rni, gdzie przedsięwzięta będzie s.ekicya 
ciała. 

"1iadomości ze świata. 
Niemcy. KatowaI1'ie żolmerzy musia

ło przybnać ogromne rozmjiary, skoro pru
sko-niemiiedki mJnister wojny v. Einem 
wyidal do wszystkich d-0wódzców pulków 
inastępująice rnzporząctizenie: 

„Z powodu licznyich wypadikó"\\" znę
cania się nad żolrui erzami i obchodz.ema slię 
z nim'L przełożonych wbrew przepisom o 
czem w ostatnim cz.asue w tak niemily s~o
sób nozipisuje się prasa, przypominam z 
naciskiem panom doiwódz.com pułków mo
je rozporządzenie z 1 stycznia b. r. Prze
die\vszystkiem nakaz:ać należy sur.owo sze
regorwcam, aiby o każdem z:nęca·ll'iu się 
swych przel«tżonyich natychmiast donosili 
w przepisany SPDSób, gdyż ty;J.ko z pomocą 
szeregmv1ców: można usunąć owe naduży
cil'l." 

Pożądanemby byl10, aby z rozporzą-
1dzenia m1inistra wojny żolnierze chcieli i 
m01gli k.orzystać w jak najobfitszej mierze. 

- W pruskiem ministerstwie oświaty 
odbyla się 28 bm. konferency.a w spnawie 
cholery. Postanowiono urządzić powsze
chną kwarantannę dla wszystkich tratew 
i szkut sp!a1wianych ma Wiśle, Brd'zrie, ka
nale bydgoskim 1 Noteci aż do jej ujścia w 
Wartę. Komisarz.am~ w celu przestrzega
nia odnośnych1 przepisów mhnowano na
czelnego prezesa Prus Zach. i prezydenta 
rejencyi w Bydgoszczy. Nad Wlisłą urzą
dzono 12 stacyi obserwacyjnych, nad No
tecią 4. w1 Nakle. Ujściu, Czamkowie 
Bihrośliwiu. 

···=···· ~ Na wrzesień ;t 
zapisywać można jeiszicze teraz na każdej 
poczc:;ie 

,,Wfarasa olskiego" 
Prenumerata wynosi tylko 

50 fENYGOW 
a z odnoszeniem do domu 14 fen. więcej. 

Szan. Rodaków prosimy, ahy starali 
się o pozyskanie nam licznych nowych 
cz.ytelników na wrze.sień. 

···=···· 
Z róiny\ałi stron. 

Bochum. Dnia 1 gmdma rb. odbędzie 
się w ca:lych Niemczech liczenie .Iudoośc.I. 

Erie. Górnik łfolt ~ostal przejechany 
przez: kolej dektryczną, skutkiem czego 
niebaiwetn umarl. 

Buer. Ks. Józef UhrmeJister zostal 
.przysłany jako kapelaJ111 do Buer. 

Adryanoi><!l· Pożar zniszczyJ 1200 bu
dynków. KatJlicki i -ormia!ński ~Jśdól, 

~ polska sztlwfa, klasztor żef1ski, wiele tm:cze 
tów oraz biura telegraiUczne stały się pa
stwą plomieni. Kill~u ludzi poniJosto 

,śmerć. 

Rozmaitości. 
Jak się zachowywać wobec cholery? 

Cholera jest chorobą zaraźliwą, objatwtilają-
1cą się w klilka dni po przyjęciu zarazka 
cholerycznego gwa.łtawnemi wymli.otami i 
biegunką. Wydzieliny stają się st<.>ipniowo 
bezbair\Vinemi, 1.VfY'na zupelnie się mtrzy.
muje. Wśród powolnego obezwładnienia 
następuje śqiąganie się muskułów, miano
\Vicie ikurcz w. 1 ł}'dkach. Oczy a policiki 
zapadają, skóra marsreey się, kończYllliY tł 
tista: sinieją.. glos staJe się ochrypłym i bez-

dh\ięczn~--m. Często °"; stanie taJkfm po 
kilku gOO:z:.na.ch przychodzi śmierć. i 

C~suo zdaTZają się także lżejsze wy
padki, -0.bja"\vfające się jedynie mdłoś'-?i.ami 
i biegunką. Sq one jeszcze niebez(>ł·ecz-
1'fejsze od wymien~onych '\\-yżej, gdYź pa
cyent nie posiada św!ad!omości choroby i 
111ie ustając w swoich codziennych zaję
ci.ach, zaraża ·innych. Często wydzieli-ny 
osób poz.ornie zdrowych zawierają zarazk~ 
c~ry. Wogóle zarazkL znajdują s :ę w 
wydziehnach pacyentów, z których llatwo 
przez bieliznę, oci2Jież, potra\V'Y, wodę, mle
ko i inne napoje przenoszą się na inn e .cso-
by. 

Wobec cholery należy prz~de\\ szy
stkiem żyć regularme, wystrzegać sli.ę dt0-
rób żołądkowych, jeść i pić umialikowanie, 
unikać wsz,ystkiego, c-0 może spowod!a1wac 
zepsuche żołądka. Jeżeli !lllilmo toi następu-
1~ roz:wolnienie, trzeba ·natycłmoost udać 
się do lekarza. Owoo, jarzyny i mleko w 

·rrliejscowośc1ach diotkniętych chv.le:rą nale
ży spożytwać tylko po ugotowaniu. To 
samo odnos~ s i.ę do wody, w której prze
ważnie mieszczą się wrazkd choroby. 

Cho.ry.ch na choleirę trzeba odosabniać 
bezwarunkmvo. Kto ruiie potrzebuje, nie
chaj nie uczęszcza do domów, w których 
.Jeiżą chorzy na cholerę. Najlepi.ej u111ikać 
więikszych zgromadzeń, nawet choćby nie 
znajdował się między nie.mil ()&Obruik podei
rzainy o zaraizę. Zarazk!i.J cholerYicZlne szko
dliwe są w przeciągu 6 dni. Naileży w~ęc 
ws~.elkie przed.lmioty, których się pacyent 
dotyka, spalic,, albo poddać gruntowinej 
deiziil1felkcyi. L~arze odradzają taikże u
żywania wódki przeciwko .chiołerze. 

Wyspa Helgoland tonie. Naibyta od 
Anglików przed kiłkunastu laty wyspai ttel 
goLand poczyna tvnąć w. morzu. Wszelkie 
środki zappbiegawcze, nie pomagają. Wo..· 
da wdziera się gw.ailtown'.1e w skały, wy;-· 
żlab:ą w niich szcz,elmy i powodu}e -0bs-u
wan1ie się ziemi. Czwa!rtai część wyspy w 
cłiągu ostaitniich kilkunastu lat zartonęlai w 
morzu. Jeżeli to obsuw1anŁe potrwa w1 tym 
stop1nn1U dalej, jest obawa, że wyspa ta w 
30 latach zupełnie w morzu z.aton~e. 

Ostatnie wiadomośd3 
P e t e r s b u r g. Nadeszła z Tokio 

wiadomość, według której wybuc~ły roz
ruchy pomJędzy ludnością nie zadowoloną. 
z powodu warunków, pod którymi nastąpi 
Io zawarcie pokoju. 

P o r t s m o u t h. Podpisanie traktatu 
pokojowego ma nastąpilć dziś, we wtorek 
po pohtdniu o godzinie trzeciej. Mandżu
ryę opuszczą dopiero obustronne WQjska 18 
miesięcy po zawarciu pokoju. 

L i b a w a. Z powodu poboru rezer
wistów przyszło tutaj do starcia pomiędzy 
ludnością i wojskiem, 8 osób zraniono cię
żko, z których jedna już zmarła. 123 oso
by aresztowano. 

Węsoły kącik. 
Pobożny rybak. 

- fak się oowiad'uję, mój Wojciechu, 
to wy naw1et w niediz:i-elę w czasi·e nabo
żeństwa ryby low i cie? - pyta pteban ry
baka. 

- Tak proszę jeg·omośc1 - bdJ)OWUa
da tenże - ale zawsze prz.Ytem przygwiz
<l:uję jaką pieśń nabożną. 

- laik widzę, p.iisze pain teraz sam 
swioje listy na maszynie do pisania. A cóż 
się stalo z. tą tadną paniefllką, która to da
wruej mbila? · ~ 

- Musiala rzucić swoje stanowis-k\l, 
bo nti~stetyi wyszła za mąt. 

- Niestety.. A któż jest iej mężem? 
- lai sam. ,·!U 

Postbestelfungs-Formular. 
Ich bestelle hiermitt bei dem Kaiiserłi 

chen Postamt efo Exemplar der Zeitung 
„Wiarus Polski" aus Bochum (Zeitungs
preisliiste 128) fiir den Monat September 
1905 und zahle an Abonnement u. Bestell ... 
gekl 0,64 Mk . ..J 
» 
c I 

""!! .:! I:!: 
~~c 
Pd al ~ 

-; ~ ~ 
T.. Q) ·~ 
-g.a 
~· 

Obigie. 0,64 Mk. erhaltQn zu. habem, be-. 
scheinłgt. • , 

• • • . • d. · .. · . . . · ·. . Ig() ••• 
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1;·iaboteńsfwo polskie. 
Lan&endreer. Spowiedź św. odi oobQ

ty 9 wrześrtia rano. Kazania. w ,nifedmelę 
o godz. ~ 12 i o 4. .. 

Bismarck. Spowiedź św. od sdboty 
9 września rano. .W nioo!Złelę aż do p0łu
dnia ~ w poruedziaf ek rano. Kazanie w 
nie<l'zielę po Sumie o godz. ~ 12. 

Bismarck-W est. Kazanie w 1n~~ed:dl.elę 
10 \vrześnfa po pot () g;>dz. 4 i pÓtem 'Spo
sobność do st)()wiedzi św. 

Hamme. Kazanie w .niedzielę 1() wrze
ś111a po pot o godz. 4 1i potem sposobność 
óJ spowiedzi św. 

Uwaga: W niedzielę 10 wtreśnia tu 
przypa<la uroczystość i odpust Narodzenia 
N. M. P. (M. B. siewnej). 

Towarzystwo św. Walentego w Wanne. 
W niedz~elę, ·dnia 10 września iobcho·

dzi Tow. św. Walentego swą 16 rocznicę 
istnienia na sali paina· Unterschemanna o g. 
4 µo pal , na którą zapnaszamy wsziystkich 
cz.ł'onków z familią. Zairaiz.em dono.sllmy 
-cZ1:onkom, ażeby każdy 1cz.fonek okazial się 
ustawą towarzyistwa, oznakiem 1i w .czapce 
t'0'W. Czronkowic mia.ją wstęp wolny. Za 
raizem upraszamy szan. Rodaków z Wan
ne, a1żJeby nas raczyli swą ·ohecnośaią za
szczyrCić. Ni·eczl-0inkowie płacą 5{} fen. 
wstępnego, bo będi;ie o<legrainy laidlny teatr 
pod: tytułem „Pustelnik na pusz.czy". O 
m:czny udzfal członków. i rodaków upra
sza Zarząd. (2) 

Baczność Sokoły w Ewing. 
W rnedz i elę, 10 września po pot o go

dz·info 5 na sali panli Klotlt, odbędz.ie się 
m~się.czne zebranie na tktóre wszystkich 
druhów uprzejmie 1Siię zaprasz.a. Czolem ! 
( 1) Wydział. 

Baczność Rodacy w Ewing. 
Szanowni Braoia Rio®·cy ! Z peWin<>

ścią wrelu z was jeszcz.e nie me, iż się ma
ją wyoory odbyć <lo zarządu kośelielneg·o 
ina dlrugi m~esiąc, toi jest w paździ-ernaiku. 
Botrzcbla, ażeby każdy, rkto chae 1glos<>wać 
przekonał się, czy jest w Jiśdbe zapisa:ny. 
Spis wyborców leży na probostwie. Ka
roy paramianin z Ewing m,a ·J1bowiązek dść 
111a prnboistwo :t przekonać się, czy jest za
pisany, a kto jeszcze Iljie jest 11aipisany, 
11:1ioch s:ię o to uPomni. Do dziela Rodacy, 
aby w diniu w yborów zwycięstwo. bylo po 
naszej str'on\ile. 
(2) Komitet dla spraw oJllieki duchownej. 

Uwaga: Pisma polskie upraszai S.!ę o 
, powtórzenie powyższej \Vliad.Q!frlości. 

Towarzystwo św. Józefa w Osterfeld. 
W .niedzLelę, dnia 10 września t. r. ob

chodzŁ tow. nasze 10 rocznicę swego i·st
nienlia ~ poś\V~ięcenia nowej chorągwi, na 
którą wszystkńe tow.arz.ystwa, które za
'.Proszenia odebraly i wszystkie· .itme tow., 
które dlla hraku adresów zaproszeń ruie od.! 
fbraly jak najserdeczniej zapraszamy. Za
.razem zaP'raszamy szian. Tow. św. Stani
'Sfawa z Bottrnpu, aby raczyło nas zaszczy 
cić swą obecnością. Program uroczyst.::i
ści: Po pot <ld go()dz. 1 do ~4 przyjmowa
ni·e bratnich towarzystw, o godz. 4 wy
marsz d::> kościoła na polskie nabożeństwo
:z kazaniem. Tow będą przyjmowane na 
salJ posiedzeń p. Trenkelkampa, przy ryn
ku. Po nabozeństwłe pochód przez nve
które ulice na salę uroczystości p. tluse
manna, przy kościele kato1ickim. Tam bę
dz·1e pi~kny · teatr, koncert i deklamacy~. 
Wstępne dla czlonków tow. 30 fen., dla tllle 
czł-onków 50 fen. O liczny ud.ziia:ł człon
ków i rod.laków z Osteńeld i okolicy jak 
najuprzejmiej upraszamy. 

Uwaga: W sobotę, 9 wrzaśr11i1a po pot. 
1i w nie<lzielę rano sposobność do spowie
dzi św. w ::>jczystym języku. Tow nasze 
przystępuje wspólruie do komunii św. w nie 
dz,i,dę rano o godlz. ~7. Liczny, udział we 
wszystkiem jest pożąda.ny. Chorążych i 
asystentów uprasza się o punktualne sta
wienie ·s:ię · (3) 
A. Lorek, przew. W. Bieganowski, sekr. 

Baczność W,ickede-Asseln ! 
W niedzielę, <lniai 10 wrześniai po p.)l. 

o godz. 4 w lokalu P.· A. He1nen w .Aisseln, 
odlbęctz ;le, slię konfereJnJcya deleg~tów i rn.ę
źów zaufanfa z powiatóWI Dortmund j 
Hamm. Po lronferencyi. tj. o godz. 4~. oct
bę®;ie się w.1ec „Zjednoczenia: mw .poi." w 
tej samej sali. Na pJrządlku 1J>bra<l): Jakie 
rimrany prz.yniesi1e nam w\ ·loopall1jlach nowe 
prarwo górn~cze. i drulie ważne spraiwy. ~U
czny udział pożądany. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie''. 

Za i11~t.;.raty i rek1:l'ny Redalc~y.i 
bee Pubłi~?ności nie. od1Jowiada. 

Wiec Zjedooczeftia zawodowego połskie-1 
skieg.o w Oerthe przy Bochum 

.Jdbęd1Jie się w niedzielę, dria 10 września 
w lokalu p. SOkelanda po pol. o godz. 3. 
Na porządku .dziennym: .Jtakie zmrainy, 
·przyniesie w kopalniach nowe prawo gór-
1nicze; sprawy knapszaftowe i inne ważne 
sprawy. Lkz.ny: ud~iat rodaków pożąda
nyr 

,,Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Wiec „Zjedn. zaw. poi." w Marxloh 
odbędzie się w niedl2lielę dnia 10 września 
1905 na sali p. l(osenthala, przy kościele 
katolickim o godz. 110 w, południe. O li
czn.y udział pnos1 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

WiecJ)rzedwyb. w :-Stoppenberg 
odbędzie się w niedzielę, dnia 10 września 
o godz. 11 przed poł. w sali p. Klosterman
na, przy ul. Essenerstr. l. O liczny udział 
Rodaków z Stopenbergu li okolicy uprasza 

Komitet wyborczy. 

Wielki wiec volski w Laar 
odbędzie się w niedzielę, dnia 10 września 
o rgod~. ~>~4 po poł. w sali p. Wittekamper, 
ul. Cesarska nr. 64. 

O liczny udział Rodaków z Laar, Mei
derich, Duisburga, Bruckhausen, Marxloh, 
Hamborn, Neumilhl, Buschhausen, Sterk-
rade i okolicy uprasza się. . 

„Zwliązek Polaków w Nieptczach". 
U w a g a: Phsima ·pols~ie uprasza się 

o po\V1tórzeni·e niniejszego og~oszei.nia. 

••••••••••••••• I N aj starszym krawcem polskim I 
• w Laar jest • 

• n. Dep a • 

Baczneść Gniazda okręgu X. t' 

Szan. GniiaJZda „Sokole" okręgu X u
praszam powtórnie, aby; zechciałY. Wjde
stać skladlki z r. 1?()5, ·gdyż są rchunki do 
placenia, a w kasie pustki 

Stanisław Kunca, 
skrarbnik okręgowyi, 

Bochum, Johanniterstr. nr. 22. 

Biały emal. plee do 
gotowania i bufet krótko 
potrzebowany jest z po• 
wodu przeprowadzki ta
nio do sprzedania. 

· M. Dzierzawska, 
'Bocbum, 

Fahrendellerstrasse 32. 

Specyalność ! 
Pra·wdzlwe warszawskie 

„ N ob Ie sy'' 
IO sztuk 20 fen., 
St\ do nabycia tylko u 

F. Józefoskiego, 
Bierne. 

ul. Bahnhofstr. 52. 

Ustawy 
dla towl!rzystw 

wykonywa 

prędko i tani9 
Drukarnia 

,,Wiarusa Pol· 
ski ego" 

w Boehum. 

Mężczyzna 

>otil~~~~~'-'r"<~ 
Aby materye uchronić od plam deszczo

wych i zafarbowanta się, trzeba się zglosłć do 
PARBIERNI OALLUSCHKE, PRALNIA W BO-

. CHUM.. Tel. nr. 911. • ' 
F~ Hołstede, liernerstr. 259; lierne 

Bahnhofstr. : 32. 73, 134; fickel, Riihlinghau
sen, Linden, Hattło1en, Lan2eadł'eer, Włttea. 
Anneu, W eroe, Luueadortmund, Marten. K•·~ 
strop. Wattenscbeld, Kamen, ~r.teo, Dortmund. 
~~~ ...... ~~~~r"" 

· Resztki 
z wszystkich oddziałów I przy ulicy Kaisorstrasse nr 99., •• 

który odsta\yja ubrania najlepiej I i najakuratniej co poświadczyć •• 

samotny, 
poszukuje niezależnej o
soby za gospodyni~ i do 
~~zywania pnńczoch. 

Zgłoszenia adres. A. A. po cenach najtańszvch. 
Wteele, postlagernd. 

• 
mogą, liczni jego odbiorcy. Ubio- Polska służąea, 

• 
ry z jego warsztatu leżą dobrze •• która zna wszelk~ pracę 

domow11i, znajdzie za.raz 

• 
są jak najlepiej odrobione, a ceny • miejsce w Brochu, ulica 

• 
są bardzo tanie. (10) • Feldstr. nr. 24. 

J. Jlroskowiak, .„............. skład kolonialny. 

Firma, Gebr. Arcbenhold . 

) 

Firma: 

BO C H Ul1VI,· 



mr. 2os. Booblllll, ozwartell 7-go wneiDla ltłli · Bol· Jl, 

•• 
·11dlienD1 p!s•o 11.dtw• dla Polak6w 11 obtsylnit, poftitto•• oświatit or• sprawo• 1uodowym, polttyeznym i rar&bkow„• 

Wycbo.dzii codzienol• z wYiatkiem dni poświateczn:vcb 
Pn:edl>lata kwartalna na poczcie i n listowYch WYilOSi 
l mr. 50 fen., a z odnoszeniem do domu 1 mr. 92 fen. 
„ Wiuus Polski„ zapisany jest w cenniku pocztowym 'ł Imię Boże za Wiara I DJczrznc ! 

Za inseraty placi sie za miejsce mtdka drobne~o drth• 
ogloszenia zarnieszcwne przed inseratami 40 fen. Ki*' 
często oglasza, otrzyma rabat. - Listy do „Wianafl. 
Polskiego" należy frankować i podać w nich dokla6·· 

pod zna.k~em „t. polnisch" nr. 128. ny adres piszącego. R.~kopisów sie nie zwraca. 

Redakcya., Drukarnia i Księgarnia .Enajduje się w Bochum, przy ulicy Maltheserstrasse. - Adres: „Wiarus Polski", Bochum. - Telefonu nr· 1414. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci !we 

••wł~, czytać I pisać .oo polsku! Nie jest 

Pitia.Idem, kto potomstwu swemu zniem

ll!X.Jlf się pozwoli! 

Z wypadków dola. 

Cholera szerzy się coraz więcej. 
Urzędb" o donoszą, że od 4 do 5 wrze

śnia południa mszlo 11 d'alszych zeSilabnięć 
i 1 wypadek śmierci, razem 77 zesłabnięć 
~· 24 wypadki śm.ierci. 

Z n<:l\vych zesłabnięć prz.ypacl:1 jedno 
Ha Paaris(?) i \\'ar~;1keim (? jedno na po
Wiiat Czarnko\vski, 7 na więzienie w Gni'eź-
nie. 

Układ japońsko-.chiński. 

Z Londynu donoszą, że rÓ\\·noiezcśnie 
z zav.rarciem sojuszu pomiędzy Japoni•ą i 
Anighą podpisano także ukla<l Jap0ruii z 
Chinami wedlug którego zobowi~zują sJę 
Ch~ny utrzymywać st1lą sitę wnjs.kową w 
1iczbie 400 tys. chłopa, którą z czasem ma 
być pomnożoną do 1 200 OOO eh {opa. Po
trzebnych \\ yższych oiicerów dostarczy 
Japonia. 

G r u dz i ą d z. Poseł Kulerski podał 
sądowi ~emjańskiemu miej.sce swego po. 
bytu z uwiadomii.eniem, że w bieżącym 
miesiącu Powróci d-0 Grudziądza. Swiade
ctwa lekarskie dołączone do uwiadomienia 
stwierdzają, że p. Kulerskiemu wskutek 
choroby konieczny jest spokój na przeciąg 
2-3 miesięcy. 

Wj e de ń. Wiadomość o rozruchach 
w Tokio uważają w tutejszym poselstwie 
japońsJd~m za zmyśloną. 

Pe s z t. Wydział posłów opozycyi 
wybrał 7 członhów, którzy sformułują akt 
oskarżenia pzedw obecnemu ministerstwu. 

!!'!!!!_ __ ------·~ ··· -- - -------------~ 

Do wybnrców Polaków 
w powiecie Essen ! 

Rodacy! 
Przez śmierć posla StOtzel'a sp-0wo

dowane \\':ybory do parlamentu ni;emieckie 
go, niebawem się odbędą. Ztąd uważamy 
sonie za pow.inność. aby Wam prZYP!O
mmeć obowiązek, jakj każdemu Polakowi 
spełnić wypada. 

Jak w mku 1903, tak i przy nadcho
dzących wyb-Orach uzupelrnających w po
" :ecie .Essen, postanowiliśmy glosować na 
Polaka, i to 

Józefa Chociszewskiego 
a;: Gnieznas 

zasłużonego literata, który dla dl(}bra ludu 
volskiego wielkie· zn'Osil prześlad1owania i 
chociaż wiele przeC11erpfal w wiięziieniach 
Pruskich, tern niie zrażony, caly odldaje się 
sprarwtom narodowym. 

Rodacy! Wzywamy Was, nie:ch ka
żdy d1otoży wszystkch sil, i nie tylko że 
sam odda glos nai Polaka, ale '!lliech dziata, i 
agituje w kołach znajomych, przyjaciół a 
tam, gdzne spotka ja:kiego nieświ'adorne1go, 
może ozięblego, tam wszędzie mech zachę
ca, iż dziś 

Polak tylko na Polaka głosować powiruen. 
Nfo zważajcie na niezliczonych agita1o 

rów in1I1ych stronructw, którzy Się starają 
.POzyskać .Waisze glosy. Odeprzyjcie poku 

sy dz1iała·czy centrowych, tych zdekla·rJ.., 
wanych sługusów rządu pruskiego, tego 
rządu, który calą siitą, wszystkimi środka
mi jakie posiada, otwarde i skrycie pracu
je, aby naród po1lski zg1erman[Zł0wiać, a 
dźwjęk mowy polskieJ zaguibić, ctby ta mo1-
wa prusakom nie przypominała krzywd, 
jakich się na narodzie polskim dopuścili. 
filary centrowe w pra&ie centr,.)wej zo
hydz.aity w bezwstydny sposób Pola
ków, wyrzucaly chorągwie polskie z 
kośo1iołów, nawet świętego miejsca używa 
ly, ·aby poniżyć Polaków-katoluków -
a to je<ly:nie. za to, że, grosy nasze oddal.i.
śmy Rodakowi. Dla tych krzywdzicieli 
naszeg0 honoru nastąpi~ czas obrachunku. 
Ztąd· też anj jeden głos polski nie powinien 
paść na centrowca ! 

Nie dajcie się też uwieść złudnym o
bietnicom agitatorów socyalnej demokra
cyi, gdyż i oni nie mają na· celu dobra ludu 
polskieg·o a schlcb~ają mu ta:k długo, póki 
go potrzebują wylącznie do prz.eprotwa,
dzenia swych planów wrogi'.ch religi1 chrzc:: 
ściańskiej i chrześciai11skim obyczajom. O
ni także jak wszyscy niemcy, chętnie by 
\v1idzieli, aby nas jak najprędzej zniemczo
no. Dlatego żaden Polak, jeżelii nhc chce za 
służyć na m~ano „zdrajcy swego narodu", 
niepowinien dać swego głosu socyalnemu 
demokracie. 

Gdyby który z Polaków ood~l glios 
rn:rndO'.Ą.·emu liberałowi, zciągnąlby na sie
bie sąd potępienia calegio spolccz·eństwa 
polskiego. Liberałowie, to najwięksi prze
ciwnicy ludu pracującego na każdem miej
scu pracują, aby Jud roboczy ujarzmić i 
rzucić na laskę lub niełaskę kapitału. Ow 
znany polakożerczy hakatyzm, on właśnie 
cieszy się największą opieką liberałów. 
Libera/owie raz.em z rządem pruskim 1 ha
katystami kładą wszystko na szalę, aby 
zmieść z widowl1!i św iatai naród pJlskJ. 

Rodacy! Wobec teg101 1n~ei zostaiie nam 
nic innego1 jaik wytężyć wszystki1e sity, du
cha i ciała 1 powi.edz.ieć wrogom naszym: 
Jesteśmy i pozostaniemy Polakami, a u
czynimy to, jeżeli wszyscy solidarnie gkY
sować będziemy na Rodaka. 

Do tej prncy powolujemy także, matki, 
wny i siostry nasze. N1tech i one w swem 
domowem zadszu zachęcają oznęblych i 
pobudzają ospałych Rodaków, aby każdy 
spelnilt swój obo;wiązek, glosując na naro-
dlowego Polaka. ' 

Rodaczki! W Was, w W.asz.em lanie 
spoczywa siła i przyszłość polsktiego na
rodu, a więc liczymy, iż przy wyborach, 
ile leży w Wasz.ej mocy, spelnucie Wasz o
bowiązek. 

Rodacy, wszyscy solidarnie jak jeden 
mąż stańmy do urny wyborczej i oddajmy 
głosy na naszego kandydata Polaka i ka
tolika 

Józefa Chociszewskiego 
z Gniezna. 

Przez to pokażemy, że i tu na obczy
źnie potrafimy być Polakami! 

Wybory odbędą się ·w~ 'vtorek, 
tlnia 19 w1·ze§n~a 1905 r. 

Główny Komitet wyborczy polski 
dla Westfalii, Nadrenia i sąsiednich 

prowincyj. 

A. Wojcz=yński, Fr. Janow&ki, A. Kranc, 
J. WHko1wski, P. Sztul, W. Franika, 

J. Szuk, B. Wilkows\ki,_ 

Polacy na obczyźnie. 
\ 

Strach połicyi przed „Sokołami". 
Holsterhau.sen. W niiedŻiclę llllia.l si~ od
być wdeic „Z.}edn.oiczenia zar\vodowe:go pol-

sklieigo" w łfolsterhausen, gośdooy o<lmó
\V.il jednak w ()Statnuej chwil\i! sali i to z po. 
wadu naiaisku polkyi. Polkya tamtejsza 
ogromnie się obawia „Sokoła", ażeby tam 
nje został założony. Już przed 14 dniami 
miała się odbyć konfereincyai mężów zau
fania -vv Iiolsterhausen. Ody .cth. Bł'aszyk 
konferency1ę ogtosil, oświadlczt0no1 mu, że 
on tylko ·chce pod płaszczykiem „Zjie'dn. 
zaw. pot" zrob'ić konferencyę lub wiec, a 
na tern ·zebrainju zosta:nie założony „So
kó.ł". Widoczru:e po ff cy a w Iiolsterhausen 
ma strach „Soikołów", a przec~eż powinna 
p0Hcya1 w tlolstcrhausen wiedz!eć, ż·e: tyle 
już gniazd „Sokolich" na obczyźnie istniei
je, & jeszcze nasze ,,Solmły" nigdzie żaidne 
goi pmsalka nie rozszatrpaiły. Dziw~, mnie 
to bardzo, że ptOllicya z Iio1lsterhausen nic 
może raz.różnić co jest „Sokół", a CJ. „Zje-

. dnoiczeinie zaw. pal.". SzanOIWITTych rodla
ków upraszamy,, ażeby tern bardziej do 
,,Zjoonoczenia zawodowego J}OJski1cgn" dą 
żyli. Druh. 

Essen. Sprawozdanie z \vieca od•byte
go <lnia 20 si•erpnia w Essen-West (Frohn
haJusein). Wiec zagail przewodJnkzący ko
mitetu miesco'W\ego dla m•asta Essen p. 
Wt Moszcze fiski. Jako móW!cy występiv~ 
wa~i pp. Józef Ratajczak z Borbelk: ,i Piio.tr 
Sikubatłski, którzy wykaiz.:i„li, że cent110wcy 
teraz im już dio dl(}mu pirzyśli powi1odzi'eć, 
że \\- fssen będzie polski ksiądz, bo wybo
ry s:ię zb]iżają, a tak to oi Polakach w1e
<lz1eć nJie chck~Ji. W kJ11cu zachęaa1l mów
ca, aby Polaicy tylko gaizety polskie mtrzy
my;wali i tylko na Jó~efa Chociszewskiego 
głosy oddali. 

Pp. Mi1chal Kaźmierczak z Stoppen
bergu, Andrzej Przybyila z Esisen i· Mi1chal 
Tomr:Uskd j1cdn-0Jglo.ś.n1ie . przemawia1H za Jó
zefem Chodsziewsk1m. W końcu obrano 
mężów zaufa1nia. 10 dlJ roznl()1sz.eniai kar
tek wyborczych i stania z '<:artkarni przed 
lok1alarrt,b; mężami zaufania są pp.: Jan B.J
saaki, St. l(IUmkowski, MichaJ Trąbalski, 
Nik. Adamak, Woje. P!llarczyk; Ant. Szul
czyk, lg.n. Potrawiak, Mich. Budyich, Pil()tr 
Do.lata, Stef. Mikorajczak. Wi.ec zakoń
czono pochwalerniem Pana Boga1. 
glosowali. 

Komitet miejscowy. 

Wiec w Vegesak. 
Wioc o,twoirz.yl ha:slem „Szczęść. Bo

że" druh Górny z Lobcndorfu. Sekre1a~ 
rzem byl druh Piiosek z Grohn, lawni1kami 
d!ruh Ląk ,i Szczepanl,~wicz. Dh. Sosiński 
rozwiódł się szczególnie o wyrzuceniu z 
prncy robotników „Vulkanu", a mówll te.ż 
o stosunkach paumjących w cziesalni welny 
w Blum1emthalu. Mówcai poruszyit wo,góle 
wszystkie stósun,ki1 robotnicze Plolaków w 
okoUcy Bremy. Druh Piosek wykazał, dla 
czeg·o mbotnf.cy organizować się winni· w 
,,Zjedniocz.ei!l)iu ziaiwodowcm polskim". Mó
wca przedstaw1il zebranym wyipadek z fa
bryi]Q: porwrozów, gdzie to wyrzuoono z r0-
boty 15 osób, że p.o1szli na pogrzeb pewnej 
współpracownicy. ·Wyd21ial robotnkzy 
sta.wi'ł żą<laai.je ·do• dyrelkcyi, aiżeby wydaJo.
nyich do praicy przyjęto. Dyrekcya od
rzuciła t-0. Teraz niemiecki „ferband" nie 
wiedzal, co czyniić, ale uidałi się dJol „Zje
·dnoczooKai zaw. poi." ii do „Związku praco
wnic poJskiJch", zrobiono zebrain.)i(e i1 wysla
no jesizcze raiz wydzial w imieniu „Zjedno
czenia zaiw. pol." i „Związku p1raiooWU1dc 
polski'ch" do <Lyirekcyi. Iteraz nile chciała 
ona o tern słuchać, dopiicm gidy wyclzii1aJ 
']JOIWiedziat, że 0111 nfo jest w .imienh1 „fer
bandu", ale w imieniu „Zjednoczenia zaw. 
pol." Iii „Związku praoowniic polsk11·ch", 
wtenczas dyrektor zaiwoilaif: co. czy Pola
cy 1 PolkiJ też mają związek! Ran dyrek
tor zaczął też zaraz nai inną nutę śpi~.W~ 

• g 

i kazal czemprędzej wszystkim przyjść do 
pracy. Ptiernędzy, które wyp.Jacono robotni 
kum wydalonym za 8 ·dn;i naiprzód, w su
mie 180 mr., fabryklai nie wzięła dlo kasy 
fabrycznej, tyllko do kasy wsprurcia. 

„Zjednoczenie za.w. poi." wysłało iP..·· 
szczc raz wyidizial do dyrekcyi, ażeby no
wo zaczynający pnacować robotni.cy byli 
tak samo traktowa:nii, jak sta1rzy. Na owej 
fabryce istni•al taki zwycZ1a~, że odpoczy
nek poJuklni:owy wynosi pólta.rej godzany. 
Starsi rnbo1tntilcy dostaln za pól godzimy za
placone, a nowi nie. Dyrekcya i na to się 
zgodziJła, że tena.z i ·rmw.i noba.tnicy za O!We 
pól godziiny dostaną zaplatę. Tak się boją 
pracodaiwcy polskliej organizacyi!! Gdylby 
.nte polska orgamzaicY)a, był•oby 15 robotni
ków i rdbot:nilc leżafo nai bruku. Mówca 
oz.najmil zebranym, że gKJŚdnny, u którego 
dtoty.chczas wszelkie wiece &i·ę o<lbywaly, 
nadal nie może sali dać,bo dano mu do zro
z1urnJh~rnia, że Je.żeli będz.ic Slalę dawal, mto!gą 
mu o goidlz.i111ę czas kionsoosu skrócić. Tak. 
Wi<ac pol'icya· pruska, 1chocjiaż sama nie mJ
że na salę przyjść, bo tam me ma nic do 
szukania, ~da widocznie nacisk na 
senat w Bremlie, asenat na1 poiliicyę w Ve
gesak, ażeby Polakom przeszkadzaić, gdy 
się chcą pubhczne porozumiewać. 

Pani Ros!ewicz,owa, prze\V .. ,z,viązku 
praco.wnic. p01." ubolewała, że w Blumein
t1ahlu niew:iast,yi malo1 się garną do Jrgam
zac.yi, natomiast na Grohni1c lepiej tę Slpra
wę z1rozumialy, bo już są niemal ws:z:y„ 
stke zor;ga:niizowanie. Naiwolywala \Vl!ęc 
mówczyni, ażeby i siQIStry z Blumenthalu 
to samo uczyni'ly ~ wzoi1ęły w1b1e przykład" 
z Rk>d'aiczek w Grohn. Dh. Wolniak prze
mawiaila1 w podołbnym duchu. 

Dh. Górny przedstawil ostatnie bezro
bocie na1 „Vulkanie", gdzie1 to 30 robotni
ków poszło do praicy. Byli oni w zlWtiązlku 
socyalistów, ale że ich związek żadniago 
w1sparci1ai nJe daiwail, więc staH. slię latrni
stffedkami. · Mówca p1rzedstawH, jak nędzne 
są pomieszkama roboitni!ków, w jakiich 
są zmuszeni mieszkać, szczególn:e jeżeli 
mają po kilkoro dzieci. 

Pio' przemówi~diaich dh. dlh. Mądreg<:> t 
Szczepainiaka, Szwa.fki-ewkza, Szymań
skiego ii Pioska zamknął prnewodniczący 
wilec, który, mimo drnua poW!szedniego me
szy? się licznym udzialem Rlodla.czek i Ro
daków. Dorwód to, jak potrzebną j.eist dziś 
wszędzi1e organizaicya poiska. Tern biar
dziei uho[ewać trneba, że znaijdują się_ 
zdraijcy1, któ·rzyi starają si:ę sz\kQidJzić pol· · 
skiej organ.i'zacyi robotmlczcj. 

Wiecowmk. 

Prus~i „ Vaterland" znów uratowany. 
W zeszły piiątek chcia!lo ,,Zjednoczenie 

zawodowe polskie" urząd21ić wt.ee w 
Schiffbeku. Przy zamcldoV\1aniu wTieca żą- . 
dal pan Kasolak, ażeby na poś\\ialckze1111iu 
stailo, iż obrady toczyć się będą w polskim 
języku, ponieważ tak też bylo w zigłosze-· 
niu napisane. Amtowy z Schdfbeku o
świaidczyl, że poświ'.aidczcni·e da, ale skoro 
będlzie p1o·lskiie przemówienie, zeibrainie roz 
wiąże, dodajqc, że „jego" Polacy do
brze wlaida:ią językiem niemI1eck'.im. Jeżeli 
potrafią ~ię z nim r0zmówtić, to· też rozu
mieją prziemówienia na \\. ilecu; wyj4tek 
stanowią 1chyba klilka niewiiast. Dh. Sosiń
ski wysłat zażalenie do landrata we Wans-· 
beku. Landrnta nie byto w dlomu, a sekre
tarz •Odpov.·.iedziat, że on nie wie o tern, a
żeby Polaknm bylo wolno . nu zebraniach 
po polsku mówić. Zaraz zostało wysfane 
zażalente do prezesa reje111cyi. OdlpOrwiie
dziaoo, że to jest sp·rawa landrai11. 

Ubolewać trzeba, że pru'Scy urzędnicy 
jeszcxeJ ndie wszyscy prawa znają. A co 
na to p. Buełow, który picjWied!zi:aJ, że ka
żd:y mme mówić, jak mu dziób urosł?. 



„Z.iedn. zalV.·. poł.'11 Vv'Tslafo ie.sz.cze ra!Z za
.falenie. Rodaków za Schifi'beku upir.a.s.za
lłlY, ażeby, ·Się zajęli gorliwie dommvą agj
tacyą, a później odbędzie .się wiec. 

Z Gleichenberga w Styryi pisze znany 
liter1at podróżmk p-0lski p. Stan. Bełza w 
warszawsk;m )('urycrzc Pol." co nastę-

. puje 

· ,,Okolice Glcichenherga ulmchał k~e;
dyś wybitny, pelen orygi.rualnośct i fanta
zyd Polak. Nazywat się Wladyslaw Ko
śc,iiel·ski. Spędziwszy lata. clił'u.gie w Turcyi, 
na starość, uwił sobii1e tu gniazdo, doczeka
wszy się 'v niem trumny. Zakupi·t sterczą
cy< w poiblf.żu zamek Bertoldstein, przeniósł 
~o jeigo murÓ\\~ swa.je ze W.schodu zbiiory, 

·. ~ tu na obcej ziemi zl-0żyl gfowe do nie
przespanego sn111. Zadekawil mnie tak za;
mek, iirle, że .choć wyszc.d1f on PIQi je.go 

· śmilerci z rąik p-0łskich, w kaplircy swojej 
~mknąt na wireki jego pwchy. P.-:>jecha-

1 lem ~ -doznałem rozczarowania. W zamku 
Polaka rac P·olaka nie przyp<:ianilna. Na
wet jeio grób. I na ptycńc kościelnicj, ja
kaś zdbojętniala n<ł to, co polskie, dusza, 
:wy.ryć kaizafa czlmviekiowi, który podskie 
nazw·isko nosi i miliony podo1bno polskie
mu spad!kobie.rcy zostawn~, na.pis wtyłącz
niie niiemi·eckJ !„. Więc: ,,Ladi·slaus. Graf 
Kościielskł" czyta'I11 i myślę, jak bardzo 

: ciężyć temu cztowiekmvr musi ten grobo
wy, o ni·emiie:ckim •napr;sie kamień, jeśli wy
dając ()Stat111ie wśród Niemców tchnienie, 
pamięta1l 01 tern, że by1ł Polalk:i1ern. 

Myślę o tern i1 z przed tegOJ niemieckie-
' go nagrobkai polskiego• magnata, przienosizę 
si~ na sknomny Gleichenberski' cmentarz 
na gmb Henryka Brwnena, zmarłego tu k~i
ka lat temu, i po odczytrurriu na nim napi·su 
cz.Ysto polskliego, tchnącego mi~ośdą do 
kraju, opuszczam świat g-robów z duchJ
wą ulgą :Oo .nie za ws.zystki.ch zmarłych 
Polakó~ na tym ni.emibckilm Zi':llkątku jako 
Polak wstydlzić się potrzebuję. 

Stanislaw Belza. 

Wiec polski na Sląsku. 
Zapowiedziany na n;.etlzi1elę wiec pol

skJi odby1 się w Cieszynie przy udziale 
:przeszfo 6000 uczestników, przybyłych z 
:różnyich stroin ~lązka austryackiego, a 
także defegatów wszystkich pol'Slki.ch gmin 
ślązikich. Mtlejscem .obrad, jak pi;sze- ,,Gł. 
Nar.", byfai stara fabryka, gdyż dane pa
przectni:o tpozwolenie użycia na ten cel od
powiedmej ląki, mimo przyrzec.zen.Da ka.
mery arcYlkSiiążęcej, z01stafo w ostatnie} 
chwńli cofruięte. ByJo to <l:z~\elem hakaty, 
CZ'Yn jej będ!z.ie wkrótce w odp:}'wie<lni sp.o
sób Poruszony. 

Prze.1wJC><ln~czącym wieca wybrano 'PO
: sr~ Cienciałę. 

Pierwszy zaibrał g:fos poseł Michejda, 

Panna do towarzystwa. 
Powieść Ksawerego de Montepin. 

35) 

(Ciąg dalszy). 

- A wi~ Oabryela V endame zostanie 
wlicehrnbFmi de Chal)Ji!Ils, chyba, że mnie 
nie mmesz kochać, chyba, że oddalaś ser
-Oe innemu !... 

. - Ja! - zaw-0łalł'o dzilletwczę z gWal
: townym ruchem przeczenia. - Odidać inne 
mu moje serce! Ah ! ni~ wierz pa'Il! temu .. 

- Powi:edz mi więc, że mnie kochasz 
Gaibryelo ,aHm przynajmniej, że kochać 
:rn.nde b~.iesz... że mogę mieć •nadzieję 
suzęściJ.l, i że dlo nikOgo dnlnle.g.J. należeć 
me będzjesz, tylko do mnie .... 

- Nóe będę należeć <llo innego, prziy
sięgam .. „ 

- Słowa te czynią mnie najs.z.częśliw
. szym z ludzi, bo widzę w .rnk:h wyzn31Illie ! 
Zaczekam pvwrotu margrabiny i jej córki, 
1 powtórzę im w twojej obecnośd to, oo tu 

' pow iiedz;iarom. 
Oabry,ela zlożyla ręce, wYciągnęla je 

do l(aulBJ i mwolała błagają.cym gDosem.„ 
- Ah, rue ... nie... proszę pana... zakH

. nam, nie mów nic tym paniom. Proszę cię 
Raulu, na kolanach, bla~m cnę ... mech .:me 

··nic nie wiedzą ... 
- Nic!... powtórzył R.aul pognęhiony. 

. - A więc odmawiasz zostać moją żoną, i 
'~ylilem się, sądząc, że mogilabyś mnie po
kochać 

- Ach! milcz ·palili!.. milcz!... rzekła 
'dzllewczyna praWie w obląikaniu. Rozum 
iracę sluchając pana! Nie wątp o mnie! .•• 
'Jeżeli mnie kocllasz, ja cię k.:>cham także, 
kochiam cię ze wiszystkich sil moich„.. Ale 
mile możesz mnie zaślubił„. 1':100łme mal-
J,eństwo hst n.ielt1QŻ1iwe. .. 1 ,_. • 

oomwnaJ~c w \V'ycze·rpującym rcferack 
wśród btrrzliv:ycli oklasków. polUt:yczne po 
(()że.nic narodu polskiagv na Slązku. Za
znaczy -0n, że w. obecnej chwili połskości 
na Ś.lązku grozi wielkie rn:·e-bezpieczeństwo 
gdyż Niemcy występując przecilw Pola
kom chcą usunąć ze Slązlra szko!l)I'. pol
skie.' A przeoież ks. Cieszyńskie bylo za
wsze pJlskiem i Polacy cieszyńscy za
wsze pamiętali o swej narodowości. 

Ni-emcy Wl Slązku są tylko zyw.iiolem 
napłyiw;owym; p:rzyibyl,i tam jako fabry
kainc~ i r-0ibotnLcy za zarobkiem, a teraz u
dają panów tej ziemi i chcą w,yprzeć z ruej 
Polaków. W daiwny.ch połski1eh czasach, 
gdy ludlnJści gmzifo niebezpieczeństwo, 
()tjcow~ie naslii ZIW1Qływali wiece celem 
wspólrnego1 nandzcrna się w taJdm też ce
lu zwołano wiec cieszyński. Mlilmo róWIIllO
uprawnienia, jakie rna<lal nam cesarz, ró
wnoupra\vnienie to pozostaje ty.lko na pa
pierze. Winę tego ponosi rząd krajo'WY: 
wmgio1 przeoiw nam usposobiony, ponosi 
rząd centralny, ale ponosi także i naisze 
sp<:itcczcństwo, które J)IO!Witnno ż~dd.ć tych 
praw. Po<l koruiec posie.d'zeniia mów.ca W? 
razil .naid.zi •eję że od tej chwilL, od tego wie 
ca, lud polski~ ' na Slązku energicznie zabie
rze s1~ę do walk,i o siwe slusz!11c prawa. 

Mowę posta Miiehejd'y nagrooz·ono 
długotrwa lymu oiklasikami. 

Następniie v1bral gtos ks. Lorudzm wy
ja1Śllliiając sprawy szkolrne Slązika, a 'V. szcze 
gólniośd kiwestyę semiJrn1ryum poisktego w 
Cie•sz.ynie. . , 

Dalszy mówca rolnik Teper 0t111aw1al 
sprawę reformy wy.borczej. 

Wreszde redaktor Friedel mówH o ró 
wnoupraiwnieniu w szkof'.łich ·i urzędach. 

W glosowaniu przyjęto jedno1głośme 
wszystkje z:gtosz::me rezolucye (treść i.eh 
podaliśmy już w zeszłym numerze ,;Wia
rusa! Poilskiego"), a także uchwalono pro
test przeciw zarrnarl'.ie nazwy Polska O
strawa na Czeska Ostrawta. 

Telegram dra Osucho!WS!kiego z War
szawy przyjęto -oklaskami. 

Wiec odbył si<t bardzo p.orważn6,e. 
Wprawdzie podczas pochodu oczestnhl<:ów 
wieca nai miejsce obna.d i podczas r.ozchQl
dizierria się grupa Niemców. piróbowala za
chować s~ę wyzywająco, lecz P()lacy to
l!erowah ich za.chowanie się. - Tyitko pod.
czas powrotu do miTlst.al pewien na:uczyCii.el 
niemi'eckli usifował zedrzeć jednemu . ~ 
członków włoca. ooznakę, ale zaraz na m1e1 
scu dostał oc}iprnwę. 

Ziemie polskie. 
i Prus .taehOOD.foh Warmii i &inu; ~ 

Wiie.ce wyborcze od:byly się w niedzie
lę w Chełmnie, Lisewie, Bieńkówce! ~ą
brzeźnie, Mlewie i Mlyńcu przy wielkim 

- Niemożl1we ! ! Dla czego? 
- Panii die "Brenncs, jeżeli trwać pan 

będZJ1esz przy tym zamia:rze udania się ~ 
niej powie że jesteś szałe.ńcem ! D?wl'e
dz·i~ panu ~ieunikniooe skutk~ mez~ha1nsu, 
którego Pjierwszy byś pan żatJiwal. Na· 
koniiec ojciec mój nadał jej naid:ernną pra
wa matki ona ni-e zgodziłaby się mgdy ma 
tak niesu;,sowny z.wiązek„. Oskarżylaiby 

·mnie o przyciąganie pana, bez. wzgl:e<f'U na 
szacunek jakt winnam same1 sobie, na 
wistyd !... ' Wypędziłaby m't111~ ze S'\vego do 
mu!... '' ~ 

Raul za<lrżaL. 
_ ·Wypędzoc, oieb.e!! - PDWtórzyli 

- Margrabina wypędzifaby cię„ .. 
-Tak. 

- Posluchai mn'ie. Grabryelo, wy·tło-
macz się ukry;wasz c.Yś; btagam cię, -o
twórz mi' sw()je serce. Pani de Brennes 
ma niewątpliwie przywiązanie do mnie, a 
przytem zdaj\e s·'.ę kocha,ć aię bardzo .... D~~
czegóżby, widlząc wspolną. naszą m1to:sc, 
chdalaJby; przeszkodZiić nasz~u szczę
ściu? Dlaczcgoby miafa sprz-eciwfać się na 
s.zemu mtJ,.lżeństwu i wypę<l:rać dię z do
mu? 

-c- Czy chcesz pan wie<lz.ieć, .dlacze
go? ... 

- Blagam ci~. pow~eldz . 
- Dla tego, iie mil-ość, którą dla mnie 

uczuwasz, byfaby ruiną jej na~zile~1.„ 
- O jakiej mó'wisz· nadiziet? 
- O nadziei. ujrzen!a panny tle Bren-

nes wice1..hrabiną de ChaJlins ... 
- Leoni<la· ! moją żoną!! - · za.wo-tal 

Raui zdumi.ony, ni.gdy bowiiem myśl wypo 
'Wlie<lzien~ przez Gabn~elę nie postaila w je
go umyśle. - Ależ to szaleństwo! 

- To jest prawda, przysi\ęgam ci! Od
. dawna już Loonida sądzi ·~ę być kochaną 
i z dnia na dzień oczekuje, kiedy s.ię pan 
matce uświa<.kzysz..„ , , 

udzfale wyhcnców a także furteligeri'cyi, -O

bywatelstwa ziemsklieg.:> i; księży. 

Wiec w Plyiwa.czewie ·OO.być s.ię nłe 
mógł, bo wójt z Zielenip nie nadeslal po
śwhdczenia, że zebranie z.ostał0 zamel
dowane, chbcilaż zameldowano je dwukrot
tnfre bardzo wicześnie, r.az, .poczt:\, a drug;1 
raz tele.gra.fiicznie~ Kiedlyj zwołujący: zgło
si~ się .:> poświadczenie osobiście, dowle
d:ziaJ się na wójtostwie, że zameklowanie 
rmtleszłio, a..Ie pan wójt przed kilklu dniJami 
wyjechal. Zaistępca wóitai Jdmówif po
świadczenia tlomacząc, że pan wójt nie u
w1i;a.ct,omi~ g;o o swym wyjeździe ami: też nae 
nad'eslał pieczęci urzędowej. Okazal10 się 
przecież, że pan wójt czytal przeidJ wyjaz
dem doniesienie o wiecu, gdyż zarefemwal 
o tem land'natowi wąibrzezkiemu i spowi()l
dowa.l wyslan[e do PJy1wacz:ewa1 żandar
ma, ·który oświadczył, że na o<l'bycie wieca 
bez poś\V\iadczema o zameldowaniu nie po
zwoli. Wiecai tedy bezwawnie wzbronuo
no. 

R.ówni.eżwsikutek bezprawia nk1 mógł 
o<lbyć się wiec w Czarz·u w powieci·e cheł
m~ńskim. Wójt bowiem nap1:sal nai pJ
św1iadczeniu o zameldowaniu wieca, że po
zw!ala na polski wiec wybor.czy pod wa'
rurokiem, że rozprawy toczyć się będą w 
języku niemieakim. I(iedty wtęc wiec za
gajono wr języ.ku polskim powsta.l wysłany 
celem d0zorowani•a zebrania p. Weigt z 
Toruntiia i rozwiązał wiec, choci aż zna ję
zyk polski. · 

• Prneciw obyid\vom wójt.Djm zostanie 
-0czyiwiście wnies'.-01t1e zażalenie, a gdy1by 
czego nie pirzypusz·czamy, zwyciężyć mial 
przy wyborach diJLia 7 września k.andyidat 
niemlieokii·, to parlament byłby z1111usz0n.y 
mandat jeigo unieważnlJć na tej s1amej zasa
dzie, na której się opiernl unieważntlając 
mandat posła Korfantego. Tym razem 
więc zbytnia gorliwość panów wójtów mOl
że wyjść na szk-0'Clę kandydata niemiecki1e.
go. I '-1 \ti ~ 

Dla Polaków trudnośaD czynione na
szym wieoom powinny być pobudką do 
tern gorliwsz,ej ag'Jtacyi· i id01 tern skrupu
latniejszego spelnienia naszego i0borwiąZlku 
obywatelskiego w dnJu 7 września, aby 
ka!n!dydat nasz P. redaktor Brejski z Toru
nua odrazu został wybrany poslmrn. 

Starogard. Przy do1ść licznym udz~ale 
Rodaków odbył się tu w ubieglą niedzielę 
wice „Zjednoczenia zaw-0'Cl. Jwego p.olsk1e.
go." 

Toruń. Donoszą że w kosz1arach na 
Rudaku zachorował pewieni żotnierz' z. o
znakami cholery azyatyr0kiej. UmJieszcw
no go w banace odosobnionej. Na bydgo
skim przedmd.e.śo1u stwder<Wila komisya le
kla:rS!k:ai u zmarleg()I starca Laskowskiego 
cholerę azyatycką. M~eszkańców, ówego 
dJornu stawi·ono pod ·dozór komisyi sanitar
nej. - Policya miejskai przestrzega mie-

- J akilm sposobem wo..esz o ~em? 
- Bezi przerwy o tern przy mnie mó-

wią. Parma de Brennes rachuje ma oświad 
czenje się. S!owa wyrzeczone przez pana 
w Gompiegne, w. dniu pogrzebu pańslulego 
wu.i.a, nie pm:.ostawil'y jej żadnej co do tego 
wątpłiw10śd... Byla przekonaną, że pan 
mówisz o przysztem z nlą małżeństwie, 
tak jak 1 ja sama sądziłam, i Bóg ·~rie, jak 
mnie to .bolaJo ! 

- A za.~~llTI, Gabryelo, są,d'zi.taiś, że by
lem zakiochany w Leontdziie, kied'yś ty. tu 
byJa? 

- Czyż mo1g tabym być tak szalona i 
zarozuniialtł:, żeby przy;pulS\lczać, że o 
mrnie myślisz? Nie, Bóg wl;!dzi, nie przy
:puszcza~alm tego ani na Jedną chwilę!... a 
p-O'Iillmo to ,Qiler.pi:alam, myśląc, że pa!Ilna de 
Brennes, zostanie. twoją żoną. 

- Leonida nie kochai mnie. 
- Czyż ooa Z'dollną jest ko.chuć? 
- fa ją znam dobrze... Oczekiwała 

po mnd-e jed~j tylkiol rzecz.y, wtiicLkiego ma 
jątku, któryby pmwoli..f jej zadawal~a'ać 
praignienia zbytków ~ mzkoszy... Nuech 
się zjawi1 bogatszy, przedłoży go nade-

. mnite. 
- Niewątpliwie, .ale ponieważ ibo.gat

szy si-ę me t11afiia, ciebie ona chce ... Rozu
miesz p.an, że zwierz.y:ć. się przed panią de 
Brennes, byloby to ;\V'y'Wo!lać jlej gniew. 

- O, gniew jej zniosę z lekkiem $er
cem. Ostateiczn.iie chwiloWlol tylko zaJ.e-

' tysiz. oo margra:Diny :iJ raczej pozornie, ani
: żełi w rzecz.yw1istości... Ojciec pQWieirzyl 
cię pani de Brenines, lecZJ 7.achO!Wlait swe 
pra1wai nald t-0Jbą„. Udam sę do nieg:>, a: z 
tej strony nie obawiam się otlłtn<>wY··· 
SzczęśMrwym bedzfe: wildząc debie szczę-

: ś.biiwą.... Czy upoważniasz mni:e do porwie-
. drenia mu o tern? , 

- Czyż mogę powfodzi:eć nie, tuaz 
k.~d1:m ci W'J"Zllal~ ~jemnk~ mego serca? 

szka1lców„ aby nie zbicn::ti kory <.:..d•pad?ej 
z drzew splawrn11ych Wislą do Torunia, „ 

gdyż il tam latw·n mieścić si-ę mogą zara-z,ki 
choleryczne, które podług zdania lekarzy; ·· 
znajdują się w wodzie wiślanej. 

Gdańsk. Aresztowaoo krawca Philipa 
z Hunde.gasse za oglosze.rne oszuklańczej u-. 
pad~ości (bankructwa). 

Z Wiei. Kr Poznańskiego. 

Poznań. „Skutki szczucia prasy Pi01„ 
ski·ej". Pod klkLm tytulem p-odał hakaty ... 
styiezny ,,Pos. Tagebl." wiadomość, że Po~ 
lacy pobili pod\ Pioznaniem rniemieckJcłJ 
śpiewaków. i powiada, że sprawcy srunc 
zostaną surowo ukanani, lecz tym, którz)I'. 
wlaścirwJe zawinili (polskilei prasie!) rnic si ę 
nie stanie! I<orespondient „OermaTl!li" p~ 
sz.e do tejże gazety, że ooprawda zaczep/ilo 
dwóch pijaków wracających z \vycieczki 
niemieoki.ch śpiewaków - le.cz takie wy
padki zdarzają si~ także w Brandenburgin~ 
SaiksoilJi i wszędzie, nawet tam, gdzJe nie
ma Poiraków. l 

Osieczna. Pisma niemieckie a szcz.:-i 
gólnie „Posener Tageblatt" roztrąbi? na 
wsze str:ony, że „Sokól" w: OS:i.ecznie urzą ... 
dzJl WI lokalu p. Pieczyńskdeg.o publiczny 
obchód .u bez zezwolenlia• policyjnego . że 
burmistrz, który dopiero. w ni.edzielę po 
południu o tern się dowiedziial, udał si~ 
bezzwłocznńe do lokalu, aby zahronić {)ld
bycfa mroczyst0ści. Ale straszn1t.e się za
wiódt. Polacy p°'viedzieH sobie: ,.jednio ... 
ścią silnk" i wabec naczelnika policy[• mi.ej .... 
scowej zajęh wyzywającą postawę. O
statecznie wyrzucili przemocą burmistrza 
z lokalu, tak że. •On musial ustąpić. Póź
niej rozważyli sobie czlonkowie, ,cJ uczy
nili i1 chcieli się z tego wywiązać, ztą<l WY
nikla klótnia, która się zmieniła \\- ogólną 
bijatykę. - W powyższej wiadomośor 
„Pos. Ta·geblatt", pisz.e „Postęp", nie mai . 
slówkla: prawdy. Prziedewszystkuem „so ... 
kół" osieczyńskii nie urządzatt \\TK)lgóle ża
dnej zabawy, powtóre nikt burmistrza ze 
sali n~ e wyrzuc.il, a p,} trzecie Polacy ba· 
wiący się na s•ali p. Pieczyr'1skiego nie P<J
b'! 1i się. Bliższych wyja·śnief1 nie dajemy; 
nai razie dla tego, ponieważ przecl\vko p. 
burmistrzowi w Osiecznie wniesaio110 skar
gę o najście domu. Spra\vę \\·yjaśnimy; 
orbszernie po· ukończeniu procesu. 

Poznań. „P0stępowii'' donosi p. A. 
Dąbrowski z Rogowai, że anonsu jakobYi 
swojąpdsfad1ość chcfa.l' sprzedać ni.emcowi 
w „Plosener Ztg." nie umieścil. 

Ze Ślązka czyli Starej Polski. 
Opole. W Król. Nowe}wsi we faJbryce 

cementu1 zdarzyło się straszne n1esz.czię- . 
ście. Mtynarz. cementowy Pipa został w 
gmachu maszynowiym pochwycony prz~., 
rzemienie transmisyjne 1u wciągnięty do , 
maszyn, które go zrniia.Uiżyly tak, te z nae-

- A więc kochasz mnie, droga Ga-
bryelo? •. .>& . ..... „ 

- Boże! czy cię kocham!... 
Raul upojooy, przyciągnął dziewczę i 

objąwszy ją ramicmem, przycisnął usta 
do jej czola. 

- To pierwszy pocalunek twego na
rzeczonego - rz.ekl. 

W tej chwili <lał si~ sJyszeć odgłos po„ 
\\roo:u, w.jc.żdżają00go na dziedz.iniec. 

XXVII. 
G~ryela szybko w;ynva4a siię z Jbj~ć 

Raula i pobiiegfa do {)kna. 
- Paru de Bre'IU1es - zaw<>fa,.ta z prze 

rażen~em, widząc matlkę i córkę, WY'Sia
dające z powozu. 

- Uspokój się, moja! droga, .moja naj~ 
ukocha.ilszai - rzekł mJ-od~ cz1uwiek z u- · 
śmi'echem - powdtaan te panfo z ·caJą zi
mną krwiią, bądź p.ewina, że m-0wy e> to-bie 
nlie będzie... Wikrótce zresztą d.atm ten o-

, puśaisz... Nie tu miejsce przyslJl«~j \\1ce
hrabi1I11Y die Challins. 

W chwili, k~y R;aul koń.czyt te sło
wa, drz:wii saJonu otwarrlYJ się . 

.Mlairgraibina z Loonńdą ukaizaty siię \V. 
d'rzwiacb salonu. 

- Czegoż to si<t dowiaduję, mój drogi 
·chłopcze, jesteś tu }uż podoibn:.:> prz-eszto 
-Od godziny. 

Rauł uścisnął rękę matki, potem córk~ 
i odpow~~dziall: 

- Istotnie... Rozmawiafom z painną 
Ga'bryelą, która byłaJ tak ®brą, źe dbtrzy
myw·alai mi towarzystwa ... 

- Czas musiał wydawać się ipamu bar- · 
dw dlugii... - rzekła na>!wnfe Leonida. 

- O nie, wcale Jl!ie, zapewniam pan~~ . 

-·· 1 . ~· 

(Ciąg dalszy nas1ą, l) 

~ ! ~'·~" 
. ! ' '~{ : . .J 



'SECZęśliweg() wstała tylko bezl\ształtna 
masa. 

z Oleskiego. W Zdziechowicach ob
chodził ks. d!Ziclciaru Skarplik w środę 65 
rocznicę kaplaństwa~ fabilat ma it!ż pra
~e 91 łat, ale jeszcze je.st d\JŚĆ rzeź.kJ, aby 
sprawować urząd duchOWllly. 

Huta Laury. Akrobatę naśladować 
chciat tutejszy robotnliik: Przy1byla. Ode
brawszy papiery z gazowni, gdzie był pra
oowaJ przez diluższy czas, poszedł zalać 
swói gniew do „Mośka". Ody już mi.al je
odnego w glowie, powrócił d.} gazoiwni, i 
przed oczyma zgroma<l1zonych tam mbo
iników wła,zł po żelaznej drablinle aż na 
szczyt 32 metry wysokiego komina i 'Zla.

cZ<:tl tam dokazywać i przewracać kozly. 
Następn.ie wziąwszy \\11 ręce przymocowa
ną tamie chorągJew ~ zaczął n:ią wy.macM
wać i krzyczeć: „Niech żyje laurahuoka 
straż ogniowa!" Nad1hi1egly atolr kominilarz 
przeszk·odzil mu w dalszych jego przed
stawieniach ].)Opisowych, i wziąwszy go 
bez wszelki.ej ceremornii, za k-0łnierz spr\0-
. \.\'t'.:l<lzil go na dół. 

- Nla· tyfus roz.chorowata się tutaj 21-
letnfa córka \\-dov;y: Mańkmvej. Matka 
mńala skład z mlekjem przy ulicy Rycht~
ra . Policya u:uządzifa natychmiast wszel
kie śr.odiki ostrnfoo1ści. Skla~ zostat za.
warty. „. 

• 
wrze.sień ~ 

zapi sy\\'ać można jeszcze teraz na każdej 
p-OCZC;i.e 

„Wiarusa Polskiego" 
P renumerata wyno.są tylko 

50 FENYGOW 
a z odnoszeniem do domu 14 fen. więcej. 

Szan. Rodakó\v prosimy, aby starali 
s ię o pozyskanie nam licznych nmvych 
czytelników na ,-,,-rzesień. 

•• •• 
"1iadomości ze świata. 

Z Rosyi. Car Mikołaj wystos-OIW1ał pod 
datą l bm. do ]etnerafa uniewiczai telegram 
z zawia<lomienian, że podczas rokowań w 
P<>rtsmouth odrzucono żąda.nia rządu ja
pońsk:iJe:go w sprawie o<lstąp)iemai Sachali
nu, zaplaceniR odszkodOIW.aniai w.ojennego, 
w~dania rosyjskich okrętów, znajdujących 
się w neutralnych portach i w sprawti.e o,.. 
granL.czenia rosyjskich sił wotennych na 
wodach Oceanu Spokojnego. Dnia1 29 bm. 
zgo~, Slię Japonia na wszystlcie wamnki 
roisyjstkie, ale żądala zwrotu obsadoonej 
pracz wojska japońskie części wyspy Sa
cha-linu, która aż do r. 1875 była w posia
daniu Japonii. 

Teleg11am opiewa dalej: 
„Moja: pelna poświęceń, drag.a mi ar

m ia., ikrok za krolkiem powstrzymywała(!) 
parcie liczebnie przeważającego, n..ieprzyjal
ciela w Mmdżu ryi r odp):ienafa ( !) zacięcie 
przez 19 miesięcy }ego pochód naprzód. 
Pod pańskiem kłerown,ictwem, W'Z.tnocnio
nai przez przybyłe Odtąd z RO'Syi si'ly, jest 
silniejszą i kznJetszą, jak kiedyikolwiek, i 

.i'ety.tko got<rnrą do odlparciai nfueprzyjaicie
la, ale dQ Wykonania ['-vialto.wnego iataku 
Ja 1E RO'Sya cała wierzymy w sily mej peł
nej sławy airmii, w jej gotov~-.oiś6, pośW'ięce 
ri.iai się nai p<:>~ytek ojczyzny, ale mój ·.lba

iązeik: przed mem sumilenliem ~ p-rzed po
c...wny;m mi przez Boga ITTarodem, rozka-

uje mr, męskość i wiern.e..go serca moich 
rogli'ch Rosyan nie wystawiać na nową 
róbę, ni~ narażać na bez końca ciągnącą 
·~ obawę wojny, aby zatrz:ymac połowę 

legtej wyspy, którą Japoma nam ~P'i 
ai W1 roku 1875. ZwJaszczai ze w.ziględu na 
rzyjęte1 przez Japończyków w sprawie 

spy zobowiązania, przyjąilem warunki 
koiowe. 

W<Y.iskai rosyjskie wńek>krotnie wyka· 
ły w ciągu krwa:wych walk -Odrw;agę ł 
śWięcenie. Pros.z.ę przedstawić treść tej 
~szy mej drogiej airn1At N:rechai ona 
ie, 1.e ja i Rosya cenimy jej ofiary, jakie 

ioota w tej dężkiej wojnie". 

Z Japonil. "Tribunau donosii 7.4 T;i.entsi 
u: Mezadowolenf e, wśród Japończyków 

P<>woou uczynionych Ro~1 ustępstw 
\'.'St bardzo wrelkie i obawiają sit: wYlbu
~u rewolucyr w calem panstw~e. W To
o miały się już ()dbyć demonstracye :> re
QJucyj11ym charakterze, ale wsk:ui~k p~ 

Kandydatem Polaków przy w p-owiecie 

esseńskim, jest znany powszechnie i wielce około sprawy narodowej 
zasłuż o ny literat 

• 
JOZEF CHOCISZEWSKI z Gniezna. 

Trzeba agitować, aby w dniu wybC>rów wszyscy 

go narodowego kandydata g-losowttli. 

na te-

c1ęc1a wszystki'Ch polączeń kablO!WYch, 
memożliwcm jest sprai\Vidzenie tych pogło
sek . 

Rozmaił ości. 
Polityczni skazańcy uwolnieni na Sa

chalinie. 'f.okijski koresporndent „,Daily 
Mailu" telegrafuje, że dr. Mik-0\laj Russel, 
który przy;byl do Japondr1 w spra!Wie p0li
tycznych skazańców, uwolniony.eh na Sa
chali.ni\e, dal następujące o nkh wiadomo
sci. J apo1ńczyc,y wypuścm na woiność 
ogółem 39 skazańców. Są między nimi: 
dr. Trig1oni, skazany v1r r. 1882 na 20 lat 
\\ ,)~zJi·eniia za udział w zabiciu cara ALek
sanidrai II; po wysiedz.endu tej kary, Z10stał 
\\.nystany w r. 1902 na Sa:chalin1• Dal'ej Sta
nrislaw Bugojski, Józef Schm1uss ~ Bloch, 
skazan'i w ·Wa.irsz·a1wie w r. 1884 i więzieni 
w g.lębi R:osyi sześć, sz,esnaśde i dwa
dzriieśCJia lat od!n0śnie, potem r6wni1eż ze
slani na Sach'alin. Dr. Russel ·ośVirńadcza, 
że wielu p.olitycznych więźniów wladze l"O

syjskie prze111iosly w inne strony zaraz: po 
wybuchu wojny, wielu innych Wi ciągu 
\H)jll1y zdolalo uciec. Wszyscy skazańcy, 
uwoJnienii przez Japończyków, ud'ają Slię 
do Ameryki. Dr. Russel oipiekuje się nimi 
wespół z pe!wn,ym Rois"Y}aninem, dziś pD<il
danym amerykańsk~m i gorliwym działa
czem w sprawie rosyjskie! wolności'~ 

Bez słońca. P'1między alpejskiemi 
wyntioislościlami są wsie i ustronia zloż,one 
z kilku chat, d]a których slońce przez 3 
miesiące w ciągu roku nic istnieje. ·W miiej
se-0iwoścach tych pojawienie stlę prerwsze
gv. promyka slonecz.nego wiftane bywai o
gólną radością - wszyscy nai cześć s.tońca 
świętują. 

Uroczystość pawitiania tak się odby
wa: 10-go lutego - bo w ten dzień slońce 
pora.z piierwszy vd 2-list-0pada pokazuje się 
- pa.sterze ogłaszają dźwiękami fletów i 
rogów, że słońce z: za gór wyigląda. W 6-
'\\"ICZas wszyscy mieszkańcy1 z owsó.anemi 
plhckami w ręku wycho<l!zą z chat swoi.eh 
i na pfa.cu wiejskim otaczają kotem najstar
szego pasterza, tańcząc i śpiewając. Na
stępnie mając na czełe owego staroa, lidą 
do granic doliny; tam składa.ją placki na 
ziemi l pDwracają na ląk,ę, gdzie wciąż 
tańcząc i śpiewając, czekiaią .na pi·erwszy 
prv.mneń. 

Gdy dolina już się rozjaśni, każdy bie
rze swój placek i podnosi1 ponad gilowami 
'vszystkich w obu rękach ; gdy sfoń:ce już 
wyiplynie ponad wioSkę w calym blasku, 
starca odprow.a<lzaJą dJo1 domu, a każdy 
wraca do siebie, aby w grvntie rodlziny pla
cek ów spożyć. 

Uroczystość ta pochodzi n~ezawoctnie 
z czasów poga.11.skich, kiedy slońcu 1odda- j 
wano cześć boską. 

Ważny wyrok dla stolarZ'Y wydal sąd 
procedero:wy wie Wrotlia-wiu. Zawodowa 
ga•zetai stolarska pisze: Zaik tad stolarski 
należący <lo ńirmy Schroter i Lehmann I>O-

: leci~ czela<lniJmw!i stohrskiemu wykotna
nie drzwi na akord; czeladirnik nai kliny po
krai.ial ,d)rzewo użytkowe, ·chociaż w; war
sztacie byto inne 'dvbre <llrzewo, którego 
powinien byl n.tł kllinry użyć. Fimai paoią
gnęłaJ czelad!n.ikai za szkodę do odlpowie
ct:ziJalności i potrądla mu od zapt.aty 3 mar-
kJ. Z PoWodu owych trzech marek czead„ 
nik po-zwajl' firn~ do sądu h uzyskat dla ~e
bie wyrok pomyślny. flinnę skazano na 
wypłacenie cz.eładniko\.V\il trzech marek, 
ponieważ finni.e jako praoodawcy nie 
preysluiguie prawo potrącan~a od zanoblrn, 
atoli filrmie pozostawi1ono do wuli pńeniądze 
te wYSKarzyć O'SDbno. co też f!inna uczyni
/a. :Na tenninie n:ałożono na nią obowią
zek udbwoonienia, że czeladnik to uczy.ndl, 
o co 20 obwiniano. Czeladnlllk brootł si~ 
tem, że. dtz.e-v„,a utytkow~ W"Ziąt w mte-

resiie fomy, firma wykazała, że czeladmcy 
ze s·Zkodą dfa prncodawcy z.wy kii zużywać 
niepotrzebnie drzewai droższego, chociaż 
mają pc<l! ręką 1i:nne tańsze. S~d przyznał 
f1rmie sJuszność, jednak karę dla czeladni
ka ustanowi:~ tylko na 1 ma1rkę 50 fon., po
nie\v:aż drzewo użyte na kimy większej 
wartości nic miało. 

Ostatnie wiadomości. 
Port sm·o ut h. Traktat pokojQwy 

podpisano we wtorek 5 września po połu
dniu o godz. 3-ciej minut 52. Z ancn.lłu 
marynarki dano w chwili podpisanJa 19 
strzałów, a we wszystkich kościołach w 
Portsmouth odezwały się dzwony. 

T y f ł i s. Na l(aukazie wybuchły 
znów rozuchy i krwawe walki pomiędzy 
tatarami a anneńczy.ka~i. W miejscowo
ści Susza zabito i ranicmo około 2"0 osób, 
200 domów spalono. 

B a k u. Rozruchy rozszerzają się. Pa 
lą się źródła naftowe. Wszelki ruch han
dlowy ustał. Wojsko strzelało. Urzędo
wo podają l'iczbę zabitych na 52. 

~aboteńsfwo polskiec 
Langendreer. Spowiedź św. od! soboi

ty 9 września rano. Kazania: w ntedzielę 
o godz. ~12 ~o 4. 

Bismarck. Spowiedź św. od s.>boty 
9 w.rześnia rano. W nJedznelę aż do polu
dniaJ iii w poniedziałek rano. Kazanie w 
niedzielę po Surnile o godz . . % 12. 

Bismarck-W est. Kaz.al1łie w ,m)edzaelę 
10 września poi pol. o g0d'.z. 4 i p0tem spoi
sobność do sp!O'Wie<lzi św. 

Hamme. Kaizante: w niedmele 10 wrze
śnia po imt o godz. 4 i potem spoS()lboość 
dJ spowi·ed21i św. 

Uwaga: W nied'.Zielę 10 września tu 
przypada uooczystaść i odpust Narodzenia 
N. M. P. (M. B. siewnej). 

Towarzystwo św. Barbary w Herten 
olbch-Odzi w niedz1elę dntl· 10 września t. r. 
swą 15 letnią rocznicę t uroczystość 'P'O
święcenia rrowej chorągwn· na saili p. Th. 
Mummenhoffal (Hotel zur Post), na którą 
wszystkie Towarzystwa, które zaprosw
nia odebrały, i te, które dfu, braku adre
sów zaproszeń nie odebrały, iak najserde,'
czrtJej zapraszamy. Program uroczystoi
ści: Po P'Ql. od godz. 2 do 3Yz przyjmowa
nie rowarzystw. O godz. M4 pochód do 
kościola na polskie nahożeństwo. Po na
bożeństwie t01dbędzie sę daiszai uro~zystość 
na sali", przeplatana koncertem orkiestry p. 
M. Pietrygi z Bruchu oraz mowanli i <le
klamacyamn. O godz. Yz8 ro~pocznie się 
teatr p. t. „Ida, hrabina z Toggenburga''. 
Wstęp, <Ila bratnich towarz.ystw 30 fen., 
dlai nłecztonków prz,e,d' czasem 5Q fen., 
przy kasie 75 fen. Członkowie naszeg0 
towarzrystwta., którzy zalegają ze skladką 
miesięczną, pl'aicą jako nteczl-0n!korwie. 
Wszyscy muszą si.ę okazać ustawami. O 
liczn)l1 nd.zfał tow. i Rodaków z łierten i 
olwlicy jak najserdeczniej uprasza (3) 

Zarząd. 

Towarzystwo św. Józefa w Wanne 
weźmie) w ni~dziilelę, dnia 10 września u
<lzial w rocznicy Tow. św. Barbary w 
Herten. Czlonkowie ze<;hcą sii,ę zebrać o 
godz. 2 po pot. w lokalu p. Marcyny. O 
liczny ud!zliałl prosi Zarząd. (l) 

Tow. gim n. ,.,Sokół'' w Wattenscbeid 
dooosi 9'\vym druhom i wszystkim roda
kom z Wattenscheid i okolicy1 że w przy
szłą niedzielę, dniia 10 września odbędzie 
s~ zabawa z tańcem w saH p. Wilke. ul. 
VOdesir. Początek o godziinie 4 .po p.Jl. 

(2) Zarząd. 

T~warz. św. Franciszka w Wanner-fickel 
ckm.osi swym czlonkom, iż \\1 nie-dzielę dnia! 
10 września r. b: po pnt o godz. 4 dbę~ 
:dzie się miesięczne zebranie, na któr m lJ-ę„ 
dz ie: 1. pl a ca miesięczna; 2. "'P).S nowyctl 
ćzfonków. Goście mile widziani. 

Uwaga: Zarazem pr·ositib) śmy szan. 
Ro<lakó\v w Wanne i Eickeł, <!by stię zc
chciet1 jak najliczniej przylączyć, bo niż t::>~ 
warzystwo bylo zalo.żone, to nas się bar~ 
dzo znaczna liczba Rod.aikó\i.,- zglaszala, ~ 
teraz jak mamy po ciężkich trudach towa.
rzystwo, nai zebrania mies!iz.cznc nas bar-1 
dz'° mal-o pr7.ychodz.L Prz.e15zlego zebra· 
nia nie mJgliśmy wicalc -Ot\vnrzyrć z po~ 
wadu braku czl·onków. To pra '' <lziwYl 
\vstyd na tylu Rodaków, którzy tutaj ną, 
pograniczu Wanne 'L Eickla mieszkaią. 
(3<l) Sekretarz. 

Towarzystwo św. Szczepana w Zacho-
dnim Bismarck 

obchodz,i w rni edzielę, dn~a 10 września rb. 
13 rocznicę sweg{)1 istnienia, na którq \\ SZ)1 

stk1ich Rodaków 1 ~daczk:i z B' smarck 
zapraszamy. Tak samo zapraszamy t0wa 
rzystwa, które zaproszenie cdebraly, tak 
samo1 te, które zaprnszefl nie od'cbra!y dla 
brnku adresu, zaprnsziamy \\'SZ.YS!.!de z 
chorągwiami ·i pałaszami. Zaprasz~y 
Towarzystwo św. Wojdecha z Erie i Ko
lio śpiewackie „Gw:azida Jedności" z Bis
marck. Zabawa 0-d'będzie się w lokalu p. 
lfoppe, ul. Koni·g W•ilhelmstr. n.r. 48. Pro
gram ur()czystośd: po pot od godz. 0 .-3 
do 3/i4 przyjmo\vani1e bratnich wv. arzystw: 
Ol godz .. 4 wymarsz do kościoła na polsikie 
nabożeństwo, poi nabożeństw.ie u-damy sr.ę 
na salę, gdzie będzi,e dalsza zabawa1: Kon
cert, śpiewy i deiklamacye. O gcd'z. 9 bę
dzie odegrany pr.ękny teatr. Cz!onk. to
warziystwi placą wstępnego 30 fen„ nue
czto111kowie przed czasem. 50, a przy ka·sie 
75 fen. Człkmkmvie towarzystwa naszego, 
którzy zaJ.egają trzy mies 1ące ze skladkarnt 
płacą tak jak n:1eczlonkowie, jeżeli rnic za
placą przed czasem. Czl-0-nk-0wie pO\\lin ... 
n'i siG już o godz. 2 stawić w czapkach i o
znakach. Czl-0.nkowie, którzy przybędą 
na1 zabawę a nl.e posiadają czapkli ni ozna
ka, powinni się okazać miiesięczną książe
czką, kto1 się nią nie okaże, płaai jako ni.e
czlonek. Czl-0nk., którzy posiadają kartki< 
do sprzedania, pawinni się też o godz. 2 
stawić i obrachunek zrobić. Muzykę wy
kona kapelmistrz P. Ignacy l(aczmarek ZI 
Bismairck. O jak najliczniiejszy u<lzial \V' 
zabawie. i w nabożeństwie pQ!s.kiem pros.t 
(3) Zarząd. 

Towarz. św. Wojciecha w Schonnebeck. 
donsi swym członkom i wszystkim ~o
daikom zamieszkafym w Schonnebeck i 
okolicy, iż towarzystwo nasze obchodz.i w1 

nV.edzielę dnia 10 września latową zabawę„ 
Począt~k o godz. 4 POI lhlł. Wstęp za na
byciem programu. Zabawa ma chatiakten 
wfocrortka pożegnailnego dla odcho<lzącycłt 
do wojska członków. CzlonkO\vri.e iQlbcy<:h 
tow. winnń się obzać książką kwitQIWą. 
(3) Zarząd~ 

Baczność Rodacy w Oberhausen-Lirlch ! 
Niżej p-0pid~sany kolnitet porozumta

\nzy s.ię ze sobą, pirzyszedl do przekona
nia, że w tutejszej parafo trzeba ziatożyć 
Towarzystwo polskl()l..katohakie. Z teg.:> ~ 
wodu zwolujemy wszystkich rndaków, 
którzy mają z'amiar się l)rz.yczynil6 do tego, 
ażeby Towarzystwo wyżej W1"J11ienione 
być moglo zalożone, na narad~ w niedzie
lę, dnP.ai iO ·,.rrześruia do lokalu p. Wkk'a 
zaraz przy kościele św. Kat1rzyny -0 g. 
~ 12 przed po.f. O liicznYl uidZJiał serdecz
nie uprasza 

l(omitet: 
Michal Szyn.marski, Michat Chuda·1łski, M. 
Maćkowiak, Jan Dobr<>sie,v1icz, Jan Cho
rrata, E<lmund Kirstein, Piotr Polny, Józef 

Hetman, Józef Dera. 

PostbesteIIungs-Formular. 
Ich bestelle hiennitt bei dem I<ariiserli

chen Postamt efo :Exemplar der Zeitung 
„Wiarus Polski" aus Bochum (Zeitungs .... 
preisliste 128) fiir <len Mooat September 
1905 und zahle an Aboonement LI. Beste.Jl„ 
geld 0,64 Mk. , 

L "' .,. j 

~ .• „ • . . . . tł. . . . • . • 190 .... 



r~;·· : · · Bacuiość ·rowai'7.61stwa! 
Uprasza.my szan. Za:rza_dy Towarzystw 

laik k~cieln:ych, śpewacklith i Sokolich jak 
~ wszelkich innych o nadesłanie nam 
swiYch adresów, He możności do I paź
.dziermka t. r. Trzeba podać tytul tv.wa
rzystwa, miejscowość, lokai posiedzeń, i 
nazw~ska przewudniaz.ą~ t sekret.ana 
oraz ich miejsce zamieszkania tj. ulicę ii nr. 
Adre~y te potrzebne są w spra:w1iei „Swię
tajózaJfaoia„. Pożądane są adresy towa-
zystw w1 całej ·W estfa1i1 i Nadrenidi i są

sieclirjch prowincyj. Ad'resy należy. nade
slać listownile na ręce przerw'Od.niic.zącego 
komitetu „świętoiózafac1a." PQd adresem: 
Fr. Maty-sdak, GelsenkJ1rcben, Viiktoria-str. 
nr. 45. 

K()l111itet dla spraw „Swilęto:iózafaqa": 
f'r. Matysiak, przew. T. Nowack1i, sekr. 

Baczność Rodacy w Ewing. 
Szanowni Braaia Ri~cy ! Z pewn.:>

ścią wielu z was jeszcze nie wa·e, iż się ma
ją wybor,y odbyć do zarządu koś.C\ielnego 
na drugi miesiąc, tO' jest w paździerimiku. 
Potrze-oo, ażeby .każdy, kro chae 1glo·sować 
przekonał sie, czy jest w Jiśde zapisa:ny. 
Spis wyborców leży na probostwie. Ka
żdy paraiiianin z .Ewing ma J1bowiązek iść 
na pmbo·stwo .1 przekonać się, czy jest za
pisany, a kto jeszcze 11!ie jest ziaipisany, 
niech sii.ę o toi upomni. Do dzieła Rodacy, 
aby w dimu wyborów zwycięstwa. bylo po 
naszej stronlile. 
(2) Komitet dla spraw opjieki duchownej. 

Uwaga: Pd•sm.a polskie uprasza s .1ę o 
powtórzenie powyższej \,Vliadomości. 

Towarzystwo św. Walentego w Wanne. 
W niedzi1elę, cLruai 1 O września •obcho

tłzi Tow. św. Walenteg()• sw4 16 roczmcę 
istni.eniai na sali pana Unterschemanna o g. 
4 po pol.. na którą za'Pnaszam,y wszystkich 
czlonków z familią. Za1razem d1onos1my 
czf()łl1kom, ażeby każdy członek 01kazial się 
ustarwą towarzyistwa, oznakiem ·i w1 czapce 
"·~w. Czronkowic rniaią wstęp wolny. Za 
razem up·mszarrny szan. Rodaików z W an
ne, a1żle•by nas raczyli swą obecnośai'ą za
szczycić. Ni·eczłonkowie płacą 50 fen. 
wstęprnego, oo będzie odegrnny ładny teatr 
pod! tytułem „Pustelnik na puszczy". O 
l icz.ny u<lz~ał cztonków i rodaków upra
sza , Zarząd. (2) 

Tow. gimn. „Sokół" w Essen 
obcho<lzi w niie<l:zielę, dnia1 10 września na 
Wliiełkiej sali p. Posta w Essen-West ul. Al-
1endorferstr. II. r ocznicę istni,enia swego. 
Początek o godz. 4 po południu 

Program zabawy. 
Część I. 

I. Koocert p. Lawii0ckiego z Bruchu. 
2. Ot\\. arcie rocznicy (Wspólny śpiew), 
3. Cwiczenm gjmnasfyczna: a) wolne, b) 
laskam~ . c) żerdziami, d) na przyrządach. 
4. Strzelanie do tarczy o nagrody. 5. Czte
rogłosoWY śpi.ew, wykonany przez Kolo 
śpi e\\ru „Dzwon". 6. Przemówiooia i de
kl amacye. W wolnych chw.il<ach koncert. 

Część II. 
Polonez i dalsza zabawa z tańcami. 

Ze wz1rlędu na doniosl-0ść Sok.:>lstwa Bol
sik 1i ego. polecamy się uprzejmie ł.askav.rym 
,~, ziględom. 

Cz0lem ! Wydział. (3) 

V1iec w Ho mbruch-,Barop 
~\' sprawi e wybor Ó\ r do do~oru kościelne
go odbęd.z~e się , w med'Zielę, dn.ia 10 wrze
'nia o g1odz. Yz 12 przed pot u p. Schnetker. 
R-0dakó\\ uprasza się J liczny udział 

z poleceni!a J. Krawczyk. 

Wi1!c ,,Zjedn. zaw. pol.". w Oberstyrum 
o<lbc::dzie s i ę w niedz i elę, dnia 10 wrześnna 
przed po t. o g.odz. 0 12 w lokalu P. Wol
be · ~;a . ul. Mtilheimerstr. Na porządku o
brad : Nowe prawo górnicze i sprawy 
h utnicze. O liczny udzi ał w wnecu upra-
sza 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Wiec Zjednoczenia zawodowego polskie-
skiego w Gerthe przy Bochum 

.Jdbędziie się w niedzielę, dnliai 10 września 
w lokalu p. Sokelan<la po pot. o godz. 3. 
Na porzą,dlku dziennym: J1ak1e ZJmamy 
przyµi'esie w kopalniach nQWe prawo gór
nicze; sprawy knapszaftowe i inne ważne 
sprarwy. Uczny. udZJial rodaków pożąda-
ny • . 

Baczność Włckede-Asseln ! 
w 1'iu1z.ielę, ~ 10 września! P\l p.)l. 

o gl()()e. '4 w lokalu p. A. Hemen w Aisseln, 
~m Slie konfer~ delegatów i ~
żów zaufama z powiaifówi Dortmund! i 
łfamm. Po konf eretncYi tj. o god!z. 4Yz. oo
będZie się Wllec „Zjednoczenia mw ·poi." w 
tej samej sali. Na pJirządiku obradl: Jakie 
zmianry przyniesie nam W1 łropal~·ach nowe 
prawo górnicze i drulie w~ sprarwy. U· 
czny udział PoŻądany. 

„Zjednoczenie zawodowe polsk!ie". 

Wiec przedw:yb. w Stoppenberg 
odbędzie się w niedzielę, dnia 1 O września 
o godz. 11 przed poł. w sali p. Klosterman
na, przy ul. Essenerstr. 1. O liczny udział 
Rodaków z Stopenbergu ~ okolicy uprasza 

Komitet wyborczy. 

Wjelki wiec nolski w Laar 
odbędzie się w niedzielę, dnlia 1 O września 
o godz. Y~4 po peł. w sali p. Wittetkam.per, 
ul. Cesarska nr. 64. 

O łiczny udział Rodaków z Laar, Mei· 
derich, Duisburga, Bruckhausen, Marxloh, 
Hamborn, Neumfihl, Buschhausen, Sterk
rade i okolicy uprasza się. 

„ZWliązek Polaków w Niemczach". 
Uwag a: pjfSma polsklie uprasza się 

o powtórzienie niniejszego ogloszeliliia. 

~m~HtBt~IHIH~IH~H~~H~filtH~ m . ~ 
~ Gościniec z kuźnią, ~ 
m 18 mórg roli ~ rzy kościele i ez, ole, tit 
ttf przy dc. brym trakcie zaraz do sprzeda- m 
~ nia, w powiecie poznańskim, okolica 
~ polska, konsens pod gwararicyą, budynki ~ 
~ masywne. m 
~ Cena 23 tysiące marek. Wpłaty po- ~ 
~ trzeba 10 tysięcy marek. :N"a odpo- ~ 

~ wiedź znaczek. ~ 

~ IV. Gniozyńskl, ~ m Pal~dzie kościelne pod Joezf'owem powiat ~ 
~ :Mogilno. flt 
i1~tti?$f ~*~ IH:i~~li~~~!ittlt 

•••••• • ••• 
~~ł_a~ =t~w3'ró'!~-k~lonialnych O 
w dobrem połrżeniu z eleganckiem urzf\
dzeniem; z powodu s,ósunków famil'jnych 
jest od zaraz do sprzedania. '!\' arunki 
bsrdzo korzystne. Zgłoszeniu p zyjmuje 

Jan Szymkowiak 
w GO.nni;feltł, Kaiserstrasse nr. 

• 
Za il·~r;raty i rekl11ny .Re<lall~y J ~u 

bee Publi~1ności nie oJµowiada. 

Bae11aełe! 
Do~ne aaprowwo~ tabako do zaiywania 

poleca 

Jan Gajewski, 
balwierz 

w Rerne, ul. Babnhofstrasee nr. 99. 
Naprzeciw gościńca Meinharda. 

••••••••••••••• • Polak • 
• szttkam od l stycznia 06. dzierżawy • 

• 
sl6łada kolunialneao, lub cygar • 
z unf\d.reniem a.le bez towaru. Zgłosić 

• upra~a się do Ekspedycyi :'Wiarusa • 
6 Polskiego" pod lit. J. O. D. • 

••••••••••••••• „„„„„„„„„„„ ... 
Uczeń! 

Syn poczciwych rodziców polskich może wstf\pić 
do mego składu towarów koioniałnyt;h 
1 łokciow-yeh jako uc.:zeń na wjsługę. 

Ignacy Ja n ko wski, 
wanne, 

ul. Aptzlr:uska B a. Apothekenatrasse 6 a. 

Szanownym Rodakom polecafl! mój 

salon golnrskl 
połl\czony ze zakładem do wyrywania plombowania 
wprawiania nowych zębów. Zarazem polecam 
wielki wybór 

wiązarkó-:v, kart, powinszowań, lis to
stow ego vapiem 

wszystko z polskim napisem. Ttiksamo 
wielki wybór cJgar i papierosów. 

Kreślę się z szacunkiem 

Wacław Kaube, Oberhausen 
Kirchweg 58. (8) 

kożuchów. bielłzny, szelek, rękawiczek, lasek, 
portmonetek. 

Reparacye, pociąganie parasoli od deszczu 
slońca. 

Polecam szan. Rodaikom i towarzy
stwom obra.zy religijne, oraz narodowe we 
wielkim wyborze. Pieczątki (stemple) tak 
dla towarzystw jako prywatnych osób po
dlług zamówienia. Wykonuie WS'Z.elikie ctru
ki jako programy, afisze, karty wizytowe i 
in·ne rzeczy gustowne szybko i tanio. 

2 ezeladników 
krawieckich 

potrzebuję na duże 
i małe sztuki od za
iaz, tylko na dobrą 
pracę. (3) 
W. uraezyński, 
w Gertbe p. Bochum Oprawiam najtaniej korony ślulbne 

(wieńce) i wiązarki. Mam wielki wybór 
obrazów z muzyką. 

fa bryka ram i zwierciadeł. Hurto
wna i detaliczna sprzedaż. PiQlecam się 
szczególnie towarzyswom polskiem w ra
zie potrzeby pamiątek, dyplomów etc„ 

Adam ltlicbczyński 
Gelsenkirchen, ul. Hofstr. nr. 3. 

l:audolf obert,nast. 
; własdciel M. Gerber, 

Kamen, narożnik ul. V\7 eststr. i Schulstr. 

~~~~~szy i największy w Kamen interes specyal. 

Eleg. garderoba dla panów i chłopców. 
I I Pracownia ubrań podług miary 

przy gwarancyi za dobre leżenie. 

Wszelka garderoba do roboty. 
Specyalny oddział 

kołG koscioła katol. 

2 czeladników 
szewskieh 

na stałe zatrudnie
nie przyja1i~ zaraz 

Antoni Zajka, 
Gl· an 1111t fl, K arlstr. 2c. 
Gerłhe. Kirchstr. 82c 

3 do 4: 
robotn ków do ce

gielni 
pn'.;yJnne zaraz (:t) 
8. Goldmann &Co. 
Dortmund-Carne. 

Specyalność ! 
PrawdziwA warszawskie 

„Noblesy'' 
10 sztuk 20 fen., 

BI\ do nabycia tylko u 

F. J ózefoskiego, 
llerne, ,,Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Wiec „Zjedn. zaw. poi." w Marxloh O B U W I A ul. Bahnhofstr. 52. 

-Bacznośś Rodac~ 
w Wa•e ł okolle7 ! 

D„nouę jak najuprzejn faj Ssaeowym 
Rodakom w WanDe i okolir.1, ii i dniem 

1 września otwieram 

interes fotograficzny, 
przy ul. kolejowej nr. 96 J óg Kal'lstr. 
ob i.k kościoła katolickiego. Polf'cam się 
Szanownym t-0warzyetwom do fotogra
fowania grup towarzyskich, grup teatral
nych jako też grup weaelny6li i familijnych, 
i t d. Mam nadzieję, iż Szano!.'. i Rodacy 
zech, ą mnie popierać w moiem przt'ld-
eiębioretwi • Z Pzacunkim 

J. Gruba • 

H.to pragnie posiadać 

książki do nflbożeństwa w pięknej 
w muenej opr:wie 

niech sobie zapisze 

,,Boże bądź miłościw"~. 
Książka „Boże bą.dż miłościw" zawiera. 

bardzo piękny zbiór nabożeńst.w i pieśni. a kosztuje 
w n11.dzwycza.,j pii;knej i mocnej oprawie 3150 mrk., 
6 mrk., 7 mrk., 7 50 mrk., i 9 mrk. Ksiąhę tę: 
przesyłamy poprzednim nadesłaniem należytości 
albo też za zaliczki\ pocztową. 

Adres: „Wiarus Polski", Bochum. 

Hochsfr. 12 ... 

Wyprzedaż 
O U ,, I 

łatowef:1o 
~ po zniżonych 

wyjqtkowo tanich cenach. · 

Aby towar uprzątnąć 
polecam obuwie zoauej dobr j jakości i dobrze · 

leżące, dopóki zapas ararczy: 

Piłntofle dao skie z korkami 140 
teraz t lk > nr. ' 

D.\m .-:kie trze. ze sprzączk. 2 35 
skóra d > czernienia tel'az tylko mr. 1 

Damskie trzewiki z guzikami 
i do sznurowanid. z@ skóry 1 chevreaux"& 75· 

i boxcalf teraz tylko mr. ' 

Damskie trzew. do sznurowania 
i Z guzika.mi1 brunatne i f'Zare 6 eo· 

teraz ty!ko mr. , 

Damskie pantofle skórzanne:2 30 
czarne i czerwone teraz tylko mr. 1 

M~zs.ie pantofle skórz>Jnue, 2 60 
c,;arne i czerwone teraz tylko mr. ' · 

Półbuty męzkie do czernienia, 
bardzo trwałe 4,25 

teraz tylko rnr. 

Męzkie bułbuty, brunatne 4 75 
z koziej skóry teraz ty lko mr. ' 

Męzkie trzewiki do sznurowania , 
brunatn -i z koziej skóry 6 go 

te:raz tylko mr. , 

Trzewiki męzl{ie do sinurowania 
ze skóry ,:c'- evreatu" i b~-·calf': 8 25 

teraz ty k e> mr. , 

Partya 

trzewików dla dzieci 
białych, brunatn~· cb. siw cli i. cp;erwt)nychp , 
dalej trzewików z płótna żagi'rwego ze sonĄ
czkami, do sznurowan·a i z guzikami, szare, 

brunatne l si we. 

Po cenach zakupna : , 
trzewilii do gimnasryki i Law11·· · 

r ennis. 
rrzewiki do podróży w wiel.t.im,. 

· ~. -~ ~·~~-- wyborze. ~·--· 

Otto Fangmeier, 
Bochum, 

Hochs ·,rasse 12, 

odbędzie się w nie<:117.lielę dnia 10 września dl ó d . . lk d b . p , • Kolo :a~;;t~~ 
1905 na sali p. I(osenthala, przy kościele a pań. pan w, i z_tec1 tJ o o rei I trwaAe) z powodu 

katolickim o godz. 11.0 w południe. o li- jakości, po eenaeh bardzo tanieh. zbiegu o- ~ wszelkiego rodza.Ju 
.czin.y udział pnos1 koliczności bardzo t&oio. 

__ .:...l~'~,Z~je~d~n~o~c~z~e~n~ie~za~w~o~d~o~w~e:.....!p~o~ls~kie~'~'·:__2_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~„„~-B-3c_h_um_,_w_n~h-elm~~~t~r~_1_9~--::-:Jl-:-:-o-c_h-:7s_t_r~.~l-2~.~--~ll~o-c_h".'::":1=tr=.==l2~ .. 
---A.:.. ,_ ._ Za •rn. atW ł rełlkcn Oli pow111imlllY A 1 t Q •i Br•}• ki w t:!ocb•m-- Nakl1u!em J c:iclcnkami Wydawnictwa „W:a rusa Połsk:ierou w Bocb1m. 



' 

· llr. 205. Boobam. ozwartek 7·1• wrześDla 1901. Bol lt. 

lodlłenn1 pbao 11dow1 dla Polak6w 11 obnyiDie, poświt*On• ośwt&•i• orą1 sprawom . uodowym~ politycznym. i :iarobku t':~·. 

Wychodzi codziennie z wYJ~tklem dni poświątecznych 
Pn.edJ>lata kwartalna na poczcie i u listowych wYnosi 
1 mr. 50 fen .• a z odnoszeniem do domu 1 m;. 92 fen. 
„ Wiuus Polski" zapisany jest w cenniku pocztowym 

w Imię Boże za llarc I OJCZJZIC I 
Za inseraty olaci sie za miejsce rzadka drobn~o dn l. a 
ogloszenia zamieszczone przed inseratami 40 fen. Kt1· 
często oglasza, otrzyma rabat. - Listy do „Wiarll~łl 
Polskiego" należy frankować i podać w nich doklal -

pod znak5em „t. polniscb" nr. 128. DY adres piszacego. Rekopisów sie nie zwraca. 

Redakcya, Drukarnia i Księgarnia z.najduJe się w Bochum, przy ulicy Maltheaerstra.sse. - Adres~ „ Wiarus Polski", Bochum. -- Telet o n u nr· 1414. 

Rodzice polscy! Uczcie dzJecr 5we 

•wić, czytać I pisać !)O polsku! Nie test 

Palak.Iem, kto potomstwu swemu zniem
tlYe się pozwoli! 

Z ypadków data. 
Ch°'lera szerzy się coraz więcej. 
Urzędbwo <lDnoszą, że od 4 do 5 wrze

śnfa południa ztlszło 11 <lialszych zesłabnięć 
i I wypadek śmierci, razem 77 zesłabnięć 
~· 24 w ypadki śmierci. 

Z nowych zesłabnięć przypadla jedno 
na Paaris (?) ·i' Warr:;1keim (? jedn0 na p0-

·w1iat Czarnkowski, 7 na więzienie w Qn;i'eź-
nie. 

Układ ·jaJ)(}ńsko • .chiński. 
Z L-0ndynu donoszą, że równocześnie 

z za warci em sojuszu pomię<lz,y J aponi·ą i 
Anghą p-odpis;ano także ukta<l Jap0nrii1 z 
Chirnami wedfog którego zohowi~zują sJę 
ChJrny utrzymywać stalą silę wojsk.ową w 
liczbie 400 tys. chlopa, którą z czasem ma 
być pomnożoną do 1 200 OOO chłopa. Po
trzebnych "yższych oficerów dostarczy 
Japonia. 

Telegramy~ 

G r u d z i ą d z. Poseł Kulerski podał 
sądowi ziemiańskiemu miejsce swego po
bytu z uwiadomieniem, że w bieżącym 
miesiącu powróci do Grudziądza. Swiade
ctwa lekarskie dołączone do uwiadomienia 

. stwierdzają, że p. Kulerskiemu wskutek 
choroby konieczny jest spokój na przeciąg 
2-3 miesięcy. 

Wj e de ń. Wiadomość o rozruchach 
w Tokio uważają w tutejszym poselstwie 
japońskjem za zmyśloną. 

Pe s z t. Wydział posłów opozycyi . 
wybrał 7 członków, którzy sformułują akt 
oskarżenia pzeciw obecnemu ministerstwu. 

Do wyborców Polaków 
w powiecie Essen ! 

Rodacy! 
Przez śmierć posta Stotzel'a spo.wo-

1 <lo\\ a:ne w.yhory do parlamentu ni1emieckie 
go, niebawem sh~ odbędą. Ztąd uważamy 
sobie za pow.1nność, aby Wam prZYP10-
rnnieć obowiązek, iak.i każdemu Polakowi 
spelnić wyipada. 

Jak w roku 1903, tak 1 przy nactcho
, dzących wyborach uzupelnuających w pQ

wiecie Essen, postan-0w1iliśmy gloso\vać na 
Polaka, i to 

Józefa Chociszewskiego 
z Gniezna, 

zasłużonego literata, który dla dobra ludu 
Polskiego wielkie1 znosił prześla.d!O'\vania a 
chociaż wiele przecuer~al w wiięziieniach 
pruskich, tern nic zrażony, caly odld.a.je się 
spraiw!O!ln narodowym. 

Rodacy! Wzywamy Was, niech ka
żdy dołoży wszystkch sil, i nie tylko że 
sam '°iclida głos na Polaka, ale ·ruiech działa i 
agituje w kolach znajomych1 przyjació~ 1 

tam, gdzne spotka: jakiego nieświadomeigo, 
może oziębłego, tam wszedzie n~ech zachę-

. ca, iż dziś · . 

'Polak tylko ńa' Polaka' glosować pÓwinien. 

Nue zważajci~ na niezlkwnych. agitato 
rów ininych stroM1ctw1 którzy s1ę starają 
P'Ozys'kać Waisze gł<Js.y. Odeprzyjci~ poku 

sy dz1~afa.czy centrowych, tych zdekla·rJ.., 
wanych sługusów rządu pruskiego, tego 
rządlll, który całą sHą, wszystkimi środka
mi. jakie P-OSiada, otwarcie i skrycie pracu
je, aby naród polski' zg.Iermaniro\ ać, a 
dźwH~k mowy polskieJ zagubić, aby ta mo-
wa prusakom nie i>rzyp.ominała krzywd, 
ja.kich się na: narodzie po•lskim dopuścili. 
filary centrowe w pras1ie centr·.:>wej zo
hydlz.aJy w hezwstydny sposób Pola
ków, wryrzucały chorągwie polskie z 
kośmolów, nawet świętego miejsca używa 
ly, aby poniżyć Polaków-katolaków -
a to jedynie za to, że gtosy nasze oddaiLi
śmy R{)dakowi. Dla tych krzywdzicieli 
naszeg.0 honoru nastąpi·! czas obrachunku. 
Ztąd' też anl jeden głos polski nie powinien 
paść na centrowca! 

Nie dajcie się też uwieść złudnym o
bietnicom agitatorów socyalnej demokra
cyi, gdyż i oni nie mają na: celu dobra ludu 
polskiego a schl~b~ają mu ta:k długo, póki 
go potrzebują, wytączni·e do przeprO!Wa
dzcnia s.wych planów1 wrogich religiii chrze 
ściańskiej i chrześciań•skim obyczajom. O
ni także ja:k wszyscy niemcy, chętnie by 
Wlidzieli, aby nas jak najprędzej zniemczo
no. Dlatego żaden Polak, jeżelii nh·e chce za 
slużyć na! miano 11zdrajcy swe·g·o narodu", 
niepowinien dać swego głosu socyalnemu 
demokracie. 

Gdyby który z Polaków ,oddal gI!Os 
naro<lowemu llberafowi, zciągnąłby n.asie
bie sąd potępienia całego spolcczieństwa 
p.olskiego. Liberałowie, to najwięksi prze
crwnicy ludu pracującego .na każdem miej
scu pracują, aby lud roboczy ujarzmić i 
rzucić na łaskę lub niełaskę kapitału. Ow 
znany polakożerczy hakatyzm, on właśnie 
cieszy się największą opjeką liberałów. 
Libera.low.ie razem z. rządem pruskilrn 1 ha
katystami kładą wsz.ystlro n.a szalę, aby 
zmieść z wiidbwnt świata naród p0lski. 

R..odacy ! W·obec teg1011n~ei rosta-re nam 
n.ie innego ]alk wytę.żyć wszystkiie siły, du
cha i ciała i powi1edzi:eć wrogom naszym: 
Jesteśmy i pozostaniemy Polakami, a u
czynimy to, jeżeli wszyscy solidarnie gło
sować będziemy na R-0daika. 

Do· tej pra>cy powołujemy także. matki. 
Żiony i siostry nasze. N11ech i1 one w swem 
domowem zaieiszu zachęcają oizuęblych i 
pobudzają o~palych Rodaków, abY1 każdy 
spelni~ swój obowiązek , głosując na.i naro
®'wego Polaka. 

Rodaczki! W Was, w Waszem łonie 
spoczywa siła i prz.yszlość polskli.ego na
rodu, a więc l1iczymy, iż przy wyborach, 
ile leży w Waszej mocy, spełntic i e Wasz o
bowiązek. 

Rodacy, wszyscy solidarnie · jak jeden 
mąż stańmy do urny wyborczej i oddajmy 
głosy na naszego kandydata Polaka i ka
tolika 

Józefa Chociszewskiego 
z Gniezna. 

Przez to J)Olkażemy, że i tu na obczy
źnie potrafimy być Polakami! 

"\Vybory odbędą się " ·e '\}·to:rek, 
dnia 19 wrzdnia 1905 1•. 

Główny Komitet wyborczy polski 
dla W estfatłi, Nadrenii i sąsiednich 

prowincyj. 
A. Wojczyński, fr. Janowski, A. Kranc, 

J. WHkowski, P. Sztul, W. fraruka, 
J. Szulc, B. Wilk()!WS:ki~ 

·Polacy ·na : obczyź~i~. 

Strach połicyi przed .„Sokołami". 
łfolsterhausen. w niiedzielę mrał się od
być w1iec „Zjednoczenia zruw:odQ!Wego pal-

skJiago" \V ttolsterhausen, gośc~nny odmó
wił jednak w ostatnnej chwili! sali Ł to z poi_ 
wodu naiaisku pohcyi. PoHcya tamtejsza 
ogromme się obawia „Sokola", ażeby tam 
nje z.ostał zaloiżony. Już przed 14 dniami 
miala s-ię -0dbyć konfernncyai mężów zau
fani.a w Iiolsterhausen. Gdy dh. Blaszyk 
konferen:cy1ę oigtosil , oświadlczionoi mu, że 
on tylko ·chce pod płaszczyki.em „Zj1eipm. 
zaw. pol." zrobić konferencyę lu1b wiec, a 
na tern zebrnnJu z.ostanie zatiożony „So.
kól". Wi<liocm~e poh:icyai w Ifolsiterhause.n 
ma strach ,,Soiko~ów", a przec~eż powinna 
poJi.cyai w Iiolsterhausen.i wied.zKeć, że: ty;le 
już gniazd ,,Sokolich" rua: obczyźnie istniei
j.e, a jeszcze nasze „SokoJy" ·nigdzie żatlne 
g{)I pmsa1rn n:i'e rozszairpaify. Dz1Wli1 mnie 
to bardzo, że p.o•licya. z łiolsterhausen nie 
może roz.róiirnć co1 jest „Sokół", a w . „Zje
dnoczenie zaw. po!.". Sza\fl:orw1ny:ch rod)a
ków upraszamyi, ażeby tem bar<lziej do 
„Z!edn·oczenia za1w-0<lowego poJskiiego" dą 
żyli. Druh. 

Essen. Sprawozdanie z \Vieca ooby;te
g.o dnia 20 siilerpnia w Essen-West (Frohn
haiusein). Wiec zagait przewodlniczący kn
mutetu rniescoiw~ego dla m•asta EsSien p. 
Wt Mosz.czeński. fako mówcy rwystę.{>0-
waYt· pp. Józ·ef Ratajczak z Borbeik tll Pi-0itr 
Skubals.k1, którzy .,_vykaiz.aLi, że centmw·cy 
teraz im już do d001u przyśli powiicdzieć, 
że w Essen będzie polski ksiądz, bo wybo
ry się zh]iżają, a tak toi o Polaka;ch wile
dzieć 111ie chdc,li. W ,foJńcu za;chęoaJ mów
ca, aby Polacy tylko gazety polskie uitrzy
mY,\vali i tylko na J óz1efa Ch~ciszewskiego 
glosy oddali. 

Pp. Miichal Kaźmierczak z Stoppen
bergu, Andrzej Przybyła z Essen i .Mkhał 
Toma1skli icdJn01glośniie przemawia1b za Jó
zefem Chociszewskim. W końcu obrano 
mężó\V\ zaufal!lia. 10 db ro1Z1t1101szelJ1i1a1 kar
tek wyborczych i stania 7.. kartkami' przed 
lokialam~; męfamt zaufania są pp.: Jan 3o
saaki, St. KlilmkoW1ski, Michał Trąbalski, 
Nlik. Adaimaik, Wo1ic. Pli:lan:;zyk; Ant. Szul
czyk, Lgn. Botra.wiak, Mich. Budyich, Piotr 
Do.lata, Stef. Mikor.aiiczak Wiec zakoo
cmno pochwaleniem Pana &!gai. 
glowwali. . 

l(omitet miejscowy. 

Wiec w Vegesak. 
Wiec otwl()lrz.yl haisłem „Szczę~ Bb

że" druh Gór.ny z. LoheJlldorfu. Sekreta
rzem był druh P~osek z Grohn, lawn~karni 
d!ruh Ląk 1] Szczepa~iewicz. Dh. Sosiński 
r.ozwi·ódl się szcz.ególnie o wyrzrirneniu z 
pracy rohotnilków „Vulkanu", a mówił też 
o stos1mkaich panujących w c.ziesalni welrny 
w Blu1111einthalu. Mówca poruSZY\l wogóle 
wszystkie stósun:kjJ robotni:cze Aolaików w 
okolicy Bremy. Druh Piosek wyka2al, dla 
czego r•Olbotni·cy organizować się winn.~' w 
„Zjedrnocz,etl1.Jiu ziawodo\V'CJ!l pol'Skilm". Mó
wca: prz,edstawlil zebranym wypadek z fa
bryik~ pOl\Vrozów, gdzie to wyrz.u·aono z ro
boty 15 osób, że po1Szli na pogrzeb pewniej 
współpracownicy. ·Wyd21iał robotniczy 
stawi'l żą.<J.ain&e do 1cry;reikcyi, aiżeby wydalo
nych doi pnacy przyjęto. Dyrekcy~ od
rzudlai t-o. Teraz niemiecki „ferbood" nie 
wiedzal, co czyn1Łć 1 ale udali się dkY „Zie
dn01Czen1:1aJ zaw. pot" L do „Związikiu praco
wnk polskiJch", zr:obiono zebrain~e ~ wysta
no jiesizcze raiz wyidziail w imieniu „Zjedno
czenia zaiw. pol." i „Związku praooWITTiic 
po:lski'ch" db dyirekcyi. !teraz nue chciala 
ona o tern słuchać, cropiicro gidy 'WYdzJaJ 
poiw.i'e<lzial, że on me jest w .iJtnieniu „fer
bandu", a1e w imieniu „Zjednoczenia zaw. 
poJ." · ~ „ZWiązku pracownic po1sk;1ch", 
wtenczas dyrekt-Oir zaiwól'al: co, czy Pola
cy 1 Pollc~ też mają związek! Raii1 dyrnk
tor zaczął też zaraz mu ·iMą nutę śpi~.w,ro.; 

i kazał czemprędzei wszystkim przyjść do 
p.racy. Biernędzy, które wypłacono robotni 
kvm v,rydalonyrn za 8 idm naprzód, w su
mie 180 mr., fatbrykiai a1e '\Vzięla do kasy 
fabrycznej, tylik:o 'Cl.o kasy \\"Spa1rc1a. 

„Zjednoczenie za.w. pol." w;y;stalo je
szcze raz wY1d'zial do dyrekcyi, ażeby no
wio zaczynający pnaoować robotnicy byli 
tak samo trakrowa:n1i, jak strurzy. Na 01Wej 

fabryce istniał taki zwycmij, że odpoczy
nek poJuJdni:owy wynosi półtorej g~iny. 
Starsi robotn!i1cY, .oostalu za pór godzillly za
placone, a nowi .nie. Dyrekcya i na to się 
zgodzi~a:, że tera~ i now.i noibotnicy za otWe 
pól godziny dostaną zaplatę. Tak się boi.ią 
pracodaiwcy polskliej organizacy] ! Gdylby 
niie polska: orgarnizaicy)a, by~oby 15 robotni
kóWl i rdbotniic leża~o na.i bmku. Mówca 
oznajmił zebranym, że gośdnn'Y, u którego 
dioty.chczas wszelkie wiece s1iię Oldbywaly, 
nadal nie może sali dać,bo dano mu do zro
z1Un1)i·c.ruia, że jeżeiii będizj•e SaJę da wal, ITIIOłgą 
mu o godlzi1nę czas .koa::l'sensu skrócić. Talk 
W.ię,c policya pruska, dwqiJaż sama nie mJ-· 
że ·nai sa:Ię przyjść, bo tam nie ma nic do 
szukania,, wyiw)a.r.lai widocznie nocisk rta 
senat w Brernile, aisenat nai poliieyę w Ve
gesak, ażeby ~lak{)III1I przeszkadzat, gdY. 
si.ę chcą publlcznie porozumiewać. 

Pani Rosiewiczt0wa1 przew. ,,Związku 
pracownic 'P.:>L" ubolewała, że w Blumen-

, t!ahlu ni~iastyi malOI się garną do .:>rgam
zacyi, natomiaist n.a Grohntlie lepiej tę spra
wę Z1ro1z.umialy, bo już są niemal wszy
stke zorganizowa'Ilie. NaiwoJywala! W\lęc 
mówcz;yini, atżieiby i siootry z Blumenthalu 
to samo uczyni'ly i wz:Lęfy sobie przyklad 
z RP(faczek w Grohn. Dh. Wo.tniak prze
mawfafa1 w podobnym duchu. 

Dh. Gómy pirze<l'stawil ostatni.e bezro
bocie na1 „Vullrnnie", gdzie to 30 robotni
ków poszlo d0i praicy. Byli ·0111u1 w 21\Vtiązlku 
socya.Ustów, ale że: ich związek ża<lnago 
wisparcilai nJe dawal, wi~c sta1l•i, się łairni
stneakami. M'ówcai przed.stawni, jalk nędzne 
są pomieszkama robotnilków, w jakkh 
są ·zmuszeni mieszkać, szczególn;e jeżeh 
mają poi kilkoro dzieci. 

P-01 przemówieniach dh. dlh. Mądregvt 
Szczepa1ni•aka, Szwialbewi·cza, Szymań
skieg<1 1i1 Pioska z.aimlrnąir ;pir.zewodniczący 
wikc, który, m11tt101 d!rniia ·pow1szednie•go a 11e.
szy ł się licznym udziałem RJo<.fu.czek i R-0-
dalków. DorwódJ to, jak potrzebną }est ·dziś 
wszędz,i1e o.rganiz.aicyai po·lska. Tern b;s.r
dzie1 ubo~ewać trzeba, że znaiidują się 
zidrnjcy:, którzyi starają si:ę sztkod!zić pol
skiej -0rg;:i niizacyi robotnnlcz~j. 

WiecownJk. 

Prus1"i „ Vaterland" znów uratowany. 
W zeszlyi piiąt elk chciailo ,,Zjednoczenie 

zawodo\\ e polskie" urzą.d21ić wiec w 
Schiffbeku. Przy zameldo\\1aniu wi1eca żą
dał pan Kasolak, a2~by na poświaldcz einiiu 
stallo, iż obrndy toczyć się będą w polskim 
języku, ponieważ tak też byto w z1glo1sze
niu napi·sane. Amtoiwy z Sch!lffbeku ()
świadczył, że pośwfo1dczani1e da, ale skoro 
będlzie polsklic przemówienie, zebrainie roz 
w.iąże, dodając, że „jego" Polacy do„ 
brze władają językiem niemi•eck'.im Jeżeli 
potrafią się z nim r,J·zmów~ć. to tei rozu
mieją prziemówienia na wiiecu; V{Yiątek 
stanowią ,chyba kiilka 1niewiia:st. Dh. So.siń
ski wysłał zażalenie do landrnfu we Wans
beku. Landrata.i nie bYł·o w diomu, a sekre
tarz 1odpowiedzial 1 że on nic v.ie o tern, a
żeby Polak~m byto wolno na zebraniąch 
po polsku mówić. Zaraz zostafo1 wys:łane 
zażalen.~ e do prezesa rejencyi. OdlpoWie
dziano, że to jest sprawa landrnil1. 

Ubolewa~ trneba, że pruscy urzędrrky 
jeszc~ inie wszyscy prawa z.nają. A oo 
na ro p. Buelow, który ~wioozial, że ka
żdy rnod:e mówić, jak mu dz,iób urosł?. 



~,Zje.da. zaPW. po!. u wysla.t:o: jeszcze raz za
ża1enie. Rodaik:ów za Schitfbeku uprra.sza
:my, ażeby, się zajęli gorlhvi.e dDlnQv.;ą agli
facyą, a późrJiej odbędzie s~~ wi.cc. 

Z Gleichenherga w Styryi, pisze znany 
Iiienat podróWk polski p. Stan. Bełza w 
warsza"\vsk;·m „Kurycrz~ Pol." c-0 nas tę

. J~Uje 
,,.Okołice Oleich·e11.berga ukochał kb~-

. -Oyś wy.bitny, pel en oryginalnośc1 i fanta
zydi Polak. Nazywal się Władysław I(o
śc~e:l·ski. Spędziwszy lata dfogie w Turcyi, 
na sła!rość, uwil sohi1e tu gniazdo, doczeka-

-wszy się w niem trumnY.. Zakupił sterczą
cyi w poMżu zamek Bertoldstein, przeniósl 
oo iego: muró\\~ swoje z1c. W.schodu zbi:ory, 
j tu na ohccj ziemv złożył ,gJowęi do nie
przespai11cgo snru. Zadekawil mnie tak 'Z'14-
..mek, 1i,le, że .choć ;wyszedł on POI jc.g-0 
· ś:mi1erci z rąJk polskich, w kaiphicy swojej 
2'amkną;r na wi1eki jego prochy. P0jecha:-

1 Iem Ił! idoz.nate:m rozczairnwania. W zamku 
Polaka, n)[,c p ,oJaika nie prz,ypottniJna,. Na
wet jego grób. I na plycJiic. kościiefo=L ja,
kaś zolbo1jętni1ala na, to, oo po.Jskie, du'sz~, 
wy.ryć kazala czloiwieklowi, który palskJ.e 
mazwisko nosi i mHiony piodo1bno 1polskie
mu spad!k0biercy zostawh~, na1pis wtyłącz
niiie niemie1ckii!... Wię.c: „Ladislaus Graf 
Kośafelsiki!" czytam· il m,yślę, jaik baJrdzo 
ciężyć temu cztowiek-0w~ muSiu tein groho-

.~ wy, o niemiielakim 'IllaPr.1si,e kamicń,.jeśli \VY

. . dając ostattlJie wśród NierrncóW- tchnienie, 
pamiętaił 01 tern, że by1ł Pi0lalki1eun. 

Myślę 'O· tern D z przed tegoi nJiemi1eckie
: .go nagrobkai polskie.go ma•gnarta. prnenos:zę 
się na sk110mny Oleich:enberski cmentairz 

·na grob Henryka Bmniem, zmarłego tu kil
ka lat t.cmu, i po odiczytalniu na nim napi·su 
czssto po:lskiiego, tchnącego mH1oś.dą do 
k raliru, opuszczam świat grnibów z. duch~-

, wą ulgą, ·oo nie za '\\r.szystkiieh zmarJyc11 
' Polaków nai tym ni,em1i\e1ekilm mką~ku jako 
Polak wscydlzić się potrzebuję. 

Stanisław Bełza. 

Wiec polskł na ·· Sląsku. 
;zapmviedzian.y na 111iie1dzf.1elę w ieG pol

sku. odbył się w Cieszynie przy udziale 
J>'rzieszlo 6000 uczes.tników, przybyłych z 
rói.nyich stron ~lązka austryackiego, a 
także delegatów wszystkich po11Slk.i1eh gmtn 
ślązkich. Miejscem obrad, jak pfsze- „Ol. 
Nar.", byfai stara fabryka, gdyż dane po
przedn~o rpozwoleini·e użycia nai ten cel od
powiiedmej lą.ki, mimo przyrzecz.ei11fu ka~ 
mery arcY!ksJążęcej, z()IStafo w ostatni·ei 
chwlili cofa~-ęte. · By!lo to dizJ1elem hakaty, 
cziyn jej będlz.ie wkrótce w odplO'wiedni spo
sób poruszony. 

Przmvooniczącym wiieca, w1ybrano Jt0·-
1 &lai Ciencia~ę. 

Pie11Wszy zabrał gfos poseł l'vUthe.jda, 

" 
Panna do towarzystwa. 
25) 

Po1Vieść Ksawere~o de ~opt~n. 

(Ciąg dalszy). „ 
- A '\\li~ Gabryela Vendame zn~tanie 

witehrabili14 de Chailprns, chyba, że mniie 
ni:e możesz kochać, chyba·, że oddalaś ser-

. ' .oo innemu „„ 
_, Ja! - zawiola~o ctzll~i'lrczę z. · gwal

. townym ruchem przeczenia. - Od\dać inne 
mu moje serce! Ah ! ni·e wierz pan temit .. 

--- Powi.edz mi więc, że mnie tkDchasz 
Ga}lryeio ,ałbo przynajmniej, że. . kochać 
mnie będzliesz„. że m<>g,ę mieć 1nad:zieję 
szczęścm, i że <lO nikogo li:mlle.gb. naJężeć 
me będz;i esz, tylko do mnie.„. 

- Naie będę należeć dlQI innego, Pf2JY
, sięgam .... 
· - Slorw11 te czynrą mnie najszczęśliw~ 
· szym z ludzi, bo widizę w nich wyznaniie ! 
Zaczekam pvwroitu margrabin'Y i jej córło, 
j powtórzę im w twojej obeCJJośd to, co tu 
poiWiiedzda~. 

Gabryela złożyła ręce, wyciągnęła je 
do Raulai i za.wolała ~agają,cym gl!osern ... 

- Ah, nle.„. nie„. proszę pana.. .. zakli
. nam, nie. mów nic tym paniom. Proszę cię 
Raulu, na kolanach, bla~m 01ę.„ ntilech .llle 

' nic nie wiedzą .•. 
- Nile L. powtórzył Raul p-0gnębtony. 

. - A więc odmawiasz zostać ·tn<Jią żoną, i 
1 myliłem si~, sądząc, że mog.łabyś mnie p.o.. 
llrochać 

- Ach! milcz painl.. milcz!... rzekła 
dZ!iewczyna praWie w obląkandu. Rozum 
i:racę, sluchając palla! Nte wątp -0 mnieiL 
1Jeżełi mnie kóchasz, ja clę kJcham także, 
lrocmim cię ze wszystkich sil moiclt... Ale 

· .mre możesz nmie zaślubić... Pudołme mal· 
;leństv.:'O fest niemożliwe„. , „_„ 

,, 
..... Jl 

om1:1.'\vfaJąc w '\·vycze-rpuJącym refe·rad·e 
\\ śrói:l burzliwych ()iklaskórw polirtyczne. p.o 
łożenie narodu 1x>lski·cgv na Ślązku. Za
znaczy ()n, że w obecnej chwiłi połskośd 
na Ślązku grozi wielkie 11i1cbez.pieczeńsitwo 
gdyż Niemcy '\.\·ystępując przeciw Pota,_ 
kom, chcą U:sunąć z~ Slązkai s.zkOlty pol
skie. A przedeż ks. Cieszyńskie byto za
wsze p->łskiem i Pófacy cieszyńscy za
\\rsze pamiętali o swej naroiciowości. 

Ni-emcy Jlllii Slązku są tylko żyw.i'Ołem 
napływowym; przJnbYl·t tam jako fabry
kanci! i robotnicy. za zarobk1em, a teraz .u
dają paru)w tej ziemłi d chcą wyprzeć z J.iiej 
Poilaków. W <laiwnych pofakilch czasach, 
gdy ludn1Jści grnzHo niebezpieczeństwo, 
<Jticowre nasi z:\violywali wiece ·celem 
\VSpólnego1 naradzenia się \VI takim też ce
lu zwołano w'ec cieszyński'. MJilrno róWl110-
uprawnienia, jakie nia<lał n~m cesarz , ró
wnouprawnienre to pozosta1e tylko na pa 
pierze. Willę teg·o pornnsi rząd krajOIW1' ; 
wrogo prz.eoiw nam usposobiony, ponosi 
rząd .centralny, ale ponost także i nasze 
spolc.cz.eństwo, które po!WlnlilO żądać tych 
pm.w. Pod k<>rui·ec posied'z.ei111ia mówca wy 
rnzii nadzieję że od tej chwiH, od te.go wie 
ca., lud pnls.kr' na. Slązku energicznie za:bie
rze Siuę do walk.i o swe sluszrnc prawa. 

Mawę p10sla Miichejdy nagrodzono 
dlugotrwalym~ oiklaJSJkami. 

Następnrie Zi1bra~ glos ks. Londzm wy
ja1§niając sprawy szko,l1ne Śląz:ka, a w szcze 
gólniośd krwestyę sernii11ary,um poiskiegOI w 
Cieszynie. . . · 

Dalszy mówca rolnik Teper oma\v1al 
sprawę reformy wyborczej. 

Wrieszde r·edaktor Friedel mówR~ o ró 
wn'Oupraw11iieniu w szko.fach 'i urzędach. 

W glosowaniu przyjęto jedn.01glośn.ie 
wszystkje z!gloswne rez{) lwcye (treść i.eh 
podaliśmy już w zcsz.lyrn numerze ,;Wia
rusai Polskiego"), a także uchwal01no prn
test przeciw zam:anie nazwy Polska O
strawa na Cz~·ska Ostra\\.-.a. 

Telegram dra OsuchOl\V.sikiego z War
szawy przyjęto oklas.kajffii. 

Wiec oidbyl się bardzo pol\vażr~. 
Wprawdzie IJ()<lczas pochodu uczestników 
vvieca: na1 miejsce ohmd a podczas rozcho
d'Zenia się gmpa Niiemców próboovala za
chować s~ę ,vy.zy1wająoo, le.cz Polacy to
łer()l\vaili ich zachowanie się. - Tylko pod
czas powrotu do mitasta: pewien naucz.yaLel 
niemfeckli usiiiowa~ ·zedrzeć jedn.emu z 
.c,z:łonków wieca 'Odznakę, ale zaraz na, mi•cj 
scu oos.tat odprawę. 

. \ Ziemie polskie. n 

z Prus ~achodnfoh Warmii i Mazu: ~ 
)Viece wyborcze odby{y się 'v niedzie

lę w Chetmnie, Lisewie, Bieńikówce! 'W_ą
brzeźnie, Mlewie i Mlyńcu ·przy W1elkim 

:___ Niemoż~liwe ! ! Dła czego? · 
·_ Pani de 'Brenncs, jeżeli trwać pan 

będ'zuesz przy tym zarnia:rze u-0.an:ia: się do 
niej, powie, że Jesteś szaleńcem! D'?Wl'e
dzie panu nieuniknione skutki mez~hainsu, 
którego pjierwszy byś parti żatJwaił. Na
k-Oiruiec ojciec mój nadał jej nad'emną pra
wa matki ona ni-a zgodzi.laby. się m'igdy na 
tak nies~wny z.wiązek... Oska:rżyla!by 
mnie o przyciąganie pana, ·bez względu na 
szacunek, jakt winn.1m samej sobie, . na 
\VIStyd!... Wypę.d:zitaby nmt:ler ze swego do 
mu!... d -~ 

Raul zadrżaL 
_ Wypędz~, oiebl:e! ! poi\\ióriiyti 

- Man~rabó.na wypędzUatby cię .... 
- Tak 

- PO'sluchaj mnie, Oabryel<Y, wytlo-
macz się, ukry;wasz co.ś, bfagam .cię, -r>
twórz mi swoje serce. Pam de Brennes 
ma ni'ewątpliwie przywiązanie do mnie, a 
przytem zda:i!e s:'ę kochać oię bardzo .. „ ma
czegóżby, widiząc wspólną ·naszą rn1t'O.ść, 
chciałaby; przeszlrodz.ić naszemu szczę
śdu? Dlacz~.oby miala1 sprziedwfać się na 
szemu Tt11aiłżeństwu i wypędzać d.ę z •do
mu? 

- Czy chcesz pan wiedzix, <llacze-
go? ... . 

- Bla.gam ci~. powłe!dz . 
- Dla tego, ie mifość, którą dla mn~e 

ucZU\Vasz. bylaby ruiną jej nadz~i1 
••• 

- O jakiej mówisz·· nadlziei? 
- O nadziei ujrzenr.)a. panny de Bren-

nes wice\..hrabiiną de ChaJłins.„ 
- Leonida-! moją roną ! ! - za'\v"Otat 

Raul zdumiooy, n1gdy bo'\\iem myśl wYPO 
'WUedziena· przez Gabr.)1eylę nie posta.la w je
go umyśle. ·- Ależ to szaleństwo l 

- To jest pra"Wda, przysmam ci! Od
. dawna już Loosnida sądzi 'S\ię być kochaną 
~ z dn1a na dzie11 oez;ekuje, kiialy się ,pan 
matce oświadczysz:... ' 

uidzfa.le wyoo1r.ców a także in:teJige11cyi, o
bywatelstwa ziemskiieg~ i ' księży. 

Wiec w Plyiwaczewie ()dbyć się nie 
mógl, bo wójt z Ziełenia nie nadesla,f po.
św~:adczenia, że zebranie został„) zamel
dowane, chlociiaż zameldowano ie <lwukrot
tnfre bardro wcześnie, raz; .pocztą a drug~ 
raz telegraficznie. Kied'Y; ZWIOlującYJ zgio
si1t się J poświadczenje osobiście, dowie
dział s11ę na w'Ójtostwie, że zameldowanie 
naldeszk}, ale pan wójt przed kilku dn!ilami 
wyjechat Zaistępca wójta; Jdmówil po
Ś\v"iadczenia tlomacząc, że. pan wójt nie u
w\adomi~ gio o swym wyjeździe an~ też nrre 
na<lesfai pieczęci urzędowej . OkazairJl siG 
przecież , że pan wójt czyta! prz.e<ll wyjaz
dem .cl'.oniesienic o wiecu, gdyż zareferowal 
o tern land'ratowi wąbrz.ezkiemu i spow:0-
dowal wysfan~e dJ Ply;waczie.wa! żaindar
ma, który oświadczył, że na od'bycie wieca 
bez po·Ś\Vtiadczema o zam.::klowa,niu nie p-O'

zwoli. Wieca tedy bezprawnie wzbronfo
no. 

Równk~żwskutek bezprawia ni.ei mógl 
odbyć się wiec w Czarzu w powiecie cheł
rni1ńskim. Wójt bowiem napr.sal nai pJ
śwliadczeniu o zameldOIWairuiu wieca, że poi
zw(:łla na po.Iski wiec w y,hor.czy pod wa:
runkiem„ że rozprawy tocz;yć się będą w 
języku niemieckim. l(iedly w~ęc wic·c za
gajono W1 języku polskim powstat \\rysbrny 
celem <i.0z,orowania zebrania p. Weigt z 
Tornn1ii1 i rozwiązaI wiec, chociaż zna ję
zylk polski. 

Prztedw o·b:y-1dw om wóit1o)m zosta1me 
oczywiści e wnies!one zażalen ie, a gdyby 
czegQ nie przy.1mszczanny, zwydęiyć miał 
przy wyborach dln.ia 7 wrz.eśnia kandy;dat 
niemieckJ, to parlarnent byłby zmusz0ny 
mandat jeigo uniewa.żmlć, .uai tej srunej zasa
dzie, na której się opieraJ unieważniiając 
mandat posta. Korfantego. T~~m razem 
\Vięc zbytnia g.orliwość panów ·wójtów mrn
że wyjść na: szkodę kandydata niemiecbe.
go. I! .,,J,'lj 

Dla Polaków trudnoścru czyn!ione nH
szym w iecom powmny: być pobudką do 
tern gorliwszej agdtacyi i doi tern skrupu
latniejsz,ego spelnienia naszego ołx:JMr·iąztku 
01bywatelskiego w dniu 7 września, aby 
kandydat nasz P. redaktor Brejski z Toru
niia od.razu zosta>l wybranY! posle.im. 

Starogard'. Przy dość licznym ud:Ztiale 
Rodaków Oldb:yl się tu w ubiegłą niedizielę 
v. ·ice nZjed'noczenia zawc<lJwe-go polskie
go:." 

Toruń. Donoszą że w kosZ\3~rach na 
Ru<laku zachorował pewien żolnierx z o
znakami cholery aa:yatyiakiej. Um&eszczu
no go w banace o<lhwbnionej. Na bydgo
skim przedmlieśom stwderd.mla komisya le
kia·rsikai u zmarleg()I starca Laskowskiego 
·cholerę azyatycką. Mlies.vkańcóWi owego 
dlomu stawiono po-d dozór komisyi sani\tar
nel. - Policya miejskaf przestrzega mie-

- J a1k1m sposobem wuJesz o tletm? 
· - BezJ przenvy o tern przy mnie mó

wią. Panna .cte Brennes ·rachuje ina oś\viad 
czenie się. Stowa wyrzecz0ne przez. pana 
w Compiegne, '\\1 dn1u p,ogrzebu pańskilego 
wuj.a., n.ie pozostawiły }ej żadnej oQI do tego 
'vątpli"\\10ścr... Byla przekonarui, że pan 
mówisz, o p-rzyszlem z. nta małżeństwie, 
tak jak i ja sama sądziitam, i Bóg w>ie, jak 
mnie to bomlo ! 

- A za~ean, Oabry:elo, sądziłaś, że by
lem zaJw.ch~ny w Leonidz[e, ki:ed'yś ty tu 
byla? 

- Czyż magfabym być tak szalo11ia i 
zarozunlialla, żeby prZYP'UISiZCZać, ż.c o 
mn1ie myślisz? Nie, Bóg \\'\(izi, nie przy
JrnSZ.CZalam tego ani nai .tedną chwilę!... a 
pOOlilm<:>i to oiler.pia.lam, myśląc, że painina de 
Bmmes, zostanie twoją żoną. 

- Leonida nie kocha ·mnie. 
- Czyż ooo zdt>Jną jest kochlać? 
- Ja ją znam dobrze... Ocziekiwala 

po mnie jedniej tyllro rzoczy, '\Vlłchlcie'go, ma 
jątku, któryby pozwoli..t jej zadawal~ać 

. praigmenia zbytków ~ rozkoszy... Ntieeh 
się zjaw1 bogatszy, przedfoży ·go nade

-mna!e. 
- Niewątpliwie, .ale poniev.'laż 1bogat-

szy się n~e truńia, ciebie ona chce ... Ri'.Jzu
miesz pan, że zwierzy,ć sie przed panią de 
Blrenrrcs, byłoby to ·Vv)TWo\fać jej gniew. 

- O, gntiew jej zni()Się z lekkiem ·ser
cem. Ostatocznite ·chwilo'\\id tylko załe-

, żysr/.,, -0df margrabiny ~ raczej pozorlllie, aĄ!-
1 żeli w rzeczyw.istości... Ojciec powierzył 
cię pairnii de Brennes, lee~ wch.o'Wbl swe 
prar;v:ai natl; tdbą... Udam sę do nieg::>, a z 
tej strony nie Qbawia:m się oolmowY0 •• 

SziezęślilwYm b~d-zfe: wKlząc debie szczę-
: śblrwą .. „ Czy upoważniasz mnie do p<l!Wie·-
. tfze'iniai mu IO tern ( , . 
· - Cz.yż mogę I>O'\Vied!'zieć me, tec-az 
ktroJi;ru ti \vy•·z.ua~' tajemnicę mego serca? 

szkai1c6w:, aby ri:i:c Z:bicmJii knry orl(padJeJ , 
z drzew spławianycl1 WjsJą do Torunia ... . 
gdy.ż ~ tam latwo mieścić sJ~ mogą zaraz.ki 
choleryczne, które podłu·g zdania łekMZY, -
znajdują się w W10tlzie wiślanej. 

1 

Gdańsk. Aresztowano krawca Phitipa 
z Hundegasse z.a i0głoszen11e oszuilłctńcz.ej u- . 
padJQśd (bankructwa). 

Z Wiei. Kr Poznańskiego. 

Poznań. „Skutki szczuc-La prasy pol
skrej". Pod t;akim tytu1lem podał haikaty,
styrezny „Pos. Tag.ebl." wiad'omość, że Po
lacy pobili po<ll Proznaniem ni,cmieckiich 
śpiewarkó;w: i p0:wiaida, że sprawcy sami'. 
zostaną surowl()I ukariani, lecz tym, którz:y. 
wlaścirwJe zawinH'i: (polskJiej prasie!) rnic się 
niei stanie! Korespondient „Oermal1!1i" pi1 

sze do tejże gaz.ety, ż.e ooprawida zacnp/ilo 
dwóch pij,a.ków wracających z wycieczki 
niemieakid1 śpiewaków - le.cz takie wy
padl{:i ·zdarzadą si~ także w Brauvdenburgii'i, 
Saiksorn1i i wszędzie, nawet tam, g-d'Zlie nie
ma Polaków. 

'Osiec.zna. Pisma niemieckie a szcze
gólnie „Pnsene r Tageblaitt" roztrąb i! na 
wsz,e s.tron!y, że „Sokół" W1 Osiecznie urzą
dza \VI lokalu p. PieczyńsiląiJego publiczny 
obćhód .11 bez z,ezwolenia. pahcyinego, że 
burmistrz, który idopiera w niiedziel ę po 
południu o tern się dowreidz\iaf, udał si~ 
bez.zwlocznde do lokalu, aby zail>ronić od
bycia wmczyst0ści. Ale strasznlLe s ię za- · 
wiód'l. Polacy p-0wie<lzielL sOlbie: .,jedno
ścią si1lnli" i wobec naczelntka policy1i miiej
scowej zajęh wyzywającą postawę. O
statecznie wyrzuóli przemlOcą burmistrza 
7J 1-0:k;alu, tak że on musiał' ustąpić . Póź
niej roz.ważyli sobiie czton:kowie, .c0 uczy
n il.i .n chcieli się 2 tego wy.wiązać, ztą<l wy
nikla ildótnia, która się ztrii.enila \\" ogólną 
bijatykę. - \ V' powyższej '\\·iadomośoi· 
„Pos. Tageblatt", piszie „Postęp", nie ma 
slów!kh prawdy. Proodewszystikliem „So
kół" osieczyńskt nie urządzair woigóle ża
dnej 'Zabawy, p.o·wtóre nikt burmistrza ze 
sali nfo wyrzuci!, a· p0 trzecie Pola-cy ba0 

wiący się na s111L p. Pieczyńskiego nie J}O

b11·l1i się. Bliższych wyjra,śnief1 nie dajemy 
na razie d1a tego, ponieważ przeciwko p. _ 
burmistrzowi w Osiecznie wniesiono skar
gę o najście dornu. Sprawę wyjaśnimy; 

obszernie po ulkończeniiu pr-0cesu. 
Poznań. „P0stępowii" donosi p. A. 

Dąbrov.rski. z Rogowa, że anonsu JakobY: 
swojąposiad1ość chciał sprzedać nieimcowi 
w ,,Ploisener Ztg." nie umi:eścil. 

Ze Slązka czyli Starej Polski. 
Opole. W Król. N<YweiwsL we faJbryce · 

CeJ11cntUJ z<larz.ylo się straszne niesz~· . 
ście. Młynarz -cementowy Pipa z-0staJ w 
gmachu ma-szynorwJYm I)o,chwyoony pr~ . 
rzemienie transmLsyjne :l1 wciągnięty, do 
maszyn, które go zmhaiżid·ży!J'i tak, że z me·-

- A więc kochasz umie, droga Ga. 
bryeJo? 1 , • ~ .1. .. 1.aa. 

- Bote ! czy ci~ kocham!... 
Raul upo}Qny, przydąignąl <lzie'\Yczę i . 

obją\\·s.zy ją ramiemem, przycisnął usta 
do jej czola~ 

- To pierwszy pocafonek tweg:o na
rz.e'CZ.OIIlego - rzekt. 

W tej chwili dal stię słyszeć-Odgłos po- · 
'-VOIZU, v.i}eżdżająciego na dziedz.Tniec. 

xxvn. 
Gtiliryela szybko Wjyrwaia sd~ ·z J1b1c;ć . 

I(arula i rpobregfa do okna. 
- Pani d~ Brenres - zaiwotija; z prze 

rażeniem, widząc matlkę i córkę, '\\'1''.Sia- · 
dające z powozu. 

- U.s~ój się, mo;ai tdiroga, moja naj„ 
ukochaif1szai - rzekł mJoo:y; czrowtek ~ u- · 
śmiechem - powd'talln te parrJe z <:alą zi
Illiilią krwiią, bąd'ź p.ewura, ż.:e mowiy: o tooie 
nlie będzie... ·\Vkrótce zresztą dOlm ten o- ·· 

. puścisz.... Ni.c tu miejsce przys1lł ej \\'ice~ 
hrnbiniy <le Challins. 

;w, chwili, k~.y RiauJ koń-czył te sJo. · 
· wa, órzwi1 saJonu otwarlYl się. 

.Mlairgraib:ina z Leotllidą uJ<aQ:aly s~ w . . 
d'rzwiaichi salonu. 

- Czegoż to sŁ.ę dowiaduję, mój dr<>gr. · 
.c.hlopcze, jeste.ś tu .iruż po<loJmJ, przeszfo 
od g.od~iny. 
, R.~ uścisną! rękę. matki, pptem córk~„~. 

: l odpoiwledzia~: 
- Istotnie... Rozmawiałem z panną ., 

Ga:bryelą, która była! ta:k d~.rą, że dbtrzY~ 
myr\\'-a& mi tQwarziy:stw.a..„ 

- Czas musi:aił wyrjawać slę woo bał'· · 
dzo ólug1L.. - rzek ta na>.lwni'e LeQnlda. 

---; O nie, wcale .nli'e, ~wniatn an.ią„„. 

(Ci~g dal<szy nastą.Pi} 
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~cz~śliwe:go zosta·la tylk·~ bezkształtna 
ma.sa. 

Z Oleskiego. W Zdziechowicach ob
chodził ks. dziekia111 Skarplik w środę 65 
roczntcę kaplaństwa. Jubilat ma j11ż pra

'fM'!ie 91 lat, ale jeszcze je.st dość rzeźk)i, a1by 
sprawować urząd duchow111y. 

Huta Laury. Akrobatę naśladować 
chcial tutejszy robotm:k Przylbyla. Ode-

. tra wszy; paipiery z gazownj, gdzie byl pra
oowa~ przez· cfilużsey czas, poszedł zalać 
swój gni'.Cw do „Mośka". Gdy już miał je
oo·ego w głowie, powróciJ dv gaz<>'Wni, i 
.przed -oczyma z.gromadlzonych taan robo
in'ików wla·zl po żelaznej drablinie aż na 
szczyt 32 metry wysiokieg·o· komina i zia
cząl tam dokazywać i przewracać kozły. 
Następnie wziąwszy v.~ ręce przymocowa
ną tamże chorągJeW1 ii zaczął nią wymachc
\\ ać i krzyczeć: „Ni:eieh żyje Iaurahucka 
straż ogniawa !" Nadlbli1egly; atoli kominilarz 
przesz;Jwdzll mu w dalszych jego przed
stawieniach popi1sowych, i wziąwszy go 
bez wszelkiej ceremonai za kofnicrz spro
w1a>C!zil go na dól. 

- Nl;i tyfus rozchorowafa się tutaj 21-
letm:ai córka1 wdowyl Mańkorwei. Matka 
m i.afa ,sktad z mlekiem przy ulicy Rycht~
ra. Policya z.arządzifa natychmiast wszel
ki e śm<lJki ostrośni".)1Ści. Sk!łal!ł zostal za
wa rtY. 

~ 
~ 

Ma wrzesień ~ • 
zapisy\vać można jesz.cze ternz na każdej 
. p-OCZC,i·e 

„Wiarusa Polskiego" 
Prenumerata \v ynos4 tylko 

50 PENYGÓW 
a z ·odnoszeniem d.o domu 14 fen. więcej. 

Szan. Rodaków prosimy, aby starali 
się o pozyskanie nam licznych nowych 
czytelników na wrzesief1. 

Wiadomości ·ze świata. 
Z I{osyi. Car Mikofai wystosmvcl pod 

datą 1 bm. do jenerała Lntiewi'czai telegram 
z zawiadomienł·cm, że podczas rokorwaiń w 
Portsmouth odrzucono· żądania rządu ja
pof1~0 w spraiwie odstąJ)liemai Saichali
nu, zapłacenia odszkod01Waniai wojennego, 
~ania rosyjskich okirętów, znai<l'tl·jąc,ych 
się w netl1tralnych portach i w sprawti:e o
gtrallliczeinia ros1yjskich sil w0jennych na 
wodach Oceanu Spokojnego. Dnia1 29 bm. 
zgO(lzi)lh1 s!ię Japonia na wszystkie warunki 
rosyjskie, ale żądafa zwrotu obsa<lzonei 
prrez vlodska Japońskie cześći wyspy Sa-

. cbalilnu, która aż do r. 1875 była w posia· 
dam u Ja pon ii. 

. TeJegnam opiewa dalej: 
_.,Moja pe.b1ai paśw'ięceń, droga m1 ar

mia:, kirok ·za krokiem porwstrzymywala( !) 
11arclie l!iczebnie przew~ającego niieprzyjai
ciela w. Maindżuryi i odp):iertala ( !) zacięcie 
przez 19 miesięcy }.ego pochód naprzód. 
Po<li parńskiem kierow.n.ktwem, wzmocni'°'"' 
na przez przybyłe oo:tąd z Rosyi sily, iest 
siJniejszą i liczniejszą, jak kiedyikolwiek, i 
nitetylko gotową do odlparcia nJiieprzyjaJaie
Ja, a·łe d{)I Wykonania gwaltownego kłtaiku 
Ja iii .R.osya cafai wierzymy w siły mej pel
nej slawy aI1!11ii, w jej gotowość, poświę.cz 
-1~~ai sie na pożytek ojczyzny, al:e mój •.lbo
wiąz.ek przed mem sumilenriem ~ przed po
ruczony,m mi przez Bog);t a1arodrem, rozka
zuje mi·, męskość 1' wiernego serca moich 
drog1kh .R.osyain nie wystawiać na nową 
Próbę, niie narażać na bez końca ciągnącą 
się obawę wojny, aby zatrz;yma'r5 połowę 
odległej wy.spy, którą Japonia nam odstąpi 
ła 'W! roku 1875. Zw łaszcz~ ze wiig-lę.du na 
rzyjęte. przez Japończyków w sprarwre 

spy zobmviązania, przyjąl·em warunki 
P<>kojowe. 

Wojska rosyjskie wtielokrotnre wyka~ 
ly w1 dą,gu krwai"71Y1Ch walk od!w,agę i 

oświęcenie. Proszę przedstawić treść tej 
peszy mej drogiej ainnił. Niechaj ona 
·e, że jCIJ i Rosya cenimy jej ofiary, jakie 

' njłOSla w tej ciężkiej wojnie". 

Z JaponJi. „Tribuna" donos.i 21 Tiientsi 
u: ~ezadowolenie wśród Japończyków 
powodu uczynionych Rosyi ustępstw 
~rdzo wiehlde i obawiają się wyibu
rewolucyi w. cał-em pałtstwie. W To
miały ~ już odbyć demoostracye ,"} re~ 

n1uc}iI1'Y1J1 charakterze, ale wskiutc'k przo 

Kandydatem Polaków przy wyborach uzupełniaj~cych w powiecie 
t 

esseńskim, jest znany powszechnie i wielce około sprawy narodo-wej 
zasłużony literat 

' 
JOZEF CHOCISZEWSKI z · Gniezna. 

Trzeba agitować, aby w dniu wyborów wszyscy Polacy tylko na te

go narodowego kandydata głosowali. 

c1ęc1a wszystkich polączei1 kabloiw-ych, 
1 memoiliwcm jest sprawdzenie tych pogło
sek. 

Rozmaitości. 
Polityczni skazańcy uwolnieni na Sa

chalinie. Trokijski korespondent „Daily 
Mailu" telegrafuje, że <lr. MikQ!aj Rus.se!, 
który przyibyl do Jap.orniiii w sprawie p01i
tycznych ·skazr:uków, uw·olnionych na Sa
cha1Lr1~~. , dał następujące o nich wiadomo
sat. Japończ~c,y wypuśoHi na wolność 
ogółem 39 skazai1ców. Są międizy nimi: 
dr. Trig1oni, s.kazainy w r. 1882 na 20 lat 
w:)'~zven'ia za udział w zabiciu cara A1eik
san1drai II; poi wysiedz.eniu tei kary wstał 
wyslany w r. 1902 na Sachctlin1• Dal'ei Sta
nJislaw Bugajski, Józef Schm:tuss i. Bloch, 
skazan· Ł w ·Wa·rsrawie w r. 1884 i więzieni 
\V głębi Rosy1 sześć. , szesnaście i di\va
diziiieścria lat odn0śnie, pio1em rów~ni,eż ze
slani na Sachhlin. Dr. Russel ,ośwliadcza, 
że wielu polity•cznych więźniów władze ro
syjskie przenli-osty w inne strony zaraz po 
wybuchu wojny, wielu mnych w: ciągu 
\VO·iiny zdolalo uciec. Wszyscy skazańcy, 
uwolI11ie111u prz.ez Japończy;ków, udają się 
do Ameryki. Dr. Russel -0ipiekuie się nimi 
.wespól z plelwn.ym Rosyp.ninem, dziś pod
«ianym amerykańsk.im i gorliwym dziala
czem w sprawi·e rosyjskiej wolnośdl 

Bez słońca. PJmię.dzy atpejskiemi 
WY111tos.lości!ami są wsie i usfronia zloż.one 
z kilku chat, dla których slońce przez 3 
mfosi<:tce w ciągu roiku nie istnieje. W miej
soowoścach ty.eh pojawienie stlę pierwsze
gu, promyika słonecznego wiitane bywa o
gólną radością - \\"Szyscy nai cześć stońca 
śwliętują. 

Uroczysrość powitiania tak się odby
wa: 10-go lutego - bo w ten d'zień slońce 
pora.z pd.er.wszy 0d 2-list-Opada· pokazuje się 
- pasterze. ogłaszają d!źwiękami fletów i 
rogów, że stolice z za gór wyglą<la. Wó
wczas wszyscy mieszkańcy z owsi.anemi 
plhckami• w ręku wychodl.zą z chat swoich 
i na płacu wiejskim otaczają kolem najst~r
szrego pasterza, tańcząc i śpi.ewając. Na
stępnie maJąc na czele owego starttt, ildą 
doi gralflic doli.ny; tam składają placki na 
ziemi .v powracają na tąk,ę, gdzie wciąż 
tańcząc i śpiewając, cze.ki.ają na pirer\\"1SZY 
prV'rn~.eń. 

GcLY dolina już się rozjaśni, każdy bie
rze swój placek i podnosir ponad gilowami 
wszystkich w obu rękach; gdy: słońce już 
wyplynie Ponad wioskę w calY.m blasku, 
starca odproWJa<lzai.i~ <l~ domu, a ka.żdy 
wraca do siebie, aby w grvn~e roo1ziny pla
cek ów spożyć. 

Uroczystość ta pochto<lzi n~ezawodnie 
z czasów pogański.eh, kiedy sfońcu odda- j 
wano cześć boską. 

Ważny wyrok dla stolarzy \\rydal sąd 
procederowy 'vie Wro:cl.awiu. Zawudowa 
gaizeta stolarska pis-ze: Zaildad stolarski 
należący <lo fu'nny Schrater i Lehmann po-

: lecii czeladnilwwi stohrskiemu wykOIIla
nie drzwi: na akord; czeladlfllik na kliny po
k·r.aliM drzewo użytk()l\ve, chociaż w war
sztacU;e byto i·nnie dv.bre <llrzewio, którego 
po·winien by.ł n>a klliny użyć. Firma pooią
gnęlaJ cz.eładlnika za szk1odę oo odtpo\\ie
diziialnośd i potrącHa mu od z-apt.aty 3 ma.r-
ki. Z pcrwodu owych trzech marek czead„ 
nvk pozwat firmę do sądu h uzyskał dJa sje
bie 'ivyrok pomyślny. f1irmę skazano na 
wYPlacenf e czeladniJrowli trzech n~rek, 
ponieważ finnie jako praCIOdawcy nie 
prz:ysluguj,e prawo potrąca.nła od zarobku, 
atoli iicrimie pozostawiiono do \\10li p!eniądze 
te wySKarzyć osobno. co też fi nna uczyn1-
ra. Na tenninie n'.ałOWno na; nią obowią
zek udlcrw()<lnieniia, że czeladnik to u.czyndl, 
o co g-0 obwi1niano. Cze!adrulk broml si.e 
tern, ż,e drzewa użytko~~C:g'O \\~iąl w Jnte-

resie finny, ii-rma wykazał•a, że czeladm:cy 
ze szlwdą ·dla pracodawcy z.wykli zużywać 
ni·epotrzebnie drzewa droższego, chociaż 
mają po<li ręką 1inne tańsze. Sąd przyznał 
fi.rrme s~uszność, jednak karę dla czeladm
ka ustanow.:l tylko na. 1 mairkę 50 fe111., po
niew~ż drzewo użyte n:a kliny większej 
wartości nie mfalo. · 

Ostatnie wiadomościo 
P o r t sm o u t h. Traktat pokojo1wy 

podpisano we wtorek 5 września po połu
dniu o godz. 3-ciej minut 52. Z anc1ułu 
marynarki dano w chwili pocfpisanla 19 
strzałów, a we wszystkich kościołach w 
Portsmouth odezwały się dzwony . 

T y i I i s. Na Kaukazie wybuchły 
znów rozuchy i krwawe walki pomiędzy 
tatarami a anneńczy.katni. W miejscowo
ści Susza zab3to i raniono około 2ft0 osób, 
200 domów spalono. 

B a k u. Rozruchy rozszerzają się. Pa 
Ją się źródła naftowe. W szelki ruch han
dlowy ustał. Wojsko strzela.Io. Urzędo
wo irodają liczbę zabitych na 52. 

~~abożeńsfwo polskie" 
Langendreer. SIJ-01Wie<lź św. odi oohoi

ty 9 września rano. Kazania w nile<lzielę 
O g-Odz. ;li 12 QI {) 4. 

Bismarck. Spowiedź św. <>d sVlboty 
9 września rano. W niedzaelę aż do polu
dniai ir w ponie<lz:ialek rano. l(azanie w 
niedzielę po Sumóe o godz. ;li 12. 

Bismarck-W est. Kazanite w łiAedzdelę 
10 września po pot o g·0dz. 4 i pÓtem spc>
sobność <lo spowiedzi św. 

Hamme. Kazanie w nieOOielęi 1() wrze
śinia po pot. o godz. 4 ~ potem spoSQbność 
d~ spowi~ św. 

Uwaga: W niedzielę 10 września tu 
przypada uroczystość i odpust Narodzenia 
N. M. P. (M. B. siewnej). · 

Towarzystwo św. Barbary w Herten 
-0·bchodzi w niedZ'lelę dniła 10 września t. r. 
swą 15 letnią roczni.cę i uroczystość J>O~ 
święcenia nowej chorąg\Vli na sali J>. Th. 
Mummenhoffai (Hotel zur Post), na którą 
wszystkie Towarzystwa, które zaprosze
nia odebrały, i te, które d.lb· braku adre
sów zaproszeń nie odebraly, jak najserde ... 
czre~ej zapraszamy. Program uroczystOl
ści: Po po1. o<l! godz. 2 oo 30 prz.yjrnowh
nie towarzystw. O godz. %4 pochód1 d() 
kościoila na polskie nabożeństwo. Po na
bożeństwie iodbędzie s~ <lałsza1 uroczystość 
n.a sali, przeplatana koncertem orkiestry p. 
M. Pietrygi z Bruchu oraz mowalITl[ i de
klamacya.im/'. O godz. 3/i8 rozpocznie się 
teatr p. t. „Ida, hrabina z Toggenburga". 
Wstęp -Ola bratnkh towarzystw 30 fen., 
dla! nłeczlonków prz.edl czasem 50 fen., 
przy kasie 75 fen. Czk>nkowie nasze<gv 
towarzystwh, którzy zaleg_ają ze -składlką 
miesięczną, ])laicą jako nteczl-011!kl(}l\Vie. 
Wszyscy muszą si~ okazać ustawami. O 
licznY1 nd.zfal t-Ow. i Rodaków z Herten i 
okolicy jak najserdeczniej uprasza (3) 

Zarząd. 

Towarzystwo św. JM.efa w Wanne 
Wleźmie1 w niedz1iielę, <lnia 10 wrześn4a u
dzial w rocznicy Tow. św. Ba,rbary w 
tterten. Czlonkowie zechcą silę zebrać o 
~oidz. 2 po p-0l. w lokalu p. Marcyny. O 
liczny udiziiall prosi urząd. (1) 

Tow. &imn. „Sokór' w Wattenscheid 
dJOnosi ~m druhom i wszystkim roda
kom z Wattenscheid i okolicYi, że w przy
szlą niedz~elę, dtliia 10 września odbędzie 
~ ~\va z tańcem, w. saJi p. Wilke, ul. 
Vockstr. P-Ocząte.k o godl!i.nie 4 :po p..;?, 

(2) Zarząd. 

To-warz. św. franciszka w \Vanne.-Eickel 
ckiOO"Si swym c~lonkom, iż \\~ nk.--dzielę dniai 
10 września r. b. po pot o godz. 4 c..Jl:>ę
d:zj;c się miesi~czne zebra.n.Je, na którem bę
dzie: 1. plac a miesięczna; 2. W'P;·.S nowych 
czlonków. Goście mile widziani. 

Uwaga: Zarazem pi:iosilib1 śmy szan. 
Rooaków w Warme i .Eickel, c-~ by srę ze
chc.idl jak n.ajlicznLe.i przylączyć, bo n.iż to
warzystwo bylo zalażone, to nas się bar„ 
-dw znaczna liczba .R.odaików zgfaszała, ~ 
teraz jak maimy po ciężk:1ch trudach towa
rzystwo, nai zebrania m~es~zczne nas bar
d.w, ma1o prz.ychod'Zli. Przicszlego zebra
nia nie mJ-gliśmy wicale otwK>rzyt z po„ 
wodu braku czl·onków. To pra"·dziw:vJ 
\\Styd na tylu Rodaków. ·którzy tutaj nai 
pograniczu Wa.nne I[! Eickla mieszkają_ 
(3d) Sekretarz. 

Towarzystwo św. Szczepana w ·zacho-
dnim Bismarck 

obcho<lz;i w rniedzielę, dnaa IO września Pb . 
13 rocznicę swego istnienia, na którą wsz~·: 

stkich Rodaków 1 l«Jdaczki z B :smarck 
zapraszamy. Tak sairno zapraszamy t0wa 
rzystwa, które za.proszenie odebraly, tak 
sam01 te, które zaproszeń nie: odebrały dla 
brarku adresu, z31praisziamy wszy stkie z 
chorągwiami ,j' palaszami. Zaip raszany 
Tmvarzystwo św. Wojciecha z Erie i Ko
lo śpiewackie „Gw1az1da Jedności" z Bis
marck. Zabawa ;:ictrbędzie się w lokalu p. 
łfoippe., ul. Koni·g W 1ilhelmstr. n.r. 48. Pro
gram uroczystośc:l: )}01 poL od godz. r,~ 3 

do Yz4 przy}miowani.e bratnich towarzystw 
o godz„ 4 \Vymarsz do kościofa na polskie 
naboief1stw-0-, po nabożeńst\\1i 1e udamy s~ę 
nar salę, gdzie będz:ie dalsza zabawa1: Kon
cert, śp.;ewy i deklamacye. O g·ordz. 9 bę
dzie ooegrany Piękny teatr. Czfonk. to
warz,yrs t\Vj placą wstępnego 30 fen., nlie
czlonik(JIWi.e przed1 czasem 50, a przy kaisie 
75 fen. Czllrnrukowie towarzystwa naszegJ, 
którzy zalegadą trzy miesiące ze skfa.drkami 
płacą tak jak n:beczJonkowi.e, jeżeli niic za
placą przed czasem. Czlonkowie pov.1in~ 
ni się już o g()ldz. 2 stawić w czapikach i o
znakach. Czfonkow;ie, którzy p-rzybędą 
na! zabawę a n~ c p.Jsiadaią czap.kii ni ozna
ka, powinni się okazać miresięczną iks1ąże
czką, kto s,i.ę nią nie ·okaże, p!aai jako niie
czlonek. Czlonk., którzy posLadaią kartki 
di°' sp-rz.eda1nia, J>Owirnn~ się też o godz. 2 
stawić i obrachunek zmbić. Muzykę wy
kona kapelmistrz P. Ignacy l(jaczmarek z 
Bismairck. O jak najliczruiejszy udzial w 
zaba\\lii:e. i w nabożeństwie polskiem prosi 
(3) Zarząd. 

T owarz. św. Wojciecha w Schonnebeck 
ckmsi swym cz.fonJmm i wszystki:m Ro
dakom zamieszkalym w Schonnebeck i 
okolicy, iż towarzystwo nasze obchodz.i w; 
medzlelę dnia 10 września latową zabawę„ 
Początek o godz. 4 po p0l. Wstęp za na
byciem pi;ogramu. Zabawa ma chaliakter 
wieczorka pożegnałnego dla rOdchodzących 
do wojska członków. Czkmlrowńre (J.lbcyieh 
tow. winnli się oka,zać ksihtżką ikwitoo,v~~ 
(3) Zarząd„ 

Baczność Rodacy w Oberhausen-Lirich ! 
Niżej popd~swy kdmlitet porozuffilla

wszy się ze sobą, przyszedl db przekona
nia, że w tutejszej paraifH trzeba zaliożyć 
Towarzystwu polsko-katohakie. Z teg.:> Pd 
'vodu zwołujemy wszystkich rodaków, 
którzy mają t:;uniar się przyczynilć do tego, 
ażeby Towarzystwo ·wyżej wymieruione 
być mogło zafoż:me, na narad'-ę w niedzie'
le, dnli.ai 10 wrześnfa do k>kalu ·p. Wick'a 
zaraz przy kościele św. K.at1rzyny () g-~ 
;li 12 przed po.I. O łiicznYl udzfiaJ ser<l'ecz
nj.e uprasza 

l(omitet: 
Michał Szymnarski, Michał Chudaiłsiki, M. 
Maćkowiak, Jan Dobrosie\\1icz, Jan Cho
rrata, Edmund Kirstein, Piotr Polny, Józef 

Hetman, Józef Dera. 

Postbesteliungs· Formular. 
Ich bestelłe hiermitt bei dem Kaiserłi

chen Postamt ein Exemplar der Zeitung 
„Wiarus Polski" aus Bochum (Zeitungs
preisłiiste 128) ftir den Monat September 

1905 und zahle an Abonnement u. BesteU
gekJ o,64 Mk . . _.1 
» 
i:l I 

'"Q „ 
~i .... „ . 
oaQ 
re li'° 
-; ~ ~ -s. 4? ..... 
~~ 

~· 
_ Obig.e 0,64 Mk. erbałt-en zu habett, ~
scbemlgt. 
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'.: . · · Baczność lo·warzyshn ! 
~ ·Upraszamy szan. Zarządy; Towarzystw 
tak kościelnych, śpewacklich i Sokolich jak 

-Ji. wszelkich innych o nadesłanie nam 
swiYCh adresów, ile m<Wlośai do l paź-

. dziermka t. r. Trzeba podać tytuł tJwa
rz.ystwa, miejscowość, lokal posiedzeń, i 
nazwiska przewodniazącegO L sekretarza 
oraz kh młeisoe zamieszkania tj. ulicę~ nr. 
Adresy te potrubne są w sprawńei „$wię
iajózafooia''. Pożądane sa adresy towa
rzystw w calej Westfalii i Nadreni,~ i są
si·edlmch ;f.lrnwfncyj. Adresy 11ależy nade
słać list-OIW11ilc .na ręce pnze.wodnicz.ącego 
komitetn „SwiętogózafaC1a" poo adresem: 
Fr. MatySiiak, Gelsernkarchcn, Vittoria,str. 
m. 45. 

Komitet dlai spraw 11Świlęt-0józa.f.aa1a": 
fr. Matysiak, pr~ew. T. Nowackii, sekr. 

Baczność Rodacy w Ew'ing. 
Szanowni Br.aiaia ~cy! Z pewnl>~ 

ścią wre.lu z was ;jeszcze nie wie, 1z się ma
ją wyoor,y odbyć do zarządtu lrościelnegi0 
,nai drugi ITilLes.iąc, to· jest w paździemniku. 
Potrzeba, ażeby .każdly, tkto chae gfo~mwać 
przekonal się, czy jest w Ji:śc~e zapisany. 
Spis wyborców leży na probostwie. Kai
ixl'Y paraiiianin z Ewing ina \)OOWiązek iść 
na pimbo:stwo .t prze.konać się, cz:y 3est ·za
pisany, a kto jesz.cze niie jest wipisany, 
. niech siię o toi upomni. Do dzie1a: Rodacy, 
aby W1 dimu wyboróWl zwycięstw.n bylo ·po 
naszej stronlie. 
(2) l(omitet dla ·spraw ~eki duchownej. 

Uwaga:: PJi!sma, polskiei uprasza s11ę o 
powtórzeniiie powyższ.ej 'WliadJomości. 

Towarzystwo św. Walentego w Wanne. 
·W niedztielę, din.1ai 10 września 1obch0i

dz.i· Tow. św. Waile.ntego swą 16 rocznicę 
istnneni'al na <Sali paina Untersohem.an:na o g. 
4 po pot, nia- ·którą zaipna1$izarn,y wszystkich 
czloników z farni lią. Zarazem donosumy 
·czlornkom, ~eby każdy ·cztonek okazia:l się 
ustawą towarZY'Stwa, oznaktem 1i W1 czapce 
tvrw. Cz:llc>lnik:owiie: miaią wstęp wollllY. Za 
razem upmszanny sza.in. Rodaikówi z. Wain
ne, a'iJe!by naJS raczyli swą obecnośaią za
szczycić. Ni'eczlook()l\V'i'e płacą 50 fen. 
wstępnego bo będz!ie odegrany laid1ny teatr 

' " o Pod! tytulem „Pustelnik na .pusz.czy . 
liczny udzi-a.1 czlonków i rodaków up:ra
sza Zarząd. (2) 

Tow. glmn.. „Sokół'' w Essen 
~obchodzi w niiedzielę, dni:ai 10 września na 
\Wehkiej saili p. P()sta w Essen-West ul. Al
i endorferstr. II. rocznice istnienia! swego. 
Początek -0 godz. 4 po połu<l:niu 

Program zabawy. 
Część I. 

1. Kooced p. Lawn·ckiego z Bruchu. 
2. Otwarcie rocznicy (Wspólny śpiew), 
3. Cwiczenila gUn.nastycznia: a) wolne, b) 
Laskaml!, c) żeni.ziami, d) na przyrządach. 
4. Strzelanie ·oo tarczy o naigrocl'y. 5. Czte
rogłosowy śpiew, wyloonarny iprzez KO!ło 
śpiewu ,;Dzwon~". 6. Przemówienia: i de
klamacye. W wolnych chWlitach koncert. 

Część Il. 
Polonez (dalsza.i zabawa z tańcami. 

Ze względu . na doniosłość Sokvlstwa Bol
skiego , polecamy się uprzejmie l;askaw-ym 
w zig1 ędom. 

Cz0tem ! Wydział. (3) 

W1Lec w Ho mbrucb-iBarop 
'\V sprawie. wy.bon)w do «1oizoru kościelne
go odbędziie się, w medzie1lę , dnfa 10 wrze
śnia o g1odz. 0 12 j:frzed pot. u p. Schnetker. 
Rodaków uprasza· się .::> liczny udzi'al 

z polecemi~ J. l(raw~zyk. 

Wiec „Zjedn. zaw. poi." w Oberstyrum 
odbędzie się w niedzielę , "11nia 10 wrześnna 
przed pol. o g·odz. 0 12 w lokalu p, Wol
bcrga, ul. Millheimerstr. Na: porządku ()1-

brad: Nowe prawo górnicze ~ sprawy 
hutnicze. O liczn y udział w w~ecu upra:-
sza 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Wiec Zjednoczenia zawodowego polskie-
skiego w Gerthe przy BOchum 

.xlbędztie się w niedzielę, dnfiai IO września 
w lokalu p. Sókela:n<la po pot o gooz. 3. 
Na porz4dku dziennym: · J1aik.ie mnuIDY. 
·prz,yniesie w kopalniach nQWe prawo gór-
1nicze; sprawy knapszafrowe i inne ważne 
sprawy. Liczny u<lZiiał rodaków pożąda-
ITY~ 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

· r Baczność Wickede-Asseln! 
W Qiediielę, dnia 10 września p0 J)'Jt 

o ~. -4 w lokalu p. A. Heinen w .Aisseln, 
odlbędz.ilel slię konferancya delegató\VI i m~
żów zaufarua z . powiatów Dortmu.nd! i 
Hamm. Po koni ermcyi tj, o godz. 4~ od!
będlzie sfę wnec „Zjednoczein.ia ·mw po!.'• w 
tej samej sali. Na p~r.ząidlku 1-Ybra<l/: Jakie 
zmiał1!Y przyniesi1e nam W1 k.opaliljlach nowe 
prawo górnicze i iinne1 ważne spraiwy. U
czn:y udział pożądany. 

,,Zjednoczenie zaw'Odowe pols1'lie". 

Wiec przedwyb. w Stoppenberg 
odbędzie się w niedzielę, dnia 10 września 
o gooz. ll przed :poł. w sali p. l(Josterman
. na, przy ul. :Essenerstr. 1. O liczny udział 
Rodaków z StOJ>Cnbergu 1i okolicy uprasza 

Komitet wyborczy. 

Wielki wiec nolski w Laar 
odbędzie się w niedzielę, dnia 10 września 
o godz. ?~4 po poi. w sali p. Witrełiamper, 
ul. CesarSlra nr. 64. 

O łt~zny udział Rodaków z Laar, Mei
derich, DuiSburga, Bruckhausen, Marxloh, 
Hamborn, Neumilhl, Buschhausen, Sterk
rade i ·okolicy uprasza się. 

„Zwiiązek Polaków w Niemcza~h". 
U w a g a: P.ilsmai polsktie uprasza się 

o powtórzenie ni:nie}szego .ogłoszanfa. 

~~~~~~~H~illł~~~~H~ 
~ ~ ~ Gościmec z kuźnią, ~ 
lf lS mór3 roli pzy kościele i szlrole, tJt 
tlt przy dobrym trakcie zaraz do sprzed

1 
a- ~ 

~ nia, w powiecie poznańskim, oko ica. SSiJa. 
~ polska, konsens pod gwarancyl\, budynki ~ m masywne. m 
tlf Cena 23 tysiflee marek. Wpłaty po- ~ m .trzeba 10 tysięcy ma.rek. Na odpo- m 
~ wiedź znacze k. ~ 

m li. Golczyńskl, ~ 
~ P.a.lędzie kościelne pod Jo~fowem powiat ~ 
~ Mogilno. ~ 

~~~$f ~ftt-~~~ttt~~~ 

•••••••••••• •• 
: S_~ład =-t~W~f._Ó'!~ kol_~ial_!IYC~ 
9 w dobrem położeniu z eleganckiem urz'łi-

• • 
• ~eniem, z powodu stósunków lamil'jnych 

J8St od zaraz do sprzedania. W a.run ki 

• bardzo korzystne. Zgłoszeniu p zyjmuje • • Jan SzJmkowiak 

• • • • 
• 'W GBnni1'feld, Katserstra.sse nr. 2 • • • •••••• ••••••• 

Za il'5t;raty i rekll 1ny Reda fe~ y.1 ~u 
bee Pubłi~mości nie oJiJQwiada. 

Baeaaeie! 
Dobne zaprowadza~ tab~ do załywania 

poleca 

Jan Gajewski., 
balwierz 

w Bernf', ul. Babnhofstra..sse nr. 9~. 

Naprzeciw gościńca Meinha.rda. 

••••••••••••••• 
• Polak • O szukam od 1 stycznia 06. rizieriawy • 

• 
shłatl.a holonialneao, lub cygar • 
z urzfłdzeniem ale bez towaru. Zgłosić 

4li uprasza eię do Ehpedycyi :,Wiarusa • 
• Polskiego" pod lit. J. C. D. • 

••••••••••••••• „ ... „„„„„„„„.„ .... 
Uczeń! 

Syn poczciwych rodziców polskich może wst~pić 
do mego składu towarów koioniałnych 
1 łokclowJch jako uc2eń na w;sługę. 

Ignacy Ja n ko wski, 
wanne, 

ul. Aptzkarsks 6 a. Apotheken;itrasse 6 a. 

Szanownym Rodakom poleca~ mój 

salon golarskł 
połl\czony ze zakładem do wyrywania plombowania 
wprawiania nowych zębów. Zarazem polecam 
wielki w-ybór · 

wiązarkó"N, kart, powinszowań, listo-
stow ego papieru 

wszystko z polskim napisem. Taksamo 
wielki wybór c1gar i papier'1sów. 

Kreślę się z szacunkiem 

. Wacław Kaube, Oberhausen 
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kożuchów, bielizny, szelek:, rek:awiczek, lasek. 
portmonetek. 

Reparacye, pociąganie parasoli o<l deszczu 
slońca. 

Polecam szan. Rodakom i towarzy
stwom obrazy religijne, oraz narodowe we 
wielkim wyborze. Pieczą,tkł (stemple) tak 
dla torwarz.ystw jako prywatnyich osób po
dlług zamówienia. Wykonuj~ wisz.elide dru
ki jako programy, afisze, karty wizytowe i 
inne rze·czy gustowne szybko i tanio. 

2 ezeladników 
krawieckich 

potrzebujQ na duże 
i małe sztuki od za
iaz, tylko na dobrą 
pracę. (3) 
W. oraezyński, 
w Gerthe p. Bochum Oprawiam najtaniel korony ślulbne 

(wieńce) i wiązarki. Mam wielki wybór 
obrazówi z muzyką. 

fabryka ram i zwierciadeł. Hurto-
wna i detaliczna sprzedaż. Polecam się 
szczególnie towairzyswom polskiem w ra
z;i·e potrzeby pamiątek. dyplomów: etc .. 

Adam llicbczyński 
Gelsenkirchen, ul. Hofstr. nr. 3. 

I :Rudolf Robert,nast. I 
, właściciel M. Gerber, 

Kamen, narożnik ul. Weststr. i Schuhtr. 

Na~~-szy i na·jwiększy w Kamen interes specyal. 

Eleg. garderoba dla panów i ehlopeów. 
I I Pracownia ubrań podług miary . 

przy gwarancył za dobre leżenie. .„ 
Wszelka garderoba do rob.oty. 
S?ecyalny oddział 

koło k oscioła kato I. 

2 czeladników 
szewskleh 

na stałe zatrudnie
nie przyjmi~ zaraz 

Antoni Zajka, 
"'7anoe, Karlstr. 2c. 
Gertbe, Kircbstr. 82c 

3 do 4: 
robo1n ·k6w do ce

gielni 
pr.r,yjmie zaraz(~) 

1

8. Goldmann&Co. 
Dortmund-Come. 

I Specyalność ! 
Prawdziwe wa.rszawekie 

,,Noblesy'' 
IO sztuk 20 fen., 
s~ do nabycia. tylko u 

F. Józefoskiego, 
llerne. 

Wiec „Zjedn. zaw. poi." w Marxloh O B łJ \W I A ~l. Ba.hnhofstr. 52. 

Bacznośś Rodacy 
w Waae I okolłey ! 

D .noezę jak na.juprze.iu iaj Saaowym 
Rodakom w Wanne i okolicy, ii z d11iem 

1 września otwieram 

interes fotograficzny~ 
przy ul. kolejowej nr. 96 róg Karlstr. 
ob 1.K kościoła katoackiego. Polecam się 
Szanownym towarzystwom do fotogra
fowania. grnp towarzyskich, grup teatral
nych jako też grup weselnych i familijnych, 
i t . d. :Mam na.dzieję, iż Szano\\. i Rodacy 
zech( ą mnie popierać w moiem przed-
liliębioratwi • Z ?zacun.kim 

J. Gruba • 

Kto pragnie posiadać 

książki do nlbożeństwa w 1•ięk.nej 
w mocnej opr:'.:wie 

niech sobie zapisze 

,,Bo ie bądź miłościw". 
Książka „Boże bądź miłosciw" zaw iera, 

bardzo piękny zbiór nabożeństw i pieśni. a kosztuje 
w nadzwycza.i pięknej i mocnej oprawie 3,60 mrk.~ 
6 mrk., 7 mrk., 7 50 mrk., i 9 mrk. Książ d: ę tę 
przesyła.my poprzednim nadesłaniem · nal€żytości 
albo też za zaliczką pocztową. 

Adres: „Wiarus Polski", Bochum. .... 
Hoebstr. 12. Rochstr. 12. 

Wyprzedaż 

.OB U W I A 
latowe;:o 

..- po zniżonych 
· wyj(\tkowo tanich cenach. 

Aby towar uprzątnąć 
polecam obuwie zuanej dobr:j jakości i dobrze 

leż\ce, dopóki zapas 8tarczy: 

Pantofle darrskie z korkami 140 
teraz tylk > nr. ' 

Dam'\kie trze. ze sprzączk. 2 35 
Bkóra d J czernienia teraz tylko mr. 1 

Damskie trzewiki z guzikami 
i do sznurowa.ni& ze skóry, chevreaux"B 75· 

i boxcalf teraz tylko mr. ' 

Damskie trzew. do sznurowania 
i z guzika.mi, brunatne i szare 6 90 

teraz ty!ko mr. , 

Damskie pantofle s&órzanne,2 3D 
czarne i czerwone teraz tylko mr. I 

Męz&ie pantofle skórzanne, 2 60 
c.r;arne i czerwone teraz tylko mr. ' 

Półbuty męzkie do czernienia ,-
hardzo trw~łe 4,25 

teraz tylko mr. 

Męzkie bułbuty, brunatne 4 75 
z koiiej skóry teraz tylko mr. ' 

Męzkie trzew1kj do sznurowani.11, 
brunatne z koziej skóry 6 go 

teraz tylko mr. , 

Trzewiki męzkie do sznurowania 
ze skóry nc„evreaux" i b~xcalf: B 2c 

teraz ty.ko mr. , ii 

Partya 

trzewikóiv dla dzieci· 
białsch, brunatnych. siwych i czerwouych7 

dalej trzewików z płótna żag:iowego ze sprz~
czkami, do sznurowawa i z guzikami, szare, 

brunatne 1 si we. 

Po cenach zaku pna : 
trzewiki do gimnastyki i Lawn

f ennis. 
rrzewiki do podróży w wielkim 

'--~~-· wyborze. ~--

Otto Fangmeier, 
Bo obom, 

12 HoChstrasse 12 

odbędzie się w nie@Jielę dnia IO września dl . J.. • d . . lk d b . i . Ko10 :a~!~t~; 
1905 na sali p. I(()senthala, przy kośdele a pan. panvw, i zteci tJ o o reJ trwaLe1 . z powodu 

katoli;ckim o godz. 11.Yi w połudrtie. o li- jakości, po cenach bardzo tanieh~ zbiegu ,o- ~ wszelkleg~ r~dza~t--
CZ1ny udzfal PTiO'SJ koliczności bardzo tanio~ 

--~~"~Z~je~d~n~oc~ze~n~~:_:za~·w~o~d~o~w~e~po~ls~k~~:'~'·~~~~~~~~~~!!!l!!~!!~~~~~~~!!!l!!!!!!!l!!!!!!!l!!!!~~„~~-B-~cb~µm_,_vv_llh~elm~· atr-:::._·1_9_~-:~ll:-:-0-e~h~s-t_r~.~l-2~.----~ll~e-e~h~•~t=r=.=l=~'=' •. 
. • „.,.._.-.. ~ 1.a ••• akld ł ~ o400W1edz1;;;'A•to1 t 8 r • ł •kl w liocb1ro- Na~lldem ł aci<:J·nkamł Wydawnictwa „W11 flłSa Polskł920" w Bocham. 



lir. 201. Beobam. pl'1ek· 8-go wneśala llOI.-· Boll li,. 

lodlłemi1 p1s•o ladtrwt . dla} Polak611 aa obn7ini1, pośwtt•o•t oświame· orąz sprawo• 1u&dowym, politycznym i zarohkoY! -~ 
I 

Wycb()(c.lzl codzlto.nle :z; wYf•tkiem dni poświatecznycb 
PrntlJ>lata kwartalna na poczcie i u listowych wYllOSi 
1 mr. 50 fen .• a z odinoszenłem do domu 1 mr. 92 fen. 
,„ Wi•.rus Polski·" zapisany i est w cenniku pocztowym ~ łmlt Boże za llarc I DJczyznc I 

Za inseraty płaci sif: za mie.lsce rządka drobne1Zo dnu-• 
ogłoszenia zamieszczone przed inseratami 40 fen. JO• 
często oglasza, otrzyma rabat. - Listy do „ Wiarv1ta.. 
Polskiego" należy frankować i podać w nich dokla>ł · · 

pod znak!em •• t. polniscb" nr. 128. ny adres piszacego. Reko·pisów sie oie zwraclł 

Redakcya, Drnkarnia i Księgarnia znajduje się w Bochum, przy ulicy Maltheserstrasse. - Adres: „VV'ia.rus Pcr!ski"~ Bochum. -· Telefonu nr 1414. 

Rodzice polscy! Uczcie dzJecł swe 

•ttlć, czytać J pisać vo polsku I Nie jest 

Pelakłem, kto potomstwu swemu zniem

iłlYe 1ię pozwoli! 

Z •Jpadków dnia. 
Traktat pokojowy podpisan-0 

jak już <looos11iśmy, we wtorek Po połu-
' dniu. ,~atin'' pisze, że na podstawie do
niesień z Portsmouth jest w możnośai na
szkicować. warunki rosyjsko-japońskiegia 
traktatu pokojowego. Wstęp traktatu prZY
JJOmina ziarI11!anowanie pełnomocnikóW1 i 
stwier<liza osiągnięte przez nich porozu
mdenie. 

Artykuł I. stwierdza przywrócenie po
koju i przyjaznego porozumienia między 
Rosyą a J apooią. 

W artykule II uznaje Rosya przewagę 
~'llteresów japońskich w I(orei. 

Art. III zajmuje się równoczesnem o
próżnieniem '.Man<lżuryji. 

Art. IV ośwfadcza, że prawa RosYi na 
półwyspie Liaotung przechodzą na Japo
mę. 

ArL. V stwierdza handlowe rówoou·:.. 
prawnienie wszystkich narodów w Man
dlżuryi. 

'Art. VI dotyczy podzi:~lu koki Kuan
czeng. 

W art. VII. obowięzuje się Rosya i Ja
Ponia przeprowadzić połączenie kole}owe 
l(uanczeng. 

Art. VIII. postanawia, że obie części 
tej kolei mają być tak administrowane, że
by ruch obustronny nie byl tiamoiwany. 

W art. IX. Rosya odstępuje cz~ Sa
chalinu aż do 50 stopnia północnej szero
kości. Wolna żegluga w deśrninie le Pe
rouse ri w Tatarskiej cieśninie morskiej zo
staje ustalona. 

Art. X wylicz•a prawa rosyjskich kolo
nistów na Sachalinie którzy zachowują 
woją narndo\.vOść. Jednakże J aponfa mo
że wydaHć zesla(iców. 

Art. XI przyznaje Japoni pra-w1a rybo"" 
los twa. 

W art. XII oświadcza Japonia i Ro
sya, że odinawia traktat handlowy na za
sadzie najwriększego udogodnienia. 

Art. XIII. dotyczy jeńców wojennych 
i zaplaty faktycznych k()SZtów 11ch utrzy-
manda. , 

Art. XIV. postanawia, że traktat bę
<l·zie zredagowany po francusku i aingi!ei
sku. W wypadkach spornych uchodzić ma 
tekst francuski za autentyczny. 
, W myśl art. XV. ratyfikmcya ma nastą
pić w aiągu dni 50-iciu. 

Art. I dodatkowy powiiada, że oipiróż
nienie Mandżur,yi przez {)lbie armie musi 
trastąpić w ciągu 18 miesięcy. Dla strze
żenia linia kolejowej mogą oba mocarstwa 
zostawić po 15 żołnierzy na 1 kilometr. 

W II art. dodatkowym powiedziano, 
że osobna komisya ma ustanowić linię gra
niczną na Sachalinie. 

Telegramy. 
Port s m o u th . Baron Komura wraz 

z resztą członków koml.isy.i japońskiej udał 
się do Bostonu. Rosyjscy pełnomocnicy 
udali się do Nowegojorku. 

Tok i o. Odbyło się tutaj wielkie 
zgromadzenie, na którem zaprotestowano 
.Przeciw warunkom pokoju. Następnie u-
1'.ządzono demonstracyę przed biurem ga-
zety rządowej ~J<okumin". , 

B e r I i n. Urzędowo podają że liczba 
wypadków cholery wzrosła 6 września na 
90 zeslabnlęć i 26 wypadków śmierci. 

P e t e r s b u r g. W Baku palą się 4 
źródła ~we. Straty \wynoszą wiele 
milionów rubli. 

Polacy na obczyźnie. 

W Bruckhausen sprawę towarzystwa 
św. św. Piotra i Pawla o rogatki odroczo
no. Termin naznaczony na 30 z. m. nie o<l
był się. 

L_.Z!!!!!!± 

Jak wygląda oświata ludu 
w kraju 

„Dzienniik Kuj.11wsiki" zamieszcza pod 
powyższym nagłówkiem na.stępujący smu 
tny ()brazek:: 

Dowia<lujcrny się prywatnie - bo na
turalnie u nas P•oilaków arc,ytmdną rzeczą 
jest myśleć, a ero· d:opii•er·o pis:t:ć i zajmować 
siz pubhcznemi spra\.vami - że tu i O\V

dz1e insrektorzy szkólni, a na\\'iet nauczy
ciele za1pro\va·dlzają w swej gorliwo·śd ger,_ 
manizacyjnej w szrkolach ludowych języlk 
niemiecki już nawet przy wykładzie religii 
na najniższym stopniu. 

I cóż na to mcLzice polscy? Niic ! Bo 
oni ,nie mają czasu", pomyśleć o przysz
ł·ośc11 swoich dzieci i zastanO'\Yić się nnd 
tern, jakie niebezpieczeństwo zagraża 
przez t0r ich p·otomkom. Niemcy bardzo 
d·oibrze wiedzą, że Jest spora Ji.czba u nas 
takich ciemnych i zobojętniblych na wszy
stko, których można strzydz nożycami me
mieckiemi jak bara.ny; on·i mwct jęku bo
lesnego nie \Vydadzą, gdy ich system ger
manizacyjny powoli dorzyna. Nie darmo 
mówri przysłowie, że tylko naj\viększe Cie
lęta idą rzcźn1ikowi w pęta. · 

U nas n:estety takich cieląt najwięcej 
s'ię znajduje. Ojciec lub matka nie zapyta 
się dziecka, czego -0no s'.ę uczy w szkole, 
jak też nauczyciel przy rel'g.ii do dzdeci 
mó\vi, czy po polsku, czy po niemiecku, 
1-:;cz cieszy się jak nagi w pc1krzywa.ch, że 
st1rsze d'Z1ewczę tak już „galantnie" umie 
napisać adres po niemiecku do syna, -0<1-
slugującego wojskowość. To jest więc u
ciecha tak:ego poczciwca naszego, którego 
Niemiec poni ekąd sluszni·c nazyrwa: „dum
mcr Polack". 

Smutne to, lecz pmwdziwc. Ten sam 
poaciwiec, który w obronie swmch dziieci 
sw.ojcj w.iary i języka polskiego 111ie ma w 
gębie s!ów obrony i trzyma z strachu 
przed urzędnikiem pruskim kapelusz lub 
czapkę w ręku, jak przed jakim świętym, 
jest odważnym dopftero w karczmie, przy 
kieliszku ·i tlam dla lada glupstwa wobec 
swo1·ch pokazuje m,ęstwo i śmiałość. Przy 
pierwszej lepszej spo~obnośd włóczy się 
po sądach prusikich ku szyderstwu haka
~ystów, ale gdyby w sposób olby1watelski 
miał się ująć za dręczoną wyklad'em n4e
miecikim dziatwą polską, to Zl tegJ zucha 
naraz staje sii.ę tchórz, boby inspektorowi 
szkólnemu lub komisarzowi musiat stanąć 
okl()r w: okQ, a przecież on przed nimi jaik 
przed' pólbogami pruskimi zawsze żyje w 
strachu i na ich widok drży jak w gorącz~ 
ce. „Ja tam nie będę pisal zażalenia, niech 
tam Wóitkowiiiaik oo~iis,ze, przedeż oo ma 
czas i ciągle z księdzem gada" - tak re
z-0nuje niejeden·1 jeszcze myśli, jaką on tQ 
mądrość powiedział, bo mu kumotr za to 
dal tabaki. Wojtkowiak naturalnie Bogu 
ducha winien, ani do ·nady, ani też rd/QI gro
mady i tak bez żadnej przeszlrod'y z naszej 
strony szkola dokonywa poJWOhl, lecz sta
le zupeloogo n~emczeniia. polskich <l!zieci. 

Czy nasil gospcx4lrze, chalupni.cy lub 
robot:ni<;y po wsilach nie są zdolni groma
dniej pomyśleć o sp11aw~ch kh obchodzą-

···~~ 
cych? Czy nie ma pa naszych wsiach po-
ważniejszych gospodarzy, którzyby się ta
ką sprawą zajęli, przyjechali do miasta i 
tutaj z rozumnymi· ludźmi1 się naradz.Hi, jak
by takiej samowoli urzędnikóWi pruskich 
zapO'bie<lZ.? Ale prawd<lj, na to nasi gospo
darze nie mają znów „czasu", bo to sprawa 
publiczna, która ich nie obchodzi tyle co 
wlasna. Gdyby tylko chod2lifa o sąsila<la, 
aby na niego skargę napisać, że jego· gęsi 
na miedzy trzy klosy tgryzly, albo o ter
min u komisarza, że kr-0wai obca ·deskę z.ła
rnula, to i konie: się znajdą, chociażby to 
byto p()d'czas największych żniw. 

Talk to u nas wygląda oowi.ata ,narod()·
wa, takie i·est poczucie obow;iązków oby
wa telskikh ! Kto by, temu nfo choiał dać 
w;iary, ni·ech się tylko przypatrzy nasZ'ym 
podkomitetom wiejskim i ich dzialalności 
agitacyjnej. I(omitety istnieją u nas zimie
ruia ty~ko. Gdybyś zażądal furmainki u na
szego gospodarza w celach ,agitacyjno-wy
bo.rczych lub narodowyich, to chyba by 
wolał się sam zaprząd'z db woza. jak gdyiby 
ci mial dać koni; przecież konie to zawsze 
dawni ej dziecfaic dawal1 ! 

W takich stosunkach ciężką jest nasza 
narodowa obrona L kiepskie nadzdeie lep
szej d1lai nas przys.ztośd, bo nie jesteśmy je 
szcze dojrzali politycznie, a d1a :narodowej 
sprawy brak nam zapału. 

Jeżeli chcemy przyiszlość oprzeć ua 
ludzie naszym, starajmy· się koniiecznfo o 
to, żeby ten lud nasz nie był ciągle niedJ
tęgą poUtycznym i baranem zawsze goto
wym do strzyży niemiec!ki·ej. 

„Lech" POtwierdza p-OIWyiższy opis 
„Dz. I(uj." 

„Straż" ma tutaj szerokie pole d2ialal
ności, by przez urządzenie wieców w ka
żdej w..ih>sce rozbudzić pJrczuaie obywiatel
s:kie i świadomość narodową. 

;\iljard w w dzie, 
I(o.respondent wiedeńs•kiego· "Ol. Na-

rodu" pisze: · 
Urzędowa ,,Wiener Allgemeine Zei

tung" zw.raca slusznxe uwagę na wieMki 
rozdźwiięk, jarki zachodzi· między słJ~ami 
delegatów rosyjskich w Portsmouth i fak
ti:łmii, ujawni·onymi podczas wojny. 

Dyp1omaci japońscy objawHii podczas 
rokr0wań pokJjowy:ch niebywały takt, po
wściągldwość, umilarkowaniie. - Ani' razu 
nie rzucili pobitemu przecn,vnikowi upoka
rzającego "bi11da zwyciężonym"! 

R.osyanie postępowali inaczej. Cały 
św:i at wie, że R.o~ya przegrala wojnę. Miu
m0 to delegaci rnsyjscy nadużywają w 
niebywlaly sposób umiarkowania, objawio·
ne:go· podczas rokowań pokojowych przez 
dyplomacyę japońską. - P·oniewaiŻ prze
grali wojnę na polu bitwy, radziby wmó
wić światu za każdą cenę, że zwyciężyli 
podczas nJarad. pokojrrnwych. Z<lJbi:ą się 
wawrzynem wartości zagardlkowej. 

Witte, gdy s·amojazd1em przyleciał z 
arsenału marynariki do hotelu Wentworth, 
krzyczał julź z daleka doi ttumu turystów: 

- Pianowie, R.osya nie potrzebuje pła
cić nic! Ani susa, ani kopiejki! 

Ten okrzyk: ,,Ani susa, ani kopiejkii!'; 
p0wtarzal <lio znudzenia. Przedeż tutaj nie 
cho<lzilo o ruble! Walka się toczyła o he
gemonię Polityczną w Azyi wschodniej! -
To przodownictwlO roobyla JaPonlila.! 

Zresztą i w rubla1ch Rosya stracila 
wiele. 

Witte jest wybornym rachmistrzem. 
Ong~ bYJl szefem buchalter~ na loolerach 
póln~cno-zacho<llruich, gdy Jan Bloch stał 
~ czele tych ostatrnlch, potrafi zatem tat
WJO co do susa i ~ do kopiejki obliczy~ 
stracone p-rzez Rosy-ę niiłiony. 

. Nie mówię o k1osztacb codziennych z 

dnia na dzień na wydatki wO'.ienne, niezbę
dnie potrzebnych. Mam na myślii sumy, 
wylurone na fortece, matcryal wojen.ny, 
okręty. 

Odlrwśnie do tego punktu pewien zna
wca udzielił piątkowej „Neue freie Presse" 
wysoce zajmujących H.czb: 

Na obwanowame Portu Artura prze
znaczono w 1900 roku kredyt 300 mHio
·nów franków, w 1902 roku dalszy kredyt 
w sumie 250 milionów, zaraz Po wyibuchu 
W10jny trzeci kredyt ·do wysoknści1 120 mi
lionów. franków. To dąje. 11azem widką 
sumę. Po roku 1900 fortyfikacye prze.d
sfawialyi wart.ość 100 milionów. - R.azem 
wlożone w Port Artura pieniądze doszly 
do sumy 770 milionów franków. 

W owej twierdzy. P-0' luty 1904 r. na
groma<lrono amunic}')r, b~wełny strzelnił- . 
czej, węgla ,t zaipasów na sumę 10 milio
nów franków„ Przed oblężeniem nagro
madzono materyalów za drugie 10 mibio
nów. To daje - nie licząc sum, wyrzucJ
nych na przełamanie olbrzymich trudności 
transportowych - 20 milionów franków. 

Eskiadra w Porcie Artura Hczyla 7 
pancerootów I klasy, 8 krążowników 2 
kanonJerikil opancerzone i 30 torpedlowcÓw 
różnej wriellmści. Og·ółem 125000 beczek 
<Jbiętości. Admiralicya r~syjska podała 
pod ikon1iec 1903 r. wartość tych statków na 
145 mi.lionów franków Trzeba od tej 
SU!TIY oollicz,yć wartość statków „Cesa
rewii'cz", „Askoid", "DianJa" i Pallada" 
które schroniły si-ę dÓ vbcych" portów: 
Doliczyć ·natomiast trzaba sumy, wydiane 
na naprawę owych statków. Nadto trzeba 
doliczyć wartość krąio·wników flotyt wla
dyw-0stockiej. Zginęly „Ruryk" Nowik'• 
i „Bojarin". Dolkzyć też nal~; k.:>szta 
naprawy. dężiko pokiereszowaneg-0 „Boga .. 
tyra". 

·Wreszcie trzeba wciągnąć w rachubę 
koszta budowy mniejszych statków które 
utonęły skutkiem wybuchu min. ' 

Pozycyla do Jdciągni.ęcia wynosi 35 
miltonów franków. Dolkzyć należy 18 
milionów. Slowem, w aiągu 1904 r. R.o
sya straciła w samych statkach 128 mil'io
niów. 

Podczas bitwy w cieśninie Koreańskiej 
(27 .dlo 29 maja 1905 r.) po stronie rosyj
sk~ej przap'adlo 12 pancerników 5 wielkich 
i 4 l11.I1łiejsze krążowni.kii , 8 kr~żOWlllików 
pomocniczych, 9 antytorpedowców. Re
prezentują one wartość 150 milionów. (Nie 
liczymy gotówki, przechowywanej na stat
ka1chi admiralskich). 

Daje ~Ot razem 1068 miliionów franków. 
A teraz inne Illaklady budowlane w 

Aorcie Artura ii w Dalnym, tamy, wm<l.y., 
szos.y, magazyny irtd. Od 1894 r. Rosya 
wydala na te roboty 100 miHonów fr.; na 
TIOborty kolejowe i ziemne co najmniej 30 
milionów. 

Słowem, Ros}'!a wpakowała w Port 
Artura, Dalnyj .i fl.ortę milard d ;vieśoie mi
lionów franków. 

Straty japoński1e na flocie obliczają 
znawcy w ciągu wojny na okrągle 200 mi
hionów franików.. Równoważy je przecież 
zdobycie szeregu silatkó'w wojennych ro
syjsikich. 

P. Witte nie płaci wpraiwdz.ie ani sus21 
po WÓjnie; w ciągu Wojny przecież jenera
lowie •i1 adinl1rałowie rosyjscy stracili tak 
dobrze, jak gotówką, 1200 milionów fran
ków w samym tylk0 Porcie Artura i na 
I11{)IJ"Z u. 

Ziemie polskie. 
Z. Prus ta,..Jt(Mfnfo~ Warmłr f "1fanr „ 

Włec w Toruniu rozwtąi.any. ()gro~ 
mne rzesze ludu przYbyly na wiec P,C>llie-



' zialkowy do Torunia. Gdy p. Jan Brej ski 
opuścit sale, by udać się na dworzec po 
posla J(orafntego, który na wiecu owym 
milal przemawiać, komisarz p. Sz<:zepan 
:OOZW1<\Z3lt wiec bez podania po,vodu. Po
mędzyi ludem powstalo wielkie rozgJ-ry
{:Zenie. 

Pan Brejski wniósl przeciw p. Szcze. 
panowi zażalenie do· jego przelofonej \Vla

l;dzy. 
P.oskl Końaniego p.:>witano -0krzykaml 

„Niech żyje!" W środę miał się p.:>n-0wnie 
odbyć. wiec, na którym przemawiać mial 
posel J(orfanty. 

W.iec „Zjednoczenia Zawo'dowego" w 
Chełmnie zagair p. Augustyn Spandowski 

•Z Chełmna. Przewodnictw()! -0<lldano w rę
ce p. Terberta, sekretarzem obnano p. Le
wan<lowskiego, lawnikamh pp. Grzyba
czewskieg0 i Szarafińsk1ego. 

O konstytucyi robotniczej i JJ<)trzebie 
orgarnizowania się robotnika ptzemawilal p. 
Sobiecho:ws.kli z Orudziąd'za , zachęcając 
-wiecownr.ikówi, aby jak jeden m4ż przystą
'Qili do „Zjednoczenia zawodowego po!ski1e 
go". Po przeczytaniu ważniejszych pa-

. nagafów ustaw i gorących słowach p. Ed
mnmda Olowackiego z Chełmna przystą
pion-0 do z.apisyiwania czloruków, na k tó
rych zglosifo ~ę natychmiast 77 osób. 

Mężami. zaufania -Obrano pp. Jana P!ia
seckieg0, Ed'.m:.mda Qlowackego, Józefa 
Lew~ndowskiego i Antoniego Szarafilń

, skiego, poczem wiec pochwalen'iem Pana 
Bog~a ·okolo g~iny 3 zamknięto. 

Tuchola. Hrabiai Konigsmark sprzedał 
wf()ść Zalno komisyj kolonizacyjnej. Cena 

· kupna wynos1la 1 250 OOO marek. 
Malbork. „Nielt11iecki1 dzień", który 

m ial się 16 i 17 września odbyć, odroczono 
do wiosny przyszleL N~emcy obawilają 
si ę bowiem, że zjechawszy się z, różnych 
stron do Malbo-iika, pochorowaliby na 
Gholere. 

Zblewo. O godzfoie 10 \\11eczorem 
znalazł rubotnik Felsiki na żwirówce asy
stentkę Pocztową pannę Malewską, córkę 
nauczyciela z Bitonii, be.z życia. Piannę 
M., jak wikrótce stwierdzono, pozbawi'Jno 
f:ycfa dwukrotnym wystrzałem karabinrO· 
wym. Bodeirzenie padło natychmiast na 
listowego Kamischkego, który się do n·iej 
młecat a odprawiony Zl ni:czem, odgrażat 
się wobec świadków. Stwierdz,:mo, że 
poży.czyt sobie dubeltówkę, którą też w 
mieiscu ustęPQWYm w pobliżu kościoła 
'6dszukano. Kamischke stawił się sam są
eo\VIF okręgowemu w Starogar<l!zie, ~dzie 
ro naty<;htn1ast aresztowan.:>. 

Nowyport. Robotnika Liebrechta ja
kiś .dotychczas nie wykryty totr zakłuł n~

. i>em na ulicy. 

Z WieL Kr Poznailskieao. 
,.,Sperlingłust" f\aZY.Wać się b~ nadal 

2.aprzepaszczone przez p. Grabskiego dQ
, bra Wróble na Kujawach„ 

·ranna do towarzystwa. 
, PowieU Ksaweregił de' Montepłn. 
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(Ciąg dalszy). 

- No, nareszcie jesteśmy; - mówiła 
·pam de Brennes ~· i mam nadzieje, żę n~m 
ft·rzefba.czysz to mimowolne opóźnieni.e„. 
Nie wiedząc, że tu jesteś , niie s.piesz-ytyśmy 
si ę z pnwrotem. 

Le-0nida zdieła kRpałusz i manty1kę.„ 
Podała to wszystko Gabryeli', mó"'Wiąc do 
niej: 

- Zanieś to do mojeg.01 pokoju, proszę 
ci.ę. .. Nje będę potrzebo\\llła dzw0nić na 
Justynę.„ · 

Gabryela zaczerw1enita s i ę po uszy, 
, poglądając na Raula. 

Mrody czfowiek nagle pobladł. Brwi 
mu sJ.;: zmarszczyły, usta poruszyly, lecz 
powści~gnął się i nie rzek~ ani slowa. 

To, w us1yszar nied.awn<> ~ ust Oa
bryeli o projektach' margrabiny i LeJ<nidy 
zamlm~lo mu usta. Wtl(Ok jego skrzyż.Ji. 
wal sie z wzrokiem Gabryeli, która wy
szła, na()sąc kapelusz i lekkie okrycie pan
ny de Brennes. 

- Siadaj, kochany Raulu ... - rzekta 
margra~ina, hilorąc sama krzeslo. - Ocze
kiwałyśmy hvoiej wizyty z ntecien>biv.nt
ścią ... Miałeś w icie interesów niepra-
wdaż? ' 

- Tak, droga pan{, bardzo wiele ... -
· cdrukl pan d.e Challins. 

- Afe teraz. jesteś pan już. zupełn~e 
swobodnym? - rzekla Leoni<la ożywio
nym tonem: - Będziemy częściej się wi

·~-0.ywać, mam nadzieję il liczę oo ro... Czy 
-wiesz pan, panie Raulu, że przez pana Po-
':J;dnit:~my grzec.h deka wo-śc~ .„ 

Miejscowości Dąbrowa i Dąbrowskie 
olędry, polor.lone w porwiecie oow.:>tomyśl
sklim, przechrzcooo na kultume ,,Eachen
st~in". 

Szamocin. Komisya k~lonizacyjna ku
piła, jak donoszą z Szamocina do ,,Ost
deutsche Presse", folwark Laskowo, obej
mujący -0k-0fo 1300 mórg, od p. Kronhei
m1 w Bydg0szczy. 

Krotoszyn. DoskonalYi dowcip udal 
się niemieckiej poczde. Oto pa'W!na fi<nna 
kuJJ11.ecka mag<leburska wysiała hist do pol
skiej fabryki w Krotoszynie, która istnłeje 
pod nazwą „Krotoszyńska .Fabryka Wyro
bóWi ·Woskowych". Owa firma magde
burska przetłomaczyla finnę tutejszej fa
bryiki na niemieckie i a<lrewwala: „An die 
I(roioschiner \Vlachswarenfobiaik". Poczta 
krotoszyńska odeslala ten list do Magde
burga, twierdząc, że od\bilOrca listu poczcie 
nieznany. Na zażalenie firmy magdebur
skiej odlpisala poczta, że w Krotoszynie 
Zllf;lna jest tylko , ,Krotoszyńska fabryka 
Wyrobów Wosko·wych," a nie ,,Krotd
schiiner Wachswarenfabrik.". 

Poznań. Za „Orędown!,ikiem"' podana 
przez nas w1ad:omość o czen\1onych \vstą
żeczkach zaplecionych w warkoczach koń
skich ] {) zakazie policyanta, nie zgadza 
się z prawdą. Prezydent poli.cyi poznań
skiel p. Hellmann dDniiósl „Orędownikowiu 
że przesłuchi·wano urzędowo tak owego 
P'O·licyanta jak doróżkarza. P ierwszy i<:l·
świadcŻyl, że „z prostej ciekawnści tytko" 
d<>wiladywal się, dla czego wplata się lw
niom wstążeczki w grzywy, a doróżkarz 
odpowiedzŁa~, że dla tego, aby włosy ro
sty w jedną striornę. Na tern się skończyło. 
Połicyant bynajmniej niei żądał usurnięaia 
wstążeczek czerwonych i zastąpienfa ich 
c~:irnemf.. Doróżkarz pnotokólarnie pc·
twier<l.ził na policyf zeznanie poldcyanta. 

„Tak daleko, P!iSze „Orędownik" w 
streszczeniu przesiane akta policyjne w tej 
sprawiei. Korespondenta naszego z m1~asta 
p. J. prosimy, aby na przyszłość <loni0sił 
nam tyłko prawdziwe wiadomośai. Z na
szej strony dodajemy, że zdarzenie, o któ
rem mowa, wydawać nam się musiało pra
wdDpodobnem po procesach o maciejówkit, 
p0 karnch za ko·kP.rdY1 czerwono1-biale na 
cy!mdrach doróżkarzkich i tylu innych 
sprawtach, 1którym z policyi dotąd! nie za
przeczono. 

. Mlimo to prostujemy powyższą wiado
mość. choć p. prezydent policyi ze spno·
stowania rezygnuje, aby nie wywołać W· 
dejrz.enia, że z rozmysłem fałszujemy <>pi
nię publiczIU\ za przykladem hakatystów. 

Ostrów. „G~. Ostrw." ;donosi, ~ iżQ 
gJspodarz Walenty Sz~talnli'ak z Sh~rsze„ 
wa w powiecie jarochńs.kdm sprzedał 66 
morgowe gospodarstwo komisyi ko}()ni·za
cyinei, a gospodarz Szuka Z/.KJekzewa pod 
l(ościanem sprze.dał wl&tsność swoją d'\\'Dł11 
żydom z Kościana i to bez najmniejszego 

- Przezemnie paP.J? a to jakim spoS<J
bem? 

- Obiecując nam zwierzyć saę ... 
Raul udał zd2iw'ienie. 

· - Czyż mówitem o jakiemś Z\l:ierze-
niu, 

- Nfowątpliwie, a nav:et mial•o być 
bardzo waż.neitl). gdyż jak pan mówiieś 
chod2Jiło o paf~skie szcześoie ... 

- Szczęście to rzecz rzadka, pragnie 
sie go ........... oczeilwie - spodziewa .... a naj
częściej nie przychod-zL 

- Jerleli jest ktQJ nie mający prawa te
go mówić, to chyba ty, p~ie Rauru ! -· 
rzekll:l marga.bina. - Szczęście samo rdo 
ciebli.e \Vcho·~i. Srnlier.; wuja, w tak mło
dym wieku robi cię panem olbrzym.jej for
hmy. 

- Pieniądze mogą <lać roz.k-0sze, ale 
nie szczęście.„ - rzekł Raul. 
~ Ależ to paradoks! - oo~zv.·ala się 

Leonida - pirnąd~ jest królem świata, 
jest wszystk.iern ! 

P.)zwolisz pani, że będę przeciwne· 
go zdania. 

- Oho! moje dzieci, nie s.przeczajde 
się - przerwała margrabina. - Pogarda 
bogactw jest w bardzo dobrym guście, i 
najmniejszej IV:e sprta\via przykrośd, k.iiedy 
się je pDsia<la. Ale nie o to chodzi. Ocze
kujemy obiecanego zwrerzenia... Wszyst
ko oo ciebLe dotyczy, mój Raulu ... bardzo , ' 

nas interesuje .... Mów więc.„ 
Raul mi.al umysł prawy i zacrni z 

gruntu naturę. W~·e<fząc o z1fudzenilach pa
nri de Brennes względem siebi~, uważał za 
swój obowiązek rozczar<;>wać. je. 

- Będę pana-0m \\<ięc poslusznym ·
odrzekł - l0 cz .ciekaw1ość wasza me bę
dzie za<l.m,T-Oll(}ną, nie tYile bow:iem pragnę 
zwierzyć sj.ę p(zed pan?ami, Jak raczej pro-
sić 10 ra-dę. , 

- O radę? ... - zapytała nrn.rgrabina. 

pow-0du. Żydzi zaplacdiJ tylko 300 ma
rek za morgę. - Strach pomyśleć, oo si~ 
~ eje ! Czy; nfo należałoby odbywać Wlie
cówr w te; sprawie. 

Poznań. W sprawie cholery ·donosi 
prezes policyi, iż na zapytanie wystane do 
wladzy Policyjnej ~ Hamburgu otrzymał 

, odpowied~, że zachorzały, na.i cholerę tam~ 
że rosyjski wychodźca nie przeszedl przez 
kontrolę stacyjną dla wychodźców w P-0-
znani.u, ty1ko dostal się do Hamburga po 
za granicamlii W. Ks. Poznańsk;ieg0. 

Ze Ślą.zka czyli Starej Polski. 
Wiec polski w Pawłowie. Od dwóch 

przeszło .IRt odbył się w niedzielę znów je· 
den polski wiec przedwYiborczy, ZiflÓW. raz 
górnośl'ązki lud! mial sposobność usłysze
nia żywego slowa zachęty z mównicy wie. 
cowej i1 mógł poskarżyć swe trosktl 1t żale. 
Z sposobności tej na wezwanie Polskiego 
I(om:tetu Wyborczego dla Slązka lud pol
ski z okręgu katowkkO·'Zabrskiego sbrzy. 
stal też skwapliwie, tak i.iż obszerna sala 
Herzberga w Pawlo1w ie (Paulsdorf) pod 
Zaborzem zapełni.fa się po same brzegi, a 
spory tlum musial od.lejść z tlliczem do dJ1-
mu, ponieważ polkya z powodu przepel
nienia sab nikogr01 już wpuszcm.ć nie chcia· 
la. Władzę pioHcyjną reprezentowalo aż 
.czterech żandarmów i tyluż policyantów, 
którzy: atom nie potrzeb0wa1i wkraczać, 
gdyż pomi111ąwszy chwiilowe krzyiklb TI hała
sy, urnądzlane przez obecnych na sali so·
cyalistów, zebranie od.byk> się w zupeł." 
nym spokoju, a porządek n.a sali utrzymy
wała obywatelska straż wiecowa, kilku 
dzielnych wiarusówt, którzy kilku zbyt 
krzykliwy~h i hałasujących czerwionych 
„townrzyszów" grzecznie: lecz stanowczo 
wyprosili z1a drzwli. 

Wi.ec zagail o godz. 3 po. południu 
czfonek komitetu wyborczeg101 p. dr. Hager 
li Zaborza. Przemaiwiat11 pp. redaktor Sie
mianowski z Oliwie, poseł Korfanty i ro
ootnik Pyika z Zaborza. 

Chdal też przemawfać socyalista Mo
rawski, lecz przewodniczący byl zniewn
lanyi -0<lebra~ mU' gl-0s, gdyż zebrani nie 
chcielnl go słuchać. 

Mysłowice. Ciekawy wypadek wy
chrzyJ się tutaj w tych <lniach. Na kotn0-
rze rosyjskiej przytrzymano niejakiego 
Haltena, 1kalekę, który swego czasu utracił 
był przy pracy praw.ą nogę, wskutek cze
go przyprawliono mu drewnianą. Bez. 
imienny list jakiś zwródł uwagę pol11cyi na 
niego, poddano go więc na komo.rze, gdy 
wrncal z Katowic, ścisłej osobistej rewi
zyi. Szukano i· szukano, leczi nie można 
bylo nic podejrzanego znaleść przy nim. 
Nareszc~e odp1ęto mu przyprawioną nogę, 
i, - o dziw-0 - z drewnianej nogi' wypad~y 
dwa rewi0lwery. Rozumie się, że broń 
skonfiskowano natychmiast, lecz także i 
- sztuczną nogę, ponieważ praw:() cłowe 

- Tak jest. 
- W jakim przedmiocie? 
- W przedmi-0cie zamiaru, iaki p:Q-

wziąiem. 

Leonida s.fuchala z fatwą do zr·ozu
mienfa chciwością, od samego początku 

caJej tej rozmowy. Sama pani de Brennes 
-rów1nież byla b:,.rcr.ro wzruszoną. 

Raul rnówit dalej: 
- Bylaś pani' przyjacf.ół'ką mojej mat

ki< i. mn1e okazywałaś zawsze życzhlw.ość, 
panią zatem nh.turalnie, chcialem pr..osić J 

radę, kiedy i<Izie o moją przyszłość. 
„M.argrabina spojrzała na córkę. 
Le-0nida zrozumiafa znaczenfe tego 

spoirzen11 il zaczerwdcmta się po uszy. 
Manewr ten . nie uszedl uwagi· pana de 

Challins i dowiódł mu, o He Gabryela mia
la słuszność. 

- Slucham dę, R.aułu , nietylko z uwa
gą, ale sercem d1!em - rzekla pani de 
Brennes. 

- Rzecz to nad'e r pr-osta ... - rnówi·ł 
Raul calkiem naturalnym tonem. Jestem w 
p.oilożeniu niezależnern.... wkrótce obejmę 
majątek, którego cyfra o \Vłiele przev.ryż
sza moją ambicyę i moje nadzieje... Czy 
nie zdaje się pani, że byloby r.:>zsądnie o
żenić się? 

Leonidzie serce biło g\vałtiownie. 
Niema wątiplrnrc śc~ wkrótce zostanue 

"'icehra:biną de ChalłiJJs i miliionerką. 
- Istotnie to byloby bardzo r.:>zsą

dnie ! - odpowiedziała margrabina. - Ra
dzę ci z całej duszy, mói ~ulu, ażebyś jak 
.najpr~ej przyprowadził do skutku to mą
dre pĆJstaoowtienie„. Ażeby zaJąć w świe-
cie miejsce go.dnc naz\\~iska, które nosisz, 
})O''\\rirl•!eneś kobietę postawić na czele twe
g·o domu. 

- Tak właśnie myślałem L z góry by
lem przekonany, że mogę UczY'Ć na sl9Wa 
zachęty z ust pani.„ Ot.ót mój dfug zapla-

mówi wyraźnie, że skc11iiskować należy.: · 
nie tylko towar przemycony, ale także l . 
„środki", za pomocą których go .przemy-· 
can0t. - W. tym \Vypadku owym .. śro<l~ „ 
ki1em" byłaby więc sztuczna nJga p. Hal
tena. Mogtob.y się więc zdarzyt. że p. 
Halte:n utrad po raz drugi nogę, lecz tym , 
razem tylko - sztuczną. 

"'iadomości ze świata. 
Ostateczny rezultat rokowan pokojo„ „ 

wych w Portsmouth wywolał powszechne 
zdziwienie i rozczarowanie. Nikt me przY-·
puszczal, że Japończycy w ostatniej chwili 
okażą taką uległość, zrzekając się .Jd.szkn
dowamra wojenneg·o i pó.lnocnej częśc i Sa- . 
chalinu. 

To zdz·iwienie i riozczarowtanie znala 
zl10t sw.ój wyraz w glosach prasy. które 
prodinosily dyplomatyczne „zwycięstwo'~ 
Rosyi i zastanawiały się nad przyczynami 
takiej p.:>wciągliwości Japami. Pomiędzyi 
sinnemn wskaZlywano1 111a dyplomaty~zną. 
czynność. innych mocarstv.r, pod' naciskiem 
których Japo·nia miała jakoby ustąpić. z~ 
taki nacisk mocarstw byłby m0Żliv1·y. tru-
dno zaprzeczać, czy jednak m.stąpi l rze
czywiście - przyszłość do]J'iero okaże . 

Lecz czy i bez takiej interwe 1;:;y i Ja
ponia nie miala dostatecznych PJW Jdów dCJ, 
przyjęcia warunków rosyjskir::.h? Czy; 
istotnie można tu mówić c. „pornż.:: ~„ J y-1 
plomatycznej J;aponii? 

Nie ulega wątplrlwośd, ie to, co ,„ cho
dziJ.o \V zakres ż,ywotnycll jej inte rt>sów. 
Japonia 1C»siągnęta ,i sprawa wypta ~ .\- i'.1iJ 
niewyplaty odszkodowania oraz · o:lsr:wie
nia czy też niei0<lstąpienia północn~i : zdd 
Sp.chalinu nie może wywrze2 żar111ego 
wplywu na nstotną warto·ść icj zd~)by,'.ZY, 
w WiOjnie z RJsyą. 

A te zdobycze , jakie osiągnęła · Japo
niia, mają daleko większe znaczenie, n~ż <J

trzyman!i.e odszkodowania i północnej czę
ści Sachalinu. Zyskanie wpjlywów tia Ko
rei i usadowien.1e si ę w Porcie Arthura, a 
nat0miast zmuszeni1e Rosyi do 1opuszczenia: 
Mandżuryi, dlaje Japonii toi, o co właściwie 
walczyta: zyskała ona z.naczn,y wplnv 
na- ląd.zie wschodniej Azyi, na tomiast Ro-. 
sya mając tylko jeden port Władywostok, 
zamarzający w ciągu kilku miesięcy zim:>
wy.ch, przestała być groźną potęgą na Da
lekim Wschodzie. 

•Jedynie wJęc tylko upór i chęć Ul}O

korzenta wroga', m0globy popchnąć Japoń
czyków do dalszej wojny, il' co zatem idz.r.e 
do dalszych ofiar. Dla każdeg.01 państwa 
prowadzenie wojny. jest uciążliwe1 choćbY; 
tJczoną byfa w jak najlepsz·.rch warunkach . 
- a Japonia n.ie była przeareż zmuszoną. 
toczyć na gwal't W'Ojn.ę ! Nadto przy ro
kowaniach pokojowych musiał się okazać 
char;ikter i ducJl narodu. Tu w&śnie le„ 

eony, to jest obiecane przezemn1e zv.ie 
rzenie„. 

Leonida, d1otknięta złem j.akliemś prze-
czuciem, zadrżała. 

- Cy to \\~szystrk·o? - zaw~ita.h. 
- Tak jest, pani, to wszystlro. 
- Ależ - zauważy la pani· de Brennes . 

- sluchając pana, vdawaloiby się, i e to 
chodz·t o jakiś mglisty, oddalony projekt. 

- Nie, pan1 •.• Postanowienie moje jest; 
stan.D .... vcze, .nieod'\\'Ołalne ... 

- I czy zarówno, łak p:ostaoowienie 
i \vybór uczyniony? - wyjąknęla mar
grabina drżącym głosem. 

-Tak pani. 
- Czy nie będzie nii edyskretnem za-

pytać słę, czyi w-y·bór pański "padl na osobt; 
nam znamt? 

Loonida i jej matk:a przestały 001d:r
chać.. 

- Pytanie nie jest bynajmniej niedys· 
kretnem ... - rzekł Raul z uśmiechem -
chodet o os<Ybę, której panie nle znacie„. 

- Pan~ de Brennes uczuta .krew str· 
gnącą '" żytach. S~;idlta z v.-;ysokości !„. 

- O osobę, która zasługuje zarówno 
na rnitość jak i na szacunek - mówill dalej 
Raul. Kocham Ją -0dd11wna„. lecz zmuszo
ny byłem czekać, zanim zostatem w zupel 
mości panem samego siebie. 

Slowa te Raula nie pozostowdaly że„ 
dnej rmdziei. Matka i córka obie powsta· 
ty.„ 

- Mój drog1i chłopcze - rzekła mar· 
grabin.a z. wi'<L'Jcznym1 przymusem, Ż):.::z~ 
c1, aby t\\·ój wyrbór zapewnił ci szczęście. 

- Zapewni mi je rnezawodnie ! - od„ 
rzekł Raµl z rozJaśnioną twarzą - ~ 
silną wiarę. . _, , , 

(Ciąg dalszy nastąpł~) 
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11e przyczyna, że- Ja1>0ńczycy ograniczyJi 
swe żądania, nie upierają-c się prz,y przesa
dzonych wymaganiach, i poczynili' t. zw. 
ustępstwa". 

" > 

Ro.zmaiłości. · 
. Japonia katolicka. Dooosihśmy nie
:ciawnoi o odznaczeniu, jakie spotkalo dtwór 
cesarsM w Toki.:>, o tern, że wszyscJC n.ioo
maJ dotychczasowi posrowie dyplomaty
czni paflstw europejskich otrzymali - w 
dniu po<!pisania J)(lkoju w Oysterbay -
11angę ambasadorów. Równocześnie z tą 
wiadomością prasa europejska dowiedziała 
się, iż Jap.:mia zaw~ązuje ściślejsze stosunk.1 
z Watykanem. 

P-0między biskupami Ameryk1 Pólnin
cnej, którZY1 przybyli/ do Rzymu, znaj.do
wal się ks. Wilhelm O'Conneł, Irlandczyk, 
dawny: rekt-011 amerykańskiego kolegium 
w Rzymie, pratat wybitny. Pius X. po,
wrierzył mu teraz ważną misyę do mikada, 
doręczenie własnoręcznego listu, w którym 
papież wyraża rządow:i. japoi11skiemu naj
żywsze podlziękowanie za Jpiekę religijną 
nad ż,ołnierzami1 kat-Ohkami1, wziętym~ w 
.ni ewolę, gdyż rząd japońskt nakazał, aby 
mieH obstugę religijną ks-ięży. Jednocze
śnie Ojciec św. dziękuje za zupełną S\VO
bodę, jaka prz,yznana została obrządkowi 
katolickJiemu; ks. O'Conn.el pojechał d..:> 
Ameryki, a stamtąd udaje się d'o Japoni~L 

Nie jest to zresztą pierwsza misya pa~ 
pieska da1 mikada. Już w roku 1885 ks. 
Osouf, obecny arcybiskup w TokiJO, przy
wiózł list Leona XIII. do cesarza, w któ
rym zmarty papież -0świadcza1ł się z wszel
ką wdnięcznością i uznaniem dla cesarza i 
rządu. Mikado przyjął uroczyście posła 
papneskiego z ceremon'ialem, przyjętym dla 
ambasadorów. Tym, który go wtedy 
wprowa<lzal do cesarza, byt p. Kar-01 Sien
kiewicz, J}Osel francuski w Japonii, gdyż, · 
jak wiadom-0, Francya miala protektorat 
nad katolikami na Wsch-0dz1e. Dzisiaj -
rzeczy się z.mieniły! Pius X. ruie ma po
wodu ani IJl{)iności nawet, od\\'olania się 
do Fr~ncyi. Stosunki między Watykanem 
a Francyą są zawieszone, wikaryusz apo
stolski nie będzie trudlziił p. Juliusza Har
manda, obecnego posta Rzeczyp<)spvlitej. 

Przyjęcie, jakiego doznał \Vtedy ks. 
Osouf, nie zostawialo nic do życzenia. W 
kilka lat później wyszto prav ... ·o w Japonii, 
udzielające wolności wYZnarnia, „o ileby 
nie b,yta przeszkodą dla pcrządku pP.ństw-0·
wego Pokoju \l nie staJa w. sprzeczności z 
obowiązkami Japończyików, jako obywa
teli-". Kiedy też umarł Leon XIII, arcy;bi
skup (gdyż tymczasem katedra w TJ.kio 
podniesiioną została do .arcybiskupstwa), 
rozeslał zaproszenia na egzekwie dworo
wi cesarskiemu. Otóż cesarza reprezen
towar wtedy n.a nabożeństwlie żalobnem 
baron Komura, dz.isiejszy przedstlawic1ei 
Japonii na uktadach w Bortsmouth. Nowy 
Poseł jap0ński w Paryżu, p. Motono Ithiro, 
wychowuje swoje. dzieci w religii katoli
ckiej i otwarcie to czyni. 

Dwoma unłwersytetamd w Austryi, 
cieszącymi się Po' Wiedniu największą licz
bą słuchaczy są uniwersytet łwow"Ski i 
wszechnica J~g?iellońska w Krako'\\nie~ WY
kaz frekwencyi uniwersytetów w krajach 
austryackich na letnie półrocze 1905 <>We-

. wa bowiem że w Wiedniu liczono 6134 
słuchaczów 'we Lwowie 2610, w Kralrowtie 
1883. W d~lszym ciągu nastąpują uniw·er
sytety: v.1 Gram 1614, czeski w Pradze 
1315, w Insbrucku 916, w Czerniowcach 

. 6.38. ' 
80 milionów przegranych w hazard. 

Jak bardzo hazard iest rozpows.z.echnio
ny; Vv1 Ameryce, wikazują cyfry pienię
dzy, stawianych rocznie w gry hazar?owe 
w stanie nowojorskim, amerykanskim 
Monte Carlo. Nowe domy gry p0wstały 

- , nieomal codziennie w ostatnim letnim se
ronie. Ogólna suma przegranych dJ~~-0-

. dziil we<llei ostrożnych obliczeń do 80 miho
nóWi marek. z tej cyfry przypadało 60 mr
lionów na grę w totalizatora - itakłady. na 
wyścigi koni. Wiele egzystencyi zupt>!nie 
został-Of zrujoowanych. Niejakiś Cani1eld, 
PoSiedziciel jednej z takich jaskiń gry,. ~a
rob11 w ostatnim roku okoto dwóch m1ho
nów marek. 

Od Redakcyi. 
Panu Blochowi w Essen. J e-Zelil Pan 

ę ·, nawet do reidakcyi uważa za stósowne·od-
e. ·zyWac się w taki sposób, tedy nie dziWlilmY 

się i ani jeden rozsądny, czlowrlek temu 
„ si~ dziwić nie będzie, że ludi polsltii c01raz 

gk>śniej mówi o szlachcie" westfalskiej. 
Czyn, o kt6rym P~n pisze, potępiamy s~
nowczo, ale swoją drogą zazna~zamy, ~e 
.ci pan:owrie którzy tracą zaufanie lu®, wt

' :n~ mogą j~dynie przypisać sobie samym. 

········=······· Baczność P~lacy w powiecie Essen! 
Kandydatem Po1akóvr przy wyborach uzupełniaja,cych ,„ powiecie 

esseńskim, jest znany powszechnie i wielce Qkolo :·prawy naroc1o~vej 

zaslniony literat 

' 
JOZEF CHOCISZEWSKI z Gniezna. 

Trzeba agitować, aby w dniu wyborów wszyscy Polacy tylko na te

go narodowego kandydata glosowali. 

langendreer. Spowiedź św. o<ll sobo
ty 9 września rano. Kazania w nied.ziiele 
o gotdz. 012 i· o 4. 

Bismarck. Spowiedź św. -Od' sJboty 
9 września rano. W niedz~elę aż do połu
dniai i w pomedzfalek rano. Kazanie w 
niedzielę po Sumie o godz. 012. 

Bismarck-West. Kazaniie w n11\edzdelę 
10 września po pol. o g0dz. 4 i potem spo ... 
so.bność do spiowiedzi św. 

Hamme. l(azani.e w niedz1ielę, 10 wrze
śma po pał. o godz. 4 ·i potem spowbność 
dJ spowiedzi św. 

Uwaga: W niedzielę 10 \\' rześnia tu 
przypada umcz:ystość i odpust Narodzenia 
N. M. P. (M. B. siewnej). 

Nabożeństwo polskie w Elberieldzie 
odbędzie się 10 września o godz. 30 Po 
poi. w kośdele św. Wawrzyńca (St. Lau
rentiuskirche). W sobotę wieczorem i w 
niedzielę sposobność do polskiej spQIWlledzi 
św. Po nabożeństwie nadzwyczajne po
siedzenie w lokalu Klotzbahn 5. (1) 

Zarząd Tow. „Zgoda" w Elberfełdzie. 

Towarzystwo gimn. „Sokóf' w Herne. 
Przyszte zebranie odbędzi:e się w 

przyszłą niedlzielę dni.al 10 b. m. o godz. 
04 w domu czeladzi katohickiej1, przy, ul. 
Nowej (Neustr.) Na porządku dziennym 
wyikład dh. Nowaka i inna ważne sprawy. 
Uprasza się wszystkich druhóW o przyibY,
cie. Goście mile widzn.ani. Czołem! 
(2) Wydział. 

Towarz. gimn. „Sokół" I. w Marten. 
W niedZiieię dnia 10 września o godz. 

11 przed pol" -0dbędZie się nadzwyczajne 
zebranie. Są bardzo ważne sprawy do za
latwienia, przeto o jak najliczniejsze i 
punktualniejsze stawienie się prosimy. 
(2) Czołem! Wydział. 

Towarz. św. Wojciecha w Wetter n. Rurą 
W nie~elę dnia 10 września odbędzi.:! 

siię walne zebranie. Będ!zie zastępca prze
wodniczącego obierany. Zarazem donosi
my, iż mamy: bardzo ważne sprawy do za
łatwienia. Zebraru-<'! rozpoczn'ie się a g~. 
3 po pol. oo. sali p. Overbecka. O licme 
stawtielliie się uprasza Zarząd. (2) 

Koro śpiewu ,Gwiazda Jedności" w Oel-
senkirchen-Blsmark 

donosi swym szan. cz.tonkom, iż w nie
dz!lelę 10 września o g@. 1 odbędzie się 
miesięczne zebranie. Zaraz po zebraniu 
b~d~ie lekcyi..a śpiewu. O jak najliczniejszy 
udział uprasza s'ię. Cześć polskiej pieśni! 
(1) Zarząd. 

Tow. śś. Pit"Otra i Pawła w Bruckhausen 
oznajllllia swym członkom, iż przyszłe ze
branie odbędzie się w. lokalu p. Bussa, ul. 
Oriin.str. Aby z obrad towarzystwa wszy
scy cztonkowie byt1 zadowoleni, przeto 
jest powinnością wszystkich członków, U
czn ie~ pnuktualnie się stawić. Goście mile 
widziiani. Zarząd. (2) 

Baczność - Ałstaden ! 
Przyszłe zebrame odlbędzie się w nie

dzielę dnia 10 września o godz. 2 po pot 
Uprasza się wszystkich druhów z Alsta
cfen, iżbYi się wszyscy stawm, p.Jniewtaż 
będzie obór nowego .Wydzi'alu. Czołem! 
(2) Wydział. 

Towarzystwo gimn. „Sokół'' II. w Marten 
dooosi sWYm czl<>nk-0m, iż w. medzielę, 
dn'ia 10 września o godz. 3 po pohtdniu odl
będq!e Siię zwyczajne zebranie na sali p. 
Spechta. Zaraz po nabożeństwie: odbędą 
się ćwiczenta. l(ompłet druhów po2ądany: 
Goście mile wi<lrziani. Wydział. (l) 

••• 
Tow. gimn. „Sokót' w Liitgendortmund. 

Walne roczne zebranie odbędzie się 
dn.a 10 wrześniai b. r. o godlz. 3 po pał. w 
lokalu p. E. Buschkamp. Na porządku 
dziennym: Obór Wydziialu, sprawia dru
giiej naszej rocznicy i rozmaite ważne 
sprawy. Upr1asza się tych druhów, którzy 
zalegają ze skladkami miesięcznemi, ażeby 
raczyli się z nkh wiścić, che<tc brać udziai 
w zebraniu ł rocznicy. W przeciwnym 
razie będą trnktowrani jako1 gośdie. Uprai
sza się Rodaków, którzy są przychylni idei 
Sokolskiej, aby raczyli na powyższe ze·
branie przybyć i wstąpić w nasze szeregi, 
szczególnie młodzież. O liczny udlzdal dh. 
uprasza silę. Gośeli1e mile widziJi.ni. 

Uwaga: O godz. 6 próba teatru. (2) 
Czołem! Stan. Karólczak, prezes. 

T-0warzystwo św. Wojciecha w Baukau 
p.o<fraje swym członkom oraz gościom do 
wiadomości, iż przyszłe zebranie odbędzie 
Sitę w niedzielę, dnia 10 wrześnna o godz. 
4 po pol. na wielkiej saJi p. Scherbrucha. 
Po zebraniu wolne piwo. O jak najliczniej
szy udział uprasza się. 
(1) Zarząd. 

I(oło śpiewu „Fiołek" w Recklingh.-Siid 
(Bruch). 

W niedzielę, dnia 10 wrześnita o godz. 
~ 12 przed poł. odbędzie się miesięczne ze
branie. Zaraz po zebraniu odbędzie się le
kcya śpiewu. O jak najliczniejszy udział 
czlonków: w zebranm i śpiewie uprasza. 
(1) 7.arząd. 

Uwaga: Zebrania i lekcya śpiewu 
dla tego się odbędą przed południem, po
niewai po południu jest 1:oka1 zajęty. 

Sekretarz. 

Baczność! · Kottenburg! Czołem! 
W niedzielę, dn. 10 września urząd~a 

nasze gniazdo swą drugą, rocznicę istniema 
na którą wszystkie gniazda 1oraz wszyst
~ich rodaków z okolicy K-0ttenburg jak naj 
uprzejmiej ·zaprasza. J>Qcząfp.k zabawy o 
god:znie: 4 Po pot na sali p. Telsrowa. Mu
zykę 1dostawi nam p. MusieJak z Castrop. 

Uwaga: Druhowie ćwiczący naszego 
gniazda winnn się stawić już o g. 1 po po
ludniu. Czolem ! Wydział. (2) 

„Sokół" w Witten ! 
Szan. druhom poda}em",Yl d:o wiadomo

ści, iż przyszle zebranie nasze odbędzie 
się o godz. :02 (nie o 5-tej). Komplet dru
hów bardzo pożądany. Na porządku dzien 
nym pomiędzy innemi ważnemi sprn wami: 
obór przewodniczącego. Goście mile wi
dzfani. Czołem! Wydział. (1) 

Uwaga: Po zebraniu po~edziemy na 
zabawę „Sokola" w ttombruch pod Ba
ropell]. 

Baczność druhowie w Scharnhorst ! 
Niniejszem daje s~ do wiadomości, iż 

w niedzielę, 10 bm. odbędzie się nadzwy,
czajne posiedzenie o godz. 5 po pot na sali 
p. Hamke, zatem prosi się druhów, aby, się 
licznie stawi~, gdyż mamy ważne sprawy: 
oo z:alatwienia. Tak samo prosimy Roda
ków, którzy „Sokołowi" są przycbyln·i, 
aby na wymieniDne posiedzenie przybyli. 
Goście mile widziani,. Cz-0lem ! 
(2) Wydział. 

Towarzystwo §w. Marcina w l(ray. 
.w nfo<tzielę, 10 bm. odbędzie się za

bawa połączona z tań<;em. Początek o g. 
4 po poi. na salii towarzyskiej p. Kófenher
ster, I(ray-Sild zaraz przy dworcu l(ray
Sfi.d. l(]artki wstępne ·dla czlonków swego 
tow. 25 fen., dla obcych przed czasem 50 
fen., przy kasie 75 fen. Kartkh:· są do naby„ 
cia u przewoonicząceg·o i w lokalu towa
rzyskim, Za~d. (2) 

-~~~ • ~: • • ,-..•1 ~~"~,JJ;~ci 
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PodZlękowanłe ! 
Szaoownym czlonlwm Tow. św. Mar

cina w Kray, tak samo siostrom z Bractwa 
Różańca św. i nad.zelatorowi, tal że wszy
stkim rodakom i krewnym, którzy udział 
braL1 w pogrzebie mojej kochanej ż.:>ny: 

śp. JOZEPY CIBSIELSI(IEJ 
dziękuję serdecznem Bóg zapłać! 

Tak samo d.zrękują wszystkim powy ... 
żej wymienionym si.ostry Maryanna i Mi-. 
chałina i ojciec zmarłej, który z rodzlirr
nych stron przybył, aby córkę swą na wie
cznY' spoczynek na obczyźrnie zaprowa
dzić. W imieniu ra.dziny Stróżyk. 

~· 
~~~ &BBll 

Baczność Rodacy w Carnap i okolicy. 
Urządzamy zabawę polską u p. Fryca 

Papsta (ul. Sedastr., koło Oarnap) w nie
dzielę, dnia 10 września o godz. 4 po IJ'(>l. 
O jak najlicziniejsze przybycie Rod!aków 
proszą za komitet 
(2) Piotr Janows~i. Andrzej Biskup. 

Towarzystwo św. Józefa w Herten 
donos~ sw,ym czł,onkom, iż w ruiedzielę, d. 
10 września odb~dzie się zebranie v godz4 
2 po JXJL O liczny udziait uprasza się, 
gdyż mamy ważne sprawy do omówienia 
o d!o-z.orze. kościelnym. Po zebraniu bierz~ 
my udziat w rocznicy Tow. św. Barbary w 
Herten. Zarząd. (1) 

Towarzystwo św. Barbary w Oberhausen. 
Przyszle zebranie odbędzie się w nie

dzielę, 10 września o 5 godz. po pot. 
Uwaga: Tow. oosze bi,erze udział w 

uroczystości poświęcenila nowej chorągwi 
To.w. św. Józefa w Osterfeld, która się od
będzie 10 bm. Odjazd z Oberhausen o g. 
3 po pot O jak najliczniejszy udziaI prosi 
(1) Zarząd. 

Bractwo Różańca św. w Castrop 
przyp.omina siostrom, iż WJ rnedzielę, 10 
mrześnia (Narodzenie NajśWl. Maryi Pan
ny) jest nabożeństwo różla:ńcowe. Upra
szam S~ostry, raby, się liczniej zebraly na 
nabożeństwo, bo w święto Wniebowstą
pienia N. M. P. stawiło się bardzo mało, 
choć jest nas trzy, sta.. Wstyd mnie ogar.„ 
nąt w kaplicy przed zakończe111iem, że Wl 

takie święto nikogo niema, i;>omim<:>, że już 
tyle razy .bylo oznajmione, że kaiżde święto 
M'. N. jest nabożeństwem różań·cowem. U
praszam zatem o jaknailiczniejszy udziat. 
(1) Przełożona .. 

Tow. św. Franciszka-Serafickiego w Hof-
stede-RJemke 

donosi swoim czlon:k.:>m, iż dn. 10 września 
urządza 14 rocznicę swego istnienia. Z 
powoou zakazu policyi urządza Tow. za
bawę w zamkniętem kole czł1onków na sa
li p. Natropa. Program zabawy: O godz„ 
2 krótkie zebranie w lokalu zwyklych po.. 
siedzeń. O godz. 3 wymarsz na salę zaba.-. 
wy. O godz. 4 otwarcie zabawy. Od g-Odz. 
4 aż do 8 taniec przeplatany deklama-cya
mi. O godz. 8 teatr p. t. „Kulturnik". Bar„ 
dzo wesoła sztuka, wykonana przez czlon ... 
ków na czele z p. J. Taliarczykiem. Muzy
kę dostawi nam p. Kuik zi Herne. O jak 
najliczniejszy udzial •W zaibllwie uprasza: 
(2) Zarząd~ 

Uwaga: Kto by z Rodaków chciał u
dzial wziąć w zabawie, musi się przed za
bawą dać wpisać na członka. Członkowie 
winru si~ stawić Wi czapkach i oznakach. 

Zarząd. 

Wiec przedwyborczy w Steele · 
odbędzie się dnia 10 września o godz. 11 
przed pot. w lokalu p. Fryca Drees, ulica 
I., :Rottstr., na który się szan. Rodaków 2l 
Steele i okolicy zaprasza. 

Miejscowy komitet wyborczy polski. 

Wielki wiec prze~vborczy 
w Katernbergu · 

odbędzie się w niedzielę, dnia l O września 
o god,z. 5 po poi. w sali p. Wennera przy 
kościele katolickim. Porządek obrad: 1) 
Zagaje:l1lie. 2) Nauka o wyborach. 3) Dl~ 
czego Polacy na obczyźnie winni ~<>SO.. 
wać na Rooaka. 4) Dyskusya. 5) Zam
•knięcie wieca. 

O liczny udział Rodaków z Katember• 
gu,' Rotthauseu, Scbonnebeck i całej okoH~ 
cy uprasza się. 

Na wiecu przemawiać będą Rłówcy za 
miejscowi. i 
Powiatowy komitet wyborczY polski dla 

powiatu Essen. ' , 



1'owarzsstwo św. Szc.letlana w lacho· 
dnłm Bismarck 

<lbcfl.odzli w ruied2ieJę, dma 10 września rb. 
13 rocznicę swego istnienia, na którą wszy 
stk.ftch R()daków 1 Rodacz:ki z Bismarck 
zapraszamy. Tak samo zap.raszamY1 t.:>wa 
rzystwa, które zaproszenie odebrały, tak 
samo te, które zaproszeń nie od'ebrały dla 
braku adresu, zapraisz1amy wszy.stlde z 
chorągwiami r pafaszami. Zapraszamy 
Towarzystwo św. Wojciecha z Erle 1 Ko
lio śpiewackie "Gwiazda Jedności" z Bis
ma:rck. Zabawa ad'będzie się w !Qkalu p. 
H1oppe., ul. Kón.ig Wilhelmstr. nr. 48. Pro
gram uroczystośoi: pÓ p<>ł. od godz. Yi3 
do Yz4 przyjmowanie bratnich towarzystw 
o gooz. 4 wymarsz do kośdoła na polsikie 
naboże!lst\vo, po naboiżef1stwjie u<lamy Siłę 

na salę, gdzie będz ~e dalsza zabawa/: Kon
cert, śp.iew.y ·i d'eklamacye. O god!z. 9 bę
dzi'e odegrany p~ ękny teatr. Czlonk. to ... 
warziYistwl płacą wstępnego 30 fen., ruie
czło111kowie prze<l' czasem 50, a przyi kaisie 
75 fe.n. Czlblllkowie tOfwarzystwa nasz.eg,.), 
którzy zalega.ją trzy mies:ące z:e skfadrkami 
placą tak jak ni1eczJonkowi.e, jeiżeH lllie za· 
płacą przed czasem. Czł-0nk1owie powin
ni się już o g1odz. 2 stawić w czapkach i o
znakach. Członkowie, którzy prz.ybędą 
nm zabawę a n.lic pvsiadają czaipkfr ni o.zna.
ka, p'()iwinn.i się okazać mi1esięczną iksiąże
c.zką, kto s,'..ę nią nie okaże, plaai jaJko ni.e
cz:lonek. Czfonk., którzy posiadają kart.ki 
cdo sprzedania, powmna1 si'ę też o godz. 2 
stawić i obrachunek zrobić. Muzykę wy
kona kapelmtlstrz p, Ignacy K.!aczmarek z 
Bismarck. O jak nailiczrviejszy ud1z.ia! w 
zabawie i w nabożeństwie polskiem prosa 
(3) Zarząd. 

Towarzystwo św. Barbary w Herten 
obchodzi w niedz:elę dni1a 10 września t. r. 
swą 15 letnią rocznicę i uroczystość 'P'O
święcen; a nmni chorągWli na saili p. Th. 
Mumanenh-Olffai (Hotel zur Post), na którą 
w1szystkie To·warzystwa, które za.prosze
nia odebraly, i te, które dll3. braku adre
sów zaproszeń nie odebraly, jak najserde
czmei zapraszamy. Program urniezysto ... 
ści: P·o pot. od godz. 2 do 3.Vi pr.zyjl11lOlwa
nie towarzystw. O godz. ~4 pochód· do 
Jrnści'{)l1a na po-lsikie naibożeństwo. Po na
boże!lstwie 10idibędzie sę dalszai ur-0czyst0iść 
na sali, przeplata.na koncertem orkiestry p. 
M. Pietrygi z Bruchu oraz mowami i de
klamacyam. O godz . .ViS rozpocznie się 
teatr p. t. „I<la, hrabina z Toggenburga". 
Wstęp dla bratnich towarzystw 30 fen., 
dla nieczlonków przed'. czasem 50 fen., 
przy kasie 75 fen. Czł.on:kowie naszego 
1owarzystwa, którzy zalegają ze skladką 
miesięczną, pila1cą jako nieczlonikJowie. 
Wszy~cy muszą s»ę okazać ustawami. O 
łiczny ud.ziial tow. i Rodaików z łkrten i 
okolicy jak najserdeczniej uprasza (3) 

Zarząd. 

Towarzystwo św. Józefa w Osterield. 
. W niedzielę, dnia 10 września t. r. ()b

chiodzi tow. nasze 10 rocznicę swego iist
n.ienia u poświęcenia nowej chorągwi, na 
którą wszystk.i1e towarzystwa, które za
prnszenia o<lcbraly i wszystkie inne tow., 
które dfa braku adresów zaproszeń ruic Qd~ 
braly jak najserdeczniej zapraszamy. Za
razem zapraszamy szian. Tow. św. Stani
sława z Bottropu, aby raczył.o nas zaszczy 
cić swą obecnością. Program uroiczystJ.
śd: Po poL od godz. 1 do ~4 przyjmowa
nie bratnich towarzystw, o godz. 4 wy
marsZi dJ kościota na polskie nabo.żeństwo 
z kazaniem. Tow będą przyjmowane na 
sal~ posiedzeń ·P· Trenkelkampa, przy ryn
ku. Po nabożjeństwi1e pochód przez n·iie
które ulice na salę uroczystości p. Huse
manna, przy k-0ściele kato1ickim. Tam bę
dzie piękny teatr, koncert i deklamacye. 
Wstępne dla czlonków tow. 30 fen., d:la nie 
członków 50 fen. O liczny ud.ział czl0tn
ków i ro-diaków z Osterfeld i okolicy jak 
najuprzejmiej upraszamy. 

Uwaga: W sobotę, 9 września po pot 
i w niedzielę rano spois·obność do spowie
dzi św. w Jjczystym języku. Tow nasze 
przystępuje wspóln:ie do kvmunii św. w nie 
duc:}ę ran-0 o godlz. ~7. Liczny udzial we 
wszystkiem jest Pożądany. Chorążych i 
asystentów uprasza się o punktualne sta
wien'ie s~ę (3) 
A~ Lorek, przew. W. Bieganowski, sekr. 

W.iec polski w Linden-Dahlhauseo ! 
Wiec polsko-<kat. Wi sprawli.e kościelnej 

rta Linden i Dahlhausen odbęd~ie si~ w nie
dzrelę dnia 10 b. m. o godz. 117'2· d~ J>Oł. 
na saH p. Schillera w, Li.nd!en. O Jllczny u
<tzial . prosi się gośai, ażeby się talk najlicz
niej stawili. 

Towarz. św. Wojciecha w Schonnebeck 
don.si swym członkom i wszystkim Rto
da~wm zamieszkalym w Schonnebeck i 

. okolicy, ·lit towarzystwo nasze obchodlZ.i w 
nie<lzlelę dnia 10 września latową zabawę. 
Początek o godz. 4 po ix>ł. Wstęp za na
bydem programu. Zabawa ma chariakter 
wiecwrka pożegnalnego dla odchodzą~ych 
do wojska członków. Czł<mkowlie obcyiCb 
tow. winnti się okazać książką kwitDml. 
(3) Zarząd. 

Towarz. św. Franciszka w Wanne1-.Eickel 
don.osi swym cz.tonkom, iż w1 niedzielę dnia 
IO września r. b. po1 poił. O· godz. 4 od'bę
<lzie. się miesięczne zebrame, na którem b~
dzie: I. płaca miesięczna; 2. WPJ.s nowych 
czl<lnków. Goście mile widziani. 

Uwaga: Zarazem pmsfDibyśmyi szan. 
RodakóWI w Wanne i .Eic:keł, a•by. się ze
chde1t jak nzjliczniej przyłączyć, bo n.iż tJ
warzystwo bylo załoiż.one., to nas się bar
dzo znaczna liczba Ro<lalków zgfaszaiłai, a 
teraz jak mamy po cięż'ldch trudach towa
rzystwo, na zebrania mieslizczne nas bar
dzo mało przychodizii. Przie1szJego zebra
nia nie mJgliśmy wicale otworzyć z po
wodu braku członków. To prawxizLwy 
wsty.d na tylu Rodaków, którzy tutaj na 
pograniczu Wanne ~ 1 Eickla1 mieszkają, 
(3d) Sekretarz. 

·---·„, ••• ,~····~„·····~)-· I(ochanej siostrze 
MA~YANNl.E PAWLACZYK 

w. Bruchu w. dzień godnych imienin zyczy _ 
my zdJ:iOwia, szczęścia i błogosbawneństwa 
B<Yżeg-0 i życia jak najdłuższego. Tego Cl 
życzy twoja kochająca dę siostra z mę-
żem T. K„ L. K. ••••••••• „~··of~~~· 

W1iec w Ho mbruch-iBarop 
w sprawie wyborów do doizoru .kościelne
go odbędzie się, w med.iz.ie1lę, <lnia IO wrze
śnia o g10dz. Yi 12 przed pol. u p .. Schnetker. 
Rodaków uprasza się J liczny udzi1aił 

Z polecemi:a1 J. Krawczyk. 

Wiec Zjednoczenia zawodowego polskie-
sklego w Gerthe przy &chum 

;xlbędzJie się w niedzielę, dnliai 10 września 
w lokalu p. Sókelan<la po pot o godz. 3. 
Na porz4d1ku diziennym: J1aikie zm1alny 
przyniesie w kopalniach nowe prawo gór
nicze; sprawy knapszaftowe i inne w.a~e 
sprawy. Liczny: udZiial rodaków pożąda
ny. 

„Zjednoczeni~ zawocrowe polskie". 

Wiece „Zjednoczenia zawodowego pol
skiego" 

odbędą się w ni1e<l'zielę, dni.a 10 września: 
W Marxloh przed pol. o godz. 11.Vi w 

lokalu p. Rosenthal. 
W Ewing przed pol o godz. 11.Vi w lo-. 

kalu p. Kloci't, przy kościele katolickim. 
W Sterkrade pierwszy wi'ec 10 gJdz. 

11.Vi w dOimu kat. czeladzi (kath. Vereins
haus) obok kościola ka·toliokiego, przy 
rynku. Na porządku oo rad: N-YWe praWlO 
górniicze i inne ważne sprawy. Liczny u
dział rodaków po.żądany. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Baczność W.ickede-Asselo ! 
W ni1edzielę, dnia.i IO września! po pJl. 

o godz. 4 w lokalu p. A. łieinen w Asseln, 
od1będziJe, snę konfere1111cya delegatów i mę
żów zaufanna z poiwiatów Dortmund j 

ttamm. Po konferencyi tj. o godz. 431 od
będzie się wiec „Zjednoczenia mw poi." w 
tej samej saili. Na pJ.rząid!ku .'.>hrad/: Ja!cie 
zmiany przyniesi1e nam WI klopalmach nowe 
prawo górnicze i ·i111ne1 ważne sprarwy. Lil
czny udział pożądany. 

„Zjednoczenie zawodowe polsklie". 

••• • • Wjelki wiec oolski w Laar . 
odbędzie się w niedzielę, dnia I O września 
o godz. >H po pot. w sali p. Wittekamper, 
ul. Cesarska or. 64. 

O Uczny udział Rodaków z Laar, Mei
derich, Duisburga, Bruckhausen, Marx.lob, 
Hamborn, Neumilbl, Buschbausen, Sterk
rade i okolicy uprasza się. 

„Zwtiązek Polaków w Nieme.zach". 
U w a g a: Pi1sma polS'ktie uprasza si~ 

o powtórzenie niniejszego oglos.z:etma. 

Wiec „Zjedn. zaw. poł." w Marxlola 
odbędzie się w niedtaie'lę dnia 10 ~·ia 
1905 na sali p. Rosenthala, pnzy kościele 
katoliickim o godz. 1~ W· polud·nie. O U
cw.y udział prOSł 

„Zjednoczenie za wodo we polskie". 

Wiec „Zjedn. zaw. poi." w Oberstyrum 
odbędzie się w niedzielę, dnia 10 wrześnlla 
przed pot, .o ~. Yi 12 w ldkalu P. W()ł
berga, ul. Mfilheimerstr. Na 'J)Orządku o
brad: Nowe prawo górnicze i. sprawy 
hutnicze. O liczny u<l'zia~ W1 wtiecu upra:
sza 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Wiec przed wyb. w Stoppenberg 
odbędzie się w n~ielę, dnia 10 września 
o godz. 11 przed pot w sali p. l(lostennan. 
na, przy ul • .Essenerstr. I. O liczny udział 
Rodaków z Stopenbergu 1i okolicy uprasza 

Komitet wyborczy. 

g-oooooooooooooooooooooooooog 
O Poszukuje s:~ O 

~ czeladnika piekarskiego g 
8 na stałejtatrudnienie i dobrą zap~atę, od g 
O ~ara.z. Zgłosić nakży się pod adreeem ~ , O 
a ------":'· ... -- .· ... ~---;:.:a o ! ~~w!.zyn }g~asiak. § 
O piekarz · polski O c . o 
g w Altenęssen, Rahmstrasse 142. g 
o a ooooooooooococooooocooooooooo 

--·----·-----
DOBRA SPOSOBNOSC! 

I(toby pragnął w ojczyste strony powró
cić, może kupić gospodarstwo przeszło 50 
mórg zrem1, w bard'zo dlQbrej okoliicy, z ży 
wym i martwym inwentarzem, zupelnem 
żniw1em, z idobtemi zaibudbw.a111famii ii 'ZJ du
żym owocowym ogrodem, jest 14 mórg 
ląk\1. Cena kupna 4800 talarów, wpłaty 
1000 talarów, bez wymiaru oo zarax do na 
bycia. 

Gospodarstwo, obejmujące 33 morgi 
prZleWaiżnie pszennej .i ży:tniej zn.emi1 z ży
wym il martW'Yl111 inwentarzem i· zupelnem 
żn1wem, jest zaraz do nabyaia. Cena ku
pna 4000 tailarów, na hipotece 2000 tala
rów. 

Gospodarstwo 20 mórg dobrej ziemi, 
bardzo tanio do na:bydJa. Cena kupna 
2100 ta}airów, wplaty 1.200-1500 mr., ze 
żywym ~ mwrtwym inwe:nta:rzem odi zaraz 
do nabycra. 

Na odpowiedź uprasza Sli-ę z:naczek. O 
pospileszne zgloszende uprasza 

W. Walczyński w Kępme, Kempen 

p. Posen, 
przy pr.:>menadztile w sklad'zi:e węgli. 

~~~~.>oo.1~ . ..-,,·:1~,,,,.,r-:~ 

.l(ORONl(I czyści chemicme i piene. 
f' ARBIERNIA OALLUSCBJ(E, ~ALNI.A W 
BOCHUM.. Teł. nr. 911 • 

FWe.: ~ Hernerstr. 259; Httne,. 
Bahnhofstr. . ~. 7.3, 134; Eickeł, R6błlngbau •. 
5ell, Linden, Hattln&en. Lanpodceer, Whteo„ 
.Annen. W erne, Uit2eadoctmuod, Martea, Ka-. 
strop. W atteuscbeid. Kamen, Marten. Dortmund. 
~~ ......... J""lł~~,..,..___,~~"""flli"" . 

••••••••••••••• • Na porę ., 

: jesienną i zimową e· 
• polecam Szan. Rodakom w Kfrch- • 

• linde i okoliey mój 9; 
: warsztat krawiecki, : 
• w którym wykonywam po<l gwa- • 

9 rancyą za dobre leżenie wszelką • 

• garderobę męzką. • 
• C:eny t„n~e I MRt<l'>t"ye 1.r •alf'! I • 

• Józef 1f łaźlińskt • 
• krawiec polski • 

: w Kirehlinde, ni. Victoriastr.10. : 

•••••••et••••••• rnwww•
Uczeń! 

Syn poczciwych rodziców polskich może Wiltfłpi~ 
do mego składu townrÓ\91 koioniahay~h · 
1 łokci o• „eh jako uc2 eń na w sługę. 

Ignacy Jankowski, 
•·a11ne. 

ul. A ptell a.rsk11 6 a. A-pothekenotra.sse 6 a. 

••••••••••••••• • Polak • 
O ezukam od 1 stycznia 06. <}z!erżawy • 

• 
sło la•łu 1. olunialoego, lub cygar • 
z urz!j,dzeniem ale bez t 1Wa.ru. Zgłosić 

O uprasza l!ię d:J Ekspedycyi :' \.Viarusa • 
• Polskiego" pol lit. J. O. D. • 

• • •••• 
„„„„„„!ma!3m„.:~„„„ •. 
• Posiadłość, I 

obejmuj~~ 7 mórg pezennE-j rl'li, stodoła 
na 30 metr., chlewy i dom o dwóch fabach, 
całe żniwo i rolnicze porzfłdlci, budynki 
przed 5 laty pobudowane, dom pod dachówklł· 

Cena kupn" 1808 talarów. Wpłata 
3 (łf)O mate~, a reszta p dług ugudy. 

Zgł )szenia przyj Il' uje 

Józef Krzyzostaniak, 
H e r s :r. t o p & w o, Kr. Lissa i. P. 

Za h~~raty i rekll 7nV Reda le.; y,, "o 
bee Publi~7ności nie 0J.,iowiad1. 

2 czeladników 
szewski eh 

na stałe zatrudnie
nie przyjmi~ zaraz 

Szanownym Rodakom w ~SSEN i okolicy donoszę 
uprzejmie iż otworzyłem dnia 15 sierpnia 

Antoni Zajka, 
q anne, Karlstr. 2c. 
Ge1·the. Kircbstr. 82c 

3 do 4: 
robotn ków ,}o ce

gielni 
prr,yjmie zaraz (t) 
8. Goldman n &Co. 
Dortmund-Come. 

( . , 
skład cvgar i pap1erosow. 

·-- Mam także na składzie ====-
Jaski, fajki, portmonetki, cygarniczki, karty polskie 
z widokami, papier z polskiemi napisami itd. 

Pro~zę Rodaków o łaskawe popa.rcid 

'incenty Szumnlłows i, 
w Essen, ul. Stoppenbergerstr. nr. 11. 

Ul. Dworcowa 7 4. 

~elk1e 
•szelliłego rodza_j Ił 
sprzedaję znany do rvku 1872 

z dobregc to-waru. 

zadzi wia.jąco tanio. · 
Dom obuwia 

Pottbr:ok. 
---tlabnhofstr. 7 4. 

La 'ra.I, Hkl•tl I red.atcn o4 l'Cł"łri.niat.y A a ł • • I B r 1 I 1 k I w BK~••- N1klaftm J czdonkamJ Wydawnictwa „" 11 nu Po4s.kino" w Bochłlm. 



lir. 207. 
'• 

llOll li Boola• sobota 9~1• wrzeŚlll& 1101. 

•· 
~1od.lłenu płsao ltdon dla Polak6w aa obtątnła, · ~Włt•o•• °'*cl• or.„ "rawoa WOdowyt!l. politycznym 1 zarobkowpL.", 

Wyc:hooa codziettnl• z Wl'iłtkfem dni pośwła-tecznyc~ 
PrudJ>lata kwartalna na poczcie i u listowYclil WYnos1 
l mr. 50 fen .• a z odnoszeniem do domu 1 mr. 92 fen. 
WD.rus Polski*' zapisany jest w cenniku pocztowYm 

W łmt, Boże za llarc I. OJemnc ! 
Za inseraty r>laci sic: za mlefsce rzadka drobnego dr.h 
ogloszenia zamieszczone przed inseratami 40 fen„ Kł• 
często ogłasza, otrzyma rabat. - Listy do •• Wiar••• 
PolskieJ?o'' należy franke>wać i podać w nich dokla4• 

„ pod znakiem „t. J>Olnisch" nr. 128. ny a<lres piszącego. R.ekopisów 5ie nie zwraca. 

Redakcya, Drukarnia i Ksi~garnia znajduje się w Bochum, przy ulicy Maltheserstrasse. - Adres: „ Wiarus Polski", Bochum. - Te 1 ef o n u nr- 1414. 
, _______ ---

Rodzice polscy! Uczcie dzJecl swe 

••wtt, czytać I pisać oo polsku 1 Nie jest 
Pełakłem, kto potomstwu swemu znłem· 

Hfe 5ię .POZWOIJ! 

z wypadków dnia. 

' W Japonii niezadowolenie z powodu wa
runków pokoju nie ustępuje. 

Stronnictw radykalne przygotowują 
energiczny protest przeciw obecnemu rzą
dowi. SpJ<dZliewają się ogólni'e burz~iwych 
posiedzeń w przyszlej sesyi parlamentu ja 
pońskieg-0. Obecnemu ministerstwu prze
~·w1adają upadek. 

Podi:Msanie pokojowego traktatu. 

ttuk \Vystrzalów działowych z arse
nalu marynarki obwieścił miastu, dokona
nie podpisania rosyjsko-japońskiego trak
tatu pokojowegi. Witte najpierw podpisał 
umo'.vę,potem Komura. OstatnJe pół go1-
dziny przed podpisaniiem wYPelnilo odczy
tywanie układu. Po ukladach uderzono w 
.dzwony we wszystkich kościołach w 
Portsmouth, New'-Castle 1i Kittery. Wszę
dzie wywieszono chorągwie. 

fak donoszą do „Morning Post" z 
Portsmouth po p.odpisaniu traktatu poko
fowego, bar. Rosen i I(ornu"ra "\vyglosill 
mowy, w których złożyli życzenia obu 
państwom z powodu zawarcia pokoju t 
"\Vyrazili nadzieję, że obecn:ie zapanuje 
irwaly pokój między obydwoma rządami. 

'f~elegramy~ 

Tok i o. Rozruchy, jakie z powodu 
zawarcia pokoju z Rosyą wybuchły, za
kończyły się dopiero o północy. Dwie o
soby zabite. 

Jokohama. Oburzenie Japończy
ków na rząd, że zawarł zgodę z Rosyą, 
niekorzystną dla Japonii coraz bardziej w 
całym kraju się rozszer.za. 

B a k u. Coraz groźniejszemi stają się 
bojki uliczne. Z powodu braku żywności 
ludność wpada do składów i zabiera co się 
da. Położenie groźne. 

Bulmke. Dnia 9 lipca roku 1905 zosta
łozafoż.one Koto śpiewu „Slawa" w' Bulm
(e. Prosimy młodzież naszą i wszystkich 

Rodaków, aby raczyli nas jak najbiczniej 
Dd'W iedzać i przystępowa·ć do grJna na
sze.go, b-0 cóż ma.żerny m:ieć piękniejszego 
nad śpiew polski? Zbierzmy się jak najli
czniej na miesięczne zebranie, które odbę
dzie 51ię dnia 10 września o godz. 110 
przed pqłudniem w lokalu p. Reicka, przy 
ulicy Wanner Str. nr. 110, aby grono śp•e
waków coraz więcej się powiększało. 

Zarząd składa się. z następujących 
członków: Stan. Kuraszyk, przew.; Mich. 
Duszyński, zast.; Marcin Oabryelski, 
sekr.; Bernard Klein, zast.; · Wojciech 

· Grunt, skarbnik; Ignacy Kaczmarek, zast.; 
Stan. Kuraszyk, przew. 
St. l(uraszyk, przew. M. Oabryelski, sekr. 

' Essen, 6. 9. OS. P~licyi esseńskJ:ej zda
)e się bardzo polsklie pncztówki się podo-
1bają. Rodak Szumnitowski, mający skład 

„cygar il papierosów itd., mial dobrych od.
biorców w tajnej policyi: esseńskiej. I(d-

,ka razy dzisaj przyszedł ów znany r<Yda
kom przyjaciel" z wachmistrzem i skon
fisk()\.~~at 152 pocztówki. Nie wiadomo 
\.Vięc jak się prakuratorowi te Polskie dzj1e
woje i nasi dziarscy krakusi podobać bę
dą. Wszystkie slmnfiskowane karty są z 
zakładu p. Chociszewskiego. Teraz może 
sohte niemiecki Michałek spać spokojnie, 
bo p.olicya w Essen śpiewa mu: 

„Lieb Vaterland magst ruh1g schlafen, 
Da wir dich treu be:wachen 

An der R.uhr!" 
Z uszanowaniem 

. Boruta. 

Holzweissig. Jak wszystkim wiad·o
mo, spalo nasze Towau:yst wo św. Józda 
pół roku, ale teraz stósunki się zmienity, 
przeto zwołaliśmy ziebranie, które stę od
było dI1(ia 30 lipca. Na zebranie przybyło 
1( członków. Uchwalono, aby został no
wy zarząd obrany. Do zarządu zostali o
brani: Prezesem Mamin Nowak, zastęp. 
Jan Ciesielski, sekr. Ptotr Grzembowski, 
zast. Stan). Placydziak; skarb n. Kaźmierz 
Wilhelm; zast. Jan. Papka; rew1izorami ka
sy Stan. Szuda 1 WJjc. Bartkowiak; Ła
wnikami Mich. l(onarkowski, Jan Rzepka, 
Andrzej Popiołek i Stan. Mikolajczak; 
chorążnym Stan. Mikołajczak; asystenta.
mi Jan Ciesielski i Stan. Szuda; bibl. Jan 
Rzepka. Teraz prosimy Rodaków o jak 
najgod1\\ sze poparcie TJ\V. św. Józefa. 

Zarząd. 

W Herne odbył .siię wiec „Zjednocze
nia :zJaw. poi." w ubiegłą niedziel~: Prze
wodniczył dh. Halas, do pióra powolanu 
dh. Pacholskiego. Dh. Grzesiek z Kastrop 
przemawia1l o ostatniem bezrobociu górni
ków, o nowe~1 górniczej, o wydziałach ro
botniczych i o reformie kn.apszaiftu, udJo
wodniając faktan~i, że za tak wielkie skła
dki miesięczne, jakie górnicy opłacają, po
winni większe pobierać wsparaia. Dziś 
dzieje się wielka krzywda górnikom i spo
dzie\\"ać s!ę należy, że wkrótce usta\\ Y 
knapszaftu zostaną zmienione. 

Dh. Sosir1ski mówił ogólnie o pracq
dawcach i o stósunku robotrników do nich. 
Ostatnie bezrobocie wykazal0, jak niemcy . 
potrafią robotnika wyzyskiwać. Do ka
sy v\ spólnej przyszło dużo pieniędzy, ale 
zamiast je podzielić pomiędzy biednych r•<}
botników, to posłali 17 OOO mr. do kasy. 

W dyskusy1i zabierali glos druhJwrie 
Ludwiczak, Szymczak i Sikorski. 

Druh. 

Społeczeńr:t~~o nasze 
w ot.ee germanfa •cyi prz~z Kościół. 

„Dz. Kui." zamieszcza pod powyż
szyni tytułem następujące mYagu na czia
sie: 

Społeczeństwo nasze polskie wskutek 
zwiększającego się co dzie11 parcia germa
nizmu coraz więcej zwraca swój wzrok lę
kliwy na stanowisko Kośdola kJatolickiego 
u nas, którego już rząd, korzystając z zna
nej uleglośai najwyższej władzy archidye
cczyalnej w Poznanm, uż wa do ostatecz
nego zgermanizow1an1ia nas, do zadania 
śmiertelnego ciiosu polskości w Księstwie. 
Obawiamy; się tej sprawie z różnorodnych 
przy.czyn należycie · przypatrzeć, wolimy 
się bawiić w politykę strusią, aniżeli prostJ 
i otwarcie zajrzeć niebezpieczeństwu w o
czy i chwycić się skutecznych środków o
brony. Ponieważ w tej tak bardz.oi w na
szem położeniu ważnej kwiestyi nie dawno 
temu wskutek \VY'Wodów gnieźnieńs1Q'eg0 
,.Lecha" r.i..cdwuznacznie już zaznaczyliś-

my swoje stanowisko, pragniemy teraz od
\Vrócić drugą stronę medalu i zastanowić 
się nad tern, jak się nasze społeczeństwo 
zachowuje przeci\.\r zakusom rządowym 
germanizowania nas przez kośo1oł. 

Mniej może z braku uświiadomie111ia na 
mdoweg.o, chociaż i to jest u_ nas jeszcze 
bardzo mnto wyrobionem', lecz więcej 
wskutek naszej owczej slowiańskiej natu
ry, zdolnej zawsze do pokory i naginarna 
karku przed butnymi Niemcami, dajemy ·O

statnim z siebie podatny materY1al do ger
manfaacyi w kościele. Wrodzona nam od 
\Vieków głęboka cześć dla Kościoła katoli
ckiego 1 szczytnych zasad Zbawiciela na
szeg.o nie pozwala nam nawet przypusz
czać, żeby ten Kościól katoHcki, ten sluga 
boży mógł działać w celach ntemczema 
nas. A jednak niestety p0zo staje faktem, 
że właśnie ten Kośc.iól, korzystając z na
szej owczej natury. zniemczy! iuż pol·owę 
Slązka, Warm:ą, ·kresy Księstwa i Prus Za 
chodnich. Stalo. się to, lecz ·chcąęc być 
spraw1iedhwym, musimy z bólem przyzrn:ić 
że wiele winy leży też i po stronie naszej 
w tej smutnej sprawie. 

Ody s·ię ta germanizacya przez Kościół 
dokonywafa, nie bylo z jednej strony takie 
go prześladowani:a polsk-0•ści W1 Prusach 
)ak dzisiiai, ale też i nie byla· gazet pol
skich, któreby w tysiącach egzemplarzy 
szerzyły pomiędzy ludem polskim oświatę 
narodową 1i przestrzegały naród przed nie
bezpieczeństwem germanizacyi. Zniiem
czy1i się zatem bez dzi.siejsz.~go nacisku ha 
k;atystycznego, bo nic wiedz1ieli, czem są; 
przynależność ich do kościoła katolickLe
g.o cz,Y111ila !ich tylko katolikami a jako kato 
likom bez żaidnego poczucia narodowego 
było .im iiarówno, jakim się }ęzykiem mo
dlą, czy niemieckim, czy też pJlski_m, byle 
Pana Boga ch'vvaliH. Niejeden. ówczesny 
sprytny germanizator nawet ich w tern u
twierdzal. 

Czytając to, westchnie sobie niejeden 
i zabo1leje nad tą głupotą naszą, .:tle byla 
to. wina czasu, który takie ograniczone i
stoty u górnych i u dolnych \\"arstw ro
dził. 

Nie bądźmy atoli zbyt zar,ozumialymi 
na „wiek XX u nas, bo i po dziś dz1ień nie 
dojrzeli byśmy tego co się u nas dzic.i 
Wni"jdźmy tylko fo kościołów naszych w 
Poznaniu, Bydg()szczy lub Inowrocławiu 
podczas rniemieckich kaza11, a wbaczymy, 
ile to tam jest takich polskich baranów i 
jagniąt, które z luboścrą po0twierawszy 11-

sta i oczy, patrzą jak w tuza w księdza 
głoszącego kazanie niemiecikie, chociaż z 
nie~o m1lo, albo wce.le nic nie rozumieją. 
Są nawet tacy, którzy przebywają na ta
kiem kazan\..'J, ażeby pokazać, jacy oni wy
kształceni, że umieją po niicmicckn. 

Takie i tym podobne niedolęgi polity
czne są nieszczęściem w narodzie. Nieje
den nasz kSriądz Polak pragnąłby zapo
biedz powiększaniu liczby nabożeństw, nie
mieckich w kościołach naszych a tern sa
mem germanizacyn ludu przez Kościół; 

ale wlaśnii· e kościól zapelni·ony Polakami 
podczas kazania niemieckiego staje temu 
na przeszlmdzae, bo hakatyści katoliccy 
1wier<l'zą wtenczas, że wywody księdza 
są niesłuszne, gdyż jest ich prawiie poł0wa 
pararn, jeżeli podczas niemieckiego kaza
niia.jest pełen łmściól wiernych. A jacyż 
to są a~ wierni? Nieuświadomieni Polacy, 
oiemne owce przeznaczone na strzyż nie
miecką. 

Boleśnie patrzeć na to, że llljmJ nawo
ływania prasy, przestróg rozsądnych lu
dzi, kręcimy sobie zawsze sami bat na sie
bie, ażeby go podać wrogom dla naszej 
chlosty. Smutne to, lecz niestety prawxlz.i-
we. -, 

·w sprawie oświaty ludowe} 
prsze .,Lech": 

Niema pewno zdania, któreby tak czc:
sto było powtarzanem na lamach naszych 
pism ludowych, jak haslo: „Przez lud dla 
Tudu". I słusznie. Dopokąd P·ołska byila 
.państwem niep.o<lleglem, jedyną uprzywi
lejowaną w n,1ej klasą spolecmą byla szla
chta, ona stanowiła naród. Szlachta nie 
zdołała odpowiedzieć tym zadaniom, jakie 
przywileje na n~ą wkładały, nie zdołała Ji
czyzny obronić od upadku. Z upadkiem 
więc Polski jak<} państwa sikof1czyla się 
też rola dziejo1wa szlachty. Trzeba się by
ło obejrzeć za nowym elementem, któryby 
bral tę Polskę na swoje barki, którby nie 
dozw,olil, abyśmy silę w zupelności wyna
rodowili, któryby dawał rękojmię, że spra
wa naszej Ojczyzny nie jest jeszcze straco 
na. Tym elementem ma b,yć lud. Czarne, 
spracoiwane ręce ludu p.olskiiego. mają na 
nowo· dźwigać ten gmach, który rozsypał 
się przed· wiekiem. 

Ażeby jednak lud! zdolal spełnić to za
danie, jakie na nim spoczywa, trzeba je
szcze w~ele nad nim pracować. Trzeba go 
zbudziić z uśpienia, w którem jeszcze po 
większej części się znajduje, trzeba go pod. 
nieść pod względem umysłowym, W1poić 
mu to poczucie prawdziwego obywatel
stwa, które kaze jedn stce poświęcać się 
dla ogółu. Lud musi znać t10 zadanie, ja
kie ma on wobec naszej przyszłości, must 
nauczyć się w czyn je wprowadzać. A do 
tega. potrzeba mu uświadomienia narodo
wego. ·~; 

Wiemy wprawdzie, że pod tym WrZglę 
dem u nas, w zaborze pnrskim sprawa ma 
się lepiej niż w innych zaborach. Tak pod 
względem oświaty ludu w ogóle, jak i pod 
względem jego uświadomienia narod()we
go Poznańskie znacznie wyprzedZi!łu Kró
lestwo i Galicyę. Ale teg()1 jeszcze dotąd 
za malo. Wszakże frymarka ziemią oj
czystą wkrada się już i do ludu - brak mu 
więc należyteg·o poczucia obywatelskiego; 
wszak wriemy, jak to nasz chlop polski czę 
sto zapomma języka w gębie na \\ idok żan 
darma lub k()misarza, klama mu się do. zie
mi, w rękę caluje - brak mu poczucia g·o
dnościi narodo\vej. Dużo więc jeszcze po
trzeba będzie pracy, zanim lud nasz będz1ie 
zdolnym do spełnienia swej misyii. Trzeba 
zatem spieszyć mu z1 pomocą jak najwcze
śniej, trzeba go oświecać i uświadomić 
pod względem narndowym. 

Chcielibyśmy tu wskazać na jeden 
sposób krzewienia tej oświaty, którego, do 
tychczas "'~eDmal wcare nie praktykowano, 
mianow1icie na potrzebę zakładania pol
skich towarzystw dla młodzieży po ws1iach 
Mówimy wyraźnie towarzystw dla mro
dzie, ponieważ od niej trzeba rozpocząć. 
pracę, ona też najłatwiej da się p-okiero
\Vać. Ze starymi już trudniej, bo n~e lubią 
oni, żeby ·wprowadzano jakdeś nowości \\• 
ich utarty tryb życia, lecz młodzież da się 
fatwiej pociągnąć. Trzeba więc ją uczyć 
pracować w towarzystwach. Towarzy
stwa taki-:! bylyby krzewicielami QŚwiaty 
w ogólnofoi, a pozatem wyrabiałyby w • 
członkach świadomość narodową. Niech
by członkow,ie schodzili się czy to każdej 
niedz.ieli, czy też dwa razy na miesiąc, 
choćby tylko n-::i. to. ażeby poczytać sobie 
wspólnie jakąś książkę, albo posłuchać ja
kiegoś artykułu z. gazety polskiej, W nie
jednej większej wiosce znalazłby się czło
wiek oświecony i uśw1iadomiony już tak 
dalece, że mógłby ki·emwa.ć takiem towa
rzystwem. 

Tam zaś, gdzie niebyloby jednóstek 
odpowiednich, powinna by przychodzić w 
pomoc młodzież miejska. Wszak niema:: 
prawie u nas miasta, gdziebY. r,iie znajda:--



wafo się gniazdo sokolskie. A „Sokól" 
nasz ·oprócz uprawiania gimnasty.kii ma je
szcze mne zadania. Pod1ug zapadlej w 
marcu uchwaly ,,Związku Sok<>łóv." Pol
skich w państwre niemieclciem" mają to
warzystwa sokolskie także przy~zyniać 
się do krzewienia oświaty ńarodowej 
w~ · · , \ ludu. Tu w:ięc bY)laby sposobnDść 
do \ ywiązania się z tego nowegJ zadania. 
Niemniej powinna „Strat" w przyszłej 
swej działalności zwrócić uwagę w tę stro · 
~- . 

W sprawie tej potrzeba bowAem prze
dewszystkiem inicyatywy, a wszakż~ 
„:Straż" ma ją dawać, tam gdz.ie jej potrze
ba. Zarazem myśl ta PJIWinna być WlprOt
wa<lzona w czyn w najszerszym zakresie. 
Gdzie tylko można, należaloby zakładać 
wspomniane tO\Yarzystwa. „Straż" więc, 
która wszędiiie będzie miała swoich czł·on
ków, komisarzy, starostów byłaby insty
tucyą naj\Viięcej d-0 t~go pJwolaną. Jej naj 
latwiei byłoby zapoczątkować całą spra
'\Vę i rozcittgnąlĆ nad nią kontrolę. 

Ziemi~ polskie. 
~ ?n~:, 1..;a ichoanfot Warmii i Maz•u1

• 

Wiec na Mokrem odbyl się w:e wt-0rek. 
Przemawiali pose1: I('Orfanty, p. Jan Brej 
sk'i ·i wielu innych. 

Toruń. Na zebran1u toruńsK(ich cen
trowców p. Behrendt nauczyciel przy 
szk-0le średni1ej polecił zebranym, aby, ka
żdy Niemiec katolik glosował na p. ·ortela, 
który, jako wiadomo, wyznaje relrilgię lu
terską, jest narodowym liberalem a więc 
przeciwnikiem kościQfa katolickiego! 

Gniew. Syn zagrodnika P.opala z .fol
sąga, zatrudniony na szkucie, w1padt przy 
rozwijaniu żagli do wti·sły: i utonął. 

Żblewo. Bliższe szczegóły o morder
stwie, o którem już w przeszlYm numerze 
pisaliśmy, są następujące Wsobotę wie
czorem między 9-tą a 10-tą god'ziną znaile
ziono na ulicy Helenę Malewską, która tu 
od kilkunastu dni na poczde dla wydosko
nalenia s.:ę znajdowała, neżywą. Zauwa
żono dwie wrielkie rany w gto,wie, które 
wystrzałem z fuzyi zadane były i podlug 
zd'ania lekarskiego natychmiast ją uśmier
ciły. Podejrzenie padil10 zaraz na listono
sza I(amischke, ponieważ on zamordowaną 
tegoż w~ecz·ora odprowadzał do jej mie
szkania, tegoż sameg.o wieczora kupal na
b<J d:o fuzyi i przywlasz,czyl sobie obcą 
fuzyą, wreszciie, gdy go POi owem hanie
bnem zajściu szukano, nie można g-0 bylo 
nigdzie znaleść. Późno. Wl nocy J>Odjąl ja
szcze żanddarnn O. rewizyą u rodziców 
~ejrzaneg-0 mordercy, póltorYj mi'li od 
.Zblewa mieszkających, ale bez skutku. 
Następnego dnia oddał się zbrodniarz sam 
sądowi w Starogardzie. - Zamordowana 
jest córką nauczyciela, utrzymującego tak
że pocztę p. Malewskiego z Bytont. Jak 
niemieckie gazety przypuszczają, st.arai 
się I(amis.chke o. rękę zamordowanej, ale 
niezawodnie bez skutku, dla tego na niej 

Panna do I owarzystwa. 
Powieść Ksawerego de 1"\.ontepin. 

(Ciąg daJszy ). 

- Wierzy się zawsze temu, czego się 
pragnie - rzekła Leonida suchym tonem. 
- Ni-ech Bóg ustrzeże pana od' zawodu! 

- Dz.iękuję pani, że mi tego życzysz. 
- \Xlpowtiedzial młody człowiek, kłaniając . ,-
Się. , 

Zrozumiail, że 1wizyta zbyt ditugo już 
trwala •t opuścil dom przy ulicy Saint-Do
minique, nie zobaczywszy Oabryeli. Ani 
matka, ani córka kroku nie zrobiły go od1-
pr-0wadzić. 

- No i cóż na to p0wJieszi? :- zapyta
fa pani de Brennes Loonidy, skurczonemi 
palcami rozdzierającej chusteczkę. 

- Pow.iem., że Raul jest głupcem, któ
ry zakochał się w jakiejś intrygantce, a my 
byłyśmy bardzo naiwne, sądząc, że on o 
mnie myślił ! Nie sądź, matko, żebym ża· 
4owala t~go pana, ale szkoda mi tej pozy. 
cyi, o której marzyłam, jakriej nigdy nie 
znakłę, nigdY„. nigdy„. 

- Kto wie? 
- Ja wiem, ·i ty wiesz także, moja 

matko... Miężczyzni. , mający mmony, nie 
żenią się z pannami be21 posagu! Zamy-

. śttlam c·lśu.ić Paryż, a z tych św~etnych ma 
rzeń spadłam w miernotę, niedostatek pra
wie!... ·W szelka nawet nadzieja szcześcia 
znikła Jut dla mni;ei! Ach! ten Raul, jak ja 
go nfonawidzę ! Gdybym mogla zemśc'ić 
sil 1·qd nim! ·, , ~· . 

si~ zem.ścil. - Mylnie więc ·rozgłaszano 
pączątkowo, że K. strzelłl do pewnego 
asystenta i tylko przypadkowo pannę M. 
zastrzełil. ._ 

Z Wiet. Kr ~oznańskiego. 

Gniezno. „Lech donosi: Z tutejszej 
sz.koly uzupelniającej wyrzucono ucznia 
p. Czesława Dziocha za rzekomą ,,zdradę 
stanu". Fodczas pobytu cesarza \V: Gnieź
nie dostal on, jak wszyscy uczniowie, szar
fę czarno-'bfał·<>-czerwoną. Początkowó 
wizbraniał się on. ją przyjąć, a potem w 
szpalerze miał podwinąć czarny 1ko1or, tak 
że wtdać byto tylko barwy bial·oi-czerw(}
ine. Za tę „z.brodnd·ę" w,yrzucono g-01 ze 
szkoły. Przy wydaleniu powiedzial mu 
rektor StJillcke że w dniu, w którym serca 
wszystkich z powodu przyjazdu cesarza w 
żywszym b~ły temP,ie, on jeden p.o-ważyl 
się zademonstra:wać swe usposobienie 
wrogie państwu niemieckiemu. „Wzbra
nialeś się pan przyjąć szarfę, przez 101 wy. 
mierzyłeś poHczek nietylko szkole, ale -
całemu państwu. To jest wdz,ięcznością 
za to, żeśmy was · wyciągnęli z <lrudów i 
bk}ta! 

Nie skończylo się na samem w;ydale
niu; - p. Dz. zawezwany został nadtJi na 
przesłuchy przed k·omisarza policyjnegJ, a 
razem z nim jeszcze jeden uezeó, Cegielski, 
który miał taką samą popelnić zbrodnię. 
Czy wladza naprawdę zamierzają :urn wy
tDczyć proces o „zdradę stanu"? Dopra
wdy to śmieszne! 

Gniezno. Tutajszy związek Hirsch-
Dunkerowsk:i odbywał w ·Ostatnią nie.dzielę 
zebranie na salL hoitelu EuropejskiegJ·. I(ie
idy jeden z uczest~ików zebrania n~·eczk>
nek, chcial zabrać gfos po polsku, oświ1ad
czorio mu, że wolno przemawiać tylko po 
niemiecku. - A przecież· w związku - pi
sz:e „Lech" - znajduje siG spora, kto wie, 
czy nie przeważna liczba Polaków. 

Dobrze im, bo czy ·Oilli- tam p.()trzebni ! 
Może teraz przynajmniej poznają, że PD
lak tylko do. polskiego związku należeć 
może. 

Poznań. W kasie -0szczędności Banku 
Przemysłowców ·w Poznaniu wpilacono w 
sierpniu r. b. 843,650 88 marek, a wyplac(}
no 794,824 05 m., w r. z. w sierpniu wpla
cono 948,085 19 m., a wypłacono 587,388 81 
marek; od: 1 stycznia r. b. wplaoon.) 
10,184,404 41 m., a wypłacono 8.065,9-05 18 
marek; stan obecny na dniu 1 września 
jest: 12,232,125, 29 marek, w r. z. było 
9,5415,900 71 marek. 

Inowrocław. Z Słońska pJi szą do ,.Dz. 
Kuj.": 

Szanownej redakcyi ,pozwalam so.bie 
donieść, jako w nasze i szkole w Stoń~u, 
należącej dJ. parafii Szadtowice, odbyw.ala 
się dotądl nauka religH tylko w: języku pol-

. skim L od'powiedni·o <lo tego nauka czyta
nia i Pi:sania pJlskego w średnim ·o<ld~iale. 
Cieszyliśmy się z tego tern więcej słysząc 
nieraz od naszego ks. Pro-boszicza, że na
sze dzieci wskutek tego też zawsze dvbrc 
postępy robiły w nauce przygotowawczej 
do spowiedzi i komunii św. 

Leonida zalała się lzam1 gniewu, wy
sziła z salonu, trzaskając drziwiami i udała 
się do swego pokoju. 

Gabryela znajdowała się .tam. 
Wi<lząc twarz strasznie zmienioną t 

lzy źle otarte w -0czach panl\Y de Brennes1 

diomyśl1iła się, że Raul rozwiał przyWidze
~a i złamał nadzieje tych ik\>biet. Wie
dząc, że Leonida nie ma serca, żyje tylko 
dla zbytków, i próżności, nie mogla jej ża
łować. Boleść j0j jednakże nie radowała 
jej. 

- Zostaw mnie samą! - rzek la Leoni 
da rozkazującym tonem. 

· Gabryela wyszta, nie mówiąc ani stJ
wa. 

Panna de Brennes jak tylko została sa 
ma, puściiła wodże wybuchom gniewu, nie 
bez trudu dotychczas powściągane. 

- A więc oszuka.lam się! padłam r>
fiarą własnej pomyłki! .~ rzekła prawie 
głośno. - Żeni się, 1i śmiał mi to J'Owie
diieć ! Kocha inną, a ja. jestem pJrzu~ona, 
pogardzona, odepchnięta! Głupiec, t<J~r, 
nędzn~i.k ! 

Leonida, aby ulżyć swym nerwJm~ 
pochwycrlla waz·on japoński z Kominka 1 
gwaltownie cisnęla na ziemię, mćwiqc" 

- Ach! jakżebym ~hciala poznał tę 
niegodną rywalkę, która mi mu.ie dobru. za 
biera ! Dla czego Raul priekh:la ją nad~
mnie? Jestem piękna, pow.tbr.a„„ m@gę 
siię podobać !.„ Dlaczego '!ii~ ni~p J::lobJ.m? 
Dla tego że inna, chytrzej Ha od~mnie <'·pa 
nowała tego głupca. Och! t'1 k.:>bi~:3., ~ ~ 
k0b1eta ! zemszczę się na •1iej ... ·na ,1im ! ... 
W jaki sposób? nie \Viem, .ile i ę .z~n•
szczę ! !... 

N1estety teraz po feryach o.d razu ska
sowano w pierwszym i drugim oddziale 
naukę religft po polsku a zaprowadzono po 
niemiecku, również też pacierz, a dodawac 
nie potrzeba, że tern samem usta.ta nauka 
polskiego. 

Serce nam się kraje na widok, jak na
sze dziatkli w języku dfa nich trudoo zro
zumiałym koszlawią bosklte słowa Chry
stusa. Szk0fa, na którą tyle płacić musi
my pieruiędzy, zamiast odebrać nam ciężar 
gruntownego wychowania dzeci n~szych 
w relilgii, stawia temu tylko tamę, boć se1 -
ce dzieoka przez t-0 tylko stać siię mOŻe 
oboj1ętnem da św1ętych nauk religii stawia 
jąc je na równL z trudnem .nauczaniem ję
zyka l1!iemieckiego. Zanieśliśmy protest do 
król. rejencyi w Bydgoszczy, ale czyż po~ 
może- Oby Bóg t~ dal. 

Jeden z ojców. 
Spo<ltziewać się należy, że ,.Straż" tą 

tak ważną sprawą slię zajmie. 

Ze Slązka czy li Starej Polski~ 
Byt-0m. Olbrzymie sprzeniewierzenie 

wykryto w kasie zakładów koksu na Gór
nym Ślązku. Prokurant Sp~egel zdolal w 
ciągu jednego roku sprzeniewierzyć pra
wie 700 tysięcy marek dziękb sprytnemu 
faJszorwaniu ksiąg. Sprzenaewierzenie 
wykryto' podczas wyjazdu prokurenta na 
urbp. 

Katowice. P·odczas ostatniej wichury, 
jaka we czwartek szalala na Slązku, ZW?
liJa się ściana huty BernhardiegD, bud•owa
nej przy Roździeniiu. Pięciu robotników 
zostało zasypan,ych. Ody nileszczęśliwych 
wydobyto, byl jede!l już bez ducha, drugi 
zmarł w drodze do lazaretu; jedna dziew
czyna jest ciężkJ, pokalecZ1ona 1 a reszta za!
walonych lżej poraniona. 

Zabrze. Gliwicki ,,Wandćrer" piszi, 
1ż tutejszy polski konzum prawdopodobnie 
nie utrzyma się już d'fugo, bo zarządy hut 
,i kopalii zwróciły swą uwagę (to jest prze
śladuwania) na ten konzum. ZagroiJono 
wliększej liczbie robotników wydaleniem z 
pracy, gdyby z konzumu nie wystąpili. · 
Donoszą dalej, że wskutek tego prz•eśladlo
waniia już teraz 78 cztoników z konzumu 
wystąpi, 1 że przez to dalsza żywotność 
konzumu będzie podciętą. - Żyjemy w 
stosunkach prawdziwie opłakanych. 

Z inn~·en dzielnic Polski. 
Warszawa. ZapO·\Viedziany na IO b. m. 

wjec ojców w sprawie szkolnej został od
łożony. 

W~rszawa. Dnia 30 sierpnia przyję
te zostaly przez ministra ·<Yświaty, jenerala 
Głazowa, przedstawicielki wszystkich pol
skich pensyi żeńskich w Warszawie, stara
jące siię o wprowadzenie języka polskiego, 
jako v.rykladowego, na ich pensyach. Mi
nister oświadąyl petentkom, że już w 
tych dniach ta kWiestyai rnzpatrzona będzie 
na nadzwyczajnem posiedzeniu kotmtetu 
ministrów. Na płOsiedzeniu tern ma byc 
także wyjaśniona sprawa wykładu języktl 
polskiego w szkotach handlowych, pozo-

XXVII. 
Doktór Qiilbert o wpół do jedena~tej 

wieczór, wysiadł w Joigny, jakieśmy 
\vsporninali w jednym z poprzednlich rioz
dz.i ałów, i noc przepędz~l w hotelu. 

Nazaijutrz w.stal bardzo ran-0 i zapytal, 
czy może dostać powozu, ·któryby go od
wliÓzl do. Vk-sur-Chalon. 

Otrzymawszy odpowiedź p()twierdza
jącą, przykazał ażeby powóz przygotowa
no ja,knajprędzej, i w godzf1nę potem był 
już v.1 <lrodze do wioski, gdzJe ,jak przy
najmniej zapewniano, przen~osla s[ię łii}no

rata Lefebvre. 
Bowóz z.atrzyrnal się przed drzwiami 

oberży Pod „Czerwonym koniem". 
- Będzie pan jadł śniadanie? - za

pytał go Diberżysta. 
- Tak jest, ale nim będzie gotowe, 

pÓjdę zalatwic pewien iinteres. Wskaż mi 
pan, gd11ie tu jest merostwo, jeśli łaska? 
- - W środku \V.i-Oski, na placu, ·Jbok 
k-0ści0Ja, za pięć minut staniesz pan na 
mi·ejscu. 

Wkrótce rzeczywiście doszedl do pla
cu, wszedt do merostwa, otwv-rzył drzwi 
kancełaryi i znalazł się wobec ma1ego 
cztowieka, z piórem za uchem. 

- Przy~hodzę pani.e - rnkJł mu -
po pewne objaśnienie„. Czy tJ do pana 
mam się udać? 

Tak jest pani-e„. jestem jedynym tu u
rzędnikiem ... czego. pan sobie 7..yczys7- do
wiedzieć się? 

- Czy w tej wiosce mieszkała łub 
może mieszka jeszcze, niejaka tt.:>norata 
Lefebvre, która ztąd poch.od2i? 

- Dawna teka1-ka? , . i , ·-

-śtających pod zarządom miuisteryum skar„ 
bu. 

J eneral Skałton p<>wrócil, znliesL0iny 
przez tturke, język połsld, jako wykladJ
wy w warszawsim Instytucie muzycznym. 

"1iadomości · ze świala~ 
Z 1ł-0syJ. Car ukazem pozbawit urzę

dów Ni.ebogatowa i kapitanów tych okrę. 
tów, które się w bitw.ie w cieśninie koreaR. 
skiej poddalii Japończykom. 

„Petersb. Gaz." donosi, iż znajdujący 
się w. niewoli w faponi,i admirał Ni1aboga. 
tow wyraził podobno ży.czenie przyjęcia 
pod<la6stwa japońskie.go. Rząd japoński, 
jak pisze z Macuyamy pewien of i cer rosyj_ 
ski, ośw11adczyl Niebogatowi, że Japorn1 
W()li, aby tacy żo~nierze znaj<lowalt się w 
szeregach jej wrogów, niż w liczbie ki 
poddanych. 

- Jak wiadomo rzą<l rosyjski jeszcz1: 
przed Z\\1olani001 Dumy ma \vydaić nowe 
Qrawo o zebraniach, bez których d-Okona. 
nie wyborów byłoby prawie uniemożliwe. 
Projekt tego prawa mi-al opracować depa1. 
tament piolicyi ( !), a zasadnicze jego punk
ty, jak donoszą pisma rnsyjsk;1e, są nastę. 
pujące: 1) na zebraniach tych ruie mogq 
być dopuszcwne mowy, kr,Ytykujące za_. 
sa<llniczyi ustrój państ'.\"a rosyjskieg-0 ; 2J 
zebrania nie mogą wyrażać nagany tej lub 
innej .instytucyi państwo\vej; 3) na zebra
niach nie v.nolna rozpatrywać spraw, dioty. 
.czących życia prywatnego jednostki i hafi
biących jej dobre ,i mię; 4) wszystkiie, co 
jest \.V związku z jakiemibądi doktrynami 
rewolucyjnemi, może być rozpatrywane 
jodynie Z' punktu aka<lemk kieg0i i 5) w ra
zie pog\\'alcenia pawyższych przepisó\\ 
przez któreg·o· z 11czcstn:ków zebra11lia, v
becny urzędnik polucyjny obowiązany jest 
zamknąć posiedzenie 1 zarządzić opróżn1~
nie sali. 

Tak się przedstawia przyszła „wot~ 
ność" zebrań w Rosyi. 

Z Węgier. I(ierujący komitet zjedno
czonej lewicy uchwalił na -ostatnrem vosie.
dzeni·u jednomyślnie zaprioponować k<'.>alt 
cyi postawienie rządu w stan oskarżenia. 
Na popotudniowem pos.ied'zeniu w ybrano 
podkomitet .dla sprawy reformYJ wybor
czej, zt.Ji>ony z pos. Andrassy'ego, Appo
-nyi'ego, Banffy'ego, Kossutha i Zychy'ego. 
Podkomitet ma na najbliższem posiedzc:niu 
zdać spraw~ z poczynionych kroków. 

Rozmaitości. 
Dygnitarze pruscy o drożyźnie mizsa. 

Osobna komisya berlińskich restaurat.:>ów 
i wlaśclicieli jadlodajni osobiście wręczyła 
min.tstrowi handlu Molerowi i munistrowi 
rolnictwa Podbielskiemu petycyę, proszą· 
cą o spieszne zarządzenie śr.odków zarad
czych przeciw obecnie panującej dPOżY~rtt! 
mięsa. O przebiegu tych audyencyj do
nosi „Bert Tagebl." co następuje: 

„M1nister Moller powiedziat naj~ern, 

- Wlaśruie ona. 
- Już nte mieszka w Vie-sur Chaloo. 
- Od jak dawna? 
- Od lat pięciu . 
- Ale, wszak ma tu pe\vnio krevv ·· 

nych? 
- Ni·e ma nikogo. 
- Ależ nakoniec musi kto tu wiedzieć, 

co się stało z panią Lefebre? - zapytal· 
doktór zanie.pokoiony tern, co posłyszał. 

- Naturalnie, że wiedzą ... pani Lefe
bvre Jest w Ameryce. 

- W jakiem mieście? 
- W Nowym Jorku, gdzie podobno 

zrobiła wie'lki majątek. 
Girlbert notował wszystlro, co mu mó

wil urz~ik. 
- Czy możesz mi pan dać ol iższe 

wskazówki? - rzekł. 
- Nie mogę.„ barooo żailuję - odpo

wie<lział urzędnik. 
- A to, coś mi pan powti.edz1iał , czy 

jest pewne? 
- Najzupelndej. 
- Od kogo pan to WLeSZ? 
- Od osoby godnej wszelkiego zaufa-

nia, która wtidziała łfonoratę Lefehr~ w 
W1 Now.ym Jorku .przed paroma miesiąca-
mi. 

- A czy nie mógłbym ~komuniliowao 
się z tą osobą? / 

- Niepodobna.. Osoba ta podrótuje 
za swemi 1interesam~, i w tej chwi!U znaj
duje się w głębi Rosyi. 

- Dztękuję panu, odniosę się wprost 
do Nowe1to Jorku. 

(Cią'.;r dalszy nastąpi.). „ . J 



że drożyznę mięsa osobiście odcZU\\-a i dla 
teg<J rozumie żale prz~bytych. Drożyznę 
mięsa spowodował lichy; stan żniw zeszło
rocznych. ~iano, które Wi roku 1904 ko
SZW\\.--alo 3,50 m., dostać teraz można za 
I,50 mr. Za kartofle, które roku zeszłego 
.kosztowaly 4 a nawet 4p0 m., żądają tt
raz 1.75 do 2 marek. Trzeba także zwa
żyć, że zamożność się wzmaga. R.obotni·· 
cy i rzem.eślnicy zarabiają teraz w dwó1-

.nas6b. Z lepszym zariobkiem wzmogly się 
ich potrzeby. Miasto dwa razy w tygo-
dniu, chcą teraz mięso codziennie zajada<.. 
ZWYżka spożywanego m'ięsa atoli nie idzie 
w parę z rozwojem rolmctwa. Minnster 
radzi przeto zebranym, aby cenę za wszy
·stkie przadmLoty, spożywcze podnieśli o 10 
fenygów. Tak tanio, jak w Berlinie, n1~ 
·gdzie się rnie jada, chociaż mięso· tam nat
droższe. - Spytany, czy gram ce ·Otwarte 
zostaną dla dowozu bydła, odpad, że gra.
nicy austryack1ej i powodu panującej w 
Austryi i Węgrzech zarazy bydlęcej otwio
rzyć nie można. Natychmiastowe o.bniże:
nie ceny mięsa, spow;odowane dowozem 
bydła zagranicznego, też pomyślnem niie 
byloby. R.ząd je-dnakowo.ż „zbada najsta
ranniej" przyczynę droż,yz.ny mięsa. 

Minister Podbielski mówll mnicjwięceJ 
co następuje: Cieszyłoby go bardzo, gdy
by mu powiedz iano, w jaki sposób najłat
wiej by można panującą drożyznę mięsa 
usunąć. Mięsa albowiem jest poddostat
k iem. Od roku 1902 do1905 zbyt m1ęsa i 
i lo ść spędzonego bydła me ulegl wielkjej 
zmianie. Rozchodzi się zaledwie o jeden 
procent. Granicy austryackiej o·tworZY• 
n ie można. Tam również panuje dr-0iyzna 
m:i ęsa. \V Wie.dniu pobudovvano rzezaln:ię, 
aby módz sprzedawaiĆ mi ęso taniej. W 
Węgrzech panuje 1w 2000 1obejścrach r.:>lni
czych zaraza bydlęca. W R.osyi panuje 
gló<i. Stam tąd bydła dostać nie można. 
Zresztą granica duńska otwarta dla dowo
zu mięsa. Gdy1by na targi bydlęce i do 
rzezalń chodaż 10 procent mniej bydła 
spędzano, niż zwykle, czyrniłby wszystkv, 
co tylko można. Ale jeżeli się tylko o je
den pr0cent rozchod~i, sądzi, że to ru:ep0t
trzebne. R.olnicy czytują gazety fachowL· 
rzeźników, a stysząc o wysokiej cenie mię
sa, zażądali wi-ęcei za sztukę bydlta. Ró
wnh:ż nie wystawiają św1iń na sprzedaż. 
Sprzedawali mniej prJ1siąt, by mieć więcej 
ooasów. W koł1cu wspomndał minister, że 
z zaprowadzeniem nowej taryfy celnej w 
dniu I marca 1906 r. wszystko podrożeje 
jeszcze bardziej. 

W Berlinie -0dbyl sję wi,elki wiec rzeź
ników, którzy w imieniu rzeźników z ca
Iych Prus zaprotestowali przeciw drożyż
niie mięsa, która wychodzi na korzyść wie1-
kim wlaścicielom z~emskim. Domagam> 
snę stan-0wczo ~twarcia granicy. 

Towarzystwo św. Barbary w Bochum. 
W niedzielę dma 10 bm. o godz. 4 ocL

będzie się zebranie. Wedle ważnych spraw 
uprasza się o liczny udział czt-0'.nków. 

Uwaga dla amatorów Punktualnie o 
godz. 7 próba na sali p. fischerd1cka, Wie
melhauserstr. 

Towarzystwo św. Michała w HochieJd 
donosi swym cz!onkom, iż w niedzielę 10 
t. m. po pot a godz. 4 odbędzie się zebra
nie, na które się wszystkkh członków u
przejmie zaprasza. Goście mile wi<i'ziiafld. 
(1) Zarząd. 

Bottrop. 
\V niedz1ielę, 10 września PD pot o g. 

120' odbędzie snę na sali p. Pr. Griitera 
Przy kopalni "Prosper II" wiec w sprawie 
WlY·borów kościelnych. Na wiec ten zapra 
szamy, wszystklich R.odaków. 
( 1) Komitet. 

· Tow. św. Wincentego a Paulo w Heeren 
<ionos.i swym członkom, iż w niedzielę, 10 
Września odbędzie się zebranie o 012 w 
polud1111e. Cztonkowie winni się wszyscy 
stawić, bo będZli.e sprawozdanie prz:eczyta
ne i są bardzo ważne sprawy: do załatwie
nia. Goście mile widziani. (1) 

Marcin Oorwa, przew. 

Baczność Baukau ! 
; Kolo śpiewu "Echo majowe" w Bau

kau oznajmia szan. rooakom w Baukau i 
okohcy, iż nasza zabawa, która miała sie 
odbyć . ·IO· września u p. Kowa się nie od
będzie z po-wodu, iż pohicya nie pozwala 
odbędzii si~· jednakowoż później. Zebra
nLt! odbedzie się 17 września u p. I(oppa o 
&'O<lz., 3 po, pot.. Proszę ażeby członkowie 
się. We najliczniej staWi1U~1 gdyż tam przyj<iq 
Ważne spra\VY.· pod o.bra<ly. Goście mile 
Widziani. Zarząd. (1) 

- ~ „ 
Toft·1tr~J·fi'two św. Józefa w Wa1111e .•. 

I 
Donm;imy ninicjs7.em, i?: .zmarł po półtorarocznych cierpic

ninch opatrzony św. Sakramentami nasz gorliwy członek 

sp. Jasob B~„ szak. I 

w l>'~ roku życia. Pogrr.elJ odbędzie się w poniedziałek o godz. ~ 

członkó ,v i innych l{odaków uprasza ZARZ .. \)). I " 

Altenbochum-Laer. 
Donosimy szan. druhom z Altenbo

chumi-Laer, iż zebranie ,,Sokl()ta" odbędzie 
Si:e w niedlziielę, 10 bm. o g0dz. 11;4 w po
łudnie na sali p. StratlLnga. O liczny u-
dziait prosimy. (ld) 

Czołem! Wyd·ział. 

Tow. św. Jakóba w Sodłngen 
donos~ swym czl·onkom oraz rodakom w 
Sodingen, iż w niedz.ielę, dnia 10 września 
odbędzie się zebranie nadzwyczajne w b
kalu p. Th. Nothe w BornJi1g o g()dz. 4 po 
P'OL Porządek zebrania: Sprawozdanie 
z rocznicy. Sprawa ,,Swiętoiózafacia" i 

sprawa dobrovvolnego wspierania człon
ków. O liczny udz.iał uprasza (1) 

Zarząd. 

Cznłem druhowie z Castrop. 
Donosim,y druhom i wszystkim Roda

kom z Castrop i okolicy, iż przyszłe ze
braruie odbędzie s.•ę w niedzielę, dnia 10 b. 
m. o gtodz. 3 po poł. w lokalu p. Schulte
Becker, na które się wszystkich druhów i 
R.odaków zaprasza. Proszę w jak najwaę
kszej liczbie się stawić, bo są ważne spra
wy do1 załatwienia w sprawie przysz1lej za
bawy. Goście mile widziani. W zdrowem 
oiele. zdrowy <luch ! Czolem (1) 

Wydział. 
Uwaga: Posiedzenie Wydziału gOldz,i

nę prędzej. 

Koło śpiewu „Słowik" w Marxloh. 
Lekc,ya śpiewu odbędzie się 10 wrze

śnia o godz. 5 po pol. Jest powinnośoią, 
aby s11ę bezi wyjątku czynni czJonkowie 
stawiki w lokalu posiedzeń. Zarząd. (1) 

Wetter! 
Niniejszem donoszę zacnym druhom 

z Wetter i Herdeki, iż zebranie nasze od
będzie się w ni edzielę, dnia 10 września 
na sali ćw:1czeń o godz. 3 po pot. Komplet 
druhów pożądany, ponieważ przyjdą bar
dzo ważne sprawY\ pod obrady. Wydziial, 
R.a0.a i rewivoricYwie kasy winni się sta
wić o godzmie 2 poi pot. Czotem! (1) 

Michał Piotrowiak, prezes. 

Towarzyistwo św. Izydora w Herne 
donosi czti0r11kom, .iż w niedzielę, <lnia 10 
września ·bierzemy udział w 15 rocznicy 
i1 poświęceniu nowej chorągwi Tow. św. 
Barbary w tterten. Czlonkuwie winni się 
staw~·ś o I godz. po pot w 1 lokalu posiedzeń 
w czapkach i 1oznakach, pon1ieważ pojedzie 
my wozami doi tterten. Jak najliczniejszy 
udzial jest pożądany. Zarząd. (1) 

Baczność Rodacy w Carnap i okolicy. 
Urządzamy zabawę polską u p. fryca 

Papsta (ul. Sedastr., koło Oarnap) w nie
dzielę, dnia 10 września o godz. 4 po pol. 
O jak najliczniejsze przybycie R.odaków 
proszą za .komitet 
(2) PiQtr Janows~i. Andrzej Biskup. 

Towarzystwo św. Marcina w Kray. 
W niedzielę, 10 bm. odbędzie się 7.a„ 

bawa połączona z ta6cem. Początek o g. 
4 po pol. na sali torwarzyskiej p. Kofenher
ster, I(ray-Stid zaraz przy dworcu l(ray
Siid. l(iartki wstępne dla członków swego 
t<W/. 25 fon., dla obcych przed czasem 50 
fen., przy kasiie 75 fen. l(artk1 są do na1by
cia u przewodniczącego i w lokalu towa-
rzyskim. Zarząd. (2) 

Baczność! Kottenburg ! Czołem! 
W niedzielę, dn. 10 września urządza 

nasze gniazd.o swą drugą rocznicę istniell)la 
na którą wszystkie gniazda oraz ·wszyst
kich rJdaków z ok<>licy l(ottenburg jak Daj 
uprzejmiej zaprasza. Początek zabawy o 
godznie 4 po pot na sali p. Telszowa. Mu
zykę dostawi nam p. Musielak z Castrop. 

Uwaga.: Druh-0wie ćwiczący naszego 
gniazda winni: $lę stawić już o g. 1 po po-
łudniu. Czołem! . Wydział. (2)~ 

Towarz. gimn. „Sokół" I. w Marten. 
W nied~ielę dnia 10 września o godz. 

11 przed pol. odbędz,ie się nadzwyczajne 
zebnanic. Są bardzo ważne sprawy do za
latwienia, przeto o jak ·najliczniejsze 
punktualniejsze stawienie się prosimy. 
(2) Cz,olem ! Wydział. 

Baczność - Ałstaden ! 
Przyszłe zebranie od1będzie się w nie

dzielę dnia 10 września o godz. 2 po pot 
Uprasza siię wszystkich druhów z Alsta
den, iżby się wszyscy stawiili, p0niewia·ż 
bęE!zie obór nowego Wydziału. Czołem! 
(2) Wydział. 

f owarzystwo „Jedność" w Rohlinghausen 
donosi swym cztionkom, iż· w niedzrielę d. 
10 wrześlliia Tow. urządiza zamkniętą za
baiwę ZI tańcami na· sali p. ttorstmanna 
(dworzec-Bahnhof). Początek '°' godz. 4 
Po po. Muzyka na dudach. Wstęp dla 
czlonków 25 fen., nieczlonków 1 mr., to 
jest wpis na cz,qonka. O liczne zgr{)IIDadze 
nie się czlonków prosi Zarząd. (1) 

Go'ło śpiewu „Zgoda" w Witten. 
Lekcyai śpiewu odrbędzie się w niedzie 

1ę, dnia 10 bm. <> god:Z. 2 po poł. Zebranie 
o godz. 4. O jak najliiczniejszy udzial upra 
szamy, pornieważ są ważne sprawy do za
łatwienia w sprawie naszej rocznicy. Na 
zebranie ma także nasz przewodniczący 
Antoni Nieborak przybyć. (1) 

Wojciech Spychała, sekr. 

Tow. św. Wojciecha w Hochłarmark 
donosi swym członkom, .iż miesięcz,ne ze
branie saę odbędzie w niedzielę, 10 wrze1-
śnia o godz. 11 przed pot zaraz po nabo
żeństwie. Posiedzenie zarządu 0i godz. 
prędzej. O liczny udzfal prosi (1) 

Zarząd. 
Uwaga: P-0 Pol. o godz. 2 wymarsz 

d'o Herten na uroczystość poświęcenia drui
~i,ej ehorągwi Tow. św. Barbary. 

M. 7ujek, przew. 

Towarz. św. Franciszka w Wanne..Eickel 
don.osi swym członk-0m, iż w niedzielę dnia 
10 września r. b. p<J pot o godz. 4 odbę
dz.ic się miesięczne zebran,'.e, na którem bę
dzie: 1. płaca miesięczna; 2. \Vp s nowych 
członków. Goście mile w:dziani. 

Uwaga: Zarazem prosilibyśmy szan. 
Rodaków w Wanne i Eickel, aby Się ze
chcid1 jak najliczniej przylączyć, bo niż tJ
warzystwo było· założone, to nas się bar
dzo znaczna liczba Rodaków zgłaszała, a 
teraz jak mamy po ciężkkh trudach towa
rzystwo, na zebrania m:csiizczne nas bar
dzo mafo przychodz.i. Przeszłego zebra
nią nie mJgliśmy wcale ot\vorzyr.: z po
wodu braku czl.or1ków. To prawdzhyy 
wstyd na tylu R.odaków. którzy tutaj na 
p{)graniczu Wanne 11 .Eickla mieszkają. 
(3d) Sekretarz. 

Tow. gimn. „Sokół" w Essen 
obchodzi w niedzielę, dnia 10 września na 
Wiiełkiej sali p. Posta w Essen-West ul. Al
tendoti-eirstr. Il. rocznicę istnienia swego. 
Początek o godz. 4 po połudnru 

Program zabawy. 
Część I. 

1. Koncert p. Law:i-ckiego z Bruchu. 
2. Otwarcie rocznicy (Wsp(>lny śpiew}, 
3. Cwiczeni1a- g\imnastycz~: a) wolne, b) 
łaskami!, c) żerdziami, d) na przyrządach. 
4. Strzelanie do tarczy o nagrody. 5. Czte
rogk>SOl\vy śpiew, wykonany przez l(oło 
śpiewu „Dzwon". 6. Pr1Jemówienia i de
kłamacye. W wolnych chwilach koncert. 

Część II. 
Polonez i dalsza zabawa z tańcami. 

Ze względu na doniosłość Salrnłstwa Pol
skAego, polecamYi się uprzejmie łaskawym 
~l~. 

Czołem! J' 
.:,.!. ••• 

Wydzłał. (3) 

Tow. kołowników „Gwiazda" w Brucllu. 
W niedzielę, dnia 10 wrześiiLa o godz~ 

9 w lokalu p. Kuchema. O liczny ud2ial 
·prosi Płotr Paul, sekr. (I) 

Towarzystwo św. Szczepana w lacho· 
dnim Bismarck 

obchodzi w niedzielę, dnfa IO wrześn:a 11'„ 
13 rocznicę swego istnienia. na którą wsz:yf 
stk,ich Rodatkó\,. 1 Rodaczki z Bisma.rc!:c.. 
zapraszamy. Tak samo zapraszamy tLIWa! 
rzystwa, które zaproszenie odebrały, tałc 
samo te, które zaproszell nic od'ebrały dla.. 
bratku adresu, zapraiszamy \.\·sz.yst.k ie z 
chorągwiami i pałaszami. Zapraszamy 
Towarzysi\\O Ś\\". Wojciecha z Erie i Ko
~o śp i ewackie ,,Ow.az,da Jedności" z Bis.'.. 
marek. Zaba\va Ddbędzie się w lokalu p. 
ttappe, ul. Konig V/iilhelmstr. nr. 48. Pro
gram umczystości: po pJL od godz. ;12 3 
do .%4 przyjmowanie bratnich towarzystw· 
o godz. 4 wymarsz ·da kościofa na polskie 
nabożei1st\\ o, po naboż "~f1st\\·,ie udamy .1ę 
na salę , gdzie bęctz =. c dalsza zabawa: Kon
cert, śpiewy i deklamacyc. O godz. 9 bę
dzie odegrany p..ękny teatr. Czlouk to
warzystw placą wstępnego 30 fen., llli·e
czlonkowie przed czasem SD, a przy kaisie 
75 fe-n. Cz!!Qnkowic towarzyst\\ a naszeg·I.) , 
którzy zalegają trzy mies ące ze składkami 
placci tak jak n ;.eczłonkowie, jeżeli rnie za
p.lacą przed czasem. Członkowie powin
ni się już o godz. 2 stawić w czapkach i o
znakach. CzlDn.kowie, którzy przybędą 
na1 zabawę a me pJsiadają czapkli ni ozna
ka, powinni się okazać m:esięczną książe
czką, kto sic; nią nie okaże, plaai jako ni.e
czlonek. Czlonk., którzy posiadają kartki 
do sprzedania, powinni się też o godz. 2 
stawić i obrachunek zmbić. Muzykę wy
kona kapelmistrz P. Ignacy l{,laczmarek z 
Bismairck. O jak naHiczniiejszy udzial \.\
zabawiie \\. nabożeł1stwie polskiem pro& 
(3) Zarząd. 

,_: f 

Towarzystwo św. Barbary w H~ten 
obcho-dzi \V niedz i elę dn~a 10 \nześnia t. r. 
swą 15 letnią rocznicę i uroczystość po
święcen ia rn:J<wej chorągwli na sali p. Th. 
Mummenhoffat (Hotel zur Post), na którą 
wszystkie Towarzystwa, które zapwsze
nia odebrały, i te., które dh braku a<lre
sów zaprosze11 nie odebrały, jak najserde
czm,ej zapraszamy. Program umczysto,_ 
ści: Po po.L od godz. 2 do 30 przyjmow1a
nie towarzystw. O godz. %4 pochód do 
kościofa na polskie nabożcflstwo. Po na
bożeł1stwie :odbędzie sę dalsza uroczystość: 
na sali, przeplafalna koncertem orkiestry p. 
M. Pietrygi z Bruchu oraz mowami i de~ 
klamacyami. O godz. %8 rozpocznie sit: 
teatr p. t. „Ida, hrabina z Toggelllburga'·. 
Wstęp dla bratnich tmvarzystw 30 fen., 
dla nieczlonków przed czasem SD fen .• 
przy kasie 75 fen. Czl,onkowie naszeg'1 
towarzystwa, którzy .zalegają ze składką 
miesięczną, płacą jako nieczłonlrowie. 
Wszyscy musz~ s=ię -0kazać ustawa.mi. O 
liczny udz i ał tO\v. i Rodaikó\Y z Herte11 i· 
okolicy jak n.ajserdeczn 'ej uprasza (3) 

Zarząd~ 

····=•te• \Vielki wi~c twlski w Laar 
odbędzie się w niedzielę, dnia 10 września 
o godz. %4 po poł. w sali p. Wittekamper. 
ul. Cesarska nr. 64. 

O liczny udział Rodaków z Laar, Mei
derich, Dltisburga, Bruckhausen, Marxloh 
Hamborn, Neumiihl, Buscbhausen, Sterk
rade i okolicy uprasza się. 

„Związek Polaków w Niemc7.ach": 
U w a g a: Pisma polsklie uprasza si~ 

o powtórzenie niniejszego ogloszeinia. 

Wie~ki wlec przedwyborczy 
w Katernbergu 

odbędzie się w niedzielę, dnia 10 września 
o godz. 5 po pot. w sali p •• Wenoera przy 
kościele katolickim. · Porządek obrad: 1) 
Zagajenie. 2) Nau~ o wyborach. 3) Dla 
czego P{}lacy na obczyŹnie winnr ~oso
wać n.a R.odaka. 4) Dyskusya. 5) Zam
knięcie wieca. 

O liczny ·Udział Rodaków z Katember· ' 
gu, Rotthausen, Schonnebeck i całej okoU· . 
cy uprasza się. 

Na wiecu przemawiać będą mówcy za 
miejscowi. . · 
Powiatowy komitet wyborczy oolskl dla 

·- powiatu E5sen. 
....J . ,_ - ·· - - · -
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I Szanowni Rodacy! 
Rodakom którzy pójd4 do wojska, pole~arn witlki wyb6r 

Spod.-.1• , .... OJ•s,-o .... wch mojej roboty, najn~wszy woj~k~wy krój, a barJzo tanio, bo już od 
.W. W A WJ 13 marek. Przypommam też móJ 

wielki wybór gotowych ubraó, paletotOw i spodni, 
dobrego kroju i roboty. Wielki wybór gotowych ubrań dla chłopców i dzieci, epodnie, k1ttle, koszule, rozmaiteg() gatunka, gacie 
szkarpetki, szelki itp. wsżrstko bardzą tanio. Przedewszystkiem zwracam uw8gę na mój wielki wybór 

materyj na ubranie, paletoty i spodni, 
z któryc.h wszystko pod gwarancyą zostaje odrobione we własnym warsztacie. Pros~ę z tego skorzystać! 

A. POWALOWSKI, Bochum, Alleestr. 13. 
g•coooocoooeooo~o ~oooooaooooS! 
O PoazukuJe etę · O 
g czt la dni ka piekarskiego g 
8 na stałe 1.atrudnienie i dobrą za.pła~, od 8 
g zaraz. Zgło3ić nal, ży si~ pod adresem g 
§ rwr a wrzyn Ignasiak, g 
g piekarz i)oleki 8 
~ o S w Altenessen, Rahmstrasse 142. § 
oooocooooooocoooocooooooooooo „„„„„„„„„„„ .... 

Baczność 
Rodacy! 

jedyny polski skład mebli oraz całkowitych 
wypraw w Wanne. 

ul. Bahnl1ofstr. 104, naprzeciw lokalu Schafera. 
Polecam mój bogato zaopatrzony skład mebli, ma

szyn do gotowania, wszelkich sprzętów emaliowanych 
kuchennych 01az wózików dla dzieci we wielkim 
wyborze. 

U c z e ń ! Za. gotówkę! Na odpłatę! przy odpowiedniej wpłacie. 
Sya poczdwych rodziców polskich może watflpić K k 

do mego sliiładu towarów koioniałnych anapy i materace wy onywam 
1 łoheio 11lych jako ucae:ń na w .;sługę. we własnym warsztacie. - Stare ma-

l gna cy Ja n ko wski, .f7, terace przerabiam spiesznie po cenach 
wonne, . :';,~"."""'.:;Jl"'. niskich. - Szan. PM 

ul. .A.ptekrnik:s. 6 a. Apotbekenatraase 6 a. ' • :/.>. ~if~i;;'l RCJdaków proszę - ~~/ 
•m Ci?!~::;'.~ .. :-·: i nadal o ła- ~ 

f.J„;~(·~fd;~_'(? '-. , 1 ska.we poparcie ~ ,.,, ~~ 
•• ••• • ••••• fł l :~-f-~~~::'"- .. ::...1/ mego prz13dsię- ~ / ~· \ 1 ( 

l 
'-.!..:.Y\.~ .1 ~./'-- biorstwa. Nie- ~/i 1 V_::_ Polak - --- ~~--

szukam od. 1 styrz~ia 06. dzierżawy • I chaj hasłem każdego będzie: Swój do swego. 

• 
sle ładu kolvmalnego, lub cyg~r ,1///1:;. Z wysokim ::.zacunkiem 
z urządze1 iem ale bez t 1waru. Zgłosić '9' 

• uprasza się d,) Ekapedycyi :,\Viarusa • Ja M "1:9 ar a n• ~ ,_ J 
• Polakiego" poi lit. J. O. D. • *"' .LiiiJ ~ • &:.1 

„~ ..... ~ ... „.";'„ ... ·~· ...... =-~-~ ..... • ~ >~ ••. • o • 'fY: "'Ą,< -r.: ._ł(..· ~ • l!I(• 

Szanownym Rodakom donoszę, iż osiedli
łem się tutaj Jako 

piekarz polski. 
Proszę Szanownych Rodaków o poparcie 

mego przedsiębiorstwa. 

Józef Tuszkowski, Langendreer, 
ulica Bliicherstr. nr. 8. 

por~ jesłennqi 

i złmOWI\ 
już otrlymałem i wykonyv- am z niej 

eleganckie ubrania 
p c<lhig miary, p'.l znanych nizkich cenach. 

Wnh-. Gerbsch, nast. 
w Herne, 

ul. D\rnrcowa :·U. Bahnhoftitr. 99. 
tylko I. piętro. 

Jlartstr. 28. 

Baczność! 
...- Dnbr.ze I tanio 

kupuje się tylko 

· skł ·die ór 
pod firmą 

. Schlieper 
w Oberl ausen. · 

Największy wybór podeszew i wierz· 
chów, oraz vr szelkłcłt artyknłólv 

szewskfeh. 

Baeznose ! 
Rodacy w Herne i okolicy! 

Polecam szanownym Roda.kom m~ 

skład żelaza, 
maszyn 

do goiowania, szycia, prania. i wyżdżymania, 
oraz 

wszelkich sprzętów kuchen-
nych 

po cenach jak najtań.szye.h. 
Zakupione rzeczy odet.awiam franko do domn. 

Za gotówkę. Na off pła~. 

Piecyki do ogrzewania. 
S f a n i s I a w J a n k ó w i a k, 

HERNE, Neustr. 35. 

Skład kapeluszy 

Bruckhausener Huthaus 
zwany Guthaus poleca: 

ką,pelusze, czapki, parasole, laski, 
bieliznę męzką 

c~"-łgle we wielkim wyborze po cenach najtańszych . 

Proszę uwazać na firmę. 

Brookbaosen, ni. B.aiser~tr. &o. 

~ I tu ę I 
(siary papier) ::I 

nabyć można -.J 

Drukarni „Wiarusa Polskie- -.i 
Bochum. ~ 

Najtańszy i największy chrześc i a ń ski ski ad w miejscu. 

Najtań ze źró Io zak pna Dl 
ter ...,j na ~~ n·e, u rań la lll„ż. 
cz zn i tłz~eci oraz kon ekcw_ i dla ' . ~' 

~~- niewi_ft~st. ·++ Bahnhofstr. 10'" 

sze polsk • 

nie będ.zie nachodzić domu tym, którzy swą wyprawę jako to : 

Ule ble, o;;niska, łóżka 
itd. na. odpłatę albo za gotówkę kupować będą u 

.Jonasa UosD1anna w Herne, v. d. Heydstr. 17. 
' 

„ ... ...... ..... Jt .._.,._ __ .„ : •• 
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~odzlce polscy! Uczcie dl..łecl swe 

116wlć, czytać ·I pisać oo polsku! Nie jest 

PGJaldem, kto p.otomstwu swemu zniem

llQT~ się pozwoli! 

S11:nan marokański dopełnił warunków 
francyi. 

!Wszystkie żąda1t1ia francyi stawione 
r: powodu aresztowz.niai poddalllego francuz 

-kiego przyrzekl sultan wypełnić. 
ZanoSii Slię jednakowoż na nowe zawi

kfanła. 
Nai za.żalenli:e poselstwa fraincuzkiego 

'-5 powio<lu napaści wyikonanej na francuz
kiego telegrafistę, oświadczył minister suJ
fana, że spokoju w kraju otrzymać .!'lie mo
te. 

W Japonii niepokoje przybrały 2roźne roz
miary. -. 

\V1ielkie tłumy ludu urządzaty w Tokio 
d,emonstracye antyrządowe. Pono zabito 
łkdka osób, a ranll·Uino kilkaset; aresztowa
no 800 osób. Wojsko strzeże poselstw za
~ranicznych. Niezad-Ow·:>lenie z powodu 
-:~/arunków poko}owych jest powszechne. 
Ostatnio donoszą. że powoli usposobienie 
łudności staje się sp:ok:>jrnieiszem. 

Telegramy. 
R. z y m. W prowlnc}'li Catanzaro, w 

południowych Włoszech, spowodowało 
trzęsienie ziemi straszne spustoszenie. 
Wielu ludzi ponlosło śm.ierć pvd gruzami 
walących się domów. 

L o n dy n. „Daily Mail" donosi z Pe
'tersburga, że rosyjskie ministeryum mary
markiJ wyznaczyło okrągły miliard marek 
Jł3 budowę nowych pancerników i krążo-
· wników dla floty azyatyckiej. 

B e r I i n. W niemieckiej Airyce po
łudniowej zachodniej przygotowują się 
wojska niemieckie do ostatecznego ataku 
na powstańców dowodzonych przez Hen
ryka Witboja. W Afryce wschodniej po
wstal1lie według ostatnich wiadomości sze
rzy się coraz więce·j; 

B e r I i n. Do południa 8 b. m. zgło
izono 19 nowych zesłabnięć na cholerę ·i 
7 wypadków śmierci, razem dotąd 123 wy
padki zesłabnięć i 39 wypadków śmierci. 
Nowe zapadnięcia na cholerę wydarzyły 
&łę: w powiecie malborsk!im 6, toruńskim 1, 
bydgoskim miejskim 1, bydgoskim wiei
sldm 1, wyrzyskim 5, gnieźnieńskim 3, 
czarnkowskim 1, królewieckim 1. 

B a k u. W środę ogłoszono pokój iro
rmiędzy tatarami i armeńczykami. Na te
renach naftowych dotąd szerzy się ogień. 

N o w y j o r k. Sato oświadczył, że 
Japonia pozostawi na Dalekim Wschodzie 
takie siły wojskowe jak Rosya. Obecnie 
stoi w polu 600 tysięcy chłopa, z któryclt 
wycofaniem Ja1>0nia zbytnio śpieszyć się 
nie będzie. 

Ruch ludowy w Pplsce 
a na wythodźtwle. r 

ŚWieże wypadki sprzedaży 'Aiemi pol
skiej w ręce koloniza-cyi dały powód do 
~tny<;h rozważań na temat zgnilizny 
łllQrałnej szerz~eJ się w. tej nielic:mej już 
:warstwie narodu naszego, która daWltlli.el 
mtybtcznie krerowaJai społeczeństwem na„ 
~ . ' 

Stradwsey wiarę w t.o.1 by s.złaclńa 
• J; 

'I 
mogła stawić jeszcze · sktrtec2rry bpoY tale
wającym nas falom giermanizacyi, od lat 
cała! nadzieja nasza spoczęla na szero 
kich \varstwach lu·du naszego. 

Lecz jakżesz smutny obraz oświaty 
ludu nakreślili „Dzioonik l(ujawski" 
i „Lech". Pierwsza gazeta Wl)e1ce 
rozpaczliwie przedstawita stosunki, mniej 
oddal si;•:; rozpaczy „Lech", który J>Otwier
'dz,fwszy coprawda wywody „Dz. Kuj." 
podaje jednaki)\VOŻ równocześrnie prakty
rezne wskazówki, jak zabrać się do. pracy 
nad ludem i jak ożyWlić ruch ludiowy, by 
lud ten stal się rzeczywiście ostoją naszego 
bytu narodowego. „Oręd>;}W\11.iik", który 
bardzo często rozpatruje się rw silach ru
chu ludowego, przy sposobności odbywają 
·CYch się wyborów uzupełniających w To
ruńskiem i Katowioko-.zabrskiem, ostrzegł 
siy przed przecenianiem sil naszych, 
stwierdza jednakowoż wielki postęp w 
tymże ruchu ludowym, - postęp, który 
bądź oo bądź d•obre rokuje nadzieje. 

I słusznie, gdyż jeżeH lud w Polsce w 
smutnym częstokroć znajduje się jeszcze 
stanie i nie jest tem, czem móglby być, to 
me jest t-0· absolutnie winą ludu polskieg·o, 
który pobudzony do pracy narodowej do· 
wiódł najJepiej na wychodźtwfo, że odpo
rwie<lzieć może swemu zadaniu. 

Przecież ci gospodarze, chatupTIJicy ~ 
robotnfucy, którym w; Polsce tak smutne 
wystawił św:iadectwo. „Dz. Kui." na obczy 
~nie garną się do pracy narodowej z naj
lepszym skutkiem. W edlug obliczeń haka 
ty mamy 300 towarzystw polskich na ob
czyźnie, a przecież prezesami tych towa
rzystw to robotnicy, cały zarząd składa 
się właśnie z dawnych polskich wiejskich 
robotników i chałupników lub synów tych 
że. 

„Zjedlnoczenie zawodowe ·polskie" jest 
najwfiększą organ1izacyą polską a samodziel 
nie kierowaną wylącznk przez robotni
ków polskich - prz.ez lud.Zli, którzy do
piero kilka lub kilkanaście lat temu opuścili 
owe tak zaniedbane wioski polski~e. 

„Związek Polaków w Niemczech" tv 
przecież orgainizacya robotników polskich, 
w Głównym Komitecie wyborczym pol
skim dla Westfalii[, Nadrem~ J sąsiednkh 
prowincyi zasiadają sami robotnicy polscy 
a radzą ną.d dolą spo?eczeństwai polskiego, 
radzą nad dolą wlasną na 0bczyźnie na o
gól wielce przejęci sprawą, z wJielkJiem zr.o 
zum1ernlem rzeczy i dobrym bezwątpienia 
skutkiem dlai wychodźtwa i całego społe-
czeństwa naszego. · 

W ani jednej dzielnicy polskiej nie bije 
życie narodvwe tak silnem tętnem iak na 
obczyźnie, gdzie nad' odiiodzeniem s}}Ole
czeństwa naszego pracuje wlaśnie najuboż
sza a najlicmiejsza warstwa - dawniejsi 
robotnicy wiejscy i chałup.nicy. 

Od razu naturalnie obecny stan rze~ 
czy nie powstał, gdyż smutny stan oświa
ty ludu w PoJsce ogrmnne w pracy narodo 
wej i obywatelskiej spraJWliał i sprawia 
trudności. Ztąd też owa różnlica po.między 
poliWką ludu polskiego p·rzed 15 i przed 10 
laty w porównaniu d0 polityki dzisiejszej. 
Nie poprzestml> na wychodźtwie jednak:Q
woż wyląc·z:nie na rozumowaniu, lecz li
cząc stię zawsze z rzeczyw'Jstością - pra
cowano„ 

I bądź oo bądź właśnie w:ychodźtwo 
polskie we Westfalii i Nadreni~ mimo tak 
niekorzystnych z natury rzeczy warunków 
wykazuje, 'że w ludzie polskLm tkwi sila 
wielka 1 zdolność do skutecznej pracy na
·rod10wej i że niie on winien temu, iż w Pol
sce oae zajmuje stanowiska należnego r nie 
gra tej roli, do której }est wwoła?W. 

M6wi i ptsże slę w Pols e . wrcłe~ że 
ludi trzeba! da praey narbdoweJ 'i oby-wa
t.elsbe) pobudzić, lecz 11,raw~.·~~ rw d&· 

• .t.t I ł, . 

Za insera,ty l>lasI sie za miejsce rzadka drobn~o drdłl 
ogloszema zamteszcz.one przed wseratami 40 fen. K„ 
C2:e5to oglasza. ot rzym~ rabat. - ~ do „ W!a~•• 
Połskiego" należy irtmk'l>wać i })Oda~ w ni'cb do.kti4• 

DY adres p'iszącego. .Rdtoplsó'ir Się nie zwraca. 

' 'ra w myśl tych w slt>W1ie i piśTllile gloszo
nych zdaf1. 

Kola szlacheckie, które do niooawtlla 
zajmowaly stanowisko kierujące w. polity
ce naszej, jaJm ogół rugdy na seryo llllie za
bimą się do akcy1, która powofalaby szer
sze warstwy ludu naszego - wlaiśn:Le o
wych mniejszych gospodarzy, robotników 
i chałupników - do czy;nnego udzialu w 
życiu narod.•owem. 

l(ola owe bowiem - czy postęp0we, 
czy niepostępowe - z miernia i stan0wi
ska spv'lecznego uważają się za pi,)wolane 
do kierownictwa, a nie do pracy -z ludem 
w jednym szeregu. Interesom '.Ywych kól 
1odpo.wiada najwięcej, jeżeli lud jest bierny 
i nigdy one nie przyłożą ręki na seryi:>i do 
teg0, by lud bral czynny udzial w polityce 
narodowej, gdyż czynny w życiu publi-cz
nem udznał ludu naszego - tych zdrowych 
moralnie a tak licznych warstw - ze
pchnąłby z natury rzeczy na drugii [ dalszy 
plan owe koła, które zaw.sze tylko chciały. 
by klier,,:rnr:at (z góry), a nie pracować (Jd 
dołu). 

Dla tego nie wierzymy też, by „Straż" 
z obecnem kierownidwem zabrala się do 
takiej dzialalności, która po.wolałaby lud 
do samodzielnej pracy narodowej. 

Wlaśnie w. stronn1:ictwie ludowem w 
Polsce tyle pisano na temat powołania lu
du do czynnego udz.talu w polityce ;:iar0i
dowej, ale mal..:> czyn1iono, bardzo mal0, by 
owe slowa stały się czynem. Stronnictwo 
ludowe w Polsce jako takie powinno się 
zorganizować, pJwiinno pójść pomiędzy o- t 
wych gospodarzy, robotników J chalupni- i 

ków i pJpchnąć iich do „urządzania' i w:y- f 
kony.wania służby narodowej." 

Robotnicy owi, którzy jako ·ogól tak 
dzielruie spisują się na wychodźtwie, spet
niliby z pewnością także w Polsce przywię 
.zywanie do nich nadzieje. 

Urządzanie wieców w każdej w1ększej 
m!ejscow.)ści i organizowanie tamże 
zanueszkalej ludności polskiej n/ie wąt
pliwie ,,poglębiloby i l'OZS"'erzylo pracę i 
obronę zbiiorową w masach ludowych", a 
„pewność siebie" i „sily. kierowt1iicze" w 
ludzje same wym.biłyby się - tylko inicya 

· tywy, tylko takiej pracy intensywnej przez 
czas dluiszy, jaką widziehśrn,y przed wy
borami uzupełniającemi w Toruńsk:l
ChiełmifJ.sk01-Wąbrzeskiern. 

Inicyatywa p:owinna przyjść z góry, 
lecz praca organizacyjna winna ibyć pro
wadz,;:ma koniecznie od dołu przez wiece i 
zebrania - nie poufne, lecz pub1icZtne z 
otwartą dyskusyą, nrie z jej wykluczeniem. 

Praca będz.1e o tyle ulatw~ona, że dziś 
we wielu wir0·skach znajdujffiTiy tyle a tyle 
jednostek przywykłych do pracy narodo
wej podczas pobytu swego na -obczyźnie, 
która w tym względzie znak-0mite oddaje 
już i odda jeszcze usługi ruchowtt lucLow
mu wPolsce. 

Czem lud polsk~' jest na obczyźnie, mo
że być i w P0lsce, lecz trzeba go do pracy 
powo1ać i d0 niej dopuśoić. 

obezvznie. 

Mnożą się sprzedawezyki. 
W cy,ch dniach opowi:adal gospodarz 

Józef Kłos z Potulic podl Rogoźnem, że 
m!iaił' przyJemność jechania koleją z kilku 
gospodarzami z Połajewa i Przybychowa 
powiatu ·oborn:ickieg0<, którzy wieźli ofer
ty do Poznama do komisyi ko1onirlacyjn~, 
aby swe gospodarstwa sprzedać. Byli ni
mi Lech, Dymek :z Połajewa 1 Lukaszew
~kli. z Przybyichowa, są to wszyscy Polacy 
~ dobrze sytuowani gospodarze". Tak pi
sze „Wielkopolanin". „Dz. l(uj." dódaje; 

Czytając to, oslutj,ieć można z przera
żenia. Cóż z nami si~ stanie, jeżeli samo
bójstwo narodowe tak dalej uprawiać bę
dziemy? Nie pozostanie po nas me, pr~ 
grobów, które świadczyć będą, że tu żylio 
kiedyś n;iewdzięczne polskie plem'ię, które 
od Boga odebraną żyzną zi~~ ojczystą, 
żywiącą i przyodziewającą je, jak kocha
jąca matka, ·za srebrniki pruskie nai wzór 
zdrajcy Judasza wrogQm sprzedalo i samo 
z własnej woli s-ię wyguibfito. My mamy 
być chrześcianinami i prawowiernymi ka
tolikami, kiedy my nie wz-vrujemy się na 
Zbawicielu naszym ukrzyrowan;ym, któ
rego boskie serce pałające 1najgorz.tszą mł
lością Ojczyzny na w.idok dalekich jej nie
szczęść 1i niewoli plakafo 'boleśnrie nad Je
rozolimą, lecz na Judasz u rozkochanym w 
pieniędzach, zaprzedającym dla zysku ews 
go najlepszego .nauczyciela i zbawcę? Ka
rze nas Bóg, ale wie za oo i jeżeli nie usta
nie ta haniebna frymarka z.iiemią oj.czystą. 
skończymy jak zdrajca Jud'asz samobój
stwem - narodowem. 

„Przebacz im, bo niie wiedzą, co czy
.ni<!" - wolal Zbawiciel do Ojca Przedwie 
cznego, wstawiając się za tymi, którzy Oo 
krzyżowali. I my możemy to powieW!et 
o ~ych maluczkich, · og1upialych opraw
cach naszej nieszczęś1iwej Ojczyzny,przez 
wlasne dzieci wyrodne żywicem WI tru
mnie przybijanej ku szyderstwu i radl()Ści 
illusz1czy hakatystycznej_ Oni nie W!łnni, 
bo i zkąd i na jakim przykładzie mieli się 
nauczyć mf.łości kraju i ziemi własnyclt 
przodków, jeżeli przez blisko sto lat pa
trzeli, jak wyrodna ich „starsza" brać zie
mię tę Niemcom zaprzedawała, nie trosz
cząc się o nic innego tylko o własną kie
szeń i zaspokojenie swych „w.ielkopai
skich" zachcianek! 

Patrzan~· na to· przez szpary, bo nasi 
wielcy sprzedawcz.ycy przez braci lub 
krewnych, mających n.iekliedy wipływ na 
naszą prasę, tłumili głos ownii publiicznej, 
która mHczafa też luib broniła naiwet icb 
stosu.nkamt familijnemi, nieurodzajem, nie
szczęściami rnez.wiYklemi itp. 

Teraz dopiero widzimy, do czegośmy 
doszli, że Wielkopolska, która byla k~leb
ką Polski, zwać się poniekąd1 może krajem 
sprzedawczyków, w którym do. świ'ęcące
go się złowrogim blasktlem złota· pruskiego 
jak ćmy do światla, lgną cale chmary 
zdrajc6w ojczyzny naszej. 

Zle się dzieje; jeżeli powołane czynni
ki nie przystąpią niezwłocznie do uzdra

. wiania tlłOralnego naszego społeczeństwa, 

. natenczas sprzedawczycy, iak morowe· po-
,. ZBruchu. wietrze lub cholera wytępią doszczctnie 

Szaflir>wna Re<lakcyo! U nas w Bru- Polaków z ich własnej ziiemi j zrobią L 

chu ciekawe dzieją się rzeczy. ·Wiadomo, nich włóczących się po śWliecie cyganów. 
iż odbyć się mają tu Wybory kbśclelne. Z Sprawdzą się wtenczas okropne przepowie 
początku niemcy \:hcieli niby to w zgodZJe dnie nastego Skargi: ,.,Będziecie bez , da-
z Polakami li'ść do urny \\rybórc:uej, ale te- chu i chleba na własne} ziem:l!" , 
raz słychać, że nie chcą dGpuśqić do wY- W ,,Nowej Reformie" czytamy: · 
boru Polaków. Z tego powodu sądzę, że Dzienn-iki hakatystyczne dJnoszą ter~ 
Polac~r ·winni jeszcze jeden wiec zwolać, że zapowf ed'ziane przez rząd prusk1 pod -
~by zająć w tej sprawiie odpowied!nie sta- wyźszenJe funduszów komisyi k..}k>niu~tf 
howtsko. Smiały. nei wynosić ma 200 'mi'Iion.ów niarek: 

(W: spraw,ie tej mamy kilka k0res'pon- , Gdy Bis~rdc przed dwudztestu laty-
4encYJ, · które zamieśdntY Po n1ed.Zlieli. - oo raz p;iet.wsiy od seimu pru.skiego ~:tiil-

~.} da-I na ten et WJ ·mi!tQ.ttÓ\\'', kk · owirn-iłł . 



l~zeństwo polskie wobec wlelldei te1 
sumy.' Pozba~ poU~ .nLeza

;~ ~i; .nie. '?tm~nJ„nym eto opero
. . waaia tak olb'tzytnietnt fun<fUsxaffii ·pań
stwoweml; wydawała nam się ona aż nadto 
IVt'łelką i grJ.iną dla szczupłego siosu.nłro:
!WO odłamu społeczeństwa polski~ pod 
ll'Z~d _;, , pruskim. Jakże małą. atoli okanla 
słę „,.t1.a wobec celu, takt osięgru\Ć m1afa! 
~ biegem łat mld pruski dodal oo niej dlru
ete sto miłdonów, później nawet ćwier6 mi
liarda - tak te cała kwota, przeznaczona 

, na wydarcie 2Jlem1 Połakom, dosi~ła wy
Urośd 450 m'iłionów. Z tych miiUooów 
~e trzecie już uwi~mooo rw1 ziemi-a cót 
niemi zdziałano? Caly obszar zakupionej 
f'rzez kOtnf!syę kolooizacyj.ną ziem obe;mu
ie obecnie 45 mił kwadr., z czego mniej niż 
~wa przypada na dobrai i gospodar
stwa, wyikupionei wprost od Polaków. Re
sztę nabyto od Niemców, którzy dawiniej 
iiuż wyparli poprzednich właścicieli pol
$kh. Jakże dz~ś przedstawia sę bilans 
demi· w rękach połsidch ai .nvemieckich? -

Dokładnie oblfczyć to trudno, ponie
·wa.ż braknie cyfr autenfyczniych, dotyczą.
cych ma~ej włościańskiej wtasnośd Zliem
skiej. Na podstawie jednakie obliczeń 
.przypuszczalnych przyichodzitmy do nastę
pującego wniosku. Zakres d'ZiaJalnośat 
komi.syi kolo:nizacyJnej obejmuje i dziś je
~ze wylącznłe niemal Kslęstwo i Prusy 
~hodnie. I(sięstwo ma obszaru m'ił kwa
draitowY{;h 530, Prusy Za<:hodnie ·czyh 
l(rólewsJde 440. 

Z tej przestrzeni może być W: rękach 
połskiich w Księstwie jeszcze około 230 mil 
kwadratowYch, w Prusach Zachodnich o
koi~o 120 - razem wilęe w o.bu tych dizielni
cach Polacy, więk:Si if mniejs~ wlaśdciele 
r;iemscy, posiadają i0kołoi 350 mil kwadra
towych. JeśU więc komdsyai kolonizacyjna 
nabyfa w ciągu lat blisko 20 .nakladem tyłu 
milionów z rąk polskkh do111ero >Qkofo 20 
mil kwadrat.owych - me trudno oMiczyć 
ile potrzebaby czasu i p.ieniędzy d-0i wy
darcia Polakom calej pozostałej ~m jeszcze 
włctsności ziemskiej - gdyby dalsze na
bytki W! tern samem, co dotyichczas, p.>stę
·ipowa~y tempie. Oto mmejwięcej lat 300 
ii jeszcze 3 do 4 mili~rdów marek! Cóż 
iwobec tego - na ogót błorąc - znaiczą 
dalsze 200 milionów, które teraz rządi pru
ski d-OlożYć zamierza do }udasz::>w~ wor
ka . . 

Zestawiając te liczby - nie mamy 
atoł~ bynajmniej zamtcairu przedstawić ·rire
bezpiieczeństwo, grożące spoleczeństwu 
polskfomu z tej strony, jako. niezbyt groź
~. Pragniemy, jedynie wykazać, że obro
na. ty<:h resztek ziemi z -naszej strony jest 
możliwa 'i moie być skuteczna, Jeśh tylko 
nie z.a:bra:knne nam do tego h'1irtu i dobrej 
mi. 

w rzeczrnstości bo'W(iem niebezpie-

Pąnna do tow~rzyslwa. 
Powieść Ksawereg9 de Montepin. 

38) . 

(Ciąg dalszy). 

Doktór nie nazbyt 1b,yl zadowokmy z 
·rezultatu .swojej podróży, ponieWaż ooraz 
aowe MWstawaity trudnOŚci, narataiąc go 
ira stratę drogiegioo czasu, pow.rócił dQ ober 
tty · pod „Czerwonym koniem", kazał się 
odwieźć do Joiginy, zaraz po śnii31dandu, i 
tegoż samego wieezora powrócił do Pary-
Dta. 

. Po:ckzas drogi obmyśłil sposoby trafle 
ttia na ślad Hoooraty: w NoWY1m Jorku. · 

. Opuśdwszy Prancyę przed osiemna.-
1Stoma łaty, Gilbert. jak wiemy, przeb~al 
w Ameryce. W owym czasie liczne tam 
mial znajomości. Stosunki przerwane, mo 
żna zarwiązać na nowo. 

- Napitszę dlo mego dawnego 'bankiera 
- powiedzrial sob'ie. - Chętnie on się po... 
tfennie uczynić, a przynajmniej nakazać po 
szttkiwania. \ 

Nazajutrz zatem rano napisał do ban
k~ra Mortimera list długi i naglący, pro
sząc go o energ.icz.ne zajęcie się WYSZuka
lłl/~em wi Nowym Jorku fran-cuiiló, na.zJWi
skiem HonoratY, Leiebre, lekarki ·z profesyi 
ł doWiedzieni.a ' się od niej, oo si~ stało z 
dzieckiem urodzhnem w palacu Compiegne 
17 gmd.nia 1863 r. Zakończył prośbę Q za· 
wiadmn11.enie depeszą o rezultacie pierw
szy.cli poszukiwań. 

Qiłbert osobiście list oddał na pocztę 
i powrócił do Morfontaine. 

Za przybydem do I( wadratowego 00-
mu zoolazl kopertę pod swoim adresem. 
l(operta ta. zawrerała akt urodzenia .. Oa
bf'Jleli de "'·Vadans, załegatizO'W'a:nY, według 
:wszelkikh form pTawnych. · 

_. J.-- Oto Jest dokumept - myśłat ®k:tór 

czeństw\l" iest WP'l"OSf ~ Rrąd l)ru.;· stacyt (Stati-On'SVOfr3tdt~) w Chwałk~wie 
.skl wie, ~·czyn.: n~ ·co.·wjfrz.uca ~tądrte. ,•;a.pytal•stę io róztntevrany; dla Czego gto.. 
l(atda piedź z 1 ~.ni straoon.a. przez Połaików sov;ał na.ka1ołi·k6w, a'nie na ategeta pro. 
w zahon.e. pruskł.m, to .·t'll1W:Y: cios zadany · testanta? Kb mu: daJe chleb i utnyma-
materyaiłnej podwatµrie ich bytu. Pomyśl- nie? . · · 
my tylko: Obie te dzielnice lkzą r~~m o-

. koio 3~ mil!i.Ona ludności: W. . tej łtczbie 
przeszlo dwa miliony Polaków. Tymcza
sem na Nłemców przypada już dlzliś około 
dwie trzxie calei własności' ziemskiej w 
obu dziełmcach. 

'Niespelna t>óttora miliona Niemców po 
siada 650 - przeszlo dwa mibiiony P.>la
ków 350 mil kwadratowy;ch. Znaczy; to, że 
ogromna wjększość ludności polskiej w1 za-
1borze pruskim jest już dziś pt'lolclaryatem 
bezrolnym, skazainiym przeważme oo za
robek u niembockich pracodawców, zal~ną 
od nich materyalrme, wydaną na nich naj
rozmaitsze wpływy! I(ażda strata ziemi 
pJmnatża więc szereglij polskiego proleta
ryartu, zmuszą go: do wyichodźtw.a, dio roz
praszania się po świec;ie, pod.dna środktl 
byt.u ludności polskiej w. miastach żyjącej 
z rękodzieł, handlu i przemyslu. 

Spole-czeństwo, pozbaWione własności 
:ziemskiej, spJleczeństwo, składające się z 
bezromego proletaryatu, nie zdoła utrzy
mać jak<J cey.nnLk narodowy; Wobec takiego 
'\vpnost szaloneg-o nacisku, jakli w Prusach 
iWYiWiiera rząd' pruski w kierunku zniszcze
nła jego narodowości. I to już daje nam 
miarę zbrodni, popelnLaine'j prziez tych. któ
rzy, zaprzedając ziemilę NiemoJorn, spyicha
ją społeczeństwo swoje na sto~i·eń bezrol
nego proletaryatu. 

Zabieramy dz1ś glos w, tej spr.awtte pv·
oownie ze względu na dwa fakty: n.a 
wspomniaine na wstępie nowe pomnożenie 
pruskk:h funduszów kolonizacyjnych aż do 
sumy 65D nvilionów _,i na wzmagający się 
znów, Pi<> ·d'łuższej przerwie, ruch pozl\y
wania się ZIMemi w zaborze pruskim. I w.v·
famy rnz jesziczc dlo brnci w fym zah:>rze: 
Brońcie ziemi! Bąd'źcie wprost nlilemilosier 
ni . i bezHtości wobec sprzedaiwczyków, 
chc;iwy\;h ju<l'aszowego grosza. Pamiętaj
cie i0 tern, że nie stafoie tylko na straży wa 
sz·ei, ale i naszej •Joicowizny, że stoicie na 
straży ~łei Polski i jej przyszłości. 

„W olność'' obywatelska 
i ,.wolność" wyborcza w Prusach. 

Dnia 26 sierpnia - p1sze „Lech" -
odb~y się pod przewodnictwem p. komi
sarza Reussa z Grnezna uzupelnia.ją1ce ·wy
bory oo dozoru szkólnegv-„ 

Chałupnik Jan Kiełpińsld z Chwalko
iwa, który także pracuje na kolei, nie po
szedł za przykładem S\\'iYCh kolegów i gk> 

. sował na katolików. Gdy wrócit po polu

. dniu do pra~y na kolei, p. HaUich, naczelrl\i<k 

· Gilbert - który, gdy nadej~ie pora dzia
łania, przeszkod2i panom Raulowtii de Chal
lins i Filipowi de Ganmnes zagrabić mają
tek mego brata. Dokument ten wytbor_ąie 
zastępuje testament, który ci panowie z pe

·w-.nośdią ukryli. Geyby nie ia, -Xl.ziedzi.czy 
liby ! Na szczęście ja tu jestem. 

I schował kosztoWnY\ ten. arikusz pat>,ie 
ru stemploweg-01 w szu1ladę, od której 
klucz zawsze nosił przy sobie. 

XXVIII. 
l(ilka <l!ni uplynęlo od cm6u, kiedy wii

dzieliśmy Juliusza Vendame, wchodzącelgo 
d<> golarni przy ulicy Garanciere, abyi f.}Z

puśctć tam owe ptotki, poprzednio przez 
nas podane. 

.F.ilłip uważał, że nadeszła spoSObność 
do rozpoczęcia stanowczego działania. 

W tym celu wziąl arkusz owego ordy 
narnego łistowego papieru, jaki się wszę
dzie sprzedaje, i napisał kilka następują
cych wierszy, zmienhvszy charakter pi
sma: 

„Do pana prokuratora Rzeczypospo-littej ! 
„Wielu uczciwych i spokojnych ludzi 

(do których ja należę) dziwti. się, że pogło
ski obiegające w okoUc~ placu Sainit-Sulpi
ce, dotyczące śmlierci hrabiego de Vadans, 
zmairłego w swoi!m pałacu, nai ulicy Garan 
dere, nie <loszły jeszcze pańskich uszu, lub 
je.żeij. doszły, że nie zostały przedsfęwzięte 
żadne kroki, do dojścia do ich źródell i zba 
dania lich dokładności. 

"Nilkt nie zdaje się wątp!ć, że śmierć 
starego milionem byla rezultatem zbrodni. 

„Bowirurno t-0i być dostatecznem, panie 
prokuratorze RzeczYJ>()Spolitei, ażebyś pan 
postarał się dowiedz.ieć, czy wszyscy ci lu 
dzie mylą się, czy też wszyscy ci ludzie 
mają sluszoość ... 

. „Opinia publiczna domaga sie śledztwa". 
Przyjm pan etc. 

Młody baron napisaJ następnie drugi 
Ust tei same} treści w innym tytko stylu i 

·' OdiI>owiad;a.n1Y panu Hallich<lw.i .. na .to: 
·Chleb Kielpm~mu · datą 10 palców· i 
dcrwaiWai praca!! 

. Czyi pan Hałłkh zaopmntal, że jest u
·rze<Wkkm .pailstwowym, że sam · otrzy
muje pensye z kaSY? państwowej ti. z na
szych podatków? Czy sobie żYczy, że',.. 
b~ zaulenie .P()Slałf do minLstra kołe
iowego Bud<l'ego? 

Czyi panow.ie urzęd.ni:cy chcecie żeby 
tę spraiwę, tę pruską woltK>ść wyborczą 
poruszyć w sejmia prus.Jct.m w Berlinie 
p~ cąlym św'ia1em? 

Tera21 jeszcze ciekawsza rzecz. Qdy 
·byily wybory, to p. Kleiber nie pazwoJit 
mhotnnkom dominialnym pójść na Wybory 
i swój obow;iązeik spełnić. Dwóch rob'.)tni
ików Dz1ekański i Nowakowski poszli mi
mo zokazu na wyb.)ry; - a: p. Pfohl w ·10-
kału wyborczym obecny, groźnie na nilch 
spojrzat W poruiedziialek zacząl p. Pfohl 
w oborze Dziekański·emu robić wyrzuty i 
pytal s)ę groźruie: Kto wam kaz.al pójść na 
wyborY;? Jeżelł idziecie na wybory, ma
cie glosować .na Niemca, nie P.>Iaka, bo 
illlaczej to Was „sofort z rzby iw;y'ćpłę" 
(-Was natychmiast z mieszkania wyrzucę). 
Dziekańskd1 na t-0: Ja jestem katolik i .na 
!katolika.i glosuję - co d!o wyrzucenia, b 
jak Pan chce, może mnte wyrzocić, ja ka
tolfiJdemi bylem 1~ nim zostanę i na katoUka 
gł()S,)Wa:t będę. 

Chwa~kow()J Domiillium jest prywatną 
wtasnością króla Wilhetma; II. Taką '\VlDl
ność W'Y\borczą mają kat::>łicy robotnicy w 
jego majątku. Dziekański potWilnien. byl 
Pfohlowi powuedz.ieć: Zna pan Pfohl pru
skie sądy? Pani Pfo.hł może mnie. WY'~
cić z mieszkania, lecz ja magz za to Pana 
zaskarżyć •J. pieniądze za ztamanre kontra
;ktu, za utrzy.manie· aż do !końca t'l:Jk:u ro
boczego t. i. za 7 miiesięcy do 1 kw.ictnfa 
1906 - aż się kontrakt skończy. Gl-0so
-w"Wiie nai kato.~ikai wedlug sumienia n1e jest 
powodem prawnym do zerwania kontraktu 
ze strony. praoJ<lawcy. 

Co król. prokuratorya w Gnieźnie po ... 
wie na to - na tę wolność wyborczą?? 

liemie polskie. 
Z Prus J,,aehodnieh Warmii i Mazar. 

W Toruniu został wybrany pr1JY wy.. 
borach uzupeJłniaiących do. pa1rlamootu U
'beral Oertel, który pozyskal 14 803 gło
sów, kandydat polski p. fan Brefskt uzy-

odmiennym charakterem, do szefa Bezpie
czeństwa Publicznego.„ P.oczem wlożY.
WISZY oba lis~ w koperty i położywszy 
na nich adres, wsunął ie własnoręcmie, je
den do skrzy'lllld pocztoW'ej przy merostwie 
Saint-Sulpice, drugi zaś do skrzynki na ult
cy Dauphine. 

- Rezultat bę<We mewnikniony - i 
nRedaleki. - rzekl do siebie - oczekujmy 
teraz wypaidków. 

Rzeczywiście, wypadkil me długo ka
zaly na siebie oczekiwac. 

Notary;usz, depozytaryusz tytulów 
majątku śp. hrabiego Maksymiliana de Va
dla.ns, poś1>;ieszY,ł si~ z wyrobieniem upo
ważnien~a sukcesoróWi w pos\adanie spad
iku . 

'Dopełniwszy. wszelkich fonnalnośd 
napisatt dwa listy wzywające na trzeci 

,'"dzień d-0 swego gabinetu Raula de ChaUins 
il baronowe de Garennes w towarzystwie 
syna. 

Raul udeszyl się ·bardzo, .odebra\vszy 
ten ~st, nie z uczucia -chciwości, dalekiej 
bardzo oo jego umysłu, łectJ dla tego, że 
raz pozbywszy się tych interesów, dotyczą 
cych sukcesyi, będzie mógt wykonać swój 
projeikt proszenia: Miko.łajaJ Vendame a rę-
1kę jego córki. · 

Oct czasu owej rozmowY z pandą de 
Brennes rozmowy nie zostaw.iającej żadnej 

. nadziei w ut11'Yśle matkr i córk~ pan de 
ChaJFins nie byt ani razu w palacyku przy 
ulicy Sarunt-Domini ue. A tym sposobem 
nie mógł również 'WlidzJi.eć Gabryeli. Na
wet nte · śmial do niej natyi:sać. 

Gdyby miłość jego dła Oabryeli vry
stla! na iaWi (rozumiat to dobrze), sp~
dzilaby na gtowę biedirJ.ego dziewczecfa 
nienawiść obu tych kobiet, boleśnie do
tkniętych zawodem Ja.kl ie spotkał • 

· · Mogłyby w.ięc jeżeli nie przeitn<>wać 
listy do niej ptsane, 1o prawdopodobnie po.. 
znałyby ch3·~ter jego ptsma. Wystar-

. „ &kat ~j $8 tłOsQ~~, .. a . ~~Y;tllsła· _$r.euist 
z~ ~.,~.„ ,.;„ .: .•. _. ; - •.i 

. Ot,wtr..,.,„ .. Tµtejuy ,10stmarkeover • 
dll" uclłw,ałłl na posilemeniu · ~en le a 
filii w pobliżu. . < .• „. . . 

··: , ·Jabłoaowo. Kupiec ·St\>Yke ·sI>r<)Wa„ 
· ·dzil wagon gęsi. Wszystkie a~ pia.dly nai 
·Choler)1lę. . . 

Toruń. Szpiega W essełai w-YPuszi:z.o. 
no wcz-011lJ w~rem z więzi'enia. Wyje. 
chat SlllesZinie n.alpierw1 do Han<>Vleru. 

- Aptekę pana Garczyi{lskiegOI na Mo. 
·. krem prze:jąl dnia 6 bm. p. dlr. Kuczdcvwski. 

Z Wiet. Kr roznańSIW)go. 

Pmewy. Nie dosyć jeszcze napietn.>
wanYi żart przyplacil z.nowu żY.ciem tu
tejszy polLcyant Semmler w oocy z wtorku 
na ś.i1odę. Semmłer siedział z kalku znaSo
mymi przY) stole w pew.n.ym k>kalu, ai gdy 
wsta~, oosuinął mu ktoś niepostrzieżerna 

krzeslQ. Ch~ąc usiąść upa<llt w1 znak· ·na 
zile.mię tak nies:zczęśliiwie, · 1łż w krótkim 
czasie umairl nai wstrząśniene mózgu. 

Cholera. "Dz. Pozn." pisze: W Pli>
znaniu na Zawadach urządz.ano dwie ·bara
.ki d.lai ichory<;h na cho'ie ę. W barakach są 
wodociągi i polączeruie telef.o.nieme. Le
kairn i Siostry (czy takie katolickie?) .o~e
kować sLę będą chorymi. Umieszczono tam 
już jednę ·osobę, i to 7x>nę właściciela szku
ty; Karola Schefflera, która 3 b. m. przyby. 
la tu ze Szczeai1na i już tam zachorowała. 
Lódź zakaroną irolowaam i d:e.sinfikowa.11 
ją n~tychmfast desinf ekbrZY1 miejscy., Re
sztę osób, które oprócz clK>rej bylY' na Ol

wej łodzi, internowano na kilka dbli na 
miejskdej staJCyi obserwacyjnej. 

·W~ystkich krnw-nych ·zmarłego w. To
runiu na cholerę a w Poznaniu zami~a
lego kierowniika p.)Ciągu Tornowa, gxbr 
dziś w .nocy wrócili z Torunia z pogrz.ebu, 
przytrzymano i umieszczono w stacyj. ob
serwacyjnej. 

Z powodu grożącej chJ!ery żamknięt-0 
wcz'l)raj łazienki Doninga za bramą Dębiń
ską. 

·Władze miejskie zarządzily wsze;lkie 
środki, które wedle lu<lzkieJ rachuby d~ą 
jak najlepsze zapewnienie, że cholera u nas 
nie rozszerzy się epidemicznie. Oła tego 
obawiać si.ę nie potrzeba. .I«>zumie sre, że 
każdy starać się powiniien o. to, aib}'1 mieć 
z<lr-vwy żolądiek i unikać potraw i napo-
jów, mogących szkiodzić zd-~. " · · · 

Badanie ·bakteryologiczne stwierdZll·o 
cholerę azyatycką u zmarłego w sobotę na 
przedmieściu byidg.JSfilem Okole telegrafi
sty Stellmachera„ r6wnież u transp0irtowa
nego z Koronowa doi Gnie'Zlna więźnia. W 
ł(oron.J.wie zarządzono zbadanie wszy
stki<;h więźniów, ałe nie spostrzeżono mię· 

czał.ob;n to, ażeby; obudzić podejrzenia i 
wietkia spowooowailoby dla Gabryeh przy 
krośoi. Rvzsądek zatem naikazY'Wa.l 
wstrzymać se. 

Strasznie dlugiem wydawalo się łd o
czekiwanfo Raulowi, mtlość Jednakże do
dawała mu odwagi... 

Filip de Garnnnes, cZytając list, poi~ 
lującyi matkę i jego samego do notaeyusxa, , 
bardzo się zank~polroil. 

· Zapyty;wat siiebie, dla czego1 prokura
tor uprzedzony przez opinię publl:czną i a
nonnny dotychczas jeszcze nie dał znaku 
życia. 

· Czyżby J)<Xl2iat majątku hrabiego de 
Vadans dopetnionyi być mfal bez żadnej 
przeszkody? Zkąd to niewytlomaczoąe 
opóźnienie oczekiwanego wybuchu? .. 

Raul okazujący staremu slużqcemu 
łtmoryuszowti zwykte zaufanie, · powde
'dfial mu, że za dwa dni '1.lJostaillie ·wprO"Wia· 
dzony w posiadanie swej części sukc~i. 

Hoooryusz ze swej str.ony pamiętny 
na ~nstrukcyę daną przez doktora Gilberta, 
którego .uważał teraz za swego prawdz.'t'L. · 
wego parra, pow'iedzirul sobie, że powinien 
zawi1adomić go o <lniu i godzinie wpr.o-wa
dzenlia w posiadanie, tak iak się zobowią
zał, !i z oba·wy aby list się nie spófutł pO-
stainowił wysłać depesze telegraficzną. 

Mając adres zostawiony przez brata 
śp. hrabiiego Maksymiliana, poszedł do biu 
ra: telegraficzne-go ł poslat telegram treści 
nastepującej: 

„Doktór G.ilbert1 Morlootaine (Oise). 
„Pojutrze w sob()ł:ę, zebranie u nota

r}'ll.lsza Hervieux ulica Bonaparte, 29, 91 
celu podziafu sukcesyi. 

łioooryusz" . .r 
W trzy godziny. późn~J dei>es* wrc

czoną rosta.la Gilbertowi w, K wadra~W'Yll\ 
domu. 

(Ciąg dalszy nastąpi.) . 1 



·" ~-imtU a.n4' śla& ·~t)".. ~~.~-mie
~ J(orooowie nfe. ~Szedl tad1ea_ przypa~ 
.dd(.~borobY. ów więzień zaiażil !iio pra-

, !W~· pOdCms tra.ti'sportu, ' (:)'cli(). 
rjfcli w wiezieniu grueźnfieńsldm doniósł te
.16grałłc:ulfi.e berłińs~ mcyitut baktem>łolmi:
ll:SaY, ~u- nich stwierdzono cholerę azya
ityoką. Chorych umieszczooo w OOrllu lizo.. 
ibWa.nym. Z bydgoskiego obwodu reJen
cy;nego dloniesi-000 wczoraj ~ylko o dwóch 
przypa<ikach podejrzanych, ł to z Ujścia i 
1Z ()orzyna t>Jod Nakłem. 

'Swierd~o cholerę u pewnego wy
miemikaw, Ludwikowie ~ U· pewnego fli-
63.ka. w Wojciechowie, wt powiecie szubiń
iskim. J.eneralna komendantura w Gdańsku 
1r<U;porzadzifa, aby tymczasem zainiechano 
pr.a-ce przygotowawcze do . ćwiczeń forte
cznych p~ Toruniem. Nie wiadomo je
ucze, czy ćwiczeni.a będą zaniechane, czy 
:tytko odroczone z powodu niebezpieczeń
~ cholery. Zadecyduje o tern w tych 
:dotiach minsterstwo. w.omy na podistaw1e 
przedłożonego mu referatu. 

!W Szydlicach PQd Gdaftskiem zacoo
.rowa.Z · :riobotnik Red:w.ans. Na dworcu 
malborSikim zachorowała! we wtorek wna 
pewnego n~emteckiego dentysty z R1osy1 na 
ch.'.>ler.ę. Prziytrzy,maam ją i oddano bada
niu lekarskiemu, następnie pozwolono jej 
udać s~ w dalszą pD'd-róż. W Piekle, w 
piowiecie malborskim, zachorowaila córka 
.mistrza rzeim.ickiiego p. Sęgierskieg-o, która 
.tam rodz:ią 'Przypłynęła z Nakła. W Ku
·rzebraku zachorował przewoźnik. U pe
·wnego choreg0. w Jagowshohe ( ?) stwier
d-z.ooo cholerę a1Zyaty1cką. W Niederaus
ma.ss (?) poo Chełmnem :zmarrta w p:on'ie.
dzia.tek siedmioletnia Amanda Zliimmer
trumm, córka robotnika. Nazajutrz jej pię
cioletnia sLo5tra Anna i matkai. W Cierpi
cach, wi powiecie toruf1skim zach<0<rował 
51-letni robotnik ·Winkler. Trzech chorych 
flisaków, którzyi przybyli koleją z 'l(iistrzy
na: do Landsber:ga, zawieziono do W eissen
hohe, gdzie mają być obserwowani. W 
:l~ainmerswalde umarła żona pewnego go
'Spodarza, która krótko przed śmiercią ob
myiwafa się wodą z Warty. 

Wydział .rady sanitarnej dla zwalcza
nia ch!Orób zaraźliwych w rzeszy n:temiec
kiej 0<lbędzie , jak dDioosi „Rei.chsanzei1-
_ger", dlnfa1 9 wrześniiai posiedzenie w celu 

. .radzenie ..naid zap-ob-ieganiem szerzeniu się 
·cltolery. 

. W. Gali cyi. zachorowało dptychczas . 7 
iOSób, z których 3 umarly. Zarządzono ba
.danie Iekarsk,ie osób, przybywającJ"<;h do 
•Oalkyi statkami wodnemi. . 

W Gali~t zachorowało dv.tychczas 7 
.osób, z których 3 umarl'y. · Zarządzono iba
~dame lekarskie osób, przyby1waJących d<> 
Qalicy] statkami wiodn emL 

· Również ' władze francuskie zarzą<l:zn'
łY. badani,e lekarskie osób, przybywai'l!
~yeh do Havre z (Kllrtów, po~oż.onych mię
·-0-zy Helsingfors a Hamł>u rgtem. 

IW' M!iędzychodzie zad:rorowalł Robert 
'Sclrolz, ocze(i u wlaścidela szkuty Da~-
1raua ze Sw~ecia, który tu przywiózł drze
.'\\'\). Stwli:erdzi.:>no u chorego cholerę azya
:tycką. W Landsbergu nad ·Wartą zasZllo 5 
.nowych przypadków choroby, z których 3 
'były. śmiertelne. W Hamburgu zadroro
wara pewna kobieta, u której stwierdz.ono 
·-<=holerę. 

Z Wyrzyska pi.szą.: 

Cho·lera azy.atycka robi okropne spu
''Stvsze.nie w p.:>wieciei l\vyrzyskim li to po
. czą.~zy od Chorzewa przezi Wyrzysk, 
~ Olesno, Bagdad, Kraczki, :Mrozowi0, Smie-
Jm1 Nakło do Bydgoszczy, wszędzie pelno 

':chorych r konających a bardzo wlelu już 
.ill.marlo. 

Ze $Iązka czyli Starei Polski. 
-Bytom. Pvdpałacz Ochmann, o któ

. rym swego: czasu doJlOO'llłiśmy, że ws tal 
· ł>OStrrelony przez żandarma, postradał zu
, Pełnie zmysły, wskutek czego przeniesliono 
· go z 'Wdęzienaa do lazaretu. Na tabliczce pi
sze zaJWSze listy do swej żony, z któ
·rych jednakże n:ie' ml'.>i;na być mądrym. W 

· krótkim czasie Q. wstanie przeruesiony do 
jalciuegio zakładu lecznrl~go, lecz jest bardz.u 
mało nadziev wyleczenłai go, J>()ll1ieważ kula 
foszcze zawsze znajduje się w gł-O'Wie. 

. Zabrze. Zeszlą sobotę zastąprt iarkIB 

reie. ·uiaooat uii~wamliru» ró~;eŚnie 
~- 1ina~~ p. Breiskieao„ Qdb)9a się .w 
wiełkim styl11. Na; czele ·teh agi~yi ~ s~ 

1 nąl" ,,Prowinc1'0Wllny, lwm&tet · W)'lb<>rczy 
polski dla ~HJ któryj CO tydz~ń wyda
je }>łomleMe odezwy, polecając~ kandyda. 
ta polsk~o pana K<>rianteg.l i rozrzuca 
je w setkach tysięcy w. całym okr~gu kato 
wieko-zabrskim. Kolow.nicy, agitatorzy 
przebiegają od ginWy do gminy, pou
czatląc di zagrzewając wytborców do walki 
o zwycięstwo P.Jlaka. Wobec tak szczerej 
i energicznej a wczesnie udz-ielonei J>OllllO
cy: komitetu prowint.ypnalnego, zw-yci~ 
stwo naszych RJdakóWi w okregu katowic
ko-zabrsk1m uważać można za p.ewne. -
Życzymy dm tego z catego serca. 

Z Zabrza otrzymał od jednego ze 
swych czytelników „Górnoślązalk" nastę
pującą uwagi godną korespondlencyę 

Lud.mość W1 tutejszej okioldcy, pocho
dząca z różnych stron Górn. Slązka, jest 
jak wszędz.ie na świec.ie - dobra i ·zła. 
Ale zdaje mi s.ię, żo chyba nai całym Slą
sku między złymil niema tak mściwych, 
podstępnych i zdradzieckich ludlJi,, jaik tu u 
nas. M~anowkie bard·zo źle podi tym 
wz-ględem jest .na hucie Donnersmarcka. 
Tu czlowiek musi być bardzo ostrożnym, 
musi się taić z swemi przekiona·n•1wmi~ bo 
nie wie, czy wr którym kącie nie czy1ha 
'Zdraj.ca, który bezzwłocznie łed do panów, 
aby; na swych kamratów poskarżyić, że 
czytają polskie gaizety, agitują za polskimi 
postam1t:, ba nawet o tern don.:>szą sWiym 
chlebodawcom, że ktoś chodlzi1 do kościoła 
tylko na nabożeństwai polskie i w duchu 
poJsk,fan wychowuje swe dzieci. 

Na potwierdzenie p.:>wyższych slów 
Rrzytoczę tylko kilka wypadków. 
~ Pewna kobieta pokłóciła się z swym 
mężem, a pokłóciła się o to, że ·onai chciata 
czytać gazetę niemiecką, chociaż jej do
brze nie ro:zumie, a mąż -znów czy,tuje .ga
zety polski1e ii jest dobrym narodowcem. 
Żeby się zemścić na swym mężu, kobieta 
poszla do dyrektora i naskarżyła na swe
go męża, że czytuje gazety po1lskiie, wresz
cie, że zmusza swe dZiieci d()· uczęszczarua 
na nabożeństwo polski~. Pod koniec ta wY
rodna :bona i matka ·prosiJa. dyrektora, aby 
jej męża wyrzucił z pracy. P.oni.etważ to 
atoli był robotnik osiwiały w praicy i su
mienny pracownLk, wierny swym chleb.)
'dawcom, panow:ie mLeli nad nim miłiosier
di.ie i pOZ-wolili mu dalej pracować na u
trzymanie swoje, swych d!zieci - i Jtiego
azLwej mściwicy-żony. 

Tak samo przez: zdradę pollcya: wy
kryla związek p. Jana Wyo~ska i towa
.rzyszY). 

Wypadki, gdzie kamrat lecu skarżyć 
;na kamrata, zdarza się 1na husie Donners
marcka bardzo często. Szczęście, że pa
nowie mają nad biecLnymfi ludźmi większe 
m1tosierozie, niż podli denuncyanci. Jeżeli 
robotnik starszy ~ dotąd pmwadziił się 
wzoro\\-10, dostade tylko na:pomnienie, aby 
srę na przysz~ość wystrzegał. 

Teraz się was pytam, kochani robotni
cy! Dokąd nas takie potworne postępo
wanie współtowarzyszy naszych dopro
wadlz~? Czlek się boi dowtiierzać najbl'iż
szemu przjrjaoielawi. I my wciąż wolarny 
i narzekamy, że nam się źle wredzie. T·o 
prawda, bo los nasz jest bardzo ciężkli ! Ale 
cóż, gdy my sami kręcimy na sie:bie bicz 
sami p;:mlagamy nim siebie smagać! Smu
tna jest dola nasza, bardzo, ba,rdzo smu
tna! . . 

Mnie się zdaje, że denuncyanci• mnmą 
się dla bra-ku moralnego wychowania. My 
siię nazywamy chrześcianami i uczniami 
Chrystusa ,ale Wi rzeczywistości je~eśrny 
gorsi niż najmairntiejszy murzyn w śrJ.dlko
wej Afryce. J eżeH on zabije i zje swego 
bliźniego, nikt mu tego nie może wziąć za 
zle, bo tak czynili wszyscy jego dziadowie, 
i pra<lziadowtie, tak czyni cały szczep je
go. Ale nas uczy się od na}mf,odszych lat, 
abyśmy kochali biiźniego swego jak siei
bre samego. Tymczasem zamiast miłości 
szerzy się wśród nas nienaiwtiść, mściwość 
1i zdrada. Zacznijmy choć już ni>e w sta
rych, to przynajmniej w mlodych rugować 
1 wypleniać z nich te straszne chwasty, a 
otwJOrzy silę przed nami lepsza przy
szłość . 

, łobus powracającego z praicy r<>botnik<>rwi 
l\onstantemu Niewiadomskiemu drogę ·r u- "1iadomości Je świata. 
dierzył go ·ru:,ewiadomo z jakiej przyczyny 
ialde~· żelaznem narzędziem w gil~ę tak Z Rosri,. O krwa~ch walkach na 
niebezpieczn'ie, · że N. padl ogluszony na Kaukaz.ie: donoszą: W mi~ście Szuszy dniia 
,Ziemi-ę. · Przechodnie zanieśli cleżko ranne- 29 zm. waśme między o.sdbam~ prywatne-

. g.;) do :mlieisoow~ lazaretu knapszaitowe- mi przybrały; takie rozrnary, że łudność 
łro,l gdzie następnego dnia '\V'YZ'I011ąl duclM.. chwy.cila z.a broń. Narodowości poczęły 
Sprawcy nie zdołaJno jeszcze óotrichczas przeciw sobie w-ystępować i .wywiązala 
Przychwydt, ·pollcya Jednakże .pilnie śle- ·· sil: waiłka na karabiny. Tata-riy usilowa.U 
x~zi . za nim. . . ; . . ; . iwtar'gltląć do dzieln~y, ormiańskhej, Om'a~ 
„. J~ya·w· ókręp p.. l(orf.ut.eco, któ- nie zaś do tatirsklej. · WreszoJ.e uda:<> się 

. . ! 

·"przyY..·róci'& p:0iozumienie , ·miedzi .repre• 
· zenta.ńtamb obu oarodo\\~; PQ.c.Ze1ri be
rokk>'1r~e .oglósłłi. pokOj.' MirliotO "Ogtt~ ka'· 
rabinowy trwal dale}. Powistaił Pożar, któ
ry skutkiem panują~eg() w~łuu siybkQ si~ 
rozszerzat' Dnia Z bm. w mieście paalotwa1 
spokój, ale w okolicy walki trwały dalej. 
Ogółem okola 200 osób zabito~ zraniono, 
200 dornów spalono. 

Onegdaj po.nowily siie zaburzeoa; 
przyszło óo silnego ognia karabiinowegio, 
któryi dopi,ero wieczorem ustał, skutkiem 
usiłowań gubernatora, aby os~ginąć poro
zumienie. W walce z wvjski.em wiele osób 
zabito ri, zranli<>no. Ogień karabhrrowy był 
zwlaszcm siln~ w falbrykach naft:v. w Ba
ła.chanach, gdzie talkże wybu~hl wielkt ];)Q

żar. W oocy- starano· się podpal~ fabryki 
nafty i miiasto. Ogień jednakże wnet stłu
miono. Wczoraj sl'ychać byb jeszcze cx:l
osobnione strzały karahinowe. T. zw. Czar 
ne miasto stoi w płomieniach; przyczyna 
pożaru .nieznana. Wojsko nader energi
czni1e pustępowato'. Podiczas 3-0niowych 
zaburzeń, jak urz1ędowinie stwiierdizono, za.
bito 52 •osoby i d·rugite tyle zraniono. 

W ostatnich dniach do Tyflisu przY1bY 
wają liczne rodzii1ny z prowłncyi„ z Eli.za
betpv1u ,i z Baku, gdzie panują rzezie, jak 

· również z okolic Tyflisu, gdzie obawiają 
się gwałtów i1 morderstw z.e strony Tata
rów~ Ludność skutkiem zaburzeń cierpi o
gromną nędzę. Podljudizainri przez aigprtatei
rów Tatarzy, teroryzują ludność. Urzęd0-
W1I1ie zaprzecwno dl()naesieniu, jakoby dla 
sttumieniiai zaburzeń w Baku wezwano ró-
1wni1eż artyleryę. 

•. · : • : .; • • • • f 
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· ·~wi~t(· ~i~ ~~ ~e d,ać. ~y. z. iednenr 
.„ Sercem, a· Cóż dopiero móW..łć„o .czló.~idw : z dw.oma,serCami ! .„ Tą.\de Jednak . fi~ 
·Kle indyw»dpum istliie~ .--w~ osobie niejakie
go cieśli A. btirra, zamieszkałego Wl Ncw
Rocbdołe, w stanie NeW>Jork w Ameryce. 

· Liczyi oo 35. lat W:ieku, pracuje normalnie i: 
cz.uje silę zupebiie dobrze. Przed dW'OOl.1!. 
laty pewien lekarz wykryl w nim niespo-. 
dzianie wzmianlrowaną anomalię i podkjal 
go badaniom. Najoryg.inalniejszem jest, iż 
posiadacz dwóch serc w sposób dość po.
cieszny chce z ~h wyciągnąć zysk już o
becnie. Dal on mianowicie ogłoszenie w
dzieruriikach tei treści: „Chcę sprzedać oba 
dwa moje serca - po śmierci." Podobno 
wśród amatorów jest Wl!elu chętnych nabY. 
wców, ale nie mogą dojść do porvzumi.e
nia co do ceny. Jeden z wy.bitnych spe
cyalistów ofiarnwal DurrQIWi 10,(XX) doł~
rów za „poręczioną" operacyę z wyieciem 
jednego serca, ale przezorny cieśla na pro
pozycyę się nie zgodziil. W każ<l.ym razie 
dzięki DurnoWli rozstrzygnięta. będzlie SJ}ra
wa, ile wlaściwie na gotówkę warto serce 
człowieka ... 

Nogi - jako k.ryteryum poznania cha
rakteru. Pewien wielki „myśliciel" do
szedł po długiej obserwacYli- do przelrona
nda, że między nogami a głową człowieka 
jest ścisły związek i że można wniosko
wać o cha.ra!kterze ludzu, gdy się bacZ'nle 
przypatrzy ich sposobowie -chodu. Wy
nalazca tego nowe.g0 problemu „psychoło
g.iicznego" rozróżnia cztery typy kroków, 
jeśli się tak .wyrazić można. 'I( to spieszy 
gwaltownie drobnemli krokami, jest pesy
mistą albo też niezwykle utalentowaniym, 
u kobiet zaś oznacza ten rodizaj chodu ma
lostko;woś·ć. Małe, Powolne kroki wska
zują proste l czyste obyczaje. Wszyscy 
ci, którzy kroczą powoli, ale dlugiam.M kro
kami, są umysłami, myślącemi glfęboko ~ 
poważnie nad zagadniieniamv życia. I(to 
jednak diużemi krokami szybko idzie, jest 
ambitnym i wojowniczego usposobienia. 
Ten sam „psycholog" podaje jesz-cze inne 
wyniki swych badlań. Oto twierdzi on, że 
ludzńe przedsiębi!Orczy, ufn~ we wlasne sr
ty, choozą z.wracając stop}'l na zewnątrz. 
Osoby natomiast zamknięte w sobie, dy· 
plomad, opisują idąc mały. łuk noga w le
wą stronę. Melancholicy i ~eiquszni. po-
rusza-Ją sie wlokąc nogi ~a i;ob~, lud-zie za$ 
energiczni1 uginają kolana. ; 

Z Watykanu. Nowa encykhi-ka papie
ska ma się pojawić wkrótce. Pismo1 zliO·
ż.one już zostal.o w ręku kardynal~'Wllkare
g,;:>. Jest to raczej dekret, <lotycząc,y du
choiwi eństwa, a podzielony na 8 airtyku
lów. Papież zarządza! międlzy innemi, że 
żaden kaipfan nie będzie mógl osiąść w 
Rzymie bez osobnego zezwolenia wika1 

ryusza, ailbo samego papież.a. ZeZ'WlOlerllie 
otrzymają tylko ct księża, którzy udowJt· 
dnią, że mają objąć w Rzymie jakieś stale 
stanowisko kościelne. We wszy.stkich in
nych wypadkach księża, zamieszkaLii we 
we Wloszech będą mogli przebywać w 
R,zymlie najwyżej 3 miesiąc.e, a z.ągra.n.iczni 
pól roku. Tennin może by~ przedłuwrrym 
tylko w takim razie, jeżeli petent wy1każe, 
że te.go wYmaga ~Jnieczność. Prośby· ma: 

1 
się .wnosić jedynije za P-Ośrednictw~m 
swych biskupów. Na'W1et wstawieme się !l!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!A!!._!!!!!!!"'tt"'tllll!!!&Z!!!!l!!!!!~~~--~!!'!!!!!!!!!!!!!1!!!'!'1!!!!!!!!.1!!!!!!11!11!!!!!1.!! · 
któregoś· z kardynałów nie, będzle brane w. 
rachubę. Dekret ten ma zapewne na celu 
ograniczenie nadmiernego naplywu do 
R,zymu księży z różnych stron świata, ty.eh 
mi-an0W1ide, którzy zamierzają się tam o
sliedlić, a nie i:nają środków rliiezbędnych do 
żYcia. 

±±222-. . 

Z różnv~r. stron. 
Monaster. Naiprzew~ ks. biskup Her· 

main Ding,elstadt, w. ciągu swego urzęd-0-
w.ania: (15~ lat) konsekrował 100 k<>śoi:<>
lów. 

Rohlinghansen. Robotnl:lk Shadek, za
trudniony przy budnwli, , spadł z drahiny ii 
niiebezpiecznJe się pokaleczyl. 

W Habingborst pąlożono kamień wę
gielny pod nowy k1ościól kaitolri.t-ki. 

Werne. Handlarz Robert Stoffel z•Y
stal skazany na rok więzienia za sponie
wieranie swej matki. . 

Meiderich. Skład koJo.nialny Spatgen'a 
zniszczył ·pożar. 
Nędza w Londynie jest jeszcze większa, 

niż w Paryżu. Obłiczonv, że w lipcu rb. 
Wi stolfoy. Wielkiej Brytani!it było 115,918 
osób, pozbawionych wszelkich śroków do 
życia, czyli. 24.9 na 1000 mieszkańców. W 
callej knglii było ich 758,046, tj. 22,5 na 
1000. Aczkolwiek w Londynie jest tylu u
bogich, na ulicach tego miasta nie spotyka 
się żebraków, p.:>.nieważ tam żebranie pu
bliCZ1I1e jest policyjnie zabronione. Ludzie 
ci sprzedawają kwiatki, zapalki, broszury 
itp.; po jał.muż~ wprost żaden nie wycią
gnie ręki. 

Kobiety potwory. Zandarrn'l przyare
szt-0wali w miejscowości-ac.1 Mohol, Obe
sce i Peterrev na Węgrzech ~- -ł kobiet. w,_ 
kazala się, że pom:~dz) kobieta~ni c.all!go 
iokręgu Bacu istniał spisei< przeciw meżom. 
Kobieta, która chaiała pozbyć się męża, u
dawała się do tmcieielki, naejakiej Mtriczki, 
u ·której z;naleziono 9 gatunków trucizn. 
Trucie mężów trw.alo już oo kilku lat ti po
no nie skończy się nru przyaresztmv·anl.u po 
wyższyich 14 kobiet. 

·· Rozmaitości. 
Człowiek o dwóch sercadl~ Nie}eden 

···-=-·· Wielki wiec polski w Laar , 
odbędzie się w nledzielę, dnia 1 O września 
o god~. 3-~4 po poi. w salt p. Wittekimper~ 
ul. Cesarska nr. 64. 

O Uczny u~iał Rodaków z Laar, Mel- , 
derich, Duisburga, Bruckhausen, Matxlob., 
Hamborn, Neumiihl, Buschhausen, Sterk
rade i okoHcy uprasza się. 

,,Zwiłązek Polaków w Nieme.zach". 
Uwag a: Pilsma ·polskOO uprasza śic: 

o powtórzenie nintejszege ogloszanla. , / 

Wiec „Zjedn. zaw. pol." w Oberstyram 
•dbędzie się w niedzielę, ·ónia 10 wrześraa 
przed pol o godz. Yi 12 w lokalu p, Wol
·berga, ul. Miilheimerstr. Na porządku o.. 
braci: Nowe praW<> górnicze i sprawy 
hutnicze. O liczny udział VJ\ wtieca upra-
sza 

„ZjedROczenie zawod<>we Polskie". 

PostbesteIIungs-Formular. 
Ich bestene hiermitt bei dem ł(aiiserli

chen Postamt eiin Exemplar r4er Zeitung, 
„ Wiarus Polski" aus Bochum CZeitungs-
preisOste 128) filr den Mooat September-
1905 und zahłe an Abonnermnt u. Besten~ 
geki 0,64 Mk. 
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Wez:.r~t.~im krewny.m i znajomym d-0- ' 

0-!)~lmy, iż po kró~k.i~ ole el~żkicb c'erpie-· 
111.&clt umarła. opatrzona ~:w. ,Sakram~n
ts.mi n~z.a najdroższa matka 

śp. Ludwika Karpińska .. 
Pogrub „(ł[)~~!e si~ we · wtOrek 12 l 

wr~snia o podlló. 8 z dómu • żałoby 
w Bolłiqhaus~n Dr. 116. 

O liczny- udżłał v szystkłch krewnych 
i z.najomyclt prt>ez~ w &Jiiutku }>{1ir~ż ,ne 

O Zł EC I. 
I 

Tow.arzystwo św. ~Uchata w .B;ruchu. 
Pogrzeb matki czlonka nasaegQ Wa· 

tentego l(arpińskieg-0 
śp. LUD WIKI KARPINSl(lEJ 

odbędzie, się we wtorek 12 bm. o godz. 8 
:htana. CztonlK1wtie zechcą się zebrać w 
lokalu o. g-0dz. 6. O Jirczny udzfał prosi 

Zarząd. 

Towarzystwo św. Antoniego w' Bruchu. 
Pogrzeb matki człionka naszego Wa

&enteg-0 l(arpi.ńskiego 
śp. LUDWIKI KARPU~SKIEJ 

odbędzie się we wtorek 12 bm. o godz. 8 
erana. Czlonk<>wie zechcą się zebrać w 
·lokalu o godz. 6. O Jtczny udzfral prosi 

Donosimy piiniejszem, iż 
&tra nasza 

Z.a rząd. 

śp. LUDWIKA KARPIŃSKA. 
Pogrzeb odbędzie się 12 wrześniai o 

. ~odz. 8 raflio 'z domu żabby w R,'olli!rllghau
B-en, nr. 76. 

O liczny udzfa.ł d1 o pobożne westchnie
flf,e za duszę zmarłej pfosi 

Przełożona. 

ł(oło śpiewu „Mickiewicz" w Oberhausen 
rdonJ-si szan. swym <CZt•onkom oraz •wszyst
~m Rodak0m w Oberhausen i okolicy, iż 
urządza zaba\Vę dnlia 24 wrześnfa. Pro
gram będzie później podany;. 
(,I) Komitet 7'abaw<>wy. 

Uwaga: Czlonkow:ie winni sl!ę na nie,
.dzielę, W bm. wszyscy na zebranie stawić, 
ponieważ "będą bardzo ważne sprawy oma 
rwiane. Florczyk, przew. 

'Ttnv. gimn. „Sokół Il" w Oberhausen 
&nosi wszystkim druhom gniazda nasze-
1"0, iż urządzamy ·zabawę na p.ńegnanie 
rekrutów ti. dnia 17 września na saU patna 
Webera, ul. Duisburska. Na zebranfo bę
dą ćwkzenia wolne rr na sprzętach 1i roz
maite gry będą wykonane prze11 druhów 
ćwiczących. Początek zabawy Ol godz. 4 
po pot, na którą zapraszamy wsiiystkich 
Rodaków i RJ-daczki z Oberhausen i oko-
licy. Wydział. 

Uwaga. Druhów, którzy będą ockłto
dzić dJ- wojska uprasza się, aby to do 16 
bm. przewodniczącemu oznajmili, pcxnde
rważ nie wiemy liczby dh., którzy nas opu
szczać będą, a dostaną pamiątki. (3) 

Jan Horała, prezes. 

Towarzystwo św. Marcina w Derne 
-d0ITTosi swym członkom, iż w nk1edzie1ę, dn. 
17 września o g-o<l'z. 31,i4 po pot odbędzie 
-się ~wartalne walne zebranie. Człooloo
wiie ~ą wielce pożądani, gdyż są w~ne 
spraW\y oo zalaiwi.eruiia. , (2) 

Uwaga: Zarazem donosimy, :iż zabawa 
na 17 wrześrnia s.ię nli.ie odbędzie, lecz na 1 
paździer~ika. J. Tonder, przew. 

Tow. sw. M'ichała w Recklingh.-Sild 
(Bru eh). 

w. nii~elę, dnia 1 października ob~ 
ch:xlzi To\'. św. Mkhala w Bruchu swą 
17 rocznicę na sali p. Kuchema. Uprasza
my wszystltjch członków, ażeby ~ię punk
tualnie stari oraz Towarzystwa, które 
rlaproszenia odebrały, i te które dla braku 
a-dresów zaproszeń nie odebraly. PTP.
gram następujący: Od 3 <id 4 g~. preyJ
muiw:anie obcy~h TO'W'arzystw, <> godz. 4 
wyimarsz oo kościoła na nabożeństwo, pd
tem dalsza zabawa na sali; o godz. 8 teatr 
pod tytułem „Stąry ~echur i syin Jego hU'
zar"' koncert zosme wy.konany przez ka. 
pelę p. Pietrygi. o Jak n~Hcmiełsir tt
dzial członków d ~prosi larzgd. (4). -,,,___ .... 

Towarzystwa św. Idziego w Giinnłgjekl. 
JJonasimy naszym c~ oraz 

wszystkim Rodakom w Gilnnigfełd i oko
licy, :tż Wi niedzliełę, 17 wrześnta · obcb<dzr 
łowarzyst~ nasze 10 rocznk'ę filstnieilda. 
·Szan. życzliwe nam tawariystwa, l{tóre 
zaproszenia ()Cfebrały, oraz te, które dla 
•braku adresów zaproszeń inte odebraty; i 
te, które nam nie dały odpowiedzi, naiu
przeJrnl!ej 'Zapraszamy. Prasitny przybyć 
Wi kómplecle. W niecbjfelę od godi. ·2 aż 
do 331,i przyjroowanie bratniLch towarzystw 
i gości; na dużej sali p. Paren:iechta przy 

'kopalni' 11ttaoower III. 1 Uli". ' o godz. 4 
·w·ymarsz :oo kościoła ina polsklie nabt>żeń
sti,)J'-o, które nam od:praWi ·lłsłądz Rodak 
Po :nabożeństwie połSkrem pochód na salę 
uroczystośc.~, gdzie będzie dalsza zabawa. 

. ·P~rath: Przywtit,aniie 'gości i bratt1icl1 
towarzysi\v, dalej lronce1i, który ·będzie 
wyJ.mnany przez p. Knika z Herlne, prze·-
platany mowa~i d deklamacyami, śpie
\vy, a wieczorem śmiesimy teatr. Czton
kQWic obcych towarzystw płacą 30 fen., 
nieczlonko\\.qe przed -czasem 50 fet1(., przy 
kas1le 75 fen. Oztookowli1e na1szego tn-w.ar
rzystw.a będą czekali na bratnie towarzy
stwa ·na d\l/Orcach: w Roh1iinghausen, Hor-

. del-Bi..kel ··i U eckendorl-Wattenschekl. Ma
my nadzieję, iż nas szan. Rodacy w ieelu u

. ~ększeniai na·szej 10 rocznicy licznie od
wiedzić raczą. 

Uwaga. Sza:n. czlonkom1 którzy za
legają więcej niż 4 mieS'iące ze sklladkami 
uprasza się, aby się z 11Pch uiśd1i, w prze
ciwnym rnz.1:e płacić będą jako inieczt·o!liko
wtte. Ktoby się chciał do grona naszego 
wpisać, może tJ uczyinić pomiędzy g. 2 a 4 
po pot Cztonkmvie naszeg·o Tow. mają 
sposobność <la spow;ie<lzi w soOOtę caly 
dzief1 i· 'W1. niiedmielę rano. Tow. św. Idzie
go w Giirtnigf eld przystępuje wspólnie do 
komunii' św. w niedz'telę rano !Ila II Mszy 
św. o godz. 8. Czlonkowie p0winnli ·owa
ki towareyskie zabrać. O liczny udzial u
prasza W. Andrzejewski, przew. (2) 

Baczność! Barmen ! Baczn~ ! 
Szalll. Rodakom i R,xl'aczkom w Bar

men i okoHcy niniejszem donosimy, liż To
warzystwo gimn. „Sokól" urządza zabaiwę 
w ·n~edzfelę, dnia 24 września na sali p. 
Wmtra, Oberkainalstr. 90. Mamy nadzieję, 
iż wszystkich 'ZadowJUmy. Muzyka pol
ska. Teatr: „Żołnierz w szafie", i inne we 
sole r Jzrywkii. O jak najlicznieis~ udzial 
uprasza się. (2) 

Uwaga: Czt.onkowie, którzy zalegają 
·ze skladkami ai do 3 mfiiesiecy, będą płacić 
wstępne na salę jako. .nieczlonkown.e. Aże. 
by dał:szy~h nieporozumień uniknąć, pow;in 
nlu członk.V'Wie jak najprędzej się 'Z składek 
uiśdić. Czołem! 

Tow. gimn. „Sokół'' w Barm.ea. 
W. R111lulf, sek r. 

Watburg - Hofstede! 
W niedzielę, 10 bm. o godz. 02 dla 

cztv.ników Tow. św. Franciszka wolne 
piwo. 

Wallbucc, gospodarz. 

W.lee polski w Linden-Dałtlhausen ! 
Wiiec polsko-kat. w sprawie kościelnej 

na Linden i Dahlhausen odbędzie się w nie
dzielę <lnia 10 b. m. o godz. 1131,i dv pol. 
na sali p. Schillera w Linden. O hczny U· 
dział prosi się gości, ażeby sie jak najlicz
niej stawili. 

Wiec Zjednoczenia zawodowego polskie-
skłego w Gerthe przy Bochum 

ć>idbędziie się w illiedżielę, dnłiai 10 września 
w lokalu p. Sókelanda po pol. o godz. 3. 
Na porządku dziennym: 1\aikie mn1ainy 
przyniesie w kopalniach nowe prawo gór
filcze; sprawy knapszaftowe i inn:e wiażne 
sprnwy. Liczny ud~ial rodaków pożąda-

""~ „Zjednoczenie zawodowe polskie"* 

Wielki wiec przedwybarczy 
w K~rnberga 

odbędzie się w ~, dbł8 18 września 
o IWdi.: 5 'PO pot. w·saU p.J:Wennera -~y 

. k~ .laUołlCkim. PotZądełt oorad. 1) 
ntga~. Z) ·Nan~ o . wy00rach. 3) Dła 
czego Polacy na obczyźnie winni gilo$().. 
wać .na; Rodaka. '4) Dyslrosya. 5) Zam
knięcie ieca. 

· O lczny udział Rodaków z l(aternber· 
au, Rotthausen, ScbOUilebeck l rałeł Okoll· 
cy uprasza Się. . ' · 

Na wiecu przemawiat będą mówcy za 
mie)sc.owl-
i>ow1atowy komitet wyborczy polski dla 

r powłahj Essen • 

Wiec polski w Dyseldoń 
dla P.->laków J Polek w s~raJ\We opieki du
chO'W'tte'j odbędż·iie się Vl1 rt::edzielę, d11ia 17 
wrześnta pd J>Ot o godz. 1.0 na sali p. 
Buschmanna, hotel , „RheinLscher-łfof", 
Friedrichstr. nr. 13-15. 

Komitet kościelny. 

lflł~IHl~tł~IH~m~~~mm 
~ Bac1ność Rodacy! ~ 

I
m D~nosz~ Rodlllcom il Marxloh z Bruk- ~. 

lrnusen i okolic:r, iż mój ~ 
interes kra• i ee ki ~ 

Z dni•m 1 w,-zeŚnia ptzenit>Słem Z d<>mU 
przy ul. Marienstr. do domu pny Ha- m 

• gedGrnstr. nr 37: Poluam Rodakom ~ 
~ roó. interes zaopatrzony w pi~k~e ·ma- ~ 
~ · ł«_,e zim 'VI& na abt0ry. paletot.y ~ 
~ i epo-dni·1 "Wojskowe. Ceny bardzo m 
~ nizkie, g • aranqtl. zt. dobre leżenie. ~'.Il 
~ Z szacunkiem ~~ 

~ Ja n Si of, ~ 
~ bawietl poldki w Jl,arxloh9 (Rł.d) m 
~ Hagedornstrasse u. 37. ~ 

mm~~maml~Ht~~~~~~ 

' 
Posiadłość, 

obejmujl\~lł 1 mórg pszennej rC!li, stodoł4 
na. 30 metr., chlewy i dom o dwóch izbach, 
eałe żniwo i roluie1e porządki, 0udynkl 
przed 6 hty pobudowane, d·)m pod dach6wkfł. 

Cena kup11J1< J8Cl8 talarów. Wpłata 
3 ·łł08 1.tiii.1elr, s reszta pcdług ugr,dy. 

Zgł )~Zenia i:trzyjrruje 

Józef Krzyżostaniak, 
li e r s z t o p o w o, Kr. Li'489. i. P. 

gooeoooooooo.aooo ocoooaocoooog 
8 · F. U. St11th, g 
g llla• tD••ie.HERML Vzit111<owo. • 1 
8 •ehl,e polcro•ane: g 
O 1 ezafa de ri;eczy, do rozb. pol. i~ mr. 8 I wert.yko do ro.11b. poi. 4:5 mr. 

8
0 

8 2 łóżka <Io rozb. pd. 4:0 mr. 
1 stół do rozb· poL 16 air. O g 1 biifet sosnowJ pot 4:t mr. g 

O Ra.ze!R 192 mr. O g Za go'tó•kę, franko. g 
ooooeoooeooooaoco:ooaoooooaoo 

(t ••• 
Q ., r e 

Na porą 

jesienną i zimową ; 
polecam Szan. Rodakom w Kirch- • 

g linde i okolicy mój Cl 

·: warsztat krawiecki, • 
O , w którym wykonywam pod gwa- • 
~ rancyą za dobre leżenie wszelką IJ 

. • · garderobę męzką. • 
Ceny taw;e I 1'1(atflY"Yl0 tr"l'ałe I G 
Józef ITłaźlióski, ·• 

krawiec polski 81 
w Kirehlinde, ul. Victoriastr.10. : 

~~~·············· 

i 1 ; , t 

Wiersze przyjaQiela t 
Hej Brada dalej cl.o Adama Sł.omy, 
Bo już nadch0<lzi jesienny czas, 
Spodnie, kami'zelk,ii, cale ubli.ory, 
Zamawiaijmy wszyscy wraz . 
Bo też u mego rzetelno.ść szczera, 
I(aźdy to R~ak wie, 
Więc dalej Bracie a się przekonaSt;; · 
Jak wszystko do niego lgnie. 
Palto i spodnie, wszystko ci zrobi modałe. · 
Jego odbimcy mogą pośwliadczyć ro. 
Więc spieszmy dii) Adama Slomy, 
Sp11eszmy wszyscy wraz. 
Niech nam dobrze skórę przyodzieje 
Na zimowy czas. (41 
Adam Sf.oma mieszka w Bruckball.Selł, 

ul. Orllnstr. nr.10. 
Prąiacieł. 

Poezukuję na stałe 

podróżującego • 
Znajomo:§ć t11te.1szycb 

i języka niemieckiego 

Proszę · o piśmienne 

J~ Kwiatkowski, 
inte1 es har. dlowo-komi ~owy " 

w1 lłe.rne. 

Włelkł wybór nowych taczek po 15 marek, 
dwukolnych taczek ręcznych i maszya 
prania sprzedaiwać będę: 

W poniedziałek, 11 września po pol. 
godz. 2 u gościnnego Wurstdorfer W1 La.er, 
o g. 3 u g. l(rame1 w ·Werne, o g. 4 u g 1 

Brandt w Langendreerdorf i o g. 5 pm -· I 
browam1 Dannh-Olf w Crengeldanz. - !! 

We wtorek, 12 września u g. 2 uf 
Hegooberg w Castrop, o g. 4 u g. łfohha· 
gen w Gerthe, o g. 5 u g. Toodorn· Nóth 
przy kopalni „Mont-Cenles", o g. 6 u g. ~ ( 
Mumme w Hernfe i o g. 7 u g. Uffelma 
111a koloni Holsterhausen. ' 

W środę, 13 września Ihl1 pol. o g. 2 
g. Schulte Marmelshagen, o g. 2 u g. Doer r 
ge w Hordel, o g. 3 przy; d'W()rcu w wan 'Z 

ne, ·v g. 4 u g. łfagemann w Hiillen, o g. s 
u g. Schróder w Bulmke, o g. 6 u g. Hu . j< 
ma:nn w Ueckendorf i o g. 7 u g. Me! P 
przy dworcu Ueckendorl. · \i 

W czwartek, 14 września po pol. o g ·'\' 
2 u g. Holscher, Querstr. wi Wattensch · 
o g. 3 u g. Schmidt w Westenfeld, o g. · '.ZJ 

u g. Herr!i_ng w f'rni:senbruch, o g. 5 u t~ 
Dreyer przy dw9rcu Steele-Nord i o ~· 
u g. BOnninghaus w I(ray. 

IO dziewczyn ; :u ~n~ ~aemmalllQ11111ma•smiiiiiiiiiiJ 
Przemysł I R d I Towar 

'W 
kc 

. ZU1 
do robót róiDych, hoteli, 
reshuracyi, gospodar
stwa. n& wye-0kie z.a.ełu
gi, poszukuje za.raz n&j
wi~ksze p 1lskie bióro 

Jl. Bierwa1en, 
Stelle, Termitellu~g 

(!) LO.tgebrtickstr. 18. 
D-Ortm11nd. 

Inspektor 
dla pierwSllOrz~da. abez
pieczeoła aa łycie, nie
ezca~e, ognia itd. przy 
stałej pęn8J"· Nieawc~ 
dowc7 -0trzymaJI\ wska-· 
eówki •. Piśmienne zgło
tłaenia p-0d ltt. '7U9 do· 
B.kapea,-.yl ,rWłano 
Połdugo" w Bocmum. 
(4) 

własny! D acy. znane.i aob1·nct. 

Żądajcie wszędzie papierosów 

,,Wulkan~ nr. 56. * ,,Sokoly' nr. 60· 
„Mariposa" nr. 53. 

Z fabryki „WULKAN" (J. F. J. Komendziński) .. 
(1-52) Generalny z~stępca na Westfalię i N adreni~ 

.Jan Kwiatkowski, ~ 
interes ha.ndlowo·komisowy, Herne, Neustr. nr. l!Q 

!1111 
,pr, 

s~ 
ral 
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,Wychod1Jł codzienni• z WYłtttfem dnł P-OŚWiattczDYch 
Prndplata kwartalna na poczcie ł a listowych wYtlOSi 
J. mr. 50 fen .• a z odnoszeniem do domu 1 mr. 92 fen. 
•• Wf:uas Polski" zapisany Jest w cenniku POCZtowYm 

I IQ late za llarc I DJczrz11 r 
Z.a Inseraty t>lacł sle za mieisce nądka drobaego drwkll 
ogloszenia zamieszczone przed inseratami 40 fen. Kł• 
czesto ogla~ otrzyma rabat. - Listy do. „Wiar„• 
Pałskiego" należy frankować i podać w nieb ddklaj. 

pod znakiem „t. 1><>łnisch"' nr. 128. ny adres piszącego. RekooisÓW sie nie zwraca, 

Redakcya, Drukarnia i Ksi~arnia znajduje się w Boehum, przy ulicy Maltheserstrasse. - Adres: "Wiarus Polski", Bochum. - Telefonu nr 1414. 

Rodzice polscy! Uczcie dzlecl 1we 

·••wić, czytać I pisać DO polsku! Nie lest 
··P 11laklem, kto potomstwu swemu znlem-

1ąe się pozwoli! 

Od 15 do 25 września 
odbierać będą listonosze prenumeratę za 
giaz~ty na 

czwarty kwartał, 
iczy łi na październik, ltstopad i grudzień. 

,,Wiarus Polski" 
łroszmje na te trzy m1esJ.ące, wraz z bez
płatnym dodatkiem ~:edzieleym pt. 

„Posłaniec katolicki" 
. 111a caiy kwartal tylko 

~ 1 markę i 50 fenygów, 
z przynoszeniem d-Oł domu 42 f enygów wię
cej , czyli 1,92 mr. 

Szan. rnaszych Czytelinij(ów prosimy, 
aby przygotował~ OIWe 1,92 mr. i dali j~ 
Usto'\vemu, skoro przybędZl\e z kwitem. 

Proslimy też Szan. R.odiaków, aby kre
wnych, zn.a.to.mych i sąsiadOw 'Zachęcali do · 
zapisania ;,Wiamsa Polskiego" na przy
szłe trzy rniesiiące. 

Dziś, gdzie hakatyzm wszellqich do\
klada. si1, aby zgnębić lud polsk~, ob()Wiąz
Jdem każdego Pomika-patry0ty na obczy
mieJ aiby siz stara~, iżby w każdym domu 

. polskilm na obczyźnJ: e znajdował st<.; 

. ,,Wia!rus Polsk'i". , 
l(toby pragnął, abyśmy „Wiarusa Pol„ 

skiego" posyłali krewnym do Polski, niech 
nadeśle 1,92 mr. i dokładny adres, a gazetę 

. poc7.cle przekażemy. 

z wypadków dnia. 

Ofiarą trzęsienia ziemi w południowych 
Włoszech padło przeszło 12 tysięcy osób. 

Przeszło 2000 zabitych i 10 tysięcy 
rannych nahczo1110 już z lJ{)IWOOU trzęsienia 
Ziemi w proW11ncyi Catenzaro. Cał~' wi<Y
slci i miasteczka leżą w gruzach. Obawa.
ją się }es<?:cz,e daszych klaitastrof; ludn::i·ść 
przepędzai dz(eń i noc pod giołem niebem. 

· W ezll'\\·fosz wyrzuca ze siebie bezustanni~ 
w ielikie masy lawy. 

Król wl0iski z własnej szkatuły wy
. znaczył dla dbtkn1 ętych nieszczęśoiem 100 

tys. HróWl. 

W Tokio zapanował znów spokój. 
Umysły lu<lności oburoonej z powodu 

warunków, p,od którymi rząd zaWlarl po
kój z R·Jsyą, uspuk:oily się; miasto ma 
z111ów zwykły wYgląd. 

W Baku leje się krew w dalszym ciągu. 
Walk.'i uliczne pomiędzY tatarami i ar

meńczykami lllte ustają. R.obotnicy bez 
:Pracy połączyli się z tataramli. .w mieśclie 
słyichać tylko huk strzatów annatnich i ka
nibiin10Wych i v.r.1dać palące się budYu'llkt 
rwtad-ze są bezradne. z liczby 3600 źródeł 
rra:ftowych wypali~to się okoł-Oi 3000. Whiel
ka: łtczbai należałai do nnn q;agraJnicznycli 

. 1które domagać się będą oolszk:ochlwa.n!ia. 
SzkOO:y obliczają dotąd na około 400 milio
uów marek. 

Telegramy. 
. B i a ł o g r ó d. Na granicy .serbskiej 
' l>rzys.zto @ ·starcia 1)0~ alba~zyka-

int a granlczmt strażą serbsq. . >. 

W a r s z a wa • 8 b. m. witeczorem 
zabito w mieście i okolicy 3 stóikowych, 
raniono 2. 

Pa r y ż. Prezes ministrów Rouvier 
oświadczył, że ukfady pomiędzy f rancyą 
a Niemcami w sprawie marokańskiej mają 
przebieg zadawalniający i spodziewać się 
można blizkiego porozumienia. 

To k 1i o. Urzędowo ogłoszono już za
wieszenie broni zawarte I. września. 

S ,j n g a p o r e. Mały, nieopancerzo
ny krążownik niemiecki ,,Seeadler" wje
chał na skałę podwodn~ z której go dotąd 
nie było można ściągnąć. Statek ten mają
cy rązem 127 chłopa załogi płynął do nie
mieckdej Afryki wschodniej, by być pomo
cnym w stłumieniu powstania. 

B e r I i n. Do soboty południa zgło
szono w Prusach 19 nowych zesłabnięć na 
cholerę i 7 wypadków śmierci, razem do
tąd 139 zesłabnięć 1l 46 wypadków śmierci. 
Nowe wypadki zaszły w pow. rastembor
skłm 1, grudziądzkim 5, kwidzyńskim 4, 
sztumskim l* suskim l~ szamotulskim 1, 
wyrzyskim 1, wieuńskim 2, bydioskim 1 
i gnleźnleńskim 1. 

Polacy na obczyźnie. 

Otrzymujemy, co następuje: 

ODEZW A! 
R'()dacy ! W dn1u 19 września i,}dbędą 

się wybory do parlamentu w f)OIWUiec1e 
Essen w Nadrenii. Chodzi o to, aby Rodla
kom tamtejszym przyjść z pomocą w dniu 
wyborów. Z teg0. powodu proszę wszyst
krch· Rodaków z Westfalii i Nad'renH z po 
'Za okręgu esseńskiego, którzyby w dniu 
wyborów z.echdeli stać z kartkam/l przed 
lokJal~ wyborcze.mi, aby zaraz, a najpó
źniej do przyszteg«) czwartku donieśbi' o 
tern sekretarzowi ,,CentratnegOI T-01\va-rzy
stw:a wyborczego" pod adresem: A. Brel
ski, Bochum. Trzeba dodlać czy Rodacy 
chcą si~ podjąć tej fatygi bezpłatnie, czy 
też zai wynagrodzeniem, podając równi0-
cz1eśn.ie wysokość żądanego wynagrodze-
nia. . 

Rodacy! Jestem pewny, że ochotni
ków zbi1erze sJę tylu, iż skutecznie będz0ie
m:y mQglli, ])Oprzeć Rodaków naszych w po· 
wiecie Essen. Do1kąd poszczegóLne ose>by 
u1dJać się będą miały w dniu wyborów, <>'
trzymają jszcze wiadomość. 

Franciszek Janowski, 
przeWrod'niczący ,,Centralnego towarzy
stwa wyborczego dla WestfalU:1, NadrenH i 

sąs.Ledmch prow)tncyj. 

Polskie rogatki przed sądem. 
Katernberg. O polsk11e rogatki toczyl 

się proces w .czwartek 6 wrześni.a w Lan
genberg. 

Toiw. św. Stanisława I(ostk:i z Catern
berg jadąc z pielgrzymką w dmu 21 maja 
tr. d()I Nei\Viges, zabralo do chorągw~ iak 
z,wykle p0 Lnne lafa si~ dznalo, znane piol
skfo rogatki, które już 14 lat używa. W 
Newiges 'Zanmowal żaindarm obu chorą
żych ii• asyste111tów oo kary, za noszenie 
niedozw0J.Jonrych cmpek. 

TeraZ' sprawa przysZllta przed sąd w 
Langenberg, dokąd pozwanOI naszych cho
rążych. Oka2ano przed sądem ową nie
bezpi~Ztną rogatkę. Żmida;rrn, któty no
tował do kary został J>OIWIOlnny nai świad
ka i zapytany przez sędziegp, kto wydał 
Z'akaz inoszenia owych cz84)ek, oświiadczyl, 
u. rozporządzenie o ile mu Wiadomo! w,y
dane zosmło przez nadbunnistrza z Essen 
~ komisarza: !}Olicyi z Elberfedu. Oskarże
m bronili snę dziełrnie, na swą obt'IO!IH( przy
tocey)Jfl, że czapek awych uży;wa~ Jut 

czternaścile lat bez przeszkod'y. Sąd oka
zywał zdz~wienie z pow-0du zalmzu n()sze
.nia tych cziapek. Po przesludrach proku
rator Wllriósł dla każdego z oskarżionych o 
jeden dzień więzńtenia, na co oskairżelni gło
śno zaprotestowalt Po dwudziestominu
towej niaradtzite orz.ekł sąd, że sprawę od
rncm <llO! 21 wrześn,ia tr., do którego to 
czasu p.ostainowiiono zasięgnąć wiadomości 
kto :wydał zakaz noszenia owych polskicłl 
czapek. Oskarżonym t()ŚWia<lczono, że na 
przyszły termin dnJ:a 21 września nie pP
trzebują się st'11wi'ć w komp1eoie, tylko ze 
dwtre osoby. Zarząd tegoż towarzystwa 
zamierza sprawę w razie :zasądzenia o
skairronych przeproiwadzić przez wszy
stkie instancye, aby wiedzieć czego się 
trzymać. 

Wiec ,,Związku Polaków" w Laar 
odbył się w ubiegłą niedtz\ielę na sali p. 
Wittekamper'a przy dość licznym udziale 
wieoown1ków. 

Za.gaił obrady ra przewo<ln1cz.yl im p. 
T()l111asz Kubiak ze Styrum, protokót pisał 
p. Michał Depa z Laair. 

Cele ·h zadania „Zwiiązku Polaków" 
przedstawi~ w treśaiwem przei:nówieniu p. 
Tomaisz I\ubt1ak ze Styrum. 

O obecnem pvtożeniu Polaków w 
trżech zaborach i o 'Zadaniach, które w. .::>
beceych warunkach spelni1ć ma lud polski, 
mów1i'l p. Michał Kwiatkowski z Bochum. 

W dys.kus}'li przenta:wiaLv PP. Depai z 
Laa:r, Nowak z Laar, Dnozctiow1ski z Ober
hausen i Jankowskli z Laar, wyrażaijąc po
między innemi takie ubolewJa.nie głębokie, 
że p. fan Brejs~, który tylokr0~niei wystę
powal 'W Jbrooie roootiniilków polskkh z 
·wlilny ce111trowców utraci~ mand'at poselski. 

Zapal na 'Wliecu byl wielkli; na c2ron
ków „Związku Polaków" zgłosiło się ktl.
kudziesięciu rodaków. 

Wiec ruzpioczęty o godzmie 4 ipo połu
dniu, zak'1ńczył się krótko PO' goozhllLe' 7 
wśródl zWyklych ()krzyików. 

Wiec przedwyborczy w Steele 
odbyl się w ubieg1lą niedzielę w poludJnie 
w lokalu p. Drewesa przy szczupłym udzia 
le wiecowników. 

Zagaił rozp ra w,y u p rzewodnkzy ł 1m 
p. Jan KurasF.i'1ski. Przerri:twiali pp. l(rz.e
kot<rwskti, B. Wilkowski, Nowak, Rataj
czak i Kwfatk-0·wski. 

Obran0i mężów zaufania, którzy w 
dlniiu wyborów zajmą si~ agtitacyą .nai rzecz 
111aszego kandydata i rto:zd'awać będą kan
ki wyborcz'e. 

Bottrop. Z:apowi.edziany wr:iec Wl S.[>ra;

wie wyborów .kościelnych w ub~egtą nie
dzlielię, odbyć się nie mógl o godz. 01 w 
południe, - z powt0du zakazu pJlicyjinego, 
- lecz dlol)iero po pols'kiem nabożeństwlle 
o godz. 6 wieczorem. Mi,m..} to zebrabt się 
Rodacy nasi do1ść licz,nfoe. 

W~ec0w1 przeVJ'00.1niczyl p. L. Prcx:ek, 
prezes I(omitetu dla spraw op~eki ducho
wnej dJla Bottropu. 

Pio ·W'Yiaśinienhu celu wfeca przez pre
zestl, za,bral głos p. sekretarz teg0:Z komt
tetu p. Fr. Zgol. Mówca obszemie -01IT1ówil 
sprawę opieki duchownej W1 Boittroplie i o 
wyborach, które się w krótkości odbyć 
madą w nmro utworz0'nej parafti Naist Ser 
ca Pana Jezus.a, do której -Oikoto 4 /r, cześci 
Polaków, a 1/G NJ.e~ó'WI należy. 

·W spraiwie tej przemawiali także pp. 
J . .Pap.rotny, J. Wieczorek, J. Ta-tarczyk, 
J. I(ocyan, Fr. Malorz, · J. Grzegorek, P. 
Niestrój, W. i<:<lttbieiczny, J. Klósok, J. Wilie
rzbka, L. Pfiaisci;yńs.ki i A. I(owol z Bottro 
pu, oraz pan St. l(unca z Bochum. 

Jedni z móVr"'Ców byli zai kolmpromi
sem z N1emcami. dmdzy, abydść samodzlet 

nie, przeprimvadzając własnych kandY1da
t6w. 

W 'końcu zgodzono się większością 
gitosów na następującą uchwałę: „Jeżeli 
słana parafia uchwali dla Polaików mMsce 
w zarządzie, natenczas Polacy w :nJiwel pa 
rafii pozwolą Niemcom zasiadyrwać w za
rządzae, w! przeci.'Wny1m razie glosują tylko 
na> swoich". Polecono ikomitet0.W11 aby tę 
uchwale przeprowadził. 

W końcu wieca wzin!iesionb okrzyk na 
cześć OicCl! św. Piusa X. 

Wliec ro.zr>0częto 1j zak.)ńcrono pieśnią 
k-OIŚC ie1Lną. 

Nadmienić wypa<La także ~ to, że polit
cya OOtm~pskai obaiwkai się ina publicznycl1 
wiecach polskich pairaso~i\ i Iaisek, gd,yż po 
wtecu n:admienil pollicyant pr:ezeso!Wlil lro
mitetu, aby w przyszlośou Polacy 11lie przy 
nosili z sobą powyżej wytmienjooych przed 
tnlilot&w. Dla czego nie Jta;dhlli,enil,, ale do
myślet się możn;a. - W przysztośd to. PIO
łakom zakażą w kapeluszach d cza~ach 
chbdzi~ ! Oj, niemiecku Michaltku, sprawdza 
się na tobtie przysłowie, że strach ma duże 
oczy! Jeden z obecnych. 

Wynik wyborów w Toruńsko· 
Chełmińsko ... W ąbrzeskiem. 
Jak już w zeszlyrn numerze pJ.da!iśmy 

otrzymali gfosów: 
Ortel 14803. 
Brejskr 13558. 
Sremski 460. 
Narodowy liberał, .:esarski dyreb tor 

banku Ortel, zatem wybrany . 
W ,,Gazecie Torui'1skiej czytamy: 
Glo-sy polskie w Tcruniu ,i na Af.okrem 

stale wzrastają, !ak dowodzą cyfry poniż
szę, dotyczące WYt>cró'N głównyd1: 

R-0k 18'J3. 
R>lak Nfomcy. SJ-1.'yal;sta. Ccntrowie .;. 
. 818 1571 327 

1207 

1254 

1285 

443 

769 

916 

959 

RoJc P398. 
2081 135 

Rok 1903. 
2166 389 

Rok 1905. 
2682 226 

N-ai Mokrem. 
Rok 1893. 

372 398 

715 

660 

847 

Rok 1898. 
154 

Rok 1903. 
280 

Rok 1905 . 
130 

5 

5 

Uderza niezwykle wielki przyJJiytek 
glosów niem~eckich w tym roku. Złożyfii 
się na ten przybytek: 

1. Karolicy niemieccy, którzy przed 
dwoma laty glosowali na własnego katndy
data, a1 w tym r0ku ·V<irazu pe>szl!i za.i naro
dowym iberalem. 

2. Tacy wyborcy nietniieccy, gtóWin·1~ 
żyW.i, którzy socyalista.mjl n'ie są, ale dla 
opozycyj przed dwoma laty ockl~H glosy 
Niemww1i socyaliście, 'Zia panem Srem
skdm przecie iść nie chdietn. 

3. l(atolicy po<l względeim narod~w:ym 
chWlieini, którzy pzed dw01I11a1 laty gł1JiS.)· 
'\V'ali nai Polaka ja.ko kandydata katolickie
go, a którzy w tym roku z czystem sumie
inłiem · głosowali mai nat'OClQW'iego lib~rala, 
gdyż uwierzyli, że p. Breiskl je'St socyah
stą i poJskkh kartek 1brać nie chaiełf. 

.J,eżeti mimo. to gilosy, p.:>Jskie w TdrU
in~u r na Mokrem nie cofnęły się, pochodzt 
to ztąd, że robotnicy polscy, którycli 
przed dwoma laty b~rednil()I przed wY
b.Jrami w. ~·sfre)ku wcią~ięto. ~ 



Żwiąź.ków ·s.-,~yalistycznych i z.niew~o 
do glosowania na kandydata sacyalist'y
cznego, wrooli do obozu polskiego. Tilie 
pewna li<:zba ro.butników.niemieckiich, któ
. rz;y nie są socyalistami, a chcieli zaizna
czyć swą niech~ eto kandydata urzędnika 
i bankąerru glosowala z Polakami. - Prze-

. de,.:). :;. stkiem udlzl:a.ł' P~lalków w; wyi>o
·rad w Toruniu i il1aJ Mokrem byt WlieLki. 
Stanęłi - wyjątkiem niewielu. osób, '.któ
rych nazw.iska stwierdzono - prawie 
iWSzyscy. Gdyby nie ÓW megoctzruwy, rwy
mysł, że pan BrejskiJ jest s~yalJ:.Istą, było
by P..'.>lak~i przyibyk>i wnajmniej 250 dv 
300 głosów. Trudy i mozołY\ ludu zniiwe
czyly oszczerstwa, miotaine w przededniu 
wyborów na ka1ndi'ydata polskiego przez 
ludzi złej W()l.i. Lud zna ich, bo słyszał 
ich ()Szczerstwa L zapłaoi, im, jalk na to za
sługują. 

W ·nLektórych ·obwodach w~:,ejskici:t 
.głOISów p01skich naiwet ubyl·.:>·, a głosów 
iniemiecklich przybyl'O. Są to również - o 
1ile nie. wchodzi w rachubę kolonĘ'.Zaicya -
skutki rozszerzania słowem ·i drukiem faf
szów o zapafrywaniach i dążnośd•a:ch po
litycznych kandydata polsk'iego. - Do 
spra.wy tej jeszcze wrócimy. 

Z Pap.)wa d'0tn01szą naim, że ks. p_rob. 
Hasse w tym roiku wcale nte głosował. 

\\! vrok zasadniczy w sprawie 
pisowni l imion. polskich w urzę„ 

drich stauu q wHnego. 
(Od Straży). 

Sprawę p;1.sownu imion po.Jskiieh już 
w~elokrotruie rozstrzygano. Mimo to I>C>·· 
.z.ostaje ona nadal rzeczą (aktualną, jak licz
ne zażale:ni 1a publicz1ności tego dowiJdzą. Z 
tych przyczyn podajemy ponLżej uchwal~ 
sądu 21iiemiańskiego w Gdaińsku, która w 
tym przedmiode jest wycz,erpującą i obja
śma doJda:dnie o rf:em, o ile przystuguje nam 
prawo ·z.all)isyjWOOJ~ ~kich dmioo di;) reje
strów stanu cywilnego. 
Postainmvienie sądLL gdańskiego oµ:,ewa: 
2. T. 168/02. J • ~·3 

2. 
W sprawiie tyczącej siię spr.oist01Wainia 

ksiąg stamu cywilne1gl()I I izba ·CYW~1nla kró
lewskiego sądu zLemilańskieg.o w Gdańsku 
na skutelk zażalenia dtz1ierżawcy dóbr Wa
lentego Żywickiego z Nowegodwioru prz.~
ciw uchwale królewskiego sądu •.:>bwodo
wego wejherowskli•ego z dnia '27 kwJietnia 
1902 r., nla Posiedzeniu dnJ1aJ 23 mają 1902 
r. uchwaliła: 

1) zażalenie' dz.ierżawcy dóbr Walente 
go ŻywLol\iieg·Oi z ~wegodrworu czyni się 
mi<l<>ść i uchwalę królewskiego sądu ob
·wodioweg<> w. Wejherowie z dma 27 kwie
tnia 1902 roku uchyla stlę; 

Panna do towarzystwa. 
Powieść Ksaweregg de Montepin. 

(Ciąg dalszy). 

XXIX. 
flHip de Gerannes byl w ~ędzie, przy

,puszczając, że prokuratorya i prefektura 
policy')ii, nie zwróciły uwagill na aoonimy eh 
niich adresowane. 

Przyjmując z po.gardą na jaką zasłu
gują po<loibnie nikczemne d:onoocyacye·, pi
sane przez ukry.wających swą osobastość, 

·biorą je jednaikże w;zględnhe pod! uwagę. 
DzliewlięćdQ:iesiąt dziewięć listów ano

·nlimowych nai sto bywa potwarzą, wykrę
cającą najniewinniejsze fakty, lecz jedna 
setna ziwraca czasami uwagę na jalkąś zbro 
dnię, którn bez tego nłgdly nie bylaby WY'r
krytą. 

Dwa Hsty Filipa przybyłe w1:.ecrorem, 
zostaly rwrięcz.one jeden' w. biurze prokura
tora Rzeczy µospolitej, drugń1 w gabinecie 
sz.efai bezpieczeństwa publicz1nego. 

Szef Bezpieczeństwa, przychodzący 
co rano bardzo w.cześnie .dlai ro.zpatrzenia 
k()lresponidencyi i raportów agentów ów 
Jist- przeozytaL 

Po ·chwm namysłu, schował do port
felu i zaj~l się ·dlals·zem liv.Zpiatrywarrriem co 
dziennych spraw. Ukończywszy tę pracę 
1 WjYdawszy ro21kazy, udal się do Palaicu 
Sprawiedliwości ·ll kazał się zamel<liował 
u prokuratora Rzeczypospolitej, który 
przyjął go natychmiast, i J)owiediziat j;a!k 
tylko Slię ukazar: 

- Przychodzisz pan właśnlie w piorę. · 
.Mniałettn kazać pana f)rosić, abyś przyszedł 
pomówn1Ć ze mną. 

- O czem? 
- W przedmiocie Lhstu, który znala-

złem w moj~j dzisiejszej poczoie. 

2) w.mosek wydtfalu ~wi.atu w.ei.he.:· 
rowskiegó, żądający. spros~ aktu u
rodzenlfa· nr. 16 urzędu stanu zamku we-j-' 
herowskiego z r. 1901 odrzuca; · sięl: · 

3) kosztów lilie policza się . 
1..asadlJ. 

Na wni·.:>sek, w którym wy;dziiał poi
wiatowy wejherowski żąda~ sprostowanri.a 
rejestru urodlzeń urzędu stanu CY\V1i:lnego, 
rozstrzyginąl sąd obwodowy, aby w re
jestrach urodzenia urzed'U· stanu cywil.in.ego 
zamku wejherowskiego z r~ 1901 przy nu
merze 16 nai boku umieszcz1.:>nego, że ftm~ 
dziecka IDa,j o~uewać: „Wla<l'rslaus (Wlaidy
staw)". Zailalenńe prz.ecliwJ<:o temu Wlnie
sflone należy uwa'i.ać jako uzasadnLone. Ba
dając tę sprawę, wyjaśnić .najpi;e:rw trzeba, 
czy doizwolo•nem jest z.apisywanie pJlSkJ,1ch 
imion do rej.estrów stanu. Imiona nieprzy
zwoite lub rażące są przy zapisywaniu d;:> 
ksiąg stanu wykluczone.. O tyle \v1ięc Jest 
przy zap)isywamu grani1ca dopuszczalności 
irml:ion pociągnięta. 

~ozatem istnieje przep1s w drodze ad
mimstr,acyjnej wydany, że imliona, które w 
pJ>lskliirn lu memiieckim ięz.y;ku róime mają 
iormy, nah;;ży do rejestru woiągrnljć W' pisu
wni nJtemłeckiej, a polską kh L>rmę umie
ścić w nawiaiSii,e. (Poró'\v:naj uchwalę sądu 
1J1adz1i.e1riiańskł:ego kwidzy.f1skieg.01 z dnia 21 
grudnia 1897 r., wydrukowa:ną w Junist. 
:Monatsschrift fiir P<>sein, Ost- und West
preussein" z r. 1898 na stroJ11ie 43, j1alko też 
zawarty tamże· rozbiór znaczenia § l roz
µJrządzen1a rardy związkowej z drna 22 
czerwca 1875 roku). Sąd badający z1aża
lenic, przychyla się d-:> tych wywodów są
du nadziemiańskiego, miianowicie też, o i.le 
takowe dlotyczą się uwagi, że język urzt;;
dowy z kwestyą do:puszczaLności ilmion do 

· zapisaIDiia w ks.tęgi stanu, niema ruic wspó1-
nego. Przy weiiąganiu dJ, k~Eąg imi·o;n ta
filch, które w języku niemieckim i polstkini 
różne mają formy, rniie chodzi o używam;: 
j1ęzyka polsk1tegi0, lecz tylko o obja,śni::me 
(Verdeutlichung) zapiski1 rniemieckiej. Nie 
ulegai przeto wątpliiwośai, że polskie imiona 
do zaipiSlania dopuśoić 1rnleży. · 

·W wypaid:ku obecnym me zapis~mo 
zresztą wcale nmienia Polską P1iS>0wnóą. 
Inl!'.ę, o które rzecz się rozchodzi, w języku 
polsklim pisze się ,,Władysta:w". 

Tak nie opiewai jednak zapis:kta. Za
pisano bowiem „Wladislaw", a to n1he jest 
pisownia polska. W kw1estY':i, czy dOipu
ścić .należy do zapiS1ainfa imi-0111a taiklie jak 
Brv.nisla\v i Wladystaw, taksąd! nadzie
rnliiańsld, ja1ko też 'i sąd, który się zażale.
n!'em obecnem zajmuje, orzekał zawsze w 
sposób potwierdzający. Tyllm imiona z 
pisownią ł. ·zamiast 1 ZOIStaly przekazane 
dJ um~es·zczeniai w nawiasie. 

[)o tego i w obecnym zasto&J>WRĆ się 
trzeba przypadku, ponieważ n~ema \Vcale 
powodiu, oddalać siię od dotychczasowej 

Prokurntor, biiorą,c drugi Ust Filipa ze 
st'Olu, podal g-0 szefO'Wlń BezP,iecze.ństwa. 

Ten ostatl1li szybko1 go odczytał. Po
czem otworzywszy S\.VÓj portfel wyjął z 
niego 1>11.erwszy list. 

- To bardzo. ciekawe - rzekł - wła 
śnie przychodzę zakomunuk:ować pan1t1 !Ji'st, 
haNfao> oo tamteg-0 pod()!bny. 

Z kolei prokurator odczytał anonimo
wą deniuncyaicyą, i rzekl: 

- Idzie tu o tę samą sprawę.„ Cho
da2 pismo jest różne, listy mogą pochodzić 
od jed11Jej 1i tej samej osoby „. 

- NiewątpLiwi1'e. 
- Oskarżenie pomimo to może być u-

zasadindone. 
- Być moie.„ Czy znałeś pan te~o 

hrabiego d 1e Vadans? 
- Wiele o nim slyszatem. Był to człO 

wiek dawnej daty, J>Osiaidał ogOOimny ma
jątek, ale przytem dziwny orygri!llal, odda·
wina sied~i1at ·.$mkniętY: w swJJittn pałacu 
jak w. klasztorze. Synownec jego, młody 
baron F.ilip .de Garennes jest tu u nas adwo 
katem, w1ielkiej przyszłości. 

- Cóż z tem uczynić? 
- Wyszlij pan swy.ch aigentów na 

zwiady, nakaiż im pan wielką ostrożrbJ1ść, 
lt absolutną dyskrecYę, i rulech zasięgną w 
ok·olicy pałacu informacY:i. Jeżeli pogto
s~i prziez nlich zebrane potw.ierdzą denun
cyacyę„. Wtedy postanowiimy, co czy
nie. 

- Dziś zaraz rozpocznę dziia:łani·e.„ 
Czy możesz mi pan powierzyć oba te U
sty 

- Oto są. 
Szef bezpieczeństwa powrócit do prefe 

ktury, wszed~ do swego gaibinetu 'l kazał 
przywiolalć jednego z agentów, w którym 
t><>klada~ całe swioje zaufanie. 

Byt to czł01wiek wysokiego wzr.).Stu, 
chudy, nerwowy, w w1ieku lat czterdzneści 

prakt}'b, która tei odpw•da uchwale 
parlamentarne; 2Ldnia 23 st}'lcznla: 1875 r ., 
rozporządzenia · ··naczełrtiego · preziydentai z · 
dniai 9 sierpnia · 1875 r. i 11 lutego· 1876 r. 
ia.ko taż królewsk1ej regencyj kwidizyf1skiej 
z dtllia sie~i'ia 1895· r. 

pod:pts tleseltlel. Peiser. Specht. 
. Wygotowano. 

Odańsk, dnła 5 czerwca 1902 J.10ku. 
(L. S.) Pessner, . 

pisarz sądu ZAiiemiańskiego. 

Pamiętnik wojny. 
W.tęc skończyła shę rosyjsko-japońska 

wojna. Tnwalai 570 dni - oo 8 lutego 1904 
do 29 si·erpnia 1905 

Podajemy pJ,niżej zestaiwienie najważ
niejszych wypadków tej wojny: 

Dnii1ai 6 lutego 1904 Japonia z.erwala 
stosunki dyplomatyc.?Ane z Ro.syą. 

8 lutego eskadra ia1>0ńska admirala 
Utiiu przybyv.1a do Czemulpo (I(orea). 

8 lutago a północy ate:k jepońsikich tor 
pedowców. na flotę rosyjską w Porcie Ar
tura. 

9 luteg-0 bitwa morska przed Portem 
Artura. 

9 lutego pod1 Czemulpo gi·ną rosyjsk~e 
okręty „·Wairjag" i „K.:>rejec". 

10 lutego „J enisej", transportowy ·J

kręt mflnowy rosyjski, wylatuje w powie
trze w Dalnym. 

10 lutego Wojska iavońskie (I armia 
gen. I(urokiego), wysJad~ją na ląd w I(orei. 

14 lutego atak japońskich torpedJ.w
ców na flotę vortartuską. 

24 lutego piierwsza· próba zablokowa ... 
nja Portu Artura. 

25 lutego bitwa morska pod Pnrtem 
Artura. 

6 marca J apo.f1czycy bombardują WJ a ... 
dy\\.iOstok. 

9 marca bi.twa torpedowców p. Portem 
Artura. zatop1i·ony jeden ros. kontrtorpedo
Wi11ec. 

21 marca bombardoW'anie Portu Artu-
ra. 

27 marca druga · próba zbiok0wania 
Portu Artura. 

6 kwietnia Japończycy zajmują Wlidżu, 
R,o.syanie cofają się na drugi, północny 
brzeg rz. Jalu. 

13 kwietnia pancernik „Petropawlosk" 
wysadrony, ginlie admiral Makarow. 

25 kwlietnn;a piierwszy napad wladyw-0-
stoakiej eskadry 'na Gensan (wschód. Ko
rea). 

26 k\\'ktnia transportowy .)kręt japoń
ski „I(i.nszu Maru", zatoµiany przeli. <llwa 
ros. torped()(\v:ce kolo portu Czestakowa. 

27 kwietnia trzecia próba. zaqlokowa
nia Portu Artura. 

1 maja.i !(uroki' przechodzi rzekę Jalu. 
RitwaJ pod Kulentse. 

kiJka, cokolwiek siwiejący, po"Wlilerzcho
wności dość pospolitej, lecz inteligentnej fi
zyognomii. Nazywał się Jodelet. 

- Pan szef ma mi coś do rozkazani·a? 
- zapytał, nizko klooi'a1ąc się. 

- Tak jest. 
- Oczekuję na instrukcye pana• szefa 

Bezpieczeństwa. 
- Przederwszystkiem przeczytaj te 

listy. 
- Ach, ach! - rzekł J o<lelet rzucając 

okiem na listy podane mu przez .zwierzch
nika - anonimowe denuncyacye. 

Mówiąc to, skrzywil się pogardliwie. 
- Pochodzące J:d dwóch różntych 0 1-

sób, ·muwazył urziędni:ik sądowy. 
- Albo też od jednej. Oba charaktery 

pisma widiocznie są zmi1eniicme, a zatem 
mogą być nap.isane przez jedną osobę.„ 

Agenit uczynit uwaigę, z którą jui 
przedtem wystąpił prokura.tor Rzeczypo
spolitej. 

- To bard~QI być może - rzekł szef. 
- Pojmujesz, czego po tobie ocziekuję. 

- Rozumiem doskonale, udam sdę za-
sięgnąć informacyi, niiby nie wie-O:ząc Q niJ
czem co my.ślą i mówią Wi okohcy pla!cu 
Saint~ Suilł·Ce o śmierci hrrubiegJ. de Va
dans, i czy rzeczywiście zgon jego wydaje 
się podejrzanym. 

- O to właśnie 'idzie ... Potrzebuję ści'
słeg.0< raportu o. wsizystkiem, oo silę tyczy 
i0statnrich chwil hrabiego. Weź się zairaz 
do rob0ty. Niema w tern nu.c trudnego. 
Dziś po po.łundniu o trzeciej zdasz mi spr~
wę z teg~, co zrooisz, i z tego, czego StJ.ę 

dow.iiesz. 
- Pan szef Bezpiecz.ef1stwa będzie ze 

mnie zadOWl(}lony. 
- Llczę na to. ,t>' 

Jooełot uklomł się 1t wyszedł. 
~~r~. . - ,; 11 ~ _,· i-.. -- .• . J ,Jr : . J~· . „_ . 

· ·1 maja czwartlf.próba· .zablokow 
Rottu Artura, - . . . ·•/:·-;, 

4 maja gen. Oku wy~iiada . na. ląd z 
arni.ą w ~tsewo, na .Liaotungu. ·. · 

6 maja Kuroki odpędza armlie Kuro 
na na północ, zajmuje· f'erugwańozeng. 

14-15 maja japoński krążownik„Jo 
·no" tonie skutkiem przypadkowego · 
rzenia silę 1krążownikiem „I(asuga". P 
cerny krąixrwnik jap. „ttatsuse", wysa 
.ny przez minę przed Portem Artua. J 
sz·cze 1i/nny krążOlWniik japońskń·' wysadzo 
przez mmę w zatoce I(erru. 

26 maja Oku :wypędza Rosyain z I( 
czau, zdobywa linię Nansza.n z 78 dizia~ 

14-15 czerwca bitwa podi Wafangk 
(po jaip. Tełisse). Wielka klęska Rosy 
pod Stackelbergem, który szedł na odsi'e 
Portowi Artura. Zwycięzcai gen. Oku. 

15 czerwca: Drugii napad! eska-dry wł 
<ly\\10-stockJiej w . cieśnini.e Koireiskltei, to 
2 jap. transporty. 

23 ;czerwca Ro•syan:e próbują wyp 
wy z Portu Artura na morze; adm. To 
topi jeden pancernik ros. typu ,,Pereświ 
ta", zadaje ciężkie s~kod:y innemu panice, 
nikowi, typu ,,Sebasto.pola" i krążowinik 
WJi, ~ypu „Dyany". 

26-27 czerwca Kurok~ zajmuje wąw 
zy Fengszui, MoQtienfLng i Tali'ng. 

20 czerwica eska<lra wlady\vostoc 
bombar·duj·e Gensan, zatapia jeden jap. 
rowiec i jeden żaglowiec. 

3-5 lipca armia1 IV gen. Nogi, wyląd 
wawszy \Y okolicach Krnczau, odrzu 
w-0jska ros. na południe półwyspu Lia 
tung, do Portu Artura. 

9 r pca Oku zdobywa, Ka:piing (I\' 
czau). 

17 lipca gen. hr. Keller atakuje Kur 
kiego w wąwozie Moiienling, doznaje kl 
ski , sairn giniie. 

20 lipca Wyprawa eskadry wladywost, 
ckiiej poza cieśnfnę Tsugasu; powistaie ob 
wa o miasta jap. \vzidfoż wschoctn1ołt wi 

brzeży. 
24 lipca Oku zdobywa linie Taszkzia 

~osyanie cofają się na Uiaojang. 
25 lipca Japończycy zajmują Ni 

czwang. 
30 lipca zwyaięstwa japońsklie pod S 

munczen, przy wąv„nozie M·otienling i k 
Saiimatse.; Rosyanie cofają się na caty 
froncie. 

31 lipca Nog i rozpo:czyna oblężen 
Portu Artura. 

2 sierpnia Rosyaruie opuszczają H 
czeng. : 

8 sierpnia Nogi zdobywa pierwsze fo 
ty zewruętrzne przed Portem Artura. 

10 sierpnLa pamiętna wyprawa f 
ros. z Portu Artura. Pancerniik „Car 
\.\lli:cz" i trzy kontrtorpedowce chronią 
do Kfa.i0czao, krążovv1rui.k ,,Askold" i kon 
torpedowiec ,,.Orozowoj" do Szaing~ 

xxx. 
Jod:elm oo lat dWJunastu należał 

służby Bezpieczeństwa. Byl to agent s 
miennry, i,nteligentny i pelen gorli~?ści. 

Nieraz pofocyjne jego zoolnos~ zvr 
caly uwagę zwrlerzchników. 

Nfo po&a<lal on wpr:awdztle nie 
wnany.ch zalet Lew. A albo Jobi!ll'a, ~ 
brakło mu jednak sprytu ani wYtrwalo 
a kiedy powierzono mu jaką sprawę, osL 
razy na dziesięć, doprowadził ją do dobr 
go rezultatu. 

Wycho-dząc z prefektury, mówtU 
stebie: . 

-- J eżeh gadają o śmiern1 tego hrabi 
go wkrótce będ1ę wiedział. Nie :patrze 

·Wi~lkiego sprytu, aby ludzi wyciągnąć 
słowa. 

Szy1bkiern kro~iem wszedł na pl 
S~int SulpLce. 

Przeszedł ulio.ę Garanciere, uważrt 
przyjrzał Slię pa~acowi, zamieszkał 
przez wuja Raiulru i filipa. 

Pałac, jak zwykle, miat pOlzór dziwn 
melancholiczny. Okiennice wszystact· 
prawie okien szczein11e byly z1aim!klr1ięte. 

Ukończywszy przegląd palł'acu, J. 

idelet zwrócU uwagę na sklep kupca.i \\ 
przestąpił próg jego i zapytał, czy mó 
by d-O·stać śniadanie? 

Gospodarz tego sklepu byta to wtaśn 
ta.iż sama osobistość, która znajd-owata . 
u golarza .n1ai ulicy Oaranciere, w drui.u, k1 
d;y Ju~1an Ven<lame w15zedt tam w ce 
wiadomym czytel!likom. 

- Zwykle nie trzymamyi jedzenlia 
gości - odlrzekl szyrukairz - ale za .eh"' 
siadamy do stołu„. I jeżeli pan zechce 
zadbwolić się naszą codzileruną, strawą, 
trawką z barandny, salaitą i serem, . 
panu zaraz służyć? j 

- I owszem, prvszę.„ - rzekt. Jod 



/ 

iA:dm: Uchtomslłi1 wraca · W1 nalwi~kszym 
,pOpłocbu do Portu. 

11 sierpnia JaJX)tlczycy: ścigają i za
. Qierai~. w Czifu kontrtorpedowiec uReszi
.1ieł.nYJ • 

14 siertmi.aJIUwa morska w deśninie 
'korejskiej bli2lko Tsuszimy: adm. Kaimimu
rai rozpędza eskadrę W1ł'ady;wost0teką po 
·~topieniu pancernika „Ruryka", us~ko
<izeni:a krążow1niJków „Rosyi" i „Oromo
boja„. 

19 sier.pn1a nieudany, stmszUwy ataK 
Japończyków na Port Artura; zd0~ycie 
dwóch \\1Zgórzy kosztuje Japończyków 
stratę 10 OOO W10}ska. 

21 siernia japc>ński ikrążiowni1k „Tsu
szima·' zataipia „Nowika" (krąż.) ·111ied1aleko 
Korsakowskai (Sachałiln). „Dyaina" dostaje 
się d-0 Sa1gonu (port franc.) 

23 siernia !\uroki lewem skrziydlem 
"'iwej armii zaczyna operacye. 

2~-26 sierpnia początek bitwy pod 
L1i aojangiem. 

25'-26 sierpnia ja1pi0ńsikie armie II i III 
(Oku. i Nodzu)iidą na Anszainczan, skąd Ro 
syar:r.e ustępują. 

3U-31 s!erpnia bitwa pod Liaojangiem 
na c3.tym froncie. 

1-3 wrze§rnia I(ur0patkin v~yparty z 
\\ szrs1k1ch po7ycyii, ruch cskrzydlający 
Japo!!czyków zmusza Ros,yan d·o ucieczki 
z Uaojarngu. 

4 wrz.eśnia Jap·ończycy wkrnczają do 
Liaojangu. R.osyanie cofają się na Mu'k
d.en. 

7 września Kuropatkin ukoftczyl od
\Yrót <lo Mukdenu. 

19 września atak na twierdzę Portu 
Artu ni, trwający 50 godzin. Nogii zdoby
wa trzy ważne pQlzycye i sześć mniej
szych fortó\Y między Szuszijen ,11 Erlung-
zan. 

25 września jeni. Gripenberg miainowa
tOY nac7elnym wodzem III armii mandżur-
skiej . · 

2 październ:ka KuropatkJn oznajmia, 
.te rozpocznte akcyę zaczepną. 
. ' paźdz. zaczyna się serya bdew nad 
rzeką Sza (Szat-ho). 

10 paźdz. prawe skrzydło r-0syjskie 
Ddparte po' za rzekę. 

11 paźdz. japońska kainonierkai „łiei
jen" \'»ysadzona z 300 żołn erzami przez 

.manę pod Portem Artura. 
12-14 paźdz. R.osyanie nad! rzekę Sza 

\Vstrzy;mują chwilowo atak Japończyków, 
z<lobyvv1ają wzgórz.e Putilowa. 

15 paźdz. fiota bałtycka pod aidm. Roż 
diestwieńskam opuszcza Libawę i udaje się 
.na da.leikli1 W schód. 

16 pa·ź<lz. Nog;L zdobywa pozycye do
kola Erlungszan pod Portem Artura. 

21 paiźdz. koniec bit6W1 nad rzeką Sza, 
Rosyanie zmuszeni opuśc.qć wszystkie swo 
ie pozycye. 

22 paźdz. floita. ba-łtycka uderza na ain
:gielskie statki rybackie 'Zl Hull, przyprawia 
o śmierć jednego kap~faina i jednego ryh~

·· ka. rani kHkunastu rybaków, zataipia jedlen 
·statek, kiku itrnnym zad'aje uszkodzenia. 

25 paźdzr'emika Kuropafildn mian{)!Wa,-
. ny nacz.eLnym wodzem wszystkich sił lą
tloVJY-ch na· dalekim W schodzie. 

26-31 listopada N-0g_iii zdobyrwa! caly 
Erkmgszan i pagórek „203 metrów", ude
rza na K~lkuanczau. 

Jr.Il grudml:a ciężkie działa japońsl\Jie 
b-'.>mbarduią flotę portairtursiką; „Pe,re~ 
świet", „Ritw1izain", „Pobieda", „Pallada", 
„Bajan", 1 kilka mniejszych statków tonie; 

. „Se.bastopol" urntezd01.niL:Yny do akcyi. 
12-15 grudnia.i „Sebastopol" atakow,a

·ny i zatopnony. 
16-29 grudnJa Nogi1 OO!vbywa forty we 

w111ętrznego łańcucha obrony Portu Artura. 

Rok 1905. 

1 stycznia kapitulacya Portu Artura. 
11 stycz.rfa Miszcz·e:nko '\Vpada do 

NLuczwangu. 
11 s1ycznia Rożdiestwiet1skH przybija 

·do Madagaskaru. 
25-29 stycznia bitwa 1 zwycięstwo Ja 

p0ńcz,yików pod Haikutad" 
15 lutego eskadra Nliebogatowa udaje 

:się z Ubawy na daleki 1Wschód. 
. 23 lutego początek bitrwy) pod Mukde
nem; marszałek Ojama udaje, że uderzy 
'Ca.Ją si~ą na rosyjskie le:wei skrz:ydlo. 

1 marca Nog!i zdobytWca Portu Artura, 
mzpo'Czyna słynny ruch osikrzyd'1aiący Ro 
'SYMl! z. zachodu-północy Mukdenu. 

10 marica! koniec bitwy; Ojama wkra
cza do Mukdenu. 

16 marca Ojama zajmuje Tielliing. 
17 marca l(uropatki!Il OO.wołailllY, Unie

wkz miainowany n.aczełnym wodzem. 
20 marca I(uropatklm na: prośbę swoją 

"D"be}muje d-0wództwo na-d armią I. 

21 marca Japof1czycy, za1mufą..czang-.. 4. l(rą.tawnłki półpancetne: Pallad4 
tufll. . , . ·1 , · ·.:ł .~)i ~ iiłi~ (us4.) 32 d:ziala, 15 milion~w fr.; Wanag 

· 8 kwietnia Rożd!iestwwński mija S»lg-~ .. (~szk.)'24 dz., 15 mil. fr.;~ (za't9p.) tJ 
P,Ore. dz., 10 mil. fr.; BojarY1111 (zat.) 6 d:z., 10 mi.1. 

12 kwietnia fl-Otai bałtycka. c~rorti ~ fr.; Zemczu.g (ziat.) 6 dz., 10 mil. ir.; l11Ur-
do zarok.1 I(amranh„ mud (zat) 6 dz,, I() mil. fr. . 

27 kwietnia eskadra Niebogatowa Czyli 14 pa111cern;lk6w, 5 krążowników 
wch-Od.m do cieśniny Malajslciej. pancernych i 6 półpancemy ..;h. Dodać 

10 maja koncentracya morskich sill r<>.- trzeba pewną liczbę transportów :zatopm-
syjskii1ch. nych lub w·ziętych, okob 21) krmtrt::>rpedo-

13 maja Rożdiestwieńskd wyrusza na w-;;,ów i kilka kan®ierek. Cała flota w 
północ. ten sposób miszczona przedstawia war-

27-28 maja bitwa pod Cuszilmą, koniec tość najmniej 700 milionów franków. A 
floty rosyjskiej na dalekim Wschod.Zi:e. oknętYi zabrane pow\iększyły flotę japoń ·· 

8 czerwca· pr-ezydent Roosevelt zaiprn- ską. -.·"' 
sza Rosyę i Jap0ini~ d!o ukladów. Straty japońskie. 

dz-ono dotychcząs 1.1 .z:asłabruę.ć a 5 przy „ 
padków. śrilierCi. · · · .'. 

W Bedi"nie umarł wśród symptomów. 
cholerycznych \Yhlścici~l -tartaku Zyrus. 

Z Moskw-y piszą, że tam wybuchla 
chPlera. . Dotychczas doni~sioµo wladzY. 
SaJlllltamej o 10 zaslabnięciach. St~r

. dwno, że chorzy pochodzą z. K:rólestw" 
Polskiego. 

Prezes rejencyi poznański.ej ogłasza 
poniższe rozporządzenie dla rriliejscowości, 
20lożonych nad Wartą J na<lJ jej dorzecza
mi, z wyjątkLem miasta Pollllooia, oraz dla 
Striałil\.J\\fL i Skalmierzy1c, znosz.ąc roz
porządzeme policyjne · i duła 29 sierpnia b. 
r.; . . . ]> 

10 z J 0 · · · Panc. Hatsuse 38 dział, 40 mil. fr.; Pari I 
muje. c erwca ap ma. zaproszenie prZYJ. l c.::rnik Jasz;ima· 34 diziala, 30 mil. fr.; krąż. 

14 czerwca. car godzlt, stę na układy. Jo~zinJ 12. cizia~, JO mil. fr,; krąż. Saijen 7. I 
7 lipca Japoftczycy w1ysadzają arm:ę dział, 5 mil. fr. · -

§ 1. W pomienionych mlief scowoŚciach 
nie wolno aż do dalszego rozPorządzenfa 
P.Och0wać żadnyich zW1lok przed okaza-.. 
niem władzy p-olicyj1nej śwt~dectwa! ·O przy 
czryinie śmierci, wystawinnegio przez o.pro-

8 lipca zdJobywają Korsakowsk. rek, ·torpe<liowców zatol}i<my::n. Ogó!na 
na Sachalinie. . _. .. ~ I Do teg·o1 kilka tramp-ortów, kanonie-

wartość nie d0chodzti. mol·" 100 milk>nów 
31 lipca w-0Jska r·o 1syjsk1te na Sachali- frank.ów, a p.:>kryta: ie') i k1lkakrotme przez 

nie p.a·ctdają się. zabrane okręty rosyiskte. I 
5 sierpn\i.a spotkanie pelniomoc.ników Morskie straty v.r ludz:ach byty na 0 • 

rosyjskich it iapońskii1ch w Oysterbay. gół niewielkie. Tvko bitwa pod Tsuszirną 
9 sli1erpnia początek poko.jowej konie- stanowi wyjątek, chJć w~ękswść ludzi zg1 

retnic~i. nęla 1nde w ogniu, tylko p~1d falami morz". 
29 sierpnia zgoda obustronna na wa- Rosyan zgi1nęl0i w ten s))Os61:1 100J, do me 

runki pJ<kHiju. woli p.oiszlo 7000. J apoi!czycy mieli w za-
5 wrz.eśniia podpisanie pok0iu prze.t. bitych i~ raillnych tylk,r sno. Za to na „hrau 

pełnomocników. dera,ch" Pod Port~n·. Artura zginęło Japoń-
Koszty wojny. czyków przeszło 1500. Sławna bit\va dr.1:a 

InfJrma:cye są P·Od tym ·względem. bar 10 sierpnia z. r. kot> .7,~<)wała 0bie strony pe.~ 
dzo niedostateczne. Wiadomo, że Japornia tysiącu zabitych » rannyc1i. 
żądala zwrotu ko:sztów do wysokości l - --- ·- ·- ---- -·-- --- -

miliarda i 200 milionów jenów. Koszta ro
syjslóe obliczają na okolo 2;.ś do 3 mibia1 -
dów rubli, japońskie, w rublach na 10 do 
234 miU1ardla. Pożyczki rosyjskie ·wynoszq 
l 475 miio111ów franków, nie wlączając p:Y
życzek krajowych. 

Straty. 
I tu również brak jest dokładnych wia 

domośo1. Arni Rosyan~e ani Japończycy 
nie podaDi dotychczas oficyalnego zesumo
wania strat w ludziach zabity;ch i rannych 
w umarlych na rozmaite choroby, strat w 
wojernnych materyalach. Niewiac1.}ITlO· n. 
P. wcale, ilu Jap.ończyików padlo pod Por
tem Artura - są tylko przypuszczalne o
bliczenia na 70 000-100 OOO żołnierza. 'l 
tego poWlOd.u spis poo'iższy, sp.:>rządzony 

na P-O<lstaw11e informacyj <>fócyalny.ch, lecz 
nie zupełnych, daje pojęcLe o obustronnych 
stratach tyko w przybliżenJiu. Swoją dro
gą jest inader wymowny. Spis dotyczy 
kampanH ląd~ej . 

Straty rosyjskie. · 
W bitwie pod Kuliantse (Jalu) Z!ahici 

d ranni 2500, jeńcy 350, dz(:alai ciężk1ie 28, 
Nan-szan 2000 ran i1 zab., 4-00 jeńców, 78 
,dJzial aieżkich; Wafaingkao zab. i ran. 5000, 
jeńców 3001 dział ciężki.eh 15; Liaojaing 
30 OOO zab. i ram, 16 dz.iat dężik\11ch; Sza
h<J 70 OOO zab. i ran.; ftet~kut~. 10 OOO zab. 
i ran.; Mu~de,n 1 rn OOO ram. i\ zab., 40 OOO 
jeńców;, 40 dzrnl aiężkich; Fort Artur 20 
tys. zab. i ran., 30 OOO jeńców, 540 dziaf 
cięż.kich. - Razem 249 500 zabitych t ran
nych, 71 050 jeńców, 723 działa ciężkie. 

Straty japońskie. 
W. tintrwach pod Kulientse 900 zabitych 

d rannych; Nauszain 5000 zab, Iii ran.; Wa
farngkao 1500 zab. i ran.; Liaojang 50 OOO; 
Szaho 30 OOO zab. ,i ran., 12 dział; Heikuta1 
9000 zaib. 1 ran., 300 jeńców; Mukden 60 
tys. zab. i ran., 3 działa; Port Artur 70 do 
100 OOO zabitych i rannych. - Razem 
230 OOO ( ?) zabitych ~ rarmyich, 300 ien
cóWI i 15 dzlirat. 

Przychod'Zti:my teraz. do p-rze<l:stawie
nl:ia strat morskich. W'.artość pieniężina jest 
obliczona we frankach. 

Straty rosyjskie. 
1. Paincerni,ki: Bor..:>dino (zatop.) 36 

dział, 35 mil. fr.; Aleksander III (zatop.) 36 
dz., 35 mil. fr.; Suwornw 36 dz., 35 mil. fr.; 
Orel (wzięty) 36 dz., 35 mil. fr.; R.etwizan 
(za1op.) 36 dz., 35 mil. fr.; Siswtl Wieki (za
tip.) 14 d'z. 14 mil. fr.; Nawart:.n 12 dz. 15 
mi1L. fr.; Pietropawlal\vsk (zatJp:) 16 dz .. 25 
mil. fr.; Poltar\vfa (uszk) 16 d-z., 25 mil. fr.; 
SebastopJil (zat.) 16 dz., 25 mil. fr.; Oslia
bia (za.top.) 35 dz., 30 mil. fr.; Pereś\\~iet 
(uszk.) 35 dz., 30 mtl. fr.; Po bieda (zattop.) 
35 dz., 3{) mil. fr. 

2. Okręty straży wybrzeżnej: Adm. 
Uszakow (ziatop.) 8 dział, 10 miH101nów fr.; 
Adm. Apmksyn (wzi1ęty) 8 dz., 10 mil. fr.; 
Adlm. Sieniawin (wzuęty) 8 dz., 10 mil. fr. 

3. I(rążowtnilCt pancerne: Ruryk (za.
top.) 26 d:Zl., 15 mil. fr.; Bajan (uszk) 30 dz., 
2-0 mil. fr.: Nachimow (zairop.) 18 d!z. 15 mil. 
fr.; Dm. Donskoj (zatop.) 18 dz., 15 mil. 
fr.; Wtodz. M.:>oom. (zatop.) 16 dz., 1~ mil. 
franków. 

Ziemie polskie. 
Ł F~·) ~~ ~~ ~ ~„_;~odr:~~e~ ~•:. tmi; i Msi ~ri;. ~. 

Cholera w Malborku. P()mimo ws Jel
kich środków zaradczych wypadkti zasłab
nięć na cholerę są cora:z liczniejsze. W 
przeoiągu 35 g·Dd?Jin doniesiono J. dwunastu 
zapa<ld ęciach na chJ1erę, z których polo
wa miala w1ymk śmiertelny. 

Robotnika Strójczyka znalev:on.:i nad 
brzegiem Wisty bez życia; robotnik Zieper 
lat 25 z.aslabt; rJhotnik J ahrrke, lat 41, u
marł; roboitnik Chomows.k/'u zachor<).WaJL 
Dalej pewna ~bieta, której nruzwiska 
stwierdz:ić na razie nie zd()tano, upadla na 
ulicy bez przyt.omno1śd. W 01kolicy Mal
bol1ka zaslabł robJtniik Thiel z AHeni.)wa, 
pambek Orlowski z Mątew i Marya Sę
gierska w Pii,ekle. Z O't.,na:kamln cholery 
azyatyckiej z.marli: robotniik Reiichiart z 
Mlenowa, pastuch Oesecke 'Z! Blumenau( ?), 
robotnica W)ilhelmiina Jahnke z Hejbud i 
robotn~k Józef Sadłewski z Schadwalde( ?). 
Ostatniego znalezi,Jino bez przytomności 

na drodze, Poczem wkrótce umarl. Wszy
stkich chorych d: t:.marłych <liano do zbada
nia lecznicy miejskiej, 

. ~oniewa.ż stwierdzono, że ośm z w,y
m1einuonych zwyż osób, 1niP przestaiwalo z 
S<obą, ale bylo w restau11acyi Romera, prze
tl> gdańska: wia<lza sanitarna J.o:kal ten ka
zata chwilowo zamknąć. 

Toruń. Na· P.lacu strzelniczym zastr.ze.
ll się pewien p-OdofiJcer. Pmvód samobój
stwa niezmany. 

Z Wiei. Kr Poznańskiego. 
Cholera. „Dz. Pozn." donosi: Pod 

Nakłem nai Notec.r zaichv·rowafo na lodz.i 
drwoje dzieci, z których jedln.o umado. v" 
Trzciance zachorował pe~·ei1.1 ·.viaśclci\!1, 
w Orn1eźnie <lrwoje dzieci, pewh!n zwrotrn~ 
czy kolejowy i pewien robotnik. Uraarł;i 
ż.ona pewnego flisaka w PJ.lichn'.e, \V po
wiecie w.yrzysknm. 

Dotychczasowe koszta zwalczant<t 
cholery w Prusach Zachodnich wyiruo.sz~. 
jak dooosi ,,Ges.", 250, OOO mare!c. 

Mbnisterstwo wojny rozważ,\ nad 1en., 
czy w przyszłym miesiącu będz!c rn.Jżna 
poslać rekrutów dto dzienic, w 1dórych p&
nuje cholera, mianowkie do Prus Zacho .. 
dmch i Wschodnich. 

W Grudziądzu stwierdzono cholrrrt u 
pewnego trzyletniego dzuecka zmarrcgo 1 

u ch.}reg-01 dziiewczęcia 14-letniego z rodzi
ny Smielewski·ch. W czwartek umarł tam 
robotnik Hermlaoo Beyer. W Malborku 
stwiierdzono cholerę u zmairlego robotnika, 
również u 16-letrnej córki panai Sęgierskie
go, umieszcwnej w barace p-0dl Piekłem. 

W czwartek umarla w Malborku 48-
letnia rJboitnica R.Ynowsk>a z Tessendorf. 
W Malbo·rku n okolrlcy za!chormvaf o 12 o.
sób a umarto 6. 

W piątek zachorowait stangret Karnath 
z Altenowa. W WilhelmshOhe pod Uj
ściem zachorJwal pewien robotnik, który 
pil wodę z Noteci. W Uschhauland ( ?), w 
Morze\vieJ ·1 w Uschneudloń ( ?) zachono
walo 3 robotników. - W Chetmnie St\\ier-

bowainego lekarza po -osobisterp ich oglą
<lamiu. To świadectwo p0wiinl:·en okazać 
ten, oo jest wedlug § 57 ustaw,y o urzz<lzie 
stainu cywilnego z d.n'ia 6 lutego 1875 r. 
OibO\Viiązany do dornesietnia temu urzędlow1 
o śmierci. · 

§ 2. świadecto musi zawierać: 1) 
tlmJ:ę i naz,w1sko, oraz stan zmairlego (u 
dzieci_ nazwisko i stan rvdz<lców); 2) diir· 
szkame ·zmarlego; 3) rok, dzień 1i miejsce 
urodzenia zmarlego; 4) czas śmierci; 5) 
przyczynę śmierci. 

§ 3. Osób, które umar!y na tratwach 
albo szkutach na Wara\·e albo jej dorze
czach, n.ie wolno, {Xlcho!\viać, 111im kompe
tentny lek!arz urzędowy nie stwiierdzi przy 
czynyi śmlierci. 

§ 4. Przckr-0czenia tego, rozporządze
nia będą karane grzywnamL aż do 60 ma
rek, w razie niemoiżności zapłacenia odpo-
wiedlnim airesztem. ' 

§ 5. To rozporządzeme obo1vvl'.ęzuje 
z dni·cm jego ogł·oszenila. 

Ze Siązka ezyli Starej Polski~ 
Gliwice. Stras.we nieszczęśc1ie stalo 

się w tutejszym weriku. GwaździlarzowL 
Janowi Worczykowi1 przerw~! się przy je
go maszynie rzernień. Nie zastawli'wszy 
maszyny w biegu, chca~ W. na miejsce 
przerwanego rzemienia nall::i-żyć nowy. 
Ndes'Ziczęślliwszyrn jakimś przypad:kliem do
stal się W. przy tej czyinn.ości do maszy.ny 
która mu oderwała1 całą lewą nogę o<l re~ 
szty ciała. mowa i cialo są w okr0opny 
spasób zesz.Recone, mózg rozprysnął si ; ę 
na wszystkie strony,. W. wyzd1.:mąl na
tychmiast d'ucha; 1iczyl {)1I1J dopiero 24 hat, 
byl sierotą u nież.ónaty. 

Pyskowice. Na tutejszym dworcu 
zderzyły slię ·z1e SJ<bą dwa pociągi towaro
we, i to tak gwaltoWlllie, że kilka wago
nów zdruzg.:>tainych doszczętnie. Maszy
nti,sta i p!alacz zeskoczyli z lOikomotyw;y, 
przyczem jed'en zlamal s01bie nogę, drugi 
kilka żeber. Drug.i masz:ynii!sta wyszedł 
cało, chociaż znajdowa~ się pod gruzami. 
PJ.gOtow~e ratunkowe było natychm~asr 
na miej.sou. 

":I ,. l.-, 
i."A roz11v~11~ srroru • 

-C.·;-:·~:-z::::~~ Polaka. Na powszechneJ 
w,ystaw1e w Laodyum .otrzymał ilnżY\Ilier 
·Wolski~ Z'Gl! swą hydraiu.i 1czną wiatarke skal
ną i wwalruzek tarana w~ertnłkzego wogó
le dyplom honomwy, najwyższe odznacze
nie, jakiem jur,y wystawyi J:'IOZ})Orzącfza. 

Monachium. Po dłuższej chon::>bie u.
marł 4-go b. m., opatrzony Sakramentamt 
śwriiętemi ks. biskup baron Franciszek. 
Loonrod w Eichstatt, licząc 78 lat życia '° 
54 kiaplaiń'stwa. B1:1skupem w Eichstatt zo
stał r. 1867. W czasliekulturkampfu w.ilelu 
kleryków i ksiięży z Warmii 1innrych stron 
zn:aleźli przytułek w jego dyecezyu. Brat 
jego byl przez wielu lat bawarsk1im mim~ 
strem sprawiedl1wośoi. 

Przez 5 lat żył z ożenków flliejaki Je
rz.y Witzhoff, który w Nowym Jiorku w A
meryce stawał przed sądem. Zenit się cią 
gie i jedynie w tym celu, aby wyłudzać 
pieniądze od swych narzeic·zonych i żon. 

Prokurator noWOijorski miał w rięku , 
dowo<ly, że Wittzho.ff ożenił się przeszło 50 
razy, a między innemi pojął za żonę nawet 
jedną córkę byle;go burmistrza nowojor
skiego. Witzhoff udawal raz dioktora, raz 
aptekarza itp. i przy każdym nowym ·o
żenku zmieniat swe nazwisko. W jednym 
tygodniu-ożenil się aż 7 razy, a każdą z 
tych 7 żon opuścił po kilku gndzinach po 
ślubie, zabierając jej wszelkie manatki war 
tośdowe. 

Witzhoff zresztą mówi kilkoma językai 
mi i zachowuje si~ według manier wielko
pańskich. Ta jego wielk-0pańsk.:>ść się już 
skończyta, bo będzie musiał wędrować na 
kJ!ka lat do wiGz:~nia. 



Szafonierka, 
6e mrk. 

Szafa do rzeczy, 
38 mrk. 

Maszyny do gotowania i wszelkie sprzęty kuchenne za gotówkę na odpłatę. 

Gełsenk!irchen. 

SzainownYtrn rbd.akom ii rodaczkiom do 
noszę uprze}mie, iż we wtorek jest adlOra.
cya Najśw. S~I1ame.ntu w. Gelsen!k;ilr
chen -na! Starem .mJLeście. Oodz!n~ dlai Po
aków jest oo od' 2 do 3 w 1ruvc'Y' z wtorku 
na środę. Rodacy i .szanowne rodaczki 
proszę was, abyście slę ześH jak najliicz· 
111iej, bo z pięcti.u osobanll: iadprarw'Jać n:abo
iżeńst\.vu to bardzo ciężk<>, nawet wstyd. 
Ubolewać trzeba, że na tylu· Polaków ża;
den 111iechce god!zbny 9fi'airowiać Bogu. 
Czyście tacy szczęśliwi? 

· T. Wołczyńska. 

1Wiec „Z}ednoczenia zawodowego i>olsk~e-
go" w Bruckhausen 

oo.będzie się w ink1ecl~1elę, dnia 17 września 
o g. }112 w l.lkalu A Brllnklai, Al·brechtstr, 
Na p0rzącLku di.iennym są bardro waiżnc 
sprarwy. Pomi·ędey IIliemi spraJWa illOWego 
prarw/a górniczeg·o, nauka o wyborach do 
wydziałów robotniczych, spr.awy hrntllliiczc 
a szczególnie będą omawiane sprawy Ut()i.. 
fyiczące fabryiku ,„Deutscher.,J(aiser". R~
dacy! lmmu leży spraw~ robotnfaczai na 
sercu t który n~echce był dręczonry i.alk nJe 
Wolnik odJ kapitalistów, telli niech podąży 
na niedzielny :Wiiec <lo Bmckhausen. Refe
rent z Bochum. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Własne warsztaty tapicerskie. 
Przy cał'kej wyprawie liotrzebujesz Rodaku 25 °Io W!Jła.1y . 

. \ 1 

11'j 
t J~ 

Krzesełko 
6 mzk: 

Stół do wycil\gania 
16 mrk. 

Kanapa z pokryciem fantazyj
nem 46 mrk., 

kaupa. pluszowa '13 n:rk. 

Angielskie łńżka 
z mą.teracem 

6~ mr.ir. 

Wiec przedwybor w Rotthausen 
·J<lbędzje si:·ę w niedzielę, 17 wirzieśn.ta o g. 
113/i przed pol. w I~alu p. Borgemeister, 
(przy wczcie) przy; ulicy Vkrorrastr. Sza
'no'W\lli ·rod'a:cy, iest to już ostatm1e zebra!Ilie 
przedJwybv.rcze, p-01Winn'<1ścią jest więc ka
żdego ~odaka, aby na nie przybyli. Zwra
ca się uwagę, że będą móW1Cy zaimiejsooWil, 
1akże z ojczystych str<lin, przeto o liczny 
udizli'al nodaków prosi · 

Miejscowy komltet wyborczy JJQlstm. 

Wiec „Zjednoczenia zawodowego polskie-
ko" w Witten 

odbędzie s.ie w 1m:edZ'liielę, driiai 17 września 
po połud. o godz. 4 w lokalu p. Kóste'r. Je.
szcze ~kiom zapewne jest w pamięci o
statJlii wiiec „Z. z. P.", gdmi:e to wykryto 
r0zmalłte niep0rząd!ki na• talffitejszej fab[jy.,„ 
ce. Ażeby tę sprawę da!lej popchnąć, upra 
szia się rodaków.. aby i 11a tein wiec licznie 
przytyli. Referent z &chum. 

uZlednoczenle zawodowe polskie". 

Szanownym Rodakom z Herne 1 okolicy 
donoszo niniejszem uprzejmie, iż przenouę a:ój 

interes piwa 
flaszkowego i beczkowego z dniem 1 października 
rb. do domu przy ulicy granicznej (Grenzweg nr. 44.) 

O daleze p0parcie mego iateresu uprzejmie 
upraą111&m. 'felefoni zoie się mcżna także rozmówić 
pod ni-. 402 w Ht>rne. 

~ózef Belik. 
interes p~wa flaszkowego i b€czlrowego. 

Ltoytaoya. 
Na dobr.J.wolne polecerłŁe w środę, 13 

września ·.i w dni nastęP'ne o<f godz. 93/i' p)„ 
c~wszy sprzedawać będę przez Jlcytacyę 
~ gotówkę, w, saili gośdnneg'p Uhlenbru
cha w: Bochum, ul. Wilhelmsk. n:a·stępujące 
towary:: 

Materye na sukni·e, materye jedwabne, 
materye nai podszewk)i, plusze, bobry, syai
mozy, fartuchy,, dalej 
ubrania dla mJężczyzm i chlopców, paletd
tY, dlai mężczyzn i chf0.pców, ża:kfoety i SP-O 
<linie dlai panów, zarzutki 1i plaszcoo <ham
skie, kaftanJJki, kitle, pótlv:>szul!ki ltd. itd. 

Towa!r~ są nowe i mOżna je obejrzeć 
godzlitnę przed Hcytac,yą. 

Aug. Dorplnghaus, 
lkytator, 

Bochttm, ut. Kaiserstr. nr. 26. 

g•ooooooooooooooo ooooaoooooog 
8 Poazuk;uje e!~ O 

I n• :~~1?.~!!~i• pi~~!r~!~~.~O od I I pw ;;;~~~: ~~a:;i;k. I 
g w Altenessen, Rahmstrasse 142. § 
8oooooooooooaooooooooooooooo8 

-··············· I Wszelkie • 

• prace piśmienne I I jak podania, wnioski, korespon-1 
• de~cyę. h~ndlową i ~· d., .załatwia • _ 
• epieszme 1 gruntowme • 

• biuro handlowe li 
11 J. B.wlatkowsllt, -I interes handlowo· komisowy 

1
-

łl w Herne. Neustr. 10. 

·---····-····--I. W H.wnowie wieś kołclelna, sz1cołL 
!!Ucya kolei i szoe•a 3 ldlm. do Gostynia-mam na 
eprzedd 101po•antwo, 10 m6r1 ~r.łemł 
łytniej, dom masiw, 3 izQy i 2 sienie, odpowiedn e 
chlewy. III. Bo• m•rowauy 5 izb i aklepy, 
chlewy i 5-10 mórg ziemi. III. 60 mór1 do
brej ziemi z ł~k•, dom murowany 4 izby i 
chlewy odpowiedni" o ile e!ę da 1Jaraz motna 
kupió. Z wysokim BZ'1Ctmkiem i poważaniem 

Walenty Kryezyńlkl, 
Kunowo-Kuhnthal (Kr.) Schrbnm.) 

Uczeń! 
Sy.11 poczciwych rodziców polskich może wstllpi6 

io mego składu towarów kolonialoyeb 
I łokełowyeh jako UC2eń na w~sługę. 

I g n ac y Ja n k o w s k i, 
Wanne, 

ul. Apteka.rska 6 a. Apotbeken~tra.'3se 6 a. 

Dwóch 
porządrayeh ludzi 
na stancylł przyjmię c;d 
1 p&ździernika 
8. .Jakubowski 

w E!sen. 
Viehofer-Oha11eeee 115 
III parter. 

Do 1 paźd2iernika 
zgłosić s'ę można n~ 

Beisingstr. (l 5 II ptr. 

IO dziewczyn 
do robót rlżnych, hoteli, 
restauracyf, gospodar
stwa na wysokie zasłu
gi, poszukuje zaraz naj
większe p >laki~ bióro 

znajduje s!ę najlepszy krój gotoych ubrań dla mężczyzn i chłopców ? 
Jl. Bierwa1e•t 

Stelle, Yermitellu g 
(3) LUtgebrUckstr. 18. 

w 'Ruhror't, 
"' przy ul. IUSnigstr. nr. 5. 

Dortmund. 

Inspektor 
dla pienrszorzędn. ubez
pieczenin na .życie, nie
szczęście, ognia itd. przy 
stałej penayi. Niezawc
tiowcy otrzymaj„ wska
zówki. Pi~mienne 2gło
ezenia pod lit. 724.9 do 
Ettspedycyi „Wiai;usa 
Polskiego" w Bochum. 
(') 

2 czeladntków 
szewskich 

na stałe ~a.trudnie· 
nie przyjmi~ zaraz 

Alltoni Zajka, 
••-e, Karl.str. 2e. 
G~rthe. Klrobstr. 82c 

Go..-· ~ 



mr. • llGGb•, śrou 13-ao wrześala IHI . 

pollłye&nJDI ł iarobko'WJ'lt~ 

fl:rcho4zJ1 cod-zitnnle z WYł•Łktem dnł JX)ŚwidecZDYcb 
Prud'J>lata kwartalna na poczcie I a listowych wYIJOSi 
J mr. 50 f en„ a z odnoszeniem do domu 1 mr. 92 fen. 
... Wiuus Polski~' zapisany jest w cenniku pocztowym 

w llll·c Baże za Wiarę I OJCZJZDC I 
Za inser~ty pla~i sie za miejsce rządka drobttest" dnrn 
ogfoszema zamieszczone przed inseratami .CO fen. K„ 
czest~ ogf~sza •. otrzyma rabat. - Listy do „Wiara• 
Polskiego nalezy frankować i podać w nich dokla.•• 

li. 

pod znak.3em „t. 1>olnisch'ł nr. 128. ny adres piszącego. R~kopisów. sie nie zwraca. • 

Redakcya, Drukarnia i Ksiągarnia znajduje siq w Bochum, przy ulicy Maltheserstrasse. - Adres: „ Wiarus Polski", Bochum. Telefonu nr- 1414:. 

Jłndzłce polscy t Uczcie dz.iecł swe 

·••w łć, czytać I pisać t>O polsku 1 Nie jest 

dP1łai.ldem, kto potomstwu swemu zniem-

111t się pozwoli! 

czył„ że. stworzono już podstawę dt0 soju
szu polityczno-handlowego na Dalekim 
Wschodzie pomiędzy Ameryką i Japonict. 

. 
w sprawie przy 9otowania 

Od 15 d 25 , · dzieci do Sakramentów św. 
I o wrzesn1a ogłasza Najprzewielebniejs~y ks. Arcypa-
. otlbierać będą listonosze prenumeratę za sterz dr. Stablewski w „Kościelnym Dziea1-
.gazety na n'iku Urzędl(}wym" (.nr. 10 z 9 wrześn~a) c0 

czwarty kwartał, następuje: 
czyli na październik, listopad. i grudzień. Mam Soht·e za obowJąz:ek, jak01 Zwierz-

cłmik powierwnych Mi Archidyecez.Y1i, o--.,,-wl• a1·11s Polski·'' dezwaiĆ silę do ukochainego Duchowiieństwa 
, '\\~ sprawie przygotowainia; dzieci do SaJm1.-

koszmie na te trzy miesiące, wraz z bez- mentów św. tak ważnej, bo sta11Hn,1iącej l} 

k calem przyszlem życiu reH~ilnem, a waęc 
ptatnym dodat iem n.!:edzielnym pt. o zbaJV11;eniu duszy nieśmbertelnej. 

„Posłaniec katolicki" 
f.1a cały kwartał tylko 

1 markę I 50 fenygim 
z przynoszeniem do domu 42 f enygów wię
cej, czyU 1,92 mr. · 

· Szan. naszych Czytelników prosimy, 
aby przygotowali1 owe 1,92 mr. i dali j~ 
hstm.vemu, skoro przybędz1e z kwitem. 

Proslitmy też Szan. Rodaków, aby kr~
wnydr, znajomych i sąsiadów zachęcali do 
zapisania ,,Wiarusa Polskieg-0" na przy
szłe trzy mieStiące. 

Dztś, ·gdzie hakatyzm wszelkich do;-
-tda.da sd, aby zgnębić lud polski, obmviąz
kiem każdego Poktlka-patry:.:>ty na obczy
~nie, aby siz staracl, iżby w każdym <lomu 
polsk1m na obczyźnt' e znajdował s·r ~ 

. ,,Wiairus Polsk:i". , 
Ktoby pragnął, abyśmy „Wiarusa Pol

. skieg<>" posyłali krewnym do Polski, niech 
nadeśle 1,92 mr. d dokładny adres, a gazetę 
·poczcie przekażemy. 

Z wypadków dnia. 

Polacy pod Moskalem a duma państwowa. 
Według projektu ·ordy.nacyi wyborczej 

dla I(ró1estwa, opracowanej przez osobną 
komis:yę pod przc.\·rndn;i'Ctwem hr. So1sk:łe
&JO, Królestwo ma być reprezentowane w 
przyszłej Dumie przez. 27 posłów, miano
wic i·e z gub. warszawskiiej 4, z gub. lubel
skiej i pk,trkowsk~ej po 3, z pOlz.ostałych 
PO dwóch. Prócz tego Warszawa będzie 
miała dwóch przedstawicieli, a Lódź je
dinego. 

Do komisyi obradującej w Petersbur
gu nad ordynacyą wyborczą dla Królestwa 
Polsk!i,eg1o· powoilainio Polalka. właściciela 

· dóbr, Dobieckiego. 

We Warszawie wybuchł znów ogólny 
strejk. 

.. Kuryer Wa·rszaiwsld" donosi, że w 
PGnie<lzia-łek zawies'. H riobotnky pracę we 
wszystkich fabrykach. 

W·ojsko strzeże fabryk. 

Telegramy„ 

Wiadomem Wam z akt K-0·ngn.~ga;cy1i na 
szych, że tylko w wypadkach ;\Vątpliwyd1 
co Ido m.arodawości mają wdzice decydJ.- · 
wa<:, w jaikim języku i·ch <lzlieck01 db Sa
kramentó\V św. ma b.yć przyg.ot·owane. W 
wypaidikach zaś, g<lzte narodowość r-0dzi1

-

ców i dziecka nie ulega żadnej wątpltwJ
ści, decyduje o tern sam pasterz dusz, mfa
nowicie, gdyby mu wladomern byto, ż~ 
inaczej <lecydujący rodzice CZYll11ią to prze
ciw swemu przelwnaniu, pod jak.im.kolwńek 
pioz·oirem lub naciskiem zew~ętrzn.ym. Po·
diQbny na<:.isk bowiem uwa•żainJ zawsze 1i 
~wszędzie za gwałt sumienia, doi:y;kający 
n.ajczulszy;ch strun seTca ludzkiiegJ.. 

Przygotowaltllie d-01 Saik:ran1entów św. 
należy wyłącznie <lo Kościoła1 ri.1 t0< tylko do 
Mojej 1k0mpetency1, dla tego wobec z·bliża
jących się znów lekcyi przygotowaiwczych 
<la SaknamentóWi św. uważam Sobie za o
borw1~ązek upomni1eć, aby, najśwfiętsza ta 
chwtla w życiu każdeg1D dzieoka kat0i1ickii.e
g·o którejkolw.iek na:rodiowJści nie byla 
nadużywaną do jakichbądź ubocznych ice-
lów. W języku obcym niezdolne jest ża
dne dziecko przygotować się należycie na 
tę ważną chwilę, jaką jest dla niego pier
wsza spowiedź i pierwsza komunia św., a 
tern mniej w .obcym języku pod przymu
sem się spowiadać z największych tajni
ków serca. 

W1obec groź.nych antyrdigijinych prą-
. d6w, nie tylko' WLelehne Duchow/4eństwo 
nasze, iale i św~eccy dobrej woli mężowie 
wirnrui. rozumieć z:naczeniie '\vycho1Vva1nva re
ligijnegio i starać się O• utwJ:erdze1I1ie wiary, 
przedewszystki.em w tej najdeliikatnnejszej 
i ·najtkDiwsz·ej ·diuszy duecię.cej. Bngu zaś 
należy dzięk0wać , że Najiaśn1i.ejszy Pan ( !) 
wdelkodusznic1 ( !) i porważnj' e ( !) pojmuje 
obo'W1iązek wiary względem Zba'\viciela ,i 

tern wszystkim poddamy;m Swo~m świeci 
przykładem. 

Wl:elebne Duchowi.ef1st\\10i zechce w 
myśl powyższej deklaracY!i Af.oiej w da
:nych wypadkach postępo1wać i śd'.śle do 
niej się stoso.wt,ać, wi1edząc, jak straszną 
przed Bogiem bierze odpowiedzialność na 
siebie, gdiyby z jego winy ·osłabiała się 
wbrn w sercach powierzonych mu dz,'a
tek. 

Da:n w Poz,muri~iu, c1n(a 6 września 1905. 
Arcybiskup Gnieźnieński i Poznański 

t F 1 or y a111. 
NJ. 1400/05 O. 

B ·e r I i n. Do południa 11 b. m. zgło- „Dz. Aozn." pod\ając powyższe rozpo-
iszono razem 161 zesłabnięć na cholerę i 58 rządzem!e .dJodaje: 
wypadków śmierc.i. „powyższe mzp-0rządzenie sp·owodv-

T o ki o. Spodziewają Siię ogólnie, że wali' 1n:acisk sumiema, ja\kti wf ad.Zie świeckie 
0 becne min;isteryum niebawem ustąpi. poczęty WYiwlierac na dzfoc~ urzędników 

L o n d y n. „Daily Telegraph" donosi polaków i ·osób zaJeż,nych, żądając od ruch, 
z Tokfo, że jenerałowie Oku i Nodzu pro- aby się przygntawiy,waly: w języku niemi·e-_ 
sm o zwolnienie ich ze służby. - cklim na pierwszą spowiedź 1i komut11ię św. 
. N o wy io r k. Prezydent R<>osevelf W oibec teg;o wkr:ac·zaroa w ilrompetencyę 

nie Przyjął propozycyi niemieckiej do u_;.. władzy d11cho\\'1tlej i igrania z sumleni:ami 
~ładów celem ·zawarcia umowy handlowej. naszych dzieci, Nwjprz. ks. Arcypasterz ja
- Japoński pełoom<>cnik Kaoeko ośWiaCł-.,. snc ·i dobitnie zaz.nrucza tak staino\virs:ko 

\Vładzy ducho1wnei, jak sposób postępow.a,
ndai dla duszpasterzy. Wielkiem fa dila nias 
uspokojeniem, gdy s1:ę przek001uiemy, ż.e w 
tych nahnżrnejszych chwHaieh przyg•OOO!
wanńa duszy do pierwszych Sakramentów 
św. decyduje jedynie języ1k ojczysty i że 
nasz ·ks. Arcypasterz tak stainowcz,o zaigra
dza ws.zeLkim wpływom i nac1Lslrom ubo
cziny:m, pragnącym sumienie i zbawienie 
dusz pc1dp01rz.ądkowa:ć tego rodzaju Żaku· 
som, ubHżającym ·nawet we flor:rme nam 
polakom. Dośwfad!czenr.e oodz.ie.nne· wy
kazuje, jak zgubne skutki wywołuje 111ie
mie•cka nauka religii po szikofach 1naSZYich, 
że n1adisk, wiywie.rany na dzieci. przy przy
gotmvainiu się bezpośre<ln!iem dba: badainrn 
sumie.nJ:la: ii uraibiainia g•J, ·dio najpotrzebniej
szych prawd wiary, musiałby do reszty 
spaczyć i zniiweczyć poczucie religijlne. 
Fakt, że slię urzędnik 1odw~ wkraczać w 
te 1najświętsze prawa dlzLecka, jest Z\naimien 
nym dla całego prądu antypolskiego, a 
stOli1 w sprzecznośc:i z zaręczenJhmi i wolą 
samego ·cesarza. 

Głos Najprzew. ks. Arcypasterza, ta.K 
p.oważny b spOikoJny, a!le stan.:>wczy i pt
len g1od!ności, stal\viia raz na zaiwsze tarot,: 
podoibnyrn zapędom. Maimy· w~ęc przynaj 
mniej tę ~i.echę, że !nauka; przy.gotawa1w'
cza· doi Sakramentów św. znajduje siię w 
rę~u Kościoła i r0<lziców." 

Nad niepomyślnym WJnikiem 
wy borów w Toruńsko-Cbełmiń· 

sko· i 1 ąbrzeskim 
zastanaiwtia:jąc s.tę w dalszym ciągu, piszt: 
„Gaz. Tor.": 

Rzemi.eślntcy [ robotnicy toruńscy, 
dowiedziiawszy się zaprzeszłej z1;my, że 
mandat p-0selski zastępcy naszego okręgu 
Z10sta11[e na pewino unieważniony, powzię
li od razu myśl, żeby zalożyć tul\Varzy
stwo wyb01rcze, celem przygortowainia po. 
no•wnych wYhorów. O<l'bylo się też zebra
nie przyg-Ołowawcz,e, 1lai które i przyjęto 
usta'W(Y tyrrnczaisow,e. Potem mia1ly s~ę o:d
być po!d<Jbn.e 'Zebrania W! mnryich pcxwfaitacl1 
naiszeg10 1oikręgu. - Niestety, ·a1}rnzalo s·ię to 
nlie możliwem z powodu wyraźnej niechęci 
tych na których najwięcej liczyć wypadło, 
którzy wręcz powiiad'aLi, że. „Towarzystwo 
Wyborcze" niepotrzebne, bo i tak w·szy
stko s1ię zrnbi, co potrzeba. Z tego p-0wo
du towarzystwo ni:e weszło w życie. 

Tymczasem Nteimcy, chooiaż mają po 
swej stronje aparat urzędowy, założyh 
,,Towarzystwo Wyborcze", organizowali 
się, zb.ierali piienJądlze i praoowali syste
matycznŁe przez dwa lata. To też przystą 
PHi do wyborów zupeln1:e przy1gotowan1. 
Każdy lll!.emtecki mąż zaufani.a 1wiedzial, co 
mu czynić wypadnie w dniiu wybtorów. 
gdzie ag~tować, kog10· sprvw1aid:zić na ra
tusz, by wjrzal do- listy, kogo dopiUnować, 
żeby n'i.e zaipamnial pójść na wybory. 

U nas natomfast przed wyłożeniem 
list wyborczych nie wiele zrob110łno. W 
TQruurn 111awet wypaidlo drugi raz wybiie
rać kiomitet wyborczy ina miejsce zakwe
stye>nowainego przez przewodtlli1czącego 
komitetu prnwmcyon.alnegJ ks. dra W10il
szlegiera. Większość czlonków zakwe
styoniowanego kom'; tetu ponownego wybo
ru nie przyjęiła a nowy kcmlitet przystąpil 
do akcyi wyborczej: 

1) bez akt i papierów, odnoszących się 
do wyborów poprzedlnich; 

2) bez m~żów zaufairna; 
3) bez grosza w kasie. 
Prośba do komitetu prowincyonalnego 

o pomoc pozostała bez odpowiedzi. 
Rozumie się, że pow.olany tak póżno 

do ż)"C1;ja z próżną ręką nie mógł 1ko11'4itet 

I I 

już przejrzeć dokładnie list, ani sporządzić 
sobie ich odpisu, bo na to potrzeba czasu 
ludzi i pieniędzy. To też wtiłelu Polakó~ 
w listach opuszczono. Tego późniejsza a
giitacya me zd1oł.ata już powetować bo ·~>na 
sprawaa tylko, że wszyscy prawi~ zapisa
ni na liśc11e Polacy oddali kartkę, przez co 
zrównaważyliśmy straty, na które naraz1ł
ł.Y nas kłamstwa i intryg.i cichych wspól
ników stronnictwa naro<lowo-foeraLnegto . 
Gdybyśmy mieli taką ·organizacyę jaką, 
rozporządzal1 i1 Niemcy, to m~m'° intr~g, mi
mo odstępstwa niemieckich ii1 podlniemcro
inych katolików, byltbyśmy w Tonmiu a 
także po powiatach zdobyli znacznie \Vlię
_cej głosów i utrzymalibyśmy mandat P<l-
selskh w ręku polskiem. 

Tak mów;ą ludzie głoś® w Toruniu 
i walają o założenie „Towarzystwa wy
borczego". Jak się d01w.iadujemy wiec w 
tej sprawie odbędzie siię od ni1edzi~Ji za ty
dzień. 

Słowo na czasie. 
W „Dz. Kui." znajdujem,y artykulik w 

myśl któregio gazety nasze w Polsce c'zę„ 
śoieJ od'zywać się powlln!ny zwłaszcza te 
które to tak często uwaiaią za stosown~ 
napadać na „Wiarusa Polskiego". Oto, co 
pisze ,,Dz. l(uj.": 

Nie przemaiWJialiśmy nigdy za tern, że
by nasz lud polski op11szczał swe nodz;inne 
stron_y 1i szukal chleba na obczyźnie, gdyż 
tatm wiele z niego dlla 111asziej spra\\ry naro
dowej gm1;e, ale stosunki li oki01iczn0śd 
mPomejsze są nieraz od woli F zamiarów 
czlm.vieka. Kogo więc konieczność znm
sz.a szukać dla s1eb1e i dla swo.ich zaroblrn 
111a zachodzie Niemiec, ten .niech nie •chodzi 
samopas, lecz zarnz się dowiaduje, czy w 
tej miejsooiwości, lub ok•olicy, gdzie przeby 
wa, znaJdują s1ię polsko-kat-0lickie towarzy 
stwa i ITTri.ech bemwfocznic wstąp11, jakv 
czfonek przyna}mn;ej do jednego z nich, 
ażeby nie zatracil wiary i narcdJ \\,o ś-:1. 
swej pomiędzy N1emca1rni. 

WJelu z naszych udaje s.1ę d·o Westfalii 
lub Nadrenii, nie wyrobi·wszy poprzedn•:o 
w sobie należycie poczucia narcdo·\\ ego_ 
Tacy nie przystąp1iw1szy do pols:kich To
warzystw ulegają wyinarodow1eniu, dosta
wszy stę jak P!iłat w Credo w kat1olicko
niemr:1eckie lub socyalisty,czne 'fo,warzy
stwa. 

Najwtięcej na utratę swej narcdmvości 
wystawi·ona jest nasza mlooz-ież robotui
cza, jeżeli wpaidniie w sidła takich Towa
rzystw; memieckich. S~ykając Silę na zaba
wach tych towarzystw z Niemkami, Z'1'\\1ie 
ra z nimi bfiższą z•najomość, a w ko11cu się 
żeni z Niemkar:;.i i w tein sposób gern1anii
zuje sieb~1e ·i potomstwo swoje dobrvwol
nie, ułatwiając tern samem pracę rządow i 
pruskiemu, który mimo wydawainych na 
ten cel miliooów - z1li'szczyć Polaków nie 
zd<>len. 

Dalszem niiebezpicczeńst\\ em dla· na
szej mlodii·eży jest to, że nie mając z bra
ku wychowa1ii'a.'"1:i'()mawego ·należytego po
czucia narodowego, Z1aprzyja,źnia się przY. 
pracy z swymi kolegami NLemcami i idzie 
dzaęki swej nieśw1iadomości za i.eh głDs0tt1 
w towarzystwa niem.!eclrie i' po jakimś 
czasie uważa się niemal za Niemca 11 stale 
w towarzystwa-eh ni.erniecktich szuika przy
jemności, lub ~rzykrzy jej się w kof1 , u. 
owe pożycie w towarzystwach niemiec
krch - 1 unika towarzystw niemieckich -
ale niemniej też i polskkh. 

Rodzi.ce zatem zmuszeni wysłać swe 
dzieci na za.chód Ni.emiec, winrn óm wlożyć 
na sumie.me, ażeby zaraz po przybyciu na' 
miejsce li po ·znalezieniu pracy postarali sic: 
o wstąp:iente do polsko-katolicklich stowa
rzyszeń, a mo.gą być pewni, że wśród' ota„ 



cza·jącej ich zewsząd Niemczyzny .me. utra
cą .~ary.. św ... .aW.Jeż-PolskkeJ narodowi 
'Jeżeli bedą się strzegLł nieni.ecko-katołic
ki'ch 1n socya.UstYcxnych towarmtw, to 
.wrócą Jako qQbr~y i uśwl'adornreni f naro„ 
<iowtÓ PQ.i~y do kra.il:l J'9(f'zimlego na po
dech-G. dla i:odztcóW i reszty swe.go ro
ćz -· .,), ,, ::.i.. 

· Położenie w Baku. 
Jak strnszn.ych wydarzeń jest obeon1e 

1Wid-ownią Kaukaz, zwtasz·cza Baku z ol
trzym,m przemysłem \Ilafto:wym, można 
~edynie d-0myślać się z. ni·ewyraźnych tele
gramów, które oid dluższeg·J. czasu przym10-
szą stamtąd jedJnakową stale wiadottn<>ść: 
„Rzezie i rabunkli nie ustają, wo.jslw bezs1l-
11e, miasto sto1 w płomieniach". 

Co się tam dzieje w 1obecn.ej chwili, po 
tylu dlniach okropnej rzezli1 i rabunków, 
można wyobrClZ'.ić sJ1bie z tego, jak się po
lożeini•e przedstawiało w dniu 6 l:xr'n. we
.(}Jug 0pow iadafl naoczneg10 świadka, któ
ry, powróc:iwszy z Baku do Petersbungia, 
udzielil wspótpracow:m1kowi Rusi naistępu-
jących infiormacyj: , 

„Wszystko, co się tam teraz dzńeje, 
trudno ująć w słowa, bo okropności tych 
wpmst niep·ocb<:>bna opisać. Przy calem 
:naszem przyzwyczajeniu diQi smutnych ob
jawów, trudlno s·obie wyobrazlić, jaki obr;az 
przedstawia obecnie cały okręg naftowy. 
Żeby <lać choć prZiybhżone ·o tem pojęcie, 
przyt0czę szczegół z dwóch dm 01statnich. 

Dnia 5 b. m. zailrnmunikowano md po.
myślną wiadomość, że nastąpifa j~akoby 
zgoda pomiędzy Ormjana'mi a Tatarami. 
P.omimo tD jednak poiżar trwal w dalszym 
ciągu. - Ba~achan.y pkmęily w ktiLku miej
scach. .Już wtedy uległo znisZ'czeniu kil
kaset szybów naftQiwyich. A trzebai wz[ąć 
pod tr\Yagę, że przy tern wszystkl1em zupeł
ny brak ·O·chroiny: na całym terenie nafto
wym niema an.i jednego ~olnierza, wojska 
ustąpiły. a pomiędzy Tiatarami 1 Ormia
\11.amł'i trwa bez przerwy st11zelainli:na. ___.. 
Wśród robotni:ików, zatrudnionych Wi k{)
palnia·ch naftoiwy.ch, wielu raJrulych. 

Jak można było się sp0d'Z~·ewat, na
dzieje na usp01kojenre byty plomie. Już 
<ilnira następnego, 6 bm., strzelanirna i walki 
.uliczne w Baku przsbraty jeszcze większe 
•rozmiary. Skutkiem Siilnegio wiatru pożar 
(mzszerzat si~ę z 0gromną szybk0ścią. Plo
rięly już za:ktady i szyby naftowe: Nobla 
na Sabunczach, Kalatrurowai w Bi•bliLEjbat 
~ wjele .innych. W tym dniu już ofiary w 
zaibirtych można było liczyć na setki, a 
przynajmniej p0ll-01wa :koipa11ru naftowyich 
byla już diCszc;:zętnfie znisZ'Czoną. 

OkolD godz. 2 pu- potudniu w Baku 
podp:ail<>no składty drzewa ir rozipoczęła się 
11ad'zrwyczai siln:a ka1J1.onada. Tak samo w 
Cz.omom Gorookue (sąsiednia osaidal z k-0-

Panna do towarzystwa. 
Powieść Ksawerego de Montepin. 

41) 
(Ciąg dalszy). 

- A więc siadaj pain, każę pa.inu przy 
nas postawić .nakrycie. 

I szynkarz wskazał nai stół, na którym 
łuż mia.tdowa~y silę trZYi :naczyinia i cztero·
łuntmvy bochenek chleba. 

Garson diodal talerz, serwetkę, szklaai
kę, \\.idelec i 1nóż, 1i posta.will' ina st?le dy
miący półmiseik, poczem gospPdynn domu 
weszła i usiadła przy stole. 

,_ Wyborna ta fasola z baramli:ną ! -
1:awolal Jod:elet, aiby rozpo•cząć rnzmowę. 

- T.ak, tak„. - rzekl szynkarz - .g.o
spcdyni wcale nieźle kucharuje„. W re
stauracyaich inazy:wają to newari.n„. I po
wiedz mi pa:n dlaczeg•o? „. Fasola, to rozu 
miem boć tu "\Vchodzą lmrtofle il rzepa; co 
do m~1:ie, jestem za staremi1 zwyczajami„. 
~tare wuno„. stare ul1ce. 

- A .dJaJWlllo pain mieszkasz na tej ull-
cy? . 

- Cale życie mieszkałem w tej strome 
miasta a tu na ulicy Oarandiere 1 w, tym 
domu 'mteszkam już Dd 1ait <llziewLędiu ... „ 
'Ai~kI1~ kawałek czasu, !Iliepraw<laiż? 

...... Ulica Oairanciere mato jest uczę
sz:ozanai; dziwi mnie, że pam tu możesz ro
IXć interesa. 

- NiJC d~iW!nego, że •pana to zastaina.-
wia.„ Wszystkim tak .sfr~ Zid~ie iak panu, 
i w&ZYSCY mylą si~. A i~ i~t~res i~z.ie 
w.cala nieźle, ruie mogę Slllę skarzyc„. klien-
tów m1 nie brakinie. . . . 

_ I z •kogóż się głównie sklada1ą d.: kh 
'? 

eno _ Ze stangretów, masztalerzy, ka.mer-
d}"PeróW z pała-ców i boga:tyich ®mów 
teJ okphcy miasta, jest to soiildna ldrentela .. 

palniam1V nafty) p™o-lenie w dniu tym ·po- mającej zgoębić uś-wiadomiony na;rodqwo 
- gorszyło. .się. · . ..sta:m~d"~slw,-P~- .ą~.~rtnaił6W;-~e<U ... ~ 

IWISZY. się o sweJ ~iłoości, rów~ musia czyn:o:winików, gdy. Tatarzy w ciągu kilku 
fo ustąpLć, pozostaw.tając na pastwę losu · . dni ZJtisziczyli cały przemysl 1I1aftowy i za 
zaJkla.dy i szyby nnftowe, które też ~ częli mordować Rosyan, atakując r:awet 
'z-czętnie zostały zniszczone." :w•ojsko, wteey. władze rosyjskie p_)IIJY.Śla-

Aowyższe' telacye naoc2Jneg:o śwnadka ly wreszcie o ochronie. 
„Ruś" uzupe'łlllia infonnacyami, za:czerp!Il~e- Rillrokracya rosyjska zaiwtlio<:U.a sLę w 
tern@ w zarządach s)'t11<d'yklatów n.aftO!w.ych. lkidlwiiak m 'PataJrach. Papcłmęla ~ Z)bro-
'N/edług tych inronnacyi, poch<>dzącyich z dm' tę pokrewną sobie qiiemną tłuszczę, 
tlegrnmów; prywiartnych, jaikJie nadeszły pragnąc w ten sposób zgnębić uświadlomio 
do Petersburga, przemysł naftowy w okrę- ne żywioly Kaukazu. Tatarzy jednak 
gu baJdńskim faktycz.nie nie istnieje. Wszy zwródili się w końcu i przeaiw swym r~
sbkie literalnlre z.akla<liy i kopalt11ie lllaftY w oowym przyjaciołom, mordując Wiojsko l 

Balachanach, Romama!ch, Sabunczi, w wYrnądzając :olbrzymie straty całemu pań-
Czomom Gorodkie u w Biibi Ejbat spłonę- stwu. 
ly dosz1cziętnli'e. A trzeba tu zwrócić uwa
gę, że w samych tylko BaŁachanach, Sa
bunczi 1i Roma!llach znaJdlOIWalo suę •.)l\()lo 
5,000 wież wiertn1kzych. Strat materyal
uiyich wprost niepoocbna ob~lczyć. Ja.k 
one są wielkie da przybliż,ooe pojęcie oko
liczn;)ść, że według obliiczenia pism nosyj
sk'kh, z przem;yslu 1nafto1Wego w •vkręgu 
blaklińsikr,m rząd1 pobierał roczn~e. 100 mi'li10-
nów rubli< różny1ch podatków! Teraz 
wszystkie te zakłady nie istnieją, a o1brzy
mie zapasy naHy również staly się pastwą 
pożaru. 

Ale obrnz ten przedsta'W}ia się w je
szcze okmpa1Jiejszych barwach, gdy zwró
cimy uwagę na 1ofiary w lud.zitach. Zabh
tyich w walkach pomiędzy Tatarami a Or
mianami możina liczyć już na tysiące, a 
01prócz tego pogi1nęlo wielu robotnńków w 
plon.ących szybach i kopainŁach. - Tym 

'W·Ś, co 1ocaleLi, gr0zii śml: erć gl0dmva, bo 
cale osady, liczące po 70-80 tysiięcy lu
dności robotn;iczei, pracującej przy kopal
niach, pa~ostaty bez prncy, bez chleba, 
bez dachu. 

Talkie rezultaty wy;dlała gospodarka i 
nikczemna poLltyka czytnl01wni'ków na Kau
kazie. Bo nie ulegai wątpliwości, że obe
cne wydarzentia, to owoce p.odstępnej ich 
'd21ialralności. DZ\ienn'iki rosyjskie stwier
dzają, że wladze nic literalnBe nie przod
siębraly, aby zapobiedz tym wypaidkom, 
2e na kiiJ.k.a <lnj przed wybu:chem r.:izru
chów przemysilowcy prosili o ochrionę lub 
o p.ozWioleinie z.orgaJJlizowarni:a; im wlasnej 
straży. W szystk:iie jedn1ak te zaibi.egi pJ;210-

stawaly bez skutku, a władze z diztwną 'Za
ciętości~ prześladJoWiały wszelkie usiłowa
nia, mająice na celu ochronę żyaia lti mienia 
prz,ed zbrojn•emi b'ainda.Jmil Tatarów. - To 
stwrierdzatią pisma rosyjskie, którym nie 
wolno calej prawdy pQ!W/i1edzieć. Faktem 
jest jednak, że wladze oo·syjskie same p~
ju,d;załyi Tatarów przeciw Ormianom, roz
puszczając fa4szywe wieśd i klamstwa; 
że zi pQiczątku Tatarzy z calą swobQldą krą 
żyll po ulli'caich .mira.st z karnhLnami rządo
wymi, mordując bez prze.szkody Orm1a:.1 
w obecności wojska .i p0tli'cyi. Dopiero, 
gdy rezultat tej ,,polity1ki" moskiewskiej, 

Placą dobr.ze, i 111Jigdy w·e żądają kredytu. 
- Tak„. tak stużbai <liomi.:i1ww lubi do

brze żyć, i nie zważa na wy<llatek„. $luby, 
chrzty, piOgrzeby, wszystko to się kończy 
wi handlu wi·n„ .. Ale mów\:ą:c ·o W>igrze
bach, miellście ty w ostatruich czasach ja.kiś 
pogrzeb na: waszej ul~cy. 

- Alei nie pani.e ... - odezwała s1ę żo
na szynkarza, wtrącając się do rozmmvy. 

- fakto ! - zawiOllal Jodielet z milną 
1zdzhv1oną - wszaikże umarł hrabia! de Va
dans.? 

- Ta:k pa111ie, w S\V·Cf!m palacu, czwar
ty doin ztą<l.„ 

- A więc? 
- A więc! W Paryżu nie było ani 

pogrzebu, ani 1nahożeństwa żalobnego.„ 
Nile jednem słowem, poprostu wywri1ezmono 
cialo ... 

- Dokąd? 
- Do Compiegne, gdzie, jak się zdaje 

familia posiaoo swój grób. 
- Czy on był bardzo stary, zmarły 

hrabS:a? 
- Przeszło sześćdziesiąt lat, co nai-

mlniej. 
- A czy staro WiYglądal? 
- Ni gdyśmy roo nie w/i.wte.li. -
- JaJktio być może, mieszkając na tej 

samej ulicy? 
- Pain de Vada1n.s WjY}eżdżal tyłko w 

powozre i to bardzo rzadka, a w ostatnich 
czasach wcałe inie opuszcz.al palacu„. sprze 
daJnlO nawet konie. 

- T-0i był kawaler, nieprawdaż? 
- Nli'e, wdowiec. 
- Nie mial dziecn? 
- Nle miał. 
- At1IL bHskich krewnych 
- Dwóch siostrzeńców ... Jeden szcze-

gólniej nigdy go niiel ·Opuszcza>ł. Mial ()\Tl 

tylko dość skromny majątek, a teraz bę
dzie miał ,fl!'.e'Wt1iedzleć wiele mili•lnów. 

-
Ziemie polskie~ 

Z Prt?.~ &achodnfon W ~nni~ i ~fazur. 
Chełmno. Ostatrui wiec prz.e<lwybor

czy, który srię tu w ubieglą środę odbył, 
wypadł bardzo świetnie. '\\'1i'ec zaigaill i 
przewodniczył mu p. dr. I(refft. Jako głó
wny mówca wystąpił piosel p. Wojdech 
Korfainty, który w barw,nych slJ·Wach 
przedstawił poł1ożenic nasze w państw11e 
pruskiem ai w szczególności smutną c:Lolę 
roootniilka. 

Parli dr. Krefft zachęcal gorąco do spel
ni1enfa obowją.z.ku w dniu \l/yborów. Po 
krótkl:em przemówiei111iu p. Stefańskiego z 
Grudziądza, zaibral pan Korfanty głos po·
nowll1lie, paczem wiec odśp~cwaniem pieśni 
„I( to się w oP/i,ekę." zarnknijęto. 

Z I(artuz piszą do „Oaz. Tor.": Z po
lecenia królewskiej reiencyi w Gdań&ku 
ogtosil nadleśniczy z MtrachO\\"a w „Kart
hauser Kreisblatt" z dni1a 28 sierpm·a .na 18 
t. m. termin, nai który tylko Niemcy mJieli 
się stawić, a;by oddać swe :podanie na 
dZluerżawę dwóch przy leśnC'ctwie \V Lewi
nie nO\v.o utwo1rz01nyich g1o·SPo·darst\\r. Po
lacy w.1ęc mieli być z góry od licytacyi 
wyklucz·enti. Ale mogę się już z czytenika
mi podzielić dobrą nowi:ną, li ż stal!llie stę 
inaczej, jal\: sobie tego pewne osoby żY
czyly. Oto na \vnioseik naszeg.o posla ks. 
prcboszcza Losińsk1ego ze Sierakowitc, mi
nister roln!~ctwai p. Poiclbiielsk:ID rozkaizal re
jencyi, aby termin pod ta'kimi warunkami· 
naznaczony zniesiono i teraz. md.żna się 
sl)jooz11ew.ać, iż na termin, który na n.ow·o 
będzie wyzm.atczony, .1 Polaicy, zostaną zia.

pr.oszenf i będą się moigli o dzierżawę ty.eh 
gospodarstw ubiegać. 

Z Wiei. Kr Poznańskiego. 
W Kościanie ddbylo się w piątek 8 bm. 

przy drzwliach zamkniętych poufne zebra. 
me za zaproszeniami (! ?), ·zwolaine prz.ez 
pPslai dr. Alfreda: Chlaip.lwskiego w cha
rakterze starosty t.Straży", dla rorgani:zo
wa:nla kościaf1skiego okręgu. 

J00elet słucha~ Z\ wli.elką uwagą 1 za
pisyWiaJ soblie w pamięci , kaiżde stowo go
spodyni... 

- A na jaką hrabia umarł chorobę? ... 
- zapytał. 

- IiaJndlarz win przybrał mi1nę taje· 
mnkzą, powtarzając: 

~ Na jaką chorobę umarł? 
- Talk, n.a! jaką chorobę? 
- Bardzo bylby sprytny ten, ktoby 

mógt panu :na to ·odpowiedZiileć. 
-- A to dlaczego? 
- Bo to cała historya, ·Ą dJziwi nas tu 

wszystkich, że ooa dlotychcza:s nie doszła 
do uszu polic,yi? 

- Ba! -- rzekł Jodelet z cudJawnie ode 
granem zadziwieniem.„ Czyżby tam mia
ło być coś nie v,r porządku, 'Z·e śmiercią 
h rabiegio de de Vadans? 

- tta ! jeśliby wi.erzyć temu co gadają 
jest tam ~stotn.i.e coć nde zupeilnie jasnego. 
Ja tu WJ S'klepie wi~i, pain, usługując klien
t0m, mimo,woli słyszę co gadają prZied bu
fetem, każdy coś dorzuci„ .. otóż zdawało 
by się, że jeżeli hrnbiai de Vadains umarl, to 
dl:a tego, że go zanadto dobrze piekęgnowa
no ! 

- I któż to pLelęgnowal, go tak zanad
to dobrze? ~ zapytał Jodeiet, ktadąc ró
wnież ,nacisk na te dwa słowa. 

- A któżbYJ do Ncha, - s;,ostrzenuec, 
ten, który wcale !I1i·e opuszcz.al go ... 

- No to, to wydaje mu się bardzo nie
P raw<lopo'Ciobnem ... 
~ A toż dlai czego? 
- Przecież doktór .byłby spostrzegł, 

gdyby byto •ooś podejrzanego. 
'- Ba! doktór!! Tu wlaśnie cała 

rzecz si.e wiklai! Nie b-ytło żadn~o d:oktto
ra. Siostrzeniec nLe wzywal żadnego do. 
ktora, tak panie, ami razu przez caty cf.ąg 
choroby, trwającej sześć mneSięcY !... A 
co? I cóż pan o tern myślhsz? 

Płła. · --w· ponledz1al ek 4llta 18 wru~ · 
śnCa rdZ})Ocm~„~-p.rzed.~~..m~
Pl"ZYSięglych sprawa kama przeetwko 
przelOżonego b-:ura ;wysyMcowego p. Balke-
li ieg\l 'Aotme, znanych ku.pców żydowskich 
Frtecteberg u spólce. Na · świadków po
W!Qlaoo 209 osób i 14 rzec~awców. 
Balke Jest oskarżooy t> kraidlzież 'i sfałsw
wiania dlokumentów, żonai o czynną po+moc 
w fa~sl>owaniu pxlpisów. Akt oska:rżeITT.ia 
zarzuca Balkiemu, że skradł 700,00J kilo
gramów nowych relsów ,i różnego „stare
go" relaistwa, a j.edy.nymL 00.~rc.ami :;ikrar 
dz.ionego żelastwa bylt wyżej wspoimntaini 
braciszkowie Frtledeberg. 

Poznań. Zonę tap,kera Wtadys·la:wę 
Nowaicką areszb01Wano, porueważ zachodzi 
pooejrzeruie, że zajmowal~ si:ę taik zmamą 
fabrykacyą aniołków, czy~i' usuwała dit11eci 
·oddarw-ane jej od niezamoż..nY,ch maiteik na 
wychowainie. Podobno N. poslugiiwata się 
trucfrmią. 

Koronowo. Wlaścicie·l dóbr P. Jan 
Bruszkiew.icz kupil ·od f.irmy Antker 1~ Beh
rendt w Od!ańsku posiaidlo.ść Braunswialde 
( ?), dkol·o 300 mórg r011i, z cattYm inw.enta
rzem 1 z tegorocznemi iiniwami za 70 ty
sitęcy marek, sprzedając tejże firmie do
tychczasową pos1adtklść, Oośdera:dz, 170 
mórg, razem z ;:.n,wantarzem i żniwami za 
SD tysięcy marek. 

Wolsztyn. Niższy urzędin~k koleJv•WY 
Piech0icki dostal się przy ranżerowaniu 
wagonów n.a tutejszym dworcu IJ'Olt11jiędJzy 
tlok)i w.agonu,. które mu zgniotły ramię i 
klatkę piersklwą. Nieszczęśliwy, który d!oi
p'.ero krótki czas stal w służbie kolejJiwej, 
pozostawfia liczną familią. 

Gniezno. „Lechowli" donoszą, że za 
po~red111ictwem p, Wl. Noski przeszdł z rąk 
111iem'.eckich w polskie majątek Wyszanów 
w powiecie kęplińskrm. 1300 mórg mli. Ma
\ątek ten, który przez 20 lat znajdmval sie 
'" rękach memieckich, na:byl pan Hipolit 
Pwt11owskt z Kómika. 

Piła. Jak gazety n1:emieckie donoszą, 
od.będzie się w Pile dnia 6 paźdz1ern1·1ka ter
min w zinanej czytelnikom naszym sprawie 
gry oszuka1kzei w karty p. hr. Bnińskli:ego. 

W Rawiczu kupil p. Raiaiczak dom od 
Niemca, pensyioru>wainego urzędn~ka pocz
towego Schłinhernera za 8600 marek. 
„Ostdeutsche Run.dschau" l:iada, że jeden 
diOm p0< dlrugim przechodzr w ręce polskie. 

Ze Ślązka czy Ii Starej Polskllł 

Ruda. W sobotę rano ·okt°'ło gJidz. 2 
powstal pożar w dworze hr. Bałlcstrema w 
N<>iwej Rudzie. Spalifa się stoolOla, w któ
rej m.ieści'ło się okol;> 400 wozów i>szenky 
i zboże przeznaczone do sie'Mtl. Ogień w
stał pr~waJ·podobnd'.e podtożony. 

- Myślę, że to n'ie j.est bez. 7lMJCtenia. 
- Tak kochany palnjie z pewnością 

1nie ł:>e.z znaczenia!... - mówtit szynkarz. 
- W ca~·eJ dkolicy o nkzem więcej inWe mó 
mą, .a wielu utrzymuje, że wyslaino cia~o 
oo Compliegne umyślnfo dla tego, żeby p:o-
licya się tern inie zająła. · 

- A więc - rzeki agent - przypusz
czają zbrodinlię? 

- Nietyłkio przypu-szczają, ale są prze 
kolnani, że taik było niezawodnie. 

1- Za.pew.ne otrucie? 
- TaJk utrzymują. 
- Do Ircha! kiepski interes dla s1:0-

strzeńca, bo Łatwo zrozum:oeć, że jeżelii cho 
dizą takie pogtoski, laida ·ch:wila polLcya sn~ 
dtowńe i rozpocznie posz.ukiwainia:. 

- Będz1;e miata1 słuszność!. „ Zbyt 
byloby ""Ygodnic, w ten sposób po.zbywać 
się ludzi, aby po nLch spa:dek zagrabić!! 
Trzeba, żeby w~niny 21ostait ukarany;„. Tern 
bard:zl1ej, że ten okazuje piekielną bezczet-.. ' nosc .... 

- J aldo, cóż robi.? 
- Tak jest zuchwały, że ciągle mie-

ISZka w pałacu, w którym zatdawał piig'ułk1 
na szczury, swemu pocz.o.i:wemu wujowi! 
Chodzli1 sobie jak gdyby .nrl1c siię nie stało ... 
Jalk gdyby byt byt 1najpew11iejszym, że mu 
nk n.Le będlzie.„ Czyż to '.n1e oburz·zjące ! 
~ A slużący·? 
- Jest ich tylko troje: stary kamer

dyner, stary stangret ł stara również ku-
charka. · 

- Czyby ~ oni byli w zmowli.e? 
- Oh, oo do tego, to nre, łladpoczcriwst: 

to ·lud.zie w śwf.iecie, ale stare niedołęg\. 
którym 'Wlszystko wmówić można. 

- Mówlitaś pan przed ·chwilą o dwóch. 
siostrzeńcach. ' 

- Tak, ale }eden si~ nie tl.czy. t 

- Jakto? i i~ 
(Ciąg dalszy nas.taDi), 



1Wiadomoś.ci le ·świata. ~ 
... .., .„: 

Rouuchy na · l(aukazie. W walkach 
. l'Ulic.ZllYCh zgitf~ dJ.tychczas przeszłd 1000 
-~11~. Foia~ miszczył Olkolo 600 szybów 
naftowych. Walki i grabieże tr.wają w 
dalszym ciągu. Uzbnoione bandy napadly 
. obóz. vro)'Skmvy. 

Pet. aj. te.. donos1: ·W kliilku wsiach 
. prowincyi .ellizawetpJlskliiej ludność PQ cz~
ści \v~oroowano, po częśd w;ygnano. -
Wszystkie dlomy 1zołowa:rro, ai następnie 
PociP.alono. Inne wsi ot0.czóne są przez 
zbrojne bandy tatar:skie. 

Komendant w101Jskowy Szuszy tele
grafuje, że obecnie zapewniione są spokój 
[ bezpi~'eczeflstwo w tern mieśaie i że 
cllvVTC~l się skutecznych śrioidków, aby lu
dność także w i.nrnych Jkręgach Zilllusić <lo 
spoikoju. 

\Yedlug WL<ł!domośc:1 z Petersburga, 
.s zkodę., jaką poniosło Tow. akcyjne „No
bel", mające szyby naftowe W1 Baku, skut
kiein1 zaburzcf1, wynost 01lmlo 600.000 rs. 

Według wiadomości naideszlych od 
To\\-. przemysłu naftowego w Baiku, mo
tna mniej Więcej następująco zestawi~ 
,straty, wynikłe z po,wodu ostatn1: ch zabu
rzei1: 

Na 3600 studzien \\ ybuchowych nafty, I 
jak to jest już pew.nem, splonęho, 3000. Po
inowne ujęcie tych źródeł kosztowałoby 
29.000.000 rs. 

Budowa nowych domów robotniczych 
i za1kładów maszynowych kosztaiwalaby 
50,000.000 rs. Ponieważ piodjęa1 1c pornowiile 
robót mo.żhwem jest dopiero po 6-12 mie
siącach, przemysłowcy tracą okok>1 86 mi
Lonó\\ rs. 

Tmvarzystwio żeglugii WołgoLKaspij
. ~kic skutki:em ubytku frachtu, za prze\vóz 
100,000.000 pudów cerosyny i nafty traci 
10 milio111ów rs. . 

Straty, jakie po1111esie kolei trnnskauką
ska. dosięgną 6,000.000 rs. 

Ogótem straty spowodowane wyda
rzeini:am1 w Baku dochodzą sumy 
]93,700,000 rs. Do tego naiLeży jesz.cz,e do
dać straty, jalkie paniosą galęz."e przemy
słu ri0syjskiego, użyi.vające nafty jaikar opa
lu, które jednak z powodów łatwo zrozu
miialych, trudne są da obli:czenLa. 

Z Rosyi. Pod przewodnictwem po
mo-cnika minstra spra\v wew1nętrnn.ych o<l,
hylo się p;1erwsz~ posiedzenie mięszainej 
iromisy~· dla sprawy dostarczenia środków 
żyWl1QŚci gubern~om, dotknł.ętym nLe'u ro,
<izajam~ i tnnemi klęskami. Na podstawie 
przedlot;onych sprawozdań stwierdzQOO, 
iże najbardziej dotkmęte są gubenni.e: sara
towska, orelska, riaza!ńska, samarska, p~n
zeńska, tambowska, w-0ir10I1eska, tulska .i 
wiiacka. Guberrue.: witebska prawdopo
<toonae sama b~dzie się imoigta utrzymać. 

Według przybliżonej oceny trzeba bę
d:zie dła wylkzonych na pierwszem mvej
scu .gubernij okolo 36 i pól m11iooów pu
d.ów zboża m pożywienlie. 

Z Włoch. Min:ister spraw zagraITTi-
cznych T1ttoni otworzył we czwiartek tu
tefszą wystawę roilndczą przemówien~em, 
w którem tia wstępie pod1r11ióst ważność po
kbju wewnętrznego i z,ewnetrz.nego dla 
·o.zwoju elronomicznego kraju, a następme 
~wrócił się do polityki zagranicznej, „BY
o to zawsze - rzekł on - moje\m stara
~·iiem praco'\\"aić dla utrzymania poikoiu za
~rainkznego, me trncąc z oka· śQi.slego prze 
~trzegania rea·lnych ;iifltcresó.w kraju. Czu
ę wielką swą odpowiediziahoość wobec. 
raju 11, przyjmuję w całej pelni tę odpP-
f\iiedzialność za politykę, która przedie
w-~z.ystkiem ma charnkter pokojowy. Wla
~re w tern uczuciu odpawi:edzialności czer 
1ę energ~ę i silę, ażeby wystąpić przeciw 
Wym żywiQl0'111, które są żądne awantur 
które zamienićby chciały godność kraju 
a iegai zaniepokojenie ,i zn1iweczyć powa
ę wielki·e.g10 mocarstwa. Ludzie ci chcie
b~ t\\'Qrzyć wrnz 1now1e kweistye i za
zierać się z wszystkiemi mocarstwami, a 
~ końcu powaśruić si~ę z calym światem. 
hc1eliby ()ni diJprowadiz:ić dio niebezpi1ecz
ego ()Qios0tbnienia: państwa i w,ystrychnąć 
ebie na wielkich ludzi, którzy zaklócJLi 
Q~<:ert europejski. K:rai jednak nie chce 
Jciej politytki ' awanturniczej, bez treści 
:ahlej". 

Minister za;k0iflczył oświadczenl:iem, że 
e c~ce mówić szczególowio o pJHtyoe za
:'ankznej, a pragnął tyllro' pol!ożyć nacisk 
~ nutę .PQlko}ową, jaka w 1nliei do.mi1t1uje i 

~ra Odp()'\\..·1ada tym wszystkim, którzy 
,zą do poiltyki reform i pracy~ -

Z róinv~h stron. 
le !~Skutki u'ż.}"!Wlallllia gorzatllkJ. Gór

•. ~r Battnbatni+sta -w.ypil , litr gorzałki, 
Cl.em ucDa t s ~ na ~oCX}'Ineik. Gdy go 

chciano obudzic~ zniaie00110 go be.z duszy. 
.-Lekarll stwtierdził. paraliż ser.ca, wy,woła-
1\Y alkoholem. 

Beckhausen. Górnik A1MonJ. J ózeszek 
zostali r3Ulomr palclli2em, .skutkiem czego 
śmierć IOOlm.~jscu nastąpiła. 

W Annen udusil 60 lat lliczący; ~nwalld.a 
Oetzel swą żonę. Małżeństrw\o1 to odidaiwa
loi się ~jaństwu • 

Westenłeld. W kopm „rrohliche 
Morgensoinlne" zosfail górnifil{ PryczypijaK 
b\ardzo niebezpiecme pDtkailecro111Y. 

Hontrop. Oórmk Józef Błaczy.k IZilia)· 

laizl śmierć w kopalnii· „rohliche Mo11gelll.-
sonne''. 

Herten. W kopalni. „Ewald" spaid.ly 
ka.mli'ełJ:llie inai górnu;k:ai Gal1ńskiew i1 rozbiły 
mu czaszkę, sJrntkiiem czego śmierć nJa1stą-
pila. • 

l(rebjtsch w księstwie saslw-a1nłtalt
cidem. W kopalni „Gertrud" zostali z~bici 
4 góimicy, którzy osicroc~hi żony ,1 23 dz\:1e
ci, z których 9 oibecruie nie mają aini oi1ca 
anJ m:i.tki. M. Świstek. 

Na czwarty kwartał odbLerać będą 11-
stoniosze p1~e:niądze za „"W)i·rausa Polsk/ie
goi'', to też spadziiewamy s,1ę, że wszyscy 
nasi abonenci nie tylko po1zastain·ą nain1 

wierni, lecz prócz tego starań dlołoeą, aiby 
nam laik najwięcej nowych abonentó\\' 
przybylo. 

Kray. I(Qpalnia )(iathar.ina" ka,że bie: 
nQi\VY szyb. 

Ewing. W kioksownl k~palnlh ,,MinJ
ster Stern" zŁaimal rękę robotnik Antu!l1L 
Stanis~aiwski. 

Wanne. Górnk Kadser ziostal w kopal-
1111 „Shamrock" niebezpieicz,r~ie poikak-
1crony. 

Rotthausen. W kopa:lnii „Dahlbusch" 
pj0ikaleczi01I1y zostal górn~k fan Szko<lzik . 

W Berlinie -0dbył0i stę, ja.k już pisali
śmy, wiel!<li·e publiczne zebraITTie m~strzów 
rzeźnick.kh z całych Niemiec. Zgroma
dz~lo się przeszło 2000 delegatów. Uchwa
lono rezolucyę, w której powiedziano, że 
w Niemczech -Odczuwa się coraz większy 
brak bydla podatnego na rzeź. Rzeżru:<;y 
wzywają przeto rządy zw~ązkowe, aby 
postaraty się o większą Hość bydla nrzez 
otwarci~ granic, to jest pozwolenie na niE.

ogranicz.on:y dowóz byidla i ruierogaciznv 
z GaHcy i 1i Królestwa Polskieg,o•. 

By:dgoskic cech rzeź.mczy również ·1· 
świadczy! się za otwarciem granic dla J.o
wiozu bydła. Na posiedzeniu, które ce::h 
Ołdbyl, uchwalon{)I zażądać oo raiclry miej
skej wparcia- wniosku do rządu, aóy tera.z 
i po późnie]sze lata dowóz bytdla; zagrani
czrueg·o był dozwolonym, celem zapobieże
nia brakowri byidla 111a rz.eź, na c.zem lucł!
ność 1r rzeźnilicy ponoszą szikodę. Bydgo
skie cechy rzeźnicze uchwalily zgJdność 
z uchwialami zebrania, rzeźników w Berli
nie. 

Niemiecka gazeta fachowa dla rzeźni
ków twierdzi, że mięso w państwie ini'em1e
ckiem nie stanieje, a obecnie 100 kilogr.:ll
mów mięsa kosztuje w Niemcz.ech prze
ciętnie 12 oo 18,50 m. wti·ęcei, ntiż -zagra~cą. 
P.:>dlug zestaJW'.ień dyr·ektorów rzeźni ~~r
ldńskiej, Iiolza, i kolońskiej, I\ilhn.a, kosz
towa! centnar podwójny wołJl\vi.ny 1903 
r'~u 120 m.. 110iku 1904 - 126 rnr., roku 
1905 - 133 mr.; na 100 kilogramów wie
przowiny plaioonio rJku 1903 - 93 rnr., 
1904 - 92,50 mr., 1905 -124 m.; za 100 ki
logr. cielęailny płac0tt1Q r. 1903 - 133 m., r. 
1904 - 140 mr., r. 1905 - 142,5{} mr. 

Nędza paryska. Statystyka u~ędmva 
paryskiiego przytułku nocnego, na bulwar
ku VaJ.my, stw1erdza, że między 1370 po
zbawiooych dachu, którzy w ciągu tyg.01-
dnii.a ubiegleg10 korzystali z gJ·śdnnoścf 
przytułku, znaj<ltowala s1ię znaczna llczba 
artystów. Taik np. trzech bardzo popu
lannych niegdyś aktoirów i śp1ewaków, 

rzeźb11arz, trzech rysowirnków, 6 cyzelerów 
li grawerów, 36 malarzy, nadto 2 nauczy
.ciel1i, 4 profesQlrów, o.raz 8 re<laktiorów i li
teratów, którzy przewa1żni,e mocowali w 
przytul.ku już poraz trzeci. Zagrainica rc
prez.entJ·wainai była przez 117 n;ędzarzy, 
między którymL znajdowało się 35 Be!gij
czykówi, 18 Włochów 48 Niemców. 

Rozmaił ości. 
Dla robotników ważny wyrok wydal 

świeżo najwyższy s~d administracyjny w 
sprawie podatków. Pewien robotnik, za
bezpieczony w kasie chorych, został przez 
komis.yę szacunkową (podatlmwą) pocią
gnięty do płacenia pod.aktu od swego za
robku czyli d'ochodu ze zarobku. Aby tego 
robotnika wyżej oszacować czyH do wyż
szego podatku pociągnąć, policzyła komi
sya szacunkowai do docpodui owego robJi... 
tnika także jeszcze war~ć w:olneJ opieki, 
Jaką w; czasie choroby ówi robotnik miał 
zapewniomi ze s tron.y kasy chorych. 

„. \, . • • ' f ~ . ·. 
Ri)fułllik założył przeciv.· takiemu sza , Okręg X. , 

cunk-ow! apelacyę jedną po drugiej, .ale.a- . Ot~ -które dotąd składki· ckr~g-01· : · · 
pelacya te przegrywial. Dopiero najwyż. wei (20 fen. ad czlonka) nie nadesłały, wiln- · 
szy sąd administracyjny. orzekł na }ego ko ny to uczynić natychmiast: WzYtwam też · 
rzyść, i zarwyrokowal, że zabezpieczenie gniazda, aby ru.ezani~a.ty gj;lmnastY!ki, 
'\V, kasach chorych nie należy do "zarobku gdyż zł.Jt na pewllO się odbędzie. Czołe!m ! 
robotnika", nie należy wogóle do dochJdu Jan Barański, prezes Vikr. X • 
~ myśl usta wy o podatku dochodowym. 1 

Wartość korzyiścil i udogodnień, jaką Tow. gimo. ttSokół" II. w Wanne.Zachód„ 
mają członkowie kas chorych z tychże kas Roczne walne zebr.aniŁe odbędlzie się Wl 

w razie choroby, nie śmie być tedly poli.czo niedzielę, dnia 17 września o godz. 5, na 
na do dochodu i nie może być opodatko- sali p. Brt:Ainga przy ul. Gelsenkirchenerstr., 
wana. 1narożinik ul. Iiofstr. Na P.orządku dZlierL-

Dynamit w balonie. ·W Greenviłle, w nym obór nowego Zarządu oraz zmiana 
Ohil(), zd!arz.yl slię strasz.ny wypadek Zna.- § 12 ustaw. Tak samo będą .obrady nad in
lllY' aeronautai, kai>iitM, Ba:ldwin, który do- n~mi. ważnemi sprawami. Zapraszamy: 
kona•l z p-01Wiodzeiniem przeszło stu wylo- wszystkich, którzy na ostatn\:ej zabai\\<1te 
tów, celem wyka.zainia, że balon w cza.sach byli jaiko członkowie przyjęci. Tak samo 
W10jetllt11ych maiże być używiain.yi jako bmń, jest powinnośc~ą wszystkich druhów, przy_ 
w ostatrnkh dniach bral ze Siobą funtowe najmrui.ej nai to rocwe zebra!l11e się koowtet-
pacziki dynia.mitu. Spuszczał oo je po je- nte stawić. Sokolą sprawę popierający 
dinej na.i z1iem:ę, by pokazać iaik sobre: wi- Rodacy są nam zawsze jako g/Q·śoie mi~i i 
obraża' niszczente .obozu ru:eprzyiaciels.klie- prosimy -0 liczne przybycie na. zebranie. 
g·oi. - W czwiartek ubiegły zabrał ze si0bą (3) Czo1tem ! Wydział. 
8 fontów dynamitu, które trzytmat na kola
nach. Eksperyme.nty Baldwina zwabiły 
wi1elu ciekawych, zgr1oma>d'Zrilo się oko~o 

15 OOO ludzi. Gdy Baldwin wzlecnat na 2 
tys. stopnd wysokości, nagle balon znikl w 
1.::>bl·ok mgly, a p.o ch'\\~:111 dal się slys.z.eć 
stralszhwy huk, rozlegiający się na 15 klm. 
w cikolo; na przeraż,onych \\ i·dzów spadly 
kawałki Cliala i strzępy jedwabiu. W'iele 
kobiet zcmdlhl10, całe gromady lu<l!zi za
częły uciekać. Miiędzy publicznością znaj
dl()'Wala s.ię też roina kapitana BaldwirLa 7, 

dz·iećmi. 

Paczki dyinamitoiwe bylyi zaopatrwne 
w 1on~y, które Baldwin urz~dlzn~ w fen spo
sób, że dynamit miał wy;buchnąć tuż naid 
ziemią. Witdtoczir11ie prnera:chowal się i wy 
buch na·stąpf ł znaiciin;ie ·wcześniej. 

Baldwm w prze'Ciągu lat 26-du wwo
sH się bal'°1nem przeszło 3000 razy. Karye 
rę rozp.ocząl jako akrobata ina trapezie i 
\\11 r. 1879 wprawił widzów w podziw i 
przerażernie tern, że na wysokości 1000 
stóp, robil różne sztuki na trapez1ie. Zna
lazt nLezwlocznie naśladowców, 'Z których 
jeszcze w tym samym roku ·dziestęciUt spa:
ctt.o. W r. 1887 BaJdwin po rnz pierwszy 
wpr,owadzU w czyn swój ppmysł spuszcza 
nia i~ przy pom'Ocy spadochronu. 

,K~abozeńsfwo polskie. 
RohUnghausen. Spowtiedź św. od sol

boty 16 września rano. K:azania w nliedziie
lę o godz,. 11 i o 4. 

Ho$op. Spowiedź św. w sobotę 16 
września po pol. 1 w ni1edz~elę. - Kazania 
w niedztelę o gUidz.. 11 i o 4. 

- Hattingen. Kazanfo w niedz~elę 17 
wrześnlia po Pol. o godz. 4 i potem spo
sobność ·dlo sporwiedz,i św., w poni„\.l:zialek 
rano też. ... 

Towarzystwo św~ Józefa w Resse 
1c1an0Sli! swym człO.ll!kom ora~ Rod!a\k'()lffi w 
Resse i O'kloliicy d towarzystwom, które Qd 
nas zaproszenia dostały, •1 tY)Ill t-OWar2;Y
stwom,. które dla braku aidresó\Vl zaipr.:>
szeń nae dosta:ly, iż 24 września obchodzi 
towarzystwo nasze 4 rocznicę swego rst. 
!llienia, na którą wszystkich jak najuprzej
miej zaprasza. U ri<>czystośq odbędzie Stiil~ 
w saLi. pi. Wielandla, ut Resserweg. 

Prograim: Od godz. 2 pQ pvJ. do wpól 
d.) .czwartej przyjmowaITTie bratn1:1ch torwa
rz.ystw.; o go-dz. 4 wyimarsz do kości.ala 
na naibożeństwo; po nabożeństwJe pochód 
prz.ez n1e.które ulice przy ·Jdglosn·e kapeJii. p. 
Kmkai ZA łforne. Na sali przywitainie wiszy
stkdch obecnych przez przewodniczącego. 
W kU<ńcu dlalszai u wczystość. Będą śpie
wy, mowy, deklamacye i kOIIlcert. Wlic1-
cz;orem będzlie odegrany teatr p. t. „Okręż
ne". Czlonkowi-e naszego towarzystwa 
mają wstęp w·o.lny, czl<>1nkowie obcych tio
warzystw płacą 30 fen., gośoie przed cza
sem 50 fen., przy klasi1e 60 fe.n. O kzny u
dziail prosi 1.arząd. (2) 

Towarzystwo św. Jana z Matty w Wetter 
donosi SWYll11 członkom. 1ż w niedziielę, dn. 
17 września o gioct1Zi. 4 po pol. odbęd!ze się 
l\va:~nej zebrainie. Czlonikmvli·e są wielce 
pożą<lialni, ponieważ będzne wzpatry.waine 
dobrowolne wsparcie w razie choroby i 

śmte·rci. Mamy jeszcz1e inne waźine spra
wy do załatwienia. Zarząd. (2) 

Baczność delegaci oraz mężowie zaufania! 
. Uprasza si~ wszystkich tych, którzy 

midi Fsty na stre1kuJących robotników w 
Cers:ku, aby takowe na biuro przysłali. 

„Z)ednoczenle zawodowe polskie". 

Towarz. gimn. ~,Sokół" II. w Oberhausen 
donosi wszystkim druhom gniazda naszego 
·1 gin.ia:zdom sąsiednim i K1oilom śpiewackim 
d wszystkim Rodakom i Rodaczlmm w 
Oberhausen ii okolicy, Jż urządza1111y zaba
wę na pożegnanie naszych rekrutów, na 
którą w1sz.ystkich uprzejmie zapraszam'}', 
Początek zaibawy o godz. 4 po po~. Na za
bawie będą ćwiczenia wolne, na sprzętach 
i rozmaite gry o nagrody.. Zabawa odbę
dzne się dnia 17 września .nai wielk·iej sali p. 
Webera, ul. Du:: sburgerstr. 419. Wszyscy 
rekruci placą wstępnego 30 fe:n., czbnlkO'
w1c 50 fen., goście 75 fen. Gośoie mogą 

R()ldaków i Rodaczl<Ji z calej pairaf.ii u
dz~ał brać ponieważ za:bav.ra będzie z.am-
knięta. Wydział. 

Uwaga: Druhowtie gniazda naszego, 
którzy idą do wojska, winn~ s1'. ę zgnosić u 
<lh. prezesa do 16 wrześinia, poni•eważ nie 
wiemy liczby, a mają odebrać pamiątki. 
(2) Jan Horała, prezes. 

Baczność Rodacy w Derne! 
W niedzielę 17 b. m. J god1z. 3 po pot. 

odbędzie się zebranie \V celu zalożeil1l!a 
,,Soikoła" na sali p. Langebe~n'a. RC'daków 
w Derne uprasza się, ażeby nai wymien'nne 
.zebranDe się lic:Zinie stawilL, jeżelń Rotdak.1.m 
ta sprawa leży na sercu. (3t 

Zwołujący. 

WIELKI WIEC W OBERHAUSEN , . 
adlbędzie się w n~ed:zielę 17 wrzieśnia ó 
godz. 12 w potudnie w lokalu „Dretikaise.r
saal" w sprawtie wybJ-rów dOZ!Oru lrośdel
nego i reprezentacyi. Uprzejmie zapra
szamy na wiiec wszystkich parafian z t>ara
f ii Serca Jezusowego 11 parafiain N~jśw. 
Panny M.a'ryi, gdyż to jest \Viec d1,a obu pa
rafij. Dalej Braicia do dzieła, Pokażciie, że 
w Oberhausen są też Polacy! ' 
Andrzej Czwojdrak. f rattciszek Perz.~ 

!~, 

Wielki wiec przedwyborczy w l(arnap 
odbędzie S<?ę w niedzielę dnia 17 wrześnroa °' 
godz. ~12 p~zed JJOlu<lniem w sali p. Le
ber, na~n:.ec. \\. poczty. Pbrządek obrad: 
1. lliig-a1enie. 2. Nanka o \.\"Yl}()lrach. 3.Dla 
cz~o Polacy na obczyźnie \\-Wnni glosJl
wac na Ro<laka. 4. Dyskusya. s. Zam
knięcie wieca. O !Jiczny udiial Rodaków z 
I<arnap, Altenessen, łforstermark i O!kO!biey 
up,rasz1a ~ę .. ~a wiecu przemaWi:ać będą 
mowcy zamie1scowi.. 
Powiatowy komitet wyborczy polski dla 

Powiatu .Essen. 

Baczność Rodacy w Laar! .~·\:i. 
Delegatem jest PranciiSzek Nowak, ul. 

l·o~efstr. ~4. Mężami ziaufania: W. Woj~ 
tas1k, WimkeJstr. 19; Andrzej Cebul:ak, 
Turmstr.; Stan. Szary, Neustr. 23; 1W. 
Warga, Stahlstr. 30. Antom Wawrziyintak 
u:a Stoc1mrr~-Beeck, ul. Kiaiserstr. 146. Mę
zmn zaufania na I\raY1-Noro w miejsce dru
ha Jana I(oki0ta jest Michał Gaszarnk, mie
szka ul.. I(.)rtstr. n.r. 81. On będzie. miesię
czne zb1'eml. Męzem zaufania cl.La Sterkra
de ~h. Walent~ TasiemskH, ul. Land:s.tr. 19b. 
JYlęzem _zaufa/mai dla Asseln dh. J<ryspin Ma 
lunows~, ul. Westenhelweg 94. Tylko 
tym mę~01m._~auf~~ \.'1olno składki miestię
czn; zb1:rac i u nu,ch się na! czlcrnków zgla
szac mozna. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie." 

W!iec ,,~. ~· P ." w Zach.- Brauhauerschaft 
odbędzie się w niedZJielę, dn,i31 17 września 
o gad~ .. 4 p0 ?Jl. w sali p. Bernarda Iiappe, 
ul: K:ol1Jig-:WUhelmstr. Jest to pierwszy; 
wiec w te1 okollicy, przeto uprasza; się R<>1 
dakóWi .o najliczniejszy udzia.t. 

Na wriec przybędą mówcy zamiejsaOM 
Wi. 

„Zjednoczenie zawodowe polskJe." J 



Baczność frindt~ro~p~!r- ~~:--~-r~~~~-BBaaC:cz~n;o~ś~~~R~od~a~c~y·f!~~~~-,~~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"lliiiiiiiiiiiiiiiiiiiii1111i1iii„iiiiiiiiiiilr-,r""" 
Tow. św." Jana Nep. z Ftintrop don_)si Szan. panów prezesów komitetów I Leonard R•chalski· I RĘKAWICZKI wszelkiego rodzaju cz:yscl 

· t h · · · h b , i farbuje f'ARBIB~NIA OALLUSCHl(E, PRAL-
S\vym członkom i znajomym, oraz wszy- PO\Vla owyc 1 mieJScowyc proszę, a Y. donoai Szan. Ródakom i Rodac•kom w NIA w BOCHUM.. Tel. nr. 911. 
stkJim sąsiedn'i'm towarzystwoon 1~ Tow. si.oę zgłosili do sekretarza „Głównego Ko- BeUhauteD 1 okolicy, iż założyłem flłle( Hołstede, Hernerstr. 2~: Herne~ 
św. Jana: Nep. z Frintrop opuściło salę p. mitetu" (Jan ·Wilkowsk'i, Schonnebeck p. przy ulicy Belf9nstr. 27 Bahnhofstr. 32, 73, 134: Elckeł, ROblingllau„ 
Mtss, a: przeniosło się d.) ,nowej sali Pr Ha- Kray, Friedrichstr. 3) po bony na cele agi- skład kolonialny. sen, Undeo, Hattlnaeo. Lan~endreer. W1tte1. 
sefhoff, dawniej Blimeister. tacyi wyborczej. Bony roześle kasyer Proszo 0 łaskawe p~parcie, id~t za hasłem Annen, Werne1 Liitgendortmuod. Martea. K•-

Gł • I( · '' T k · · s 5trOS>. Wattenscbefd. Kamen, Marten. Dortmund .• Uwaga: Przyszłe zebraniie odbędzie „ ownego om1tetu . a samo mm na!lzem „ w<·j do swegll ! · 
si.P w niedzi·elę. dnia 17 'po TV).l. 0 godz. 5 I~odacy z całej obczyzny, któtzyby się ~ uniżeniem 

"" .... .., I d 1,,.. • h Leonard R1ehal•kt: 
11a n·o'"re1• sali. o 1·~ 1 , naJ·11·czI1ll·e1·s'T"f..r .. Ai....;,.,; zechcie i zająć sprze ażą vvnow, zec cą R 

"' JCW\ "'J UJUL:ta.t. ottbauseo, ulica Belfortatras e Lx·. 2 7. 
w tern zebraniu prosi Zarząd (1) się zgłosić. 

Apolinary Wojczyóski1 
Towarzystwo św. Idziego w Gilnnigfeld. przew. „Ol. K·om. wyb. pot. dla W. N. i s. 

D-On0simy naszym czik>nkom oraz praw. 
wszystkim Rodakom w Oilllll1igf eld i oko
licy, 1ż w niedzdelę, 17 września obchodzt 
towarzystwo nasze 10 rocznicę .iistnieruia. 
Szain. życzliwe nam tvw.arzystwa, które 
zaproszenia odebrały, -0raz te, które dla 
braku adresów zaproszeń >fide 0Gdebrały, i 
te, które nam nie dały -Odpowiedzi, naju. 
przejrru1ej ·zapraszamy. Prosimy przybyć 
w kompledie. W niedzielę od godz. 2 aż 
do 30 przyjmowanie bratnJich towarzystw 
i g{)ścii na dużej sali p. Darenrechta. przy 
kopalin i „Iianower III. i IIII". O godz. 4 
wymarsz do kościoła ina polsk1ie nab-Oie.ń'
stwo. które nam odprawi ksiądz Rodak. 
Po nabożeństwie polskiem pochód na salę 
uroczyst·ośc1, gdzie będzie dalsza zabawa. 
Pr·ogram: Przywtitanie gości i bratnich 
towarzystw, dalej koncert, który ·będz.ie 
wykonany przez p. Kuika z Iielitle, prze.
platany mowami 1i deklamacyami, śpie
wy, a wieczo1rem śmieszny teatr. Człon
·kmvic obcych towarzystw płacą 30 fen., 
nieczlonkow1e przed cz.asem 50 fen;., przy 
kas te 75 fen. Czlonkow1ie naszego tnwa.- · 
1rzystwa będą czekali na bratnie t•owarzy
st\va na dworcach: w Rohlilnghausen, Hor
del-Bikel i Ueckendorf-Wattenscheki'. Ma
my nadzieję, iż nas sza.111. Rooacy w 1celu u
p,iększenia naszej 10 rocznicy licznie od
wiedzić raczą. 

Uwaga. Szan. członkom, którzy za
legają więcej niż 4 mies~ące ze sklła<lkami 
uprasza się, aby się z niich uiści:li, w prze
dwnym raz•:e placić będą jako inieczł·onko
wl!e. !(toby się chciał do grona naszego 
wpisać, może tJ uczynić pomtędzy g. 2 a 4 
po pot Członkowie naszeg10 Tow. mają 
sposobność do spowiiedzi w sobotę caly 
dzień i wt nied'Zlielę ran<>. Tow. św. Idzie
g-0 w Giirmigfeld przystępuje wspólnre do 
komunii św. w niedz'1elę rano ina II Mszy 
'Św. o g-0dz. 8. Członkowie Powinnli o.zna
ki towarzyskie zabrać. O Uczny udział u
prasza W. Andrzejewski, przew. (2) 

Towarzystwo św. Marcina w Derne 
dooosi swyrri członk·om, iż w ru1edzielę, dn. 
17 września o godz. ~4 po pol. odbędzie 
się kwartalne walne zebranie. Czlonko
wii e są wielce pożądani, gdyż są ważne 
sprawy dio załatwie.rnia. (2) 

Uwaga: Zarazem donosimy, liż zaba:wa 
na 17 wrześnfa się n1Ie odbędzie, lecz ·na 1 
października. J. Tonder, przew. 

Sprawozdanie z pielgrzymki 
wielkiego mrlasta Gelsenkirchen 11 -0ik101Licy 

do Harde111beirg-Nevig1es. 
Dochód z nadwy2Jki razsprzedainych 

biletów 168 mr. (stosześód.ziesiątosr:em 
marek). 

Po ścisłem 01brachunku upow\ażnńone
go k1omitctu o-gólny rozchód wynl(}si 131 
mr.( stotrzydz!ieścije.dna marka). Pozo.sta
je WI kasie z 1na<liwyżkit rozsprzedan,ych hi
letów 37 mr. (trzyd~ieścisiedem marek). 
PQZ!()stałe 37 mr. przezn!aczyl ki0mitet na 
„Świętojózafaoi'e", które będą w „Posłań-

, cu katobickiem" pokwitowane. 
Za komitet Andrzej l(ranc. 

1łH•~łHt~IH!1-~IH&ilśił2$HIHI 
~ Bac2ność Rodacy r ~ 

I
~ Donoszę Rodakom !!: Marxloh z Bruk- m 

hausen i okolicy, iż mój m 
interes kra" iecki · i~ 

I z dniom 1 w ze.foia przeniosłem z drmu lw. 
przy ul. l\Iarienstr. do domu przy Ha- ~ 
gedt>rnstr. nr 37; Poleaam R()dakom ~ 

lilF( 
~ mó interes zaopatrzony w piękne ma- ~ 
~ terJe zim wa na nb1ory. paletot.y ~ m i spodni3 wojskowe. Ceny bardzo m 
~ idzkie, g 'arancya Z'1 dobre leżen1 e. 
~ Z szarunkiem ~ 
m Ja n si of, ~ 
~ krawiec pol:iki w Marxłoh, (Rhd) ~ 
~ Hagedornstl'11ese nr. 37. ~ 

m~l!~~H~~łłH~~~~!HłJm• 
I. Pocztówki z widokami Poznania 

wyda.ne przez J. Chociszewskiego w Gnie
źini·e. 1) Lech, Czech i Rus zaikla.dają P-O
zn1ań. 2) Katedra w Poznaa~u. 3) Posągi 
M1ecz,yslawai i Bolesława Wielkjiego. 4) 
Korona królowej JaidW1:·gi. 5) Kośdiól po
bcirnardyńsk~. 6) Pomnik Mickltewicza,. 
7) Ratusz poznański. 8) Bazar. 9) Teatr 
polski. 10) Główny dworzec w Poznaniu. 
W dooatku. pocztówka z mapką P.Jilsld i ra
tusz poznańsk·i zmniejszony, zatem w ogó
le 12 pocztówek w lopercie z herbem Po
znainia. 

Korona Ja.dwiigi znajdowała s: ę da
wniej w kościele Bożego CiałJ· , obecme w 
mu-zewm a:rcblidyecezylalnern,. Jest to jedy
na zna.ina looronta z Pomiędzy tych, których 
używały polskie królowe. Cen.a tych 12 
pocztówek 35 fen., z przesyilką 40 fen. Dla 
sprzedają'Cych z drugiej ręki rab1t. Za
mawiać pod adresem: 

J. Chociszewski, Gniezno-Gneseu. 
Il. Mapa Polski z r. 1580, .ozdobi:Jrua 39 

herbami woiewództwa1 p.odług rysunku W. 
Eliasza. Jest to naJtańsza karta Polski, 
gdtyż k<>sztuje tylko 15 fe.n., z przesyłką 
frat11kJ 20 fen. 

III. Bądź oszczędnym. Jest to bardw 
waena książeczka .~anowicue dla młodzie
ży, gdyż pvdaje nie()'lllylne wskazówk.i d·o 
osiągnięcia -dobrobytu. Cena 30 fen., z 
prz.esyłką 40 fen. 

IV. Wybór poezyi Mickiewicza z por
tretami i żydorysem poety 102 str. Gena 
30 fen., z przes. 40 fen. Kto nadeśle I.40 
mr. znaC"ZAk:a.trl/L pJcztowemi lub 1,45 mr. 
przekazem, odbJerze powyższe rwy<lawni~ 
ctwia franko: a w dodatku 10 vJęklll:vch po
cztówek (np. Wesele wiejskie Grotgera, 
- Niegvlewski pod S«no Sierrą aitd.) po
między temu jest 5 kolorowych. Zama
wiać pod adresem: 

J. Chociszewski, Gniezno..:...a;;sen: 

Głos Synogarlicy 
na pustyni świata tego jęczącej, to jest: 
duszy chrześciańskiej rozmyślania, do 
Pana Boga, wiecznego oblubieńca wzdy
chania, w chrześciai1skiej dpskonałości 
ćwiczenia. Cena z przesyłką 1,10 mrk. 

Adres: , Wiarus Polski", Boehum. 

IBłfl 

I 

podróżującego. 
Znajomość tutejszych stosunków 

i języka niemieckiego koniec.zna. 

Proszę o yiśmienne zgłoszenia 

I. Kwiatkowski, 
interes handlowo-komisowy 

w Herne. 

w Herne, 
poleca 

korony ślubne, welony, pie1·· 
jcfonki ślubne~ broszki, krzy
żyki złote i pozłacane z łań

czuszkimł, korale prawdziwe 
siellanki, prawdziwe bursztyny 
i wiele innych rzeczy. 

-F. Józef oski 
w HERNE, 

ul. B a h n h o f str. 52. 

Naprzeciw Nowej;1 ulicy. 

-~ 
Bacznoić! 

D.>brze z'lprowadz'lnfł hbaki; do zażywania 

poleca 

Jan Ga.Jewskł, 
bu wierz 

w Rerne, ul. Bahnlrnf'strasse nr. 99. 

Naprzeciw gościńca Meinharda. 

·-·---··--·-·· I Najstarszym krawcem polskim I 
• w Laar jest • 

• JI •. Dep a • 
• przy ulicy Kaiserstrasse nr. 99., • . 

-. który odstawia ubrania najlepiej -. 

• 
i najakuratniej co poświadczyć • 
mogą, liczni jego odbiorcy. Ubio-

-. ry z ,jego warsztatu leżą dobrze •• 

• 
są jak najlepiej odrobione, a ceny • 

• są bardzo tanie. · (10) • 

··········-···· 
.I Szano ni Rodacy! 

Interes kolonialny. 
Proszę ązanownych Rodaków i Rodaczki 

o poparcie mego 1rzedsiebiorstwa. 
Z szacunkiem 

Ignacy Gibowski, 
Broch, ul. Konig-Ludwigstraseie nr. 19. 

Szan"Jwnym Rodakom poleca"'1 mój 

salon golarskl· 
połfLczony ze zakładem do wyrywania plombJwania 
wpx·awiania nowych zęb6w. Zarazem polecam 
wielki wybór 

wiązarkó„N, kart, powinsz'lwań, listo
stowego papieru 

wszystko z polskim napisem. T~ksamo polecam 
wielki wybór en;ar i papierflSÓW. 

Kreślę się z szacunkiem 

Wacław Kaube, Oberhausen 
Kirehweg 58. (8) 

Wiersze przyja~ela ! 
Hej Brada dalej do Adama Słomy, 
Bo już nadchodzi jesieooy czas, 
Spodnje, kamlzelk,1, całe ubiiory, 
Zamawiajmy wszyscy wraz. 
Bo też u 111~:ego rzetelność szczera, 
Każ<ly to R~ak wie, 
Więc dalej Bracie a się przekonasz, 
Jak wszystk{) do niego lgnLe. 

( 
.~ 

'r:· 

Palto i spodnie, wszystko ci zrobi modnie. 
Jego odbiorcy .mogą pośwliadczyć to. 
Więc spieszmy .d.:> Adama Słomy, 
Spiiieszmy wszyscy wraz. 

J „ 

Nie1ch 111atn dobrze skórę przyodziej() 
Na zimowy czas. 
Adam Słoma mieszka w ·Bruckhausen, 

ul. GrUnstr. nr.10. 

Kalendarz 

(2) 

i~ skonfiskowany. -.i 

· karb domowy ł! 
~ostał nam zwró- .... 
eony, więejeszcze .... 
nabyć można. O. 
l m. z ·przes.l,20 

NAJLEPSZE MASŁO Z MLECZARNl 
funt 1,10 mr„ - masło naturalne Junt 95 fen. 
wysyłam za zaliczką franko w dom w paczkach 
pocztowych. •'4„es: frau M. KANSCHAT, 
l\' ~ QORABOW A 0.-Pr. 

Iii 

. . ._, ;.. Rodakom którzy pójdą do wojska, polecam wielki wyb6r 

. S. pAQ..-'1• .... OJ'S,~0 .... WC,_ mojej roboty, najn~wszy ~ojsk~wy krój, a bardzo tanio, bo już od 
W .... w A WJ U 13 ma.rek. Przypommam tez móJ 

wielki wybór gotowych obrań, paletotOw i spodni, 
dobrego kr(ljU i r-oboty. Wielki wybór gotowych ubrań dla. chłopców i dzieci, spodnie, kittle, koszule, rozmaitego ga.tunk·1, gacie 
szkarpetki, szelki itp. · ws,żystko bardzo tanio. Przedewszystkiem zwracam uwagę na mój wielki wybór 

paleto ty u branie, • 
I materyj . na spodni, 

z których wszystko pod gwarancyą zostaje odrobione we własnym warsztacie. Pros1ę z tego skorzystać! 

• r.' "'" ,~" ,:· : , • •. : 

{ 



llMIUim, ozwartek 14-p wneSD.la llłl. 

M',modD codzl~ ~ wn.tldem dłd ]lOlwiatecmYch 
1PrudPlata kwartalna na J>OCZcle I 11 ttswwycb wYllOSi 
il mr. 50 fen„ a z odnoszeniem do domu 1 mr. 92 fen. 
„ WiarH Polski" zapisany Jest w cenniku POCztoWYJn 

I llłt 11!1 Zł 11111 I IJCZJZll J 
Za Inseraty placi sie za mieisce rżądka drobego drwkw 
ogloszenia zamieszczooe })l'Zed Inseratami 40 fen. ICll 
c~sto ogl'asza, otrzyma rabat. - Listy do „Wiarna 
Polskiego" należy frankować i podać w nich dokłtł• 

pod znak!em „t. J><)inlsch" or. 128. ny adres piszącego. R~kopisów się Die zwraca. 

Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje si~ w Bochum, przy ulicy łrlaltheserstrasse • Adres: „Wiarus Polski", Bochum. - Telefonu l1I" 1414. 

Rodzice polscy! Uc~cle dzlecł swe 

m&wJć, czytać I pisa~ po polsku t Nie jest 

Pefaklem, kto potomstwu swem11 zolem
...,, się pozwoli! 

Od 15 do 25 września 
odbierać będą listonosze prenumeratę za 
gazety na 

czwarty kwartał, 
czyli na paździem;k, listopad i grudzień. 

„-Wiarus Polski" 
·kosztuje na te trzy miesiące, wraz z bez
; 1Jfatniym dodatkiem niedzieleym pt. 

„Posłaniec katolicki" 
, na cały kwartał tylko 

1 markę i 50 1enygaw 
·z prz1ynoszeniem doi domu 42 fenygów wię
cej, czyli! 1,92 mr. 

Szan. naszych CzyteLników prosimy, 
-aby przygotorwaU owe 1,92 mr. i dali j~ 

.Hstowemu, sk°'ro przybęctz.1.e z kwitem. 
Pr0&ID1y też Szan. Rod'aków, aby kre

rwn.ych, znajomych i sąsiadów zachęcali do 
:zapisania „Wiarusa Polskiego" .na przy
szłe trzy miesiące. 

Dziś, gdzie hakatyzm wszelkich do
klada SJJ:l, aby z:ginębić lud polski, obowiąz-

: kiem każdego Pola!ka-patry.:>ty na: iJbczy
źn·te, aby siz stara:t, iżb.y w każdym dQtnu 
.polskim na obczyźlll;e znajdował sre;; 
„Wiarus Pols~i". , 

l(toby pragnął, abyśmy „ Wiarusa Pol
skiiego" posyłali krewnym do Polski, niech 
nadeśle 1,92 mr. i dokładny adres, a gazetę 
ll>OCzcie przekażemy. 

Z wypadków dnia. 

Polacy pod Moskalem a Duma państwowa. 
l\amisya specyalrna pod przew.xl:ni

ctwem hr. SolskJ.ego ukończylai roizpatry.
Wianiie regufa.minu Dumy państw.o1wej oraz 
ordy.nacyi wyb.Jrczych J przyjętai projekt 
mlinistra spraw wewinętrzll1ych, odlnoszący 
ię do zasti0sow.ani:ra ustawJidawcizyich po

staino\\"ień z dniia 19 z. m. w Królestwie 
Polskaem, z k;;Ikoma zimamami. 

Japończycy protestują. . 
• W Osaka odbybo się ogr.Jmne, maso

'We zebrnnie, które zaprotestowało przeciw 
Wa.run~om, pod którytrni zaiw.art')I pOikói, 
domagając się mli1cestwhema1 traktatu po
k<Jjo\vego. Min1ister spraw ·wew1nętrzm'Y,ch 
Pod.al się do dymisy~, której mu jcdmako
'W·oż Mtkatdto nie udzieJiL 

W japońs.kiiej anni,i msun<lżursk~ej painu
ie rówrfeż wielkie niezadiowołentle z: powo
du za\va1rcia pJ-lroju. 

Telegramy/I 
T o k i o. Biuro Reutera donosi, że na 

Dancerru'lm „Mikasa" wybuchł ogień; pan
cernik zatonął. 

Pe s z t. Policya aresztowa1ła dzien
nikarza Arpad'a Zigany'ego pod zarzutem 
Zdrady stanu popełnionej przez pomoc w 
napisaniu i wydaniu głośnej broszury, któ
ra zalecała na tron węgierski jednego z 
Członków rodziny Hohenzollernów. Zanosi 
stę J>Ono na włelki skandal polityczny. 
•.i. R. z y m. „Tribuna" douosl z Tientsin. 
.!" rodzinę japońskiego pełnomocnika poko
łOWego barona l(omury wymordowano. -

Baron Komura rozchorował się nagłe 
znajduje się jeszcze w Nowymjorku. 

P a r y ż. Do „Libre Parole" donoszą, 
że 2 za oficerów przebranych armeńczy. 
ków wykonało za pomocą b<>mby zamach 
na powracających z Peterhofu od cara mi
nistrów Sacharowa i BułygJna. P~erwszy 
jest ciężko ranny, drugi nie poniósł szwan
ku. Zresztą poniosły śmierć wskutek za
machu 2 osoby, rannych ma być 14. 

B e r I i n. Do południ.a 12 b. m. liczba 
wypadków cholery wzrosła do 166 ze
słabnięć, z których 62 zakończyło się 
śm~ercią. 

B i a l o g r ó d. Położeme nad granicą 
jest groźne. Albańczycy poparcl przez żoł
nierzy tureckich zajęli ziemię należącą do 
Serb il. 

Polacy na obezyźnie. ~ 

Samowola pruskiej policyi. 
l(ottenburg. W niedzielę dlnia: 10 bm. 

zamierza! tutejszy „So'kól" urządzić zaba
wę zamkniętą. Jeszcze przed oozpoczę
iaiem tejże . prz.ybyl jednak policyaint ~· ()·
świaidcZtył, że zabJ.wa odbyć się inf'e m.J!Żc . 
Gdy przewodniczący poszedł nazajutrz <lo 
koo;misa1rzai, ai.by się zapytać d.tla czegio tak 
bezprawme policya postąphl'a, p!Q'Wliedzlial 
polncyant wy;niośle ,,Machem Sile kehrt, 
u1nd machen Si·e die Thiir voo .drausS>en z.u" 
- to znaczy, że wypne>siil go za. drmr,i. 
Tak postępuje p0Jicya1 pruskaJ z '\\i{Ol:ny;mi 
obywa.telarni, którzy ina utrzymanie tej sa
mej policyri placić muszą wie'lkie pold'a~i. 

Ody hr!ny cztonek mó'Wiil z kolmi.sa
rz,em o rozbiciu z.aibawy, powliedJz~al kQlmi
sarz: Stalo się to ba1r<l:zo słusznie, już 
choćby <lLa samego ogł-01szenh we „WJa
rusie Bołskim''. 

Talk to prusactwo in~enaNv1iid~i „Wiairu
sa Polskiie.go", my jednak tern gorlil\viei to 
pP.smo na·sze pop1: erać wi1nniśmy. 

Czytelnik. 

Z Bruchu. 
Niemcy 1namyślHi sii.ę tnaczej .i zgodzo.

ino się 1nai to, aby POilrucy P!Olstawili do do:
z.oru 1lmśd:eunego 2 ,a, do reprezentacy.i ko·
ście1ll'ej 6 1lrandy.datów, zatem tY)m razem 
nie będ'Zlie walki wyborczej. Ta „zgoda" 
riie pow1Ln111a jednak uśp1=ć nasz.ej czujrności. 
Trzeba roz,winąć energikwą arotac1yę, 
abs poJrneać, że nas tu w Brnchu więcej, 
111Jtiż niemców. Trzebai też być na to, przy
got0iwa:ny1m, że mogliby sl:'ę ziniaileść wśród 
niemców Judzie, którzyby ·chciieti zierwać 
ilmmpronnis w ten, sposób, riżiby kreśliiln na 
kartkach JJaZWisk~ polski'e, a w , to muejsce 
p1isali niemied:lie. Nie tw.ierdzę, że tak b~
idz i.e, ale po idoświadiczeini.ach, jakie PJ.lacy 
w tyim względzie już JX)czyinrn, czujność 
inie zawadzi. 

Ka111dy.daitanni naszym~ do dozoru są: 
Wojdech ChwH.lm'Wski ii Józef Mrosko·
w1iak, a do reprez.entacyli: WaJlenty Kar
pi,ński, Stanisław T1omczaik, Walenty Mro
skow1iaik, Marc1n Skrzypczalk, f'ram.oiszck 
Jana·s1ik i Ludw,ik Jaży. 

Spaidlz.icwam się, że nasz polskL komi.
tet ·OgJfo·sH: gdzie .i k:hedy w

1
ybo1ry będą się 

odbywały i dołoży starań , aby każdy PJ
lak P,Osz.edl .na wybory - a hańba temu, 
kto w dniu wyborów pozostanie za pie
cem! 

W końcu· nadmŁe1I11iam jeszcze, że. w 
czwartek, d!nia 14 brrL 10 goaz. 7 wieczorem 
odbędzie silę w Bruchu wiec p)airatfaailny u 
p. Kuchema: Jestem pewny, że Rodacy 
łiczrnie się zbiorą. Smtały. 

Stoppenberg. Wiec prz.edWiYOOrczy, 
który śtę tu odbyl w nfodz.ielę, dnia 10 bm. 

.ziagaJi:l P1. Moszczeński z Essen pieśnią „Kto 
'siię w opie.kę" i udZ\i1eliil głosu p. J. łlajnlQlW"i 
z Bochum„ W.iemelhausen. Tenże w <i~uż
szej movvli.e wykaz.al., dlaczego my rodlacy 
czy to z Poonańskieg-0, czy: Prus Zacho
dnnch lub wschodnich, czy też 'Ze Slązka -
~yLk-01 inai1k:andydaita p0ilskileg01 gliosl()(Wać p,0-
wt.zmiśmy. Jako obyWatele państwa mie
mieclciego mamy prawo gł-OisO!Wać, ale ma
my też prarwo glos .rm.sz odldać 111a kogo 
nam się podoba. Na obcych głi0s01Wać mie 
mo'żemy, bośmy S!i.ę ju.ż przekona.li, że o
biecanki innyich partyj okiwały się za.wsze 
gms2JlmmtU na wJerzibie. Dlai tego też w 
dm.iu 19 :wrzeŚ(Oia powtilI11nl:·śmy spelnlić •nasz 
obo'Wli.ązek i oddlac głos maisz na kaJndydiata 
którym jest p. J. Chociszewski z Gndezna. 
PanffiV\ie Szlagowski· i Kaźmierczak z. Stop 
penberga zachęcałL mężów z:aJUfa'I'ljia, aby 
gorlirw'i.e s1:ę zajęli' agitcyą wybcn:iczą, bo naj 
Vllięcej oo nich mleży, 1ile głosów będztie Po 
1nasz.ej stronie. Pa!ni P.ietrzak z Cart:ernber
gu 1na.p01minal, aby nikt z rodaików ni.e dał 
się z:balamudć agitlato110lll1 iMej partyi. 
Pa111 J. Wtlkowski z. Schonnebock w.ykazal 
ktlOi możo gilooować t w jaJkiV spQIS6b wybo,_ 
ry .sJtę odbywają, Przy końcu wyraził m6 
1Wca przeikonainie, że w St01J>pembergu wszy 
scy Jak iedien mąż spellnią swój obOIWiązek. 
Wzniesionin okrzyk na cześć p. Józiefa ChJ 
cisiiewskieg-0, pQt.em przewodniczący p. 
Moszczeński zamklnąl wiiec pochwalenlliem 
Pana Boga. Wiecownik. 

Baczność RodaeJ ! 
W dodatku zamieszczamy kwity do 

zapisa~la ,,Wiarusa Polskiego", „Robotni
ka Polskiego" itd. na czwarty kwartał. Na
szych Szan. Czytelników i Czytelniczki u
praszamy gorąco, aby kwity te porozcinali 
i rozdali między Rodaków z zach<.ttą do za
pisania gazety polskiej. 

\Viec .,Zjednoczenia zawodow. 
polskiego' ' 
w Chełmży 

odbyJ się w nLedzielę, dnia 10 bm. o 1 IW 
p-0Judi11;i1u na sal'i p. łfoppimarnna. Zagai! o
brady pain Rounan K01W1alski. Przewodrn
iezącym wybrano P. Tejkowskiego, sekre
ta1rz.em p. Romana KoiwaJsl ;.egi0. 

Pl:1eirwszy zabral glos p. Boleslaw So·
bli~chowsk[ z Omd~iądw, który pfzeds.ta:
w.11 wy;czerpującn prz;ykre po·łvże1111ie robo
botnika, wykazując , że tylko przez o•rgaini
zacyę m0ig-ą OIJ:li poprarwić swe potoieniie. 
Jak:o najst·osownJiej.szą elfa ma.szych stosun
ków. organizacyę pio·lecat mówca „Zjedlno
cz~mc zal\V'Odowe polsbe", które ma slie
dz1bę w Bochum. 

Następnie red.aktor .. Oaz. Tor. " pan 
J~1n Brejslkii dał Pogląd ua noz.wój i Z1I1aicze
I1J1.ie orgaini21aicyi z.aw10d1ow,ej w róźiny.ch ob
cych kraj~ch i na zJemi poilskiej, poczem 
przedsta:wul ustrój „Zjednoczenia zawodo
w~go ~ołskJiiego", wykazując, jakiie 1obowią 
zk1. ma1ą czlonkow:1e -i 'OO w zamjialil otrz.:y
mu1ą. W końcu wykaz.a~ p. BrejskJ że fn
te.re~ mb~ników ii rzemieślników ~a
ga,_ zeby N11emoy lączyli się w .rui.emieckid1 
zwr:ąz:kach, a Poiła cy tylko' w polskich. 

Jakiś wystann~k związku Hirsch-
Dunickem" -0de:ziwiaJl się z uwag~: że te 
związki już dalwoo dsńnieją i1 wiele dla Po
laków uczynJily dlobrego i zapytal, <!lai cu 
g;o ro Pofacy prędzej nie P'O'll1YśleLL OJ rooo
tnikaich. 

Pan BrejskJil 00.po'wiiedziia~, że !Meb01Sz
czy,k Hirsch, założyciel zwh\zku „Hirsch-

Dwcke:ra", urod.zil się o kiihlrad,zilesią,t łat 

prędzej, niż Olnii i imi zalożyoiele „Zjedlno ... 
czeinia". Przectiież n.ile podobna ilm czy~ 
zarzutu z tego, liż nie zaiczęH praoować ldł
kadziiesiąt lat PI"Zled urodzenJem. 

. Wśród i0gólnej wesolości W!iełbic1et 
Hfrschów oofruil się, jaik zmyty. 

Pae:m z.awieszoo10i posiedzentie ina k\ya 
a:aJns, ~elem zapiSyWalllia czlottl!ków. Za
PlSalo s~ od razu 93 czlooków. - Drugie b
le byto takkh,. k~órzy oświlauczy!iJ gi{llto
woś~ przystąpLemai w1 irmijbl:iżs'zym czas1tC~ 
g~y~ P'fZJ!lbywszy na rwi'ec nieprzygot01Wa~ 
ni. me zaopatrzyli si'ę w pienJ.ą>Cf.ze tł1aJ wp~
sowe. 

. Przybyło też na wlec wiJelu robotni
kow ~o1roycll z calej okoLkYt, którzy ku 
"Y'1~llq~u .sw:>jemu ub0ileW1a1I1iu db~ 
~.się, ze me :mpgą należeć 00 „Zjednocze
nia zrawoooiwego polskiego", gdlyż nie Po
zwada !11.al to orgaumacyai procederowa 

PJ<l)ąwszy Ponownie obrady wiyibna
no d~'legatem ~fa miastai Chebmy P. Ro
maina K~ails~1~go, który: mi-eszika PrZiY ul1 
cy Ch~limlLńsk»e1 l. 15, a u którego moma 
się m~1s!wa. dio „ZjednoczetłiaJ zawodowe
go ~ls~1~go": - Nie wątpimy, że wszyscy. 
r~em~eślmcy i r.)botnicy w, Chebn(ży sku-
pią się w organizaicyi p;olskliej Szcv""ć 
B~e! . ~ 

Głosy gazet polskich 
o nłep~~mrślny1n:wynłku wybo. 

i•ow w Toruniu. 

. . RóŻllle są zdania co <lo pow'°<l.ów 1, 

~akillch !k~dyda1.~z p. J'a.n Brejski nie' u
zyskail -wi'.ększoso1 przy, śwJeŻ<.l odbytych 
wyb-Or~h uzupelniają,c,y:ch w Toruńsko- 
Chelmmslm Wąbrzeskiem. 

„Oaizcta 1l0iruńska" zazrn:tcz.<r jesz-cze: 
.o w.yborach rozpiszemYi się po otrz\' 

ma11111u ~.rzędowych cyfr i po oglosze11; a 
.szczeg~l0rwego1 'WY!kazu gilosów \\ pu
szczegolroych okręgach. 

. . Trz~bai też rozpatrzeć stl ę \\ naplyi,,11_ 

Jącyn_i c~ągle materyaJe i11fornmcyj,nym o 
·naduzy:Cl.~h por strio1I1ie prz.cdw.n~ków i ,o 
secesy1~1, przypominającej Targowicę ro. 
bocie c1c~ych wspólników stronnictwa na. 
rodowo„J1beralnego w obozie polskim. 

. Dziś ~aznaczamy tylko, że ,naduży
cllO~ w W1ie:lu wyipaidkaich mo.żJla było za-
pab1edz, gdyby Jflfiektóre je<lJnostk1· -. t 'ć p1zez 
~awz11ę os . k~tową lub geszefci'iarską n/ e 
by_ly w .iehwwl/i· stan'CYWicz.ej opuściłyi ludu, 
iktory ~erz.yl w iich pafryotyzm i w .ich 
paczwc.i;e ob::iwiązku ai tak bo.1e.snego do
Z®.ł zarwiodu. Na prz.yszrość lud będ . 
ostróżniejsz,y i zaibezpieczy s:;.ę im wsz~Jt~ 
wypadek. \ 

Prz.e·cuw waŻITTości doko.nameg-0 dnia 7 
bm. wyboru zostanie zresztą wmesionv 
protest. · "' 

Mater~al na POPl~rcie pmtestu jest już 
b~rdzo_ obfity ai będzie go W!ięcej. RadiOś, 
~1ennco\v ze zwycięstwa może wnęc by~ 
metrwala. c 

. ZOOJmiernna to rzecz, że Geselliger" 
pismo namd01w0i-ll:lberalne 1 ni~'„. , k', 

00
• 

ZITT"· • . • ... „~ons Le, _ 
wczaaące SJę wielką lllJi"':n~""'IS' . d 1,~ 

I • • k . . ..,, ""fVv'l Clą o n.tU'-

SCIIOta. at?lk~1ego, wyiram u2llrninie katoli
kom .rneumeobm zai to·, że wydali narodio
WOl-LiberaJne~ stroo111łctwu vikręg, w któ
~~ na ~5 Protest~tów i żydów przyJ)ada 
. , sze Je~zcze, l111Lmoi kolornizaicyi 55 k rto
~1kow. N:~ ~i.ej cieszy stlę „na:s~hig:r" 
ze St0icya-ll1sc11 przez k„111Ar..-.rt1...t S ' ski ( , ""'11\Jf.)''IJ.Ja, urę re.rn-

~o, ktoregp zialocaino jatko katolika i 
Polai~), pomogił~ narodoWYltn liberalom do 
zwyc1ęstwai. 

Naczelny _IOlrgan stronnictwa centrum: 
„~er~ainiU" ·~sze, iż nie żalłru}e, że p. Brej
sk1 me zostal wybrany a z"'i~ .... em , ...,~ \VYPQ~ 
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l\V~i.ada życzeme, żeby podobny l0<s spotkał 
je.gio przyjaciela politycznego panai K·V'.rfan
tego. 

Wszelkie mvagi zbytecme!" 
„OręOO!wn.ik" taiklie wypowiiada. zdanie: 
„N[e przeprowadziliśmy p. BrejskJego, 

ale dh tego Jeszcze spmwaJ mrodl®rai klę
sk: ~ .: poohosta. Nilemcy haikatyśqi zade
ra.k i ęce z radości i przeprowad'zemri.e swe
go kamidłydata uwatżaią za walne zwydę
.zt\\O niemczymy, m zapi01wi0id!aiją, że ten 
1>0stemnek na zawsze zdiotbylt. Ni:e rdzu
miemy, n~ cz.em maią p0legać te mdzieie 
niemczyzny, bo dziś są Niemcy wprarw<l:zi.e 
górą, a jutm mogą być dolem, jak już ~1e
raz w tym IQikręgu by.wato. 

Upadek kandy.datury p. Jana Brejskie
gJ nie jest wcale klęską narodową dla !llas. 
Przec,1wnie lud polski w ~ym okręgu zlroiyl 
świetny do1Wód silnej żywotności 1narooo
wei v: ludz1ie. Jak dz~ś „Oaz. Tomńska pi
sze, \vybory zaskoczyły okręg wybor;czy 
przy nozbitym komitecie, bez wszelkich 
akt i pap~erów, bez mężó\V1 za1uf aJ111ia i bez 
gnorsza w ika:sie. A jedlnak w maisarch lu-
00'\,~ych zn.alazlo s•:ę już tyile wiyrobiioo.ej 
energ/:1i1 ibywatelskiei, .że przy p;::nnocy taik
że 'tirnn1ych warstw ( ?) roZJwiJrłięto agi.ta:cyę, 
jakiej dawno nie widzµeliśmy w z,remiach 
polsikkh. Na tę wspainiralą ag.itaicyę będzie 
si:ę nieraiz PO'WOilywał ruch luidiowy W 1i:n-
11ych -0JQ01li1cach, powtarzając Siobe: ·oo mo
gli naisi Bracia w Chetmiń'sko-,Wąbrzesko
Torufrslciem, tegQi po1wiln:ni,śmy także dlQlka
~ać. W171hory te podruiosily niewątpĄirw11e 
wiarę w Si]y tudloiwe. 

Dla: tego cześć 1i sła;wa wszystkim 
przywódzcrnm ,i dztafacz,01m! Cześć i sła
wa wszystkim wyborcJm tego okręgu! 

Sily żywl()tnej ludu nie 1naileży o:bhlczać 
saimą kczbą oclldamych gJ.osów, które raz 

· bikJirą. górę, drugi raz o kulka lub kilkJana
.śaie set nie di0prlsują. Brnk potrze:b:ny1ch 
gFosów dla kandydatury p. fana Brejskie
go tlomaczą także tern, że w obecnej p.J.rze 
wiele ludu P10ilsikjego przebywa •na 101bczy
źnie za chJ,ebem. Nie WISp{)mniaino dotąd 
111.ic o tem, wiele po1lSiiq.1ego ludu riobo1cz1ego 
prncuje w tym okręgu podl niLemi'eakilmi pa
nami po diomliniaich. Taikim ludziiiom wd
skaią zaipew,ne wszędzi:,e kart.kl! 11rni .nremi·e
ckiego kan<lyidata, c01 taikże mnied.ia stósu
nek gł\O•sów. „Gaz. Toruńska:" poiwnnnaiby 
t'=n szaegól wyśwri'ecić, ażebyśmy mreiti 
dokła<llnłejszy pOigląd nai siłę żywotną rludu. 

Ga.zety . n,iem~ecki1e pisz~, że rozki01olfhl,-
1Jowanli chlopi niiemieiccy rniamiOrwtliCiie w 
pow.ieoi:e wąbrzeskim prZYiCZYITTH1 się ma
c:z1n:i<e <lio memf.:eokiiego zwyoięstwa. My ·w 
iQ bardz,01 nie Wie1rzy;my, 00 tych ){iOiloni
StÓW mimo krocL mW1cmów rrngdz1e jeszicze 
tylu nie ma, żeby miełil staurowić o 1nasz;yich 
giraru„cach .nairodJ1wościiov.ny,ch". 

„,Prz:yjacicl Ludu'· rówrri.ież zaizoocza, 
u z powodu znanej „womości" wyborczej 
w. Prusiech z pewin1ośdą niejeden rQlbońruiik 

Panna do lowarzvstwa. 
Powieść Ksawerego de Montepin. 
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(Ciąg dalszy). 

- Tamten drug~ nrite bYll w laskach u 
starego, jak się ~ie i Jllig<lly nie przychO
&il do pałacu. Niepod!obl1!aJ go pOidJejrzy
wat. To ren ukochany sliostrzeńceyk, fa· 

!W'!Ol"Y't, śpies:Ullc się schw;yicić sukc~y,ę.' ~o 
dawał do lekairstw airszooillru., cz;y .i1rnte1 ,a
ktiejś truci1my, której śla~'Yi miail~by 
111apewno, ażeby w;ykoparno .z.wildklil 1u dlopel 
n~ono autops-yii. 

Jalk wii.dzillillYl plotka, tJaik Z:ręcmie rz~ -
oot11Ja przez Juliusza Vendajl11e, roreszlaJ su~ 
szybko i przyjęło ognomne roomilalcy. 

Najprostsze galdaniny, na żadnej nie o
Plarte podstawi·e, stają si·ę straszlnem oskar -
ż.eini:em. 

- A więc Si~ostrze.ruilec otrzymał spa-
dek? - zaipy,tal Jodelcl. 

- Prawid<opodJobnń.e, a nawet naip(r 
'WIIllO. R.ozU:miesz p<iln, ·że nte Zl101biłby ·cze
goś podi~bii,eg0 • ot taJk sobie, \llai .111Lczeg:>. 
Lotr pewny był sw·ego„ Oala1 okoJ,iJCa na
sza }est oburzona <fu, najwyższego stal1nia. 

- Cóż na b mówią s.t.użba? 
- Nikt ich ruig,dy nie \vtd~L Żyją jak 

nfodźwiedzr.e w SIWOj1ej i~skini; ZdawallQ'
by się, że bUlią si.ę pokatzać lud~iom n·ai d-
czy i rozrooWtiać. · 
< W· tej chWili k1ilk.u ·kllemtów w,.e:sz1-0Ao 
sklepu.... ·:· ·. . · .. ", . . ; 

5'"11nkarz ws tai,· aby am· usłużYJ6. 
'J.ło.:f' I ' ' 

· · Joo.elet, s.Ko(icz,yrwsz,y śniaid.ainfo; uzaiał 
u · zbytteczne nowe za.idalwać pytania. 

Zapładł 11 wYszedl. 
- Prawdbpodiobn~e - ·rrekl di~ Siłebtie 

_ we wszystkich LJakładaich tei strony mia 
stai usJyszę toż samo i w tych siamyich sto._ 

Polski z11i~'W'Okmy ~stal do gloso\vansia 
~rew przelc',onaniu a ll1larodmvy Hberal p. 
O rteI pewnie ,Jlte chcralby pif aicić talaranu 
za. każdiy głos polski, który dOiStal mu się 
z.a pamocą rozmaitych sztuczek jeg0i zwo
lMtllików. 

„Ze ogólna lliiczba głosÓ\V, <>cldainych 
na pana Brejskieg<>, wynos~ przesz.Io 400 
glosó'Wl mniej 1niż przy ogółny,ch wyborach 
w roku 1903, - czytamy ,daJej w ,,P .L."
to pochodzit ztąd, ża lratJ1hc,y ntemieccy al
bo tyłko zroiemczen~ P<JiaiCYi przed 2 laty 
głOłSOwaJi nai katolika Polaka, a teraz •na 
ka:ndydarta. lutrów, masonów 1i żydów. 

Masońskie blaty kwlitują za tę przy
sługę zaraz zai ś·w1i1eteg·o praiW1a 1i szydzą z 
centrowców. Olównai gazeta ceintro\vc6w 
.,Oerrnainia", broni 51ię, ale wlaścńw_ie mo
gla1by tylko zaplakać 1nad 1ni1ewdziięcznością 
swych lutersko-masońskich ,,landsma
nó w". Bo przecież centrowcy dosyć wy. 
raźnie pokauiLi, że milszy im luter niż Po
lak-katolik, bo przedwko p. Ortel'ow1ł na
wet ·nie postawrn 0Siobn1eg10 kandatai centr-:>
wego! 

„Oerma1nia" \\'cale zresztą nie ukrywa 
sw.ej radości z pio,w10idu klęski p. Breisilqie
gi0·, bo przec~.eż on 1niby naJle1żal dio ra<liy1ka:l
nycf1 t,) jest n3.eprzyjedlnanych postów w 
l(ołe .naszem ! To też tylko ubolewa nad 
tern, żenlre Ziostal wybrany jaik!i irnny kato
lik i pyta się, czy Niemcy katolUcy jeno siG 
zape,v;nNi, że p. Ortel 111ie będzi.e wrog10 
występolWa:l przeciwk-) Kościołowi kato1i
cklr,ffi11u ! 

A to r)lichlo prz,yp10i111ilna gtówiny oirgan 
katoili.ków niemi·eckich swym „brudrolm" 
obowiąziki katoHckie ! Mógł byl sJibk dać 
spo1kói z tą ·rniezgra:bną obłudą, ho t10. dziś 
takiie krzyżackie s~tuczk1 IUcho popla·caią. 

Ponieśliśmy klęskę, ale starajmy się 
przynajmniej 0 to, żeby wyciągnąć z niej 
potrzebną rnaukę. A te wybory p. Brej
skCegoi bardz01 są pouczające. Uc·zą one 
nas, jaik t,o, Niemcy katolicy żeby tylko 
zgnębić polskość, bratają się nawet z luter
stwem i masoństwem. Niue n01Wi1na to, b0 
W/1a1domo, że po najwliększej ozęś·ai •co Nie
miec ta zawsze 1utrem trąc,L Oby nas ta 
klęska oduczyła tej nieszczęsnej łatwo
wierności wobec Niemców katolików, bo 
stokroć niebezpieczniejszymi oni są dla nas 
od lutrów li masonów!" 

„Dzien!niik Pmmański", „Loch" J „Gór
noślązak" głównie przypisują v.~inę niepo
myślnego w.yni!ku wyboirÓ:\\~ sprzeck11wczy
ikom. 

·Wszystko to jest slruszne, za malo je
dmaik:owoż. szukano zd'aJI•iJem .n:aszem w~ny 
tam, g<l.me j.ej głównie szukać 1należy. a oo
kąd w;yra~nice wsikaizu,je •PJOdalna już przez 
„Gazetę Toruńską" w.iaidomość, .iż prośba 
z okręgu tor. chełm. wąbrze~iego o po. 
moc 1dlo Centralnego I(,Dlrrlj'if:etu \vybnrczego 

wach .... muszę się o tern zapewnAć. 
Sklep pemkazai .znatjdiawał silę o parę 

kroków. 
Jodielet pod pozorem odiświieżenia wllo 

sów wszedł dlo ·sklepu. Cz:ytelmcy domy
ślają si~ mpiewne 100 usłyszał odJ 'WYlffiO
W\lllego perukarza, ])Od:czas, gdy pracoiwal 
nożycami. 

- Niema dymu bez ogni1a !... - rzekl 
do :Shehie agent piohllcy,Fnyi. - Stare prz.iy
sło\Wa zawsze mają słuszność, w głębi to
g;o wszys~iego ,aoś b'yć mus~ ... 

WszedJ do jedinej z ka1wfami Oiite, ka
zał sobie podać szkla1J11kę grogu t naprsat 
raport. 

- Pu1111kt o. trzeciej, t.aik, jak mu kiaza
no, udal si.ę do gaJb.inetu szefa! Bezpiecreń
stwa ,~ ika.z.ail Siię zamelidQwać wo:źnemu. 

__:_ No i cóż? ~ zap.yfal się go urzę
dnik. 

- Zdaje mi· si ,ę - rzekł - że należy 
zwir6clić uwagę na te anlolruimy, adresow1a/ne 
do paltlia :1 do sądu. . 

- Sprawd~il1eś W}ięc istni,eJlie pvgł,o
sek osk\arżają;cych? 

. - Tiak je.st. W szySicy prz·e.konarni są 
w okbiHcy plaicu Saii,nt-Snll))tce, że zbrodnia 
spetn:ioną zostala na osobie hraibtego de 
V adalns. Mloe;e pain rnczy rzucić okfom ,na 
mój raiport. OdpOWJiem pUltem na pytaiffia, 
jakue pan uzina za stoW1WiI1ie tn~ z~ać. 

Szief Bezpieczeństwa uważllli:e odcziy-
ta~ raport Jooeleta. · 

- Isbotnie - rzekł ze zmarszczonemt 
·. briwira1mi, ukończywszy. czy,tani:e - wygifl

<llal to bairoz;o poważnie. Od lrogo masz· te 
wyjaśnienia? · · · · ·· 
· , _:_ Od dwóch kupców z uliay Garain
ciere, sZJ}7lilk.rurza i perukairm; wi ~eh skle
pach :z11i:erają się ci lud:z1i<e, o których wsw
mniaiłem. 

- To dobrze, me od<l:a.ta.j się. Zaikiomu 
ni.kuję twój raport prokuratorowu Rzeczy;-

dla Prus Zachodnich pozosłalła. bez odpo
wiedzi. 

Prócz su-eh-ego• ogl\)$.Zenia, że kandy
datem jest p. Jan Br.ejskJ~ .nte slyiszełiśmy 
też, by Centrailny I(pniJ;'tet chociaż Sllów
kiiem był J){)IP3'rl kaindyd~tur~ p. Brejskie
go. Jeżclli więc :naczelmai władza: wybor
cza takie oka!Zafa „zaiinteresiowain~e". Silę 
wyborami, czyż dzLwić się można wyniko
wi wyborów! Patrząc na sprężystą aig,i
tacyę lwdu w Toruńsk01-Che1mińskor;Wą
brzeskj:enn stwierdz·i.ć trzeba, że lu<lJ polski 
zrob.tl, co mógl, lecz 1c.z;yż moż:nia powie
dzie!~ to samo o innych kolaJch .i warstw2ich 
tamtejszego odłarrnu spofoczeńshn11 nasze
go! 

Stanowisko naczelnej władzy wybor
czej jest pod tym względem znamienne i 
odzwierciedla · znakomicie usposobienie 
dla kandydatury p. Brejskliego tych kół, 
do których zalicza się większość człont óv• 1 

Centranego Komitetu Wyborczego dla 
Prus Zachodnich i W armii. 

Przecie.i „Goniec Wielkopolski" napi„ 
sał otwarcie, że p. Jan Brejski nie powinien 
być więcej posłem, gdyż za wiele broni ro· 
bo~&ów. · 

Czyż to nie dosyć wyrnmrnc ! 

Jan Kasprowicz. 
Nh~1nawidzę tych ludzi, co w sobie 

nie mają cie.pla, 
niooaw1dzę tych, którY'm się skrzrC!pla 

,iskra w lon~e. 
Shlnyrrn i potężn,ym umiiaJ być duich 

poety, kochać musi bardzo tYleh, z których 
łonai w,ysze-dl, on - co tak gwałtbrwnie u
derza na tych, którzy nie mają w sobie de
pl1a, by ogrzać drugi,ch, :nie mają głębokiej 
mitośoi, aby nną bliźmich ogairnąć, inie mają 
mocy Old.w.aig1i, a-by ujrzaiwszy zlo, zwrócic 
s.i·ę przeciw niemu i przeciwk·o tym, oo zlo 
owo sieją. 

Wiiel.kiim to, a -0diw:a:bnym, głęboko mi
fojącym naród i lud nadeW1szystlm poetą 
jest fan I(asprowkz. We wtejski1ej chaoie 
fum koto Kruszwicy i Gnfuezna, w zremr 
Piasta, w Wielkopolsce, przyszedł na świat 
12 grudnia 1860; matka, wti.dząc wtieLkie 
:zdolnośdi chborpca, 1naucz.yla go rczytać, a 
choć oddawtał się chl,opaJk inauce, mimo to 
muslira1 paść bY'tliłD· i spełniać wszystkie 
wiejskie roboty. Potemchodzit <lo 1odlda
loniej o pół mili szikólki; często bY\Va!lo, że 
w czas'ie śnłeżyicy wracal dOI domu, aby, 
skom się wszyscy d!0i snu pokfadllt1, mpailić 
knot i ad.dać srię umiłowanej nauce. Chęt.
nego nJauiki chłopca -0d~fal.t riodzioe do gi
mnazyum, gdiz:te ni.era:z spotykaily g,o do
cirnkii ze ·stno!lzy pamriczyków zn ta, że po
chodził z ludu, byl „chamem". Ale awe 
dodi!nki tembardzLej pi01pychaty go do nau
k!i, w któr·ej mimo niedostatek mateiryai!Jny 
przodow:al na laiw!ach szkolnych, zacząl 

I>OiSAOlitej i zażądam odl niegio .iJrtstruk.cyr. 
Będ.lę cri.ę potrzebował zapewne. 

- Oczekilwać będę w biurze agentów 
na rozikazy pana. szefa Beziwec~eństwa. 

Jodelet "r:ysz.edJ, }}Otdczas gdty jego 
zw.ierzchnuk udal si:ę do sądu i natychmiast 
wprowadzony d'o gabilnetu priOlkuratora 
rzekł mu: · 

- Ainii1 rmimiuta: ·nie ztostaiła straoQną. Je
den z moi!Ch naj.inteligentniejszych ludzi u
dał się w strone plaicu S~t-SulPIOCe dla 

."ZJbadan&łi stanu rzeczy, oto jego raPQrt, za
wierający, rezultat. Przeczytaj lJlaln, pro
szę. 

Prokurator Rzeczypospottei przeczy
tał pism~ Jodefota. 

- Ależ to bardz,o waiime - rziekl .,.....,, 
smw<la, że dało hrnb1iego ·d:e Vadains odlwie 
z.iione rostalo do CotmPliJegne. Gdyby iłl~e 
to, dziś ·jes.zicze na!kaizałbym ekshumaicyę i 
autopsyę. 

- Nic nic przeszkadza porozumi:eć się 
z pla:ńsJdrn kolegą w BeauvaJ,s... P~j.edzie
my do Cotnpkgne„ J eże'lii ~brodmia zosta
ł11!e stwi'erdwna, poniewaiż spef:ndlOital rosta 
tai w Paryżu, będ7>iiemy mogli S'Prowa<llzić 
tu ciało. · 

p.roikuratiolr Rzeczyp01spolttej wspiarl 
łokcie na 1łi.iurkri, oparł g:lowę na dloni1ach 
li miilczat przez kilka sekrul.d. 

- Pozwolisz m~' paITT zapytać się, o 
czem myśtisz? - rzekł po chwil~ szef Bez 
pieczeństwa. 

Prokuratur podn1iósł głowę. 

:._::_ Myślę _:_ odrtekl - ze pO!WfDntli"'. 
śmy postępować "lJ ia!k.fuldviriększą ost.Nroo 
ściąi, gdW; ostateczn~·e oskarżenie ov!era się 
jed.yruie na wgtoskaicli. · · 

- Bez wątpforuia, lecz pogłoski zbyt 
są r~wszechn:1:one i zb.yt uipairt-c, aiby
śmy mJ-gl' je lekceW\arLyć. ... 

~ Jaką jest pai1ska osobista opinia?. 

oddawać się płsaniu wierszy, któreg~ iui 
odtąd n:iigdy 'flli:e parzucil; '1.i więksrem ie. 
szcze zami!łowani-em oddalwa.J się w cza®t · 
'Viiyżs.zych nniuk unhversyte.cl<iich w: Lipsku 
1i Wrocławiu. Nie -zaJ>'OIIlllliaił wicale o oho. 
wiązkach względem narodu. W pralWldJzh:l 
l1lie bylo w W~elkiiem Ksilęstwie Poznan. 
skiem pJdówcz1as takiego mrodlo'Wlego ru,. 
chu, iiak d'l)iś - mimo to mtodzi ak~cy 
tu i ów<lzfo szli szerzyć oświatę ludową. 
W pierwszych szeregach był 1na1tura.il.ntie 
chropsk1 sym., on, który ·na;bar.dJzlie} odiczur 
jaik -OlśwriiaJta jest p-0trzebna. Kasprnwtc~ 
tę pracę Mrodową 111adl lu<l!em sp<>tkafa 
\.viielkai z rąk rządu wrogJego ,.naigro<la": 
oto za szerzen~e rnaroid.o:Wjych uc.z.uić skazał 
go sąd pruski na ośm m~1e:sięcy wi·ę~nia. 
P.0i old.bydiu więZłieni·ai prnybyl I(.asprJiwi.cz 
<la Oalicy~ do Lwowa i oddał Slię pracy 
przy gazetach. 

l(aspmwicz piisat bairdzo dużo: i wier. 
sze ·l opo:w1iadania i ooraizy z dziiejów 'na. 
szego i obcego pl'. śmiennict" a. 

Z ludu wyszedl l ludO\Vli •naipiękn.i·eiszc 
sw.e wiersze poświęcał. BILeginie myślą ku 
mlodiym latom i widZI! 

chaty rzędem na piiaszczystych wzgc>-
rzlach; 

za chatami. krępy sad \\.:•śni owy; 
\Vierzby siwe pochylaly glowy 
przy stod!olach, przy ntzki11ch Qlbórkach. 

P!tot się waLi; piołun na podwórkatch; 
tu rżą k·o1nrie, ryczą chude 'krowy; 
tam SJ.ę z:w~ra dziewek w~eniec zdrowy 
w kraśnych chustkach, w koulowych 

, sznurkach. 
Sz;are chaty! nędzne chlopsk.ite chaiy! 

,jak Slię z wami zroslo moje życie, 
jaik wy, pr)O:ste, jra.k \\"Y, bez rozkoszy, 

I prowadzi n.as z.a w:ioskę, by pOikazac 
jaik psze1nicme kołyszą ~ię lany 
żyto, jęczmień i owi,es ztiotawy, 
jak zginają zilanniste swe pęki. 

\Vliiatr od pola si.ę rozgrzał - czyż w 
jęki? 

z dróg ~ę mgliste podno,szą kuirz.awy; 
nad drógaITI.lt śród pokrzywą trawy 
Skrzypią krzyże, giodla lez i męki. 

N1e .na ·c!Jarmo ten wnatr taik zawadzi 
i tak smętne p.oszwmy na lanie -
Tu 1kł,os kaa:dy - to chłopski pot krwa· 

wiy, 

Opl:suje nam dalej Kasprowicz, jak 
cLeszą się wiiieśnfacy, gdy WÓ.Qsn1a ill!aid.cho· 
dzi, jak lud polski modli s11ę <lo Bfoga, jak 
oo łxliWiL się w noce św. faoo; kreśli cale 
szeregi obrnz.ków z życia łudu; \\i:lęc boją 
się ·cżarów ludziska, wtięc żaluje I(a.sii.ai za 
Jasiem ;idąqrm do wojska, wJęc gbur go. 
spod;airz, odlmawia pat1ab'lqowi swej córki, 
więc żylo sobie malżeńshvo ru:ezgoonie i 
p0svto na żebry; wlięc po-szla córka .n.l 
stużbę 1i tnj,asto :p~~między ojcu wnuka 
przyn1.10sła, Wlięc wyzyskują lud biedJny, 
więe wderza .na ciemnotę ludu i' tych 

- J eże1i 1rstotniie Raul de Chaillills, mie· 
szkając z wujem sam jedoo, zamknął n 
myśm1e drzwi palacu przed lekarzami. pOO· 
cz.ais choroby wuja, t~ samem już p~}· 
śpi1eszał śml:erć bogatego krewnego, po 
którym WJiedziczyl. 

- Tak }est, ale 1nnie maimy najmriiejsze· 
g.o <lowJ<iu, że tak się istotnie rzeczy mia· 
ly.... 11· 

- Dowod'Y te mieć będziemy. - ' 
- Kooiecznem jest dowfodZlieć sie 

prawdy, ale należy przytem strzedz sie 
wejść 111a1 falsziyrwą drogę. Jeden z s'.o
strzeńców hrabiego, jak już panu wspo· 
mndia~em, należy do ailaJa aidrwolratów parY 
s!Qich, 11 ma przed sJbą śv.iebną pnysz· 
~ość ... 

W tej chwili zapukain0i dlo drzwi ga· 
hiaretu. 

- Proszę wejść, - rzekł prokurator 
Rz.ecz:yposp01łiiej. 

W drz.wiaich ukazał siię v.noźlllY, trzY· 
mając w ręku kopertę z fu.fo1bną ·Jhw()dką. 

XXXI. 
O:hlbert otrZtymaiwszy w Morront:aJne 

depeszę łfonoryusza, uczul radość. 
.:.._ Naideszlai chrw;ilaJ w;ezwain!.b! p:olrr.llOCY 

· · pra1wla ... - rzekl. - Zbr„xlin.ia z.o.stała spel· 
ną pod tym względem n1iemai wątp.liw00c1. 
Brat mój zrobił testament, ai testament teJI 
ZlllliJmąt. d-nwód to jasny, że aktem tym u· 
znal prawa GHbe:rty. Prta.wa te muszą był 
jej przymrnnre. Jeżeli żyje, caly maóatci: 
hraibLego de VadJalns do niej 1należy. Rz :· 
tai musi być nia jaw wyprowaldzona. Spra· 

· woo1ti.\ViOŚĆ ·o.1strzeżcma, .zna1idzie bezwątpie· 
niia rozwfiązainie zag.a,\fki, którego ·swk 
napróżno, i wyjaśni ta]emll!iice Pooarme. 

u~~dtszy przy biunku, ·Gtlbert wzi{ 
duży arkusz paipieru listowego z szerok ·' 
czamną obwód!ką, r naptsal sk>iwai na'Steptl 
jące: 

(Ciąg dalszy nastąpi), 



przy;,iaciól", co go chcą otumanić, w~ęc o
;isuJ.e, ·Da ja.łcie . du.tkliwe dOcink:t '\\Uejskie 
~ecko ruieraz w STkolach bywa mralĄne 
.i t. d. Przed oczyma czytehlilkai przesuw1' 
:sie cale żyd.e ludu. Kocha go l(asprowfucz 
.bardzo, ale opisuje takitm jak jest z jego 
wadamli ,1 przymiotami, braklłem ośw]aty 
1L nędzą. Boli go to ogrdtlmie, wiidzii) k~ą 
krzyw~ lu<lm.V!i wy1rządzoną, ka:żJdy ból 
który lud cierpi, - a nigdy ·Otn n.te waha 
się z.wrócić przec.iw w;yz;yskowń, rnapliętni0-
wać zlYch ludzi, w obrooie lwdu w/'alczyc. 
zawsze. 

Ludi w Kaisprowiczu z1niarlazł gmkwe·· 
go orędiowin:Lka: on, SYltl ludu, mógł odczuć 
wszystko dl()lbrze, dobrze z.rozumieć, a 
wyissail z mat.czy:nej piersi i tę nf. lezłomną 
-silę, jaką lud przedst1a1W;I.a, i wiiarę w J\O
:-godną i lepszą przyszłość L dziką odwagt; 
stawanda przeciJW złemu ~ żądzę zwalc.z.a-
11lia go a dążenie ku p.Jlepszem.iu painuj.ącyich 
~toSUlilików. Wiidzli., że nP-0' ll1aiszych laooch 
,wiutek wieje, smutek do 1nasz.yich chat Sit; 
:woi'Slka·', bo1 

N"i ema tygodini!a1, niema chw,iH, 
aby nie przyszły smutne wteści, 

że tam , gdzJ';e wcmraJ sW'Oli' ż:yli, 
dziś si·ę już oibce giniazidlo mieści. 

A jednak w górę! glowy w1 górę! 
Jest w ludzie siiła n4 espożyta, 

zbaiwienie leży p0<l si ermięgą, 
jak taJ w popiele skra · ukryta: 

chcvćby ostatniią płuc potęgą 

dmuchajmy w tę skrę bożą, aż łain 
wsta111ie wstęgą. 

Lud jest opoką, o którą siiQ obcyicll 
Tządów, ru: eprzyjaciól na szych zapęclly roo
bij ają,. to narwa nieznaina dawniej s.ił'a, oo. 
k tórej „zależy Ojczyzny dz.i ś naszej 1 

p rzyszfość i. chwata" . Do 1niego zwrncił 
Z\\ raca s..ę Kasprowicz \ V si·l.nym wi erszu 

Do ludu p.0Isk1ie.go . 
łiej ! ludu ty polski! Siermiężna; ty rze·szo ! 
Nad \\tsfą, nad Wartą , nad Sanem i Bu

gtem. 
Czy d{l!ę ty lepszą wyorzesz swym p.fu-

g!ugiem? 
Czy iskry s.ię święte w twej pi.;ersi w ,y-

kszeczą 
I z kosą ty pójdziesz na boie1 i Z1n1oiie 
Dz:«edzictwo odbierać prastare a sw.:}je? 
Od w ieków ty idziesz, smaigtmy mf1edolą, 
I trudów i nędzy żelaiznym wciąż biiczem, 
A nie masz pociechy ty z. nikąd 1i w niczem, 
A rainy zakrz.epł·e dzi·ś ba:rdziej cię bolą. 
Bo czujesz swe prawo do życiia ·1 stofo, 

·Przy którym wciiąż 11nni ucztują pryspolu ... 
Od \v1ieków ty idziesz, krwią znaicząc sw.e 

ślady, 
Po ostrym bezpra1wia stąpając granlide ... 
Bóg Ciebie nagrodzi za krzywdy sowicie 
A szatan l'l)ie zwalczy i nile dial ci raidy, 
Gdiy jarzmo zrzuciiiWszy, ramio'tlla swe mł·o-

de 
Ruzprężysz i pójd1zksz zdobywiać swobo·

dę ... 
Na twoim s~taindairze znak „Zywiią ti bm-

1nią" 
Zgłoskami wyszyty złotemil widtnieje -

. Z niiln przyszłość sję wiąże 1b oo•sze na;. 
'dZlieje, 

· Że kiedyś na aJalrm Po W1: oskach za<lizw10rrllią 
I Jud się zgromJad2li 1i kosy natocFY, 
Aż ™Inią dokoła v..1 potwtetrZtiłej 1 przeźro

roczy ... 
· Na twoim sztandarze maik święty, jailc 1m1~ 
l(ościuszkh, co w.ia:rę pt0W1adził na dzua!la, 
A cMopiJ sz1L za nim, aiż 21Letr11ia jęczata ... 
Jlalk wid.mai znikali. w krwJ, kurzu i1 dymi·~ 
I ztamtąid! <lo wo·dzai przywlóklsey aranaty, 
Na Jego cześć gromkie wznosóLi: „w:iwia 

ty" ... 
Ten svtanda.r my mowu podiniesiem do 

. boju, 
Poszarpią go kule 1i proch go J<smali, 
Le:cz przed nfon struchleją zastęp.y Moska1i 
I Niemcy się zlękmą, a dlrżą z niepokoju --· 
Wydarte powrócą inam nirwy i siiola, 
Bo n~zej potęgi nikt zt.amać llfie zdola. 
Hej ludu ty polski! Od oieble ztależy 
Ojczyzny dziś nasz.ej rr przeszt·ość i chwa-

la, 
Bo ooa swą dolę w twe ręce oddała ... 
Twa· wiara i mitość wszystko zle zwycię

dięży 

I ty ją P-Oldźwigniesz z wiekowej mogily, 
Gdy mocen przystąpisz i św11aoom swej 

dziś wszedzre niezadowołoole, nędzę 1 ból 
odczuwając tęslwote za jakąś lepszą, dplą, 
za: szczęściem, niósł sk:airg;i nasze, iżale, bó
le ~ tęsknioty w potęiż.nych ~niaclt, jak 
uSa:lve ~egilnai", „Moja: pieśń wiiiecroma·· 
- przed) tron Stwó11cy Wsiz.ech~. 
W tych poezyach sWIOich d!ait wiyraz strasz 
nej gorączce, iakaJ trarwt w ®&iejsz.yich 
cz.asach wszystkich lud:z& - w tamtych o
pisał ŻYWQ il SZlCZerze życie chat ·wieśn[Ja .... 
czych z d01ą i medolą wlośafarn1: można 
więc do Kasprowk.za przystosmvał jego 
wfulsne storwa, że jest tym: 
Który powstał z. tej ziiem.I 
Który mi1ał w so1bre jej trud, 
Jej taJ emnocz;y, jęk ; 
Który z.ebnal z jej chat 
Zalniki lez 
I ,czekał, kiedy przyj<l'Zie wybaiwdeniia kres 
I z i·ej szumiących ·z:bóż 
Zgarndał ten dziwnie przejmujący szum 
I w swoim dum 
Treśc go· zamykał .i w świat 
Jak widką świętość ni:óst 

Ująl b0rle na!szej z~emnicy , muw\Ody i 
nied.iole, trudy ~ zmagania, męcz1eństwai ~ia 
Polskę ·i wiarę w Jej zmartw.ychwstarne, 
nędzę Jej synów i caJlej ludzilooścliJ - w 
Wliersze i nieslie j·e prz.ed świiat ·aaly. Tak 
tylko pi.siać potraliili najwięksi naS1i po·e.ci i 
niesi1e je przed śwat cały. Tylko p.isade 
on, n.ajw1iększ1y żyjący p1 eśn1>arz w PJ.lsic·e. 

~Jlm.ilmJLi\lftl!lftllli:.zxl:c---~-W\11 
Oft_:IJr:GI'_. "*--~· _ __ _ 'BS! -·-

Ziemie polskie. 
Z Pru~ .f.ta1.: ~1i•(am:,~ ~1.varr~i~ i i\' '1Ztł 

Z Oliwy donoszą, że tamtejszy ks. pro 
boszcz dziec.i po.lskie bterze dlo niem[ed\iie
go odldzialu .a gdy rodzice p1olscy na to Siię 
skarży1i, odpow~.aidal, że I11iie mrne po pJ·l
siku. Żałloiwa:ć wypada , że do przeważnie 
polSJkiej parafii.i P·O śmlerd · ·z3lonej pamięci 
ks. prnboszcz.ai Kryn.a przysłano pnobOłSZ
•cza 111: echęilnego narod0·wości poJsk i·ej. 

Elbląg. J aika nieznajomość rzeczy w 
sprawach katolickich panuje w redal\Jcy
ach pism ewaingelkkkh, cllowodimn 'tego na 
stępujący wypadek: „.Elb:iinger Ztg.'· p'i:szc 
w •numerze 206, że s.chwyiaJniO Jail\itcgoś O

szusta w suwni kapłańskiej. Mf.al OJ] przy 
soblire różne sfaiłsz01wane ates.ta r pis.ma po
leicające, pomiędzy ·innemt taikże 1od „kok
gium kardyinals'kieg10r" ( !) z Poznailllia. W li
dloczin.ie „Ebhinger Ztg." są<lZłl, że Pa'Pież 
mieszkai w PQznaniu. 

Z Wiei. Kr Poznańskiego. 
Wróble , nabyt-e oo p. MRryainai Gra:b

s.kJi,ego przez. p. Baiumgarta, jaik doniósł 
„Pos. Tagetbl." przeszły już na kio1loniz~
cyę. P. Baumgart zaś mi.był rdiobrai Ztotm.'.
Mi. PoLowne przy ki01eti lniow.roclaiwsko
Bydgoskiej. Tak więc, p;i1size ,,Dz. Kuj.'', 
zinÓ'Wi spora maiSa ludu poilsklt·ego dz.tękil za
słudze :nalflod:oiwej p. Grabskiego musi. wstą 
pić miei'SCla z wd.ziłnlnyich Kujaw przyiby
szom .niiemieckim z Zachodu. Ooraiz. JJii·ę
kniejsze wiooki ·n:aisze nia przyszłość . 

Poznań. P. f'. Miclratowslti z W. Kem
py sprzed.al wedlug „Pos. Ztg.'' folwark 
swój Konstyoowo wiei•Lkośc~ 450 mórg ku
poom zant-emyśl:sikiim Gerstmrunoowi, Sk10-t
nJckiemu i Uebchencn.vi zai 85000 mairek. 

Ze Slązka czyli Starej . PolskL . 
Bytom. Nieimiłai scena w szkole od:e

grala siię wi pJiątek pt1ZetdJ pPitu<l1niem o godz. 
11 w szkole II w Załężu pod BytomiJem. 
Pedel Grron<lziel wszedł w stanie na~:rym 
i z p.alącem s1; ę cygairem do klasy, w któ
rej wfaś.nie rnkt01r udz~:eJaJ lekcyii i prze
szkadzał w naiuce wyistwarzając · rówe 
glupstwa1 w pobliżu katedry. Na weziwa
nie reMora, .aiby opuśoil lok.all szikoilny, rzu 
cilt się Grzonld2Uel na rektor.a, który, niemo 
gąic mu sam pod!Olać, zniewolmy byl poi
wolać oo pomoc,y paK!cyantów. Ci ziwiąz.a 
nego .pedla odpro1wadz,iJi do aresztu. Grzon 
diz:uel którego nie m11nie zasłużona kara, 
byt iuż w c.zla!Sie swej sluzby wojsilrowei 
kiilkalkrrOltrni:e za różne brufaJ111ości kairainym. 

- - ------- --- ~--· - --- ---

~iadomości ze świata. 
sHy. Z Austryi. MiJnister handlu v. Call 1i 

· I twojej się spęka niewolli obroża, miniister ośw;iaity Hertel ustąpili; minister-
Bo w domu swym hędz,i·esz ty vrainem u sie- stwam,F.! zaiw1iadują tymcz.asiQIWiOI szefowie 
. „ . „ . ·.. bi..e: . sekcyi. W oojbiiższytrn czasie mianowani 
Czas rnny zabliźni, . wziterkli pogrzebie . zostaną m~ńistrarmu praiwdl01podobn1e czl01n-. · 
I brat.mej ~iłiośc.11 zabłyśnie ·nam zorze kowihe wpłyrwiowych stroruniictw. Spodzie 
Co smutek z tej chaty wyżente: ml1 wiLeIDi„. wają się, że ,mJ1ni'stren1 'oświiiaty wstanie 
HeJ ! cms to Ś\Vi'ąteczny i już nied.a!leki.. Aoilak „ · ~· 

. . . . . . . . , z Węgtier. Prezes min.1strów baron 
· . , .„ . ' ·tu<li'polskJ malował l(ia!sprowicz .w„h:-.. : :fejer;~~rY;.~Pot:lał ~ię do '?'mfSYi, .gdy~ ce-

cznycli wierszach „Z chał'U:PY~' i w utwo- sarz f'rnn01szek Jozef n1:e _11gJ<d~ł su~ na · 
rach inn}"ch'.. >Poza tern ·zW>rócil -,~ę. pi(}leta , . . pf9i.ekto\v~e z~QF.~~7re~fe, ?g.olnego, ~ra. 

1 do życiai d!zlis.tejszego i, widząc palllują-ce wa w:y.borczego, któr~ rri :alto z!rorłać iilę 

węg~erskiego opozycyjnego stronir1ctw3 
. parłainentatmego. ' 

Hłszpailia. Wynik \\ryborów wi Hisz
panii ~Wlllił rzqdowł więk~, gdyż 
wyibraoo 140 kandydatów rzą<llow.yrch, 64 
kQlliSerwaitys.tów, 23 irepubfil.danów, 6 ·nieza 
wislych, 2 regi-Ołl1[.stów. 1 3 karlistów. Pod
czas wyborów były w wielu miejs.cowi0-
ściach rozruchy. 

Telegramy po polsku. Na zapytanie 
mlinisterstwiai ikomuniJk:acyi, ina.czetnik kol~·i 
nadwtlślańskich zlożyl raport, iż depesze, 
redagowrane w jęz,yku polsktim, mogą być 
przyjmowane przez tel.egraf.~tów wszyst
kiich stacyi dróg rzecz•ORtych. 

Z różny~~ słrort .• 
Bochum. Pan. Ja,n Brzeskot z Bochum 

skaiz8Jily został przez sąd 1awrui1czy na 100 
marek grzywiny lub 20 dni więiiienJiia za 
oszczerstwo rzucone w „Postępie" na1 p. 
J. K0trpusa, sekretairza „Zjednoczenia za
v.rodowego polsikiegi0". 

Wanne. Ks. kapelta.n Tiillmainn zo
stał przesiedlony doi Men-O.em. J eg.o; miej
sce zajmi·e ks. kapelan W erth z Iierze
b 11ock. 

Już teraz trzeba przyg1otować 1,92 
mr., aby sumę tę wręczyć t.stJiweimu, sk·o
ro przybędzie z kwitem ahOinamentowym 
na czwarty kwartal. W każdym dloimu 
polsiktiim na obczyźnie winnl()I siię znaj.dować 
P;ismo polskie, zatem }esit też obowiązkiem 
każdego prawe.g10 Po.Jaka, aby rozszerzal 
gorliw:i.e „Wiarusa PoJskiego". 

Essen. Sąd najwyższej ilnstancyti roz
strnygnąf, że w wozie koJei elekfryiczncj 
nie w0:Lno nawet PIO•zostarw:aić z zapalJnern 
cygarem, choćhy siię go nie paJil.01• 

Dortmund. Gazety 11ienniecki.e p)sz4, 
że w fa1brykach wyrobów żelaznyich daje 
sliię uczuwać brak robortników wyuczonych 
(rz·emie.ś1ników). N1och tyllm fabrykti pod
wyższą zarobki, a pewnie dJsfaną 1 ta
kich robotników poddo:staitklbem. 

Aplerbeck. W k•op1aJ1ni „Margarete" 
:znalazł śmierć gómiik Brncingtraen. 

Langendreer. Górnl!k Lotzmainn .w
stał w kopailni ,,V·01Llmcmd" tak 1mebezpiie
cznie pokateczony, .iż umarł w <kodze dD 
d.:>mu chorych. 
&& __ 

Rozmaitości. 
114,075 obcych w Berlinie. Statysty

cz'Ile oblicz·enia wyikazują w mDesiącu siier
pniu pOłkaźną cyfrę 114,075 gośd, przyby
łych ~:> Berlii!na. Z t~ch p.rzypaidiaJ0 7344 
na Królestwo 1 Rosyą, 4565 na Austryę, 
3846 nai Amerykę, 1212 na Szwecyę, 1204 
nai D<ł'ni1ę, 1075 na Ainglę, 718 na f'rainc,yę, 
648 nai Hola111dyę, 455 niai SziwaJcaryę, 217 
111a Norwegli·ę, 199 na Wliochy, 132 nai Afry
kę, 107 nai msizpalJi1ę, 106 inr Azyrę, 66 ina 
tugialitę, 61 na Turcyę 1i1 39 •n:ai Austmłilę. 

Jakli jest adres „Dumy"? P.)czta pe
tersburska otrzymałai w ostartnkh diniach 
·kilka .prresyt.ek, ·zatadrewwanych dio Izby 
państwi01Wej ("Dumy"). Listonosze zainie
śm te pakiety do Rady paiństrwa, ale tam •ich 
nie przyjęt0. ii .sldet1<1WanQ je <llo sffil'aitu rzą
dlzą.cego. W seinacie również nie .chai1a!Th0 
,uch przyjąć 1 powol:aloo s:ię na t0t, że 1I1ie 111a

deszty tam }esz.cZie żadne w tYttn w:zględz:ie 
.imstrukcye. Biurolkrad nie chcą tych pa
P1i1erów tykać; jak zapowietrronych, a lis.to-
111osze p.iszą na kopertach: „adresat nie 
zmany, .nie zameldowany w policyi". 

Od Ekspedycyi. 
P. W. w Bottropie. Książka zamówio

nai zupełnie wyczerpana i nlgdtzie jej do
stać nie można. Prosimy wjęc ZJgłosić się 
do łi·erten, a tamtejsze tO'w. z pewnośc'ią 
chętnlie pożyczy. 

BACZNOSC RODACY. W BRUCHU! 
Wyibory do dózoru kościefnego i re-

prezentacyi Odbędą się: 

W Roo~bausen dnia 16 września 
w sobotę w lokalu pana Bittra od godziny; 
9 dio 12 przed pot a po_ pol. od godlz. 3 ®' 
6-tej. . \ 

Dnia 19 września w Bruchn u p. Ku .... 
chmia także od godz. 9 db 12 przed p;)t,_ 
I>O pot od godz. 3 d•o 6. 

W Hochlarmark dnia 21 września w 
cmvartek w loka:lu p. Lticke. Spodziewać 
si.ę trzeba, 1iz rodacy w dzień wYborów 
stamą jak jeden mąż do umy iwyborczej, a 
przez t-0 J)Okażemy, że jesteśmy świadomi 
naszych praw .i obowiązków. 

Komitet. 
l(allldly<Latami są następujący: 

Do dozoru koś:cielnegt0: 
WDjciech Chwilikowski. Józef Mrqzko-

wiak. · 
Do reprezentanc yi kośq;ietnej: 

W(alenty Kwrpińsfili , Strun. T omczak, 
Walenty Mmskow iak, Mard:1n Skrzypczak, 
Prandszek Ja.na.siak i Jakób Jaży. 

SAMOPOMOC 
1odbędzie walne zebra:ni•e d~1ai 18 bm .. t. j. 
w pooiedziałe'k o godzinie 4 po pot. na sarn 
p. Schemarnna w Wanne1, ul. Dworcowa. 
KaM\y członek wiJnien wziiąć w n!fem u
dztial. 
Zarząd Towarzystwa „Samopomoc kup
ców i przemysłowców polskich z W est-

falii, Nadrenii i sąsiednich okolic". 

\Vielki wiec przedwyb~rczy 

polski w Essen, 
odbędZJie sfę w niedzielę, 17 września o 
godz. 11 przed poł. w sali pana Van de 
Loo, przy ulicy Scbiitzebahn 58, na który 
się wszystkich rodaków z Essen i okolicy 
zaprasza. 

Mężów zaufania zaprasza Slię także po 
ndeważ tam mogą kartki wyborcze ode
brać. O jak najliczniejszy udział uprasza 
MIEJSCOOWY KOMITET WYBORCZY 

POLSKI DLA MIASTA ESSEN. 

W 1iec „Zjednoczenia zawodowego polskie-
' go" w Klettwitz na Łużycach 

oobędlzJie sli·ę w ll1.iedZ11elę, <lnilai 17 września 
przed' pol. o godz. 11, zara;.z. po nabożeń
stwie, w Lokalu p. Fischera. Na IJ!orządlku 
dziennym: 1) Zmiana ustaiw „Zjoon. zaiw. 
pol." 2) Nowe pnawo górnkze. 3) Jak.ie 
stanoiwliSko mamy zająć wobec wydzialów 
robótnhceyiCh. 4) R;ozmaii1t-0ści. Z .porwyższe 
go podan.iia. rodacy na l.użycaich wndzą, że 
w1iec ten Jest ba:rdlz.o walŻny, zatem jest o
bowli:ązkiem ka:Mego m wiec się stawi~, 
ażeby poznać ·nl{)IW'e prawo górnłcze. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie." 

W1iec „Zjednoczenia zawodoweg-0 polskie-
~" w Habingborst 

odbędz:le się w nierd:ziiielę, dlM 17, września 
po pot o giodz. 4 w lokailu P. W. Wescls. 
Na porzą<liku dZiienniym nd\Vei prawid gór-
,nkz.e, sprawy rwy:borów .ctio wydJzialów 
robotnkZYch, oraz wiai!ne spraiwyt dotyczą: 
ce naiszej organdzaicyii, zatem jest obowiąz~ 
kiem, azeby wszyscy człlon.lroWie Lucmia 
się staw1iR 

,.rZjednocrenie mwodowe polskie." 

Wiec „Zjednoczenia zawodowego polskie-
go" w Kamen 

odbędzie się w niedz•iiclę, <lnr.ai 17 września 
po pal. o ~odz. l.Yz. Na porządku dl.<~en
nym: Nowe prawo górnicze; spraw;y klna
psziaftowe i iJnne \\1aż.ne spraiwy. UcmY, 
u dz.fal rodaków piożądalllY. · 

„Zjednoczenie zawodowe polskie." 
r" 

Bacznośc I Z powodu, iż moja źo a 
odjeżdża w strnny ro
dz nne, wyprzedaję m je 

meble bard~o ładoe, 
bard.z'l tanio. 

czwt;.rtek 14 'w.cz e ś 1.1ia. r . b . wiecz.orem o godz. 7 

A.. 8t.ró J.Jńskl, 
o~terfeld, 

l.11. Fahuhorsbtra.sse 32. 

Potrzebna 
. służąca 

od 1 paździemika do 
wszelkiej r .) ~~ty. 

N. ·a~łam.it~t>Jk, 
,. , W ann~ 1!.: 

Un~r-°]'ntz o b. 

odbędzie się 

w .1 a· I k .~ w i. e c P. a r a fl a I ny 
. tutejszych katolików ~vsprawie wyborów kościelnych 
w sali pana H. Kuchem (Kolniscberhof.) 

O liczny .udział polskich parafian prosi 
J , , 
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~· ' :~ ~ ' „ •• „ 

,'' > ~ I~• I ~ ~ ,„:,~,\ ' : • • ,' • • \ 

·'. ": J + " 



( 

' Tow. zimn. „St>k.ół li" w Oberhausen 
donosi wszystkim druhom gniazda naue
g9., it urządzamy ·zabawę na p.liegnanie 
rekrutćw tf. dnła 17 w.rześnia na ~U pana 
Webera, ul. Duisburska. Na zebramu be
dą ćwiczenia wolne li na sprzętach i roz
maJte gry będą wykonane prze21 druhów. 
ćwk~cych. Początek zabawy ~ godz. 4 
J)O pot, na którą ·zapraszamy w.szystkich 
Rodaków i Rodaczki z Oberhausen i oko-
licy. Wydział. 

Uwaga. Druhów, którzy będą ot11cho
dzić ck> wojska uprasza się, aiby toi do 16 
bm. prze\vodnii~ząoemu oznaimHi, poruie
waż nie wiemy liczby dh., którzy na~ opu
szczać będą, a dostaną pamiątki. (3) 

Jan Horała, prezes. 

Tow. św. M·icbała w Recklingh.-Siid 
(Bru eh). 

W niedzi~lę, dnia 1 października ob
chJdzi Tow. św. Mlichała w Bruchu swą 
1.7 rocznicę na sali p. Kuchema. Uprasza
my wszystkich członków, ażeby ~ię punk.„ 
tualnie stawjlJ oraz Towarzystwa, które 
:zaproszenia odebrały, i te które dla braku 
adresów zapra.szeń nie odebrały. Pro
gram następujący: Od 3 do 4 godz. przyj. 
mv\vanie obcych Towarzystw, o godz. 4 
wymarsz dJo kości<.llła na nabożeństwo, po1-

tem dalsza zabawa na sali; o godtz. 8 teatr 
pod tytułem „Stary pfiechur i syn jego hu:
zar", koncert zostairuie wykonany przez ka
pelę p. Pietrygi. O jak najlicro!ilejszy U'

dzial członków ti gośćt prosi Zarząd. ( 4) 

Baczność Rodacy w Derne! 
W niedzielę 17 b. m. J godz. 3 W> poi. 

odbędzie się zebranie w celu zal'Ożenrn 
,,Soikola" na sali p. Langebein'a. ROdaków 
w Deme uprasza się, ażeby na.i wymien[lone 
:zebranf'e się liCZITTtle sta'Wlili., jeżem ROlda.kl""lll 
ta sprnwa leży na sercu. (3) 

Zwołujący. 

Wiece Zjed ·oczenia zawod. pol. 
WJec „Z. z. P." w Zach.- Brauhauerschaft 
()dbędzie się w niedzJielę, drrńai 17 września 
<l' g-Odz.. 4 po pJ.ł. w sa:h p. Bernarda ttappe, 
ul. l(oniJg-:WHhelmstr. Jest to pierwszy 
wlec w tej ok011/icy, przeto upraszai się Ro
<laków o najliczniejszy udZrat 

Na wliec przybędą mów1cy zaimiiejsoQI-

Wiec ,,Zjednoczenia zawodoweg.o polsk;e. 
g-0" w Bruckhausen 

1Jdbędzie s.ię w !TliiledZii1eię, dnia 17 września 
o g. 012 w JJ.kalu ~ Brunkla, Ałbrechtstr. 
Na pJ<rządku dziennym są bardw ważne 
sprarwy. ?<>między 111.iemi sprawa 1nowego 
·prawia górniczego, nauka o wyborach do 
wydziatów· robotniczych, sprawy I111trni1ez0 
a s.zcz~ólnie będą ornawiaine sprawy c.to
tyczące fabrykL .„Deutscher-ł(aiser". RJ
dacy ! komu leży sprawa robotnli:cza na 
sercu i który ni'echce hY'ć dręczony }alk .nie 
wulnik od! kapitalistów, ten niech podąży 
na niedzielny wiiec do Bmckhausen. Refe
rent z Bochum. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Wiec „Zjednoczenia zawodowego polskie-
ko" w Witten 

i,'.Hlbędzie sJę w medzJi.elę, dniai 17 września 
po polud. o g·od,z. 5 w 1okalu p. Koster. Je
szcze rodblklom zapewne jest w pam:ęci o
statnli w~ec „z. Z. P.", gdzie to wykryto 
r.:>zmaiŁte nieporzą<l!ki na tamtejszej fabr.y,
ce. Ażeby tę sprawę dalej popchnąć, uprn 
sza się r0daków aby i na te;n wiec licznie 
przybyli. Referent z Bochum. 

· „Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Wieee przedwyborcze, 
Wielki wiec przedwyborczy w Karnap 

odbędzie się w niedzielę dnia 17 wrz.eśma o 
godz . .Yi 12 przed pnlu<lni1em w sali! p. Le
ber, naprzeciiw poczty. PJorządek obrad: 
1. Zagajenie. 2. Nauka o wYborach. 3.Dla 
czego Polacy na obczyźnie wllinn.i głos.ft
wać ma R_oda!ka. 4. Dyskusya. 5. Zam
kinięche wieca. O biczny udzia.ł Rodaków z 
Karnap, Altenessen, tl..)rstermatik i '~Y 
uprasm s. t ę. Na w1ecu przemaw'.iać będą 
mówcy zamiejscowi .. 
Powiatowy komitet wyborczy polski dla 

powiatu Essen. 

Wiec przedwyborczy w Rottbausen. 
oobędzie Się w nredz~elę, 17 Wtt'Ześnia o 1. 
11.Yz przed poł. w .bkalu p. Borge.tpeister, 
(preyi p[Oetcie) przy; ulicy Vktortasfr. Sza
nowni rodaicy, jest to już ostatnie zebranie 
przedwybvrcze, powinnośc'tą jest wlec ka.
żdego Rodaka, aby na nie przybyli. Zwra
ca się uwagę, że będą mó"WlCy zamiejscQ'W~, 
także z ojczystych stfl.::m, przeto o liczny 
007.liał nodaków prosi 

Miejscowy komitet wyborczy polski. 

Wiece Związku Polaków. 
Wielki wiec polski w Kottenburgu 

przy l(astropie 
i0dbędJzi~ się W: niedzielę, dlnia 17 wrz:eśinia 
o gOldz. 4 1po pat w saili p. Barttinga, przy 
k()lp:a!Jirut „Graf Schwer·iln". 

Program: 1) Zagacten1e. 2) Sprarwa 
opieki duchownej. 3) Stosunek Polaków 
lłla! obczyź111;ie <lJo zniem~' tOj•czystej ~ nasze 
·związki wobec kraju r0dzilrunogp.. 4) ,,Zwią
zek Pofuków w Niemczech" a Straż. 5) 
Nasz.e towarzystwai ai Pooficya pruska. 6) 
~ez0ilu1cye. 7) Dyslkusyai. 8) Zamlmdęcie 
wLeca. 

·WszystlHch Rodaków z. Kottenburga, 
Ka·stropu, Rauxel, tla:bilnghoirst, Menged~, 
Gerthe, Holthausen ti ·całej o.kp.ltcy uprasza 
się o jak n.ajlk~niejszy udzUa1ł, gdyż chok±zi 
o bardzo ważne sprawy. 

„Związek Polaków w Niemczech". 

Wiec polski w Osterield 
odbęd'zie się w nie-dzielę, dru·ai 17 w.rześniia 
o godz. 04 po pot. w saDF p. Grześkorwiiaik, 
przy dworcu Ostetie1d-Siid. Nia- wLecu bę
dą omaw\iiatne ważne sprawy, dJtyczące 
Pot'aków, 1nai obczyźnlLe, także sprawa o
pieki duchownej w Osterfeld, przeto '°' U-
1c.ziny udział ~odraków z Osterfeld J okp'l1cy 
upraiszai się. 

,,Związek Polaków w Niemczech". 

WlfLKI WIEC W OBERHAUSEN 
odbędzie się w ruedlzielę. 17 wrześniia o 
godz. 12 w południe w lokalu „Dre«k-aiser
saail" w sprawli.e wyb.:>rów dozroru ilrośdel
nego i reprezentacyi. Uprzejmie zapra
szamy na wjiec wszystkich parafi:an z para
fii Serca Jezusowego n' 1>araf(ain Nadśw. 
Panny Maryi, gdyż to jest wiec ·dlf.a obu pa
rafij. Dalej BralCia <lo dztela, pokażcie, że 
w Oberhausen są też Polacy! 
Andrzej Czwojdrak. Franciszek Perz. 

r.fijcie na~wke tl 
Księgarnia polska w Habinghorst 
poleca wszystkie towary galanteryjne jako to: 
zabawkr dla idzieci, ozdoby wlosów dla pań, 
szczoteczki do wą.sów, grzebienie, świece, har
moniki,, noże kieszonkowe, olejki. wszelkie ma
teryaly piśmienne i wyroby papierowe, miano
wicie olb-rzymi wybór kart z widokami, powin
szowań. Dalej polecam wszystkie towary reli
gijne, jako to: krzyże, różańce, szkaplerze, 
fi!l{Ury wszelkiego rodzaju. Olbrzymi wybór 

l(SIĄŻEI( DO NABOZBNSTWA 
J powieściowy.eh, kalendarzy i t. d. 

Oprawiam obrazy wszelkiego rodzaju pod 
zupeln~ gwarancyą oraz dostarczam wszelkie 
obraz tak narodowe jak i. religijne. Mianowi
cie towarzystwom dostarczyć mogę stępie, pa
miątki wszelkiego rodzaju. Dla Sokołów naj
lepsze sokoliki, śpilki, broszki nar., Ja.ski, łań
cuszki itd. 

.Osobom, które wyżej wymienione towary za
mawiają, mianowicie Sokolom, daję wyscki ra
bat, jeżelr zamówią, za przeszlo 5 mr., i towary 
te dalej sprzedać bedą. Towary wysylam 
tylko za zaliczką lub za poprzedniem nadesla
niem pieniędzy. Zamawia:iących proszę„ aby 
zawsze swój dokladny adres podali. O popar
cie interesu prosi 

Marcin Jarczyński 

•;;;;.;o;;.;;.;;~; I 
• w~~~ I 
I prace piśmienne • I jak podania, wnioski, korespon- = 
• dencyę handlową i t. a., załatwia • 

• spiesznie i gruntownie • 

• biuro handlowe • 
•. J. Kwiatkowski, ! 

interes handlowo· komisowy • I w Herne. Neu•tr. 10. 1. 
·---·-··-···-·-Szanow•ym Rodakom z Herne i okolicy 
donoszę nlniejezem uprzejmie, iż przenosz~ tt:ój 

interes piwa 
flaszkowego i beczkowego z dniem 1 paid.ziernika 
rb. dl domu przy ulicy granicznej (Grenzweg nr. 44.) 

O dalsze poparcie mego i iteresu uprzejmie 
upraszam. Telef oni znie się można także rozmówM 
pod nr. 402 w Herne. 

Józef Relik. 
interes piwa .fla3zk:owego i beczkowego. 

0111nJD11~ WJIJo • . 
,,Nattałsze I na)l'!etełnłelsze tródło 

akupua"ł 

Wstystkie moje zegarki są starannie obc~. 
r ·nietc i na minutę uregulowane. Za każdy ze„ 
C&rek da~ 2 letnią piśmienną iWarancyę. Q. 
bawy nie ma żadnej, bo coby się podobać nie 
mialo, przyjmuio z powrotem i zwracam pie
niĄ<ize. Trzeba sic; koniecznie! przekonać., a 
kto nie kupi, toć trudno. ten sam sobie szkodzi. 
Zamów.einia i J>O<hiekowa;nia codzieanie na:d
thodzą. 

Olbrzymi wybor ! 
Giysto srebrne naipięknieasze zegarki z 

Matką Boską, z 2 zloconemi brzegami i z na)
lepszemi werkami .na 10 kamieniach po 12. 14, 
16, 18 i 20 marek. 

Najwspanialszy z Matką Boską zegarek, 
zlocone litery, i najozdobniejszymi zloconymi 
brzegami, cidki w srebrze i z najlepszym na 
10 kamieni prima werkiem tylko 26 mr. Zegar 
ka te(lo z pewnością nikt jeszcze nie widziail. 

Zegarek posrebrzany kluczykowy 5,90 mr. 
Zegarek niklowy cyi. kluczykowy 5,40 i 8 

mr. 
Zegarek pośrebrzany naJlepszy 11a 6 kamie

niach kluczykowy 7,75 mr. 
iegarek czysto srebrny cyi. na 6 kamie

niacła klucz. lub remon. z 2 zlooonemi brzegami 
prima werk 10 mr., - Ten sam na 10 kamie
niach po 12 mr. 

Laficuszki po 25, 30, 50, 85 fen., lepsze ni
kl()We po 1, 1,25, 1,50, 1,75 mr. 
Cenniki bogate na 500 ilu.stracye 
na zegarki,, lańcoszki, biżuterye, także skrzyp
ce, flety, klarnety, harmoniki, oraz noże, brzy
twy, Portmooetki i różne okolicznościowe po
darki wysylam bżdemu darmo i franko. 

M. Danecki, Miejska Gorka 
(OOtcben, Bez. Posen). „ 

-~~~-- li 
Szanownym Rodakom w Bru11kha11sen i okolicy 11 

polecam n;ój Ma·lulatu·r ę I 
w k!~!!~~~~~c~~~!~!!me· 11' 

akuratnie, go zawQdu tanio ) • ·i po cenach bardzo przystępnych. 

I An°8Staz;·· eeszc;ynski -li 
Ili ulica o ••• „k:"os~ruckhause:~„„.,.. 56. I ł 

Skład kapeluszy 
pod firmą: 

,~ Brocktiausener ·Huthaus 
zwany Guthaus poleca : 

kąpelusze, czapki, parasole, laski, 
bieliznę męzką 

(stary papier) !1 
nabyć można .... 

Drukarni „Wiarusa Polskie· ~ 
go·' w Bochum. l'JI 

~ • Cotylko wyszły 0EQ)[QJ[QJ[QJ{g 

kSiciżki do nabożeństwa: 

m 
m 
·mJ 
m 
m 
m 

DO BOGA; Małv zgrabny format dla dzleol. 

POBOŻNE MO.Dl V. Mały zgrabny form.d 
dla m!odzicży. 

MÓDLMY SIĘ. Sredni format. 

BOŻE BĄDŹ MIŁOŚCIW. Powezechnłl 
ceniona książka dla dorosłych, w zgrab· 
nym formacie. 

BOŻE BĄDŹ M!ŁOŚCIW. (Drukowa&!! 
, wielki.arni, tl.uR~:ew i literami.) 

SPIEWNIK KOSCIELNY pod tytułem: 
ZJ'bif.Q~ naijjw!~~x u ~.~~ -mty. 
w~~7ob. »ilę.§Jl..~ ~o.$o!@lg,,..oa. 
zestawił do pobożnego użytku w kościm 
i w domu X. F. Odrowski, pleban w Na· 
wrze, z dc><1nniean t&-eściwej ksłą!ld 
do uabozeństwa. - Dogodny formał. 
- ła i gustowna oprawa. Stron 368. 

!Ilf' · ,, \P. ks i.J żki zaopatrzone Sł w aprobato Prześwlet„ 
Władl ' ' nej i starannie wykonana w gnstownych oprawaati. 

Odsprzeaającym rozsełam na z~danie mńj cenniL 
S. Suszczyński, Toruń (ThornJ •. • 

Drnkarnia nakładowa. introligat. i hurtowny skład p1p11.ra 

Wszystkie powytej wymienione ksiąłki 
są do nabycia 

w K slęgarni ,Wiarusa Polskiego' Bochum, 
Jlalbteserstr. 17. 

w księgarni Danielaka w Wanne, ul. Dworcowa, 
w księgarni J ózefoskiego w Herne, ul. Dwor~ 

cowa 52. 
w ksiągarni .Józefoskłego w DortmUDdzłe, ul. 

WeN;:;;ikich składach trzeb& !4daó ksią.tek .ł 
do nabożetistwa, wydanyeh przez Sylwestra 

Baszezyttskiego. 

Polattear:o" • Bodni-. 



Nr. 167. 

O wyborach do parlamentu. 
:Wyb0trcą jest każ<lly obywatel pań

stwa nli.emliedkiiego, który skończył lub naj
później w dni'u wyborów skońc·ziy 25 rok 
tycia„ 

Wybiera kaidy; tam, gdz.ie jest umie
~czooy w spisie. Nikt mie mvie wybierać 
w dwóch mlieiscach. 

Kto przeprowadz1l się po zamkndęciu 
1-piiSów, powinten: przybyć nai wybory tam, 
gdzie jest zaplsany, a muszą go dopuśdć 
d.ui wybo1rów. 

WybJlry do parlamentu niemieckiego 
są taj.ne, to znaczy, że wybieramy P:J·Słów 
kartkami. I(artki. muszą ~yć z biia1lego pa
weru, ai mają mieć 12 centymetrówi dług·o
ści 1~ 9 szerokości. Na l®rtce ma być wy.
drukowane Lub napisane nazwisko i miej
sce ziaimdesz;kania kandydatai na posła) z ta
kilni dloidatkami, żeby go mJ<żna od razu 
odróżnić ::>dl 'innych vsób tego nazw.iska, 
zamiesxkalych w jednej m~ejscorwoś~1. Ta
kim dodatkiem jest przedewszystkiicm imię 
·chrzestne i stan lub zawód. - I(airtki po~ 
w11l1Jny byić czyste, niepoplamione i me 
wolno si.ę nai 1111ch 1x>dpisywać, am robić ja
kk:hkolwiek ZI1J1ków, ani pisać wdęceJ, 
prócz. }miJelnqa, nazv.1;ska, stanu lub zaiw10du 

DLA POLAKÓW NA OBCZYZNIE I 
\\·ychodzi w Bochum w Westfalii już rok 
piętnasty pismo polsko-katoL1ckie, narodo
we i ludowe pt. 

WIARUS POL~KI 
które co tydzień załącza bezplatny doda
tek religijno-powieściowy pt. 

„POSŁANIEC KATOLICKI" 

„Wiarusa Polskiego" prześladują wszyscy 
wrogowie robotników polskich dla tegl'J, 
że "Wiarus Polski" jest pismem robotm
czem, że broni robotników i o ich debro 
się stara. Z tego powodu prosimy naszych 
braci robotników na obczyźnie, aby roz
szerzali to swe pismo, aby wrogowie ludu 
nie zdolal1 go zniszczyć. 

Prenumerata \Yyinosii na październik, 
listopad' i grudzfreń 

TYLKO l,50 MR. 
a z odnoszeniem do domu 42 fen. więcej, 

Postbestellungs ... Formular. 
Ich bestelle hiermitt bei <lem Kaiiserli

chen Po~tamt ein Exemplar der Zeitung 
.,Wiarus Polskih aus Bochum (Zcitungs
preisli.srte 128) filr das IV. Quartal 
1905 und zahle an Abonnement u. Besten. 
geld J ,92 Mk. 
~. 

't:I li 

.oii 
-6 8 o 't:I": ..... IS;i o 
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Obige 1,92 Mk. erhałten zu habe1n; be
schemigt. 

. • . . d. . . . . . . 19tl ..• 

Kałserliches Postamt • • • • • 

Postbestellungs ... Formular~ 
kh bestelle hiermitt bei dem I(aiserJi

chen Postamt ei.n Exemplar der Zeitung 
.,Wiarus Polski" ans Bochum (Zeitungs
l>reisliste 128) filr das IV. Quairtal 
1905 und zahle an Abonnement u. BesteU
gekJl 1,92 Mk. .... 
.§~ 
~lt 
~~c 
"Cl.~ .„ ... c;i 

CQ .,,, 

::.e~ · 
~'tl 
~ ·111 

Obi1re 1,92 Mk. erhaJten zu haibeJ.n, b.e
Sthelnigt 

I.~ •• • d. • . . • . . 190..„ 

I 

.,, 1arusa 
Bochum, czwarfek IS-go lipca 1905. 

miejsca zamieszkania kandydata. 
I(aiżdy wYbuirca p0lsldi1 powinJiein wcze

Ś11Lej posfurać Się przynajmniej o Jednię kan
kę z naz:wdskiem k3Jlldiydiatai polskiego, a 
11Ji.e zawadzi· mieć w zapasie więoej kartek 
na: w;ypadek, gdyby, się jed!nai poplamHia, 
lub gdyby ją jaki przeciwnlilk zabral, na co 
zresztą ntkt ruie poiwinien pnwolić. 

I(arteczkę trzeba ow1inąć w czysty pa
pier lub w czystą chustkę i: ·Schować dv 
kieszeni lub pod kam~zeUkę, 1ale tak, żeby 
m1e wypadła. Kto się h0li, że mOłgliby mu 
po dmd:ze zabrać kartkę, powńnien konie
czni.ie w drugnej kieszerui mieć jeszcze je
dnę. 

Talk, zaopatrzony W i kartkę z nazW1-
s;kiem naszeg,J< kain<ly<llara, wchodzi wybor
ca· d'0, izby wyb-Orcz.ej. Tam dostaJe: darmo 
!kopertę, czyi»l1 torebkę papierową ze stę
plem: urzięd-O!Wym. - Z tą kopertą porwlinien 
wejść <lit> ubocznej izby, a gdzie takiej .i1zby 
nie ma, tylko stól zaskmuony, przystąpi:C 
efo tego st0lu, wyjąć z kieszeni kairtkę z 
na.zwiskiem polskiego kandydata, przeko
nać się, czy tOI rz.eczywł:ście p!Oilska kartka 
d czy We popIJamiona, poitem trzeba Się 
prZ'ek.J1I1ać, czy na: koparcie nie ma, prócz 
urzędlowego stempla, mneg.Y znalku i do
piero potem włożyć tę kartkę w ku-pert((, 

BACZNOśC ROBOTNICY! 

W Bochum wychodzi 2 razy tygodnio
wo pismo robotnicze pod nazwą: 

ROBOTNIK· POLSKI 
z dodatkiem pt.: 

„POSŁANIEC l(ATOLICKJ", 
w którym mieszczą się ewangielie, kaza
nia, piękne pow.ieści itd. 

„Robotnik Polski" jest pismem szcze
rze polskiem i katolickiem, które gorliwie 
zajmuje się sprawami robotniczemi. 

„Robotnik Polski" kosztuje na cały 
kwartał tylko 

50 PENYGOW 

a z odnoszeniem do domu 18 fen. więcej, 
to też latwo każdemu za te parę fenygów 
pismo to sobie zapisać. 

!(toby chcial, abyśmy „Robotnika Po1-
skiego" posylali jego krewnym w Po1sce, 
niech nadeśle nam 68 fen. w znaczkach i 
dokladny adres, a gazetę poczcie przeka
żemy. 

Postbestelluagsformular. 
Ich beste11e . hiennit bei dem Kaiserli

chen Postamt e'in Exempłar der Zeitung 
„Robotru'k Polski" aius Bochum fiir das 
IV. Quartal 1905. und zable an Abonne
ment un<l Bestellgeld 0,68 Mk. 
I» I 
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Obige 0,68 Mk. erhalten zu b.aiben, be
schein1gt. 

. . . ' . . . d. • . . . . • . 190.„ 

Kalserliches Postamt • • • • , 

Postbestellungs„ F ormular. 
kh bestelle hiennitt bei dem I(a.iserli

chen Postamt e.in Exemplar der Zeitung 
,,Robotnik Polski" aus. Bochum fiir das IV. 
Qa:rtaO: 1905. und! zaihle arri1 Aboml:ement umf 
Bestellgcld' 0,68 Mk. 
t'.;. 
"Cl-
.: J 
.M „ C" 
Ca W1 

~=~ 
.! li>·~ 
·c. t> .,, ... 
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Obiige 0,68 Mk. erhalten1 zu haben, be· 
schedrt 

.:.... . . . • d. • • • . . • 190 •.• 

jak się łist wkłada, ale należy uwtiżać, że
by z kartką wyborczą, arie wkladać innych 
szpair~łów, a mtanQwiiciie papieru, w któ
ry była zaW/Lntięta. 

Gd'yby kto otr.zymał kopertę znacz1,:mą, 
niech ją odda przewo<lniczq,cemu i zażąda 
rvi ez.naczon ej. 

I(omu wciśnięto kartkę niemiecką, 
n1ech ją w i21ibie ubocrnej lub przry zaslo
ruiętym stole zgniecie i schowa, gdzie jej 
n~kt nie zna1jdx.1e, a tylko I>0<ls.ką kartkę na
leży W: kopertę. 

Gdyby kto włożył iednę polską a je
dnę niemiecką kartkę, to obie był'yby nłe
waiżn:ie i g los byi niaJrTll prz.epaidlt Przepadł
by nam glos także, gdybyi ktOI włożY'ł wię·
cej kartek na jedne·goi kaindrydaita, bo tylko 
jedlna byłaby ważna. 

Trzymając zamkniętą kopertę wi ręku, 
przystępuje wybmc~ do sto~u zairządltl· i 

wymienia swoje naizwiskJ., ai kiie:diyi zażą
dają, obow.1ązany także powiedzieć, j·ak mu 
nai imię, gdzie mi,zszka, czem się trudni, 
czyli jaikii jest jego st.ani lub zawód.I i ile ma 
lat. Potem czeka, · a.ż plilsarz znajdzie jego 
1nazwńsko. w spisach wyborczych. Od wiy
wyb.:>rcy, którego n:a:zwislmi w spisach m
borczych zinalez111ono, odbiera pr.ziewo<ln1-
czący WiY·borów lub j.eg-0 zastępca kopertę 

Czytać gazety 
powm ten dziś każdy poważnie myślący 
człowiek. Im więcej gazet kto czyta, tern 
lepiej, KtDby zatem obok "Wiarusa Pols." 
pragnął mieć pismo z Polski, temu między 
iinnemi polecić możemy 

Gazete Toruńską, 
która zawsze stala po stronie Polaków na 
obczyźnie. 

Przalrplata na przyszły, to jest czwa!rty 
kiwairl:all, ceyli na paź,dlzfomik, listopad 
grudziień wynosi tylko 

l MARKĘ 50 FENY GO W, 
a z odnoszeniem 1,92 mr. 

„Gazeta Toruńska wychodzi sześć 
razy tygodniowo. 

Jeżeli abonent umrze wskutek nie
szczęśliwego wypadku zaraz lub w dwa 
tygodnie po wypadku, wypłaca Wydawni
ctwo zwykle z dobrej woli nie z obowiąz
ku pozostałej rodzinie 150 marek jako 
wsparcie na pogrzeb. Każdy aibonen1: Ga
zety ToruńSlkiej" otrzyma na Gwiazdkę 
zupełnie darmo wielki Kalendar na rok 
1906 J>Qd tyt.: Rocznik Maryański. 

P ostbesteHun gs„ F'ormular. 
Ich bestelle hiermit bei dem Kaiserh

chen Postamt ein Exemplar der Zei.tung 
„Gazeta Toruńska" aus Thorm1 fik <kiłS IV. 
QuartaJ 1905, und z.ahle an AbOinnement 
Ull1d Beste11gek11 1,92 Mk. 
t>. 
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Obtge 1,92 Mk. erhaJten zu haboo., be
scheirugt. 

• • • • • • • .d. • • • • • • 190 ••• I 
Kaiserlicbes Postamt . . . . 

Postbestel!ungs„Formular. 
Ich bestelle hiermi.tt bei dem I(aiiserli

chen Postamt e.in Exemplar der Zeitung 
„Gazeta Toruńska" aus Tbdm fiif dias IV. 
Quairtat 1905, 1md! za.Jl'le aat' Abo!nnement 
und! Bestellgeldl 1,92 Mk. 

.i'~ „ J :; „ . 
o a~ 
~:I f 
"''° „ !c~ ..... 
,e il 

Oblge 1,92 Mk. erb~ Z1U habe111, be
schem!gt. 

. • • . d. . . 190„. 

Rok IS. 

~ karteczką i nie otwderając jej, ani zaglą
<fu.iąc d'u jej wnętrza, wkladai za'l1aZ do urny 
wyborczej a pisarz zazn:aczai to w spisie. 

Wyborca może potem spokojnie iść do 
domu, gdyż spełmł swój obowiązek oby
wa tel:Sik!i~ 

Ale niech każdy piamięta, że przyjęte 
zostaną ty1lro karteczki, wł1JŻOne w urzę
d'ową, stemploiwan.ą kopertę bez znaku i 
tylko od ty,ch wyborców, którzy weszli do 
izby ubocznej lub- tam, gdZ1ie tak!iej izby nie 
ma, przystąpi·lli do zasl.onionego stołu. 
Trzeba tedy ko.niiecznhe zastJ.sować się dio 
przepisu. 

Kto nie ma rąk lub nie whada rękoma, 
kto. z powodu kalectwa nie. może sam wy
konać przepis<mych cz.ynności, może z so
bą zabrać przyjaciela, który mu w jego o.
becnoścli w przeznacz,.)nem m to miejscu 
włoży klartkę w kopertę i o<ldra przewo-
dniczącemu. ' 

Od<lalwat Jrnrtkri. można o<l g-0dlziny 10 
przed poł'ud1nlilem do 7 Po połudm.u. Nie 
trzeba przecież czekać do ostatniej g.Jdzi
ny, bo wtenczas zwykle ścisk bywa, a jak 
godzina sioo'ma uderzy, to już nikt kartkt 
oddać !llie może cboćbYi pól gvdziny i dtu
żej byl w izbh; wyborczej i czeka1 na 
sWl()lję kolej. 

CZYTAJCIE 

Przyjaci~Ja, 
który jest ze wzgJędu na liczne dodatki~ 
najtańszem pismem polskiem. 

„Przyjaciel" wychodzi w Toruniu trzy 
razy tygo<lniowo na wielkim arkuszu i ma 
następujące bezpłatne dodatki: Rodzina 
Chrześciańska, tygodnik, Przewodnik 
Naukowy i Literacki, Szkółka Polska, Go
spodarz, Kupiec i Przemysłowiec. Mie 
sięczniki: Ogrodnik i Pszczelarz kwartal
nik. 

Każdy abonent „Przyjaciela" otrzyma 
na Gwiazdkę zupełnie darmo wielki Ka
lendarz na rok 1906 p. t. „Rocznik Maryań
ski, Kalendarz katoł~cko-polski dla wszyst- " 
stkich stanów." 

Jeżeli abonent „Przyjaciela" umrze 
wskutek nieszczęśliwego wypadku zaraz 
lub dwa tygodnie po wypadku, wypłaca 
„Przyjaciel" zwykle, z dobrej woli nie z 
obowiązku, pozostalej rodzinie 150 marek 
jako wsparcie na pogrzeb. 

Postbestellungs-Formular. 
Ich besteJ!e hiennit bei dem Kaiserłi

chetn Postamt ein Exemplar der Zeitung 
,,Przyjaciel" aus Thom filr das IV. Quairtał 
1905 und z.ahle am Abomiemant unidl ._se.. 
stellgeld, 0,99 Mk. 
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Obige 1,92 Mk. erhaJten zu haOOn, be
scheilugt. 

. . . . . .d. . . . . . . 199 .. „ 

l(aiserlłcbes Postamt . . 
Postbestellungs„Formular. 
Ich bestelle hiermH beri dem Kal'seru„ 

chen Postamt die Zeitung ~,PRZYJACIBL~1 

aus Thom fiir <lla!s IV. Quairtal 1905 un4 
zaihle aJJJ A!Kmnammt 75 Pfg. (und 24 Pfg. 
~teJigeld), I , •---'·": , -') 

~.! 
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Ohlge 75 Pfg. (und 24 P.fg. Bestdlgdd) 
·m.tten Dl babm herireinilt 
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Baczność! 
.... D4wbrze I tanio ~ g 

kupuje się tylko ~ 

w składzie ·Skór a 
o . ~ I>'{ll ~ 

E. 
pod firmą 8 

Schlieper 
w Oberhausen. 

Najwięk§zy ·wybór i podeszew i derz
ehów, 01•az ?;(i·~zelkich artyl~młón· 

§zewsk' ch. 

= Kuprj obuwie 
u 

DEWERT, 
w Gelsenkirchen Ili, 

którego skład obuwia jest największym i 
na~stars;i;ym w miojscu. Największy wybór 
wszelkiego rodzaju obuwia od najzwyklej
szego do najlepszego. 

Najlepsze obu.wie tlo roboty. 
~l"Jwięk. w mł~jscm W81.rsztat )•epe1·a. 
Skora usługa! Najtańsze ceny! 

u Wllh. l'tewert'a 

• IWllll!ISeB 

... ~ 

fi 
':t/ł wraz z największym ł) 

e składem kapeluszy i czapek. : 
;t Bahnhofstr. 24. Derne Bah~~ofstr. 71. GJ 
~ naprzeciw Reichshallen. obok gosc1ilca Vo"h.. 1,~ 
'iii Telefllln nr. 903. ~ 

, · Niedościgniony wybór parasoli 9' 
('I.~ od słońcą, i deszezn 
~ • • 
• • • 

zn&nej, dobrej jakości ~ własnej robotf -~ od 1,50 m. 
do najwięc~j eleganckich. 

K A P E L U S Z E - ___ __ : ___ ____ _ 
no.jlepsze fabrykaty krajowe i zagraniczoe, 

ezapki, krawaty, bielłzna, :rękąwiezld, laski 
itd. po rzetelnych, tanich cenach. 

• F Wszelkie reperacye ~ 6 
oraz powlekanie para!.ioll wykonywa. się na. tye.zenie . na- iJ 
tychmiast we własnym warsztacie dobrze i tanio. • 

1Jl Bahn- I 1'tll" •• Jl 1Jl. Babn- · 
hof~tr. n. t11'80 1'Ift erbofstr. u. 

Po Iska nsłll&'a t»olska usług~! : 

••8$&•••a. 
~ 

W Gelsenkirchen.~ I 
tylko przy ul. Bahnhofstrasse, 

o_grodzie hotelu .,Bahnhofs-Hotel" 
naprzeciw nowt•go dworca znajduje się, jak dotąd, tak: i uadal 

„a ład ifotograf i cz ny 
·GERDA IA6 

12 fotografii wizytowych osoby dorosłej 1 90 mr. 
12 fotografij gabinetowych dorosłej osoby 4.90 mr. 
10 kart pocztowych z fotografią 1,50 mr. 
pod gwarancy~ wybornego wykonania o c.zem wiele tysięcy 

na.jlepszem SI\ świadectwem. 

__ W niedzielę otwarte eały dzień. === 
Wyborowe powiękBzenia. we Bardzo piękne zdj~cia1 dzieci, 

właanym zakła.dz'e. grup i rodzin. 

się zważać na dokładny adres· • 

W. Karłowska • •Plłi14'MWiMt!!WR1f:iWWt11•~ 
Zakład Przemysł. •. . A wo· ~icz'rn'sk1· . • .. „;~; 

w Pozaanin4 ~:~ • ~ 1 J \ ' . 
ulica Podgórna 1 ~a. · · 

poleca ws.zelk~ w GelSfitnkl1·t~hen, 
bieliznę kościelną, ul. Karola 7. 1iarlstr. 7. 

ornaty, kapy, bursy, poleca Szan. Rodakom ns obr.zyźnie swój 
..:t· ły itd. 

Specyalność; 

Chorągwie 

do kościołów i dia Towarzy~hv. 
L:czne uznnr ia i Hsty pochwalne. 

Bli.ższycł-, informacyj udzieh i o zlece~ia pro· 

si gł6\vny u1.st~}H ' a 1rn Westfalię i Niulr.cnię 

.Jan 'K1viatl<un~ski~ interes komisowy 
I 

w Herne, ul. Ncnstr. 16. 
---

kożuchów, bielizny, szelek, rekawficzek, łasek, 
portmonetek. 

R.eoara~ye, pociąganie parasoli od deszczu J 
slotica. 

Kra1viec p~lski 
Franciszek Dukat 

mieszka 

9IF' w Biillen ,e~ 
przy ulicy Friesenst.r. er. 15 . 
Najlepszy krój 

ceny umiarkowane. 

Szanownym Rodakom donoszę, iż osiedli
tem sie tutaj jako 

piekarz polski. 
Proszę Szanownych Rodaków o poparcie 

mego przedsiębiorstwa. 

Józef Tuszkowski, Langendreer, 

Elementarz 
dla dzieci uczących się w 
szkol tylk o po nitmiecku. 

Jestto najlepszy elementarz, jaki 
dotychczas został wydany, dla tego 
powinien znajdować ~ię w r~ku każ
dego dziecka polskiego n:i. obczytnie. 

Elementarz wykonany jest bardzo 
gustownie. ozdobiony licznymi obraz
ka.mi, a ułożony tak, że dziecko umie
jące c~ytać po niemiecku, łatwo si~ 
nauczy po polsku. 
Cena 30 fen., z pYzesyl!.·ą 40 fen., 

Adres: Wiar. Pol. Boehnm 

warsztat kra1 iecki, 
w którym wykony-wa wszelkie pace kra· 
"n'ieckie p)d gwarancyą d.:ibreg~ leże, 1ia 

l trwałej materyj 

po cenach umiarkowanych. 
o o 

o 

U'VAGA: Kto pragnie mieć ubrani~. 

p!ilto itd. niec:li m~pii:;r.e mi n.-. karcie, 

p rzybędę z próbam i wziąć mi11r ' . 

SC 
Filia 

Kirch weg 14 O 

Największy skład 
t,łD.§ Ze~~~w· I. ~'łUu 

litr 

. W. B r u g g e m ·a n n 
w Gebenkirchen III. 

Markgrn.f~n etr. Markgrafenstr. 
poleca Szan. Puolieznośei swój 

--- powóz -----
w razie Vi'Csół, chrzcin i wyjazdów 

wycie~zkowych . 
Tak"amo poleea karawany po;rzcbowe tak ·wielkie, 
j:i.kc też małe dla. dzieci. - Oe'ly bardzo umiarko"'ane. -
Zamówienia przyjmuje 

Stefan Rejer, • 
Gelsenki.irchtm 111. Markgrafenstr. 

oraz właaeiciel um. 

••=+••••• 
I ~ BACZNOŚĆ 
~ BODA.CY! 
\ł' .Re•~ kHnghau.sen-Siid (B1•nch) ul. Maryańska 1 J • 
~~ naprzeciw składt1 ksi~żek pana S ymańakiego ~ 

znojduje się jedyny 

Polski skład trumien i warsztat stolarski. 
PoleC11.m s2~nownym Rodakom moj bogato zaopatrzony skład 

trumien z polskiemi napi~a.mi, od naitańszycb aż do najdroż~ych. Na 
żąda.nie dostarczam także karawan tła do1·osłyeh i dzieci po najtańszych 
cenach. P lecam także wianki żałobne na pogrzeby po na,jtańszej 
cenie. Zwracam też uwagę r a mój "I# ar8ztat, w którym wykony
wam wszelkie prace stci)ari;kie1 po cenach umiarkowanych. 

ANTON9 SIBILSKI, 
stolarz polski 

w Reklingchau~ua·8n!I (Brucb) Marienstr. nr. 11. 

' *WW&# c 

Zakład spożywczy 

S. · Windmiiller ,-
Bahar..otnr. 28_ Herne, Recklinghaus~n·Siid, 

Rochumer 129. 
Poleca;n TJO najtańszych cenad1 najlepszy towar: 

Naj lepsza mąk:::. pszenna funt 12 fe n. 

,, " " " 14 ., 
„ „ cesar:ska „ lG „ 

:N"aj lcps;,,y makaron do polewki funt 22 ~' 

Xaj lepsze śliwki font 20 ,, 

„ szare mydło „ 13 „ 
, i mydło .v.iarniste „ 14 ,, 

Najleps zy tutejR.zy tłuszc7. do kraszenia funt 4 2 fen. 

timalec po 1 g'' arancyą czysty funt fi O fen. 
Kiełbasa ,,Plockwurst" funt ~O fen. 

Kiełbasa .,Mettwurst~', font 72 ·fen. 
Xlijleps:r.a margaryua font po 4:), 50, GO, 70, 80 fen. 
Najlepsza ka,•ra funt po 70, 80, 9 · •, 1,00, 1,ln mr. 

Paradne . dadatki za zaaczkl rabatowe 
lladeszły co dopiero t 



• 

nie będlie nach·.><lzić domn tya, którzy swą wyprawę jako to: 

~ Diebłe, o;;niska„ łóżka, 
itd. na c:lphtę alb~ za gotówk~ htpowsć będą n 

.Jc•nasa Utłsmmanna w Hernt~" "· d. Heyd tr. Ii. 

znaczne 

Fm'llllll• zniżenie ceny 
1 

• ,>rml 

jłO ~enac~a. jak na~tuńszych. 
Zakt:pi<me rzeczy od.;t.:i.wiam fr~nko do domn. Usta~-=t1Y 

"' Za gotł1wkę. 

Piecyki do ogrzewania9 
dla tow.u·zy~tw 

wykonywa 

prędko i tanio 
Drnkai·r.da 

BaJur1er i srlłka, 
S f a n i s ł a w J a •1 k o tv i a k; . , Wiarusa Pol· 

tddego0 

ul. Dwu n owa 74 Herne, . B.1hnhofstr. ;4 
HE.n.~F., Keust1·. ;:5. 

a · Baczność 
~m_-- Rodacy! 
jedyny polski skład mebli oraz całkowitych 

wypraw w Wanne. 
ul. Bahnhofstr. 104, naprzeciw lokalu S~hafera. 

Polecam mój bogato zaopatrzony skład mebli, ma
szyn do gotowania, wszelkich sprzętów emaliowanych 
kuchennych 01a.z wózików dla dzieci we wielkim 
wyborze. 

Za gotówkę! Na ocf płatę? przy odpowiecluiej wpłacie. 

I chaj hasłem 

Kanapy i materace wykony,rnm 
we własnym warsztacie. - Stare ma

terace przerabiam spiesznie po cenach 
niskich. - Szan. 
RCtdaków proszę 
i nadal o ła
skawe poparcie 
mego prz"!dsię
biorstwa. :Nie-

każdego będzie: s,vój do swe.go. 
Z wysokim ::>zacunkiem 

Jan Baransk:t 
li 

1 
~· ' I • 

0 
, > > • " I ' t ' ~ ' 

BAUMER • 
1 

zegarDlistrz i dot~ilI, 

w Bod1u1n. 

Zręc:1ne szwacJ;kł 

do szycia łarłuchów 
p

1

rzyjnn1.je ciągle 

Hdl R~t-ttsch t ld i sp. 
w Essen, 

ulica. Hottstrasse nr. 4. 

Bochum, Maltheserstr. 17 
można nabyć 

papier listowy 
z pieknymi polskimi napisa'fffi 

Cena za jednlł teczk~ z 5 arku -
szami 5 kopertami 10 fen., z prze
syłki\ 1.3 fen., Kto z mówi od i·azu 
20 teczek, otrzyma. przesyłkę franko. 
Należyto~ prosimy przesłać naprzód 
w markach pocztowych (w liście). 

Markrstrasse nr. 22. O B E R H A U S E N, naro~ni:C ulicy F.dedr. i Kadstras~e. 

Największy sklad. 

z e g a r k ó w k i e s z o n k o w y c b, 
towarów złotych, regułatorOw · 

oraz wszelkiego rodzaju żegarków ściennych 
i bud z i ko w 

111..CJ o najlepsz.-j jakości po ZlllłDJ'"łt ta n! c h e cna e 11. 
Specyalność : 

Pate:ntow-a~e obrączki ślubne 
w olbrzymim wybor.r.e i we wszystkich formach. 

W1•1•sztat repei-atRy.,1ny. ~ 

OBUWIE 
ku ~·11je sit; 

Herne, lV d o m u o b u .\v i a 

H. SC HU L TE, 
ul. Dworeowa nr. 54. Herne, Bahnhofstr. nr. 54, 

Naprzeciw ul. Nowej-Neustr. 1.- Pol~k~~ usługa.. ~ 

właścidel 11. Ge1•ber, 
Kamen, narożnik ul. vV eststr. i Schulśtr. 

Najstarszy i największy w Kamen inte.res specyał. 

Eleg. garderoba dla panów i ehłopeó \V . . 

I f Pracownia ubrań podług miary 
przy gwarancyi za dobre leżenie. • 

Wszelka garderoba do roboty. 
S~ecyalny odd.zjał 

OBU 
dla pań. panów, i dzieci tylko dobrej i trw2!f.j 

jakości, po cenach bardzo tanich. 

Najtańszy i największy chrześc i a Ii ski s k ł ad w m:ieJ~Cu. 

N~,~~ ań8ze ź ·ó · o zak'·mpn 111a_„ enr ren, 
Herne. Bahnhofst1•. lOc1 

· leryj na suknie, obrań -a Dłęż. 
czyzn i zief'i oraz kon e c;tyi da 

~~ niewiast. ~ 
Zawsze polska usluga. 

/ 
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Kwity do zapisania ,.Wiarusa Polskiego" na poczcie. 
P ostbeste Hungs-F ormular. 

· J • Ich bestelle hiennit bei1 dem Kai.serll„ 

ichen Postamt ein Exemplar der Zeitung 

„,Wiarus Polski" aus Bochum (Ze.itungs
prejsJiste 128) fiir das IV. Quairtal 

1905 nn<l zahle an Abonnement u. Bestell

gcld 1,92 Mk 

Ob;;ge 1,92 Mk. erhailten zu haiben, be

scheiifll1gt. 

. . . d. . . . . . 190.„ 

l(aiserliches Postamt • • • . 

Postbestellungs-Formular. 
Ich bestelle hiermit bai dem Kaiserh

chen Postamt ein :Exemplar der Zeitoog 

,,Wiarus Pvlski" aus Bochum (Ze,itungs

pretisliste 128) fii r das IV. Quartal 

1905 und zahle a!II Aboooement u. Bestell

gel<l 1,92 Mk 

PostbesteJlungs-F ormular. 
Ich bestelle hiennit bea dem Kariserli

chen Postamt ein Exemplair der Zeitung 
,, Wiarus Polski" aus Bochum (Zeitungs

Qreisliste 128) filr das IV. Qururtal 

1905 und zahle a1n Abo1rnn.e1ment u. Bestell

geldl 1„92 Mk 

Obti.ge 1,92 Mk. erhalten zu ha.ben, be

s-cheimgt. 

. . . d. . . . . . 190„. 

Kaiserliches Postamt . . • . 

Postbeste llungs„ Formular. 
Ich bestelle hiermit beii1 dem KaiiserH

chen Postamt ein Exempla·r der Zeitung 

,, Wiarus Polski" a us BochUITTl (Ze.ituings

Qreislistc 128) filr das IV. Quairtal 

1905 und zahle ain Abcmneme,nt u. Bestell

geJ.cli 1,92 Mk 

a !W:UW J 

Postbestellungs-Formalar. 
kh besteUe hiennit ben dem Kaiserlt

choo Postamt ein Exemplar der Zedtoog 

„Wiarus Polski" ans Bochum (Ze.itungs

prensU.ste 128) fi.ir das IV. Qucurtal 

1905 und zahle am1 Aboooernent u. Besrtell

geJ<l! 1,92 Mik 
?. I 
.g~ 
d" :;; ~ -\ 

c. b llO 
"C 0$ ~ 
·- ~ t ... a1' .,.. u:; • ......., 
e. Q,) ..., 
o "Ó 
i:.. c::; 

O~ge 1,92 Mk. erhalten zu hahell1, be

scheimgt. , 

. . . d. . . . . . . 190.„ 

KaiserHches Postamt .•.. 

Postbestellungs„Formular. 
Ich bestelle hiermit beii dem Kaiiser1J1.. 

chen Postamt eiin Exemp.lar der Zeitung 

„Wiarus Polski" aus Bochum (Zeitungs

Qreisliste 128) flir das IV. Quairtal 

1905 und zahle an Abonneme:nt u. Bes1eJ1-

geld 1,92 Mk 

mA .wg • 
Postbestelluogs--Formul ar. 
Ich bestelle hiennit bci1 dem K<JJiserh

chen Postamt ein Exernpfar der Zeiitumg 

,,Wiarus Polski" aus Bochum (Ze.ltu:ngs-

2re.isliste 128) fiir das IV. Quairtal 

1905 ood zahle an Aboamemient u. Besteli
ge1ldl 1,92 Mk 

Obf.ige 1,92 Mk erhalten zu hahen, bc

schein1gt. 

. .. . d. . . . . . 190 ..• 

l(aiserliches Postamt ...• 

Postbestellungs· Fo~mular. 
Ich bestelle hienn[t bei dem Kaiiserli'

chen Postamt ·ein Exe.mplar d:er Zedtung. 

,,Wiarus Polski" aus Bochum (Ze1tungs

p_reisliste 128) ftir das IV. Quartal 

1905 u1I1dl zahlte a1n Abonnemeint u. Bestell-

gel<l1 1,92 Mk 

Oblige 1,92 Mk. erh.a.lten zu haiben, be- OIJl:ge 1,92 Mk. erhaHen zu ha!ben, be- Ob.ige 1,92 Mk. erhalten zu harbe111, be- Ob:~ge l,9f? Mk. erh.alten zu haben, be-

scheiJ111gt. scheimgt. schein11gt. schemngt. 

. . . . . d. . . . . .. 190„. 

KaiserJiches Postamt 

Postbestełlungs„ F ormular. 
Ich bestelle hi·ennit bei1 dem Kaiiserli

chen P<>stamt ein Exemplar der Zeitung 
,,Wiarus Polski" aus Bochum (Zeitoogs

prei:sliste 128) fUr das IV. Quairtal 

1905 und zahJe ain Aboonement u. Bestell

geJd 1,92 Mk 

. . . d ...... 190„. 

ł(aiserliches Postamt . . . . 

Postbestelluogs-Form al ar. 
Ich bestelle hiermitt bei dem l(a.iserli

chen Postamt ein Exemplar der Zcitoog 

,,Wiarus Polski'' aus Bochum (Ze.itungs

preisliste 128) filr das IV. QuaJrtaI 

1905 und.i zahle' ain Abo1runement u. Bestell

geld 1,92 Mk 

.... d ...... 190 .. . 

Kaiserlicbes Postamt . . • . 

Postbestellungs-Formul ar. 
kh bestelle hiermit beri! dem l(aiiserH

chen Postamt e1n Exemplar der Zeitu111g 

,, Wiarus Polski" a'Us Bochum (Ze.itU!Ilgs
predsliste 128) filr das IV. Qururtal 

1905 und zahJe an Abonnement u. Bestell~ 

gekt 1,92 Mk 

. . . . d. . . • 190 ..• 

l(aiserliches Postamt 

Postbestellungs„Formular, 
Ich bestelle hiermit bci dem Ka~serlP

chen Postamt ein Exemplar der Zeitung 

,, Wiarus Polski" aus Bochum (Zeitungs

prelisliste 128) filr das IV. Quartal 

1905 und zaihle an Aboirmement u._ Bestell- -
ge~dl 1,92 Mk 

Ob.ige 1,92 Mk. erhaJten zu hwbe.n, be- Ob\i.ge 1,92 Mk. erhalten .zu ha:ben, be- Ob.Lge 1,92 Mk. crhalten zu haibe111, b-e- Ob!ige 1,92 Mk. erha.lten 1Al harbe1n, be-

schein;gt. scheinigt. sclteimgt. scheiitngt. 

. . . d. . . . . . 190„. 

Kaiserliches Postamt • . • • 

P ostbestelłu ng i· F ormular. 
Ich bestelle hiennit bet dem Kailiserli

chen Postarnt ein Exemplar der Zeitung 
„Wiarus PolskJ" aus Bochum (Ze.itungs

~reisliste 128) filr das IV. Quartal 

1905 und za:hle: Clln Abonnement u. BesteJl

geld 1,92 Mk 

O!Mge 1,92 Mk. erhaJ.ten zu haben, be-

~cheimgt. 

J I , . • • „ . . . . d. . . . . . 190.„ 

Kalserllcbes Postamt • • • • 

. . . d. . . . . . 190„. 

l(aiserliches Postamt . . . . 

Postbestellungs-Formular. 
Ich bestelle hiermitt bei dem Kaiiiserli

chen Postamt cin Exemplar der Zeitung 

,, Wiarus Polski" aus Bochum (Z~itungs

;preisUste 128) filr dias TV. Quartal 

1905 und zahle an Abonnement u. Bestell

gel<ll 1,92 Mk. 

~.:. 
re-

:!: . 
os~ ""„ li> 

- til o 
.!!1111~ a. cp 
"'O a. 

~1 
Ollhge 1,92 Mk. erhalten zu baiben, be

schcimgt 

. . . . . • . d. • • . . • • 190„. 

Kałserltches Postamł :· • •• 

. . . d. . . . . . 190.„ 

Kaiserliches Postamt . • • . 

Postbestellungs· Formular. 
Ich bestelle hiennit beli! ·dem Kaii·serli\

chen Postamt em Exemplar der Zeiitwng 

„ Wiarus Polski'' aus Bochum (ZeJtungs-

2reisliste 128) filr das IV. Quairtal 

1905 und zahle an Abonnement u. Bestell

geld' 1,92 Mk 

~~ 
rt:i-

~ ~ . 
~ ... ~ 
'O CIS G.l 
- Ili(.) 

~Ili·~ a. CIJ -g.C 
P>I ~ 

~aq 'ooq~ nz u~mµ~ ')fW Z6'1 ~-'Y<IO 

scbcimgt. 

• . .• d . • . . • 190 ... 

l(alserliches Postamt •. • ~ • 

. . . d.. • . . • . 190„. 

l(aiserliches Postamt . . . • . 

Postbestellungs„Formular. 
Ich bćstelle hiennit beli1 dem Kaii.serli

c?oo Postamt ein Exemplair der Zeiturng 

„ Wiarus PolskJ" aus Bochum (Zeiitungs

prerlsliste 128) filrr <l:as IV. Quarlal 

1905 und zahle am: Abonnemoot u. BestclJ„ 

ge.łd I ,92 Mk 

Obige 1,92 Mk. erhaJte.n zu haiben, be- -

scheimgt. . . _ • 

. d~ • 190.„ 

~ Postamt •••• -



Ir, 212. loobnm, piątek 15·11• września 1101. 

----------~-----------=--------_...;-----------------------~-----------------------WJ c b odzi cC>dzitnnJ1 z wy1atkiem dni pośw1attcznycb 
przcd1>lata kwartalna na poczcie i 11 listowych wYno~i 
1 mr. 50 fen., a z odBOszenlern do domu 1 mr. 92 fen. 
Wiarus Polski" 1apisany Jest w cen::!ku Docztowym 

I Imię Boże za Wiarę I OJczyznc i. 

Za inseraty placi sie za miejsce rzą,dka urobne~o dr11 hy 
ogloszenia zamieszczone przed inseratami 40 fen. ](tti 
czesto oglasz.a, otrzyma rabat. - Listy do „ Wiarld' 
Polskiego" należy frankować i podać w nich doklt • 

'" t>?d znak.iem „t. volnisch" nr. 128. ny adres piszącego. Rękopisów sie nie zwrllcil 

f?nrlakcya, Drnkarnia i Keięgarnia ~najduje się w Bochum, przy ulicy Maltheserstrasse. - Adres: ,,"Wiaras Polski", .Bochum. - Telefonu nr· 1414. 

g 

Rodzice polscy 1 Uczcie dzlecl 5we 

jlł\twi~, czytać ł pisać DO polsku! Nie jest 

łtllklem, kto potomstwu swemu zniem

~rye &ł~ pozwoli I 

i wypadkó dnia, 
Pamiętajmy o obowiązkach narodowych. 

Ile z•iemi w ręce naszej - tyle Polski; 
ilu czytelników gazet polskich - tylu 
świadomych swych praw obywateli - Po
laków. 

Wobec giermanizacy·i uprawianej obe
cnie przez urzędy państwowe, przez szko
lę i nawet przez l(ościół, winniśmy się z 
tem większą energią trzymać tych środ.
ków, które nam jeszcze pozostały, do u
trzymania narodowości naszej i obrony 
praw naszych narodowych. 

Tymi środkami są gazety polskie a dla 
Polaków na obczyźnie „ Wiarus Polski", 
który na zasadach polsko-katolickich broni 
zwłaszcza interesów robotników polskich 
w ogóle, a interesów robotników polskich 
na obczyźnie w szczególności. 

Jednając „Wiarusowi Polskiemu" czy
telników, jednamy zarazem sprawie naszej 
nowych szermierzy i wzmacniamy szeregi 
nasze. 

O tern pamiętać winniśmy obecnie przy 
zmianie kwartału, zapisując „ Wiarusa Pol
skiego" dla siebie, dla krewnych w Polsce 
oraz nakłaniając oziębłych dotąd Rodaków 
do zapisania sobie polsko katolickiej gazety 
robotniczej1 jaką jest „Wiarus Polski". 

Rodacy! Ile ziemi w ręce naszej -
tyle Polski; ilu czytelników „Wiarusa Pol

, skiego" - tylu świadomych praw swych 
obywateli Pola.ków. 

Czytanie gazety polskiej iest narodo
wym obowiązkiem każdego Pohl:a. 

Prasa rosyj~ka w części coraz rozsądniej 
zapatruje się na sfósunek Rosyi do Nie-

miec. 
Niemcy osamotn1101ne w -0statn!'m cza

sie stam!y s i ę Zlllów zlbliiż.yć do Rosyi. 
'\\',1elka część gazet nosy jskiich ostrzega 

:ednakowo.ż przed zbyt przyjaźnym stó
sunik iem Rosy,!1 dlJ· N1em''ec, gdyż korzyść 
z tego rn aj;:i ty lko N:emcy a Rosya szkodę. 

Telegramy, . 
P o z n a ń. W środę w południe zło

żył Arcybaskupowi ks. dr. Stablewskiemu 
wizytę minister spraw wewnętrznych von 
Bethmann-Hollweg w towarzystwie na
czelnego prezesa Księstwa. 

P e t er s b u r g. Car mianował księ
cia Ludwika Napoleona gubernatorem Kau
kazu. 

Tok i o. Wybuch, wskutek którego 
zatonął w Saseto pancernik „Mikasa", na
stąpił wśród podejrzanych okoliczności. 
Podczas katastroiy zginęło około 600 ma
rynarzy. 

Dokument 
dla ludu polskiego na obczyźnie. 

Z życzliwej strony utrzyruni•~m '! na
stęl>Ujący plakat: 

Porządek nabożeństw. 

Marten od 6 do 13 wrześn!a: (S "!ptembł'.r). 
liorde od 13 do 20 września (Sept.). 
Lii1genrdo·rtmund ()d 20 do 27 wrześni'l. 
I<astrop od 27 wrześn. dio 4 paźdz. (Old.) 
łlorsthausen()d 4do12 października (Okr.). 
Aplerbeck od 12 d·o, 18 paź,dz. (Okt.I. 
8arop od 18 do 25 p,aiźdz. (Okt.). 

Asseln od 25 d1}· 29 paźdz. (Okt.) 
l(ourl od 29 paźdz. do 2 l'istopa<la (Nov.) 
Menge<le od 2 do 8 listpadai (Nov em ber) 
Brambauer od 2 clio 8 lustopaida (N0IVemb.) 
Rauxel od 8 dJo. 15 hst (Nov.). 
Bornig od 15 do 23 list. (Notv.). 
ttuckarde ·Od 23 doi 29 ":·st~1da: (N.w.). 
Ail1nen od 29 ilst. dio 5 grudnia, (Dez,). 
Kirchlnde .od 5 do 12 grudnia (Dezember). 

Przedruk wzbroniony. 
Drukarnia. Spółk. e. G. m. h. II. w D<,rtmundidc. 

A więc przedruk wzbroniony! 
Filary centrowe wydrutk.J1waily w dru

karni diortmundzkiego „Dzuenn~ka" po1rzą
dek 11abożel1stw ale, by się czasem ogól rn
botników polskf1ch z „Wiarusa Polskiego" 
nie dowiedział 01 ruaibożeństwie, \\rJęc d-Oda
n-0, że „Przedruk wzbroniJOny!" 

Pytamy się księży owych, dla kogo 
OI11i tedy naboiżeństwai urządzają, jeżeli 111tle 
chcą, by się ogół rnbotnrików p.Jlskich o 
o·wych nabo,żeflstwach do1w1tedzial ! 

Odpowiedź la twa! Oto dla tego, po
nieważ tak ,,Wiarus P1olsk1" jak ogól ro
botnilków polski.eh stoją na grunate nairo
dm\ o polskim. Dokumc1nt p0i·wyższy 
św1iaidiczący, dio jakich \Vybryików pr.)wa
d'zi za.cietrzc,vienic politycźne u f fa rów 
cent11o·wych, zachowamy, gdyż oddai 0111 z 
z pewnością znakomtte usługi deputacyi, 
)r:lka wysłana zostanie do O" ca św. Piusa 
X-1ego, który to już raz pJtępil stanowczo 
takie postępmvanie pJ1itykujących iksi'ęży. 
Dlokument ów rzeczy;wiście śwrietnie nau
struje, jak pojmują księża centrmvi obo
w 1:<izek d'Uszpasterski wobec powi:erzo
nych ,ich pieczy mvi:eczek polskkh. 

Odzie <lziś śle siię mi·sy.:inarzy nal\vct 
d·o dzr'ikich, do Afryk11 i Australrii, by sloiwo 
Beże rozn'.;Jsto się po całym świ1ecie , f.ila
ry centrowe z zac!etrzewieniia polityczne
go katolf.cko-polskiej gazeclic zaikazują 
przedrn:kowywać porządek nabożeństw, 
by się ogót robotmków polskLch na Oihczy
źnil e O 01\Vych n1'lbożeństwach nu.e dowi.:
dziaJ.. 

Przedruk wzbroniony! A nw mimo 
to dokumeint ów przedruko1waliśmy; n.iiech 
teraz centrowe filary, uciekną się db pru
skiegJ pwkuratorn ze skargą przediw 11ian1 
bo w;brew ich w-0•11 powiadomiliśmy J·gół 
robotnf/ków PfO,ls.ldch o mających się -0dbyć 
Jl abJżcństJW1aich. 

Fillary centrJiWe bo·ikiotują nas, lecz rę
czymy urn z.ato, że nie uda im s1tę aini na tej 
drodze zn1:szczy1ć "Wiarusa PolskliJcgo" a 
przy obecnej zmia1nie kwHrtalu lud polski 
znów z pewnością da świetną <:>idprnwę 
tym, którzy g·odzą na byt gazety stojącej 
na straży interesów p0·lsk):1ch i kat-01ioknch 
robotnika polskiego na obczyźnie. 

Gromki protest wniesie lud p0Jski 
prZ1Y niajblJższej sp/o·sob111ości przeciw ta
kl:·emu nadużywaniu Koścci 1ola doi celów 
partyjno-politycznych ze str01ny . filarów 
centrowych na szkodę dusz nieśmiiertel
ny;ch. 

Wez anie I 
Bracia Rodacy! 

Dnia 19 września przypadające wybo
ry mają pokazać, iż Polacy w powiecie 
esseńskim poznali ważność swych -0bowią 
zków, jakie na nich ciążą wobec religii i 
narodowości polskiiej. Wzywamy zatem 
wszystkich Rodaków z powiatu Essen, aby 
wszyscy dołożyli całej sity i pracowali w 
tym kierunku, iżby każdy Polak mający 
prawo do głosowania oddał głos na kandy 
data Polaka JOZEP A CHOCISZEWSl(IE
GO Z GNIEZNA. 

Pokażmy braciom w stronach na
szych ojczystych, że i tu na obczyźn!ie po
trafimy być Polakami, że w obronie tej u-

oiśnionej narodowości gotowiśmy zawsze 
stanąć. A więc spodziewamy się, iż ka
żdy Rodak spełni swój obowiązek i kan
dydat nasz wyjdzie z imP-Onującą liczbą 
głosów z urny wyborczej. 

Rodaków, którzy mieszkają po za po. 
w1iatem esseńskim, a którzy mają ciepłe 

. serca dla sprawy narodowej i czas im po. 
zwoli prosimy, aby raczyli w dniu wybo
rów przybyć nam z pomocą. Chętnych 
prosimy, aby jeszcze przed czasem zgłosili 
się do komitetu powiatowego, aloo w dniu 
wyoorów rano o godzinie 9 w biurach in
formacyjnych w Essen lub Scho.nnebeck. 

POWIATOWY KOMITET WYBORCZY 
P~LSKI NA POWIAT ESSEN. 

Essen, dnia 12 września 1905. 
Jan Wilkowski, prezes. Ant. KoźHk, sekr. 

Kto zwyciężył unia 7 września ? 
Pod powyższym .naglówk'em pisze 

„Oaz. To·r.": 
Gazety 1I1iemicckie zastana\vaają s~ę 

nad tern, kol!Tiu 'Ilależy przypisa:6 zwy .;ię
stwo; które narodowy liberał ()ldniósl ·dlnia 
7 września nad Po-lakiem. W spomnie~śmy 
już o znaml:einnych glosa,ch dwu P\lSrn, kt6-
re poid względem religi]inym i kościelno ... 
poli tycZITTym wręcz przeciwn·e zajmują sta 
nowisko. 

Tutaj prz,ytacz<ł! „Gazeta Toruńska" i 
charaktery.zuje uwiag.i „Oeselligerau 
„German~i" 01 wyborach w T-0rnniu a 
podane już przez nias w streszczeniu; na
w1ięzując do wyw-0dów „Germanii" pisze 
„Gazeta Toruńska" w k0ifrcu, co niastę
puj~: 

PiS\1110 t·o („Oermani.a") obawia się wi
docznie, że lud katofoko-miemiecki nad R~ 
nem 'i w Bawary1i, skoro się d.:>wiie, że cen 
trow .::y, że katolicy niemieccy, a nawet 
księża katolicko-niemieccy na ziem)i' poJ.., 
skiej lączą się z masonami i socvailistami 
przeciw ludowi katol):•ckol-polskiemu, go
tów zastanO!wić się, czy ma n:idal pomijać 
SW10je interesy zar-0ibkowe, a wyslugiwać 
się frakcy1i centrum, jaiko stromlictwu ruiby 
to katolickiemu, kl:ediy ró:hne fila,ry centrJ
we tak srornotnQe zdradz1ają sprawię katoli
cką. Usiłowania „Germanii" są daremne 
i nikt z jej zwolennilków nie zdejmi.e zarzu
tu zdrady, bo WSiiYScy tu wi: edzą, że kato
licy niemi1e.::cy sJhdiamiei glio1sowali na 11\a
riodlorwe:goi liberala, a niektórzy otwarcje do 
tego się pnywają, za,znaczaijąc, że n.ie mo 
gli gloso1W~ć rua kandydata PJJaków, bo 
pain Brej.ski jest socyaM:stą. Wcale się te
mu dziwJić nie możemy, że taik mówią Niem 
cy katoli.cy, bo wiemy, że niektórzy „Pola 
cy" i to1 nawet duch~)iwni zupel1nie poważ
nie oskairża:IJ: pana Breiskie1go o socyalizm. 
Nazwisk oszczerców na razie nie ogłasza
my, gdyż pan Brejski oddał już sprawę 
Władzy duch-0wnej, która z pewnością po
uczy winnych, iż szerzenie nieprawdy ubli 
ża sukience duchownej. 

Jeżeli na . czele tego artykułu wypj:1sa
liśmy zapytanie, kto zwyciężył dnia 7 
września, to po tern, oo się powyżej po1wie 
dzialJ1, odpowiedź może tylko opiewać: 

Zwyciężyła zdrada, tryumfuje oszczer 
stwo! 

Ludi po'1ski może s1:ę pooieszyć, że ta
kie zwydęstwai nie bywają łrwaile. Pra
wda nas oswobJdzi, a sprawi1ed1iwość prę
dizej czy później zaipewini, z.wycięstwo do
brej i świ,ętej sprawti.e na•szej ! 

Urzędowe kosz lawienie 
nazwisk polskich. 

Z nad. Baltyku W5zą do „Dz. Po!Z.11.": 
Jak tu na Kaszubach gospodarzą urz.c:;-

--------------- llS!liat m:~~!. ,.. 

dmicy stai.nu CYi\VClnego, tego dowodem 
sześć metryk, wystawfonych dla dzieoi ru'• 
botruka Franciszka Mlyńskieg;o z W Jnne
berga pod Sidlicami, analfabety. Nazywa 
się on wedle metryk~, wystawfonej przez 
ks. administratora tteese'go1 w PrzoidkJWJe 
(przechrzconem .na Seefeld), wyraźnie 
Frnnci:szek Młyński; jego pierwsza· żomt 
była1 z d0mu Utwin, jego zaś druga Pli
chta. 

Tymczasem urzędn.ik stanu cyw~lnego 
mujior .RohrCg we Wyszec1inie (Wyszetl)in) 
wysta1w1il metrykę dla jego inaistrnszej cór 
ki Anny Matyldy, dziś zam~ż:nej Okrai, że 
jej ojcem jest „Fra!l1z Munschinsky" a mat
ką .,Matylde Lessiner". 

Ten sam urzędrniik wyp1 saJ dla jego 
córki Barbary (ur. 25 grndi11ia1 1883 r.) me
trykę, wedtug której ojcem jest „Franz 
Munski". 

Metryka z urzędu stanu cywilnego w 
Barlomi:nie, wystawi·cma przez v. Zalew
ski~ego pmtestanta ,j ge11Tiarn·zatora, cho
óa·ż .Jiciec jeg10 byl po1akiem i kat·e>Iµkiem) 
dla syna Młyńskiego Józefa (ur. 14 gmdnia 
1885), opiewa, że ojdem jego jest „Frnnz 
Młingst" a matką ,,Mathilde Mlingst geb. 
Letw.in. 

Do ksuąg stanu cywi1nego w Luziruie 
zapisa1! urzędn1ilk p. Semler córkę jego He
lenę (ur. 3 stycznia 1888) że ojciec jej niazy 
wa SiG ,,Franz M\rnski" a matka .,Mathil
de Lettwin"; narodzenlie zaś synai jego Ja
na (ur. 28 stycznia l 889) zaświiadcza tenże 
sam urzędn~k, nazywając goi znów „Mun
skii'm". 

Pan Pa.Jlasch, urzędnik sta!nu cywilne
go i katolticki nauczyciel w Luziinie zacią
gnąf dl() ksiąg metrycznych jegi0· cór.ki Pau
nę (ur. 5 wrz;eśniia 1894) ·i Martę (ur. 2 mar 
ca 1905) i p.Jśw'.a<lcza urzędowo. że ach oj 
ciec nazywa się ,,Franz. Munsiki" a matka 
„Józefa Plicht" (zamiast .,Plichta"). 

Z tego różnorodnego z.api!syw'pi1111a: 
dz1ieci Mlyflskiego w urzędach stainu cyw1il
nego1, powsJaly dla niego a 11 dla doras tają
cych dz1:eci jego najrozmaitsze ko1nfuzye

1 

nieprzyjemn0ści, zmartwienia i. straty, któ 
rychby un1knąl, gdyby urzędlnrk stl:l'nu cy
wlnego byl!i zapisywali n.az"~isko ojca tak, 
iaik ono wla:ścarwi1e brzmi, czyli żeby1 urzę
dni'/kiem stanu cywi1nego byl mi1anowany 
czł·owiek, znający dok!adnie mowę ludu~ 
któremu {)In ma służyć, boć prz.eci:eż taba
ktiera dlai n.:>sa! Niestety rząd pruski, zo
stawtlwszy swoim po<l'WlaJClnytm organom 
w sprawach germanlzacyi wolne ręce, sta
je się tu wprost odpowiedzialnym '1a '"·szy 
stJkie tatki;e i tym podobne dziwo!4gi, zna
ch()dzone po księgach metrycz1nych itd. o
raz 1 zai wszelkie s21kody · i straty, jaikie 
przez to biednemu człorwiekowi powstają . 
CZY' przez to rząd1 pruskit zyska na powa
dze i szacunku, Jak najzupełniej powątpie
wać należy; br.edny bowiem robotnik jak 
otoi ów Młyński, któremu zgotowano bez 
jego wimy tyle tmdnośd, przykrnści , zahiie 
gów i kosztów, ten dopraiwdy zębaanł 
zgrzytnie na tę tak zachwala!I1ą , , pruską 
kulturę" i na „swych dobroczyńców". 

P. Młyński udał się zresztą do latndrata 
powiatowego (hr. KaysediITTga we Wejhe
rnwie) z prośbą ·01 Pj0praiw1ieni.e odltrośnycll 
zapisków \V księgach stanu cywilnego i to 
wedle właściwej paid pieczęcią kośQieln~ 
wystawionej metryki. 

- -- ---==----
Położenie polityczne 

na Węgrz:ech. 
Kwestyai węgierska stalia się palącą w 

mooarchii .~ austm-węgii·erskiej i budzi wsku 
tek różnych okollczności1 wtlelkie zaintere
sowamle w calej :Europie. Rozwiązanie jcJ 
wyrwrze wr:elki wplyW na dalsze losy Au-



tryi, jest więc ona także nader ważną dla 
nas Plolaików. Cały spór rządu z większ.}
.śdą pioslów węgierskich wszedł obecnie w 
•Jtową fazę przez podanie się do dymisyi 
~rezesa węgierskich ministrów barona fe
jerwarego. p0rn'.eważ cesarz franci.szek Jó
zef nie zgudzi~ silę na. propono:wane przez 
i:egoo z.apro:w;adzenie p.mvszechneg10i pr.awa 
wybor.czego, gdyż do tego kon1:,ecz.ne była 
rzmiana konstytucy1. 

·Wiedeński korespondent ,,OL "Nar.'' o 
l()gólnem potoż:;niu polityczineim .1 o stosun
ku, w jakim doń staią Polacy pod Austrya 
kiem, pisze, co następuje: 

Węgierski m1ir1ister sprnw wewnętrz
~ny.:h, paJn Kristo.ffy O·świadczył się wyrai
qiie .na rzecz powszechnego, taj1nego. bez
pośredniiego pra\\ra gfos01\\'ł11nia. W Nc
met-Bogsn1n ,vygk1sil jako kandydat posel
sk)i' mowę bardzo radykalną. Potępił dą
.Zenia n.arodorv;e Madziarów, wysunął zaś 
Tia: czoła· reformy społeczino-politycznc, 
skrajnie demokratyczne i na pi en\ szy rzut 
>0ka nader ponętne. 

Niewątpliwie, należatloby przyklasnąć 
obecnym min11strom. gdyby szczerze ży
vvili taki:e zamiary, jak je oidmalowal pan 
J(nist(}ffy. Trudno· przecież wierzyć w 
szczerość demokratyiczną ,[ spolcczno po
Jityc7t!la jenerała Fejervarego. Kto przez 
Jat p1ięćdziesąt w zawo<lz1ie w Jjskowym 
był zw·oilennikiern rządó\v p{)licyjnych 1 
absnlutyznm, mask\::i1waneg0 zlekka ko~1:
stytucyą - ten w 73-.:im roku żyda nie 
zostaje n.aglc szczeinrrn zwolennikiem ha
seł radylrn.11110.-d.emokratycznych. Wielka 
troska, którą nagle pp. Fejervary ·1 Kristo1-
fy odczuwają J1 prawa polityczne i byt m1-
teryallny mas szerokich, jest w gnmaie rze 
czy filutcryą , ·ob liczo,ną na \\ 'ywiedzenie w 
pole nai~wnych. Tym pa11t}111 zależy ua 
urnchomienfo mas przeciw:KJ1 koi1 li.cyi, któ
ra dąży d!o zabezpl:cczcni·a bytu narodo1wi01

-

poiHtycznegv- Ma<lzuarów 'vV paf1stw1ie wę
gierski.em. Ody ~el osiągną, inie będą s1· Q 

troszczyli o' przyrzeczen!.a, dawane po
'Przednil::i1. 

Tuto.,j uależy Z\\'i'Óc.:ć uwagę na jeden 
szczegót w prasie piolsko-galicyjskiej. Ba
rnn fejervary ma wśród dzi!en.n1ikarzy, pii
sującyrich po po·lsiku - ·l~'lku obrońców, bo 
swój ciągnie doi swego. - Otóż polscy -O

brońcy feiervareg(), by go uczynić popu
larnym w spoteczeństwie polskie.ro, ro.z
czułają się •nad losem Stowaików, Serbów, 
Rusi1nów węgiierskikh. Są 71a-chwycent o
bietnicą zaprowadzenJ1a p-owszechnego, tai
nego bezpośredn~ego prawa gVosowanfa. 
Dzięki temu glosowaniu Słowaicy, Rusi:ni, 
Serb()twie będ'ą imogli1 wysyłać zn11cZ1I1ą 
jlość posłów do se}mu i osiąg1ną \\r.plyw na 
poLitykę Węgier. 

Śłicm:.e! Ka.ż<ly naród. przeciież na 
sprawy cudze powiinien się zapatrywać z 
punktu widzenia interesów własnych -

Panna do lowarzvstwa. 
Powieść Ksaweregg de Montepin. 

42) 
(Ciąg dalszy). 

,Do I}nokuriatora Rzeczypospu.litej de
;pairtamentu SekwainYj. 

„Mam zaszczyt podać do pańskiiej wta 
domości roktai następujące: 

„HmlX!a: I(anol Maiksym~.]iiatl1 de Va<Cians 
zmarl w Paryżu w swoim pai{acu przy uli
cy Graindera. 

Po.z.01Stawił znaczny bardzo majątek. 
•' . 
BamnOl\Vł'l die Gareri:nes, sk>stra zmar-

lego;' ii· w~oehralYiai Raul de ChaHiITTs, jego 
sjiostrze:nie·c, mają by16 jutro t. i. w sobotę 
wpro:wa<l•zooi w posiiooaJ11lie sukcesyji, w 
tym celu Vi~ezwam zostali do lllOta'ryusz.a 
łforviex, mieszkająceg~1 p1Jd nr. 29 przy 
ulicy Bonapa•rte. 

Paini d'e Oarein1nes i pain ·de Challins 
n.ie ~~ają żadnego isti0tnieg0 p~awa. ·dD, ma.: 
jątku ·który ma być 1im od<liany. 

1

lstn!ieje dziedziczka w prostej lin.ii. " . Dziedziczka ta jest legalną córką hra.-· " . . 
bie~·O' de Va<lans. który z przy.czy1n.mewna~~ 
<lomyich, odidlailil od, siebie tOI dz1eck-0, 1 
egzyst,encyę jego w śdsJej zachowywał ta 
j.emtnicy. 

.Jestem być .może jecLyin1ym czlowie
kie~. mającym prnwdę, i u\Vlaiiam za swój 
-0bow1iązek przeszkodzić uzurpaicyii tegio 
spadku. 

.,W poparcm mojeg,o twierdzenia, znai
,dziesz palJl, dotącwną tu k\opię zalegali20-
warn't .aktu urodzenia có~ki z małżeństwa 
U\1ą.ksym·I ania de Va'Ciains b Joanny de V~cf-
;ville. 

Czy córka ta istll'ieje dotychczas? O 
~iem '~ależy się wpew1n:ić„. 

„Niczego nie zaimedb:am, aby t.J WY-

Zwfasz-eza, jeżeli te sprawy cudze graini
czą z nasz:y11J11i interesa<t11ii tylk:} 'O m~e<lzę. 
Litc:\va•nl'e się nad losem Sf0waków, Rusi
nów, Serbów '\\·ęgierskich dowodzi - co 
naj\\: yżej - dobrego serca pp. publicy
stów, jeżeli litują się or:t szczerze, Czy je
dnak dowodz.i zmyslu politycznego? Nie! 
Ci S~rnwacy. bo:\\r.1en'l, Rusi1ni, Serborwie 
węgi·erscy, nad których rQSC111 kwiH pJa-
1Cz lh\l!C ten lub ów dziennik poJski, są zia

aiętymi wrogarl'li narodu palskiego, - Ru
sofllstwo doprowadza ich d1Q takiego stJ·
pnia zaślepienia1, że mają nam, P::ifakom z .. 1 

z,te, iż się opieramy rusyfrkacyi i chcemy 
pozostać nadal oltlkami. 

Wśród M8dz:arów żyją sympatye p8l
sk·ie. Te sympatye są teoretyczne, bądź 
c0 bądź ateili wiolę je, niż nastrój ant:s'P•(}lski 
wśród inteli~encyi Slo:\\Tiia111 węgiersk,1ch: 

Czy korona się zgodzi na plany rady
kalne ba1~01na Fejerv<ł!rego.? 

Nie wszyscy są tego zdan.:a. Odzy
wają Siię glosy, że korona odrzucf projekty 
gabi1nctu. Ten ostatni mus1alby n11tych
miast ustąp:ć. WiQksz.c prawdopodobień
stwo przerna\via- za przyjęciem planów je
nerta1a1 radyikaJ:sty. P.ienvszym następ
st\Ycm zat\\~icrdzen(a kampa1n~.i Fejervare
go będzie odrJczenie w idn.iu 15 września 
Sejmu "'ęgierskiego aż pn' koniec roku. Ja
w1nc bezprawie! Bo Sejm chce pr'a!co,wa·~ 
i· nie upraw:ia obstmkcyi., Lecz Fcjerwa
ry mus.i g.01 odrnczyć. Inaczej, \-Vl'ększo·ść 
uch,wa1iłaiby postawić g,o 'vV sian 0·skarże
nt·3., w zmusiłoby gabinet do ustąpienia. 
Chę;~ poz·osta111i:a nai urzędzie skłania je11:e
rafa.1 ministra do używama śrndkćiw ni'1ele
giJlnych. 

Kto z Polaków rowm:i:;, że ręko,jmią 
utrzyrnarnia k01nstytucyi \\'I Austryi j~st lL

trzym<ł!nie parlamentaryzmu na Węgrzech, 
ten J1w:,im eksperymentom aibSiolutysty;cz-
11y1n fejervar~go nie będzie przyklaStk,iwaL 
W 1849 r. rozpędz.011110 Sejm w l(romieryżu 
w chw.if, gdy sądzono, że ks.·ęciu W'in
di·schgraetz.o\ ~i już się udał01 (marzec 1849 
r.) zdobyć Węgry. Abs-Ołutyzm w Buda
peszcie będz~i e wstępem do1 SP;Otęgowania 
prądó\V absolutystycznych w.e \V,iedniu. 

Walika, którą Fejev.airy prowndzi prze
ciwko Sejmow1i węgierskfLemu li, dążt110·
śc1bom narodo1wym Madziarów, obchodz1i 
·nas bardzo bHzko. K.lęskę parlamenb-:i.ry
Zimu węgierskiegiJ· ·odczulibyśmy natych
mia·st nai własnej skórze. Ccmtraltiztrn sta
roaustyacki, german,izacyjn.y, chwiliQIWO 
przyczatony, wyciągnąłby naty~hrmast 
ostre pazury. 

Tyle koresp10mdent. Ty1111ciasem 
więc parlameinitaryzm węg!ierski odniósł 
zwycięstwo' przez us~ienie fejervarego. 
Cesarz Franciszek Józef ni.e zgodzhvszy 
się .na plany Fejevaregl01 zall11ierzai po1110 
powolać przywó<l'z·ców Z1l4cz1onego strnn-

śledzić, 1i ni·e wątp~ę, że sprawiedlli1waść ze 
swej strony 1nakaże przedS!tęw.zl:ęd.te pOl

trzebny:ch w ty1111 oełu ikrotków. 
„Ośmielam się upraszać :pmkuratora 

Rzecz.ypospoJiitej o zairządlzenle opiieczęto ... 
wail1!i!ai w paifacu przy, ul. de Oaranciere. 
Nie bylo testt:l!mentu, jak mówją, Jestem 
i.v mOŻdllości dowieść, gidy zajdz!:.e pp.trzeba, 
że testamoot byt nap.isany, 1i diziwnai taje
nm1iica1, niiewytłomaiezooa, }eżeli. ·1iie jest do 
w;ytłomaczenia, otacza śmierć hraihiego. 

„RJacz pa'fl przyjąć, panie pr01kurato
rze, za.pewniienie szaieunku. 

„Doktór GLlbert". 
Od!czytaiwszy 11::st powyższy, brat hra

biego Ma'ksymiliatna, wlożyl gp .w. lmpertę, 
wraz ·z aktem unodzenl·a Gabrye11 !i na.pi
sał: 

„Do P):tna prokuraitorn Rzeczypospo'
litej departamentu Sek1wany. W jego 
biurze". 
Nazajutrz opuścM Morfontaine, udaJąc 

się ·dio Paryża. 
Na dVi'1oircu Póln,ocnym wsi.a<ll <l'° fia

kra ,i ikC!JZf:l~ się zaWi:1eść do Pafa1cu Spra
wiedliwio·ści. 

Tam zapytał, gdzie się znajduje · gabi
net prokuratora RzeczYJpospJ1l:1tej, oddał 
~st woźnemu, którego w4dzieli.śmy wcho·
dzącyrrn do gabitl1etu prokuratma. 

- Go to jest? - zapytal ten ostaitni. 
- Pilt11y !/:st d,J pana protkurat.J<rai Rze-

cz1ypospoJirtej. Osoba, która.i go •przyinio
sta utrzymuje, że chodzi o rzecz wielkiej 
wagi. 

- Kro iest ta osoba? 
- Jakiś pan już nie mlody, p1::iw1erz-

1Ch{)!Wnośai, wzbudzającej s71'3Jeunek„. w 
grubej żal101bie„. , 

- Czy czeka na odµu.wii.edź ?· 
- Nie, odszedl zaraz po oddaniu mi 

lstu. 
- Daj mi g<L 
.Wo'l.ny podał kopertę pT'okurat~rnv.1, 

nictwa: opozycyjnego celem naradze1l)a się 
co d0t dalszych kroków . 

Zaznaczyć wiłllrniśmy jeszcze. że klG
ska f'ejerwarego jest zain:izcm klęską j,n
teresów rnemieokich w Austryi i niemczy
z.iny wogóle, a gazety niemieckie - zwfa
szcza kierunku wszech.I1liemieckiego - trą
bią już ·z powlodu tcg,o na alarnn. 

Do mitjscowycb. komitetow 
wy tiorczylh 

polskich na okręg wyborczy Essen. 
I. Zwracamy uwagę, aby komitety 

pnwysyla·ly męż6w zaufania z kartkami 
wyborczcm1 na naszcg·oi kandydata po do
mach do wyborców polskich 1 rozszerzali 
polską odezwę pomiędzy Rodakami, dalej 
aby objaśniali wy:borców w jak1m cz15ie 
i w których 1okalad1 gloSiować można. 

IL Aby się komitety µostaraly o cd
p0w1icdn~ą liczbG mężów z;iufa1~1a, którzy
by stali przed lokalami wyborczcmi i za
opatrzy.li ich \\ dostateczną 1J.o·ść kartek 
wyborczych. 

III. W dziei'1 wyborów 19 września 
po.winn/:i stać męż0\V\ie lwmi1tetu na stnaży 
i doglądać lokalów, w których s.'.ę odbywa 
ją wybory, aby wszęd~ic bylo· <losyć mę
ż6w zaufania •i kartek wyborczych. ObJ1k 
.tego, p.oi\vinien w każdem ml eście lub gmi
nie być pewi.c1n kikal, w którym się powi
ni:en za wsze 'ktoś znajdo\va,: z mlejsooiwe
go k::.rndct i tamże kartk1i na zapas posi:.a,
dać. 

IV. Informacyjne bi1ua wyborcze u
rządz,::inc będą \V dzień wyborów: \\' 
Essen, przy ulicy Schiitzen.bahnstr. \V re
staurncy1 p. Van de Loo i \\ Schonnebeck 
w księg;arni p. Ant. DąbrJws.k,tego, przy u
li.cy Mittelstr. 84. Gdyby w komitetach 
mLejscowych czego zabrakikl, wtenczas do 
wymienPJ1nych biur prosimy się zwrócić. , 

V. Gdyby w której miejseoiwo·ści nre I 
możnl:L dostać po.trzebn.ej J,1czby mężów ' 
za:ufan!iia przed lodrnle wyborcze, pro5imy 
natychmiast zgłosić się do lwm:·tetu powi.a 
tow.ego, adres Jan Wilkowski w Schom1e
beck Pi· Kra1Y, Friedr,iichstr, 3. 

Zwracamy także uwagę \vszystk1i1ch, 
.którzy {)ł::»si:adają pieniądz.e zebrane na cele 
wyborcze, ·czy to przez sprzedani.e bJinów 
lub w inny sposób nabyte, a1by je jeszcze 
przed wyborami przeslal lub wręczyli po
wilatowemu kasyiemwi p. J. Bl0chow1i w 
Essen, Turmstr. Taikże wszelkie rachunki 
za koszta wyborcze tamże przeslać trzeba, 
nie wolnio1 bo:wJem żadnemu kasyerowi k!o
mitetu lol\ialnego wypłacać rachunków na 
wlasną r·ękę. 

Paiwiiatowy komitet wybo,rczy µodski na 
powiat Essen. 

Jan Wilkowski, prezes. Ant. I(oźlik, sekr. 

który śpieszt11ie przeciął ją scyzorykielm i 
wy.d{)lbyl ZMVliera.jące się w ll!iej pa!J)liery. 

Akt urodze1nia przedewszystkiiern 
zwrócił jeg0 uwagę. Polo,żY1' go, prze
biegl oczami• 1v na twarzY] jego dal się wii
dzlieć wyraz gf ębokiegl::>i zadzi\vienita, z.a
w•ołal. 

-Ależ to cudov.nne ! 
- Cóż to taJk,iego? - zapytał szef 

Bezp~eczeństwa. 
- Rzecz całkiem 11ieprzewidZ)La111a, za

dziw~ająca ! Zgadnij ·pan, c.01 nf, przyslaintO. 
Zresztą nie mógłbyś pa.n •nigdy 1odgadnąć. 
Wszak mówiliśmy o sprtawie habiego de 
Va•ckuns. 

- Taili: jest, czy ten l,j st sprawy tej do
tyczy? 

- Jak nie może b"Y,6. w:ięcej, daje mi 
Oin w(iad,lrnmość meslychainą prawdziwl:e ! 
Oto aikt urodzenh autentyczny legaJnej 
córkJ hrnbiego, ,cór.kii, której istnienia nikt 
'nie p:odejrzewat 

.- Cóż to znaczy? - po szepnął szef 
Bezpieczeństwa.. 

- Ust d0lączoi.11y dQI aktu zapewne 
nas objaśni1. 

Odiczytal gJośno, }}O\l.11D•Li ;l: wy11a.źnie 
te k1łka1 frnzesów, któreśmyi wyżej iprzyto
czylii. 

- I któż podpisał? - za1pytal szef 
Bezpieczef1stwa. 

- Doktór Gilbert. 
- Naa:wisko zupełnie. mi nieznane. 
- An.i mni1e także, z<liaw\ałoby Siię, że 

to pseudonim. 
- Sprawa staje się coraz bairdziej ta

'j emruilczą„. 
- Nae taktem jest moie zdaillie - 0d

rzekl prokurator Rzeczypospolitej - za
'Zaczynam, jaJk sądzę, OtdgaidYiWać. Jeden z 
drwóch siostrzeńców, wicehrabia de Cha
Jins, wiedząc o istruieniu legalnej idzje<lzi
czki, znLszczyl testament 'i! otmł testatora, 
postarawszy si~ o zamknięoie g.o przed :ea-

liemie polskie. 
Z Pru& J..aebod.nich Warmii i Mazur. 

Wfece „Zjednoczenia zawodowego 
polskiego" {)dbęd'ą s~ę \\' Brodni cy t Luba
wie. 

Kwidzyn. Pewne.n flisak zaclrnrc\» ał w 
d0n;1U chorych w Nowem l~Jd oznak:aani 
cho1lery 1i umarł; w Grudziądzu jak się .zda_ 
je, umarła pe\\'m'.l koibieta. wskutek· chole
ry, tak samo pewien wbotnik, który· przy
szedł z Chełmna. - W KurcebrakH zanie
mogły 2 dz,ieiei przewoźJHka BCJ:era pJd J
znakanri ch{)lery. 

Cholera w Silnie. Pcw~en flis'll( z::i.
chormval tu pod oznailrnrni chJ·!ery i 
wkrótce umarL Drugii flisak zap2dt IYOd 
podiobnymi. oznakamL 

Stwierdzono w Beri nic. iż \\'ypadiku 
cholery w Toruniu dotąd1 nic bylo: k1te·rJ
w1nik lokomotywy Tamo" z Pozna111<ia 
który w podróży zachtJ.rJ\\'a,l i któr 2g,o d; 
tutejszego domu chorych przcirn:cs;0no, nie 
zapadłł. na cholerę, tak orzcklii lekarz:;. 

Olsztyn. Nader wesola odbyła się w 
tych dnfach rozprawa przed mteisznn są
dem ławniczym. Jakry oskarż!::iny stawai 
hotel·:sta Baltrnch z tlohcnsteinu ( ?). któ
rego oskarżenie obwima, iż " latach osta
tmch tolernwał \\~ swcim lckalu gry hazar 
da.we. Pewl en rni1strz pie!karski z Iiohen
stei1nu zezna! jako świadek 1nd przysięgą, 
iiż często grywał w loikalu oskarżonego z 
innymi gośćmi \V gry hazardowe, wymie
n1,ając je :kolejno po naz\\ isku. i że '' ygra
ne wy.nosiły 111eraz 300 do 400 marc:k. Po
nieważ przewodn:czącemu sądu wyliczone 
przez, św:·;adka gry nie były wcale znane, 
posłano woźnego p:a dwie taJie kart. Wten 
czas śwliadek zwota\vszy innych Ś\\"'Iad
ków· z poczekalni do sali posi'edzef1. zasiadi 
z 11\1rn do kart i tak się rozpoczęta \Y naile-
pszc gra różnych systemów, w której bral.i 
udział świadkow:e i la1w1•:cy, co w audy
toryum nie matą \Vzbudz~to \\ eSio.foś~. Za 
stępca· .prokuratora \vru:óst dla oskartcnego 
o 100 marek kary lub 20 dni więzi.enia; s4d 
okazał się jednak o \'.iele !ag<Jdinieiszym 1 

skazał go tylko' na 3 marki kary lu:b dZ\ier1 
więz'e:nia. 

Pelplin. W „Pielgrzyimi'.e" czytamy: 
W piątek poi południu zjechał do Pelpli:na 
w zastępstwie nuncyusza apostolskieg0, w 
Mona.ch,•um, ks. monsignore, Alberto Vas
sallo <li Tmregro.ssa, aby prowadzić tak 
zwany proces .~nfornnac,yjny c:r do dZiiekana 
tumskiego ks. Jana Trepnaua; któreg,J Oj
c1:,ec św. Pius X. p,ostanowiiJ pr-0konlw\\'ać 
na biskupa-sufragana.i dyecezyi chełmi-1'1-
skdej. Akt ten 1od:był się w pała·cu bis.ku-
1pim w sobotę 9 bm. o0di 9 do ł2 godz. przed 
polu dm em. Świadkami. bylri: ks. kanon;ik 
Antoni Neubauer i ks. Igna.,cy Ograbiszew
ski, którzy di0ść obszernfe zaprzysiężoni 

lym światem, aby tajemnica na ja\v nie 
wyszła... Cóż pan oi tem myślisz? 

- Myślę., że to jest logi.cz.nem, a te.m 
samem prawdopodoibnem„. 

- Ale, od kog.o p{)lchodzJ to 1ostrzcże-
11ie? Kto to może być ten d·o'któr Gilbert. 

Zape·wne letkarz, przed którym zwie
rzył się kiedyś hrab:a de Va:clans '()1 'Ur-O>dze-
11fa córki. 

- Co za 1przyczYir1a tej tademmicy, ota
czającej t<J urodzenti·e? 

Szef Be.zipieczeństwa wzniósł w górę· 
ręce i opuścil je z gestem znaczącym ja
sno 

- Nie pytaj mnie pan o to. fal~m n 
licha sposobem miałbym wiedz:;eć. 

r- Jak się przelmnać, czy ta legałna 
dzie<lziczkai żyje? - mó\\1il d.alei pro.kura
to1r Rzeczypo'Sp.vliitej. 

- Pańslq korespondent donosi, że roz
poczn!ie potrzebne kroki. 

- Z naszej strony rÓ\\'nież należy 
diialać. 

- Masz pan carte blamche„. J:®zpo·
cznij kampanię z~ sWy~l agentami. 

- Właśnie to uczynrlę, ale poszuiki\\'a- · 
nLa będą nadzwyczaj trudne, :ponieważ 
braik punktu wYiścia„. Czy nalkażesz pan 
dopefojć a:resztowania natychm;Łaistowego 
Raula de Chamns? .· w.szystko wskazuje 
w 1~!1111 wiiJmego? 

- Niema nic p):'1nego. Nie wiedząc, że 
go podejrzewają, nie będz.j.; się starał 
wymkn.ąć nam„. Zb11o<lniarz zresztą rmd
ko zrzeka s~ę korzyści swej zbnodrni i chęt-
111'.e ryzykuje.„ J e'Clinalkże przez ostro~noiść, 
każ patn pilnować pana de Challins„. Z;J.
stan10wJę się, nad tem wszystkiem„. Jutro 
ppwezmę jakjieś posta.notwien;ic. 

- Do jutra w,ięc ! O której g<Xłljinie · 
przyjść mam oo pana 

- Up:rzedz~ pana. 
Szef Beiz;pi,cczeństwa oddalił srę . 

(Cią9: dalszy nast~J1i) 



zezna\vali wedle przedłożonych im zavY.-
1aó, każdy z osobna, czyniki w jGzyku la
c~ńsk1im. \Vsponmiany proces zako.f1czyl 
się w kapl.'.cy pałacu biskupiego złożeniem 
Trydenckiego \\,yz1rnnia Wiary przez de
zygnor\Yainego biskupa. 

Z Wiei. Kr Poznańskiego. 
Poznań. Zmian.y nazw miejscowości 

dokonaino w ostatnim czasiic w W. l(s. Po
z1i'.a.i1sk;iem - według „Pos. Ztg." - w na 
·stępujących pm\11atach: W wągrowiec-
kim Dąbmwa na Dornbrnn11, w \\ 1i tkow
sk1m Oorzykowo na Gorzhof, w żnińsk1 1m 
Mielszyn na Oschau, w poznańskim Kiekrz 
na Kcisch, w gieźniei'1skim Kiomorowoi na 
Dcuts.chthal, w rawickim Konary na Korn
gut, \V rśermsklm - l(unmvo ·na K.nnthal, w 
nmgilei1sk1m1 Kwi·eciiszewo. na Blilthenau i 
Orchowo1 naJ Orchheim, " bydgoisk m O
strówek: na. Bismarcksruhm, w sza1motul
skim Mokrz na Antonswald, w inoi\vrodaw 
skim Radajewice na Radew:itz, w średzkim 
Snlędn. na Warbcrg, w pJZmaI1sk'illl1 Tan10 
wo na Schlehen, w bydgoskfm Trzemięto
wo na Iialtenau, w jarnc:l1skm1 Witaszyce 
na \Vttaschiitz i \Vo.iciechowio na Lo1we
uitz. w szubif1skim \Vąso,sz na Wo.nsosch. 

Poznań. Mńędzy roikiem 1815-24 UtlJ·
dzil się w V../. Ks. P-0zinai'1skiicm KazimJ"etz 
Nowick\1. Zależy bardzo na tem, aby wy
pośrodtkować pa,rafię, w której miesz.czą 
się jego akta urodzcrn!a i podać metrykę 
za \\ ysokiem w1ynagrodzenk~m prz12z P)J'
srednictwo1 B~ura fin.formacyjnego w Pozna 
niu. Adres Dr. Tadeusz Ja\\"O•rsk1i, P:J>znal1 
- Posen. \Vszystkic polskie p,1sina proisi
rny o po\vtórzenic tej wzmfanki. 

Otfezno. W ś1iodę zakof1czyf żywot 
docz'2sny w 65 roku życia śp. ks. J ózd Sta 
graczyl1ski, tytularny proboszcz z Szadł:o
wic na }(ujawach. Zmady byt uczonym 
ieologfem ~ pisał dużCJ na polu piśmiennie-

. twa kc•ś·c~el.nego, gdyż byl wielkim znawcą 
prawa kainonicznego. Przed lats 40 bx1, 
redaktorem „Tyg·odni:.ka K.atolickvego„. 
l(ilka lat wydawaf ,,Bibliotekę Kaznodziej
ską". Przez pewien czas \vydawat pismo 
pszczelarskie „Bartn~ka", lubo.wal sJ'ę bo•
wnem w hodiowli pszczół 1i zwiedzał Pf:lnie 
wystawy psz.c zc.lairsfoie. Dlugie Jata byl 
proboszczem w \Vbjnieściu. Niechaj spo
czy1wai w spokoju wiecznym! 

Poznań. Wybo1ry do krasy chorych nr. 
1 odbyty się w zeszły czwartek. Pier
'\\'!Sze wybory .z czerwca, jaik \Via<l1oimo, u

mewaim1\oino jedY'rnie w tym celu, aby uni,e
możlkweć wybór Polaków. Sztuczka je.
dn.aik nie udh~a się, gdyż mimo rozlicznych 
przeszkód stawfanych J>Oistkii~11 czt-01nkom 
kasy pou1owny wybór wypadł ·dla nas ko•
rzystnlie. Da· kasy m. 1 należą głównie 
fryzyerzy, kuśnierze, rękawicZnf'CY, persJ
nhł magaiiynów mód 1 ·ittmL Ogółem od
da1r10i 87 głosó\\•, jede.n u1nieważniono. Li
sta p-0lska otrzymała, 46, ·nie11niecka 40 glo1-
SÓ\V. Ze strony pracodawców wybranJ1 do 
zarządu kasy pp. J ank·ows.kiego, Lang.111era, 
Me!isnerowskl:eg.o, Niemirmvkza. Sow.iń
sk6ego i Stęczmtewskieg.o. l<Jilku1na1stu 
człionków mimo wez.wania nie spełniło 
obJi\Vliąz.ku w-ryborczego. Z grona praoo
bio1I'Ców dotąd wyborów nie roz}i·sano. 

Gołuchów. Jak .d)cmosi „Oaz. Ostrow
ska·', otrzy1mał p. Szumain, któ.ry · zapro.sil 
grono pań i pwów do pairktf -i dla zwre
dzemia zamku telegram z Powainln od re-' " . . , jencyi, „że z powodu cholery gosc1 przyJąc 
mu ·nie '\ViO·lno." 

l(rotoszyn. ·W nocy z niedzi.eli na po·
niedzia~ek szli syinJ.wie gospodarscy, Szla
chtowie z Wronczewa d-o Raoibmzewa. W 
d!'1o<lze znaleźli Ś\Vlieżo zastrzeloneg1e> zają
ca. PrtystainęE~ i postainowill cze.Imć klu
SO·W111ika. Nagle pa<ltt0i kilka strzalów, a 2~ 
letni Jan SzL~chta padł ugodzony kulą ·I 

·wkrótce duchaj wyzi·onąf. Naty·chmiasto
we śledztwo wy1kazalo1, iit kłus.ownJkaJmi 
są gtospodarze Ryba .i Kląkala z Biel!i1~Y. 
Obyd\vaj zbiegli, lecz policya jest na ~eh 
tropie. - 1 

Międzyrzecz. Małżonków Jóźwiaków 
z Wlielkiej Lęczycy stra.acono we wto
rek ramo ·0t gdlz. 6, za zamordowanie wyro
bn~ka1 Vołkman1na. 

Ze Slązka czyli Starej Polski. 
Wełnowiec. W obecnoścJi, swego dt1le

Gka popet1I1ić chcia1 sairnoobójstwo· rob.:>tmk 
Antoni N. Idąc na przechadzkę z swym 8 
·Jetnurn synem wzdJluż tom kolejowego, rzu 
;cil &ię przed najeżdżającym p1ociąg~em to
\Varowym na szy111y. Chlopaik przestra1szo 

111 y naipróżn<> szarpał i bl.agal ojca, by się 
'O<ldali~. l(atastrofa byłaby zapewne przy 
szla do skutku, gdyby maszynusta p:ocńągu 
·Jlfe byił spostrzegf dość wczeŚl!lie zamnaru 
sza:Ieńca i nie byro mu się udało tuż przed 
n~eszcz~śliwy;m zatrzymać pociągu. 

Mysło,vice. Prz(!d ki}ku dniami wi
dzhno ply'waJący p-J. nece Prze.mszy ka
pelusz 1i fajkę. Kilku robvtnikom było to 
po<lejrzane lil zatezęli łowić w wodzie. Po 
dłuższych ppszukiwaniach wyc.1ągnięli z 
wody trupa, "' którym poznali robotJJ.ika 
łiajdogę. 

Z innych dzielnie Polsti. 
Warszawa. O zajściach \\' cytad;::li 

rndają tu następujące w·i>adomośc.i: W P·D
lowle sierpnia \Y1ię.źn"owie po-li.tyczni śpie
wali p!eśrl'i zakaz::me, co spof\,·c<lo~\rnb in
tcrwcncyę szyl·CT\\ a cha. Gdy oi· \\'brew 
nkaz,ocwn nie przestali śpiewać, żołnierz 
da? strzał z Irnrabinn przez o-kino, zaibi'jając 
jednego, .:i rnnirtc d\\•6ch uw1'ęzinnych. 
Dziatoi się fo w kazamacie trzeciej ,,kurty
ny". W dniu 4 bm. aresztowan•i. zbuntJ
wali ~1:ę wskutek braku ·stomy <l Ji spa1rn:a, 
(śpi~ n.a grolei ashltowainej posad1zce) zja
w11l s1·ę oficer, który przem6wieff,em swem 
jeszcze bardz1·cj r~zdraźnil aresztowanych, 
tak, że w cdpo\.1iedzi p.)sypały s·ię na Jfi
ccra i tow a rz'yszących mu żo1lnierZ1Y tyżki, 
knbki ~· t. d'. Jeden z żołnierzy z.os1i:1>ł ra
nio-ny, pozostal( razem z ·ofncerem cofnęli 
s1;ę w porę. Od dnia. tego zaczęła s1;1ę ze:m;
sta. Szczególy nieznane. ale \\-111;0.skować 
o tern moż,na z tego, że dnia 7 bm. o goodzi
ni~ 1 \i..r nocy zawez.\\·auo do fortu a1leksan
drn\1 skrego pog·otmvie ratunkO\\ e, które 
stwicrd1znłn zgon jednego z \\.J° ęźnów -oraz 
śmiertelne rany 11 trzech i1n nych, nadto w1ie
Je mniejs.zych u innych. Lekarz pog.otowia 
był czynny tam ·Od 1 do 4 w r.ocy. Chciat 
on więcej ran1nych przewieść eto sz.pftala, 
lecz \\ lad1za \\ ojskow'1 me pozwohta na h. 

~iadomości ze świata. 
Powstanie na KaukaZiie. J aik d\::>n1··Jsły 

już telegram,y i jak stwierdzają 01bccnie 
bczpośrednne wia1do.mości, otrzymane 
przez pisma rosyjskie, pierwotne walkii p.}
mędzy Tatarami i Ormianami. zamieniły 
się obcc!lile iw ngólne powstar:1ie Muzulm<i
nów, którzy atakują i mordują n.ietylko Or 
m:an, lecz w1o·góle ludn-0ść chrześo1ańską i 
występują wr,Jgo przedw rzcidiowi rosyj
skiemu. Uzbroj10111e w karabiny bandy Ta 
tarów, 01rgan1''Z.0Wane po w&iach, ataikują 1 

zdobywają miasta, n.:szcząc wszystko po 
dr.udze. - W ciągu tyg1odnia Tatarzy a:ta
ko~rali w te.n sposób miasto Szus.zę, gdzie 
spa!Hi gnrnch Dumy miejs:k/1ej, szkolę, s.ą:d, 
teatr, szpital i wogólc wszystkli1e prawie 
g.maich,y publiczne, nie licząc wielu domów 
prywatny,ch. Wdarli snę także <loi cerkwi, 
gdiiie sprofanowali i ponf szczyhl naczynia 
i naipńsal1i na nim: „Śmierć chrześcia
nom" ! 

W dn1iu 6 bm. liczn.e baindy tatarskie 
zaataikowaly Baku. Podipa.!iwsz.y przed
m~. eśd.a, poc2ęM regula•J:'lnyim ogniem ")strze 
liwać miasto„ Pomiędzy wojsikiom a Mu
zułmanami roizpoczęla się formalna bitwa, 
w któr.ej wojsiko strzelafo z. arma:t wzdtuż 
ulic. W tym dn1iu padl•o już z oby<lwóch 
stron setk'i ranfonych i zabity:ch. Sp.J;koi
na ludnośJ~ \V przeraiże..triu kryje się po piw-
1niicach ,1 nie śmie opuszczać domów„ cier
pi,ąc glód ii pragnieniie, ponieważ skutkJem 
nieiun!kcyonowania w.odociągów w mieście 
niema na.w:et wody, a· zaipasów żywl'llośd 
brnk zupelny. 

Talki sam k>s spotkał Bala-chany, Ro
many Sabuńczy, Biht-Ejbat i wiele innych 
mliiast' i osad, które ·nie posilada.ią bteralnie 
żadnej ochrony, stały się pastwą ro1zwście 
cz·onyich band tatarskUch .i wzru[ecJnego 
przez nie pożaru. 

Jakie t"o2miary przybrał ruch p·owsta11 
ozy, świadczy fakt, że w Baku nawet ar
tylerya, którą - jak stw11erdzają zgodnie 
pisma rosyjskie, wbrew zaprz.eczeniJm 
rządu - użyto tam już w dniu 6 bm., nic 
z<liolala ochno.nić miasta przed uzbroj.oneml 
bandami Tatarów. - WPele annat miało 
na.wet wpaść w ręce powstańców. 

Stokroć straszniejsze p:olożenie jest po 
wsiach. Wprawdzie brak stamtąd sz.cze
gólo.wych Wdadomoścd i1 nuewi1adomo fak
tycznie, sikutkiiem przerwa1niai k·omunikacYi 
j~ie roz:mia:ry przybraly rzezie w odcię
tych odi świata miejscowościach. Te je
dnak wieści, które d·otychcz.as n.adeszly, 
każą Slię spodznewać rzecz.y ·wprost okro
pnyich. Jalk donoiszą do „Rusi" pod d. 6 
bm., w po.w:. Eliz.abe.tpolskim Muzułmanie 
zn~szczyli doszczętnie wsie ormiańskie: 
Darlukezi, Achila, A~butach, Charmaindża 
i Bakutan, ai calą ludn-0ść chrześoiańską 
wyrznęlll. We wsi Wajchr w pow. Nachi
czewańskim Taitarzy roizbiJi ~ zmusi:1~ do u
cieczki oddział wojska, przybyły tam na 
pomoc ludloości mieiscmvej. 

Tatk samo w pow. Zangdezurskim Ta
tarzy sprawili straszn~ rzeź wśród loon'<r 

ści1 orm'.af1sk;'-ej. Według otrzymanych do 
dnia 7 bm. wiadomości, spalono tam ws·ie: 
.Minkend, Ch'O:nzaw{}rew i Zejwa, a miesz
kańców kh wyrżmięto oo do je<l:nego. 

W tym ostatnim powJeoie bandami 
Tatarów dow0dzf' zamożny obywatel ziem 
skj1, Muz11l.mani.11, który wezwał swych 
wspóhv-yznawców do" ,,świętej wojny" z 
chrześcianami. 

Jakich \\ ydarze(1 byly widownią inna 
zapa.dłe kąty na Kaukazie, w których bez
bro11na ludność była wydana na past\\ ę u
zbrojonych band tatarskich, d()piero w 
przyszfośc~ mnże się wyjaśnnć. 

Dotyd1czas faktem jest. że caly teren 
przemyslu naftowego• został doszczętn:'.e 
znnszczony. Teren ten składa się z dwóch 
rejonów. Jeden z n:ch obejmuje osady: 
Batachany, Sabuncz, Romany i Zabrat i 
ma w przybliżeniu ·Dkofo 224 kilometrów 
kwadratowych, drugi zaś, Bibi-Ejbat, p:J.
siada najblo·gatsze \\ świiec1 e źródla naftJ
\\ e. Ogółem oba rejony Liczyły 3600 wież 
naftowych, które, według telegramów o
trzymanych przez zaządy syindykatów naf 
to,\\ ych \\- Petersburgu co do jednej stały 
się past" ą pożaru, a wszystl({) zostało zró 
wnane z ziemią. 

Z angielskich Indyi. Według do1nicsie
n1a „Tim12sa" z Simla brak deszc711 spow-o
do\\ al tam tak straszną posuchę, iż m.leży 
się obawfiać bardzo. p•oważnych następstw. 
Ludn ość uc:eka z oiknbc, dotkniętych posu
chą, aby zt11w.czasu zabezp11cczyć się przed 
głodem, zbiory bnwicm, zwłaszcza w oiko
Jicach R-wputaina 1 Pendżab po w:.ększej 
częściparn:sZ!czone. Również ,j z innych 
okolic Indyi donoszą o grożącem w1dn11ie 
glodów. 

Trzęsienie ziemi we Włoszech. Ży-
wioło.wa katastrofa. na\,1iedzila potu dni' J\\ c 
·Wlo'Chy, zwłaszcza prowin1cyę J(alabrię. 
Trzęsien\c zaemi, jedno z najw'.ększych, 

jaikic zdarzyły s'ię taim w ost1t1nt1ch k'tlku 
dzies~ąt.kach lat, \,-yrząd1zi!o tam tal\!ie rni
szczenie, że dziesiątki tysięcy ludzi pozo
stały bez dachu, a ofiary l1tczą się 1111 ty
siące. 

Wl1o·ch,y p-J·dlegają prn\\·ie cii<:1gle trz~
sienr:·om ziemi w mniejszym lub wi~kszym 
st:opniu. Najczęśc,iej występują -011e w K.a
labryi ij \V północnej Sycyl111', gdzie od 1;0iku 

1500 przypada ich przeciętnie 10 na stule
cie. W roku 1783 dnia 5 lutego katastrofa 
taka nawied!2da Kalabryę, przyprawia·iąc 
o śnterć setkL •ludzi, w lafach 1881 ~. 1883 
trzęSlie1111ia znisz,c.zyły miasteczka Cas1ami•c
ciolai i Ischia, pociągając także wiele ofiar 
\\' ludz1'ach; w mau.u r. 1895 nc-tOfWl3111:0 trzę
sieni•e z;'emi w .ok-0·liieach flo1rencyi, to je
.ctnak w swy.ch skutkach nt[e byfo straszne. 
W oikolicach dotkniętych ,obecn~e, odczuto 
dwa; wstrząśnienia także tegKl roku, miatno;
wioie dnfa 4 S\:erp.nia, nie byty one jednak
że ta:k silne .ila.k obecnie, choć rnzciągały się 
aż do Belgradu. 

Obecne trzęs'ienie ziern;i z piątku 8 b. 
m., p1odągnęfo za, sobą wprost straszl.Lwe 
zniszcze.nr e. Relacye z sobo·ty : niedz,ieli 
przytno,szą gmzą prz.ejmujące wieśd, a za
znaczyć trzeba, że rozmiary katastrofy 1nie 
z1nstały ieszieze skoostaitowr1111e, gdyż te
legrnfoczn.e Urnie w \\~ielu mi.ejscach uległy 
przerwaniu. Poniszcz·one caif.e wsi, w1iele 
miast, w1'.'ele gmachów rozsypanych w g.ru
zy, a pod gruzami 1leżą jeszcze seoo Clla~; 
piizy wydobywaniu ich rozgry.w'ały się 
i1ozdz.ierające tragedy.e. 

I jakby .na {!1~Hni.ar nrieszczęśda trzę
si·einie 1>owtórzylo się wi sobote z równą 
si>Ją, jaik dnfai poprzedniego, pOi\Vi1ększa,iąc 
rozmi:airy spustoszenia. W niedzielę obH
czono zabitych .1 rannych na 5000, a ibez 
daichu p-01z·0>stabo 50,000 ludzi. Na<lfo1 pani
ka wśród ludności nie ustaje, gdyż wstrzą
śn1".enia, chor~ sla.be, powtarzają się od cza
su do czasu. 

Zarówtno król jak ii· wszystk.ie wład12e 
.pośpi,esz;yły już z a.kcyą r.atulnkową i1 z p0-
mocą, kafustmfa jednakże .na <llug'? pozo
staiwi, rnny w dotkni'ętyth nuą ok.alncach. 

Z Mandżuryi. 11 września o godz. 1 
poJ>oludn:iu prz1nbyt d01 stanJiwisk rosyj
S:ki:1ch kołl)1 ki0J.ei1 żelaenej parlamentarz ja
poński iz białą chmąg\\~i ą w towarzystwie 
50 żol1nierzy i wręczył rosyjskiim oficero1111 
piismo1 il1\1rszwłka Oyamy do iene.rafa Li
t11iew icza w którem Oyanna sikladai życ.ze
nłia z p.)'~odu zawarcia pokoju i prosi je
neralai U ·nhemcza o zamianio1Wa111'.e rosyj
skkh petnornocników dlai sprarwy zawie
szenia: broni. - Ze strnny japo·ńskiei za
mtianow.ainy został pclnomocnkŁem jeneral 
:fuikuszihna. - Jako mrlejsce zebraJ1~a1 0tbu 
pefoomocru'tków proip0nuje marszatek Oya
ma; stacyę Szahe<lza. 

RosyjsJc)im pełniomoc11tkiiem do rok.o~ 
wań -C) zawieszenie broni zamia1nl()\va,11y Z.J

stal je1neral kwatennistrz sztabu Oram()IW-

IB~~W.'~• 

J rótny-.ii slron. 
Langendreer. KopaJlli.a .,Bruchstrasse'" 

zacznde znów pracowar.; w catej pcini w. 
przyszły poniedzialek. 

Horde. W kopaln.1: ,.Margiare' ._;" zosta
li 2 górnicy zasypani, ale wyd oyto ich 
zinowych. 

Wiece przedwyborcze odbędą siG w 
przyszlą nie<lZAie)ę w 45 miejsco\\ ości.ach 
pow'iatu Esse.n: Rotthauscn, l(arnap, Al
teinessen, Essen i Schonnebeck. Rodaków 
po-wiatu Essen z::i.chęcarny, aby licznie na 
\Vl.ece te, ostatnie przed wyborami po
spieszyli. 

Berlin. Od do.ś.~ daw.na ciiągnic s· ę juk 
proces „Sokola" charlottenburskicgo. Sw.e 
g;o czasu uwolniono- -Oskarżonych cz!einków 
wydz,1hl11 od winy i kary. Wina rzek,crno 
polegala na tern, że nadcs!any•ch do dvzoro 
wania zabawy „Sokola" 2 lYOlicya:ntów -
wyprosz-0no ze sali. Sam prokurator \\ są
dzie ławniczym stawiit wniosek o U\\ o.1n;.:!-
111ic. Rozprawy obecne .odbyły s;ę przed 
·izbą karną. R·ozprawy jeclnakż~ musiały 
być odroiez0ne, pron.ie\rnż p·o~lcyant krymi
naln,y Luedtke odmówi! zezn.a1~1ia z p , \\'0-

du taiemn'.:ey urzędowej. Odbęd;:i s:ę więc 
w tej spraiwic nowe rozprawy, a policyan
tom odmawiającym Ś\' ia<lectwa pDleco11Q

1 

by swej \\ ladzy. przdo,żoinei s. ę zapytali, 
czy \VOJno zeznawać to, co pod tajemnicą 
urzędową ,do.nr eśli jej swego czasu \V rapor 
tach. - Proces ten dla nas jest bardzo ct:e
kawy i znsadniczy i rozstrzygnie mi~tino
w:de kwesLyę, czy można policyę '.Yypro 
srić ze sal'i lub n1e. 

„Swój do swego" w praktyce. z kM 
czytelników p;szq do , Dz. Berl.": 

Ja1k s'.ę pJtirnuje \\" n1;cktórych koiad1 
naszego sp0Jeczef1sh' a haslo „S\\"Ói do 
swego", w jaki spc·sób pewne koła pri·Jskic 
pop(.erają p.o.Jskie kupiech~.ro, i plJ,Js.ki prze
mysł pomilmo dlugoletnicg-01 ng,wr1Jy,,·a;1'.a 
w wszystkich naszych pi.smach, na to n;c
chaj posłuży następujący przykład. 

J aśmie ·wielmożna pa1Pi P. z Laza rza w 
Poznaniu \\-ydaje na raz dw~c córki za 
mąż, z. znanych \V P.nnani[u 1: K.slęstwie 
dwóch zaonych mężów Polakó\\', jednego 
powszechni.e zrnmeg.o leikarza specyalistę 
w samym Po1Z1nani:1u, drug1iego zamożneg::> 
wlaśc{ci.ela ziiemskieg.o w Księstwie. Otóż 
pa.n1i P. nie mogła w Paiz.naniu u swckh 
znaleźć wyprawy, mus:lata po r1ią z oby
dwiema 1J1.arzecZ1rnnemi przyjechać cl.o f3er
l:ina, tu stanąć w pierwszorz.ędnym, oczy
wiście 111iemi1eckim, hotelu pod L\'.pami i. 
bmvliąc cały Wdziień. wyprawy zakup.1:S
za, gmbe tysiące\u żydó\\' i Ni.emców. Z 
tych licznych polskich tys!'lęcy ani· jeden 
grnsz do polskiej ktieszeni nie powróc.1t. 
cho_ć tu mamy, gdy 1wyprawa: .koJ11iecznie 
mus1i.ala1 być z Berli1na, p-oJski hotel, p1~Jsk.1e 
pensyo1naty ri dość znacZtną h:.zbę p.-0lskkh 
kupców na korntnki - bieliznę .__ kctllfek
cyę datrnsiką liitp., afoć o tych Jaśnie W~el-· 
mo.żna Polka pa111i z Lararza nl1c inie wie. 

Tol Siię nazywa w tych kolaich dizialać 
po polsku, sz.ainować godność na1r-0dot\vą~ 

Smutne :n ad wyraz! 

Od Redakcyi. 
Szan. naszych kores.P<>ndentów pro'Si!

my, aby zawsze ·Piisaln ty.Urn na· jednej 
strnnie arkusZ'a, a drugą kon~ecznie p-ozsta
wm wolną. : i ' , .• ~ : ,, ·~ 

Tak samo oglosz.ooiia trzeba pisać za
wsze tylko po, jedinej shi01nie arkusza. 

Od Ekspedycyi. 
Panu J. W. w Schonnebeck. Wszy 

stko zostanie wyk0inane. 
Panu I(. q. Wszystko dobrze. 

Nadesłano! 
W Bruchu da w najbliższych dniach 

przedstaJwi.enie sltaiwny czarodziej Bella
chini. W stęp:ne dla czlonków towara:ystw 
które odbywają posioozenrn u p. K.ucherna 
10 fem. tał!1ieL Bliższe szcz.egóiy w oglosze- · 
niu. 

Baczność Rodacy! 
Sza11. panów prezesów komitetów 

pmdatowych i miejscowych proszę, aby 
się zgłosili do sekretarza „Głównego Ko
mitetu" (Jan Wilkowski, Schonnebeck p. 
Kray, frie<lrichstr. 3) po bony na cele agi
tacyi wyborczej. Bony roześle kasyer 
„fiłównego l(omitetu". Tak samo inm 
Roda-cy z całej obczyzny, którzyby slc: 
zechcieli zająć sprzedażą bonów, zechc'l 
się zgłosić. 

Apolinary Wojczyński, 
przew. „Ol. Kom. wyb. poi. dla \\'. N. i s. 

prow. 



7c.-:arz~-.;!,rn św. ~ĆZl.!ła ,.,. "\\"i,L„.J , Bac.wość Rouac~ w 0b~1hausen ;:..i.~ ... .:..! 
donosi s.rwym czronkom, iż na zebranie 17 W rncdz.iielę dnia 17 września o godz. 
bm. przybędzie fotografista p. St. Pierskal- }z 12 w p.ołu<lnie odbędzie się zebraJnie w 
skR i przywiez1:e obraz towarzystwa nasze- lokalu p. \Vicka, zaraz przy loościele św. 
go nai próbę. Wszystkim czfonkom To:w. Katarzyny w celu zalożemai T1°'warzystwa 
św. Józefa, którzy wplac!ili na: obraiz, a nie polsko-katolickiego. Szan. Rodaków, któ-
byli obecni~ przy fot0grafowa'11iU, d0110Sil- rzy mają zam):ar się przyczynić do owego 
my, że w niedzielę fotograf01wa1ni na ży- towarzystwa, serdecznie słę uprasza o 
czeJ1ie zostaną. O 1mnktua~ne przybyc.;e przybycie. 
prosi Zarząd. Kom&tet: 

Uwaga: Posiedzeruie o g-0<lv. ~4 Po Mkh. Szymarski. Mach. Chu<liaf1ski 
p~ol. Mich. Maćko:wiak. Jan Doibms1ewicz. Ja.n 

Baczność Rodacy w Hombruch-Barop ! 
Donoszę wszystkim Ro~om w Hom

bruch-Barop i oknky, iż w nµedzieLę o gJ
ctz;:tnii.e 12 ()·dbędzie się polskie kazanne. Pro-
szę R()daków, ażeby jak najJiicznJiej się 
zg11omadzili, ażeby nie pmvwdziaJn,01, :iż Po1-
laków, jak mają kaz~mJ:e, ich niema, Każdy 
R0<laik, każ,d1a Rolka niech prz,ybędziei w 
przyszłą ni!:edzf elę na kazanie polsklie. 
Czytelnicy „Wuar. P-01." niech pO\\':tedzą J 

kaza1niu i.innym Rod11korn. 

Baczność Wetter n. R. ! 
Donoszę uprzejmie szan. Rodakom w 

Wetter, którzy na·leżą dto, KJmiietu kośc1el
neg..:>, aby się bez wyjątku \vszyscy staiwili 
w 11JedzlieJę l 7 wrześn'·a zaraz po nabai
żeńsn,· ie do kat. Domn tow., ponieważ 
chQ{lzi tutaj o "y,bory Zarządu ik J ścielne
go. L. Kicia. (2) 

Tow. św. Wawrzyńca w Reklinghausen
Ost (Hillen}. 

~7 niedzJ elę J7 wrześn;1ai odbędzie się 
zebrainre po ,ohiedue o gcdiz. 40 w· l()kalu 

·p. Józ. Jorgen.s w ttHien nie w ,,Viilla Fran
ka". Prosimy o liczne zgromadzenie się. 
Nowi g1oście mile W;dzi1a111i1. 

Uwaga: P0s.iedzenr e w.rządu cidbę-
dz:ie s- : ę g()dzi1nę prędzej, to jest o \Vpó1ł do 
czwarteL Proszę o p1..W1ktualne zgroma
dzenie ię. (1) 

Mich. Dybizbański, przew. 

Towarz. św. Idziego w Giinnigfeld. 
Wniedziełę dnf a' 17 bm. zaraz po Su

mie odbędzie się krótkiie zebranie, na któ
re się Pv\.\·Lnini \vszyscy cztouukow>ie sta1wić 
1 Po\y1"1nien. każdy czfonek oz.n~k przypiąć, 
ponieważ nasze towarzystwo daje Siię ode
brać. Nie pffi~.rinno ani jedncgio braknąć. 
Członikowiie, którzy kartk·i pos1ia1dają, po1-
wi1nni. na zebraniu rachunek złożyć. O IL
czny udzial uprasza Zarząd. (l) 

Towarz. św. Józefa w Sterkrade 
do11-0si swym czł 01nkom, iż w niedzi1elę <lin. 
17 wrześn.:'ai -01 godz. 4 po pal. odbędz:i;; się 
kwartalne ''"alne zebranie, więc o !I.cziny 
t!dziia~ się upraisza. 

Uwaga: Ponie\vaż nasz przel\vodni-
czący wyjechał \V stnony rodz\'lnnc n .nie 
w 1i a<l1Jm o. kiedy powróci. więc na walnem 
zebra1116u będzie obierany i1nny przewodni
czą.cy. Pożądanem jest, aby żadnego 
członka na owem zebrnniu niie braikto. 

;- ., ,.. :;.-·- ::· Wal. Tasiemsld~ sekr. 
_._.. _____ _ 

Towarzystwo gimn. „Sokół" w Gerthe 
donosi swym drnhom, iż zebrainie odbędz, 1 e 
~lię ~ 111iedz.ie'1ę dnia 17 wrz-eśnda: ·O• g{)dz. 3 
Druhów zalegających ze s.kladkami upra
sza się. żeby się uiścili z nich na zebraniu, 
p 0im·e,\ aż by mus e11 i:Lko goście ·płacić na 
zaba~~; e. c\~ •iczmia wspó!Jne się odbędą 
zaraz IKJ zebranhi. Czołem! (1) 

Wydział. 

Towarz. gimn. „Sokół" z Kottenburg 
donosi swym druhom ornz wszystkim Ro
dakom, , iż przyszłe nadzwyczajne zebM
llie 0dbędzi,e. się w n~edzlielę dnia 17 wrze
'n ia o godz. 2 po pot na sali p. Telschowa. 
Kompletne stawi·en.ie się druhów jest ko1-
niecwe, P011l:'e\vaż prz;yjdzlie na porządek 
diiienny spraiwra. mzwiązane.j zabawy. 
(1) Czołem! M. fórszpaniak, prezes. 

Koło śiXewu „Wanda" w Disteln 
urz4dzai w niedzielę dinia 17 września je
sienną zabawę, i zarazem po.żegnani~ 
członków odch-0dzących dJi wojska. Po
czątek {)1 god,z. 5 po pot O liczny udzial 
w zabaiwie członków się uprasza. Cześć 
p~eśn1:1 polskiej! Sekretarz. (1) 

Towarzystwo św. Józefa w Wanne 
donosi, swym czlonikom, iż p. Marcyna w 
imiemu nasźego towarzystwa urządza dlći 
naszych rekrutów zabaJ\v~ z tańcem 17 
wrześn.iai w nedzielę. Porzą,dek nad z.a,
ba:wą przejmie zairząd naszego tnwarzy
stwa. Muzytkę dostaiwi nam p. frnnc. ROf
szaik, nasz czlJ.nek. Prosimy o jak najkz
niejszy uid~ait. (2) 

Michał Oleijniczak. 

Chorata Edmund! Kirstei111. Józef Het-
man. Jóuf Dera. (1) 

Towarzystwo św. Stan,sława w Herne 
donoslj szan. czfo:nkom, iż przyszle zebra
nie ·odbędzq,e s~ę w niedzielę, to jest 17 bm. 
po pot o goidiz. 40' na górnej sali p. Nuss
bauma. Ja:k rmJliczITTJejszy udział jest w 
zebraniu pożądany. Zarząd. (1) 

Tow. Serca jezusow. w Bochum-Hamme. 
Wniedz i clę dnia 17 wrześrnia bierze

my udzf.a! w 1{) wczniicy To,w. Ś'W. Idziiegp 
w Otinrngfcld. -z tego1 po·w1odu zebra111J11c się 
nie odtbędz1e. Zaprasza się wszystkńch 
członków uprzejmie o g-odz. 2 n.a saJę po
siedzeń. Wymarsz do Oiinrnigfeld' punk
tual1nie 0i wpól do trzeciej. O jaik najlicz
niejszy udział w za:baw;e prnsi (1) 

Teofil Dankowski, p 1rzew. 

Towarzystwo św. Michała w Recklingh.
Siid (Bruch). 

Miesięczne zebranie - odbęd~e się w 
niedzielę 17 b. m. przed południem o godz. 
11.%. Po poi. jest sala przez innych zajęta. 
Zwracamy uwagę wszystkim członkt!>m, 
którzy zalegają z składkami dłużej niż trzy 
miesiące, by się w tym miesiącu ze skła
dek uiścili, bo kto nie zapłaci, będzie uwa
żany za nieczłonka. O liczny ud.ziiał w 
zebraniu prosi Zarząd. (2) 

Koło śpiewu „Moniuszko" w Gelsenkir-
chen-Hiillen 

urządza w niedz1c elę dnia, 17 września 3 ro
cz:nicę swego istnienia na którą uprzejmie 
zaprasza wszystkie nam życz]we brater
skie Ko.Ja śpiewu i Towarzystwa oraz 
wszystkiich Rodaków z tltillen L oko1icy. 
Początek zabawy o godzilnie 05 po p-01. 
na saMu p. Nachba:rschultc, ul. Wannerstr. 

Prngraim zaba1wy: 1. Przywitamc gości 
i czlonków. 2. $p1cw. 3. Kon,cert, rno„wy 
i deklamacye. 4. Teatr i: taniec. O jak 
najliczniejszy ud.z.rial pros•i (2) 

Zarząd. 

Tow. ginm. „Sokół" II. w Wanne-Zachód. 
Roczne walne zebran'.e oidbędlzie się w 

niedzielę, dnia 17 września o godz. 5, na 
sali p. Breinga przy ul. Gels·enkirchenerstr., 
namż:nik ul. tf<ofstr. Na poirządku dZ!ien
nym obór nowego Zarządu oraiz zmiana 
§ 12 ustaw. Tak samo będą obrady nad in
n~mi ważnemi sprnwami. Zapraszamy 
wS1Zystkich, którzy na osta:tn1'ej zabaiwiie 
byli jako czionk·o,wie przyjęci. Tak samo 
jest powinnofoią wszystkich druhów, przY
najmmaej na1 to rocme. zebrainię się komplet
nie sta:wić. Sokolą sprawę popierający 
Rodacy są nam zawsze jako g1ośoie :nJ1Di i 
prosimy o hcine przybyde na zebranie. 
(3) Cz01łem ! Wydział. 

Bacznośc druhowie w Habinghorsf ! 
W miejsce druhai Ledw1orJ \\ skiego zo1-

stał obrainy na konferencyi mężów znufaini:& 
dh. Pr.IOtr Frącko1w\:·ak z ttabinghorst. no1-

wa kolonia, Alfredstr. nr. 2 mężem zaufa
nia. Teraz tylko do n'.eg]J z tej miejscowo
ści w1mni druhowie sktadiki mi,esiQczne pła
cić ii m1 członków sr ę zgłaszać. 

„Zjednoczenie zawodlf>we polskie". 

WIELKI WIEC W OBERHAUSEN 
odbędzie się w medzielę 17 września o 
godz. 12 w południe w lokalu „Dredkaiscr
saal" w spraw1:e wybJrów do-mru k'Ościel
nego i reprezentacyi. Uprzejmie zapra
szamy na wiec wszystkich parafian z para
f ii Serca Jezusowego ,1 parafiain Naiśw. 
Panny Maryi, gdyż toi jest wiec dla obu pa
rafij. Dalej Brada oo dz,iela, pokażde, że 
w Oberhausen są też Polacy! 
Andrzej Czwojdrak. Franciszek Perz. 

Baczność mężowie zauf. z pow. Ruhrort ! 
W 111iiedz~elę, dniai 17 wrześrnai Po pot 

o godz. 4 w lokalu p. tforviing rw Bruckhau
sen odbędzlie się konferencyai mężórw zau
fania <lira Bruckhausen, Beeck, Stockum, 
Llaar, Ma.irksloh, liamb°'rn, Neumtihl, 
Buschhausen i Meiderbch. Z powyżS1Zych 
mieiscowo,ści uprasza się mężów zaufania, 
ażeby s.- ę punktualn:c do nazm1cz0nego 11()-
ka·lu stawm. · 

„Zjednoczenie zawodowe p.olskie". 

ł:JacLnoSć Roll..i"'y Zo SU<.a\!rwi~it-Heide, 
Henrichenburg ! 

Mężem zaufania ZJO:Sital J,bra.1.11y na te 
mJejscowośd Józef Maćkowiak, Suder
wachheide 131. Tylko jemu w0il1rJ10 Slkła<l
kh mJLesięcz.ne z,bierać i zgłoszenti:li na 
czlooków przyjmować. . 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Mężem zaufania dla HochheJde 
zostat obrnny dh. Leon Szczygielski, ul. 
Zechenstr. 2oa. Je.mu tylko wio.ino skladki 
miesięczne zb/:1erać. U megOJ można się ina 
c~lornków zglaS1Zać. 

„Zjednoczenie zawodowe p.vlskie". 

Wielki wiec przedwyborczy 
polski w Essen. 

odbędzie się w niedzielę, 17 września o 
godz. 11 przed poł. w sali pana Van de 
Loo, przy ulicy Schiitzebahn 58, na który 
się wszystkich rodaków z Essen i okolicy 
zaprasza. 

Mężów zaufania zaprasza się także po 
nJeważ tam mogą kartki wyborcze ode
brać. O jak najliczniejszy udział uprasza 
MIEJSCOOWY KOMITET WYBORCZY 

POLSKI DLA MIASTA ESSEN. 

Wieee przedwyborcze. 
Wielki wiec przedwyborczy w Karnap 

odbędzie s.:ę w niedzielę dnia 17 wrześrnia o 
giodzi1nie 0 4 po poludni"u w sali p. Le
ber, naprzeciw poczty. P0rządek obrad: 
1. Zagajenie. 2. Nauka o wyborach. 3.Dla 
czego Polacy na obczyźnie wJinn.i glon
wać na Rodaka. 4. Dyskusy.a. 5. Zam
knięcie wieca. O !liczny udzial Rodaków z 
Karnap, Altenessen, łfJ,rstennark i oko11cy 
upraszia S.'.ę. Na wiecu przemą.w'iać będą 
mówcy zamiejscowi. 
Powiatowy komitet wyborczy polski dla 

p-owiatu Essen. 

Wiec przedwyborczy w Rotthausen. 
odbędz,ie s1: ę w niedzielę, 17 września o g. 
110 przed pot w J.Jikalu p. Borgemeister, 
(przy poczcie) przy ulicy Vktoriastr. Sza~ 
noW111i rodacy, jest to już ostatnie zebrainie 
przedwyb0rcze, powinnością jest więc ka
żdego Rodaka, aby na nie przybyl. Zwra
ca się uwagę, że będą mówcy zamiejscowi, 
także z ojcz.ystych str<>n, przeto o liczny 
udziial nodaków prosi 

Miejscowy komitet wyborczy polski. 

Wiec przedwyborczy w Altenessen 
odbędziie się w niedzielę, d1I1J•a 17 t. m. J 
godz. 0 12 prz;;d P'Olu<ln(iem na, sa11i p. J. 
Saala przy kościele św. Jaina1 Chrzc. Szan. 
Rodacy! Po111ieważ to ostatni w1iec przed . 
wyborami , wi·ęc jest pio'ż.ądanem, aby s.1ę 
wszyscy jak jeden mąż na ów wiec stawili, 
gdyż tylko wspólna moc zdota nas Jcail·ć. 

Komitet wyborczy polski na gminę__, 
Ałtenessen. 

Wiec przedwyborczy w Schonnebeck. 
W me<l!zielę, dnfa 17 wrzeŚ'nia o godz. 

4 po; pol. odbędzie się wiec u p. Niekamper. 
O ]liczny udzf.ał prosi 

Miejscowy komitet wyborczy polski. 

Szan. moim oidłf,orc-om zwracam uwa
gę, że P. Wn.ncenty Nawroioki z Kastrop dla 
mnie już nie zbiera zamówień na ubrania 
itd. (l) 

Bernard Zmudziński, 
k raw iec polski w Kastrop, E~i,nstr. l. 

\Viece Związku Polaków. 
Wielki wiec polski w Kottenburgu 

przy Kastropie 
odbędz1ic się w niedzielę, dlnia 17 \\:rzcśnia 
o godz. 4 po p0l. w sa.!i p. Bartlinga, przy 
kopailinu „Onaf Schweri:n:". 

Program: 1) Zagajenie. 2) Sprawa 
opieki duchoiwn~j. 3) St,osunek Polaków 
na obczyźrn:e do Zliemi ,ojczystej i nasze 
związki wobec kraju r.:>dzilfl:ncg!o. 4) ,,Zwią
zek Pollaków w Niemczech" a Straż. 5) 
Nasze towa,rzystwa ai policya pruska. 6) 
Rezo1lucye. 7) Dyskusya~ 8) Zamkntlęcie 
wheca. 

Wszys,tktich Rodaków z Kottenburga, _ 
l(a:stropu, Rauxel, ttabiin-ghiorst, Menged::, 
Oerthe, lfolthausen .i calej okolicy uprasza 
się o jak najli-czniejs·zy u<lz1:iaI, gdyż chndzL 
o b.aJrdzo ważne sprawy. 

„Związek Polaków w Niemczoch". 

Wiec polski w Osterleld 
odbędzie się w niedzielę, drna 17 \Yrześnia· 
o g{)ldz. 04 po pal. w safa p. Orześkow1ak,... 
przy dworcu Ost~tield-Stid. Nia. \\·1ecu bę
dą omawfa111ie ważne sprawy, d,Jtyczące 
Polaików na -Obczyźnie, także sprawa o
pieki duchownej w Osterfeld, przeto o ll
czilly udział ~od11ków z Osterf eld i okolicy 
uprasza się. 

· ,,Związek Polaków w Niemczech". 

Bacznoś~ Rodacy w Derne! 
· W .niedzielę 17 b. m. J god'z. 3 p.(} pot. 

odbędzie się zebranie w celu założema 
„Sokola" na sali p. Langebein'a. Rodaków 
w Deme uprasza się, ażeby na wymien1'.one 
zeibra;n1:·e się licmie stawili, jeżehl Ro:dabm1 
ta sprawa leży na sercu. (3) 

Zwołujący. 

Postbestellungs-Formular. 
Ich bestelle hiermitt bei dem Ka.iserli

chen Postamf e:in Exemplar der Zeitung 
„Wiarus Polski" aus Bochum (Zeitungs
preisliste 128) fiir das IV. Quaria~ 

1905 und zahle an Abo-nnement u. Bestell 
geld 1,92 Mk. 

Obige 1,92 Mk. erhalten. zu hab~. be
scheinigt. 

. . . . d. . . . . . . 190„. 

Kaiserliches Postamt ••• . , 

Postbestellungs--Formul~tr. 
Ich bestelle hiermitt bei dem Kaiserli 

chen Postamt ein Exemplar der Zei tung 
„Robotnik Polski" aus Bochum filr <las IV. 
Qartal 1905. und zahle an Abonncment und 
Bestellgeld 0,68 Mk. 

Obige 0,68 Mk. erhaJten zu haber., b·> 
sche.111;gt. 

.... d ....... i 90„. 

Kalserllches Postamt 

RESTAURACYA 
Kolnischer tlof, · 11. Kuchem. 

Bellachi11i ,ego nowoc.;1,esny teatr. 
Dnia 17, 18 i 19 wirześnia o godz. S wieczorem 

uielkie przedsta\„łenia czarodziejskie 
czarodzieja nad\YOrnego 

B E L L A C H I N I. 
Z programu bardzo urozmaiconego podnie8ć 

w.arto „przedewszystkiem .znikniQcje żywego konia (wła
sność p. Jana ~likołajczaka,) święto roi na dworze 
Sułtana i Bellachini w pańsb·~,rie duchów ; latająca 
klatka:""i kufer zaczarowany itd O liczny udział prosi 

II. KUCHEM. 
U w a g a : C.donkowie tow a• ~ystw, które u 

mnie moją posiedzenia płacą za kartę wstępu 10 fen. B 
mniej. (3) li 

Z poV'odu, iż mo.i a źo r;a 
odjeżdża w strony rP
dz une, wyprzedaję m„je 

meble bardzo ładae, 
bardz'> tanio. 

A. §tr6tyńs~i. 
O„terfdd, 

ul. Fahoh:irst tras:se 32. 

slużąea• 
cd 1 paźdv.iernika do 
wszelkiej r Jboty. 

N. leluuitzek, 
Wanne II. 

Unser-Fcitz 5 b. 

Wiązarki 
z polskimi napisami i ta-
nio poleca. „WlA:n.U3'· 
PCLSl\I" w B11cbum. 

.awi~4zlably A a te 11 •u I 1 kl w B1>tłl11•- l!lakluam ł adoltkamł WJ'ldawnldwa „Wta 'Ił" Polskieio" w Bocbam. 
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łodlłeu.e płmo t.dowe d.11 Polak6w 1.a ebuyima, pogwf.t•••• ogwłalł.1 or~ sprawea łłurodowym, politycznym ł zarobkowy& 

W~łsodzł codzienni• z WY!ltkiem dni pośwlateczmrcb 
Pned'l>lata kwartalna na poczcie i u listowych WYnosi 
il mr. 50 fen., a z odnoszeniem do domu 1 mr. 92 fen. 
„ Wianrs Polsld'4 zapisany Jest w cenniku pocztowym 

I lmtc Baże za . lla11 I DJczrznc I 
Za inseraty J>laci sie za mieJsce rządka drobnego dnb 
ogloszenia zamieszczone przed inseratami 40 fen. Kh 
często oglasza, otrzyma rabat. - Listy do „ Wiarntl 
Polskie~o" należy frankować i podać w nich doklai•· 

pod z.nakiem „t. J>-Olniscb" nr. 128. oy adres piszącego. RękoPisów si.e nie zwraca. 

Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje się w Bochum, przy ulicy Maltheserstrass~. - Adres: "Wiarus Polski", Bochum. - Telefonu nr- 1414. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 

••wić, czytać I pisać po polsku! Nie Jest 
IP1laldem, kto potomstwu swemu zniem

HY~ się pozwoli! 

Z wypadków dnia. 

Cholera zabiera zawsze jeszcze n'Owe 
ofiary. 

Od 13. ·do 14. b. m. zgłoszono 9 no·
w ych zeslaibr.1ięć n~ cholerę, razem dotąd 
183 v.'ypadlki, z których 66 zrailwńczylo się 
śmierci:ą. 

. Zatarg norwesko - szwedzki zakończony. 

W ostatn.1ch dniach zaostrzy\ły s:iię stó
slillki· Ifil<ler groźnie pomiędzy Szwecyą i 

Norwegią podczas układów nad z.erwarniem 
unii. Obecnie donoszą, że jednakowoż na
stąpiło porozumienie, mian::Lw.1cJe oo do 
najgtównuei~ego. punktu ufortyf:iko,.va1nia 
granfucy. 

Rozruchy w Tokio były groźniejsze, jak 
pierwotnie przypuszczano. 

Niezrad-0wolen1re z warunków, pod któ
rym~ zawarto pokój, w Japo111ui jest nader 
wielkie, a w rnzmchach, o których ·dono
srooo, tlum lud'u spalił 8 o-dwachów poli
cyjnych ti. zdemolowal 31:•nne odwaichy, !kil
ka domów urzędiru1czych ornz wielkre slda
dy handlowe. Policya chcąca przywrócić 
pokój miala 3 c:1 ęi1ko 11 37 lekko rannych. 

Obiega po.głoska, że katastrofa na pan1-
cerniku „M~1kasa" mai związek z '111iezad~ 
"~orl eniem, które okazuje się ró\vnież w 
wojsku. 

. Telegramy~ 
B a d e n - B a d e n. Wielki książę Mi

chaf Mikołajewicz przyjął w dłuższej au
dyencyi kanclerza Rzeszy niemieckiej Bue
lowa. 

Paryż. Z Tangeru donoszą, że rząd 
marokański przyrzekł poczynić kroili ce

, lem usunięcia niepewności w położeniu pod 
Tangerem. 

B i a ł o g r ó d. Serbski ambasador w 
l(anstantynopolu zaprotestował przeciw 
naruszeniu granicy przez żołnierzy ture
ckich i dnmaga się od rządu tureckiego od
szkodowania. 

Polacy na obczyźnie. 

Z Ka.stropu. 
Tutejsz.c J(ioło śp,1e.wu „Iialka" urzą · 

tlzHo dniia 3 b. m. zabarwę w zamkniętym 
kole, ale ponieważ przy ws.tępie sprzeda
\\13Jno programy, policya zaiba.wę m·zwią
zala. 

P ocficzas zabawy przyszedł żandarm 
d'o sekretarza .u pytał, czy p. Zmudziński, 
:znany tutejszy krawiec Polski jest na zaba
'Wlie, a gdy mu pow1tedziano, że tak, pytał 
<laJ·ej, .czy jest cz~onk·iem, 8.! że jakoś nfociio·
:wierzał, pokazano mu książkę nl'.łl dowód. 

Najprzód żan<lanm troszcz,ytl się o rze
czy, które go nic ni'e obchodzą a wtem ta:
kie do1wtywanie się jest obrazą, bo wyglą-

· tda na tio, 1akby p. Zmuldzińsk1i stał pod 
'nadzorem p0l~cyjnym. No, dla na& Pola
ków taka nliechę6 prusaków do p. ZmudZlini
skiego jest najlepszem dJai niego polece-

· niiem, bo dobrego Polaik,ar każdy prusaik nle
.nawidzi. 

Kij w szkole. 
Gaizety hla.katystyczne, jak ' zwykle, 

po1iisałyr beziczelne Jdamstwa1 o zn.anem po
·biaiu chłopca w Doptewie. Wobec tego 
podlaje „Wiełlmpolainun" ·dlokładtny Dpis z.aj
Ściai według dtonieSiie:niai z Dopiewal. 

Bylo to taik: Nnucz.yciel z O tusza 
przy'byw.a: dlQI wsi Dop:.ewa udzielać religii 
ew:ang,ielbckLej dzieciom ewaingelickim, 'kto 
rych z, Dop·iewa i innych wsii przybywa o
koło 20. W czasie udzielanfła tej nauki sie 
dziJalo 3 polskkh chloipców pod plrotem w 
oddalen1u okolo 4 metrów od tej sz.koly t 

tam ze sobą mzmawiali. Nauczyoieil z 0-
tusza wysz·edl z klasy do' nkh, a chltopcy 
ujrzawszy go wstali i oddalili siłę - a po
tem śmiaJi się do sdebie. . 
· Naru·czydel z Otusz.ai posądzal 1ich, że 

podstuchi.wali jego inauki ,1 wyśmliewiali się 
z niej. Chłopcy; m'31lo •COi l'IOZUlmieją por nie
miecku i .na pewoo można przyjąć, że nle 
słysz.eli i nie rozumieti, oo było wyklada· 
nem. Naucz,yci'el z Otusza os:karżyil tyich 
chlopców prze<l miejsc{)Wym nauczycielem 
panem Richterem, a ten chlopca PJetrztaka 
pierwszego z brzegu ukar.at, dwaij inni U·· 

dekli °'knem z klasy. 
Aietrzaik otrzymail karę, lecz jaką? 

Chlopiec :kryl się µod larwiki1 ze strachu 
przed karą, ra pan Richter kopat go nogaim1, 
gdzie tram, po twarzy i pio głowie i po 
plecach. Potem go wywlókl na ławkę, ket 
zait trzymać 4 chlopc1om i bil gJ. kijem -
nie trzciną - po skdzeniu. Widl()czinycll 
było 13 czarnyich pręg, aJ gdzJ::e byt sęk w 
kiiju, tam byla skóra przecięta, oprócz teg.:> 
bylo kilka. Siińców na plecach. 

Chl1opiec wyszedl po~em z klasy, lecz 
do .dornu nie mógl d0tjść, tylklo• zaiwJókl st~ 
w gospodarzai Lochn.y buraku i zosta·! w 
nich; gidy gJ odszukano, był bez przytom
ności. Ojciec cht1opca, P.ietrz1ak, telegrafJ
Wlal po• dr. Wróblewskiego, który przybyl 
chłopca zre\vfdowial i op1atrzył. - Pan 
'Aietrzak ·addał chlopca do. lazaretu tI sprn
wę samą polecił „Straży". 

J'yle ·dla wyjaśnienia. Lecz tJ ni.e pier 
wszy przypadek. Pól rJku temu p. Rilch
ter obił chłopca Mardna Byczka i ten 
chłopiec w tyidiz.Lel1 po obicPu uma'ft. Oj·eii.ec 
rniez.araidny, nie kazał stwierdzić, czy chło 
piec umarł z pobicia, czy z i1nny.ch przy
czyni. 

Gazety nicmiecki1e ~·sały, że ludzie z 
oburzenh wybili kamieniam szy.by w or
knach szkroły. Jest to fałsz. Dz1ieci częst.:> 
przed nauczycielem 0knem uciekają i przy 
tej sposo·bności stłuczono 7 szy1b. U rzę
drll"cy naimaw.iają Pietrzaka; da zgody, lecz 
ten. s1ię opiera., jak muże. 

Rozporządzenf e 

ks. Arcybiskupa Stablewskiego 
w spra\\·k nauki przygotowawczej do Sa·
kramentów św. św. powital,y wszystkie 
gazety pols~ie z zadowoleniem. 

„Orędownik" takie dori diodaje p()lmię · 
dzy .innemi uwagi,: 

Na tle stałych usifowaiń, ażeby Kościół 
\i ks1ięży wciągnąć <fo roboty germarniza
cyjnej, Okólnik ks. Arcybiskupa jest naj
przód świadectwem arcypastedskiej tro
skliwośc1 względem pol.sikiej ludności ka
tohckiej i równocześnie aktem niemałej 
don~osł·ości poNtycznej. Germa.n[lzacya w 
szikole daWin.:> ruguje pacierz po1lStki z szikól 
~ an- ks. Arcybiskup, ani ·księża nie PoczY
niili przeciiw temu żadnych poważniejszych 
kroków, a miet::śmy też tak1ie zajścia z pa
icierzem polskim .i księżmL, jakie nam mn1ej 
'Wli.ęcej przed 10 laty odsłonił z.n.any proces 
ks. probosz:oza z Witasziyc. z wiedzą a 
nawet za zezwoleniem ks. Arcybiskupa u -
kladafy si:ę stósun.k(, w szkola\::h taik, że w 

jednych ok.:>licach ks.ięża mogli dńodlzić do 
szkoty, tam dor.wrow:ać naukę relig~i, po<i
czas gdy \\1 1innrych okolica·ch rugowano 
polską naukę reli·gli z szkP!y i1 tern samem 
dawan()I miejscowemu pro1boszczow(i1 znac, 
że w s.zkole na nauce. religid wcale jest nie
potrzebny, a jeż.eli ją ·Chce id<1z.or.ować, to 
nfoch swoją powagą pptwier.dza niem11ecką 
naukę rerkigii. Na tern polu ks. Arcybiskup 
n~c 111:c zrobił; orwsze.m p.:>dlug r.11szegu 
zdarnia zamieszail stósunki naJ gorsze. 

W IXJrwyższym Okólr~iku ks. Arcybi
skup staną! na progu I(ośdo.ta i to na to, 
- cOJ mu przyznać należy - że.by przeL. 
te:n p-róg nie wpuścii6 germam.izacyi do KJ
ści•()lla. Dotyczy to wprn\vdzue iedyme 
przyg.0ttowa\.\',czej naw]{):. do Sakramentów 
św„ ale ten jeden jasno określony pul11kl 
jest opiarty ina• staJych w.sądach KJściiola, 
nie cLDpuszczających do żacbneg0 nadu.ż'y
wania Iąośd,ocfa w celach germaniza;cyJ
rwch. 

Zasadniczy wyrok w sprawie 
zapisywania imion polskich 

do rejestrów spókowych. 
(Od „Straży1") 

Niedaiwno1 temu zapytywano s.~ 1nas, 
czy istnieją przeP\lSY, nakazujące wq:iągać 
.im~ona polskie do rejestrowi spółkowych 
w pisowni1 niemi-eckiiej. Ze względu na to 
umi1eszczamy uchwialę krófewskiiego sądu 
kameralnego (katmerg·ery;chtu) w BerlinJie, 
który tą kw.estyą SIG zajmolW,aif. Uchwała 
ta opiewa w stresziczeniu: 

W spraiwi.e rejestru spólkowego króle
wskiego sądu obwodoweg10· kościaiństkieg•o, 
tyczącego si•ę Banku ludowego Sp. z. z. n. 
p. Wl Krzywimi.u, I senis.t cywilny królew
skiego są<l'u kameralnego w Berl1~·e nai po 
siedzenm swojem dnia 21 maja 1902 r. na 
skutek <lalszego, przez wymien.io•ny Baink 
wmiesi.onego zażalenlia posrane, wil: 

znieść uchw\alę I i'Z:by cywilnej sądu 
ziemiańskiego leszczyńskiego z d. 4 kw;ie 
tnia 1902 r. i królewskiego sądu obwodo 
·Wego k!ościańsk1iego z d. 10 lutegOI 1902 
roku i sprawę oddać ptomieni·onerrnu są
dowi ,obwodowemu do pcltnoi\Vlnego1 z.ba 
dania J rozstrzygnięc.i~r wedle zasad, 1kt6-
re si·ę poni',żej przytacza. 
Zarząd Banku ludowego w Krzywiniu 

pjo<la1l dlo sądu obwodowego kościańskje
go trzy -0świaidczenia wstępu do spółki, a
by taikow·e wciągnięte zostaly do sp.isu 
czlornków. Na tych oświ~~:dczen1ihtch podpi
san1;1 byli Lukasz Zielińskn, W{)ljciech Pil1-
pffwski Andrz~j Ciichorcki. Sąd •Olbwodo
wy uchwalą z. dnia IO Juteg·o• 1902 r. odmó
wil zapisania, żądając, aby imion.a. prz.ystę 
pujący;ch podpisrano po niemiecku, po111ie
waż dlai imi.Jn ,,Wojcf.:ech" j, „Andrzej" o
b'otk polskiej istnieje także i t1iiemiecka for
ma językowa, a podług§ 186 ustawy o u
rządzeniu sądownictwa jako też § 8 usta;w~„ 
pM1stw .:>wej o czynnośd~ch d,1tbrej woli 
przy poidpisa·ch forma n.i ,eim~iecka UŻY\''aną 
być powiilma. Na zażalenie Banku sąd zie 
mial1ski w Lesznie zażąch:.d aby Bank -Oo
wiódt metrykami urodzenia.i łub świadec
twami urzędu stanu cywnlnego, że Zitelirń
skiiemu, PililJ)Owski1emu i Ckhockdemu jest 
111a ·imię Lukasz, W0Jciech, Andrzej. B<łnk 
dowodów nie staw;il, wskutek czegJ sąd 
ziiemfański uchwtałą z dniru 4 .kwietniai 1902 
r. zażalenie odrziucił. 

Zażalo1no się dailej, - a temu dalszemu 
zażalendu trzebai byto uczynić zadość. 

Niadpierw nie można dostrzedz, co była 
za przyczyna oo pJwątpiewania, czy Z~
.IińskJ, PiHpowsk)il i Cichocki maJą praw~~ 
do używaniai jmion Lu:kasz, W'0icitth i A1i„ 
drzej. W znanych stcsunkaoeh prow,i1ncyi 

poznańskiej - a o tę pr.:>w~ncyę tu ch0<dz~ 
- użYiWa si:ę często •imion polskiich pra
wnie. Przytem miaJnowicie: też .uwzg.Ję-
1druić należy, że 0 1 ile przed urządzeniem 
ksiąg stanu prowadzona księgi kuścielne 
w jęzYilrn łao1ńskim, lac1ińskbe ·imio.nai uro
id1zonych tam zapisane nie mogą 'b'ytć uwa· 
ża:ne Jaiko te, które nanodzonemu ·dziecku 
inadane zosta!y. W olbwodaich, w1 których 
lmi:rność posługuje się częśdą niemteokirrn, 
·częścią polskim języikiem ta fonna ła..c:lińska 
1odz"\V1ierciadlać ma Jmiooa talk ipolsikie ja.iko 
~ .niemieckie. Dla tego też zależy na tem, 
w jrail<lej formie użyte bylot fanię rzeczyiwi
śde przy akcie nadawczym. J edna.ikże r 
poi zaiprowadzeiniu ksiąg stanu cywti.Inego 
w: tych obwo<l'aich nie j,est rzeczą bynaj
mn:iiej wyJduczlOną, że imi1Q1n, dla !których 
istnieje formai n):enniecka ,i osobrna pJrlska,.' 
użyrwai się prawnie w fonniie polskU·eL Sąel 
obwodowy sam ·zwrócił uwagę nia znane 
iuż są<lowu kameralnemu przepisy admiJni
stracyjne elita okolic z przeważającą JudnJ
śoią polską w:ydaine, podJug ·któryich iml'o
na. takie, które w języiku niemieckilm i· pol
skim odrębne mają formy, ido ksiąg wcią
~nąć należy .najpierw w formte niem.iteckjiej 
ai p:z.yte:n w nawias.ie w formie p01lskief 
~o.rownei „Jahrbu.ch fiir Entsch. <les I(am
imergerlichts" tom 20, stmnlai 253). Przez 
takie Z<ł!J?i~anie ~znaje się oczy;wiści;te imię 
w _P'°:lsk1.ei forr~ne także jako upraiwnion-:!. 
Jezelt więc ten, który zapisany jest z po
dwój~em. \iimieni.;tn ·d·:Y ksi'.ęgi urodzeń, po
slugu~e się wspotzapisaną formą J)C·Jską, to 
przeciwko temu podnieść n.; (; maiżn.a za_ 
rzutu. 

Ze W1Zględu na1 te stos11J11ki ni ·:'!ma• tyn:
czosorwo porwoidu do przypuszcz,e:nia, .j ż o
sia.by z_irioszone c:Lo wciągnięe:'ci \'" Ustę 
~z~onkow, używaiją nicpr;:rn n1:e pot.kmych 
rmwn. Teg•o też nie ill Jżn.~ wywniosk-0-
\Viać - jak tai ucz,ynil sąd ziemdański - i ' 

zaichmyania się zarządu spólk', oo spólln 
P?Stąpl1lai pnawnie, nie spclniaiąc zawez\\ :i. 
ima, !które ni1e bylro1 orparte na usta·\\ 'a ch. \V 
skutek. tego trz:ebai byfo sprawę prz:ekazac 
sąd?w1 obwodowemu <I.o pon::J \\ nego zba
daniła. Sąd obwodowy \\ inien rzważyć 
czyi podlug mi·ejs.cowych okolicznoścti za~ 
~~odl~i ~starcz~jące. podejr.·zenic, że Zie
~·· n~ki, R.1hpowsk1 .1 C1chock1 podpisali się 
1m1on~mn, tktóre im ni·e przysługują. Jeżeli 
to przypuszcze1~"e się potwierdzi, to będzie 
rze~zą ~~~ obwoidoiw;ego, aby z urzędu 
st~1erdz1~1mwn~ pra'W<lziwe, ponicwaz 
spolka w1dlo.cz.me dowodów na to zl Jżyć 
nnle chce. Tylko wtenczias, jeżeli - okaże 
si~, iż c·'i czlonkow.i·e nie mają prawa do 1-

m~on .L~~asz, Wojciech i A1ndrzej, uspra
W11eidhw1c moina odrzucenie wniosku u 
wciągnięcie clio spisu. Nadlmi·enia Stlę j2-
szcze, że, jeżeli się wy.każe prawo dio inl!e 
n~o. w f.o1nnie polskiej, w żadnym raZlie 11mie 
n~a tego w formk niemiec.k/: ej n1e można 
zapisyWać. 

Berlitn, 31 maja 1902. 
!!"*. -

Do wyborców Polaków 
w powiecie Essen ! 

Rodacy! 
Przez śmierć posła Stotzel'a sp-0wo

d01Wa;nc WiYbor~ do parlamentu nliterni·eckie 
go, .mebawem srę od.będą. Ztąd uważamy 
so~1e za p~Jnność, aby Warn przyPio
mme~ obowiązek, jakli karoemu Polakowi 
spelmć wy.pada. . 

Jak w roku 1903, taik i przy nackho
~ąc~ch wybornch uzupelntiających w ~ 
wrec1e Essen, postanowmśmy gilosować na 
Polaka~ ·i to 

Józefa Chociszewskiego 
z Gniezna, 



rtaslużonego literata, który dla dobra ludu 
polskiego wielkie z.nosil prześladowania i 
chociaż wiele prz001er1'al w więzieniach 
pruskich, tern nie zrażony, caly oddaje się 
sp ra1Wtcm1 narodowym. 

Rodacy! Wzywamy Was, nJech ka
~·ch: · ! „ ży wszystkch sil, i nie tylko że 
sa„ · ,jd.a glos na Polaka, aloe niech dlział'a i 
.agituje w kolach znajomych, przyjaciół i 
tam, g<lzue spotka jaki.ego nieświadomego, 
może oz:ręblego, tam wszędzie miech zachę
~a. iż dzi,ś 

Polak tylko na Polaka głosować powinien. 

N~e zważajcie na niezliczonych agitato 
·rów irunych strorunuctw, którzy . siię staraJą 
;pozyskać Waisze głosy. Odeprzyjde poku 
sy dz1itała'Czy centrowych, tych zdeklar-0„ 
wanych sługusów rz.ądu pruskieg.o, tego 
rządu, który calą silą, wszystkimi środka
mi jakie posiada, otwarde i skrycie pracu
Ne, aby naród polski zg1ermaniloowiać, a 
dźwięk mowy poJskieJ zagubić, aby ta mo
wa prusakom nie przypominala krzywd, 
jakich się na narodzie polskiim dopuścili. 
Filary centrow.e w prasiie centr-Jwej zo
hydizaty w bezwstydny sposób Pola
ków, wryrzucaly chorągwie polskie z 
kośo1ołów, nawet świętego miejsca używa 
ly, aby poniżyć Polaków;-katoluków -
.a to jedynie za to, że glbsy nasz1e oddaLi
:śmy Rodakowi. Dla tych krzywdzicieli 
11aszeg0 honoru nastąpi·l c2"ais t0brachooku. 
Ztąd· też ani jeden głos polski nie powinien 
paść na centrowca! 

Nie dajcie się też uwieść złudnym o
bietnicom agitatorów socyalnej demokra
cyi, gdyż i oni nie mają na celu dobra ludu 
polskiego a schlebi1a.ją mu tak dlugo, póki 
gtO potrzebują wyłącznie ·do prz.epr.JiWa
dzenia swy1ch planów wrogiich religi:i chrzt: 
·ściariskiej i chrześciaińiSkim obyczajom. O
ni także jak wszyscy niemcy, ch~tnie by 
v.„idz ieli, aby nas jak najprędzej :wiemczo
no. Dlatego żaden Polak, jeżeli nli·e chce za 
służyć na mrnno ,,zdrajcy swego narodu", 
niepowinien dać swego głosu socyalnemu 
demokracie. 

Gdyby który z Polaków oddal gl10.s 
narodowemu liberałowi1 , zdągnąlby na. sie
bie sąd potępienia całeg10 spol·ocz:eństwa 
polskiego. Liberałowie, to najwięksi prze
ciWnicy ludu pracującego .na każ.dem m!Lej
scu pracują, aby lud roboczy uiarzmić i 
rzudć na łaskę lub niełaskę kapitału. Ow 
znany polakożerczy hakatyzm, on właśnie 
cieszy się największą opieką liberałów. 
Libera/owie raz.em z rz.ądem pruskim 1 ha
katystami kladą wszystko na szalę, a:by 
zmieść z wi<lDw111~ świata naród: pJlski. 

Rodacy! Wobec teg,01 nie zostaje nam 
me innego j~k y„ -ytQżyć wszystki1e siły, du
~ha i ciała i powiedztcć wrogom naszym: 
Jesteśmy i pozostaniemy Polakanii, a u
czynimy to, jeżeli wszyscy solidarnie gło
'SOWać będziemy na Rodaka. 

Do tej pracy powołujemy tak.ze matki, 
żony i: siostry nasze. Nliech !1 one w swem 
domowem zaciszu zachęcają ozi1ęblych i 
pobudzają ospałych Rodaków, -aby każdy 
-spelniił swój obmviąz.ek, glosując na naro· 
dow ego Polaka. 

Rodaczki! W Was, w Wasziem to.nie 
'SP,OCzywa sita i przyszłość pols'kiiego na
rodu, a więc liczymy, iż przy wyborach, 
ile leży w Waszej mocy, spelnticie Wasz o
bowiązek. 

Rodacy, wszyscy solidarnie jak jeden 
mąż stańmy d1> urny wyborczej i oddajmy 
głosy na naszego kandydata Polaka i ka-
tolika 

Józefa Chociszewskiego 
z Gniezna. 

Przez to pokażemy, że i tu na obczy
źnie wtrafimy być Polaikaą:ii ! 

lVybory odbędą ·się "·e wtorek, 
dnia 19 \n•ześnla 1905 r. 

Główny Komitet wyborczy polski 
dla Westfalii, Nadrenii i sąsiednicll 

prQwincyj. 
'A. Wojczyński, Fr. Janowski, A. Kranc, 

J. Wilko\vski, P. Sztul, W. Franika, 
J. Szulc, B. Wilkowski 

Zmiana 
nazw volskich miejscowości. 

Wiadomą i pows1Jecbnie odczuwaną 
jest rzeczą, pisze „D~ P.cnn.", jak liczne 
pod rządem pruskim zachodzą zmiany nd
'Wdecznydt nazw polskich na niemieckie. 
Meddóre 111aZwy 1*>'lskue usuwa się zupeł
nie, nada.iąc m1eiscowośobm n1azw.y czy
sto niemieckie, niemające żadineg·o związku 
:z pierwotnemli, np. Gosslershausen, Worth 
i t. d., .u drugkh zmienlia się ~SO"\T1nkę. 

Przed.w tym dążnośc1.:>m \vystępowałł 
niejednokrotnie uczeni niemieccy, a zwła
szcza geJografow1ie, atle gazety hakatysty
czne popierają je. Nliektóre przedstaw.1·
cielk;iJ kultury wyższej - po:międ!zy nreml 
także i ,,I(olnlsche Zeitung" rad:zily wp-rost 
po.zmieniać wszystkie nazwy polskie, żeby 
kol~sto'm nli'emieckim, osiedlJ-nrym ·tu na 
grzędzie stamsłowiańslciej, ulatwiC wyma
wi.arue. Inne znów piStnaJ niemieckie 
twietxlzily, że wszystko to ~ieje się w po.
rozurrll!en/iu z interesentaimi. Tymczasem 
dioszly nas dokumenta dowodzące, ż,e 
świeżJ zmneniono pisownię dóbr rycer
skich „Lęgu" w po;wuecie śremsklim w br.ew 
woH właścidela p. Sz.czeplmwskd-ego, któ
regio uwiadom);~ pod dn~em 1 !Września r. h. 
nr. 4716/05 radzca ziennitańskn z Sremu, że 
·ze strony prezesa regencyi poznańsk!iej, jai. 
koi wladzy policyjnej (von Laindespoliizei
wegen) postaoow;i1ono, aby msowniai u.bsza 
ru dworskiego (dóbr rycerSk'.1~h) Lęgu od
n1cYśn1:1e Lemgu brzmiala „Leng". 

P. Szczepkowski wniesie prz·eciwtko 
temu zażalenie, g.d1yż upa:truje w tej zmia
n~e naruszenie swej własno1ści, r.1aijąc jako 
dziedzic in:teres w tern, aiby P)l·sownia staira 
dóbr jego poz;osala bez zmiainy. Przy tej 
spois0ib111ośqi zwracamy uwagę nai to, że 
podobna sprawa przeszła już sweg.or czasu 
wszystkJe instancye. Przepnowaidzi.l ją p. 
Daiszkiewicz, któremu chciano zmienić 01-
sz.owę na Olschowę. Odnośny dokument 
podajemy tu w UomaiczeflliU polski em: 

Poznań, dnua 30 Mstopiada 1888. 
ReJencya. 

Wydział spraw wewnętrz1nych 
w Boznainlu. 

J. Nr. 8247. I. D. 
Na za·żalenie z 26 s~erpniaJ rb. co dJ 

zmiany p·is0w:ni nazwy pańskiej posiadło
ści dlonoszę WAanu z polecenia pana mi
nistra.i spraw wewnętrzn:yich un1i·żen'le, że 
dzisia·i przesłano panu radzcy ziern;i1ańsikie
mu rmporząidzenie, ~otyczące za·trz,ymania 
pisowni „Olsmwa" ja!ko urzędowej, 

Zwr.acaany niiniejszem diokumenta, d.o
lą.czone do po<lani1ai pańskiego. 

Do wlaścidiela 
dÓibr rycerskich 

Panai J . Daszkiewklia 
w Olszowie 

pad Kępnem. 
Mamy nadzieję, że sta:rainJi.ai p. Szczep

łrow;sikiego uwi'eńcz~me ibędą ta:ki.m samym 
skutkiem, jak ongi p. Dasz.kaewirc·za. Piis-0-
wnll-a Leng ząmiast „Leg" - toć to nibY. 
tylko baigatela, - a jednak jest anai nam 
diroga, bośmy ją odiiedziczyli' po przod
kach naszych. Obowiązkiem jest przeto 
naszym, stairać się o to, by ta spuścizna do
szla i naszych następców. 

Wiece przedwyborcze 
odbędą się w niedzielę, 17 bm. w południe: 

W Essen, Rotthausen i Altenessen; 
po południu: 

w Dellwig, Karnap i Schonnebeck. 

Bliiższe sz.czegóły s.ą w •og~ryszeniach. 

Naszych Szan. Czytelników prosimy, 
aby agitowali gorliwie, .iiżby powyższe 

wiece cieszyły się licznym udzialłem R-0-
daków. 

Na wiecach przemawiać będą mówcy 
zamiejscowi. 

Ziemie polskit. 
Z Prus .lttrnhednich W armii i Mazur 

Morderstwo w Grudziądzu i to w celu 
rabunku popełnione rosta~o wi sobotę pó
źno w nocy. Przy ·ulicy Murowej nr. 24 

mieszkało dmóch młodych ludzi 21 :]etniich, 
Raczyński 1i Franlmwskii~ czetadnicy ślu
sarscy. Pierwszy pożyczał kubkaJkr:otn.ie 
od ostatniego p.ieniądze, a W1Ledząc, że Fran 
ilmwsik1 zaiosZiczęd:zH sobie olkoto 40 mr., 11 

w -0wą sobotę nagaibyw.a~ go .znów 0. poży
czkę, lecz traJPróżno. · Wted'y1 w.ródwszy. 
.!lJlidJ rainem Wiberży do dornu, wyJąl nóż i 

śpiącemu koledze przerżnął gaird'fo, a gdy 
tenże wypadł z łóżka i dawał jeszcze -wa
lc.V żyoi'a, żgnął go w p~ers.i i twarz ciężko 
mu zraml a1 wreszcie podobno doibil go ka
wallem żebaiza. Wted·Y. izabmt mu~ pie
niądze, poczem boso około godz. 6 rano 
~zedt na policyę ~ oświadlozyl, iiż po po
wnocie do domu znalazł Prankowskiiego 
zamordowanym. Na pytania, dlaczego 
l!rzychodlzi boso, odpowredz.iiał, :i'ż 'buty -~ 
zanadto cisnd'Y, gdy zaś xwrocooo mu u:
waigę, a ma czerwone plamy: na sohi:e, ró
wnież kłamstwem usiłował się ·wykręclć. 
TY'ffiC'ziasem jest rzeczą niewątpliwą, iż Ra 

czyńskj Zdiąl przed wejściem do sw e.j izby 
obuwiie, alby nie zbu<lzJ'ć śpiącego 'ko.legi. 
Zatrzymrano go też zaraz nai policy~, a w 
odnośnej .iwie od'by.to rewizyę. Znałe7Jio
no też poń-c.rochy RaiczyńsJdeg~ krwią 
:zbroczone. Także pierwszy prokurator C>

sobdście był nai miejscu zbl'IO!dn)i'. Wieść o 
iniej lotem 'blyska'Wi!CY, rozeg;zfa się p.:> mie
ście i naturai1111te nader prz:ytkre wywolał1a 
wrażenie. Sp0roi ludzi stalo też w pobLiiżu 
owegpi domu Wi którym Zibrod!nię ~opelnio·
n.:>, a w którym okolo poludlnia odhywajfy 
~ę przesluchy, p-rzyczem Raayńsk1i: , prze 
wieziony duróżką, w 01blicz11 trupa byl 
przesfochywlłlny, poczem d!Waj poThcy.ainc1. 
skutego odw!ieźli ido w~ęz.henla. Był jesz
cze ·boso, blady i szczupły i: iprzykry prz.ea 
stawiał widok O [!re wiemy, dotąd me.: 
przyznaJ sie do z.bmdirn1. I on~ Fra:n1kowsk1 
mi,ell w tym mku ·iść do wioiska. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie" z 
Bochum urządza w prz,ysz1lą ni1ed'zielę wrie·
ce w Olisztyntle 11 l\V Wartemburku w spra 
wie roibotnicze.j. 

Olsztyn. · ,; Gazeta Olsztyńska" pisze: 
Naiuczyde.le wędrują id0 Westfalii.! ·znowu 
dwaj młodz11 nauczyciele z WarmiJ za le
pszy:m chlebem idą .do 1Westf.ał'ii. Są to pa 
:now~e Kuna ·ze Stawigudy i Kkwiitt z Otten 
idorfa. Pi.erwszy iodz1ie do GeJ.senJkitrchen, 
drugi do ttorde. Jeden z nauczycleli opi:
suje w tutejszym „Vo1ksbiaJde", że okoil.o 
40 m1111CZYia1eli z WarrniiJi zglosUo się do 
Westfafo 1 Nadrenii i w1elu z ni:ch 0trzy
mafo już tam miejsca.. Ten sam nauczyciel 
dodJaje, jak tam nauczydele tanio ~ dobrze 
j.adają. Zw 80 fen. dostadą m abliad zupę, 
1piec2'onkę, rybę i j.eszcze dodatki. Żya1e 
tam tańisz:e niż w OlsztynJi:e. Do czeg00 tU' 
vPisywaJnie przez naszych nau·czycreli tycH 
westfals~ich piec~onek zdąża, każ<ly zape
wne wi.e, kto .ich zna, ai 1L! o.nil W·G,aJle siię z 
tern inie kryją: Oto nov.~a rejencya w Ol
sztynie ma przecież raz uznat, że nauczy
ieliele u na0s dostają za mało .il nie mogą wy
stać. A \\ilięc „culłag.i.", bo jak nie, to dra
pną - 'Cl.o Westfahii. 

Z Wiel. l\f Poznańskiego. 
Wiadomości urzędowe kościeh1e. Ar

chidryecez.ya Grneźnieńskai. Komendę udzie 
·łono: 18. 8. 05 ks. dzliekaoowi Dandlelew
slciiemu w w Kobyli!l1.Le cum faculiiarte sub
stiituendŁ 1ks. wJkaryusza RosochO'Wlicza. 
A<llminiistnacyę p.lebani11 w Szadloiwicach 
powierzono dnia 6 bm. ik& Paluchows~rei
mu. Nai wikaryaty pow1otlat11JO: 1. 8. 05. ks. 
Marcinuaika:, w.i1karyusza z ·Wągrówca przy 
far:ze nai III :w1karyart do Bydgoszcz;y 1. 8. 
05. ks. Z1eV;lńskiego, w;iikaryusza z. Bydgo,
szczy na w,ika.ryat w Wągr:ówicu przy fa
rze, 27. 8. 05. :ks. Soltysińskiiiego,, wikaryu. 
szai przy klasztorze w Wągrówicu na wruka
ryuszai do Gościeszy1111a. Ka1non1iiczną insty 
rucyę otrzy.mal: 5. 9. 05. ks. Wawrzyniak 
na beneficyum w Sr·ebrneigórze. Zmarł 
d111ra 6 września r·b. ks. Józef Stagraczyń
s'ki, pleban Szadlowk, w Gn111eźt1)'.ie. R. i. 
p. Archidyecezya: PiOJZ,nańs:ka. Zmarli 
<lniiial 25 sierp111Jia rb. 1ks. Siierailmwskh, pleban 
w Opatowre i :ks. Dre.ws, pleban w JBŻ.e
wie, dintia 26 sierpn;ia rb . ks. Stel:'nke, ple
ban w Naklunie R. i. p. 

Sulmierzyce. Z góry, leżącej pooa mia 
stem, należącej efo p. Fr. Krysmailskieg.}., 
zwożono µiasek. Gdy pierwszą warstwę 
zebrano, znaJlez,:ono przy dalszem klapaniu 
gle1iej w Zliemi ludzkie szki:elety w trum-
111:ach i bez takowych. P!cmieważ naistarsi 
nawet ludzi!e ·111ie pamiętają, żeby tam łudizi 

1ktiedyś chowano, przypuszczają więc, że 
są to trupy 1nlegtyich w bihVl:e lub też lu
dzi, którzy zmarfii· ina cholerę. 

Bydgoszcz. W ostaitniich dwóch 
dn~a.ch toczy~y 51:ę tutaj walki na 1noże, pod 
czas których zabito pewnego 1cz~O!Wieka, a 
drrugie:go ciężko rainiono. - Kolej elektry
czna prz.ej1echałai pewnego rzemieśln1iika, 
który przytem na mLeiscu duchai ~.zionął. 

Gniezno. Ubiegłej .nocy spali~y się w 
Wf.dk)ich Swiątkach tf\ZY stodoły napełnio 
ne z·lli·orem żnirw tegi0rocznyich. Spraiwców 
pOIŻairu nie wyśledzon.10t. Szlrodę pokrywa 
zalbez:pi.eczenie. 

Dobra ycerskie Skąpe, w porwiec.Le 
wrzesińskim, okloło 3DOO mórg roli, prze.
szły w poniedziałek kJntraktem notaryal
nym w ręce 'P· L. Stefańslqil~0i z Poonania. 
Skąpe przez 17 I.art zniaddowato Slię w rę
kach niemieckich. 

Trzcianka. Po,kładJ węgli brunatniYc.tl 
w Rosku zakup)fa berlińska tirmai haruilo
wa i w; pa:źdzlerniiku rozpocznie rpboty 
k-0palr(.ane. - Z poiwodu grożącej cholery 
zaka:zaino jarmarku, który sie miał od'być 
w środę. Odłożono go .oo czais później
szy. 

Ze Slązka czyli Starej Polski. 
Prudnik. W nocy na poniedziałek 

zmarł tutaj nagle pr1oboszcz mlełsoow 
1diziLiekan ·ks. Jan Pretssner. W n 
mi.al jeszeze przed poludm:em kazanie 
prawu nahożeństwo i byt zdrów zu ' 
a późno wtleczorem tegoż dn!ia! już był 
ducha. Pogrzeb odbędzie się we cz\1 
tek przed! poludniiem. N. o. w p. ! 

Strzelce. Nieznamr dotąd z.łodz.~j 
krad1i mi'ęziienie tutejsze w nocy na S-O 
Odwie<l:zli1'i: kuchnię, kJlnrorę itp. i poz 
ra:li, co się da.ro. Wielu więźnllom zaiJ 
kh .cy\wlne ubrainia. Przypuszcm się, 
dawniejsi w~ęź.niow1ie, jako obezniani 
:mejsooiwyini stosunkami, kradlzież tę 
pełnili Sledztwo jest w biegu, ale dotąd 
z.dolaoo natrafić n.ai troip zlodzień'. 

Strzelce. W tych dniach dwócłt r· 
tn:iików, widząc pi~kne polskie kiel!basv 
oknach wystmvnych, zaczęto mówiić 'O. 

ile też je.dell! c11.łowiek mógłbiY zjeść 
przysmaku. W końcu jeden Zl nich za 
lSlię, że w prz.eciągu jednej godzii1ny .zie 
funty. PrzystąpL'Ono zaraz do wyki 
zakładu. Ten, co się z.at.ożył, zjadlł: i 
,,tylko" 2 funty i za.kład przegrał. 
on się potem, że pod.czas obecnej dmży 
m{;ęsa· odwykł prawie zupełnie .od jedzc 
ikjiielbasy. - Zaznaczamy, że zaikladly t 
są bairdzo bez1101zumne. bo przez taklie p 
musowe lad·owanie poka,rm.ów db Witą 
bardzo łatwo może się stać nłeszczęśc 
Były już nawet wypa<liki śmierci z pow 
taikich nlerozumnych zakła!dów. 

Od 15 do 52 wrześn' 
odbierać będą list-0nosze prenumeratę 
gazety na 

czwarty kwartał, 
czyli na październik , listopad i grudz' 

„-Wiarus Polski 
kosztuje na te trzy mtesiące, wraz ~ b 
platrr.ym dodatkiem 11i·edzielnym pt. 

„Posłaniec katolicki" 
na caly kwartal~ylko 

1 markę i 50 fenygów 
z przynoszeni.em do domu 42 fenygów 
cei, czyli 1,92 mr. 

Szan. naszych CzyteLników prost 
aby przygotowaU owe 1,92 mr. i dałi 
Ustowemu, skoro przybęci'z:1e z kwitem. 

Prosimy też Szan. Rodaków, aby 
wnych, znakm1ych i sąsiadów z:achęc11łi 
zapisania ,,Wiarusa Polskiego" na p 
szle trzy miesiące. 

Dziś, gdzie hakatyzm wszelkich 
kłaida Si1ł, aby zgmębić lud polski, obo · 
kiem każdego PoLaka-patryJty na· 1Jib 
wie, aby siz stara4, iżby w każdym 
polskiim na obczyźn1; e znajdował 
„WiaJrus Polski". , 

Ktoby pragnął, abyśmy „ Wiarusa 
skiego" posyłali krewnym do Polski, n' 
nadeśle 1,92 mr. ·i dokładny adres, a gat 
poczcie przekażemy. 

'4'iadomości ze świata. 
Nowy układ między Stolicą Apos 

ską a Prusami. Jak wiadomo, uregu 
zostaty stosunki kościelne w Prusach 11 

1821 przez bu.ll!ę De s.alutai animarum, 
rai także oZinaczyla sposób noml'.lnlOW 
ni01Wych kanonków .nai osierocone stałe 
k\apHułach katedralnych, posiadaiącYck 
Prusach prerogaitywe w;ybierainia bi 
pów idyecezyaJnych. Otóż 31 gmdnl.:a 1 
r. przyznafa Stohca Apostolska rząd 
pruskteinm paraigraf dodatkow;y, wi·efce. 
niego korzystny. Odtąd j~eli nai st()! 
bis:kuptą wz·niesMony będzie kainionik, 
1dają.c,y ikanointl•ę z. prezentacyj! rządu, to 
skuip obsadzać będlzae wakującą po niint 
nonijjcką stlallę. Jeżeli zaś zostanie b' 
pem kamoniik, p-rezentowanY! niegdyś P 
biskupa, to opróżnioo~, po inim w :kap' 
mpejsce obsadzu rząd. 

Trudn·o się iC>iprzeć przypuszczeniu, 
we wschiodinich szczególnie dyec 
:kancmik św.ici'o biskupem -wyibrany z li. 
którą przedtem rząd zatwierd1.liił, 
.zmjdzlie w sobie odwagę, aby na: wtaktri 
kanonię miainowat następcę imegJ, jak 
ct:ow~ mi~ego. „Dz. P 

Powrót z pod bieguna. Okręt „Be 
z ksiięc.iem orleaiflskim i jeg\o ekspedY 
wróail 13 września do Ostendy z ek 
cy~ <lo Bieguna północnego ~ nai m~rze 1 

dowaite. 
Wyprawa, dosięgnąwszy Sz.pit 

gu, S'IGierowala się na zachódl ku wY' 
żom Grenlaindy:i. Mnnąwszy przy 
Bismairkra, odkryto oowy ląd, z.uJ)elnie 
szcze nlieznany. K.siążę ochrzcil go n 



Terre de france. Stwie1xlaiono równi:eż, 
jż przylądek Bismarka 1nlile leży· nai ląodeie 
.stal'ym, }aik dJfychczais przypuszczano, 
lecz na wyspie. Jeden z wystadą~yieh cy
plów odkrytego lądu nazwano przylądlkiem 
fi~pa. Talm wypraiwa wy!ąd'ow.aiła. Zna
łez.i.anai n.a lądziie cza:szkai wotu ptlżmlowiego 
maiz ślady ognisklaJ Ś"\\11iaJCi.czą, że musieli 
przebywać tam niegd:yś eskilm!owi·e. WY
pra!W31 poplynęłai następnl~e nai pólnoc i d-J
·Sięgla 78°16 szerokości północnej, stamtąd 
Jednak musia.l\a zaJWrócić, naipotkaws:zy za
pory Wowie nrie dJo przebycnai. Na pokła
@"'e „Belg"JLki" znaidują się diwa mnode n~e
dżwiedzie bta.Je, które zdJlano pPchwyClić 
żywcelTI, zabiwszy nliedź.wiedz.~cę. 

.Marokańska wojna dom-0wa. Trw0ga 
ogarnęła europejskich mieszkańców Tan
giem z 'po1woou wojennego zatargu między 
:.str0ninikami R.ais.uLi·ego a plemieruem An
dżcra. W\oijownicy p!emLe:n~ai wpadli dlo 
miasta z zam:arem pochwycenia R.ahsulie
go, spotkali Siię z zadętym oporem. Caly 
piątek trwaila walka na 1 przedmieśoia1ch 
Tangieru, potem przenil{)sla siię dlo Jk,oh
K;znych wiosek, b'01 do jednej z ni1ch schro
tllii się R.al:suli. Skoro Andżemwie d'o;w~e
dzieli s.ię, że się ukryrwa1 we WSii ze·inatz, J

ioczyli ją i spalili, a1le wodza; pC>\Ystańcóv.· 

·rnc znaleźli.. 
·\\· sobotę Andżemwie spalili cztery 

sąs.'iied!n~e w,11oski - tymczasem R.aisuli, 
iktórego siły są na razie znaczn1ie mnJi.ejsze, 
uciekt naJJlo;wrót dlo Zefrnatz i tam się na 
prędce ufortyf.i,kował wśród ruin. Teraz 
. ,V1()1jsiko sułtańskie, stojące w Barian, ma 
-saę zlączyć z Andżerami 1 uderzyć mi Zei-
11atz. WJj·o:wn~1cy R.ersuliegoi śpieszą z 
·Toogieru ·i z innych stmn na1 pomoc swe
mu w.o<lzow't. Tymczasem poselstwa eu
ropejskie zażądi:iJy od rządu marokańskie
-go, by zaprowad'Zit spJkój, 

Z Węgier. Jak już dl0n1eśliśmy are
sztowano pod zarzutem zdrady stanu 
diz:iennilkarza Ziiganyego jak1{)1 autor.a znanej 
brosznry „Przesilenie \Vęgf. erskńe i łf.ohen-

. zollerny". Aresztowa111ie toi wyw,ołalo po
wszechną sensacyę, gdyż Ziga!llyi był se
kretarzem h:trona Banffyegoi i <lo tego 
ol::>ecn~e sięga cała sprawa. Zigany prze
s!uch1wany \Vczoraj, zeznał, że przy pisa
~mu broszury inspirowanym 1był przez Ban
. ffyeg(); w mocy o.dwolał to zeznanie. Tym-
czasem w rn!~eszikan~u jeg'O znaleziono U.st 
·wl.asnoręcz.ny Bainffyego , w którym ten pi
sze, że ,,na· rnzie wystarczy Uómaiczernie 
·niemieckie". Banffy za.ręcz;yil slowem ho
flOru, że nie ma nic wspólneg.01 z autor-

tw em br:oszu ry. 
Sprawa Zigany'eg·oi zaITTl!ieniia srę w 

prnwmiwy skandal p.01lirt:yczrny. Utrzy
muje si.ę pogłos.ka, że autormn br0szury 
§est jeden z. ministrów, ,i tyLko chodz.1 o 
rzucenie .podejrzenLai na Bmffy'ego. 

D~wrnie taikże na tle tego zaijśda; wy
glą<m fakt, że bairon Fejervary, zanim pJ

,~:IaJ się oo dymisy;i, podczas Pl~bytu w Wi.e
dniu k.)ruf erowat z ambiasaidmem R.zeszy 

. il ien1'ilecki ej. 
L _._ - -

Rozmaitości. 
Rozbójnicy na ~ie. J ak+1e sto-

sunki panują na Ka~ie, naiwet w nJ-r
mahtych czasach, opisuj.e barwni1e „ T1ifliis. 
Listok" z powoou pochwy.cenfa. przez 
Abreków dwóch podróżnych, których wy,
_puszcrono dopiero po zapłaceniu wysJkie
go wykupu. 

„Zamilast za:lJ.iiać podlróżny.ch - p:isz;; 
.„'Difhs. Listok" - rozbójnicy; w,padn na le
pszy pomysl. Daleko lep\:iej, zidanilem ich, 
·oplaca s~ trzymanJe schwytaineg,o w ni·e
woli, aż do zl0żenia stosowinego wykupu. 
·w ten sposób pochwyieiili A.!brekoiw1e 
·dwóch podróżnych: Balzdrenke i Chf1i'eoo
wa. I chociad; rozbójni1ków, którzy kh ~oj
mati, zna z !laZIWliska straż 'CLrJgOWa, cho
cilaż styka się z nli'emli- n.a.wet z, bliskai, chQć 
ibi0graiię ich opowne pierwszy; lepszy Cze
.czeniec, a „bohaterskie" ich czyny są 
przedmiotem ciągłych rozmów, schwyta„ 
nie roz.bójn1ków ołkazalo. się niemoiż!Jiwem. 
- Pusze.z.ono p-JidróżJ11YCh po uplywf:e 12 
dnD i diopiem wtedy, gdyi zaiprz,estan0 bl?
kowa~ia przez. wojsko mreiscow1ości, gdiz1e 
.byli illlternowani jeńcy, roZibójników i po 
wręczen~u im nazn:aczonego okupu, prz.y 
::ziach0waruu jak najwtiększy;ch ostrożności. 

Wypuszczenil z niewoli pooróżniicy o
p.owiadai.ią, że Abrelkowie, nie wyłączając 
·przywódcy ich Osmana Mutujewa, który 
już cztery razy bY)l zsyłairuy. na Syberyę, 
skąd za każdym raz.em m.lolal zbie<l!z, do
.skonale mówią i piszą po misyjsku. Zia.
wdają się om ·W PLetrowsku., Gr0.źnym 
·(młejsca ką~elowe) i w innych mLa.staclt, 
przyczem dla zapewnl.miai SOlbie bezpie
czeństwa, zjawiają się w Utllifonnie ofiice
; ów koza~kich. - W tym celu wysta~, 

gdy do S\Vego narodowego str0}u dodadzą 
jedynte szd.ify ofiicerskle, które każdy Abrek 
mai zaiwsze w kieszeni PochwycenJ po
dróżruicy opowiadają, że taikat maskairada 
odbyWala się w ich ocza~h. 

Ludnvść wlilosek spotylkai przywódcę 
Abreików, Osmana Mutujewai, z niezwy
kłym szacu'll'kLem, oddając mu honory, jak
by ja,kiiemu dy.gnitaJrzom, a strach przed 
samem ruazwiskiem groźnego Abreka nie
ma grainic. T.em ·slię tłomaczy faikt, że .gdy 
schwytani przez Abreków BaJzrenko i 
Chrienow, skorzystawszy ze spos01bn0&cl, 
zoołali z.bied.z, lud.ruość wsi Sz.uainli, gdzie 
s~ę schmm'li, n1ue trud!nliąie.ai się wca.le roz
bójnictwem, · wydala :ich jednak Abrelrom 
ze strachu przed groźnymi r.nbójnJikami. 

\V<>zy 1t 'dm krewnym i ~.najomym U.o
rze i~ podobało się f'ariu B ogu zabri:ć 

z tego 3wiata na Z!\ ns.jdroższą matkę 

śp. Heleoę Kry3iak. 
Pogrzeb odbęd/;]e l'!lię w niedzie ę, 17 

bm. o godJ: 4 po południu z domu 

żał .by w II am me, Obe~heide ~tr. nr . 93. 

O i.iczny udział \V ~ grz~bie i " po· 

b ~źne westchnienie . za du<1zę zmarłej 

i uprasza.ją w smutku p ,' g ą,żone dzieci 

Anton~ 'i';~;~;'k. I -, 7' 
Tow. Serca Jezusowego w Bochum-Ham

me. 
dicmosi swym czilnnkom, tilż w środę, dnia 
13 bm. umtada 

śp. HELENA l(RYSIAI(, 
matka: <dwóch czlonkÓIWI naiszegJ, towarzy
stwa Stani·sław:a i R.ochai Krysiaka. Po
grzeb odlbędzie się w rnediz~elę, dniai 17 bm. 
po p.ol. 0i godz. 4 z domu żałoby. Czloo
.kiowie wi'nl1ii si1ę stawdć ·na sailę po1sji1e.ctizeń o 
~4 w1 cz<l!pka!ch i Jznaikach. , O lkzny u
dzial w pogrzebie jak naJuprzejmiej prosi 
(1) Zarząd . 

-.l(oło śpiewu „Zoila" w Sodingen 
donosi, ilż umairl czlonek 

śp. STANISLA W SZCZEPANIAK. 
Pogrzeb odbędzie się W1 niedlzielę 17 

ibm. a godz. ~4 po p0t z Jrntoili'ck'iego do
mu cblarych ;w Heme. Cz.lonkowue zechcą 
si: ę zebrać w Jiokalu p, Mollerai o godz. 1 po 
pol. f O ticzn:y ud:zjal prosi Zarząd. (1) 

l(omitet. 

li 
Buschhausen. 

Z pOWlOldu, i1ż w ub~eglą niedlzieilę się 
zebrani·e nie odbylo, a ważne sprawy ·są, 
odbę~Ie się w niedZJielę, dnia 17 bm. o g. 
12 w poludnie nai saili p. Trautes walne ze
branie Tow. św. Pliio.tra i Pawła. O jak 
.najliic.z.n*ei'Sz;y udział w piosiedz.ieiniia człon
ków oraz Rodruków z Buschhausen prosi 
(1) Fr. Porażymski, sekr. 

Tow. św. Franciszka w Wanne-Eickel 
donosi swym c:złon;kom, iż w niiedzielię, d. 
17 bm. bi·erze udziaJ w rocznJicy Tow. św. 
ldizłego w Gtinniigfeld. Prosimy szan. 
członków, aby siię z.ebrali J. gJdz. ·1 w po
:ka!lu p. l(ettgen. Zarząd. (2) 

Towarzystwo św. Barbary w &chum.. 
W l1iedzilelę, „dnia 17 wrześnfih bierze

my udział w 10 mcz·nfcyi towa:rzystwa św. 
ld'Z!iiego w Giinnigf.eld. Wymarsz o god!Z. 
2 po pot ze sali posiedzeń. O liczny udział 
prosi. Zarząd. ( 1) 

Tow. św. Wojciecha w Schonnebeck. 
Zebranie w nie.Uzielę, d1n!iJa: 17 września 

o godz. 11 przed' poł. z PoWOdu, że po pot 
odbędlzie się wioc. O Licznyi udział prosi 
(1) Zarząd. 

Baczność „Sokór' w Alstaden. 
Zebraniiie Wydzialu talk noweg.l jak i 

starrego oobęd'zie s~ w nied'ZWelę, 17 wrze
śn:a o gOOZ. 3 po poł. - Cwtczenia! ooby
wają się w każdą niedq;ielę o g~. 2 po 
poludnh1. St. .l(uśnerek, prezes. (2) 

Uwaga: Listy, tyiczące się gnia!OO.a, 
proszę przesylać na recę prezesa, pod a
dresem: StaruislalW Kuśnierek, Manktstr. 
nr. 99. 1 , "· 1,__ j i.. 

Towarzystwo św. Walentego w Horde 
dooosi swym członkom J wszystkim Ro
da1kom i RJodacz.l<lom zamieszkalym Wł Hor 
de f okolicy, jż w przyszłą nlied7Jielę 17 b. 
m. ra:oo o godz. ~7 będzie rnszai św. dla 
Polaków. Po polu<lnilu o giodz, Y:i4 będą 
nieSZP.OfY z polskiiem ilrnzaniem. Zarazem 
uWliadiamia się wszystkich Rod.alków, iż 
sposobność do spowliiedzi św. w ojczystym 
języku jest aż do środy 2Q bm. R.odaicy 
l«>rzystaioie z tej sposobnośai, któraJ nam 
się tak rzadko ruidarzia. o jak namcznaej
szy udziaił w naibożeństwach prosi (1) 

Zarząd. 

T-0warzystwo gmm. ,,Sokół" w Herne 
urządza w niedzielę dnia· 17 b. m. zaiblalwę 
w Domu czeladlzi katolickiej ul. Nowa. Po 
czą tek J g100.z. 4 po obr:iedii1e. W szyst.kiiich 
druhów uprasza się o przyibycie. R.ówmeż 
zaipraszamy gniazda „SokJle" z OlkoLky. 
Goście mile widziani. Czoł.em ! 
(2) Wydział. 

.l(oło śpiewu „Harmonia" w Rotthausen 
urządza w niedzielę 1 pa:ź.dziiernika zabawę 
jestienną z teatrem 11 tańcem ina sali u pani 
Rohl, Querstr., n.a którą szrarn. R.'odaików 
jak najuprziejmfoj zapraszamy. 

MiesięcZ'ne zebranie oidlbędzie się w 
ntedZt1elę 17 wrześni<l! po piol. 0i godz. 3. Po
tem wolne piwJ. O punktualne stawienie 
si~ prosi Zarząd. (1) 

Towarzystwo g~mn. „Sokół" w Laar 
W ni·ed211telę 17 wrześru:\a o godz. 4 od-

' będZlie się mi.esięczne zebrnnie, na które się 
d!ruhów a tak ~mo i gO'śai za'Praszai, gdyż 
będZłie między ilnnem:1 ódcz:yt z historyii Pol 
skJi. P,o zebrainJi'u odbędz.ie si1ę na sa·H p. 
Wittenkampra zabawa pQŻegnalna dla od
chodrzących do wojskai. O l'iczny udlzial 
prosi Wydział. (2) 

Koło śpiewu „Róża Leśna" w Hochlarmark 
oznajmiai szain. czl1oin0m, i~ nasze miesię
c~ne zebranlie odbędzti.c się w ni.eidZlieJę 
<linii.a 17 wrześniia o godz:. 4 po pol. O ltcz·
ny; udzi.al uprasza Zarząd. (1) 

Tow. św. Macieja w Holsterhausen 
donosi swym 1czfonom, iż w ·niedz~elę, dnia 
17 września po poł. o go<lz. 2 bierzemy u
dziaJ w rocznicy Tow. św. Idzieg1a w Giin
ni·gfeld. CzlonikoWli'e winnli. ~'ę stawić w 
cz.apkaich i oznakach t0warzyskich na sali 
posiedzeń. Chorążyich uprasza się Q pu'n
'ktualne stawiienie s i ę. O jak najliczniej~y 
udz,1al uprasza Zarząd. (1) 

Tow. gimn. „Sokół" w Freisenbruch 
donosi swym członkom li rodak10ł111 z frni
serubruch !l okolky iż w nioozi·elę,, <lniai 17 
wrz.eśnia 01 g.odlz.. 4 pJ pot. odbędzie się ze 
łYrnniiie. O jaik madlkzrnejszy ud21iał uprasza 
·si: ę~ Zarząd. (2) 

Tow. §w. Józefa w Wattenscheid 
do111osi swym .czfonJmm, iż w n1edzie1ę, d . 
17 bm. bierzemy ud.Ziiał w 10 roczn.itcyi Toi
'\VarZiY·Stwa św,. Idrziego w Gilnnigfeld. 
CzlotillkoWlie w,inni s:ię stawlić Ol godiz. 2 na 
sali pJsieidz.eń w czaplroch oz1naikach t'Oiwa 
rzyskiich. Uprasza się o jak najliczniejszy 
udział. Zarząd. (1) 

Tow. §w. Antoniego w Gelsk.-Ueckendori 
podia.je do wiadomości, iż w nih;dz)iielę, 17 
bm. bii1erzemy udzial w rocznicy w Gilnnig 
fe'ld. Wymarsz o gJdz. 2 po po.L O jak 
najliczniejszy u@±al prosi Zarząd. 

Uwaga: Wszelikie listy tyczące się 
naszego Towarzystwa proisimy nadsylać 
11a ręce prez.esa lub sekretarz.a. (1) 
J. Wierzbicki prezes, J. Majtkowski sekr.„ 

ul. SchiJlstr. 7. ul. Buschweg 26. 

l(ot-0 śpiewu „M·ickiewicz w Oberhausen 
podaje do wiadomośd, ,jiż w nŁedz1elę, dnia 
24 bm. urządza zabawę jesienną na wielkiej 
sali p . . Kolt era, przy oowyµn rynku. PrJ
gram bardzo urozmaicony. 1) Marsze, 'ku
jawiaJk.i·, mazury i kra:lww!)aikli. 2) O godz. 
7 pooinez, poczem naiStępują nowe pieśm 
czteroglosiowe: Stary hulaka, Hej Mazu
ry, Jak wspan1iała nasza pJstać i wdele 
iflll1ych. O godz. 8 w1ystępuje znany humo
rysta N. N. jako saanodzielny w swoi·ch 
przedstaiwiienia:ch. Będ!ziie przedstaw!ial 
bardlz;() za1mujące własne utwory, we wiit;
cej osób. Potem tainiec 'Clio k.lńca. Nadarza 
się wti~c sposobn~śC do pokrzepienia du
chai śpiewem i pięknemi sztukami humOlry
styieznemL Zapraszamy serdeczini!e wszy
stkie Tow. z Oberhausen 1i1 okoHcy a oso-
bliwie l(Qta: śpiewac~ie . i gniaizdru Sokole, 
oraz wszystkich ·r-Ołdaków, aby pracę na.
szą raiczyłi poprzeć. Wstęp 75 fen. Tow., 
które w komplecie przybędą 50 fen,. 
(1) Zarząd. 

Baczoość Ueck.endori ! 
Wiec w sprawie wyborów. kości.et .... 

nych Jdbędzie się w medzielę, <linia 17 .bm. 
o godz. 2 po pot na saii p. Dreickhaus, ul. 
Siki.str. nr. 35. O jak naJLiczniejszy udzial 
uprasza Komitet~ (2) 

Towarzystwo św. Antoniego w Laar. 
W niedZ1elę, dlnlia 17 bm. o god'z. Yi 1~ 

nadzwyczajne wiaJne zebrainie, w -celu pJ .... 
rozumienia, czy mamy się ud.at do wYższe
l!nstancyi w sprawie naszeg10 procesu <> 
czap<ki. O liczny udiziail uprasza się (1) 

Zarząd. 

Tow. kołownik.ów polskich „Gwiazda w; 
Bru chu 

don-0si swym szan. członkom, iż w niedzie
lę, dn).'a 17 bm. odbędzie się walne zebranie 
towairzystwa po pal. o godz. 4 w lokalu p. 
l(uchema. Szan. człon1kmvie PoWiinni sie 
wszyscy punktualnie stawiić, gdyż. są bar
dzo ważne sprawy do zal.atwtlenlla. War
cholstwem n~e:którego ·czl-OIThka, nie pJ.wiJnni: 
się szano!Wn!r czlonilmrwJe zrazić, tyiloo tern 
pi;h~iej popierać to.warzystWlQI, które jako 
pierwsze a jedyne teg J1 rodzaju ma wiel
kie zadainie do spelnienlia, a!le także d'UżOI 
tru dnośc,1 zwalczać mu si. 

C21D1łem kiofow1nicy! (1). 
Zarząd: 

M. Ławicki, przew. L. Stawiiński, prrnd. 
i 

BACZNOSC POLACY W HERTEN ! .. 
Dnia 18 i 19 września odbędą się wy ... 

bory zarządu kościelnego i reprezentacyi . 
P<>lacy postan-0wm ze swej strony także 
kandydatów postawić. Naszym kandyda
tem do zarządu jest Fr~nciszek Langer. 

Naszymi kandydatami do reprezenta
cyi są: Jan Gordon, Józef Dąbrowski, 
Władysław Skopowski, Andrzej Kasper
ski, Teodor Joppek i Miichał l(rępulec. 

Głosowanie odbędzie się 18 i 19 wrze
§nia rano o godzinie 9.0 aż d-0 5.0 wieczo
rem; przez południe będzie można także 
oddać głos. Głosować ma każdy prawo, 
który skończył lat 21 i jest zamieszkatx, 
rok w gminie Herten. 

Rodacy! Niech w dni te nikt się nie 
ociąga, tylko posPieszy oddać swój głos 
na Polaków i na postawionych razem z 
nimd współwyznawców niemieckich. Niech 
się nikt nie da namów.ić przez ludzi którzy 
udawają Polaków, a gdy mają się ująć za 
Polakami to się skryją za piec. 

Polacy w Herten głosujcie tylko na 
naszych kandydatów, którymi są: do za
rządu ko§cielnego: FranciSzek Langer, 
Herman Volmer, Bernard Scbmiiderich, le
karz, Bernard Hollenbe;ik, Jan Gasber. 

Do reprezentacyJ: Jan Gordon, Jó
zef Dąbrowski, Władysław Skopowski, 
Andrzej l(asperski, Teodor Joppek, Michał 
Krępulec, Jan Umme, Bernard Punz
mann, senior, Henryk Goos, Teodor l(olk, 
Karol Molier, Teodor l(esen, Henryk 
Wilms, senior, Bernard Haskes, Jan Mot
ler. 

Obowiązkiem oddać swój głos tylko 
na tych kandydatów, których wyżej wy
mieniono. Wybory odbędą się w szkole 
katolickiej §w. Antoniego (zwaną Antonius
Schule}. O jak najliczniejszy udział w wy
borach prosi ii 

POLSKI MIEJSCOWY l(OMITET. 
B a c z n a ś ć: l(artki można już przed 

tern otrzym~ u f ranciszka Langera, rze
źnika, Ignacego foryck1iego, kupca, Józefa 
Dąbrowskiego, krawca, Jakóba Rogatki,. 
piekarza i u M,ichalskiego, kupca, ul. Feld
str. -..... -.. --._ ...... 

Wlec przedwyborczy 
w Dellwig. 

W niedzielę dnia 17 bm. o godz. 4 po 
poł. odbędzie się wiec przedwyborczy, na 
sali wdowy pani Hesse, przy kopalni „Pro 
sper, na który wszystkich rodaków z oko
łicy uprzejmie zaprasza 

Miejscowy komitet wyborczy polski na 
gminę Borbeck. 

Wiec \L> Kamen 
odbędzie się w niedzielę, dma 17 września 
o godz. 2 po poi. w sali p. Gortz, ul. Dwor
cowa. 

O liczny udział druhów z l(ameo. 
Heeren i okolicy uprasza się, bo będą o~ 
mawiane bardzo ważne sprawy. 

„ZJEDNOCZENIE ZA WODO WE POL· 
Sl(IB". 

Wiec w Dahlhausen 
w sprawie w.yllorów śdślejszyich dO doz..>
ru kościelnego odbędzie 'srę wi niedzielę, 17 
bm. {)godz. 4 P!O poi. w saili p. Salme. O 
liczny utlziaił rodaków, którzy skof1ceyiLi 21 
lat uprasza się. Komitet. (2) 



Kwity· do zapisania ,, Wiarusa ·Polskiego" 
I 

·na poczcie. 
., 

P ostbestellungs-F ormular. 
Ich besteHe hiermit bel dem l(aitserlt.. 

ehen P<>5tamt eln Exeintplar der Zeatung 

„~iarus Polski" aius Bochmn (Zettungs

~reisliste 128) fnr das rv. Quartal 

1905 und zahle an Abonnement u. Bestell
geld 1,92 Mk 
I» I 

~..!!! 
..!!! e:: 
~~~ 
"d aS Q. 
.... bile;> „ ttr 
....... al-~ 
p., <tl 

'"g ~ 
~ aS 

Oblige 1,92 Mk. erhailten zu ha:ben, be

scheiJ1fJgt. 

. d. • . 190„. 

l(aiserliches Postamt • • • • 

Postbestellungs-Formular. 
Ich b~stelle hi1ermit bei diem I(aiserh

<:hen Postamt ei,n Exe.mplar der Z~twng 

,, Wiarus Polski" aus Bochum (Ze,'itwngs

prai:sliste 128) fiir diais IV. Quairtal 

1905 un'd zahle ain Aboninement u. Bestelf
geld 1,92 Mk 

Obfi,ge 1,92 Mk. erhailten zu ha1oon, be-
schei.niigt. 

. d. . 190 .. . 

l(aiserliches Postamt 

----------------

Postbestellungs.-Formular. 
Ich be~telle hi·ermit bd dem I(aiiserln

chen Postamt eLn Exempfar der Zedtung 

, Wiarus Polski" . aus Bochum (Zeituings

preisliste 128) flir <lias IV. Quairtal 

1905 und zahle ai~ Aboonernent u. Bestell
geld 1,92 Mk 

,,11 • "" 

P ostbestellungs„ F ormular. 
Ich bestelle hiermit bci1 dem l(adserH

chen Postattnt ein Exemplar der Zeliturng 

,, Wiarus P-0łski" atrS Bochum (ZeitU!llgs

QreJsliste 128) fiir das IV. Quairtal 

1905 und zahle alni AbOIIl!llement u. Beste.11-

..geJ.d l·,92 Mik 

Ob!i,ge 1,92 Mk. erhaJlten zu haiben, be

sche.in1gt. 

. d. . 190 ... 

l(aiserliches Postamt • . • . 

Postbestellungs„ Formular. 
Ich bestelle hrermit beil dem Kaii•serlB

chen Postamt e.in Exempla1r der Zeitung 

,,Wiarus Polski" aus Bochum (ZeitU1ngs

QreJsliste 128) filr das IV. Quairtal 

1905 und z.a:hle ain Aborunmient u. Bestell

geld 1,92 Mk 

~ .:s 
]·i;; 
~;~ 
"C:I"' Il) 

- tiQ <:> 
Iii Ili' .,... m • ....., 
p. Cl) 

"C:I „. 
o"d 

ll4 oS 

, . - ' .; . -~ -

Postbestellnngs-Form1lar. 
kh besteUe hierntit beli: dem l(aiserlil

.chen Pdstamt eiin ExempJar dier Zeitoog 

,, Wiarus Polski" aus Bochum: (ZcitUll1gs

prelisliiste 128) filr das rv. Quairtal 

1905 und zahle am, Abooo.enrent u. Bes.foll

gełd 1,92 Mk 

t" .:i 
"'d-

~ ~ · 
o El g, 

"Q cS Il) 

- "1 <:> 
:i Ul-~ 
o. Cl) 

"C:I ... 
o"d 
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Ob,t~ge 1,92 Mk. erhalten zu haibein, be

Sieheimgt. 

. . d. . 190 ... 

Kaiserliches Postamt . • • . 

Postbestellungs.-Formular. 
kh bestelle hiermit be1i dem Karserlil

chen Postamt eLn Exemplar der Zeitung 

,,Wiarus P.-0lski" aU's Bochum (Zeitwngs

Qrels11ste· 128) filr idas rv. Qua:rtal 

1905 und zahle an Abonnement u. Bestell

geld 1,92 Mk 

•• 1. - ' - - .r•~ '<I 

Postbestellungs„ Formul ar. 
Ich bestelle hi1ennit bedl d-ettll l(aJi,serJi

chen Posta!mt eiin Exernplar der Zelitultig 
,,Wiarus Polski" aus Boch!Ulm (ZeltUlnis

P:reislisto 128) filr das IV. Qnairtal 

1905 und z.ahle. an Abonne:ment u. Bestell

ge!f<I! 1,92 Mk 

Obf.ge 1,92 Mk. erhalten zu haloon, be

scheirngt. 

• . d. • . 190 ... 

Kaiserliches Postamt . • •. 

Postbestellungs-Formular. 
Ich bestelle hiermit beii oom l(aiiserlfi.. 

chen Postamt ein ExempJair ·der Zcitung 

,,Wiarus Polski" aus Bochum (Zeitwrl'gs

pre;islista 128) filr das IV. Quauial 

1905 utt1dJ 2ahte ain Abonnement u. Bestell

geld 1192 Mk 

Obl:ge 1,92 Mk. erhailten zu haben, be- Ob!Łge 1,92 Mk. erhalten zu habei!l, be- Ob!~ge 1,92 Mk. erhalten Zill haiben, be-

sche.inrgt. scheirugt. schein!lgt. 

. . d. . 190.„ 

Kaiserliches Postamt . • . . 

Postbestellungs„formalar. 
Ich bestelle hiermitt bei dem I(aiserli

chen Posta!mt 1ein Exemp.lar der Zoitu1ng 

,,Wiarus P-0lski" aus Bochum (Zeitoogs

preisliste 128) filr das IV. Óuairtal 

1905 und zahle ~n Aboninement u. Bestell

geld 1,92 Mk 

. d. . . 190„ . 

Kaiserliches Postamt . . • . 

Postbestellungs-Formular. 
Ich bestelle hiermit bffi dem l(ai.iiserU

chelll Postamt ein Exemplar ider Z~itwng 

„ Wiarus Polski" aus Bochum (Ze.itwngs

pretisliste 128) fiir das IV. Quartal 

1905 und zahle an Abonnement u. Bestell-

geld 1,92 Mk 

• • • . d. . 190.„ 

Kaiserliches Postamt 

Postbestellungs„ Formular, 
Ich bestelle hiermit bci «Lem Kaiiserlł

chen P-0stamt ein Exemplar der Zeli.tung 

,, Wiarus Polski" aus B0tchum (Zeittlll1gs· 

r>_relisliste 128) filr das IV. Qua:rtal 

1905 und zahle am Abonnelment u. Bestell
ge!ldi 1,92 M'k 

Ob:ge 1,92 Mk. erhalten zu haben, be- Oblige 1,92 Mk. erhalten zu haben, be- Ob\i1ge 1,92 Mk. erhalten zu habe:n, be- Oblige 1,92 Mk. erhalten zu haiben, be· 

scheimgt. schein1gt. scheinn.gt. s.chein1gt. 

. d. . 190 ... 

l(aiserliches Postamt • . • . 

Postbestelłungs-Formular. 
Ich bestelle hiermit bei dem Kaillserli'

chen PostaJmt eiin Exettnplar der Zeitung 

,,Wiarus P-0lski" aus BQ+chum (Zcitungs

~reisliste 128) filr das rv. Quairtal 

1905 und zahle am Abonneltnent u. Bestell

geld 1,92 Mk 

ObAge 1,92 Mk. erhalte111 zu h.ai>en, be

schein11'gt. 

. d. . . 190 ... 

Kalserllches Postamt • • • • 

. d . . 190 ... • „ • . d. • • . 190„. 

l(aiserliches Postamt • • • • l(aiserliches Postamt • • • . 

Postbestellungs· Formular. Postbestell ungs„ Formular. 
Ich bestelle hiermitt bei dem l(aitserli- Ich bestelle hłermit betu dem l(a&serlil-

chen P.ostamt ein Exemplar der Zeitung . che!n Postamt eLn Exemplar der Zedtu1ng 

,_,Wiarus Polski" aus Bochum (Zeltungs

.p rei~liste 128) fiir das IV. Quairtal 

1905 und zahle an Abonnement u. Bestell-
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lir. 214. Boolltm, Dlellzlel& 17·1• września 1101. Bek li~ 

WJdtodD codzłtmlł• Il 'W'1-tłWem Im p.ołwiłtecinnh 
~ta kwartalna na poczcie l • listowych w:vnost 
I mr. 50 fen., 1 z odDoszeaimn do domu 1 mr. 92 fen. 
„Wi'a1111 Polski" zapisany lest w cemńku J>OCZtOwym 

pQd znakiem „t. polAłscll" nr, 128. 

Za iDSera.łY J)lact sie za mieJsce rzadka drobltfCo •nma 
ogloszenia .zamieszczono J>ł'Zed inseratami 40 fen. l(h 
czesto og-la52a. otrZYma rabat. - Listy do „Witcam 
Polskiego" należy frankować i l>Odać w nich dokłd.t 

ny adres piszącego. Rckopis6w Ili~ nie zwraca. 

Redakcya, Drukarnia i Ksiqgamia znajduje~ w Bochum, przy ulicy Malthe8erstraese. - Adres: „Wiaros Polski", Boehum. - Telefonu nr- 1414. , . 
Rodzice polscy r Uczcie dzieci 1we 

•nić, CzYta~ 1 pisać '° polsku! Nie Jest 
Paidem, kto potomstwu 1wem11 zolem-

·~• •l• pozwoU ! 

Z Qpadll6• dDla. 
uPolska i Pokój". 

P<>.<l tym 1naglówlkiem „DaJily Maril" o
trzymała i J:glasza nastęroijący list, za
-a.dresowainy do rediakcyJ ii podµ:sany „Ju
stitłaf ': 

HPani:e ! - Przyjmij paiię słów od 
w~elbiQ' ela P-Oilski, mającego .drog~ch prz·y
daciól w Polsce. Czyta~eim uWla11nie w 
· Tw-Oiem piśm,ie spraw10z>9aima z po,kloJ!o
wycb układów i, jak zapewme każdy czy-
1elrrllk . podz.hv:iał em, aJcc y ę prezydenta 
.Rovsevelta w calej tej sprawie, ai jesZiCze 
lbar.dtz.iej wspanial001yślność J aJp()lńczyków, 
'którzy ustąptili tyle z tegio, 100 mie.00 prawo 
:wymagać. Ale, :Aa:IH)Wie, w gilęlJi serc 
"POiskich i przyijac1ót Rolski leży przekona
nie , że Ros.ya nie d:OstąJJłil praiwd~~ego- i 
t rwalegn spu:koju, pókii nie przestam.ie pro
wad7Jć okrutnych rządów w Siwej części 
·rozebranej, rozgrab.ionej Polskii. WszY'St
·1cte irune navody zdają się za'P)O.'lllltrulĆ, że 
·Aałs.kai była rnegdyś krajem nie:ziai!eżnym. 

.,Lecz nie zaipomnieli o tern Pofacy '1 
ich pirzyjaic.iele. ów okrutny i: barbatrz:yn
skii zabór prze.zJ Rosyę pozostaje niezatarty 
·w łlaszej patrnlięo~. Rządy, rosyjsikii-e w Pvl
·sce, to szereg d2i1kich okrucieństw, li. tyra-
111iA , a przecież :wiemy, że i dz:iś lu'dizLe nile
-vvmni i bezbrctnmil w Polsce, że nawet 
~łne dzieci, bi"\te są często nifli śmierć 
·p rzez klomków. 

.,W ciągu tych wszystkkh pokojo
'WYch ukladów me podniósł się ani jeden 
:głos za ciemiężoną Polską. Nieszczęścia i 
<Cierpienia P-Ylsk:i pamfoętaiją tylko sarrru Po
'lat:y .1 pewna liczba ich pirzyj~ciół w Angli. 
'U nas pamięć ta nie -gwllie, bo pow1:airz-amy 
'Sobie 'W'Ytm0\V111e poematy 1ang1ie1SlkLeg00 
ooety Campbella, i jego diobrze znany 
Wiersz: 
,. Aw10J,ność jękta, k1iedy pool I(ośohusz1ko ! 

„Nie sp.odlz.iewamy się po Rv.syi na
·p·ra,i·y krzywd, dlatego sercai nasze boleją 
na myśl, że żaden się gbo·s nie p!Oldintósł za 
Polską, rządzoną przez R-0syę, praiw po

·zba,,·ioną wszy.s tkkh. 

·zawieszenie broni w Mandżury-i zawarte! 
J enerat Oramiowski1 ~ jenerał Fukusz,1-

ma J)<)dpii.sali 13 b. m. WJiecrorern uk/lad! u
stainawu.1ającyi zawreszenie broru 111ajpóźniej 
na 16 b. m. 

Sejm węgierski odroczony! 
Zaraz nai pOICZąbku pierwszego, piątkJ

'\\'lCgo poiS!iJedzenia sejmu węgtlersk)iego o
świaidczyl baron fejerwary, że obecne 
ministerstwo podafo, się do dymsy.i. Król 
pragnre utw,xzyć nowy gabimet z łooa 
i\ViększJiścti seimu i odnaie.Za obrady sejmio1· 
we do 10-tegoi pa.ź,dz:iernika, by mód.z Siię 
P<>rozilllm; eć z odin<Yśnymi stronnictw\allni. 
Na Wtl11il()Sek l(oszu~'al uchwailono pr J.test 
p rzeciiw odroczeniu posiedz.enlial sejmu. 

Telegramy„ 
B er l ł n. Niemieckie oddziałY w po

łudniowo zachodniej Afryce stoczyły kil
im zwycięzkich potyczek przeciw drob
nym oddziałom herer<>Sów. 

L o n d y n. Donoszą tu dotąd, że wia
Clonrość o porozumieniu szwedzko-norwe
sklem była przedwczesna. 7.atarg za
ostrzył stę racze) tak dalece, te SJ)Odzłe„ 
wać Siię nałety pośrednlczenla mocarstw, 
~ 7.apobłedz i;brolo)'~ ęt~. 

\V ostatniej ehwlll 
przypomtiJnaimy rodakom w powi<ecie Essen _ 
oho\.Vliązek inarodov.w .t obywatelski, któ
ry spel'nfć winmi we '\VltOirek, dtt1lta 19 wrze
śrnia. 

Oddać samemu gl.Js na i11aszego kan
dydata Józefa ChociszewskieglO z Gniezna 
i przyprmvadzić do urny; wyiborczej jak 
nzjwiększą Nczbę wyborców Polaików, 
·rozgrzać gm:uśnych, oziębty!ch .r ospalyieh, 
to obowrlązek każdeg JJ naJrodlowo uś"'.vjiado
mionego 'Bol:aika pO'Wiatu Essen w d.n;:\i 19-
tego wrześmtla. 

Nli.ech nikt me mówi, że głosowanie 
nam nic nie pomoże. 

Rodacy! Okaiżmy, że rozumiemy kar
ność i w.lidarność nairodbtwą i obywartel

·ską. Po.zostawmy troskę o skutek na„ 
sziy1ch staram nairodowych J obywaitelskdich 
innemu, potężniejszemu od nas, za-ś sami 
św.ięoie spe~nl'.1ajmy wszędzie i zawsze 
!lasze iOOOWiązkJL , jak 1naJ ObYJWateli 
Polaków przystoi, a pewni być mv.żemy, 
że skutek będizie jaik najlepszy ~ przyiszfość 
nasza zapewniona. 

Dnia 19-tego września niochaij wy.hor
cy Polacy z J)OlW!iatu Essen1 ja!k }eden, mąż 
staną do urny wyborczej 1i .oddadzą swe 
gllOsy nai kandydata naszego Józefa Choci
szewskiego z Gni!em.a! 

Niemiecki wiec przed wyborczy 
czyli - jeneralna bijatyka „kul· 

turnlków" w Esse•. 
1W iezwairtek WIOCZIC>re:m odbył s,ię w 

Essenr v.nioc przedwyborczy zwtola:niy przez 
zairząd e~ieliokiego zwliątku obyw~eł
skJiego n robotnicz·ego. Zgroma<llzilt·0i sie o

·Jroło 800 osób, w tern pierwsi interesowani 
g~alcze jak ka<ndyd!at Liberatów dr. NLe
meyer, pastor Hasse, pastoir Mtumm, który 
przybyil razem z kandydatem chrześc111ań-
1sko-:socyooy:ch p. Behrensem aż z Berlina 
w .irmi.eniu. posła pas bora Stoeckera, ·i w\elu 
infnych. 

Zarae; na piO'cząilku, g<lsy: zabrał gł01s d.r. 
N:e.meyer, powstał na saH wrzask, który 
zwtl!ększa~ się z k.aiżdą chwilą. „Kuitume" 
wyrażenia jak „Schweiln", „Esel", „Affe", 
„Schafs,lwpf", „Halul11ke" itd. pa/daty oo ... 
raiz cz.ęśoi·ej, aż powstał ogó~nty ry<k~ który 
:zagłuszył wszystko. Roczem zebra!llji 
„kultu.r:rn:cy" w imnę has.tai „niumnczyzna1 -
to 1kultut1~" poczęli- się wz.a.jemnte obi'Yać 
nlieliitościwie podług wszeLkJich regiuł s'.71tu
ki. 

PaiStor lic. Mumrn, który pono naj
w.ięcej wrzeszczaI, zostaił gwaHetu wy~ 
rzuccmYi za drzwd. 

Ooodon:o Sl!ę też w.zajetrnl1'i.e po sali: Pa
sttor łla;sse Ietdwie zd()lfal zl::X:edz 1111a scenę. 

PoNcyaint dlozorujący rozwiązał na:tu
ralniie zebranie, co .nie wiele jedinakoWJOż 
pomogło. 

Adwokat dJr. Niemeyer ziazinaic.zy! je
szczie, że chodzi przecież o wymianę uczuć 
patryotycznych. 

Zebrana we wń~lk1ej iez~śd tnatych
mfasit płotnlOłWn.i.e zastósowabli się dl() stów p. 
Niemeyera, gdyż bijatyka jeneraJnta rcm>O~ 
czętia się n<ł! nowo wśród wielkiego ryiku i 
przeciągłego gwtzdatti.ia, a postnione połicz
kti, na:brzmiale nosy, oberwame uszy i pono 
1ro'Wiet powybi·jane zęby św.Ladczą, jak 
gwaltoW1I11ie „ikultu1111'iic,y" wymieniali UC2U· 

cia patryotyczne. 
Tak wygiląda:l ostartini Wlietki niernłocki 

wiec JjrzedW:yoor~zy; w; Essen, kt.óry; dJ
starczyt nai-p!Jerw O.O"WYch punktqw 'WUdze
niaJ do rozpartfY\Wanf.:a hasła „niemczyz.na 
- to „ku:ltU'ra" i w:ykazal xaJraJZetU, Jak 
„ktMtumicy'' pbjmttią ,,W'Yl'tl'iarrę uczuć pa-
trn>tYcmycli'> ... . · . . 

Pamiętajmy o obowiązkach 
narodo'wych. 

Ile ziemi w ręce naszej - tyle Polski; 
iłu czytelników garet polskich - tybt 
świadomych swych praw obywateli - Po
laków. 

Wobec giermanłzacył uprawianej obe
cnie przez urzędy państw.owe, przez szko· 
łę J nawet przez l(ościół, winniśmy się z 
tem większą energią trzymać tycb środ
ków, które nam jeszcze pozostały, do u
trzymania narodowości naszej i obrony 
praw naszych narodowych. 

Tymi środkami są gazety polskie a dla 
Polaków na obczyźnie „ Wiarus Polski", 
który na zasadach polsko-katolickich broni 
zwlłaszcza interesów robotników polskich 
w ogóle, a interesów robotników polskich 
na obczyźnie w szczególności. 

Jednając „Wiarusowlf: Polskiemu" czy. 
telników, jednamy zarazem sprawie naszej 
nowych szermierzy i wzmacniamy szeregi 
nasze. 

O tern pamJętać winnJ§my obecnie przy 
zmianie kwartału, 7.apfsując „ Wiarusa Pol
sldego" dla siebie, dla krewnych w Polsce 
oraz nakłaniając ozlębłych d<>tąd Rodaków 
do zap(sanla sobie polsko katolickiej gazety 
robotnłc:zej, jaką jest „Wiarus Polski". 

Rodacy! De ziemi w ręce naszci -
tyle Polski; ilu czytelników „Wiarusa Poł
skie20" - tylu świadomych praw swych 
obywatęłl Polaków. 

Czytanie gazety polskiej iest narodo
wym obowiązkiem każdego Polaka. 

Ilon gres 
antyalkoholiczny w Budapeszcie. 

(W edlług ,, O ręOOwnika" ). 
Budapeszt, 11 września. 

Tegor~ny międzynarodlo'WY1 konges 
antya1kloilkmy odbYwlai się odi poilliedJzialku 
rw Budapeszcie. K001gres obect Y. oieszy 
siię lkzn:ym uctzi:alem, liczba ucZiestnilk:ów 
dochrj(}zi dlo 1000 z ró:bnych kradóW1, a 111a, 
wet z Amery.kiu są przedstaiwiciete. Pola
cy staiwd'i. się ze wszystkich trzech zabo
rów. Z Gailicy,i przybyilo: !kd1lmnastu, mię-

. d 'zy tym1 ks. Giedroyć )~: dr. Wróblewisk1i 
:z I(raklQ!Wa, vvt~elcy szermLerzie wstrz.emię
źliWiośoi. Z I(sięstwa są obeani ks. Nliesi\o... 
llowS:ki, ks. Mrugas, ks. Wolrl)[ewńcz i iks. 
:w)i1ikowskli, ora1z kleryik. Przybylski, z świe 
ickiich! dwóch młodych studentó\Vi medlycy
ny, p, St. Chociszewska z PO'znaniia, 0-raz 
p. I(ujla'Wlński z1 Bardna. I(ongres odbywa 
Siię w okazałym gmaichu rniejs'kim w hali 
sztuk pjiękinych (Kunsthalle), który to 
gmach ·Slużyi do v\11YStaw, zjazdów itp.. 

Właściwy k\Ongres 1xn.poczyinai się du 
pi.er,'.> wei wtorek a dlzóś po poludlniu odbyro 
s.ię posiedzenie lmbiet zwalczający1ch pijań 
stwo. Zebrame to byto licznie zwie.cfro
nem przez pairuie ii mężc~n. 

Zebranie zagaiła niej~ paru Augusta 
Rbseniberg precyrjleintka węgiiersk!;lch towa
rzystw aintyalikohtolicz.nych Jrobiecych i pJ 
wę~iersku wygłosiła glówrrui, przemowę a 
w ·tem po fnuocuz.ku, niemieoku i aing!ieJ.sku. 
Opróczi Powtitania pani Rosenberg wska
ZIY\Valai na.J a'1kohohzm jaJko socyailną choro 
be, którą leczyć powinna także kobieta 
W zywafa ona w Pf..erwsz:ym rzędl1fre wę
gierskie paJJlie, ażeby pos~ly za. 111.lllne~ i 
zwad!cza~y pijaństwo, tW10rząc ku temu od
powiiOOflie organizacye. 

Na zebraniu te:m przemów1iro w dal~ 
szym Q'.ągu killka paiń. Nasampr.zód pe'W\na 
sędliwa An~·elka mwiskiem A. Oraiy, któ
ra słynie jako nrisyonaJric.a nai polu wstrze
mięźliwościi przemawiała o zadaniu kobie
ty w walce prz.edw a.łkoboJiz'm,Owi. Pon-

czala, jak 111ależy zakładać stowarzysze.n1ia 
kotii!ece antyalkoholicmne i wystósowała 
~orąicyi ape~ ażeby wuęly; ucl1Jiał w watce 
o d~bro ludzkości. 

Wystąpi'l potem pas1br Gon.ser~ Ber.
li.nai ~ w Jędnnej przemowite i Wi przekOlliY
waj~ych słowach w;yikazał, jak naijwięcei" 
~bieta derpi zahttldem a!llroiłrolu i przed
stawił idlwa drastycme wypadiki. q.ierpi-en1a 
żany, gdy ma męża pijaikai. l(Jobieta nie t>O 
winoo '°'cho się ·prz.ypatryiwać, jak alikoool 
w ok-Otl'Q spusroszetnia spraW\ia. Kobieta. 
prędlzeti może ze strony, pralktycznej p.:xliąć 
Wlalkę przeciwko pidaństwu, podiczas gdy 
mężiceyźmie wii'ęcej tooretycznlie oo tej wal-

. lei się zabierają. 
Pam I(Qssowiicz. prezydentka storwarzy 

szenia abstynenckiego •k-'.lihilet w W~ediniu 
wyw!OdzUCłl że matka ma przy WJY1Chow-aniu 
swych '4ieci na t0i zważać, aby OIIle n)ie na 
bieraly s.k!l-OllU'UOści do al!koholu. Pierwsza 
s-zkl'alnlka wina aloo~a iczęsto się do te
glqi p.rzyczyin:ia, że trujące dlrzewo alkoho
llmm wyradza, dla tego matkJi powJ!qaly 
sl;ię strzedz, ażeby zlego ziarna a.llroho
licmegio ntie rozsiewać. RÓWII14eż ta pani 
rozwiodla sie szeI10ko o początkach i wua 
sta:nlu organizacyi antyatlrohoiliowJY.ch mtrę
dzy kobietami w Wiediniu 4 wsp(jmilia!ła o 
poc.ilszaj.ących rezultatach. 

!Węgiersik.a paini Helenai .Wesseły-iBa
la.ichy wyglosd~ więcej nauk0iwą roz.pra
~ po wę~ersku „O psych!ołogi.cmych 
P,Odstawach walkłil przeciw: alkoho~ 
wi". W rozpr~wie dowodi:tiiła prelegentka 
że rwa!l:kai z aJkohioltm należy w istJie1e di·> 
socyarł!nego wydtowania 1I1arodu, d.l na
'\VfO.ty.waniai oo sziachetniejszyich zwycza
jów, do ~wiania nad so1bą samym. \\' 
tej watce ch.)(fizi o to, jak: możnaby lud oo
W!leść od przesiiadywallllia w knajpach 1i de
styilacyach i ;alby nie Ui\Vażal alkoholu jak<> 
inajłepszy artykuł spożywczy. Za·stana\Via 
lai s;ę 1t1ad tem, oo ludm.vi należy dać za r0>z 
ryw1k~t aby gOI odstręczyć od a'llmłwlu. 

Przemówi! jeszcze ipf!ofesor dr. Ta:rH> 
T..,aibinen 2J ttelsiingforsu pn węgrier.siku przy 
inosząc pozdrowiienlie od famlandzkkh prze
aiwnikówi aJdmholu, a pcmiieważ profesor 
mówal po więgiersku, więc Węgrom bardzo 
sł·ę tJo podobało i okia&k~wali go hucznie. 

Dwóch Anglilków: z Londynu dell1Pn
strowaifil obrazami.i ruebezpieczeństwo· a~kD
holizmu. 

Na: tern się skończyło ·zebrnni.e kiobiet, 
które bY1lto wie1ce pouczające , a zarazem 
zacłręca'f\> uisi1nie komety wsze~kich n.a.ro
dów, alby braily się czyirmie d tft ·walki z al
koholJ.zmem. 

Interesującym był wŁeczór powitalny, 
jaki: się odhył w ponie<l.zi.ateik wLlecZ!orem, 
nai który przybyili tak panowiie jak i painie . 
W imieniu miastai Pt<>Wita~ gośd, ra@ca ma 
gistratu Jerzy Long nasamprzód po W'ę
gi·ersk:u ai potem po !niemieaku, podnosząc 
wie!lk!ie zad.airuiia wałki przeciw· alkoholowi . 
ł(ongres, jaki mai się. tu odbyć, Oiby s tę 
przycztynił db większego zwatczainia P!:tań
stwai. - Szwedzki posel Edlwa11xl Wawriln
sku ai Za!raizem wielk~ mlistrz. .J.oży ŚW.i>ato
_wej templaryuszów powital w krótkich 
sli0wach kongres, żałując, że nie może w 
swiym języku szw~~iłm przem<Ywić. 

Na.stęp:nie p.rzemów:1ł ks. Niesilołow&ki 
z Pleszewa wyrażając raid.Ość z pow0łdu 
dz.i.siejszeg.:>o ~oo.gresu, nai którym wszy
stkiie narodiy wsp61I11Jie li zgiodnie, tniim<>
przieciwieństw naro.dlOfWYch, religń~nycłt i 
wlitye:znych Inl0$ą praicować nad 'Wlielkliiem 
-ziem trapiąicem lu~vść. Drugim rado
snym objawem jest, że j~ze na żadnym 
ikoogreS'\e cylu Polalków inte było obecny~ 
co dzJiś w Budapeszcie (Węgrzy "\\nlaJą na 
.cały głos „ellen"). Mówcai wwrw nadzie
j~, że Polalcy. od.t\<l ·Więcej wystąpią do 
v..-alkt przeciwi alkntrollorwi, zach~cei11J obra-. . 



dami tak pJwaiJuego k.ongresu. Mówcy 
dztękuj.e zeora:n::le hucmemi -*laskami. 
Niemniej z werwą przemów~ dr. Wróble-· 
wski z !(rakowa \\'litając uczestników od 
stowa:rzyszeń antyałkohołiicmych w Gali
cyi zaZITTJaczająa, że w Oal:tcyi :idc:.a. bez
wizqlĘ'r!.,1„j wsttzemięźliwośoi zyskuje co
ra., " -.. :, sze kola, tak 1ż rorgainli!zlolwlanych 
abs j mmtów jest już przeszJo 4000. Ody 
mówca PIO<l'niósl w d·a1Iszem przemówLellliu 
początek pJo·snkli „PoLaik, Węgier dwaj bra
taal:kii ii do korda i do szklct1nlki", p'Osypiaiły 
sóę znów huczne ,,eljen", lecz mówca po
v. iada, że Pa.laicy z ·Węgrami nie 1chcą dziś 
strunąć razem do konda, 001 szklan1k1t, lecz 
dl0- walk,t p rzedW1ko tej si1klarrnoe, znów po
syipaly się 1oikLaski. 

.8\artlzo d'OIW1cip1t1~e przemów.il po fran
cusku dr. Legr.a~ni z Pa!ryża, ·iinany wódz 
antyalkioholowy i mówH o braterstw.ie 
przec.i,w1ko aLkoihloll' zmo,wi. Dalej przema
maiwi.a·lii profesor Tarel z Zurychu, znaina 
JJ!O•waga z dziocLz iiny .ialk1:::ihalowej, pastor 
Gonser z. Berlina, painU1a Betty f'.01rs1th z 
Bąstonu z Amerytld, ks. Otto K10sliik z Wi~
dn.ia, witat kmgres z po.leceitlia ks. aircybi
skupa wiMeńs.kiego ka1rdyrnala OruSichy 
(przemarwia~ po węg':(ersiku, czem s.oibi•e ująl 
Węgrów). Przemóv.riił dalej Rustn dr. O~d
lowski z KJtiomY.I, p1odlnosząc, że naród ru
sińsiki jest Jni1lo znany a przedeż kZY' 36 
mtHonów i1 zaiznacza, że taikże walka ·prze 
dw alkoÓholo.wi powioh wzrasta, ojdi1ec Sel
motz z Lublainy o<l Kroatów przynf.Jósl po
zdriowienńe .1 pewien ksi'ą,dz sl1oweflskii· tlaik
że przema\Yiail oo Sltoiweńców .... Przema
v.1iafo jeszcze kilku dnmych uczestników. 
Poczem zostali jeszcze ucz·estnJ°lcy w ob- · 
szernych salach, zMiiając shę jeden do dru
gi-ego. Kosztem mi1astai urządzono bufet, w 
którym c·zJainkowie kOlngreisu mogli. się 111a
p.1ć bezpla·trni.e nąp10.jów bezałk0holowych 
oraiz mleka. 

T13.k przeminął pierwszy dzueń nieo.fi-
cyalnego· kl()lngreSiu. 

--------Wieci:e :- przedW:Vbir·.....--.cz_..._e~ 
odbędą się w niedzielę, 17 bm. w południe: 

W Essen, R otthausen i Altenessen; 
po południu: 

w Dellwig, l(arnap i Schoonebeck. 

Bliiższe szczegóły są w ogłl()iszeniach. 

Naszych Szan. Czyteln.tków proslm.y, 
aby agitowali ~orliwie, łtby powyższe 
wiece cieszyły się licznym udzfa:łem Ro

daków. 
Na wiecach przemawiać będą mówcy 

7.a111Jejscowl. 
-- ----

Siady sławiańszczvzny 
w prowlncyi hanowerskie)~ 

Pod powyższym nagłówkiem zamic
~z.cza Dz. Poon." studyum, które i) hle 
miejsc~ stariezy, powtórz.yimy •i 1którego PO 

Panna do towarzystwa. 
Powieść Ksawerego de Montepin. 

42) 

(Ciąg dalszy). 
XXX II. 

Od dwóch dnii Raul .de ChaJlhims .n!ie b.yt 
u baronowej de Garennes. 

Czyzby niwbecn.Jlść ta ·by la skutkiem 
a resztoiwania, które oboje z Pil~p.em uwa
żali za nieunllknione na.ider bl:ztk11e, które
go pragnęlio z całej duszy, oczekliwali z 
nieaierpHw.ością? 

PLlip udał się na ulicę Madame w porze 
obiadowej. 

_ Czy . sądz;isz, że go już arresztowa-
no? - za.pytafa b.ar.Jtnorwa. 

- Zdraie ·się., że .n)'.ie„. - oorzekl -
gdyby ipoliicyal zesz.la <l!o •Pałacu na ulicy 
Oeramdere, Honoryusz z pewn()śctą przy
szedłby n.as uprzedzić. 

-J akioś się ba1~dzo ~ipóźrriaJą„. 
~ Two.je 1isty nie były może dość 

wvraine? 
· - Były .napisaine taik, jak być powin

ny, i bądź pewna, moja matk,o, że skutek 
wy.wa!rfy. 

- Pomyśl, że wprQ\Wad:zenie w posia
daruie mająbku mego braita, nastąJi1ć ma ju-
t1:1Q. • 

- Cóż to szkodzi? Jeżeli mój kuzy" 
nek waiźmie swoją część, z latwiośoią 
przyjdzie mu Ją odebrać. Zesztą, .nte dziś 
to jutro nlewątpli;wlie dzł:alać zaczną„. O
prócz tego mam ·zamiar ZIJPIWU dziś wie'
'Czór i< b:1St kaię ·zanueść d~ gab'i:lleitu szefa 
Bezpieczeństwa. 

Ml tej chwili dźw~ęk dzwt)nka oznaj-
mił ·odv.·iedzi ny. 

.czątek poniżej zam~eszcz.amy: 
l(to postuiając dokladną mapę prawin 

c}'li hatOO'Wlers.kiej, baicznie ~ jej przyjrzy, 
teao ogarnie leJdcte zdumktnie: przekona 
się, że .maleńkaJ część tej pro1v.incyii, wysu-
1nięta najdalej na wschód, nJ1~ na kaircie tna
zwę „Wendłland". Szmat ten z~emi tworzy 
ikliln, wrz.yinający się między księstwo me
lk,łemburskd-sk,,r;1erzyńskie 1i prowi·n.cye 
brandenburską ii saską. Od strony Me
klemburg\iQ i Brainidenburgti, ti. od północy. 
wschodu, tworzy grani.cę Laba, talk że ca
la ZJfemiai weindyjska, Qbejmująca - po1iłt:y
cwie - powiaty Liicl10iw i Dannenberg, 
leży .nai jej lewyim brnegu, Nte trzeba przy 
puszczać, że 1nazwę „Wendland" tyLko na 
kaJrtach geJ'graficzny,ch znaleść moż'nai i 

że z: uży,aia powszerchncgo wyszti , przcci
'Wll)'.re, hamowePczyk taik jej używa, jaJk u 
nas s i ę mówi o Kujawa:ch, Kaszubach lub 
Mazov.·siu. • 

Oczywista rze.cz, że nazwa ,,Wend
lainid" sama z si1eb'ie .nasuwa pytanie, iatki 
związek zaichodzi mLędzy mą a weindaimt, 
którem toi ()łkneśleniiem niemcy Z'W1Ylk1i obej 
mować wszystkke szczepy slowiaif11sik:e 
mreszkające na zaichód od Polski; Nie tru
din.01 dojść do Wlniiosku, że ten skrawek zie
m Z.aJ\\dZiięcza nazwę SWą właśnie da
\Vnym swyim sifowiia.ńskim mieszkań-oom. 
Mówimy dawnym, bo jak tu z góry zaz:na
czyć trzeba, na'z·w~ przetrwaJla ist1nienie 
tyich, którZYi ją z:>emi swej nadal.ii. Ze na 
caJym pr.awym brze1gu Laiby, wrięc w kra
ju międzyi ni·ą i Od!rą zaltllji•esZlk'itlWaJy nje
gdyś Iiczine szczepy słowiańskie, to rzecz 
po1ws.zechinie ·wfadoma. I tlo wiadome, że 
resztku plemieirn:a seribów czyl1i sorbów 
( wiendów, jaJk i'ch nrnmcy zowuą) do dziś 
d.niia się utrzymaly w poludlni·J.wej cz1ęści 
Brandenburgii i pólnocnej częśd króle
stwa saski·ego. Ucz.ba ich dosięgnie dwu 
kroć tySiilęcy, lecz z roku n.ai roik imruleie. 
Pbsiaid'ają oni do dziś dnia swój jęz.Y'ik, S1We 

zwyczaje i stroje narodowe. N.Le wLele 
to, ale zawsze coś, co się ina naisze ·dni z 
priieszlości słowiańskii.ei, kraju międ.lzy La
bą li! Odrą zaichowato, w każdyrm ra1Ziie wtę 
cej niż to, 001 po s~o.wiańsiku ·na lew'Ym 
brzegu Laby zostafo .. 

Śladiom tym, reldkW1tOm rzecby m(}żna 
przeszlośc.i s!owiai11skiej .na lewym brzegu 
Laby, ostałym się mimo uplywu lat prze
szło tysiąca od ch~Hi, gdy ręka obcego na
jeź,dzcy zaczęłai je niLszczyć, słów kilka i:>O
śwlięd:c pragniemy. W ty:m celu musimy 
jedlnaik pomszyć wprzódl hi· story.cz.ną stro
nę naszego przedmiotu; jest t.:> tern więcej 
uspraw~edqiw.ione, te d'ziiejowe stainawisko 
z·i.emi wend'yjsk,Jej jest 111iezmiernie1 c{·eka
we. 

Już samo poliożeniie,geograf.11czne wska 
zuie mm, że byla to naidalei na: zachód 
wysuni,ęta plrucówka •sło\.vtiaińs.ka. Kiedy 
słowiamiie nai lewym brz.egu, Laby stanęli 
ITT!iepodobna dokladn/e oznaczyć. Tyle tyl
ko jest pewne, że zjawi1en'ie się kh tam stoi 
w związku z tem oLbrzymiiem .zja1wisk1.em 
historyicz111em, którem jest tak zwana wę-

BaronOWjl i Filip zadrżeli. . . 
W usposobJeniu umysitu, w ;ak1em c;1ę 

oboje znaddowali, wszystko ich ndepokaito 
najprostsze rzeczy wywotywały pJmie
sz.a111ie. 

Oznadmiono R)aula de Chamns. 
Matka z synem zam'.!enili SPfOirz·enia, 

po.czem Filip pośpieszn/le plOdszedl na spot
kain4e krewnego i uśc.iskaJ mu rękę. 

- Co s·iię z tobą stało wczoraj., mój ko 
chainy kuzynie? - zawolal. - Spodzie
waliśmy się zobaczyć oię i wstaliśmy za
wiedzerui w naszyich oczelqiiwa.Thlach. 

- To moja wina - od!rz.ekł Raul. -
Powinienem byt uprzedzJiJć drogą ciocię, że 
niepodobna mi bylo przyjść na obiad. 

- Dlaczegoż niepodlobnw? - rzek!a 
barono1W1a. 

- Jeźdz.ilem do Compiegne, aby dać 
pewne polecenie o.grodn.iilroWlL szaletu, p()l
wrócJicłem dopiera o dziewiątej wieczorem. 

- Ale za to dziś zostaniesz u nas na 
obiedzie, mój k.:>charny chłlopcze? -- odrzr
kla pani Oatennes. 

- Jeżeli pozwailade„. 
- A więc w.ybomie. 
Sltużący oz.ruaimit, że dano do ohiadu , 
Raul podal ramię dotce J zaprowadził 

ją do sali jadalnej. 
Podczas ob:iadu baronawa, pragn~ic 11-

kryć myśló, jaikiemi umysl jej byl zaprz:.it-
1nilony, mówiła bez przerwtY; w końcu roz
mowa skierowala s,ię nai surkcesyę P"l hra
b.i de Vadains. 

- Lubisz tak bardzo szałet? - zapy
tała. 

- Tak jest, moja ciotko, bard.zJ. 
- Przekładasz nad pałac przy ul1cy 

Garanciere? 
~ NieSl:rończe11i!e. : : 

drówkai lu:dów. Kraina między Odr'l 1 La
bą, ~pjaszczona przez plełnilana gemn:aflskie 
dążąc.e ku G~i i Wlo:chom, stala się .)Jczy 
mą licznych soczepów sl-OrWt:af1skJUc.h, z 
których ważniejsze byty szczepy palabian 
obotrytów i wrlków. Herwsil osied1i w ~ 
ludlmowej ,częśd prowi1ncy1 szJez:vvtiick!O
h01lsztyńsk~ej; kraJ stainow[:ąicy dz1isiejszą 
MaikłeJmbui-Wę zaję.U obotryoi, a whlcy czy_ 
h lutyicy, oojsihniejsze ii najlkz.niejsze z 
wszystkich plemioo, OS'LedH na polu<lITTf;e od 
iilfiJch, w rdztllsiejszej prowinicyi bramdenbur
skiiej. Zajęde ty1ch .krain nastąp11l;o, 11ll<ęd!zy 
5 i 7 wiek/iem. W 7 wtie!ku sI>Qtykamy już 
slowian na lewym brzegu Laby, W1 dl.zi:s-tej
szej z.uemi wend'yjski'ej. Ocz.y;wiście że r2e
sze te należeć musiaJy do szczepu ~ioliabian 
lub Wlilków, a m10.że też db obm,. gdyż miej
sca zamiiesZ'kania rybu szczepów przytyka
ły doi ziemi wendyisik1:ei, będąc od niej tyl
ko Labą oddzielone. Przeszedlszy raz La
bę, posuwali się sl1owiarne dalej , zw)laszcza 
1ku p-0~ud!niu zaJmując północiną część dzi
siiejszej pmwincy:] saskiej, talk z.waną „Alt
mark". O Sli1ed1Lsikach slowań-sk:l:!ch w zie
miach tych pi1sał Briiclmer; z.a:z.na1cz;yć trze 
ba, że sfowfanie w hainoiWerskiem i w star 
rej mairch:1i •niic nie mają wspólncgio z sor
bami, którzy mieszka~;. o wiieJie da·lej ku pJ
Labę, dochodzllli aż do Menu i Fuldy. 
śabę, diachodzm aiż do Menu i Fu1d)y. 

Jwn Porock.i utrzymuje, że slo1wi.anje 
os~ed'li na lewym br.zegu Laby <loipiero w 
XI wieku. Mmem~ro:·e toi jest farszy.we, 
skoro. ma1111y d0wody 1nai to, że byli> -01111;, tam 
już za cza,sów P i:piina frankońskiego ii .I(a
•r-ola Wielkiego (druga p.ofowa 7 wieku). 
Stosunkii ich z tym osttatruim pomyśl1nie s1ię 
ull(Jlżyly: pom.aigaJi mu w !krwawyich jego 
walk.ach z szczepa'mli sasl\iiemi, za toi .I(aioo.} 
·Wiclki w uktadzn.e zawartym z sfi()l\viamumi, 
w r. 805 uznał, że grainicą idizielącą jego pań 
stwio od ziem sl0owfańskich mlitala być linfa 
.iKi'Cllca ·Od miast".!: Bardof\\T11eik (ni"edałe;ko od 
LiillJelbu.rga) prostopadle eto Magdeburga, a 
ztą:d db Erfurtu. Ta~iemi były gr.ainlice z~
cho<lnlie slowUaińszcz,yzmy w r. 805 jedeima.
śde wieków temu. 

Niemcy li111ię tę gramicziną umooruili 
rzędem St'rlnych tw~erdz, jak to widać z: Ii.
cznY1Ch naizw miejskich w te.d okoltcy k!01ń-
1cząicyich ~:1ę na „burg", np. łfarburg;, Liine
burg, Magdeburg i inne. Wspomruiau1e mia 
sto Barow'liek, będące stolLcą Uangobardów 
(viocus Bair<lorum), il1hm wyw~d11owalii do 
gómych Wloch, było w.ażm'Y11tl punktem 
handlowym idla wenflióm i sasów. 

Na11omiast sllln·e uiortyfilmw.aniy Lilne 
h.urg byl jed/ną z glówtniejszych wairoWlll!i, 
WIYSbai\.Vf!onyich na postr:ach sli0iwiairuotrn. Za 
paarowainriai następców Kamla Wielkieg.) 
roz.poczmaiją książęta niemieccy aikicyę za
czepną przeciw stowiiańs~cz.yzni·e. Wysu-
1nrięta najoolej tna zaichód zfom,fa weroyfska 
p,ierwsza byl.ai narażona :na najazd· genn:ań 
skli. 1h też z natury rzeczy nastąpilo tu 
wiekopomne, bo IJ!'.erwsze krwmv;e stracie 

'Się dwu wrogiiich sobie o.dtąd! ras. Dlugiie 
i krwawe walki Zl:likończyJy Soię zido1by-

- Dwie te własności mają równą war 
tość, jak się zdaje. 

- Prarwlie równą, tak jest, moja ciotko'. 
- A więc przy pJd.zlfale weźmiesz sn-

bie sza.Jet a ja zadorwOllę się pafaicem. 
Mówiąc t.)1, baronowa myślala: 
- Spodziewam się mieć jedn.o : dru

gie. 
- Dziękuję ci, moia dot.kio· - odrzekł 

Raul - L calem sercem korzystać bcdę z 
taik życzliwej propozyicyi. Lubię bardzo 
wieś, szczególl'lliej podobają mv się okJJice 
Oompieine... Tam Zaatl'leszkam stale, jak 
tylko się sk<>ńczą te nudne iinte.resa sukce
syjne. 

- Jakto, chcesz si,ę zakopać na pro
wincyi w. twoim wJeku ! - ZarWołal PH\p . 
śmiejąc się. - Zostać wieśniakiem. Pe-
wno o tern na seryQ1 nJ;e myślisz.„ . 

- Ale owszem, przecnvn.ie, myślę i 
to bardzlO seryo. 

-- Ależ to jest pomySll: z tamtego .świa 
ta!! Nie przy.pusziezalem, żebyś miał t:i, 

kie dzJkie zachcenia. 
- Nie jestem wcaJe dziikii; -- nic ma

jąc jednak wcale zamiaru żyć iak: wilk, 
pragnąlbynn pazostać w samotnJści1 i ilra
oować. 

1- Pracować! rna cóż, kiedy s.1~ jest 
bogatym? 

- Aby rozszerzyć kres moich w'iadb
mości, rozwunąć inteltgencyę... ·::-zyż to 
nic nie jest? 

- Jestto po.prostu nii.ecforze~zne, mój 
drogi Raulu! - rzekła, śmiejąc się baronJ... 
wa - w twoim wtieku samotno~.ć Jest nl:e
możLilwa. Nie bierzesz. pOd u wagę nami~ 
tności i jak się z.daie nie p00eJrzywa3z kh 
w sobie ale wezmą Me z pewnośoią górę, 
przebudzą cię z tych pięknych marzeń J 

ciem zieani· wendyjskiej przez naJeźdlz.có:w; 
e:.alwńc.uyfo się z-airaz.em paoow:mie sło
wfilan ina lewym brzegu Laby .cllo ujśda O
dry„ Następują czasy krztyżatliie, ży.wtoł 
giermańskh rur.a.z to dailei ku wschOO.o'wi 
zdąża, ziagniiie~c się u uJść Nii.ernnai i 
Wisly. ZJd()lbyte w r. 1466 Prusy Królew
skie traioi P0'1'ska r. 1772. Z tą chwilą M
czyina: się dla nas dzień dz;isieiszy, tak krwa 
wy 1i m11tny.„ 

Traik więc nf-ć dZJiejowa prowadt:i n.as 
od wendów i roku 805, do na:s dlo roku 
1905! 

Wezwanie! 
Bracia Rodacy! 

Dnia 19 września przypadające wybo
ry mają IJQkazać, iż Polacy w powiecie 
esseńskim poznali ważność swych obowią 
zków, jakie na nich ciążą wobec religii i 
narodowości polskiej. Wzywamy zatem 
wszystkich Rodaków z powiatu Essen, aby 
wszyscy dołożyli całej siły i pracowaU w 
tym kierunku, iżby każdy Polak mający 
prawo oo głosowania oddał gło-s na kandy 
data Polaka JOZEF A CHOCISZEWSKIE
GO Z GNIEZNA. 

Pokażmy braciom w stronach na
szych ojczystych, że i tu na obczyźnie po
trafimy być Polak~;, że w obronie tei u
ciśnionej narodowości gotowiśmy zawsze 
stanąć. A więc spodziewamy się, iż ka
żdy Rodak spełni swój obowiązek i kan
dydat nasz wyjdzie z imponującą lict:bą 
g·tosów z urny wyborczej. 

Rodaków, którzy mieszkają po za po
W.iatem esseńskim, a którzy mają cieple 
serca dla sprawy narod-owej i czas im po. 
zwoti prosimy, aby raczyli w dniu wybo
rów przybyć nam z pomocą. Chętnych 
prosimy, aby jeszcze przed czasem zgłosm 
się do komitetu powiatoweitQ, albo w dniu 
wyborów rano o godzinie 9 w biurach in
formacyjnych w Essen lub Schonnebeck. 
POWIATOWY KOMITET WYBORCZY 

POLSKI NA POWIAT ESSEN. 
Essen, dnia 12 września 1905. 

Jan Wilkowski, prezes. Ant. Koźlik, sekr. 

Ziemie polskie. 
Z Prug ~acbodnfoh Warmii i Mazur. ' 

Grudziądz. W przesztym nmnellize 
donJosiHJśmy, it dOlpUSZ.CZQI10 się moroer
stwai ina .czeLaiCLni'ku Pramkowiskim. W1iado
rność tę o tyle spr~sto\vać mus&my, że o
fiiairn mmderstwla OOJZYW'ai się f'allrowski a 
nile f.ralJlikmvsiki. R,aiczyńs..kji dotychczas 
stanowczo zaprzecza, jakoby się dlopuścil 
zbrodni, tymczasem \vszystko prziema"Wi1a 
za tern, że rzeczyWiśoie popetnU morder
stwo. I tak znaJeziJłoo oo pden'iądzath, 
które mialt przy robie R., ślaldy krwli'. W 
jedln:ej ręce mmordowainegQI maij<lo:wlaly 
się włosy z głowy, z czegro w:ni.Osirować 

życ;Ju samotnem. f>io. tern przcb.udzeniu, 
przyjdzie nieumkniona nuda 1 uczujesz, że 
1klasztortrlte żyicie nie dlai ciebie, powróc.tsz 
do Paryiża dz.iś pogarozanego, a od które-
go zdiala ż,yć r11ie podobna.„ · 

Pan ide Challhns uśmiechnął się: 
- Ch.cesz nawracać już nawróc.)negio, 

moja: ciotko - odrzekł. 
- Jakto? 
- Chwaląc rozkoszne samomośdi, pJ·-

rob1lem pewne zastrzeżelllia.„ Przectsta
wia:łem Olbr;az samotoości, to pra\\.da, alt. 
samotności we dwoje. 

- ZalJżę się, że myślisz •J małżeń
stwie! - zawotala: pani de Garenne~. 
~ MJożesz się śmiało założyć, m0ja 

loochana aiotko, wygrasz zalklad napcwno. 
- MaJlżeństwo z mulości? 
- Tak jest. 
<- A j.a myślałam, że ty nie Wiesz, co 

t.) nam,i.'ętność ! 
- Namiętność która mnJLe opanowata,, 

jest spokojna, glęboika, bez burz i trwal 
będ.zii e z.a wsze. 

- OsOlba, którą iklo:chasz, żapewne JJ()· 
siada piękne nazwJsko, majątek ·<Jdpio\vie
dni twojemu? 

- Przeaiwnie, pochodzili z nieznanej 
rodlz.iniy, a całyrm Jej p;osag1iem pi~kność, 
wdz:ęk .1 . .niewi1nność.„ 

- A 2\a.tem mezalii.ans? 
- Nazwij jak chcesz, moja kbchia.na 

c.iotko... Określenie nic tu rra rzecz samą 
nte wplywa... Naijważniejsza byĆ szcz:ę
ślirwym.„ i będlę nim. 

Pani de Oarennes wycU\gillęła obłe n:
ce do sufitu. 

(Ciąg dalszy nastąpi.) 

'. '""' ~ 
\ ';: :_.i 



llł~a:, ·:iż pomiędzy za:mord1.:>wa111ym . a 
ll'IP'rdercą toczył.a s.ię roz,pac.z:liwa. wałka. 
Ja:ik stwier<llziooo, R. przed spef!tienJem 
zbrodTif' aż dl() 12 god'.Z. majdiow:al się w 
&affiu fowarzys~im. O godziinie kwadrans 
8ą drugą przybyą po1 raz drUig1 do tego lo
ka!l'H. Jego towarz.ys:z.oiwi hulatyki, pew-
1tetl1U czefadlnukowi ślusa1rsk.1emu, podpadła 
blad'a twarz Raczyńskiego, który :nie może 
stawić dowodów, gdzJe w cza ie poaniędJzy 
12 ai· kwadrans nai 2 w n•ocy się zn.aiidowiał. 
PrzY.puszczaiją uż w tym 1czaisie zaimordlo
'\\'a1 Failkowski·ego. 

Kwidzyn. Pain Mary.an Grabsk[:, który 
ia:przepaścił ·wróble, kupił mafątek rycer
ski .B"elsk w v1ow. ikw\idizyńskim (Pr. Zaieh.) 
siedzrlbę l()d lat 150 farrni·b Plehne. mcls;k 
należal do jednego z czł:onków tejże rodzi
ny i obejmuje oko~o 2500 mórg umdz.ajrnej 
ii·emi w doorcj kulturze i 500 mórg P!ięk
neg10 starego lasu. W ostatnlm c21asi1e dru
gi większy obyw.atel w tym powi1eci:e się 
okupił: ztąd radość pom i ędzy ludcim tam
tejsz3 m który jest wwlącw'i.e poilsk11. Byle 
tylko p. Grabski B1elska ni,e 0tddal ko1oniza 
cyH, jak to uczyrni! z Wróblam~ ! · 

Z Wiel. Kr Poznańskiet!@~ 
Sejmik spółek polsldch zakazany! O

trzymujemy co następuje: 
Zaipoowiedziany na 25, 26 i 27-gOt b. m. 

do Pelplr n.a Sejmik Spólek nie cdbędz.ie sJę 
wskutek zakazu Wlaid'zy, wydlaineg{) ze 
l\\'Zglę<lu im niebezpie.c;z.eńst\\'10 cho1lery. 

Swego czasu pow:hdomnę Spółki, kJe
-O:r Sejmik siię odb-ęd.Z:"e .. 

Poz:na1'i, dnia 15 wrześui.a1 1905 r. 
K s. W a w r z y n i a k, 

Paitrc1n Spółek. 
Z Bydgoszczy d0noszą dJo ,,Dzl'ienni!ka 

Poznańskiegio": Jest to spitalik dlai <l21icci 
pOO \\·ez.w.ainieim św. Józefa, który powstał 
- i utrzymuje się z składek polskiich; w 
śp·ifaJitku pi-elęgnują kaitio~ ick~e siostry mllo
sierdzia i leczą sLę prnwie wyiąicznie d12ie
ci pols:lro..,katoh:c.kf.e. Du.tychrczas leczył tam 
bez wynagmdzenvai śp. ra<lzica1 dr. ·Wa1r
miński. Wieść n~esie, .ii ikurntoryum śpi
:talika, sk)tadająae s.ię z P,::ilajków katoU1ków 
-z ks. prab; MaTkwairtem 111ai .czele oddało 
śpli~ałliik utrzymywany sklaidikamii polsk10-
katohchemi lekarzowi n.iemcowi ewange.„ 
mrowi\ nie umiejącemu słorwa po polsku -
i plad mu dosyć znacme. wyin.1gro<llzenie; 
d.zieJCi le1czące się w śpLtałilku są piraw.ie 
·wyłącmie pPlskie. P-0d adresiem polsk;tego 
obywatelstwa w Bydgosziezy ziapytuiemy 
5ię, ile w term prawd!y? Jeżeli by tak 1by
lo, byłoby ID \Vp!'OSt p.rnw<Jika'Cyą pubJ'..cz. 
nej opmifJ pJ<lskiej. 

Wschowa. Bogia-ctwio' podziemne. Ln
.iynier hamburski Lud·wiik Kerin przed kil
ku laty głos:t, że pod pmvierzchn:ią Z'iernl 
ukryte są dotąd wielkie p-0ikfa.dy 1niJezwy
klej g.Iiny, a glęhiej znajduje się węgiel bru
natny, petrolei i sole po1aSQIWle (Kalisal
ze). Wlterce:nia wykazały w głębokości 
400 metrów naftę. We Wl?.!rstwalch wierz
chnJ.ch imalezi·-0100 gtitnkę zdaitną do oidbar
~v:~arnia HusZJCzów roślinnych i zw:i,erzę.cyiCh 
ora:z noz-czynów cukrowych. Dotąd br:aino 
Ją tylko. z Lllke Oounty, we fioryidz.ie, w 
1Ameryice, lub z Oumej w Anig!-Hi. Prócz te
ia rJdlz.:aju g!'iny z:najdują się i1111ne zdartne do 
Walkowaniai w przemyśle tikaiclcim, dlo' \vy
twarz.ainfa farł>ników or.a:z wyborowej gli
Qly garnC1aJrskicj, taikże gliny Ziwanej J)l0m

pej<hl1ską kliinikit;wą, której cegły d:twięczą 
Priy uderzeniu i mają ba1rwę jaiskra1Wo1-
czerwoną. - Go to zinaczy !lla'tUka dzisd1ej
S7h.! Rodacy na:si p1rzez łiczne w.teki si.e
dzrelil w tej ziemi wschowskiej inie przeczu~ 
wając, że taiklie skarby mają ·pod Si01bą. 

Minister Bethmann-Hollweg w Pozna. 
lu. 13 bm. zjawiJ się pruski minister sp.raiw 
Wewnętrznych na posiedzemu raidy m[ej
)k,iej w Ploznan.iu. Skończyło. się na1 prze
mowie dętej i tendencyjnej p. burmistrza 
il.nzera krótkiem a przez.Jrnem prz,yiwita-
iu p. Herzberg/a iostrożnej, ai mało dającej 
'PQwti·edzi p. ministira, który wstaiWiaiąc 
a:chwalainą przez sŁet(:e "wolruość" sa.rno· 
ządu mieisl(\leg\O zebrn.nru, salę Po ld1ku 
lnutach opuścit • 

POilscy radni w przewidywaniu, że pa
ną stowa, które ob1.1aizićby musiały obok 
eh uczuć narodmvych także i' proste wy
lagami:a praiwd'y i sprawiedlilwośc1 uchwa 
ą . &wą z Posieidzerfa Kola polskiiego raid:y 
1e}skiej .P!Qstanowili w przywitaniu nie 

111ziąć udzilaiiu. 
Pan J(tinzer wyrażal ra)dość, że rząd 

~zególną oplieką otacza kresy; wsch0d1ve, 
ę nową ziemi~ prusldej kultury ( ! ?) gdiMe 
l'UQne t>OLitycwe stosun.kli wstri<ymują nor 
alny f.IOZwói. Na kresach wschodinich 
r~ tradyc;"lii, bralk hamonijnej pracy cy
·łhzaicyjnej,~ jej działacze przed tmdlne:mi 
taią codzienn1e zad'anriami. Więc chociaż 
·burmistrz }est dumny z te.go, że w clęż-

szych Żyje warunkach n.iż ~wed!zy jego na 
zacb\Jdziie Niemiec, wzywa gorąco pomocy · 
królewskiego rządu, aby „rdzennie pruskie 
miasto Poznatł" ( !!) zachować ni1emczy
źnie. 

Cale przemówienie p. Koozera mJ;ało 
charakter prawdziwego W'YZJ1aw;cy zaisad 
B.smaraka. 

Wim~eniu rady miejskiej przemówH 
.zastępca przewodniczącego radny p .. Iierzi
berg, który w nieobecnnści p, radzcy Sal
za, objął dalsze przewodlrllilctwfo posdedlze
nia. W zupełnie odmiennej formie .Ód pJ
przedn:1ego mówcy 4 ze sp.oikojem w1;1ta ł 
on ministra, kla,dąc glÓ'\\ ny przy.rnsk na 
ekonornr1czny rozwój miasta· i niedomaga
nóa pod tym względem. J eżclń m~nister 
chce być dla miasta życzlirwym, rdechaj 
użyje swego wpływu " m1in1:sterstw~e sta
nu i pop·rze wszystkie te pr.Jjekty, które 
przed chwilą przeg;lądat ~ozwói ekono
miczny miasta należeć będl):e dopiero o<l 
tego, jakie stanowisko zajmie mLnisterstw J 

sb:rnu wobec pr~ojektów przepro.\v,aidzenia 
koryta Warty, użycia ładowna miejskich, 
regulaicyi Warty sprowadzenia odchodów 
miasta za pomo:cą czyszcze~·a dlo Warty, 
CJ w -obec panujących epiidemii nii'e derpi 
zwlokn. 

Minister Bethmanni-łlollweg dz1i ękując 
za serdeczne powitanl:e, zaznaczy!, że cały 
pobyt jego w Pozinani11 j.aik najlepsze na 
nim wywainł wrażeniie. Będąc przed 6 la
ty poraz p·ierwszy w Poznaniu, p01dziwiać 
musial rozwój miasta zwłasz·czia p1o'<i 
wtzgilędem zabudowa1nia. Zadc:.ni·em jego bę 
dzie wszystkie życzern·a w ministerstwie 
poprzeć i starać się o to, by dotychczaso
wą pomoc państwa naidial ])Odtrzymać. 
Podsta:wą jednakże ·ca łeg]J pG<ńsł\vai i ży
czeniem cesarza jest w p1ierwszej lini:t wy
pelnfa1nri e oborwiązków i staranf e się o ten 
rozwój o własnej sile, gdyż 01 tern n.ie po
winno się zapmninać, że oczy całych Nie
miec na ,,kresy wschodnie" są zwróao111e. 
Pan minister zakończył swoje dość długie 
przemówienie zwrotem, powoJującym się 
na pol1ttyikę cesarza, którą tenże w prze„ 
mówieniu swe.ro w Grnieźnie jasnlO i dJbii
nie wylożyl, a: z,-wracają·c SJę d.J· radneg.o 
p. lierzberga, przyrze:kl poparc"e ma·te 
rya•Lne m;l3stu, skor10 tylko środki na to po-
zwolą. 

Następniie ZJsta1i p. mirnistrowfi1 przez 
przewodmkzącego. wszyscy Qbecni radinii 
niemieccy, którzy s·ę 1prawie w kompleo:,e 
stawiJi, osobi:śoie pojedyńczo przeidstawie
nii. O nieobecnośc.i ratlnych p-olsikich <lJ
wiedzfał się p. m,mister także. Radni zaś 
nasi pojav.11iil1 s!Ję na sali dopiero po odejściu 
ministra, biorąc czyn1t1y udział w da,!szem 
poss1 edzeniill . 

Poznań. Ze sprawoz<la1fo miejski.ego 
b~ura statysty.cznego w Poznaniu za lipiec, 
podajemy co ni:.istępuje 

Liczba wYPa.d!ków śmierci przewyż
szyła Uczbę urOld.z.in o 72. Przyrostu z 
osób przepowaidzającyi,ch siię n\ie byto wca
le, przec,1!v.nnie wyprowadzHy ~tę z Pozna
nfa! 94 osoby, tak, że liczbai ludności ·zmniei 
szytłai si~ 01 166 osób. W Hpcu m1ał Po'
znań 131,759 mieszkańców. - Ślubów za
wairtry razem 70, mianowide według wy
znanr:a 42, w których żona i mąż byli ka
to11ikami, I w którym żona była emange
Hczką, a' mąż katolikiem, 20 pomiędzy mal
żonkam~ ewangelikami j 3 pomiędzy żyda
mi, 1 w którym ż:oina byfa ewangeliczką 
a mąż 1diysydentem. - We<l'lug n1s,rodmv.o
śai było matżef1stw czysto polskich 39, je
<le:n pol:a1k orenfł się ·z n1·emką. diwie polki 
w;yszły zai .niemców i 28 ma~żeństw bylo 
cz.ysto niem,ieckich. - Dziec1i uro<l.zilo się 
428 żywrych i 11 nieżywych, 246 ch~oVi
có\v, 193 dz;i.e:wcząt, 303 kaito•lików. 117 
ewangeHików, 8 żydów, 380 polwków,147 
niemców, 1 ni: ewiadottnej narJid.iOwości. -
Umarło razem 500 osób, m!ia.nowide 294 
mężczyzn, 206 kobiet, 20 d~ie1C:i niżej roku 
,i 55 dz.ieci w w~eku 1 do 5 la1. W edltug na
roidlowoś.ai umarto 373 pOllaków, 125 ·niem
ców i! żydów 1i' 2 u których na1roldowości 
stwtie1rdzić ztdałano. - Z .iJninych miejsco
'\V'-Olśa1 przybyłoi dlQ, Poznania 1789 o'sób, a 
skutkiem wyprnwadzki, ubyfo• 1883. Wy
budowano 13 n-Jwych kamienfic, 13 prze
bydowano. Nowych mń.eszkań powstało 
12D„ nowych sk~dów 19. W lombardzie 
m11ejskim udzi'.elono 28 953 mr. poiżyczki· na 
2288 fantów. Wy:kupfonJ 2923 fantów za 
34,343 marek 

Z Szubińskiego piszą doi „Dziein. Kui.": 
Czwairtai już wtieś przechodJziil 1w ręce 

kolonizaicyi w parafii Chomentowskiej od 
roku 1886. Dwi-e pierwsze: Jla1błowo i 
Busz:kowo przeszły z rąk 1>0Jsk'1lch w ręice 
niemieck.ie da'\\'lliej; trzec'ila: fablówko 
przed sz.eśdu łaty; teraiz czwarta: La1wren
ce\\"O k001isyi kolonizacyjnej sprzietdana. 
- Lud polski wbdczy rozproszyl sJ.ę na 

• .r 
wszystkie strony a: to samo •I obecnych 
mieszkańców połskicll. La.wrencm\ ~ czeka. 

.{..arwrence'W'O jako \VJi,eś owbna nie 
'\\trele lai egzystencyi swej bezy. Wlliięta 

. nazwę ta W1loska oo pierws.zego.d:ziedz.tca~ 
nilemca Reczyc (posiad~ość R,iaiczyńsk1<:h 

. niegdyś) i Dobrylewai (dz1iś wyklupibnego 
z rą!k niemieckich przez. p. M:a-ciejewsik~ei
go) Lawrenca, który po spa!lemiu dworka 
starego w Reczycaich wraz z. zabudowa-. 
ni'.ami drwto·rskiiem1 pobuoował nYWY dwór 
i budynkli na po.lu i La1wrencewem je prze
zwał. 

Ze Slązk3 ezyJi Starej Polski„ 
Huta Laury, 68-ldnii mulairz Mii1cha1l 

Kołodz,iej obrał sobie, j.ak zdaje się, d:om 
karny za swe stal·e ppm:eszkanie. Zale
dwie się bowiem raz z niegai wydlostainie, 
sz1Uka Z!TlÓW '°'kazyi, by się 'tam dJstal~ na 
pOi\.nót. K. by? już 15 razy karnny 1i prze
s.i1edz1iat 16 lt;1.t w domu kannyrm. W tych 
d:niaich ska:zal g.o są<l za skra<llzenrie chustki 
znów na 1 w1k domu kacrnegQ. 

Z różnv~r. słrorr,. 
Spieszmy na wie'Ce, jak.t e s1:ę 1dz1iś od

bywają w okręgu esseńskim, a w d~zień 19 
wrz.eśnia niech ani Je<lnego Polakai nie 211-

braknie przy urnie wyborczej. 
Werden. W koipalni „Parulime" został 

ok:aleC'z-on;y górnjk Iioffmarrm, skutkiem 
czeg,) niiebawem umarł. 

Gelsenkirchen. OómiJk Pape zJstał 
okaleczony w kiopalnr" „Rhein-Elbe". 

Erie. U tutejszego ks. proboszcza ba
wil ks. ą:rcybiskup Dahlhoff z Bombay w 
Indyach .. 

Liitgendortmund. l(opalniai "Oerma
ni1a" będz1ie w przyszły p-01niedzialek świę
tmvala. 

D2liś, przy niedzieli pros'my agitować 
za „Wl:'arusem Polsikam". Wrog1owie roibo
tnitków· polskiich chcą konie1cznie z1niiszczyć 
,,Wiarusa Po.lskieg•O·", przeto wbotniicy 
winni ze swei strony pismo to tern gorli
w1iej pto.p.iierać. 

SOlde. Oór11ttk Weyer został w k>opal-. 
ni „'Freiberg" śmiertelnie p0tnaini10U1y. 

W BolonU u wydawcy Beltrami '.vY
szło dZtieło profesora ,A. Tr0mbettego, a1-
chego, jaik: mówią, i skr1001n.ego, ale zdol
nego językoznawcy pod tytułem: „Wspól-
111JOŚĆ pocbod'zenia języków". K&iąiJka ta O· 

trzymafia na:grodę królewską we Whoozech 
1i jest tutaj uw.ażamą zai rzecz ztni<łlkomitą. 
Młody profesor prz,estud'y!GlWał w.szystlkie 
języki europejskj:,e, rOIZeibral je tak, ja.k nier
które aiZy.atyclde i af ryk'aM~kJe 1i doszedł 
w P'alkr:ewaeństw.:·e porównaWlczem do prze 
konandai o J>.:)krew1eńs.twie języików indo1-
europejskń'ch z semi:okiemli·, staroegipsk~m, 
kofokim, dyalektami bantu iitd. Zestawił 
01].qola trz,ysta jęz1yikóW1 i nairzeczy EurJpy, 
Azyi, Afryki ii ma.wet Austrn1ii z wyj" tki'.le.rn 
Ameryku, którą języrkowo osobno -opr.acuje. 
Z punJktu \-Vidlzooia' prof. TI1QllTibettego I1lie 
mme być mmey o języka'Ch wyższego ga
twnku, czy nQższego, gdyż ika:hd'y 0Jrga1nkz;m 
językorwy jest doskonatym, wedlług po
trzeb ludu, którym nim mówi' i' jest tylko 
o<lrni-ana ogólnego języka. Prof. Triomibet
ti, który jest >d,Qpi:ero na początku swoich 
·poszukiwań, dąży do wyik~ania jedn!O\Śd 
P'OIChodizenfa jęzYJków. 
IZłiiS_ L±±!!E!ZL! __ _ 

Rozmaitości. , 
Delirium piwne. W waitce z pf.jaiń

stwem jako naj111iebezp~eczniejszą formą p,1-
. jaństwia, przedstawia s.ię zwyczaj olt)iilistwo, 

wywol:aine nadmternem użyiciem naipojów 
spirytusoiw:ych. W por6wnar.tu z wó<llką, 
wydlaje się 1n.iektórym leJmrzom konsumcya 
piwa s~oisurnlmw101 n:Les~kodli1wą i dla tego 
radzą zwalczać 111.adużywanie wódlk~ swo
bodą, używania większYich 1i1lbśct pirwa. Jak 
wyJrn1zuie pro1. Ouden. w pnśmie „Archliw 

. flir Psychiatrie", lekairze ci wypędizalią d'Ya 
bla, a wpmwadzaią Belzebubą W sWlQlim 
zaikłarl·z~e dla umyslow101 chorych przeko
nail się profes()lr memie.cki 1.nai okazach niie
uleczalniych ałk!OhlOlików, że ustaiwl.c.zne i 
naiclrrnierne używante piwai w połącztenilu z 
używaniem wódlkń, chloićby w1 niewielkich 
liaQściruch, roizwija najdloskona.lej psyiehi~cz1ne 
zaburzema, obserwowane przy 1chroniicz
nym allkoh()llizmie, wzm()łanJeni1e drażliwo
ści-, zidzli:czett1ie obyczajowe, urojeJJJLa itd. 

W,pirawdzi1e nadużyWan!:e P'Ll\Va: w sto
smnku do wódki Iwb ciężkich wi'ni, musi 
trwać z;nacznie -dllużej, zanim wywoła te 
sanne Slkutikti, ale za to organ.izm p1rziez sy
stettnafy)cznie prz:yjmowianie Wlielkiej rilldś.::i 
płynów, tra.ot daleko ""ięcej na ełastycrno 
ści, niż przez przyijmowame alkoholu w 
sk.:>ncentrowa11ej form:~. - Jed!netrn s.łJ.-

\''em minus szk-0dłiwośai piwa W porÓWltił" 
mu z wódką sta.te się ptusem, s..lroro iłGść 
alkoholu przyjmowana w piwie, zbliża S!i~ 
db ilk1ścL przyjmowanej \\' nadmiernych łł& 
ściach wódki. Pól litra wódki odpowłiaida 
zarwartośoią alkoholu mniej wtięcej siedmiu 
titrom piwa. Delirmm p.iwne w formie czy 
stej zdarza się, zdarniem p:ro.fesora niemiec
kiego, dlatego tak rzadko, że tego r.odzaju 
altl«>holików IJll:szczą przed tern już iJ1!11e 
stąidl wyplywające choroby serc~. nerek 
n. d. 

Od Ekspedycyi. 
BACZNOSC! 

Szan. członków „Głównego komitetu 

wyborczego polskiego", oraz członków 

Powiatowego komitetu wyborczego dla 

powiatu .Esen", uprasza się o spieszne na

desłanie nam swych fotografij. 

Baczność Rohlinghausen I 
Tow. g.ililln. „S01kól" w RohUng·hausen 

urządza w 1dniu 17 bm. o godz. 3 po pPl. 
zebranie. Kompletne stawierne si.ę Dru
hów jest pożądia1ne. Zarząd. 

Uwaga: Po zebrani:u rozpoczyna się 
zabaWlal polącwnai z, ćwiczeruiami i strzela
niem , do ta1r1czy, na którą si:ę szainowną pu
bLkziność z Rohl'inghausem i ok.:Jlicy up1rzei 
mie zaprasza. Cz-01lem ! 
(1) Wydział. 

Tow. „Jedność" p. op. św. Stanisława B. 
w .Essen. 

Prz,yszle posiedzenia w 111'Led'.z,\elę, d. 
17 bm. po pot 0 1 godz. 4. Ponieważ wa1żna 
sprawai - drn zralatwiooia, przetJ liczny u
dzi~ piożą<lain.y. Goście mile widZliaTijt. 
(1) Zarząd. 

Towarzystwo św. Józefa w Hor:sthausen 
urządza w niedzielę na dmi;u 24 wtrześnJia b. 
r. 9 rocznicę i1stnienia sweg~, na sali, gdzie · 
zwiyklei, u gościn!ne.go P. Korte'go, p.'()IJączo
nai z, koncertem oraz, teatrem, pt.: ,.Aby 
handel sz.ed~". Bramie towairzystwa, które 
zaipnosz.etniei otrzyma~y, uprzejmJ:e zapna
szarny, o'raiz. te to.Wlalrz;:ystwa, które 'Zal>'t'l()

szooia 1rne odeibraJy, prosllimy, aił>y raiczy 
nas swą obecnoścri.ą :zaszczycić. Prosimy 
przybyć z chorągwią, lecz bez pałaszy. 
Zatrazem mJp.raisz.a1 tow. Rodaków z Horst
łiausen oraz z Qlkoliiey n~. swą uroczystość. 
PrzYimowainńe bratniilch towairzystw o 
godz. 20 po poł. o godz. 4 udamy się do 
kościoła na polskhe nahoiJeństwo. Po ·na
bożeństwie dalsza umc.zJystość na sali. 
Wstęp c1la1 członków 30 fen., d!):.i, giośc1 
przed czasem 50 foo., prz.y kasf.e 75 fein. 
Uprasza się czlonków oraz Rodaków o 
jak naJjJiczrn/Iejsz.y uctz.nał w umczystości. 
K toby soibie żyiczyl zostać czlonhlem na-

. srego tJowarzystiwa.. może taikże .pirzy ka-
sie dać si~ .wpisać. Zarząd. 

Uwaga: Uwiadamia się cztonków. iź 
zebranie 10dibęcłzi e sr~ o go<liz. 110' po wiiel
kiiem ·n.abożestwie w celu zalat\Ą'Ji,einia róż
ny.eh spraw tow. Uprasza się członków a 
łiezny udz1iaJ w zebrainiiu. CzJomkowie oraz 
coorąilni wiitmi się inż o godz. „2 stiaw:ić "' 
kornplede na: sailę. Nadmlf.enial się, liż każ
dy czfonek, który karty posiada, winien 
się z nuch u1iścić na wstępie przy kasie. 
(3) l.arząd. 

Baczność „Sokół'' w Neumilhl ! 
Towairzystwo nasze ob-chodzi W1 dniu 

1 paździemika 1905 r. pierwszą rocznicę 
tstnteniia swego na wielkiej sali p. Eiokhof
fa, pirzy ulicy Knippelstr., nai którą zap.ra.
sza wszystk!Lch Rod.alków zarmieszka~ych \\ 
Neumiihl i okOtlicy, oraiz wszystkie T;)wa
rnystwai, krtóre od nas ·zaprnsiieniia odebra
ły n te, które cUai brtaJku adresów zap,roszeń 
nie ,o<llebraly. Zabarwa będzie wielce Ul)ię
ksz.omt przez gry i popisy g(lmnastyczne. 
Liczymy na popa•rde .z.e strony1 Rodaków 
i. towarzystw. Cz.\>łern ! Wydział. 

Program zabawy: 1. Przyjmow.anie 
bratnich towa·rzystw ~ gości. 2. Zagajenrie 
przez przewodniczącego przywtta1nie' brat
nkh towairzystw, delegaitów i gośd·. 3. 
Mowyi, deklamaicy.e li monoJ.ogi. 4. Cwł
czenraJ miejscowego gniiia!Zda. 5. Cwilcze
m:lja wspólne złotowe z roku 1905. 6. Cwi
crenia na sprzętach o nagnody dla: pvszcze
góLnych gniazd: iai) inai prężniku, b) na pore
czaieh, c) na skoczni. 7. Pararnrtdy nai scenie· 
przy oświetleniu boogailsldem. 8. 'fani.ee. 

Uwaga: Gnń.a2xlo, które przybęd~ w 
inajwięks:z.eJ Diczbie cztonków, otrzyma na-
grodę b~rową. (5). 

mB~B.Jt "~f.1''. ..1 



śP. MARCIN GARNINSKI 
ukoóczYl życie opatrzony św. Sakramen
tanrł w piątek, 15 bm. rano o gooz. ~6, 
przeżywszy; 54 ·lat. Pogrzeb odbę<tlie sa.ę 
IW' nied2(elę, 17 bm. o g. 4 po wt 1i domu 
żałoby przy ulicy Leusbergstr. 34 w Reck
Unghausen-Sild. O licmy udzia.l pl'10$i por.· 
grążona w smutku żona z dzłećml. 

Tow. św. Franciszka w Wanne-Eickel 
donosi" swym człtontom, i! w niedzielę, d. 
17 bm. bierze udział w. · roczn)iicy Tow. św. 
Idziego w. Gllnnigfeld. Prosimy szan. 
członków, aby 5iię zebrali \> gooz. 1 w po.. 
kału p. K:ettgen. Zarząd. (2) 

Baczność „Sokół" w AJstaden. 
Zebraniłe .Wydziału tak row.egui jak i 

starego oobędz.ie się w m~elę, 17 wrze. 
śr(a o godz. 3 po pol. - Cwiczenia Qdby
wają się w każdą niedzielę o godz. 2 po 
Południu. St. Kuśnerek, prezes. (2) 

Uwaga: Listy, tyczące się g'Jllaooa, 
proszę przesyłać na ręcę prezesa, pod' ar 
dresem: Staruisla'W I( uśnie rek, Marktstr. 
łl'r. 99. 

Towarzystwo giim.n. „Sokół'' w Herne 
urządza w niedz.ielę dnia 17 b. m. zabawę 
w Domu czeladzi katolickiej ul. Nowa. Po 
czątek J giodz. 4 po o!Jt:~ie. Wszys~ich 
druhów uprasza się o przybycie. Rów.meż 
zapraszamy gniazda „Soikvle" z okolicy. 
Oo.ście mile widziani. Czołem! 
{~) Wydział. 

I Towarzystwo gSmn. „Sokór' w Laar 
· W nłed2Jiielę 17 wrześnda o godz. 4 od· 
będZli-e się miesięczne zebranie, na które 'Się 
druhów a tak sa:mto i gości zaprasza, gdyż 
będzie ·między ilnnem1 odczyt z historyń Pol 
ski. Bo zebranl'.u oob~z1e si~ na sali p. 
M'ittenkampra zabawa pożegnalna dla od
chodzących d-0 wojska-. O Iicmy udtzial 
prosi Wydział. (2) 

Tow. gimn. „Sokół" w Prełsenbrucb 
®nosi swym cztonkom a rodałrom z f'rei
senbruch il ·okolicy iż w niedziel~, dlnia 17 
września o g.odlz. 4 p.l pol. odbędzie si~ ze 
brande. o jaik namczniiejszy u®at uprasza 
~. Zarząd. (2) 

Baezoość Ueckendori ! 
Wiec w sprawie wyborów kościel· 

U'Ych Jdbędzle się w niedzielę, dnia 17 1-1. 
o godz. 2 po poi. na saii p. Drelckhaus, ul. 
Sfidstr. nr. 35. O jak naJf~cznłeiszy udział 
uprasza Kom.łtet. (2) 

Wiece Związka Polaków. 
Wlec polskJ w Osterleld 

'Odbędzie się w niedzielę, dnita 17 w.rześm-a 
io godizintie 5 po południu. Na wliecu .bę~ 
·dą omawtta:ine ważne sprawy, dotyc-zące 
Polaków •na obcz;yźnie, także sprawa o. 
:piekl duchownej w Osterield, przeto o li
any udziaJ ~odlaków z OsterfeM tt ~cy 
uprasza się. 

Wiec odbędzie się w sali p. fredef. 
:kampa, przy rynku (Ma:rktstr .) 

,,ZWiązek Polaków w ~iemaech". 

Wielki wiec polski w Kottenburgu 
przy Kastropie 

oobędziie się W: nle&:ieł~, dnia 17 września 
-0 godz. 4 1po p.:>l. w saili p. Bartłinga, P.r2Y 
kopatl!nn „Ona.i Schwer·in". 

Program: 1) Zagadenie. 2) Sp,rawa 
<>piekli duchownej. 3) Stosunek Polaków 
na obczyiruiie .dQ Z1iemi i0j.czystej u MS'ZC 

.związki wobec kraju rvdzirule.gp. 4) "Zwią
:Zek Pollików w Niemczech" a Straż. 5) 
Nasze towarzystwa a Pólicya pruska. 6) 
~ezohtcye. 7) Dystkusyai. 8) Zamkndęcic , 
""W-ieca. 

Wsz:ys•tbch Rodaków z Kottenbur~, 
!(astrop.u, .Rauxel, łia:bilnghoirst, Mengede, 
(}erthe, łfoltha>Usen a calej ot©ltcy uprasza 
sł<: o jak naflicmiejszy ud'zt.ał, gdiyż chOldtzi 
<>bardzo ważne sprawy. 

,,Związek Polaków w Niemczech". 

Wieee przedwyborcze. 
Włełki wlec przedwyborczy w Karnap 

odbędzie S4ę w niedziele dnJa 17 września o 
godzktre ~4 po pOlucQ.il w śałi p. Le-' 
ber, naprzeciw poczty. Pvrządek obrad: 
1. Za.gajenie. 2. Nauka o wyborach. 3.Dla 
czego Polacy na · obczyźnie WJilnni głos.> 
wać na Rodalka. 4. Dyskusya. 5. ~
knięcre wieca. O łiczny udziaJ Rodaków ż 
Karnap, Aitenessen, Hurstemiank i okołey 
uprasm się. Na wiecu przemaw'.iia.t bed-
mówcy zamteJSCO'Wi. 
Powfiltowy komitet wyborczy polski dla 

powiatu fsselL . 

Wiec przedwyborczy w Schonnebeck. 
W nnedziełę, dnia! 17 września o god2. 

4 po P<>t. odbędzie sie wiec up. Niekamper. 
O liczny uMal prosi 

Miefscowy komitet wyborczy polski. 

\Vice w Kamen 
odbędzie się w tdedzlelę, dma 17 września 
o godz. 2 po poi. w saH p. GOrtz, ul. Dwor· 
co wa. 

O łłczny udział druhów z Kamen, 
Heeren i okolicy uprasza się, bo będą o
mawiane bardzo watne sprawy. 
„ZJEDNOCZENIE ZA WODO WE POL

SKW". 

Wiec w Dahlhausen 
w sprawie W:Yli>rów śdślej.szY'Ch do doz.:>
ru kości-elnego odbędzie 1srę w niedzi.elę, 17 
bm. o godz. 4 J)O pol. w saili p. Salme. O 
liczny udziall rodaików, którzy słrońceyti 21 
łat uprasza stę. Kom!tet. (2) 

podróżującego. 
Znajomość tuteJszych 

i języka niemieckiego koniec.zna. 

Proszę o piśmienne zgłoszenia 

J. Kwlatkowsld, 
interes handlowo-komisowy 

· w Herne. 

~anovmym Rodakom z Berae 1 okolley 
dooosz~ nlaie,jszem uprujmie, iź pnienoszę n:6j 

interes piwa 
fla81kowego 1 beczkowego z dniem 1 pddaernika 
rb. d .1 domu przy ulicy granioznej (Grenzweg nr. 44.) 

O dalsze popar<'ie mego ioteresu uprlllejrnie 
uprMBam. Tełefcni enie ei~ można ' także rozm~ 
pod nr. 4-0.2 w Herne.. 

.Józef Bełłk. 
i .terea piwa tlaszk:owego i ~Cllkowego. •• „.~,„-•••• ! •• ,. 

r Na porQ · ~ • 

: jesienną i zimową : 
• polecam Szan. Rodakom w Kirch- • 
• linde i okolicy mój • 

:' waręztat krawiecki, I 
• w którym wykonywam pod gwa~ • 
9 rancyą za dobre leżenie wszelką • 
• garderobę męzką. • 
• Ceay tanfe I llaterye trwale I • 

• Józef Właźllńskl, • e krawiec polski • 

: w Kirchlinde, ul. Victoriastr.10. : •• „ •••• "' ••••••• 
Slużąea 

:Mająca se m <l:omowem gospk)darstw.i-e, 
może si~ zairz zgłosić. 
Pel. Sibilska, Bochum, Blilcherstr. 38, I. p. 

~iec przedwyb. w Dellwig. 
.W niedzielę dleł 17 bm. o eodz. 4 pe 

poi. odbędzie się włec przedwyborczy, aa 
salł wdOwy paol Hesse, przy kopałnł "Pre 
sper, na który wszystkich rodaków z oko
llcy uprzejmłe zaprasza 
M1Ie)scowy komitet wyborczy polski na 

gminę Borbeck. 

Wiec pi.raftalny w Brochu -
odbędzie się w niedzielę, dm& 17 września 
o siodz. 4 po poi. u p. Kucbema. O liczny 
udział parafian polsklcb uprasza 

• „ l(omUe t. 

W. Karłinki 
Zakład Przem~

w Pnaaała, 
ulica Podgórna Ua . 

poleca waelq 

bieli2nę kościelną, 

ornaty, kapy, bursy, 
st•>ły itd. 

epecyaln-ość; 

ChorągwJe 
do kościołów i dla Towarzyst~ .. 

Licne wmacla l Usty pochwalne. 

BACZNOSC POLACY w HERTEN ! Blltszych informacyj Uthiela t o 1lecenia pro. 
bory zarządu kościelnego J reprezentacyl.· si główny:zutępca na Westfalię i Na.dren!~ : gc 
Polacy postanowili ze swej strouy talie .Jan Kwlatkew•kl, interes komisowy· J mr. 
kandydatów postawtć. Naszym kandyda- w Her ne' ul. Neu&tr. 16. . ~Wla 
tem do zarządu jest Franciszek Langer. 

Naszymi kandydatami do reprezenta
cyi są: Jan Gordon, Józef Dąbrowskt, 
Władysław Skopowskl, Andrzej Kasper. 
ski, Teodor Joppek i .l\Ucbał Krępulec. 

Głosowanie odbędzie się 181 19 wrze. 
śnia rano o godzinie 9~ at do 5~. wieczo. 
rem; przez południe będzie można także 
oddać głos. Gł0sować ma każdy prawo, 
który skończył lat 21 i jest zaQeszkały 
rok w gminie Herten. 

Rodacy I Niech w doi te nikt się nłe 
ocłua, tylko pospieszy oddać swój &łos 

Leonard Rychalski 
donosi Szan. Ródakom i Rodaoakom w 
Botthan!ł~a I okolicy, iż założyłem 

przy ulicy Belfor~str. 27 

skład kolonialny. 
Proszę o ł&skawe poparcie, i<L\e u hasłem 
na.azem „Swój do swego ! 

Z uniżeniem 
Leoaard R1eba18ki, 

Rottbausen, ulica Belfo.rtstraa .e nr. 2 7. 

na Polaków I na postawionych razem z -·-···•--•••• ni~ współwyznawców nietnieckłch. Niech -- WW 
się nikt nie da namówlć przez ludzi którzy . &los SynogarllOJ I . Hr. 
udawają Polaków, a gdy mają się ująć za 
Polakami to się skryją za piec. 

Pol~y w Herten głosujcie tylko ua 
naszych kandydatów, którymJ są: do za. 
rządu kościelnego: f ranci.szek Langer, 
Herman Volmer, Bernard Schmilderłch, łe· 
karz, Bernard HolłeobeJk, Jan Gasber. 

Do. reprezentacył: Jan Gordon, Jó
zef Dąbrowski, Władysław Skopowskl, 
Andrzej Kasperski, Teodor Joppek, Michał 
Krępulec, Jan Urn.me, Bernard Punz
mann, senior, Henryk Goos, Teodor Kołk, 
Karol Molier, Teodor Kesen, Henryk 
Wilms, senior, Bernard Haskes, Jan MOl
ler. 

Obowiązkiem oddać swój głos tylko 
na tych kandydatów, których wyżej wy. 
mieniono. Wybory odbędą się w szkole 
katollck:Jej św. Antoniego (zwaną Antonius
Schule). O Jak na}licznie)szy udział w wy. 
borach prosi 

POLSKI MIEJSCOWY KOMITET. 
B a c z n a ś ć: Kartki -motna Jut przed 

tem otrzymać u f'rancłszka Lan~era, rze
tlllka, Ignacego Poryckiego, kupca, Józefa 
Dąbrowskiego, kriwca, Jakóba Rogalk~ 
piekarza l u Michalsk'.iego, kupca, ul. Fełd
str. 

Służąea P_.lka 
moieża s · ę agłoeić od l 
paJdzteroika 

Słu.iąća 
Polka 

znajdzie nraz ełu!bę 
lłlf edzbiskł 

na. pustyni świata tego jęczącej, to jest: stry 
duszy chrześciańskiej rozmyślania, do ·czny 
Pana Boga, wiecznego oblubieńca wzdy- a\\'ne 
chania, w chrześciańskiej doskonałości 
ćwiczenia. Cena z przesyłką 1,10 mrk. 

Adres: ,,Wiarus Polslii", Bonhum. ..„ .•.. „„ ••• 
Postbestellungs-Formular. ·a u 

"lka p 
Ich bćstelle hłermił be.W dem l(mserłi· syisk 

chen' P.ostamt ein Exe.mplar der Zettu!ng y. 
Ni e 

„Wiarus Polski" aus Bochum {Zelttun:gs- ranii· 
preisUste 128) ftlr das IV. Quairtal Ó\\ :o 
1905 und zahłel an Ab011ll4.mlent u. Bestdł· iemcz 

geld: 1,92 Mk: •. , • • i!....r 

We 
h za 
żyw 

ą z d 
ielka 

Obige 1,92 Mk. erhalten zu halben, be· 
sicheimgt. . 

„ ... • • • d. . • . . • 190,„ Ba 
y s 

. eh sił 
l(afserlkhes Postalllt • • • , c h Piotr Baron, 

Bauka·1 p. Herne 
GMhest·. ló. 

----------..,..-----~J nast 
illOwa Inspektor 

dla. plerwszorzędn. ubee
pieczenin na iycie, nie
iilZCtG~ście, ognia itd. przy 
stałej pensy1. Nieruiwo
dowcy otrzymaj!\ wska
zówki. Pidmienne vgło
@zema pod lit. 7249 do 
Ekepedycyi 1 Wiarusa 
Polskiego" w Bochum. 
(4) 

2ezeladnllłó"' 
stelar11kieh 

przyjmie zaraz na atałe 
zimowe rob ty do bu
d >Wli i meble oraz 

ncitnia. 
Polscy rodzi ~e pragn4e 
aby dsieclm ich dobr.r.:e 
ei~ wyucz;,ło rzemiosła., 
11iech się natyehmia t 
lub póniej zgłos?.ą do 

.Jana .Jea&eb 
w Ewlng, 

pny D-irtmun zie, uraz 
przy kościele kat.)lickim. 

·; . .... 

Drtikarni „ Wiarusa Polskie-~ 
go·' w Bochum. ~ 

tam i 
~arJs 
To 

· istra 
stała 

Wi 
czyn a 
do wy 
Ych • 
Pe 

lmay' 
maje 
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'-"'------------------------------------~--------------------------------------------------------~--------------------------------------··--f{ycbodzl codziennie z wYJ•tldem dni poświate~znycb 
. prudplata kwartalna na voczcie I u listowych WYDOSi 
~ J mr. 50 len., 1 z odnoszeniem do domu 1 mr. 92 fen. 

Wiarus Polski" z.apisany jest w cenniku pocztowvm 
I Imię Boże za Wiarę I DJczrznc f 

Za inseraty placi sie za miejsce rzadka drobne20 da:i::1'• 
ogloszenia zamieszczone przed Inseratami 40 fen. K:~ 
często oglasza, otrzyma rabat. - Listy do „Wiany. 
Polskiego" należy frankować i podać w nich doklall,„ 

- pod znak!em „t. polnisch" ar. 128. ny adres piszącego. I~ekopisów sie nie· zwrac1 

Redakcya, Drukarnia i Księgarnia zn.ą.jduje si~ w Bochum, przy ulicy Maltheserstras~e • Adres: „Wiarus Polski", Bochum. - Telefonu nr· 1414. 

Rodzice polscy! Uczcie dz.leci swe 

wić, czytać I pisać :><> polsku! Nie lest 
lakJem, kto potomstwu swemu zniem· 
vt się pozwoli! 

Z wypadków dnia~ 

Hr. Gołuchowski pozostaje w urzędzie. 

Doniesienia o zachw1anem stanowisku 
stryacki1ego ministra dla spraw zagra

'cznyd1. hr. Gołuchowskiego są bezp•od
\rne. lir. Golucho,wskl podlał obecnie 
we warunki, na pomocy których nastą
mk>01wa11iia, pom· ędzy koroną a większo 

· sejmu węgjerskiego. 

Rosya wycoiuje wojska z Mandżuryi. 
Jak z Triestu donoszą, zamówHa R:o

a u austryackiego• towarzystwa żeglugi 
lka paPOw~ców, które przew}l.ozą w1ojska 
syjskie z Dalelkiego Wschodu do1 ojczy
y. 

Niemc>0m n1.e jest na rękę, że po tylu 
" randach o pnyjaźf1 Rosyi, parnwce za

'wione zostały w Austryi 1 a nie w 
iemczech. 

łożenie ludności ,..,. Baku i okolicy jest 
okropne. 

We wszelkich instytucyach i zakla
h zaw.ieszono pracę. Ceny na artyiku
żywności podskoczyly ogromnie l ro-

ą z dniem każdym. Ludności zagraża 
'elka klęska głod1::i.wa. 

Telegramy, 
Ba k u. Obecnie panuje tutaj wzglę

, Y spokój wskutek licznie nagromadzo
ch sił wojskowych. 

• C h r y s t i a n i a. Donoszą, że obec
na.stąpiło wreszcie porozumJenie co do 
ill0ważn1ejszych punl\.tów pomiędzy de

tami Szwecyi i Norwegi obradującymi 
~arłstacie. 
To k i o. Prośba dotychczasowego 
'stra spraw wewnętrznych o dymisyę . 
tała przyjęta. 
W i e d e ń. Dziś, w poniedziałek, roz-

czyna tutaj obrady kongres międzyna
owy, dla spraw zabezpieczeń roboto.i
ch. 
Pe s z t. Obrońcę Zygany'ego, dr .• a 

lmay'a aresztowano pod zarzutem obra
majestatu. 

Polacy na obczyźnitz. 

lelkJe „niebezpieczeństwo" polskie usu
nJęte ! 

P,iszą nam: 
Ostcrf e}d. W ubiegłą n11edziclG dnia 
\\'rześnia miał się odbyć wfoc ,,Związ
Po!aków" w miejscowości Osterf eld. 
Lecz cóż się dzieje? 
Otóż p. komisarz z Osterfeld, który 

a<Ia także języ,k)1em polsikim, a: jak się 
daje prawd()poctoibnem, obawia się bar
„Zw.iązku Polaków", oid'wiedz~l nie

r~ch oberzystów dając do zrozumienia, 
nie dali swego lokalu doi użytku Pola-
na wiec niedzielny, w przec.1w10ym ra

każe zamknąć lokal owemu gościnnemu 
zorem godznnę prędzej i toi aż przez 

roku. Gościn.ni obawiając się teg·o, od
,,.ili S\\ egio l:'oikalu w <>statniej chwili. 

Czy już taik daleko przyszto w Oster
' że PÓHcya róii)orząd.zai lokalamil ober
Stów? Czy nie znajdzie Się w Oster-
bni ieden gościnny, któryby ~ę takie

ezpraiWitu opa1rł? 

•••• • ·=· ••••• 
Baczność Polacy w powiecie Essen! 
Kandydatem Polaków przy wyborach uzupełniających w powiecie 

esseńskim, jest znany powszechnie i wielce około sprawy narodowej 

zaslu żony literat 

' 

JOZEF C OCISZEWSKI z Gniezna. 
Trzeba agitować, aby dziś, we wto~ek, wszyscy I'olac:y tylko 

na tego narodowego kandydata głosowali. 

Byłoby bardzK)i pożądanem, aby „Zwią
zek Polaków" tę sprnw.ę zbadał i odrnośn~
go p. komisarza pa'Oiągnął do odpowCe
dziialności·. 

Nie na tern jeszcze konJ:ec ! Godzinę 
przed rozpoczęciem powyżej nadmieni0'
neg10 wneca i0dbylo posiedzenie swe tutej
sze Totwarzystwo1 św. Józefa, które taikże 
komisarz osobą swoją „zaszczyoić" raczył. 

Pa omówieil!iU spraw towarzyskiich z::i.
cząl mówić przewodniiezą1Cy teg{)1Ż to wa
rzystwa p. L. o księdzu polsk,mn, który już 
dawno nie byt w miejsoowości naszej. K·J
misarz wstaje i zakazruje wi tej spral\Vie 
mówić, i zaznacza, że o tej sprawie chciiai
no przemawiać naJ wliecu. P. przewodni
czący nie zraża się zaika1zem kocrmsarza i 
oświadcza, że towairzystwo jest P,Olsko
katolickie, starało się za wsze o pJlskie
go księdza, więc i tym razem o tem rndz:ić 
będzie. 

Nie zado\v·oI!'t się kormsiarz tem t za
pytuje, ilu jest nieczlonków nai IJ!OSiedzeniu. 
Wstala bardzo mała liczba Rodaków. Na~ 
stępnie zapytał komisa,rz, 1lu jest zamiej
S·cowyieh i oświadczyl, że wie..:. ,,Zw1iąz
ku" s:e nic 10.d'bQdzie, że gośc;'nny na: t-0 nie 
])01ZW-Oli. 

Kochani członkowie Towarzystwa św. 
Józefa, nre zrażajcie s:ę p-ostępowaii·em ko 
misarza, lecz pracuj de w zgodzie w tow a
rzystwie, a szczególnie naimawiaJc.ie Roda
ków, którzy jeszcze nie są w towarzy
stwie, aby wstąpili, czy to do Tow. śpic
\Vaków „Gwiazda Jednośc,1", lub też do 
Tow. Ś\V. Józefa, a to będzie najlepszą za
platą dla pola1k,)'żerców pruskich. 

Annen. T!owarzystwo św. Barbary 
w Annen odbylo swoje mczne walne ze
bran11e', na którem do· zarządu zostali v.ry
brani: Przewodrnczącynn Jan Waliński, se
kretarzem Kazimierz Len.art, lcaisyerem 
Antoni Kaczmarek, zast. przew. Jam Sna
dny; zast. se.kr. Marcm Jagoda; zast. kas. 
T Jmasz Pawlak; chnrążym Michait Doima-
1i:'ecki; asystentami Mac iej Poślednik i 
Wincenty Litwln; zast. chor. Jam P1o łak; 
za,st. asyst. Antoni N1cdzielsl\\i i Leon Popie 
la; rewizorami kasy Tomasz Talarczyk i 
Michal BndniO!k; bibJi.otckarzcm Józef Cel
ka, zast. fan I(obus~'ftski. 
J. W,alJiński, przew. K. Lenart sekr. 

Smutria dola robotników polsk. 
Jest to rzeczą ogólnie znainą, że polo

żenie robotników polsk:ich na1 lato tu z pod 
innych wborów przychodzących jest po1-
~alowania godne, że zaileżą ,oid !Jasiki li nie
laski panów folwarcznych. Mia.że Z'aś nde 
jest ogólnie znanem, że ieżeLi t~i robotnik 
umrze a jeszcze nfrczego się nie d.lrobiJ, to 
taiki pan nawet me jest obowiązany p0sta-

rać się o palcżyty pPgrzeb, bo do takiego 
pogrzebu jest ol:>o1wiązany przy biedaku 
tylko krajowcu, a cd robotnicy kra·jowca
mi n~e są. Odnośne praw;o, (§ 1 prawa z 8. 
3. 71 r.) brzm1: 

Jedem hilfsbediirftiigen Deutschen ist 
von dem zu seliner Unterstiitzung verpflich
teten Armenverbande Obdach, der unent
behrb1che Lebensunterhalt, clie eri>0ńrderli
che Pflege in Krankhaitsfallen un:d •im Pal
le seines Ablebens ein angemessenes Be
grabnis zu gewahren. 

To znaczy po polsku : 
Każdemu pomocy potrzebuj~cemu 

Niemcowi powiinnOł 51:ę ze stmny z.oibowią
zanego d\o pomocy zw,iązku -0ipu'eki na<l u
bogimi ud.ziielić schnonneniia, riiezbędnego 
WIY1ŻY'Wiienia, w ra:zie chowby lroniecznej 
opf.eki a na wypadek śmieroi1 Postarać si~ 
·O należyity pogrzeb. 

W mej parafo - p·isze pewien kapłan 
z chelm1ńskiej dyecez.yi do „Gazety 
llornjskiej" - utonąl n.ai folwiairku 1~e

mieĆk'lm mł1odzientlec, robotnik z, Pi0lski ro
syjskiej, jeszcze się nicz.egio nie dorobił, 
przysłano mi go z 2 ludźmi do wy1k1opania 
grobu, do p,ochowanJ:a, pochowałem gl(), a 
gdym dio folwarku zgłosił s,ię -0 ,,piokladne", 
bo to tylko bez wahanna każdy folwark 
plaJCit, nie -Odebrałem pakładn.ego, bo n1ie
boszczyk nie był „elin Deutscher". 

Warto toi s10ibie spamiętać, 
Przytoczone prawo co do pochowa

nia biednych mi.eści w sobie jeszcze nastę
pują:cy ustęp: 

Geblihren flir die e,i,nęm Unterstfrtzungs
bedtirltJ:.gen geleisteten geistlilche11 Amts
handlungen sjnd die Armenveriban<le zu 
entrl'chten mcht verpflichtet. 

Poi polsiku: 
Koszta p.owstałe z czynności ducho

wnych, który.eh się udzieliło pom·ocy po
trzebującemu, ponosić związki opfoki nad 
ubogtJmi nie są obo1wiiązane. · 

Więc tyko clio poikładneg;o zobow1iąza
ny zarząd miejscowy, nie za1ś dlO wydatku 
na pokropienie, na dzw()nne itd. 

Gdyby ów młodzieruiec tu takiego po
grzebu był s~ę spodziewał; przeżegnałby 
Prusy sto razy. 

ślady Sło iańszczyzny 
w prowiincyi hanowerskiej 

(Dok1oflczenie). 
W tern 1nśv. 1ietleniu przcdista\\ ia siG 

nam zliemia wendyjskai trochę daklawej i 
z większem zaiinteresJwaniiem będziemy 
śledziiJi, co z slawiaf1sk1ej jej przeszl-ości po 
dziś dzień zostało. Niestety, nie wiele 
dziś wskaizuje na t()I, że kraj to byt niegdyś 
slawlai1ski; zacząć musimy od te~o, oo z:a
glirlęlo. 

A \\J,ęc prŹedewszystkiem wm•lkł już 

od dawna język \Yendyjsk1, język, to naj
ważn1iejsze znamię 1o<lrębności kulturalnej 
.i narodowej, Jednakże nie tak daiwno, ja
kby to z góry przypuszczać można. Do 
polo1wy 18 wieku był jeszcze w użyciu a! 
os.tatni czPoiwiek, umiejący po \\ endyjs'ku 
miał P-O<lobno ·umrzei~ ohił0i roku 1780. J ę
zyk byt to pofabskii, te.n sam, którego uży
wano na prawym brzegu Laby. Na lewym 
brzegu nazywano1 g10 draweńskiim lub dre
waf1sk1m tak_ jak całą dzielnii1cę \\ cndyjską 
zwano w wiekach średnich r.aZ\\ ą łaialfl
sk.ą „1x1.gus Drevani" lub „Draveni". Nie.„ 
m1ccc_y uczel1'i wywa.dzą slowo toi od po
labsk,1ego1 „drevo" lub „dravo", polski~ 
,,drzewo". Odnosiłoby się to więc do la
sów, które naówczas gęsto caly kraj pokry 
waly. J ~zyk pJDlabski bardz·D· jest zbliżony 
do P10<lsk1ego (BrLickner, strona 62); można 
się o tern przeikoniać z różrnych sl,owrnkó\\·,. 
które zestawHi niiemieccy kronikarze i fi
lolodzy ~7 i 18 wieku, w czasie, gdy język. 
zaczą!l gmąt. Już Leibni.tz podróżujący r. 
1691 po ziemi wenidyjski1ej donos~ w trak
~acie o jęz.yiku wendyjskim, że język ten 
Jest na wymar:ciu i że z trudem znalazł 
czlowlieka1, który mu umiał · po\.viedzieć 
„Ojcz·e n~sz" pa drawP_ł1sku. ,,Ojcze· 
nasz" po wendyjsku oddrnkowane jest w 
tyimże traktacie Leibnitza aa. stronie 339. 
Znajduje się tam dalej mały słol\Vmczek 
wendyjski, dalej kilka z'diafi z pisma: św. 
dla porówna1n'ia po wendyjsku polsku ru-
sku i czesku. ' ' 

Sl-Own1k.i te nie posiadają, talk: śmiem 
sąd.21ić, zbyt wielkLej wartości. Nie należY. 
bownem dwu rzeczy z,apomnieć: pi:J pierw
sze P-OWsńa!y one w 17 i 18 \\ieku, w cza-. 
sie więc, gdy język wendlyjski coraz w~ 
cej zndkail. Z natury rzeczy był on ju1J 
wtedy zepsuty i mnóstwem germanizmów. 
skażony; takie słowa, jak: kr Lech = woj„ 
na (n11,em. Krieg), jacht polowanńe (Jagd} 
krangs = wieniec (Kranz), szenbt = ~ 
darnwRć (schenken), dot = śm·erć (T<0d), 
nie mogly się oczywiści,e znajdować ,, ję
zyku wendów, dopóki pozostawał czy
stym. 

Powtóre: hvórcami tych slO\\ rn!ków 
byli 1n1iemcy, języka wendyjskiego wcale 
nie lub nie wiele znający; i to nic czasoot 
zawodowi uczeni (z wyjątkJem LeibnitzaJ 
tylko pa:stDrnw,ie, urzędnicy iitp. Indzie, któ 
rzy kwcstyę tę po dyletancku trnktowali. 
Zródl\o, z którego czerpaJii,, była jedynie 
ustna mowa, gdyż Wendowie fadlnych p·i ś
miennych utworów, ksiiążek itd., jeśli ma
my wierzyć Leihmtziowi („Collectanea'' 
strona 339) nie pos.iadali; zdanie to znajdu
je potwierdzenię w tern „ że żac:Lneg·O· J}iś
miennego pomnika języka wendyjskie,go 
nic znaleziiorna. 

Sitówka, zlożone w słownikach, spisa~ 
ne z,ostaly \\lr.ęc taik-, jak je owi autornwie 
slyszefa, t. j. w brzmieniu fonetyicz.nem i w. 
pisowni niemieckiej (np. tz zamiast c). 

Plodajemy tu szereg tych, u którycll 
fatwi0 pokrewieństwa z naszym językiem 
dopatrzyć s~· ę moiżna: 

noc - niitz; wiieczór - witzor; dzierr 
- dan; ziemna - simea; ndebo - neby;. 
rzeka - recka; brzoza - breza; liść -·· 
le11st; \\ 1ieś - was; Bóg - Bog krowai -~ 
kom o; dzii.e\\'ika: - dcwka; matka - ma~ · 
m~_; pieczef1 :--- pi.tze; piekarz - peckar ~ 
w1sma \\101ssen1a; pale·c - polatz; sam 
- ssam; wszyscy - \\i:ssi; nos nos;. 
ząb - sumb; włos - w las; 1110ga- nigg.'.i ;. 
wąs - wrungs; zloto - s1ata; wyspa, 
ostrów - wostroiw; lód - led · sami:ca - . 
s°'.meida; sól - siHt; du szai '_ daussa; 
miech - mech; mąka - mu.ncka; węgiel 
- wung~ll; siano - sjoni; ślepy - slepe; 
kąpat się kumpat; św1ie.ca swećia; 
piwo - peiwo. 

Pierwszym 1i1 jedynym zapewne pola-



ldem, który z.iem;ę wendyjską żWiedZ!ił i 
~pisal, był manY, pOdróżn~ Jan Pbt:vckli. 
Potocki/. szukający śla<iów sławiańszczy
:zny. w póhrpcnych Niemczech, donosi (ro
ku 1794), że już nli!kt po wendiy}sku nie mó
'"'.i. Wymarcie języlka tegOJ przypisuje Po
tock~ g•D•rtiwym mbr.eg0m gennanizacyj
nym rz'l!<lm han10werskiego, oodająic, że ła
twdcj było oducz.yć wendów Języka rodzin1-
nego rniż ·ich ,nauczyć niemieckiego. Je
szcz~ .ctrzisiejsi micszkaflcy zI:'emi wen<lyF 
sk"ej mówi.ą ruiemczyzną strasznie !}okale
czoną i trudną do zrozurruien:ia. 

Dlużej jak język zaicho:wał si.ę strój na
rodowy, b\'.)1 aż dio1 mrnej więcej nJikt1 1880. 
Dziś nie p.ozosta.Jo, po nr;m ani śladu. Kto. 
chce stroje we.ndyjskie d;glądać, ten musi 
ich szulrnć \V muzeum \V Ltinchurgu. Znaj
duje s1ię tam osobna salka, za\\„icrająca 
przedm.oty cdnoszące s,;ę db ziemi wen~ 
diyjskiei; są tam róż11c stroje \V szklanych 
szafach, sto·ly, ławki. ko1łcwrotki1 i ,:·nne 
rzeczy, prz.eznaicz-0nc do codziennego u
żytku. 

l(roniikarze niem:.cccy z 17 i 18 wieku 
niestmdzcn1i są w opisyv-·ar•iiu różnych 
zwyczajów i1 w1erzcó lt1d\Jwych, które na-
01nczas jeszcza, jako zabytek z po1gańskich 
czasów, w z/:emi wendyiski1ej pano.wać 
mialy. Nie będziemy ich tu pioi\vtarzal!. 
Dziś i tego ruiema nawet ślaidu, a truc1n.) 
sk,o:nstatować, i0 ile p-0-da1niia 1niem~eckic od
powiadlal Y' rz.eczyw1stości. 

Tak v.tęc <lz~siejszy mieszkaniec zic
m~1 wend,yjsikiei nie wiele sr.ę różni o·d swe
go sąSliada zaiehK)dnicgo, chł:opa z ltinebur
skie•j „Iieide". Coko1lwiek iama wymowa i 
troche odmienny typ, ,ot wszystko. Ale 
choć mieszka1ńcy ·odrębność swą rnłlmw.i
d!e zatrac'm, to jednak wcho1wał ją pod pe
\Vlnym względem jeszcze kraj. ·Nie ·Jidnosi
my tego1 dJOJ różn~1cy, zacho.dzącei n:~ędzy 
urodzajną, gęsto zaludnioną z,iemią weu
d.yjs.ką, a mniej unodzainą, częśc.~owo la1sa
mi i wrz.osem p.oiro1sfą, tak zwaną „Liiine·· 
burger tt-:;ide". Jedno z najw1i.ęcej charak
terystycznych znami·o111 tej oing,i ziemi1 sla
wi.aińskliej, to szczególny sposób zahudu·
wama wsi1• Praw<Whv!a \Mieś w,endyjska 
zbudowana jest okrąglo. PrnntY1 dornów 
mieszkalny,ch twb,rz.ą catJeiof\vi te :kJol101, slu
żą-ce jako podwórze wiejskie. (Typ ta. wJ
g6le slawiiańsiki. Red. ;,Dz. Pozn."). 

Pma domam~ m\..esZ'ka•lnemi leżą o.gro·
dy; i budynki giQspodarcze; -0czy.w11<Scre 
gmntai :pojedyflczeg{)I włlaściiciela. oddalając 
się aj środka, rozszerzają Slię. Z ca1ej wsi 
jest tylkQ jedno wyjście ku drodze, stano
wiące zaraizem wejście. Tym s1posobem 
-dlroga ne· przechodlzi przez w,ieś, tylko o
b()lk 11l'ei. Tak zł>udowanyich wsi niema ( ?) 
an~ w Polsce, ani w R.:>sY)i1 (Bruckner str. 
23.). W spóLność z polską lub ruską wsią 
można upatry:w!ać jedlynie ·Wl tern, że te o
statnie są taikże symetrycmlie budowane, 
:albowiem w prostej IhnJi wzdłuż drogi; na-· 
tomi·ast cechuje ·niemiecką wieś W1ła1śnie tv, 

·ranna do lowarzvstwa. 
Powieść Ksawerego de Montepin. 

44) 

(Ciąg dalszy). 

Jesteś w!:ęc na drodze do szaleń
stwa, kochany &i()strzeńcze ! - rzekła -
afo w1. ostatniej chwili zastanowtisz się, 
mam nadzieję! Powstrzym00z srl.ę na czas. 
Nie zrobisz tej niedorzeczności! 

- Niedorzeczność, czy n~:e, zrobię ją, 
i bądź pewna, moja ciotko, że przyszłość 
<lkaiźe, ż.e miałem słuszno1ść. 

- Rób jaik: di się podoba... Osta1te
cznie żenisz się dla siebie, a nle dla mnie. 

R.aul .nfo -0dpo!\viedztał, lecz uśmiech 
jego mów1i·l jasno: 

- Tak jest, uczyil1ię wedJug ml()jej wo
li; nie dbam o tych, którym się to nieppdo
ba ... 

Jednocześnie baronowa myślafa: 
- Biedny chlopiec buduje zamki na 

todzii.e, nie Wie co go czeka ... 
Zaraz po1 Jbi~ie filip pod poZlOrem 

pi'lne'i pracy, studyowa~:ai akt, pJżegnał 
się z ma,tką .i kuzynem. 

- Do jutra., u notaryusza na ulfcy Bo
naparte - rzeki mu Raul - punkt o t dwu
nastej. 

:_ Będziemy tam z matką ndez.a.wo
dnrie ... ._ 10idrzekł adlwoikat. 

.Wyszedl i szyibk·o skierował kroki ku 
uHcy <l'Assas. 

JuJiain, Vendame oczekłwał go i p.Ol\Vl-

ta~ słlowami. · · 
- No ~óż, panie, czy ju.ż jest w die

!lliu? 
- Jeszcze nie .. , 
- ;Jakto ~zy pan baton jest te&'(I pe· 

::\Vny? ". : ... IA.;.. 

'ie domy pojetl11czych gosp~d;lrzy łe.żą µo 
ro~rzucane. Taki eh okrągłych wsi; („Rund
dorter") utrzymało się Jeszcze sporo, choć 
pożary, pófui1ejsze dobudowania ~ t. d. tu 
di owd.7..ie pienvotną fonnę zatarł)'. 

Jesz.cze więcej rniż w w:yiglądzie wsi, 
odbija się slaiwiańska przeszliość w ich na
zwach. \V nazwach tych nie tmdtno s11:; 
d.opatrz:eć P;:erwotnego brzmienia sławief1-
skiego. Nazwy daity.czące „Starej Mar
chii" zestawiil i objaśnił Bruckner w po-
1danem już po1wyżej dzdełku swem. O ile 
zaś zaichodzą w wlaścnvej ztemi wendyj
skiej, zebrał .1 oipisał je nauczyciel wyższy 
Kilhn.el. Sum~enn3. ta i źródłowa praca po. 
daje nfe tylfoo, nazwy mrejscow,ości, ale tal{. 
że i pól. o n~ jeszcze są w użyciu i swe 
brzmienie slawiaflskie do dz:1ś dnia zacno
waiły. 

Postępując poidlug zasad ustanowio
nych przez Brucknera 1 innych no\v1szych, 
podaje Kiihnel naprzód obecną nazwę, po
równuje z nią zarówno dav. ne jej brzmi.> 
nie hci11sk!' e, iak i pc;dbbne nazwy wsi i 
pól w imwch ięzyka1ch sfawial1s:kiich, zwła·
szcza v- polsk1i.m, gdyż języ:k p;o.Jski jest, jak 
iuż p-0wyżej zauważy1iśm,y do wendyj
skiego, bardzo zbliżony. Za1 pomocą meto
dy tei 1di0ichodzi Ktihnel do· rezultatów wca
le zadawalmających: Ktilka set nazw mi.a
ste.czek ii wsi i kdrn tysięcy nazw pól ob
jaśnia.i ,i 101pisuje. 

Poda.jemy ich tu kilka dla przykładu: 
Nazwy wsi: Breeze - Brzez1ie, K10lbeitz 
- Kielbo.wo·, Schmarsau - Smardzewv, 
Domachoe - Domachorwo, Thurau - Tu
rnW101, Priessek -· Przysiek. 

Nazwy; pól: Radoneitz - Raido.J1, Vor
nei - Wr.oni:e, Klon - }(łomy lub Kt0ny, 
Jissen - Jeżewo. 

Niektóre naz.wy pól zaiwdz1ięczać. nale
ży, jak się zdaje przezwliskom, n. p. Cusse
bode - kosobo<ly (t. j. bodący kosaimi), 
Gohlefanz - gol·Jwąsy, Tolstefainz1 - tłu
ste wąsy, Plesobans odµ,omiada nazwie 
wsi Pluskowęsy w Prusach Zacho<lniich, 
ozna.cza to: popluskane wąsy. 

Naiz.wy te, to najlńcmiejsze dziś śla<ly 
stawiańszczyzny na lewym brzegu Laby! 

Kongres antyalkoholiczny 
w Fudapeszcie. 

Budapeszt, 13 września. 
Wczoraj prze-d poludmetm w 1:fęk1nej 

sali t. zw. „I(umsthausu" otworz.ono X mię
dzynarodo-wy zja•z<l arntyalikollczny. Na 
otwaaie kongresu zebralai się bardzp. Hcz:
na publiczoość, tak painie jak panowtie. Sly 
chać różne jęz.yiki, Jednakże przeważające
mi fozyikami są więgiersikle .t ni.emiech Na 
zj~d d~ dziś przybyło ta;kże około 25 PJ
la!ków. Wszystkiie trzy zaibo.ry są repre
zentowane. Z Księstwa jest 10 uczestni,.. 
ków, których wymieniłem, z Górne~o Slą-

- W tej chwili z ruilrn r·JZstaje ... jedli
śmy razem ()lbiad1 u matki. 

Kamerdyner wzruszył rami()lnam~ z m1 
ną zirytowaną. 

- To prawdzi\.vie obrz.yd!Lwe, jak ta 
p1oł:!cya1 jest dzi;Ś urządwrut ! - rzekl - · 
istotniie łor1:ry biorą górę na śwli~cie ! ! ! Miot~ 
że jeszcze pozwJ-lą mu odebrać sukcesyę? 

- Nic niema dotychczas straoonego, 
ani nawet zepsuteg<J. Odi <lz1ś do jutm do 
Południa, wiele rzeC'z.y może się w:yidarzyć, 
bądź gotów, Juliuszu. 

1- Pan mnie gd:ztl:e PJOsyta? 
- Tak, zanCesie'Sz natychmiast list. 
- N ai pocztę? 
- Ni·e, do Prefektury PoNcyi. 
- Zmzumiain-0„.. Niech pan pisze, za 

dwie minuty b~·ę g1ot6w. 
flHńlp wszedł dO swego ga;bi-netu, z.apa·· 

m Ś\V)iecę, i na papierze bez zinaków naikre 
śhil zrn.LeJhmym charakterem słowa naistę
puj.ące: 

„Obywatelu sz.efie Bez.~eczeństwa ! 
„Co· prawda, dzienn~lkli, napadające na 

poJ-icyę, gmho mają słuszności. J.estto ht
stytucY,a wyszlai z mody~, która już się zt
starzala .. Ma oczy, aby inie wii<lzieć, uszy, 
abyi nie słyszeć, ! nie "wtiie, albo nie chce 
\tjedzieć, o :czem gf.ośno mówią w; okohcy 
placu Saint Sulpke. Wicehrabia Raul de 
ChaUins (oh ! ta szlachta!) - niewqtpHwie 
otrtuił' swego wuja, hrabiego die Va<lans, mr.e 
szkającegio na uL:icy Garanciere, co mu nre 
QrzesZJkadiza spa.cemwaić z nosem PJD<lnle
s.ooym w górę zupeł·nie, i naturnlnde ·ni{! 
przes2Jkodzi mu jutro,. w · sobotę, odebrać u 
-notaryusza swoją część sukcesyl 

„Prosty robotnik; pokiorny prpłeta- · 
ryusz, ()skair:booy aJbo tyłko posąd'ZOny o 
podobny fakt, oddawna: był.by; ~ klu
.czem !..„ 

,..Przyjaciel legaln~-cj i prawa". 

ska dwóch,. Ryhorz i SatnMzewski re-szra 
z O.aHcyi i Krółestwai, przew.a'1ln.:e jest mło 
dZ.:eż polska repre.zent.JrWa:n.a, a \.Vszys:ey 
są ·wielcy krzew.ioiełe wstrzemięź1hvośd 
alkohclmvej. 

Nai inauguracyjne zebranie przybyłJ 
wjelu węgierskich dygnitarzy rządowych, 
a także jest wyslanni.ik rządu austryacc
ki eg;oi. 

Zebn:tnf e 1otwierai dr. A. Delbrtick z 
Bremeny, prezydent wy1ki0inaw:czego koimr
tetu międ.zynarodof\vych koogresów. prze
ci\vlk.J a~koholtzmo,wi. W pr.zetn1mvie zaga 
jającej daje cm p.oglądi nai hlistoryę kongre
sów1 i. piodnnsi kh rezultaty. Mówca dzię
kuje węgierskiemu rządJowi !i' wladwm 
miejskim w Budapeszcie za ofiarnJść ,i ży
czliwoś~ okazi::i.ną kongrcsc11\\~i. (Rząd of:ia
ro.v.r2Jl 20 tysięcy i tyleż wladze miejsk:e 
na kongres). Mówca tak dalej p1owiedz.ial: 
Walka z a1lkoholem i przec1iwko jego1 na<Cl.
użyciu w ostatnich latach raizg0irz11fa Ha ca 
lei zi!emi i możemy teraz po1w;:edz·ie: „Na 
sze 1idee maszerują naprzód". Mamy na
dzieję, że tutaj w Budapeszcie nie tylkJ, 
że z.ostaliśmy przyjęci i tutaj możemy Jbra 
do1wać, .ale że nasz.e obrady poz,:istawiają 
blogi wpływ na sprawę wstrzemięź~\vGści 
we Węgrz.ech. 

Pia przemo·wie wybrano biurn kc1ngre
su. Iionomwymi prezesami ogłoszono 
miinistra oświa.ty, nadburm·~trza Markusa, 
burmistrza1 Iialmos.a i \Vkeburmistrza Ko
czazolgyi, który t~ż by! na zebramiu o:bec
ny. Rzeczyv.fstym prezyd;entern wybraino 
radzieę rninisteryalnego. dr. Chyzern: dalej 
wybrano szereg \v.iceprezydentów i sekre 
tarzy, gló\v1nie przedstnvicieLi różny,ch na
rodów. 

Pocze:m p o1wu tał kongres minister o
śwdaiy, Lukaics Wl długi.1ei francuskJiej p.rze
nro,v-ie, p.odnosząc, że kongres będ!z,ie miał 
pra:ktycme ma-czen1:1e i nie poz.ostanie w 
tyle zw s.wlymL ppprzel(fo1~kami a1Ie nawet ta 
koiwych przewyższy. Jest wieke ważnem 
że kongres w la.śnie w Budapeszde się zgr .:J 
madza. Cenne nau1di. jakie tutaij bę-dą wy
glosz.one mają zdobyć nową dzr.edvinię dla 
antyalkoholizrnu zwlaszcz..a we wschodirljiej 
Europie. \V d2ied1zinie a111tyaLkohlJ·ll:cznej 
w nowszym czasie w nais.zej oiczyiinfo ·wę
g.ierskiej p}QWStal z:nocwy ruch torwarzy
ski. Czynność kongresu będz~e i Z' tego 
powodu żyzna, poni,eważ my Węgrzy prze 
dewsz.ystkiem na to wartość k~demy, 
ażeby nędzę m lionów lag1odzić. Myi Wę
grzy wszys.cy, którzy w tej saD~ jesteśmy 
- zaik·oińczy!f miln.ister - dajemy świadec
two tego, że węgierskie spokczieństwo 
wasze nauki z chcirwpścią chc.e posłyszeć. 
Witam koogres w imieruiu węg1Lersk;iego 
rządu i życzę, ażeby wasza wymiiaina zdań 
przymosł\a. k·orzyść naszemu krajowi. 

PrzemówH potem po fraocu:zJm ruJi\VO
wybran;y prezydent dr. Chyzer, podzięka.
wal za zasz.czyt przewodn~czeniia• .k zape
\Vnral, że będzie Slię starn~ wyw·>i.ązać z te-

f\ilip wfiożył list wi kopertę. W chwili 
k};ed:Y kol1czył pisać~ Juliusz ukazał się na 
progu ga!binetu. 

- Jestem gotó'li', pa·nie barr.ome --· 
rze!kl. 

- List ten ·odnieś doi biura szefa Bez
Qi.eczeństwa. Trzeba, żeby; otrzymal g<J 
dziś wieczorem jeszcze, albo co JlajmnieJ 
jutm bardzOl rano. 

- Dobrze, panie baronie. 
Jul1usz wziął li'st i wyszedł. 
Zbliżyr:wszy s: ę do prefektury Fblky1, 

zatrzymał się, ·-zapytując siebie, czy nic 
byłoby nierozsądnem samemu list wrę ... 
czyt? 

- Nie -odp.awiedziaf sooie ·PO nams. 
śle - nic rnie ryzyiku}ę. - \Vlrem przeaię, 
jakie są obyczaje w. tern miejscu. ProtrZt::-
bui ę jedynie wejść na {}O<ltwórze Penna.-· 
1nence, wskażą mi skrzy:rnkę do listów, wY
ląGz.n.i-e służącą do korespondencyi ·owb1-
sty.ch szefa Bezpieczeństwa„. Wsunę tam 
kopertę, 1 ni'kt na.i mnte nie ziwróoi! nawe~ 
uwa~L. No chodźmy!... 

I Y.endame bez wahania zbli1żyl się . do 
kraty Permanence. Stallo 9ię tak jak prZt·· 
w1<lizi;'ail. Agent zapytał go, czegpby chciał 
a po .od+powiedzi wskazał mu skrzynkę. J(a 
merdyner włożył w nią list ip-owróoil na u . 
łicę d'Assas. 

1- Pcmie barnnle - rzekł - czy pan 
baro111 maJ jeszcze co do r01Zkazania? 

- Nie, już ntc w.ięcej. 
- ·W taikim razli.e życzę dobre} nocy 

panu bair10oowi. P-0fożę się do łóżka I 

spać będę snem niewinnośoi 

XXX II. 
Jeśli Raul gorąco pragnął zobączy.:: 

Gabryelę, z niemniejsz.ą niecierplilwoścut 
młode d2Jl.ewczę. OC2ekiwaro chwdi wiidz.e
w.a st'~; po~ieważ jednak żadnej me m~ht 

go zadatnia. Walka prz.edWko alkol~~lJwł 
- wywod!ził mówca - •nlie datuJe się od" 
dziSLaj. Obrady kongresów oo teg.J się 
przyczy1ni!y, że setki. lat stare, zaiknrzenio 
ne przesądy oba~ily, ułatwiiaJąc rozszerze
.rnie idei am.tyailkoiho.J0w-y·.ch. W tej pew111ej 
nooziei, że rezultat czynncśd o:be·..:nego 
kongresu godnie stanie w szeregu S\\Tch 
poprzedników i przyczym się dla d.:Pbra 
całej lu<lzJmśd L prędz.ej i czy późndei do
prowadz1i clio zwycięzhn1, otworzył obrady 
kongresu. 

· W imieniu stoL-cy w ;t.a zebrany..:h po 
węg;-iersku "iceburmistrz KoczazyoJgyi 
podnosząc, że lu<ltn()ść miasta. nie: tylikJ GkL 
z•uje sympatyę kaingreso\\·,i, ale także przy 
czynia się do jego. przeprowadzeniJ.: wła
dze miejskie na zwalczan(c pijl1t'1stwa zapa
trują się ze stano\\ iska hyg'en czncg·o i rnk 
jak wszystkie gałęzde zdrowJ.t11 1ości popie
rają, tak też popierają nich \YStrzem:ęźli.
\\OŚ.c:i. 

P.oczem przema:wi.ali reprezeintan.:1 kil 
ku rządó\V curopejski!ch, wyraż1jąc życzLi 
wość dla prac kongresu i dając krótk,1 za
rys o mchu wstrzcmi~źlhviJ ści, '' poszcze
gólnych ·pal1stwach; z tych jedn1i przern a
:wiaN pio1 francuzku, inni .po 111iemiedrn. 

W dalszeim następst\v:~e profesor i rad
ca dr. Gruber z Monachium wygL::iS:! l od
czyt na tem1t: liygijena ,1 ja". Mów,~a wy 
wodził, że nasze życic i. nasze zdro\\ ie 
nie ty1'ko zależą od powietrza,, ziemi, µoży
wienia, wody i t. d .. ale także <Xi fantazyi, 
uczuć ~1 popędów, któr-e nazy\vamy naszeni, 
,,ja". Jak posfad~3..rny hygicnę p'J1\\'11etrza, 
wod!y 1i mieszkanŁa. to także musi istnieć 
hyg.iena: 1nasz.eigo . .ia". Jest to' wielce blę
dnem mniemaniem, że cd urodzen.ia 1:1:ir
malny,, f.i'zycznie dobry mózg, taik~e osobi 
ście !i socya1nic pożyteczne „ja." wydaie. 
Do, t-:;go p::;-trz~b':l. moralnego wycl10\\ ania, 
aby ten mó~g d.eibrze pielęgnować. .l'1i.mar 
niaść jest Z\vyczajem. a zwyczaj naby\va 
sl-ę przez ćwiczenfa. Wyklad pQ1\vyższy 
byl czysto n:aukJ.wy, a dmv1odzący z tego 
stano.wi.ska, że alkohol ·odd.Ziiaiuje zgubnie 
na mózg i na: ca~y nasz ustrój, W1ięc każda 
~ln.()stka ma zważać nai toi „ja", aby zwal
czać alk.ohoLi.zm. 

Na tern s·1ę skof1czyfo pienvsze posie· 
dz·enie kongresu. 

Zitmie polskie. 
Z Prus JAachodnieh Warmii i Maur .. 

Olsztyn. W czwa1iek rano o godzinie· 
6 ścdęty tu z,osta~ przez kata Schwytu 1. 

Wroclaiwi;ia syn g•ospKJdaoczy; i agent Wil
helm Radzik z wybudloiwaniai w Wielbarku 
ska.izany \.vyrokiem sądlt przys!" ęglych za 
zamordowanie własnego ojcai na śmijerć. W 
ootatniej chwili wyzool przed <luchownym. 
ewangeLi.ckim, że czyn swój popelnil z r0<t 
my.słern. Puniktualnie o g:od'z. 6 wypr.GiW.!l 

wątp!iwoiści, co do zapewnień pana d~ 
Challins, ·nai'ziupclQ!iejsze pakladafa w nim 
zaufanie, -i czuła się kochaną, uzbr>0tlła 9!1; 

przeto, w odwagę i rezygnacyę. 
Odw1agii i rez.ygnacJl'ii potrzebo";\-"a la 

bardzo wiele, gdyż od cbw1::)1 ostatniej roi
mowy Raulai z paniami de Brennes, 1ó-'weJ 
rozmaiwy, którą -czytelnik paJIIłięta, życie 
stafo się nieznośnem w p.aiłacyku na uHcY" 
Sa·iint-Dominique. "szczególniej dla.i Gabry
eli, gdyż Leorl)ida zaw.ied:zi;1onai, upokorzona 
zdlenemv10iwana, mśdi'ła si~ za swoJą pn}· 
rooictę na pannie do torwarzystwa, i cz,ę-srv 
d'oprowiadlz.aJa aż .clio zuchwalstwa- manife
stacye zlego humoru. 

Biedne dzdecko ci-erpiato jak męcze:n
mica. 

Córka Q.Hberta1 de Vadans i Jtoo.ninr de 
Viefville, Gabryela, czuła: buntującą Sl!ę poo 
ciosami ,obelg szlaichetną krew, płynącą w 
jej żylach, lecz .nie śmiafa skarżyć sl"ę, a·nt 
oo'vet odpowiadać. 

- Tr.zeba czek~ cierpDiwie - mó\vdta 
sobie - myśleć o przysu1o·ścU, starać s~ 
z.aipomnieć o tern, co s : ę dz.iś dzieje. 

· Najcz~śclej, ile rnzy to bytoi możliwem. 
ukrywalai sfę w swoim pokoju; tam dawała 
ulgę sercu 1 swi0oodn.ie p.lakaJa, myśląc o 
Raulu, przyjaciiehi<, narzeczonym, zba·W· 
cy ... 

J edhakże pewnego dnia rano wyczer
pana z s.il, zraniona a~ do głębi duszy bru~ 
talnością Leionildy, postanowiła napi·sać do 
Raulai z prośbą, aby. bez zwl1~ wyrwał ją 
z tego dornu, w którym iaik gdyby, palono 
ją na wolnym ()gniu. 

Po krótkiej walce z myślą u.c;zynima 
· rnłodeg-0 czrowiekai po1Wf.1emikiem swyclt 
.aierpteń, i żądania od niego ratunku, b<.>lclć 
wzi~ła gór~. 

(Ciąg dalszy nastąp.i.) 



d:zio1n-0 skazańca przy od.Vto:sre dz~'!Inka 
\\ó-ęz•ieune-go na lTil:ejsce strnceNia, g~1e pv 
odczytaniu wyroku fi, dekretu .cesarskiego 
przez pierwszego prokuratiora --0ddano go 
w ręce kata - poczem btyśnięcie top.}rn 
i g~orwa skazańca potioczyla1 si-ę por piasku. 
Cala cgzekucya trwala zaledwie minutt:;.. 
- Krótko p-otem po wszy,stk~ch słupach o. 
gloszeniowych miasta p-0rozlep1 anv' pla!ka~ 
ty z doniesiieniem prokuratora• ()1 śc!' ·ęciu Ra 
dz,ika. 

Chełmińska dyecezya. Pienvszy WL

kary \V Grudziądzu ks. Kurt Reich przeniie'
siony d.o. Borzyszek na zastQpstwo ks. \\il·· 

karego Ruc1;ńskiego1 a na jegJ. miejsce p-v·· 
wolany ks. dr. Plińsikl:!, który zastępował 
proboszcza w Sypnie\\·1ie. Ks. Szynlw\v 
ski, trn~oln:iony na jakiś czas od urzędowa· 
nia, ustanowi·onym Z Jstał wikarym w RCJ.
goźn i e. 

- Dotycliczas z pO\\ odu cho·mby 
Z\\ -Olniieni księż'.l Riss i Lessel zostali usta
now~: cni w1ikaryuszami1: pic rn szy \\ LębJ r 
ku drug'i w Upuszu. 

- W przysz1ły poni e,d1z,iakk, 18 bm. 
obchodzi ks. pnJb. Aleksander Borna w 
Pu cku 25-tą rocznicę kaplańshva'. 

Puck. Na drodze sprzedaży przymu
sowej nabyl dawmejsze cl:Jbra rycerskie 
Cayn0\\'1a d'ziś przestrze(1 piasku 01kolo 3~ 
hektarów wiekę , za 5000 ma•rek maklerz 
Cohn z Panko1 w p-0<l Berlinem, który za~ 
myślai \vioskę rybacką zamieniil;: na miejsce 
kąpfelowe i w tym celu rozp1 J·cząć z bu<lio
·wą w;il. 

Toruń. Patry.::ityzm talar::Hvy uj .1wnrł 

się przy ostatnich wyborach u wielu Niem
ców. Ag;uto.wali. za kan<lyd.atcm niem~ec
kim gtównie tacy tylko, którzy na szczucju 
przeciw Polakom zarabiają, bądź to, bio·
rąc dodatk'i antypoil.skle, bądź też zasilani 
przez rząd z fUJnduszów: ga:ct:zin:owych. Kk~ 
nie bral talarów, nie agitował, a nieiktórzy 
narwet jechać karetą dairmo dostarczoną nie 
choieli· nai wyłx>ry. Tak przyna,jmniej n
trzymuje korespondent polako.żerczei gaze 
ty „Ostd. Rundschau". 

Z Wi61. Kr Poznańskiego. 
Poznań. Wiec mlJ<lzieży kupieckiej 

odbył się w środę w Poiz-nall1iiu z udzfalern 
bardzo licznym (600 osób) P'Omocników 
handlowych i ruektórych samo<lzaelnych 
kupców na sali Domu Katolickiego. Wiec 
ten urządziło pozna,ńskie Towarziystwo 
Mlod:zieży Kupieckl' ei w celu pozyskania 
jak naj\vięcej cz~onkó\y dla swego Torwa-· 
rzystwa. W przemówieniach swoich p:J!U-

1msali refereinc,i1 pp. dr.. ttącia, Kuhnert • 
SkalskiL potrzebę łączności, niedomagania 
sta.no'Wi ska obecnego pomocników handl-J
wych i wzywali d-0 p'tzystąp1enia doi To·w. 
MJ.odz. Kup. 

W ożywi.vnej bardZlv dyskusyi zabra~ 
p-0międ'Zy farnymi głos także p. Ozdow~, 
prezes Zwiiąz.ku Towarzyst)V°' Kupieokich 
z lnow1-.odawtia., ośwtiadczaJ'tc, że \\rynfósł 

· wra żenie, 1iż tu. chodzi o zaJ,.->żenie drugie
go związku, mtodlJ!eży, kupieck~ej, którą 
organizuje już Związek kupiecki di upatry
wał w tern upadek, gdyż .oba związki nie 
b~ mogly konikretnie pracy prowadzić. 
Polecał przeto reZJOlucyę, że wiec uważa 
\V'praw'dzie potrzebę zorganizowania mł<>'
<irzueiy kupiook)~ej, ale dlopforoi przystąpi do 
teg.0o wówczas, jeśli w przetdągu jedne.go 
mies·ąca dotychczaso,wy Związek nie utwo
rzy osobnego wy<lziafo mt,od1Jieży, na któ
rego czele stanąć ma p. dr. Hącia. 

Przeciw wywodom i reZJolucyi p. Oz
dowskiego wystąp~'ł p. d'r. tiąciai, zama
czając, że nie chodzi wcale o wkładanie 
Związku tylko o !}rzycuu~1ni1ęcie m~ocfaieży 
kupieckiej doi TIOi\varzystwa, gdiYbY jaka 
zasadnicza p.ortrzeba z.a.1ść miala, to wów
czas porozumienie Toiwarzystwa ze Zwt:ą
zkiem jest niewykluczone i wspólruie praco 
Wać mtOtgą. 

Wobec tego, oiśwńadczenia p. Ozd-0w-
·Sk~ swój wnJ'()sek cofnął. • 

Na czforrków Tow . .M.l. Kup. zapisaito 
siię 63 nowych Jrnndydatów, razem ii czy 
t·OTWiarzY1Stwo przeszło 840 członków. 

l(ości'an. Dotychczas niewany z na
zw~iska mężczyzna, rzucit się na torze iko
le}orwym w bfazkości wiosk;L Oborzyska 
P.odl łoota nadchoozącego pociągu, które gJ 
na dzie~ątkt części ro2ć'-'dartowaty. 

Osieczno. Wiec „Straży" dla powiatu 
leszczyńskiiego odbędzie s(:ę dnlia 24 bm. o 
g.o&_ 4 po pol. w Osiecznie ·na sałti p. Pie
-czy'ńsk'iego. Na wiecu przemarw1ać będ'zl1,; 
ieden z poslów. 

Międzyrzecz. O straceniu małżPnków 
:Jóźwiaków w Międzyrzeczu donoszą je
szcze następujące szczegóty. W kwietniu 
skaizał ich sąd przySięglycłl na śmierć za 
zatnordowarnie 78-1etniego wymiemika 
Yoikmanna, a reb 19.-letniegoi sYną. ~ za
hóish\t:li na 8 1a!t domu karnego • . Córkę 15 

fet.u1ą 1rwi0htiono, lecz oddano ją na przy
musowe wychowanne. Sąd Rzeszy rewi
zyę odrzucił, a cesarz nt.e przychylił si~ dto 
Williosku o ulaskawienie. 

W przedeniu stracenia o g-0idz. 5 P" 
poludmu oświadczy! prokurator Jóźw:ia-· 
kom, oo ich czeka naza1utrz. Mąż przyjął 
wiaoomoś-6 ze spokojem, ~una na1omias1 
po.częfa głośno zaw\o<lZJić. K.s. probJszcz. 
Radecki wyspowiadał skazań1ców \1 w po
niedziialek ran.} o g1oidz„ 4 u<lziehll ostatnich 
sakramcntó\v św., a •O godz. 6 towarzy-
szył im na rusztowanie. Mimo najściślej
szej tajemnicy praw1ie cale miasto było w 
porusze1niu. 

O szóstej rnno r{)1Zlcgl s(Q dźvv\ęk 
dZ\\ 1onka i stracono najpierw Jóźw1iak0wą, 
którą przemocą musia111v1 przywiązać du 
pnia. Po knlku min.utach przyszła kolei na 
Jóźw1. aka. Ten p rzyjąl cios śm iertelny z 
większym spoik,oiern. P o 10 mniej w1i ęce1 
n~inutach o.ba \\ yrokJ, śm,ierci zo·stały speł
nione. 

Czerniejewo. Wczoriaj po poludn:u sy 
gnały ogniowe zaalarm,l()wały; ITl(la1sto1 na. 
sze. Z za1budowania handlarza: M. Stani
sze\\ skieg.o wydobywał s ę g.ęsty dym. O
giie[1 wybuchł w malej stajni i z szaloną 
szybkością przeniiósl s1 : ę na sąsJcdnic btt·· 
dynki, które w krótkim czas.ie stały się pa
stwą płomieni. W stajni, w której wy
buchł pożar baiwifo się troje dziec1i. Dwoje 
urat()wala pev;r:na lmbieta,, najmłod·sze aitoli 
4-lctn;a córeczlqa szc\yca M. Kuchnwkza, 
zginęło w płomternaich. P.o pożarze wycJą 
gnięto z pod gruzów na pół zwęglone 01ato 
dzie\l,:czynki. Czy p,ożar diiieci wznieciły 
lub czy też zaichodZ'i rozmyślne podpaleni~, 
wykaże śledztwo. 

Ze Slązka czyli Starej Polski, 
Zabrze. Dotąd niie wtadomo, gdzie 

przeby;wa ttugo. Sp1iegel, proikurysta spółki 
Friedlandera. Jak w.~ad:omo, sprzeniewie'
rzyl 1on przeszlo 700 tys. marek, które t<J 
przenierstwo wykry1o w chw·ilń, kiedy 
Spiegel bawił na: urJ.oplie w1 Szwa,jcaryi. 
Tam sCę, Spiegel o tern dowiedzaaJ i czmy
chną!. Przypuszczai się, że uc:ekl do Arne 
ryh Donoszą też, że m od: kiJiku lat die 
razu wyjeżdżał na wakia.cye, zawsze za
bierał zei sobą -0kofo ćwierć miHona mairek 
aby w razie, gdyby jego prz.enierstwo od
tryto, mógł uciec daJej. P~acy pobterał 
Spiegel 20 OOO marek r·ocZnde. 

Wiadomości it świata. 
Prusy są najwięcej zawfanem pai1-

stwem w Europiie. Fakta ~ doiwJdy. 1) 
We wszystkich inny.eh pa,ństwach Eur0>py 

·odbywają się wszelkie wylł:wry do sejmó\\-, 
rad miejskich itd. tajn~e tj. krurteczkami; w 
Pmsach trzyma1 rzą<l1 każdego ·oibywatela 
na, lance, wybiory są jawne i zapisuj<ł., na 
kogo kto ustnie glosuje. Nawet w Rosy,1 
wyhJ.ry do ra'Cl ml::ejskich odJby,wa.ią się te~ 
raz tajnne, a przyszly, parlament r<»syjskt 
wyjdzie taJkże z tajnych wyborów. 

2) W ża<lnem innem państwJe nie mas.{. 
przymusu śwaadczenia: przed są<l'em, lu 
zruaiezy wspólpracownik gazety nie potrz~
buje jaiko świadek zdradzać arurora artyku
łu; w Niemczech ·pakują do kozy śwfadka, 
\V'2}branającego się z<lrndzić tajemntcę rt
dakcyjną, chocfaż }ej wyja\\~ienie przynosi 
mu hańbę. 

3) W żadnem pailstwie europejskiem 
nie wolno pxiągać dl(} odlpomedzia!lnośc1 
p0s.la: za glosowanie w sejmie; w Prusach 
zrzucono z urzędów la!l1dratów, którzy 
przed trzema, laty głosowaili w sefmie przt-
ciwtlm buid·owaniu dróg woid'nych. 

4) Na całym śwnecie wPlno ina dwv1 · 
·cach kole}o\\rych sprzedawać <Wiennikli! J 

pis111Ja1 wszelkich odcieni! i wszystkich pai -
ty~, jakich tylko J)o<lróżuiący zażąda; w 
Prusach g~ety ()pozycyjne są z sprzeda
ży nai dworcach k()lei państwowyieh wy· 
klucz·one i surowJ zakazane. 

5) Na caJłym świecie woJnp każdemu 
ubi.erać s'ę jak chce; w Prusach byly wy
PiadJd, że oskarżano o nioszen!)e madieió
"w.ek. 

6) W każ.d'em pa.f1stv.1ie cfeszy si-ę rząd!, 
jeżeli urzędnicy wypełniwszy swe obowią
z;ki, zajmują się nauką; Wr Prusach rade" 
rejencyjnego Martina, który I'llaJłisa1 <lz.ielo 
ekoniom1czne ·.), finansachl R.osyli, pocfągniię
tb do -0dPowiedzia'1ności, toi dziełai .nie było 
w myśl rząd'u naipisane. 

7) Na .caiłyrm świecie dor~za ipocztai 11.
sty adresowane w języku miejscowiym liu
dnooci; w Prusach nie '\nolno urzędnrkowr 
pocztowem.u doręczy_; Il'Stu z a<lres~ 
„Powań" lub „Onieznio", tytko Di.st zwrd.
ca.ią nadarwcy ia!kloi adresowainy; do n!ezna. 
ne1 poczcie mieJscoy.nośc~ , . 

8) Itme państwaJ chronią i a~crałą ·.)-

pieką mniejszości illarodo·we; francya U·· 

trzymuje \.Vi Algier.ze szkoły arabskrt. 
Pru-sy z p:Jdatków płaconych także przez 
Polaków tworzą instytucye, mające na et.
lu osłabienie łudnośdi polskiej. 

Te vśm faiktów d.owiodzą, jasn:i, że ,\. 
Prusach o swobod'zie, wohi::>ŚQi polityczmej 
szanow~u przekonań politycznych i ró
\.vnpści -01bywatełsiknej nic ma mowy i że 
Prusy są najwl:ęccj zacofanem pal1stwern 
"~ Europie. 
LE! .... 

Z róinv~r. stror .• 
W powiecie Essen odbywają się dziś 

wybory do parlamentu, przeto jeszcze w 
ostatniej chwili wzywamy Rodaków, aby 
każdy spełnił swój obowiązek. 

Prosimy nam też zaraz diolni e ść telc
fomcznie (nr. telefonu 1414) lub na karcie 
pocztowej ile gl·osów otrzymał kandydat 
polski 1ile kandydaci rniemieccy. 

Gelsenkirchen. Znaleziono zwłaki 
ośm~oletni e j Anny Szyidzik. Jakiś zbrio
dmairz po d>0pełni,eniu iednej zbrodna udu
si! biedne: dziiecko. 

Wattenscheid Polakożercza centrowa 
„Gelsenkirchen er Ztg .. " oburza się strasznie 
że Polacy pps tano\\ li li przy wyborach ko
ścielnych nai wlasnych glo,SQl\Vać kandy
datów. 

Do dzisiejszego numeru załączamy 
obrazek 'I kwity do za,pisyw.ain~ a „Wiarusa 
Polskiego,". 
.,,.rn-e..t:rr 5< 

Rozmaitości. 
Pomnik Władysława W erneńczyka 

dla katedry na Wawelu. W cichej swojeJ 
praicownii: n~ via FlaminJi.a, Ziai bramą „dei 
PKYpol-0", kończy, A 1n1o111i Ma<l!ejski pomnik 
Wladysfawa Wemeńczykia, ja.ki: JEm. kar
d)'1na~ Puzyna zamów.il u n~egp dla katedry 
nai Zamku krakl()l\V'skim, gdz1:1e już jest po·
mniik jego dłuta, prze<lstawiający. królo·W~ 
Jadwigę. 

Jeślil sa1rkofag Jadrwtigµ,, caly z bfalego 
marmuru, posiadai nJ;ezirównainy wdzięk 
prostoty i, poez.yi w1 postaci ZITTl)arlej król·o~ 

wej, śl,li:czny pomm,k Wladyslarwa Wame1'l
czyika odzinaiczai s&ę bogactwem rmatery;ailu., 
zestlaiW\imieni marmum z: br,onz:em, na1w~t 
złoceni.anni, jakie do kruszczu zastosowa
n9. Nadto, poin.iewari mai ,stanowić pendent 
do pomnika jego ojca, Wlad'ys[awai J agiel
ly i. stairu..e 111aprz.eCli.iw tegoż, poi drugiej strn 
nie naiwy glównej w kaitedlrze, w;i~ naikry
ty jest, jak tamten, ba1lcktielUlmem. 

N~ezrównanie jest biogaictwo, pięklnośc 
rzadkich mCN'trnurów, ja!lcie wstały ueytc 
dQ pocliStawy pomnika. Skla.dają silę nań: 
t. zw. rosso antjco, różmvy marmur, splXll
waidlz<:;ny z Grecy,u i zilel.:>11llwwaty, także 
rzadki i kosztowny. U gófYl podstarwy, 
P}Od postadią leż~cego krółai, biegn,ie g-Otty
cki, broorowY rnap~s„ 

Sama1 postać Wa,rneńczyka, OCZYiWi
ści'e, jest 1ideałną. Tak samo jak J.adiwtig1, 
nie mamy portretu s~bi Ja~ielly. DoichJ
w.ruty się tylko pieczęcie, a·le z tych tru
dino jest coś wyd~być. MlodiOdaJnyi krói, 
ul'runy z. bronzu, leży. w k,oroni:e .i ·zbroi; rę
ce złożone na pi·ersi, spocZYiW'aJą nai Szczer 
bcu, wz.)rowanym według oryginału (ztnai 
dującego się, jak wiiadmnoi, 'W! zbiorach w 
:Ermita2u petersiburskli:m, dQką<l! s~ę; d-0stał 
drogą ku.pnai ze zbiorów P!Oi p·. Bazylew
sk·ilm). 

Nie wi.emy tyrko, czy przy mrO!ku, Jaki 
panuje w naszych świątyin.uach i w glówtfleJ 
naiw~e katedry ko}oryt niaJnnurów wyłd211e 
tak, jakbY, n.a t()I zasługilwl3!ł. Kor.:>na na 
głowJe jest zln-cc1J1ai1 hk samo siatkai diru
ciiaiJtai na zbroti, wycyzd-0iWa!I1a ;naidzwy„ 
cz.ajnre stairannie. ·W k\o1~ wprtl1Wia~1c 
są topaz:y; i ametysty, ai nai pj::erścieniu 
lYly.g,zczy szafir. Potwia<lhJ.ą, że jedlna z paf1 
polskkh, ks;ężn!kzka1 R.óża R.aidzi;wHlówna 

Z Nieświeża, ~1ied11a,j.ąc pracownię A. 
Madejsk1iego, 01ii.t.lm1wałai s; ę dać szafir dQ 
p1ierścteniai Wa·rneńczyka. 

Sądzą, że jeszcze w rnku bieżącym 
pomniik Warneńczyka będzie mógl być u
stawi{)ny w katedrze n.a Wawelu. 

\Vęsoły kącik. 
Humor warszawskL 

Roootnf.JCy ma!rooowcy jedinej z fao~ 
w W a1rsza wie puścih w 1 obieg mba:wną 
OOez.wę, "\\nydrwtiWającą paitatyczne pubLJ
lfficye socyalistyiezne, n.a.wotujące do 
„strejikówi powszechnych" z lada poiw1oidu 
lub powru: Odezwa ta brzmi: 

T ,owarzysze. .t TowarzyszkJJ1 
WreLldie nieszczęście! Umairl nasz głó„ 

wny przywódca, c.adlyic z P.acain{)!W.a!. robo 
UCZOflY i ka!balista. .z powodu tej żał1oby 
nieci} \vszystkn p!a~ze ! Niecb strun~ wszy-

~ 

stki.e koreie, ' szystkie fabryk.i! SkłcpY;' 
IJ1lech będą zamkmęte ! Niech usiame 
wszel:kfJ ruch k.olmvy ! Nloch nawet '\ Ołła 
w Wiśle nie p!ynie ! Ppkażmy co może
my! 

Niech żyje t-0 i ow-0 ! 
Niech żyje ten i ów! 
A z tamtern precz! 
Komd~et Centralny, Międzynarodowy, 
1.000,000 cgzempla·rzy. 

Gerthe. Spowiedź św. o<l środy 2(J 
wrześ~a rano. Kazanie po ~o l. o godz. 5. 

Witten. Spow;1edJź św. ·od soboty 23 
września rano. K.azania \\ niedzielę o rY<J<lz 
10 i Ol 4. <> • 

Bochum. W kościele św. A11t()nieg.l 
kazanie w niedzli elę 24 września p:::i p ot {) 
g()dz. 4 11 potem sposobność do spo wiedzi. 
św. 

Ueckendorf. Spo,wiedź św. od soboty 
23 wrześ1111ai rano. - K.azanie w niedzielę 
po pot. o godz. 4. · 

Towarzystwo św. Józefa w Horsthausen 
urządza w ni e dzielę na dtJ in 24 wrześnfa b. 
r. 9 roczni c ę istnienia swego, na sali , gdzie 
zwyklei, u gościnnego P. J(orte'go, potączo
nai z koncertem· oraz teatrem. pt. : „Aby 
handel szed1ł". Bratn:e towarzystwa, k tóre 
zaproszeinie otrzymały, uprzejm(e zapra
szamy, oraz te to·warzystwa, które zapro 
szenia me o-debrały, prosiimy, aby r:: czy 
nas swą obecnośdą zaszczycić. Prosimy 
przybyć z chorągwią, lecz bez pałaszy. 
Zarazem za1prasza tow. RD'daków z ttors t
hausen oraz z okolicy na swą uroczystość. 
Przyjmowanie bratniich towairzystw o 
godz. 20 po pot. o godz. 4 udamy s[ę de> 
kościola na pnlskie nabo.żeństw,o. Po na
bożeństwie dalsza uwczystość na salL 
Wstęp d;Ja, czli0111ków 30 fen„ dlh g~śc1 
p.rzed czas.em 50 fen., przy kas!' e 75 fon~ 
Uprasza się czloo.ków oraz Roid.a1kó\v () 
jaik naj]iczi:1111ejsz,y udz.ial w uno-czystośd~ 
K.tOtby sobie życzyl zostać członkiem na
szego towarzystwai, może taikże przy ka-
sie dać się wp-is.a·6. Zarząd. 

Uwaga·: Uwiadamia się członków, iź 
zebranie o.dibędzre sf'ę o godz. 110 po wiel
kLem nab{}żestwie w celu załatwrienia róż
ny.eh spraw tow. Uprasza, siię członkó'v ~ 
liczny udziial w zebrainJ.u. Cz.lotnikowie oraz. 
chorąfui winni się już o godz. 2 st'iwić w, 
komplede na salę. Nadmi.:enia1 się, ,tż każ
dy ~zfon-ek, który karty posiada, winiem 
się z niiJch uJścić -na wstępie przy kasie. w ~q~ I 

• 
WIECE „SWI.ĘTOJOZAf ACIA" 

od.będą się w ~edzielę dnia 24 t. m. w miej
scowościa'Ch: Gerresheim p. Diissełdorf;,. 
Oberhausen, Kastrop, Horst-Emscher. 
Dortmund 1 Recklinghausen-Siid (Broch). 

BH·ższe szczegóły później, (3~ 
Komitet „Swiętojózałacia". 

Baczność członkowie „Zjedn. zaw. p81."'! 
Mężem zaufanta dla Meiderich jest o

branY, Walenty. Stanek, Vilktoriastr. 49. 
Mężem zaufanfa na Bruckhausen-Ał=

sum Wcjc.iech Mięta, ul. Alsenerstr. nr. IP 
M'ężem zaufania· na Hamborn ·\Vm

ceinty Sf(?kP.erski. 
Tyllko tym os.obom wolno sklad.k.i mie

si ·ęczne zbierać. Uprasza się Szan. czflVn
ków, ażeby nie ro bm mężom zaufanila tru
doośCi, tylko potnfiortn-O'Wali swoje żony „ 
gdy męża niema w domu, aby one skladk"
miesięcMe plaQily. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie"-

Wiec „Zjedn. zaw. poi." w :Essen 
odbędzie się W1 niedzielę idniai 27 wrześni.ii 
na saH p. van de Loo1 przOOl ipoł. o godz. 11 ... 

No porządku dzJ:,ennym: Sprawy hut
rticze, ·nowe prawo gón1i1.cze i inne ważne: 
sprarw;y. 

„Zjednoczenie rawodowe połskiie". 

Wiec ,,Zjedn. zaw., poi." w Neumilhl 
o<lbędzae się w nnedzi.elę -dlnia 27 września 
PO· pot o godz. 30 w bka!.u p. Eikhoff, przy· 
ul. Kniipp-estr. Na porządku dziennym : 
nowe prawo górnicze, zmi.aina ustarw i inne 
ważne spra,vy. Uczny. udział ·pożądany„ 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Sprawa wybor6w. 
W czwartek, 21 września odbędzie .sfę 

posłedzenłe „Głównego komitetu wybor- . 
czego polskreg<>" o godz. 1 wieczorem, 

a o godz. 8 posiedzenie »Komitetu po
wiatowego"! 

Obydwa posledz.en,ia odbędą &(ę w ES. 
sen w lokalu p. van de Loo przy ul. Scllłi
tzenbabnstrasse. 

„Ołówny komitet wyborczy: polskl" 
uI<omłtet powiatowy dla powiatu esse~ 



Ul(LADANIE PALD. .Materye uklada w 
ialdy J>()dlug każdego wzoru, predko ~ po ce
..na,ch najtańszych. f' ARBIBRNIA OALLUSCH
'KE. PRALNIA W BOCHUM. Teł. nr. 911. 

fHle: Hofstede, Hernerstr. 2$1; Herne. 
Bahnhofstr. ~2. 73, 134; Ełckel. Rohtn2hau· 
sea. Lmdeo, Hattłn2en, Lan2endreec, Włtteo, 
Amlen, W erne, LiłtgendortmWJd, Marten. Ka· 
strop, Watteoschełd, Kameo, .Marten, Dortmund. 

Baczność Katernberg ! 
Proszę Rooaków, którzy kupiili ode

mnie sprzęty domwe (meble), ażeby do 
dnia 25-26 t. m. truk,owe zabrać raczyli. 
Odjazd nasz w. strony rodzinne dniai 27 t. 
m. Proszę zauważyć, ·iżby w przedWlllym 
razie porozumień zlyieh nie bylo. 

Z szacunlkiem 
Franciszek Pietrzak, 

l(atemberg, HeSislerstr. nr. 4. 
Uwaga: Mam jeszcze na' sprzedaż stół 

.kuchenny, szafę za szlem, kuchenną i 
maszynę do szycia. Rodacy s'korz.ystaijo1e 
z tego, a .osobliwie nowożeńcy. Sprzęty 
krótko używane. (2) 

il • • • • 
••••••••• 

NajstarsY,ym krawcem polskim = 
w Laar jest lfł 

lłl • Depa 

•
• przy~nlicy Kaiserstrasse nr 99., 'd 

który ocl8tawia ubrania najlepiej ~ 
•• i najakuratniej co poświadc7iyć 111 

mogą, liczni jego odbiorcy. Ubio- • 

• ry .z: jego warsztatu leżą dobrze • 

•li są jak najlepiej odrobione, a ceny = 
-· są bardzo tanie. (10) • 

·-············· 
DLA POLAKOW NA OBCZYZNIE I 

wychodzi w Bochum w Westfalii już rok 

piętnasty pismo polsko-katoLickie, narodo
'Ne i ludowe pt. 

WIARUS POLSKI 
które co tydzień załącza bezpłatny doda
tek religijno-powieściowy Pt. 

„POSŁANIEC KATOLICKI" 

„Wiarusa Polskiego" prześladują wszyscy 
wrogowie robotników polskich dla tego, 
że "Wiarus Polski" jest p!ismem robotm
czem, że broni robotników i o ich dobro 
się stara. Z tego powodu prosimy naszych 
traci robotników na obczyźnie, aby roz
szerzali to swe pismo, aby wrogowie ludu 
nie zdołali go zniszczyć. 

Prenumerata wyn1osi1 na pa:Mziernik, 

Histopad i grudzlień 

TYLKO 1,50 MR. 
a z odnoszeniem do domu 42 fen. więcej. 

eostbestellungs-Forrnułar. 
Ich bestelle hiermitt bei dem Ka0iserJi. 

c hen Po5tamt ein :Exemplar der Zeitung 
„Wiarus Polski" aus Bochum (Zeitungs. 
. pre.isliste 128) filr das IV. Qua:rtal 
1905 und zahle an Abonnement u. Bestell
geld 1,92 Mik. 

~~ 
";::! ·~ 0$:;.. ·::;;;; . 
'o S g, 
r:: ~ Q.) 
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~~ 
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Obige 1,92 Mk. ~rhaJten zu hahen, be~ 
schem1gt. 

. . . . . . . d. . . . . . . 190„, 

Postbestellungs-Formular. 
Ich bestelle hiermitt bei dem Kaiserli

chen Postamt e.in Exemplar der Zeitung 
„Robotnik Polski" aus Bochum fiir da.s IV. 
Qartal 1905. und zahle an Abonnemoot und 
Beste11ge1d 0,68 Mk. 
.... I 
i:l ~ 

"O ·· -
~ ~ 

:14 d ,.... 

.g ~ ~ 
·-N C.) 

171 "" ·~e·~ 
;; '"C 
~ ~ 

_ Obige 0,68 .Mk. erhailten zu ha1bcn, be-. .. 
sche;inn·gt. 

. d. .. 190„ . 

Zmiana parafianie 
„ Brucll-.. 

W Hoehlannark odbędą się, 

wybory 
tn11111~ dnia 20 wrześn a ~ 
od godziny U do 12 przed poł 

po poł. od godziny 3 do G. 

KODITET. 

••••••••••••••• 

2n.~t.•nn·•• 
l!łtułarttł6 łełl 

przyjmie zaru na etałe 
złmowe rob ty d' bu:
d •Wli i meble ''r&Z 

ue•nia. 
Polecy rodzi ~e pragal\c 
aby d.zit>cko ich dobrze 
eię wyucz,ło rzemiosła, 
niech się Mi.tye~mia t 
lub półftiej zgfoozj\ do 

dana Jt>nuh 
w Ewing. 

pr~y Dvrtmun zie, zn.rnz 
przy .kościele kat >l:ckim. 

Słnż~a P *"'łka 
możeż 1 e ę •głosić od 1 
października 

r.. P•otr Baron, 
.Baukau p. fJ erne 

Gothest·. 15. 

, 
... ..... , d' h, s _ •• „ .• a ... ~ 
•c~ • Cotylko wynly ~ l 
ksiciżki do nabożeństwa.: [" 
~ 

m 
~~ 
~~ 

DO BOGA. Mały zgrabny format ł 
POBOŻNE MODŁY. Mały zg.1 

, dla mlodzieiy. „ ... 
MODLMY SIĘ. Sredni l"ormal " 

BOŻE BĄDŹ MIŁOŚCIW. Pow12ec111• 
ceniona książka dla dorosl:ycb, w qra'b- ł 
nvm formacie. 

BO~t~~,~~ tl~!fm?~i~~!!:i.) (Drukowa• ~ 

• w celu powiększeniA interesn domo- • Służąca 
• wego sprzedaję: li 

m 
~~ 

ŚPIEWNIK KOŚCIELNY pod tytułem: 
~b!Q,~ uaJ:~il'®~jj. ll ~~~ ll!.łT• 
Wi~llJ'~bl pt'.,ęj~:g.i!. k~!ii@~QllD:J:Dlt., 
zestawił do poboznego uzytku w kosclełl 
i w domu X. F. Odrowski, pleban w Na
wrze, z dodaniem treściwei ksląłłd 
do nabożeństwa. - Dogodny format. 

• .honu1. 3 wnzy • .
1

. Polka. 

" 

zaa,1c zie zaraz tłozbę 
llilf to jest wóz warzywny. do wyjazdu i tak 

l a i gustowna oprawa. Stron 868. 
~ 1 ~ ksi ;Jżlci zaopatrzone so w aprobatg Przdwlełlłl 

Jl:im Z ana ,,kar11. ·1 do węgli Itl I ed złilSld 

•
• Szałaga w Bolmke !! I Herne, Ncw1t 24Neus.tr. 

Wladi nej i starannie wykonane w gustownych oprawaot. 

Odsprzedającym razsełam na ządanie mój cennik. 
\ 

m wa„ne ·s r. J 48. ,,... ••••••• ••••••1 Us~wy S. Buszczyński, Toruń (ThornJ •. • 

ł 
Druarnia na. kładowa. introligat. i hurtowny skład pap11„ 

Wszystkie powytej wymienione książki 
są do nabycia Poszukuję na stałe 

.podróżującego. 
·- Znn.jomość hltejszych stosunków 

i języka niemieckiego koniecJ1na . 

Proszę o piśmienne zgłos6enia 

J. Kwiatkowski, 
interes bar. dlowo-korni:rnwy 

w Herne. 

BACZNOśC ROBOTNICY! 

W Bochum wychodzi 2 razy tygodnio
wo pismo robotnicze pod nazwą: 

·ROBOTNIK POLSKI 
z dodatkiem pt.: 

„POSŁANIEC KATOLICl(I", 
v.: którym mieszczą się ewangielie, kaza
nia, piękne pow11.eści itd. 

„R.obotnik Polski" jest pismem szcze
rze polskiem j katolickiem, które gorliwie 
zajmuje się sprawami robotniczem1. 

„Robotnik Polski" kosztuje na caly 
kwarta! tylko 

50 FENYGOW 

a z odnoszeniem do domu 18 fen. więcej, 
to też łatwo każdemu za te parę fenygów 
pismo to sobie zapisać. 

K.toby chciał, abyśmy „Robotnika Pol
skiego" posylali jego krewnym w Polsce, 
niech nadeśle nam 68 fen. w znaczkach i 
dokładny adres, a gazetę poczcie przeka
żemy. 

Postbestellungsformular. 
kh bestelle hiermit bei dem Kaiserli

chen Postamt em Exemp~r der Zeitung 
.,Robotnik Polski" aus Bo•chum fiir das 
IV. Quartal 1905. und zahle ain Abonne
ment und BestellgeJd 0,68 Mk. 
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.g ~ ~ 
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P..~ ........ 
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Obige 0,68 Mk. erhaltein zu haben, be
scheinigt. 

... ' .. d ... · ..... 190.„ 

?ostbestellungs-Formular. 
Ich bestelle hiermitt bei dem I(aiserli

chen Postamt ein Exemplar der Zeitung 
„Wiarus Polski" aus Bochum (Zeitungs
preisliste 128) ftir das IV. Qua1rtal 
1905 und zahle an Ahonnement u. Bestell
geld 1,92 Mk. 

Obige 1,92 Mk. erhaJtern zu hab.on, be
s.cheinigt. 

• . . . . . . d. . . . . . . 190.„ 

dla tow tt rzystw 
wykonywa 

prędko i tanio 
Drukarnia 

.,Wiarusa Pol· 
ski ego" 

w I slęgarni ,Wiarusa Polskiego' Bochum, 

ł 
lłlalbteser str. 17. 

w Bochunt. 

w księgarni Danielaka w l\raune, ul. D\\ orcowa, . _ 
w księgarni Józefoskiego w tl' Jl e, ul. Dwor- ł 

· cowa 52. . 
w ksiągarni Józefoskiego w· Dortm.nmlzie4 ul. · : 

Nordstr. F 
K 

najlepsze 

Oło !a~~!~Ju zbiegu o-

koliczności bardzo taaio. 
BocJ-,um, Wilhelwstr. Hl 

ł 
We wszystkich składach trzeba iźa,dać książek 
do nabożeństwa, wydanych przez Sylwestra 

Suszczyńskiego. 

M 4' + SS*iii·U --~ 

Czytać gazety 
powrn1en dziś kaedy poważnie myślący 

czlawiek. lm więcej gazet kto czyta, tem 
lepiej. Ktoby zatem obok „Wiarusa Pols." 
pragnąl mieć pismo z Polski, temu między 
innemi polecić możemy 

Gazete Toruńską, 
•która zawsze stała po stronie Polaków na 
obczyźnie. 

Przedpłata na przyiszły, to jest czwarty 
kJWait.ail, cziy~i na paźd!Z'Pernik, listopad i 
gmdz,1eń wynosi tylko 

1 MARKĘ 50 FENY GO W, 
a z odnnszeniem 1,92 mr. 

„Gazeta Toruńska wychodzi sześć 
razy tygodniowo. 

Jeżeli abonent umrze wskutek nie
szczęśliwego wypadku zaraz lub w dwa 
tygodnie po wypadku, wypłaca Wydawnł· 
ctwo zwykle z dobrej woli nie z obowiąz. 
ku pozostałej rodzinie 150 marek jako 
wsparcie na pogrzeb. I(ażdy aibonent Ga
zety Toruńsikiej" otrzyma na Gwiazdkę 
zupełnie darmo wielki Kalendarz na rok 
1906 pod tyt.: Rocznik Maryański. 

Postbestellungs--Formular. 
Ich bestelle hiermit bei dem I(aiserh

chen Postamt ein Exemplar der Zeitung 
„Gazeta Toruńska" aus ThJorn filr das IV . 
QuartaJ 1905, und z.ahle an Abo.nnement 
und Bestellgeld 1,92 Mk. 
» 
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Obige 1,92 Mk. erhalten. zu haben, be
scheinil€t. 

• • • • ._ . . .d. • • . . . • 190 ... I 
Kaiserlicbes Postamt . . . . 

----·---------------
Postbestel:1rngs· Formular. 
Ich bestelle hiermitt bei dem Kaiiserli

chen Postamt efo Exemplar der Zeitung 
„Gazeta Toruńska" aus Thom fiif das IV. 
Qu~rta1 1905, und zahle an Aboinnement 
und Bestellgekll 1,92 Mk. · 
~. 

,.§ -~ 
O\ is 
~ ~ ~ 
::. 8 ~Il 

"= .,. a 
„ .... t"\ '-" 

.:c to.:::!: 
p.. Q) 

~. '"" o '1:1 
~ et:I 

Obige 1,92 Mk. erhaltein zu habe:n, be
scłrnldl~ gt. 

• . . . . . . d. . . . . . . : . . 190„. 

CZYTAJCIE 

Przyjaciela 
który jest ze względu na liczne dodatki'„ 
najtańszem pismem polskiem. 

„Przyjaciel" wych'Odzi w Toruniu trzY( 
razy tygodniowo na wielkim arkuszu i ma 
następujące bezpłatne dodatki: Rodzina. 
Chrześciańska, tygodnik, Przewodnik 
Naukowy i Literacki, Szkółka Polska, Go
spodarz, Kupiec i Przemysłowiec. Mie. 
sięczniki: Ogrodnik i Pszczelarz kwartal~

nik. 

Każdy abonent „Przyjaciela" otrzyma 
na Gwiazdkę zupełnie darmo wielki Ka-
lendarz na rok 1906 p. t. „Rocznik Maryań
ski, Kalendarz katolicko-polski dla wszyst„ 
stkich stanów." 

Jeżeli abonent „PtzyjacielaH umrze ·· 
wskutek nieszc~ęśliwego wypadku zaraz
lub dwa tygodnie po wypadku, wypłaca 
„Przyjaciel" zwykle, z dobrej woli nie z: 
obowiązku, pozostałej rodzinie 150 marek 
jako wsparcie na pogrzeb. 

Postbestellungs-Foimular. 
Ich bestellc hiermit bei dem Kaise r1 i

chen Postamt ein Exemplar der Zeitung 
„Przyjadel" aius Thorn fiir das IV. Quan al 
1905 und zahle ain Abonnement und Be ~ 

stellgel.d 0,99 Mk. 
.... 
c I 
""'d 
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~ ~o 
.g ~ ~ ·: ~ ~ 
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~~ 
Obtge l ,92 Mk. erhalten zu habein, be

scheinigt. 

• • • • • .d. • • • • • • 190„r 

I(aiserliches Postamt 

Postbestellungs.-Formular. 
Ich bestclle hiermH bei dem Kaisen. •.• 

chen Postamt die Zeitung ,.,PRZYJACI.EL 11 

a;us Thom filr das IV. Quartal 1905 und 
zahle ami Ab01nnement 75 Pfg. (und 24 Pfg~ 

Bestellgeld) . 
~~ 

't:I • .... 
.!! ~ . 
~s~ 
"O a;S Q) 
..... ~o 
-~ O'J"~ 
Cl. tj 

"g.B 
~-col 

Obige 75 Pfg. (wnd' 24 Pfg. Bestellgeld~. • 
erhalten zu ba.ben bescheinigt 

" • • . • ~ -. . d. . ~ 190.„ .. 

Za łuk. i.aklad 1 "tt4•k-cYI oJ Jbwie'1:dalu A• ł • 11 Br• i 1 I i „ Bocbam ....- Nakladtm J -'ldoJJkamf Wydawllłchva „Wła ni.u Perłtkit-llo" 1l' Boch1m. 
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laid1łeruit . pt~•• l1dow~ ·dla Polak6w u 

W:rcbol!~ codziennie z wYłatkfem dni poświatecznycb 
Pricdplda kwartalna na poczcie i u listowYch WYDOS.i 
l mr. 50 fen., a z odno!zeniem do domu l mr. 92 fen. 
... Wiarus Polski„ zauisany Jest w cenni.ku pocztowym 

I lml·ę laże za Wlarc I DJczyznc I 
Za Inseraty plac! sie za mletsce rzadka drobl!ego drmt• 
ogloszenia zamieszczone przed inseratami 40 fen. kle 
często ogJasza, otrzyma rabat. - Listy do „WiarHf 
Polskiego" nalei;y frankować i podać w nich dokld· . 

pod znak3em „t. :oolnJsch" nr. 128. ny adres piszącego. Rekopisów sie nie zwraca. 

Redakeya, Drukarnia i Ksiągamia znaJduji:; się w .Hochum, przy ulicy Maltheserstrasoo. - Adres: „ Wiarus Polaki", Bochum. - Telef o n 11 nr· 1414. 
,.; ___ _ 

Rodzice polscy! Uczcie dz.iecl swe 

Fitiówłć, czytać I pisać :>O polsku! Nie jest 

kJ~m, kto potomstwu swemu zniem· 

~ey( 1łę pozwoli t 

Cholera ustaje powoli. 
Od 16 do 17-tego b .. m. zgłoszono w 

Prusaieh 10 zeslabnięć podejrzamych o cho
lerę i 5 wypadków śmierci, od 17 <lo 18-
tego zgl0iszon01 3 dalsze zesłabnięcia i 1 
'vypadek śmierni, razem do·tąd 202 wypad
ki zestabn'.ęcia 11 75 wypadków śmierci. 

W Jenie rozpoczął w niedzielę obrady 
kongres niemieckich socyalistów. 
, 

1.a kongres przybyła cała frakcya sio
~:v_alistyczna 1 około 350 delegat6w1. Po 
powi<tani:u przemawiał pi.erwszy Bebel; 
przewodniczącym obrano Singera. 

· Ogólniie spod.ziewają s:ę, że obrady 
kongresu będą burzbwe, chodaiż Bebel za,
ręczaf. że przecriw11J1e będzie jedność i z1gio-

· da. • 

Granica zostanie otwartą dla dowozu 
mięsa? 

Protesty wnieskmc ,,,. skutek drożyzny 
mięsa· miały, jak donoszą, ten skutek, że 
granica rosyjska zostanie ni.ebawem o
twarta! dla większego dl.:.>wozu by<l!ła n.a 
rzeź. 

Konserwatyści wiad01mość tę przyjęli 
z niedo;wierzan1em. 

Telegramy. 
W a r s z a w a. Rozrzucono tutaj ode

zwę socyalistyczną, która zapowiada nowe 
zamachy na wyższych urzędników. 

Petersburg. Komlisya pod prze
wodniictwem hr. Solskiego rozpatruje obe
cnie sprawę składu gabinetu ministeryal
nego, który utworzony zostanie na wzór 
angiełsk\i. 

Tok i o. W urzędzie marynarki od
kryto sprzeil!!ewierzenia popełnione przez 
3 płatniczych w wysokoścJ 330 tys. jen. 
Wiadomość ta wywołała pewne zaniepo
kojenie pomiędzy ludnością. 

Rzym. Trzęsienie ziemi w południo
wych Wł-Oszech powtórzyło się chociaż z 
mniejszą gwałtownością. 

Pe te r s b u r g. W Baku obawiają 
się nowych zaburzeń. 

Polacy l ł „ 
O i.lCZjlZl1l e. 

Wiec „Związku Polaków" w KaiStropie -
ciekawy epizod z policyą. 

Obrady wfoca, który odbył się ubCe
glej niedzj[.eli' w I(ottenburgu na salli p. Bart 
Hnga, zagaił i przewodniczyl im p. Ber
naird Żmudziński z I(aistrop. 

Ponieważ zamierzano odśpiewać 
pieśń kościelną, wezwał p. żmudziJski zwy 
kfym zwy.czajem zebranych, by naikrycia 
z glowy zdjęli. 

Do:zorowali· wiec umundurowany 
wach1mstrz oraz komisarz obwodowy 
Oohrke z Dortmundu. 

P o odśpiewaniu pl.cśni spostrzeżono, 
że komisarz obwodowy Oohrke z D()rt
mundu nic zdj~ł kapeluszai z glowy, mimo, 
Tie byl w cywiJ.nem ubraniu ~ nie piOsfadał 
Odznaki pC>licyjnej. 

Wsikutek tego p. Żmudzt1ński1 za.zna
czyt jeszcze raz, że prosi wszysbkJLe osoby 
cywi1lne znald!uJ;Jce się na ~i, by zdjęły 

I 

kapelusze z gł01wy. Gdy •p. Oohrke do \Ve 
:zwania się nie zastosował, z.wrócił sr:ę p. 
Zmudziński ·w'Prost .eto p. Gohrkego, by 
zdjął kapelusz z glowy. 

Palll Oohrke ·odparł dość głośno i opry 
skliwie, że jest komisarzem obwodowym z 
D0rtmurudu, że p. żnmdzti11sk11 go zna osobi
ście i prosił, by mu nie przeszkadzano w 
wykonywaniu swych funkcYji, gdyż chwy
ci się „odpO'wiednich" środków. 

Wobec tegio p. Żmu<llziiński udz1eb'ł 
na razie glosu panu Siekierskiemu i 
posłał po książeczkę za·wierająq brzmie:
nie pruskiego. prawa. J1 zebran\'1ach tl stowa
rzyszeniach. 

Gdy P. Siekierski zakv11czyl swe tre
ściwe przemówieni1e tyczące s~ę pOłlożenua 
Polaików na •Oibczyźnte plJd względem opie'
ki duchownej, p. Żmudziński 1od.czytal po 
niernf edm § 4 pruskiego prawa o zebra
niach i zwrócił się dJ· waichmistrza, by do 
zdjęo1a na1kryc(a z głowy zni1ewolil drugi-e
go urzędnika: znajdującego się nC11 sali w 
'lllbrarnu cywilnem i bez odznaki poHcyj,nej, 
którego zachowanie s:ę obraża• zebrany.eh 
\\'i eOOi\\I n ikÓ\\r. 

Pan Gohrke - widocznie zbity z tropu 
energią przewodni·czącego - odpO\viedzliał 
że kapelusz zdejmi1e z głowy, 1ecz przewo
dniczący ma się pC>starać, by 111:e było prze 
ciągu na sall:1 

Pan Żmudz.il1ski kazal \\ów.czas prze
konać się, czy drzwi li alk.na pazamylrnne; 
gdy stwierdzono, że tak jest a 1p. Oohrke 
mimo to kapelusz na głowie zaitrzymal, za
znaczyl p. Żmudztil1ski, że bierze za świad
ków zebranych, 1ż n1i,ema przeciągu na: sali, 
wobec p. Oohrkego1 poczyni s:ę u władzy 
1odpowiedniie kroki. 

Następnie. prz.omawial p. Marei.n far
czyński z ttabingho•'rst ·O stosunku Polaków 
na obczyźnie do kraju ojczystego i ob01-
w1'.ązka·ch :wobec niego. 

Pan Marcin forszpa111iak w trafny spo 
sób scharaJkteryzl()wat p0istępowan~1e pru
s~i1ej policyii w.obec wo1nych obywateli, 
przytaczając przykłady, jaik wta1"gnięci.e 
poJi,cyi w I(astmpie na salę, na której ()d
bywala się zamknięta zabawa i zajście z 
urzędnikt:em polkyjnym, który na grzecz
ną uwagę mówcy na biurze policyjnem 
(Jdpo-w.ied21ial: ,,Machen Sie kehrt und ma
chen Sie dfe Tiir von drusen zu". 

Pan Michał I(wiatkowski z Bochum 
porównywał kulturę polską z kulturą nie
miecką wyka·zując na przykładach z prze
szości i teraźniejsziośc.i wyższość moral
ną kultury polskiej nad niern1eoką. 

Stosunek ,,Związku Polaków" do 
„Straży" przedstawi! p. żmudz1iński, po
czem. przyjęto jednogtośnie wszystkl"c trzy 
rezolwcye uchwalone na ogólnym wie·cu 
„Z\\ iązku Polaków" odbytym we ·Wanne. 

W końcu zap1ytat się p. Żmudziński o
becnych, czy komu mt:mo zamkniętych 
drzwi i ok:~e.n nie dolkuczal przeciąg lub 
czy się 1kto nie naba1w1il P'Qdczas rozpraw 
zaz1· ębienia? W śród wesołości odpJ,wie
dziano ogólnie przecz.ąco. 

Pieśnią kościelną zako(JczonC> spokoj
ne i poważne ·obrady około godziny 
ósmej \Vi·ccz.orem. 

Głosy rosyjskie. 
l(wcstya Polska łączyła dotąd ściśle 

czy110wnktwo rosyjskie z N ·emcami, mia
,nowici.e hakata1 czyniih, co mogła, by prze
szkadzić reformom w Polsce Pod Moska
lem. Dla tego nie bez znaczenia \\'10bcc 
bliskiego zw>o'1an11a dumy państwowej jest 
stanowisko, jaikiie wobec Nli.emiec i ich dą
żnośqi1 zajmuje opinia publiczna w Rosyi. 
W czornj zanotowalhśmy fakt, że Rosya 
oddała prze\VÓZ '\\·ojsk z Mandżuryi towa
rzystwu austryackiemu a nJ.e, jak się sipo ... 

dziewano, niemieckiemu, Dziś podajemy 
id wa znamienne głosy gazet r>osyjskkh: 
przychylnej nam „Rusi" i pólu1rzędowei 
„Nawoje. Wremii". 

„Ruś" ogłasza wiaidomość, że N!:emcy 
starają si'ę O• stacyę w.ęglową dla swej flio._ 
ty na morzu Sródzi.emnem ll zaznacza, że 
dla Ni.emiec widocznie pokój rosyjsko-ja
pof1s.ki zawarty zostal za w1eześni·e!, za nim 
przeprowadz:il~ zdołały swe plany na 
Wschodz.[.e i charakteryzuje p()lityikę za
borczą rządu niemieck,!1eg-0. 

Bezpośrednio obchodzi nas, co· p~sze 
„Nowoje Wremia". 

Wspólpraco'W nik pólurzędoweg.o pi
sma rosyjskiego pisze o Polaka·ch między 
innemi, oo następuje: 

Mądre i trwale usunrięaie zatargu ro1-
syjslw-polskieg10 będzie się przedlużalo 
beznadziejnie d0tąd, dopókd sprawa111ji1 poi- ' 
skfomi i polakam'i będą rzą<lz(1Ii, będą ura
rabialli1 ich myśli i •kształcili ducha ci, któ
rzy nie mają p3jęcia o ich wlaściiwościach 
duchowych. Latwo np. żądać temu, aiby po 
laicy przepo;Ji się patryotyzmem rosyjskim, 
kto się nie przekonał, jaką silę przedstawia 
patryotyzm polsk1i. Ni.epo.dobna go wyr
wać z duszy p0lskiej już choćby dla tego, 
że ten, ktoby się odwrócił oo ojczyzny po
tężnej i· bogatej, pokornie zgina kolano 
przed „mater d!.}lorosa", (matką boleśc.1) 
Qd której starają się go odciągnąć !J którą 
ponażają. 

I(iedyś, przeglądając zbiiór polski.eh pie
śni patry-oty;cznych, bylem zdumiony, jak 
bezpośredniość i glębia ucrnć mogą mier
ne zd101ności podnieść do pioe;tiomu twór
czośeli airtystycznej. 

W tern sam spQsób jest rzeczą niepo
dobną decydowao~ cośkolwiek o języku 
polsik~m. nie znają,c go•, albo też mając o 
nian pojęoie zaledwie powierzchowne. A 
tymczasem jest to przcpięk.n1y, do11Howa
dzony do niezwyil\ilej kultury i .gfady ję
zyk, posłuszny wszelkim, najsubtelniej
szym drgrn.eniom myśli u• uczuć, wszelkim 
vdcienioun harm0irniL muzy;cznej, język1 
dziękii któremu w przeciągu dwóch, trzech 
pok.oleń, warszawscy niemcy i francuzi 
przeksztalcają Sii•ę n.a polaków. Można na.
ITczyć cale setki rodz:n w rodzaju Temle
rów, Szlenkerów, Pfeifrów, Szwedów, 
Fragetów, których obc·cnie wszyscy znają, 
jako boj.owni'.ków w irruę interesów poil
skich, których ojcowie, lub dz'iadiowie 
prz1ybyli <ln PblSiki w charakterze kultur
tragerów i poszukiwaczy zarobku. 

Nie sądzę, aby ci sami Ternlera.wic, 
Fragetowie, lub Szlenkerowie wyrzekli się 
swego wysoce kulturalnego języka nawet 
w pfątell11 pokoleniu na1 rzecz większ'Ości z 
liczby tych kilkunastu języków i narzeczy, 
których praw d·oi cyw1ilizacyjnego istnien':a 
nie myślałem ,1 nie myślę bronić, pJnicważ 
w to nfie wierzę. Język polski miał już w 
XVI stuleciu pierwszorzędnego poetę w o
solflc I(ochaniowskiego, a do jakiego wir
tu·ozostwia j śpiewności jest on doprowa
dzony obecnie, łatwo się przekonać, od
czytując chociażby wydane n.[edawno 
„Heśni u piosenki" Maryi K.oinopnickiej. 
Prawo języka polskiiegio. spoczywa w jego 
si.le wewnętrznej, w tern, że odpmviada on 
w zupclnoścli wymaganw.m najwyższego 
poziomu umysłowego, - Znając jed1en tyl
ko język pOilski, moiżna być wielkim poet1, 
wielkim filozofem, wie1kim matematykiem, 
ale •CZY może n:im być chod'ażby ma~orus, 
- posługujący się tylko swoją mmv·ą oj
czystą? Tam wlaśni·e, gdz~e język maJ.o
rosyjskii korzysta z szerokich swobód, tj. 
w Oalicyi, powstala wśród samy·ch malo
rusów partya, dążąca dlo zupełnego złącze
nia się z, na·rodcm 1i ję.zykiem rosyjskim. 
Jest to albo odis~pstwo dla odstępstwa, 
znane w historyi świata, alb{} też uznanie 

własnej niJdośOI i kulturalnej spójni z Ro
syą. 

Sądzę, że prędzej to ostatruie, albo
•wiem chloćby Rusini galicyjscy nfie w.iem 
jak wymyślali polakom:, mają onJ1 przecfet 
swoje wlasne szk()Jy początkowe, gimna
zya również posia.daią czysto1 „rusiflslqe„ 
(mówię o rząd10wych, prywatnych bowiem 
•ruikt iltn n'1e zabrania oitwierai~, ile się podo· 
ba). W tych wt:ęc warunkach, które pala
cy w I\rólestw1e Polskiem uważaliby za 
szczęście prawdzi•we, Rus"n; nie potrafili 
stworzyć nic takiego w liiternturze i nauce, 
coby stain1owtilo choć ó.eń wartości wszech 
światowej. Talenty najwyb;tniejsze wśród 
Rusinów piszą w dalszym ciągu albo pa 
rosyjsku, alblo po polsku. 

Ody.by wlościanom mówiącym niektó
rem1 narzeczami miejscowemi narzucić 
szkoły z wykla<l!ami w tychże n'1!rZe·czach, 
wówczas obrazU.iby się śrrrertel'nie, są
dząc, że panowie przez dumę nie chcą ich 
uczyć „paińskiego" języka. Cóż ro więc 
jest zaJ donikiszoterya upierać się przy tern, 
·co samod'Zielnie 1istn.ieć i nr·e może i nie 
chce? 

Pow!:em jedno tyl!ko - kończy aiutJr 
- że wiele istniejących ograniczeń diQlle
wa jedynie o.Uwy do ognia, podtrzymując 
ambicye, przewyższaJące m\Ożliwość kh 
zreahzowania w dzied1linie draźniącydt 
wymagań. 

, I 

Ziemie polskie. 
Z Prus ~achodnfob Warmii i ·Mazur. 

Puck. Miasbo nasze ma ludność prze
ważnie ka.tolioką, ale już bardizo rpotdlni:em
czoną (1514 katoliików, 562 protestaJ11tów a. 
tylk1o 46 żyiclów). Ew:ang;ieliicki zbór wy
staiwiiono tu z.a czasów pruskkh, r. 1780. 
Puck:i· P!01W~at utworzcma. r. 1887 ·z. części od 
wejherowskiego odszczepionych; powiat 
pucki istnial Jednak już za ·czasów panowa
nia polskiego, ale w innym sk:ładzr.e. Jest 
-0n najbardziej kaszubskim ze wszystkkh 
piorwiatów, bo w nim jest l(aszubów więcej 
jak trzy czwarte ogólnej 1udntości. Żydów 
w calyrn P·Owiecie - rzecz znamienna -
jest tylko 68. 

Grudziądz. . Wydawca „Gazety 
Orudz." p. K.ulerski, stawil siew środę nad 
wieczorem w więzieniu w Ber1i11lie, aby od
siedzieć swą m1es(ęczną karę więzieruną. 

Chojnice. Skazani swego czasu na 
śmierć przez tutejszy sąd przysięgłych za 
morderstw.01 ii namowę do n101rderstwa ko~ 
wal Gustaw Milbra.ndt i Augusta Schmidt 
z Neu.1-Battrow (?)w Prusach Zach. zostali 
teraiz przez cesarza ułaskaiwieni na dO.ży
wotn ie więzienie w <lomu karnym. 

Bank Zi~mski kupi'l od pp. Marchlew
skich w Rudkach w poWliecie świeckim 
folwark w obszairze około 360 mórg dobrej 
ziemi z ląkami: i dobremi budynkami. 

Z Wiei. Kr Poznańskiego. 
Poznań. Na sesyi radYi nadzorczej 

Ba11iku ZUemskJiego dniai 15 b. m, nastąpił 
wybór czlonka zarząd1u w miejsce zmarle
go ś. p. dr. K.alkstei,na. 

Wybranro jednomyślnne adwokata P~ 
Zygmunta Rychlowskiego z Ploznanda, a• 
zastępcą adw,Qlkata P. Józefa. Koperskiego 
z Poznania. 

Inowrocław. Towarzystwo wybor
cze ·zalożoine zostal w Inowrocławiu. 
wybu·chł w stodole, pefnej tegorocznego 
z:bi10ru, pożar, który rozszerzył się z ta:k:ą, 
szybk0,ścią, Cz ŚP!iący w stodole żołnierze 
z ledwością zdolaLi uratować żya1e. Mun
dury„ uprząż i tornistry spailily się. Ao
żar J)Owstal 'Ziapewne przez lckkomyśln-aśe 
żolnńerza. 

IMwrocław. T·Ql\varzyshrn wyborcze' 



za).tożone zostalo onegdaj \V . .Iniowroclarv.:iu. 
CeWm t01Warzystwa jest zbieranie fundu
szów na cele wyborcze. Najniższa sklad
kai rocma :w'Yoosi od członka 20 fen. Do 
zarząctu wybrano pp. M. Dutkie'Wicza: pre
zesem, C. f'Biegera sekretarzem, M. Gru
szczy11 s k1·~ego skar:bnikliem. 

"'. -=·lsztyn. KIOlonii1sta Daillmann ze 
Star ... g-o Wiidz:innia powiesił ~ię w stvdole. 
Miał lat 44, a popelnil samobójstw>o z roz
paczy, ponieważ utracił majątek. 

Wągrówiec. Nozyy sprzedawczy;k ! 
P. Degler, polak, sprzedał La:n<lbankowi 
majątek Bairto<lzieje (Bartelsee) 174,60 hek
iarów obszairu, poro.żony w pobliżu miasta. 

Poznań. Czy to prawdai? „Po:kr:aka" 
donosi, że glów:n.y sekretarz „Straży", p. 
dr. J aworsk:·, kazał sobie sporządzffć foto
r rafie nie u Polakru - lecz u .uibceg-0. 

Gniezno. Na bożu śm~erci p01wrócił na 
tono ł(ościola. katolickiego cieśla Johann 
Press. · 

Nawróconego prowadził ksiądz. kato
liick!i na miejsce o•statnicg0i spoczynku. 
Pressa żJ0ina jest kaitoliczką .il ona wpłynęła 
11.a męża, że piOwródl oo. ~on()I Kościofa. 
Paikt ten c:zęsto Się wydarzający, ro.zibu
rzyt gorfrwców protestanckrkh nie mafo a 
nie 'viedząa, z jaikimi za1rzutalmd wyistąP,ic 
biorą do pomD1cy mowę cesarzaJ niemie
ek11 egl{) w GnJ',eźn[e. - Le-cz w tej mowie 
byto duro spraw poruszonych, lecz nigdzie 
Rte zna1dujemy w rui1ej zaikaizu, arby prote
staint nie miiat pwrócić na f0rnro K:o-śei!.ola 
katocrickiego. Porwolywanie s· ę zatem na 
tę mowę jest he.z senSIU. 

Wyjaśn.ienie tej sprawy daje ks. wi
kary Rurai-ńsk/i z Gn~ezna. Cllory śmiertel
nie Press kaz:al przy-wolać ks. Rucilńskiegio 
i stanow.czo oświatlczyl pirzed nilm, że 
chce prze}ś:ć na w.iarę katobicką. W roz
mowie trwającej przeszło godlziinę wyraził 
chory ży.czenie, aby gO! iks. Ruc:iński orpa
trzyl Sakramentami św. Do tego stan01W
cz10 wyrażonego życzeruiai zarstosow.at si'. ę 
ks. Rucsi,ński. -

Zupetn;e tedy jest niezrozumialem. z 
jakiej przyczyny gorliwcy protestantcy 
podnoszą tarką wrzawę. Powoduje nimi 
jedynie zazdrość, że nasza wiara odniosła 
-zwycięstwo nalClJ protestantyzmem. 

Cholera ustaje. Z obwodu rejencsjne
neroo· by<llgosk1ego d~onoszą, że w 6 wypad ... 
kach śmfierci wśród podejrzanych objawów 
zaszlych od dnia 14. b. m. w Nakle, Laibi
szenie i Karlsdorfie st-włerdwoo cholerę. 
Ni-e stwoerdzono jej zaś u owego stolarza w 
Labl:iSzynie, jako i u owej roibotnicy we 
Wągrówcu, o któryich to wyp~kach w 
tych <l'nfach donosi:JUśmy. Robotnik oomi
ni:alny w Hamrze w powie.de cza:rnJmw
skhn, który zapadł na chlorobę podobną do 
cholery, ma się lepiej. 

W .powiecie międzychodzkim me za
s-aedl ani jeden oowy wyipadeik. Pewien 
flisak, którego umiesZiez!OtttO w tute}szy:m 
łazarecr.{\ powraca! do zdrowia. 

Pa.nna do towarzystwa. 
Powieść Ksawerego de Montepln. 

45) 
(Ciąg dalszy). 

Posua do swego p-Otkp.ju, z.attnknęfa się 
na klucz i napt:ISalai list w1 tych słowach: 

Pa1I1ie Raulu? 
„Od -dnia, w którym uznałeś m stoso

wne odebrać nadizli.eję pan.rtme de Brennes, 
t~ó e stało stę dla mnie w tym domu niemo 
żłirwem. 

,,Jeż~1rby tylko o mnie samą chodiziillo, 
mikzalaibym, lecz w każdej chwi!D słyszę 
iimię pańskie, wymaiwiane z wyrazem nie
nawiści, słyszę dlodaiwarne do tego .mieniia 
pogarliwe epitety, .r to stamowli dfa mnie 
mękę p.)nad moje sity.„ 

„MłOżnaby sądzJić, że panna: Leornda, 
odgadla naszą taJemnicę i wie, że moje ser 
ce należy do pana, każde bowjem iej slorw0 
zdaije Silę mieć na celu znieważanie modej 
miłości ... To okruci1eństwo i nikczemno~. 

„Upadam pod dężarem oburz.eiliiai, o
gamdają.cego m0ją ooszę... Jeżeliby ten 
stan rzeczy miał się przed:lużyć, .przestam~ 
pa!ll(}Wać naid sobą, i zni.\ewagą od~,ern 
za.i znńewagę .. 

„Zamm ośmieliłam odezwać się z tern 
do pana:, warkzyłam długo ... lecz zostaJam 
.z wyd ęroną, ... 

,,Ty~ którego kocham, ty, ~tóry mnie ko 
chasz1 przyjdź w p.JITTloc bliednei dziewczy
nie, żyjącej tyH~o dlai aiebie... Uratuj mnie. 
Mam n.a.dzieję J, czekam .. „ 

~,Gabryela." 
Po nap.isamiu listu, nowa walka rozpo

częła s: ę w umyśle młodej dzt'ewczYny. 
- Czyż to, oo czyni~, n1e jest występ 

nem - pytafa s1ebie - czyż ttOOgę być 
~ewn~, że tak postępując nie przclcraczam 

Z powodu zakażenia Noteci obwie
szcza landrat powtia.tu żnińskiego~ że kat
dy, któryiby z NQteci lub rzeczld Oonsarwki 
GonsaiwJci UJŻYł wody do picia:, mycia lub 
do kąpi-eli, ma o tern nałychmiast donieść 
soltyrsow', łub poUcyi. 

1 W Knjjewcu stwierdzono dnia 15 b. 
m. Jeden no:wy wypadek cholery. Z powo
du tego zarządzono wszelkie możlJ.we śro
dki ostrożnośoi. 

laik silę .,OrędownLk" dDwiaduje znaj. 
dują siię obecnie w baraku dltr chor;ch na 
<:holerę na Zawada.eh trzy osoby, .ai zwła
~z~za tona szkudarza Schafflerowa, która 
JUz chor<i :Vśród obia'Wów cholerycznych 
ze Szczecma dotąd przybylai i <lnia s. b. 
im. w ba~aiku na Zawaidaich umireiszcz.oną 
zo~tata, 1 ~\\ 1 e osoby chore wśród objaJ
wow po<le1rzany;ch, które na.i tym samym 
statku, C40i ~chafflerowa, dOi Po.znan.iai przy
były. P.omeważ się obawiano że 1i reszta 
zralogi te~oi statku może być zakawną 
bakcylami cholerycznemi, postawiirooo ca
łą zal·o,~ę pod d~zór lekarzy. Obawy te 
byly. tez uza.sadmone. Przed kilku dniami 
biow1e1'.1 stwicrdzonCY zarn<lk1 cholery u 
17-l~tmego szkuciarza Wolfa, rówmeż 
S~\\"1 ,erdzonro bakteryologf.cz11Jie w ubiegly 
Plt~tek bakcyile choleryczne u1 mlodszego 
dz~eckaJ Scheffle1~owej. Tak Wolfa jak i 
dzvecko przewiezi1onro natychmiast do ba
:a~u n~ .zawadaich. Schefflerowa m1 s·1 ę 
mz lep1e.1. Stan Wo.ffai i dzriecka Scheffle~ 
rowej nie daje także Pv!Wloidu do ·01ba'\vy. 

,,Staatsanzciger" podal, że pomiędzy 
l~ a 14 bm. także w pomiec."e wągnowiec
'klim zaiszedl wypadek choroby wśród ob
jawów cholerycznych. Tymczasem \Vy

?adek ten niema nic wspólnego z cholerą 
i polega: tybko na mo·cnyrn katarze żJOtąd-
1ko\\nym, który powstal przez spożydc 
1nadpsute.go mięsa. Pacyent, który leży 
odosobnJ/()illY w lazarec.:,e, ma s.ię zna(;z.nie 
lepiej i nkbaiwem lazaret opuści. 

Ze Ślązka czyli Starej PolskL 
, Z Nle~eckłch Piekar donoszą ,,Gómo
slązai~owu : We wtorek po Polu.dniu prze
~hodzi1t obok stojącego nai 1gra.nicyi na stra· 
zy. koza.!ka pewten gómilk i pokazał mu bu
telkę z w0fką .. Kmak <lał mu więc znak 
ręk~, by. się ~bltżyl, a górnik nie przeczu
wa1ąc me ~łego, przystąp.il też spokojl1lie 
do ~ozakai . .i ~dał mu butelkę. Ody jed- · 
na1kze chc1a~ Silę następnie {)ddaltić kozak 
strze!il <l~ ruiegodWUkrotnie, ra:nrąc 'go nie
be.?Jpr~~me. Twnczaisem .zjawil się patrJ.l 
k~~k1;, !który zabral 1cj'.iężiko rannego gór
mka 11 odstaiwi·l g10 podobno' do Będzina. 

1Wrocław. Pain Stefan Krause da
~\rniejszypos.iedziciiel Dębin (HJ.henei~hen) 
wi .powiec1~ ~grud~iądzkim, :nrubw W1 tych 
dn1~h w1es rycerską WoJnowke (Gr. 
Woids<lorf) •Pod Wmclaiwiem obszaru 
2500 mórg, za 650,000 mar.ek oct' p. barona 
Schmefinga 11 San Remo. Wojrtiw1}ce jest 

grank przyzwuitoścv? Raul powi·edziat 
że mnie k0cha i w,i,erzę mu ... ale czw ma~ 
prawo nairzucać mu sposób :postępoiwauma 
jeżeli list mój rozgniewa go? ' 

Mówiąc to, Gahryelai wikladałia Hst w 
kopertę i pisatai adres. 

ZaledwLe skończyfa, rozległ się odgtios 
dzwonka 

Ga:bryeła, dr~a .cala, wsunęla list do 
~szen~ i udafai srę na. wezwanie panny de 
Brennes. 

- Dzwonilam dwa r.azy - rzekta Leo 
nida ostrym tonem. · 

. ---: Sfyszalam ty!Jco raz }eden - odpo-
w1etlzliala Gabryela i przychodzę. 

- Gdzieś była? 
- W moim p-olroju. 
- Od pewnego czaisu zanadto uczu-

wasz potrzeibę samotnOŚc~„. - rzek.lai o
stryim glosem córka margra:mny. - Nie dla 
tego abyś S\1 ę zamyikala w swoim pokotu 
pr.zyjęfam cię dla slużby, rfe zapominaj o 
tern! 

Powi.edziellśmy już, że cierpliwość 
Gabrye:Ii była na schylku. Naipaistniicza 
gwiaiłtowoość, z Jaką Leonida się d01 niej 
odezwafa, d.oprowadZ'!fa ją do uczy.niema 
1pogatxftiwegio mchu ramionami-, którego 
t1ie ·była W stanie ·Całkiem ukryć. 

LeoniXlai mch ten S1P<>Strzegta i zbladta 
ze z.tości. 

- Cóż to na Boga - zarwo~.ała - po
zwolilaś sobie wzruszając ram:onaimi? 

- Bairdzo być motż:e - 1odpow!l~iiaiła 
Qaibryela, której oczy okrylYi się lz.ami -
źle może uczyniJam, lecz zechciej p.amfi pa
miętać, że choć jest u niej na s.lużbie, nie 
jestem służącą... Racz wtęc p,pstępo1wać 
zemną Jdpowiednio, g<liyż nlie pozwolę się 
u.pOkarzać ... 

B100a przed chwilą twarz Leonidy, <>
k ry,fa słę nagle czerwonością. 

. majątek uroczo p.)lożny z przepysznym 
p~rkiem t palaieem jako i nową ~orz.chlią 
i doł>remi budenkami. 

Pa.ni Stefan Krause swego czasu prze
frymarczył Sokolniki k-Olłoni:zac}'i. 

Z 1nnyrJl dzielnie Polaki. 
Warszawa. Język pdłski na kolei war

szaW'Slko-w:iedeńskliej. 
Dzienniki warszarwskłe podają, że w 

-,_vydzrale kvntroli I rozwczęto <lirulrowarnie 
nai własnej maszyni.e biletów osobowych z 
tekstem polsk);1m nai jednej stronie. Bilety 
w <lwóch j~ykach będą t1ozestane kasye
rom na stacye po wyczerpa'111iU zaipa1su bi
letów z napisami rosyjskierni z dmkarna 
tej ikorzysta1 również kolej łódzka dla swo
ich biletów. 

Onegda'j na dworcu głównym, rozpQ
częto umieszczanie! zewnątrznych napisów 
polskich, nie wyłączając oddzialu poczto
wego, przy wejśdlll do którego, oprócz m 
pisu rosyjskiego, widrnJeje duży napis „Po-
czta". · 

Tablke zawieszane. na wagonach 
wskaizujące k,ierunek, dotychczas nie zo
stały jeszcze uz:upelnione p01lskim tekstem, 
ma to na,stąpić jednaikże w ty.eh dniach, jak 
również mają być umieszczone na wag0-
nach Towarzystwa międzyinarodlowego, 
Olbok napisów rnsyjsklilch tlom~czonych z 
Slep.ingr-car ,j restaurant, także naiwsy pol
sikne. 

Wiadomości ze świata. 
Z · Węg;ier. Broszura o H()hen:zoHer

na·ch na• tronie węgrierskim zdaje s~ę wielką 
wywoła jeszcze sensacyę. 

Pnokuratorya opracowała już akt o
skarżenia.i przeciw Ziga.ny.iemu. Opiiewa 
on w 1kieruniku obrazyi majjesta:tu, zdrady 
stanu i prz,ekmczenia praS{)!Wego. Ziga
nYii pozostaje nadal w więz,ieniu. 

Wiadomość o ziamierzonej podróży .na 
czelnika poD:cy:t Berczy'.ego do BerHna, w 
Z\v.łązku ze sprawą ZigainyiegJo, nie po
twierdza: się. 

Banffy skarży się, że poli<:ya nie pro
wadzij bezstr()lnnie przecfrw !liemu śle<lztwa 
.w sprawie znanej broszury o łfohenzoller
nach. Br. Bainffy posiada dl{)rWl()dy, że: po
licya ogfi()lsli.la i rozeslalaJ dzierun.ilk:om te tył 
ko · części zeznań rozmairtych świadków, 
które byly wymierwne przeciw br. Baniffy 
emu, inine zaś zeznania trzytma w tajemni
cy. Br. Banffy ośwl:iadczyl, że jeżeli w 
przeQiągu 24 g·odz.i.n policya nie .zdola od
kryć praW1dz:iiwego winnego, w taklim razie 
,ottl sam na wlasną rękę ro171P<>czruie śled:z· 
two i przysi-ęga, że w.braw wszelkim intry 
gom pdłicyi wy.wlecze na światlo prawdzi 
weg1o autora, choćby ten autor mfał być 
nawet min~strem w czynnej slu~bie. (Br. 
Banffy ma na myśLi ministra· spraw we-
wnętrznych K:ristoffy'eg-0.) · 

Wobec J)C>w.yższeg0 nieslyichaine wira'-

_:...._ Zaipominasz, się Gabryelo ! - rze
kła świszczącym gtosem - zapomLrrasz 
niet}'1Hro o uszanowanriu, ale rn o wdzięcz.. 
nośai ! Zda1jesz się nie pamiętać, że" jesteś 
u tych, którzy cię przytul:iH w chwm, kiedy 
miałaś p!O:paść wraz z twojem:~ w ostatmą 
nędzę, i że rodzice twoi dali nadlail nam 
prawo robić z. tobą, co nam się podoba. Na 
przyszłość nte zapominaj się, radzę cJ., je
żełi1 Si~ę to raz jeszcze powtórzy, ZJostaniesz 
wypęd'Wmh. 

Lkania, które Qabryela naipróżno po
wstrzymać usilowafa, wyibuchły. 

- Nie idzie tu o iplacz - mowila: dalej 
Looruida - ale o posluszeństiv.no. Weź 
książkę, która tam leży i ,czytaj gfośnio da
lej to, coś wczoraj zaczęla . .Prędze]... Cze
kam!.„. 

Gabryela, czyl'llLąc hewi'Czne wysnle.n)ie, 
wstrzymała! ~kaniai i wyciągnęła 1chustkę 
z kieszeni, alby otrzeć łzy s.plyWające po 
twarzy. Nagł·ośe tego ruchu spowod-O!W.a
la, że ii-st do Raula, który miaifa w ·kiiesz.eni, 
wypaidl na dywan, zanim Si~ę spostrzegła 

N1c nrj.e uchodzifo wzr<'Aru badawcz~go 
Leoni<ly. 

- Co to za list? - z~pytała. 
Gabryela zoczerwienifa się i szybko 

pod!niosla kQJ>ertę. 
- Co, to zalist? - poiwtórzyła rozica

zującym tonem. 
- List do mojej matl<ji' - wyjąkn~la 

Gabryela z wldocznem JłOllllięszantem. 
Pom11eszanie to zdradzWo biedną d:zte

wczynę. 

P.wma: de Brennes ooga'Cl.ła, że Oa
b ryelai nie powiedzia~a prawdy. 

- Odkądże ro - rzekła! - pisujesz do 
rodzicówl, n=ie uprzedz.iwsziy matk~ mojej 
aifuo mnie? MWaś zwyiczaj pok0lzywać 
nam SW'()je listy, ai nie chować je PIO kiesz.e
niach. Chcę zobaczyć ten list. Pokaż ml go. 

żanie wywolata. wladcmoś~ ,że wed(Uig a.. 
głosznia połk,y:i-znaiduj~y się u niej w 
prze~bo:waniu rzekomy hist Banffy'egio do 
2hgainyiego, za~ąl z aiktów. Zachodzi 
PI"ZY'PUSZczenie, że samai połicya, aby sko.n1 

promirow~ć Banfty'ego, podirobJlai ."ten list 
ai gdy Banffy zagroził procesem, rÓWlnież 
sama usunęła list. Przypuszczają, że sku. 
tkiem tego n:aiczel.ni!k policyi Rudnay będzie 
musiał ustąpić. 

Z Japołliii. „DaJi~y Telegr." dowiaduje 
siię z. Sa:sebo, że podczas pożaru staitiku ad
miralskiego „Mil:kasa", wybuchy następo
wały po sobie talk szY)bkJo, jaik strzały, imr
matnie. Zaraz po pierwszych eiksp10·ZYCl!(.;h 
olbrzymie płomienie ,ogarnęły caly statek. 
Bylar wów.czais pelnia a i 1n.ne statki w.o
j enne rzucity za pomocą reflektorów śW1Ja
Uo elektryczne na ,„Mtkasa". Wlidzdi<mo 
wówczas straszne sceny, rozgrywaląiee Stlę 
na pokładzie „Mikasy". Spuszczono czół
na, aby załoga mogła! się ura.tować. Owe 
czółna, pomimo spadających kaJwailków 
drzewa, prawie w ogniu zibiier;aly tonącyclt 
tak, że dzięki bohatersitwu po<l!Olficerów 
zdolano uratować część zalJigi. Wres.zde, 
gdy przez je.dnę ze szczelin w kadluhie 
wioda wdarla się do1 Winętrza „Milk.asy", 
statek zaczął tonąć. 

Obecruie inży.nienowłe japońscy wydo. 
bywają ze statku z pod powierzchni wody 
dziala, aby następnie -cały kadlub podnieść 
w górę. l\'1!i1ni,ster marynarlq:1 ośw.iardczyl, 
że wszelklie po.głoski, jakoby katastrofę wy 
wah~() nieza.dowo1le111ie marynarki jaipoń. 
s'kiej., są bez1podrstawne. Na konferencyi o
facerów marynarka stwierd.zonio, że tylko 
wypadek stail się przy,czyną owego, nie
szczęścia. 

Jakkow:iek o.betn{,e w kra.ju zapanował 
już pewien spolkóL jednaikov.m nue m0iżna 
pominąć wńadiO'mJści, które ma:lują usposo 
tiieni·ei szerto.kich kół japońskich WC>bec wa 
ranków p0ikoio:wy.ch 

„Daily :Express" donosi z llllasta chiri
skiego Czifu, że krąży tam pogłoska, jako-
by w anni:.i lądowej jap1ońsikiej i w mary
narce wojennej panowało straszne niezado 
woileirnie ·z poiwodu złych dla Japonii wairun 
kó'W pokloj{)IWych. W kilku pułk.ach pi~cho 
ty w m/i.ejscowości Osakai zbuntor\.v1aLi się 
żołnierze i odbyli szereg zgromadzefI pQuf 
nych. Mtkado naikaz.al aresztować naczel
ników rokoszu i natychimiiast na1 nich wry. 
konać wyrok śmierci. Wielka ilość iJOl· 
nierzy zostala aresztowana. 

Rząd za'Wfiesńl 3 pisma wychodzące na 
pJ"OIWlincyj. 

O rozruchach, które w dniach 12 i 13 
bm. miały miejsce w J okohant.e, dto110S14 
jeszcze następujące szczegóły: O półno
cy t?um, zlożooy przeważnie z rob-otn1ik6w 
portowych, podpalił ośm kli1osków policyj· 
nych li zburzył je. Ten sam los spookat 11-
czne d:omy u~dnicze i wielkie ma:gaey
ny„ Naidl ranem nadeszło z Toklio 400 ~ł
nierzy, którzy obsadził~ konsulaty i wielkie 

- Nie, pani, nie pokażę ... - odrzekła 
GaibryelaJ ni.emat pewtnym głosem. 

_:_ Odmawi.asz.? 
- Odlrnaw:iam. 
-I dW. czego, jeśli laska? 
- To, oo piiszę, do mnie się naileży .. 
Leonrdai zdtumifa..fai się z zawlwie!lia. 

Co za przyczyna mpgla być tej zmiaJDY tak 
wielkiej i tak nr:eJSPodzłamej> w tern dzrecku 
tak sikromnem i pokornem <l~chczas? 
ZadusZ-OITTa praWlie gruiewem krz.yk'nęla: 

- Przy:pomnii sobie, że jesteś tylko 
płatną sfu4cą, i kiedy rozkazuję, musisz 
być p:oslusziną. 

W tej chwili ma:rgr.abina \Veszla: do W
ko.ju. 

- Cóż sfę tu dzieje - zapytała. - O 
co ·chodizn 

- O list napisarny przez Gaibryelę (tak 
przyi,najmnriej utrzymuje), który jej r1,,vy1padl 
·z kieszeni - odrzekła Leonida. - Chcę ten 
list zobaczyć... Upiera się przy oo'mo· 
wie„. Czyż to naturalne? czyż to można 
tolerować? 

~Naturalnie, że nie ... - odrrekła pani 
de Brenn.es, patem zwracadąc sre dlo Oa· 
bryelh dodała: Masz zwycza1 pokazywa
nia nam listów do mdzlków, nigd}I\ 111rc 
przed\\"k0t temu nie miail'aś. Dlaczegoż 
dziś się buntujesz? Opór ten d:ziWl11Y\, ta
jemni<Ca nie do wyUomaczenfa.. Pokai 
mi ten list ... 

- Nie, parni ... - rzekła1 GabryeLa -
nie pokażę gio, zarówno pani, jak i p-atnna 
LoonidZiie... Nie rozporz:ądz:am sW1:0']ą os<> 
bą, ani czynami, ałe <:hcę zaichoiwać przy
natmnt·ej S\VObodę myśli... 

- ł(łamie! kł.am·e! - rzekła: LoonMa 
piisU<liwym od gniewu głosem. - List ten 
nie jest db matk~ aJdresowainy ! W tern się 
ukcyiwa jakaś tajemn.ica, którą trzebai .po· 
znać. 



ynagazyny, jakoteż wielkie rezerwoary z 
,naftą. Gubernator.~ burmtstrz w}idali ode 
.zwy, wzywające ludność do spdko.iu. 600 
RosYaJ1I ·z Sachalinu!, którzy zostają 1'd v
cieką policyti, musiail-0 się broruć przed a
tak:uJq.cym tlumem 7J brooią w ręku. Ze 
strony policyi trzech pollcyantów }est cię
. tka ranionych~ 37 zaś lekko. Chwilowo 
~nvwal swkój. 

Do' „Standarda" donoszą z. JtOtkohamy: 
Po :zgromadzeniu z, protestem przeciw. za
wairdu pokoju Uum z.burz.yl lub spal.U 14 
kiosków policyjnych. Jeden inspektor poL1 
cyjny i 36 policyantów vd.nioslo rany. Z 
Tokio wysłano tam dwie kompanl'.1e wojska 
celem zabezpieczen1ai cudzoziemców i lro
i ciolów. 

Z Rosy!i. Biurokracya rosyjska, przy
ciśruęta do muru, wbrew swym intencylOlm 
n zarrniarom, zdobywa się jednak na ctc»raz 
io nowe „reformy ". Poi ogiro1szeniu ukazu 
o Dumie, ma.jącej zadowolić d4żenia kon
•tytucyjne narodu, przyszła.i kolej na uni
wersytety. A była to sprawa instotnic pa
ląca i nie derp1iąca zwłoki. Tylko przy 
tak w iell(J1ej dezorganizacyi życia społecz
nego i: prywatneg·o, iaika zapanowała w o
sta1tnich czasach w R,osyi na tle p0wsze
chnego zamętu, n~ezwykly stan szkolnllc
twa '" Riosyi nie uwy<l.atn.ił si ę z dostate·c
ną jaskrawto1ścią. 

Bo czy można sJ.bie wyobrazić ooś po 
dobncg0< w jakiemkolwiek innem pańs.tW'le. 
Wszystkie wyższe zakłady nau'kowe n!ie
czvr.me - mlodzież unj,wersytecka, prz·e
śl;d{)\yana represya.mrr rzą;diu, łącznie 
porzuciła .naukę , a ciała profesorskie, w 
szeregu uch'\vat uznając ten krok za uspra
"'1 edliw iony„ a nawet konieczny w danych 
w~mmkach, tym sam e.m przyłącza.ją się <lo 
„bezrohocia" studentów. 

A by zażegnać z początkiem noweg·o 
roku sz:kolne~o ten pc·wszochny strejk 
ws.z.yst~lch \.vyższy.ch zak:tad·'>w nauko
wych, władze zdecyidowaly się wreszde 
<l<łl~ rodzaj samorządu unhversytetom. fak 
d'Oniosly już telegramy, ogl·oszono świ·eżo 
w tym celu „tymczaisowe posta11iowienia" 
refto.nnuj4 wewnętrzny ustrój uniwersytec
'ki na zasadach autonomicznych. Rektor. 
dziek.ani fakultetów, sekr.etarze i cz~onko
\vie sądu uniwersytec.kiiego mają być obie
ralni. Policya uniwersytecka, inspektor i 
podinspektorowie ·Podlegaóą wyibranemu 
relatorowŁ .i radzie uniwersyteckdej. 

Na wy'brane ·k1oleg.ium profesorskie 
prwc.OO<l:zi znaicznai część wlladzy, jaką 
piastowali dlotychczas kurartorowie okrę
gów naukowych i ministel'.yum ośwliaty, a 
nawet przedstawkiele: a.dlm\·IJli&traicyi pań
stwowej, iak jenernl-guber:nailorowie i ~nint 
tego :rodzaju dygnrl.tairze rządowi. Refor
ma zatem. pomimo różnych mstrzeżeń i 
<>.giranfi.czeń (ja;k np. zatwierd'Zenia przez 
ministeryum rektora i dzi.elrana) przynosi 
milainę zasadlniczą ~ mogącą mie!ć' doniOl
sly wplY\V na dalszy; hi.ieig życial uniwersy
teckiego o ile natu·ra1nie jak to w Ros}'ii 
.zwykte S:ę praktykuje, ogłoszone świeżo 
t•tymczasowe postanowienia" nie staną Sl'ę 
tyhro fikcyą :i par.aiwanikiem, 'Zal którym 
·czynownictwo p:o dawnemu będz.ie rządlzić 
univtersytetarni. 
> __ „. :--'" -- ~- .!Z!. ~·' - ~----;_ J!?Z - S! 

· Rozmaitości. 
Wypadek w menażeryi. Dnia 31 sier

·,pn.ia rb. \V cyrku Sal.Jit110ńskiego W1 MIJ
.skwie zdarzył się następujący traigk.z.ny 
<wypad.ek: Na podwórze cyrku przywtie
.ziono z kole.ii wag-ooy z lwarrni, niedźwie,
dzJi:aimi, tygrysami· ~ painterarrnliL Ktoś zi ·o
.sób postronnych podobno otworzył drzwi 
klatki w której znaj.dowaily się lew, lwica i 
ma.le lwiątko. Widząc drzw'J klatki uchyle> 
ne, stary łew olbrzymim skokiem wypadł 
Gai podwórze, a za nim wyskoczylai lwica 
~ lwiątko. Poczuwszy się na -sWQ,bJdzie, 
lewi rzucill się na koniai przewoźnika Iwano 
wa, który, przywctózJ kła:tiki z kolei - siłą 
~u powalił :konia na ziemię; w mgnie
iaiu okai lwica .t lwiątko rozszarpały go w 
kawalk;i. Tymczasem stairYi lew rzuci1 si·ę 
na iedlnego z woźn1c'6w: uderzenri.em łapy 
IJOW:a1it go nai ziemię \i: pa:zurami zerwal 
tnu skórę z ~owy, zostawit j~a:k sW10ią 
Ofiarę ~ rzucił się na prz-ewoźni'kal Iwam.o
wia, lecx ten zdążyl wskoczyć oo stojącei 
.,,, J>Oblia:u dużej kadz·n ina<peltiiiOne.i' w Jdą d 
ty.m sposobem uniknął niechybnej śmierci. 
W tymże czasie w samym cyr:ku wśród 
Publiczności wyniikła panika. Brame od 
l!Odwórza cyrk.u zdążono zamknąć, zna}du 
ić\ca się służba szypko wdrapałai si~ na 
gina:ch cyrJ:rowy. Lwy zaś, spacerując na 
nodwórzu~ zaic:zelY. wyoować straszne ry
ki; do alk.ompaoiamootu tegJt przyłączyły 
~:ę nłedźwied:z.ie d rżenie majdujących si~ 
w Stal}niach koni. Wkrótce na miejsce wy 
Da·d'ku przybył l?U'bernator miasta, Medem, 

wyżsi ur~dn.icy poti.cyi, trzy straże ognM> 
·we z si:dnemi maszynami parowemi i kom
pani'a ~rzy. Maszyny parowe pusz
czonlo w ruch, trzy ołbrzymie strumienia 
wvdy slderowano na lwy, żolnierze dali 
kilka ślepych wystrzaMwt, straiżacYi zaś u-= 
zbrojeni w palące się pochod1n.ie, starah się 
zapędzić lwy d-0 klatkJU. Pio dość dfogich 
wysitkaich iprzy pomocy )),Ogromcy zwie
rząt udało się wreszcie dokonać tego. Cailą 
noc w okotiicy cyrku rozlegały się dzillde 
ryki przywaez.iony-ch zwierząt miimo uspai-
kajan.ia kh przez pogrooncę. · 

Tołstoj ~ Maksym Gorkij członkowie 
Dumy. Tolstoj ośWliadczyt podoibnJ go
t01w.o§ć kaindy.dowani,a do Dumy. Maksym 
OorkH, jak donoszą „Birż. Wied.", IJIO·stawi 
swoją kandydaturę nai czbnka Dumy w 
Niżnym-No,wiogorodzie, gdzie poS1iada nie
ruchomość. 

Ulubione napoje wśród narodów. U
rząd statystyczny Stanów Zjednoczonych 
w następujący sposób klasyfikuje rVtZmaite 
narody według naipojów .Przez n1ie używa„ 
nych. Ang1icy najwilęcej piją herbaty; w 
roku ubiegłym spo.żyto 256,'509,713 funtów 
to znaczy po 6 funtów nai oslObę. Amery
ka!ll ie Stainów Zjednocronych. „zapijają się 
kawą" Przypada jej poi 11 1i trzy ćwierci 
funta ina osobę, ogólna zaś konsumcyai tego 
p11o<luktu przedstawda ~'ę w liczbie 
960,878,977 funtów. Nnemcy oddają pierw.. 
szeństwo napojowi Oambrlinusa; w roku 
ubiegłym wypi'to tam 8,032,501,000 litrów 
piwa, co czyni 138 nai osobę, nie wylącza
jąc niewiast, starców j dzied. StoSiunkowo 
w,ięcej n1i·ż Niemcy piwa, Fraincya wypija 
wina; z o.gólnej iczby 6;042,737 ,OOO litrów 
wypada na osobę 156 litrów. Produkcya 
wódki najwi·ększa jest w R:osY]i; w ,edlug 
wykazu powyższegio zużyto }ej 783,139,500 
litrów, czylL 5 i pól litra na osobę. 

Największe rzeczy na świecie. Nai
w.iększy urniwersytet nai świ.ecie jest w 
K~irze, Egipde; 11,000 studentów z ~ak~o 
muzułmaf1sk~1ego śwliata uczy się w nL'TI. 

Najwj,ększym parkiem na świecie :est 
ogród Tivo~~ w Kopenhadze; mai on 32.?0 
aikrów obszaru i jest podzi.eliony na dwie 
częśoi prze rzekę, która gie> przepty\\ a. 

Największa fabryka; zaipalek znaj•.iuje 
się w Tida~1olmw Szwecyi: zatmdnia ona 
przeszło 1200 ludz·i ~ wyrabia dziennie 
900,000 pudietek zapałek, rocmue z·używa 
ona ffiQ,000 kubicznycll stóp drze\\i a, 250 
tys. funtów papieru i 40,000 iunt')\\ mąki 
do klejenia pudełek. 

Nadwliększą naitura.lną grotą jest jaski
nia mamutowa w Kentucky1• Cala ta jaski 
nua ma <lług.oścJ 7 mil angielskich. \V je
ziorku znzjdującem slę tam, żyją ślepe 
ryiby. 1 • . : 

Najwriększą biblioteką jest bibiiJ~eka 
narodowa w. Paryżu, zalożrona przez Lu
dwika XVI. Zawiern ona 400 tysi~·.;y to
mów, 600 tys. brosztl!r, 175 tys. manuskrv
ptów, 300 tys. atlasów d 'kart gel}graficz
nych, 150 tys. medaili i monet. BuJynek, 
w którym ta ,biblioteka się tn~eśc·i. , ma 54 
stóp długości i 13 szerokości. 

Mur chif1sk1 jest najdłuższym tta. świe 
cie; przechodzi 'oo przez góry, rzeiki', ~li
ny i ma 1250 miil angielskich dtug 1ś\; 1 , ,..,.y.; 
soikości 20 stóp, grubośd na dole :.!5. w gt.'1-
r.ze 15 stóp. 

Naj.większy ser, jak~ kiedykolwiek zro 
biono, waiżyl 22 tys. fontów, miał 25 st_ólJ 
obwodu, a 6 stóp grulbośd; byl 011 zrobi-J
ny na wyst3wę gos.~odarską w 011tart"'. 
Na zrobienk gc· zużyto 207,2Jf) kwa„t !11!f'
ka 1pochodzą~c'.gO z 110 tys. krów. 

Najwfi.ękS.ZYi pudding by tzrobibny w. 
Paington w Angliii, w r. 1858; ważył 13 
centnairów, byt zrornony z 573 funl mąki„ 
191 funtów ~:utego -chleba, 47? funtóvv· rll'
dzynków, 382 funtów łoju ne;k \\'ego, 300 
kwart ml~ka, 95 funtów cukru. 

Największy dzwo'l1: na świecie jest w 
Moskwtie w Kremlu; ma vbwoju 158 stvil., 
a wys0ikości 21 stóp, gru'bość ścian jego 
wynos1 25 cali, zaś waga 443,700 funtów. 
Nig<ly go nie zawieszooo i pra·wdopod!o
bm'e odlano gQ w tern miejscu, na którem 
dziś silai. 

Najwi.ększą brylę węgla waJeziono w 
Pusselyn; bryła ta ważyla 410,000 funtów, 
miia.la dłu.gpści 24 stóp, 8 cal! wysokości, 6 
stóp gruboś.di1 . 

Największa szynka., jaką dotąd widzia
no, znacj<lowala się w .angielskim oddzńale 
na ostartniei wystaW!le p.aryskliei. Ważyła 
ona 50 fu:ntów. 

Towariystwo św. Barbary w Bochum 
donosu swym członlkom, iż w. niedzielę 24 
w,rześniia jest zebranie, nai które kadxf:y 
cztooek starwt~ się jest zobowiązany. Za
rząd ~J Komitet o godZJinie 3 punktua!LnJe. 
(2) Zarząd. 

„·~ ·~-I' ,,,, I 
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Nmiejszem uwiadantam i zarazem 
zapraszam szanowną Pok>nię z Attenessen 
na pogrzeb mego najdroższego męża 

śp. WOJCIECHA l(USZV, 
który umarf z powodlu nieszczęścia na kOoi 
palni „łlefene". Pogrzeb odbędzie się oo . 

o godz. z domu chorych 
(Huyssenr-Stift) w :Essen. O 1lkmy udzµiał 
w odprowatdizeniu zwfotk: niai miejsce wie
cznego spoczynku uprasza1 przyichylną Plo
onilę w gfębokim smutku pogrążooai 

żooa Marya l(usza 
wraz z dzt: ećmi sierotam,. 

Towarz. św. Jana Chrzc. w Altenessen 
podaje swym członkom do wia<lomośeii, i.z 
w niedztelę dniai 17 b. m. IJ!O<lobafo s!ę Panu 
Bogu powołać «iio wneiczności naszego gior
~\wego członka, który ulegt nieszczęściu na 
k·oipa'1ni „Helene", 

śp. WOJCIECHA l(USZĘ. 
Pogrz.eb odbędzie się d111iai 

o godz. z ·domu chorych (łiuyssen
Stlft) w Essen. Uprasza się .członków,, aby 
jak najliczniej udz.ral ~ięU. w pogrzebie. 
Wymarsz Towarzystwa z lokalu posie
dzeń o gQ<l'Z. 

· Niech odpoczywa w pokoju! 
Zarząd Tow. św. Jana Chrzc. 

~mmRDi:!1ł'**·1i~ 

Baczność „Sokół" w Altenessen ! 
Szan. drużyn1t e „Sokolej" dlonoS1111ny, 

iż w niedziellę 17 bm. po pot skutkiem nie- . 
szczęśda ·na ki0pa1lni1 „łiel1eni•e" umarl je
den z szeregów naszych 

śp. druh WOJCIECH KUSZA. 
Traiciimy w nim diztelnegio Soikolla, któ

ry wiele przyslużyl się spraiwńe narodo
wej i na d'z\'elny.ch Polaków wychowywał 
dzit a1twę swą. Uprasza s1ięi calą drużynę, 
aby się kompletnie na pogrzeb stawiła, 
który odbędzie się dnia o godz. 
w Essen z <lomu chorych (ttuyssen-Stiift). 
Wymarsz z Altenesse:n z lokalu posiedzeń 
Ot godz. 

Cześć j.ego pamiięci ! 
Wydział. 

Towarzystwo św. Wawrzy_ńca w l(astrop. 
W niedziielę din1a: 24 w~eśn[ai urządza 

towa-rzystwo nasze swą dzieWliętnastą ro
cmilCę istnienia. Początek zabawy o gJdz. 
4 po pot na sali p. SchuLW...Beckra. Mu
zykę -dostawi n.a:m p. K.uik z Heme. O 
giodiz. 7 wieczorem teatr p. t.: „Blogosta
wiejstwi0 matki" i dalsza zabawa poiączo
naz tańcem. 
Zarząd Tow. św. Wawrzyńca w Kastrop. 

Towarzystwo św. Barbary w H born 
obchodzi w ni.e<lzielę, d:rriai 24 wrześn~a . 
dziewiątą rocznicę swegio istnien{la na sali 
~ Ma!rego w ttaimborn, na któ~ wszy
stkich nam żyiczli1wych R:o<laików 1 wsey
st~e Tt()'Warzystwa, które od nas zaipm
szenia' odebraly i te., które dfa braku adre
sów zaproszeń rnie Qdebrały, uprzej~ie za
praszamy. Program rocznicy: 1. O g'Odz. 
Y:i 8 rano msza św. niai jntencyę towarz.yp 
stwa·, podtzas której wspóln.ai l(iomunla św. 
dla czlcmków. 2. O godrz . . 2 po poił. do 
godz. 4 przyjmowanfe bratnich towa
rz.ystw nai sali zw}"kłych J}OS!iiedzeń u p. 
Buschmanna. 3. O g·odz. 4 w;ymarsz na 
polskie naibożeństwo z kazaniem, poitem 
powrót na salę p. Marego. 4. O godz. 6 
mowa preywitalna: przewOldniczącego. 5. 
Deklamacye, ogóllne1 śipiewyi d śpli1ew Kółek 
śpiewackich. 6. O gooiz. 8 odegrany bę
dzie teatr p. t.: Kultumik, Niebywałyich 
dwuch Polskich komików fu Przyg,ody ka
trynar.z.a w gm' nie Hamborn. '8. Dalsza za" 
bawa. O li.cz.ny udz.ial szan. cztonków i 
wszystkich Rodaków wprasza: Zarząd. 

Uwaga: Zwra-camy uwagę szan. 
czlonklQm naszego towarzystwa, 1iż spo
sohność do spow1iedzi św. jest w sJ<botę po 
1pot i w, niedizielę rano, przeto prosilmy, 
aby szani. cz/.onkorwrle z takowej sJwrzY
stall\ aby imódz swei sprawie z.ad1.J-syć u
czynić. Bodczas wspólnej 1(01rmm~i św. 
winni się szail1. czlonkowie w oznaki tow. 
zaopatrzyć. Zarząd. (2) 

Tow. śś. Piotra i Pawła w Bruckbaosen. 
W niedzi:elę, 27 września zebranie o 

giodz. I po ])Ol., poczem wymarsz na roi
cznke TOIW. św. Barbary w Ifamborn. 

W piątek o godz. 9 włieczmem posie
dzenfo'e zairzą<lu. 

O łi>czny udtzóał prosi Zarząd. (1) 

"1D~1ftiGJir . _ • ::;:ca - 1" ~łMłl.li1l Jl!;; - ~ •••• ; „ 

Koło śpiewu „Gwiaula · Jednościf' w Ger 
senldrcbeu-Bismark 

urządza w. niedZ'lelę dnla 24 września 9 ~ 
cmicę swegp istnienia, nai. którą zaprasza 
wszystkie nam życzawe braterskie Kola 
śpiewu ri1 Towarzystwa oraz wszystkich 
Rodaków Bismark ri. okolicy. Początek 
zabawy o gD<lz.. 4 po pol. na sali p. Un
dego, przy u.Lky Biismarckstr. Mamy na
dzieiię, iż nasz szain. Rodacy jak najliczniej' 
odwiedzić raczą. Będ1:11e kpncert, śpiew i 
teatr p. t.: „Pojedyillek ameryka·frSlkft:", a w 
końcu taniec. O jak najliiczrniejszy udzial 
prosimy. Cześć polskiej p1teśmi ! (3) 

Zarząd. 

Koło śpiewu ,,Słowik" w Marxloh 
donosi, iż „familijny wieczorek" odbędzie 
się w niedz.i.elę 24 września! nai sali p. Den
ker ul. Wiesenstr. o godz. 4 po pot., na któ
ry s ię szan. czl0nków z rod'4mami uprzej
mie zaJłrasza. Zabawai jest zamkmęta, dla 
tego Rodacy, którzy mają chęć się z nami 
wspólnie zabaiwiić, muszą się wprzód wpi
sa1ć do naszego kola. Zarząd. (2) 

Towarz. św. Antoniego w freisenbruchu 
donosi swym członkom 1i RodakO!m z fre i
serubmch j, okolicy, iż w nnedzielę, dn1:iai 24 
września obchodzimy; naszą czwiairtą rocz
niicę na sali p. Overbcl\.a. Początek o godz. 
40 p0i poł. Szan. Towarzystw a prosimy 
prziybyć bez chorągwi. Wstępne dla czJon
ków 3D fon., dla nieczlonków 75 fen. Punk
tUla!lniie o gooz. 70 roopocznie się p1i ękna 
sztuka teaitraLna p. t.: „Abiy handel szedł'', 
potem d.ailsza zabawa z tańcem. O kzny 
udziaI czl•o1rnków .1 rodaków prosi 

Zarząd. 
Uwaga: PiOsi.eidzenie toiwairzystw.a od

będzie się 24 o godz. Yz 12 przed pol. na sali 
zwyklych P'Osiedzeń. Prosii stę szan. 
członków , którzy dlu.żej jak trzy miesiące 
żalegają ze skladk:ami, aby s~ę przed cza
sem ze swych skla<lek ui·śd:1li, bo w prze
cJiwnym razie placą jako ·ni.eczlondrowie. 
Członkowie obcych tow. , którzy ttie przyj. 
dą razeim z swem tow., muszą się przy ka
Slie srwą ksjążeczką okazać. (3) 

Zarząd. 

KRAY. 
W niedzlielę dnia 24 b. m. bierz.e Tow . 

św. Ma.rcinai udział w uroczystośdi bratnie
go Tow. św. Antoniego we Preisenbruch. 
Wymarsz z saH o kwadrans. po trzeciej. 
( 1) Zarząd. ' 

WIELl(I WIEC W HAMBORN 

} 

""~ 

odbędzie się dla całej parafii Hamborn w 
1ldedzielę, druia I paździermlka o godz. Yz 12 
przed ·pol. BLiższ.e szczegóły wstaną je.
szcze ogłoszone. 

„Związek Polaków w Niemczech". 
Uprasia się g,aizety po!Gklie o powtó

rzenie. 

Związek Polaków w Niemczech .. 
W czwartek, dnia 21 września o godlz.. 8 
wieczorem odbędzie się w Essen w sa!Ji.) J>. 
Van de Loo PoSiedzetllie .Pre.zydY1Uf!TI ,,Zwią 
zku Pol~1ków w Niemczech". Uprasza sit; 
Szan. czroników. aby wszyscy przyi}Jy!L. 

Uwaga: Uprasza się o ipowtórzente ni.
nie}sze1g0i ogłosrenlia. 

Na dom polski w Bottrolf.-e 
z;łożyli w dalszym ciągu: Aug. Jarkulisz 
3l mT., nai JjOgrzebie u p. Pawfa Grobefne
gio: J. Swoboda 1 mr., Józ. Latka 1 mr., 
L. S. 1 mr., Teod. Latka: 1 mr., Wioc. Gro
bel!liy 1 rnr., J. Demel 1 mr. , Lud. Lopaicz 
50 f.en., Anrlrzej Sitko' 1 mr., Fr. Zgoł 50 f ., 
Paweł Grobel!lJY 1 mr., Henn. Tomiczek 
1 ,50 mr., Loop. Procek 1 mr. - Dotądl ze
brane razem: 1808,60 mr . .._ Dalsze składki 
prz;yjmuje: 
Jan Swoboda, mistrz krawiecki. Bottrop. 

Pooieważ sprarwa skladek na l'Dom 
polskP1" w Bottropie zuipetme poszła w 'Za
vomnioenk przy obchodach rodz;1ooych, jak 
to: chrzci.nach, pogrziebach i wesoła'.ch. 
dlatego przypomiinamy szanorw0iym Roda
kom przez niniejszą składlkę, aiby tak sanno 
za naszym poszli przYkładem. (1) 

Baczność członkowie ,,Zjedn. zaw. poi."! 
Mężem zaufania dla Mekłerich jest o

brany Walenty Stanek, Vfilctoriastr. 49. 
Mężem za:uran6a na Bmckharusen-Ał

sum W ·ojdech Mięta, ul. Alsenerstr. nr. 1. 
Mężem zaufania na Hambom ·Wfa- . 

conty, Siekierski. 
Tylko tym osobom wolno skladkł mie

sięczn~ zbierać. Uprasza się Szam. czllon:
ków, ażeby nie robilD męż;om zaufan~a tru
du.ości, tylko poinformO'\varU swoje żony, 
gdy męża nJetmai w domu, aby onę składki 
mies~cme płaał}-y. 

„Z)ed:Jl~zenle zawodowe polskie". 



ttaboteńsłwo polskie. 
Gerthe. Spowiedź św. od środy 2ł 

wrześrńa rano. Kazanie po JłOł. o ~. 5. 
Włtten. Spownedź św. od soboty 23 

września rano. Kazania w niedzielę o ~dz, 
10 i o. 4. 

Bochum. W kościele św. Antoniq·J 
kazanie w nledZ!'.elę 24 września po pot o 
godz. 4 3 potem sposobność do sp.owiedr;i 
św. 

Ueckendori. SpowJedź św. <>d soboty 
23 wrześrna rano. - Kazanie w nfiedziel•e 
po pał. -0 godz. 4. 

------
Tow. św. Michała w Recklingh.-Siid 

(Bruch). 
W nie<iziielę, dnia l października ob

ch::>dzi Tow. św. Miichala. w Bruchu swą 
17 rocznicę na sali p. Kuchema. Uprasza
my wszystkich czlonków, a.żeby ~ię punk
tualnie stawj1i <Jraz Towarzystwa, które 
!laproszenia o.debraty, i te które dla braku 
adresów zaproszeń nie odebrały. Pro
gram następujący: Od 3 .do 4 godz. przyj
mowanie <Jbcych Towarzystw, o godz. 4 
wymarsz d.:> kościola na nabożeństwo, pQl
tem dalsza zabawa na sali; o godz. 8 teatr 
pod tytułem „Stary pliechur i sy1n jego hu
zar", koncert wstanae wykonany prnez ka
pelę p. Pietrygi. O jak najliczinJieiszy u-
d:z.ial prosi Zarząd. 

Baczność! Barmen ! Baczność! 
Szam. Rodakom i R.)(faczkom w Bar

men i -0kolicy niniejszem donosimy, liż To
warzystwo gimn. „Sokół" urządza zabawę 
w niedzielę dnia 24 września na sali p. 
M'intra, Ob~rkanalstr. 90. Mamy nadzieję, 
iż wszystkich za<lowJlLmy. Muzyka pol
ska. Teatr: „Żołnierz w szafie", i inne we 
sole r JZrywk1i. O jak najlicznieisz:y udział 
uprasza się. (2) 

Uwaga: CzlranktQwie, którzy zalegają 
ze skladkami aiż <lo 3 m~esięcy, będą placić 
wst.ępne na salę jako nieczlonkoWlle. Aże
by dalszych nieporozumień un1knąć, pow;in 
nli czlonk·L>Wie jak najprędzej się z składek 
uiśoić. Cziołem ! 

Tow. gimn. „Sokół" w Barmen. 
W. Rauhut, sekr. 

Sprawa · yborów. I 
W czwartek, 21 września odbędzie .się 

posiedzenie „Głównego komitetu wybor
czego polskiego" o godz. 7 wieczorem, 

a o godz: 8 posiedzenie ,,Komitetu po-
wiatowego"! 

Obydwa po$iedzenia odbędą s.ię w Es-
sen w lokalu p. van de Loo przy ul. Schii· 
tzenbahnstrasse. 

„Główny komitet wyborczy polski" 
„Komitet powiatowy dla powlatu Essen. 

WIECE „śWIĘTOJOZAf ACIA" 
odbędą s.ię w naedzielę dnia 24 t. im. w miej
scowościach : Oerresheim p. Diisseldorł, 
Oberhausen, Kastrop, Horst-Emscher, 
Dortmund i Recklinghausen-Siid (Bruch). 

Bliższe szczegóły później. (3) 
Komitet „świętojózafacia". 

Wiec „Zjedn. za.w. poi." w Essen 
<>dbędzie się w niedzielę dnia1 27 września 
na sali p. van de L{llo przed ipol. o godz. 11. 

No porządku dzJ:ennym: Sprawy hut
nicze nowe prawo górni1cze i inne ważne 

' I " sprawy. „Zjedn. zaw. po. 

Wec ,,Zjedn. zaw. poi." w Neumil.bl 
odbędzae się w ruedziele dnia n września 
po poł. o godz. 3.Yz w k>kalu p. Eikhoff, przy 
ul. Knilppestr. Na porządku dziennym: 
nowe prawo górnicze, zmiana ustarw i inne 
w.aiżne sprawy. t)j.czny udział pożądany. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Baczność Katernberg ! 
Proszę Rodaków, którzy kupili ode

mnie sprzęty domwe (meble), ażeby do 
dnia 25-26 t. m. tablwe zabrać ra{;zyli. 
Odj.az<l nasz ~w. strony roozinne dnia 27 t. 
m. Pr-0szę zauw"ażyć, ·iżby w przeciWlilym 
razie piorozumień zlych niie bylo. 

Z szacunBG:em 
f ranciszek Pietrzak, 

Katernberg, Hesslerstr. nr. 4. 
Uwaga: Mam jeszcze na sprzedaż stół 

kuchenny, szafę za szlem, kuchenną i 
maszynę do szycia.. Rodacy skorzysta.da1e 
z tego, a osobliwie nowożeńcy. Sprzęty 
krótko używane. (2) 

118\BJmlmlmDllillBlimllllll':llliB!l!IB„llSlll!I~ 

Szan. Publiczn ości w Bruchu i okolicy 
donoszę, iż objl\łem z dniem 28 sierpnja 

interes kolonialny. 
Proszę Szanownych Rodaków i Rodaczki 

o poparcie mego 1 rzedsiębiorstwa. 
Z li'zacunkiem 

Ittnacy Gibowski, 
.I 

Broch, ul. Irnnig-Ludwigstrasse nr. Hl. 

Służae 
li 

znająca sę rrna domowem g()spo<larstwie, 
.może się zairz zglosić. 
Pel. Sibilska, Bochum, Bliicherstr. 38, I. p. 
----- ------- -- - - -· 

N 

Leonard Rychalski ~ 
• donosi Szan. Roda' om i Rodaczkom w I 
R0Ułae.u ... N1 1 okolicy, iż założyłem 

przy ulicy Belfor~str. 27 

skład kolonialny. · 
Proszę o ła kawe p~ parcie, idąc za hasłem · 

naszem „Sw j do swego! ,.~:.·'.. Z uniżeniem 
Leo~artł RJ chahki, 

Rottbausen, ulica Belfortstras e Lr. 21. 

Postbestellungs-Formular. 
Ich bćsteHe hiermit bci dem Kaiiserli

chen P.ostamt ein Exempfar der Zeitwng 

„ Wiarus Polski" aus Bochum (Zeitwngs
prcisliste 128) filr das IV. Quairtał 

1905 und zahle ain Abonnement u. BesteH

gełd 1,92 Mk 

o~:;ge 1,92 Mk. erhalten zu haiben, be~ 

scheirngt. 

. . . d. . . . . . 190 ... 

Kaiserliches Postamt .••• 

2ezellłdnil4ów 

Zakład s ożvwczy 
stolarskich 

przyjmie zaraz na stałe 
zimowe rob Jty d.> bu
d )Wli i meble oraz 

Win mttller, 
Bahnbohtr. 28. Herne, Recklinghausen-Siid, 

Rochumer 129. 
P olecam t>O najtańszych cenarh najlepszy towar : 

.:..Tn.jlepsza mąka pszenna funt 12 fen. 
" " . ,. " 14 ,, 

'
• cesar~ka „ 16 „ 

" Najlepszy makaron do polewki funt 22 „ 
..... Tajlepsze śliwki funt 20 „ 

„ szare mydło ,, 13 „ 
,, mydło ziarniste „ 14 ,, 

N aj lep::; ~y tutejszy tłuszcz do kras1rnnia fant 4 2 fen. 
Smalec pocl gwarancyĄ czysty funt 50 fen. 
Kiełbasa. „Plockwurst" funt ~O fen. 

Kiełbasa „Mettwurst", funt 72 fen. 
Nitjlepsza margaryua funt po 45, 50, 60, 70, 80 fen. 

Najlepszu. kavra funt po 70, 80, 9 >, 1,00, 1,10 mr. 

Paradne dodatki za znaczki rabatowe 
nadeszły co dopiero ! 

uc1.nia. 
Polti cy rod~i 3e prag.14c 
aby dziecko ich dobrze 
eię wyucz~ło rr.emiol3ła . 
niech się natycbmia ' t 
lub późoiei zgło!!zą do 

Jana .Jcn§~h · 
w Ewing, 

przy D .-i rtmun :zie, rornz 
przy ł: ościele katolickim. 

Sł'użąca PDlka 
mozeż 3 się zgłosić od 1 
października 

P Jotr Ba1·011, 
Baukau p. Herne 

GOthestr. 15. 

Służ~('a Polka 
od 1 październiki!. znaj
dzie dobrj\ służbę 
Walenty Banaeh, 

Wanne, 
ulica Karlstrasse nr. 7. 
skład koloaialoy 

i warzyw. 

Słuiąća 
Polka 

.11najdzie zaru służbę 
:Uf edzbiski 

Rerne, Nawa 24 Neustr. 

Najszy
kowniejszy 

krój rna 
.Jaa i Fr. 

A doąd ta.le wcz.eśriie l!lpiaszyH ty 
mój biały Pawle? 

Do lira WC& I Choć Z&Ulnl\ arryka6ek:i 
Ga „·Je 

Po d1·vdze w oberzy sobie wyp~e
my: 

I tilk eię razem znów r·'Zmóvvi· 
my, 

Nie mogę rzekł Gaweł, jes'em nie 11brany 
Mój ubiór j u.ż st.ary I p<>wyeie1 uy 

Jam nie tak jak ty, jesteś wydtrojony, 
Ubranie muz now1:11 śli<%!11ie w) golony ; 

Palt.o na. tobie, tak jPDO eii; świeci 
Choć masz w domu żon~ i kilkoro d2tleei, 

Pawi dz I gdzie kupuje11z, ta'kie ślicz11e rzec.r;y 
U żyda. I W11zalt prawda'? 'l'ego pejsa.tego 

M<\i kochany Gawle myłka t „oia gruba, 
Kupować u obcego t:i jest polski zguba. · 

Jest obowilłzkiem każdego Polaka 
Popierać zawsze li tylko H.odaka. 

l\Iam ja tu krawca dawno znajomego. 
l\Ia on wiele w !:!kładzie, towaru dobrf\go, 

Modne nowości, śliczne materye, 
Ubrania, µalta, budz zgrabnie 1;zyje 

Op >wiem ci więc"j, nim zgł wy wy eci ; 
.Teet on ta ża dobrym opiekun m d leci. Drugi 

Tak wszystkie polskie dzieci z Esse11 jak i z 
o rnHcy S K Ł A D 

Zapraaza na gwiazdkę do siebie wszystkie 
b ·· z różr1icy. w Oberhau~rno, 

\Vięc ha zwść dzieci ! W0ła Paweł Śmi:l.ly 
żebyśc i e się wszystkie dob ze vrzyg1towały, Bismarka ul. nr. 1. 

llo tam Tn:ech Króli ze wcchodt1 przybęd~ I 

Główny 
Ka'1pe1 wam przynie'!ie, zapa'I bardzo wielki 

.Tab u izek. pierni li ów i w t . t rnch k rmelki. 

Skład Sll
lirna l\Ielich ior Z l Ś rozda, t~Si~C kalendarzy1 a Obraików książek i element l fZ V. 

Baltazar bQdzie słuchał religii' 
\"Y Essen, p,, pol dku czytać, pwać , śpiewać i deklamaeyi. 

Dz'.eci, które się ieEzcze nic nie nauczyły 
'l'hurmstr. nr. 14. Z eby sie zaraz do nauki wzięły, 

~~~*~~~~~%~'f'i: Zebv s ę ztego dobr~e ~ yw ą~ały . 
§:~~~~~~-::.~>-'*~~!.::;, I na gw1az rl kę podarki, w~zystk~e o 1ebrały. 

• " " ~- n ~"'" - '~"'' " .-.. Gdy Pa weł z Gawłem rozejść się już mieli 
I dę żegnaj ~c s :ibie powiedzieli 

t1] Iż g<l~' no potkają Po hi ka lub ·wbcl1a 

I 
vVszyatkieh ich pośle r.. y do 

· JanaiF. a. 

I 

Głos Synogarltoy Szanownym Rodakom donoszę, iż osiedli· 
rem się tutaj jako 

na pustyni świata tego j~czą ·~ej, t o jest: 
duszy chrześciańskicj rozmyślania, do 
Pana Boga, wiecznego oblubiei1ca wzdy
chania, w chrześciańskiej doskonałości 
ćwiczenia. Cena z przesyłką 1,10 mrk. 
~~Adres: ,,Wia:rus Pe1s i", .Bo~h~·•m.~,1 

piekarz polski. 
Proszę Szanownych Rodaków o poparcie 

me)l;o przedsiębiorstwa. 

Józef Tuszkowski, Langendreer, 

Bac·znośB · Bruckhausen ! 

Ja 

Z POCZĄTKIEM PAŻDZIERNlKA 0-
TWO:RZĘ W DOMU SWYM W BRUCK
HAUSEN PRZY UL. ALBRECHTSTR. Nr. 
31, INTERES SPECYALNY TYLKO LE
PS ZE J GARDEROBY GOTOWEJ DLA 
PANOW I CHŁOPCÓW, ORAZ GARDE
ROBY DO ROBOTY DLA l(AŻDEOO ZA
WODU. JAK WIADOMO SPRZEDAJĘ 
ZA WSZE TYLKO PIERWSZORZĘDNE 
JAKOSCI, A ŻE ZAKUPUJĘ RAZEM DLA 
OBU MYCH SKŁADÓW, I ŻE ZADA WA
LAM SIĘ BARDZO MAŁYM ZYSKIEM 
PRZETO CENY MYCH TOW AROW 
SĄ ZADZIWIAJĄCO TANIE. PONIEWAŻ 
Z ZASADY NIE MAM NA SKŁADZIE 
TAK ZWANYCH UBRAŃ FABRYCZ
NYCH, LECZ WSZYSTKIE UBRANIA 
ROBIONE SĄ PODŁUG MOICH WSKA
ZOWEK I PRZEPISÓW, DLA TEGO MO
JA GARDEROBA MOŻE ZUPEŁNIE ZA
STĄPIC UBRANIA PODŁUG MIARY, 
NA WET ZUPEŁNIE NAJTAŃSZE. 

MOJE CENY SĄ ZUPEŁNIE STAŁE, 
ALE BARDZO TANIE. BĘDZIE no. 
BRZE, JEŻELI l(AŻDY Z ZAKUPNEM 
ZIMOWYCH UBRAŃ ZACZEl(A DO OT
WARCIA MEGO SKŁADU W BRUCI(. 
HAUSEN. WSZELKIE NOWOŚCI ZO
STANĄ KILKA DNI PRZED OTW AR
CIEM WYŁOŻONE W OKNACH WY
STAWNYCH. 

DZIEŃ SPR.ZEDAżY ZOST A:NIE W 
NINIEJSZEJ GAZECIE ZAPOWIEDZIA
NY. 

w Ruhr .rł, Konigslrasse nr. S. 
Filia w Bruckhausen, 

ulłca AlbTechtstrasse nr. 31. 

PolskieiO" w Boołl••· 



!Ir. 21 Boollam, czwartek 21-go września llOI. BOll li. 

• 
lod1łeu.1 pb11111 11dew1 dla Polak6w 11 ob117lm1, p8'wł9•01.1 ogwta1ł1 orą1 spraw•• •uedowym, poli\ycznym ł zarobkow1 a, 

IWJ'Chod2ń codziemlłe z WYl•tkłem chlt poświateczn:vch 
Prz:edplata kwartalna na poczcie ł 11 listowYch WYDQ!i 
J mr. 50 fen., a z odnoszeniem do domu 1 mr. 92 fen. 
„ W tuus Polski•• zapisany jest w cenniku pocztowym 

-I 111, leże za Wiar; I DJCZJZDł I 
Za inseraty placi sie za miełsce rządka drobRego drOlf. 
ogłoszenia zamieszczone przed inseratami 40 fen. IO 
często oglasza, otrzyma rabat. - Listy do "Wia.r1i11 
Polskiego" należy frankować i podać w nich dokld~ 

ny ~res piszącego. Rękopisów sie nie zwraca. pod znakiem „t. polnisch" nr. 128. 

Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje się w Bochum, pr.zy ulicy Maltheseratrasse. - Adres: „Wiarus Polski", Bochum. - Telefonu nr· 1414. 

Jl!odzJce polscy! Uczcie dzJecl swe 

-wlC, czytać i pisać JO polsku! Nie jest 

Polakłem, kto potomstwu swemu zniem~ 

n:wl! t1łtt pozwoli! 

Z WJpadkó 

Wszechniemcy agitują na Slązku austrya
ckim przeciw Polakom. 

. W ubiegłą niedzielę po. p.oiudnnu a.dJbyl 
się w Cieszy1nie w1:,ec Niemców dila: Slązka 
wschodnieg10·. Jako glów1ny: mówcai wy
stąpił <lir. Demel, ktory ośw~adczyl się 
przedw1 klasom równ()leg1ly.m poilsrkim w 
Cieszynie z teg()1 tytułu, że Niemcy chcą u
trzyma!~ kraj jako czysto niemiecki. -
Dlatego paralelk1i muszą być usunjęte z 
Cieszy.nai 1i, przylączioine doi Sieminaryum w 
Po1lsktiej Ostrawie. - Rząd musi zerwać z 
polityką wszechpolską, a Polacy w Galicyi 
i l(rólestwie muszą zrozumieć, że nie wol
no im wyciągaić rąk po Ślązk. - Mówca 
wezwał z:ebranych, aby jednogloiśime u
chwaliilli: rez•()Uucyę, że parailelki należy u
sunąć z Cteszyna i o ile te nadal mają ist
nkć, przydzielić je do scmrnaryum w Pol
skiej Ostrnwie. .Rczolucyę tę naturalnie 
przyjęto. 

Car a krwawe wypadki na Kaukazie. 
Mimster skarbu 14 bm. przedłoży! ca

rowJ memoryał przemysl{)1wców nafto
\\ yich, 'którzy proponują środ!ki celem pod
niesieni<ai tego przemyslu, ·o raz gwarancyę 
dlai dails.zeg-o jego i:stnnenia. Car rozkazał 
wobec tego zamiast zamernon.ego1 kongre
su w Baku urządzić z końcem bm. pK:id 
prz.ew()łcfinict\Vem min1istra skarbu konferen 
cyę przemysloiwców naft()Wych ~ węgJ.01-
wych w Petersburgu. Z powodu meszczQ
śli\\Ych v. ypadków w Baku rnzkazal car 
natychmiast śaiągnąć dbstateczną ilość 
wojskct, które w Baku i. okolicy pQiz1oistać 
ma aż doi pr~ywróccnia spolmju. Dla 01

-

kręgu calego ma' być ut\vorzoną osobna 
p()1licya, rekrutowana z W:\- slnżio,nych żoł
nierzy. 

Nebogatow broni się! 

Do „Ruiskiego1 Skl'wai" telegrafują z 
L1ondynu, ze \v tych dn iach ,,T!imes'' f()IZ

pocznic druk artykufÓ\\r Nebogatowa o 
[)rzyczynach klęski Ro1syan podi Tsuszfimą. 
Nebo1gatorw początkowo przeznaczył te 
artykuly dla pism rosyjskich, aby zrehabi
litować się w oczach op!!nii rosyjskiej. 
Lecz v,, obec wyklucze111iai go ze służby i 
Pozbawienicr raing, Nebogatow przesłał 
swe1 u;wagi ,,Tiimes1owt". Jak zapewin1iają 
osoby po1informowane. artykuły Neoogato
wa zawierają bogaty materyał do wyja
śnieni:a przyczyny klęsk rnsyjskich. 

Jeszcze wybory w Toruńskiem. 

„Więksw·ści, jaką uz,yskal p. Ortel, 
IJ[sze „Oaz. Tor.", 111iemcy n1igdyby nie 
mieU·, gdyby nie kornisya kobnuza.icyjna. 
tatwo to wyikazać cyframi. Same dobra 
ryńskie, k.tóre hr Mielżyńsku sprzedał na 
k01lon.i1zacyę, diawaty ruegdyś 500 głosów 
I>Ols.kich. I(olonhści, sproiwadz.eni odi ostat
nich wyborów uzupelnnający1ch, również 
są Hewr. O ile przyhywa:!u z zagrani-cy, 
naturnlizJ1waino ich z. takim pośpiechem, że 
tn.iaty zajść wypadki1, iż gloS>OWalii lud7iie, 
którzy przybyli z Rosyi nai kololJlię diwa 
tygodnie przed wyborami, aJ więc po zam
k11iięci11 spisów wybiorczych. 

Na folwarkach niemieckich był nacisk 
inacz1nry 1i tym razem, alle pod.łobnlOI mniej
szy, niż w latach dawniejszych. Dla tego 
też na nńektórych fotwairkaich n!iemieckiclt, 
;g<tz~e spisy były ookladne, otrzymaJii·śmy 

więcej głosów, niż przed dwoma laty. Nie
stety, właśnie większa cz1ęść spisów wy
borczych odznaczalai siię bajeczną niedio
kil.adnością. Mialy być domilnfa, gdlz1ie po
loiWlY robotnAków nie wp/::sano. Wielkie 
braki ujawniły, się także po miast~ich. - To 
bada szcz,ególiowo komitet toruński. 

Gdyby spisy byly dokładne, tlol mriirno 
koilonizacyń, mimo pory niedogodl" mimo 
z1d'ra:dy soieyaHstów i katon.\ków j1ec-
kich, lub podniemcz()1nych, prziy za: , ja-
ki się ujawnił w dniu wyborów, byhb 'my 
zwyciężyli". 

Telegramy„ 
B e r I i n. Donoszą, że minister han

dlu Moeller otrzyma wkrótce dymisyę. 
B er I i n. Na cholerę w Prusach za

padło dotąd 208 osób, zmarło 75. 
B e r I i n. Powstanie w niemieckiej 

Afryce wschodt11iej rozszerza się. 
B e r I i n. Najwyższy sąd administra

cyjny potwierdził wyrok skazujący nie
mieckiego następcę tronu na płacenie 5000 
mare1k podatków powiatowych od dobr w 
Oleśnickiem. 

LWWW!Wilrm 

Wynik wyborów •upełniających do parlamentu 
w kręgu Essen. 

·W 01dbytych we wtorek wyborach n- ciaż nie tak, jak się tego spodziewano po 
trzymaiłi grosów usilnej agitacyp, ale wzrosła bądź oo bądź. 
Józef Chociszewski 1 722 Zważyć przy tern trzeba wairunk.i, w 
Giiesberts (centrum) 35 478 jakich Plolacy na ohczyźnJe glosują, ai d!alej 
Gewehr (soie.) 28 532 że przy wyborach uzupeln.iajcteiYch zaiinte-
Niemey;er (nair. lib.) 17 873 resowaiDie si:ę wybmami jest mniejsze, jak 
Behrens (chrześc. so,c.) 2196 przy wyborach gMwnych, i w końcu,, że 
no.Zistrzei}0iny1ch 40 pomaędzy ro1botnikami polskimi na, (}lbc'z_y-
nieważnych 96 źnfo jest wielka li'Czbai takJ11ch, ktorzy 1_e-

razem oddano głosów 85 737 szcz.e nie są upraiw:i,0111ymi diOI gł·osoiwairi1a. 
Ponieważ absoilutn.ai w1iększ1ość wynCJsi Postęp, choiciaż mały, niechaj będizlie 

42 768 a: a:ni jeden z powyżej wytrrti.enio- zachętą dloi dallsz·ei energicznej pracy naro-
nych kandydatów tej Hczby głosów nie u- dioiwej i obwatelski.ej. 
zyskal, Wkęc n.astąp1ic\ wybory ściślejsze Pun.iżei podajemy zestawienie liczby 
prawdopodobnie we cz,wairtek, 28 wrze- I głosów z -0statn,rch wyborów uzupelniają-
śnia. cych w1 Essen 01raz z wyborów glówiny;ch. 

I(aindydat nasz p. Józe·f Chodiszewski Dla 01bjaśniemJa zaznaczamy, że do obwo-
otrzymal tą raz~,183 gl.osów więcej jak du Altenesisen: naJeży także Carnap, do 
przy wybora·ch glównych odbytych przed Stop.penberg zaś Caternberg, Fr!Uendioirf, 
drwioma 1.::1.ty (i0becnie 1722, dawn)iej 1536). Hutoop, I(ray, Lenthe, R<Ytthausen 1 Scholll-
Liczba głosów polskich wzrosła więc cho- nebeck. 

\V~ nik wyl:or<'.iw uzupełniających z dnia Hl września i-. 1905 w poszczególnych 
obvrnclach: 

Obwód l Upra·- lmodo-IChoci~~e-1 Gie<.bert~I Nte·' B<lllr~n.; I Gewehr lnie"Va-1 roz-_ 
wnionych I wee1 I .aieyer (chrzes!ól1 I . strze 
d 1 gło". wało. 1 Polalf. _(centr.) I (lib.) I Rocyal.) (socyal.) zne. I lone. 

E 3ee 1 m ar,to • 53294 ' 411 \ 164a 10561\ 1328 145!9 I 34 18 
Alteneseen 7664 i27 26rl7 1429 111 25o7 - -
Borbek , 11286 10042 334 5435 13'.l2

1 

17 4 2770 14 1 
Bredeney 1467 1238 10 567 291 25 335 5 4 
Kettwig mia:ito 1721 179 567 7 SG~ - -

· · 165 Hl 90 2 6 - -,, w1es . 363 1 
Kupferdre:lt 1876 1689 922 390 14 -
Rell.nghausen . 2735 23B6 1318 325 17 698 8 -
Steele 2680 2386 69 1529 288 37 459 2 2 
St ppe berg 14718 570 .(519 2070 4.43 6298 25 -
Ueberruhr • 774 700 7 333 126 9 222 - -
Wer11en mia ,t.o 2150 2001 1010 327 18 643 2 

1 

1 

:' wieś. \ 1055 _'!._, 021 51!:) I 87 9 I 282 5 4 
-~------ 111585 1722 35478 i.7'8731 2196 -28532 - "96 -:i'0 

.11•ał:eln: 

\Vynik wyborów głównych z dnia 16 czerwca roku 1U03. 

--- I Glornw•-1 Ch";:~,·-1 Stotzel 
I Klinge-

I 
I · · I ,...,,.._ Grilser 

Obwód mann (soe.) mewazne lone 
ło (Pobk) (centrum) (liberał) 

Essen mia1,to • - 258 
Alteuessen 6542 195 

Borbeck 8888 321 
Breceney . • 1152 -
Kettv.ig m1a.~to . 1275 - . 
Kettwig wieś 

l upferdreh 1621 
Rellir ę:hv usen. 2230 -
Riittenschei~ 3531 2 
Steele 2362 79 
StoppeL bRrg 12343 7r 8 
Ut:be1ruhr, 721 13 
Werde:i miasto • 1998 -
Werd'n wieś 982 

Razem: I - I 1536 

Udział Polski pod Moskalem 
w Dumie państwowej. 

Sprawa ordynacyi wyborczej dla Kró
lestwa PolskiegQ ma tak ~osle ~nacze
nie nairodorwe, żenależy zaiwczasu z. nią się 

1470:1 109M• 11056 50 36 
2814 1713 18•0 - l!S 
5132 1443 18 o 16 o 
600 3:U :&2J - 5 

211 ~ 97 261 4 2 

9fl6 350 307 - -
1888 889 444 7 -
14U 1193 9i4 9 -
1575 343 3~5 6 -
4678 2696 432'! 17 17 
36~ 132 2L4 - -

10i3 362 615 7 -
649 99 320 4 10 

35323 20776 22860 I 120 91 

z.aznajorniać. W tym celu podajemy dzi
silai UiWagi wairsz.awskiej ,.,Gazety P.01lsląiej" 
zrobione na zasadzie tych sz;czuplYich ritnfor 
macyj, irukie o wyinfl\kach lromisy1 hr. Sol
skiego już ooszty: 

ZatwtieNizonry przez komisyę projekt 
wymaga teraz tylko odpowiedniej sankcy1 

prawodawczej, którai mai być ud21ielona w 
czasie bardtzo niedługim; żeby mógl byc 
jeszcze w czemkiolwieik zmieniJny, jest nne 
prawdop()dQbnem. 

Jednocześnie z wiadomością 1()1 za 
twierdzeniu projektu ordynacyi wyborcze 
dila I(rólestwai, przyszl.y doikladin11ejsz0 il\"' 
formacye o jej treści. 

Nie są one jeszcze 1i teraz wyczerpu 
iące; niemniej to, czegośmy się dowzedzielt, 
daje pojęcie o wi:elu ważnych szczególad1 
przysZ\lej pmceduryi wyborczei. Przede 
wszystki.em maimy już wiarogodną liczb~ 
postów. 

Będzie ich 1ogólem z I(rólestwai 27. Vv 
stosunku do ludności, która cr.becnńe wyn!() 
si przeszło 10 miKkJnów, wypadnie Jedew 
posel nai 370 do 400 tysięcy mrieszkańcó\\i 
I \\ry tern p.rojekt ordynacyi wybo1rczej dla 
guberniii l(rólestwa1 różn1:1 się o<l1 ust'.łwy dla 
gubemii Cesarstwa. 

Natomiast\\" innych punktach, p1omimo 
różnnc prawnych i spofocznych między na .. 
szym krajem i gubemiami wewnętrznemi, 
starano się o ile m01żna ordyna1cyę. dla I(ró
lestww up()(fobnrć do ordyinacy)i! wyborczej 
dla: Cesarstwa. Więc, choć prawnie nie 
istnieją u nas stany, wybory będą miały 
charaikter stanowy. Najbar-dziej U·Wioocz
niai się to w stosunku do włościan, którzy 
mają zastrzeŻJOne nietylRo osQbn.ewy;b[era
nie, ale osobnego z pośród siebf.e dla kaMe 
gubemii posła. Os1Q1bno też będą wybiera 
li swoich w1yborców ziemianie i m.Leszcza 
niie, tutaj wszakże podział stanowy jes 
mniej wyraźnym, boi w grupie z,:emian u 
prawniai do wyborów nie pochodzenie 
szlacheckie, Ie,cz posiadani,e. Tak samo po
siadanie lub cenzus podatkowy, a niie po„ 
ch10d'zenie mieszczańskie dają prawa wy
borcze w grupfie miejskliej. 

Otóż biorąic pod U1wagę tOl. w czem 
projekt ustawy wyborczej dla Królestwa 
Jest podobny do 01rdynacyii dta CesaTstwa 
i to, w czem się od nieglo różni, można p.o~ 
wrndzieć, ie kto wie, czy nie byłoby lepie1 
żeby stosunek był tutaj wprost <:i<l'wrotny: 
Chętnv.e widzielibyśmy, żeby dla naszego 
kraju przyj.ęta była taka sama norma lic2-
by posłów, jak w Cesa1rstw11e. Z drugiej 
stnony a fo byśmy chętni·e widzieli żeby 
w1obec istniejących już w kraju n~szym 
wszechstanowych wyborów w gminie, 
wybory do Dumy zachowały taikże cha
ra1kter wszechstanowy. Jedn01 ,i drngiie b~ 
loby z \v1:.elu względów lepszem. 

Naprzód, co do liczby posłów, byibo
by: Jepszem wybieranie wedlug niormy 251J 
tysięcy dlatego, żt. w takim razlie wybiera
liśmy ich większą liczbę. 27 postów jest 
t0i 3 mniej, niż potrzeba do stawianfa wnl;l()
sków prawodawczych lub interpelacy1. 
Oczywi1ście 0igra1n~cz.enLe liczby poslów z 
Królestwa do cyfry miliiejszej od 30 nie mo
glo mieć i nie m:alo na celu zamknięcie 
tym posłom drogi do wnioQsków i interpe.
lacyi. Dodatko1we trzy podpisy za1wsze oni 
sobde w razie potrzeby znajdą. Nie mogło 
też ogr:a.Jllriczernie to wplywać z chęci ograni 
czenia wplyiwu reprezentacyi pio1lslkiej w 
Dumi'e, bo wplyw ten będzie zal-eżał n~e
tylko od liczby, ale także od Vv\ielu innych 
czynników. 

Przy większej liczblie wprowad2'ifa,by
śmy tam więcej sił umysłowych. że by
łoby to wa\Żne dla nas, nie potrzeba dOIWO
id!zić. Że mogłoby to być wK>igóle u~ytecz
ne dlaJ praiwooawczych prac dumy także 
nie wydaje się nbeprawdopodobnem~ Tern 
bardziej zaś możnaby sobiiei tego życzyćt 
że skoro w liczbie 27 pos~ÓlW' ma być obo
w~ą.zkowo 10 wlościain, to jesteśmyi peWni, 
że ci wlościainie będą dobrymi obyrwatela
mi1 kraju, ale nie będą lu<liź.mii z wytszem 
praW!rrol-politycznem wyksztalceniem. Bę
dą onil ~losowaili wedlug najlepszego rioou-



~nieniai dobra kraju, lecz nie będą to s.iły u
mysłowe do prac ustalwodawczych. 

l(ury.ai wlościm1ska wyibiera osobno, i 
wybiera konJ:ecznie z pośród w.bościan. 

AczkoJłwiek jesteśmy w zasadzie prze
ciwnikamr wyborów stanowych, zw,la
sz.cza u nas, gdzie nie.mai stanów, niemniej, 
stojąc na gruncie realnym), n.ie możemy nie 
porwriedzieć, że te obowiązkowe wybory 
wlościańsklie mają obok zlych 1L oobre stro·
ny. 

Zlem jest w nich to, że właiśdwie o
grnniczają one prawo wyborcze włościan. 
Wobec tak ulożonej ordynacyti, w/f Jścianic 
nie zawsze będą mJgJli wybrać tę osobę, 
o jaikiej mają przekonanie, że reprezento.
walaby ich i bron.: laby 1:ch interesów z naj
wKększą zina·jomością rzeczy, z największą 
bezinteresowno·ścią i poświęcen~em. Mu
szą \vybrać koniecznie włościanina, choć
by osioba, dto której mają zaufanie, ~:c byla 
\vic>śc!a.nt:nem, i choćby \V pośród siebie, 
co się .mnże zdarzyć, me w1dzieli odpowie
dnieg01 kandydata do godności poselskiej. 
Tlo oczywli'ścl!e krępuje swa-bodę kh wybo
ru. 

Z drugiej struny jednak chowiązkowe 
\\-ybory l\'lościai(1sk.ic tworzą dla tej kate
goryj obywateli jakby obowiązkową szko
lę życia p1olityczncgo. W tej szlkole wlo
śa1anin może prędzej będzie doirzcwal. 
Może prędzej będzie podnosił S\v ói poziom 
u1śwtadomienia obywatelskiego. Może bę
dZJie m1 al .ctodatkową padnięte d·o tego, że
by się ksztalaić. Słowem, mogą stąd' wy
rosnąć jak najz,dro1wsze ·dlat kraju owoce. 
WYodrębni.enie kuryi \v lościańsknei nie 
przecina łączności wszystkich obywateli 
tego kraju. \Vspóln1ość iinteresów \:Istnieje 
po zai ramkami specyalnych przepisów i 
praca myśli pubU.cznei me zna• granic sta
nowych. 

Choć więc wybory wlościailskie obni
żają lllai razie poziom energii umyslowej n.a
szej reprezen.tacY,i·, moie za to przyiczyruią 
się ·do podnqesienia w przysz~ośc:1 poziKJmu 
wyrobienia politycznegoi naszego wlo
ściaf1stwa i to byłoby kompensatą za 
ch\viliowe ograniczenie wl.ościan! w swoho
dz~e wyborn reprezentantów a.ż doi czasu, 
kj[edy w duc!m ujawnionych potrzeb ulegną 
Z1tnriano1111 i oirdyn1acye wy:burcze. 

Kongres antyalkoholk2ny 
w (~udapeszcie. 

;r Budapeszt, 15. września·. 

(Wedlug ,,Oręddwnika".) 

Z d!ruia cz;\vartego k.ongresu wsp.oimnłeć 
należy io wspanaalylm bankie.cf~, jaJki mlia
sto wydało1 na cześć przybyłych dlelega·~ 
tów z różnych stron świata. Bankiet od
byl się wieczorem w sailach „K.unsthalle", 
tam gdzie się odbywa kongres. Obszerne 

Panna do towarzystwa. 
Powieść Ksawerego de Montepin. · 

46) 
(Ciąg dalszy). 

- Niikt jej wiedzieć nie będzie! - od
rzekła Gabryela, drąc k1opertę, potem ot
w01rzyla ·okno~ i rzuciła na ull::cę kawaJki 
papieru, które wiaitr piorwat 1 p·o1io·znosił 
na wszystkie strony. 

Leonida chciała mów1ć. 
- Ma1rgrabina ruchem ręki nakazafa jej 

milczenie. 
- Gaibryelo - rzekla - niegodny 

czyn, którego się dopuśoiilaoś, ·dlo"<WiOdZ!i, że 
kłamiesz! Ten list przez ciebie podarty, 
nie był <lo matki pisainy.„ Rudz11ce Th'O!i 
nadali mi praw10 i cb1owiązek czuwanfa nad 
tobą, w{dzę, że obov.11ązku tego· nie spetnr
lam, 1pl:.miewa.ż nie myślafabyś ukrywać 
rzeczy, ·do której mogtabyś się przyznać.„ 
Dotychczas za: w.ie.Je pozostaWl.alarrn ci 
wUtlnośd, żałuję tegk)„. Odtąd mniej bę
dziesz jej miiała i postaram się poznać. tę 
tajemnicę, mogącą prarwd.opodobrnie s.k1D<m
pomi1tować twój honor 11 dlobrą sławę mo
jegv dtomu. 

- Uspokój się pani! - o<lrzekłai z dumą 
Gabryela, µodnosząc głowę. - Ani o mój 
hontor, ani o sla1wę swego oomu nie potrze
bujesz SJę obawjać. 

- Życzę s0bie teg{) więcej aniżeli spo
dziewam, i napiszę doi twoich rod'z,1ców, 
zdając im sprawę z twego postępowa111ia. 
Od kdku dni spostrzegam w tobie chęć 
bunto·wa'l1.ia się, pragmeniai niepJd!cglości, 
które są calkiem w 1111ezgodzie z zalcżn1:y. 
ścią twego stanowiska. Postaraj się, aże
by to drugi raz się nie powtórzyl10 ! Po
wróć do tego, czem byłaś, inaczej będę 
się u nJtaryusza ttervieux, który zajęty w 

sale zapełniły się p.o· brnegi, okolo 1200 o
sób b-ral.o udział w ban:k.iecn.e. Kapelai wę
gJerskich huza·rów przygrywa,la głównie 
węgf.erskie mehd1ye, a chór ś~ewacki za
intono;wal hym1n narodowy, podczais które
go wszyscy obecni powsta:łi. Na cześć 
króla wniósl toast profesor dr. Arpad' Bo
kaiy, wyslaino1 także telegram dOI eiesarza 
Pramciszka Józefa. Wiceburmistrz Roz
sarvogly; tioast<J'\.val na p.omyślno·ść wszy
stkich gości, których miasto tak chętnJe \V 

S\\'ie mury przyjęlo. Francuz dlr. Legrain 
p.odniósl ofiarność sto•licy węgierskiej, 
która n(;e szczędzHa kosztów na .cele kon
gresu. Prz.emaW1;a1 także pewien Wl0ch 
po włosku przyno1sząc ży-czenia z Włoch 
od tamtejszych abstyinentów k10n.greso1\\ i. 
Pani Rosenberg prezydeintka: Z\\ iązku sto
warz1yszeń kobiecych antyal.koholicznych 
piow11tala liczni.e zebrntt1e panie na bankje
dc. Profe51:::ir forel z Sz.wajca.ryi' dał v.y
raz radości temu, że ruch antya1lkohc1r· czny 
w Budapeszcie •i na Węgr,zech tra.fil na żY
znyi grunt, oraz. podniósł, że oto taki ban
bet jak dzi,~uejszy może s1ię odbyć bez a11'
k-0hoilu a m;,mo tego panuje na rn·im p1odlnio
sle i wcso,le usposobl:enie. Na' banikiecie 
pcdawan\oi dQI p;aia tylko węgkerskie wody 
m1:1neraln.e i różne limonady, któremu chę
tnie rnczyli się uczestnicy. Każdemu ucz~
sńnikowr;. do:ręcz . .:mo ślicznie wykonane me
nu, o.raz kdka kart z wido:kami bwd'.apesz
terl.sk1iemi. Bankiet kosztorwal mrlasto kil
ka tys.ięcy marek a trwa! trzy godziny. W 
stare stroje węgierskie przybrani Węgrzy 
peln1A1 straż hton()ruwą. 

Na czwartkawem po·s.iedzerniu byt o
ma\v'.ia1J1y waJżny temat: ,,Wychowanie 1i 
Sf:kofai w walce przeciw:k·o alkohofowi." 
Tiernat ten omaiwi1alo1 aż cztereich referen
tów z różny.eh punktów zapatry•wania. 
Najwięcej uznania pozyskał referat profe'
siorw ttahtnla z Bremeny, który 1od dwudzie
stu lat haida kw.estyę alkoholiz111u wśród 
mlodzieży szkolnej., Opubhkowaf on •do·ść 
obszerną i SZCZ1egófową statystykę. Po
czy111dl też ba<l.ania z S\Vej klasy nai 57 ucz
rniach i przekona/ się, że Qt, co nie pili '\\:"ca
le giorących 11:ap1ojów byliJ zdolni.ejszyn~:1 i 1 

p1Jniejsz.ymi ucz1niiami. Prnfesor nue spu
szczal ich z oka nawet poz.ai szkoJą i do1-
szedt do tego-, że d, którzy w domu roidzJ
'Ciefakim "Wica1c alb01 ma.to co1 alk()h\olu uży
wa1li, wysziti1 nai plorządnych lud'zJi, a z:nów 
ci, oo z mlodoścu p.rzyZ/Wyczarili się do 
trunków, wiedli nędzny ży\\'Ot, a rn'eiktó:rzy 
n.aiwet podupaddi. Jeden z tych uczniów, 
który skończyl giim!naizyum, tak' daliece 
skutkiem pija:ństwai zwichnął kairyerę, że 
pracował jako zwyczajny r-0blJotn:k 

Dyskusya na ten temat bylai baPdzo 
obszerna, mówcy uskarżali 3:ę, że tak wie
le dziecd. rodzice przyz:\vycz.ajają d-OI ailro
ho1Iu, zamiiaist wlaśn(e od! tego1 -Odwodzić. 
Żądano, aby po wsz.ystkich sizk1olaich przez 
.osobnych nauiczycidi albo liekarzy. wykla-

zmuszo.ną roizstać s( ę z tobą. Staraj się 
mieć b0t nec myśli. 

Gaibryela· plfaikała już me z boleśc.i, ale 
z gniewu. 

Zdawafo jej się, że up.okarzając ją, 
depcząc no.gam.U, podejrZY\Vaiąc o coś 
przyoo.szącego ujmę hon1oro1wi, ją, narze
c2-0ną RauJa - paną de Brenn.es jego sa
mego z.n.ieważalai. 

- Otrzyj te śmńeszne tzy - rzekla 
ostroi ma.irgraibina i nie zapominaj mego 
urnmafom ! Odejdź! 

Mloda dzfewczyna .po.wrócila doi swe
go pokoju. 

- O Raulu, Raulu! - mówilai wśród 
tkali - kiied'yż mme. \Vyidlobędziesz z tegio 
przeklętego domu! 

XXXIII. · 
Podczas gdy w pałacyku n.a ulicy 

Sajnt-Domini·que odgrywala się tyhko co 
op1isaina scenat pa1ni de Garennes z Filipem 
udałi się na ulicę Bonaparte na czas jaJki;ś 
przed godziną oznacz,oną nai zebranie s.1ę 
spadkobierców. Wezwani .na dwunastą 
przybyli o kwadrans wcześniej. 

Fiup ba1r<l!zo byl blady. Rysy jego 
wyrażały niepokój. 

Nic nie do.zwalało mu przypuszczać, 
żeby Raul inia~ już być U\\1 ęzionym. Od 
rana, Julian Ven.dame chodził tam 11.' z po
wrotem o.koto pałacu przy uJi.cy Garancie-
re. 

Ok°'J1!0 dzieseątej ujrzał wychodzącego 
wicehrabhego de Chal])Jns i nie straciwszy 
ani minuty, uprzedz::t o tem swegoi 1pana. 

A ·w<lec wedlug wszeUctth pozJrów 
Raul swobodnie chodził pp Paryżu, nie bę
dąc wcale niepokojon.ym. 

Baro1I110,v"la w~·ęc z synem znaj<lo'\V:ali 
swoim P0'koju układaniem punktów; jakie
gpś kontraktu ślubneg'O, ni.e mógl\:,ch p1-ZY
jąć natychmiast i pros·I, aby czeka~L 

dano <.tziJeciom na.ukę (} zlych skurt.kach z 
używania. alkoholu, lecz diO tego po1Winny 
być wybrane os-01bY1, oddające s(ę sziczerze 
sprawie antyalkoholowej. Między nauczy
cieiami jednak panuje wiełkie uprzedzenie 
co do tej sprawy, '\i.~ięc pmvinno się żądać 
od nauczy,a: eli, aby kwestyą antyalkoholo
wą \\~1ęcej badaJi i n,·ą się zajmo;wa1i, bJ 
jakżeż nall'czydel mai pomyśITIJie 1,yiplywać, 
kiedy o tej kwestyi nie m~ dobrego po}'.ę
cia, a1lbo1 wprost rządzi się uprzedzeniem. 
Nauczyciiel zresztą piowin1Cen prze·dlewszy
stkiem służ,yć dobrym przykfadem. 

JetSzcz.e ·na·stępneg·o dniia \V piątek 01b
szernie tę sprawę omawiano, ai pani pwfe
soiiowa Heleni'.us z, łfols'i ngforsu d~ta prak
tyicznie rady, jak się zabierać do sz.e.rzenia 
ws.trzemięźlhvości wśród dzieó. Urządzi_ 
la ona' lekcyą próbną z d'zne.ćmi, szkólnemi, 
j:i.k1ie przyproiwadzcinoi na salę. 

Nai tej lekcy i diawodzda glÓ\\ :ni12 dzr' c
oiom. że alkohol za.\\ iera bardzo. mało czę
ści j)jJ·żywinych w st·os 11.nku do mkka i że 
alkohol posiada części trujące. Zadawała 
ona dzieci·o1111 pyta1ni:i i zachęcała, aby 
dizieci, jcżel:t ~~ę d;owicdz.ą •J< złych skut
kach a1lkoho.Ju, pmsity rodziców,, ażeby im 

. nie ·dawa,l1i trunków alkoho·1'01wyich. 
Ogólna· treść tych referatów i dysku

syi b~l~, tal~ 1z'·?wad:~ allrn.Jwlu wśród 
mfodziezy lkd1 warstw .ludności 
przeszkadza cho1waniu \V s:zkolc i w diJ-
mu w pod'p ający sposób. Ml·odizież uży
wająca alkoholu r.1ie ma doobrej zdoh1:0,śc.i 
do 'llauki·, wczeŚ11ie popada w nerwi01\\'0ść 
i charaktery j · s,·ę wypaiezają, tn s.ą gló-
wne ~1astępst\ ,. przedw"czesnego używa-
nia alkoholu. Powyższe. zapatrywanfa i f 
zwyczaje pija re w szko1le i w domu pod
kiQpu.ją także w wielu wypadkach wprost 
późniejsze szczęście wielu ,dzied. Zatem 
QO•piieral1Ji·e ruchu wstrzemięźliwośai jest 
k,oniecztn.ym obof\viązkiiem \VYchiowania do
rnu rodzic):elskiego, jako1 te.ż we wszy
stkich szkofach Judo\vych, średrnich i v„,yż
szych. To może jednak dopiero wtedy z 
dobrym skutkiem nastąpić, sko·m wszelkie 
czyinni.ki wychowawcze zerwą kompletnie 
z c1otychczaso1wemd nieznośnem! zapatry
waniami pijacklemi. 

R.eZ1111tatem tych ·długich obrad! było to, 
że pan~ ttelen:ius. w poniedziałek JX) kon
gresie w jedn.ej Z' wielkich s1l budapeszteń
skkh będzie miała lekcye próbne -oraz wy
ktaid! w sprawie a1koholowej, naJ której ma
ją być oibecni nauczyciele 1i1 'Ilauczycielki 
oraz dzieci szkólne z różnych szkól buda
peszteńskfch, aby zaraz się zająć prakt.y
cZ.t1'ie temi przekonaniami, jakie \Vynurz.o
no nai kongresie. Nai terr puillkt po.rządku 
obradl klad'zi!Ono wielki nacisk, bo <llo mf.J.
dzi:eży należy przysztość;, a mh::l'Cl1zfleż tę 
m!Oiżna jes.zieze najprędz.ej odzw-yJczai.ć od 
u.ży~'ama· alkoholowych trunków. 

-
W samo południe starszy dependent 

notaryusza wszedl ·d\o, sailonu i -0świadczyl 
im, że pan ttervieu.x oczekuje kh. 

Pilip i jegJi matika przez clnv!lę mieli 
nad.zieję; Raulai nge byto dotychczas. 

Notaryusz, grzeczrne ppwitai\vszy no
woprzybylych, zapytal: 

- Pan de Challins jeszcze nie przy
szedł ? 

- Nie, panie - cd'pow:ie-dzia:l pisarz. 
- TOI mnf•ę dziw1i... - rzekł filip -

kuzyn mój zwykle nadzwyczaj jest akurat
nym. 

- D'Ottychczas spóźnil s~ę dopŁern J 

pól minuty - rzek1l pan Hervieux z uśmie
chem - jeszcze to nic wielkiego. 

- Pewno zaraz przyjdzie„. - rzekła 
ba110.nowa. 

W chwili/, kiedy wy.mawiała te slowa, 
drzwd gabinetu ·otwairly s\'ę i wszedł Raul. 

- Proszę przebatzyć mi to mimo.wJł-
1ne ()tpóźnńenie - rzek! - aJe tlo nae moja 
wina„. :Jechalem w powozie„. l(oń prze
wrócil się, łamiąc hJoloble. Musiałem do
kończyć droigt pieszo. 

- Jesteś pan zupełnie wytłrunaczony, 
panie wfcehrabio - rzekł notaryusz -
raicz pan zająć ITJlfejsce. Zajmijmy się więc 
naszym rnteresem. 

Raul usiadl •obok ciotki. 
Pan ttervieux rozloż~l arkusz papieru 

stemplowego, rzudl nań okiem 1 zaczął 
mówić: 

- Wartości, z których się skladla suk
cesyw ś. p. hrab\ieg-01 Ma'ksymilianai de Va
dans, n.ieodżalmvanegJi mego klienta, re
prezentują sumę S11.edmm milionów, trzysta 
siedmdziesiąt siedm tysięcy dziewięćset 
dwadzieścia dziewięć franków, sześćdZ1'1e
siąt pięć centymów. Oprócz tegoi dwie 
nieruchct:nośd staioowii:ą również częś.:5 
sukcesyi, miarnowicie patac przy ulicy Ga-

Wiece 
rełtfttnlków I •~emłdlnłkó GJ'. 

zw·ołane z ramieni~ „Zjednoczenia zawodo
wego polskiego" odbyły się w nJiedzieię na 
W:a:rm·i w Olsztynie ~ Wartembvrku a \vi 

Prusach Zach. w Luba!Wli,e, Lidzbarku i 
Golubiu. Przema wńaJi. na tych wiecach pa. 
nJ·\VJie ·Wlaidyslaw Pieniężny z Olsztyna, 
Stain~sfaw Kum z, Bochum, Stannstaw 
Paustmann z Golubia·, Jan W!O.jciechowski 
z Mokrego, Berger, Brejski, Reich .1i \Voj
ciechowski z. T·omn1·a, Sobiechowski :i Na
diobn.ik z Grudziądiza1 i 1innn. 

Wiec w Brodnicy - mimo wszystko 
- nie mógł s.: ę odbyć \YSkutek oba\\-y bur 
mistrza.i przed cholerą. 

W·przyszlą niedziele -cid1będą się ._,·iece 
„Zjednoczenfa" w Wąbrzeźnie, Kowalewie 
Las11nue i Nowem. 

Wiec „Zjednoczenia Zawodowego P(}lskie-
go„ w Lubawie 

zagail urzędnik banku .Judo\\ ego p. Jaro
szewski, a {)brany przez wiecO\\'nikó\v~ 
przewodniczącym wieca, po1wtJ.Jat za zgo
dą zebranych na zastępcę S\\ ego p. Potry
kusa, do pióra redaktora p. Nadobnika. na 
ław:ników pp. Antkfrewkza i Mikczy!1skie-
go. , 

Pan W,ojciechowsk1i redaktor „Przyia
c:ela" z T·orunia w dtuższcm przemó\\ ieniu 
'" ytkaeyiva~ korzyści, któr.e robotnikowi 
dają organizacye za\\ odmvc, a Polskie 
Zjednocz.cn:c zav;'o-dO·\\·e szczególn:;e. 

Pa1n GrabiI1ski z Lub1wy, k' óry byt po 
wrócił z Westfali1i i Ameryki, skarżył :;ię 
na pracę niedz,'efną i polecal zebranym or 
ganizacyę robotniczą polską. 

Pan Nadobni'k, redaktor z Grudziądza 
\Vezwa:wszy zebranych d·o Z'.:!p'.sywa.n:a się 
liczinego· na czlonków w ko11cu swej prze 
mowy zwrócił się ostro przeciw socyali
stJom, którzy sprawę robotników zdrnd.ziJ1;, 
jak tego dowodem s:-i, ostatnie \\ ybory w. 
okręgu tonińskim. 

Pan Jaroszewski również poleci! ze
branym „Polskie Zjednoiczenie za\vc<l'o-" 
we", które rnbotnrkowi po1lskiemu różne · 
ważne korzyści daje. 

Paiparl go p. K.asprzycki z Lubawy. 
Uczba robotników zwiększy się z dlo kor'l.„ 
czeniem budowy młyna i parowej cegielni, 
przeto robotnicy poVV)lnni rozwinąć dlzial.1ł 
ność ag.1tacyjną i postarać się 0i zorganiw
\Vanie towarz.yszów pracy. 

Z kolei przystąpiono do ohoru delega
ta, którego czynnością jest zapisy\\·an:e 
czhonków i agita.cya dfa orgainuzacy~ robJ~ 
tniczei. Zebrani powołali zgodnie na 10 

sta.now~sko p. Mikczyńskiego, obraźnika., 
który mieszka przy ulicy K.ościelnej Liczha; 
26. Na mężów zaufaruia p{)i\VOlano1 P'P. Wla! 
dysla:wa Jankiewicza, Józefa RutynJO\\ skie 
go i Sliżewskiego. 

Po zapisaJlliu robotników na członków 

ranciere, Iii majątek ziemski w Compiegne •. 
Majątek i pafaic ocenione są każde w -vkrą
glych cyfra1eh, po trzykroć sto tysf.ęcy 

franków. 
- Ciotka moja życzy sobie, aby patac. 

przy u~1cy Garanchere wszedł do jej dzia
łu„. Co <lioi mnie wezmę majątek w Com
piegne. 

- Wybornie - rzekt nofaryusz - nic 
lat\Viejszego jak to urządlzi.ć... Sukccsya 
P'Qdzieloną ·być ma na trzy cz,~ści.„ 

1- fakt.o na: trzy częśd3! - .zawoiala 
baronrQ!Wai - wszak dwóch jest tylko suk
ces.01rów, jal ja.kio siostra ZUTiarleg-01t i mój· 
.s.iostrzoo1ec R.aul, sy,n, drugiej je~ silOstry. 

Pani baronowa zapomriina1, że pain de 
Vadans, oprócz dwóch stóstr mia~ jeszcze 
brata.„. 

- Gilberta„. Nie, nic zapominam o 
tern wcale... Ale -01n umarł w Ameryce, 
os!emna!Ścic lat temu.„. Nikt ·O• tem ni'.e 
wątpi. 

- Nikt o tern nie wątpi, ale nile tego 
nie d0iwodza· - odrzekł .notaryusz. - Ma
my tylko deklarncyę nieobecniQśd, lecz 
część meobecnego, będzi·e mogla być poo·
niesi·oną dlopi.ero po trzydzrestu latach, od 
czasu zniknięda, chyba jeżelu przed tym 
tenniinem złożony zostanie autentycznY, 
akt zejścia„. Pain FiLi'p de Garennes, jaiko 
a<lwokat, wie o tern tak d0tbrze, jalk i ja„. 

- TQI prawie!Ja - odezwał się fifup -
n:e wiedziałem tylko, że nie1 ma <l<0~'Ddu 
śmierni m-0jego wuja. 

- Niema gio dotychczas, ai zatem po
wtarzam, sukcesya dzielir się na trzy czę
śoi ••. 

Baro1101w.a z. synem zamienili- spojrze
nia, w któ'rych malowalo się uczucie za\VO-. 
du. 

(Ciąg dalszy nastąpJ.) 



zjednocze:nfa Zawod:oJ·wego Pnk.1~.Jqeg?'', 
rze"\\-'lOdniczący pan aroszews i w1e1,; 

kMl. 

Ziemie polskie. 
prus ltachednfob Warmii i Ma.zn&-. 
Grudz.iądz. Kłamst\vo hakatystycz-

eg,.. GeseHi'gera". ·W nr. 219 pisze „Ge-
.,." eh k' eJlige": „Z ~owiatu człu 01ws 1ego. 

ozporządzenie Arcybiskupa1 dr. Stablew
kiego o nauice przygoto\va~'cz_ej_do_ saikr~
entów św. wykiony,wa się mz, iak su~ 
daje, z wiielkim nad:skiem (n~1t tfoch
:ruck). W W.:1elkim Ki.otnarzynie przydzie
się dzieci, które nie wlaidają językiem 
Jskim, do polskiej nauki, 1i o.ne muszą db

iero uczy~ sJ:ę mówić poi polsku. W je
nym przypadku matkai dziecka ~est niem
ą katoliczką i n~e wtadai językiem pol
im. Ze nauczyciele w tej okoHcy mają 

rudne stano wisko, toi jest rzeczą jasną. 
'anczycKele mają dbać O• to, aby dzi eci po
icraty nr.emiecką naukę, aJ tu 1111T1 się wprost 
rzeciwd'zfata". - \Via:domo, że w rozpo
ządzeniu ks. Arcyb iskupa jest \\,Yraźni e 

10wa o tern, że dzieci mają pobierać naukę 
rzygoto\vawczą do sakramentów św . . w 
zyku o jczystym, więc polski1e w i~olskm1, 
n:emieck;'.e w niemiecklim, dlai teg·o1 kłam-

two ,.Oeselligera" jest ,,, tym przypadku 
byt zuchwailem. 

Z Wfol. Kt Poznańskiego. 
Po Inowrocławiu - kolej na Podgórz. 

'a ostatniem pos iedzeni u rndy miejskiej w 
Gdgórzu, pt::> załatvYiienun rozpra\\' publi
znych, poruszono sprawę z.miany nazwy . 
eden z uczestników (Hahn) przematwial za 
trzebą takJ::ej zmiany. Bur:m.istrz K.iihn-

1ann pV1dlzielal wywody Hahna, ate mnie-
1at że trzeba tylko przetJlomaczyć „Po<l
ór~" na niemieckie i proponuje przero na
wę ,,Amberg" albo1 „Iicchberg". Ktoś 
ny zaproponowal naizwę bardzo cieka
'ą: „K.nnprcdę". - ale ta nic· znalazla 
wo1en1t1:ików. Sprawy tej podobno nie.m
y nie spuszczą z oka. 

Gniezno. „Lokal Anzeiger" pa.mi:e-
zcza \V dziale wiadomości poważnych 
ajkę treści następującej: „Dwie r!Odz~ny 
Qniezn.ai, nazwiskiem Kośqiuszko, wystą 

ily do rządu Stanów Zjednoczonych z pre 
nsyą wyplacenóa 42-5 millbnów marek 
ościusl).kowne gnieźnieńscy twierdzą, że 
hodz.ą •OO brata Tadeusza. który w w.:>i

ie o wa.lninść walczył z ()<lznaiezieniem. W 
naniu jego zasług 0itrzymał Tadeusz Ko

c.luszko odStamów Zjedinoczonych jaiko 
ar przestrzeń gruntów, na których pó
niej wybUld,owano miasto Chkagoi. Po 
mierci~ T adieu sza K o:śduszk:li w SzwaJca
i, alkt -dar·owizny przeszedł w posi·adame 
znej linii' Kościuszków. Zaopatrzony w 

kt w.ystą.~l obecnie pewieru mliody adwo
at w 1imleniu sukcesorów z pretensyą do 
runtu, ·ewent. o wyiplacenf.:e OłLhrzymiei su
Y 100 mQionów dlofar.ów." 

R.zecz tę wiele razy julż prostowano, 
e laik.oo bywa -0na ct ągłe odgrzebywaną. 
Gnieźni·e zyią rzeczywiście osoby z na

>wiskiem l(ośamszki ii to ,dade po.'Chop do 
'ąglych kombinacYli. 

Ze Slązka czyli Starej Polski. 
Woźn~ki. OlwI·o' czternastu prziemyt

·k&w chciato tu opooal przem,ycić do Po1-
rnzmaiity towar jaki na $1ązku zakupio ' . . 

. Nai gra,11-(.cy wstali! jednak spostrzezent 
rzez kozaków· rzucili tediy rowaryi precz 
ratOtWali się u~ieczką. Jederu przemytnik 
'eiaki Bamka został przez loo1zakaJ przy-

' k , zyma.1ny, bagnetem pJożgany, a w oncu 
trzeliony~ SkJnfi1skic1w.an:y towar odsta

~n1Q1 <lo .Orriaizdowa. 
Bytom. Nieidaleiko .mostu kJleli 'P'af1-

lwPl\\'ej nad SZ<)Są szombierską k<:>Ieika 
lektrycznai przejechala: nai śmierć robotru!.
a, kióry kładł szyny. 
. Nai kopa1lni Blejsza1rlej wóz przej:e~hal 
miką z ll(ról. Polskiego. OdstarwlK}IIlJ 
z.częśl'ii\.vego ciężko rnnnegio d101 laiza.re-

ze świata. 
Z Węgier. Sejm weg11e.rski Z111owu od

Z(}n Y. Do 10 października! To z.na.czy, 
sze „Głos Narodu", że a zalatWlleniu w 
rę konty.ngentu rekrutów nie można1 my
eć. Okaże się znorwu, jak W: 19D3 r~ku, 
~rzeba zatrzymanJia w pulkach węg1~r~ 
1Ch żoln!i1erzy trzeciego roku aiż plQI dzuen 
gntdinia1. 
~mo to Wiener Allgemeine Ztg." w 

.esz1y z Budapesztu utrzymuje, że poł-0-
nie Polityiczne stanowczo się polepszyił-0. 
laozego? Przedewszystkliem dlatego., że ' 

har. PejcrvaJy podkrcślJ w swem -0świad 
czniu gptmvość korony do zamńanowania 
rządu z lona strornnictw, które zlączyly ~ę 
i utW101rzyly większość. 

Pow1tóre, pomyślne horoskopy zapJ
wiada wykrzyknik hraibiego :Eugeniusza 
Zlchego podczas mOWYi Feiervarego. Pre 
zes gabinetu między imnem~ pOWiedzial, że 
rząd m::>że pvwstać tylko na podstawie pro 
gramu, przyjętego przez koronę. Koali~ 
cya po:winna więc tera:z ~01robić ()d'powŁe
dlmc propozycye. Na to hr. :Eugeniusz Zi
chy krzykną!: 

- ZI1nbimy to z wszelką przyjemno
ścią! 

Poi posiedzen~u Izby poselskiej powa
żni czfornk,bwie stronnidw skoafaowanych 
potwierdzili ową gotmvość , zaiz.naiczianą po 
przedinio przez hr. Zichego. Dodali też, że 
nie na niich spadnne wina1, jeżeH po1rtv·zumie-
1~:c nie przyjdlzie d10 skutku. I{}nalicya prze 
ci eż nie może objąć rządu tylko dlatego, by 
przyjść do władzy. Narazifaby s i ę prz ez 
toi za1 niechybny upadek. 

"Wi·ener Allgemeii-ne Ztg." - z.godnie 
z informa.cyam1, podanemi PO'Przedn.1:::> 
przez „Gki1s Narodu" - zaznacza, że na
sgmprzód powoła monarcha do· Wiednia 
J uliusza hr. Andrassego :i franc iszka I(o
szutha. 

Olówna' misyai ma jcdnaik przspaść 
Ja111'01 \\ i hr. Zichemn, który niedawno b ył 
prezesem stronni1ctwa- lrndio1w ego katolickie 
go. Jan Z1ichy ustąpił z prezesury, pon~ e
waż się nie zgadzał na taktykę radykalną 
Stefana R.ak0ivskie1go. Niedawno na po·
słuchaniu u mona•rchy oświadczył , że na 
razre k.oalicyai zadiow1olni s i ę szybkiem, na
ty1chmiastowem i szczerem przeprowadze-
1niem programu wojskowego·, uchwa1onego 
'\V 1903 r. przez k·omitet stronnictwa liberał 
n ego. 

Gdyby do dnia 8 paździiernika ukfady 
n ie wydały rezultatu , przyjdzie dlo skutku 
znowu gab„net tymczasowy. Na jego 
czele stani e >--- podlobno - Jan hrab ia Zi
chy. 

„Wr. Allg. Ztg." dowiaduje się ostatnii.J 
z kól politycznych, że niema wiellkiej na
dz,: ei, aby spór pomiędzy kornną a k-0iaht
cyą wę.giiers.ką, zakończył się szybk-0 po
myślnym ktompromisem, a to dlatego, że 
koa1łicya: jest ·wprawdzie gotową ods.tą'PlĆ 
n.ai razie od wprowa<lzenJ:ai w praktY'kę ko·
mendy węgierskiej w pułkach węgiersiki·ch 
ale żąda w zamian formalnego, zasadnkze 
go uzna1J1na praiw parlamentu węgierski·eg.v 
co1 doi organr.izacyi pułków węgierskich ar
mii wspólnej. 

Baku. Starożytne to 11'11(asto, wzmiain
kowalne jeszcze przez Heroda.ta, bylo nie
gdyś siednisk1:1em Gwebrów, uprawiających 
cz,eść ognia. Dznś przeszloi 200,000 Tata
rów, Kurdów,, Czerkiesów. i Persów1 pra
cuje tu w olbrzymich d:ystylarruiach nafto
wych, zbudQwanych przez nowo~ytnych 
przemyslorwców. Przeszłość i1 przyszlo.ść 
starożytny, milcz~cy 0Jcea111, ~ nowe hala
śluwe mra'Sto, mędza· bezgrankzna l bogac
twd bezmierne, zlewają s~ tui w jedną ca
lość, nadającą zupełnie odrębny charakter 
ponurej miejscoiw-0ści, wśród! której roz
gryw.afą się krwawe. wypadki dni ostat
nkh~ 

Niepodobna sobie w,yobrnzić brzydsze 
g10i ~ posępniejszego w1iidoku nad ten, który 
przedsta.wia Baiku nad pierwszy rzut oka. 
Zb\orowisko' nędzlnych budorwJi, plaskii:ch, 
powstedlnich, bezstyforwych, a w kolo step 
nagi, żółty,, cuchnący. - A przecież ta nie
poz.o-rna gleba kryje we wnętrzu· swojem 
nieprzebrane bogactwa, wytryskujące na 
powierzchnię w po•s.taci gęste.go, :fiioletOl\Ve
go cuchinącegOI blo ta:, palącego si1ę tu l 
o~idzie ciemnym plomien/:1em. Daw.niejsi 
~eszkaińcy tyich okolic zagnani W1 n.ie mie
. czełm Tamerlama i Czyngłis Chana, zdiumie 
ni widon<iiem owych pl·omieni, uznali w nich 
moc tajemn~iezeg~ bóstwa, któremu stawia 
Ii świątynie. 

Ludzie inowi, przybyfu, z zachodu, po
znalli S>ię wnet na ukrytych w zi~1 skaT
bach i poczęli je dobywać. Za tich stara
niem pokiereszowano, podziurawio1nlo, leżą 
ce od.tog.iem stepy a: strumienie podziemne 
wytrysnęły w górę jako fontanny <l1wgio

cennego płynu. Ze jednak t111ie można g.o 
było spożytkować .w stanie naturalnym, 
pobud01Waoo wn.et na uboczu wielkli~e la
boratorya, w których nie-0cz·yszczona naf
ta.i poddaną zos.tala c.af emu szeregowri deli
katnych i szybkich mainipulacy~, przetwa
rzających ją w jaSiny, przeźroczysty plyn, 
znany nam powszechnie z oodziennego u
życia. 

Zdumiewająca obfitość źród~~ nafto
wych ściągnęła wnet do Baku mnóstwo 
pracowników 1i spekulantów, którzy oddali 
sf.ę gorączkQ!Wej działaloości w J)iOg.:>ni za 
zl·o,rodaJnym żywiołem. Ludzie ci wytwo-

rzyU sobie oczywiście o'dp..Jwiednie dla sie 
bie warunki życna, klecąc na prędlce tym
czasowe mieszkania byle jak, bez względu 
na piękno i wygodę i! tak pow:stalo d.zisiej 
sze miasto. Szkaradne dlOmy, brzydkie 
sklepy, brudne wązkie ulic~i, wśród któ
rych snują siię lud.21ie w ubraniach zatlusz
czmyich vlejem naftowym; prócz tego woń 
nafty, przen)Fkającai wszystlro, powietrze, 
wodę, odzienie i pościef. - Slowem nafta 
i wszęhzi:e nafta, oto charakter i atmosfera 
Baku. 

Wszystkim R.0dakom i czlonkom To
·warz.ystwa św. Rochai w Dyse1ldorfie dono
simy, 1iż naszego gorliwego. członka i skar
b111ikaJ Ti01w. naszego, 

śp. FR. l(ONIECZNY 
Bogu się podobalo zabrać d.>0 wieczn:ości 
przez 111iespodziane n ieszczęście. Pogrzeb 
odbędzie s i ę dnia1 ·22 bm. po poł. o godz. 
40 z domu chorych św. J.osefshaus przy1 
Kruppstr. Oberb'·e k. O liczny ud2.4ial R.o-
daków p·r-0si Zarząd. 

Dz i ś ram} o g odziniie 6 zaisnął w Panu 
po c1ężk):ch cierp1ieniach 1opatrz.nin.y św. Sa
kramentami 1nasz .członek 

śp. WAWRZYN NAROŻNY. 
Pogrzeb odbędzLe s i ę w czwartek o 

giodiz. 7 ran0t z domu chorych w Buer, o
czem się ·dionois ~ czilonkom n:aszeg.o Ti01w. 
św. Woic~echa w :Erle-Middelhch, uprasza
jąc, ażeby się punktualnie Ą jak najliczniej I 
stawHi. Zarząd. (1) 

Baczność Linden-Dahlhausen. 
W piątek odbędą się lwścielne wybmy 

uzupelniające. Poniewa.ż Polacy za\v.arli 
kl()mprJimisi, :i dwaj ka1ndydaci k001pr.cmj
s.owi przychlodzą do wyho1rów ściślejszych 
przeto jest naszym ohow'1ązk·iem poiprzeć 
owych kainidydatów pp. Karola Thone i 
Willh. Vorderste I(assenberg. Chiodlzi >CP to, 
aby p!okazać, że jak POllacy zgodn;.ei z. pa
raf.ianami z Dahlhau.sen gło!:lować będą, to 
slię z nimi !Uczyć będzie prnbostwo z Un
den. Zaznaczyć też trzeba, że niem:cy z 
Linden nie chcieli, aby choć jeden: Polak 
zostal wybramy. Wyborca. 

Baczność! Rodacy i Rodaczki w Horde! 
Szan. R.odakom t RodaczkiOm z. łiorde 

1 okolicy podaje się d:O wtiaidomości, ,;iż w 
iprz.yszlą niedzM.ę d'niai 24 bm. przypada 
Adoracya Najśw„ Sakrame.ntu. Gc-Olzina 
<lila· Polaków przeznaczona w poludn.re od 
godz. 12 do 1. Mili Bracia i Siostry! Staiw
my 'Slię lliczn.ie nai wymieniooą g;odzinę d·o 
kościolcu, by aż po brzegi był zapelnio111y, 
płoikaiżmy, że tu n.a obczyźnie pragni.„ . .my 
uczclć Panai Jezusa utajonego w !Ilajświęt-
szem Sakramencie. O jalk najliczniejszy 
udziat prosi (1) 

Zarząd Tow. św. Walentego. 

Towarzystwo św. Jacka w Bismarck 
donosii1 szan~ .członkom, iż posl:edze111ie ~e
sięcz.me odbędzie. si.ę w niecLzielę 24 o gooz. 
Yi 12 zaraz po nabo,żeństwu e. O licmyi u
dzi al pro'Si Zarząd. (1) 

Baczność Rodacy w .Ewing ! 
W nl:-eid!melę 24 września o gooiz. 110 

na saitv p.ani l(lodt l()dbędzie się wiec dla ca
lej parafo.' :Ewing w ·sprawie wyborów do 
Zarządu 1i Reprezentacyi k/Oście1nei, które 
się mają ·odbyć 28 i 29 wrześni·~. Uprzej
mie upraszamy wszystlqch R1ooaków• z 
Ewr.ng, .aiżeby się jak najliczniej stawili•, 
gdyQ:. jest to bar<llzo ważnai sprnwa1 dl~ nas 
wszystkich. (2) 

Komitet dla spraw opiekł duchownej. 

BACZNOSC! 
Donoszę szain. g-0śdorn, iż w niedzielę 

24 wyja!Z'd nai mj; ejscc wycieczk:1 rain.oi o g•O"
dZ'inie 4 minut 43 z. d:w0rica Wl Wann.e. Pro
szę szan. g-01ści o punktualne starwienie się. 
Podróż kosztuje tam i z powrotem 2,60 m. 
Dmgv. pociąg o geidz. 7 mirnut 37. Dlai ćwL-
czących bytoby za późno. Stańmy jak 
j ed'en mąż ! CzlV'l em ! (2) 

Jan Barański. 

Koło śpiewu „,Halka" w Castrop 
oZJnajmiai swym cz.Sankom, iż nasze miesię
czne z.ebrainie odbędzie si:ę w n1edzielę dnia 
24 września! o gooz. 2 po po.t. Lek:cya 
śpiewu z.araiz. pa zebrainiu. O licztny udzial 
w zebran'hr 1' lekcyi upra.szai się. Goście 
mule wi~ziani. Cześć polskiej ~eśni ! 
(1) Zarząd. 

Towarz. św. Michała Arch. w Hochfet<f 
o.bchodzi w niedzielę dnia· 24 '\Vrześrn a na 
sali D-Omu· k.a1łolickid1 towarzystw, 1>rz}~ 
kościele św1. Bcaufacego w ttochfe:'.J, uL 
Wanheimcrstr., swoją 6 roczmicę, Ha któ
rą ,,·szystkie nam żyicztrwe tJoy, .<rzystwat 
zapraszamy z chorągwfami. Zapraszamy; 
też wszystksich nam życzliwych Roclak6'w: 
z DU!Isburg-ttochfekl i okoilicy. P\i:mądek! 
zabaiwy: Od godz. 2 do 04 przyjmowanie 
obcych tmvarzystw. O, godz. 4 udamy się 
do kl0Ści()la1 na nabożel1st\\1V', poi nah ::>żer1-
stwie dalsza za1bawai n:a sali polączona z. 
koncertem ~ teatrem, a w kaiku tan~ec .,. 
Muzykę dlostawi p. Podeszwa z Alst~<l.en . 

Uwaga: Szan. cz tonk ów naszeg o. to.., 
warzystwa oraz sąsiedn : ch towarzyst\\ ~ 
proisimy, ażeby zabrali ze s>0bą ustaw y.,, 
ażeby s[ę mJgli przy kas.ie niemi wykazać~ 
Pms.imy, ażeby nas Rodacy jak najlk:vnie~ 
raczyli· odiwieidzić. Zarząd. 

I(oło śpiewu „fiołek" w Rec!d.-Sud 
(Bruch) 

donosi \ .vszystk:m człon.kiom, iż \\r ni cd;:c lę 
dna 24 w·rześnia urządza Koło zabav;ę na 
PJ1żeignani e członków odchodzących do 
wojska1

• Zabawa ro.zp1oczyna s ię o g-o<lz . 
4 k O!noertem do go dz. ~. potem taniec w 
zamkniętem kótku, przeplat2L111y łam:ory
styką. Prosflmy także czlonków z~~lega ją
CYiCh ze składkami mi es·~ęcznemi dłuższ:v. 
czas, ażeby si ę z nich llilśoi li przc:1d czasem~ 
O jak na j•liczniejiszy ud·zial w z.ab a;w ie prJ -
si Zarząd. 

Uwaga: Daje się członkom dlJ w1iad :::> 
mości, 1'.iż dziecn nie mają wstępu na zaba-
wę! Sekretarz. 

Diisseldori. 
Dnia 25 wrześni~ ma, si: ę odbyć w T()'

warzystwie „P0iD01JTia" wailne naid:z\v yczaj
ne zebran~ e. o 'lkzny udział pmsi ( 1} 

Zarząd. 

Tow. św. Wincentego a Paulo w Heerert 
donlOIS'i swym cz!onkom, .1ż przyszlc zebra
nie odbędiZlle si ę w niedzielę dnia 24 w rzc
śniai b. r. w po.Jud.nie o wpół do 12 w lok a 
lu p.os:: edzeń p. F. Kaihlerta. Członkowie 
winlni się wszyscy stawić. Goś-cie mile · 
Widziani. Marcin Gorwa, przew. (1). 

Towarz. św. Stanisława K. w Suderwih 
uw1iadarrn([ai swy-ch czlonków, iż przysz1e· 
zebrnnie odbędzie się cDniia 24 bm. w .nie
dzi·elę p.01 plOl. o godz. 4. Zarządi win.ien 
się staiw1ć pól g.Jldziny prędZiej na zebra111:e . 
Przyjdą ważne sprawy: p0idl obrady. Li
czny udZ1ial w zebraniu pożądany. Gościa 
rrtile widzi·ani S. Smiejkowski, prze\.\'. (1) 

Baczność Rodacy w Somborn ! 
Mężem zaufaniai na tę miejscowośe· 

jest obrany druh Józef Pryba, Plallletenstr •. 
82. Upraisra się Rodaków ze Sombloirn, aże- · 
by u n:ieg.(}I na czlonków się zglasz.wl~ . .i. 
skladki miesięczne pladli. 

,,Zjednoczenie zawodowe polskie"„ ,. 

Baczność mężowie zaufania i delegaci r 
W nied2ielę dntia 24 wrześnua w Ltit

gendOlrtmund o godz.' 4 poi pol. w fGkalu 
p. Buschtkaimp'a kooferencyai dfa miejsco
wości L~t~·:.~:-.: ·.:..r~1mu:<l, Mari.e111, Laingen-
dreer, We:rne. r,Zjedn. zaw. poi." 

Wtiec „Zjedn. zaw. pot" w RohJinghausen 
odb~dzie si~ w nieidlzllelę, dn.iai 24 września. 
PQI JIDI, 01 godz. 5 w lokalu p. tl. Iiorst
maJim, ufocai kolejowa. Na wYrządku dz:en
nym, zmiana usta:w, wyd.zu.aly rob0·tn!cze. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Wiec „Zjedn. zaw. poi." w Oberhausen U. 
odbędlzic sJę w niedzielę, <Lnia 24 września 
przed! p.oludniem oi godz. 11 w lokalu p • 
Koltern, przy nowym rynlku. Na po.rządiku. 
dzienlnym sprawy hutnf.cze, górnicze, oraz. 
ilnine spraiwy dotyczące kaiż'd.eg-0 roboitni1ka ~ 
S:zan. R.o<.lacy ! Upraszamy na powyższe 
wiece si: ę jak naj.kzndej sta1wić, boi teraz 
będą najważniejsze sprawy omaiwiane, o 
których każdy robotnik jak najookladnief 
powi:nfon być p.oinformJ!Wany. Zatem R.o
dacy nie zasypiajc(e gruszek w p.opide„. 
t,ylko liczni.e na wiece się stawde, aiżeby
śc~e byli zawczasu poinformowani i obez
nani1 z, nowem prawem. 

,,Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Wiec „Zjedn. zaw. poi." w Mer.kłinde-
Bovringhausen 

odbędZj'..e się w nie<l!Zlielę dnia 24 września 
przed! PDL o godz. 110 w loka·fu p. Toodbr. 
Giilker, na który zaprasza· się R.odaków z 
Merklin:de. Bóvrunghau.sen, Westrich, Froh 
linclie, Gerthe i okolicy. Na porzqdku dzien
nym: Obecne polmenie robotnli.ków -
sprawy organizacyj. 

,,,Zjednoczenie· zawodowe polskie" •. 



Baczność śpjewacy od Koła śpijewu „Je
łlność" w BruckJaauses u. R. 

Zapraszam wszystkkh śpiewaków na 
Jekcyę, kitóra, się odbędzie w medzietę dni a 
24 września 'PUnktua·łnie o gpdz. 2. J c
szcze rarz o kompletne sta.wienlie 1się śpie
wak.6wi się o oznaczonej godlxinie prosi. 
(l) , Dyryient. 

l(oło śpiewu „Gwiazda Jedności" w Gel-
senkirchen-Bismad'. · 

urządza w. niedz.,elę dnJia 24 wirześntai 9 m
cznicę swegp jstnienia, nai !którą zaipraisza 
wszystkre nam życzLtwe braterSki.e Kola 
śpiewu Iii Towarzystwa oraz wszystkich 
Rodaków Bismark 1i ·okolicy. Aoczątek 
zabawy o godz.. 4 po p•oł. oo sali p. Lin
dego, przyi ubky Bnismarckstr. Mamy na
dzieję, iż .nasz szam. Rodacy iak na'iliczni.ei 
odwiedzić raczą. Będziie kpncert, śpiew i 
teatr p. t.: „Pojed'y.nek am.erykańsik[1", a w 
końcu taniec. O jak najlilczrniejszy udział 
prosimy. Cześć polskiej pi1eśn1i ! (3) 

Zarząd. 

Towarzystwo św. Józefa w Resse 
donoSli· swym czl011ikom oraz Rooaikom w 
Resse i ol©lky ii· t.owarzystwom, któr·e od 
nas zaproszenia dostały, 1i' tym towairz,y
stwom, które d:la braiku adresów zaprJ
szeń J1J1e dostaly, iż 24 września obchodz.i 
towarzystwo nasze 4 rocznicę swego ~st
nienia, nai którą wszystkiich jak najuprzej
miej zaprasza. Uroczystość. odbędzie S1i1ę 
w sal~ pi. Wielanda, ut Resserweg. 

Program: Od godz. 2 po poł. do wpół 
001 czwartej przyjmowa1t1ie bratn1;1ch towa
rz.ystwi; o godz. 4 wymarsz do kościola 
na nabożeństwo; po nabożeństw1ie pochód 
przez ni1cktóre ulice przy ·Jd.gloSlle kapeli; p. 
Kulka Zi łferne. Na sali przywitain'ie wiszY
stkiich olJ.ecnych przez przerwodniczącego. 
W kvińcu dalsza uroczystość. Będ<i śpie
wy, mowy, deklamacye i koncert. Wliei
cz,orem będzłie odegrany tea1r p. t. „Okręż
ne". Członkowie nasz.ego towarzystwa 
mają wstęp wolny, czł.Jtnkowie obcych to
warzysiw płacą 30 fen., gośoie przed cza
sem 50 fen., przy ·kJasi1e 60 fen. O kzny u
dzia~ prosi Zarząd. (2) 

Sprawa yborów. 
W czwartek, 21 września odbędzie się 

posiedzenie „Głównego komitetu wybor
czego polskiego" o godz. 7 wieczorem, 

a o godz. 8 posiedzenie „Komitetu po
wiatowego"! 

Obydwa po~dzenia odbędą się w Es
sen w lokalu p. van de Loo przy ul. Schrii
tzenbahnstrasse. 

„Główny komitet wyborczy polski" 
„l(omitet powiatowy dla powiatu Essen. 

Związek Polaków w Niemczech. 
W cz·wartek, <linia 21 września 0 godlz. 8 
wieczorem odbędzie się w Essen w salli p. 
Van de Loo posiedzernie Prezydyum „Zwią 
zku Polalków w Ni·emczech". Uprnsza się 
Szan. członków, aby wszyscy przybyli. 

Uwaga: Uprasza się iC>' powtórzenne ni
niejszego• o.gl.oszentia. 

\V celu r:o'ł. iększenia interesu domo
wego spr?edaję: 

kona 3 ozy 
to jest. wóz v; arzywny. do wyjazdu i tak 
z • ana ,.kara'' do węgll 

Szałaga w Bnlmke 
Warme rs r. 148. 

sp dni 

Z po,rndu innego 'przedsiębiorst
wa jest 

handel kartofli 
dobrze zaprowadzony, zaraz albo od 
l 5 października, na spr.zedaż. Przy
tem koń i 2 wozy, oraz wóz do 
chleba rozwożenia.. Cena tania. 
FR. TATA. Gelskirchen-Bismark 

ul. Robergstr. nr. 30. 

Szanownym Rodakom z H erne i okolicy 
donoszv niniejsZf'm uprzejmie, ii przenouę mój 

interes piwa 
fla.szkowego i beczkowego z dniem 1 października 
rb. d:> domu przy ulicy graniczne.i (Grenzweg nr. 44.) · 

O dalszt'I p<'parrie mego interesu uprzE>jmie 
upraf!zam. Telefcni· znie eię można także rozmówić 
pod nr. 402 w H1.-rne. 

Józef Hełik. 
interes piwa flaszk:owego i beczkowego. 

OOOOOCOOOOODOOO ooooooooooaooo 
o o o ! I I B~ eznfflŚĆ Re:ierwiśei ! ! ! O 
o - o 
O Rezerwiści dostani\ 10 procent taniej O 
g pr dróż zwróconą. g 
8· Jan i Fr. Błoch, g 
O Es•en, 'fhurmstr. 14. O 
D O o Obcr~au~tm, Bismarkstrasse nr. l. a 
o o ooooocooocooooo oocooooocoooao 

Cnlv•łnika 
kra•ieekie10 

poazu kuje od zaraz 

Jan Wojtera 
w Bottllaułl.-n, 

Briesenetr. 123. 

OSTERFELD. 
Rzucon4 obE>lgę 27 

sierpnia 190a przeciw 
Staniała ~owi GiPrlicho· 
wi i Antoniemu Lorkowi 
cof&Jh i odwołuję. 

:nrebał lifko•. 

Służqea Palka 
możeże się zgłosic od 1 
października 

Piotr Baron, 
Baukau p. Herne 

Gothestr. 15. 

Służąca Polka 
od 1 października znaj
dzie dolm\ służbę 
Walenty Banaeh, 

Wanne, 
ulica Karlstrasse nr. 7. 
skład kolonialny 

i warzyw. 

Służąca 
Polka 

znajdzie zaraz służbę 
llfedziński 

,, . 
' 

li A. · W ojczyliski, 

s 

w Gels~nkłre.hen, 
ul. Karola 7. .Karlstr. 7. 

poleca Szan. Rodakom n~ obczyźnie swój 

. ~~~~.~·~!no~~~ up~~~!!:, iż I 
wszelkie !Jl,~ 

nowoie:ł 
jesienno-zimowy 
nadeszły. 

U\iVAGA: Kto pragnie mieć ubranie, 

I palto itd. niech ne.pisze mi nil karcie, a 
przybędę z próbami wzi~ć miarę. 

Jlartstr. 2S. 

Baczność! 

pod firmą 

B. Schliep r 
w Oberhausen. 

Największy wybór pode1zew i l~łerz· 
chów, oraz . ws:.;i;elkich al'tykułów 

szewskich. 

········••&••·········· : Fabryka parasoli w Herńe :. 
• wraz z największym • 

: składem kapeluszy i czapek. : 
9 Bahnhofstr. 24. Derne Bahnhofstr. 71 •• , 
• 

uprzeciw Reicbshallen. obok g"ścińca Vosła •• 
Telef.anu nr. 93. 

• !lliedoścignony •Jbór parasoli •+1
' 

•
• ed słoń.cą i deazezu -. 

znanej, dobrej jakości ..- wła8nej roboły -.a od 1,50 m.. • 
• do najwięcaj eleganckich. • I • K A p E L u s z E - . -- -·- ., 
• najlep!ze fabrykaty krajowe i zagraniczne, ·• 
9 czapki, krawaty, bielizna, rękawlezkf, laski 

• . ~" 
• oraz powlekanie pera!'1oli wykonywa się na życzenie na

tychmiast we własnym warsztacie dobrze i tanio. 

Ul. Bahn- .J 1811 •• Ił Ul. Bahn
hofstr. n. &ft 1'Ill erhofstr. u. 

Polska usługa! ·Polska usługa! 

ty]ko przy ul. BahnhofstraHe, 

wogrodzie hotelu ,,Bahnhofs-Hotel ' 
naprzeciw nowego dworca znajduje się, jak do ąd, tak i nadal 

ład fotograf i cz ny 
GER A I • 

12 fotografii wizytowych osoby dorosłej 1.90 mr. 
12 futografij f!abinetowych dorosłej osoby 4 90 mr. 

10. ka1•t po~ztowych z fotografią 1,59 mr. 
pod gwarancyt\ wybornego wykonania o czem wiele tysięcy 

najlepszem są świadectweąi. 

__ W niedzielę otwarte cały dzień . = 
Wyborowe powiększenia we 

wła!nym zakładz'e. 

Bardw piękne zdjęcia, dzieci, 

grup i rodzin. 

• Uprasza s~ę zważać na dQkładny adres· • 

Kupujcie 
·-~--~--------------------------~~-------

Kupuj obuwie 
u 

ILH. O EWERT, 
w Gelsenkirchen Ul, 

którego skład obuwia jest największym i 
na~star.:i.zym w miejscu. Największy wybór 
wazelkiego rodzaju obuwia od najzwyklej
szego do nsjlepszego. 

N~rJlepsze obuwie . do roboty. 
Najwięk. w m iejscu warsztat :repera. 
Skora usługa! Najtańsze eeny ! 

• 1 

Rodakom którzy pójdą do wojska, polecam widki wybór 

]. eko.... eh mojej roboty, naju~wszy wojsk~wy krój, a bar\lzo tanio, bo już od 
iiiiJ VV 13 marek. Przypommam też mÓJ 

wielki wybór gotowych ubrali, paletotOw i spodni, 
dobrego kroju i roboty. \Vielki wybór gotowych ubrań dla chłopców i dzieti, svodt1ie, kittle, koszule, rozmaitfgo gatunku, gacie 
szkarpetki, szelki itp. wszystko bardzo tanio. Przedewszystkiem zwracam uwagę na mój wielki wybór 

ma ter yj na u branie, paletoty i spodni, 
z których wszystko pod gwarancyą zostaje odrobione we własnym warsztacie. Pros1ę z tego skorzystać i 

• ' ~ • I ' • "• ~ ~ • ó • ' <I , 



Br. 218. loollem, pi~tek 22-go września 110 -. Rok I • 

Wychod1Jl cocłzitnnit % WYi•tld.em dnt poświateczin:vcb 
Pr2.edp1ata kwartalna na poczcie l a listoWYch wYnosi 
il mr. 50 fen., a z odnoszeni~m do domu 1 mr. 92 fen. 
Wiuas Polski„ zapisany Jest w cenniku oocztDwym 

I Imię late za Wlarc I OJ~zn, 1 
Zfl inseraty placi sie za mielsce rządka drobne~o drwb 
ogloszenia zamieszczone przed inseratami 40 fen. Kłl 
często oglasza, otrzyma rabat. - Listy do „WiarHtł 
Polskiego" należy franknwać i podać w nich d()kla,lf • 

•• ood znakiem „t. oolnisch" nr. 128. ny adres piszące~o. R.ekoPisów sie nie zwrac1 · 

Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje się w Bochum, przy ulicy Maltheserstrasse.. - Adres: „ Wiarus Polski", Boehum. --: Telefon u nr- 1414. 

Rodzice polscy! Uczcie dzlecł swe 

1R6włć, czytać J pisać '° polsku! Nie jest 

Palakiem, kto potomstwu swemu zniem- . 

1ot &ffł pozwoli l 

Z wypadków dnia. 

Urzędowo .ogłaszają następujący wynik 

'%\'Yborów uzupełniających do parlamentu 
w Essen: 

Choc\:szerwsk1 1689 gl. 
rnesberts (centJi.) 35 soo gt 
Geiwehr (soc.) 28 728 1gl. 
Dr. Niemeyer (Iib.) 17 866 gl. 
Behrens (chrześc. SQ.c.) 2 194 gł. 
Przyi wylbo1raich głównych r. 1903 o-

t rzymali grosówi: 
Chociszerwski 1589 
Stoetzcl (centr.) 35 127. 
Graeser (soc.) 22 773 
ił(łingemarun (lilb.) 20 819. 
W ed~ug pOIWyż.s.zego zesta1wLenia 

przybyło kandydatowi naisz.emu p. Józefo
w i Chociszewskiemu 100 glosów. P!:łe r
·W10tnie wedlug_ obliczeń nieurzędowych, 
otrzytma.ł Polak gf,osów . 1722, wtldocznie 
więc uniieważniono kandy;datO!Wii naiszeJmu 
-przy o statecznem 101bliiczeniu jeszieze kHika 
<lzJ:,esr.ąt głosów. 

·Upraw:n:ionych 1do1 głosorwania .bylai o
becnie 100 971, głooorwało 86. 147, czyli 84,9 
p rocen1 ogółu wyborców; prz.ed -dwnima 
laty liczba uprawni1onych d'°' głosow.a111ia 
wynosiła 89 135., głosowa.to 80 31D cz.yli 
90, 1 procent. 

'Nowe stronnictwo polsko-socyalistyczne 
powstaje 

pod przywództwem p. Berfus~. Doi zwio·-
1enntków ttej pa·rtyi podobno należeć będą 

· secesypin.iści czyli ot socyaHśoi, którzy 
wystąpl!.li z ~olskiei Partyi Socyalisty;cz~ej. 
Now e· stroin:rnktwo kładziei W.iększy na~rsk 
łl a' idee socyalistycme, a mniejszy na1 ·ideę 
"°'tskośd. Tę Qstatnią zamierzają nowi 
socya!llśd krzewić i' popierać tyłko 101 tyle, 
o ile &aj e się onai pogodzić z ogólnym 
programem SiocyailirstyczniYID. Stroookyj 
P. Berfusai zamierzaj~ poszukiwać zrw1ol?11-
n iików głównie wśroo robotników polskich 
pod za.borem pruskim. 

Telegramy„ 
Pe te r s b u rg . Z Władywostoku 

odpłynęły krążowniki „Bogatyr" i „Ros
sia", by z japońskimi· admirałami ułożyć 
warunki zawieszenia broni na morzu. 

B. e r 1 i n. Wiadomości o blizJdej dy
misyi ministra handlu Moelłera zaprzecza
jąobec$. 

B e r 1 i n. Na cholerę zapadło dotąd 
213 osób, zmarło 75. 

Polacy na obczyźnie. 

Liczba głosów 
addanych na kandydata naszego w P-0· 
szczególnych miejscowościach okręgu Es-

sen przy wyborach ostatnich: 

W Essen obwód mteiski 471 
:W , Altenessen 192 
W Kairnap 35 
W Bonbeok (Dellwi~) 335 
W Bredeney ~'· 10 
W I(ettwńg 
W I(upferdieh ~ , _ . . 

~· : w· Steelie _. 1 :~· ! Ct1 t -~"J!!„ • 69 

:W Katernber~ 
W I'riUenidorf 
W Iiuttrop 
W Kray 
W Leithe 
W ~Oltthausen 
W Schomebeck 
W Stoppenberg 

. -W Hi1nsel 
W Holthausen 
W Rellin1ghausen 
W Wer.den 

162 

3 
131 

142 
83 
49 

7 

Ogółem 1689. 

Ze spraw robotniczycłt. 
P·iszą nam: 
Czy zwmązki niemieckie pracują dla 

zgody i dobra robotników? 
Spraiwę tę chcemy r-ob01tnilrnm polskim 

tutad wiyjaśnić. Rzecz się miała tak: W 
czerwcu oblchod:zit dyrekt0 1r dr. BOcking 
25 ju:hileusz jalko kienowfl!ik fabryki~ w 
łfochfeld. Był wie'lkJ.i, piochód z lamPiiona
mi, przez 2 dm i dbstali t.amtejsii Ji()lbotnicy 
1\\1101lne p jwo, podczas obchodów 
mzmaLte mowy wygłaszano o dobrych 
istósuinkach pOlmiędzy pr.acoidaiwcą a :r:obot
niikiem. W krMkim czasie zrobi1ono P.Ubli.
cz,ne Z·etbranie, nru którem oma:wiaino r·vz
maiite ni1ed.lotrna-gankai w ow.ej fa.bryce. 
Nai zeb1~aniu było tiatkże kilku majstrów. 
Skutek by1f ten , że k!.1lku rnboitruików z pra
cy wyidafiono„ Na ·rozmaiite zapytania p\)l
wie:dzia1no, że to si!ę ~talo z góry, a więc 
pewnie ten sam dyrekroir, który poprzednio 
da.il robo1nitkom piw.a, za kiilkai dni juQ: tym 
samym robOltnikvm pr.aicę wy.p01Wied.z. iiał. 
Pan dyrektor srię jednak bairdzio zimylul, bo 
jego roibOltrnicy byH wszyscy z.organ;zorwa
,ni: Podacy w „Zi'ednoczeniu zaiwod.IQ'Wfem 
polskim", niemcy w rozmaity,ch ·sw10li.ch 
„ferba1ndach". W ·chodzily tutaij 4 zwiąizki' 
~. rachubę: „Zjedruoczenl::e ZatW1.. pol.", 
„Chrześciański z.wną:zek hu1trwikóWi Hirsch
Dunkera" i Sl()icy.ailistyczny związek meta
lowicó.w. Wszystkie 4 z.wiązki zażądały, 
ażeby owych robotni.ków napowrót przyję 
to,, bOI byli to robaitnky, którzy na: owej fa-· 
bryice po 8 <lJ01 10 latt pracowali. Prócz tego 
staw[rono wn,il()isek o po1dlwyższ:entie płaicy, 
o u1'epszenia sanlitame, oraz., ażeby s.ala ja
da.IM ·byfa z1robiona. Skutek b,yl dobry, 
bo robotnicy byli soLidar.ni, a związki p~
dialy sobie rę.ce do zg9<lJY\, to też 01we żą.
dainia przyniosły skutek, bo p. dyrekt-o.r się 
zgodziil .na w:szystk~e żądanf1a1• Rob:>tni
~om na owej fa.bryce podwy,ższonlo zairo
'bek, że <l'Zl!'Ś zarabiają po 30 fen., 40 do 50 
f.en. dziennie więcej, jak da1wruiej. Tu zwY
ciężyła solidarność robotnbków ! Tak 
'\V'szędzl:•e powinni roibotn1·cy :postępować, 
O!S()lbno si:ę organizować, ale wspóilnńe sta-

. wać d:o wailki przec,1w wyz.yislmw1i. Po
myśli sobie niejeden, że ta so1idar®1ść po
zostaJal pomiędz,y rohotn1kiem, i iba1rdlzJ 
się zdzii\~, dowddzliaiwszy ··się, że 11l!e. Wia
dlolml0i, że niemcy są zaborczym narodem. 
Ta-k jak ~iemieccy dwl10111aici dążą db za
bol"Czej polityki, t(' samo czsinią niiemieck~1e 
zwązkli. NajbardZl:iej się za !by wzlięli 
h~nschdu.nkemwcy i tak ziwani .chrześda
nie p. Wnebra z Duisburga. Obydwa zwią
zki chcą teraz robotnikom wmówić, że one 
nahvięcej dla roootnllka: w Hochfeld1 zd.zia
faly. Oby.diwa te ·związki prneśladuią się 
teraiz w sposób prawdiziwie uHcz.ny a wta
śn1:·e oni są rwinni, że ta solidaroo1ść pJmiię
dzy .robotn~:kami nie iistnf.eje. My tutaj diQl
dajetny, że to nie „Hrrsze", a.in" „ichrześcia,
ny" <llai robotnika ooś z<llziałaiły, ~ylko j.e
d.111::>ść zwią·zków i sohdar.r11.1śłi robotników 
zwyCJiężylai. "AolW1Yfazą sprawę tu na! to 
przedstawiamy, ałżeby saę nas~ RodiacY 
przekonad:i: o ·życz.l!iwośd zw~zków nie
m;ieckich <llru robotnika:. I(ażdy s,Ję rno'ie 
przekioinać, że one na to praicują, aby rolJry. 

tnik był ciąg.te w niezgooz~e między solbą. 
My wo.łamy do Rodaków na obczyźniie u 
w; kraJu: precz z Polaikami ze związków 
niemieckich, precz ze zdraj,cami robotni
kóW!, pirecz z b.ailamuoicielamil!udu p10lsk1e
g-0. Karltly robotnik polski, który ma coś
kohviek p01cziucfa narodowego, wJinien je
dynie do „Zjed!ruoczenia z.awod)oweig10 pol
skiego" inia.leżeć. Mamy 'Wliel.e doi z.dlzfafa
nia. Rodacy, coś 200 ty&ięcy Pola
ków jest na obcz.yźnie, a diziś juiż 1i w kra
ju mamy, wie1lką Hczbę Rodaków pod na
szym sztandarem zorgani~1DfWa!Ilych, więc 
jeżehi wszyscy dlO „Zj1ed.111oczenia zaw. J)l()ll." 
należeć będziemy, to wsza: organJzaicya 
będ12:1ie .najs'i1niejsza, w cakm państw:1e nie
mi:ecklLem. Zatem kaMy Polaik, k1a!Vda Pol
kai nich wstępują tylko do po1lskiej orgainii-
zaicyL W. S. 

Bochum. · Otrzymujemy, co następuJe: 
·szainowną Rdakcyę pnoiSimy 0 1 łaska

we z.atmhesz'Czenie niniejszego spra1woz<lla
nia„ 

:W. ChWiialkowski. f'. Grobelny. 

Wiec polska w DysseJdorfie 
w sprawie op,~eki duchow,niej wi języiku o:i1-
cz.ystym -0dbyl · się w .niedziet!ę, 17 b. rn. 
.na sali p. Buschmanna (Zum Reini~cchen · 
Hof). Wi·ec zaga;il członek l(omirt:etu dla 
spr.aiw opiek~ duchownej p. St. Kolenda z 
Dysseloorfu oiddaiąc przew.adni.ctwo P:· W. 
Chwi:ałlmwsk1emu, który oo pióra powołał 
p. GI101belnego•, a na ławników pp.: Bąka, 
Drygasa, DudzJiakai ł Flisikowskiego. 

Pan W. Chwialklows·~i powital licznie 
zebranych Rodaków (wśród których znaj
dowało się taikże kHkanaście! Po1'ek) zasto-
isowianyrn do Dikoliczn0iści wtiersz.em, który 
kończy! się w; tei sl1owai: 

l(ochajmy ·i zgadzajmy się w imię Boie 
Ufni, że w n(·edoU Bóg nam dopom{)lże ! 

Stós-01wniiie d!o oglosroneg.o porządku 
1obnad przemówit Pii1erw.szy, p. St. K-0fonda 
zdając sprarwę 'Z poslucha1nia! dleputacyi 
sklaidlające'i się z 15 czlonków 'l Pr-0wi,n
.cyalai zakonu f'rano1szkanów w Dyse.Idor
fie. W~dlug slów p. l(ofondYJ O. Prowiln
icy.a:l przyjął deputaicyę ba1rd'z.oi życz·Jiwje, 
lecz pp wysłuchaniu praiśby deputaicyi· o·
śwliadczy!, że stanowczą odlpowiiediź może 
dać dio~;1ero po d!Dkładrnem rnz:patrzeniu 
sprawy 'duszpa·sterstw:a. P10ilarków. Depu
tacya odeszła wiięc z n;ic·zie'm. , 1'.o się dizia
lo w listopadzie r. z. 

Po peiwnym czasie udało s11(ę poiwtór-
111ie dwóch członków l(omitetu tj. pp, 1(101-
lenua i ChwiaJkowski do O. Prowiocyala, 
tym razem ·z lepszym skutkti.em. 

O owem drugiem wsłU!Challliu refero
wał prze\Vlo<l!nl' ~czący p. ChwiaJk01Wski. O. 
PliOiWlincy.ona.r ub.olewa~, że żYiczeni1U Pb._ 
~aków w Dy:sseLdlortie zadość uczynić ·nie 
rnoiże, gdiyż za1kon 00. I'rarnciszkaruów 
musi dostarcz~ć dusz.pasterzy P·olaików dla 
delran:a.tów Dortmurud, Essen ł Reckli1ng
ha1USien, w których opieka duchbw.n~ w 
JJ'(}llskim języiku jest ruiiedostateczną. 

Odkąd stosun:ki między ·zakonem OO. 
f'randszJrnnów na Górnym Slązku zostały 
zerwane, trudniej przych()ldZ~ ·z.aik!onoi\V'i żY-
1cze.niom Polaków nai obczyźI11ie zadość u
.ceynilć, zwlaszcza, że wobec naipręź-OnJych 
d'zisi.aj stosunków mafo, kto1 z. niernie.cJq1Jch 
księży okazuje :chęć wYUczenia się polskpe
:go języka, .a PoJacY: również d0t zakonu nie 
'WlStępuią. Gdryby który ~ in.teligentniej
szych Polaków w Dysseido1rfl;1e pod]ąl się 
udizie10:nia; nauki języka polskiego, z wdtzlę
iczruośC11ą przyjąłby zaikion talką pomoc i 
wtenczas nie potrzeibow<ł•nby PJlaicy w 
Dysseidorfie .na duszpa!sterza Polaka dlu·
go czekać. Obecnie robi z.aklon, 100! w je
go mocy. Z jego µoręki uczy się czterech 
księży polskie-go języ'ka, i z~ jaJk.Ąe' dwa 

1aita 1clbp>iero mógłby słuszne żądam~ Pola
ków w, DysseJ<lorfie uwi.zględnn.ć. W Wcu 
ży,czy'l O. Pro\Vlinicyal · deputacy~ wszelkiej 
pomyślności w dalszych zabliegach iii stam
inia!~h o leipszą -opiekię duchowną 1L zachę
ca!, aby J(orn.itet z p.elnem zaufaniem pro
śbę swą przedłożył J. Em. ks. Kardyoo~10-
l\Vi f ischrol\\~i. w K'{)llor1'i. . 

Podczas przemó'MienLa p. W. ChWl'af
ko.wskiego. wszedł na salę O. J(onistanty, 
dotychC'zasowy duszpasterz PolaikóWl w: 
Dysekllorfie, witany gprącynni oklaskami. 

O. I(o.nst,amty zaibra.iwszy głos z uzna
n~em się w-yraiżal o zaibi·egaich l(iomitetu ko
ście1'ngo, zachęcając gio1 do dalszej zbożnej 
-praicy. Przyznial też Szan. Mówca, że 
slusz.ne jeist żądainie· P.oilaków, aby naibo
żeństw.o polskie z kaizrulf:iem odbywiaJJo sie 
przymjm.11iiej dwai razy w, miesiącu, gdyż 
dlosyć dużo Polaków w Dy·&eklorfie zamie
szkuje. Pooczas misyi 1w r. ubiegłym 
·przystąpiło do spowieidz.i 711 Polaków, a 
w ciągu roku mtlliejwięcej 9-10 tysięcy. 

PrzeW!odniczący dzliękmva~ O. l\IOtn
stantemu za, to, że r,aczyl przybyć na w~ec, 
jako dobry pasterz, który pLlnuje orw~eczkti 
pi·ecz.y swej ipoiw'ierzone ł wzn,iósl na! cześć 
O. K.onstantego trzykrotny. okrzyk, które
mu wieciOf\Vnky z zapałem przywtórzyli. 

W dlylskusyi nad referatami członków 
l(pmitetu koścn.elnego wilku mówców gros. 
zabli e rato .. 

Po przemówieni.u p. F!ilbiikowskieg·J, 
preziesa: Tow~ św. Jakóba1 z. Hildeni i p. Mu
chy z Gereshefanu, nawołujących do zgiody 
i l.ącznej pr.acy, zabrał .glos p. Czarnecki. 
Mówca rozwiód't ,się obszerniej o uP,oole
dzeniu Polaków pod wzgleidem opjielq du
·chownej w języku ojczystym, <llaiiąc w ' 
kiońcu rady i' wska.zóWkJii, iak należy po-
stęporwać, aby slusz.ne żądania Polaków 
ruwzg.}ędlnr/lone zosta:ly. 

Przemawli'alll jeszicze pp.: Józef Dek 
mel z Dysseldorfu, St. Kolenda, Chwiiał
kows.ki i Czarneck1i. 

Uchwalono rezolucyę, w której w,y
ratżolThO dotychczasowemu Komitetawi peł
ne za·ufanie i pio<lziękiowan1ie zai dotychcza
sowe jego stararnia, pmsząc go, a!by, w :pra
cy nie ustaw~aJ li' nadprzód wystosował pe
iycyę do JEm. kardy.n:a1lai dr. fischera w 
l(iolook>i, a gdy.by to .n.ie p-0iskutkowalP, ·W.Y
wysla·t <leputacyę, któraiby ustnie Po~rzeibę 
kazafi i na00żef1si;w polskkh przymjmniej 
2 ra,zy w miesiącu JEm. kiS. kia.I1dlynalowi 
przedłożyJłai. 

Na, tern wiiec po 3.goo!ziooych obra
dach zailro'ńczono1 odśpiewaniem pieśmL .na
bożnej. Przed1 ·mzeiśdem się wzn1oszono 
rmmairte toasty. 

lPrzebn.eg wi·ecai był sPOlkoiny d powa·ż- . 
ny. Salai była S'Z1cz:elnie naipełntiDnia. Moż-
1na było naliczyć dobrze 450 os6b. Jes.tto 
·zaisluga· i.nicyatorów wieiea, którz.y od sa
meigp rnnia 'Z ooieizwami od: jednego kościiola 
do drugj:1ego splieszyli, aiby wychodząc-ym 
•P-O sloończommi nra1bożeństwie Rodaikom 
Old.ezwię z zawiadomieniem o oobyć slię ma
jąrcym wiecu :doręczyć. Także PjisJna. Pol
sk~ei iW1 kraju przez zamieszczenie ogłosze
nia o wiecu w Dy1sscl<l-0irlie wiielc~ się dio 
tego prz.yczynilY, że tak ·\i.c·m ;e Rod.a.cy na 
wie'C sJę stawhli. 

N „.1, . " a n"•la8Sl8 • 
Z p0!\V1oldu zatf.onięcla w Saisebo jepoń

sk!iiego paJncernilka admiralskiego „Mikasa'\ 
korespood.oot p(iSlll 1101Syjskich z pola wallci. 
p. l<u~z:y'ńslq.,' który przebyt jakiś czas W1 
niewoli j~JX)'ńsk!iej, opi~mje na szpaltacłt 
,;Rusi" swoje wrażeni.a z trzydniowego p~ 
b'Yitu 'na ,,Mikasie". 

, ,Doot{lwszy się do nł.ewoJi nai morztt 



, drodz~ dJ;) Inkau - pJszc - zostaJeim 
przewńcziony na „Mlhsę", gdzjje stale 
przebywał adnJP.ral Togo. Dellikatnii, pai

wścia.glilwi oficerowie spotkali mnie na p.o
kładizie okrętu, '!- trudem ukryw.ając swe za 
crie:karwien~e. 

Zni:;•: t"m zdumiony czysto.ścią, wspania
lo :.., , ,, .c\vnętrznego urz.ądze:l1)ia i bogaict
rweL .Kajut. W jednej z nJ~ch znajdiowailem 
się, oczekując n.a rozstrzygnięcite mego 1-0-
su. Dwaj majtkowie, uzbrojeni W1 kind.ża,
Jy i karabiny, 111ie odstęp.ow.aili mnie ami na 
chwilę. Raz na dzień, ~Otdiczais rannego 
capstr.zyku pozw.ailairuo mi spacerować pu 
poddadzUe. Wid.711ałem, jak wszyscy staiwa 
ii salutując po wojskow,emu, gdy rozległ 
się smutny motyiw rannej pobudki. Parnię 
tam ten motyw, tak, jakbym slyszal go <lJQ 
pierVi wczoraj. 

Badania, nfoepewruość, oczek~wanie .l1Jle 
pozwafaty mi czyrnć z calą, swobodą obsier 
rwacyi. Zdolalem jednak spostrzedz nie-
1Z1wyklą 1i z.adZ1Lwiająoo swej pńosto1CJie dy
scyplinę i potęgę ro:zikazu. Ani j.edn.eg·u 
2"·Doźnego, okrzyku ani jednego srorstkieg.a 
ruchu f1le zauważYilern u tych malyich, czar 
oowąsych ziwierzchnlików~ A przytem oo 
1Za zupełna swolJOOla stosunlków p001)iędzy 
ofi.ceraani .ai majtkami. Zolni:erz zapala pa

, pdeimsai u ofioera. Siada ·z .całą ·sWdbodą i 
fltie ruszając się z miejsca I10iZJnarWia1 iz.e sto
jącym'-Obok .nieg0 oficer.em. Maj.tek śmfreje 
się u żartJUie w 11azmo.wie z, -01fiicerem, gdy 
jednak ten z.acznte tylko w.ydawać roZlkaizy 
!W'YC!iągai sdę jaik struna a staje się tylko po<l 
wladn;yim sweg10i ·zwierzchnika. 

Do kaduty mej zachodzili często ·J.fice
r.owhe. OpoW;Iadali o bitwach, wypytywa 
tu -0 RIO'Syę. Naijczęśdiej odwiedzał mnie ka 
pitan Kato, a<lmirala Togo aJdjutaint. Wy
bomńe mówił ·u.n Po rosyjskUi, poniO'VVaż 6 
fait przemliieszk.a.l w Rosyi. Byl on nieZiwY
lcle uprzejmy w obejściu. 

O oznacz01nej porze przynoszono mi 
śniada111i1 e ':i obiad. Kuchnia była; eu1'l0Pej
~ka, a potrawy :nl:ezwykle smaczne. 

Raino ·bu<lzi~y mnńe zwykle krz.y:ki i 
biegainiia. Majtkowie czysz.czą i myją o
kręt pod osobiistym kierunkiem oficerów, 
którzy biegają po mok.ryim pPkladZiie oose
mt żóltemi ruogam~. 

Dzlalła blysZ>C'Zą, jak srebrne... Olbrzy 
mie, <llwunaistocalowe gard'ła, mosące 
śmierć i zniszc·zeruie nam, ~osy am om .. Stra 
sznie byiło patrz.eć na te narzędztai śmic.oci. 
CzyśaiYi je wtedy dla nas, dla Rosy.ain ... 

- Ozeka nas wkrótce bitwa - mowiit 
Kato - i ni~e wia<lloimo, czy po!Wródimy oo · 
domu z naJSZlym admkalean. 

Po krilku dniach „Mikalsa" rostalai u
szkodzona w bitwie pod Portem Artura. 
Wielu ludzi zginęlo. Katiuta, w której ocze 
k~walem na rozstrzygniędie mego losu 
przez adllniratla Tog-o, byla strzaskaną. Pó 
źmej widizJtałem „Mikasę" w Kiure, gdzie 
rozpoczęto naiprawę jej uszlrodizeń. 

Pól roku trW'.ala naprawa ,„Mikasy" i 

Panna do lolłlarzvstwa. 
Powieść Ksawerego de Montepie. 

47) 
(Ciął' dalszy). 

Nofaryusz zabiera{ •się rzecz swioją <la.
l ej prO!Wa<lzj: ć, gdy zapukano z ~ywośc ią 
idlo drzwi gabinetu. 

- Proszę wejść - rzekł notalryusz z 
gi.estem .niedi'erplil\V10ści. 

Starszy dependent ukazał się z twairzą 

'\V zburzon4. 
- Co tam taikJiego? 
- Pain prokurator Rzeczypo•spolitej z 

szefem Bezpieczeństwa„ . Prosz4 o przy
jęcie ich natychmiast pomimo wszelkich1 

choćby najpi1J.n iejszych sp raiw - rzekł de
pendent. 

filip i pan~ de Oarennes zaimieniil!t spoj
rzenia tym razem wyraiża,j ące zadm\nole
nie. 

- P ro.kurator Rz(!czypospolitej i szef 
Bezpieczef1st wa u mnk !. .. - zawolal no
taryusz. - Cóż zai interes sprowadza tych 
pal1Ó\ 1 ? 

Drz,vi pazia.stały otwarte. Prokura
tor llkazat s i ę w ni.eh. 

- Od1>0wiem pa.nu \\ dwóch słowach 
rzekł ktaru ając się notaryusz.owi. -

Przychodz11my tu w imieru:u prawa. 
Mówiąc, pro.kurato r ukt10ir1dł się baroi

nowcj i mównl dalej 
- Bardzo ż.aluię, że interwencya na

SLi ... t 11111si rnieć miejsce woibec pani, ale nie 
wy.biera liśmy arn m:eisca ani godziny„. 
Nagllość sprawy nalkazuie to nam. 

F11Jip -0dezwat się: 
- Pozwól pan zap'ytać się , czy maitka 

moja i ja nic moglibyśmy oddal i~ s i ę? 
_ ·Nie, kocha.ny adwokacie ; p roszę 

pana µozostać - obecność pańska mJ!ie 

tcraiz, gdy pancernik był gotó\v d-0 nowych t 
walk, zgi!nąl w, ojczystym porcie z swemi 
w sParuiałe.mii kadutami, z blyszczącemi dlzia 
łatmi i dziełnym; t czarnowąsymi maryna
rzaimi." 

Ziemie polskir, 

Malbork. Pan Jan Bruszkrlewicz z 
Gośderad'za Po<l KoroI11ow.em kup:ił oo fir
my gdańskliej Aruker i Behrendt posiadłość 
w Brunswaldziie pol(}żon.ą, obejmującą 300 
mórg roli i ląk za 90 tysuęcy marek. Ten 
naby,wca i0dstępuJe wspomnianej firmie za 
50 tysięcy marek sw1oją w Oośc1eradz11 po 
łożoną p.os1a·dlość, 0ibejmui4tcą 170 mórg 
roli i ląk. 

Dobro rycerskie Goszyn kupił tiskus 
·Odp. v. łieyer za 810 OOO mr. ti zamieni! na 
<liOmenę. Dzi1erżawieą jest p. von der Re
oke z Westfailii, który mai pladć J~~ pro. 
cent ws.ppmnfanej sumy jako dzierżaw~a. 

Grudziądz. „Ga.z Grud.z." zaznacza, 
nż z dniem 15 bm, zniesiemy wstal na mocy 
uchwaly sąrnowej tak wydaruy zai n!m Hst 
gończy jako też areszt, którym majątek je. 
go byl oblożony. Sąd musiał znie-ść to, 
skor-0i p. Kulerski d1Qlbrow10ln):1e stawH się 
do więzienia•. 

Z Wiei. Kr Poznańskiego. 
Bojanowo. Przed mniej.więcej 11-tu 

laitarrni zaczęli w pow. raw1cktm a ~a,isz
czai w parafa golaszyńskiei wykup.ywać 
Polacy,-katolicy ziemię od Memcó'\'. Do 
tego czasu wyikupt:H 52 pPsia1cU0<ści. Haka 
tyiści też z tego powodu banlzo. biada.ją, a 
-paistmzy., jak się dowiedzą, że który „lands 
maitln" chce sprzedać ziemię, to kręcą się 
kol-0 niego, lecz i to 1111.'C nie poonoże. W 
b!ieżący.m miesliącu kupił znowu gospodar
stwo p. Fr. Wt-odarczyk z Wydartowa od 
Niemcai p. Miske rw Pakówku. Obejmuje 
ono 30 mórg Iii kosztuje 4400 talairów. Prze
wlaszczenie już nastąpilo. !(toby ·więc 
chciał na1by~ posiadłość, niech się uda w 
tamte str:ony lub Sii.ę zglos1 wprost db p. J. 
Domagaly, organisty w Bujainuwie,. 

Pleszew. Granicę nosyjsko-pruską zam
kuięto dfa! wychodźtów rosyjskiieh pod R10-
ga1slowtiem, w StrzalkO!Wie i Skallbmberzy
~aJCh. Podróżn~ przybY!Waijący z R:u.syi ko
l~ją Podlegają nad.twi0rcu '\Vl Pleszewie śiei
slei kontr1oJ.i na stacyi obserwacyjnej. 

Żnin. E~demiai tyfusowa pociąga za 
sobą coraz, licznieiszoofi.airy. W ubiegły 
wtorek pochvwano troje, d:zi1eci z mia.ista·, a 
dwoje z pobliskich wsi. 

Gniezno. W sprawiie z,mairlego Pressa 
w Gnieźnie, który, jak wiadomo, na ~ożu 
śmi.iertelnern przeszedł na1 wyznanfo kato
łi.ckjile, podaje berlińska „Germam:a" nastę
pują.ce szczególy: Matka Pressa byla ka
tolriczką , och.rzco.110 g.o w katolickim ko-

być 'kooieczną , a•le wkrótce wol~ość zo
stanie panu pawróconą... Pani de Chailliins 
z.najd'Uje is::·ę tu, nieprawdaż? 

Rawl zdziwi.on.y, postąPjił ikrlka kroków 
:i od:porwieic.lzi.at: 

- Talk panie, jestem tu. 
- Mann z.adać p.anu ldlb pytań. 
- Sluż~ pan.u ... 
- mrteś pan obecny przy ostatnkh 

chwltlach żyda pańskiego \Ą"uja, hrabiego 
de Vadans? 

- Tak, pwie. 
- Mieszkruleś pan w palaeu ? ' 
- Tak. 
,.... Byłe ś pan zwykle sam w jego po

koju? 
- Bardzo rzadkio opll!szczalem po·kói 

megio wuia -0d początku choroby. 
P;1elęgrnoW1akś go pan c iągle? 

- Było to mo1'im olJowiązkiiem i szczę
ślL\\ y byłem, mogąc go wyp ełniać . 

- Te ciąg łe starnnlia, sp etn.i·aleś pan 
sam jeden? 

- Tak jest, prawie zawsze sam. 
- Dla czego? Czyż ni·e bylo służą-

cych.„ zaufanego kame11dynera? 
- P rzez czas -Ostatnich kilku tygodni, 

poprzedzających śmierć, mój wuj z tru
d11101ścią znosił obecrność licnoryusza, swe- 1 
~o kamerdi1'.'nera1 P?m·:no, ~e _nic wątpił "J I 
J go przyw1ązaru.u 1 w1ernosc1 . a 

- A zatem hrabiia de Vada1ns. wyja- t 
wił panu ostatnią swoją wolę? I 

- Tylko pod jednym wzgl~dem„. i 
fi!1'.p i jego matka zadrżeli. fakaś nrie - 1 

SIJ, J>kQj1wść p•::1'częła ogarniać ich um,ysL 
- Jakaż to by;ta ta ostatn.ia \\ ::J!a -

zapytał prokurator. ł 
1- Aoy 'P'O śmie rc.1 -cialo odwiezi:ane 1 

hyło do CompJ:egne i pocho\vanc w grohie I 
familijnym. I 

P ar11i qc Gare11ncs i fi1lp odetchnęli. 

ściele. Siostry jego \Vychowane po· katoli
cku. On sam zaś .otrzyma4 wychowanie 
protestanckie, p ·ew aż jako dzieoklo od
dailto go na \\ -01Wanie protestanckim 
krewnym. Dn. 12 października 1872 r. brał 
ślub z żon.ą katoliczką w k.atoBiickjim koście,
łe św. Trójcy w Onieźruie. Wszystkie dzie
ci wydł0iwal po karti0ilicku. Press sam 
wraz z.e swą katolicką rodziną uczęszczal 
przez dlug.ie lata na. na1bożeństwo <lo ko
ścioła pofrainieiszkańsk1 ego w Gnieźnie. 
Dopiero w ostatn~ch .tatach trzymał s·ę 

1zdlala od .katolickich nabożeństw, ponie
waż, jatk twtierid:zi żona· jeg.o, ze strotlly 
ewi31I1igielickiej robłono mu z teglO 1porwodu 
zarzuty. Mni·ej więcej dwa ty.godnie przed 
śmiercią przyrzekal uroczyście swej rodz·i
rne, że przyjmie wyznanie katolickie i d:J
dal , że nie omieszka· teg-01 ·W rozstrzygają
cej chwili uczynić. 

Tak więc ·sprawa ta wygląda 1in.aczei, 
aniżellJ ją przedstawili pastorzy gru: eźnień
scy w swym k!Omunikaicie, który podaM
my w streszcz.eniu. 

Ze Slązka czyli Stare) Polski. · 
Opole. Wskutek eksplozyu gazu zda

rzyło się w zeszly poniedzia\lek p.0i polu
dłni:u w jednej z tutejszych restauracyii po
żalowan.nai godne .nieszczęścue. Pewien ślu 
sarz z miejslciej gaz·Uiwni mia.z coś przy ru
rach gaizowych dl:> popra'\V):ienia, przycz.em 
mu stróż dlQlmorwy i peW1Ila kobieta p-oma
gali. Chodz.ilo tu o wynalezienie z.a pomo-. 
cą śwlLaitla, gdzie rury s~ę szczelnrie nic 
schodzJlY. W jednem miejscu uch.xlzil 
ga-z tak bairdro, że gdy siię zibliŻIOoo tam ze 
światłem, gaz s:·ę z.aipa~l i nastąpiła silna 
eksplozya, przyczem stróż dlom'OIWY1 od
niósł tak straszne pi0parzeniia na twarzy, 
że go musiano natychmiast do szpLtala św. 
Wojciecha oostawić. Także ślusarz i ko
bietą odmeśli poparzenia, lecz, n.ai szczęście 
dżeJsze. 

l(ak>w:ice. Już tylko rniespelna trzy 
tygodn~e dztelą nas od wyho1rów w Kaito
wickOl-Zabrskiem. Gdyż l\VYbory odbędą 
się 2 paź,dlzierrl)ika:. Przeciw p. Końaintemu 
agitują zaigvrzale nietylko hakwtyści i po
lą:c'Zend z. .nim1 centrQIWcy ślązcy, lecz agi~ 
tują także socyaliśd, którzy przy osta
tnfich wyborach zai nim glooowatli. 

Przeprowadzenie aigitacYJi. w okręgu 
wyiborczym za naszym k~ndydaitern to 
rzecz miejscowgo K{)III1itetu Wyiburczego. 
Tymczasem jednak cały naród polski zwró 
cone maJ oczy nai Górny Slązk, bo1 przepro
wadzenie naszego kandyidaia., to rzecz. nad 
zwyczaij.nej donfoslości dfa spraiw:y narodo
wej. Od wyniku •wyibtorów zależeć będwe, 
czy ten mlody ruch namdowy na Górnym 
Slązku -0Jcaże się ŻY'\VQtnym, czy, PPikrze
P1i0iny z.wycięstwem, znaj~ie' dość sił ;i Ji

tuchy <lo robternia dalszych postępów w 
przyszroŚICi. A na tych postępa'Ch za.leżeć 
musi caJemu spoleczeńst•wu po.lSikiemu. 

- Czy to wszystko? - zapytal pro-
kuraito•r. 

- Tak, wszystko. 
- Jesteś p,an tego pewny? 
- Na·jzupelniej. 
- Hrabia <le Vadans nie powi-ed:zial 

panu, że zimbtl testament? 
Baronowa .1 adwo'kait zn10.wu pacz.uli 

dreszcz przechodizący po skórze. Filip za
pyty\vał s:ebiei, czy 1czasem duphkat te
stamentu nie znajduje się w rękach p1101ku
ratora. 

Raiul odlrzikł z ży.wośdi<\: 

- Nic mli o tern nie wspomina!. Ze 
w sz}'istkieg·o wnoszę, że nii e na•pisał testa
m entu.„ Rob iliśmy \v raz z. Ho n1oryuszem 
poszuknvaniai wie wsz1ystląkh sprzętach je
go pok oju , żadna szuflada nie była zam-

. 1kniętą. 
I 1fo pan·nie ndkryłeś? 
- Nic zupeln ic„ .. Zdaje się zresztą , 

że gdyby testament by ł napisany, bylby 
zdepcmowai1y u notarynsza mego wuja. 

Po chwili milczemia prokurator Rz.e
czypospi'.:Ylitci odezwa!t się: 

- Czy w eh\\. 111 śmierd1 , ltub podczas 
choroby, czy też naki0niec \ V epoce poprze. 
dniej, pan de Vadans nigdy n:1e dał panu do 
zrozumieni.a, że istnieje spadklobierca, któ
rego prawa mają pierwszń.stw:o przed: pra-: 
wami pańskiej ci.atki ·1 pana samego? 

- Nigdy, pande. 
Pro1kurator zwrócił si' ę kn baronowej . 
- A czy parni, swojej siostrze, niic 

wspomina! nigdy o czemś podłybnem? 
- Odda·wna rzadko ~ytko bardzKJ wi

dy\\ ałam mego brata - ·odpowiedz ia?a pa
H' de Oa·r·cnnes. - Charaktery nasze mało 
z s·obą sympatyztowaly. Maksymilian nie 
zwierza? slię ·z niczem przcdemną. Ale ro
dz!nna nasza nie jest Uczną i iedyrni jej re
prezentanci tu się znajdują. 

Musi wiGc. całe sp1oleczeństwó w miarę 
poprzeć sprarwę wyborów. Komµitet P 
wincyonallliY M Górnym S.lązku nie poą 
da przedewszystkiem funduszów potrz 
bnych na przeprowaidzenie agitaicyri w 
bor.cz ej. 

A j~ież to potrzeby,? Trzeba 1) d 
kmvat, nozsylać, rozdzLelić przynaJm · 
z 200,000 kartek kaJndydackiieh, 2) opłat 
roznosideli i agitaitorów, bo lud _ślą:zki je 
biedny L agitator opuszczający pracę 
kopalni, hucie lub warsztaaie musi otrz1 
mać wynaigrodzenie, 1ina.>Czejby gl 
swpją rodizinę, 3) trz.eba wykiupić lli·sty 
borcze na jakie 60 OOO zapisanych wybo 
có'Wl, aby w diniu wyborów módz naw· 
opiesza~ych sprowadl.lić do urny, 4) trz 
·ba rozpi0iwszechnienia: prz.ynajmrniej ze d\1 

razy jesz.cze p0i 100 tysięcy odezw Komite 
tu, bo •centrowcy jesz.cze p-OI 100 tysięc 
od!ezw Kom~; etu, bo centrowcy i socy 
ści zaczynają agirować energiiczme. O· 
mniej więcej prac e nieodz10iwne, bez kt' 
rych ni1e ma szans dla młodego ruchu nar 
dowego na Slązku. Potrzeba nia to 5-
ma1rek, a He dot.id z.ebrano? D4i!ękil oilar 
ności jednostki aż całe 1500 marek!! 

Powszechne panuje mniema1nu1e, te j 
li by p'Osel Korafnty p rzepadl, na1tencz1 
zamfast 4-5 poiSlów, który;ch ruch narod 
-,,,vy zdobyć mo.że wespół z „Katol'itk;lem 
nai Slązku, za 3 larta nie wybierzemy 
jedlneg,o, a sprnw odiżyicia polskośc;, na Sl~ 
skui cofnie się i będZlie pogrzebaną na cal 
lata. 

z powodu tego komitet wyborczy s~ 
ska apeluje efo ofiarności ogółu prosn o irnd 
syl1anie sklaidek na nęce kasy.era. 

Adres: A. Llgoń, KatQWi.ce. 
P csma. niemieckie roizpisują się ct.ęs 

o rzek()lffiej niezmiernej ofiarniości polskii 
ina ·cele n1aroda.we. P.okażmy, że pł()Chwal 
ta w rzeczy1wlist·ości jest zasluż0na. 

Z innych dzielnic Polski. 
Mińsk. W po·wiiatach roz.p;oczęto iu 

przygotowania do poiwiatowych zgroma 
dz eń wyoorcz1yich. Czfonkami ii.eh b · 
przew1ażn,ie1 Potaicy. Nai ogólern lfczbę 1 
wyborców dJo. Dwmy pańshvowiej wybor 
cówJ-!vemianl będzie 74. Poniewa~ z 
wlaŚciici:eli ziemskich Polaków: jest 5.386 
m'Ożrna się spodz1iewać, że będ!zie wybor 
ców Polaków 60. 

Warszawa. W czwartem gimnazyu 
żeński.em wprowadzono wykład: języka 
poiskłego PIO polsku, jak również wprowa· 
dzono n..aukę tego języka W1 kla'Si:ie trzecłei. 

Dyr. szkoly Wróblewskiego, kortY· 
staJąc z koment<l'.rzia Komitetu minr:stró\\, 
po.staniowila wpmwadzić wyklady polskie 
i manti:>wlacyę polską. 

\\1iadomośti ze świata. 
Z Węgier. Na W.ęgrzech bez l(roo.c~ 

i Slawonii w 1890 r. było 46 65 proc Ma· 

- Brzyznać naileży, że taJemni.ca do· 
brze byta utrzymaną! 

Słowa te pozostawiły; Raula zupclnie 
s1>0koj1n~m, lecz W}'iWOłaly glęOOki mepo
kój w pawi de Gerannes i wt Filipjie. 

- Miałżeby być testament, o którym ja· 
rbym ruie wiedlzrla.ił? - za wo4.ał notaryusz. 

- My 10 tern nie wi;iemy - OO.rzeki 
ipmkurator - lecz wiemy, że jest sukicesor 
Wi prostej li.nii, któregp prawa: inie podlega· 
ją zaipirzeczerurn i który bez. żaidlnej wątp~· 
iwości za1muje mi•ejsce sukcesoró\v kiolate· 
ralnydl. 

Słowa te \\-ywołały płoirunujące wra· 
żenk 

Raul był z<lumJony. 
Barn11101wa ~ filrrp uczuli' z.a w rót gło

wy . 
OboJe jednak zbyt by fa mist rzami \\' 

sztuce udawania. Nieipokój 1 przerażen~ 
ukryli pod p1J:zoirem pmstegoi zdizwwi enia. 

- SłuchGl!jąc paina , panie prnkurntorZ.' 
Rzeczypospol'itei, zdawalo1by się, że tu ·. 
dz1i e o lega lne dziecko - rzekł not.aryusz. 
- A wszakże to być niie może . 

- Dlaczego? 
- ttrabia Maksymilian de Vadans nie 

mial nigdy dzieci. 
- Mylisz snę pan, hrabia de Vadans 

miał córkę. 
- Córkę ! - zawolaiU: interesawam, Je 

dni z nickłamanem z.adzdwileniem, inni ze 
•zdumieniem, cudlo.wnic odegranem. 

- Córkę ! - powtórzył notaryusz. 
- Tak. ' 
- Córkę więc naturalną ? 
- Przeciwin.ie najzupełniej legalną . u· 

rnd1zoną w Compiegne 17 grudnia 1863 ro
ku z hrabieg.() Karola-Maksy.mfiliana de Ya· 
d ans i Joanny de Viefv1Ił1e jego żony, .i za· 
pi saną pod t::i samą datą w księga>ch stanu 
cyw ilnego. 



dziia·r. ów_; 13 62 proc. Niemcó~; 13 62 proc. I rabrykanci, zarządzający itd. 2 „. -
Stow.aikow; 17 5 proc. Rumunow; 2 57 pre. Różne o,so.by urzęcllowe 4 .J 2 
Rusinów; 4 6 PJ.101c. Serbów ri I(r.oatów; Wymienione yfry dotyczą osób któ-

BACZNOSCf 
Donoszę szan. gościom, iż \V n,iedzklę 

24 wyjazd na m;;ejsce \v·ycieczk1 rano o go
dzinie 4 mLnut 43 z dw0rca w Wanne. Pno
szę szan. gości o punktualne stawienie siG. 
Podróż kosztuje tam i z powrotem 2,60 m. 
Drug~ pociąg o godz. 7 minut '3'7. Dla ćwi-

154 proc 3nnych naro<lo1wości. W dzLesiięć re pacLly of,i'arą lub ranieni pl>dczas r'ozru-
~t później, w roku 1900 liczba Madziarów chów nie są tu branr w rachubę. 
WlZrosla d10· 51 4 proc. Wszystk\te inne na,- L. ________ !!.. '?=_..... • .... 
rodO\YOści stopillialy: 11 9 p,11oc. Slo1w;a'
ków; 11 8 pmc. Niemców; 16 7 proc. R.u
munów; 2 5 pmc. R:usinów; 3 7 proc. Ser
bów i l(roatów; 2 proc. innych narodiowo-

Latwo pojąć, liż owa przewaga1 liicz:bo
wa Madz:ia1rów istni,eje ina p,ai~;.erze. Tabe
ilie, uży;wane n.a 'W ęgrz.ech podczas spisu 
łudnośd, nie mają rubryk~: „język -01czy
sty". Talk samo, jaik w Austry)i. Wladze 
austryackiie z.aJdawalniają się rubry;ką: „ję
~yk ·~utoczny". (Umgangsispra:che). We
d'lug tego ,Językai potocznego" mzstrzyga 
ją o narodowości. 

W tad!z·e "\\'lęgierskie są j.eszcze. dowcip
niejsze. Wprowadziily borwli'em rubrykę: 
,,Jakiego języka najchętniej pan używa?" 

•(B1:aid1a urzędnikowi, biada ·oficyafastom w 
s,fużb ie paiństwowej, gdyby/ tylkio jęz.ykiem 
nie był madziarski.) Potem z,aś i01wa nor
ma, ów język, „naijchętniej używainy", słu
iy óo QIZ.naczenia nairodowośe1i. 

PoLitycy mad'Zliarscy znają dobrze owe 
·tajniki statystyk:i państwowej węgierskiej. 
M.usi1eli zatem hasło o glosow.aJl1llu powsze
:ehnem uważać za cios, gioidJzący na p:rzewa 
gę IX>·lity,cz,ną Madzi.arów w kraijach św. 
Stefana. 

- Prokur.atorya zaniochala śledztwa 
przeoiw aresztowanemu ałdwolkatorwi tta.l
maym\i:' i zarządz1iła naty·chmiastorwe wy
-puszczenie go na wolność. Czlonkowie 
Izby adwokac}{j1ej wezw~li prezyidyum Iz-
ł>y, aby zwolaifo walne zgromadz,enie w 
spral\v1,c al'.eszt01Wania łfalmaya. 

Z Francyi. Piotr hr. Savorg.nmn de 
Br.azza. Z Dakaru, w Sene,gambi:i franicu
skiei. d-0noszą <l!o pism f rancuzkich, że tam 
zmaril słynny podróżnók, P\t0tr hr. Savo.r
gnan de Brazza. U rodzony w rQku 1852 
rvv R\:io de Janeir-0, Era.zza, ksztakil się w 
kolegiium jezuiakiem w Pairyżu oraz w 
-szkole mairynarkii w Breście, poczem w.stą 
rpL! <lo ma:rynarki franicuzkilej 1i udał się do 
Senegambii. Zastynąl rniebaiwem podróżą 
w której zbadał rzekę Ogove i dorzecze 
Kongo. Pn p1owr-0cie d-0 Europy, otrzymał 
od rządu frnncuzkiego 2 mH. fr. n.a rozprze 
strzenienie wpływu fraJlcU!Zikjiego w tam
tych okolLcach. Udał s4~ więc pow,tórnie 
w r. 1879 do Afryki zach'odlrtiej, zalożyl sta 
cy:ę f r.ainceviUe ~ dotarł do Stam1Ley Pool, 
,igdziie król Ma.koko odstąpił mu obszar na 
::za~ożenie stacyi BrarzzarvLlk W r. 1880 
załotżylii trzecią stacyę, Plaste <le l'Alima, a 
1\Y r. 1882 wrócił db Francyi. W r. 1883, o
trzymawszy powtómde znaiczny zasilek 
irzą<luwy, zakładał w dalszym ciągu. poste„ 
mnki fraincuzkie w dorzeczu l(on'go, a w 
T. 1888 mianmvan10 go gubernaitorem l(Jo'nga 
.francuz.ktiiego. W r. 1891 kierorwa~ wypra
wą oo rzeki Sangha. f rancu'Z'i trncą w n~m 
,energicznego i prz.edsnębiorczegia kofoniza 
;tora, któremu zawd:z.ięcza1ą iawladnięoie 
olbrzymLemi obszair.ami w Afryce zaicho
d.niej, nauka zaś niezmordotwanego bada-
. 1ezai ii podróżnf.lka. 

Z Rosyi. „Birż. Wied;'' przytaczają 
statystykę zabójstw polityicznych,. 

W a1ągu kwietnia i madaJ dclwnano za 
machów na 116 prze<lstarwtcieli wład'z ró
żnych stopni, przyczem w 12 wypadkach 
zaimad1y s;ę n.ie udały, 42 oso1by za1brto na 
n~;1ejs,cu, 62 zaś c~ężko rani<mo. Prócz tego 
przy omawianych zamachach, szczególniej 
dokonywanych za pomocą bomb, pon:kisfy 
szwank i osoby prywatne. Z pooziezegól
nyich miast przypatdia, zamachów: na War
SZ'a\\ ę - 13, śódź - 9, Rygę i Petersburg 
- uo 7; Tyflis, Białystok i Baku - po 6; 
Dźwińsk, Narew, Kowarsk (gub. kowief1-
sika) i Aelksandiio·pol - po 3; 1\hńsk, Ki
.i ów, N1zny Nowiogorod,, RJostow nad Do
new, Sewastopol, po1wiaty goryjsk\i ~' szu
szyński - po 2 i po 1-ym zamachu: na 
Sie.dJice~ Aleksandrowsk, l(owno, Żyto
mierz, Czystę, P.il1sk, Moskwę, Tomsk; 
Tarnbów i Wlaidykaukaz. Z przedstawi
ei1di wlad?:, które padly ofiarą zamachów, 
,.Birż. Wicd." utworzyly następującą ta1bl!
.:ę s ta tys tyczną: 

zab. ran. zam. nic ud. 
Gubernatorowu.e 1 1 
Po.r.·cm. j ich pom. 4 
Naczelnicy \Vydz . ochron.y l 1 -
Oficeww1ie żandarmi 2 
Komisarze policyi i lCh pom 2 9 4 
l\ew Tmvi i urzęd. policyjrni 4 11 3 
Pom. nacz. PO•W. 2 
'.Rerw1ro\\1i 10 11 3 
Żandarm: i ajenci ptJJic./ ta.incj 6 2 
Strażnicy, patrole itd. 6 7 

J(ozacy 4 3 

Ciekawych zdarzeń o.hecnie tyle w 
świecie, że każdy wi~ien czytywać gaz.etę, 
aby wiedzieć, co w świeai1e się dzieje. 
„wt1airus Polski" wiruien. s11ę zatem znajdo
wać w ręku każdeg)() Polakai nai obczyźnie. 
Spodziewamy się, dż nasi Szan. Czytelnicy 
ido~ożą starań, aby z dniem 1 października 
kczba abonentów „W:iarusai Plolskiego" 
wzrnsla jak na.jibandziei. Ludz\:1c, którzyiby 
chciieht lud poilskr na obczyźl1Jie dostać pod 
swój b<l't, pracują ustawicznie nad zni
szczeniem „Wiarusa Piolskieg\o" prz,yczem 
nne przebierają w środkach, byle tylko doi~ 
p(ąć swego. „Wiarus Polski" }est pismem 
mbotQicz,em, zaiwsze broni spraw ludu, to 
też robotnicy polscy na obczyźnie z pe
wnością n.Le po,z,wiola. na to, .aby wnog-01wie 
mbotniików tryumfować midi. 

Bochum. Tak ·zwanai „Komirsya sie
dmm" zbierze się druia 2 paź,dziern'ika, aby 
zmbfr.; ,ostateczny obraichunek w spraiwu.e 
ostaitniego1 strejku górmików. 

.Essen. Pieka1rz Tognuro obailil Silę nio
siąc lampę. Naftai 'WYiała się na ubrani1e, 
które si1ę zajęllOI. T. tak się poparzył, że nJe 
bawem umart 

l(olonfa. Porlti'Cya odkryła tu jaski1t1aę 
fry haza1rd-01wei;. przy której zdybano C"ko
lo 30 o:sób. 

l(atastrofa kolejowa. Dzienniki przy
noszą bliższe szczegóły or katastrofie, ja'ka 
zdarzyła się na :koleii miejskiej w Nowym 
J()lrku, która prnebiego na.i :w1y.sokości I...1g .~ 
pilętra, tuż przed balkonami. domów miesz
kailnych. Pociąg, który jechał z szybko
ścią 45 iklm. J11a godzriinę, dotarł do rozdroża 
u!Jicy 58 i tu, skutk)iem falszyw,ego na:Sta
w.ienia zwrotni.cy, wyJmdcił s:ę częśdowo. 
Pierwsz.y wagon, z.aW1i-eraijący motor, pOzo 
stal, skutkiem' ZJnaiczne:go dężarn swojego 
nai szynach, d'rugi. wszakże, zapelniony pa 
sażerami, zachwiał się, przelkręe:11, zerwal 
lań,CU1chy i wywróciWSZYi s·ię zupełnie, ru
'Iląl na uli'cę. WagQn trneci również się wy 
'koleńl, od runięcia w głębie uchrvnito' gio 
wszakże to, iż wpadł mu balkon iedltlego z 
oomów ri' zaiczepil S;ię nrlejalko o tenże na 
wiaidukc~e. W ten sposób zarwisl z pasaiże
rami, niby most, między wiaiduktem, a do
mami. Rozdzierające scenyi nastąpily pJ 
wypadktu), który zdarzył się o 7 raJno. Pl,o 
mtenJie, pawstafo skutkiiem przerwania P'rą
du elektryczneg-0, ośw1iietlaly zieloo'awym 
blask/iem, jak pisze koresp-0111dent „Matlina" 
podróżny.eh w wagonie trzecim, którzy u
sUowali ratować się nai ÓW/ zbawczy bal" 
kon, z ulicy zaś doichodziJy jęki ofiar po
grzebamyich podi gruzami wa1g0inu, który 
runął [, ·zidruzgQ!tal śclianę domu. Bociąg 

wiózł litcznych pasażerów - przewatżn:l~e 
ludizi ś~:ieszących do prncy; toi też i liczba 
-ofiaJr jest zmuczna'. Według ostatnich wy
kazów jedenaście osób poniosłai śmierć na 
miejscu, a 50 jest ciężko ranionych, z tych 
ośmiu śmiertelnie . 

e_ ---

Towarzystwo św. Barbary w Bochum 
1dlonosi swym czlnrnkom, iż w nte<lzidę 24 
wirześnieł' jest zebranie, na1 które każdy 
członelk steł'Wic się jest zobło,wiązany. Za
rząd !U Komitet o godzrinie 3 punktualnie. 
(2) Zarząd. 

Bractwo Różańca św. w Schonnebeck 
podaje swym Braaiom j, Si01st110.m do wia
domośeii, •IŻ vY ni,ectiz::elę dniai 24 września 
popo·ł. o godz. 4 ,odbędzie się nabożeństwo 
Różal!co,we i zmiana tajemnic. Po nabo
żeflst\.\ ie zgromadzenie Braci i Sióstr Bra
d\\ a na sali p. W1alter przy kościele. U
praszam, aby wszyscy Braoia i 5i-0stry 
przybyli, gdyż będą bardzo ważne spraiwy 

czących byłoby za późno. Stai1my jak 
jeden mąż! Cz10lern ! (2) 

Jan Barański. 

Towarzystwo św. Wacława w Linden 
oznajmia swym czlonkom z Linden i Dahl
hausen i wszystkim Rodaik!om z Linden i 
DahlhatUsen i o:koHcy, jż T1owairzystwJ1 u
rządza, i iobchodzli1 w niedzdelę dnia 1 paź
dlz.iermka r. b. swą 13 rocznicę, nai którą 
wszystkich mHe zapraszamy. Zarazem 
upraszamy szan. Tow. św. Józefa z Dahl
hausen i l(ol·o śpiewu „Lutnia," Z( Linden, 
aby raczyły nas swą obecnto,ścuą zaisz·czy
dć i naJSzą rocznlicę upiększyć. CzlJnkto
wte innych towarzystw chcący nas od.w/i1e
dzić, muszą srię okiazać ozn.aknem tow. 

Program zabawy: O godz. 30 w ~ol. 
otwa:Jicie ilrnsy. O· g.xtz. 4 koncert, dekla
maicy,ei i śpie.wy. O g1odz. 50 roz,p:ocznie 
się bardzo piękny teaitr, jaJdi w Linden je
szcze nie był grany. W końcu taniec. 
Muzykę diostruw1 nam Polaik Józef Tera
k1owsk/1 z Langendreer. W stęp dla człon
ków 50 fen., dla1 gvśd 75 fen. CzJonkowie 
rnie wyplatrn placą jak nieczlonkowie, 
więc upraisza się ·czlolllków, aJby ze skła
dek się uitŚaili'. Zaiprai~my jeszcze raz 
czlonków i wszystkich Rodaków, gdyż 
będlzie każ,dty z tego prz,edstawienia1 zadio-
w10lbny. O Liczny udiziiał pr0,si1 (3) 
' . · , . ~ l. _., ~· :. :~ Zarząd. 

Towarzystwo św. l(azimierza w Baukau. 
W nP.iedzde:lę <lniai 24 września urząd!za 

zamkni'ętą izabawę dlai nasz.yich mlodtień
ców odchodzących do wojska.i. P,bczątek 
,0 godz. 5. P:onieważ za.ha.wfr jest zaim
kniętai, więc uprasza się wszystkich człon
ków, aby poziabieraH z.e sobą ustawy to
warzys~wa. 

Uwaga: O godz. 04 jest rntiesięczne 
zebrnn~e, na, którem będiz~e wpfa'ta miesię
czna i wpp.s nowych członków L' obór re
wiziorów kaisy na III kwairta1t. Rod.alków, 
którzy by chcieli wziąć udiział w naiszej za
bawie, proszę, aby prz)nbyJ[ 001 zebranie na 
cztoników; się zaP'isać. O 1kzny udztlał tak 
w zebramu jak i w zabawie prosi (1) 

Zarząd. 

Towarz. św. Jana Ew. w Altenbogge 
Za·barw1a' odhędlzie s,ię w niedziielę dnita 

24 bm. Zebranie odbędzie się o godz. 3 
po ppl. til o li.ewe ·1 punktualne przybycie 
uprasza s~ę wszystkich członków oraz 
wszystkich przychylnych nam R.xlaków. 

Zarząd. 

Towarzystwo gimn. „&>.kół" w Neumiihl 
dloniosi swym druhO'm, •ż przyszle zebranie 
odbędzie się <lnria 24 wrzieśniai o giodz. 4 
~o pol. nai sali posiedz1eń. Upnasza się 
wszystklich druhów 1 taik saimo· gości. (3) 

Czołem Zarząd. 

Tow. św. Antoniego w R.eckl.-Siid 
pod.'aje do wiadomoścK). iż miesi·ęcwc ze
.branie odbędzie się w n:i edzieię dnia 24 
wnześnia: o g10dz. 11.Yz przied PjOl., a dJ go,
dzirny 2 po pol. powinni sr.ę człornkowde 
zgromadzt:ć w lokaJ!u pos~eidzeń, gdyż bie
rziemy udziial w 9 rnczn~cy TJrw. św. Jó
zefa w Iforsthausen. O Hczny udzia1t u
prasza Zarząd. (1) 

To\varzystwo św. Barbary w Annen 
donosi, ,iż w niedzielę dnia 24 września u
r,ządza sw:o1ją }esienną zabawę. Za1bawa 
będząe z:amknięta. Muzyka po1lska. Czlon
kiowiie naszego towarzystVl!a, którzy dJ 
wojska odchodzą ti od \Voijska przyśli, mają 
wstęp wolny. O jak najliczn):,ejszy udtział 
w zabawie uprasza Zarząd. (1) 

omawiane, przeto jest udziial wszystkirch Towarzystwo św. Józefa w Wanne 
Brad Ł Sióstr bardzo pożądany. · po<laje dJ \ViGdomości swym członkom, iż 

Nadzelator. w 11iedz1ielę dnia· 24 wrześrna odbędzie się 
N. B. Zarnzem upraszam Matki· Polki, walne roczne zobrani.e o godz. 4 'i obór n<)l-

które mają córki, które już ze szkoty wy- wegi01 zarządu. O jak naj!)"czn=ejszy 1 dziat 
szły, aby je zapisały. A \\1ięc panny z w zebraniu uprasza Zarząd. (3) 
Schonnebeck \\ szystkl~e dio szeregu, ::i: u
tworzymy różę panien. Spie:szei1e i wy 
Panny pcidl plaszcz Mary.i Najśw.. (1( 

Baczność druhowie w Derne ! 
W n!cdzi,e1lę, 24 bm. odbędzie się posle

dzenie na salli p. ·Weking o godz. 1 U~, z,a
tcm prosi się druhów o !Jiczne i punktualne 
sta\ ienie s1ię. Tak samo prosi się Roda
ków, którzy są ,,Sokołowii" przychylni, 
aby na wymien:1one posiedzenie przybyti. 
Goście mil1e widziani. Czołem! (2) 

Wydział. 

Koło śpiewu „Harmonia" w R.o+thausen 
urządza w niedzi.elę 1 p.aźdzfon~·1ka r. b. 
za1bawę jesi.enną na sa1li p. R6h1, ul. Quer
str. Będzie koncert czteryg~os<Jiwe śp"e
wy i teatr arna tors.ki p. t.: „Pnlsk~" uła
ny". Szan. Rodaków z R.otthausen, T·orw. 

· 'w. Augustyna i1 przychylne nam Kota 
śpiewackie jak najuprzeimiej zapraszamy. 
Początek zaba-wy o godz. 4 po pot Mamy 
nadz1· cję, iż szan. Rodacy tą razą nas także 
kzn',c. od\\ iedzą. Cześć Reśni ! (2) 

Zarząd. 

Towarzystwo św. Wacława w Linden · 
donosi swym członkom z Linden-Dahlhau
sen, iż posiedzeiljle odbędzie się w medzielę 

· d111ia 24 bm. o godz. 11 przed pK>ł. zaraz po 
wielkiem nabożeńst\vie, a nie po pot o 
godz. 4 jak zwy,kle. O Hczne i punktualne 
stawienie siQ uprasza się. Goście mile wi
dzia1111. Zarząd. (2) 

Towarzystwo św. Jana Chrzc. w Dorstield 
donosi szan. czlonkom, iż w nńedzielę dnia 
24 \\ rześrvi<L urządza t01Warzyshvo nasze 
zabawę w zamkniętem kółku na pażegna
n1: e czl·onków, którzY' wstępują dJ' wojska. 

,Zabarwa: odbęd'ZLe się na saJ1 p~. l(linkham
mer, R.oonstr. 15. Początek zaba\vy; o 
~odz. Yi4. O jak najliczniejszy ud'zia!f u
prasza Zarząd. ( 1) 

Towarzystwo „Jedność" w Langendreer 
podaje swym ,czlornk-0m dlo wiaidiomoś.01 iż 
w .ni.edzielę druiiai 24 wrześniia o godz. 4' Po 
obiedz~e ,odbędzie się kiw<l'rtalne walne 
zgromadz1enie, zatem s:1ę .czfonk&w uprasza 
o jak nailiczni1ejszy udział. Goście mile wi
d'21iani. Zarząd. (1) 

Towarzystwo św. Stanisława b. w Wanne. 
Z powiodu zaiszlych przesz,kód posie

dz,eni1e n zabaJwa nie odbędtz1i,e siię 24 wrze
śnwa, tytko 1 października,. (1) 

M. Naskręt, przeWi. 

BR UCH! 
K~nferencyai w nied.z1elę 24 wrzesnta 

o godz. Yi 12 przedl poł. u p. Kuchenna,, 
„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Towarzystwo św. Izydora w Her11e 
dlonosli swym czlooikom i Rodaklom iż w 
nied!Zi.rel~ 24 wrz.eśnna o goldiz. 3 zebranie. 
Zara:z i:;o zebrainiu wymair,sz n:a rocznice 
ToiW. śrw. Józefa w Horsthaiusen. Jak mj
licznfojszy ud7Jiail pożądany. (I) 

Zarząd. 

Wiec „Zjedn. zaw. poi." w Essen ~ 
oobędlzie się 'W' niedzi,elę dnia 24 w1rześnna 
na sali p. vi.am de Loo przed' ip{){ • . o gQdz. 11. 

No Porządiku dzli,ennym: Sprawy hut
nicze, nowe prawo góm1cze j, inne ważne 
sprawy. ,,Zjedn. zaw. pot." 

Wiec ,,Zjedn. zaw. poi." w Neumiibl 
odbędzie. Się w nliedz:i elę dniai 24 wrześni.a 
Po poi. o godz. 3.0 w lokalu p, Eikhoff, imy 
ul. I(niippestr. Na porządku dziennvm.: 
nowe pra:wo górnicze, zmiana ustaiw i inne 
w:aiżne sprawy, Uczny u<lzia,l pożądany. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

WIEL~I WIEC W HAMBORN 
odbędzie się dla całej parafii Hamborn w 
nńecfzjeJę, dnJia 1 paźdzj.ernf.lka 01 godz. Yz 12 
przed pol. Blriższe szczegółyi zostaną je
szcze ogłoszone. 

„Związek Polaków w Niemczech". 
Upraszia się gazety polS!kńe o powtó

rzende. 

Wiel.kii wybór taczek po 15 mr. budek 
rzeźnickilch, krzeseł i maszyn dlo

1 

pr.ainta 
sprzedaiwać będę: w sobotę 23 wrześma 
po pot 01 gio<lz. 2 u gościnnego ~ier w 
Brenschede, o godz. 3 u giośc. Lindemann 
w Kaltenhard, o godz. 4 w browarni Diinn
hlof na Crengeldanz, °' go~iz. 0 5 u g{>1śc. 
Brain'dta w Langendreerdorf, 10 goJ<liz. 5 u 
gośc. l(ranefij w1 Werne i o godz .. J;j7 u Hc
geI1!berg, Kastroperstr. - W Poniedziałek 
25 września po pol. o godz. 2 u go,śc. Doer
ge w Hordel, o gtodz. 3 m. g0ściflcu v; 
Wanne, o godz. 4 u gośc. łiaHern \\ B s
mark, 10 godz. 5 u gośc. Le:ithauser w Erie 
o g-0dz. 6 u gośc. Abenhar<l w Krange i ~ 
godz. 7 u gośc. Affelmanna, ](olionie Hol
sterha~sen. „ W wtorek 26 września 0 g. 
2 u gosc. ttolscher w Wattenscheid ,0 godz. 
3 ~a dworcu 1W Ueckendorf, o godz. 4 u 
gosc. Vcsper w Oelsenkiirchcn-Ncustadt o 
godz. 5 u g:ośc. Schmidtmann w Ro~th~u
sen, o godz . .06 u gośc. May w Krav i o 
~odz. 7 u g,ośc. Hessler w Lohrhcide . .::_ W 
sr~dę 27 ~vrześnia po pol. o. g()dz. 0 3 11 
gosc. Dre~cr na dworcu Nord \\' Stcelc, o 
godz: 4 na dworcu Dahlhauscn, o godz. s 
u ~osc. Sch\vager w Linden 1i1 ,0 godz. 6 u 
gosc. l(mllman, Ruhrbriickc v J- ~ttingen. 
- W c~wartck 28 września p:-i pol. o godz. 
1 1~ gosc. VJrhof W' Riiemke, o g-0dz. 2 u 
gosc. Mumme w Herne, o godz. 3 u giośc. 
T~mmerbrink \\~ Bmchu, () godŻ. %5 przy 
V1ehthor \ ReckHnghausen 1 o godz. 6 u 
gośc. B ran ckm ~n 11. 



Od 22 do 29 :września urządzamy wielki tydzień obuwia i sprzedajemy po takich cenach, że one wszystkich zadziwią. 

Prosimy ziw:ażać na iiasze okna ~ysta-ovne. 

MA , w 
(•:.p'l"N)o. yfs.:f< t+..ui 

SCHREIBER' A 

tydzień obuwia. 
Herne! 

==== Mam takie na skłarJzie --=-
laski, fajki, portmonetki, cygarnicz i, karty polskie 

z widokami, papier z polskiemi napisami itd. 
Pro'3z~ Rodaków o łaska.we poparcie 

\Vincenty Szumniło ski, 
w Essen, ul. Stoppenbergerstr. nr. u. I 

Ustawy 
dla towarzystw 

wykonywa. 

prędko i tanio 
Drukarnia 

11Wiarusa Pol· 
ski ego" 

·~~~~~----~~~~~-,---~~~. ~~~~ 

Derne! 

fr. Józef oski, Herne Postbestellungs-F ormular. 
ul. Bahnhofst.I. 52. 1111111111111111111111111111111 · .= N. ay "zw' yczai· .• = ·-· _---.;.._.;_,.,....,;___···_~" U Z powodu innego przedsiębiorst-

- - wa. jest 

Ich bćStelle hiermit ·bellJ dem l(aiiserll
chen Postamt ein Exemplar der Zaittmg 
,, Wiarus Polski" aus Bochum (Zeitwngs
pretlsliste 128) fiir da;s IV. Quartal 
1905 und za:hłe an Abomwment u. Bes1eH
gełd 1,92 Mk 

• • handel karlolli •tau· a podaz· ' - I dobrz~ zaprowadzony, zaraz albo Od 

p. I 

~.!! 
~ ~ . 
.Id 8 o 
~id ~ 
- tł~ 
~ca.~ 
,g. ::! 
~1; 

t;-!!! ' · • --- 15 października, na sprzedaż. Przy-
- tern kea i 2 lvozy, oraz wóz do 

chleba roKwożenia. Cena tania. 

- 2 t } b Ji dl • - FR. TATA; Gelskircben-Bismark = par iye e eg:u ra a mezczyzn = ul. Robergstr. nr. 30. - . -
Ol)ige 1,92 Mk. erhal ten zu haibe.n, be· 

sch elln.11gt. 

• dopóki. zapas starczy. • · 
iz4 Sery a I. Ubrania kamgarnowe, · według najnowszej mody = 
- w kratki i pręgi 1325 = 
- do wyszukania sztuka -= wartość do 23 marek. ~ r. „ 
[P, Serya.11. Ubraniaty~k:~;a::.nowe 1550. ~= 
- do wyszukania sztuka „ 
- wartość do 25 marek. mr. · = 

. · P9 Obie partye są na składzie w wszystkich wielkościach. • 
. l8f Nadzwyczaj wielki wybór eleg&nckieh ubrań dla chłopców z naj-= · 

- rótniejszych materyj sztuka od 1.75 mr. począwszy. - I - •. ·. = Dom towarowy = = . iPr 

-·1. war e1 i sP ... I = Langendreer-Dworzec. · := 
· ln111111111111111111111111il 

FI R M .A 

Gebriider Bindskop~ 
Werden. HE B 1'T E, 

nlłprneciw kościoła katolickiego . 

. Wybór 

St ee le 

kont ekcyi dla .- panów; 
jest nadzwyczaj wielki ! 

Polecamy: 

Ubrania dla mężczyzn ! Ubrania surdutowe I Paletoty I 
Ubrania dla chłopaków! Modne kamzelki i Eleg. spodnie I 
Ubrania dla chłopcow! Nieprzemakalne peleryny! Gu-

mowe paletaty ! 
Nasza konfekcya wyróżnia się eleganckiem leżeniem i najlepszem odrobieniem, 

gdyż niemal waz,stko własnej robot,. ·1 Rezerwiści otrzymają ceny zni~one. 

•lJ& Im~ utłlł I reM!csl ot ,...,..„ A• I •-a I Ir a.I 1 ta w Bln•• ..::.. ~ I a:sdoltan1 WYf&'Wllk:lwa „Wla rn• PQfs1t1110~ w Badlla 



lir. 219. leollam, sobota 23·10 września 1181. Boll 11. 

• .l1d1łtn111. plt_•• ltdOYł dla Polak6w •• tbcąjme, pogwt9'8u o4wia1ł1 .,„ spraw„ aaredowym, t>oli1ycznym ł wobkowr• 

WJ'cho.dzł codziennie s wYi•tklem dni pcxtwtateczn:vch 
Prndvlata kwartalna na poczcie ł 11 listowYch wYDOSi 
il mr. 50 fen .• a z od:nosHniern do domu 1 mr. 92 fen. 
„ Wtar11 Polski'' zapisany Jest w cenniku pocztowym 

W lmlt Beże za llarc I DJczyz11 I 
Za inseraty placi sle za mieisce rządka drob11e20 drn~ 
ogłoszenia zamieszczone przed inseratami 40 fen. Kł• 
często ogtasza, otrzyma rabat. - Listy do „ Wiana 
Polskiego" należy frankować i t>odać w nich dok1d· 

pod znak!em „t. polnisch" nr. 128. ny adres piszącego. Rekopisów sie nie zwraca 

Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje si~ w Bochum, pr.zy ulicy Maltbeserstrasse. - Adres: „ Wiarus Polski", Bochum. - Tel e ±o n u nr· 14:14. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 

uwić, czytać I pisać :>O polsku! Nie Jest 
„„klem, kto potomstwu swemu znlem-

117• sic pozwoli I 

Z WJp&dlló do.ta. 
Nowa konferencya pokojowa w Hadze't 

Telegrafują z No1wego Jorku, że isto 
inie przy.dent Unb pólnocno-amerykańskie1 
zaimierzai zwol.ać do Hagii drugą ko.nferen
cyę poko.jową. lwolanie tej klonferency 1 
nastąpp zaraiz po zatwierdzeniu traktatu po 
kojQl\Vego. Przedmi1otem konferencyJi ma 
być zastosiowaini·e k-0nwency1i ge11ewskieJ 
do w!Odny morskiej, QraZ zaJrnz rzucanfa 
przedm'.i0.t6w wybuchowych z balonów. 
W Norwegii istnieje zam'far zaprowadze-

nia rządów republikańskich. 
Do dzienmków berMskich donoszą, 

że Narwegiai }J()·Sfanowita ogJ.osić siię rze
czą pospolitą, wskutek czego kandydatury 
czy to książąt szwedzikich, czy też książąt 
duńskich me mają '' idoków powodzenia. 

W Sz.wecyi przyjęto z wielkiem za<lo
wolenl::em wiiaidomości z Karlsztadu, atbo·
wiem są wiid!oki pokojoweg101 zalatwiemc.t 
sp1om z Norwegią. 

Nor.wes.kii minister Mid1elsen., zapyta
ny, czy prawdznve są wiac1omości o m<C)·
bHizacyi w Norweg;W, ()Świadczył, że stt 
one przesadzone. 
W Japonii położenie zawsze jeszcze budzi 

obawy. 
Z T1okio donoszą, że niezaidorwolenie z 

po.w:odu zawarcia pokoju ·01bjaw1ia.ją się je
szcze ciągle. - Odbyl0i SI'(~ wielk\iie zebra
me przedstawicieli różnych stron kraju cho
magając silę, aby rzą,d nie zatw1ierdz.il tra:k 
tatu pokojowgo. Jest jednakże wykluczo
ną możl Ł..-\1lO ·ŚĆ niezatwierdzenia traktatu, a 
pod naciskiem opfnit publicznej może tylko 
co najwyżej ustąpić cały gaibinet. 
Jak powstała otwarta polityka antypolska! 

,,Germania" się.gając aż ·d.:> kui!turkalJn
pfu, wyJrnzuje, że stary Blismarck nie jednę 
sprawę poMyczną podejmował także z o
sobistej nienawiścl. Walkę kulturną w r. 
1870 mzpocząt z nienaw~ ści do .katoU.ckicll 
i polskich l-(adzi1wiHów, do których stary 
cesarz Wilhelm I .rn1al wszelkie zaufa!1lie i 
slabo1ść, boi się kiedyś kochał w córce An
tJniego Radziw~Ha, nam:estn1ka W. Ks~ę
stwa'. 

Politykę hakatystyczną rozrpo1czął w 
1889 r. z ()S·obistej nienawiśai do kancler.za 
Capriviego. Ta sztuka była.i łatwa, bo 1na
pa§ć nai słabych nie trud1m. Znalazł też do 
~omocy pi:)trzebnych pa:cholków trójkę 

· ffanse~Kenne n- Tied'emannów. Wszyscy 
trzej bogaJCi. Byty więc pneuiądze - a 
krzykacze s::ę znaleźli. Powstało więc od 
razu po1lskie niebezpieczeństwo. 

Wypierająca' się hakatyzmu a w rze
czywistośqi także polakiożercza. „Germa
mani.a" w swem przedstaiw11eniu sprawy 
spędza: naturalnie w części winę także na 
Polaków. v 
Udział Polaków zaboru rosyjskiego w Du-

mie państwowej. 
Petersburska „Ajencyai Telegr." donl()

s.1.: Narada pod przewiodnictwem hr. Sol
skiego ukończyła w ponie<lizialek mzpa
tryiwa:nf,e ustarwy wybo•rczej na członków 
dlo Rady Narodowej w Królestwiie Pol
skiem. 

Za zasadę ustaiwy przyjęto1 w 0igól
nychzarysach szemat opracowany prz.ez 
jenera~..gubernatora: w wyborach udział 
przyjmują zjazdy właściaieli z.iemskich, po 
wnait.owych, gm1mny.ch piosjaJdaczy rolniych 
i1 wyborców miejskich. Pod wyboccamt 
gminnym~ rozum:eć naJeży drobny.eh wla
śaicfol~ posliadającycb ziemi od 3 oo Z0 
morgów. .Osoby posiadające 20 lllt:>irg'6w 

wchodzą w sklad powiatowych wlaściaieli 
ziemskl1ch. 

Ogólna ilość członków Rady z Polski 
wyno-slć ma 36. Obliczenia dokonainio1 stQ
sawnie .do normy 10gólI11ej w .cesarstwie: 
po 1 pośle na 250,000 miieszlciińców. 

W sikladJ powiatowych i gubernfal
nych komisyi ·clio spraw wyborów wch()dzą 
sędz.ii0wie gminm. i miejscowi wlaściciele 
z~1emscy zaprosze.ni przez jenera~-guber
natQra. 

Telegramy~ 
M o n a c h i u m. W bawarskich za

kładach kolejowych istnieje zamiar zapro
wadzenia 9-cio godzinnego dnia pracy. 

W ad y w o st o k. Warunki zawie· 
szenia broni na morzu zostały ustanowJlone 
pomiędzy admirałem rosyjskim Jessen~em 
i admirałem japońskim Szamurą. 

K o n s t a n t y n o p o I. W Smyrnie 
aresztowano armeńskiego spiskowca. W 
Magnesyi znaleziono u ~wnego handlarzet 
18 bomb i amunłcyę. 

B e r I i n. Na cholerę zapadło dotąd 
w Prusach 227 osób, zmarło 78. 

M a d r y t. Czynią tutaj obszerne 
przygotowania na przyjęcie prezydenta 
Loubeta, który zabawi w odwiedzinach u 
króla Alfonsa 3 dni, a następnie uda się do 
Liczbony w odwiedzinyń do króla portu
galskiego. 

Kongres ubezpieczeń 

robotni.czych. 
W Wiedniu odbywają sf.ę obrady siód

mego .kongresu międzynarod•J1w.eg·o w spra 
wie ubezpieczefi robot11iilczych. Przyczy111 
się '°n niewątpliwie <lto1 dalszeg10 postępu na 
tej drodzei, a przynajmmej <lai rozszerzenia 
na kraje bar·dziej pod tym względam za100o
fane zd)byiczy krajów prziodującyich. 

O wi1elkiem znaiczeniu, jaikf1e dziś ju.l 
instytucye ubezpieczeniowe odgrywają w 
ży1cfo, dać mogą pojęcie cyfry następujące. 
W iiemczech od r. 1885 oo 1903 60 mililO·
nówi ·oisób ·O<trzymaf.o· 4018 milionów marek 
od ka·s ubezpieczenia -0d. chowby, od: ~:e
szczęśliwyich \Vypaidków i 1od nrtezdblności 
do pracy. Obecnie ubezpieczenia1 t'ohotrni!
cze wyma,gaiią przeszfoi 1 milliona mairek 
wydatków dziennic. W r. 1902 byto w 
Niemczech 103 miU:onów osób ubezpiecw
nych na wypadek choroby, 19.1 miil nale
żafo doi ubezptiecz.efi od nie1sz;częśU.wych 
wypadków j , 13.4 mH. należało dJ01 ubezpie
czeń na wypadetk niez«1olnośc:i d0i pracy. 
Składek ściągnięto w ciągu roku 454 mil. 
~rypla.001111QI zaś 412 nil'l. odszilwidbwan. 

Ubezpiecznia robotnicze w Austryi nie 
przybrały tak szerokich rnzmiarów, a1le ~ 
tu suJmy wkłaidek i odszk,odjorwa1ń są ·zna
czne. W lafach 189(}...-1902 kasy chorych 
śc1iągnęty 460 miHonów koron składek 1 

wyplacityi 404 mil., zaklady zaiś ubez.IJl;ecze 
nia od nieszczęśliwych wypad!ków ścią
gnęły 214.5 mil. kor. <i wyplaicity 94.7 mi
lionów. 

Kongres wiedeńsk~ poruszył cały sze
reg zagadnień związanych z, ubezpie.cze-
11/iem robotnl!1ków. Przedewszystkiem więc 
obradbm podlegała organizaieya zaj
mująicy.ch się tern instytucyj, przeicl!ewszy
stlciem ich uprnsz.czenre i ujednostajnienie. 
Ubezp1ieczeni•e na: wypadek choroby w 
Niemczech zatrudnia np. 23.214 tkais cho
rych, 1547 orgainizacyj poświęcQnyieh }est 
ub'ez~ieczenfom od nieszczęśliwych w.ypad 
ków, wreszcie remy inwakLd-ów są przed
miotem zaibiegów 31 zakładów i 9 odmien
nne u rządronych kas. 

Obradl'· d-0tknęly nadru spraw teclmik.1 
ubezpreczenk>rwei, a więc w pi:erwszMU 

rzędzLe ścistego oblkzen!'ia wys.Jk·oścJi. skla 
dek, patrzebnych dfa zapewnienia regulair
ng·o wypłacania przy.znainy·ch prawn~e <>d·
sz.lrodowafJ. Następni.e sprawai zapobie.ga
ruiai wypadkom ruiezaiwoid.111.ie wywotai ciek~
w. dY,skusyę. Sprawą najdogiodniejszej for 
my ściągania skladek przedistawlia rówm.ez 
zagadn)ienJe wieJikiej wagi. 

Do rzeczy naitrudnllejszych w calem 
zagatdnieniu ube1zpieczenL)1W:em jest przy -
znarnie 1odszkodowa.ń. 

Po za prawą ubezlJ!i.ecz.efJ. k0tngres do
tkruie szeregu inny.eh zag.adn\:eń, dotyczą- · 
cych dobra; klas prncujących jaikoto miesz -
kań rnbotniicey.ch, lecznic i· prziyitulk6w, o. 
rnz prawodawstwa, które ma za za-dainie 
popiera16 te lnstytucye dJ<brai pub»icznego. 

Obrady nad wszystk~:mi temi zagad
nieniami· odbywaić Slię będą na po<lstaiwre 
referatów wygot·0iwa1ny.ch przez. specyall
stów rozmaiitych krajów, specyabistów, o
bezn.a111ych z przedmiiQ•tem zaró~rino teo•re
tycznie, jak i praktycznie. 

Trzęsien!a zł em1. 
świeża katastrofa w Kal.abry·~. która 

pozbawdla ży.cia· przeszło 5000 ludzi, i pn
witairzające się tak często1 w ·Jstatn~ch cza
sach wstrząśni'.enia, nasuwają P,otrzebę u
przytomnientm sobie przyiczyn groźnego 
tego zjawiska,tak przynajmniej, jaik je 
przedstawfa wspólczesna nauka. 

Patrząc na góry wysokiie, nieprzebyte 
skały kamieni•ste, równiny, zda waloby sie 
że wewnętrzu skorupa.i kuli ziemsk(,:ej jest 
czemś niesl}'ichanue miocnem, niemal wiecz
nie trwałem. Jest tQ jednak tylko pozorne, 
- Fizycy fi ge·Jlogpiwie obliiczyH na pew~ 
ny.eh danych naukowych, że grubość k-01ry 
zliemskiej wyn-0si 00i najwyżej 80 do lOU 
kUometrów. 

Wobec teg.o zaś, żeśre<lnica ziemska 
wynosi 12,000 kilometrów, stQ1Sunek k(o,ry 
ziemskiej 1cLo1 plynneg,J jej wnę1 w·, jest ta
ki~ jaik sikorup1y jaja do zawa.rtego w niem 
biialka. - Goi więcej, wiadomo jest powsee 
chni.e, że temperatura wnętrza: ziemi pod
nlost'J się w mimę jaik się zapuszczamy w i 

głąb o joeden stopień w 33 metry. Z tegJ 
wynika, że w glęboik10iśicii 100-tu metrów 
podn1iesieruie temperatury wynosi! 3 stoi. 
pnie W' głębokości 1000 metrów 30 s.top111 
- gdyby z.aś możnai byl,o zapuścić się na 
100 OOO metrów, napotkan()byl tam podnfi•e.
siende 3000 sto.pni, przy której tO' depfocie 
najtmidiniej topli.we nawet metale z•na.jdują 
się już w stanie plynnyim. 

Wbbec takiego sto·suniku nie to jest dzi 
wnem, że 1c):ienka skorupa ulega usz~odze
niOIITI, a raczej to, że wstrząśnienia te oidby 
wają się tytko tu ,il 01w<lzie, i że grunt, po 
którym stąpamy nie j.est w ogóle rucha,_ 
mym. - Nie dość na tern. - P!orwier.zch
nia ziemń ni:e jest bynajmniej giladka. Sty
gn'lC przed: wtiekami pod wply;wem prJimie 
niowaruia w rozpalonych gazów pofaldo1wa 
lai się ona; ar id!ziś wglębinia o01wych faM'ów 
staoowl: ą <lna oceanów, wypukloś.cł zas 
szcz.yty, gór. - Ni1c dziwnegJi wn,ęc, że w 
mliejscach, gidiz1ie skmupa uległa snln'ytm na 
prężeniom tworz<tc otchianie morskie luu 
górshe wypuk{Qści, wytrzymałość po
wierz.chnia jest slabsz~ niż W1 innych punk
tach i dlatego brzegi oceanów a n.nektóre 
s.zcz:yty gór tworzą normarlną sferę kaita
kllizmów w przeciwieństwie do równin1 ·We 
wt11ętrznych stak·go lądu nieulegających te
go rodziaju wstrząśniiennom. 

PocUug tory.i uczonegt()I angiielsklieg~ 
Greooa, skprupa ziems.kai stygnąc pofaldo-

. wałai się Wl ten sposób, że wklęśnięcia czy11 
spłaszczeni~ odpowtiadajq poloż.onym na 
przeciwleglej strome wypuklOŚciolm ł 00-
\vrome. Trafność spostrze:tenfa tego la~ 

two sprawdzić obserwując mapę ziemskie 
go globul, gdzie .Europejskim Alpom i Py;
renejJim ooporwiadają na przeciwległej 
stronae glębt1e -oceanu SpokQjnego, ttima~a
iom, Atlaintyk. 

Przytem podług odkryć Nansena sfo~ 
ry podbiegmmwe pólmJ<cne pokryte są oł• 
brzyrmm oceainem na 3000 metrów glęł>o„ 
kim, równo.cześnŁe zaś dochodzenia prowa„ 
dzione w okolńcach biegunai P·olud1nilO!Wego, 
wyikazaly tam iistnieni.e obszernego lądu z 
góram!J wznoszącemj1 slię o 5000 metrów! 
nad: poz~omem morza:. Wracając cb kata
kHzmów wywofanyich ni·erówną wytrzy
małością skorupy zie1mskiej, są one jak wfa 
d()lrna dw.oja11dego' rodzaju: wybuchy wulka 
nkzne q trzęsienda z(emi. 

Pierwsze następują wskutek istotnego 
przedziurnwiem'a powierzchni, drugiie wy
wtolane pewnemi zmianami w nacisku \Ve.~ 
wnętrz.nem pod skorupą ziemską, d~pro
w.adzającmt, do spłaiszczenJia jej lub uwy
puklenia danej mlejswWJośici i to są trZ(/· 
sienia ziemi. Bywają one trojakie: Pozio 
me, pi.on.o.we i faiiste, te -0statnie są najczę- -
stsze i największe spnoiwadzają spustosze-
11iia- a taikfiiem wla,.śnie było ostatnie wstrzą
śnJienie Kalabryi. - Wstrząśniiernie faliste 
wychodz1i z pewnego gatunku zwanego. 
„Centrem wstrząśnienia" i rozszerza się w 
ten sposób jak fale wodne poruszane wrzu 
conym do śroc1ka k mykiem. 

Na przestrzeni objętej ich dziafaniem, 
drzewa; Zlostają wyrwane z korzewi-.ern, dla„ 
myi rnzpadaiją s1ię w gruzy, metalowe mo.~ 
sty i szyny kolejowe ·skręcają się sp1iralnie 
jak for mialo miejsce w Japontli w 1898 r. 
Gdiy takie wstrząśnienie failiste dojdzie do 
mo1rzai, udziela! się jego falom i wywptuje 
balw.ai111Y prz.enośne, które powraca0jąc n~ 
brzeg w. pOstaicti progrnmowego przypfy. 
wu, zw&ększają jeszcze spustosz·ertie. 
·Wstrząśmenia takie powtarzają się i mno
żą w czasne bliizkim porównania dnia z oo
cą, a ostatnia katasitrofa! w Kal(!Jbryi, zdaje 
s1ię potwierdzać t01 spQlstrzeżeni.e. Zjawi
ska te mają pewien związek z wybuchami 
wu1kanicznymi, to też t dziś już dochodzą, 
nas wieści o· niespokojnym zachowanfo się 
Wezuwiusza. 

Dzis:ejsze obserwatoryai posiadają {)1-

S1obne prz.yrząidy zwane „seismografami", 
które -0dczuwaiją wstrząś~:enia -z ,oid
legfościi nawet 8 do 9 tysi·ęcy kiUometrów. 
Zesta~iając czas powistantla1 wstrząśnienia, 
z chwilą w: której zacz.ynai ()U() dizfalać na 
seismografy 01bn;tz1ono, że pi.erwsza fala 
wstrząśn~eń posuwa się z szybkością 1U 
kJillometrów na sekundę, tOi jest 300 razy 
prędzej od najszybsz.egoi p1odągu. 

Po p:erwszem wstrząśnieniu seismn
grafu, ulega dzialanrlom następnej seryii faJ 
pQlsuwającej się już znaieznie powolnieJ, \\ 
każdym razie w~adomość o trzęsienfac'ł1 
zieimii udziielai się im z niezrównaną szybko 
ścią, w przed ągu kriLku minut i to z.e znacL.
nych bardzo o<l!gl10ści. 

-------- ----l 

Ziemie polskie. 
i Prn~ la0hodnich Warmii i Mazar 

Po~nik Ko~r~ika we Fromborku~ 
M1kola1 Kopernik me mai jeszcze P!Omnfka 
~e !romborku, g,dzie przez 40 lat był kaino 
miki.em, gdzm S~l>ncz.ył swoje ct:zielo: „De 
-0r?1.um ooelestm:m revolutioi-Ubus" i gdzie 
tez Jest ~Ofchowany. UtW1nrzyt się wJę.c te 
raz ~om1tet budvwy pomn1ika. Należą do 
ko~111tetu: naczelny prezes Prus Zach-0-
dmch Delbri1ck, prezes rejencw Jarotz.ky, 
k~. biskup dr. Rosentreter i proboszcz ka
PLtul~ ks. Stengert w, Pelplinie. Wyd1Jiał 
wykonawc~, .nai którego czele sto~ pro
boszcz !kapi1tul'y ks. dr. Dittrich we From
borku, przy}mnje składki na budiow~ Jl'..}t-

nmika. . ... _ ... _ 
·~· IJ, .... - ~'--



Marme.t \\' pow. starcgardzkim. Stra-
znc nieszczęście sp0tkalo w ubiegłą nie
dMelę tutejszych gospodarzy. Oto w p-0lu
<lnie o 1 godzmie wy;buch1 straszny p0tża1, 
który wskutek niepomyślnego kierunku 
'\\ iiatru przybrał tak straiszme mztnjlary, że 
\\' pr7 ~ .;'.{gU tiie •Cafej godziny spf-O'Ilęło do
SZ , . .: 11 giospo<larstw. Inwentarz mar
t'.' ~. . 2ale żni\v.o tegoroczne, kiiLka sztuk 
byJla ii csz:::zędności, \VszystkJ< to stafo 
się past\\ ą r.ozszalałcgo ży.wiołu. Drobna 
tylko część g.ospo<larzy była zabezip:ecz~
rni. 

Z półwyspu helskiego. W C einO'\Vie, 
Jastarni, Kusfeldzie \i Bo.rze zaclmwaŁ Sl<t 

w całej pełni język i Jibyczaj slowia1iski. 
Cejno\rn mfala charaikter dóbr rycerskich, 
..:hoć te dobra tylkio 14D mórg piasku wy-
111J s,iły i nigdy pługa nie zaznały. Nie tail.\. 
d.a\rn.c kmu, jak kup.ee Goldberg z Pank(}
wa1 nabył dobra cejnowskie za jednego ta
fara, ale je 1902 r. za 8500 marek -Odprze
dał. Cejnowie odjęto w zeszlym mim pra
;\.\"a dóbr rycerskich. Na cajyim pólwyspiie 
'\\»Ogóle panują patryarchalne sto•sunki. 
P rzed kilktina,stu l.'.lty jeszcze był tam je
den tylko wózek i to jeszcz,e bosy1 11a dre
·wninnych 1osiach ,' do którego zaiprzągano 
parę woló\\' . Tak je źtlzi;ł proboszcz z Ja
starn; do chorych. Mieszkatky wymie11io
~1ych cztere.ch wsi są praw1!e \vszyscy Ka
szn ba1m i katoilńkami. 

Na Warmii, i to w Olsztynie i w War
i crn borkn odbyły się dwa w~ece „Zjedno
czenia la\Yock: \Vegr-. ix::lskiego,''. Na o•bu 
:Zebraniach przemawiał pan St. K:unica, z 

Bochum, z alecając polskl!rn robotn ikom. 
by 1d·o polsł\iic j wstęp/'.Ywa t 1 organ izacy1. Vv' 
Olsztyni e na członków ,,Ziedrwczei1:a" ra
p i s a L~ s· G k!ka, w Wartemborku kilkana
~ci~ ·C' Sób. 

Z Wie1. Kr Poznm.\s'kiegoe 
Piła. 16 września przed południem 

1iozpocząl sitę przel(ji tutejszym sądem przy 
sięglych glośny i dawoo oczekh.vany pro
ces o olbrzymie oszustwa ,kolejowe prze
dwiko urzędni:kowi kolej,()lwemu Belfoemu 
i towarzyszom. Z wielkiiej Nez.by świad
ków, a iest łch razem 250, zawezwa1Tuo na 
p;1crwszy dzień tylko dwudziestu. 

Na laWlie oskarwnych zaisi:edli: 1) urzę 
dnik k-0lejowy Augustyn Bełke, który od 
1 kwietnia r. z. znajduje się w więzieniu 
ślcd:czem; 2) ~olej.owy z.awdadlo•wicai mate
ryałów fan Gburczyik z Pity; 3) kupiec >W1 
ktoT f'r:[cdeberg z Wrocławia i 4) żona 
Belkego. 

OskarżeI11ie obwinia Belkego, że w la,,;; 
tach 1899-1904 przy1wlaszczyl sohte nie
prawnie siedemset tysięcy kHogramów 
.szyn koleimYych ·l starego że1aza, falszu
jąc książki; oprócz tego mialł Belke w sier
pniu !10tk:u 1901 diopuśc1ić 1 się fatszowama 
d.:i1kumentu. Gburczyk 10skairii0iny 10 oszu 
kańcze przywtaszczenie sobie sześćd>Z1ie-

„ :si:ąt ty,sięcy kilogramów stairego żelaza i ;O 
falsz'Owanie ksi1ążek. żonę Belkego ·ObWt
nia oskarżenie, że była p.om1oien.ą męilowi 

Panna do towarzystwa. 
Powieść Ksawerego de Montepiu. 

4b) 

(Cl.:ur dalszy). 
.- Zdaje mi· si:ę, że marZ1~! - rzekł pan 

lierv.1eux. - JaktOi, żeby o tern nik ni.e wie
dzi.ain101 w rod'zńnie i w domu hrabiego. Wy 
daje mi się to niepodolbnem. 

- Rzeczywliśde ! - popada banonio
wa z czelru::>§a: ą - w 1863 bard>zo często 
v.~:dywałam~ mego brata i bratowę, a nigdy 
c przyjściu na śwńat dz~ecka nie styszata.m. 

- NLennai nic bar'dlziiej rzeczywistego 
jednakże - mówił prokurator - fakt ten 
.st\\ ierdzony jest autentycznym aktem. Oto 
ten akt: 

Podał notaryuszlQWi arkusz papieru 
stemph8'\Vego przyslainy mu przez doktora 
G\iłberta. 

- J esttlo - ·do<lat - akt uwdizeni:a 
córki hrabiego de Vadans; hrabiia podpisał 
oryg1·niail wraz z dw0ma świliadikami... P101

-

·wtarz.am, że autentyczność tego aktu ża
dn ej nie podlega wątplJiwości. 

filip słuchal, a sfochają.c czul, że za
czyna mu brakować gruntu pod nt.'.lgarni. 
Jed'nakże usitmYał szukać ratunku. 

- J estto akt unodzenia, to prawda -
rzekt nagle słabym głoscem - należy u~ 
znać oczywistość„. dlzl:1ecko1 przyszło na 
świat... lecz to dlzilecko, czy żyje dioty,ch
czas? Oo się z ni.em sta1to? J>eżeli żyje, 
gd'z te się znajduje? 

- Teg,o 11)1e \Viemy, kod1any adwo·ka .. 
cie - odrzekl prokurator Rzeczypospoilitej 
mo1gę d0tdać jednakże, że os-oba przez p-cJ1~ 
średnictwo której akt ten dostal się do 
mo:ch rąk czyni w tej chwnł~ poszukiwa1nia 

przy falsz-0\\ aniu dDikumentu, a f riedeber~ 
oskarż.:my o przechowywanie skrad!21io~ 
nych rzeczy. 

Najprzód przeslucłiiwat110 oskarżonego 
Bdkego, a zwłaszcza co do jego stanu ma
jątkowego. Stwl)erdzooo bowiem, że Bel
ke w czasie od roiku 1901 do roku 1904 zlo
żył w banku Rzeszy w papierach warto
śailowych >0gótem 61 800 marek. Na zapy
tanie przewlo<lnicząceg.o, skąd przysze<lł ·do 
tych ~ieniędzy, twierdzi oskarżom'i, że o
trzymał 1o<l teściów 5000, a od swego dzia
tla 40 tysiięcy marek. 

Przesłuchy świadków pienvszego dnia 
odnoSlity s1iię jedynJ)e do stwierdzenia · czy 
Behke rzeczywfrście odebrał od swegi~ dzia 
da w:zględnie teścia }JOdaną sumę 45 oou 
mardc Na tern zamknięto pios1edzenie o 
god1zinite 8 wiecwrem ,i odrocz!o1no dalsze 
1Przesluichy świadków do wtoirku. 

Liczba przybywający.eh na proce;i; 
świadków jest tak w!ieliką, iż hiotele tutej
sze nie mogly wszystkich i:pmieś-cić. 

Gdzie leży Hohensalza? R.adni mia
sta Ino1wrodawia przchrzcnt, jak vv1iad<Jmo, 
„za pozwoleniem" królewskioj reje:ncy1, 
Inowr·{)lcfa1w na łfohensalza. Pewna firma 
nadreńska <lonosi teraz „K:olmsche Vo,Lks
Zeitu.ng" o następując em zdarzeniu: .,Po 
uskuteczmeniu ctzr1siaj pewnej wysylki k<)lle 
ją do łfohensafaa, otrzymujemy od eikspt.·· 
dycyi zawezwan{ie, aby na wysyłce tej po
dać stacyę kolejową, gdyż ttohensaJza jako 
stacya kolejowa wcale nie jest znaną. z po
wodu tego zm:ienHiśmy adres o tyle że do 
Hohensalza 1d\o!ączyliśmy lnowr Jd~w ja
kp staicy,ę kole.i i spodzie\vamy s~ ę, że nie 
ty!k>Q przysłużyliśmy się władzy kQllejolWej 
ale zarazem zadowolitliśmy hakatystów. W 
·każdym razie nie d1orów,nuje jeszcze wido
cznie zarząd kiolej1owy hakatystom. 

Gniezno. W Bystrzycy pod Trzemiesz 
nem wpadł'° dz1iecko, rob otnika Odebraf1-
skiego z mostu \\ sa:dw\Ykę tamtejszegJ 
młyna i utonęło. 

W Gwiazdo\V1ie zmarJ w sobotct 18 let
ni parobek R_,odewald z po:\v::Jtdu rany na 
rę2e, któn:i schic sam za.daJł przez ni eo~ 
s t różJJe obchodzenie się z rewolwerem. 

Dzierżawca probostwa p. No,waczyk z 
Kędzierzyna jadąc k oknnem do d-0mu Z·O 

sta! w lesie pcd J ekmk:em nap:::ud~ięty 
przez pewnego łobuza, który go tak silnie 
uderzył :kiijem przez glv•\\ " ę, że spadł z ke
ta. Napastnik byłby go niechybnie zrabo
wał, gdyby 111 e był\\ tej samej chwili nad
jechał wóz z kilku osobami, przed którem1 
lobuz zb ie.gl mep8z.nany. 

Poznań . Z drniem \\"cz:;rajszym rozpo
częla sl: ę czwarta tegoroczna ,kadencya są
du przysięgłych pod przcv,"0dnic twem dy
rektor<l! sądu zi emiański~go p. Langera. Na 
porząd:ku dzlennym stała wczoraj sprawd 
kairna przeciwko szwaicarO\\' i fakóbo\1 i 
Iiaslerowt z P o.znania za us.iłowane mor
derstwo. Na termin ten powc1lano 22 
Ś'\\')1adków i jednego rzeczozna1\Ycę. Oskar
żernie ob\\foia Iiasłern, że dnia 29 czerwce: 
r. b. dopi!ści1 s<ę najścia demu \YObec chle-

potrzebne do odszukania córki hrabiego de 
Vadains; z naszej strio·ny1 szukarrny także. 

- Dlaczego mój \vuj ukrył t-o· dz1;ecko? 
- Z p01wodów, 1któryich nie znamy, t 

o któryich wcale nie wydawalibyśmy sądu, 
gdybyśmy je znali... Sytuacya więc przed 
sta1w11a- \V splosób następują:cy: Legalna 
córka, dzied'z~cząca z prawa, przypuszcza] 
nde żyj•e - aż do przed'\\~nego więc do'.\vo
du, żaden pod'zial ma1jątkowy mieis·ca mieć 
rie rn01Żc. Kio.lateralni staną się spadkobier 
'Catmi jeżeli, okażą akt z·ejścia ·córki hrnbie
g 10 de Vadans. 

- Szczerze pragnę, żeby dziecko zo
stało od1nalez i1one :i weszło w posiadanie 
majątku ... - rze.k:ł Raul. 

Podczas g·dy to mówil, prokurator by
stno patrzat mu w cc·zy z wyrazem szcze
gólnie niedowierzającym. 

- Musiimy więc tylko uchylić g1owy .. 
- rzekł filip - upadający pod ciężarem 
tego ci1osu. - Oddalmy się, moja matko. 

- Chwilę jeszcze, proszę - rzekł p1io_ 
kurator R.zeczypospoLitei. - I(westya suk
cesY,i1 jest rozwiązana, na teraz przynaj
mni•ej... Lecz pino0staie jeszcze inna wa
żniejsza, o której musimy pomównć. 

- O co 1chi'JdZ'i? - zapytal n.otaryusz. 
- Od czasu śmi·erci p.at11a <le Vadans, 

dziwne pogłoski, smutnej natury pliotki, 
krążą w oko·liicy pałacu hrabiego 1de Va
<lans, a odnoszą 9;·ę <lo jego śmiero:. Po
głoski te w rozmaitej formie .dochodziły do 
sądu i za11·epiokoily go.. Obo,\v:iązkiem na-

, szytrn przekonać się, •O· ile ()ne opierają się 
na rzecZY\\fstej podstawie. 

- Objaśrnij pan nas - rzekł Raittł - ja 
kiei natury są te pogłoski? 

- Cr..Yż cne nie doszły pal1skich nszu? 
- Nie, parue. __ ( . ~ .. 1. 

b<Jdawcy swego, pcs!edzi.ci0Ia dóbr p. Ren
za w Borowie, następnie, że odgrażał się, 
iŻ zabije p. Renza i, kutku jego lu-dz.il slużeb
ny,ch, a wreszcie zarzuca mu oskarzenie 
us;lo\\ anc rnordcrstwJ na włódarzu Szy
mańslQim z Borowa. Hasler strzeli! z re ·· 
Wl<:>lweru do Szymai1sikiiego. Kula prz> 
szyla mu prawy policzek i wyszła poni·że~ 
lew.:go ucha. Oskarzony, który byt jm: 
poprzednio karanym raz za uszlmdze111l1e 
cydzej wlasnofot grzy\\:ną 130 mr. i raz za 
krndzież cl:wutygodniowem vnęz1enf1eim, 
wypiera si' ę czynionych mu zarzutów 
tw~erd1ząic, że dzfalal: tylko \\1 obronie ,,·Ja
snego życia. Sąd jednak nie dał się prze
konać jego wywo<lami i skazał g 10

1
, na pod

staw,ic zcznaii świadków, na 2 1 pól roku 
\Y-ięziema. 

Wiece Straży odbędą s:·Q w Osiecznic, 
lnO\\TOcfawiiu 1i Gnieźnie. 

Gołańcz. Ks. pmb. Szukala z Go łai'1-
czy do11t0si ,,Dz. Plozn." 1 że odpust Math.. 
Boskiej R.óżańeoiwej zostal z powcdu me , 
bezpieczeństwa ·cholery zaikazany przez 
prezes rejencyi. 

Również zakazał prezes rejencyi cd
pustów w Lukowie (28) i w Połajewie (29 
\Vrześnr a). 

Ze Siązk:i czyli Starej Polski~ 
J(atowice. W zeszly p-oniedlziakk za·~ 

strajkowali w Katowricach stolarze, żądając 
pndwyższen• a zarobku. Do strniku przy
lączyło się 250 stolarzy, z których 150 na
leży w części do organizacy[ sJcyalistyc2,
nej, w czę.śc1t do ,,Oewerkvereinu", lub też 
do katoliokich Z\\7·ązków za\11odowycfl. 
Wszystkim mistrzom stolarsklim przed1lo
żo1110 p1iśmienn 1 e nową taryfę zarobk:}\\'ą, 
lecz wi,ększa część prnrndaw1ców dała od
mowną odpiowiedź, inni zaś wcale nie ·OQ

powiedzaeli i dla tego to postan0wi,Óno na 
ostatn~em waln2m zebraniu zastrajknwaC... 
Stolarze żądają zniżen i a pracy w tygodniu 
na 59 godzń n, w sobotę zaś, jako w dzien 
wyplai[y, pracować ma się tylko do, g.odzi
ny 5 po pofodniu, za to podwiecz·orek \YY

pada w , tym dniu. Zarnbek wynosić ma 
przy11ajmn(ej 35 fen. na g0id211nę. 

Król. Huta. Wyptaciwsźy swych ro
bl:1tniikó\\. zastrze1\ł się w sobotę w ·1 ecz0-
rem tutejszy budowniczy Mike. Niieszczę
śfo,·iec popełnił samobójstw10t prawdopodo
bnie w stanie niepoczytalnym, gdyż stu·· 
sunku jego majątkowe były 1bardz0 d1obn. 
Zmarły Ikzyl d1opie110 okoto 40 lat życfa i 

by! jeszcze ka\valerem. 
Załęże. W zeszłą sobotę po·wstata 

klótnria pomiędzy maszynństą Szroimką i 
pewnym 18-letnim \v1yrnstkiem. Szram
ka zapomniait sic tak dalece, że podniósi 
Jrnmieft i uderzył nim taik nieszczęś-L,i\Yie 
mfodz!: eflca, że ten wkrótce potem zmarł. 
Po!icya przyaresztowała już zabójcę i od~ 
stawiła do kat.owi'ckiego więzienia. 

Z innych dzielnic Poiski. 
-Warszawa. Ks. biskup Jaczewski u 

- Oopo1\viem je panu w czas:: e wla
śd\vym. Na teraiz proszę pana, panie de 
Challins, abyś mi towarzyszył do Campie. 
gnei, jak ró\\'nież parn;ą de Oarennes i jej 
syna ... 

- Do Compiiegne? - zapytał R.aul 
zd1ziwi-0ny. 

- Tak, aby być obecnymii przy ekshu
macyi er.aaa pana de Vadans, które zosta
nie pfZ'ewiezione do Paryża, i poddane au
topsyi. .. 

R.aul z,bladl. 
- :Ekshuima,cyi !. .. autiopsyri ! ~ zawo

!al - sądizl' 'sz1 więc pan, że mój \\11j n~e U· 

marł natura·lną śmi.er·cią? 
- Nie sądzimy, chcemy tylko ct10\vie

dzieć ~;fę ..• 
- Przypuszczasz pan., że zbrodrnia zo 

stała spelniioną? 
- Jeż•eli można powolywać s~ę na o

pini:ę publiczną, zbrodnia jest niewątplirwą. 
- Ależ w takim razie - zawoła! R.aui 

g,waltowinie - mnf'e może p.odejrzywaią, 
mnie os~airżaią ? ... 

- A toż dla czego? - zaipytaJ prnku
rat~o·r suchym tonem. - Dla1czegożby pana 
mfano1 podejrzywać, a n.i·e kogo 1innego? 
~ Dlategto, że mieszkatem z moim wu 

jem, dla tegio, że nie opuszczałem go µod
cza1s ·choroby, że µiełęgnmvałem goi sam 
jeden prawie... A! to ohydne, przeraża
jące! 

f',1lip zbliżyl się z hyJ}Jkryzyą u' wziąl 
obie ręcę Raula: 

- Uspokój się, kochany kuzynie -
rzekł słodkim gloseim. - Ni1e może być nic 
przy,krzejszeg,o naid: to, oo się stal·o, p1izy
znaję, ż,e nk nied·nrzecznLejszego niad te po
gtosk1'1. 11je'\v1iadoirrm zkąd powstałe i przez 
kogó rozpuszczane. Ale kon·ec końcem 

Skałlona. Jeneral~gubcrnawr Skałk;;n we. 
zwat do sieb'..e telegraficznie ks. biskupa 
Jaczewskiego, \\tzytującego swoją dyect:. 
zyę. Biskup przerwał swą p0tdróż i przy. 
byt do Warszawy, gdzie w niedz1ielę byl llit 

audyencyi u jeneral-gubernatora. • 

Hozłam pomiędzy polskimi i nie
mi~ckim1 socyalistami. 

Na \\·tork0<wem vosiedzenr u kongresu 
socyalistów 11iemieckich potrącono także .:> 

·sprawę socyalizmu polskiego: „Towa
rzysz" Morawski z Katowic radz1l uwz.glę
dnić, że w1ielu s.o·cyalistów Po.lakó\V me 
umie wcale pa n:eaniecku, w przy J>Jfą,cze
niu poiskich socyalistów z niemieckirm 
spral\\1ia niemałe trudności. Dr. Michels z 
Marburgu odpo.wµdzial, że wobec stósun
ków gospodarczych !1obotnik z11ać powi:-
1111en tyl.ko różrnce spoi/eczne, nie naroido
wościowe. 

Poseł Molkenbuhr zaznaczył, co na
stępuje: SoicyaliścL niemi.eccy wobec pol
skich nigdy nie zajnK:iwali stanowiska Wro
guego, ale też n::·e mogli poddać się kome'n
dzae P·ols.k~ei Partyi So·cyalistyczncj. Jeżeli 
tD\varzysze polscy stawią możl:iwe do 
przyjęcia -.vanmk11 natychmiast nastąpi 
zg1oda. Socyalizm ma: obo1w(ąz1kń między.., 
narodowe i cele obu stronl1/lctw są te sa
me. Zwya: ęstwo P. P. S. jest zwyci ęst
wem proletaryatu całego świata. 
- W kol1cu przyjęta. rezolucyę, w której 

kongres ubolewa. nad tern ,że połączenie 
P. P. S. z so cyalistami niem1eokimi n~e 
przyszło do skutku, gdyż tylko wskutek 
'takl:ego połącz.enia możnaby rozw)inąć agi
tacyę \V górnoślązkiim okręgu przemysło
wym. W il ny wzłączenia 0>bn partY1i kom
gres rnic przypisuje niemieckiemu .zarządio
'\Vi partyjnemu. - \iVni10,sek, aby na nowo 
podjęto ze strony niemieckiej krJki w celu 
Q_oląc zenia obu stronnlictw, został odrzuco
•ny. 
„. - we _ =· 

\Ą]iadcmcśc! ze Ś\~ ~ afa . 
Niemcy. Dotychczaso\1.·y niemiecki 

konsul generalny w Kapszta<lzie, v. Unue
quist, m a·ni:J>\Yany nastGpcą gene rała; v. 
Trotha, udaje się do prnludn)::ow•o-zacho
dniej Afryki na objęcie admftnistracyi. tam
tejszej kolonii. ,,Kdln. Ztg." pc..Uait; d·o·śc 
sz.czególow.o zarys programu jegio przy
szłej dziaifa1ln0ści. której celem ma być jak 
najprędsze uspokojendc kmin. \Varto po
znać, jak 1;11emiecka poi tyka kc1Jnia lna ro
zun~·e to „uspoillojenie". · 

Przede\'\'sz.ystkiem, rozmaite klasy po
wstaf1:::ów mają być rozma·: cic trakto,waine. 
Administrator ma się s tarać zawrzeć poku
)ową ug1cdę z ąaczelni.kiem Miorenga: i jego 
w:oio1wnrikami, bo Ctt się okaza11I rzetelnymi 
przed'1wnikamr i n,ic zabijali bezbronnych 
\kofonistó\\r. Jednakże administrator m<:i 
1im „dawwać. życie p-od tym jedlyn~1e wa-

czegóż się obawiasz? Ktonfooznem jest dla 
twego L mego honoru, gdyż jesteśmy soli
dami, ażeby opinii publicznej zadro;; f·vrmal 
ne zaprzeczenie, a zaprzeczcrnie 1io wyjdzie 
n.ai jww skutk!'•cm śledztwa, które ma nastą
pić, śledztwa, którego powinniśmy żądać, 
gdyby nie mialo mieć miejsca ... 

r- Masz sluszn1ość, mój kuzynie - ()d„ 
rzekł Raul, ookolwiek usp-okojony słJiw;ą
mi FHipa - trzebai konliecznie rzecz tę wy
jaśni' ć. Wiedząc ,o pod'ejrzerniu, c.'ężącem 
na mnie, żyć bym nie mógł. Pa1nLe pr-O!kv
ratorze R.zeczyp.ospolitei. jestem na j)ań
skie usługi. 

- Czy rnJja obecność w Compiegne 
konieczni·e jest potrzebną? - zapytalla ba
rnu.owa, prngnąc uniiknąć tej ipodróży, ma
jącej s1ię dopełrnć w tak przykrych li w tak 
niem\'tych okolicznościach. 

- . Tak jest, bezwarunkow>0, nie mógt
byrn uwolnrć pani 0d towarzyszen.iai nam. 

- Mamy powóz na d.ole, powóz ten za 
wiezie nas, moją matkę, kuzyna· i mnie na 
d'Wlorze.c Pófoocny, gdzi'e stamenny jedno
czefoie z panami. 

Pwkurator poruszył glmvą. 
- Prositbym pana Challns, aby mru:e 

nie opuszczał - 1o<lipowiedzial - p.OI dro
dze mam mu zadać kilka pytań. 

fmmuła ta, jak się czyteLnlicy douny
ślaią, ukrywała 1chęć nrie tracenia z oczu 
mfodeg() czl>Ji\vicka, n:e aresztując go ]e
idnak urzęd()fwnńe. 

filip ni baronowa zeszli pierwsi i wsie
dli dlo najętgo po\vozu, którym przyje-
chali. "' , ,d 

, (Ciąg dalszy nastąpi.). 

I 



mnkiGm, że wyda-dzą swoją b11ol1 1 prze
Jii.csą sw1oje stedziby da1ej na pótno:c, dale
ko .od granic kolonii angielskich". 

Tak Łagodnego· \\7 artmku n!i mają do
stąpić krajowcy z plemienia WE1:bais. Ci 
00\\'l:em, ,,iako dzky i zdrad1iwi, mają byc
traiktcwani bez litości; kampania przeciw 
nftn1 ma być pmwad:zonai dopóty, dopóki 
nie zdadzą się na ta.skę lub nielaiSkę, cho
ciażby kampania miała trwać kjilka1 czy kil
łrn naście m esięcy. Ich naczelnicy i wszy
<:CV którym s'.r; d!J·\\ iedz!e zbrod1f morder
•. t~\-~1. mają być powieszenu, reszta ma byc 
·wy'>' ;eżio ną do rinnej k.;lonii 111emieckiej : 
<Jdid.aną dio ciężkich mbót". 

Do liererów ma adm1 nistratm· Linde
qu :s~ \\ydać odeZ\Yę, nawołującą 1d1 <lu 
poddan ia się, a pra.cujący wśród nich mi
syonarze zechcą zape\rne przyczynić stę 
do rozszerzenia odezw. Z pewnymi wyjąt
kami. '' szyscy powstańcy teg0 plemie.wa 
maJ<t o.trzymać bezwanrnkowe przebacze-
11rie", ale c1i, którzy snę nie poddadzą w cią
gu czterech tygodrJ1i od ::igl•o szenia c.deZ\\ y, 
będą skazani na śmierć. Powstaflcy ula
ska1wieni1 otrzymają ziemie w oddzielnej o
koli.cy, pod warunkiem placenh. czynszu". 

- Po,wstanie w kolo1111ach zape\vne 
N~emcÓ\\- przypra\\·ri jeszcze o niejeden 
klo pot. 

Ponic \\ aż zam~·.:-rzouy przez jen. Tro
ihę de.środkowy atak na witboi6w z pow/:J·
du ·rn!eprzezwycl ę~:.::mych trudności terenu 
nbe moż~ przyjść do skutku, postanow1iono 
wróc.ć do systemu toępicnia nieprzyjaciela 
p.Ji~dyfrczemi oddziałam i . Północna ko•
~llmna nimiecka majora Mel' stra, wyszedł
szy z Zanis Nairnu, pobrrła \\ d. 13 bm. w:it
bcjÓ\\ na za.chód Iia ru chas. Zażarta walka 
1rn strnmej górze trwała pię~ g.o.dzin. !io
tenw<.i zostawili na placu 60 zabitych. Re
szta uciekła \\ ąwozami. 

Z n!',emieckiej Afryk[ \\ scho<ln11ej dJ
noszą rówr.1!eż o żarliwych nsiloiwaniaclt 
N.emców. aby stłumić 11oikosz. W Darles 
Salaam wylądowała " . dn. 16 bm. mary
·narka, która przybyła na paro\\-cu ausirya
~kim „Koerber'' z Tryestu. 

Dia uspck::i jenia okrQgÓ\\ Lindl,1, l(.i!
\\·a i 1\1 rogorb wys!a!o większe oddz1'ały 

~.r·o.iska kolonia lnego. P1owstanie wybu
chło świeżo \\ okręgach Mahsuge n I ringa. 

Z Holandy1i. Przy otwarciu parlam211-
tu l ct:czytcino l·rędzie królo\vej, które lTI\'ę
·dzy innerni z zadowolen);em wspomina o 
zawarciu pokoju rosyjskn-japońskrego. 
Dalej zapDwiada orędzie sz·ereg ustaw, 
między terni w sprą.wie w .:i jskowej służby 
przygotowawczej mlodZ! eży, przez o:::i ca· 
ty naród będzne przygotowany. do nosze
nia broni.; projekt ustawy v\· spTaw';e przy
mus()v;e.go· ubezpk~czenia na wypadek sła~ 
hości, starości i n.iezdblnośrn do pracy, pro 
iekt r-·nszerze11ia usta·wy wyborczej i t. d. 

Z 'łóinv~h strott~ 
Bijatyką na niemieckim wiecu przed

wyborczym w Essen za.jmuie s1ę w 6aze
C!e ,.n as Recht" interesorwany w tej spra
wfie p.aistor Mumm i pisze pomi1ę<lz~ inne
mi, -co nasnępuje: 

.,Zajścia z przed 8 dnii na w~ecu odby
tym ,,. d!omu zwią.zko'\vym w Essen tędą 
mf:aly je$ZiCZe epilb-g przed sądem. Pra
gnę bowiem udowodnić przed sądem, któ
ra strona ze wstydem patrzy na owe sce
ny." 

0~1edwie stro.ny, liberałowie dr-a 
Niemeyera i chrześC,:1ańsk0·-socyalni zwo
le.nnr.cy pastorów ttassego, Stoeckera .i 
Mumma, jak wiadomo ,;wymieniali na o
wym '\.\·iccu gwalbownie uczueiia patry.oty
czine" a teraz jedna stroinia praignie na drn
gą ·spędzić winę za ową gwaltowną „wy
rnŁ:=tin ę ucznć". - Wiart Pac pałaca a pałac 
Paica! 

Dortmund. Odbywać s i ę tu będzi.e 
dziesi-ąte walne zebranie Z\vt1 ązku wszyst
klch d1o·broczynnych stowa1rzyszel1 p0d 
Wspólną naz\\· ą „Charitas". od 2 do 5 pa
żdz:ern\'ka. br. 

Ostatnie wiadomości. 
L ó d ź. Zaszły tutaj 3 wypadki cho

ler} azyatyckiej. 
P o z n a ń. Dawniejszy dyrektor ban-

karna po pięc;og::idzinnej r.ozprawie posła 
Wiktora Kulerskiego na podstawie para
grafu <> podburzaniu do gwałtów za arty. 
kuł w „Gazecie Grudziądzkiej", jako wy. 
dawcę. Prócz tego zapłacić musi p. Kuter 
ski koszta procesu. 

Od 15 do 25 ", rześnia 
odbierać będą listonosze prenumeratę za 
g·azety na 

czwarty kwartał, 
czyli na październik, listopad i grudzień. 

„-Wiarus Polski" 
kosztuje na te trzy . miesiące, wraz z bez
platn.ym dodatkiem nii·edziełnym pt. 

„Posłaniec kat-01icki" 
na caly kwartał tylko 

~mir~~ 1 51 f Jil1U i N 
z przynoszeniem do domu 42 fenygów wię
cej, czyli 1,92 mr. 

Szan. naszych Czytelników prosimy, 
aby przygotowali mve 1,92 mr. i da>li je 
listowemu, skorn przybędzie z kwitem. 

Pros 1imy też Szan. Rodaków, aby kre
wnych, znajomych i sąsiadów zachęca'li do 
zapisania „Wiarusa Polskiego" na przy
szle trzy miesiące. 

Dz·iś, gdzie hakatyzm wszelkich do
kłada sił, aby zg·nębić lud polskl, obowiąz
kiem każdego Polaka-patryJty na ·Jbczy
źnie, aby siz stara·!, iżby w każdym domu 
polski:m na ooczyźn:: c znajdował się 
,,Wiarus Polski". , 

I( toby pragnął, abyśmy „ Wiarusa Pol
skiego" posyłali krewnym do Polski, niech 

/ 

nadeśle 1,92 mr. i dokładny adres, a gazetę 
poczcie przekażemy. 

Towarzystwo św. Jakóba w Sodtlngen 
donosi szan. członkom oraz wszystkim 
I-(0dakom, qż w niedzielę, dnia1 24 września 
-0 godz. 0 12 przed pot. odbędzile s'.r~ zebra
llic, na którem będą ważne sprawy oma
wiiane. Przede\vszystkiem spraw.a b:blio
tcki. Po1wtóre będzie także spraiwa oznaj
mi!on::i bardz,o mteresuiąca każdego Pola
ka. Zarazem uwia.ctamia się, iż 24 wrze
śniai bierze towarzystwo udzfał w rtC)iczni
cy t01w. św. Józefa w tJ.orsthausen. Wy
marsz o godz . .03 po• poł. O liczny udz.ial 
w zebrani1u prosi: Prezes. (1) 

Koła śpiewu „Zgoda" w Witten 
donosi ws.zystkim swym czPonklom ora1 
\Vszystlmn życzliwym Rodakom z Witten 
ii okolicy, iż w niedzielę, dnia 24 września 
•Obchodzi swą oezwartą roczmcę i:stnienia, 
na którą wszystkich życzlilwych Rodaków 
najuprzem11eJ zapraszamy. Zabawa rnz
pocznie się zaraz po polsk1em naboże.ń
stwic na sali p. Koster, przy ul. !iauptstr. 
69. Pr/O·grnm zaba'WY: Koncert, śpiew 
.chórowy przeplata,ny deklamacyami, wie
<:zorem teatr, bardzo wesoła sztuka: „Je
<len z nas musi się ożenić". P ·o· teatrze na
stąpi ta.n):ec 1i trwać będzie do godziny 12. 
Wstępne dla członków 50 fen., dla nieczlon 
kó\v 75 fen. O jak nailiczmejszy udział u
prasza Zarząd. (1) 

Towarz. św. Wojciecha w Wetter n. Rurą 
.donosi swym członkom w Wetter i lier
decke omz gośdo!m w okolicy, iż w nie
dzielę 24 września urZC\!dZa swą zabawę w 
zamkniętem kólku. Zabawa rozpoiczmi~ 
się o godz. 4 po pot. na sali p. Overbecka. 
I(toby z nlieczloników w zabaw~e chcial u
dzfał brać, to się wprzód na czlonka wpi
sać musi. Wpis wyno·si 50 fen.., i 1 mr. 
na sztandar. Kapelę dosta1nczy nam p. Mi
chał Wa1kowiak z Aitenessen. O liczny 
udzrnł uprasza siię. Zarząd. (2) 

Towarzystwo św. Józefa w Herten 
donosi swym czl,onkom,, 1iż w niedzielę dn. 
24 o godz. wpół do drugtlej OldJbędzt.e się ze
branie, a po1 zebraniu wiymarsz do Resse, 
gdyż bierzemy udział w roczni1cy Tow. 
św. Józefa \V Ressc. O jak najliczniejszy . 
udział uprasza się, gdyż mamy bardzo wa
żne spra\\ y do cnnó\Vlien,1a. (lJ 

Pr. Michalski. 

ku parcelacyjnego dr. Karas został przeje- Baczność! 
chany przez pociąg wr-0cławsko-p~>znań- Towarz. św. Wojciecha w Hochlarmark. 
ski i na miejscu zabity. - Telegram zazna Zwyczajne zebranie tow. odbędzie si·ę 
c.za jeszcze, że zachodzi tutaj prawdopQdo w nJedz1ielę dnia 24 b. m. o g-0dz. 4 po p.ol. 
hn,ie o wypadek sam-0bóistwa. Przed zebraniem o godzi.nie 3 będzie to1-

W ar s z a w a. W Łodzi strejkuje o- warzystwo nasze odfotografowane, a ·więc 
koło 8000 robotników tkackich. - W Pdń- uprasza się usilnie wszysthn·ch czlonków. 
sku wykonano nieudały zamach na naczel- ażeby s.ię stawili do odebrania, gdyż wszY-
nika połicyi. scy bez wyjątku rruogą być o<lf.otograbwa-

G rud z i ad z. Na dwa miesiące wię r/'. a więc o najliczniejszy udział uprasza 
zienla .. skazaiła ~'.czoraj grudziądzka izba ... Cl) Zarząd. 

Towarzystwo św. Jana w Meiderich · 
donosi swym członkom, iż w nied211elę dnia 
24 ·września o godz. 4 po poi. .xlbędzie sie 
walne zebranie. Członkowie są \\1ielce po
żądan•. - Zebranie zarządu zaraz po na-
beżeństwie. I. Kałek, prze\\". 

Tow. gimn. „Sokół" I. w Oberhausen. 
W n[.edzielę dnia 24 września odbędzie 

się kwartalne ·zebranie o godz. 5 po pJl. 
Na zebra.nie zapraszamy wszystkich dru
hów talk sarno i gości, którzy mają chęć 
wstą~ić w nasze szeregi. Czołem! (1) 

Towarzystwo gimn. „Sokół" w Neumiihl 
donosi swym druhom, 11ż przyszłe zebranie 
odbędzie się dnia 24 września o godz. 4 
JJ,o pol. na sali posiedzeil. Uprasza się 
wszystkiich druhów 1 tak samo gości. (3) 

Czołem · Zarząd. 

I(oło śpiewu „Mickiewicz" w Oberhausen 
podaje do wiadomości, iż w niedzielę, dn·a 
24 bm. urządza zabawę jesienną na wllelkiej 
sah p. Koltera, przy nowym rynku. Pro
grnm bardzo, urozmaicony. 1) Marsze, ku
jawiaki, mazury 1 krak10,wiakii . 2) O go·dz. 
7 pol1oncz, poczcm następują nowe pieśni 
czteroglos-0we: Stary hulaka, !iej Mazu
ry, Ja.k wsparuiala naszai postać i \\ iele 
innych. Ogodz. 8 występuje znany humo
rysta N. N. j.akai samodzaelny w swoi.eh 
przedsta;wijenia·ch. Będ·zr e przedstawia! 
bardzro1 zajmujące własne, utw1ory, \\ .e w. ę
cej osób. Botem taniec do k-01ka. Na.darz.a 
s:ę więc spos·obność do pokrzepienia du
cha śpie\vcm i piękn. .... mi sztukami humory~ 
stycznemi. Zapraszamy serdeczni' e wszy
stkie Tmv. z Oberhausen i okolicy a oso
bliwie K:ofa śpiewackie 1i gnizda Soko·le, 
oraz wszystkich rodaków, aby pracę na
szą raczyfa poprze~. Wstęp 75 fen. Tow., 
które \\n koimpleóc przybędą 50 fen. (1) 

Zarząd. 
Uwaga: CzłonkO\\' ie wunni sfę punk

tualnie sta·\V;1 ć o go dz. 3 do· KoHera, p{l1n~e
waż tam będzie lekcya śpiewu. 

Fr. Florczyk, przew. 

Koło śpiewu „Słowik" w Marxloh 
do1111osi, iż „famiJijny wieczor;ek" odbędzie 
się w niedzielę 24 września na sali p. Den
ker ul. Wiesenstr. o godz. 4 po pot, na któ
ry się szan. członków z rcdzmami uprzej
mie zaprasza. Zabawa jest zamknl'ęta, dla 
tego Rodacy, którzy mają chęć się z nami 
wspólnie zaba,wlić, muszą się wprzód wpi.: 
sać do naszeg.o kola. Zarząd. (2) 

Baczność druhowie w Derne. 
Ninf ejszem daje się druhom do wia(do

mości, iż w niedzielę, 24 bm. odbędz:· e się 
posiedzenie o godz. 11~ na sali p. Weck.1 g 
w Alten-Derne, zatem prosn się druhóv. ·O 

pumktnalne staiwien~e s ;G. Tak samo prosi 
się Rodaków w Derne, którzy są przychyl 
ni ,.S.ok·o!ow11", aby na wym'ienioine zebra
nie przybyl(. Goście mile widziani. Czo
łem! Wyd.tiał. (I) 

Towarzystwo św. Ignacego w Oberhausen 
donoS1i' swym czlonkom, iż w1iecmrek fa
milijny odbędzle s~ę w n edzielę dn.ia 24 
wrzeŚinia po' pot. o godz. 5 na sali posie
dzeń p. Kempke, dawniej Hake. Ponieważ 
jest to zabawa zamknięta, w11ęc udznał mają 
tylko czfonJmwt:e wyplatni, przeto upraisza 
się, aby ka1żdy c1złonek zabrał ze sobą usta
\\ ę towarzystwa. O J.~czny udzfał prosi 
(1) Zarząd. 

Towarzystwo gimn. „Sokół" w Herne. 
PrzyszHe zebranie o<lbędlzie się w nic

dz ielę, dnict 24 b. m. w domu czeladzi ka
tohtddej, ul. Nowa. Początek O· godz. 04 
PIO pol. Druhów, którzy nie wyjeżdżają, 
uprasza s~:ę o przybycie. Goście mile wi
dziani. Cz.of eim ! Wydział. (1) 

Towarz. św. Micha'ła Arch. w Hochield 
obcho<lzi w niedzielę dnia 24 wrześma na 
sali Domu katol1ckich towarzystw, przy 
kośoiełe św. Boimfacego; w tt.ochfeld, ul. 
Wanheimierstr., swoją 6 roezinkę, na któ
rą wszystkie nam ży,czlilwe torwarzystwa 
zapraszamy z chorąg\\tami. Zapraszamy 
też wszystkiich nam życzliwych Ro<laków 
z Du1sburg-łfochfeld i okolicy . Plorządek 
zabaiwy: Od god·z. 2 do 04 przyjrn{)lwanie 
obcych torwarzystw. O g-0dz. 4 udamy się 
do kościiola· na nabożeństw/o, po .nab::iże!1-
stwie dalsza zaibawa na sali połączona z 
koncertem ~ teatrem, a w końcu ta:rniec. 
Muzykę dlOstawi p. Podeszwa z Alstaden. 

Uwaga: Szan. członków naszego to
\Yarzystwa oraz sąsiednich towarzystw 
prosimy, ażeby zabrali ze sobą ustawy, 
ażeby srę mogli przy kasie niemi\\ ykazać. 
Pros my, ażeby nas Rodacy jak nail'iczmiej 
raczyli o<l\\:iedzić. Zarząd. 

Towarzystwo św. Stanisława w Her* ' 
do-nosi szan. członkom, że b[·crzemy udzial 
w rncznky; TJ.W. św. Józefa w tt.orsthau.
sen ". niedaclę 24 bm. Wymarsz z lokalu 
o godz. 3.0 po pol. O jak najli.czniejszy, 
udz;iaJl' prosimy. Proszę się stawić w ozna
kach towarzyskich. Zarząd. ( 1) 

' Towarzystwo św. Antoniego w Laar. 
W niedz~elę, dnia 24 bm. o g·o dz. 4 p;. 

poł. p.olskie nabożeństwo z kazaniem. 
Przybędzie kapłan, który byl u nas \\ roku 
1896. Spowiedź św. w whotę od poludrna 
do: ponledzialku południa. O l'. ·czny udzial 
prosi Zarząd. (1), 

Towarzystwo św. Marcina w Kirchłinde 
donosi, iż przyszłe zebranie o<lbędz~c się 
w n:edzielę 24 bm. zaraz POI Sumie, tj. o 
godz. Yz 12 w lokalu zwykłych posiedze11, 
1i to dla tego, że pio pot o godz. 4 ·O·dbędlzJe 
się nasza zabaiwa czyli r-0cznica u p. Au
gustai B6Ilhoffa. O liczny udział członkó'\ 1 

w zcbranm ·i rnczmicy się uprasza. również 
gości. (lr 

Wawrzyn Łuczak, prezes. 

Towarzystwo św. Barbary w Hamborn 
obchodzi w ni.edzielę, dnia 24 września 
dziewiątą rocznicę swego istnreni: a na sali 
p. Mareg-o w !iamborn, na którą wszy
stkich nam życzli'Wych Rodaków i wszy
stk,1e Towarzystwa, które od nas zaprn
szenia: odebrały i te, które dla braku adre
sów zaproszeń nie odebrały, uprzejmie za
prasza.my. Program mcznicy: 1. O godz. 
0 8 ran.o msza św. na ihtencyę towarzy
stwa, podczas której wspólna Komunia św. 
dla członków. 2. O godz. 2 po p o1l. dv 
godz. 4 przyjmowan{e bratnich to.wa
rzystw na sali zwykłych po•sriedze11 u p. 
Buschmanna. 3. O godz. 4 wymarsz na 
polskie naboże!1stw.o z kazaniem, p.:>tem · 
powrót na sa-lę p. Mareg10. 4. O godz. 6 
mowa przywitalna przewodniczącego. 5. 
Deklamacye, ogólne śpiewy ,1 ś]Jłiew Kółek 
śpiewackich. 6. O godz. 8 odegrany bę
dzie teatr p. t.: I(ulturni.k, Ni.ebywałyd1 
dwuch polskich koomików 1i Przygody ka
trynarza w gm:nie tfamborn. 8. Dalsza za
bawa. O liczny udział szan. członków i 
wszystkich Rodaków u~rasza Zarząd. 

Uwaga: Zwracamy uwagę szan. 
członkom naszego. towarzystwa, iż spo
sobność do spo1w11edzi św. jest ·\\' s.:>botę IX> 
poł. i w niedzielQ rano, przeto prositny. 
aby szan. czlonko\v;ie z takowej skorzy
staD\ aby módz ·swej sprawie zadosy.ć u
czynić. Podczas wspólnej Komuni,[ św. 
winni się szan. czfonkowie w oznaki tow. 
zaopatrzyć. Zarząd. (2) 

Koło śpiewu „Gwiazda Jedności" w Gel-
senkirchen-Bismark 

urządza w niedz:t elę drnia 24 września 9 rn
cznicę swego· istnienia, na którą zaprasza 
w5zystkie n.am życzl11we bratersikie Koła 
śpi.ewu 1i Towarzystwa oraz wsz,ystkich 
Rodaków Bis.mark 1i ok·olicy. Początek 
zabawy o godz .. 4 po pal. na sali p. Lin
dego, przy uLcy B ·smarckstr. Mamy na
di<z:ieję, iż nasz szan. Rodacy jak najliczniej 
odwiedzić raczą. Bę.d211e koncert, śpiew i 
teatr p. t.: „Poiedyinek amerykańsl<ii", a w 
końcu taniec. O jak naj]iczrniejszy udzial . 
prosimy. Cześć polskiej p1: eśrni ! (3} 

Zarząd. 

Towarzystwo „Jedność" w Langendreer 
podaje swym czlornkom d10 wiadiomośa1, iż 
w niedzielę dniiia 24 wrześni1a o godz. 4 po 
obiedzue odbędzie · s : ę kwartalne walne 
zgrornad'Zlc.nie, zatem się członków uprasza 
o jak najliczniejszy udzial. Gośc1e mile wi
d7Mani. Zarząd. (1) 

Koło śpiewu „Harmonia" w Rotthausen 

urządza w niedzielę 1 paź.<lziern)'.lm r. b. 
za.obawę jesienną na sadi p. Rohl, ul. Quer
str. Będzie koncert czterygl1oso\\r,e śpie
wy i teatr amatorski p. t.: „Polsk~·e uta ... 
ny". Szain. Rodaków z Roitthausen, Tow. 
św. Augustyna i przychylne nam I<ola 
śpiewackie jak najuprzeiimiei zapraszamy„ 
Początek zabawy o godz. 4 p.01 pal Mamy 
na<lZ\i·eję, iż szan. Rodacy tą razą nas także 
lczn'ie odwiedzą. Cześć preśni ! (2) 

· Zarząd. 

Towarzystwo św. Wacława w Linden 
donosi sw:ym członkom z l.Jindien-Dahlhau
sen, iż posiedzen;te oQdbędzie się w medzielt: 
dnńa 24 bm. o godz. 11 przed pot. zaraz po 
wielkiiem nabożeństwie, a nie po poł. o 
go<lz. 4 jak zwykle. O Hczne i punktualne 
stawienie się uprasza się. Goście nule wi
dzianli. Zarząd. (.?) 

' 
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8 Najtańszy i największy eh r ze śc iańsk i skład w miejscu. 

enry G U• ren Najtańsze źródło za.kopna Dla· 
. ' teryj na suknie, ubrań dla Dłt:Ż· 

ezyzn i dzieci oraz konCek~' i dla . . ~ 

Herne, Bahnhotstr. 10. ++ DieWiftSt ..... 

Zawsze polska usługa. 

Wyprzedaż. 

OBUWIA 
- latowe1ro 

łJIF'' po z n iż onych ~ 
wyjątkowo tanich < enach. 

Skład kapeln8zy 
pod flrmą: 

Bruckhausener Huthaus 
zwany Guthaus poleca : 

kąpelusze, czapki, parasole, laski, 
łtl bieliznę męzką -.a 

ciągle we wielkim wyborze po cenach najtaD.szych. 

Proszę uważać na f,rm~. 

Budolf Robert,:a.ast.-
właśdciel M. Gerber, 

Kamen, narożnik u1. Weststr. i Sehulstr. 

Najstarszy i największy w Kamen interes specyal. 

Eleg. garderoba dla panów i ehlopeów. 
I J Pracownia ubrań podług miary 

przy gwarancyi za dobce leżenie. -W 
Wszelka garderoba do roboty. 
Sl_Jecyalny oddział 

o·uuw1A 
Brucllbaosen, ul. B.aiserstr. 60. I d'a pań panów. i dzieci t}lko dobrej I t1'wa!ej J 

- jakośe1, po cenach bardzo tanich. 

·~~~'--~~--~~~~~~~!.~~------------„ ...... „ ... 
Aby towar uprzątnąć 

polecam obuwie znanPj dobnj jakości i dobrze 
Jeżlłce, dopóki zapas d'arczy: 

Pllntofle da 1rskie z korkami 140 
teraz tylkJ nr. t 

Damskie trze. ze sprzączk. 2 35 
skóra d 1 czernienia teraz tylko rnr. ' I 
Damskie triewiki z guzikami Leonard Rychalski 
i do sznurowania ze skóry, cbevreaux"B 75 

i boxcnlf teraz tylkQ mr. ' 

Damske trzew do sznurowania 
i z guzikami, brunatne i szare & 90 

teraz tylko mr. , 

Damskie pantofle skórzanne,2 30 
czarne i czerwone teraz tylko mr. ' 

dono<i Szan. Rodał om i Rodaczkom w 
RoUbattiif"D 1 okolicy, iż założyłem 

przy ulicy Belfortstr. 27 

skład kolonialny. 
Proszę o 1a ka.we p; parcie, idąc za hasłem 
naazem ;,Sw j do swego! 

Z uniżeniem 
Leonard R) chahki, 

R1tthausen, ulica Belfortstrasce m·. 21. 
Męzkie pantofle skórzanne, 2 80 

ciarne i czerwJne teraz tylko mr. ' -

Półbuty męzkie do czernienia, •••.•••••••••••• 
bardzo trwałe 4 25 • 

tera.z tylko mr. , • W celu powi~kszenia interesu domo- • 

M k• b łb t b t 4 75 wego sprzedaję: • 
ęz ie u u y, runa ne • .konia 3 • 
z koziej skóry teraz tylko mr. , . • wozy 

Męzkfo trzewiki do ~znurowania, • to jest. wóz warzywny. do wyjazdu i tak • at .11 .\ana ,.kara" do węgli ' 
brunatn ~ z koziPj skóry 6 9 O ,.. Szałaga w Bolmke • 

teraz ty1ko mr. ' • vVa.nne .s r. 148. li 
Trzewiki rn~ikie do sznur()wania -••llJlll••••llll••• 

ze skóry ,;c~ evrea.ux1
' i boxca.l( 8 25 J ._ ·- ... 

teraz ly~ko n.r. ' ;iii iii ;c . . 
~ >~~= 

I Pt1fovik6W dla dzieci ~i~ ł ~ 
biał~ ch1 nrunatnycb. siwy.eh, i czerwonych, ~ ~ ~ .., 
dale1 tfzewików z pł~tn~ zagrn~ego. ze spr~ą- N C. ~· ~ ~ 
rzkaYLi, do sznurowania I z guz1kam1, szare, :::;; g. ~ p;' 

brunatne 1 si we. 'Z r"" .... -· 

Po cenach zakupna : ~~!~ li> 
trzewil\.i do gimna~tyki i Lawn- P:~;. ;:': 

Tenms. ..,, ;:i- 8 = .., 
Trzewiki drJ podróży w wielkim ~ ~· ~ = 

.:.:c__-=· ·::.=· ···" " y borze. c:: ~ ~ c:> .._ .... 

Otto Fangmeier, ~ t;= lmil Monó. 

12 
Bo chom, 

Hochstrasse 

wszelkłego rodza~ju 
Hochstr. 12. 

Za inseraty Redakcya nie odpowiada . 

kotucbÓw. biellzny. szelek, rękaw liczek, lasek, 
portmonetek. 

Reparacye, pociąganie parasoll od deszczu 1 
slońca. 

dobrze zaprowadzony, zaraz albo od 
l 5 października, na spr.rz~daż. Przy
tem koń i 2 wozy, oraz wóz do 
chleba rozwożenia.. Cena tania, 
FR. TATA, Gelskirchen-Bismark 

ul. Robergstr. nr. 30. 

-~ 
BacznośC Bruckhausen! 

Z POCZĄTl(IEM PAŻDZIERNll(A O
TWORZĘ W DOMU SWYM W BRUCl(
HAUSEN PRZY UL. ALBRECHTSTR. Nr. 
31, INTERES SPECYALNY TYLl(O LE
P S ZE J GARDEROBY GOTOWEJ DLA 
PANOW I CHLOPCOW, ORAZ GARDE
ROBY DO ROBOTY DLA l(AŻDEGO ZA
WODU. JAK WIADOMO SPRZEDAJĘ 
ZA WSZE TYLl(O PIERWSZORZĘDNE 
JAl(OSCI, A ŻE ZAl(UPUJĘ RAZEM DLA 
OBU MYCH Sl(LADOW, I ŻE ZADA WA
LAM SIĘ BARDZO ·MAL YM ZYSl(IEM, 
PRZETO CENY MYCH TOW AROW 
SĄ ZADZIWIAJĄCO TANIE. PONIEWAŻ 
Z ZASADY NIE MAM NA Sl(LADZIE 
TAI( ZWANYCH UBRAŃ FABRYCZ
NYCH, LECZ WSZYSTKIE UBRANIA 
ROBIONE SĄ PODŁUG MOICH WSl(A
ZOWEK I PRZEPISOW, DI.:A TEGO MO
JA GARDEROBA MOŻE ZUPEŁNIE ZA
STĄPIC UBRANIA PODŁUG MIARY, 
NA WET ZUPEŁNIE NAJTAŃSZE. 

MOJE CENY SĄ ZUPEtNIE STALE, 
ALE "BARDZO TANIE. BĘDZIE DO
BRZE, JEŻELI l(AŻDY Z ZAl(UPNEM 
ZIMOWYCH UBRAŃ ZACZEl(A DO OT
WARCIA MEGO SKŁADU W BRUCK
HAUSEN. WSZELKIE NOWOSCI ZO
STANĄ KILKA DNI PRZED OTWAR
CIEM WYŁOŻONE W OKNACH WY
STAWNYCH. 

DZIEŃ SPRZEDAŻY ZOSTANIE W 
NINIEJSZEJ GAZECIE ZAPOWIEDZIA
NY. 

Jabób R thsehild 
w Ruhrorł, Konigstrasse nr. S. 

Filia w Bruckhausen, 
ulica Aib1·eclttstrasse n1•. 31. 

li 
• nie będzie nachodzić domu tym, którzy SWt\ wyprawę jako to: 

...... Uleble, ocniska, łóżka 
itd. na odpłatę albo za gotówłtę kupować będą u 

.Jonas.a tJosD1a~na w Derne, v. d. Heydstr. fi 



·Jlr. 220. Boollam. niedziela 2ł~go wrzeDla lłOI. Bok li. 

• 
l1d1łenna p1~sa ltdowo dla Polak6w 11 ebuytme, pMwłtn•• on1ad1 orą1 sprawo• u.rodowym, polltyeznym ł rar~bko r• 
fłychadzi codziennie z WYi•tkitm clnł t>oświatecznych 
Prftdplata kwartalna na DOczcie l 11 łistowYch wYOOSi 
I mr. 50 fen., 1 z odlnos.zeniem do domu 1 mr. 92 fen. 
„Wians Polski" zapisany Jest w cenniku pocztowym 

I 111t Boże za ltarc I OJczyzn1 J 
Za inseraty placi sie za miejsce rządka drob11ego •ru'-
01doszenia zamieszczone Drzed inseratami 40 fen. Kt~ 
często ogłasza, otrzyma rabat. - Listy do "WiarH~ 
Polskiego" należy frankować i podać w nich dokld~ 

pod znakiem „t. połniscb" nr. 128. ny adres piszącego. R~kopisów się nie zwrac1. 

&edakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje się w Bochum, przy ulicy Maltheserstrasse. - Adres: „Wiarus Polski", Bochum. - Telefonu nr· 1414. 

ltodzlce polscy? Uczcie dz.leci 1we 

9"wić, czytać I pisać :>O polsku! Nie jest 

Ptłaldem, kto potomstwu swemu znlem

ro'e si• pozwoli ! 

Z wypadków dnia. 

Stósunek Rosyi do Niemiec i dlO Prancyi w 
ośwMleniu Wittego. 

W riQizmowie z. redaktorem dz>fenin}lka 
,,Termps" oświaidcz.yl bawiący obecnie · w 
ParyżU; rosyjski pel'nomocn1k do układów 
pokoj101wyich Witte: 

Sądzę, że wskutek zawarcia pi()lkoju \V 

Pbrt.smouth nie zmli,e!Jlilo sŁę lfLai ogól polity, 
czn,e po&>żen):·e Rosyi. Oo s.ię tyczy wre~ 
nJa, panującego we f'rancyi, że nastąpiłQ 
zbliżenie się Niemiec do R-0syi, to jest rze
czą naturalną, iż takie z:bliżenie w frstoc1e 
isttri~je. - Cesarz. WHhelm zaichowal S!tę 
wbec R;o1syjf podczas calej wojny więcej 
·niż pop,rawnie, przy każdej sposobności 

srarail s-ię on oszczędzić nam kłopotów, o 
iile t()I było w jeg.:> mocy, usuwa·l wszehkie 
zawiiklan~a z nami. Jeżeli zaś ktoi jest w 
trudnem polożeniu, to za takie przysług.i 
bywa: wdzięczny tym, którzy je świadczyt
l:i. Natomiast zachowanie się pewnej czę
ści prasy francuskiej •o<i 18 mies~ęcy - d0-
fkn ~k>1 nas nieprzyjemne; szczególnf,~ po 
rosyjsłml-fram:uzk~ch manifesta:cyaich, któ
re poprzednich lat urządzanoi prz:y kaiżdej 
m()żJi1wej sposiobn>Jści. 

ipomimo1 ro nie zmienil-01 się rui.c w st8>
sunkach wsyjsko francuzkich narwet sytm
patye Się nie zmruiejsz.yly, wzrosty tylko 
sympatye r-0syjsko.-niem1ecki·e. Jeślil z 
d'w6ch wielkości je<l'.na się zwiiększa1, a dru
ga.i P)OIZ'Ostaje ni'ezmieniona, wtedy panuj~ 
wrnżenie, że ostatnia się z1n~: ejszyitai. Tak 
iednaikże nie }est. f'rancuz:ko ... rosyjS!kii. so1. 
iu·sz ad.powiada interesom obu krnjów i nie 
ulegnie zmianie. 

Prasa francuska nic jest zbyt zadowo
lona z powyższego ·0'Ś1.\1iadczenia p. W!1tte
go_ 

Prasa r-0syjska a polityka niemiecka. 
„Ruś" zaznacza, że -:-.v sprawie mairo1-

kańskiej w inna Rosya działać ręka w rękę 
z Anglią i f'rancyą, prz.eciw Niemcom, a 
następrne talk samo postąpilć n.a Ba!lkarn'.e. 

„No;w ode Wremia" przynosi, z, wia·ro
godnego źródła bliższe wia<Lomo·ści1 o taj
TIY!m ukla<lzie prusko austryackim, wed'tug 
któreg0 Prusy i Austryai 2-0bowiązały się 
wzaiemnre przeciwdziałać w Petersburgu 
zbHżeniu rosyjsko-polskiemu. „NoW1oje 
Wremiai" zaznacza, że Prusy w tym kie
runku ·czynity ogromne stara,nia w Peters
burgu, lecz nie wie, czy uktadl rziecwny je
szcze dziś pos·1 ada moc obawlięzującą. 

Giermanizacya za pomocą nauki religij 
czyni w l(sięstwie dalsze postępy. 
Niemiecką naukę relig~i1 zaprowadmno 

W Wierzchowi·cach pod Gniewtloowem w 
Wyższym i średnLm oddziale. Oj1oowie 
Wnieśli zażalenie <l'o reje'Ilcyr w BydgOi
szczy, lecz bez skutku, co w~ęcei, nawet 
<Odpv-wtied'Z!il nie odebrnli, pormmo że już 
dwa miesiące o<l wystania tego zażaknia 
m~ty. Wt:yich dniachf jak pisui dloi „Dz. 
l<uL", wniieśli' po raz dru.gr zażalenie do re
jenc:yi~. 

Telegramy" 
P a r y ż. Układy niemiecko francu

Zkle w sprawie marokańskiej zbłiżają się 
ku końcowi. Ostateczne porozumienie jest 
łlie daleklie. 

Be r I i IL Na cholerę zapadło w Pru
lacb dotąd 236 osób, zmarło 80. 

P e t e r s b u r g. Car zamierza w naj
bliższych miesiącach odwiedzić króla wło
skiego. 

W :j e d ei ń. Dziś w sobotę mają być 

na posłuchaniu u cesarza Pranciszka Józe
fa przywódzcy opozycyi węgiierskiej Kos
suth, hr. Andrassy, baron Banfiy, hr. Zichy 
li hr. Aponyi. Pono opozycya znmiejszyła 
swe żądania w sprawie języka węglerskle
go w armii węgiersk1iej. 

Dkolnik Ks. Arcybiskupa Sta
blew skiego a Polacy na ob

czyźnie. 
. Ks. Arcybiskupa Stablewskiego okól

nik w sprawie przyg-0t0>wania d'z1tecii do 
Sakramentów św. wywa1rl wszęd'z1e wra
żerll'.e wliełkie, określając jasno stainow:isiko 
K1ośdola: katolickiego wobec giermaTuiz.a.
cyjnych zakusów rządu prusktego. 

Ks. Ar.cybiskup· Staiblewski od'Zywa 
się w mzporządzerui.u do duiehorwieństwa 
swej dyeczyi pomliędzy inneimf jak nastę
puje: 

„Wiadomem Wam z akt Kon1grega1cyi 
naszych, że tylko w wypadkach wątpli
wych co do narodowości mają rodzice 
decydowai~, w jakim języku 1ich dziecko 
do Sakramentów św. ma być przygot<>· 
wane. W wypadkach zaś, gdzie naro
dowość rodziców i dziec.ka nie ulega ża
dnej wątpliwości, decyduje o tern sam 
pasterz dusz, mi~n10wide, gdyby mu 
wiadlomem było, że inacz,ej decydujący 
rodiz.ice .czyini'ą to przeciw sWlemu prze
foonianiu, pod jakimkolwi.ek pcmo·rem lub 
nia'Ciskiem zewnętrznym. Podobny na
cisk OOWi,em uważano ZlatWSZ.e ill wszę
dzie za gwalt su'!tJ(i·enia, <llotykadąicy naj
czulszych strun se.rea ludzkiLe.gio. 

f>irzygo,tmvani.e .do Saikrame.ntów św. 
należy wyłącznie do Kościoła i to tyhko 
·do Miojej kompetenicyi, dlai teg101 wobec 
21bliżających si'ę znów lekcY)i. przygoto
waiwczych do Sakramentów św. uwa
żam Sobi·e za oibowiązek upomnieć, aby 
najświętsza ta chwil~ w życiu kaid.ego 
dzi.iecka katolick,iego którejkolwiek naro
d'owości nie była nadużywaną do jakicb
bądź ubocznych celów. W języku ob- . 
cym niezdolne jest żadne dziecko przy. 
gotować się należycie na tę ważną chwi
lę, jaką jest dla niego pierwsza spowiedź 
i pierwsza komunia św., a tem mniej w 
obcym języku pod przymusem się spo
wiadać z największych tajników serca. · 

Zdania powyższe z. tak p-01wpJżnej stro.. 
ny otwarc.ie wypowi1ediziaine wtini.en: s:::iib1e 
każdy na'Sz komitet ko,ścielny zachować d 
użyiwać je bezustan!I1ie przy: stia1ra111'ach w 
sprawie oP\ieiki duchownej; 1każdy Polak na 
l()lbczyźni1e odid'ają:cy dziecko swe księdzu 
·Jli,emieckiemu na naukę przygotowawczą 
db Sakramentów Ś\V. wiirnien wskaizać na 
sl{}jmi! powyższe ks. ArcYbiskupa Stablew
sldego. 

„Kofo{~l katolicki ie.st pot\vszechny", 
„Jmśaiól katohcki stoi1 polna<li walkami nia
rodlowościowemi", mów~ą borw1i:em talkże 
tuteisii księża, niemieccy, a1e wbrew tym 
znsa<lbrn giierman+zują przez Kościól, 
W1brew1 tym zasadom prowadzą dizieci pol
sk/ie rod'zuicgWi polskń·ch nai niemiecką mw
kę przygotowaiwczą <lio Sakramentów św., 
a jeden z owych 1kaplanów powiedrzlal na
wet pubtlcznie, że Polak umiejący powte
dzreć „ia" i „nem", może się spokojnie 
spowiadać po niemiecku. 

l(s. karety na I dr. ff scher zaś~ arcybi
skup kołońsk11, oświadczył deputacyf poi-

skiej z Oberhausen, że Polacy na obczy
źnie o polskiiej nauce przygotowawczej do 
Sakramentów św. ani marzyć nie mogą, 
gdyż nie pozwała na to wzgląd na rząd 
pros.kJ! 

Stan()i\Visko, jakie w podanym okólni
ku zająl ks. Arcyibi!Skup Stablewski, jest 
stanówiski1em Kaśdailal katolickiego, a przy 
znają to także gaizety cenrt:row:e, afo sta
nowisko ks. aircybiskupa i kardyna.la fi
scherai z Ko~onii nie jest stanowiskl:1em Ko
ŚC'iolai kai!OJick\i1ego, lecz sprzec(JW:ia się wy
raźn~e zasadom wiary kato11Lcik.iej, jak to 
wyikazuje okólnik ks. arcyibiskupa Staible
wskiego. 

Ubolewamy głębok0i, że tuta] jesteśmy 
znieW1CJ11etni1 stwierdzić tak wielkie przie
ciwf.eństwo1 pomiędzy zdaniem dwóch kS\ią
żąt Koiściofa; chodz:i fodnaikowoż '°' <lo1br-o 
tegoż Kośdołai i ludu Pl0'1siko-kaito1ickiego·. 

Na obczyźnie nie broni się duchoiWień
stwo przeci.w1 zapędom wladz1 rządlo,wy.ch, 
jak w Polsce, me wywierają też pracoda.
wcy niaaisku na lud' polsb, by oddawacl 
dziec~ na niemfecką naukę przyg~,towaw
czą d!OI Sakramntów św., jak nia Górnym 
ŚJązku, lecz g,orzej jeszc.ze - duch01Wie6-
stwi0 samo nadużywa K1ośc1ofa do ·celów u
b.ocznych na szkodę dusz n) eśmiertelnych 
ze względu na rządt pruskh, by łask tegoż 
rządu nie utracić. 

,,Gemnania" nie może o<l!mówić słu
szrnośai o:kólnl'lkmv!i, ks. arcyb1skupa Sta·
blewiski1ego, ale przecież nie. tylko w Pol
sce, lecz i na obczyźnie i nwgdzie w świ.e
cie duchrnwieństwu nie wolno, bez śmi,er
telnego grzechu p0św1~ ęcać idobrn Kośq'l()łfa 
kaitobi·ckieg-o dla celów ubocznych! 

Rozbtieraliąc sprawę rozpio·rządzenia 
wydainego dla ar·chidyecezyb gnfoźnień
sko-poiznaf1ski.ej napis.ala bowiem „Oermai
n.ia", „że niawka przygotowawcza.i <1:01 Sa
kramentów św. ni.e należy dio ,,nauki rel•ig~i 
objęte4 planem sZlkoilnrym", ale ra1ezej do 
naukii do której Kościół ma prawo oo już 
przyznat m~nister PaJk w wzporząd'zenliu 
z dni.al 18 lutego r01ku 1876. Co doi nauki 
więc, której prawo przysługuje wł.adzom 
kościelnym., żadem powiatowy inspektor 
szkolny, alilli którakolw~eikbąct:ź rejencya [)jie 
molŻe wydawać rozporządzeń, 100 inaiczej 
jest tJ< wdzi,er.ainiem się w idiziiedzinę reJilgij'
ną i' przeszkadzaniem w wypełniandu obo
wiązków religijnych. 

Tak pisze sluszniei „Genmainia". - Ale 
stokroć gorzej, jeżelii wlad'Ze kościelne na
wet bez rozporządzeń i bez nacisku władz 
św/ieckich wyzbywa,ją się praiw. Kośóofa 
i poświęcają teg-Olż d-0bro,· jak to s11ę dizJileje 
na obczyŹnie. 

„Schles. V-0lksztg." w tej ·samej spra
wie takie wyp.owie.dziiafa zdani,e: 

„Gdyby wpływów l(oścloła chciano u
żyć dla politycznych prądów, to jedynem 
tego następstwem byłoby to, że lud polski 
zatraciłby zu~nie zaufauiei do swej wła
dzy duchownej. A co się tyczy interesów 
Kościoła, to lud polski odsunąłby się nie
wątpliwie od swej władzy duchownej, 
gdyby władza duchowna pod nacislo'em 
rządu jego narodowść krzywdziła." 

„Schles. Vo1ks.ztg." powinna była slo
wa pior\vyż,sze nakneśM giru1bl0i olówk,i001 
k-0 1lorowym i paslać pod opaską wpierw 
ks. kardynalOlwi Pischerowu do Kolonii, a 
dialej wszystkim bi-sku~om li prob-Oisz.cziom 
n.a obczyźnie, w których dyecezyach i P~
raftach przebywai lud pol.Sik1il 

Bow\1em na obczyźnie od lat stalo się 
rzeczYJW1istiośaią, co „Schles. Volkisztg." w 
Polsce uwafa tylk-0 'Za m001iwość. U oos 
używa się wplywów K..:>ściolal do prądów 
po1lf.ltycznych, - a zaiprzeczyć temu · nikt 
nile może, jeżeJ~; prz;yzna~ to MWet ks. 
ka1rd1maJ P·ischer, growa archi<llyec~w,, -
tuta1 lud pols~ trad niestety coraz więcej 

zaufain.ie do wladz:y duchownej, bo „ze 
względu na rząd pruski" krzywdzą ona na
nodowość oweigio lud'u, a ·szkodę ztąd po
noszą dusze nieśmiertelne i I(ościól kato
licki. 

Prz.ypo~namy tylko ogł!Oszony w r().
ik:u zeszlyim „okólnik biskupi rozesłany do 
wszystkich proboszczów na obczyźnie, w 
których parafiach znajdują się Polacy. 

W olkólniku owyrn nadesłanym „Kurye
rowh1 Poznaińsktiieimu" z kół duch()l\vliieństwa 
niemieckiiego powiedziano dosłownie płOcl 
puil1lktem trzecim: 

"Dzieci polskie wolno tyłk-0 w języku 
niemieckim przygotowywać do Sakrame•
tów św." 

Tak przepisuje okóJnj;1k biskupów me
miedkich, który nie robii ami różnicy, ant 
wyjątku, lecz. bez-względu, -czy r-0z1urnieją 
PIO niemiecku czy nje, karre wszys:tikie dzie-
c!r poJskj_e przygoti01Wywać dlOI Sakramen -
tórw• św. w języku nfemieck;im, dzieciom 
p-olskim obcym. 

Niech więc ks. kanllynal' dr . .Fischer i 
biskupi niemieccy zechcą zważyć słowa 
ks. arcyibilskupa1 dr.-a Stablews}{tego, który 
wyraźnie pOIWia<la: 

... „w-0bec zbliżających się znów lekcyi 
przygt0,towiruwczych do Sakramentów św. 
uważam soibte za- 1oibowiązek uporrrmieć, 
aby naiświętsza ta chwila w życiu każdego 
dziecka katolickiego którejkolwiek narodo
wości nie była nadużywaqą do jakichbądi 
ubocznych celów. W języku obcym Qie
zdolne jest żadne dzieclro przygotować się 
należycie na tę wariną chwjlę, jaką jest dla 
niego pierwsza spowiedź i J)lierwsza .komu
nia św., a tern nmiej w obcym języku pod 
przymusem się spowiadać z najwięk&zyclt 
tajników serca". 

Pf~}aA'U' Il. ~ r.h~n'!!Tz· t" . 
'' rv .J a \Hn.Jl.4 )' Ił (:}., 

Jeszcze wybory w Essen. 

Pain Franciszek Bogaok[.', przewodln1-
czącyi miejs·cowego ,komitetu w Borbeck: 
oooost nam, że kandydat nasz p. Józef 
Cho1eisz.ewsk1 o.trzymal w: Blorbeok (Dell
rwjg) 368 głosów, a nie jak JX)dawallyi ga~
ty, 335, tak iż ogólna ~:1czba1 oddanych gło
sów wynosi nie 1689, lecz ty,le, iae pierwot
nie podaliśmy, rrfa'OOIWicie 1 TZ2. 

Nadesłano nam wyid<łlną w języku pioL
s:kim przez. socyalistów odezwę, Wi której 
dla zaanyd1eniar oczu mówią o pairtyi „ro
botniczej" ~1 kandydacie „robotniczym" , 
zamtiast partyi socya.~istycznej i kandyida
de socya'Ui:Styczrnym. Podpisany jest pod 
odezwą znany jako SłOieyalista B. Kurz.yń
ski z Bochum. Na odezwy takie, czy, ·one 
.P'D'chodz.ą od' socy.aililstów i czy od cC!ll
troiwców, robotniiicy polscy niechaj nie u
wrul.ają, Lecz: niiechaJ jedynie idą za glose.m 
naszej polskiej władzy wyiborczej, która z. 
pewn10śdą wk1rótce oglosi, ja1kie stanoWli
·sko Plola:cy zająć wińnni przy wyibornich 
śaiślejszy.ch w okręgu Essen. 

Witten. Wiec „Zjoonoczen1· a zawodo
wego polskiego", ~ i.aki się tu odbył 17 
hm., otwlorzyl li przewOO!niczyl mu dh. Ja
siczek. Dh. Mańkowski pr2'emóWń~ o roo
kwide westfałSk0-naid!reńsckiceg0 przemy
slu i wykaiza~. jaki1e 2ysk)i1 ciągną kapitali
ści z ni.ego, ai iak marnie robotnik fabrycz
ny byiwa opłacany za mk 116iebezpieczną i 
cię~ką pra(:ę. W dyskusyj, która byla ob
szerna, zahieratli glos Stanislaiw Kowalka,. 
Antoni Oalkiaws1ci1 Ma:rcin l(asia!k, Stani
sław. Nli1'eszczaneik i Wawrzyn: Kmieć. O 
godz. '8 po obszernej dyskusyi zakończył 
\.Vi.ec dh. Jasi.czak srowami Szczęść• BOlże! 

M. 



r- Nowy proces „Wiarusa Polskiego''. 

:Wcz.:>ra.i stawał redaktor „Wiarusa 
Polskiego", p. Antom Brejskr przed sędzią 
śledczym w sprawie koresp0ndency~ z 
W~e, w 'której opisane hyly, zajściia pod
czas wycieczki PoLaJków: z Wanne, gdziie 
io policya Zibyt zarnaszyścDe wobec Pola
ków. postępowała. Znów więc IllOIWy1 pro
-ces! 

\\1 osi af niej chwili ! 
Z różnych stron atakują wychodźtwo 

poJskJe różni wrogowie, chcąc ludem pol
skim na obczyźnie pomiatać. 

Słuszne prawa Polaków pod wzglę
dem rełigijnym, narodowym i zarobkQ
wym popierając, zdobył sobie „Wiarus 
Polski" przez kilkanaście lat swego istnie
nia zauianie Rodaków i przy ich pomocy 
przetrwał burze i gromy, jakie mu goto
wali wrogowie. 

l(ilkunastoletnfa praca i walka lud pol
ski z „Wiarusem Polskim" spoiła oraz wy
próbowała i jeden zawsze pewien pom-ocy 
drugiego. „ Wiarus Polski" z ludem stoi1 

a Jud w „ Wfarusie" pomoc znajduje. Im 
jeden potężniejszy, tem lepf,ej dla drugiego. 
Potęga ludu polega na oświacie r świado
mości dążeń i celów swych, które szerzy 
gazeta; potęga „ Wiarusa Polskiego" zaś o
piera się na jaknajliczniejszem gronie czy. 
telników. „Wiarus P." wszelk'iemi siłami 
stara się popierać lud, 1 sam będzie mógł 
tem .-skuteczniej to czynłć, im więcej będzie 
czytany. 

Jeszcze tysiące rodaków na obczy. 
żnie, którzy nie czytają „ Wiarusa Polskie
go", lub nie mają żadnej gazety polsldej. 
Tam dla naszych czytelników pole do pra-
cy. 

Wzmacniajmy siły nasze! Ramię przy 
ramieniu walczyć nam trzeba przeciw o
taczającym nas nieprzyjaciołom - czy o-ni 
hakatyści, czy socyaliści, centrowcy <-ZY 
ugodowcy. 

~ozszerrać „ Wiarusa", gdzie tylko mo
żna, niech każdy czytelnik nasz uważa za 
swój obowiązek, gdyż tern samem pracu
je najlepiej nad podniesiem ludu. 

A długo nam jeszcze trzeba pracować? 
Tak długo, aż w każdym domu polskim na 
obczyźnie czytany będzie „W.iarus Pol
ski"! 

Ziemie polskie. 
Z Prus ~achednich Warmii i Muu. 

Zblewo. Wńe1kie wzburzeruie zapano.
wali01 tu w ubieigly piątek. Oto około pól 
9 wiecwre.m rozlegt się z. kościoła OOiglos 
dzwonu pożarneg10. Zbieg•i s~ z·ewsząd 
łud.ziska, ale ponieważ łunYl pożarnej ni
gidz'ie nie TnOl'żna by~o dostrzedlz., zaiirzał or 

_____ .--.!! 

Panna flo towarzystwa. 
.Powieść Ksawere20 de Montepłu. 

49) 
(Ciąg dalszy). 

Prokurator Rz.eczypospolitej )JO\Vlie
dzfal slów kilka na ucho n()itaryuszawii, wy 
szedł 11 gabinetu z Raul'em i szefom Bez
pieczeństwa, prosił kh, żebY! z.abralll miej
sce WJ powmiie i sam usiadit przy nJi.ch. 

Udano się do dwiOrcai Póln:vieneg-0. 
POIW'óz bar.oruo\vej jechał 01 sto kroków 

naprzód. 
- I cóż, moja maitko - zapytal Fi~p 

- co myśbsZJ o tern wsz.ystkiem, oo Sitę 

dzf.ieie? 
- Myślę 1- rzekła pami de Garenines, 

że po w.aryacku mzpocząleś niebezpieczną 
partyę 1r przegrywaisz ją! Potrzebnem bylo 
usuwać testament i robić to, coś zmbil, ż~ 
by dloświa<lczyć zupełnego zawodu i upad 
ku wszystkich naszy.ch nadzietli. 

- Czy ob.aiwitasz się, matko? 
- Szczerze mównąc, taik jest, obawiam 

się.„ 

- Czego? 
- Nliezmnego, nieprzewidzianego przy -

padku, wszystkiego nakoniec„. Szukam, 
zk~d spadnie cilos, który nam grozi. Jakąż 
to tajemniczą dr.)gą ten akt ur(}dizenna 1doi
sta.f się do rąk prokuratora Rzeczypospo
Htei? 

- T()j właśnie, o czem dowiied:zieć S.IQ 

należy! Gdy1byśmy to wiedzieli, mieliby
śmy rozwiązanie zagadki i· mog!rbyśmy 
przeszkodtznć krokom, jalkie ·będą czynio
ne... Ostatecznie niema ·czego rozpaczać. 
Nikt me wie dotychczas, czycórka mego 
wuja zyJe... Zacz:ną jej poszuJd:\w.ać, ale 
'beZJ ża<l.ny;ch wskazówek, bez. busoli... A 
my, my wiemy, g<ll'zie ją znaleźć. I tosta
ITIO:\Vi naszą silę. 

gaitistai p. CzapJewskJi· z kiiku silnYmii ll}ęi
czyznami do kościol.a i ujrzał tam w wieży 
-ko.ściełnej 9i-łetnle dztecko robotnikai Bran
dta, które rozplakan.e w. ten oto sposób 
chdal-0 dać znać o tern, że zostal0i w ko. 
ściele zamknięte.. 

Puck. Na.idekawszym ze wszystlqt.ch 
za.kątków kaszubskriich je.st bodaj okolica 
Pucka. Samo miasto Pllck, stoka Kaszu
bów taik z.w.anych Beloków (Bielaków), na
leży do najstarszych osad: stowiańskich tej 
okolicy. Znaczna ilość mo1net kuf eskich, 
które Wl r. 1853 w pobliżu miasta wykopa·
oo, .domyśla.c się każe, że już w X stuleciu 
bY!l tu szlak handl.owy, O „drodze króle
wskiej" z Od'ańska do Pucka mamy już 
pod r. 1289 wiadomośa1. - Za, czasów ksią 
żąt IJ-01mJorskich byl Puak (1277 r.) kasztela 
rnią, za krzyżaków „ft,schamtem", a: pod 
polski·em panlowa.nLem starostwem niegro
dowem. W Pucku odby·waly się sejmiki 
szlachty kaszubskiej, wskutek czego ruch 
musiał tu być znaczny. W dz.iejach t0jczy
stych odgrywał też Puck niejednokrutnie 
wa.żną ri01lę. Tu Wlatdysla.w IV jak wi·ad.01-
mo, obwano-wawszy miasto, zaloiżyl arse
nał polskli i ka.zal r. 1636 dla HO'ty wojen
nej polskiej wygodnejszą uczyniLć · przystań. 
Dla obrony nad zat·o1ką wystaw1•ono na 
przeciwległym pólwyspie he1sklim dwa for 
ty, Wladyslawów i Kaźmierzów (pod 
Wielką wsią a w Chałupach). 

Z Wiei. Kr Poznańskiego. 
Piła. Oskarżony Belke ·oświadczył, ;iż 

chce wyznać prawdę, gdyż, jak mówi, su
mieniie nie daje mu spc.,Koju i nic mo.że sp10•
kQjnie zasnąć. Popełniane oszustwai wy
świeiea w następufocy sposób: przez nie
pr.aw1idliowe 1 oszuikaflcze raporta zacho
d'ziifa: ·Od! roku 1899 zawsze na.dwryżka w 
liczb':e szyn na skla<lzie ,leżących. Szyny 
leżaly bez nadz1oru po wszystkich miej
scach stacyi. Nawiedziła: mnk więc p,oiku
sa, aby sprzedlać szyny i z powodu tego 
zawiązalem bliższy stosunek z fi11tru.i Koch 
w Gdańsku . w,:id'ząc, że p.oczątk>0we moje 
przem:ewierstwo nie wyszto na jaw, p.o-

. .cz.ąlem ooraz vi<ęcej sprzedawać. Przy
znaję ·się <lrn wszystkich mi ziarzucany;ch 
przen~ewierstw z wyjątki.em Wiypadku z 
Friedebergiem z mku 1903. Odziedziczy
fem nie; 40,000, lecz tylko 20 GOO mar·ck. 
Podanyi przezenrnie Wiegand wcale nie eg
zystuje. Wszelkiic przez mnf.emaneg()I Wie
ganda pisane listy byly podrobione. 

.Mliejsca, w któryrn deponowal pienią
<liz:e, oskarżony podt żadnymi warunktem 
pold'ać 'nie 1chce. Z porwodu <lbść obszerne
go przyznaJnia się Belikiego do wi·ny, p.osta
nowif sąd w(.elu Ś\1<1iad'ków wcale już na 
termiro n.Le powolYiWać. 

Cholera. W bydgoskim obwodzie re
jencyjnym doniesiono o.d wtlOrku d.() środy 
tylko o je<l111ym piodlejrzanem -zaslabnięcm 
ij. ·to w Drasku pod Wt1eleniean. Z Prus Za-

- T·o' prawda - rzekła! baront()IWai,
papier diaidany do testamentu obja1śnia nias, 
że Ga:bryela: zostafa porwierzoną, wieśnia
kom w Nanteui!-le Haudoin. 

- '.Roidzmie Vendame..„ a Julian, móJ 
lokaj> jest wła.iśnie synem tych Vendamów. 
·Przez. niego dtQIW)iem się, oo się sta,ilo z Oai
bryelą... Jeżeli żyje, potrzeba abyi ·byla 
nam użyteczną, lub też żehYl zniiknęla.i bez 
śladu„. Bfore to .na siebie„. Ostateczni\! 
nre wyrzekam się su.kce.syi, ·moj.ai matko, go 
tów jestem do walki, i H.cz:ę na zw.yc1ęstwo 
Nie potrzebuję już kl-0potać się o Raula! i 
zajmę sfę wylącznie Oabryelą. 

Ostatnie storwa mówił głosem ta:k -Ok:ru 
tny.m, że baronowa uczula dreszcz przeibie 
gający ją od stóp do glow.y. 
~ Mówiłeś przed .chwilą o, znikmńęcie 

Oahryeli? - rzekła z wi:doczną niesPiokoj
nością. 

- Naturalnie. 
- Mam nadzieję, że nie z.arrJierzasz .. 
Pann die Oarennes zatrzymała si:ę. 
- Usunąć ją„. - dodwńiczyl Pi'lip, 

śmiejąc się 1i podkreślaijąc wyraz usunąć. 
- Nie obawiaj się, matko, nie myślę 01 tem 
wcale„. 

I cLodał C\"chy.m głosem: 
- Tera.z przynajmniej... Przedewszy 

stkliem chcę ją wy:naleźć. Późmiej wbaczę, 
jatk trzeba będzie pnstąp.ić.„ 

- Strzeż s~ę - wyszeptatła pani de 
Oarennes ... 

- Czego? 
- Niebezpieczna to gra i straszna ... 
- N1e odstąpię jednakże partyi... Mam 

w ręku wszystk!i'e atuty ... za.aąlem, pójdę 
do końca„. 

Powóz, zatrzymując się, przerwał rpz 
mowę„. 

Przyj,ochaoo '<lu dworcaJ PólnocnegJ. 
:Filip wysiadł, pomógł wysiąść make 

zapyta~ urzędnika o czas o<lejśda pacią-

ch.odn1ich Uke doniesion.o o żadnym nowym 
przypad'ku cholery „Kuj. Bote" pisze, że 
z pow/J.1du icholery n.ie odbędą się tego roiku 
Wi drugim }Qorpusie ćwiczenia rezerwy ani 
landw:erY). 

Wlaśdciela1 szkruty Karola Schefflera, 
którego żona i syn, jak wiadomo, są już od 
nliejalneg01ś czasu w poznańskiej barace 
cholerycznej na: Zawadath, również tam 
um~eszc2-000 jako p.odejrza.neg>C)I o z.a.si!a.
bn4ęcie na cholerę. 

Prezes rejency~ pozna·ńskiej wydał 19 
bm. poniższe rozparządzni: 

„§ 1. Szkuciarze i,-flisacy, oraz ich ro 
dziny i personał, którzy przybywają cL0i tu 
tejszego ()bwlo<l.iu, winni 'natychrr~ast pJ 
przyby·c~iu zglosi·ć się do miejswwej wla
.ctzy pohicyjnej, jeżeli w. przeciągu 6 dm 
przed przybyiCiem przebywali w mi.eisco
wościach albo obw .Jdach, w których zach<; 
dziły wypa<lkb -cholery. 

§ 2. Przeknoczernai tego rozp()rządze
nia które obowięzują >0-d czasu jeg0 ogl·Oi
sznia , będą karrane grzywną do 60 marnk 
a w razie niemożnośc!i odpowiedn&m are
sztem. 

Ze Ślązka czyli Starej Polski. 
l(atowice. Spa1·ony w calem tego siJ

'Ą-,a znaczeirniu z1ostaf pewieH tutejszyi robo
tnik. Polożyl s i ę on zeszłej nQcy obJ k za
pa1oneg0i pieca w cegµelni, gdzie praW(it)'
pod-obnie wskutek wy.z;iewów ga1zl::>·wych 
stracił przytomność, tak l~ż nie zauważyf, 
jak s::ę ubranie zapaliło n.a r.1im. Na: drugi 
dzień znaleziono go tam i::p<llobnego więcej 
·dio kawałka. węgla, rniż do ciała ludzkie.go. 

Zabrze. Kilku fobuzów1 napadło na 
szi0s,te, prow1adzą'cej z Zabrza do Sośn1 :1cy, 
dozórcę Lirę, a poniew1aż L. broniil si;ę ener 
gicz1ie, la'zęgi zadali mu kilka rniebezplecz
nych ran nożll!m[ i i:Onnemi narzędziamj żela 
znemi'. Dopierlo nad ranem Zinaleziono go 
w ww.ie ob()k szosy, broczącego w krwi. 
Olowę i twarz zeszpeconą m iał do mepo
znania-. Jest obawa, że utracJ taikże i 
\\rzrok. Sprawców nic zd.lota·no <lotych
cza1s wyśledzl:ć. 

Głogowa. 17-Ietniai służąca Berta 
Bratke diopuścufa się krndzieźy w demu 
swego chlebo<laiwcy pewneg.o mistrza pie
karskiego. Sprawa.i s:: .ę wydal.a, ai dzieivv·
czyna z wstydu otruta się fosforem. 

Katowice. W sobotę wieczorem po
klócil się maszynista Schromek z 18-letnim 
chfopaktlem. Sch. pochwycił za kamień i 
obrabiał nim chlopaka tak dlu~o, aż tenże 
upa-OJ bezi przytomnośd niai ziemfę i w kró
tkim czasie zmarl. Sch. areszt01wano. 

Bytom. Przeciw; drożyźnie wystał by 
tomski- „Związek wzajenmej pomocy chrze 
ściaińskich robotników gómoślązkich" na.
stępującą petycyę: 

Przeprowadz:aine zamknięde -grarn"CY 
i niedostateczny oowóz bydfa zag-ra.niczne 
go stanm:v1i d'la ludności Oórneg'o' Slązka, w 

gu. Trzeba bylo piętnaście minut oczekh
wa.ć na odejście pierwsz:ego p.Jciągu -do 
~-omPjiegne. Baronowa z synem wyszła 
do sa.J.fi1 pasażerskiej . 

Ani jednego stowa nie zamiemioni::)• w 
pow.o.zie, w którym znajdJwailA się: pr0t
kurator Rzeczypospolitej, Raiul de Challins 
i szef Bez-pteczeflstwa. 

Raul pod· ciosem >0skarżell!ia, nieN
\Vneg()! lecz strasznego, które czuł Cilężą
cem nai SIObie, stal sicę ponurym. 

Choct.aż nic nie miiail sobie do wyrzu
cenia, ani w .czynaich, a·n~ nawet w myśli, 
chlociaiż nfo rJzmnial, jakim sposobem po
stęPowanae jego dawać mogło po1Wód do 
~osądzenia, rne mniej jedtnakże uczuwar 
it ęboki niepokój i przera:żenie. 

Na.próżno mówil sob::e i powtarzał: 
- Autopsyai przekona, że te pti.głosku 

o śmierci mego wuja są potwarzą. 
P ostal\va jego i wyra:z twarzy, studyo 

wane przez dwóch urzędników sądowych, 
wlewały w nńch niemal pewność Wiiny, po
wstałej, w i·ch umysłach wskutek klamli
wych pl.otek i potwarczych denwncyacyi. 

Odi czasu do czasu zamienia.li SIJ10jrze-
nia, zdające s:ię mówić. 

- ·W.innym jest, to oczy.wiście !„. 
Nai dworcu spotkali Fi)jipai 1 baroruo·wę. 

Pwkurato·r Rzeczypospobitej ka.zal sit~ 
zaprowadzić do naczelnika stacyi i otrz:y
mal -0d niego upow.ażnien:ie zajęclla miejsca 
natychmiast, wraz z -0soiba.mi towarzyszą
cemi! mu w przed:zi ale poaiągu, mającego 
iść do Coimpiegne. 

Po kt!lku mlinutach 00.glos świstawki 
<lal sygnał do odjazdu. 

Prz.ez czas drogi nie byoo wcale mo
wy o powodach podróży. Prokurator Rze 
czypospolitej, unlikając wszelkiej o tem 
wzmianki, rozpocz.ą;ł z Filipem <le Oaren
nes ożyw1toną rozmmvę o wszelkiego ro-

szc:zegółnood zaś dla: lud~~ robctni-ez.ej 
Wi górnbślą.zki:m obwP<tzie przemysJoW'Y!ln 
prawdziwą kląske. Cen)'I za te rodza}e 
mięsa; są nawięcej w użyciu, tak nadzwy~ 
1czajnie poszJy. w górę, że Wllększai .część 
rod71in ·zmusz0nai jest odmówić sobie spo
żywiania mięsa. Przytem cderp.i bardw 
znaczneh odżywianie, gdyż wytężJone ·SPO
trzebowame S!il roboczych ·W -oibecnych 
warunkach pracy· wymaga koniecznie odp:> 
wiedrmego wyrównani.ai przez. posilne odży 
wianJie. Gdy bow:iem takrle wyrównanie 
·nie następuje, wtedy pojawiają się skutki 
11):1e<llostatecznego -odżywiania w postad naj 
rozmaitszych ch-0rób. ·W razie 'wylbuchu 
chorób razaźJi,wych ludność robotn11·cza 
wskutek wadliwego odżywianlia die-starcza 
laby zaraz:1e najwiięcej ofiar . 

Ponieważ jedna: drożyzna wywohtje 
podrożenie innych potrzeb, natomia1st zam 
bki okazują raczej dążoość dJo upa.:dania.i ru: ż 
d·o dźwi1gania si ę, przeto zamknięcie grani
cy: musi pociągnąć za sobą ·oprócz niicdo'
staiteczne.go ·Jd'żywianl'la1 jeszcze ogóln.e WY, 
nędznienie i tak już bl:1ednej ludności. 

Nędza materyalna zaś pociąga za s1~ b<t 
także i sz:kod.y m oiralne, ludność traci zau
fanie do wlaidz, pod wpływem desperacy1 
zanika poszana·wanie praw li ludność ła
two dać mloże i:>iOs:luch tym, którzy dążą do 
01balenia chrześciańskieg.a porządku społe
cznego. 

J aiko zastępcy jednej z najwnększyd1. 
organizacyfo robotniczych, uważamy se>bic 
za >() 1bowiązek, zwrócić uwagę wysok!id1 
wladz państwowych na powyższe szkr,
dy wynikające z zarnknnęcia gran~cy i za
razem prosić w imieniu ludności rJOibotni
czej o spieszne zapob1:.eżenie tym szkodom 
przez. 1otwa1roie grani.cy. 

Równobrzmiąca: pety.cya wyst1aną za„ 
stała do rejencyi w Opolu, efo PP. ministra 
rolmctwa i kanclerza.i Rzeszy. 

Z innycn dzielnic Polski. 
nI<uryer Litewski". P()1 40 letniej przer 

W'ie powstaje znowu w Wilnie prasa pol
ska. Pierwszy numer „l(uryern Litewsłoe 
gio." pisma dużych rozmu.arów, zawiera 
dość obszerny dziial literacki· i publkysty-
1czny, na: który zlożyly się artykuty pp. ti. 
l(prwina-M~lewskiego· (wydawcy), J. O
str0roga;-Sadowskieg.oi (rndaiktora), J. Ur
syna, J. Bal~ńskJ:ego. felieton zawiera 
;$ilkaJ zdai1", po<lnioslych ~ pięknych, pió
ra Elizy Orzeszkawej, Ni'6 tradycyi z d.a
wn.y.m okresem ~:ennikarstwa p,olskiego 
w Wilnie nawięzują dwa 11poW11tania" we
teranów publkystyki polsk\iej ina Litwie: 
pp. Józefa T0karzewicza-ttiodiego i Ale
ks.a.111.dra Jelskiego, oraz artykuł red.akcyj
ny o ,dzienn(ka.rstwie polskliem na Utw·:ie". 
Numer ten w1ogóle przedstawia się bogato 
i interesująco. Zasługuje na uwa:gę i uzna 
nj e obszerny i nader starainny dział kro~ 
ni:ki prowincyonalnej, który i w drug,l!m 

idzaju rz-ec.zaclti Ś\.Vliatorwych, artystycznych 
i literackich. 

XXXIV. 
Czytelni·ków obznaJmionych ze ZWY· 

czajamy sądowem1, zadziwiać może, że 
szef prolkuratoryi departamentu Sekwan-
111y, udaje s::1ę sam osobiście spelnLać czyn
nośd sądlowe w departarrnende Orise, oo się 
sprzeciwia praktyce sądlOwe.i. 

Należy się krótko objaśnić: 
Teg-0ż samego .dJJ.ia ran°' prokurator 

Rzeczypospolitej w Paryżu wystal swego 
P,1sairza: do Compiegne .i do Beauvaiis, aby· 
sprawdzić, autentyczność .alktu unoidzenf.a 
p_rzyslanegn. przez. dokto1ra.i Ou.lberta, i1 u
przedlzić J?nokuratora, Rzeczyp0spolitej w 
.Beauvais, że na mocy wez.wamia sądu .ma 
oczekhvać o god:zxn\i.e oznacronej na swego 
kolegę z Paryża na· dworcu w Compiegne. 

Wskutek tego przy wysiadaniu z W.3-

g-0nu spotkano szef~ p1~oJrura:toryi z Beau
vais, przybylego przed kilku m\l:nutam:i·, \\i 

towarzystwie p.aru agentów niższego rzę
du. 

Dwaj s4dow.nicy podchu przez ~hwilę 
naradzali się. P-0tem prokurator z Beau
valis, zbliżając się do Raula.i de Challins, ,któ 
rego mu wskazał jegio kolega~ zapytal: 

- Czy masz p.an klucze cd grobu fa'"' 
milijnego hrabiów de Vadans? 

- Nl'e, parme - ()drzekł Raul. 
· - Gdzież się te klucze z.najdują? 
- P!()wi.erzone są odźwiernemu sza

letu. Mogę iść po nie„. 

- Me potrzeba„.. Jedoo z agentów 
u<lJa się do szaletu i 'Przy.niesie klucze, lub 
też przyprowadZli: odhv~i-ernego. 

fakoż jeden z J)rzybylych z Beauvrus 
agentów, maj<\C sobie wskazaną <lroge, 
skierowal się ku wlaisnośC1R śp. hrab-iego 
Maksymiliana'. 

(Cią~ dalszy nastąpi.) 



n1.hit1erze uwzgledmony został nal-eżydic z 
cte&'D' wnvsić można, że redakcya nad tYm 
działem czuwać. .zamierza troskliwtie. ża
dnego programu poiitycznego „l(uryer Li
tewski" nie oglaszai. 

Wirno. We wszystkich koścwlach gu
birnii mi{Iskiej uzupelnia.jące naboże(Istwa 
adprawflaine dotychczas Po rosyjsku, j.atk:J~ 
też śpiewy, modlitwy i kazania odbyWają 
sfę obecnie w języku polskim. W miejsco
wYCh sferach polskich IJP<lllies:iono zamiar 
staranaa się u w fa.dz, o pozw0lenie wydawa 
nia: wyciągów metrykalnych pairafiii rzym
sko-katoHckiei w języku polskim, jak to 
bY)fo przed rio1kiem 1863. 

Wilno. Przywróoono księżom prawo 
udawan!ia się efo ciężko chJrych z komumą 
świętą \V towarzystwie służącego, który 
wedlug zwyczaju <ltzwoni po drndze. 

'Viadomośd ze świafa. 
Niemcy. Obrady kongresu socyalisiy

cznego w Jenie r-a:zpoczął'. wielkŁ mistrz so
cyafastyczny i poseł db parlamentu niemie 
cldego Bebe! ur0czystem przemówieniem, 
-w którem zajmował 5ię głównie po~;tyką 
nJJ'.iędzynarodo.wą. Potrącił on naipienv o 
wojną rosyjsfoo-japońską i twRerdził, że 
zwycięstwo· japońskie stało sę porażką de 
spotyzmu rosyjski.ego„ 'f.o wiełkie pań
stwo rosyjs.ki1e , przed którem korzyqy się 
Niemcy przez lat dziesi: ątki, runęło już a 
wojna sprowadzii wielkie następstwa poLi.
tyczn~ . Potęga rosyjska w Azyi wschJ 
dJ1,1ej jest już na zawsze pogrzebana, a jej 
punkt 'CiężkJości posunął się znów na za
chód. W skutek zniszczenia fl oty i strat , 
które rosyjska armia po·ni'10sła, wzbi! Si : ę 
sojusz francusko-rosyjski, z. czegoby Niem 
cy smuaić się nie potrzebol\vały. Jednakże 
nowe przymierze powstalo przeciwko 
Niemcom, i to pomiędzy Francyą a Ang.Jią. 
Z powodu polityki marokańsikiej są dzf ś 
Niemcy odiosobni:,:me, b o sojusznica ich, 
Austrya, niezidolna jest do podejmowania 
jakieibądź akcyii, a sympatye i .interesa 
Wl-01ch zwrócone są d.o Francyi i Angli~, a 
"'.v(ęc mocarstw, które związane są so1ju
szem przeciwko Niemoom. Rosya, wypar 
ta ze Wschodu, 3!spiracye swoje podmeste 
wkrótce nad Bosforem i nad Wisłą. 

Wynurzenie to tlDmaczy nam artyku
ly rzekomo życzliwe dla: Rosyi pewnych 
~~sm niemleckich, .doradzających jej pod
czas osta!lliej nieszczęsnej wojny, ·aiby swoi
je wplyw.y W <l'awne stanowus'klo ina <laleik1im 
Wschodzie starała: się koniecznie l()<lzy
skać. Wykazuje się z tego, że tym prz.yja
ciels:kim glosom i radiom pism nientieckfrch 
chodziło glówruie o to, aiby R,IOsya ugrzę
zła na W schodzie, tam het na kra{Icach 
Az.yi, bo w takim razl:Je tu nai Za·chod'.zie nie 
bylaby w moźności interesować się za nad 
t·o kwestyami nad Bosforem: A· nad Wisłą. 

Po tej, znamiennej przemo1w~1e BebJa 
nastąpiło utworzenie biura. Na prze .vo
dniczących obrann posłów Sin.gem J Le
bera. 

Program zjazdu tegorocznegOJ by l ob
szerny, obejmował bowiem rn:1etylko spra
wy organizacyi, jako to sprawozdanie za
rządu i: komisyi kontrolują:cej, dalet spra
wozdainie z czynności po•selsik!i.ej, lecZJ tak
że J kwestyą ś~ęta maiowieig,01, .a nadto, co 
nas głównie obccho<lzić będ1J1e, stanowi'sko 
so.cyalnej demokracyi w.obec ·strejików1 ma
sowych. Punkt ten ostatnti1, Zl porwodu po
gaosetk o nowym rozlamie w obozie socya
łisty-cznym L ze wzg.lędu na ujawniające 
sę prądy o barwie an.airchistycznej, nabiera 
szczegófoego znaczenia. Pewna ~ to zna
czna: część „trnwarzyszów" bow1iem uW!aża 
dotychczasowy z.arząd socyallizmu jakJ 
zbyt mato postęprnwy, odierwała się P\Odo
boo Odi głównego pn.1a i jak-01 0sobna1 par-. 
tya anarcho•.Jsocyalistyczna zamyśla samo
dzielną roZ\.V\'1nąć cizynność. 

Rezolucyę zalecającą i n.a<lal świętD
wanie. w dniu pŁerwsz.ego maja przyjęto je
dmglośnie ·oraz: przeciw 10 posł-0m rez,oJu
cyę Bebla polecającą w danym raizie 
Polityc.zny strejk generalny. 

Z Macedonii. Ambasadorow'e wtiel
kich mocarstw w K<mstantyno1polu wysto
S.JwaltJ zbiorową notę do Portyi w spraiwie 
utworzenia Macedonii międzynarodowej 
komisyi skarbowej, której się Porfa sprze
ctwia. Taka komisya, zdaruiem -w1elikich 
mocarstw: stanowi kooieczne dopelnienlie 
retiorm mącedońskt:ch, ulJ·żonych ·w Miirz
stegu podczas zja·z<lu ces. Józefa z carem 
M.i'kołajem. Mocarstwa więc, mim0t opom 
Turcyi postanowiły, żeby komisya tai ze„ 
brała się «inia 1 paźdZli·ernnka w Salonice. 
Do Turcyi wystosuje się rnz jeszcze wez
wanie, .a:by władz.:>m dala od.ppwiednie 
zlecenfre, tak, ,i1żby komisya1 mogla rozp8·
~ząć swe czynności. 

l róiny~h stron. 
BACZNOSC! 

Dzień 25 września jest ostatnim dniem 
' w którym listonosze odbierać będą pienią-

dze na „Wiarusa Polskiego" za czwarty 
kwartał. l(to dotąd nie zapisał sobie „ Wia
rusa Polskieg<>" na czwarty kwartał, wi
nien to koniecznie zaraz uczynić. 

. W Kirchli_nde na przyszły miesiąc 19 
i 20 ·0dbędą się wybory kośctielne. Listy 
wybon~ze są wyto·żone nai plebanH u ks. 
proboszcza. od 18 d101 30 bm., prz.eto rnda
k?w o·~owtiązkiem jest ~:•sty przejrzeć. !(to 
me. z~p1sany, win:en s:ię i0 swe prawio upo-
mrne1.:;. Wyborca. 

Bruch. Przy wyborach d'Oi dowru ko
ścielneg.0i zostali wy.brani kandy,dlaai kom
promisowi: 2 Polaków, pp. ·W. Chwiłkow 
ski :i Józef MroskO\\ iak. Otrzymah1 gło
sów: 

Wilh. Birt:ter 
Woje. Chwilko\vski 
Wilh. Korth 
Józef Mrosko\\ iak 
I(aml Schiirck 

F ranoiszek l(etteler 

bstatni1 nie zosta ł wybrany. 

887 
883 
676 
884 
886 
214 

Rodaków prDsimy, aby dziś przy nie
dzieU: rozszerzaiLi „Wiarusa Polskiego". 

Berlin.. Brutailność pJ dloficersika·. 
Przed sądem wojennym 2 dywizyi stawał 
podoficer 9 kompanii pułku królowej Augu 
sty, Thau„ •(}Skarżony 01 poniewieranie żioł
niierzy w 345 wypadkach. Dnieb 19 li1pca 
żotnierz faspers, ZJOstają1cy pod zwjierzch
nktwem brutalnego p.oidiofi·cerai chciał sob~c 
życie odebrać. Strzelił sobie własną flin
tą ślepy nabój w twarz; ci ężk0t rannego ·od 
stawi·o1no 1do lazaretu, gdzie idlugi czas prze 
leża.ił, walcząc ze śmiercią. Zdołano go je
dnakże uratQ•Wać, ale twarz jego przez wy 
strz.ał zupełnie jest zeszpecona. - Wypa
dek ten wykryl bmtalne czyiny jak!i:ch &i ę 
pjadoficer dopuszcza/ nai podwladnych. Do
wie<lz'iono mu 345 wypadków spon~ewiera 
nia, do który.eh też Thau się prz,yznał. 
Prócz tego dopuśdł się jeszc·ze innego kary 
g-0<lneg01 czynu; po~y-czat bowiem oo żoł
nierzy pieniądlze -0d 5 fen. do 6 marek, co 
mu również udowodniono. Sąd! skazał bru 
talai na półtora roku wf.ęzienia i degrada
cyę. 

Ro.zmaifości. 
l(lasztor na górach Swiętokrzyskicb. 

W mim 1906 uply:wa 900 lait ()dJ chwili 
WZJ11;i,esienia przez Boleslawa Chr.Ybrego 
·klaisztom t kościo~ai na górach Swtiętioikrzy
·Skfich. Byłto, to w mku 1006, choć już d:a
wrtiej istniał tam modrzewiowy kościólek, 
'2Jbud-O!Wainy jaikoby prz.ez Dąbrówkę je·
szcze. W kfasztorzc fundator osaidz.1ł 12 
benedyktynów z MQnte Casino. Jak 1dlo
noszą ,,Gazecie kiielecląej" ~ powstailai myśl 
ur.ządzeniai uroczystego ob.chodu 900-lecia 
w. roku przyszlym w d;n!:1u 14 wrz.eśnia, lub 
wcześniej, 3 maja, jako w dniach odpust-01-
w:y;ch. Stara ta1 świątynfa.1 wi w11·ekad11 XIII 
i XIV jeszcze o<l!grywala notę taką, jaJk })Dź
·nl! ej Często1chmva. Schodzilri. się tam (J;c
wsządl pątnicy, aby oddać hold drzewu 
l(rzyża św., które w. dużym ulrumku ofia„ 
rQ.IWlaf <lo p(erw0-tnego kościółkai św. Eme-

•adeałanol 

Jak widać z dziatu lffiseratowe~ p-ole 
ca tam p. Schreiber i sp. z. Herne, ul Dwor 
cowai obuwie bardro tanio, kto zatem 
ze sklaidóv.n kupuje obuwie, winfon iść do 
p. Schreiibera, najprzód, że ·~·buwie tande 
a1 potem, że p. Schreiber poleooi swe towa~ 
ry w gazecie podskiej. J aik w. tygodn~u 95-
fenyg,l()wym, tak i teraz kaidly będzie z za„ 
kupna zadowolonY!.· P. Schreliber ma też 
PolSikie chustki itd. Personal p. S. mówi 
~polsku, w~ęc każdy w ję.ztyku ojczystym 
ma.że zJstać obsłużony. 

Towarz. św. Wojciecha w Wetter n. Rurą 
donosi swym członkom w Wetter t Her
decke oraz gościom w -okolicy iż w nie
dz~clę 24 września urządza swą' zabawę w 
z~mkniętem kólku. Zabawa flOZP,OCmic 
się o godz. 4 po p-0l. na sali p. Overhecka. 
l(toby z n!iec.zlornków w zabaw~e chciał u
dzi~ał br~ć, to s~ę wprzód na; czlonkai wpi
sac musi. Wpis wynoisi 50 fen. , i 1 mr. 
nai sztandar. 1(3!pelę dosta•r.czy nam p. Mi
chal ·Walko1wiak z Altenessen. O liczny 
ndzrnl uprasza stlę. Zarząd. (2) 

Towarzystwo św. Józefa w Ewing 
urządza1 w niedzielę, drnia: 8 października b. 
r. 11 roczniicę swego istni·enia na• salh pani 
I(lodt, polączon.ą z koncertem 'oraz tea
trem i taflcem. Bratn~e t10warzystwa, któ
re zapr·oszeniai otrzymały ornz te, które nie 
otrzymały dlai brnku adresów, a raczyłyby 
nas swą o.becrnością zaszczycić, także u
przejmie zapraszamy z chorągwliami , lecz 
bez pałaszy. 

Zarazem upraszamy .Rodaków miej
scowych 11 zamiejscowych na naszą Ur-0'

czystość. Przyjmowanie bratnich towa
rzystw w lokalu p10si:.edzeń u p. Bakow;ca, 
Chausseestr., o godz. 2. O g·o<lz. 4 uda.my 
Siię ·dla· k-0·śdola na nabożeństwo polskie. 
Po na:bożeństwie d·alsza uroczyst()lść na 
sali. Wstępne 1dla czPonków 30 fen., dla 
gości 50 fe.n., J>rZY ka.sie 75 fen. Uprasza 
siię czlonków i Rodaków o jak najliiczniej
szy u<lz1al. Zarząd. (3) 

Wiece „Swiętojózaiacia" 
·Jdib.ędą się dniai 24 bm w DGrbnundz\i.e na 
sali P. Schaf.er (Zum Thierpark), Leiibnitz
str. o godz.. 4 pOł P-Ot W Oberhausen na 
sali Kolteir przyi nowym rynku o gi0diz .11.% 
przed P'Ol. Wiece w Gerresheim p. Dyssel
·dJorfem, Horsti-:Emscher, I(astrop, RecUlng
hausen-Si.id Bmch się <lla ważrnych prze
szkód nie odbędą. (1) 

Komitet „Swiętojózafacia". 

Postbestellungs~Formular. 
Ich bestelle hiermitt bei dem T(aliserłi

chen Postamt ein Exempłar der Zeitung 
„Wiarus Polski" aus Bochum (Zeitungs
pre.isliste 128) fUr das IV. Qu·artaJ 
1905 und zahłe an Abonnement u. Bestell
gełd 1,92 Mk. 

„Towarzystwe św. Józefa ·w · Wa.mte 
.· ·JO,~ d.'.l wiadomości swym członłrom. ij 
~ medz'klę dnia 2_. września odbęd7.'.e sie 
"flalne roczne zebranie o godz. 4 i obór oo.
Wego zarządu. O iak naitecznreJ~w udział 
w zebraniu uprasza Z<Ił'ząd. (3) 

Baczność Polacy w Brucbu ! 
Gł!osowanie do reprezentacyi rkościel-t 

nej od.bę<izie się w poniedzialek 25 wrze• 
śnia w loka1Ju p. Kuchema od! godziny 9 d() 
11 przed poludniem, po południu od godz. 
3 do 5. O Hczne stawienie 5'ę do urny wy. 
borczej priosi się wszystkich pa,rafian z 
Bru chu. l(omitet. 

. ~waga: Z polskiej strony są posta~ 
wnenr: Walenty Mroskowiak, Stanista\V: 
Tomczak, Franciszek Janasik, Marcin 
Skrzypczak, Walenty l(arp,'ński, J akób 
Jiaży. Z •niemiieckiej: Iienryk Bussmann 
Wilh. Demes, Jakób l(leynmann, ttenryk 
Lticke , Józef Rive, Bernard: Roitthoff, Józei 
Ungru, Jan Vrolmer 1 Jan Wilims. 

Wszyscy parafianie wspólnie glcs.u
wać będą ·na wymien:ionych powyżej kan
dydatów P ctlaków i N,lemców. ' 

Baczność Altenbochum-Laer ! 
. ~Yb.nry d(), zarządu U. reprezcn tacya 

k0sc1el1ne1 odbędą się w Altenbochum na 
s.a.IJ p. Straetlinga w poniedziałek dnia 25 
wrześn'.'.a od godz. 10 rano do 50 p o Pol. 
My Polacy postawiamy do zarządu Woj„ 
ciechai Grzegorskiego, do r·ep•reizentacyi Ja
na Budzińskiego i Stamslawa Sz1ymyśkka. 
~za~. Rodaików upraszai się, ażeby każd~: 
~ak Jeden mąż się stawul do urny wybor
czej. Pokażcie Rodacy swą go·rliwnść. 
abyśmy się zawstydzić ni:e Potrzebo\valt. 
O to wa1s proszą 
Jan Paszkowiak, Walenty Wosiek, Marcia 
Rydzyński, Wojciech l(aźmierczak, Michał 

l(aźmierczak i Leon Zmyślony. (1 ) 

lllEl!lllilll!llBllll!lillll„.lll!łmJ&jlQiE~T&1F~~ 
DYWANY każdego rodzaju i wielkości od

pyla, czyści i farbuje, odnawia i oczyszcza z 
molów. FARBIERNIA GALLUSCHl(E PRl\l-
NIA W BOCHUM. Tel. nr. 911. ' 

Filie: Hołstede, tternerstr. 259; Hcrne-1 

Bahnhofstr. ~2. 73, 134; Eickeł, Rohl:t1głla1""' 
sen, Linden, Hattin2en, Langendreer Wittgu,. 
Annen, Werne, Liitgendortmund, M~rten. 1(:11„ 
strGp, Wattenschełd, Kamen, Marten, Dortmund. - -r~~~~~~~~~~~~~~ 

~Ludwik Gola I •. * ~ w Kamen i. W. 11t 
~ ~. ul. Dworcowa 22. B h h f t 22 tn: 

I a n os r. . ~ 
. Wykonuje podług na.de3ł!łnej fotngrsfi ~ 

lit. JUŻ 20 pocztówek za 2 mrk., po najt•ii- I~ 
'!Ił· s.eych cenach powiększa obra21y, (kredka 
Ut akwarel, pastel). Broszki, śpilki meda.lio- ~.~ f 
~ niki, p1erśeiooki i obrazki na 'szkłe lub t· 
~ semimioiaturowe, już od 50 fen pocz,;wezy. ~ 
i/. Różne widoki i pami„tkl podług nade- ~ · 
~ sł~yc~ poeztów.ek lub >YBUnków po zdri- ~ * ~u~~•Jąeo tanłeJ cenie. Wykonanie większej ~ 
• 1losc1 podarków dla. składów galanteryjnyci1 ~ 

~ 
i s_kladów artykułów piśmiennych po jak ~t 
»a.]taflslll\ eh cenach. Fotografie .zwrac11m, i 
zas pocztówki (zawsze kolorowane trr.eba ~. 
nadesłać nie bywaj„ zwracane. m: * (1) Pl'1'Y zapytania.1.:h proszę załączyć zna- ~ 

~ cał'k na orłpow'.edź. 11ł' 

,.,..-~~~~~~~~~J 

ryk, SY111i Stefana, króla węg~erskieg-01. !(o... Obige 1,92 Mk. erhaJten z.u }labe&'ł, be-
ściót posiada! obrazyi Smuglewi'Cza. Po- scheinigt. "' 

Czeladnika piekarskiego I 
poszukuje od zaraz na stałe za
trudnienie. 

Win cen ty Brz os tow i cz. cz:yn.:oni0· starnruia o uzyskanie na ten' dizień 
specyat!neg,o odlJ?ustu u Stolicy Apostnl
skiei. Zapewne także urinczystość uśwńe

..... d ....... 190 .. . . 
ł(ałserlłches Postamt • • • • • • • , 

(2) piekar.1 polaki 

w Wąnne, ul. Carlstrasse nr. 14n. • 
tllii przyjazd kilku biskupów. 

111111111111111111111111111111111111111111111• = Baczność! Rodaey ! Ba~zność ! &I 

li DARMO nie ~1 = i ale za tanie pieniądze sprzedajemy wszelkie towary jesienne zimowe które we wielkim wyborze i -
-

S... świeżo nadeszły. Pil -
Materyę na suknie od 45 f. metr, barchany kol. od 30 f. metr. -= ;; Bieliznę. krawaty kapelosze, maciejówki itd. itd. Czapki szakuly dla tewarzvstw i wszeł- [:. -

- iii kie inne t(•wary po bajecz 1ie tanich cenaeh. ~ --o ---= ~ Lenartowski & Ta!arooyk, Herne · u~a~~~~~o~a 1;:;; - = 
- M· C~ny n1zkie lecz stałe. ._ · -

111111111111111111111111111111111111111111111& 
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da.je każdemu rzadszą sposobność do zakupna 

dobrego obuwia 
tydzień obuwia 

w Herne 
po cenach tanich, po cenach tanich.· 

m.amy około 

c rei er'a 1000 sztuk męskich spodni 
tydżień obUwia 

w Herne 

z bukskinn, kamgarnu, szewiotu itd. które sprze
dajemy o wiele niżej wartości. 

za 3)35 otrzyma każdy 

dobre spodnie bukskinowe 
tydzień obuwia 

w Derne ...- na z i Dit;.--. 

P1·osimy zważać na nasze 15 okien wystaWnych. 

Schreiber ·w Herne, 
interes cb.rześc.tański. 

•••••••••••• dl~t~~~=y!iw 
• Baczność Polacy w Bruckhausen ! • 

wykonywa 

• Szanownym Rodakom w Bruckhausen • 

• 

i okolicy donoszę, H: od pler-wszego ~- • 

prędko i tanio 
Drukarnia 

,,Wiarusa Pol· . 
ski ego" dziernika przenoszę moje k r a w i e c t w o 

wraz z całym składem materyi z domu 

Inspektor • 
przy ulicy Zielonej ( Grilnstr) do mojego ~ 

C własnego budynku przy ul. Albrechtstr. nr. J:a ~ 

• 

li! 27. Jak dotąd, tak i nadal staraofiem m-0- 1::1 • dla pierwszorzędn. u bez-
:: jem będzie WSZYStkiCh moich OdbfOrCÓW e piPCZenia ll& Ż:YCie, nie-_., a szczęście, ognia itd. przy 

• 

~ jak najlepiej zadowoli~. Zarazem zwra- • stałej penay1. Nieza.wr-
fl) cam uwagę, aby żaden z Polaków się nie f,IJ dowcy otrzyma.ją wsh-

zmylił, ponieważ obok mego interesu znaj- flfl z6wki. Piśmienne i'.gło-
ł: dować Się bPdzie żydOWSkf interes, Więc .-il • nenia pod Jit, 7249 do 
... "( -.. Ekepedycyi , .Wiarusa 
C proszę uważać na moje polskie nazwisko. 511 Polskiego" w Bochum. 

• •• 
Cl Nie dajcie się Polacy bałamucić od różnych ::sa 4'at (4) I 
C żydków i hakatystów, mówiących po poi- • ft 

sku. Niech każdy postępuje podług hasła: SłllŻąca Polka 
Kupujmy u swoich! • zna.i ozie mieJsce u 

z szacunkiem I Józefa Danielaka 
. • w W.ANNE, Ada 11 Słoma, Bruckhausen ulica Bahnbc.fs~. 80a. 

ul. Griinstr. 10, od października ulica • Wiązarki 
Albrechtstr. 27. 

z polskimi napisami i ta-• . „.. •. • .• „ „ „. nio poleca „WIARUS 
~ _ „ ... „ POLSKI" w Bochum. 

Baczność Barop-Hombruch ! 
Szan. Pofoni z Hombrucb i Ba.rop do· 

noezę, że z dzisiejszym dniem otwieram 

Interes 
golarsko-fryzyerski, 

prar.y ulley Kirchstrasse nr. 3., 
pny kościele katolickim w H imbruohu. 

Polecam ta.kie polskie cygary, papierosy, 
perfumy, elejki i t. d. 

Od 15 października będę miał na skład.zie, 
ksią,iki do naboieńetwa, ł!siflŻki powieściowe; 
polskie elementarze, powinazowapia, karty 
z wjdokami 1 t. d Proaze Szan. Rodaków 
o poparcie, gwarantuje rzeteln~ uaługę. 
(1) . Z szacunkiem 

Franciszek Gawroński. 

Ubrania, paletoty i spodnie 
dla mężczyzn 

podług miary, kupuje się najle

piej i najtaniej 

l·S· u firmy .._ 

M. Fromm, 
wBoehnm 

teraz Hochstr. 4 Hochstr. 4 

„„„„ .... „„„„„„ 
Za inseraty i reklamy Redakcya nie odpowiada. 

- Nareżnik BUhma. „ 
Nadzwyczajna podaż 

dla . 

rezerwistów i rekrutó . 

Para 

wojskowych ka01aszy /11 '15· 
~mr. 

ściśle podług przepisu para 8. 75, 6. 75, 

Kosznl~rno!~jskowa f~~ 
wielka sztuka 

Kuferek wojskowy l 75. 
czarny, brunatny, szary, 

mr. 
sztuka 4.50, 3.50, 2.50, 

Dalej dla s OO 
Partya ~ rezerwistów I ~ l mr. ' 

ubrań dlą mężczyzn ;;;,:;-~~;;;:;; 
tylko !Il eleganckieh modnych materyj, kolorowe i czarne Ser. I. 

24 mrk. Serya II. 

Partya 

męskich · kapeluszy moowyob 
czarnych, szarych i brunatnycb 

Pareya 

batów dla mężczyzn 

100 
mr. 

sztuka 

.znanej firmy (Her11in) z najlepszej skóry boxcalf w 10 rezmaityoh krojach para 
8?! 

DOM TOWAROWY 

firma Gebrii.der BOhm, 
B o e h u m. -....- B o e h n m. 

„ • Ok, • • ~„.( _,. „ ...... ,~.I 



Boelllm, wtorek 2&-go wneńla 1181. BOk li. 

• I 

łod1łenno pi· ~o l1do"e dla Pobk6w na ob11ytl11a, pogwft•"1.1 o'wfasłe orąz sprawea •arodowym, p0Uty~znym ł zarijlbkow) 

.Wfckotfai cod2itMiit I 'f/Y)ltkłem hi J)OŚWilłlCZDYCh 
Prndplaa kwartalna. na poczcie ł • łistowYch wYDOSi 
l mr. 50 fen .• a. z odnoszeniem ~o domu 1 mr. 92 fen. 
„W!a.ns Polski„ z.aptsany Jest w cenniku pocztowYm 

I lmtc Boże za llarc I DJczyzno I 
Za inseraty 11laci sie za miejsce rządka drob11e5tO lr•k 
ogłoszenia zamieszczone przed inseratami 40 fen. Kł11 
cz(:sto ogl'asza, otrzyma rabat. - Listy do „ WiarHO 
Polskiego" należy frankować i podać w nich dokld . 

pod znakiem „t. oolni!ch" nr. 128. ny adres piszącego. RekoPisów s:ie nie zwrac1. 

Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje się w Bochum, przy ulicy Maltheserstrasse. - Adres: „ Wiarus Polski", Boehum. - Te 1 ef o n u nr· 1414. 

Rodzice p-0łscy ! Uczcie dzieci 1we 

••wit, czytać ł pisać '° polsku! Nie jest 

Pełaldem, kto potomstwu swemu znlem

nv• .„ pozwoli? 
&QZ2!!2 

Z wypadków dnia. 

Układy przywódzców węgierskich z Ko
ro•ą nie doprowadziły dotąd do skutku. 

W hruen:iu cesarza Prnnciszk.ar Józefa 
układa~ siię ba~oo Cziraiky z węgtiersk!imi 
przywódzcami, którzy ośWiadiczyli, że pod 
stawiJOnY;IIDiJ przez KiOronę warunkami tek 
ministerhlnych ()bjąć nie mogą. 

Telegramy~ 
Ber I i n. Przybył dotąd z Paryża 

rosyjski minister Witte. 
Pe ter s b ur g. Urzędowo donoszą, 

że w Baku nastąpiła zgoda pomiędzy Tata
rami i Armeńczykami. 

Londyn. Donoszą tudoi'łld z Peki
nu, że przeciw komisyi, które miały wyje. 
chać za granicę, celem studyowanfa urzą
dzeń państwowych u innych państw i za
prowadzenie tychże w Chinach, wykona
no zamach za pomocą bomby w chwili, 
gdy ruszył pociąg. 1 członek komisyi jest 
ciężko ranny, 7 odniosło lżejsze obrażenia. 

B a k u. W ostatnich rozruchach na 
Kaukazie zabito 652 osoby, spalono 482 
budynki. 

B er I i n. Na cholerę zapadło dotąd 
243 osoby, zmarło S.l. 

P a r y ż. W sprawie Marokańskiej 
nastąpiło porozumienie w najważniejszych 
punktach pomiędzy Francyą i NiemcamJ. 

Zlot Sokołów 
VII i X okręgu 

odbył się w Uib1eglą njedz.ielę w Winter
swyik w łfolan<ly!i na tamtejszej wt: elkiej 
sah miejskiej. 

Część Sokołów przybyla na miejsce 
o godiZiin[e 60, ·część o 90 z. rana. Za ka
żdą razą Soikol'i uda1}i. suę w p10chodzie ze 
sztand:arami i. muzyką na czele nai miejsce 
zlotu. 

Zebrało się P0Loru:1i okofo 500 o,sób, w 
tern przeszło 400 Sokołów. 

Po ćwiczeniach wstępnych ,OO:byl się 
współny ooiad, podczas którego wyghos-i1i 
z zapaJlem przyjęte przemówielllła idruho
wąe Ra;raińskE z Wann:e, ZmudziińSlki z Ka
stropu, I(wJiatkowsiki z Bochum, Kwaśn'ie
wski z. Bochum i Kocho\\~icz z Wainne. 

Następ'!11ie przystąp:101no dl::> Ć\vkzeń 
głównych, do któryich stanęło z obydwóch 
okręgów razem przeszło 300 chłopa. Cwt
czonlOl wspólnie .i oddziełI111e pod przewo
dnictwem naczelników ()lkręgowych dru
hów! Kochowicza z Wa1nine 1i Jankowskie
go z Marten. 

Popisy druhów wolne L na przy
rządach, wypadły znakomicie udowad111ia
jąc wf.el:kii postęp naszych Siolkoiów w, ćwi
cze.niiu ciała. · Miainow.1cie n:a pręidliku Wie
lu druhów wprost wzbudizailo podziw 
nieslychaJną zręczno,ścią 1i1 z;w;ilnnością. To 
też każdy popiis darzyll hucznemi oklaska
mi nhety,Lko zebrani Polacy, ale taikże ni1e
m1Elej łfolenderczycy, panie i panlO!W[1e. któ 
ryeh si1ę zebrała. poważne grono bądź za 
Z1aproszeniam1, bądź za kartami wstępu. 
Okloro gQdz1iny 5-tei po poluidndu przybył 
za.iproiszooy przez Pola1ków komlitet oby1wa 
telski miasta Wmterswyk, zarządzający 
salą, na której odbywały się ćwiczell\la, da
Jej waefo o'hywateli z burmistrzem m·a,sta 

na czele oraz kjlku kJ-respGndientów gazet 
holenderskich. 

Pmvlitał lfolender1czyków w zastóso
wanem doi 01kolkznośeli przemówieniu dh. 
Kv.'~ilatkowski z Bochum, dlz11ęk0iwat w i:Inie 
niu zebranych PoJaków za u<lziekmą ppi
dwójn.ym wygnańcom goścdnę oraz ·nlie
zwy'klą życzJi.wość i zalkiończyl powtórzo 
i11ym ·przez. stojących w szeregu druhów 
okrz.ykiem nai c7,,eść mia·stCłJ WJ:lnterswyku 
i caf ej łfolam<l.yi. 

Prezydent holenderski.ego kmru1tetu o
bywatelskiego, wym~eniając uścisk dłoni 
z p. Kw1iaitkowskim dziiękowal w również 
serdecznych słowaich. 

Moment byił taik ur.oczysty, ż.e wielu 
z zebrainy·ch ttolenderczyków i Pol.aików 
lzy stanęły w OICZach. 

Pio iehwtli, która jeszcze \vięcej śc.ieśm
lai przyjazny stiosunek obecnych tlo·len
derczy1ków do Polaków, zalbrał pc1110Wl11.ie 
głos druh Kwuatlmwski wskazując w krót
kich stowruch na zn.a.cze'niie d~La i na skut
ki, które <J>n dla rozwoju so'.kolstwa poils'ki1e
g10 na 0bczyźruie mieć p-0win11en. 

Po przemów1ieniu p. Kwiiatkowsk;iego 
o<lśpiew~a~::> przy dźwiękach kaipelli hymn 
narodowy. 

O godzini·e saódmej wyruszono w po
chodzie z. muzyką na dworzec, zkąd część 
uczestni1ków roziechala się do domu, część 
powróciła jeszcze na salę dla, dailszej za
bawy, którn zatkoń czy la u raczy"sttJść, a 
trwala. do rana' gl{)dzi!ny trzedei. 

Przebi·eg z1otu byl \vt<:-Otiowy, budują
cy, nastrój poważny, chwilami uroczysty. 

Niepodległość : Norwe 3ji. 
Ubi'egly poniedziialek był dniem wi:el

kl:iego święta narod!o1wego i wielkiej rado
ści dila.1 No.rwegiezyków; w dniu tym doszło 
międ~y zgromadzonymi w Kairlsztaidlzie de
legatami Szwecyi i Norwegii do ostatecz
nego pornzumienda, zapewniającego tej o
statniej zupełną .niepodległość. 

Przygotowania do zgodnego rnzlą;cze
niia się obu państw mJ:ały, ia!k wiadomo, 
prz.ehieg na ()gól bairdzo spoik()1jny. I do
:piero gdy się delegad stron obu zebralr w , 
Karlsztadzie, celem pomzumi1erni1a się ·oo do 
warnnków: zerwania unii, połwenie zao
strzyło się <0dra:zu 1i grozMo chwilami po
waiżnemi1 nawet m1wiklal!ltiaimt Norwegiai z 
pośpiiechem mobilizowai~ zaczęla armię i 
flotę, w Siiwecyi rozgorąiczkowaniie, pod
trzymywane przez !)rasę szowinn.sityczną, 
brać zaicz;ęto górę nad rozsądikl[em. Euro
pa gotowa.Ja się do oglądaini:a no\Viegb krwa 
wego wJid()IWiska. Prasa zagrainkzn·a prze 
bąkiwalai o interwencyi mocarstw Sllowem 
h0<ryzo111t na najd'alsrej pól'f1Jcy Europy za
chmurzy I · się bardzo. 

Spór szedl glównte 0i w1arownie nor
weskte na pograniiCzu s:zwedizkuem; Szwe·
cya stawiala zmliesienie kh jako n~oodlącz
nYl wa1runek uzna111La niepodleglości Norwe
gii, która znowu z swojej strony uważała 
waruneik ten za ub.Jiiżający honJrG'\Vi jej na 
rodowemu. 

Warowrne Jiogranicme norweski1e, 
stanowią<:e główne źródło sporu, dz~elą 
się na dwi1e grupy: najdalej na poilud!nlile Ie 
ży Predriksten, ai stąd w kierunku pólooc
nym kolejno Oerje, Urskog i Kotngsviinger. 
Miejscowości Predriksten i Kongsvi1nger 
były już twierdzami przed stulaty, t. L je
szcze przed Polączendem się Norweg% z 
Szwocyą :j cal-e ich położenie dioiwodx~, że 
z.a;tożone .rostaly w swoim! czasie przeciw
ko Szwecyi. Predriksten mial od' począt
ku strzed:z. polą-czenf.a ze Szwecyą, tu bo
wiem właśnie schodzą si:ie drogi niadbrze
żne 11mwesk~e i SZ\Yedzkie. Twierdza 

K1onsviniger panuje nad wielką drogą gór
ską, prowadzącą z Norwegii do Szwecyi, 
Jak wŁdzimy, obii.e twierdze zajmują bardzo 
porważne polożen[·e strategi.czne na wyipa
dek w.ojny ze Szwecyą, Że wymi·erz.onc 
byly tyJ.ko przeciw na1bliższemu sąsfadow1 
dow1odzi najlepiej ten falkt, iż po z:awardu 
unii sz:wed!ziko-norweskiej ~o·szły w zupeł
ne zapomni·enie: twieir<lza Kongsvi:tnger zo
stała zupełnie opróżnioiraJ; Fredniiksten po
zostaiwiono wipraw<l1z1ie w daiwnym stame, 
ale właściwie tylko lako piomnik hastorycz
ny, na którym, według nto1rweski'ego przed
stawnoo[.la rzeczy, bujają krzaki i drzewa 
na murach i okopach al <lZ'ieai bawią się w 
podziemnych krużgankach. Komisyai woj
skowa dwukrotnii.e wpra.wdziie w: ciągu u
biegłego wi·e·lQI (w lata1eh 1838 i 1876) doi
radzała, by stare twierdze te przywródić 
do dawneg01 stainu, na wypadek zaataJlro
wania unii prz.ez kogoś trzeciego, PkJ1 bliż
szem jednak rozpatrzeniu projekt ten1 za 
ka1żdym raz.eim upadt 

W r. 1901 rząd norweski· przedstawił 
stortingowi (parlarrne1I1towti) wnisek zbudo
wani.a wzdłuż wschodniej granJ::cy (100 
strolf1y Szwecyi) caJeg-01 szeregu waJiOwnJ, 
których punktami opancia od pólnocy i po 
ludinia mialy być obie twierdze powyższe. 
Stortiing wniosek przyjął, wobec czego 
twierdze te, które pierwloit.nl:e służyć miały 
wspóLny.m interesom, stawały się odtąd 
groź.lnem~ dfa Szwecy1. Mogłyby -0ine bo
w,iem slużyć jako {lJCJiskooale punkty opar
aia na wypadek Wlkroczenia annii norwe
ski1ej \\1 grani;,ce Szwecyi; stanowią w1:ęc o'
ne nietylkio, jak chce Norwegia, ochr8il1ę 
własnego k1raiju, ale taikiże grnźne irui1etbez
pieczeństwo dla najibliższego sąsi,ada ~ 
Szwecyi, niebezpieczeństWiO, wzrastające 
znaicznie z chW1ilą zerwamiai unui1 między o
bu państwiaim!i skandyna1W1sldemi. 

Wildzbmy z po-wyższego, że Sz.wecya 
ma pew1ne podstawy do żądania wi.esienia 
\Vairowni pogranlicz.nych. Z drugiej strony 
nie należy zap,ol!Jiinać, że urzec?;YWistnien~e 
wa.mruku tego inie pociągnęłoby dla Szwe~ 
cyi ża<liny-ch wydatków, po<liczas gdy Nor
wegiai musialaiby usunąć z W1i'elkim nakła
dem wzniesi1me budo:wle forteczne; Norwe 
gia zaś ·dzf'Ś, w ·chwili rozpoczynania no
wego, samodz1elnego życia1 , oszczędzać 
musi i gromadzić śrndki materyalne więcej 
niż kiied.yikolwiek in<llzi1ej. 

Szczególy porozumienfa w Karlszta
dzie są jeszcze niewane, nf1ewi:adomo więc, 
która ze stron ustąpiła. Fakt ieidlna:k. że 
porozumienie to nastąpi/to, dlow<Ydzi raz je
szcze szczerych dążnoścń pokofO!Wych i 
składiai iOlbu na1rodom północy chlubne świa 
dedwo poJitycznej .ich dojrza~śd. 

Kto jest uprawniony 
po udziału w wyborach kościelnych. 

§ 25. U prnwnrieni do wyborów są 
wszyscy anęscy, pelnoletni (Pio upływie 21 
roku żyda) i samodzieln~ czlonkowie grnj
ny, którz.y rok w tej gmi,nie albo jeśli jest 
kilka gmin (kościelnych) w danej miejsoo
w.o,ści, tamże zamJ:eszkują i ponoszą aię
żary kościel'ne w miarę oiążą·cego na nich 
ob0tW11 ąziku. 

Za samod'znelnych uważa się tych, któ
rzy wfasne mają mieszkanie, a1lbo piastują 
urząd publiczny, albo POISiadają w~asny in
teres lub też jako członek swrej wdziny 
prowadzą jej intere~. (Za saimodzielnych 
uważa st:ę także tych, któr1Jyi mieszkają „na 
stancyi" a sami opłacają swoje utrzyma.
nie). 

Za: saJ111JOdz,1eJnych nie uważa się tych, 
którzy madą nad sobą opiekuna lub oddani 
są pod opiekę, da·lej tych, którzy w ostat
nim roku przed wyborami z pov.;.xlu biedy 
z środków pubkznych odbierali zapo'rno ... 

gi, albo zwolnaeni zostali od pp-datków k-0-
ścieli11!ych. : 

§ 26. Praw J wyborcze nae przysługu
je tym 

1) którzy nie pos1iadaj.ą praw oby\va
telskich, 

2) którzyi znajdują się w śledztwie ~ 
P,Owodu zbrodni albo też takiego przestep„ 
stwa, które sp;o•w1odlować może utratę pnnllJi 
obywatelskich . 

3) którzy znajdują s;ę w konkursie 
4) którzy się przeszło rJk s·późniJi 21 

za,platą kośeiielnych reprezenfacyi. 
§ 27. Wybieralni są uprawmeni do 

glo~0rw~·ia czlonkowie gminy, którzy 
sk,0<nczyl1 30 mk życia· , · jeśli podtug § 26 
nie są pozba'Wlieni prawa gllosowania. 

§ 28. Ks!ięża· i innJ' slu<lzy kościelni 
nne należą doi czlJnków gminy uprawnio.-· 
nych do wył>0trów; nie mogą być róWTiiei 
wybierani. 

§ 29. Nikt nie może być ró.wnoczcśnie 
czlonkliem dozoru klościelnego i czllonkiem 
reprez.:ntacyiv koś·cielnej. 

§ 30. Wyb-Ory wy;konują się według . 
naistępującegJ porządku: · 

§ 31. CzJorrk-Or\\1te_ dozoru kościelnego 
i reprezentanci gminy muszą być wpro
wadzeni w urząd i z!Obowiązani do wier
nego spel1nianla swych obol\vązków. 

§ 32. Wybranym wolno urząd czł~m
ka. ,dlozoru kości 12lnego lub reprezentasyi 
kościelnej tylko\\ ten.czas odrzuqić albo go 
zl-Oiyć, 

1) jeśli skończyl 60 lat, 
2) łeśli przez sześć lat urząd ten już 

1fiastowali, 
3) jeśli inne ważne przyczyny i.eh unie.., 

wnnn.iaią, (nip. choroba, częsta nieobecnośćl 
lub waimnk~ słu:hby), których z urzędlern 
pog-0dzić nlie można. 

O donlioslości ·i prnw<l:ziwości1 tych p.l 
wooów rozstrzyga dozór kościelny a z 
prezesem rejencyjnym. 

§ 33. Urząd wybranego doeJru ko„ 
ścielścl'.·elnego i reprezentaicyi gminy ko
ścielnej trwa 6 lat. 

Co trzy lata- ustępuje połowa. Ustępu
jących wolno znowu }V'Ybrać. Wylooo
wani ]Jłnostają w urzędiie aż d() wpruw:a
dzenia w urząd 1ich następców. 

Wystąp~enie normuje się wedle c.zaisu 
urzęd()wania, piierwszy raz ro.zstrzyga los. 

Ziemie polskie. 
Z Prus .laehodnfoh Warmii i Maztu··. 

Hel w paw1iecie puck1m. Do powtatu 
puck1eg0r -należy póhvy.siep helski, a na nim 
osada! rybackai Hel, jalko też cztery wsie: 
Ceino".'a czyJi Cha!lupy, Kusfeld, Jastarnia 
puaka a Jastarnia gdańska czli Bór. Mia
steczko Hel oddal 1433 roku król polski 
Ka·źmierz Gd1ańszczamoim. · Lączność z; 
zlutrwnym Odańs.k1em spowodowaJa it 
~'.e~zik~ńcy tej osady są dzisiaj Ni·atnc·~mi 
I prawie wylącznie ewangielilkami. Wkrót
ce J>O 11oku 1433 wójt helski skladiać mu
si~l przysięgę, że spraw1edliwie sądZl!ć 1>ę
~1e ,,wedle prawa lutersklieg10". w osta1-
ruch cz~saich starano się tu urząd.z;ć miej
sce ~~elowe.' ale bez w.ielkiego skutku. 
Wlaśc1c:ielem Jednej z w.1J, które wystawtio
no :na p1aska~h nadmorskich, jest PoSeł dr. 
Roman Komnerowski.. 

Tychnowy. Aresztowano tu u odsta
WIOno oo więziiielntia 16-letnilego robotnika 
Toe!Xa ~Pręgowa, któcy, j.aik ~łiśtny~ 
w medlz1ełę mklul n<>żem robotnikai Platta. 

Toruń. WJec rremieślni'ków budowla
nych odbyl się tutaj na sa~fi „Muzeum". Za
ga11 go J>. Wieczorek z. TJ1runia i za 2'g'O

ctą ziebraeych mu też przewpdniczyl. Za-



,st~p:cą prze~'odmt~cegn obrano p. Jag.a,. 
~!kiego, sekretarzem pami Piotrowńcza, 
il~amF pp. ł(rasruc.kiego i Maćlrorw
slctfego. 

Nasamprzód uw1a<lomil przew.xinilczą,
cy ~branych o celach zW10lania '\Vlileca, tj. 
OOlącz.enfaJ sie rzemieślrii'ków socyaJfatycz
•YlCh i przystąpienia do wlasnej polskiej 
orga!llizacy:i, do „Zjednoczenia zalWOdowe
g<> polskiego" w Bochum, 1*Jezem udziielil 
gkl>Su redaktorowi „Oaz. Tor." p. fano
wi Brejskiemu. 

Zebr.ainlf p:ostanowi.H zgodnie di01 prze-
-mówiernia P.- Brejskiego pprzucić związki 
socyalistyiczne i utworzyć o<llrębny zwią
Jtek polski, jako filię bochumsk\i·ego „Zje
dnoczenia! za wodoweg0i polsk?iego." 

Przystąp!łoino .następnie do za~:sy,wa
niai członków., których w kilku minutach 
%apisalo Sli.ę kilkadzi·esiąt. 

funi1eważ salai dlużej nrte bylai <to dy
spozycy1, postanowion.oi obór zarządu od
lożyc na później, a tymczasowo p/OzJsta
wlić w zarzą<lzie osuby tworzące b!uro 
wiecaiwe. 

Z. Wiei. Kr Poznańskiego. 
Inowrocław. Pismo hakatystyczne 

11Kuiawischer Bote" d1011tQ0si1 z.e żalem, że 
br.atia KLotsbticher w Bronislawiu, w pow. 
strzelińs.ktiim1 sprzedali gospo1Ciarstv.10 135 
mórg „ZJiemi :ll!iem,'l.eckliej" gospodarzo1wlii p. 
Oluszk:owi z.a 51 tys. mr. 

Inowrocław. Piirma Matz et Comp. 
miała 1cłwai c~ięte psy. Te uciektly pewneg0 
razu w kwietniu na miaist.o i pokaleczyły 
idącą do szkoły 12-letnią dztiewczynkę tak 
rniebez.p~eczrnie, że umarła PIO ki1ku tyg<>i
dntiach z tego p-Otkalec.zenia. Sprawę o<llda. 
.1.0 do sądu 1i przedstawiciel tejże firany pan 
Beuschek skaizanym zostail na 3 miesiąc~ 
wręzienliia', paniesiiienie kvszitów 1i zaplace
dlf·~ IQ~Ziioom 1000 marek. 

Z Pmueca piSzi\ ham: 
W Poniecu obecnie adczuwamy bar-

"'.dzo brak polskfego i1nteresu kolonialnego i 
restaurac.yi polsk.iej - gdzieby gospooairze 
polscYi •l ok0iliic.zrui. obywatele, załaitwialący 
w P()flliecu rozmaiite interesai mogli wyp.o
cząć nai chwiJę podcza·s tairgóW( poniiedzial-

1rnwych, jarrnaJkówi i! przy inlnych sposo
boościaieh. Są wprawdz.iie teg-0! rodzaju o
ber?;e, a.ile a111~ jednej w polsktm ręku - ()d 
czasu śmierci, ai z '11ią powa.lnego upadku 
flrmy A. Ra1jewskfiiego publkzność {)·diczuwa 
ten brak coraz. dlQtkliwiei. Pomiędizy kup
cami i przemysl·()!Wcami .naszymi w Ponie-

""cu nie ma zaufania1 do. okolicy ·i skarżą się 
na brak poparcia swoi.eh, ale przyczyną 

g.ał1da naiszych rbł)otrrlll<ów i ~t')Sp;odarzy 13-0 
Jsikich, którzy na obczyitrue przy.,zwyczalfi 
sfię efo lepszego traktorw".arnlliai i Olbsluga, 
Qraz w.iększego wyb·:>.ru Wi tawara-ch -
obecnie się zna~znie zwiększyly., także ich 
potrzeby i llCh stan! majątkuwy - a .nasi 
kupcy li przmysl.owcy z tern faktem nie za.
wsze się filc;ą. Af.oiem zdantem chod:Zi tu
taj przedewszystkiem o osobi'ste za.Jety 
przemyslowca ... przedsiębio1rcy ! - czego 
najlepszym dowodem !Tu okolicllnJG'ść, że 
śp. Adam Rajewski znacznegio d~·rPobil s:ę 
majątku - a dlClipiern po jego śmierQi, .inte
res pod upa dl..- jak ludzie mów>ią - wsku
tek zaniedban.ia. Ponieważ wiadomą jest 
rzeczą, że pomiędzy \vychiodźcamr na ob
czyźnie nie jeden z rodaków, chętnie by 
do kraju powróc.1l z malem d/Jmhk;:1C'I11, a 
wielkiem dtoś'\\1ia<lczeil1iem ł wyksztake
niem fachowem; przeto uważam .sothie za 
obO\\"jązek narodowy z:wrócenia im uwagi 
na tę korzystną sposobność zapewnienr a 
sob'je w kraju utrzymarna i zdobycia sa
modz1elnego sta:nowiska. Ktoby pragnął 
dowiedzieć się bliższych szczegółów, pro
szę zgil.aisić Si'.ę do redalkcyL „Wlarusa Pol
skiego" - którai służy adresem. 

Także poitrzebny jest w: Poniecu kra
wiec P.ofak. 

Ze Slązka czyli Starej PelskL 
Z Oleskiego. W niedzielę po poludlniu 

z<loa1rz.yfo się w,e. dwo1rre we Wielkich La
sowiicach wie1kjie nieszczęście. .Knowiarz 
Cichoś prowadził byika nai pastwiska. Ci:.. 
choś chai.aJ Poprawić ·przytem porw:róz Qi

kollo glDwy byik~. lecz ten pchnąit Cichosa 
i odrzucil od si1ebie. Gichoś jeszcze raz 
chcial powróz ów poprarmć, lecz został 
pchniętYJ rogiem w szyję, . która rozdairtą 
Z10stala. Cilchoś zmarl p6Jt.ory gJdziny po 
wypadku. Nieszaęśuiw.y Hczyl 40 lat .w,ie
ku ii by! żorua1y. - G<ly późrniej chciano 
byrkaJ w obo·rze prZYWiiązać, tenże szarpnął 
się ·i wyrwa! pewinemu papobkow!il 2 palce 
z rękt. - Nde tak daw.nJi ten sam byk cięż
koOi pokaleczył pewną inną osobę oraz je
dnę krowę. 

Załęfe. Przy kuźni p, Jelonki uderzył 
koń chlopca s.zkJ·lnego inwalidy Tama tak 
niesZiczęś1iwie w. brzuch, że chlop1ec 
wkrótce ~otem zrnar}. 

Świętochłowice. Spadające węgle· ska
leczyl'y na kopami „Deutschlam.d" górnaka 
Bilerta. Ciężko rannegQ ·Jłd'staiwiono do la
zaretu knaipszaftowego, gd'zf.e stwierdZ'0nO 
że ma. zlam.alllych kilka żeber. 

_.t~ jest przed·ewszystki{.m1 to 1 że :vyma~ I ~~~~~~~~~~~!!'!'li!!'!'li!!'!'ll'!!!!!!!!!! 

Panna do towarzystwa. 
Powie~ć Ksawere1'g de Montepin. 

50) 
(Ciąg dalsz.y). 

- UdajmYi się na cmentarz ... - rzekł 
pmkura1.-0r, podając ramię pami de Oaren
nes. Wszyscy się uda~~ ku rn(i'ejscu wie
cznegOt spoczynku. 

:Raul szedł obok Piłipa. 
Szef bezpieczeństwa pJstęp.ował za 

nimi w towarzystwie prokuratoira z Beau
vais. 

- Pani drżysz, baronowo ?.„ - zapy
tal pmkura.if:or paryz.ki, ·czując, że ręka pani 
de Ga1rennes wsparta n.a jego ra.n111einiu, za
drżala. 

- Ach! panie, cz.yż mogę zapanować 
nad wzruszemem, myśląc oi tern, oo się 
dzieje? - .:xirzeikło chytre stworze.rui'<:. -
Naturalnie wierzę, pragnę wierzyć w nie
winność mego siostrzeńca, a'1e jeżeli zosta
nie dfowiedzionem, że pogloslci, które nas 
tu sprowadzńly mają sluszną podstawę, co 
za skan<llal, i jakiej wtedy nabierze wagi, 
ciążące na: Raulu -de Challins podejrzenie! 

- Oskarżenie wtedy stanie się przera
żająco ważnem, istotnie panri„. 

- Co za wstyd dla rodziny! 
Przeszedlszy dwie trzecie drogµ, Raul 

przyb\ilty J.'. nie mówiący ani slowa, nagle 
p<Jdniósl głowę. 

- Filipie ... - rzekt. 
- Czego chcesz, kuzynie? 
- Czy ty rozumiesz. wszystklo, to, co 

się tu dzii.eje? Zkąd Poclrodzr~ taiemnilczł! 
to oskairżen.ie, zdając s~ spadać nai mp.Ją 
gl0wę? 

_ Jakaś anQm~mowa i pogardy godna 
denuncyocya zapewne ... - i0drzeikl f iłip. 
_ AJe cóż to ciebie IDO'.le obchodWc,? Ja:
ki'eż nwgą być dla ciebie i;te skutki~ .. ni~ 
bq.dźże tak ponury ;i zakt0potainy1 prosze 
-cię kochany kuzynie ... widząc twoją twarz 
zm'ienioną, rrroZl1aby Stl<izić, że się oba-

TVv"'1iasz... , 1 

- Nie >0myloooby się, tak S(ł<lząc.„ -: 
,v,ysz.epta! mkidzieiniec - boję się. 

- Cóż z.nowu ! Czegóż się bojsz? 
- Ci· sądownicy, przestraszia.ją mme 

pom~.mo woli... 
- Ależ, mój klo·chany kuzyntle - rzekt 

fiUip, Podlnosząc gros tak, aiby być siysza
nym przez idących z. tylu urzędników• są
dowych - kiedy się ma spokojne su~e~ 
nie, sprnwied!Dwość nie powinaia w,zbud'zać 
oba-wy.,. Ponieważ jesteś niew,iinny, n~.; 
masz się czego obaiwiać, bądź tak spoko1~ 
nym, jak ia. , 

Raul znowu głowę pochylit i zamilkL 
l(adby bairdzo, rzeczY\vtlście posiad,a~ 

ten spokój, który, mu tak p-01 przyjacielsku 
·doradzat filip. Lecz ni.e mógl... 

Z drugiej stronyi kraty, kolo furgonu, 
stafo .ki~ku urzęcLnii.ków przedsiębf.1orstwa 
pogrzebowegio. 

WszystkP byto przew,dziiane i z góry 
przyg1otowane. .furgon ten mi:at odwieźć 
do Paryża! trumnę MaksymiHana de Va
da'ns. 

Ag.ent, poslany do· szaletu po klucz od 
grobowca, klu~ ten prZY.nltósł. 

Wtedy u<lan'O się ku 111iejscu, na któ
re.m wznosiło się mauzoleurm dbsyć wiel· 
kf,ie, lecz bairdzo prostej architektury, kt6-· 
rego fryz nosU uwieńczony koron.ą o d'zie· 
wj·ęciu g1ailkach napis: 

„Grób Pamrlii .cte Varlains". 
- To tutaj - rzekł stróż omeni:amy. 
Naczelnik Bez.pi·eozeństwai -0ttworzyl 

brąz01we drzwi i dal rozkaz dwom r:c>bot
nMrom odjąć kamień girobowy. Ci ·naty(:h
miast zabra!J. się dV< roboty. 

GlęboJde miczenie painowafo1 nai cmen
tairzu. 

Słyszano tyli© głuchy odgłos dłuta, 
młotków i drąga że"'1Jn-ego. 

· Raul ni:eruch001y bladł coraz ·bardziiej. 
Drżeniie ner,wPWe porusza~°' mu ręce. 

Pvdejrzliwe sJYOl.irzenia sądowmków 
. ·badały. go bezustannie; ·czul on na so.0b1e 
i dężar ty-eh• sJX)Jrzeń~ , 

Po upfywiie ~esięciu minut robota 1od 
murowani.a ka!Itlieni'a b,,ta skończona. Cho-

Wiadomości ze śwłała. 
Z Węgier. W środ~- przed południem 

stawił si~ u ~go śleoczego w Budaipe. 
szcie baron Banffy. Towarzyszy! imu ad
wokat dr. Józef Sebastym. Banffy praginął 
być przesluchatnym w sprawie broszury 
profesora1 A. v. Zeysigai o ttlohen220.Uernach. 
Zrzekał się przy;wileju nietykalności jako 
członek lzby1 posełsk.Lej. 

Sęc17;ia śledczy dr. Bakonyi przystal 
na bo żądanie. Nai prośbę barnnai Banffy
eg·Q zgodzJi'J się także przed:fożyć leżące w 
akta-eh jeg10 listy właisooręcZine. 

Przesluchain~e trwalo trzy kwadranse. 
Po przesluchanJ:tu <lr. Bakonyi kazait przy
nieść z kasy preizydyafnej list bar. Bainffy 
egJ. Ten przeczytał go uważnie raz i 
dmgi. Bo wyjściu z kancelary~ sędziego 
śledczego podyktował sam przedstaiwicie
lom prasy dosl·OiWny tekst l!!stu, jaiki prze
siał Arpadio·wi Ziganyemu. 

List ów brzmi·: 
Szanl()wny panie ZJ:1gainy ! 

Oglosze111ie wydania węgierskiego 
broszury niemieckiej, uważam za niewla 
ściiwe. Treść tejże zresztą wcale nie, od
p0iwtad<ł! >imteresom namdowym węgier
skim. Wystarczy, jeżeli pubkmolŚć wę 
gierska poznai ją z porniocą wyciągów w 
prasie pew<lycz.nej. 

Odniośnie <lo rozszerzenia programu 
również się z panem niie zgadzam. Pro
gram można .i należy oprzeć tylko na 
fundamencie zasaid, a nie ·wylączniie z u
wagi na tryumfy wyborcze. JeżeLi prąd 
m1ial1by mnl'le porwać, w pierwszej kinin ja 
sam będę tego żał·owaL Lecz p10'1ityikę 
robię zawsze nai p:odsfawie zaisad, ni.gdy 

'" chęci l()Siągnfięcia pobocznych celów. 
Budapeszt, 10 sier.pnia. 

Z powiażaruiem 
Baron Dezydery Banffy. 

Po, po<l'yktowani.u owego listu ba1rion 
Banffy rzekl dlo przedsta wioi,eU prasy: 

I ztego powodu rzucają na.i m!n):ie podei
rzenuai tutaj oraz w Berlinie. 

Trudino przypuszczać, bYi bar. Banf
fy podyktowaI fałszywy te'kst listu. Jeżeli 
zaś ów tekst jest wiarogodnym, tru<lino .:; o
jąć, dlaczgo naczelnik policyi w Butlape·
szcie, Rud111ay kaiz.al oglosić, iż list pisany 
fo Z;igainyego, cięijlro kiQl111prorrfituje Balnf
fyego. 

Celu nie oopjięli. Bar011 Banffy, wraz 
z trzema LnJl!ymi przywódzcami koaliJCyi 
w sobotę 01 godzinie 11-te.j ·przed po:ludniem 
stanąl u csarza; .frandsZlkai Józefa nai poslu 
chaniu. Braiw<liO·pódłoibrnj:e więc, pisze „Gł. 
Nair.", BalnffY, wej<l:zi-e jako minister w 

d'zii1o teraz o wydobycie trumny z grobo
wca. 

Ludzie przedsiębiorstwa płJigrzebo\.Ve
go wzięlh si~ d()· diztlela. Ro.bota byla tru
d'n't. 

SkończyliJ ją jednakże w aasie stosun
kmv:o krótkim'; -dębowa trumnai uk.azafa się 
na povifonniie marmurowej p-0sad'ZlkL ń' w~ -
niesllono ją z mauzioleum. 

- Kochany kolego - rzekł prokura
tor z. Beauvais do· prokurf,torn paryskiego 
- wszaik otworzenie trumny dla· wstępne~ 
go spraJWdzenia ·odbędzie się tu na: miiejscu. 

- Takiem jest moj,e zdairni'e :__ <Jdpo
\'V11edzial paryski· sądQWnik, 

Jeden z robotników Z!bliżyl sf_ę. do tru
mny z n<l!rzędzi•em do odkręcania śrub. Pi'
sarrz usiadł ·na Jednym Zi kamieni: grobo
wych, poll()IŻYl na.i loolairnaich swój portfel, a 
na nim arkusz ·papueru stemplowego, 'i 
:przygotowal si.ę d{)I zredagowanfa. protoku-
!u tej ponurej ceremaruii. . 

- ·W-yikręć śruby - rozkazał poo1ku
rator z. Beauvais. 

filip, ()dJ chwR1 o.t\vorzeIJJLa gr-0bu, z 
prawdziwym talent.em aktorskim, prZYibral 
wyraiz odipowiedni ido okolii'czności. 

W chw:1Ili u'kazaniia się trumny, lewą 
ręką zdjął z glowy kapelusz, prawą przy
łożył chustkę do oczu, aby obetrz-eć łzy, 
których naturailnie nie byllo. 

Baronowa de Garernnes klęczala i za~ 
kryrwa.jąc twa1rz. o·bu rękami, udaiWała, że 

placze. 
Raul z. oczamiL wlepi'Onem~ w trumnę, 

czul W\ swie1rn sercu odradzająCĄ się tę bo1-
leść głęboką, jakiej d1;:)św1:1ad{:z.al w chW!Ili 
pogrzebu wuja. 

Dwie lzy spły:wa?y p.o jego bladych 
policźkach. 

Sruby ::aostały wyjęte. Czlowiek 00.
kręcającYi je zdiawa~ się mieć wiele trudno-
ści. 

_ Spiesz 5'.ę - rzekł szef Bezp,!ieczeń
stwa. 

- Robię, jak mogę nailepiei, pamie .. -
rzekl - ,drzewo spęczniało wskutek "\Mil

gości, śruby, :zar~aly, ~ strasznie je 
tnl{jno wykrr:cić. 

sk1ad nio1weg<l· gabinetu. Wówczas ,Rudftax 
t jego .Jl\Omo.cn~.1.k ·radvca Ber-czy nte tylko„ 
dlostaną <lymisy.ę, łecz;, mogą pow'ędro"Wać 
do więzienia. 

Z rótay\łi stron. 
Rotthausen. Oómlk Bach ~-stal "WJ 

kop.alni „Dahlbusch" zasypany. prZe'Z! ka
mieni.ei P odrlliós! ciężkie rany. 

Bochum. Na d:worcu głównym tlo„„ 
stał się asystent kolejowy

1 

pOOl!iędrzy <:Ewa 
wa.gony, które go zgntLotlYJ na śnuerć. 

Jeszcze teraz zapisać możnai ,.Wia,„ 
rusa Polsk!iego" na. czwarty, kwartat ' l(to. 
dotąd! nie ·dar pieniędzy ~:srowemu, p0iw:i;„ 
nienl teraz. udać się na pocztę t tam ga
zety za.pisać. Rodaicy ! Rozpoiwisi:ech
majaie „Wuarusai Polskiegl)". 

Rozmaitości. 
Patryotyzm szlachty węgierskiej. _ 

Budlap-esztyński ·lwresp. 'krak. „Czasu" za
sfana\Vltai się nad poloże~iem poti:tycz
nem na• Węgrzech, z welkiem uznaniem 
wyraiża się o patr:votyzmie: szfachty i ary·
stOikrncyi węgierski.ej. .Kiedy u ilnnych na
ro-dów szlachta i arystokracya ze wzglę
dów kasto·wych uważa sóbie n~ejadrn za o
bo\.viązel_{ chiodzeni.e z rządem :i' zasiadanie 
w ?łJ.oizie rkoins•erwartywnym, to na Wę
grzech dzeje się zupełnie inaczej. 

„Arystokracya ,__ powiiada korespon
dent - IQdgry.wa w życiu poili'tycz1nem wę
gierskiem największą rolę, ale nie jak.:> 
stnoinruictW1o, a raczej „w pojedynkę'· przez 
wielką liczbę wybitnych osobtstośd czyn
nych w.e wszystkich oboza(:h. Ma.gnat wę
gi1ersku jest gorącym patry-o-tą, op-rócz polo
ru wszechświat.)W1ego wszystko w rui.m jest 
na wskfloś narl{)<lowe, „salus rei publicae•• 
każdy roozumie się w swojem rozumiaruiu, 
staiwia nadewszystko .inne a już zgofa nad 
wszelki f:nteres klasowy. Wplyw arysto
kracyi na· Węgrzech jest iak najbardzii.ej. 
zasłużony, nie polegai na żadnych prer:)ga
tyW1ach, jeno wylącznie na zaslugaich pu
bliicznyc.h, na stalej 1i wytrwalej publicznej 
Slluż.bi.e ,i bezgranicznej miłości kraju, Ma
gnaci węgierscy ni:e uprawiają polity1ki dlat. 
sportu, jeno wnoszą w nią caly zasób pra-· 
cy, talentu i poświ.ęcenia. J.eśli stosunko
w-0 wielka część przywódców polit~z.nyieh 
na.Jeży; d.10 aryst01kracyi, nie poichodz:f t1o z 
żadnegi0i prZY\Vileju klasowego, jeno ze 
zdrowej tradycyi ro<l0iwei i· śd·śJ.e narod10-
wego wych.)wania domow:ego. Czfonków· 

Na.koniec whota ta zostafa skoo1czoną._ 
- Co teraz mam mbić? -.,-- zapyta? ro~ 

ootnjk. 
- Podlnieś Wtieko. 
lkziyni·l to w jednej chwdn. 
Zdlziiwienue t przerażenie odbylo się na, 

twarzaoeh wszystkkh obecnyich, z wyjąt-· 
kem barvnowej i fib:,pa. 

Okrzyk \.vyrwal się ze wszystkich _pier 
si. 

Czytelmcy znają przyczynę tego zdzi-
wienia Iii przerażenia. 

W oitwartej trumni,ei ujrzaino Zie'l!l i ę~ 
pok·rytą kiUm garściamii stoimy. 

Prokuraitor paryskli. włożył rękę w zie 
mię, aby siię zapewnić, czy nic się tam nie 
ukrywałb, ~ patrząc w oczy panu die' Chal-
lins, zawo~al: . 

r- C0i to zinaczy? Jakaż to ninwa: wro-. 
dnia~ oowai profancya? 

Raul pomięsziny, jakby. szail.ony, stal' 
oslupp.aly, z oczami1 straosZlt1ie mzszerw
n-emi. 

- Do pana mówię! - rzekł 'Prokura
tor Rzeczypospolitej - odplOi\\toadaj pan. 

- .Kuzynie! - rze-k/l filip - kładąc 
rękę na ramierniu nieszczęślllwegOI mło· 
dz:ieńcaJ. - Wszak to ty sann jedeI11 byleś . 
przy wtożeniu trupai do trumny ty sam to
warzysz.yłeś furgonowf,·, przewożącemu 
zwlt0ki mego wuja ... 

A zatem ty1ko tyi jeden możesz wyja
śnić tę zaigadKę. Go s~ę stalo z ciatem hra-
blego1 de Va<lains, naszego wuja? Wszak 
musisz wiedzieć Odpowadiaj !' 

Pan de ChaiIJins myślał. 
- Albo! śni.ę, ałbo jestem· szalony! 
I uczul szaleństwo, og.am'.ające jego u

mysł W101be.c tego położenia, jed}'1Iliego w, 
swotm rodzaju, które z<lawa~o się be7J wyf-· 
ścia. 

- Mój kuzy'Ilńe ... panowie ... - \\'<Yią
kał z PjOttnrlleszarrriem laitwiiejsum do zrou
mieniia, arn\iże.U do opisania. - Jak wy ró

, 'Vtm,1eż jestem w naj'wylższem oburzenau 
prz.erate.ntu, jak wY1 patrzę i · nie rozumiem„ 

( Oąg ~SZYJ nastąp,i). 



naJwyis:z:-ej arystokra.-c:r~ znaleść można, 
jak wspomnialem, na listach wszystkich 
stronnictw, a; często gęsto te same nazwi
skai \V z.gola- przdwnych obozach. Czte
reclt naprzyddaid czlonków, rodziny: Zichy 

1 aasiOOa w czterech różnych stronndwaich. 
Typowy arystokrata hr. Stefan Tisza het
mani w stronn::ctwie lilberalnem, hr. Al.aid'ar 
Zichy jest przewódcą grupy kato]ńck:::>rlu·
dowej, hr. Apponyii i Bethyainy odgrywają 
wielką rolę przy boku K,iossutha, rur. An
drassy stoi na czele dyssy<lientów, hr. Ja.n 
Zk:hy na cz.ele konserwatystów itd. Poję
cie arystokracyi nie ma. więc tu żadnego 
politycZinego znaczenia, ,t nie ,d2.1wilbym się 
wcale, slysząc, że na cza.to n0w.ego1 naro
nął się po-tomek któregoś z magnackich I10-
dów''. 

Rówieśniczka Mickiewicza. W mająt
ku Mił;osz.eWlie, \V powie:eie telszewskim w 
guberniit kowiel1~kiej zmarlai śp. Karnilla1 z 
Oobrowolski'dt W-0ytkiew(;czowa. 

O.idee jej, Starnislaw Dobrow1ol.sih, był 
początkiowo nauczycie.Iem literatury tadń
skpej 1 poJskiei w szk'Ole Powiatowej ko•
wieński1ei, w r. 1819 zastąpiony został 
przez. Adama1 M/:!ckiewi.cz.a, ()tdstugującego 
stypeindyum rządowe „żmujdzkich lbów •.)
buczan11i1em", ai sam awansowa! na dlO'zorcę 
tejże s~oly. 

Serdeczna przyjaźń, jaika się zawiązala 
między ·starym klasykiem a m/.odociany;rn 
romaniyki.eim, wzmocnfona. jeszcze mieisz
ka/f1Jen'l! przezi cza.s jaikiś Miickieiwiiczai w 
ci.omku k()wieńskf m Do-browolskiego, st\vo 
rzyła w ro<lz1: nie Dobrowolskich rodz.aj 
kultu m!iekiewkZ<Jwsikiego, wśród którego 
ś. p. Wiq.ytk,1ewicza1 w r. 1821 uro<lzf.la; się, 
\\ yros1a i· który aż do swojej śmierd pielę 
gnowa!a tros:kliwńe, raizem z. lcilku pamfąt
kami po wrieszczu, iak: laską, przezeń uży 
wa!llą, a ·przed odjazdem z Kowna, Dobr-o
wolskiemu darowaną, oraz listem Adama·, 
doi nieg<0· z zagra.nicy pisa\I1ym. -

_ Po wyjściu za mąż, za naczelnika Ma~ 
iej<ł!Woyfkie\vfcz.a, naczelnika (}kręgu ak
cyzy g:ub. kurskiej, czas ja'ktś mieszikala w 1 

Kursku, a po śmferci męża r. 1870 prz,erntJ 
sta s.ię na Zmuj<lź d10 majętności· mężO!W'
skiej Miloszaijcf._e, gdzie też za.snęfai w Bo
gu w, 84 roku życia swgo•, w dniu 30 siie.r
pnia rb., zachowując do ostatmej chwH1 
wyborną pamięć i rzeźkość umysłu. 

,,l(uryer Utewski" dodaje, że w Mił~
szaJC):le, w posiadaniu syna: śp. Kamm Wloyt 
kiewi:cczowej, .P· Stan.isła1wa ·W-01ytk!lewiicza 
znajdllją s>ię jes.zicze: jedyny portret r di0:ku 
men.ty, z osobą, Stanislawai Dobrowl()lskie
go związane, które ,pjo-slużyly za materyał 
do mająceg•o1 si~ wkrótce ukazać życiory
su tego ostatniego „<lozórcy" IJłO·lskiei szko
ly lrowl: eńs!kiej oraz zwnerzchn,iik:a !I przy
iaci·elai poety. 

l(s . .l(neipp o cholerze~ lnteresującem 
będ'zie w obecnej chWIJ..li przypomnueć, ja!k 
głośny ks. !(ne(pp leczyl cholerę. StosQł
wal mi.anowncie jak zwykle wodę, ale nie 
zimną, tylko _gorąca. W tym celu kazał 
br~ gmbe prześcieradło, sklad'al je w. sz.e~ 
śoioro, maczal we wrzącej WIOdzie, ()i\Vńjal 
niem pi.erst 'l żoi.lą<lek ch.Yrego, przyłoiY
'.szy. '\Y,P'ier.w flalnelę, umaczaną w occie. 
aza/ naqerać, ciafo·, owf.lniięte w ten spo
ób, przez 25 minut, aż diop&kn n1Łe przycho

il:yi poty. Nasti;pinie maicz.al flanelę i 
rieścier.a.dlo w "\\/lodzie gorącej i ponawiial 
o dop.óty, dopóki ni-e ustaly. Leczyl też 
vewnętrznie, dając do p!ida ty.iJkę lro·nj)aik.u, 
rzeglQltoiwnego w mleku. Z 41 pa:c;yentów, 

ZO:t1JYch w ten sposób, uratow:at 40 pod~ 
zas cholery w Augsburgu w r. 1885. 
. PoJ)is gimnastyczny w Waty'kanie. 
us X <l'aje .ciągle dOWlOdY, praktycz:n~go 

()g!ą<l.u nai żyC!ie i' troskL o nowoczesne pl) 
z~by spOleczeństwa katoili!cki1ego, ·zajmu-
1~, rnliod:zieżą, }ei wYchlowaITTiem moralnem 
~zycznem. WGadomo jest, jaik waiżnym 
~nnik:iem w wychO!Watlliu są ćwiczenia 
nnnastyczne które we Wloszoech rozwinQ 

Si.~ bard~ świetnie. Przed kilku, laty 
szcz.e nie byto innych torwa:rzystJ:w, gimna 
c~ych w Rzymie, tylko -zakładane z 

ntenfa rządu. Na kongresie katolickim 
'.air.aincJi.e postantoW[ono zalożyć w ka.
e~ gminie sroiwarzyszeniai gimnastyczne 
.1eisce zabaw dla mlodzueży katolic

e1. 

W każd~e święto i niedzielę, uczniow:ie 
r~u w specyalne mundurkii, odróżmfaią
leh stowarzyszeni:~, udają się p-0d opie
na:ucz~ieki nai przecha<lzlkę na zabawy 

. ~11~to. Wplyw umoralITTiający, uzdra
aJący tyich dtnstytucyi jest ogromnym. 
1o też jest ich mnóstwo1 we Wloszech. 

Jlll sam liczy ich kilkanaśdie. Sfery li
raJ.ne uprzedztfy jednak mne w, organr„ 
~ ()gródków wychowawczych, miejsc 
ZcU3a.wyi (tlicreaton.i) ~ stowarzyszeń 
~.tY:czny~h. Stąd posuo, .że. t. rodz~1-

atQh'C}Q.e lłOSY!JatY, tam dlliect dl~ ii!t-

muastJ.·ki, ~wk.zef1, za.baw i wycieczek. 
Gl6wnego konfyngensUJ dostarczają, dzied 
rodzków niezamożnych. 

Zmarly papież Leon XIII uprzedzonym 
był co do tycll ćwlicz.ef1 gitmnastycznycb, 
ntie chciał się niemi ~mować 'i twierdz:\l, 
że dawniej nie bylo tytli „rekreatorów''. a 
ludzie byli sfilni.ejsi. Zai Piusai X wszystko 
to się 2J1Jllienil·o-. Syn ludu, rCYZumie jego p.'.) 
trzeby 11 już kazal sobie przyprowa.d,zić 
mlod:zież i przypatrywal slię }ej ćwicz~
nioni gimnastycznym w dziedzińcu della 
Vigna w Waityk.arue. 

Terazi ohjawil życzenie, aby wszystkiie 
stowarzyszenńa gimnast'Y'Czne katolickie 
wlosk/le w;yslaly delegatóWJ nai wieLkli pJi
pis w Watykanie. B~dzie to zjazd! spo·rto1-
wy, którego c:Latai jeszcze nie oiznaicz-0na i 
Qrawdop<>ooooie odbędzie stę w Pliierwszej 
połowie października. Gimnastyka, ćwicze 
ma atletyczne z w1ie1kiema pilkam~, konkurs 
kolowców, wyścigi w biega:~:1u itdl. wcha.
dzą w program. Pius X kazar wybić 200 
medali, zloty,ch i srebrnych, dla ro'.i'Jdania 
jako nagrody. Prawd'opiod0hnie popis ·od
bęcLzie si.ę w ogwmnym d?Jiedzińcu Belwe
deru. Cv.7\i'czell\Lal konkursorwe odibędą się 
bez obecoośdU Papieża, który tylka ukaże 
się w dniu mzdaniai naigród i ·ostatecznych 
zapasów. 

Wszystkie stowarzyszeiniai gimnasty
czne wloskie mają .11>rawo1 zapisywać się 
do kotnkursu do dnia 15 września. 

Wesoły kącik. 
Sposób na czyste ręce. 

Do pewnej gospodyni· w Alzasyi przy 
bywa dzi·ewczynka i mówi: 

- Mojai ziootra Anina.i kazala si~ npy
tać, kiedy u was będzi:e dileb pieczony'? 

- ·Czemu? 
- Bo chciałaby przybyć i pomódz 

crtasito ugniatać w sobotę, bo na1 nicdz.i clę · 
jest proszona na. wesele, a chci::ihby mit: ć 
czyste i dell:ktane ręce, jakie po gniecicnju 
ciasta :się .dostaje„ 

Nabożeńshvo polski~. 
W attenscheid. 

Sp8wiedź św. od 5101boty 30 września 
rano. - Kazania w niedzielę od 7H2 i o 4, 

Altenbocbum. 
Sp-0wiedi św. od· soboty 30 wrzcśrna 

po p·oł. - Kaza111ia w niedzielę o 11 ri o· .04. 
Uwaga. Przez caly mf.esiącc paź<ltziier

ni·k naiboief1stwo i odpust róża<ńcowY. 

Nabożeństwo różańoowe. 

Od 1 'Pa,ździerni!ka aż doi 2 łtsitopada 
znów odprawiać się będzie we .wszystkich 
kośdolach katoliddch wspólne nabożeń
stwo różańoowie na intencyę OJca ś~.v. Piiu
sa X .11 za klościół św. kato.Ucki. 

Ka.My Polak lub Polka, oo nie chce, al
bo 1nie mo~e rnzem z niemcami w kościele 
ni.ech prywatnie ~v domu albo w ko-ściele 
odprawii,ać tego nabożeństwa! różańcowego 
zmówi przynajmnjej 5 taJemnac rozanca 
św. i liiainię 1oretaz'.1ską oo Matki Boskiej. 

Zai kaź.dy raz. nrożna diostąpić odpustu 
7 lat i 7 kwiadragen. Kro zaś IO razy tj. 
przez 10 dn1i ·w paź<lzierndku odprawia ta
kowe nabo.że.ństwtry, różafrco1w-e, kred:ybąidź 
·W paźdz:emiku godnie si~ SJ){)(Wiada i ko
muniJrnje i potem jeszcze na 01St()lbl1JO< w klo~ 
ściele s;u; modU na· init:encyę Ojca św1 . może 
dostąpić odpustu zupetneg0. 

Kto w .rnied.zie1ę różańcową (I paźd~ier
nika) fub w ciągu oktawy tj. od 1 <lb 8 paź
dz.ierniikai włącznie przystępuje <lt0t Sakr.a
me111tów św. i jeszcze nai OStobnJ SLę modll 
na intencyę Ojca św. i przez calą akta/Wę 
różańcową odprawia cod'ziennńe tlo nabo.
żeństwo różańcowe mo~e też dostąpić ·Jodl
pustu zuipetnego. 

Qj,cow:1e i matki powinni, o dle możn.a, 
razem z. dziećmi w; domu wspólnie odpra
wiać to nabo.leństwo różańcowe prZJez 
miesiąc październik .l każdy powiin<len 
mieć w ręku swój różanaec, wszystko je
dino czy wpl:'s.ainy jest do różańca, czy nie! 

Zwyczajne modlitwy nai inte:ncyę Ojca 
św. ·są: litania oo wszystkich SW?lętyich, al
bo przynajmniej 5 Ojcze nasz Zdlrowaś 
Marya, albo też inne, naumyślnde do tego 
utożone i1 podane modlltw:Y'. 

Ogłoszenie! 

Usunięcie polskich naipisów firmowych 
nastąpilo z powodu urzęd:oweg<J1 zawezwa
nia przez pio.li'cyanta. 

Karol Ufłelmann. 
HoJ.sterh.aiusen, dinóa Zl WJrześnia 1905. 

Towarzystwo św. Ma.-cina w Deme 
®®si wszY,s~m szan. człooki0111, i ta1kże 

wszystkim sum. ~~kmn unti.es·iikałym 
w Derne i okolicy, rż Wt niedzielę, dnia l 
października urządza towanys~t> jesien
ną zabawę, na którą się wszystkich }ak 
najuprzejmiej zapr.asza. O liczny udziat 
członków. i giośdi prosi Zarząd. 

Na fundusz żelazny „Sw;iętojózafacia" 
nadeslaoo nast~pujące skladki: Bractwo 
Różańca! św. z Essen (nad. p,. rr. W.1eszo
lek) 20 mr.; Towarzystwo św. Antoniegu 
z frei.soobruch (nad. A. Zieńciak) 8 mr.; 
Toiw. św. Stanislawa z Kat.ernherg za 
członka 30 fen., 14,73 mr.; Koi(} śpiewu 
„Wand~" z Katernberg zai czlonik:a 50 fen., 
Gooid. fr. PMrz.aik) 10 mr.; Tow. św. Wa
wrzyńca z. Elbrfeld (nad. L. Dyba) 8,35 m.; 
Tow. św. Józefa z tforsthausen (nad. Ja
kob Bartkowiak) 20 m.; Kolo śpiewu „Slo
W'!ik" z. Horsthausen (nad. fan Sł.atrnina) 5 
mr. Dziś zloż.c1ni0 86,08 mr. Poprzednio 
było 30,50. W <kasńe 116,58 mr. 
(1) Franciszek Matysiak. 

Towarzystwo św. Józefa 
oraz. Tow. „Gwiazda Jedn-0ści" 

w Osteńeld 
donoszą swym szan. czlon'kom, 1iż w nie
dziielę dniai 1 października t. r. -0bcho<lznimy 
wspÓ!nie zaibawę z taf1cem dla odchodzą
cych dlo wojska nai sali p. Husemanna.. Po·
cząteik o g1odz. 4 p10i pol. Pr.ogram zaba
wy będzie każdemu wręczony. Rodacy, 
którzy by chaieli wziąć Wi zabai\.vie udz·i.ał . ' 
muszą się dać na członków za.P?sać. Licz-
ny udziia}t jest pożądany. 

Uwaga: Czlonkowie., którzy będą Jd
chodzić do wojsika, pow.inni się zglosić do 
sk.airbnilrn p. Nawrockiego najpóźniej do 
piątku, ażeby mogli swoje podarki odebrać. 
Paniny i niewiasty mają wstęp wolny. z 
Polecenia W.Bieganowski, sekr. (1) 

Towarzystwo św. Barbary w Unser-Fritz 
obchodzi swą pierwszą rocznicę iSttnienia 
polącz,o'ną z koncertem i teatrem pt. : „Han 
na z Ci-echantQfWa" w niedzielę 1 paiźdz,ier-
1n1kai. Początek zabawy. o godz. 4 po poł. 
na Wi~elkiej sali p. Gairthmanna. Muz.yikę 
dost:aiw1 nam p. Roszak z: Wanne. Uprasza 
my wszystkich Rodaków nam życzUwych, 
ażeby licznie przybyli. Wstępne dla czf.on
ków 30 fen., dlai gości: 50 fen. O licz.ny 
udzial szan. członków i wszystk:ich ~da
ków w naszej umczystośct uprasza (2) 

Zarząd. 

SKŁADKI NA SZT AND AR SOKOLI 
W BARMEN. 

zlożYli: 
Z Elberfeildu:·: Winter 6 mr., Pr. Kaubc 

5 mn., Feliks Kaube 5 mr., Jan Naidstaw1ek 
5 mr., P. Karniai 5 mr,. tt. P1gge 5 mr., fr. 
Stefańskii 3 mr., Rauhut 2,50 mr., Dutzmal 
2 mr., T. Poniltka1 1,50' mr., K. Bąk 1 mr., 
W. Bąk 1 mr., R Grus I mn., Pastu,_hai 1 
mr., P. Na<listawek 1 mr., A. Shlpianek 1 m. 
J. Czebulski 1 mr. 1 M. Czebulskli 1 mr'., Pr. 
Degursk!i. 1 mr., li. K.lunder 1 mr., J. Kacz
marek 50 fem, Sz.emeooera. 50 fen., St. 
Grellai 50 fen., Plotkowsk~ 20 fen., G'orzaw..: 
ski 10 fen., A. Zairębai 10 mr., Adamski· 3 
mr., K. Maleck~i 2 mr., Głatthar 2 mr., tto
rynzaik 2 mr., A. Dą.brawsk1 2 mr., W. Ka
sprzak 2,50 mr., Th. Defit 1 mr., l(.ania 1 m., 
Woj. Dąbrowskli 1 mr., St. Ma.iiczak 50 fen., 
W. Galuba 50 fen., Radzi·a-ni 50 fen., Tra
wińs.kli1 5() fen., Stefani.al< 50 fen., Jant Sie
p;eckii 50 fen., Grzywacz 50 fen., Bazanty 
30 fen., Gofard 30 fen., Bezler 20 fen., 
Cwietnf!k 10 fen., l(ubiaczyk z Sonnborn 
10 fen., Da.lafa z. Sonnbom 10 fen. 

Z Remschei<l: rr. Winklew~ SO fen., 
Anna1 Schraigai SD fen., Ebing 50 fen., W. 
Nawrot 50 fen., Piter 50 fen., Czlonek 50 f., 
A. Kierstan 50 fen., A. Ka1CZ1I11arek 50 fen., 
J(Jinkel 30 fen., SwitaJa 30 fen., Kiczewsiki 
25 fen., K. Dorsz 25 fen., Rejmer 25 fen., 
W. Kraje 20 fen., Antkowiak 20 fen., Bo
rzeszdmwsk~ 20 fen., Adal.1łierek 20 fen., J 01-

ske 20 fen., Wybranrec 20 fen., Wl:lerzborw
ski 1 mr„ Btąoowski. 5-0 fen., I. Inske 50 f., 
H. Kaist 50 fen., St. Nowickv 50 fen., fr. 
Domceyńsiki: 50 fen., M'. Jarwmbek 50 fen., 
Fr. Jarzombek 50 fen., A. Switalai 50 fen., 
Fr. Grzadewsiki 50 fen. 

"Z Soling.en: Jan Kortylewskv 2 mr., 
Fr. K-0rtylewsika 2 mr., J. Cyplik 1 mr., fr. 
Becelai SO fen., Bores 50 fen., M. Bezler z 
Geresheiiim 50 fen., lg. Bezfer z. Gereshe1m 
50 fen., Ow!iroa~ z Hlilde111 50 fen., Czy_p~k 
z Lel1ineip 50 fen., Mlocek z: Osterfeld 1 m1 . 

Z La.ar: Wawrz.y111 Rybai 2 mr., S. 
Czysz, 1 mr., Wo}c. Ryba, 1 mr., Mmcek 
SO fen., Midta:łczak 50 fen., Dobron SD fen., 
Bartkii ewa-cz 20 fen •. 

z Oberhausen St. Kuźnierek 2 mr., 
Hora~a I mr., M. Ratajczak 50 fen., M. Z:a
bl-Olcki 50 fen., fr . . Jurga 50 ten., MiOO.ełskl 
50 fen., Wleklil1skr. 5() fen., N-0wakowski 50 

fen., J. Walczak 45 fen., J. Binek 20 fcrlt 
J. Bandan z Oberhausen 20 fen., Olej:1'Jn~ 
Oberhausen 20 fen., S. Szymanowskli z Ał· 
stad'en 50 fen., M'. Szyunanowskl z Alsta
den 50 fen., A. Michałczak z Ne1uniihl l 
mr. Tomyślak z Neumilhl 50 fe:i., Mnilke 
z Neumiihl 40 fen., Kubi.aik z Buschhausen 
20 fen.t I(mvański' z Ober.styrnm 50 ien., 
St. Pierskaisk:i z Wattenscheid 2 mr .. Af 
Dysseldorfu w $okole 13,90 mr. 

Z Essen: Drellig 2 mr., Post 1 mr.; 
lg. Nawrocek 1 mr., S . .Kra""cz.yJisJd 1 mr., 
Wasilewski 50 fen., R.ękowsk~ 50 fen .. Bo· 
rzig 50 fen., Dulat 50 fen., Ratajczak 50 f ., 
Parysz 50 fn., Zalisz 50 fn., Stasiak 20 fen., 
Pluc.intiercaik 20 fen., KrzeSlk 20 fen., Lang--1 
ner 20 fen~, Burdelski 20 fem, Pa1terski 5() 
fen., Kwapiszewskii 50 fen„ Bulge 50 fen., 
Sprachi01wski 50 fn., K. Walczak 50 in„ J. 
PutCińczak 40 fen., J. Parys z 40 fen., J ala-
szyńskł 3D fen., Wejstak 25 fen., Kotows.ki 
25 fe:n., Gwiazdek 20 fen., N<nvaczyk 20 
fen., Winczewski 20 fen., Plorkowski 20 
fen:., Kozlowski 20 fen., Baraniiak 20 fen. 

Ogółem d.!01 tego czasu 151,00 marek. 
W szys.tk\:trn wymienionym powyżej sktad~ 
serdeczne ,,Bóg zapla~ !" _... 

Tow. ginm. „Sokół" w Barmen. 
Da1sze składki przyjmuje Franciszek 

l(aube, prezes w Barmen, ul. Steinweg ?!. 

Wielki wiec polslll 
w Marxloh 

dla całej parafii Hamborn odbędzie się w 
niedzielę, dnia 1 października o godz. 11~ 
przed p-0łucbtiem w sali p. Rosenthala, przy 
kościele katolickim. O liczny udział Roda
ków z całej parafii Hambom uprasza się 
albowiem przyjdą pod obrady nadzwyczaj 
ważne sprawy. 

ZWIĄZfl( POLAl(OW W NIEMCZECH. 
Uwaga: Gazety upra.sza, się o po-

wtórzen~e pcwyższego ogłoszenia. 

DLA POLAl(OW NA OBCZYŻNIE 
wychodzi w Bochum -:w- Westfalii już rok 
piętnasty pismo polsko-ka~oUckie, narod'O· 
we i ludowe pt. 

I 

WIARUS POLSKI 
które co tydzień zalącza bezpłatny doda ... 
tek religHno-powieścio-wy pt. 

„POSŁANIEC KATOLICKI" 
„Wiarusa Polskiego" prześladują wszysc:ti 
wrogowie robotników polskich dla tego, 
że „Wiarus Polski" jest ()lismem robotm
czem, że broni robotników i o ich dobro 
się stara. Z tego powodu 13rosimy naszycł.1 
braci robotników na obczyźnie, aby roz
szerzali to swe pismo, aby wrogowie ludu 
nie zdolali go zniszczyć. 

Prenumerara wy:oosiJ na paż.dzi,ernik, 
Ji.st-Olpad! i grud~eń 

TYLKO 1,50 MR. 
a z odnoszeniem do domu 42 fen. więcej. 

Postbestellungs ... Formular. 
Ich bestelle hiermitt bei dem Kaiiserff„ 

chen Postamt ein Exemplar der Zeitung 
„Wiarus Polski" aus Bochum (Zeitungs
preisli.ste 128) fiir das IV. Quarta] 
1905 und zahle an Abonnement u. Bes.tcl.l· 
gekl 1,92 Mk 
~A 
~·~ 
:i:i ~o 
.g ~ t° . ... ~ ~ 
.~ .. ,...., 
P.111 

"O ... 
o 'O 
~ <C 

Obige 1,92 Mk. erhalten zu haben, be
schemigt. 

. • • • • • eł. • • . • . • 190 ..• 
Kaiserliches Postamt . ~ 

Postbeste11ungs-Forrrl ular, 
Ich bestelle hiermit b~ dem Kaiiserli.

chen Postamt ein Exemplar der Zeiitwng 
„ Wiarus Polski" aus Bochum (Zedtoogs
p relisliste 128) fiir das IV. Quairtal 
1905 und zahJe ain Aboonement u„ Besteł).. 
ge:ldl 1,92 M'k 

Ohige 1.92 Mk. erhaJten zu halboo, be
scheinrgt, 

\ I 

• • • d. • • . . ... • 196 .•• 
l(ałserlkbes Postamt •••• 



•••••••• •••••••:••············· • • -· •• • • • • ę-;' ~ 

Biały Paweł= 

kowniejszy 

kt'ÓJ ma 

"an i .ł'a. 

Jlło"h. 

A dokąd tak v.ncześnie spieszysz ty mój 
biialły Pawle? 

Do krawca! Choć zemil1q, afrykański 
Gawle. 

Po df!odze w oł>erzy sobie wy.pijemy, 
I tak się razem ~nówi rozmówimy, 

Nie mogę rzekl Gawel, jestem me uibr.amy 
Mói u~ór już stary i powycierany. 

latm -r1fo tak jak ty, }esteś wystrojony, 
Ubranie masz nowe, ślicznie wygolony; 

P.alto na fubie, tak jeno się świeci 
Choć masz w domu żonę i kń.Jkoro dzieci, 

Po.wiedz! gdz,ie kupujesz, takie śliczne rze
czy, 

U żydia! Wszak prawid:a? Tego pejsatego 
Mój kochany Gawle mylkai twoja gruba, 
Kupować u obcego to }est p/olskt zguba. 

Jest obow1ąZikliem każdeg-01 FO laika 
Poplierać zawsz,e li tylkOI Rodaka . 

Mam ja1 tu krawca dawno Z1najomego. 
Ma on wiele w s.kladzie t01Waru dabrego, 

Moone nowości, ślicme matery.e, 
Ubrania, p.alta, bardzo zgrabnie szyje, 

Opowiem ai więcej, nim z glowy wyleci; 
Jest on także dlobrym olłfekunem dzj·ect. 

Ta1k WiSzystkiie polskie dzieai z Essen jak 
i z okolicy 

Zaprasza na gwiazdk~ do siebie wszy
stkie bez róźnicy. 

Więc bacziność dZiec~! W~ Paweł śmia
ły, 

Żebyście się wszystktie dobrze przyg-0to
waty, 

Bo tam Trzech Króli ze wschodu przy-
~! •1;J 

Kasper wam przymes;11e, zapas baridzo 
wie1ki 

J abluszek, pierników i w tytkach karmel
ki. 

Mekhi10ir z.aJŚ rozida, tysiąc kalendarzy, 
Obra•z.ków, książek i elementa:rzy. 

Baltazar bę<liz,ie słuchal religii 
Po polsku cz.yt.ać, Pii·sać, śp'lewać i dekla

macyi. 
Dzieci, które się jeszcze nic nie nauczyły 

Żeby się zaira.z do nalliki wzięly, 
Żeby. się z tego d..J;brze wywiązały 

I na gWJ[.az<Lkę p'odarki, wszystkie odebra
ły. 

Gdy Paweł z Gaiwlem ro1zejść s1ę już 
nii.eli, 

I się żegnając sobie powiedzieli, 
Iż ~Y napotkają Polaka! łub Włocha, 

Wszystkich ich p.ośleinYi do 

Drugi skład · ! 
w Oberhausen „ 

ul. Bismarcka 1. • 

~~~~~*~~ 

Czarny Gaweł :: • 

• • • •• •• ~l. 

• • • 
• • • • • JANA I FRANCISZKA BLOCHA. + • • ··············••:•••············ 

fr. Wosiek, 
kra,Yiec polski 

w L a n g e n d r;e e r, 
ul. Bli.icheri,tr. 9. 

• • • Najstar~:1.ym krawcem polskim • 

16 w Laar jest • 

li Jl. J) e pa • 

Polecam sią do wyk o n y w ani a 

e let!aMkico ubrał>, pa le tot ów. 

• przy~- ulicy Kaiserstrasse nr 99., • I który·· od::-ta"·ia ubrania~~ najlepiej li 
• 

i najakuratniej co poświadczyć •• 
mogą, liczni jego odbiorcy. Ubio-

spodoi i t. d. 1 ry z jego warsztatu leżą dobrze •• 

pod gwarancyą dobrego Ieżenia. 
• ~ą jak najlepiej odrobione, a ceny , . 
• są bardzo tanie. (10) • 

łJ8łoga skora! Ceny tanie! 

-

litłlil- ••••••••••••••• • 
Bacznoś~ Br~ckhausen! 

Z POCZĄTl(IEM PAŻDZIERNil(A O
TWORZĘ W DOMU SWYM W BRUCl(
HAUSEN PRZY UL. ALBRECHTSTR. Nr. 
31, INTERES SPECYALNY TYLKO LE
PSZEJ GARDEROBY GOTOWEJ DLA 
PANO.W I CHŁOPCOW, ORAZ GARDE
ROBY DO ROBOTY DLA l(AŻDEGO ZA
WODU. JAK WIADOMO SPRZEDAJĘ 
ZA WSZE TYLKO PIERWSZORZĘDNE 
JAKOŚCI, A ŻE ZAKUPUJĘ RAZEM DLA 
OBU MYCH Sl(ŁADOW, I ŻE ZADA WA
LAM SIĘ BARDZO MAL YM ZYSKIEM, 
PRZETO CENY MYCO: TOWAROW 
SĄ ZADZIWIAJĄCO TANIE. PONIEWAŻ 
Z ZASADY NIE MAM NA Sl(LADZIE 
TAI( ZWANYCH UBRAŃ FABRYCZ
NYCH, LECZ WSZVSTKIE UBRANIA 
ROBIONE SĄ PODŁUG MOICH WSKA
ZOWEI( I PRZEPISOW, DLA TEGO MO
JA GARDEROBA MOŻE ZUPEŁNIE ZA
STĄPIC UBRANIA PODŁUG MIARY, 
NA WET ZUPEŁNIE NAJTAŃSZE. 

MOJE CENY SĄ ZUPEŁNIE STALE, 
ALE BARDZO TANIE. BĘDZIE DO
BRZE, JEŻELI KAŻDY Z ZAl(UPNEM 
ZIMOWYCH UBRAI\J ZACZEKA DO OT
WARCIA MEGO SKŁADU W BRUCK
HAUSEN. WSZELKIE NOWOŚCI ZO
STANĄ KILKA DNI PRZED OTW AR
CIEM WYŁOŻONE W OKNACH WY
STAWNYCH. 

DZIEŃ SPRZEDAŻY ZOSTANIE W 
NINIEJSZEJ GAZECIE ZAPOWIEDZIA
NY. 

Jakób Rothschild 
w Ruhrorł, . Konigstrasse nr. S. 

---- Filia w Bruckhausen, 
ulica Albl'ecbtstrasse nr. 31. 

·-

Fritz Nolting 
Alte Post. 

nar. Heinricbstr. 

\Vszelkie rzeczy dla 
rekrutów . 

•• • ••••••••••• i ,.,.g,.r,~~; •• ~f~f!~r.u. 21, : 
· na.przeciw 4ł 
• Restauracyi Stemberg. • 
• Polecam się do wykonania dobrych ~ 
• 'TRWAŁYCH obrazków po cen!l.ch rze- • 
• telnych. • 

;••••·········· 
? ostbestellungs-Formula r. 
Ich bestelle hiermitt bei dem Kaiłserli

•••••.• „ •••.••• 
: 150 funtdw kartofli ł 
• od 3,50 mr. począ\VS7.y. ~ 
e G o t t f r. K o 11 e n, I 
• WaUeascbeid, Hoeltstrasse nr. ~~- • 

• •••••••••••••• 
W Księg. , Wiarusa Polsk.' 
Bochun1, 1\falthe;,erstr. 17 

można nabyć 

papier ltstowy 
z pieknymi polskimi napisami 

Cena za jedn.ą trczkę z 5 arku. 
szami 5 kop 0 rtami Ut fen., z prze
l!lyłk4 Ul fen., Kto z mówi od razu 
20 teczek, otxzyma przesyłkę franko. 
N ależyto~ prosimy przesłać naprzód 
w merkach po cztowych (w liście). 

P „lecam 

chen Postamt ein .Exemplar der Zeitung $ 
„Wiarus Polski" aus Bochum (Zeitungs:- 8 

wszystkie artykuły wojskowe. 

~~~~~__;;;.._~~~~ 

preisliste 128) fiir das IV. Quairtal • 
1905 und zahle an Aboonement u. Bestell- • 
geld 1,92 Mk. • 

Obi.ge 1,92 Mk. erkalten zu .ha.ben, be
sche~. 

••.•... d ..•.... 190 .. 

Kalserłlcltes P°'stamt • • • • • • • , 

Polecam się Szan. 
Roda.kem łlo !!izyda 
sukt.-n o 1 najsk c
mniejsuch, do najwię
cej eleganckich. Sukuie 
dziecięce po cena.eh naJ
t:1ń~zy h. (3) 
llnast111iiya 

Jla1erowska 
w Kray, Kortstr. 16. 

puter. 

koliczności bardzo tanj 1 

Bochum, Wilhelmstr. : 

w Bochum-

Szanownym Rodakom w Karnap i okolicy donoszę, 

otworzyłem dnia 1 września 

skład garderoby męskiej 
podług miary. 

O łaskawe poparcie prosi z wysokim szacunkiem 

Franciszek Piter, 
krawiec polski, ulica. Stioaestrasse nr. 36 1/ •• 
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Wyc.hodm codziennie z wYł1tkiem d'llł pośw·iateC%m"ch 
Prndplata kwar~ln1. na poczcie i • listowych wYllosl 
J 111r. 50 fen., a z odnoszeniem do domu l mr. 92 fen. 
,„ Wtan1 Polski'' zapisany Jest w cenniku pocztoWYm I 1m11 Boże z- llarc I OJczyzn1 ! 

Za inseraty J>laci !ie za mieJ!ce rządka drob11ego .triti<t.• 
ogłoszenia zamieszczone przed inseratami 40 fen. K~ .... 
czesto ograsz.a. otrzyma rabat. - Listy do „Wiar1111i:. 
Polskiego" należy frankować i podać w nich dokł•ll ··· 

pod ~nak!em „t. polnlscb" nr. 128. ny adres piszą,cego. Rekopisów sie nie zwrac 

Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje si~ w Bochum, przy ulicy Maltheserstrasse. - Adres: "Wiarus Polek!", Bochum. - Telefonu nr· 1414. 

Rodzice polscy t Uczcie dzieci swe 

· -'wić, czytać I pisać '° polsku! Nie jest 

Pełaldem, kto potomstw11 swem11 zniem
JIQ'• 1ł• pozwolł ! 

Z wypadll6w dDia. 

Now~ represalia w Polsce: pod Moskalem. 
J1enerali-gubernator SkaUon PIOCZiYIOO 

rzą<lI2Jlt się w; Warszawie w duchu dawmiiej 
szych oslawuonych satrapów. Nied!a:wno 
wytdał znany rozkaz dzieinny, żądaijiący 
wilęcej stainowczośd i bezwzględności od 
wo:iSkai prey tlum1:,eniu rozruchów, a! teraz 
oglosil ·nowe draik!Ońsltie mzporządzenie. 
Opji.ewa .c>1no1, że wszyscy przyipadilrow.i 
świadko~vie zamachów, napaśd lub kra
dzieży wezwani di01 pomocy, a >Old!mawia
jący jej, jai}{1oteż odmawiający udzielenia 
objaśnień, będą karani· trzymies:.ęcznem 
w~ziemem. ·W rnzie stre}ków ·rz.e-źn~:cy, 
pieJrnrze, robotnicy gazowii1, wo00ctiągowi 
i tramwa.~of\Vi, biorący udział w strejku, 
P01d1e;gać będą karz.e trzy.nl"le·sięcznej 
twjer.d!zy. 

Rz.ąd rosyjski postępuje sob~e teraz we 
<Uug recepty socyalistów i' tertoirem odlpo
wńiada na toror. Tak z la.slkii socya1Listów 
ci,erpiieć musi cale sp()Jecz.eństwJ pti1Jskie. 

W Moskwie odbywa się kongres ludow
ców rosyjskich. 

W kongresfo, który WJ poniedz1:·aJek 25 
bm. roiz:p01cząl obrady, biorą także udziial 
przoostawilciele Polski. Mi1nister spraw 
wew1nętrznych d~ł pozwf::>iLe·f11ie na 0dbycie 
kongresu tylko pod pewnymi· warunkami, 
mrammvticie wolno obradować tylko na>d 
trze.mai punktami : 1. czy z\:iemstwo dem-Oh 
kratyczne mar wziąść uid'z1ia\ł' w wyborach 
<lio Dumy? 2. kogo postaiwtić na kaintly<la· 
tów? 3. jak zorgamizować wybory. 

Telegramy~ 
S t o c k h o I m. Ogłoszono już warun 

ki, pod którymi nastąpiło pornzumienie I 
pomiędzy Szwecyą i Norwegią. 

B u d a p e s z t. Spór pomiędzy Ru
munJą i Grecyą zaostrzył 5€ę tak, że spo
dziewać się można lada chwili zerwania 
iłosunków dyplomatycznych. 

M a d r y t. l(ról hiszpański odwie
dzi Wilhelma Il dnia 6 listopada i uda się 
następnie z Berlina do Wiednia. 

B e r I i n. Na cholerę zapadło dotąd 
w Prusach 246 osób, umarło 85. 

Polacy na obczyźnie. 

Nowe czyny „bohaterskie" policyi pruskiej 
w l(astropie. 

Donoszą nam: 
„W niiedzielę, dn,,ia 24 bm. obchodz~ló 

tutejsze Towarzystwo św. Wawrzyńca 
sw.ą roc:ztrti'Cę w zamkniętem kółku. 

Okob01 god'Z1iiny .% 12 w nio-cy iprzyibyło 
na salę 5 pobicyaintów. Jeden z nich ud!al 
si·ę do kapelri i 'Z.aka:zał jej g.rać, a: uiczes.tn1i
ków zabawy wez,wan/O do opuszczen1:a: sa:
H w 1{) mlinutach. Wszystko 'Za,bileralo się 
•dai v.ryjścd.a, aile, że byl'01 tylko j.ednlo -wyj-
1ściie, więc rzec·z oczywista, że oklOlo 700 
lu<lzt nie moglo sa:li' -0ipuścić w 10 mli.nutaich, 
do czego P,Olii1cya1nci nagllili w sposób J11ie
zbyt delikatny. I w salr 1i na/ ulicy; pollicya 
Widiocmie znów chciah s.ię popisać swą 
.c.iętQścią. Trzej mężczyroi1 lil iedlnaJ kobie
ta oo.riieślti takie rany, iż trzeba ich było 
llłehvietć do domu choryieh·. , ___ _ 

W ponńedz<'iałek rnno aresztoiwan~8' 8 
osób. 

Zaba\.vai mia.la trwać do go'dzli.n.y 2, a 
brali w niej udzia~ czl0nkow.ie fr wiprnwa
dz.eni1 ·przez nich goście, zaitem polkya me 
mia~a najmniejszego prawa: do krioiku, jaki 
uczynlila. Knolk to też g.odm~ najsur01W1S~i 
naganiy, gdiyż skoroby się okazało, że to,.. 
wairz.ystwoi postąpilo nieprawnie, toi czasu 
było Po za-ba'W)ce dos.yć, aiby łe pOloiąg.n.ąć 
do od:J)OIWiedzia1lności, ai nae wywolyw.ać 
zajścia, jakilch Ś\Vi1a-Oikami byli-śmy w I(a
stmpie. 

Wobec tak niesłychanego postępO!Wa
nUa poliicyi, przypomnna1jącegoi ŻY\\TO sto,_ 
sunkli moslctewsklie, to1\V'a:rzystwo zamie,
rz.a niai driOldze pra:wnej dochodzić swych 
praw. 

Wiec w l(Jettwitz. 
W I(lettw.itz na Lużyicaich vdibyl się 

za starainiem .druhów Szafrańskie.gQ i Krau 
sego w1iec „Zjednoczenia zawodp.wego 
pi::ilskiiego", w nJi>edza'e}ę dirl\iai 17 bmL 

Wiec zagaiil druh Szafral1ski z Annahu
ty, który też mu p-r.ziewodn\iczyl. Ukon
stytumvawiSzy biur.o wiec'OIW'e, udz:ilelil . 
gl10su druhowi Regulski:emu z Thammu. 
Dh. ReguLskd roizW1odzJil s:ę długo o kasach 
chorych., 0i zabez'P'ie:czeruiu w r.azie nli.eszczę 
śliwiegio wypadku, oraz ,Ol zabez,1'ecz.eniu 
na starość i niemoc. O wszystkliie trzy 
zabezpieczeniial potrą·mwszy, objaśniał zgr.J 
madzoinym przedewszysfui em zai}Jezipie·cze 
nrt·e wrazie ni:iesz.częślLwego wypadku, po
dająic liczby z. statystyikli, którai wykaZlllje, 
iż nieszczęścia z roku na1 rok siię powiięk
szają. Ażeby zapoibiedz, pJmnażainjiu się 
rl[ieszczięść przy pracy, łączyć SJię powinrni 
roboitnicy w związki za!W)::ioowe, a roboit
n::ccy1 po,Js·cy 111aileżeć powi11J11i wszyscy do 
, ,Zjednoczenia za'Wlooowego pJlskiiego". 

Wiec oobyl się przy dość licZIIlym u
dzi·a·le !fi wromWIO. Zgtosi:Jo· srę kilku Ro
daków na członków. 

Szczęść Boże! 

Arcybiskup Symon w Ameryce. 
BaJWiący już od kil!kru miesięcy w Sta

nach Zjeidnoczooych arcybiskup Symon, w 
końcu bm. powróai do Rzyimu. !jPrzed 
wyjaz<liem - pisze „Polak W1 Ameryice" -
ks. arcybiskup mai zwtiedzić jeszcze wide 
parafiit polskiich w PensylwaniJ, Rood Is
land, New Jersey t NIQiWYl11 J101rku, ma 
więc bardzo malo ·czasu i musi się li.czyć 
prawie z każidą g0021mą. Boi swiolem prZY'.
bycm do Rzymu, ks. aiocytfrskupi Symon 
przedstarwi .natyichmfast spraiwiozidainJie Oj
cu św., i .opowie mu, co tam w Ameryc;:.e 
w.id'Ziiial i slyszal, oraz1 jaką .zna:la:zl P:.:>1o·
nię tamtejszą. Nie wątpimy, że Ojciec św. 
powtórzy słowa: „Boronia: semper fidel1rs". 
Bohemia z1aś aJmerykańska1 i'est nJieodrodlną 
córą swojej starej Mao1erzy". Co się ty
czy Wiiaidormości, puszcx.ooej w ,Jlbiieg przez 
niechętn)lich Polakom reporterów nliem~ec
kkh i irlandlzki·ch, ja!koby 'ks. Symon mial 
stię wyrazić ujemnie o Polakach w Amery
ce, a zwJaszczai o tamtejsz1ynn klerze Jml· 
sk!im, sekretarz ks. Symo1na w ]JiśaLe oo ks. 
Kmszik11 tak się wyraża: „Czytaleś w 
d·ziernrui:ku z Detw1irt: ÓW gł10 ,s oszczerczy, ja
koby arcybiskup mial ])O!Wiedlziee, że kler 
polski' w Ameryce nie sooh na: wysolrości 
sw0Jego1 P!()!W!Olania? Oto arc.ybuskup ener
g'kzniie zaprotestowal przeclwiklo1 temu i 
jest oburzony na· autora tej insynuacyll" 

Zlot Sokołów IX i X okręgu 
a cie VII i X, jak przez p-0t111ylkę v.r.y<lruko.
waino, odbył się w ubiegłą nie(lzi'elę we 
wr1nterswryik w łfolandyi. Byl to mer
wszy zlot tuteis:zeg<>' sokolstwa, z.a grainlcą, 

gd:yż „w państwae wolności dfa myśli, s!o ... 
wai i czynu" sok..:>fom naszym poo;wolenia 
na zlot nie ud'24ielicmo. 

Do wyborców Polaków okręgu 
Essen! 

W cz.war-tek 28 bm. nastąp~ą w okręgu 
Esseni wyibory ściśiejsze dlQI par.lamentu 
.plOlltl):;ędzy kandydatem pality;i centrowej a 
kandiydatem pairtyi socy.alistycznej. 

Obydwa stronntctwa zajmują wobec 
Polaków1 stattrowńsko wrogJi.e, Wliięc r1.,vzy
wamYi wszystkich wybo1rcówi Pio laków, by 
w wyblo1riach ściślejszy1ch udziału nńe wzię
li:, lecz od głosowania się wstrzymali. 

Nie zważajc1e, Rodiaicy, nai obłudne Oi
bietnkie, które Wam 'Z pewn1ością 1CZY111ić 
będą, w ostatniej chwili obyd\va wymieni!O
ne stromlictw~. 

Niechaj Niemcy walczą sami 'Pomiędzy 
sobą, my Polacy spetnHiś.my nasz Olb.:>wń.ą
zek nanOOJ()l\.V'Y i oibywatelS'ki dinliai 19 wrze
śnia glosując ina kandydata naszgo p. Józe
fa Chociszewskiego. Z tych samy.eh przy
czyn, <lilai których 19 wrzteśnia gloLSy nasze 
oddaJrśmy naszemu kanidiydat'<Ywfi nairodD
wermu, wiyipadai nam Polalkom wstrzymać 
się od głosowania we czwartek. dnia 28 
września1 . 

E s s en, 1dnli.a1 21 wrzeŚinli.a r. 1905. 
Główny Komitet Wyborczy Polski dla 

Westfalii, Nadrenii i sąsiednich prowincyj. 
Apolinary Wojczyński. fan WiiJkowsik1, 
B. WriJkow.s:ki, Mlichal Depa, An<lrzej Bu
dzyński, frnndszek Bogaooi, Tomasz Ku· 

biak. 

Szpiegowanie księży. 
Z powodu rozporządizenia rej·erucy1 po

znańskiej, podlug którego o każdym księ
dizu, któryiby nie cht·ia.f d.ziiecka nauczy
oiela przyjąć do ni.emieok)ieg·o odldzi-alu 
przygot~wczej nauki db sakramentów 
św., należy dloinieść dlo ppiwiatorwegD. in
spektom szko.Jnego, P:1szą z Górnegio SJą
zka doi berlif1ski1ei „Oer.maniiL'' t~: 

,;W mteiswwościaich, zamieszkajlych 
przez lud'no,ść polską, z1{)'Staui prned! kilku 
laty nauczyciele s'J)Qw1odoiWani, ażeby księ
foim, uidzlieladący.m nauki przygotiQIW'alWczei 
dlo Sakramentów św., prnedikladać spis 
dz1tec1ii, które' mogą :nauikę 'tę paibi,ernć w ję
zyku niemieckim. Oczy,wiś.oie nauiczycie·
le, obaWliająic się nagany z góry, w spliSiie 
tym poumieszcza1hi bardzo wiele <l'zieoi,, tj. 
1 takich, !które ksi.ą<lz poi dokla<lnem i su
mi.ennem zbadaniu byl zmuszony przeka
zać do po.l!skiiegia odkhzliału. 

Wydano ten przepis jedy1nie w celu po.
piierani•a języka ni1emiecldeg-0. Czy dzieci 
zrozumieją w tym języku prawdy w~'a;ry 
śwnętej, o to bynaijmniej nie choolztił10. 
Obecni1e postępuje się ,inaczej. 

Otóż wysyła się taijne: .cyrkularze d-0 
nauczyicieli ;i wiewala ,irch S\ię, ażeby ·zaJ

chiocwan11ie swych <llusz.pasterz.y w sziko1e i 
kośoiele ipod' wziględem języko~m ki0111-
trol1CYWali i spostrzeże-ma swe/ zaplisywali 
podług prz:epi'Sanych rubryik, z których 
wynika, ·czy J jak często ioid:nośny ksiądz 
w 'Paraffo polskiej ma kazania 1n1iemieckie, 
ile dizri.ec:JJ chodizJ na inie!rni.ec:ką naukę przy
gotowawczą do św. Sakramentówi, c.z.y ty
gioidnilorwo 2 msze szkolne bywają 10<dp.ra-
Wli am e Ltd. · 

W tm sposób wychowuje sńię nauczy
ciela do szpiegowania'. księdza 6 zasiewa 
się ziarno, którego owoce kiedyś zwrócić 
s.ię mogą przeciwko' wychłoiwarwcy. Nile
który ksiądz jest mJiejs.oowym inspektorem 
wkólinym, ·co g0i iednak wcaile nie zabcz
p§.ec.za przed szpiegowaniem ze strony nau
czyciela. Pomyślmy s00te, że ksi'ądz jako 

inspektor szkolny ud.Zieli kiiiedy naurezycie
lawa slusznej nagany, natenczas nauczyciel 
da mu cenzurę „polO!]{izatora". Brt>nić 
przeciwko temu ksiądl~ siię ruiie może b<> 
nauczyciel podaje o tem pioitajemrłie1 a ksLę
d'za się nie zapytają, jak rzecz się ma. fo
żeH toi częściej się powtarza, tv1 ksi.ą<lz na ... 
myśleć się musi, czy odipowliada jego go..i 
doości, ażeby w takich warunkach spraw10„ 
wać urzą'<i! ~nspeiktora szkol11ego. Oprócz t~ 
g10 zape>wniiają mnie, że n11eiktóre wład'ze 
policyjne śledzą, jakie gatzety ksiądz kart:Q„ 
~iclti 'czytuje". 

„Kiedly „Germania" już raz tę ważn4} 
sprawę poruszyla, dlOda.ie „Dz~ Berl.", PQ
wii:ninai sńę także rozejrzeć w stos1mkad1 
odnośnyich, jakie panują w obwodzie ber
tińskrej delegatury (no i we Westfalai .i Nad 
renii. Red. „Wiiar. Pol.") 

Jest w nlim w1ielu księży, którzy g.er
manf:zują lu:d1 polskf., aiby się prz1yp0001b:ać. 
rządowri. Są naiwet tacy, którzy na lud 
polskli nasyłają w.ręcz policyą, gdy ten pra
gnie się zg.romad'zić id.fa obroiny swej naro
d!OIWOści. 

Inni znów wręcz odmaiwiają zaprowa
dzenli.a polskich kazań ,~ p~lsheti nauk~ 
przyg<)'towaiwczej do Sakramentów, -0-

świadczaiąc, że nie myślą stę naini1ztć rzą
doiwii. 

~wieżo d1oooszą nam, że \V Moab'icie 
iksiądiz za drzwi wy.prosił deputacyę Plofa
ków, która chdała1. mu prz.edłożyić życze
niw komitetu kościeLnego. 

Czy to postępowam1i.e g1odlne jest slug 
Chrysfosa1, który powłedzfal: „Puść-cie do 
mnie malu czikti:ch ! ?" 

Nffech nam n.a to „Germa:n(,a" •odlpo
wie". 

Wrzenie na \V ęgrzech. 
Cesarz austryaiokiro i król węgicl"Slk . 

Frandiszek Józef przyjął we W\ie<l!nłu 
w ubiegłą sobvtę przywó<llzców węgiier
Słkich na poslucha1niu, które rvie dloprowa
dzU-01 do pożąd'ainego porozumieiruia, gdy~ 
Madzliarzy dormaigają s!!ę jęzYtk.ai węgier
skiego we wszystkiich pulkach rckrutowa
n}'.ich na Węgrzech, naitomJitast król pra
gnie zatrzymać w całej armU austro-wę
gierskiej języik niemieckL 

Wairunik.i, które postawił f ranciszek 
J 611ef są następujące:: 

I. Kwestye wojskoiWe, o łle dotyczą ię
zYtkai komendy i ięzykai służbowego, a Wi 
których ustępstw,o jest i poqiostailliie •WYklu
czonem, mają być wykluczone z programu. 

II. Podstawy pragmatycznej wspól
ności zarówno adnośniie dl()I arm\i.L jalrotei: 
do zagraITTJiiC:znej reprewntacyii, poizostają 
zuipelnlie nietknięte. 

III. Rewi.zya, podistawy z roku 1867, 
O> He chiodizi o :kwestyję ekon.om[czną albo 
inne dotyczące st:osunku wfiędizy Austryą· 
Cl! Węgrami: , nie naistąpi w, drvdze jednio
stroooiego :porozumienlia między I(oroiną a. 
na1f!adiem węgiierskirm..r..-lecz w dro<i•ze kom
promisu między obu państwamJ m0inaochi 
przy linterwien.icyi obustronnyich,rządów i. 
·z.am:ianmvan.ych, zależnie od sanikcyi mo
narszej. 

IV. Program ma obeimow.ać wbJiwią 
zanie, że kooi·eczno.ścju pańsitrwiQIWe a mia
nowliJcie: budżet paiństwowy, z,wykfy Jron
tyngent rekruta, traiktaty hainidfowe rosta,„ 
ną u~hwarone, a1 wybór delega'Cyi ~ depu
tacy1 kwotQWej bęcJ:me przoosięwzjęty. 

. V .. Pr.Jigr.am ma -0,bejnl)(Wać zobowlią
zain1e, ze pokrycie kosztów na1 te żądaJ1111a 
WPjsłmw:e, z który;ch ostaitnie delegacye 
uchłwarily raty cz-ęściowe zai lata 1904 ń 
1905, }akoteż ustawa '\\'U1slrowa, nar pod
starwae dwuletni-ej slu?Jby wojskowej będą. 
uchwalooe. ., 



POO wizględem w,ujskJowym oświad-
. -.czyi 'W!ięc kategorycznie Franciszek Józef, 
że żadnych ustępstw nie zr<>bi. Armia mu
si ·~stać iedoolitą, .a języ'k memie~k~ je
dynie używanym Wi Jrome~e. Również 
wspólność zagranicznej reprezenta'Cyi hę
·d2lie utrzymaną w całej rozciągłości. Na
tamia<st dopuszcza monamcha! możn!ość re
·wli.zyi. uniL 1867 roku, czyli W1 dalszym c1ą
gu wprowadzenia: granicy: celnej pomię-
dzy Austryą a Węgrami:. 

Węgrzy warunków Korony, in.iie przy
jęli, co oświadiczyli peln\omocniiklowli1 króle
-w1skJ..emu br. cz.ira!ky'emu. 

Powstało wnęc teraz. pofożenie bez 
wyjścia', g<l'Y'ż arni jedna· anli druga strona 
ustąpić nu chcą. 

Ziemie polskie. 
:z F~trn ~~chodnich Warmii i Ąfaztrr 

! Puck. Utraooną w,telkopaf1ską s:c
-d21ibą polską byfo w po'Wj:1ec1Le naszym nie
gdyś Rzucewo. Dobra te przez pt\v·io::n 
czas ( 10/d roku 1681-1720) pa.s~adalt Sobie
scy. Król Jan III byl trukże lkh wła~kicie. 
lem i sam tu niekiedyt przY1by:wał. Sob'.·e
scy też podobno zaJfożyl1ti tutejszy \vsp:l
ni-aly park. Za cza,sów króla J anai należy 
do Rzucewa: Oslanin, $mierchown, Pętko
wice, Blądziłkowo, Sfawato,wo, Slawató
wiko, Nan~c, Zal.istrzeWlO, Sloipieczyn, nie
które częścii Gow;:UJa, Nowegru Dworu, Be
ki, wraz. z Lo1soś1nią. Por Sabieski!ch prze
jął te dobrn Prz.ebęd:oiwski, P'D' nim 1782 r. 
GibsłOne, w koirku hr. Kayserling, doi któ
rego potomków dzii·ś jeszcze należą. 

Z Wiei. Kr Poznański~go. 

Poznań. Do111Josiliśmy1 iuż w telegra
mach o śmi,erci samobój.cz.ej dr. Karasa. 
W gaizeta!ch pioznańskkh czytamy w t=i 
spra:wte: 

Straszna wi1adomość ro21n1:1Qsfa. s1ię 
wczoraj po mi·eście nasziem, że pan dr. 
f'ranciiSzek Karas, były dyrekborr Ban\ku 
Parcelacyjnego w Pozinaniiu, vdebrał sobie 
życie w Pusz.czykO!wie, rzuciwsz.y snę pod 
JJ\Q·ciąg. Nie ulega wątpliwiości, że zimarrly 
czyn okropny popełnił wi stanie ooormal
nym; wszyscy, którzy z. ndm b~l1żei obw
wałt, szczególnie zaś lekarz.e, "'.lid sz.eregu 
już miesięcy uważali p. Karasa za czlow~e
ka: crlężko chorego. Chorobą też jego tlo
maczą się ostatnie nief.o1rtunne kroiki nie
szczęśHwego czlJ,wieka, który, gdly, byil w 
pelnl zdrowia, ,odznaczał sf.ę gorącą milo
kią spra<Wy polskiej, silną rwolą ł nlezfo
mrui energiią. Mlial na]Iep1sze intencye, 1pra
gnąl z<l'zial.ać wiele ·dobrego, lecz cięż:ką 
chlorl01ba pofWaLilai go prz.edwcześnie. 

Panna do lowarzvst\;,a. 
Powieść Ksawerego de Mor.itepin. 

51) 
( Ci"łg dalszy). 

-Go do mni,e, panie rde Chamns -
rlJekl szef Bezpieczeństwai - razum~em, że 
-opinia publ1cZtna nie myhla1 się! Vox popu-

„ llł, vox Deli!... Rozumiem, że hraibia de Va
da:ns uinarl otruty ·i; usun~ęto jego dialo, a
.fuby prz:esz;kodzi·ć srpraiwiedliwościl zna
leść materyalnyi dowódl zhroidlrui ! Ale nie 
przev.nird:zLaleś wszystkiiego, pank de Chal
lins. Nie piomyślaleś, że zniknięcie dial.a 
jest talkże <l.oWIOdean ... doWJOd:em sta.now
czym. Brak trupa w tej trumn~e potępfa 
cię! 

Raul czul str.aszną suchość w gardle, 
język wyschnięty przykpi! .mu się do pod-
111iebieniia. 

Cłrcial mówić ... 
żaden, choćby najqichszy ton r'ie wy

cfobyt się z jego1 ust, ruchy jegior w ;ydar\vat.a 
się, jak gdyby czlowieka, pozba1w1'.1Qnego 
zmysłów. 

- Ja!ktai - rzekl fiJJ:ip, udając oburze
n~e - brak eh sló:w na z:.bilcie 1 oska:rżenia, 
ciążącego na tobie! Zwf.oki1 miknęły! co 
się z n\i.em~ s.tak>? Oby<lne dvi.el0i ziaistato 
spelrni())ne! Kto z nLego korzysta!? No, 
Raulu, br:o1ń Sitę! 

I chwyfają"c go z~ rnm··ę pci1rząsnął 
nim gwałtownie. 

- Ja! - wyjąknąt nailwniec R.aJul, o'Cl
zyskując g~os ... - Mnie nskarżają 0 1 otru
cie wuja! Mnii·e oskarżają o wykraidze'Thie 
jeroo1 zw1ł·ok! Ależ to szaleństw·o· ! Wszak 
-ty temu nie wierzysz, Pi1i~ie. Nie wierzy
.cie temu, panowie? 

-A zatem wytlomacz się pani- rzekł 
prokuratdr paryzkli~ - wyttomacz, jakim 
sppsohem ztna.jdujiemy trumnę napełnib.ną 
.ziemią zamiast zwilok? . . .......... : ,AJI. 

Pe.znań. Zwycięstw-o polskie. W pią
tek ,Vliieczorem odb:vwały się w Pozmmiu 
J.!Onow.ne wybory reprezentaintów1 do ka
sy, chorych inr. I z grona pracobilorców, 
pon/ileważ odbyte przed lsi1ku tygpdniaam 
W"YOOrYJ z.ostaly; uniewamooe. Do kasy 
tej, którą rzą~il!i d10tychczas nil.em cy, na
leżą przewaiżnie pomocnicy, fryzyerskoi
ba1"'1ierscy. Wybory trwaly1 półtorej gO\
dzLny, oo 7 d-0t wpół <lio 9. Ogółem t0d<lano 
120 glosów. Lista polska zd01byilai 68 gło
sów, t:stai 1niem1ecka 52 gbsy. Polaicy zw1y
ciężyli zatem wi'ękswś-01ą iQŚIIliu glosów. 

Jarocin. Właśdi•di.el majątku Góry 
pP<l Jaraczewem p. fisieher v . .Molard! u
zyskał prawo wy.diobywalljia węgla bruna
tnego nar obszarze kilku; majątków. 
Stowe nazywać się będą „Pr1eda", obszar 
2 188 423 metrów kwadratowych a dlug1e 
188 423 metrów kwa1dratorwyich. Pokłady 
węgla tegio madą się znajdorwae pnd obsza-

. rami' 1diominiów Góry, Chytro;w~, Chwal
kowa, Kolacirrna i gmin Góry, Zalesia, 
Chwałkowa. 

Ostrowo. W si:1erp<nriu b. r. jark czyta
my w „Gazecie OstroiwSikiej", pa.n Józef 
Bamach dostał ma1pdat karny z.a t\c), że na 
iiirmie nawsano „Józ.ef Banach" .a WI me
tryce zap1i1sain.y byit „Josephus". Pain Ba
nach nie uląkł s1ęmandatu i ka·ry nalo7Jonej 
na.ń przez policyę n~e zaipladl, lecz. od'wo
lal się do sądu .. W ubiegły piątek ·odbyla 
się m1zprarwa sądoiw.a a.i p. Bafila.cha - u
uw:olnJbn()l. Pozostan):e więc nadal J óze
fem. 

Tak p()winm postąpić wszyscy, któ
ry:m po,U.cye nasyłają mandaty karne, a 
prolskie imi1ona w~dnfalyby na firanach. 

Ze Slązka czyli Starej P&lski(I 
Siemianowice. Pewien górniiik żądał 

'Od szty·gara: zaliczki, lecz nie dostał jej, po
nieważ nl1e byto do tega powodu. Ażeby za 
lkzkę jednak {iJo.stać, wpadł na orginalny 
pomysl. Udal si1ę do urzędu stanu i. za
meldowa·l urodziny chlopca. Potem pro1-

szedl z poświaidczerurem urzęd!owem' do 
sztygarn i zaliczkę d()lstał. Dotąd sprawa 
była w pprządku. Gdy ]ed\nak późnJiej 
chlopca popr-0szGino do szczep,ienia ospy, 
nie mógł naturalni.e przybyć ponieważ w~a 
le nie istniał. z~wezwanlOi przeto „ojca", 
który przyzmat się do wszystki•egio. Za le
komyślność swą otrz.ymai prnwd()podo
brui d()tkliwą karę, po1111ieważ w tyrn przy
padku cho<lz1 o sfalszlO\vanie urzędlO·W'ego 
dokumentu. 

\\Jiadomości ze świafa. 
Z Francyi. Pólurzędowy francuski 

d21ienn~.k „Temps" oglos.il niezmiernn·e cie-

- Ach! a czyż ja mogę wiedzieć? Ja
kim sposobem móglbym wiedizlleć? Któż
by m~ po:w1edzial? Tak- j'ak wy wszyscy, 
jestem wobec problematu nire d{J, r.ozwdą-
zarrnia. · 

- Spraiw;iedliwość rozwj:ąże ten pro
blemat. 

Proku,ratior R.zecz.ypDSplQJitcj dal znak 
szefowd Bezpieczei'1stwa, który dział.aiiąc w 
charakterze komisarza p'OKcyi, wyrzekł 
następujące sto wa: 

- Pa'l'l)ie de Challins \V irmieniu pr.arwa 
aresztuję pama.. 
~ Niieszcz.ęślii\Ve -dz.i ecko ! - z:aiwrolafa 

ba001!1JJi\l.."'a de Oarennes, p!acząc kriokody
lowemu Izami. 

- APesziujesz mnie pam !„. - powtó· 
rzyJ, Raul, P"'.)d '\vpłyWem prawdziwego 
szalefistwa. - Och! ni·e uiczynioie tego, pa
nowie„. nie postąp.ióe z.e mną, jark 'Ze z:brO'
dnuawzem ! Przysięgam ''~am, że Jestem 
nievArnrny,„. przysięg'am, że kochałem mo
j.ego 'W1lja, ko1chaf em calem sercem, gfę
boko„. Nie tylko przec.iiwko niemu iic ,nic 
zarni1erzalem. lecz pielęgnovv:ailem z sy
nrowskiem po·święc.eniiem. naikoniiec n1ie je
stem ani sprawcą ani spólnikńem tego1 śwnę
tokradzki·ego z1nKkrui:ęcia', il nie mogę zwzu
mieć jego· pow<Jldu. 

- Sledztwo wykaże prawdę, i prze-
k10i11'a pana oktamstw~e. 

- A w~ęc nie wierzysz mi pan? 
-Nk 
- .Testem w1ięźniem? 
- Jesteś pain więźniem. 
- Mój Boże! mój Boże! 
Raul upaid.'Jy n.a ·duchu wybuchnął lka1-

niem. 
- Sp1isal·eś pan protokul? - zapytał 

prokurwt:o·r Rzeczypospolitej p\:isa,rza . 
- Taik jest :painii:e.„ 
- Odczytaj pa.n, podpiszemy go. 
Pisarz .oicltzytal, natychmiast i proto

kut Zlostal poldlpisany . 

ka"\Vą inzmowę swego wspólprnoownllka 
z Wittem, który; po powroolie z Ameryki 
zatrzymał się w Paryżu <llai zalatwie.nla 
kli'Jku ·kwestyi, d!otyczących rosyj&lqich fJ
nansów. Treść rozn1-0rwY, ~porwszecłmL
lo z mezW!Yklym pospiechem biuro Wolfia, 
mające bl!ską styczność z niernieck!ilm rzą
dem. Srgiuszi Wiitte mówił o stosunku Ro
syL do Niemiec, przyczem wyrażał Siię z 
Qgromną życZJl~vośelą dlat Wilhelma II-go 
1 ])Odkreślal jego nadzwyczajną życzli
wość elfa Rosyi. Przy każdej sposobnoś
CtL - mówi-I Wi.tte, - cesarz. dawal dowo
dy, iż dąży do tego, aby nam ruie czynić 

1przeszkódl r usuwal, o ile to bylb w, jego 
mocy wszystko, oo by n.am mogło stać s'ię 
szkodlirwem. Jeżelli ktoś znajduje się w 
trudnem pio!1ofon;1u, to za zachowrunie s.ię 
popraiwne 10tdiczuwa wdzięcZin.Jść. W ta
kiem polożen~u z.najdow·:ala się R:0rsya · na
t.iommst bo1e1śnie: nas dotknęla: - mus~ę to 
jawa:Jiie oświarczyć ,_ płostaiwai części pra:
sy francusk&ej; która jest wyrazem ·opinii 
publicznej, PD<lcz.as 1Jstatn1kh 18-miesiięąy 
woj1ny. Tern b()leśniejszem byio dla nas, 
że przedtem okazyiwano nam s.ymp1lyę 
przy 1ka·żxirej mo.żliw.ej lub niemo·żliwe} sprn
srobności1„. J eżeh takie istotnue wypow~e
dział slow.a: m~nister rosyjskli, który wsła
wił Sfię d1zielem p.ok()jrO:wem, w cakj Ro-
syi .1 jest <lzisiaj jedną z. najwpływmv
wszych osobist,o.ści tamże to slJ'\Va te :i.:e 
przebrzm!ą w-c f rnncyi bez etha )t nie ~le
ga wątpliwości, że przyczynią silę do o
sia1bienila sympa.ityi franicuskich dla1 Ro.::.yi. 
Tern bardziej można SP!Odziewać się taki.:h 
następstw, że Witte wypowj:edz.ial słmrn 
te w chwJJii, gdy sto·sunek Francyi doi Nie
miec z powt0du sprawy ma11okańskiej za
ostrzony i francyaJ miala: znaleźć P·ierw
szą sposobnnść wypróbowarniai preymie rza 
z Rosyą. Twrłerdzenje Wi.ttego, jakoby 
Rosya byla zoibt01w.iązaną dio wdzręcznośd 
Niemornm za ichi postawę v\10bec R:osy1, 
podczas wojny rosyjsko-japońsk[ej WY\'\'«J

lają niemal.e naezadowoile:nrie wśród francu 
zów, k„tórzy silusznie są prziekooa.ni, iż 
Nlemcy Jllie z· sympatyii popierali Ros.yQ, 
lecz jedynt:;e własną na oku milefa kJ()rzyść. 

Sam fakt, iż rosyjsikt mąż stanu rnóWll 
o zMżeniu się Rosyi do Niemiec, uchodzą
cych w ocza:ch każdego- pa1ry·Jtycznego 
Fraincuza za śmiertelneg10 wnoga Fran:yi, 
jest niesl,yichainie dooioslym 1i charnktery
zującym chw1ilę obecną, a rozm01wa u~m 

wrększe pos:1adai znaczenie, że miala rniel
sce z,e: współprncowmkYem pasma pó!urzę
dJwego, jak1iem jest „Temps", 01glhsz.enic 
tej nozmowy przez orga· n pólurzędowy 
świadczy, iż rząd frarnwsko chda.f poinfor
mo\vrać '()gól o fakty.czn.ym stanie rzeczy. 
Ponireważ nu:e można przypuszczać, aby 

ProkurMor 'Rzczypospolitej kazal zam
knąć trumnę ,położyć pieczęcie 'i \vyslać 
furgonem przedsiębiorstwa1 pogrzebo·wego 
rówm.eż ()pieczętow:anym dJJ• pa.ryża, g<lzie 
służyć m~ala jako corpusde]:icti. 

Drz.wt od: groboiwca zamknięto,. 
- Cho<l'ź pan z nami - rzckl rozkazu

jącym tonem szef Bezpieczeństwa do pana 
de Challfuns. 

Raul machlnalnk usluchai, i poszedł jale 
gdyby pijany chwiJeją,cym Sl~ę krokiem. 

- Panią baronową i pana, .!mchany 
adwokaicie - rzekł prokur.aibor paryski do 
p~n\\ de Garcnnes i1 jej ·SY.lm - nic wi·ęcej 
tu nie zatrzymuj.e. Możecie państ\vo udać 
się, g<l\zie się wam poidba„. 

PiLip sklontll się prokuratorow~, potem 
zbliżając 1się do Raula, p!01dla.l mu rękę z wy
razem głębokiego wspótczuc.,ia!. 

- Kocha1ny kuzyI11ie - szej}nąl mu <l.:> 
ucha - jeżeli w chwiin'. oblędu, sz:aleństwa 
spel·niteś coś 'Zlego, ·czego1 niiewątpltwie 
dzliś żalujesz, <lowiiedź, że żałujesz szcze
rem, zupeln.em WYZnantem„. Oświec spra:.. 
W·hedhwość„. Wpłynie to dobrze nru prze
bieg spra;wy„. Odwag~! licz na mI11iie, po
m:tmo wszystkLegoi nie opuszczę dię nigidy. 

- Wnęc ty sądzisz, że ja jestem zbro
dnfairzeim, PirnrpiJe? - wyjąknąl Ra!UI Z' nre
wys.tl0wi-0ną rozpaczą. 

- Pyitanie to zasmuca, mni1e i ni~ wiem 
prawdziw1ie, co na to {)ld'powied'zrire.ć - ·od
rzekł pan de. Garenne!S. - Najidro·ższ:ern 
mojem żyiczenfiem, najgorętszem prngn1e
n:iem jest, ażeby niewinność tw1::>ja zostalo 
dlowiedz:i1oną !... Na niteszczęście musisz 
wailczyt z. ,„xzywiistością, ona tOt bo\\li1em 

,o-ska1rża. cię„. 
- Idlź z.ai rndamril FiYipa bie<l!nie' moje 

dziec[:ę„. Wejdź na drogę wyznań.„ W 
tem tylko jedyna dla debie nadzfeja,. 

- Mój Boże! mój ~e! - rzeikl pan 
de Challins, skurcz,onem~ rękamli e:iisnąć 
rozpalone gorączką crolo - wszyscy mają 
mnńe za zaJbóiicę.„ Jestem zgubii.:>rny„ .. 

I w nagfem ostabieruu bylby upadt na 

Witte ni.e zda'wał &obie sprawy do:nr.oslo:.S
d SWJOCh slćrN, me ulega wątplrwoścli, iż 
byly: one wypowiedziane WI celu śv.1ado
mym i w pbrozurni:eniu z Petersburgiem; 
dziś z Petersburga «xlłwołać tti.'Czegio in.ie 
można, gdyż oowolanie skompromitawa
loby Rosyę °\\iXl'boc Niemiec. Wystąpiemie 
W ·i!ttegio byla więc rzeczą I\}ZWaiżon.ą L u
kartow.ainą 1i jako tak·i:e posiada v.~ całej. 
swej pełni :wieJlką donioslość połittyczną~ 
f a:kt ten przewidywany bY11' zresztą ·w, 
świecie politycznym, jalko k.:misekw:en ~ya: 
klęsk rosyjskich w wio}nde z. Japomą. 

francya: tak długo i tak pokorlllle wy
sfugiwata się Rosy], że ·niie należYi się dzi
wić, lŻ chwi1lą, kiedyi przymierze z n~ą 
stalo się bezużytecznem, rządl rosyjski pJ
gardliwie ją odtrąca„. 

Z Japonii. Liczba petycyi wniesi;Q-
nej z r@maity.ch stmn wpł'lost do ti~on.u, a 
skiernwa1nylcb przeciw, traktowi' piokoiO'
wemu, WIY\llO~fl już 40 wśród: in1ch znajduje 
si 1ę także petycya profesorów, ull1)1wersyte
tu. Mimo zaprzeicz1cń prezydenta.i mini
strów, utrzymuje si ę poglbsika,, że traktat 
·ohmv.iązuje Japonię doi niefortyfikoiW.ania 
cńeśniny La Periousre. Wśród przywódców 
stronnictw panuje również 1r:liezado1wolenie1 

że Jaip0infa z.goidziia się na to 1ograni~czen~e. 
Ruch opozycyjny wzrasta. \V redakcyt 
jednego z dzlilenn1ków opozycyjny.eh, '° raz 
w mieszkan~u redaktorów przedsięwi·zęt() 
rewizye dorn10rwe. 

Es.sen. Wybory śdślejsze d-0· parla
mentu odbędą się dniia 28 bm., to jest w 
przyszly1 czwartek. 

Rodacy ina obczyźn:ie zechcą be'z prze 
rwy aigi~tować za „Wiarusem Polsk,i m", 
który to już rnk piętnasty razem z ludlem 
polskim wakzy o nasze prawa. Dla tega 
znosić mm;,i1 pismo na1sze wielkrie prześlado
wainuai. W 01bec tego, że różnł otwa·rci i 
zakapturzeni ni.cprzyjacicle rnbotnjków: 
p1olskQ:ch pragną zniszczyć „Wiarusa PoJ.
sikiego" i nae ż.alują na to pienięd!z.y, prze
to prosimYi Rodaków o tcm gorliwszą agi-
tacyę za „ Wiarusem Polsk~m". 

Dortmund. Urząd nadgórnliczy ostrze
ga kopailnie, aby nie przyjmawaly robo~n-i·- · 
ków z. Poznańskiego, Prus Zachodni-:1'! i 
Wsch-0dnfi,ch z tych o~olic , w których gro. 
suje cholera. 

Wattenscheid. W kiopaln l ,,Cen1n~111'' 
sp.aidly na górnika Beila1 kam~enie i HIZ

bily mu czaszkę , skutkiem czego: śmie rć 
nastąpi la. 

• 
ziemi~, gdyby szef BeZ1p~eczeństwa, stoją
cy obok niego ni·e za trzy.mal go ramrenienn. 

Flilip ~ barnnow.ai wyszli z cmentarza 
i szy:bko udali się doi dWldrca. 

Bodąg n.adchvdzdl. Zajęfa w nim m~e«
sce i odjechali <lo Paryża. 

XXXV. 
Podczas gdy fakta poprzedniOI opisane 

rniia1yi miejsce w gaibinede n:otaryusza:' Her
vi·ex, i na cmentarzu w OOmii.1egne, otoi co 
się dzlialu. w pałacu .na uli'cy Gara!Ilqiere. 

O 'WJ}ól do pierwszej 1Sęd.ziai pok-0ju 
m~ejscor\vego okręgu, jego 1pisarz, konnf1sarz 
pol:i.rcyi z swym sekretairzem zadzwiolll'ili tlo 
drzwin palacu. 

Berthaud ·.:>tworzył. 
- Cze'go painowti·e żąd'arnie? !.....- zaipy-

tail. ' ' _,;. ' ~'11'~'" 1' ~~ 

- Chcemy wi.dziieć się z kameroyne· 
rem łforwryuszem„. - odpuwiedzł.ał sę
dziia! pokoju. 

ttono1ryusz przybf,egł natycijmt: ast i 
doiwi·e<l!zial się z zadzitwi1en~:em i przeraże
niem, że przybyli w 'im[.eniu praiw:ai ,,)pie
czętować \Vszystkfo drzwi. li zamkruięcia. 

- Ależ paino.w1~e, ja sarrn tu jestem -
rzekl. - Pana. Raulai d'e ChaJins, s'.,ostrzeft- . 
ca: zmarlgo hrabiieg.::> niema1 w dlomu. 

- ·Wiiem o tern - odrzekł sędzi.a p o·~ 
koju - obecność pana de Chalłin.s rnie j,est 
potrzebną do tego, co tu r101b,ić mamy. Z 
wYjątJkiem jedynie drzwi pokojów zadętych 
'prze'z, slużą-cych dom101wych, p<l.eczęcii e mu
szą być wszędzie położone. 

- Pai111i1e - rz;(~kl lramerd'yner ·z pev..'U"lą, 
staliośaią - reprezentuję tu spaldkohier
oów ś. P. hrabiego de Vaidains„. sądzę, że 
mam pra1w0i prosić panów, abyście ml po
wi·edz.iehl, oo czyje żądann·c przycho<lzkie 
tu panowie? 

(Ciąg dalszy nastąp,1): 



1ow. „Jedność" p. op. św. Stanisława B. 
w Essen. 

W niedziel~ dnia1 1 paźd'Ziemiika br. 
urządza tuwairzyistw.a swoją p·iętnastoletnią 
roczrlkę, w lokalu Vain de Loo1 pn;y Schil
tzenbalm nr. 58. 

Rano o godz. 8 msza św. na 1ntencyę 
tmvarzystwa, po pot 0 1 godlz. 3~ pol~ie 
nieszpory -w. k/OtŚciele św. Gertrudy. 

Fb poł. o godz. 5 }hlczątek nai salii 
przez zagajenie i powitanie szan. ucziest
nilków. Początek przedstawienia scenicz
nego o godz. 6 wieczorem punktualnqe, ko
t11i'ec oikoto godlz. 11. Przedstaiw(W)00- bę
dz'ie pięknai 1sztuka w 7 1odslonach „Mulzu
maJ11Jini i 1chrześaiankai", sztuka, która tu w 
Essien ii wogóLe na calem wychJodźtwie nie 
byla jeszcze widzianą. Po przedstawie
niu będzie ży,wy obraz z pieśrnl ludorwej 
W pośród drzew gęstych w ailtanie" w 5 
~dslonach. Po p.rzedsitawri.en)iu za1bawai z 
taińcem, lecz tyłko1 W1 gronJie towarzystwa·. 
Sz.a111. uiez,estl1lików upraisz.a: si'ę ]Yodczas 
prze·dlstaw1ioofa o zac.howiainie wzorowego 
pmządiku !i SP'Okoju. 

Kartek wstępnyich można •nabyć u 
czlonków tow. Pa.lecając się szan. wzg1ę
dlom wi.elbicJ,eli sztuki amatorskiej, prost o 
1t:~zny udział Zarząd. (4) 

I 

Jr· Baczność Hombruch-Barop! •:.~ · 
Podaje do Wlladomości wszyistin :go_ 

dakom z. parańid H<>mbruch, iż wYbory d~ 
dozoru kościelnego ~ do reprezentacy,r k.'o-. 
ścielnei odbędą Silę 28 i 29 bm. u p. Siena, 
przy kościele katQlickim, od1 goolz. 1 aż do 
5 godz. 

Uwaga: Rodacy, którzy pracują caly 
dzileń, ni·ech 1dą p-0 godz. 6, bo będą dtużej 
aż do god'Z. 7 Wll.ecrorern. Do z.a~ządu z 
P.olaików są kandydatami: Jan' Bednarek, 
doi reprezentaicyi kościelnej: Ktieszner, 
Strószcz.yóski, Sobcz.aik, Idzi Malik lL Józef 
Kral\Vlcz.yk. Proszę uważać: do dlornru bę
dą w,yb0iry w cz.wairtek, ai do reprezen.ta
cya kośoi,elnej w piątek. Proszę Rodaków, 
ażeby o t-01 dbali, ażeby, każ<l!y poszedł ł 
swój glos oddał, ażeby wiedzieli, .jż poda-
tek pfaCTimy. Komitet. 

Towarzystwo św. Marcina w Derne 
don10si wszystklim szan. czlotnikl()m, i ta1kże 
wszystkim sz·an. Redia.kom zamieszkałym 
w Derne i okoli·CY, i'ź w, niedz.ielę, dnia 1 
paździiennika urządza towarzystW1o jesien
ną zabawę , na którą się wszyst'ki·ch jak 
najuprzejm!iej zapr.asza. O liczniy udział 
czfonków i gośoi prnsi Zarząd. 

1ą e - -----· --
a 29 września o godz. 6 wieczorem 

nastąpi dokoraeya ua otwa1•eie u 

J akóba Rothschilda 
w Bruckbausen (we własnvm domu) 

... „ ulica Albrechtstramse łł r. 31 ulica Albrecht~ti·asse nr. 38 . 

Baczność! Oberhausen! Baczność! 
Oznaimiai się ~om z.amłeszk.atym 

w Oberhausen w paraii!i N. P. Maryrl1, iż 
"\\l'yOOry do dozoru kośQielnego odbędą Się 
w iezwartek, da.tila 28 września po pot oo 
godz. 4!h aż doi godz. 8. Do reprezentacyi 
kośdielil1Jej w piątek 29 po ip.otudniu Ol godz. 
40, aiż db1 8. - Pionie waż zaś z naszych 
jeden także zasiad'yWal będzie w dozorze 
kościeilnym i 2 w reprezen.tacyi !Qościelncj 
dla tego uprasza: Si 'ę Rodaków, a:by: także 
swój obowiązek spetni'li, ppniewaiż jest to 
bar<Lzo ważna S1prawa1, aiby nam Nliemcy 
potem nie za.rzucalil, iż PolacY1 wcałe o tę 
sprawę nie dbają. Praw0t do glooowania 
ma każ.dy Polak, ukońiezywszy; 21 rok ży
da. Kandrydaitami 1naszymtt1 są: Piotr Ka
szubiak .clJOI dozoru, a Ignacy Krzyżański i 
Ignacy Miedziński d-01 reprnzentacylli. Wy
bo1ry odbędą się w lokalu p. Karola Kasen, 
przy ulbcy Mtilheimerstr, naprzeoiw, p. 
ttacke. - Awięc dlo dzieła Bracia:! 

Jedeni z parafaan. 

Wiec polski w Asseln 
odbędzie się w niedzielę, dnia l październi
ka. - Bliższe szczegóły zosta:ną jeszcze 
.podane,. 

„Związek Polaków w Niemczech". 

Wiece Zjednoczenia zaw. poi. 
Wiec „Z)edn. zaw. poi." w Laagendr~ 
odbędzie się w nied:i!ielę dnia, 1 paź:dzier„ 
nika przed poludniem o godz. 11.Yi '\ loka
lu p. KmJJPing, Kaliserhof, dla kopalu.i „Volt.. 
mond", „Mainsfekl'', „tteinrich-Oustaw" i 
„Bruchstr.", oraz dfa fabryk;iJ <lrutu w Lan„ 
gendreer. Na porządku dziennym: kon
gres górrnczy i nowe prawo górnicze, wy
bory do wydzliat&w robotniczych, stosunki 
we walic-01wni dirutu. Nai wii-ecu będą p.o
staiwierui. kandydaci do wy<l'11italów robotn4-
czych, zatem }est obowiązkiem każdego 
robotni1ka, aby na w.iec się stawił. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie" r 

Wiec ,,Zjedn. zaw. pot." w Buer 
odbęd'zde slię w1 niedzielę dlnlia 1 październ i
ka po pol. o giodz. 5 w 1oikalu p. Scherkamp 
(przy ttugo) dla kopalI11v łfugo, szyb I. II. 
III. ri IV. Na: porządku dziennym nowe 
prCl!wo· górnacze, zmiam11 ustaw. Na wiec 
zaprasza się wszystkich :Rolaków, czy oni 
są zorga111i.zowani; lub 111i1e. Na wqecu będą 
postaW!ieni kan.d'ydaici do wydziJalów ro
botniczych. Druhow,:,e jest to sprawa b2..rJ 
dw ważna, zatem przybądźci e licznie n~ 
w~ec. 1 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Dekoracya na otwarcie odbywać się będzie codziennie od godz. 
6 po pDłudnin do godziny 9 wieczorem bez sprzeda1.y. 

Proszę porównać moje ceoy, jakość i krój mej gotowoj gHdt>· 
roba, kaźdy się przekona, że firma. dostarcza w tym wzglt;dzie co może 
być najlf psiego 

Dzień sprzedaży podamy jeszcze przez tę gazetę. 

Jakób Roths eh i Id, 
Ruhrorł·filia w Bruckhausen, 

Alb1•echtst1:asse nr. 31. Albreebtstrasse nr. 31. 

npelnie nadzwyczajna ofer. 
dla naszych Szanownych Odbiorców na 

sezon je~ienny. --~A==· ' V*& Mlik I 

,.,_., 
n 

Około 50 różnych Ubrań dla mężCZJŻD do wy~zukania 
z rzetelnych materyj wartosb do 20 mr. 1075 1 850 m. naprzeciw „General· Anz.6

' 



__ tydzień ~bnwia 
-

Dla naszego specyalnego tygodnia obuwia wyłożyliśmy na sprzedaż przeszło 1000 par rozmaitych butów i trze
wików po tanich cenach, że one każdeg_o zadziwia. Ckcielibyśmy jeszcze nadmienić, że nie tvlko ceny są bar
dzo tanie. lecz i jakość iest wyborna, która zapewnie każdego zadowoli, albowiem przy każdej porze przyjmu-

Męskie pantofle 
podeszew mocno spilkowana. 

jemy gwarancyę za dobre noszenie się. 

ze 
slóry 

Damski. e ze skóry końskiej 
ze sprzączkami 

dobrze le.łące. 

Męskie trzewiki 1s:::;1 Lf 5° Buty do kopalni 

l7 
fen. 

mr. 

dobra mocna. skóra.. · m;r. bardzo rzetelnie m.r. 

Damskie modne trzew. f 58 Damskie trzew~ki 5 95 

czerwone i czarne mr. chevrąux modny króJ. mr. 

Męskie chev. z agr~~mi &50 Partya butów do roboty 3so 
modny krój. mr. katdej wielkości mr. 

Pantofle dla dam i dzieci 2 95 Męskie pant~fle. ~ortowe 9S 
dobra. skóra czarne i kolorowe, ciepło wysłane. mr. na zimę wyscielone. fen. 

Męskie bu ty u~am1 4 °5 Damskie pantofle. skorzane l 8° 
. z podeszwą skórzanną. mr. najpiękniejsze wzory mr. 

Damskie trzewiki SS Męskie pantofl~ skorzane 2 95 

sukienne z podeszwą. ~kórzaną fen. czerwone 1 czarne mr. 

Męskie trzewiki ~:.~~i:·35o Partya butów do kopalni 7 20 
bardzo mocLe mr. z gwoźdiiami i bez. · mr~ 

Wielka partya trzewików dla dzieci z guzikami i do sznurowania 
nr. 25126 27130 31J35 

mrk. 1,95 r!,45 ~.95 

Buty dla dzieci z końskiej skóry z gbzikami :s:: :~;: !~~: ;~1:! :~:: 
T1·zewiki dla · dzieci do czernienia z ;;-uzikallli i obsadqi 

nr. 2526 2728 2930 3132 3334 · 
3.00 3.30 3.tiO 3. UO 4 ~O 

Mocne trzewiki szkolne z g~0:!ziami --s-2:~-~--s~-~~-8 -~~~ 
3132 3334 

3.75 4:.00 
----- Prosimy zważać na nasze 15 okien wystal\nych __ „ __ _ 

Schreiber i sp. nast. Berne 
Jedyny i największy chrześciański interes tego rodzaju w miejscu. 

----------·-Za •rak. uktd ł rtUSc:n „. Hwłrillttn A. le. ł • r Ił." ł 1J Belbll - ll•t .... ł ~ WYO:wlltdwll „Whl flll PcJłlkłlloff w Bdla 

ul. Bahn
hafstr. 79 



!Ir. 223. · loelum1 czwartek 28-go wrześllla 1101. 8011 

JNycho:dzi (;Gdziemile z wYi•ttWm dwi poświatecZiDYch 
Przcdl>lata kwartalna na poczcie i • listowYch wYDO!i 
il mr. 50 fen., 1 % ooooM.eruem do dornu 1 mr. 92 fen. 
„ Wt1111 Polski„ zapisany le!t w cenni,ku JtOCZtowYm 

I Unie Baże za Wiara I OJCZJZDC I 
Za inseraty placi sie za miejsce rządka drob11iel[o inkłł 
ogłoszenia zamieszczone przed inseratami 40 ten. ~ 
często oglasza, otrzyma rabat. - Listy do „ WiarAtt; 
Polskiego" należy frankować i podać w nich dokld~ 

pod zuakiem „t. volniscb" nr. 128. ny adres piszącego. Rekopisów sie nie zwraca 

.... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·~ Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje się w Bochum, przy ulicy Maltheaersłrasse, Adres: „Wiarus Polski", Bochum. - Telefonu nr· 1414. 

ltodzłce połscy ł Uczcie dzieci swe 

a6w~, czytać i pisać '° polsku! Nie jest 

Ptfallkm, kto potomstwu swemu zniem-

11ąd •l• pozwoli! 

Z wypadków dnia. 
A'ustryacka Rada państwa rozp-0częła we 

wtorek ostatnią sesyę. 
P'Tezydent mimstrów Gautsch przedło

ży! program prac parlamentu i określil 
stanowiisko rządu wobec zamętu węgier.
skiego i walk nar Jdowośoi\OIWych. C<> do 
pierwszej k.westyi oświadiczyl prezes mi
ni•strów, że rnie miesza się do; wewnętrz
nyich spraw węg,ierskich i że jest Z\.VlOlenni 
kiem roszer.zenia praw.a v.rryborczegio; od
nośn!i;e do drugiej kw.estyi! przyrzekll mini
ster przygot<Jiwać ustawę która określi pra
wai językowe pvszczególnych 111ar Jd!Oiwl01-
śd. 

Rada państwa przyjęlai wyW!Ody mi
i•stra przychyln:ie z wyjąhldem socya1i
stów. 

OdPiOwiedź Węgrów na warunki Korony. 
„Magya-r Orszaig" piodaJe Q'dpowiedź 

przywódzców węglierskich złożoną pis.e:rn:
llte 111a waruil1lki królewskie. W ed.lug tego 
dziennika oc!powiedź owa brzmiała: 

„Zastępcy większości skoalizowainej 
ku swemu najgJębszemu ubo1lewanLu nie są 
w 1111<Xżnoś.ci uczynić zadlQ.ść wez1waniu mQl
nairchy, aby na podstawie przedlożornych 
im niai onegdajszej audyency1i' warunków. ob 
jąć rządry, gdyż iprzyjęcie tych warnnków 
sprzeo.1:wna się nietyl:ko iich osobiJStemu 
przekonaniu, ale takż;e stainowisiku wiięk
szości pairlamentu, prz.edstavAonemu w a
dresie .i1 mam<latow;i, porucz.:>inemu im przez 
naró<ll Podczas wyborów. 

Ale nawet na: wypa·dek - CłO! jedrulk 
jest wykluczon.em, gdyby zaproszelll)i za
stępcy przyjęli rządy na, podstawach przed 
łożonych im przez króla, nie możnaby po.
tern •Orczekiwat żadnego. rezultatu, g.dyż dla 
ty,ch PtO<lsta"w rnie znalazłoby się wn·ększości 
ani W· sejmie an~ w kraju." 

Dzienniki wszvstkich oddieni stwuerdza 
ią red'n101myśłnie, Że przez onegdajsze zaj
ście przesilenqe zamiast S'. ę polepszyć zna
cznn.e się zaostrzyło. 

Oficyalny organ p.artyi Kossutha1 ,,Bu
dapeszt" oświadcza, że absolurtn\e nie moż
na żądać. aby reprez.em.tand wńększości u
tworzyli! rząd na piJ<lstawie programu, 
sprzectwiającego się stan1owliskai ich marte·
ryabnemu iark i zasadom konstytucY11. 

I\iil'ka dizienników \vzywa naród, aby 
zachował z imną krew. Niewątp~wi1c pra
wo narndu i1 usta'\VY zapewniają ostatecz
nie zwycrięstwo. Próba \ViYWOłainda w wę
g1erskBem narodz~e uspoSIObienfi.a rewolu
cyjnego spelznie na niczcm. 

Telegramy~ 
B e r 1 i n. Strejkujący robobllicy tu-

tejszych zakładów elektrycznych nłe przy
jęli warunków pracodawców i postanowili 
nadal strejk~wać. Wobec tego ogłosili 
Pracodawcy, że zamkną jeszcze inne za
kłady i wykluczą dalsze tysłące robotni
ków z pracy, by złamać opór robotników 
strejkujących. 

B er I i n. We wtorek został rosyjski 
lllłnister Witte przyjęty na posłuchan~e1 w 
~omfnten przez Wilhelm.a II. 

B e r I i n. Od 25 do 26 b. m. nie zgło
SZOQo w Prusach nowych wypadków cho
lery. 

I( o n s t a n t y n o p o 1. Rząd turecki 
l>r?Wsłęwziął tłumne ąresztowanłe Ar
meńczyków. ' .„ .„_ 

P e t er s b u r g. Witte ma zostać pre
zesem przyszłego rosyjskiego ~abinetu 
ministeryalnego. 

P e s z t. Obiega pogłoska że baron 
Fejerwarry pozostanie w urzędzie i otrzy. 
ma obszerne pełnomocnictwa. 

Nasi centrowcy - a polskie 
zebrdoia. 

J a1k Wi numerze wto11kowym d-0in:osili
śmy, piisze „Gaz .. Ols.zt.", odlbyiloi s.i.ę ze
szłej niechieh w Wartemborku ·zebrnnue 
„Zj edlntocz.enia ·za:wo<lowego poJskiegio". 
Zebranie to odlbylo się w spakoju, porząd
ku iii wiszystkkh ucz.estnuków p-0lskkh za
rd()!wolnito. Spo'dziewać się też nafoża~o, 
ż.e nikomu to nie zawadza, jeżielU Polacy ka 
toHcy samt u s·obie radzą i żale swe publi
czniie wypowia!dają. 

Tymczasem co się <l:ziiieje? 

miet przy v.rybo1ra'ch litd. p0wolll'C nam~
dzia. Mamy nadz.1ję, iż przyszłe zebra·
nie - gdyby do tego miano dać salę, bę-

drzia. Mamy nadzieję, iż przyiszle: zebra.
i „u·szczęśHwuaicZr01II1 ludu" (Vołksbeglii
ckern) odejd'Zlie och<>ta odi przyjśC:ia raz 
jeszicze". 
Całą swą marnlOść wy.lala tu dusza 

centrowo-haikatystyiezń.a. Wietrzy ona 
„wiehlmpolskwch agitatorów", :którzy poku
tują tytko w móz·gioiWrIJiicach hakatystów. 
Przewraca też •kota w mi·echu, bo wlaiśnii~ 
centrowcy zgarniają robotników ·pospolu 
do „Arb.-Vereinów", aibyi przy wybornch 
gloS\OIWali po ich myśli. Wiledzą ·o tem ro
botruicy bardzo, <lQlbrze li sami na to się u 
nas uskarżali. A „Volks.blatt" przedl dWlO
ma laty PJ1sal, że .narwet tacy ludzie, co do 
„ArbeLi:er-Vereimu" należą, vd<lawali głos 
nai P-0laka. Wtdiacz.nlie więc mieli oni obo·
wiązkOWCĄ oddać głos na ·centPOl\Vca. Naj
brzyidszem j1est to, że owa: 'centrowa du1sza 
powąt~1ewa, czy .Polacy dostaną salę na 
przyszłe zebranie w Wartembor.ku. Dotąd 
z wyjątk1iem jednego rnzu, zawsze salę 
dostaJiiśmy, a raiz nawet J>O<li golem niebem 
odbyto się Pols'k:1e zebranie. Ody1by teraz 
sa'1i dla Po1aków n1ie by~o, to będz.iemy 
wiedzn·eć naJ)'ewno, że centrnwcy tu rękę u
maczali. - - Tak u wairmińs:kich centr:OlW
ców wyglą<l.a woloość, praiwd1a 1i prawo! 

Polacy na obczvźnie "' . 

Centrmvy „AJlonsteJiner Volksblatt" nrie 
mogąc straw\:·ć, że na polskie z.ebranie w 
Wartemborku stawiło się aiż okolo 150 o
sób, wyle:wa swą zlość na ·Polaków, praina 
I(uncai, gtównego mówcę na: zebrairuiu, na 
wielkopollskich agitatorów itd. A 'to wszy
stko z tego powodu, :iie p. Kunc skarżył 
się, że centnoiwcy wrogo występują prze
ciw BolakQlltl, ai .niektórzy diuchownri•, tak w 
We.stlali.i, jak na ·Wa1nnlii, narwet w ~o·ściele 
ger.main)'.~ują lud plolsiki. Swięta prnwdla i 
potrzeb.ar na każ<lrym zebrnniu wyty;kać to 
centrowcom, aby inie myśleli, ż·e nasz lud 
p.olsko1~kaitolick:i jest ciemnryi albo głupi. 
,,VloMksblatt" Pf1SZe, że kto uwaiżnne śle&il Ilemsche:id, dru.a1 25 wrześlllia 1905. ·W 
zebranie niedzielne w Wairtemborku, wi- niedzielę, 24 b. m. mireliśmy tu w Rem-
<lziarl, że nie chodz:ilo taim ·O interes polskie- scheidzile polskiego spowiednilk<li. Byl nim 
go robotnika, tylko głównie o to, aiby ob- ks. Rataj,cz.ak, nowo ·w:yświęcoiny kaplain 
jaśniit poflQ,żende sprawy polskiej i obec- z Kstlęstwia. 
nych tamże p;olskiieh P01bot111i1ków oświecić. Odi nlie~aJk;iego.ś czasu dila1 Polaków w 
Tu wri·ęc wyszły szy<lla centmwe z mKe-- Re.mschelidzie i vlkolicy dowlie.wa dlogod-
cha. Gdyby wiec polski' .mf.al tylko. na niejsze wwjietrre. Noiwy nasz prob01szcz 
·celu oświ1ecenie połsk.iego robotnika, to już ks. Linign.aru, zup.elnie 1nne ma mr ·emaini11e o 
to jest cel tark wz.niiosly i. sz.lachetny, że ża- Pofaka-ch, jia:k jego poprz.eid1J11iik. Dawniej 
den dluch centmwy z tegr0 g10rszyć siię n~e chcąc otrzymać po1lskiego spowaeidrn1ka, 
poiwmnem Lecz wfa1ś:ntie centrowicy nasi musileliśmy, jak s:::ę to mówi1, rua klęcz:kachi 
pragną utrzymać lud nasz w ,,poczoiwej" o toi prosić. Teraźnaejszy nasz probJsz;cz 
glup1od1e, wtęc wszystkie zebrania• polskie, cieszy się, jeżeli go o to1 prosimy. Na zgr!Ot-
ga·zety polsk!ie i wszystko w mai na celu maidzetnae wlieczorne iks. probosz1cz. Uingniau 
oświecenie, podniesienie 1i uś\.viad-01mien.ie s~ę stawi! ii tu wyraźnie w.ypowiie<lz.ial, że 
naszeg10. ludu, jest im kl()ścią w gardle. Nad Polacy ]ego. pairafti tak samo mu mili iak 
ciemnym czlmvieldem ta1k łatwo· pa1no•wać niemcy.. Niech mu Pan Bóg za te piękne 
tak [.a1tw10 Jada baiką łub glupstw,erm go za- slowa ud'zńeLi nieba. 
straszyć, więc nie·ch żyje ciemnota, byle Ale za toi Polacy w Remscheidlz\ie i {)1-

centmwcy panowahl. Lecz lud 111.asz tak.1 okQJky pownnni swemu proboszczoiwt p.oi-

domny. nii·e jest, ia!k centrnwcy sądizą. Do1- kazać, że są wiememi i (lobremi dz/i ećm~ 
Wi8dJem tego, że na n·i edz.ielnem zebramiu w Koścwla św~ętego, że chętnk lf często chcą 
Wartemborku ,oid'Zywaly się glosy, i~ przy- uczęszczać dlO spowiedzi i. Koonunh świętej 
.najmniej co cz.tery tygodnie potrzebaby tak ~ że ;nadal lhcmiej jlalk dotąd za'Pj1syw.ać się 
centrowaom prawdę w oczy powljedzicć, będą do towarzystwa polski1ego. 
to albo by się poprawiJi, albo by też uznaH, Pliotr Kiełbasa. 
że lud ma ich "opiece" siię pOZnał. Trzeba Asseln. TowarzystWl(}I św. Anton1ego 
tylko na z.ebrnni.aich centrowyich, gdy cen- , z Padtwy w Asse.ln.diniai 10 wrzeŚ\llJi.a r. b. 
tr-OWCY krpić będą z ludu pols:bego i opp- odbyło wailne ~ebrain.ie w .celu i0boru za-
wiadać klaiITistwa, i<l!koby lud polski, za rządu. DOI Zarządu zosta.Du obrani!: Ed
kmwy gl·ooowat, dać im należytą odlpraiwę, 
aż im w pięty pójdzJ:e. Spodziewamy się, wand1 Gx:>irzewskl, przew.; Kasper Muraw-
że centr()!Wcy na swych zcbranuach też Po- .ski, zast.; Stain.1słaiw Waczyński, sekret.; 
lak!Om przema''.Vi'ać p-0zwolą, boć ~· Polaicy Woio1'ech Dr!Oż.dżyński, zast.; Józef Przy-
w WaJrtemborku po'z\V1()llJim przemówić ks. bylski·, skia1rbn.; Antol11i Wailors.kd, zalSt.; 
kapelanowi Hainm,"sktemu, gidy mu się pra- I(rys})lin Malin0iwski bibl.; Andrz.ej Gaibry-
wda o centmwtach porwiiedzuruna, nic- podro._ siiak, zast.; Jan Kumorowski, chorążym; 

J óref Przyibylski, zast. clmr. ; Ignacy RY.-
bafaCieka wy jest końcowy ustęp. wywo- gus Iii Wojciech Drozdzyński, asystmtairrn; 

Wla<llysl01W Kufliińsk~ J P.awcl Po~czyk, 
dów centrowca-hakatysty „VIO!ksblattoiwe·- zast. asyst.,· Kr. Malinowski i Wl. Kufliński 
go". Bis·ze oo dosło~ tak: rewizorami kasy. Lokal posie'dzeń jest 

„Nasi robo:tnicy powtinnli' ro.zl\.\1a,żyć, że u P. Antom.ego ttei:nen~ 
kh interesa w ka~clcllm ,,ArbcitervereiJ- St. Waczyński, sekr. 
nie", który ~m we wszystkich p0toże-
ndaich tyc1a: ikorzyśct daje, naj!ePi.ej są Kastrop. Ody się czyta, co to teraz 
zaistąpiierui d nie powinni s1ę <lać balaanu- policyai wszędzie dok~Je z PoJ:akam1, to 
cić przez Wlielk()'J)Ols.kich ag1tafurów ( ! !) aż. strach. Dosyć wspdmrnieć zarjściaJ w 
Głównym celem tych zebrań jest nie tro- Kottenburgu i• KastropLe. A dl.a czego to 
ska 0 d1obro robołn!ik6\: ·, tylko~ to, aby wszystko? Oto dla tego', że Polacy njc 

chcą się z111emczyć. Rod'a.cy ! Nt.iech te 
p·rześlaOOW'aniar będą dla nas bodźcem 4o 
tern gorliwszej pr.arcy na.i polu nariOdowem. 
Szczególnie' teraz, przy zmianie kwartał• 
dolóżmy. sta·rań, aby z domów polskicil 
w.yrugQwać „blaty" niemieckie a zaprowa
dzić w kh m:rtejsce „Wi1arusai Pols:kli·eg-0"„ 
który za praicę ·dla nas robotnilkó.w1 pol• 
sikich rut Qbczyźnie tak 11cz.ne z.nlosić musi 
prześla<ibwall1lia. Czytelalk. 

Czynownict wo moskiewslde 
w ziemia h polskich, 

Z Wilna. donoszą ·do petersrburskiei 
„Rusi", że wlaśoidele magaiz}7illów, którz.y, 
obok rosyjski:ch umieśaiH szyldy polsi.klie, 
rostaH llikairarui g;rzy,wną na podstarwje roz
poirządizeniai gubernator.a, a środkami połi
cyjnemi zmusza rich się dlo zdięc:a tyea 
szy1dów. Ao1Cl.ob111e rozporządzenia, p!isu 
„Ruś", nie mogą nie wyworlyiwać ro.zgory
czten'ia wśród 1udnoścu polslq.ei, której ni~ 
należałoby drnźnić, z.wtaszcza w chwih o
becnej, pod!n1l'ecać nam:1ętiności p-0ilityiczinei~ 
Dziw:ić się po prostu naleiy te'j nłekonse
k.wencyi, jaką Olk:azal.a .admirnstrarcya W•i
leńskai plOtiągają:c kupców. do .odpOtWiedzial 
rnośc~ zai czyny, sank.cyonowanie przez sa
mego gubematora, jegD1 prz.yklad i mil
czenlie. 

W myśl ukaizu najw,yższ.ego z maja ro„ 
ku b.1eżąlcego o toleraincyli językai polskie
go, wydanego wnet PfO ulkallie tolerancyj
nym w zakr.esie re1i·~j.nlym, wii.elu kupców. 
wi1eńskiieh zarrnówilo napisy ]J!Olskie J1a 

s:zyldaich, umi1esz.cwne obok naPdsów ro
syjskji-ch. W ślad z.a: niemi JJP1.aiwft·ly siic 
lł1laipdsy 1i na .i1111sit.ytuicy.aich Oi charalkte1rze 
pót-urz~, jak mp. bainiki, Towarz.y
stwai aselkurarcyjne itd'. Narwtet roz:porz.ą
dzendai gurbennaJtblrSlkiie zaczęto ogłaszać na 
rogach wszystkich ulhc w językach pol>
sikiim i rosyijskiim, 'I: podpisem samego gu
bernatora. Rzeczą jest naturalną, że ta.
kiie. PKYJ>ra1w111e stósornki ukazu mona1rszego 
wywołały uczuide zad0rw0Jenia wśród lu
dinośd miejsoowej i przyc:zynHo się do u
spoikojenua umyislów. Lecz wojna się sik·vń 
czY\łru i co za zmuana ! 

Wnet do magaiiyin.ów zaczęli przycho
dzić stójloowi z żądaniem, aby \VlaścJcieJe 
zdiGii• szyldry z napisami polskiemi. PoITijlę
dzy kupcami a ·stójk-0wymi v.ryinćkly spiQ1ry, 
które przy1bierały n~ekiedy ostry charak
ter, poczem następowal0' sp1syw•airJ.ie pl'()..ł 
tokólów przez poliicyę, W isto01e rzeczy, 
kto w taik!kh raiach z1echce słuchać goru.
slownych żądań poilkyi? 

N1eporozumienia te i spory spowJdo
waly aidmi!n.istracyę dJO wydooa cyrkula
rza, nailrn.zują.cego usunięcie napisów ·i szyi 
dów w języlku polskim, z polecell1Jiem za
razem nalio.żeni<l! grzy1wie1t1 nai wlaiśdaiicli 
magazynów, bez. żadllJej win.y, z iich strony. 
Wśród spolkojnych mieszkańców namdo
w0ści polsk(1ej środek ten z.archw~al zaufa
nie, jaJkie już bu<lzdć się zaczęto ku firn'LCya
tyiwtie rządl()!Wej, orarz wywołał niepokój, 
że przyznane przez najwyższe ukaizy ulgi 
po sik1:i.f1czoniej wojnie pój<l1ą całkowicie w 
zapomruierue. 

Tyle z dziennnka „Ruś". 
Od s:ebire dodaje krnkowskJ „Czas'" 

jeszcze kil!ka szczególów, zaczerpniętych 
równi.eż z P'r.aisy rosyjsikJiej. W gilmnazy'
aich w.ileńskiich wyikfad relligjA p.:> waJkacy
aich nie od!bywa się wcale, albowiem na 
wylkłardl polski wlad.'ze szkóln.e tn1:k! zezwioH
ty, ai księżai rzymsk0-kat0Hccy, oplieraijąc 
się na w.yraźnem brzm\eniu ukazu mona.r
s.z.egp, nfo chcą uczyć religin.r w jęz:yiku ()1-

bcynn, nieojczystym.. Róv.rniież mtodlzież 
szkólniai wlide:ńska nie odmaiwti.a wcaJe modli 
twy przed i P0 nauce. K.~edy w szkotach 



iredttchwilenskidi zac~to. odmaw.iać mo
tllitwQ przed nauką po Polsku, dyrektoro
wie zakazali moołeniai się r.P polsku, wsku
tek czego mloozież za.11iieclrola z.gofa mu:. 
dlitwy. 

Okoll:1czność ta tern baridziej zaiOO:i'w.ia, 
że w szikloł~ handlowej, podległej llllinister
stwu fii.nansów, mlodziież najspokojlniejmo
ttili się po połsku. Widocznie, że diyrekto
rowie szkół średnich wHeńsldch politykują 
•a \vias.ną, rękę. Jedn:i z nich bez żadnych 
a;astr~eżeń zakazali1 modtitwYi po polsku, 
ai nP).. dyrektor 1Szllrolyi realnej oświadczył 
uczniowi, !który odmówlil modlitwę po pol
sku: ·Mogłeś czekać nai modlitwę p.olską lat 
oś!m, czekaj jeszcze przez .diruf ośm. 

!SE ::±z. 

Ztitndt polskie. 
Z Pras l..a~odnfoh Warmh i Ma%•r 

W Toruniu założono: na Wi)ecu powy
borczym towarzystwo wyborcze, przy 
-czem wywi.ązala: się nai temat odbytych 
wyborów c1drnwai dyskusy'1! wyświetlają
ca ·dlol pewnego stopnia smutny dla mas W'Y
n.i.k. BLizsze szczegóły późruiei. 

Toruń. Pomocn'.ikai księkarskiego 
Scheffera. k!tóry sprzeiniewi·erzyws:zy w je
dnej z tutejszy.eh księgarń niem:Leokt'ch 800 
m., nagle zniiknąl, arresztowalai porlicya w.e 
WŁedniu. 

Golub. P.rze.d k1lku dniami zgorzaJa 
szopai oberżysty Zebmwucza z ·ca~ymi 
f:1btoramu żliiwJI.ymi ·doszczętnie. 

Grudziądz. U 28-letnlliej robotnicy Kla-
··rY Dobrzyńskiej stwierdzono cho,Jerę 
a•zyatyoką. 

Z Wiei. Kt Poznańskiego. 
Inowrocław., Odbyl się tutaj miec 

„Straży" w urbkgłą nde<lzielę podi przewo
rdlmctwem .,starosty" ·p. GrJtSsm~nna. Przie
mawiiali pp. Rzepeckł i Dutkiewicz. Człon
ków zapisało 1S1ię: okol.o 200. 

Wlec „Straży" w Osiecznie dla 110-
_ w\iatu lesz.cz.yńsikiego odbyl się w u
biegłą niedz: elę. Przew:odn:iczyl ks. Zw4-
ckert z Rydz.yn.y. Prz,emarwńaH poseł hr. 
Miełżyńsk!i. axfwokat R:uszczyńsikli i ks. 
Zwic.kert. Ostatni poruszył taikże sprarwę 
przemysłu domow.ego, gdiyż chOicl'ząc po 
kolie:ndzlie, zauważył, że dz~e'Wiczętai silnie i 
zdrowe tak samo j.aik mlodzb męż.czyźni, 
którzy na ·robotę Letnią idą 'W irn
ne str.ony, zimą siedzą w d()mu przy 
piecu zupel·llie beiiczynnlie. Ki'.edY ich 
.mówca pytalf, c.zy się nie wstyq~ą tak 
~pędzić żyde 'bez zaiięda, odpowiedlzt!eli 
mu: nJ.egomoś;ć, napracowaliśmy Slię już 
dość w leci.ie!" Zakorzenia· się więc w tym 

1 ludzie ml11l'emanfo, że wystaircziy, gdy tyl
ko przez parę miesięcy w lecie pracują. 
Tu „Straż" w~łe zd'z.i~laćby; m~ła, orga
nizując przemysJ domow:y, który <lal·bY 
tym mlodYtil ludziom w Zlimi·e za1ęcie -i 

Wiec w Sulmierzycach, poi raZl pi·er
-WSZY. oo lat 34 odbyl srę w nied~elę zeszlą. 

...tt • 

Panna do f owarzysf wa. 
"'· 
Powieść Ksawere10 de Montepin. 

-52) 
(Cią1 dalszy). 

- Na żąd:a1n~e prokurator.ai Rzeczypo-
litej.„ Oto rozkaz.„ przeczytaj pan ... 

HOilJOryusz. skl-Oinit się, mówiąc: 
- Proszę więc panów „. 
- Prowadiź .nas pan~ 
-Jestem na rozkaeyµainów. Od cze-

go zaczniem}'l? 
#' -Zaczl1!iemy oo pPkoju, WI którym 

hrabia de Vaidlans oddał ostatnie tćhnienie. 
Czyi m~z pan klucze od sprzętów? 

- Klu.cz.e ·byly w zamkaich, kiediy hra ... 
bia umar.L. Dotychczas. n!ie zostały w:yj,ę
te„. Chodźde panowie ... 

Dwa1i ur.zędlnilcy, pisarz. u sekretarz. ko
misarza, posz.lii za starym służącym <lo po
koiu zmairteg01 hrablieg0i. 

S~ia vokoju rozpoczął SWlą czyn
ność; podczas gdy pisarz redagQ1\Vał pro
tokul, zapisując każdy, rsrprzęt; komisa·rz 
poHcyi dał znaik swemu sekret.a.rwwi, aby. 
notował', :i zwrncając się dlo! Honoryusza, 
za.pytał: 
· - OdJ jak dawna jesteś 'Pan w sluili:e 

u hraibtegp· de Vadans? 
- Od dwu'Cl!tJestu pi~c.iu lat. 
- Pan hraibi.a miał .do <ciebie zupelne 

zaufanie? 1 • • -~ 
- Pan hrabia wiedzial, że mógł pole

gać na mej ucz.ciwośd i :pośW!ięce~lll, ale 
m11gdy rue mówił ml o sw:o!lch "interes.ach„. 

_Czy nic ·nlie każe. panu przypuszczać, 
że pan d'C Vadall.lS napisał astatnią swoją 
:wiol~? - . ' ~ t4" 

- Nie sądzę, teby to miał u.czynóć. \. . 

Przewodniczył p. Dyo:nizy G~zf(Jl['lowski 
z Sulm!ier.zy<:. Giównym mówcą bytl poseł 
dr. Nfe~olew-ski. Na \Vfocu zalolżO!Ilo To-
warzyst\"\10 wyborcze. 
przyspo.rzytby tern samem dobMJ rrarod!o
wego. Mówca uprasza sekcyę ekonomicz-
1ną „Strarży„, aby tę kwestyę "'\\"Zięła pod u
wa1gę. 

Poznań. Jak wiemy, na ostatni.ej pe.l
nej radzie m:eJskiej za.pa:dfa1 uchwala: % 
gPosów przeciwko 73 hakatystycznych rad 
nych, mocą której ·przychylono się ·do pro
jektu zakupnai gmachu przy u~ky1 KOlZ4lei 
przez pana Ignatowkza'. Nai radzie tej ra.
dny p. Fischer, raid:z-ca reiencyjny wnQ·ósł 
otwarcie ·politykę ""~ sprawy, mnejskie i 
protestował prze'CirwJw tej sprzedaży, że 
to po.J.aik ma kup;:ć. P()!njewaiż poitwier<lz.o
nie ziależnem jest od król. relencyi1, wyje
chał „Posener Ta-geblatt" z ciętym artyku
łem, by rejeJ11cya tej sprzedaży 111lie p•o·
twieroz.ila. Zobaczymy, czy reiencya tegJ> 
pobocznJego rządu ha'k:atystyczneg·o1 usłu
cha - na: szkodę miasta? 

Ze Slązka czyli Starej Polskio 
Król. Huta. W ooorz.e gospodarza: p. 

Sze!inertai przy uliicy Ha.jduckllej wybuchł w 
tych dniia·ch ogień, który zniszczyl dJ
szczętnie ca~y budynek. Podczas pożaru 
stalo się pożalowan)i1ai godne n:reszczęście. 
Nieznany jakiś mężicz.yizna! zas.nąl w siianie, 
które z.najdowalo się natd! oborą, u udius.1ł 
się dymem. 

Gliwice. W zesz1y piątek stawał 
przed gliwi1ciką iwą kamą redakfu,r od:p0-
wiuedzJ:tailnry: „Oł•osu Slązkiieg-0" p. Rożano
wicz, któremu prokuraitoryai wytoiczyta 
była prnces o podburza:ni.e <llo gwałtów, 
któreg0 dopatrzyła się w zamfos:z,CZJOII1iYJ11 
wrersw: „Co toi ()ljczyzna". 

Pi.erwszy termia11 w: tej spnawie w·stał 

odlrncwny, ponieważ na wrniosek p. Roża
n01Wiczia postanowiv.no zawezwać jako tlo
ma.1eza jedne:gi01 z profesoróWl wrodaiw.
skich. Zawezwano mianOl\\-i:icde prof. dr. 
Abichta, iktóry przettomaczy! inkrymino
wany wJers'Z. 

Prokurator staral się wyikazać, że 
wiersz może rze;ezywiście p/odhurz.yć Po
la!ków przeoiw Niemc-01.t11, naitomiast ()bnoń
ca oskarżonego p. Hemstadlt udowodnił, że 
w 'WJierszu rik nłe ma, co by, zag·rażalo 
państwu pruskiemu. Wli.ersz. natoulliast jest 
tak ni:ewtl•nńy, że go nawet ostra cenzura 
riosyjskai pr.ziepuścbła. 

Sądl po dluższy,ch naradach przyd11Ylil 
się też do· ·\VYWrOdów obro1lcY, ~ uwolnil 
oskarżooego od wszelkiej wiiny, i !kary, o
rzekając, że wiersz .nii·e zaiwli'erai t1!1c takli.ego, 
.CJOJby. nroglo podburzryć Polaków przedw 
Niemc'(lIU. 

Z innych dzielnie Polski. 
Okropne sceny na gramcy rosyjskiej. 

Od w.iarogodtnej -0SOby otrzymuje „NOiWa 
,Ref." następujące, zgrozą pr.zejmują-ce 

_. Dla czego? 
-. Pan de Challins po śmie.rei swego 

wuja szuikal wszędzie i1 n.ie me znalazł. 
-Czy, znasz. pan sukreesor6w1 ś. p. 

hrabiego. 
~ Naturalnie, że znam: p.a!I1i.. baroawi

wa de Gareooes, siostra zmart.ęgo h~bie
go i µa.n· Raul' de Challiins, jego si~tr~e· 
niec... · '" $ 

- A1e oprócz tych? 
W tej <:hwili JiQOOryusz przypomn1iał 

sobie ·slOfWai <iokrorai OUberta: 
- Przysięgnij mi, że nmvet zapytytWa

ey przez sąd·, nte {)!01\.vie~ 'l}.iczego, ·O czem 
z sobą mówimy. 

I przysięgę wylkona:ł. 
Chwila ootrzymainia tei przysięg·i ·na-

deszfa. Odlpowiedział w.llęc 1bez waha!Il!ia: 
- Zadruych innych nie znam. 
Komi'Salrz. pyta! dalej: 
- Kto pielęgnował hrnbliiego de Va. 

dans pOO.czas jego ostatnliej choroby? 
- Siostrzeniec, pana de Challi:rrs. 
- Wiremy już o tern, ale pytam s.ię, ja-

kfJ doktór go odW!ied'zał? 
- ża<ten1. 
- iTak? Wydaje si.ę to oo najmniej 

dz iwin em„. 
- Nie, panie„. Biedny mój pan n;e 

rehda~ wcale 'W!idzieć 00ktora1
• 

- Cz.Y1 mówil o tern panu? 
- Nie 1TU1Jie, ale panu Raulmvi1 ·i ten mi 

toi pv1wtó rzy l.' 
Komisarz niie uczy111il żadnych uwag 

001 oo tej odpawlii&a, lcz zrnarszczyl bl1Wi i 
o Jllic więcej już nie pytal. 

Sęd1Jia pokoju, ukończ.y:wszy opiiecz~to
rwianie sprzętów w pokoju zmar.fego hra
bi-ego, przeszedt oo irurego. 

Sptesziył się bardzo] wkrótce .pozosta. 
ło tylko do obe'}rzenta rnieszka!I1lie Rauta. 

przedsiawienJe \Vypadków, .które noz~raw 
lY{ Slię w Il!iedaJekłej odleglośd odi l(r~ 
wa, tuż za pasem granicznym, między Ga
Jkyą a Królestwem Połskiem. Intforma
cye opiewają: 

WJe:ś Kocmyrzów, Jeżąca, ia!k \~ 
mo. tuż nad granicą rosyjską, bylai w dmu 
19 bm. widlow.nią smutnych wypadków. 
Okofo, god'1liin.y wpól do dzie·wiątej wiecz.o
rem usłyszano ikalkadzUes:iąt strzałów kara
binowych, a p-OI alarmie calego 10ddzialu 
rosyjskiej straży p0-gra1nkznej rozeszła $.ę 
wiadomość o aresztowamu cale} bandy 
przemytników. Okazało się, że ,pbej~ 
szczyk" spostrzegl p.aru przemytnłkóWi spi 
rytusw i strzelił. Dwaj uciekli1, nia.1 pla;cu 
zostal Jaikób Król, poddany, rosyjski, oo 
roku w 0.alticyi osia,d!y. Pod!czas alarmu 
schwyOOillo także nievvJ:.nnegp1 chil'opca rk;il
kunastoletini·CglO, Dudę z Luczyc, który u
c.1ekl z pastwiska. Zaprowadzono !ich, wo 
bee IJi.c.zinych św1ia'Cllków, zw~bilonych a
larmem, do koszar nosyjsikich i tam zaczę
ta się obserwowaina ,przez 10.kn.a (nawet i 
z g.aihcyjskiej strony) zaibaiwa moskiewska. 
Aresztowanych bito stemplami stalowemi 
<Od karabinów po piętach, podpiekano .im 
pio<lerszwy świecam, wreszcie polQ,żonemu 
na wznak KrólOf\ i skakalllo po deska-eh na 
piersrach itp. 

Te okrudeństwa taik oburzyły przy
glądają·cych. się przez okna chłlopów z pod 
pa:niOi\vania .caratu, że kHkoma: kamienfamr1 
wyh~li. szyby w kazamaicie. Na to wyipadJ.i 
solid.ad, pochwyci.wszy kara:bilrry, i ·za roz
praszającym silę Urnnem włościan da1H kilka 
()1Strych strzałów. Kule świ'Staly po go
ścirr1cu gałiicyjskim, .i. cudownym fylk:o' ja
kimś spl()Sl{)bem nie rnnily n~kogio. 

Do ran'1! słychać byl{)r potem jęk 1 :i 
krzykJi katorwanych ()fiar, które <lbpiero z 
nadtejśdiem godziny 9 przeicl po~udnJ)em na
stępneg.01 <linia zostaly przeprowaidrone, a 
raczej przenies.:one (Król mai no~b zupelinie 
P1oparzone r poprzednane' pi)ęty) przed! o
blicze komenda!Ilta posterunku, kapitana 
Pasz.lwws:kiiegio, który po.iz.wala chętnie, 
aby ,,rabiata pagulala". Dudę puszczono 
wolno, Król wysla.nry .zostM <llo1 Miechowa. 

Calai okJolka poz01.staje pod grnzą teg{) 
naimacaJnego przy.kła.du ·cywli-lizaieyn· mof
skiewskiej. 

Ma pocztę 
nlecb idzie zaraz każdy zapisać „Wiarusa 
Polskiego", kto nie dal listowemu pienię
dzy. 

1 róinytii stron. 
Essen. W fabryce Kruppa1 wstał orka„ 

lecwny, robotnik Klein. 
Dortmund. Okrad~i.Qno tutejszy ko-

śdół luterski P!i/Otra. 

- Zaprowadź. n.ais pan do pokojów, 
zaimowanych przez pana de Challins.„ -
rz.ekłi. 

ttlo1J:1oryusz zdumiony zaw:0lałi: 
~ Jakto painae, czy chcesz: pani 01>1łe-

cz.ęt0i\.vać m\'leszkanie :pana Raula? 
-Tak jest. 
_ Meble, ale nie drzw.i przecież? 
r- I drzwi także. 

- A iak parn Raul p.Q\Wll'ócr? 
- Pm die. ChaUin'S :zaipewne ni.ei po,.. 

wróci tak prędko do ·pałacu - odrzekł ko
misarz. 

tll()inJcwyusz: :wcale się ;nile diOmyślat 
strasznego znaczenia. ty<:h stów, J>TZYPU
szczal jedynie, że m~dy .czlowiek m:e
szkać będzie gdzaiein<l'ziiej aż do chwilii z<iję
da opi.eczętorwama. 

Zap.rov.raidzil więc urzędników: ·d'o poi.. 
ko.iów Raula. 

.- Czy m:·eszkatnie to łączy, Siię z ja-. 
kiem tnnem? - zapytal sędzi~ pOkJoiu. 

- Tak jest painie. 
_ Odzii.e s.ię znajdują drzwi lą:czctce? 
- Oto! są. 
Pięczędi'e ·na tych drzwtiaich zostaly 

umfeszczooe, piOtem komisarz: zacząl: 
-Teraiz. przystąpimy do obejrzenia 

pa:ńsk)i eg-01 pokoju, ku.charld i odźwierne
go„. Niema. w tern mlc dtai was wbliiżaiące.
gio„. Jest to tylko prostru formalność. 

PoszJukiwanra te· ruie d\>prow~ty do 
żadnego odlkryda. ( 

_ Jesteś J}an miano'\\i1ar11y naldzJ·rcą 

pieczęci - rzekł sędzia p!oikoju oo H~Ol
ryusza. ~ ZnaJSz prawo ~ wiiesz j.aik.ue cią
żyć będą rna to™e obowiąz,kl? 

- Tak panie! 
- Pod'pisz. w1ęc prot01kul. 

Hoooryusz podpi'sat 
Urzędnk~ odeszli, pOZlostmwiaiąc trzech 

Gelswl(Jrche». Arcsztawa:l1() robotm
h Gmtę, ~ któfei!O padlo pordejrz.ente, że · 
zamordnwa~ tonę. 

Bruch. W kopał.ni „Reck.Eingbausen 1·· 
zasypaw wę~le górnika Wincenteg.oJ l(ry
cha. 

Hasrie. Robointik Duhme zosta1 -Okale
czooy niebezpiecznie w tutejszej fabryce. 

Wciąż można jeszcze zapjsy:wać •tWia
rus~ Fblsknego" na poczcie. Prosum}1 roz ... 
szerzać: to pismo wśród krerwn.ych a zna„ 
:iolmycht. 

Berlin. Około 10 tys:ięcy robot-
ników:, zatrudnronyclt w 1iajprzed:nie:isz.yd1 
:Hrm.aich ~nstalaicyi elektrycznej w Berlin.ie„ 
świętui'e. Robotm:kom wypowiedziano 
pracę, pooieważ część z.arstreikowa:la. Ja.li 
się .ctowi:!adu.ie „Dz. Beri." za.żądalo <lkoło 
270 ro1botników, ipra:cujących w t.)Wl. ,.All
gemeine .Elektricitatsgesellsicha.ft" w Ober
S'chonewcide pod\v.yższeniai placyi .o 3 f e
nygi na g!od.zmę. Pooieważ pracodawcy: 
na żądian!:e to zglQdizić siię inie chcie'H, urzą
dzili robotnicy strerk. Częś.c'.łOwJ01 za:\1,1tie
szenic pracy dalo przedsiębiorcom powód 
do wyporwiedzenia: noł>o.ty 8000 noho'tn~ 
kom. 

W 'Piątek panował zastój w ,,We rner· 
Wer:k Siemens i Hals.ke" Wj Westem:! i w1 
zaklaid~ie torwarz'Ystwa „Allgemerne Elek
tr~dtatsgesellschaft" w OberschOniWei:de. 

· O god@niie 11 przed pjOludniem od
byto s:: ę ina wi•e}kiejr sali Kel1era zebr:anie 
robt()itniików za.trudin,ionych w zakładach 
elektrycznych w BerUnie. Przybyla taka 
ma1sa robotników, że Koppenstr. wygiątda
la: pooobnie, jak Sta·ry Rynek w Plorna111iu 
po \\t":l'clkilei procesyiJ Bożeg'()I Ciala. 

Godzinę przed roa;poczęciem zebra111ia 
salą ·byfa tak rprzepelnhooa, że poĄicya ją 

·zairnknęla dla1 naplywających jeszcze wie
cowni.ków. Tłumy narodu. zalegaJy uli'cę · 
w, p0bli'iu saili, na której Jmiooiem zarządu 
związku metalowców przemawial Ccllen. 
Doin!'óst DfJ1 zebtarJJŁu, że dotąd wlaśatdtele 
fabryk wy<Lalm już rokoilo 8000 11000rt:mków1 
il że obawiać s~ę należy jeszcze idailseych 
·wydlaleń. 

MożJiwem jest, że robotnky diałszych 
fabryk tego zawbd'u odpowie<lzą na, w~~ 
l:enie swych towarzyszy · pracy ogólnem 
bezrobociem, które w takim razie ogarnę
łoby olrolo 50,000 Lud.:zL 

Trak wrielkluego strejku dawno już W· 

Berlin.ie rnie było. W ni.edmelę <Jidbyły się. 
liczine zebranie \.Vydalonyd1 ·z pracy ro-
bDitnn.k6f\V. 

eV 

Od RedakCJi. 
Pattłl W. 55 w Habłngborst. Nicby; 

n.ie pom~o według prawa, choćby sob.ie 
tego Ż}"cZO!l()t. . 

służących zaruepokojon;ych, i lll.le pojmu~.ą
cyich tego wszystkiego., :eo się dtziiafo. 

XXXVI. 
Opuszczaaąc cmentarZi Oomp\ieg.rre i u. 

dając się do stacyi kolei żelaznej, filip pcr
wj1edzrca~ do matki te tyJ!ko slow a:. 

- M:iliony do nas należą. 
- A córka legalna? - wyszeptała pa-

ni de Oare.nnes. 
~ Ja si'.~ nią zajmę.„ , 
P-Odczas 'Clirogi z Coanpiegne d01 Paryża. 

matka z synem nie zami:e!niU ani jednego 
słowa, oboje zatopieni byld w, myślach. 

[PrzybywsZYJ na dworze Pómocrty 1 

wsi edlE dlo PO!WlOZU. 
ftfdp odiwiózl ba·rono.wę na u[~ę Ma

óanne, cfame, wysadzit ją przed dbmem i. 
obiecał tegoż sameg1o jeszcze wie-czoru 
przyjść, jeżeliby olroC'.iezno·śd tego wY'ffia
galy, lu•b miia.~ jej coś nowegoido z.akPmunr~ 
kowa~11iai, p-0czem karZal -stę iQd:wieść na uli
cę d'Assas. 

Noc .zapadła. 
Ju!i:alll Vendame pew.nYJ majątku, jeż,elil 

za:maich, przygotowany 2l taką pieJdełną 
zręczn.ościią, JX)iWied·zie się, oczekiwal po
wrotu swego pana z lartwą do zrnzumienia 
nwtX.iJerplliwością. 

S(.fedząc przy otwa,rtem okruie 1i paląc 
papierosy jeden Po drugiim, oczekiwat 

Podczas gdy doróżka wiozą.ca filipa, 
toczyła! się po bruku1 rozbierał om w 1 myśli 
wszystko, ro się dotychczas zdarzylo.. 

Raula: wcale się nlie obaw.iial, lecz pla
ny mogły być zlnnwecznne przez list.rtiemfi.e· 
owej LegaJnej córki, której prawa, j.ak mu· 
si~ z.d'awalo, um-ce'Stwiły wykradzeniem te
stamrn.111tu hrabiego i dołączonego, do ·megdl 
pokwi.t-01Wania. 

J ... : (Cłąg daiłszy nastą~). . '. · _ ; ·: 



Tow. św. Barbary; w Obernusea 
Don'.osimy Szan . .:·;.,h..· --· · '- u.mad 

śp. Michał Mikołajc7.ak, 
którY od pQlCZątku Jstniie'nia naszeg-o, t.ow. 
by'l jego gprliw:ym .cz.tonk.iem. 

pogrzebi odbędzie Siię wi piątek o go.
dzinte 3, z. dWID1u żaloby przy ul. Schmidt· 
str. nr. 16. Cz!onkowLe zechcą si~ zeb;ać 
0 gu& .. _03 w lokafa posliedzeń. Czlon
wwie zamów.ieni. do niesie:llllai tnunny, ze
chcą przybyć do domu chorych <J ~odz. 2 
po pOlłudiniu. . . . 

O lticznry udział w pogrzebie 1 o iJO·bO·
ż.ne westchnienre za duszę zmarlego prosi 

Zarząd. 

.Baczność! Druhowie okręgu X! 
Tow. gi:mn. „Sakól" w }(aternberg u

rządlz.ai w nrte<lzi:elę dinii:ai 1 paźd'Z~·ernika za. 
bawę ploiączoiną z. ćwkzeniami gimnasty
czrremi, na którą ma zasz.c:zyt zaprosić 

1 

wseystkich SokoJów .C)tkrięgu X. Prosimy 
wsZ'Yst.Nich druchów okręgu X i sąsied:m1ch 
ukręgów VII nadlrefJskiego i IX westfalskie 
go, ażeby zechcielL ~:is swą obecnością jak 
11,ajliczn.iej zasZiczy.c1c. Program zabawy 
jest następ.ujący: Przed poil. ćwJ.czenia 
naiczeliruuków tO!kręgu X. O g.odz. 110 po
sie<fu:enie prezesów li: naczelnlików, ~ obór 
nowego: .Wyidztiialu okręgowego. Odi godz. 
1 po pol. µrzyjmowamie gniaJzd i gości'. O 
go<!Z. 4 polskie !Jlabirxieństwo. Po nabo:
żeństw•ie za:raz rozpoczną się ć.wkzema 
ginliaa:dL Potem dalsz3J zw~wa z ta:ńc~. 

Uwag.a: Przyjmowatn/ile <lruhów i go
śd oidibęd·Zi: 1e się w lokalu towarzystw piol
skich przy ulicy K:astanienstr. nr. 8, zaraz 
przy dworcu kolejlawy:m. Tam powirnien 
się każ<ly d!ruh zaopatrzyć, w ka:rtę wstę
pu. Ztąd pó}dzie kaM~ na· włelką sa.lę p. 
BottenbmchaJ p,rz.y uli Mnttelstr., gdlzie się 
będzlie 'Cala uroczystość o:db'Y!Wała. Zara
zem nadmi'elli~amy szan. dlruh01111, iż µozwo
lenie na zabawę dostaliśmy ty1koi pod ty.mi 
wanrnikam4, że żaden d!ruh nie przyibędlzie 
w ubral!1liu w1.kolem starego systemu, bez 
rokoli:ków t orzełków 1i wszelklich innych 
oznaik li bez. madejówek. Upraszamy 
wszystbch druhów, ażeby: się do pow:yż
szego oglioszenhł zastóSOł\Val.il, w przeci
\Vin:ym razre mogfabyśmy miteć zatarg~ z 
oofilcy.ą. Ażeby tego unłknąć, porwThmiśmy 
się druh'OWF.e zachować po sokolsku, to 
iest wyipeł,nić ka·ż.dy rozkazi Wydzfa~u, cz.y 
on n.am jest miły czy nie. Mamy nadzieję, 
że nas druhorwi·e a tak samo; u gośoie z Ka
tembe:rgu D .ca-l~j .okoh'cy swą obecnością 
zaszczycić raiczą. Z bra~erskpem pozdiro
w~eniem. Czolem ! (2) 

Wydział Tow. gim.n. „Sokół" 
w Katernbergu. 

Baczność druhowie gniazda Catemberg ! 
Szan. druhom <llonosimy, iż na zabarwę 

mającą się odbyć w nded1Jielę dnia 1 pai-Oi. 
u p. Bottenbrucha, ma.ją tylko ci druhow,1e 
wolny. wstęp którzy są wyplatnL DruhOI-' .. Wie, którzy nie są ,vypłatni za .trzy mi esią-
ce, wiami się przed rozpoczęciem zabarwy 
ze sw:ych zaległych skład:e.k U!iścić, w prze
ciW1nt:y1I11 razie będą uznanii. ia gośdii. Czo~ 
leJrn! Wydział. (1) ----
Towarz. Serca Jezusowego w Bochum-

; Hamme. 
W nłedziielę, dlnia 1 paźd!zforn~kai bie

rzern.y ud.ziial w 20 roczniicy Tuw. św. Bar
bary. w. Bochum. z tego ,piawvdu walne 
zebranie się nie ,odbędzie. Szan. iezlonko
Wile wi:nnr się · zebrać ua saH posiedzeń, w 
cza.pkaich 1U oznakach, o godz. 2 wszyscy 
bez wyjątku. Wymarsz dlO Bochum o g:<}
dzinie 03. 

Uwaga: Miała by nastąpić iakai zmia
n.a~ lub vrzesLko<l'a w tej rxzniicy, tlo wal
ne ~branie odbędzie się }aik zawsze o 
SWQfm czasLe o g-01d'z~ 4 po pot Szan. 
czlonk<mJJ ~ ~dakom zwraca się uwagę 
na Adora:cyę. Nabożeństwio, które siię od
b~ie 2 paździemiJrn w. ponłedlziiatek, i 
które w prziyszlą nJiedlziiel~ będzie z aimboi
n~ zapO!WiaJdane. Proszę tylko zważać na 
~ę dla nas Polaków. Szan. Rodacy i 
l<odacz.ki starajcie siP żeby kośdM pust-
k ' "' . . <ł1nr me śwLe:ciJ, dla tego pGi\vlinmś.my się 
ak najbicztiiej zebrać, o oo was prnst 
1) Zarząd. 

Tow. św. Wojciecha w Schonnebeck 
St czfonlrom, !ilż walne zebranie odb~

zie się w ru1eazielę <łlnia 1 paździ:~rni1ka o 
· 4 po 1x>luctniu na którem !Jędzie prze 

· Ytan~ sprawozda~ie kas-yi z III Lwartału, 
ten1 się uprasza wszystkich członków, 

by na walne zebrande stę zechdelii staw'.ć: 
. ewa± marny w.a@le sprawy do zalat-
.ienja-. Zanąd. 

BJuro lnfonnaeyjne. Polskiei-o Centrable&o 
l(omitetu Wyborcze&o i Biuro „Straży46 

znajduje się od 25 września br. przy pje~ 
karach nr. 13 II piętro. Od 1 października: 
Tulefoo nr. 1640. Adres jak dotychczas: 
Dr. Ta.deusz. Jaworski, Poznań (Posen). 

Towarzystwo św. Stanisława w Heme. 
Donosi się szan. czlonJrom, iż. W1 111Jie

dzrełę 1 października ł>ierZierny udzita.l w 
rocznicy Tow. św. MkhalJi. W1 Bruchu. Mfy~ 
marsz: z. lokalu po pO<l. o gocli1;. 2. Uprasza 
~ o jak najliczniejszy udział WI .czapkach i 
oznakach towarzyski.eh. Zarząd. (1) 

Towarz. gimn. „Sokół" w Altenessen 
2)aprasz.a, wszystke nam przychy.lne R.oda
czkł i przychiylinych ;i dobrze myślącyd1 
Rodatków: z Altenessen, Carnap, <>raz 
wszystkite bratn1ie Gnfazid3J li1 Towarzystwa 
z sąsi1ednich miejscQW'Ości, talk samo gnia
zda okręgu VII. nadreński.ego na naszą 11 
roczuli'cę, która s,1ę odbędzie w nfiledlzlielę 1 
paźdztiern~ka w lokalu p. J. Saa:l'a·, przy ko1-
śai.ele św. Jana Chrzic. o godz. 4 P'Ot pot 
Zapmszel1)iai idlQI pos.zczególny1ch gnJiaizd !liie 
byty; rozesilme z POIWOdu nawału pracy 
wyborczej, lecz. pomimo tego żywimy .na
dzieję, n·ż nas przychyl'l11a1 Po·1oni:a i1 braunie 
g1I11:iazdiai ni:e zaiwmdią. 

Uwaga: Tego samego ·dnia o gooz. 11 
przeid pofodmiem odbędlziei się z·etbrm1e 
miesięczne. Z Powodu ważnych sp~aiw na 
porzą<likw diz,ileil1IJ.ym komplet druhów piO'Żą
d'any. Gości<e mule w~d'zi:ani. Czoliem ! 
(2) · Wydział. 

Baczność Rodacy z parafii Ewing ! 
Wybory do: za'.rzą<lu ~ repriez.entacyi 

odbędą się w.e czwairtek i ipiątek, t. j. 28 
~1 29 w:rzieśni.a n.a sali p-. Kl!o<lt, wńęc jest 
każdiego p.owiamoś'Ci.ą i1ść gl-ooowiać. Je
szcze raz ()pom~namy wszystłd'ch, ażeby 
w te: dwai dni glosowali, bo nie jest dl()sy.ć, 
kto we .czwartek glosuje, ai w piątek nie 
kiizie, bo wie czwartek będzie do zarządu 
gilosowani·e, a, w piątetk do reprezentacYlJ. 

f. Kluczyński. 

Bacznośt: parafianie Serca Jezusowego 
w Oberhausen! 

Donoszę wszystkim pararf.1anom, >ż Wi 

ni'edzielę <ilnia l .paiź'dz~.erni:ka zarn.z. P!C> w hel 
idem nabożeństWiie odbędzie si~ wielkie 
zebranie, w spraiwie wyboru d0zoru kioś
CJielnego t repre:zentacyi kościielnej u pana 
Alekoty, przy kościele Sercai Pana Jezusa. 
Tutejst N'iemcy-karolicy naszych ~an<ly
datów. nie przyjęh, więc się uprzejmie sza·· 
nownyich parafian llprasza, gdyi na tak 
wielką liczbę parafian polslk:ich musimy oi
s:ęgmąć, czego żądattny. 

. Andrzej Czwojdrak. 

tow. św. Wawrzyńca w Kastropie 
przystępuje w niedzielę, dni:a 1 paźd'zie~
nika o gQdiz . .09 wspó1nie do K:omuni~ św. 
Pols-ki ksi~d'z będ·zae słuchał sppwiedz! św. 
od środy 27 w.rześnjai dlOI czwartku 5 Paf:
diz.iemi!ka. Polskiie nabożeństwo 00będz.1e 
się w. niedzielę o godz. l po pot O 1!1-~z.n~ 
wd.zl>al w naibożeństw~e, oraz w wspokl<J 
l(pmunii: św. prosi· „ Zarzą~. 

Uwaga: Ka1rtki do Komunn1 ~- mozn.a 
odebrać oo prezesa Jana! l(owałczyka·, ul. 
Vidumestr. 27. CzlonkoW!ie ·wimi się sta. 
wić w. czapkach I ozoaikach tow. 

Po nabożeństwie po15kiem zebranie. 
Na1 porządku dziietJIDym sprawa: rozwią
zama zabawy. J. K:owatcz:yk, prez. 

Tow. św. Antoniego w Essen-West 
(.froJmhausen) 

donosi sw;ym czlonkom i1 wszystlqim R0-
dakom z Essen i orko~i;cy, iż w ni:ed'Zlielę 8 
paźdeuemika o g'.odz. 2 Po ,pol'u<llniu odlbę.
dzie się walne zebranie towarzystwa, ai po 
zebraniu urząid~ai tow. zabawę jesienną, 

polącroną z. tańcem. Początek zabawy: o 
g·o<iiz. 5 po poludnitu. Zabaiwai odbędiz:i'e się 
na sah p. Ovcrata, ul. A<ldkampstr. 95. O 
jak najlkzniiejszy udziat czronków ł gości 
pro$ Zarząd. 

'f.owarzystwo św. Michała w Brucbu 
oznajmia. .wsz;ystlkiim czlookoan, iż w sobotę 
7 paździemiJkai przystępuje Towairzystw-0 
św. M.ithalai 001 SJ>()IWli'ede.i, ai w ~led!zlielę 
raill'll o godiz. 7 wspólni'e dJd K: omunii' św. 
W tym .czasie. zostanie oidlprawio111ą Ms.za 
św. na dntencyę torwarzystwai. Podczas 
MszYJ św. bę@e polski śp/iew. Uprasza 
się ws:zystk):lch cz•l'onlków, ·by j.ak na.ilicznnej 
preystąp.i1i d-01 spowiedz·i i K:omunii św., a 
,oigól PolaikóWI prosimy, .by przybył' n~ 

Mszę ś\Wętą. . . Zar~d. . 
• Uwaga W ni.ed1lielę 1 paźd'2Jlemth 

po$edzenie zarządu o zwyklym czasie. O 
punktualne stawienie się wszystkich czlon ... 
ków nafeż~ych do zarządu prosi 

Prz.etw'Cdniczą cy . 

J· lłaczność drullowle &ddzlału li 
w Obqkausen. 

Oznajmiai Slę zacnym druhom, iż ze
branie kwartalne odbęd2ie s.'ę w niedziel~ 
I paźdz.iernilka o g~. 4 W południu, na 
które si.ę wszystkich druhów zaprasza., po
Jliew:a.1: są w.ażne sprawy -do omów!ema. 
- Taksamo oznajrruarny rezerw.istom, któ
rzy chcą przystąpić do naszego gnia.zda, iż 
mają wstęp wolny. Taksa.rm:ii i goście m1-
le miJe zapraszamy, którzy mają chęć do 
naszegio gnra~da wstąpić. Wydział. 

Baczn<>ść Rodacy w Habingborst i Henri-
chenburg ! 

,w tych dinia-ch odbędą się wybory do 
zarządu kościelnego w łienrnchenburg. Do 
tego1 czasu w zarządzJe kościelnym waidu~ 
je się óśmiu czlonków, a. pom1.ę&tyi nimi 
tylko jeden Pola!k, a w reprezentaicy,i na 
24 członków ty1ko 3 Polruków. PJ>nieważ 
n~emaJ przew.a1fająca liczba paralfiaru to P-0:
lacyi, dla teg01 z:rnuszeilli jesteśmy plOistawić 
wuęcej kandiyidatów z naszej strony to jest 
polorwę, a wtecfy anu my, an'i oni. n.ie będą 
mr.efi: krzywdy. Co się tyczy dalszych 
sziczególów, to będą omawJainie n.a zebra
llliu pu'blhcZinem, które się także w ty.eh 
d1I1J:lach odbędzie, ca też w1 „Wia·rus~ei Pol
skim" będ~h e ogłoszone. Tymczas:orwo 
wzywam WSZ'Y'Stk.ich Pol alków, aby szH zaj 
rzeć w; listę, czy w niej są zapjl'sanu. Lista 
z111ajd!uje się u ks. Proboszcza Wl łiennichen
burg. Rodacy! najrz.yjde listę jak n.a~J)rę
dzej bo tyHro 14 dni czasu1 <llQI tego. Kto 
n1ie j~st ·zapisany, wJnien saę o. t01 upomnieć. 
Staraijciie Sil~ męŻJOtWie i miodz~eńcy, aby 
tkażdly który już rok w tej gminie zall!llie
szkuj~ i 21 lat liczy, byl w nście zap.isany, 
Skorzystajmy z tej chwi.Uii Szanowni1 Roda
cy, a nie dajmy się tym kJIHru Nie!moom
katofakom zawstydzić, pokażmy, że ·ilrnY 
mamy tyle prawa i glosu, oo ka.żdy inny! 

Towarzystwo św. Wacława w Linden 
oznajmia.i swym członkom z Linden i Dahl
hausen i wszystkim Rodaik,lom z Linden i 
Dahlhausen i ak-0licy, .iż TiowairzystwJi u
rzą<lzai i obchod.zfu w nied'Z!ieJę dnia 1 paź
cfz.ierntka r. b. swą 13 rocznicę, nai którą 
wszystkich. mHe zapraszamy. Zarazem 
upraszamy; szan„ Toi\v. św. Józefa z DahL
hausen i Kolo śpiewu „Lutnia" 'll Linden, 
aby raczyły1 na·s Siwą obectl{Ośaią za.iszczy
cić i naszą rocznicę upiększyć. Człv-nloo
wie innych towarzystw chcący .nas odwtilf'
dzić muszą ~ olrazać oz:nakitem tow. 

'program zabawy: O godz. 3.0. w Wl. 
·otwairc.ię' ikaisy. O gvdz. 4 koncert, d!ekla
rnaicyei t śpiewy. O gow. 50 rozpoicznie 
się bairdzo piękny teatr, jak~~ Lind'en.i~
szcze nie był grany. W koncu tamec. 
Muzykę <lloistatwi nam Polak Józef Terar 
lmwskńi z Langendreer. Wstęp dlia czfo~
ków SO fen. dla: g.Jścl 75 fen. Czlonkowie 
ru.e wypfatlr.i placą jak nieczłonkowi~, 
więc upraisza się -członków, aiby ze sklar 
dek się uiśaiH. ZaipraJSZamy jesz 'Ze raz 
członków i wszystkich Rodaków, gidyż 
będlzie każdty z tego przedstawienia: zadp.. 
wolony. O liczny udziial pl\).S\i' (3) 

· Zarząd. 

Bractwo Różańcowe Polek w Baukau. 
PrzieZi caty miesiąc październik oo nie

·d2Jiele po Nieszporach będzńe odlmarwiooy 
Różaniec św. W sobotę, dnia 30 w~ś
rnia spawie~ św. a w ' niedzWelę 31 pa~1e
rnika1 o gpłdlz. 7 rano wspólna1 Komuma sw. 
µoct: chorągwJą. O li:cmy udzia'l pr~ 

Przel-0.żlooo. 

Kolb śpiewu „Wanda" w Laar . 
donoSi· szaru:xwnym Rodakom z Laair IL O'
kt>·licy, iż ·w ·Illiedz.ielę ·dm.a 1 pa.źdlJi.emilka 
urządlzamy zabawę dla! Rodaików odłchodzą 
cych oo WP}skai nai saH pana Miillerai (da
wmej Witenkemper). Początek o god~. 
4 po ·poludniu. O liczny udział :w zabawie 
uprasż.a Zarząd. 

Cześć polskJtej pieści! 

Tow. Serca Jezusow. w Bochum-Hamme. 
·w ll'liedizkelę, dtlji.at l paździe milka bie'

rzeaniy udzial w1 20 rocznicy Tow. św. Bar
bary W1 Bochum. Z tego powodu walne 
zebrnnie się nie od'będizia Szan. czl·ooko
wje winn!L się zebrać na. saU posiedlzeń w 
czapkach li 11 oma.kami 10 god!z. 2 po p0t 
ws.zys.cy; 'bez :wyjątlku. Wymarsz d!o Bo
chum o giodz. 03. 

Uwaga: M(J.a1aby nastąplić jaka zmiia-

Tow. św. Jana Chrzc. w Altendorfie 
(Esse'.Ilł-'West) 

podaje swYjm czJooarom <lo. wli~oomości, iż 
w niedzielę, dn.ia: 1 paźdzUemikaJ o gad.z. 
3 ~ po.lud'nd.u odbędiziie się walne posiedze
nie na sali zwykłych posiedzeń up. Post, 
nai ·które się ·wszystkl!ch czronków. zapra-
sza. Goście nt.łe wiidziamL 1.arząd. 

Bractwa Różańca św. w HarcłJ 
kloooS!' uprzejmie wszystkim Bracrsm . J 
Stostrom iż w n!iedziełe dnia I paidz.erm
ka P,c) pofudlnłu n godmue 37'2 o~z.te się 
Nabożeństwo różańcowe. Taksarrno dono
siZę, iż przez caly miesiąc paź<l 1, errnik co 
ntedzielę odbywać się będzlie naL,3'ieństw:'> 
różańcowe. O liczny u<lzial serd:eczn1e 
prosi fan Parzybok, nadzetaror. 

Baczność prezesi okręgu X. 
D01J10szę l'llilni.ejszern uprzejmie, że zei~ 

brarrie prezesów i naczelników odbędzie 
się Vl! <lnliu 1 paidztiernruka w Caternbergu, 
Ol god!zitllile 11 przed południiern. Będzi• 
wybór norwegio wydziału, spraiwo.zidainie a 
wycioczkn do W.i.nterswyku ti t. d„ Pro.
szę., a2eby żaid!nego nie brakPwało, bo to 
jest ba'rdz0 ważna sprawa. Czołem! 

Jan Barański, prezes okręgowy. 
Osobnych zaproszefJ nie WY'Syła si.ę. 

BACZNOŚĆ DYRYGENCI ! 
Kolo Ś'Piewu „W.a.neku w l(aternberg 

poszUJkuje natychmiast dyrygenta śpiewu 
do ucz.enl!fcli śpiewu ludlowegoi ii kośd~lncj. 
go. - Zgt.oszenia przyjmuje prz.ewodmcz~ 
cy Ludwik Brychcy w Katemberg, uhca 
Afqttelstr. 63. 

Uwaga: W ruiedzielę, dlillia: 1 paździer 
nikai mamy zebranie' o gl()dz. 3, więc si<: 
moiżna zgloSiić ustni·e. 

Baczność! 
Niniejszem proszę Szanownych Ro.da ... 

ków, którzy otrzymam bony. nai agiitacyę 
wy.barczą, aby do 7 paiźdi!iern.ilka tr .. nie 
sprziedame <bony 1pieniądze111aresla1L do ka
syera „Gfówinego komitetu wyborczego 
pl'.}IsJ\iiego'~ pana: P. Sztula w. Gilnnigfeld, 
ul. Hauptstr. n·r. 2, w .celu u1regulowan.ia 
kasy. 

A. W o j c z y ń s k i, 
przewodn'iczący ,,Glównega komitetu wy
borczego polS'kiego" n.ai Westfa.Nę, Nadre

i s. p. 

SteLain Mlieczniikowski, prosi swego
stryja, lginac.ego MJ.ecznikowsikiego o a
dres. - Stefan Miecznikowski, C-Olonla 
Rio Claro, Estado de Pairana - Brazylia ... 

Podzięko anie! 
Cór-ka tl:8lSZai Jainina Paibliś prz.ystępo

wa.la w tumie ·w Pmmaniu1 <IO pierwszej 
spo.wi,edzio & K:omwnih św. Naiukł: udziielat jej 
przez 5 tygodni ks. ramca: K:aernrerz Mi~ 
chail-ski, za co Mu serdeczne podZięk:C>\\'Wie: 
skladlarny„ il' ,.111 

Essen, dnia IO wrześn)a ·1905. 
Jan i WeroQika fabiś„ • 

Kast rop, 
Wdec w1 sprarwi,e ,,Swn·ęfuijózafai;:..ia'' otł 

będzie się w niedlz.ielę, d!nia: .8 października„ 
Bliższe szczegóły zostaną i;e.szcze podane. 

B. - Zrnudziński. 

WIEC W LAAR 
odbęd1Z1e s~ w piątek, dniai 29 Wirześ.nia 
o g~ 8 w5oczorem, u :p. Wuttekemper w 
sprawie w:yborów1 do dowru, j repr, ko
ścielnej. Aoinieważ Polacy; także 3 kandy~ 
dartów stawńają, przett> Iiezny udział Reda
ków :kocleczny, aby tę sprarwę gruntowni<; 
0016wić. Za komitet kości'elny 
(2) Michał Depa. 

Wiec polski w Asseln 
odbędzie słę w niedzielę, dn1a 1 paid.ziemi· 
ka. - Bliższe szczegó1y .zostaną Jeszcze 
podane. 

„Związek Polaków w Niemczech". 

Wiec Zjednoczenia 1~w poJ. 
Wiec „Zjedn. zaw. poJ." w Langendreer 

odbędzie się w ni~iełę dnia, 1 pa0d.zier„ 
nika przed po1udniem o ~. 113/i w loka
lu p. Kmpping, Kaii·serhof, <lla kopa·l.nl „Vołl
mond''. „Mainsfelicr', „Heinrich-Gustaw" i 
"Bruchstr.", orm <lla fabryiklil drutu w Lan ... 
gendreer. Nai p0rządiku dziennym: kon ... 
gres górnll'CZy i nowe pra\V10 górnkze, wy
bory oo wydzlialów robotniczych, stosunki 
we wak-OiWnt <llrutu. Nai w1iecu będą po~ 
stawieni kandydaci do wyidIDalów robotna
czyclt, zatem }est oboiwiązikiem każdego 
robomiika, aby na ·wliiec się stawil 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". - • 
Aby materye uchronić od plam deszczo

wych i zafarbowania sle, trzeba sie zglosłć da 
f ARBIERNI OALLUSCHKE, PRALNIA w uo„ 
CHUM. Tel. nr. 911. 

Fllłe: Hofstede. Hernerstr. 2~: Heme. 
Bahnhofstr. . '2, 73, 134; Ełckel, RCJblloghau
Hll, Undea, Hattlnaen, Lan&eadreer, Wltea; 
Anaea. Werne. Uitpnck;ftmuncl. Marten. X... 
ttroo. Wattenscbekf. Kamen. Marten. DortauaML 
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:·;:~y .Ruhrorter Kaufhaus~ w Ruhrorł 
ul. Harmoniestr. 36 • ul. Harmoniestr. 36. 

Bahnhofstr. nr. 

WJec „Zjedn. zaw. poi." dla Hofstede-Riem 
ke, Hamme i Bochum 

odbędzie si:1ę w niedzielę dnia: 1 ipaidlzforni
ka W1 Hofstede, pzy pol. o godlZ. 4 w lokalu 
p, Backer, przy uky Poststr. dla.i kopalni 
„I(oosta1JTtin I., II. i VI". Na po•rząd!ku 
dz.ierrn.yrrn: Niaiwe praiwo gónnicze 1u p1raca 
na! kdksowniach, oraz 2m11ana1 ustarw. Na 
wiecu będą przedstawłeirm kairnd>ydac.i do 
wydzliialów robotniiczych. Obowllązk1i~m 
jest ka!żdego r-0b10tnika, · a;bYJ na wiec s,1ę 
staJwił, ażeby wybrać odlpowie.ct.n:1ch ikan
·d1ydartów, .na tak ważne s.tainow.iS'klO. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Wielki wiec polski w Hórde 
<>ldbęOOte się w niedzi.elę ónlia 15 paiźdiz;l.er.
nikai -po polud'rlru ~ godzne 30. Sa:lai będ~ie 
pó~-iej ogloszooą. Wiec będizie w spra
wie opicltji; d1uchow.nej J wedtug wylborów 
łrości'e.Lnych na co wsizystklim Rodak0m w 
łforde zwracam uwagę. Zwołujący. 

Bnezaoie ! Rodaey z Wanne ! 
Szanownym Rodakom oraz Rodaczkom .11 Wanne i okoliay donoszę uprzejmie, 

iż się osiedliłem jako 

d. e n t y s t a. 
Rwie zęby na. tyczenie bez wszelkiego bólu, wprawiam rtęby z kanczuku 

złota, bez i z podniebieniem. Za trwałoŚć zi;bów w kanc uku da.ję pięć lat gwarancyi 
a w złocie 10 lal. Plombuję zęby emalił, erelirem lab złotem . Zatrnwa.nie oraz czyszczenie 
z~bów. Podnoszę, i.i s ię uczyłem w jednym z największych zakładów w Berliaie, dla tego 
mogę w •zystk 1 gust9wnie a. jedaa.k tanio odrobić. Pv-lecajł}C się łaskawym względom 

kreślę aię z wyso~m szacunkiem 

Stanisław Spiączka, dentysta, 
Wanne, przy ulicr Bahahołstrasse nr. 108 przy rynku. 

_. .Jllllllll . ......_ „ ..... &a 
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Chłopiec 
14 do 16 lat potrzebny 
natycbmiast do lekiej 
pracy. 

Józef Chudziński Schiitte, łlt 
Wiec w wanne chemiczna pralnia i farbiernia . 

w sali p. Urnters-chemarun odbędztie się w I 

w Barendorf (Bochum) 
(3) ul. s„hulstr. 13. 

Poeaukuję 

ucznia 
;~1z~!' p~~~Jk~a;~~~,~~ni~ $:~~·l: :o~ d d a m s k ·1· e J1 

. ,. m ę z k ., e )1 

:;;~i~:;:ye~:!:-~ 
{;°'~~~i ;J.~:Zi~~~:S~t:w; 3) Rozmaitości, . . _ . . Józef oti znraz (3) 

„.Zjednoczei;fa zawodowe polskie''. d b Trojanowski 

Wiec "Zjedn. zaw. poi." w Buer 'Wł ebogdnairkÓWe rlofirya,n~e- .k u~irs~~l!iu;:Zi.:~ą::c:as:~a5. -0dbędzde się w niedzielę cmia 1 paździ,emi- -
ka :po pol. o: g10tdz. 5 w lokalu p. Scherkamp 
('Przy Hug,o) dla kopal!lJF Hugo, szyb I. Il. ~~~~ebaa od l paźdz (;) 

III. i IV. Na piorządku dziennym nO'We „. w Bothum, Kortumsfrasse nr. 3. la Bo"pl1u~w' uaił. OAWllose~tir. 13. 
praw<> górnicze, z.miana ustaw. Na wiec ,... li' , u , , 

zaprasza się wszystkkh Aolaków, czy orni ... „n 
są eorgall1izmvanii lub ni1e. Na w.iecu będą --v • • Jltilll', „ -;~ W K ;a~!~k:~ 
pjO•Sta'Wlieni kandydaci <lo w,ydzilalów ro- OłO z powodu 

.1;:i:1'ż:, I;=0;~~~~~~~i:P~~;~e b~~ Księgarnią Wiarusa Palsltłego , M koliczności ba:;::g:an;o~ 
wiec. \POieca włelt.f wybór kslatek do nal!>otar.htw-i ~ B0cbum, Wilhelmstr. 1 s 

„Zjednoczenie zawodowe polsk.ie". f• czyt11lla. whazarlu1w. powbszawai ftd„ . w Roch oDl. 

I 

1ą e ·--

()błoptec dt• p~!l~yłek 
dla filii w Bruckhausen, potrzebny od· 
1 paź 1 ziernika. 

Jakób RoHschild, 
Bollrort, ulica Konig3trasse nr. 5. (1) 

Polska słnżąea 
zniajdzie ~iejsce od 1 pa.id~iernika. 

Cecylia Jankowiak, Herne 
ulica N owa nr. 35. 

Kto pragnie posiadać 

książki do nabożeństwa w pięknej 
\Y mocnej oprawie 

niech sobie zapis.ze 

,~Boże bądź miłościw"o 
Książka „Boże bądź miłościw" zawiera 

bardzo piękny zbiór nabożeństw i pieśni. a. kosztuje 
w nadzwyczaj pięknej i mocnej oprawie 3,50 mrk .• 
fl mrlł:., 7 mrk., 7 50 mrk., i 9 mrk. Książ ;t ę 1 ę 
przesyłamy poprzednim nadesłaniem należytośri 
albo też .za zaliczką pocztową. 

Adres: „Wiarus Polski", Bochum. 

• 29 września o godz. 6 wieczorem 
nastąpi dokoraeya na otwarcie n 

J akóba Rothschilda 
Dekoracya na otwarcie odbywać 8ię będzie codziennie od godz. 

6 po i.•ołudniu do godziny 9 wieczorem bez sprzedaży. 

w Bruckhausen .(we własnym domu) 
nliea Albrechtstrasse nr. Bł ulica Allu-echtstrasse nr. 31. 

Proszę porównać moje ceny, jakość i krój mej gotowoj garde
roba, kaźdy się przekoua, że firm!ł. d·"'starcza w tym względzie co mo~e 
być najlepszego 

Dzień sprzedaiy podamy jeszcze przez tę gazetę. 

.Jakób Ro ths eh ild, 
Rularorł·filia w Bruckbausen, 

Alltreełttstrasse nr. 31. AlbreebtstraHe nr. 31. 



B1olaam1 pi~tek 29-go wrześllła 1101. Bok Ili. 

polłtyeznym ł rarobko · 
c 

Wycłłolhl codziennłt z wnatkłem ••i vołwlateCZIJYCh 
PrHdplda kwartałill na poczci~ i • listowYch wYDOSi 
1 mr. 50 fen., a z odnosuniem do domu 1 rńr. 92 fen. 
.• Wilras Polski" ~apiuny Jest w cenniku pocztowym 

I lmłt Beże za llarc I 8JCZJZDI I 
Za inseraty pl a ci sic za mieisce rzijdka drobBesto r.f u• 
1>gloszenia zamieszcz.one przed inseratami 40 fen. K t 
często oglasza, otrzyma rabat. - Listy do Wiar1d
Poł~kiego" należy frankować i podać w nieb dok & . 

pod znaJuem „t. 1>1>łniscb" nr. 128. ny adres piszącego. Rekopisów sie nie zwra;:a 

Rednkcya, Druka.rnin i Księgarnia znajduje się w Bochum, przy ulicy Maltheserekasse. - Adres: „ Wiarus Polski", Bochum. - Telefon u nr· 1414. 

lodzłce polscy r Uczcie dz.leci IWI 

łlJ6wlć, czytać I pisać ,o polsku t Nie Jest 

łoałaldem, kto potomstwu swem11 znłem· 

l'IJ' 1ltt pozwoli 1 

.z WJpadków dnta. 

Wrzenie na Węgrzech wzrasta. 
l(omatet wykonawczy zj·ednoczonej o

pO!ZYJCYi odbyl pod przewp.dlrni.ctwelm Fr. 
.l(ossutha Jronferencyę. K10s:s.uth przedło
żył memoryal królewski i oopoiW!iedź przy 
wódzców, ja.ką wręczono hr. Czfrakyemu. 

Komitet wykonawczy pjorwziął nastę

pującą uchw;a:lę: 
„Komitet \.vyk-onaw-czy uznaje i nale

żyoi·e ocemii.ai pa.tryotyicxne postęp.owiania 
J)I01wo!anych przez króla mężów stanu. Ubo 
lewa, że król po'\Yofanych <loi siebie m~
żów stanu, którzy są przedstaiwilc.tielami 
większości pa.rlamentu a więc przodowni
kami narodu w publlcz111Ych kwestyaich, nie 
wysllllchal •i potępia.i z oburzienl:em tych, 
którzy moinarsz·e w tym względzie udzieli
li rnd'y. - 1(10mitet z głębi przekonania po~ 
chwala., że przyw'6dz.cy nie weszlii w .la
dne m korwainaa z hr. Gołuchowskim i że 
memoryal wn~czony im przez monarchę, 
oznaczyli jak0 sprzec iwiiający siię konsty
tucyi 1 jako· zupelrnie nied<ostateczn.y d~ 
usurnęcicr różnicy zdaf1 w sprawie niektó
rych przepisów konstytucyi. 

Warunki sojuszu angielsko-japońskfogo zo · 
stały obecnie w Londynie i Tokio 

ogłoszone. 

Trak:at sklacJ.ia się ze wstępu 1 8 or
tyikułó\v : gwarantuje obu mocarstwom ·D'

becny stan posiadwia. Mianowicie wy
szczególni-Onil> interesy japońskie('.- Ko rei 
1 a1ng.ieJ.skie w lndyach. 

Jedno mo·cairstwl{)I przyrzeka cz}nną 
P-Omoc drugiemu. na przypadek, gdyby je
dno ze sprzymierz.onych mocarstw m1at01 
zostać zaczepńione przez irnne mocarstwo. 
Sojusz zawarto na lat 10. 

Pomiędzy Francyą i Niemcami przyszło 
oo ostatecznego porozumjenda w sprawie 

marokańskiej. 
W Paryżu podpiisan.o ukła!d rniemiecko

francus.ki w sprawie Ma:roikańskieij. Osta-
1eczne ponozumienie osiągnięto Iednailm
wm w Berl m['e z pe·wnym uidz1ialem W 1t
teg0. 

T el egramy, 
I\ o I o n i a. Aresztowano tu powtór

nie anarchistę Nieuwenhuis. 
W i e d e ń. Cesarz Franciszek Józef 

udzielił posłuchania Węgrom baronowi fe. 
ierwary'emu i hr. Czirahy. 

S z t o k h o I m. Biuro Laffan donosi, 
że po dokonanym rozdziale Szwecyi i Nor
wegU, ma zostać zawarty sojusz pomiędzy 
Szwecyą, Norwegią i Danią. 

Ca r o g r ó d. Mocarstwa, mające swe 
zało~i n.a Krecie, wzmacniają je w ostatnim 
czasie skutkiem powtarzających się tamże 
zam.ieszek. 

-- - i 

Polakożerczy apetyt 
talarowych patry<>tów pruskich. 

Wywlaszczen1e Polaków. odebranie 
im ziem~,. a przynajmnliej zupeme ·o«:Debra ... 
nie im p.rawa nabywania ziem~ na wlas
ność, bo szczyt marzeń wseystklich hakaty
stów. Ntedawno temu w wszystkich ga
zetach ba!ka1ystycznyc.h uka.<Zał słę arty
kuł, 'który to żądande hakatystów w dość 
.dmka/wej przedstawia fonnie. Autor U1bo-

lewa nad t.em,że Niemcy sprzedają Pola
kom zilemię i1 zastanawia się nad środikat
mi, jakby temu zapobiedz możrut. R.adz.i 
więc ustamorwt:ić prawo - rncvej bezpra
wie - według któregio; żaden NiemJec nie 
będzie mógł sprzedać Polakowi ziemi bez 
pozwo~nia rządu. Pral\Vo takie równ.a
f.oby Siię się zupet·rremu wywlaszczen!iu Bo
lak:ów. Już sam fakt, że Niemcy l1lie wsty
dzą s( ę omawiać tak~ego1 planu, s1mutnde 
ś''~ia<lczy o ich maralnościi. 

Na tern }edn.wk nti1e dosyć. R.ząd! pp
wi·nie111 skutecmre <lopomagać niemliec.kiJrn 
wlaścicielom ziemi 1 to w taikr sposób. 
R.ząd p-OiWEn~en darwać ni·emi·eakliim dziie·
diiCIO'l11 i gospodarzom, których wlasnoś'ć 
ziiemska jes.t zadluroną, ~undlu.sze nai za
płacenie wszelki.eh Mpotek, stojących po 
za laindszaftą, 11 od pozyieZik~ tej µobierać 
tylko 3 procent, a oprócz tego, j.edien pr:n
oent na umorzenie. 

Za b Niemiec dzd.edzlic lub gospodarrz 
powii1in s[ę z.obowiązać, że nli.e sprzieda 
nigdy ziemi swej Polakowi, albo wogóle 
jej nie sprzedlai bea:. zez,wolen~a rządu. 

W ten sposób - prnw.1 ów pa.in -
więcej siię zdzfala niż przez zakupywainde 
majątków niemieckich na domeny . T,en 
sposób okaże sie skutecznym prze<lieWSZIY
stkiem wobec małych gospodarzy, rzemie
ślników i drobny;ch kupców ni1eim!Leckkh. 
Cóż b01W11em - narneka &w d!obrnd21iei ~ 
pomoże sprnwadzaniie do dziielnlic polskich 
z dalekfich stron niem.!ieckich kJionJstów, 
rxemieślniików 1 kupców, kfiedy oni, przy
bywszy; tutaj, widzą, jak zats1ied.zi1.ali kh 
landsmani walczą z biedą. To też rząd ma 
święty Q1bowiązek starać Siię o rntowa1I1f.a 
drobnych ludJZ)i. 

Jestto oczywiście proste la:k·omstw.:> 
na fundusz.e państworw·e, b01 hakatyśai m„ 
gdy się nasycić nie mogą. Pochtonęl11 gru~ 
be miliony i w:iecznie je pochlanfają, ą 
wciąż im jeszcze mal•D. 

„Deutsche Ztg." p;i'isze zaś d0slo1wnie: 
Potr.ziebnem jest rozszerzenie programu 
kresowego pod względ•em fmam;101Wym ,i 
pra'\vnia..ipaflstwowym, jeżek nasza, polity
ka antypolska ma rzeczyw\iście być mł·o1-
tem i zdoibywać. A byłOJby może dl()brza, 
gdyby cesarz zrobił w tym względziie pO:

.czątek i ociągandu się odpowi1edzialny,ch 
czynn1:ików. rządowych tern samem kres 
położyt 

A więc niie dosyć, że nas bojkotują, 
że j.ęzyk nasz wyrzucony ze szko~y u u
rzędów, że nam mizernej chałupy pobu
dlować me wolno, jeżeli siię toi kolo1nuzacyi 
nie podoba, że nam nie pozwalają na• urzą
dza1nie wieców, ż,e n1iew~nnych zabaiw nam 
zabraniają .._ tegio wiszystkJ~ego 1ilm jeszc.ze 
zai mało. Hakatyści chcą, :heby nas rząd 
zupelme wyd:ziedz1iczyl, ż,eby nam oidebral 
co mamy, żebyśmy poszDi, w świat z tl;)r
b~mi. 

Ale medoczekainie wasze, panowie ha
katyści! Za.przepaśc1 ziemlię jedein 1 drugi 
gałgan, zaprze się narodowości1 jeden d 
drugi wyrzutek, ale ogół polskt będ21ie 
broinU clio ostatniego tchu swych dóbr 
na~świętsz.ych: narodioiwości l· Wliary 
swych przodków. 

Tylko żelazna metQda Krzyżaków mOl
że zapew.nJć Niemcom panDwanfie na 
wschodnich kresach - porwia:d:a hakaty
styczne pismo. Oj, wiemy bairdz·Ji do
brze, jak wyglądiai pięść krzyżaokai, która 
wytępiła do sZJCzętu cale pokolenia!, a 
wiemy też, jak wygU\<lla politykai niemi~c
ka wobec nas. W!1emy, czego siię od 
Niemców spodziewać morżemy i ta pe
wność coraz wńęcej hairtuje nais do wailki 
o byt narodowy. Przekonani zaś jesteśmy, 
że Bóg najwyższy, który przeciież nawet 
wobec Niemców jest najwyższą inst.an
cyą, me zav.ryro'kowaił jeszcze ostatniej 

zaglady naszej :i Qstaiteczn!ie tryurnfo1-
wać będzie ta strona, która ma za so-
bą słuszność. „G. Gd." 

Ma pocztę 
niech idzie zaraz każdy zapisać „Wiarusa 
Polskiego", kto nie dał listowemu pienię
dzy. 

Sojusz angielsko Japoński 
oigloszony oodopiern w Londynie i TO!k;io 
ma donii.osle znaczenie dla st.>sunków azy
atyckich. 

Dnia 6-go. wrneśniia: jaik obeanie ogła
szają za wiaidomifa Anglia Rosyę, że sojusz 
.angiełsko-japoń.ski, w Az:yji1 Il/ie jest zwró
cony przecLw Rosyń, lecz ma znaczen:1e 
międzynarodowe. I słuswie, gdYż. sojusz 
ów zwraca s.ię także pr.zea1w za
łlorczeJ pOl!ityce niemiook.iiej w Chinach. 
Bowiem wobec zmiany gra1ruc paiństw w 
Azyi wschod'niej, wobec utraty Portu Ar
tura przeZi Rosyę, a objęcia g.o prrez Ja
poniię, wytionila się kwestya: dzlierżaiwy 
p1ortów ch;:i1s.k11ch przez państW(o angiiel
s.kie, rów.ni1eż kwestya dzierżaiwy po1rtu 
Wejhajwej przez Anglię ti portu l(iaoczau 
przez Niemcy. Miainowićie Anglia, zaiwarl 
szyi z JaplOinią traktat, skilernwainy 
z jednej stroiny ze względ'u na Japonię prze 
q~,w R.osyi, a a drugiej ze względu na rui.ą 
samą przeciiw Niemcom, pliO!Wadząic wszę
dzie, gdzie slię tylko da, kampanię przeC'iw 
Nieirnc01m i chąc kh wplywy w Azyi jesz.
cze bai~iej ogran~czyć, zamieirzai , jak 
słychać, z:wrócilć ChJinom port Wejhajwej, 
aby przez t·o zmusić Ni1emcy doi zwrotu 
K1iaioczaiu. 

Wejhajwej jest to twierdza morska ii 
Iądow.ai, na półn,xnern wybrzieżu.. prO!Win
cyiJ Szantung, za1li0żona przez Chinczyków 
celem uzupe-lnnelll.i.a twierdzy Portu Artu
Artura. Aort jest duży. - Chronią g·o ~. za 
staruają od cwł:a wyspy forty, leżące u 
wejścna ·od strony morza, odi strony lądu 
leży pólkolem 10 dużych fortów, w zacho
dniej częścu portu znajdują się warsztaty 
okrętowe, magaz.yn poicisków torped~
wych, arsenał, magazyn amunicyi, składy 
węgla„ szikota strzelecka i szkoła mary
narska. 

Przed 10 laty rozgry,wa:ty slię tam wy
padfoi wojenne. mianowide zdobywcza ar
miiai j;apońskai Wejhajwej w \.\.Ojnie chińskJ·
japońskiej. 

Aż dJ01 zapłacenia. kontrybucyi W\O'.ien
nej chińsktlej (20 majaJ 1898 r.) Wej-haj-wej 
pozostawał w rQkach Japofi·czyków. Tego 
dnia w.yszl:i. oni z twierdzy, a. 01bięlo ją w 
postiadanń-e 20 ofiicerów · chińskich. Ody 
~ię jednak tej formalności stało zadlosyć, 
Ch!ictczycy oddali Wej-har-iwej jakp. dzier
ża\.vęnaty.chrrnfast w ręce zat,ogi statku wo
jennego angielskiego ,.Narcyz", jeszcze bo 
"~iem w dniu 2 kwietnia rząd chińska p0d
p1isaf z; Anglią kontrak dz.1·erżawy. 

Teraz Anglia mai ro.zrwiązać kontrakt 
z Cl~'nami i Wejhaijw·ei ma pio1wrócić w 
ręce Chiin. ' · 

Woibec takiich zamiarów rządu C1Jngi.cl
s<kLego pras.ar a1ngielska występuje z nie
przyjemnemm dla Berii.na pytan~ami, kiedy 
Rzesza niemiecka odda Kiaoczau rządowi 
chińskiemu. Tę miejscowość, port, miasto 
i twierdizę obsadzidn Niemcy dni.a 14 1istlo
paoo 1897 r. pod pozQ\rem, iiż jest tiol kara 
za zamoirdowanlie dwóch misyonarzy ka
tofick.lch Jlóemieokich pod ttengtu w połu
dniowej czięścL prow~ncyu chfńsikiej Szan
tung. Ody wiceadmirał Dnedrichs wysa
dzU na brzeg marynarzy, wojska chińskie 
cofnęly się bez strzału. Wpoc:zątkach 
roku 1898 przybył oo I(iaocz.au silniejszy 
korpus niemiecki. Podczas tego pr-OIWa-

dzooo1 między Berlinem a Pekinem noiko
wain~a .i dnia 5 stycznia 1898 r. Chiny od
dały NOmcom Kiiaoczau, cai!ą zatJik:ę, wy
spy sąsiednie ·i rejon oklO.Ińczny tytułem 
<lzierżawy. 

W pyitainiu prasy angielskiej kryje si• 
wiele szydlerstwa, gdyi WQiłJ.ec rozroistłf 
Ja?o1ruii .i wobec traktatu ang;ielsk1o-japoń4 
sk1ego Kpaoczaiu równa siię obecnie stra'C<M 
nej placów.ce. Na rozszerzenie bbwiem 
po.siadlośd niemieckich nie po.z,wol1 terna 
noiwy sojusz Anglii z Ja!p1Qi11Jią. 

---- - - ------ - --

Poiacy na obczyznie. 

Wiec w Essen • 

W rul'edZlielę odlbyl się w Essen wiec 
„Z~edoo~zeniai z.aiwi0d-01Wego. pJiJskieg.o". 
W1eoowu przewoonkzył dh. Przytbyla z 
.Essen. Dh. Siosińs.kJi1 referował o nowiem 
prawie gómi!czem, o wyborach clio wydz.1a
lów. rvbotniicz.ych, a szczególnie o Jichyck 
stosunkach n.a1 fabryce Kruppa, i o dlrożyź
nliie miięsa. Ponieważ program wiecai był 
zajmujący, przeto t.eż Rodacy; z :Essen li .... 
cz:ni1 się sta!WliJ!i. Zebra1nych było okpiło 
350 ·Oisób. Druh Sosii ńskii p·..)trądił także o 
osta~e wybory, iaik to p.rzywódzcy S•;)

cyalIStycznych i centrowych związków 
b~ali czynny udz 'aJ w agjitacyi wybK>rczej. 
Nie .dziwota iuż socyahstom, iie onu czynny 
~ICiz!i.ail w agitacyp; brali, bo u nich związki 
ich ai partyai s.Jcyaltistyczna, to jest jedno i 
to samo. Zadziwtiai bairdz!i.ej postępek g.e
wer..kfer.ainu", który zaiwsze pis.ze że "jest 
neutrnlny. Wiadomo przec1e że' w ge-

.1,: „ :i ,, ' ,., 
wenruera.1.111ie są Polacy, nliemcy ewan-
gie.biiey i nliemcy katolicy, a wszystkie 3 
pairtye 'Itiia~yi swoich wlasnyich ka:ndyda
tów, cc jednak prz.ywódc.y „gewenkfer.aijnu"· 
brali udzial w agitaicyi na rzecz. celntr<Ywca 
ta:k samo, jaik przywócUcy „forband'u" n~ 
rzecz socy.a1isty. 

W dyskusy:i zglosril się najprzód do 
głosu agµtator wcyalistów p. TuszyńskU z 
Bottropu, który zaraz zacząl krytyko
\.':'ać centrow.ców, a wychwalać pod nie
b~osa socyaJ/istów; w ko11cu wpadl na .,Zje
dn0iczeini1e zaw. po1. ", na Radę niadz:orczą 
ai także !Ila, „W'iarusa B0ilski,egQ" dowodząc' 
że głównie „Wi.a1rus Polskii" wmden że Po~ 
laicy dz1iś się o<llączają od s-0cy~1bstó.w. 
Gdy p. Tusz.yi1ski, zacz1'll twfierrdzić że jesl 
soicyialistą, ale także dobrym narddowyra 
Polakiem, na saT\i !)towstaJ.ł' \\i;elki śmiech r 
halas i głośne \.VQlame: precz z nim. Prze
wiod!ruiiczący z.agrozil p. T „, że gdy nie he
d~ie do rzeczy przemaiwial, to mu głos od
b11erze. P. Tuszyński prawa! dalej o Srra-
. " " zy , i01 g~zetach poz.nańskkh, o gazetach na 
i0bczyźn~e, ale najbardziej byl mu sJlą \\' 
oku .,Wiarus P-0lsku", i to - jak twkerdzit 
- dla tegio, że •. W~iarus Polski" wiruien że 
„Zjedn. zaw. pal." powstalo. Gdy w ~po•
sób 00traz bezwstydniejszy Ó\\r socyaliista 
za1eząl m wszystko C-J• poJskte wytrnyślać 
na sali porwstaly glośne protesty, skutk\i~ 
czego przewbdniczący byl zna•ewokm.y 
glos p. T. odebrać. 

Druh J . .Fabiś z Essen ubolewal że na 
waece przychodzą różni krzykaczy' baila
muaiciieJe i zdrajcy rioboitnfuk,a polskiego i 
~h?le:"'al, re ~a o~czyźn~~ jeszcze się t;a
fia1ą 1ednostk\i, ktore by chcialy roiootn!L
kó~ za nos wodzić. Tern bardziej uoole
wac trzeba naidl tern,, że nawet pomt ędlzy; 
R<Hiakamil, którzy twnerdzą, że są naro·
dlowcan_ii znajdują się ludzie, którzy niezgo„ 
dę pomiędzy rtiiboitników na obczYźme sf'e„ 
Ją. 

Druh .fiotak krytykowaJ socyali-
stów, a szczególlllie ostatni występ p. Tu
sZfyńskll'eg·o1 ;1 zaichęcał do „Zjednoczenia 



).a(w. poJ. ". bo tylko tam dla P!~fakó·w· m~i
sce. 

Pan Tuszyf1sk:i zabral pJ.w•tómie glos 
i oburz.a:t 5'1ę, że gl() ntie uważają z.a Polaka, 
choc on jest lepszym Polak.iem iaik niejeden 
ava:rcoowiec, mówa~, że p, Bodbiielskli. i p. 
(>ps<>.r1" wski też są Polakami ( !}, a pracują 
dl .. 1h;zyzny . Gd1y p. Tusz.yflskh <lal~i 
plóH podobne kosz.arki· opałkli, przewooni· 
czący odiebral mu po'\vtórn):e głos. 

Dh.. Przybyła zganil S-O·cy.allstów, że 
taiką niezg.odę sieją po1mliędz.yi robotnikami, 
pr/ez oo wykazują, że swój „ferband" wY.
rzysikują dla aelów pk)lityczniych socyalisty
cznych. 

W kof1cu przemów i1l jeszcze <lh. Sosili
skt po kole~ zbłijając wywoidy p. Tuszyń
tSkiegio, który twC1erdzU, że jest dob~ym Po·
Uakiem, ale mówca rnaocz111ie sam s1ę prze
tkornał, jak 10<11 s·ooic postępuje.. Oto ppd
czas wyborów starszych knapszaftowych 
we Wai1me gdy szedł ksiądz do ch>0re'go. 
to wszysc; poklękali, naswet ewaingaelicy 
czapki pozdejmowaH, ale p. Tuszyńskii ze 
w•oią kEiką stał jaik .drąg mów;1ąc, że go to 

nic nfie obchodzi. Socyaliśai są nieprzy
chylni Polakom jak kaiżdy inny n~erniec, 
bo i oni d4żą do \\'yna1rndo1wienia nas 1 
wydarciia religlii polskiemu ludowli. P. Tu
szyfisku mówcy wciąż przeszkadza!, za co 
·g10 ·chciano ze sali wyprowadzać. Na: salt 
powstał zgiełk~· wtenczas dozorujący wiec 
11rz.ędnlik zebmnie rnz.w1::ązal, choć co pra
wda takiego h.ailaisu na sali rnie był.o, ażeby 
ibyl po·wód do mzwiązania Z;ebrania. N":-

i r(idacy z Essen się zapewne przekonali, 
<lto cz:egp każdy ,odszczepieniec jest zdolny, 
ro też głośno wola.lu Rodacy: precz z so
cyalistam/i. 
~MEUJ;WWWCA#„&JAR1'WW!"'W„ 

U !ff) nie dla dz1ałalnośJ 
Armi, zbawienia. 

św cżo rozniosły telegramy wiado
mcść, że Londyn rnianowa~ gen.er~ta 
fiS'lJ.th, t\' órcę tak zwanej Armii zibaw1en1a, 
honoroiwym obywatelem miasta. , . 

Warto się tedy, bl~żej przypa.tr.z~c ?2.1a 
lalnościi jego iai roz.pisuie si;ę n me1 sw.iezo 

' n. " kore.sp<:>indent „Dz. rio,zn. . 
General. Booth \V miarę jak czyrmf.k r~h 

gfijlnegoi fanatyzmu t sekcia1rs~wa ustępUJe 
miiejsca w jego1 stowarzysze~.m ·'W~J:'alnym 
11I·epszeniom i r.eformonn, sta1e S! ę 1ist·.:>tnynn 
dobr,oczyńcą narodowym. J,ego papular
ność j,est p·owszechną i sppiczywa na grun 
townei podstai~ie zasług„ J:dda~yc~ spo~e: 
'CZeństwu \V oiągu przeszło potwiekorw ~J 
publkziniej dzi,alalności. Jest rze1czą zdum1e 
wająq, że ten przeszło 80-ilet~i. star.z ee ~ 
uYiestrudznoą energi4 przechoidlz~ ~. 1ectne1 
gałę.A reform do drugi:•ej ?~z chwhh ~po
czynku. .zaledwi,e p-oiwrocH z podrozy z 
<lrugiei pólikuh, Jbi·echal w try~mfaln~m 
pochodzi·e Angliy nai samochodzte, z~v1.e 
·d!zając niiez\kzońe 1nstytucye pc:m»ocnacze 

Panna· do lowarzvstwa. 
Powieść Ksawerego de ~\ontepin. 

"53) 
(C1ąg dalszy). 

- N'kt n:ie wie czy ta <lzrew1czyna 1 ~ · b. poszu-
veszcz:e żyje - mówul <l?.'S.Le ie -
kują jej ~ ja także szukac 1e1 bęóę. T~eba 
przybyĆ pierwszemu. do mety, .aby se wy-
dć mWlony meg10 wu1a:szika. . . koli 

Borąc pod uwagę powuąz~me o . -
, , i które znają juiż cz.ytelmcy, Juli~~ 
V
czn-0dsc, , musiał znowu i to więcej .nuz 

an am e ęd,.,{' · spó 1 
~1edyikolwi1ek stać się inarz LAI'em 1 -
nhkiem sweg-01 pana, poniewa2 cu~oWinYiill 
w adkiem jedynym był ~zto~e~~em, n:i~ 

YP b' , ·, ml\i co się dz1e1e z Gil-
gącym o 1asrnc e."· t 

hertirzypadek d.al wszys~kie atuty Pilipo

·"r. lecz nie należało trad.; czasu. 
PokWlitowan.iie wykrndw)llle wraz z t~-

• ·t -O· P•ewnei ttoino•rac1e 
_ tamentem mow110 F • • V n-
Leievre. która powierzylai. ~iz1e~1~ e -
damom. tlono.rata ta opusc1ła JUZ ComN. e 

i:;-·l· b ~ tego pewnym. l 
13iegne. i 11 ip Yt :vedług 
·wiaidomo co s:ę z nią stało, lecz \. 
"\\1SZdki·e~o praw<l'Opodohi,eństwa ta.1e:~1t 

O
'w korespondent prokuratora wie z1a czy 

{) istrnieniu Iion1oraty · 
• A żeby odna-Do nh.ej więc cm się uua, a 

kźć ślady Gabrye~i. ., b" fl\Hp 
Na szczęście - mówllli so ie 

- n.l'ltraf1 odszukać 1i.onoratę, 
zarn1111 on F" · t · b d na 

dość czasu upłynie, ja zaś .ctz1a ~ ę ę 
J . r Gabryela nie ży1e. wszy-

pewno., :..1 ~.ze .1„~, najlepiej Jeżeli żyje„. 
st~ po.ruz.ie Jwl\. · 

N'), to znba,czymy„. · 1 .. ·intrygowata 
Jedna rzecz s1,czego nteJ · 

mro<lego barona. 

.dla ludu rol>ołJL-czegn J zagrzewaJąc przy 
ikitadem swych współdltalaczy, zbieraj~ 
składkJ nawet od nai<>boiętruejszych. 

A otv, Blespodzianie występuje z pro
jektem, ktgry \\'"}'\\"olaJ prawdziwą sensa
cyę i tu na miejscu :i W1 najdalszych koło
niach. Zaimierza przesied!L'ić do Australi'i 
5000 roct.z:n niemająicyich środtków utrz;y
mantia tutaj t otrzymać taim dla nich bez
płatnie grunta. Chodzi tedy nd imnilej nie 
wjęcej, jak o wybawieniie z nędzy i upadku 
jakich 20,000 osobników, o zmnie}szen::e 
przelu<lnienlia \\~ Anglii a zaludnienue pu
styieh p.rzestrzenJ w kolotiJ .cier.iłi~cej na 
brak rąk Jest to jedno z rzadkich przed!-
·1si'ęwziięć, w których ni1e mofaai z.n1aleźć aini 
jednej ujemnej strony a tylko d!odatnie. 

Trudności wyJrnn.a1nia taikieg'° projektu 
- tern bardziej, że ta wysyłka 50000 ro
dzin ma być uskutecznńooą w :iągu z.11my, 
- są naturalnie ·olbrzymi·e . Wiaid·omem 
jest, jak troskliw.e Australia zamyka grani
ce dfa r.~ep-0żąd21nych przybyszów. Ma1jąc 
tysiące ii setki tysięcy nul kwadratowyiel1 
gruntu z1cholneg:o pod upraiwę, chce osrndlić 
na n~ch ludność rnlniczą. Ge111erai Bo101th 
ni,e może tedy tam wyshć an:i \\ryrzutków 
spJłecz'nych ani mi.ejskiego proletaryatu, 
lecz tylko podupadłe biedne rodzi,ny w,1ej
skich w1yrnbników, t. j. wla1ś111ie tych, któ
rych tutaj na miejscu zatrzymać by się 
przydall()I! 

Należy przypuszczać, że te mma1Lne 
rękojmie, których rząd Austrafa wymaga!, 
za-stały uznane jako wystarczające, skoro, 
jak s.ię pokazuj~ z publik-0wany1ch depesz, 
p. Deakin, pier:wsz.y mirnster federncY!i au
scralsk!iej, i rządy ·wszystkich J<ldzi,elrrych 
Sta1nów. przyjęty w zasadzie propozycye 
generala Booth'a. Zamiast ku l(ana<lz1ie, 
jaik się dlzrnto· dotąd z ernigracyą rolnkzą, 
będzle ona na przysz:tość kierowana ku 
Australii, temu olbrzymiemu kointy:nentowi, 
111a którym jest m:iejsce dla dz1:esiątków rni
l1ionów osadników. O ile wnosić można z 
oświtadczeń rządów australskich, 3,000,-000 
akrów mogą być oddane natychmiast diJ 
rnzporządzer~:1a nowych ·osadn~ików„ W 
niektórych miejscmvościach folwarki, a ra
czej grunta niewykarcz.oiwa~ne po.d folwa1rk1 
oddane będą 1osadn!i~dm zupcłrui.e bezp1at
nie; w innych za nominalną opłaitą. 

Ale chociaż grunt się znajduje łatwo, 
to generał Boo1th must postar.a.12. się ·J· fun
<Clusz: obrotowy 1i pewien kapitat zaiktaid?o
wy, ni·ezbęctiny dila ka1żde~·O z tych nowych 
osadników. Ograinrczai.ąc go 'nawiet do 200 
ft. szt. dla kaiżdei z 5,000 rJ<Clzin, potrneiba 
od razu dl.a uskuteczn;iienlia tego planu 
1, 000,DOO f. szt. . Z w ,ielu stron piy:tają się, 
czyi gen. Bo1:)th ma1 już obiecany albo na
wet już zebran.y talk znaczny ka1Ptitat? On 
1milczy dotąd, ale z doświadczenia wielolet
niego \\i"adomem jest, że ni·e h1erze się l~k
komyślnie do dobroczynnych przeds1ę
wz~ęć. Wi<locznem jest, że zmusi siię oµie
ra:ć na.i pewnej poid:stawie, S1k1ot101 wjmuje się 

- I(to to mógł być ów tajemmczy ko
respondent prokuratora Rzeczypos.~litej_? 

Jakim sposobem jest ,on .w posrnd.ainm 
tajemnicy 11ll·eznanei nawet fam1fii? 

Napytani.a te n.iie byt w stanie odpo
wued:zlieć 1 zaga1Cl1ka pozostała: nie rQ.zw1ą
zaną. 

Dor·ożka, zatrzytiłmiąc się, wywarła go 
z tego zaimyślen'.ia. ·Wysiadł przed ·domem 
na u~i:cyi d'Assas. 

Juliain. Vandame, ·który jak w1iemy, pa-
11 ł paipjiernsy w oknie, 11jrzawszy S\\~ego 

pana wysia.cta.ją1cego z pow'Ozn, zeszedt 
ina dÓt otworzył drzw:1, potem je za n-m 
zamkn~l 1 z p!Ośpiechem udal S1ię za mim do 
gabiinetu. Zastał Filipa, chl:Jdzącego 
wzidlluż i wszerz p0koju wf,el1kiiemi krioika
mi po zrz.ucennn kapelusza ·i nękawiczek. 

_ Oh, oh, ·- mm~nąt lokai, przy1glą
dając się z;miernimej twarz.y f~li\p~. -
Zdaje mt siię, że 1nie wszyst~o 1d\-z1'e t~k, 
jaikby powinno... Coś tam 5Pę stało nfie~ 
dobrego, są;dzą:c z przedlużCJ1nej Dzyiognom1 
pamt barona„. Czyżby p~n Rau.l ~e Ch~l~ 
Jlins wszedl w p-01siadan11e swo3e1 częsci 

su~cesyi? 
_ Mój kuzyn zmajduje się pod klu-

czem - nagl1e odpowiedział pan de Ga-
renn,es. . 

Vendame radośni•e uderzył w dłolllle. 
_ A w1ę.c tedy - zawołał >- mic bę

dzte trzeba dzielić St1ę z ·nikim mUionami ! 
Jeżeli to fortuna nadaje panu baronowi ten 
ponury wyraz twarzy, niie życzę mu co-
dziefl dme<iiziczyć ! 

_ flortuna wymyka mi s1: ę z ręki -· 
rzekł fili.p gluchym glosem. 

Julian Vendame z {)ICZyma wytrze
szczonemli •t ustami rozwairtemi, onitemiałY 
z przerażenia, stał przez chWJilę, .n~r~szc1e 
przyichodząc do siebie. u<lierzyiJ p1ęscLą w 

już środkami prz-cwiezien.a swych kolcni
stów oo Austra:J:i ,i stara się o pr.zewttezlie
nie ich tam na: -Oikretach rządo-wych. Kan
dydaci do osiedlenia, - a mai ich być mnó
stwo n;eprz-ebranc -- już naptywają do 
biur .Jwmis)1i austra.lskiich, gdz1e ilch zdoł
nośc!i. po<ldawa1ne są ścisłemu badan:itu. Oto 
przyik:lad, jak się tworzy prze.wa.ga ŻY'V1i·0-
łu brytańskie~o za morzem! 

Ziernh? polskie. 
Z Prus .lcachodnieh War·am i rda.zm 

Toruń. Da prz.ycz1yn naszej przegra
nej z dlni:a 7 wrześnlia - p·1sze „Oaz. Tlor." 
- zaliczyil. należy -ogrnnkzen1e swCJ1body 
mchów wodniaków na W•iśle i powolasnie 
rezerwistów na ~wliczenia. St'raailiśmy 
przez to przynajmniej z jaikii tysiąc gł'Osów. 

W skutek rozp()rrządzeń })'OL1cyjnych, 
wydanych przeciw chQlerz.e, \vroidniacy, 
'.którzy w daw.ni'ejszych lataich sta wa1i w 
pól draig~ r koleją przyjeżdżali dlo domu, 
aby odidać gtosy, tym razem rnie mogli s:ię 
cofnąr~ przeci' przy.by.ciem do celu, gdzie 
kh podawano oględzinom lekarskJtm i do
piero potem wyprawiano w dnogę. · Okoł·o 
80 wodniaków; z samego tylko Jaikóbskie
go przedmiieśc1ia w Torunuu, którzy kilka 
drni przed wy,bornmi od'ply!nęli z drzewem, 
bylro1 dn.iia 7 wrześrna jesz·cz.e na wodz·i·e u 

·niic mogli myśleć Ol powr1ocie. Przeszło 60 
wodnia.ków zatrzymano w Gdańsku . Cho·-
1ciaż o kwadrans na 8 z rana dn\ia 7 wrześ: 
nia lekarz wyd:::lł im - jak s.ię 0 1 tern prze
konaMmy - ś\v· ·d1ectwa, że są zdro\\ i, 
zamknręto .ich razem do wag:onu i mimo 
protestów - trzy:rnano talk długo na miei
scu, że .dopiero w nocy z 7. na 9. września 
odstawlio1nn ich do Torunia. Druga. nie,
mniejsz.a pa·rtya wadin1iaków mstała za
trzymana w S1ilni1e tak długo, że na wybo1-

ry przybyć nie mogli. I.(,azem Uczyć moż
na jak11e 300 do• 400 wo<lniakó\Y, którym 
rozporządizenia1 przeciw cholerze przcsz.k,01-
dzi!y w spielnieniu obowfiązku oiby\\"atel
skiiego. 

Uczbę rezerwistów Polaków. pn1wola
inych z okręgu chelmińsko-w4brzesko-ito
rufisk1egona ćwiczenia wo-jskowe kilka dn!t 
p.rz,ed wyborami. po:dają sami rezerwhści 
na 1500 chloipa. W niektórych kompania-eh 
mieli być praw'ie sami Polacy a Nilemcy 
głównie z. innych okolic. Nne możemy o:
czywiściie stwi•er<lz·ić cyfr dokładnych, a1le 
nie ulega wątpliwości, że tych gJosów, 
'które nam 'v porówna,nnu z wyboram~ po
prz.edni1emi ubyły, 1na.lezy szukać wśródJ re
zerwńlstów i1 wodniaików, którym ramię 
wladzy zagrodziilo· drogę do urny wyblor
·cziej. 

Parla:meint będzie zniiewolony zastano
wić s•ę, czy wybory, które w taki1ch odby
ly si:ę warunkasch, mają być ważne. Zre
sztą Iand1rnd w Wąbrzeźnie i· w Chełmnie 
przyzna-U:. że wiece w Plywaczewńe i Cza-

stół d powtórzył słowa Filipa, lecz zarniie
niając hcz.bę pnje<l:yń.czą na: mnogą: 

Fiortunai nam się ·wymykai? 
- Tak. 
- Ależ to nii epodobna ! Wszak pan 

baron zawsze swojq część ocfujerze.„ 
- Nlic me odbiorę. 
Rysy twarzy lokaja strasznie S.'ę zmie 

niły. 
- Nlic ! - zawołaL - fak to być mo

że? Czyżby znalazł siię tes.taiment wy
dziedziczający pana barona? 

- Niema testamentu ... 
- A ·wnęc cóż się stallJ!? Ośmielam 

silę wypytać pana barona, C/o me jest tnJOl'Że 
wJaiśiaiw.em, ależ do llicha ! - r,zecz: to iinr
te resuje mnie tyle prawi:e, co i parna„. 

- Stało się, że prokuratt>r RZieczy Po
spolitej' wystąpił z zastrzeżeniem praw 
spa<likobierczyn:i bliższej, aniżel~ moja ma
tka ... 

-Bbiższej arniżei~ matka pana Barona, 
s1;0'stra nieboszczyka? 

1-- Tak. 
- l(tóż więc to takli? 
- <lzi.ec.ko mego wuja ... córka ... 
- Nieprawa?„. 
- Owszem legalna jego -córka. 
Za<lziwien~e Ven<lama zaczynało przy 

lnerać niesłychane rnzmiary. 
- Pani hrabia de Vaindians miał legal

ną ,córkę! - wyjąkn.ął. - I n~kt o te:m ruiie 
'\Vli·~ał? 

- Niikt, przyjśd•e na świat otoczon:l 
bylo głęboką tajemnicą. 

- Ależ to jakiś romans pan baron mi 
opowilada. · 

- Wyglątla to na romans a tymcza-
sem jest to praiwdia. 

- Otóż masz! Sukcesyę licho wzię
J o!... Prawa pana barC'nai idą do wszy-

rzu zostały n.i.epra~1lliic zakazane. Jeze 
więc łh.x:z.ba głosów, które w Ptywaczew· 
i Czarzu oraz w obw,odzre P:ęciloik;iło.metr, 
'\\rym tych miejscowości padly nap. Orte 
la, Jest tak wielka, że po odlliczienitt kh ka.n 
dydato\\1t na:rodCMo-illberalnemu 1i d'Olick. 
in.liu do glvsów przeciwnych, rure hędz1 
"\vilęk:Sroś.ci afbsolutnei, to cate °"'-yoory 
staną unieważnione na tej samej zaisa<fz· 
jaka stała się powodem unie'\\"ażnłen,1 
mandatu pasna Korfanteg-o. Sprawą roz 
wiązania wieca w Toruniu zajmuje Slię ie 
szcze prezes rejencyijny. 

Z Wiei. Kr Poznańskiego. 
Leszno. Poruczniik artyleryi Leko 

wyprawiait po pijanemu w nocy hałasy n 
rylllku i napadł z szablą w ręku na 'CYW\ll 
stów. l(omisairiro-wi policy1i udało go s: 
uspoko ić i odprmvadzić do miieszkanA.a„ P< 
chwvli jednaik oficer wyszedł na nowo n· 
ufacę z na:biitą fuzyą, wszczął now.e zatar 
d kolo hotelu Nitscheg10 strzelil do przecho 
<lzącego tędy 23-letnieg,o Józefa R·esche 
LtJidz.i.. Strz.al wymierzo·ny na krótką oo 
.leg?iaść ranił R. tak nieb·:.:z,pieczrnie, ż 
zmarł \\ tutejszym lazarecie. BohaterskHc 
go poruczn1'ka nie mmic zaslużon:i. kara. 

Poznań. Germanizacyą za pom0cu 
vbraZÓ\\" świetlanych uprawiać zacznie a. 
kaidlemia poznańska, na razie w obwJdzie 
rejencyjnym bydgoskrim. Jeden z prnfeso. 
rów tej in.stytucyi udz,1elać będziie pra:kty 
cznych wskazówek \\" używa1wu odnoś 
nych aparatów. W tym celu udbQdą si 
l()Sobne ćwkzenia 26 bm. w Bydgoszczy 
28 bm. v.r Mogilnie, \V których weźmfe u 
dział pai 20 osób. Naczelny prezes, któn 
dal iniicyatywę do powyższej akcyi rozda. 
wać będw1c w po-szczególnych powiataci. 
aparaty do obrazó\\" świctlany1ch. 

Owe aparaty mają siuź3n6 do w.1ę.ksze 
go zatinteresowan.ia publiczności na t. zw. 

Unterhaltungsab.endach", na które wtubi„ 
t~lkże Polaków. Nie potrzebujemy chyb· 
tłomaiczyć, o co tam chodzi. Mamy Iiczn 
towarzyst\va polskie, które z narażenien: 
się na coraz częstsze sz-y:kany, czymi 
w.szysuko, w tylko snę da dla rozry\rki 
pouczeni:a naszego spokczef1stwa. Ta 
na,sze mi1ejsce, ale nie na wiicczonkaich ger 
maruizacyfnych. 

Inowrocław. Aresztowany przew-0-
dniczący inow rocta wskliego n!emieckieg( 
towarzystwa kredytowego bu<l.01\vnicz) 
Lainge sprzeniewierzyl podobno 36 tysietY 
marek. Straty ponoszą gl6wn~e .czlolllko
'vii:e towiarzystwa. P:isma nriemiockie oo 
noszą, że L.. od.si1ed~1al już poprzednqo dw1 
i pół rGłku więzinia za: sfals:wwanie wieks· 
li. Jak na 1k)1ermvnika instytucyli filwnS\'. 
'Viej diekawa: to kwalif1kacya•. 

Główno. Nowa kolej z Główny 
Poznainiem przez SkokL do Janówca ·od<la 
ną zostanie do użytku pub~iczneg() z dn[ 
1 paMzierrrika flb. Unia ta obejmuje nastę 

stl\iich dyabitów, tyle zadaliśmy sobie pra 
cy, trudu narażaliiśmy Slię na takie rnebez 
piecz.eńst\va l to \V1szystk10 dla ikróla P~ 
skiego ! Niech pi1Druny spalą, to prz.esta11 

być ·z:abaiwnem ! 
Fi1iip zmi·enŁ1 cokolwiek zadnnurzon. 

dotychczas wyraz twarzy. 
- OstatElJie słowo jeszcze .nie wy 

w11edz1ane - rzekł . 
- Pan baron ma jesz,cz.e nadzieję„. 
~Tak ... mam„. 
A wltęc prz·ez odbidi·e i ia także poiw 

lam sobie mieć nad'Zbeję ... 
folianie .... 
- Słucham pan.a baron.a! 
- Czy zawisze j.esteś gotów słud 

mi w~ wszystkiem, walczyć wraz ziemna; 
Do licha! Wszak już zbyt dużio zrl 

•biłem drogii, żeby nue 11ść aiż d.o końca. Z 
szt.ą walka ma .dla mnie coś ponętJnef:O 
Urodzi~em si:~. aby zostać bohaterem„. 

- Sąd!U przysięgłych„. - pomyśl' 
f1ilip uśmiechając Siię, potem dadar gl·aśnc 
- J.~ widzę, nie omyliłem się, radl!ując 
ciebi.e... h 

- I ja nawz.cti·em. pon•eważ i ja ruc ·'. 
ję na pana! Jakież są nadziieje pana bi 

rona? . , 
- Pokazano a1kt urodzeniai legalne! c. 

ki mojego wuj.a, ale nie okazano sat 
có11ki.„ 

- Aha! 
- Osoba n~eznana mi, która wręc.zrl 

ten akt prv.kurato~owi_ RzeczypPspolitei ~ 
odrzeikt fil.lp - me wie sanna, iezy w1~ 
to żyje ... ma, iak powiiada, rozp0eZ'\Ć n 
tychmia.st ienergikzne kroki do wYszuka 
jej. ) 

I I 
(Ciąg dalszy nastąpt).. . · 1 



puiące sta..:.ye: Czerwonak, Ov.~1f1ska; Bo-· 
JechO\\"O, Murnwan.a1 Goślina, Lopuchowa, 
Slrok1 Revier ( ?), Kości.lelne POP!O\VlO, Mie
grsko Ji ·W. Oolę. Wszystkie staicye urzą
dzone są 1nie tylko dla ruchu osobowego, 
ale także towarowe'glo, przewozu bydła 

!itdL Ma~ 
Rogoźno. W kwietntiu kapiiailista Ma

chowliński kwl)ił od p. Reinhard1a J(rilgera 
R>La...: pod budowlę za 3300 mr., aby soo e 
!na n.im wi!ę po!stawić - ale prezes rejen
tey) odmów-:il mu konsensu na bu<l0wlę! ! -
Sprzeda!l zatem &w plac za 6500 mr. panu 
A. Binderow1i z Berlina, a ten pobn<lujc ho
tel t restauracy4 - i na tę bud'Owlę ko111-
.se.ns uzyska!! „Równouprawrnenle" kon
stywcyjne. 

Pleszew. Przed· sądem toczyb si~ 
··prawa prz·~ciwko- gospodarzom Ignacemu 
n" o_iaikO\\ i i Wojcieiehowi Andrzejak::>rw·i 
·z J 9 nk<rwa o nierozmyślne spO\\·Odowanic 
śm c rei Spalemniaka. Byli on,1 .na ta.rgu "'' 

· e ~ L ~' " 1ie. P-d: hmicli\\ szy sobie nileży
t: 'ie w powrc~ie do dornu urządzt.L; soibie 
·w1yścig na żwirówce pcrn11ędlzy K<:· ~zemk~! 
~1 J~wko , ·cm. \V sz1 kncj jeźdz1:e :ba "o
~Y si ę z.derzy!y tak g\\ aHo\\'nic. że ów 
"-~ palr:m 1~1 · ak, który się za1brat z nim !, wy-
1nc!l. z '-\"1ozu i n.J miejs ~~u śmt' .c:•rć por~'.ósL 
a dmg11 s:ę t~k p:H.ani1L że g-ilka tygodn i byt 
c bf.r żr: ie chorym. Obu po<ls,1cl111ych ska z~ 
no- każdego. na pM roku \\ l'ęz!enia. ~ 'v\' 
Len3rtO\\~ iie.ac'h pod Plesz·ewiem sprzęt ·kar
tdl jest tak obfitym. że sto k.a rtofl". mają 
ę c-:r:1a r wagi. Prze:c ęrni e k ażd .;· z \'; yb1·:i-
11.~ · ·::1 Y-:i ę kszych k '.'.! rtofli waży funt. 

~~e s~~p·k~ ezyli Starej Polskio 
Ważny wyrok. Na zebraniu kat-01ic

Vich robobruików w Lipinach (na Górnym 
Stązku) przybyt dn~a 23 stycznia r. b. po
Iicyant, a·żeby to zebranfo dozomwać. Gdy 

!:ę przybH:r1 do stolu zarządu\ zaże}!dal 
przew'r0dniczący Kandora piśmilennego po
świadczenia1 . że ma naika,z zebrani·e d>ozo
rować. P.o!licyant odpowiedzial mu., że ta
kiego pOŚ\\"liadczeni,a nde ma, ale że go te·ż 
n~e patrz<łbuie. Na t() \vez." al go Kandi:Ha 
do opuszczenia lokalu, czytając mu przeJ)i.
sy karne za naiśde domu. Z powodu tego 
z.ajśai.a skazata izba karna w Bytomiu Kain
<lorę na: mocy § 14 praw:a z r. 1850, który 
przepisuje, że karze podlega ten prze\VIO
<lnkzący, który wysfal1cow;i polJCY~ ni:e po-

. Z\v·ioH na pobyt w lokalu. Zatożoną do ka,
mergeryichtu rewizyę -0<lrzuoono. A więc 
poEityaind, których władza do dozorowa
.nia zebrania wyśle, nie J)Otrzebują wyka
zać się piśmieninem poświadczeniem. 

Opole. Czytamy w „Gazea'ie Opol
. kiej'': Dnia 12 b. m. wyslal1śmy do Fle
sz.ewa.i kartę adr,esowaną: Firma S. Beq
dllewicz. li Sp. Pleschen, Posen. J(airta ta 
doszta p. Bendle\Vlicza: z ,opóźnieniem o 
idwa: dni, pon1ieważ urząd pocztowy "n:ue 
zrozumial" wyrażenia ,,i Sp." 1i odesłał 
kartę do urzędow.eigo b~ura tbomaczeiń w 
Poznaniu. Biuro UomaczefI spełniło swoje 
"Zada'llfe zna!kornide, gdlyż diwa 1krócilutkiie 
st owa: ,,i Sp." przel,oży~o· od ra:zu n.a dwa 
język/i, ni1em1eoki 1i francusiki, ponieważ nad 
„i Sp." umieścił-o cz,erwon.ym atramentem 
wyjaśniający napis „u Co." (ico mai z;naczyć 
.,urxll Compagni1e".) Tmdno s;ię nl'.e roz

· śmiać. gdy pc.czta "r Ploznańskrem, mająca 
przestrzegać czystości języka ntiemieoki~
go na adresa·ch, musi ostatea1111ie konteruto
\vać się jakiemś francuskiem Co. w mtej
sce polsi.kiego Sp., choć jedno 1i dlrug1ile z. 
oodzien.n.ej praktyki musi jej być dobrze 
znane. 

Ruda. Przed kilku dniami dono.siEi-
śmy, że tamtejszy robotnik Kot stawal 
wraz. z żoną swą przed sądem, oskarżooy 
o znę.ca1nie się ·nad 9-letniem wlasnem 
swiem d:zieck,iem. Proces z()·stai1 wteinczas 
odrocziony, ponl>eważ postanowiono zawe
zwać w1ięcej świadków. - W ty;ch dniach 
Gdbyl s'iię w tej spmwie ponowny proces, 
podczas którego stwrier<lzoruo, że nieludzcy 
rodzice znęcali i pastwiH się nad biednem 
<i11itedc!·,em w sposób iście barbarzyński. 
Sąd, biorąc wzgląd na to, że dotychczas 
n'ie byli kar;arui, skazat Kotai na.i 2 mi1egiiące, 
a ż.o-nę jego na 5 mi·esięcy w:ięzienna. 

Z innNh dzielnie Polski. 
Warszawa. Jak wliadomo, wydail car 

Hkaz. wedle którego wolno każdemu w Ro
Yi zmiienrć \\!1YZnainie wedle woli. 

I talk wnlno był.o Un.itonn przepędzo
J1Ytn gwałtem na prnwosl.a1w1e -powrócić 
Znl()wu do Kościoła! katoDLakl1ego. Tysiące 
też urzędownie zapłsainy;ch du Praiwosla
'\\'ti;a wi Chełmskiem i na lJitwi.e prz.eszło już 
na- kait:olicyzm, tak iż Wielu popów znajdti.1-

:J,e si:ę o·becnie bez owieczek. 

Lecz teraz po. woir.uc zaw1al w Peter
burgu inny wiatr f ukaz tolerancyjny cara, 
choćby nie zostal zupeln::e z.niesiony, pra
w-Oopodobniie ograrncrony zostanie tak, iż 
praktyczruego znaczeni.a mieć nie będz:ie. 

Ks. biskupowi lubelskiemu zabroni.no 
już wtaytacyi .kościołów w dyecezyi. Z 
P.etersburgai donoszą teraz, że kom1tet rru'
nistrów rozważywszy sprawę przechodze
nia z prawoslaw1ia na inne wyznainia, po
stan()wił - jak donosi Agencya tel. Ros. 
- że osoby prngnąoe zmienić prawosta;
wiie, powinne z:ł-0żyć odpowiectii1De podaime 
na ręce gubernatora bezpośrednio lub też 
za piośred!nictwem wladz powiatowy;ch; 
gubernator zawiadamia o nem władze du
chmvne praw1osla\vne i najpóźniej w c~ągu 
miesiąca odsyła podan,1e do \Vładz dncho
wny;ch tego wyznan1i,a, które petent przy
jąć pragni.e. 

Muzulmani1e i inni niechrześoiainie, któ
rzy są tylko nominalnie prawosławnymi, 
mogą p()Wróo1ć do swej dawnej religi~ tyl
ko wtedy, kicdiy gubcma11or stwierdz1i, że 
ich przodkowie należeli 1do1 tej reliigi\i. 

Jeżeli się zważy usposob/'enie .()Opów 
i działaczy pnt\v ·oslawiia, przyjś·ć trzcba1 do 
przekonania, że ogrankzenie min!:sneryalne 
zmierza do tego, aiby byłym Unitom poi
\nót na łono1 Kościoła kat·olicki:ego zupeł
n:e 11ni.emożliiw11ć. 

Z Włoch. Statystyka klęski w Kala
bry;i '' ykazuje; bardzo wnelkie straty. Z 
413 gmin, 212 zostało dotkn1:ętyieh trzęsi1e
n.iem ziemj. Naj\\ 'ię c ej ucierpiał okręg 

Catanzar.o, a najmniej v'.krGg Reggia Cala
bria. Zdaje s. ~. że liczba zabiitych nie 
prnekrciczyfa cyfry 600 osób, rannych jest 
okoto 2000. Pomimo bardw znacznych 
offar, wielk :ch składek, które naplynęty do 
Wtoch i z zagranicy, tak że je liczyć 11110-

żna na kilka mili·o111ów, szk!ody n!1e d'ad·zą 
siię naprawitĆ tak rychl·o. Prz,edewszy
stkiern rozmiary klęski są ogriomne, a. po
t em zką<l tu wz:iąść na prędce tyle desek 
na budcwę szałasów? Ludność trzech 
okręgów, Cantanzaw, Co·senzy i Reggia 
o.biJ!Zują pod golem n'.ebem, bo gdzi1e dłQlmy 
się nie zwaltly, tam .siię zarysowały, a lek
lde trzęsien.12( z1iemi powtarzają SH~ jeszcz,e. 
Przytem denmota, nie.zaradność- miesz 
kańcó\\" wyzysk~wa,ną jest przez socyiali
stów, tak że wladze wo1.skowe, zajęte ar-
gainl'zacyą pormocy, wystawiioruemTI są nLe
rnz na !()belgi z strnny ludno.fo,, którai od 
rzą.du wszystkiego1 się spodziewa i doma
ga. Samo dostawie.nie żywności ty1u lu
dlzi101111, piolączo1nem j·est z wielki1emi. trud-· 
nościalmli. Ffos X prz·esłal sumę 250 OOO 

· ·Lirów na ręce biskupów, jiedno1cześnie zaiś 
obkczy1l, że na dźwignięoie kościolów, ja
kie się · zwalily czy porysowa~y, sumę tę 
będzie musiał dopelrn:ć do milhcmai lirów. 

Warunki ugody pomiędzy Szwecyą i 
Norwe~ą. Delegaci szwed\zicy t ·001rwe
scy w Ka1rlstadlzRe zgodz1Lii si.ę na następu
ją!ce punkty: Qba: kraje ·mbow11ązują ~ię 
prz.ekazać sądmvi rozjemcz.emu kwesty.e 
sporne. o ile one ni!e dotyczą nieza:wisło1-
ści, 111ienaruszaln.ości i podobnyich spraw ży 
wiotn.yc.h obu pać1stw. Umo\va ta mai 01bo~ 
"W!ię;z.ywać na la1t 10, a może być przedłu
żoną na dalszy takli sam okres, jeżela na 

· 2 Latai przed terminem żaidinai ~e stron nie 
wypowie układu. W poludmit0w1ei części 
granicy,, pom;. ,ędzy 1obu pat'1stwamL ma by·ć 
ustanowii•o:ny 15 kilometrowy pais neutral
ny, w któreg-o -0bręhie n.he mogą 1istnieć ża
dne fortyfikacye, po·rty wojenne 11 sk!adiy 
aimurnkyii. Te postanowienia jedna'kże ni1e 
mają obowiązywać na wypa1dek, gc:Lyby je
dno z pa1ństw w.alczył·o przeci-w wspólne
mu wrng·o\\-1~ lub zaw1kłanem by~o \\" wal
kę z 3-ciem pal1stw1em. 

Umowa wylicza twi·erdze, które mu
szą być w przee1iągu ośmiu mksnęcy mie
si1on,e. Da1wne twierdzo okolo Frederik~
vaern, GildenJ,oeve i OwerbjlOergt mają 
być zachowa1ne, lecz nie wolno kh uzbra
jać. Szczegóły przepriowaidzeni.a tych po
staniowień będą zawarte w specyalne u
mow11e. Kontrola w tej sprawi1e z·Jstage p::>.
wierzona. konii.syi1, Z1ł10175on1ej z trzech zagra
·nliczny,ch, n.i:e szwedziklich, a:ni norweskLdh 
oficerów. Każde z obu paiństw wiybiera 
l)O jednym oficerza, .a ci wybierają sobie 
trzeq:.eg·J; gdyiby ni·e mogh stię co dQI n~eg.o 
zgioidz.ić, to zamianuje gÓ pr,ezydent sz.waj
cairskiej rady ·zrw1iązk01WeL Grupy fortów 
koło Kolgsvinge nile woloo powtiększać ani 
pad wz.glięde1m terytoryum, ani icJ do za
łogi; w Dbrębi1e 10 kilometrów odi tej for
tecy n~e \YiOln10. zaklaidać nowych fo·rtów. 
Ugoda wchodl11i w życ~e możli.we jak nai
-rychlcj r nie może zostRć }ednostronn1e 
zn)iesi·ona. 

Następne punkty zawi.eraią bliższe pr>
sta:no\\nerrja :co do ruchu prz6\\'10z:owego 
między obu kraja.ni i· co do używanaa 
wspólnych dróg wodnych. W spra•wie spo 
SPbu przeprow:adzenia uni;; porozumieli ~e 
delegaoi w następujący sposób: Parlan1en
tom obu państw przedlożony będzie wnio ... 
sek za:twLerd.zenia tego projektu ugody z 
zastrzerzentl.em obopólności, tak iż ug.Qda 
wejd.z\e w żyde, skoro Szweqra uzna Nor
w1eg\lę za pałlstwo samodzielne; następnie 
szwed~i parlament ~nli'esie ze swej strony 
1dotyczące akty państwowe, poczem trak
tat zg·o<linie z uchwałami parlamentów bę
<lzhe i;mdip~sainy. Ratyfikacyai nie jest ko
nieczna. Po podp1saruiu traktatu notyfiik.:>
\\a.ć ma Szwecya o ile możnośc1i jaik naj
rychlej mocarstwom uznanie przez s,1ę 
Nlorwegt zai pa1istwo, wylącmne z uni1i. 
NastępnLe z,wrócą się Jba par1stwa do mo
carstw, z klóremi je lączą wspólne tra:k
taty, z prośbą o uznrunie faktu, że ustala. 
wspólność między Szwecyą ai Norn egią. 

Z Austry'i. Obecna sesya I-<.aidy pai1-
stwa potrwa zapewne tylko d1() 7 paź<lz,1er-
11~~. W biieżącym tygo<lmlu oidbGda1e Jzba 
3 a w przy,szlym tygodinliu 4 posiedzenia. 

Z Węgier. Położenie poH yczne wikła 
się coraz bardziiej, .a rozg101rycz.enie prze
CJ\\" Wuedrn1{)1\\1L \vzrasta do teg:o' stopnua, 
że nawet br. fejervary ,j hr. Tisza uważ:lłi 
zai st1osowne zaprntesrować w urz~dJ-\\- y111 
dmi.enrniku „Nagy.ar Nemzet" przeci\\ ik·o po
sądzcni·u, jakoby sobotnie posluchan(e we 
\Vi,cdniu odbyło, się z ich porad1y. Praiw
diopodobnem jest, że nJ!etylko wszystkH~ 
stt'i)nrnictwa należą do 1opozycyi zleją się 
w· jedną partyę, a mia1nowicie partyę n~e ·
·za w1islośc;, ale nawet znaczna część p~1-
slów liberalnych wystąpi z tego strond1c
twa i prz.ystąpi1 do opo:zyiei. 

·W Budapcsw1e odbyła Stę wieJ.ka de
mfQnstracya narodi~:n.va, w której bralo u~ 
dziail około 20 tys. osób. Prz.ema·wialli do 
lud11 Aponyi i Kossuth. 

Z lrnngrcsu ziemstw w Moskwi2. W 
kio.ngresiie bierze udzial okala 200 ·osób w 
tern 14 Polaków. 

Wielu mówcó\\ żądało, ażeby Duma 
wzięła udzi.al w walce z biurokrncyą, aiże
by w im1emu !narodu domagała slię w10,ln10·
śc:i i równośeii a nie zaiimnwała si:ę jedynie 
obrndami., po·cticzas gdy państw10 cate j1e.st 
zruj.nowa111e, a wie1e obwodów stOl;' w 
płomieniach . 

Przedsta\videle PolSik\i pod Moskalem 
wygloSidll mowy, w których w energicznej 
formi1e wska·zal/: nato, że nLe mogą bnoniić 
i111teresów swi()lkih okręgów, pomieważ '0-
becn~e pozbawtien.i są prawa, a. i.ntelJigencya 
z dala trzymana jest od Dumy. 

P()i ikrótki·ej dyskusyi u.chwaloruo 1n
stępującą rezolucyę.: 

„K1()ngres <lelegatów ziemsbw ~ mas.t 
zm1uduJe, że Dvma pań·stwowa według u
stawy z dnia 19 sierpn(a ni·e jest zgroma
dzeniem narodowem w wlaśeiiwem znacze
J1iu tego wyraizu". 

Dalej oświadczy! się kongres za 11oz
dzial.em sądownlict\' a od a<limfoi,stracyi, ze 
sądann.1 prziysiięglych, za znies~enf.em kary 
śmLercli, zai zrniesieniem karania porząd
k1iem a<lmi.nistracyjnym oraz za zrnieslie-

.niern · stanu wzmocnfonej ochrony j, oblę

żenia. 

Z ró.iny~r. sirot? .. 
Berlin. ,.Ka·zan.ie" prz.eciiwko „D71i1en1-

1nitk-owi Berliński~mu ", zap01\V/iiedzjaine 
przez ks. Czarkowsldego z Tempelhofu 
P-Od'. Berknem, odbyło się rzeczywiściie w 
n1ie<lzi1elę. Jak wiadomo usiłuje Polski Ko
mi:tet Polity;czny w Berlinie założyć w 
Tempelhofie Tiowarzystwo polsko-,katoJi~ 
1ckich robotników, a ksiądz Czarkowski 
wsz.ell\!iemi siłami temu przteszkad.za. 
„Dzien. Beri." wystąpi~ stan{)(WcZ'OI w o
bronie robotni.ków polskich, którym ksiądz 
Czairko1ws.ki10d'tnaw1a prawa lączernia się w 
towarzystwo ;i tern ściągnął na siebie 
gniew młocJ.,e.go księdza. Ks. Czafllrnwski 
wyg.łosił w nii ·edzi·elę od ołtarza wieLką 
przemowę agitacyjną przeaiw „Dz.ten. B." 
i z namiiętnością, niegodną sług~ Bożego 
z·walczat dążności to·warzystw polski1Ch, 
którym odlma"'1iał katolicyzmu. „Dzien. 
Beri." zaipo.w'1i'.ada, że wnieS11e zażaleni·e na 
ks. Czarkowskiego d'o ks. biskupa, aby go 
plo1Uczył, że kościoły katolickie nie są na 
to, żteby je zamieniać w trybuny dla: poli
tycznych występów i osobistych pora
chunków. 

Ważny wyrok. Na1wyższy sąd adimi
n. strncyjny zawyrnkiowal w poszczegól
nym przypadku, że po!icya ma. prawo za
kazać zabaiwy nre tybko ,,Siokoto\\'~"' ale 
takre innemu polskiemu tcwa.rzystw11 (cho 

dzl'ło tu o towarzystwo śpiewackie). Naj-
"':-yższy sąd administracyjny wyrokiem 
t}m potwlierd:zil dówwze"e poL~yi, że 
,,polskie towarzystwa śpi.ewack;ie są tak 
sarno nieł>e:zpieczne jak „Sokoly". gdyż 
nie zajmują si~ one wyłącznie śpiewem, 
ale także ag:itacyą narodJ\\.t;>-polską". 

Wyroków sądo\vych krytyrk10wać ,nie 
wolno! 

Petersburg. Aby ~()zbyi.; s1e rnewygo
dnych kandydatów na poslów do Dumy,, 
zamierza rządl rosyjsJG wytoczyć proces 
wszystkim :wybitniejszym przywódicOm 
stro1U1ictwa demokratycznego. Według, 
regulaminu oskarżionym niie wolno \k3ill
dyid!o1wać . 

Berlin. Z Petersburga clio.noszą' do 
„Local-AIIlizeigera", że we<l1ug \\liado.moścL 
urzęcho'' yich ,,. Baku na 2984 \\f.eż wier
tniczych spl·onę1ro· 1759 a z poz.ostałych ty ł
kJ 874 jest wolnych do dalszej roboty a. te 
są uszkodzone. 

· „.~f>v 1~enstwo polskie., 
Kray. 

Polski spO\\ iedinik przybędz .. e do nas 
i będzie słuchał spow1iedz1 Ś\V. w sobotę i 
\\' niedzielę, dnia 30 \\ rześnia i 1 paździer
nika. 

Tow. Serca Jezusowego w Recklinghausen 
donost S\\ ym członkom, iż w niedzbelę, dn. 
1 października bierzemy udz1ial \\ rocznicy 
Tow. św. Mli1chała w Bruchu. Wymarsz z 
Reckhimghausen o godz. 20 po pot O licz
ny udzi:a! prosi Zarząd. (2) 

Tow. św. Idziego w Giinnigield 
p)od'aje swym członkom cito wiadiom~ści, 
liż ibva'l'talne zebra11J"e ,odbędz11e się w nie
dZlielę dnia 1 października zaraz po Sumie. 
Członkowie powinmi sę w czapkach i o
znaikach towarnskich stawić. Jest po win 
noś•aią, aby się wszyscy czilonko\\ f. e st~
w1ili nai kwartalne zebran;e, chc~~by raz 
przez 3 :miesiące. 

Uwaga: Towairzystwn nasze bierze 
udział w 20 rO'czmcy Tow. ś.w. Baiibary w 
B0ichwm dnia 1 paźdzliernika. Wymarsz o 
godz. 1 po poL O licz:ny udział i o pun
ktualne staw1:eme &ię upr.a1sza 
(1) Przewodniczący. 

Tow. św. Wawrzyńca w l(astrop. 
W sobotę po polud11iu t w nied.Zli.ele 

ran10 mają tyl:ko czlon1kow1e towarzystwa 
prz:ystępować do sppwi1edz[ św. Cz1łonloo„ 
wie wimni ka-rtkę oddać spowtedn1hko~ w 
1konf esyonale. r 

(1) Ja:n Kowalczyk. prze\\ .:>dn. 

1.ł 

Towarz. gimn. „Sokół" w Dysseldoriie 
urz:ądz.a w nnedz,ielę drfa 1 paźdzlier.rnika r. 
b. jesienną zabawę na sa•i p. Stripek, tt·~ica 
Kofof1ska 1rn11. 252, na którą zaiprnszarrny 
·wszystkie nam przy;chylne tiowarziystwa 
0mz Rodaków i RodaczkL z Dyse1dorfu ii 
cal,ej okoNcy. Zabawa roZl])oczrvi·e się o 
Woct1z. 5 po poL Na początku ·k101ncert, po
tem przemowy, deklarnaicye, śp1ieiW i roz
maitcśi.:i. Nai kol1cu i.:waczenia gimna:sty. 
c"Zne. O godz. 8 tairn1ec. O li1crny udzial w 
zabawie upraszamy. CzQlem! (2) 

Wydziat 

Towarzystwo św. Józefa w Herten 
obcho<lzii w ni·edzielę, <inia 1 paźdzLermka 
6-tą rocznicę istnienia na sali p. T. Mu
menhoffa w Herten, na którą wszystkich 
nam życzliwych Rodaków ·i wsziystkJie to
warzys-tw1a, które od nas za1prosze111iai ode
braly i te,, które idla braku ad'resów zapro
szeil n.ie odebrały. uprzejmie zapraszamy. 
Prtogram mczn~cy: 1) O go<liz. 02 odbę
dz,rn się zebra111r c. Zwracalm cznook-Olm u
waigę, że jeże,Ji zalegają ze skladkaimi wię
cej jak 3 miesiące, będą tylko jako gJście 
u\Vażanti, a n1ie jako czlonkoi\vije, \\iięc bym 
prosił, aby się szan. cz!onkow·e do tęgo 
zastós:i1wali. 2) Od godz. 2 aż dJ· godz. 4 
przyjmo'A anl'le bratnich towarzystw na sali 
T. Mummenhoffa. 3) O godz. 4 wyma:tśz 
do kościota na nabożefistwD. 4) Po n.atbJ
żeństwie pochód przed nietktóre uRice "'~ 
tterten. 5) Pb pochodzie powrót na salę r 
rozpoczęaie dalszej zabawy. Szan. Roda
kom i Rodaczkom Z\ rnca s.ię uwagic. iż 
żaden nie Pożafoie, kto do nas przybędzie. 
bo zadowi0J..0111y będziie odchodzić do domu, 
gidiyż b~iemy się starabi, aby każdego 
rozw~selić, bo bardzo łacLne sztuki z~ta
ną odegrane, jakie jegizcze \V tej ok.>licy 
gr.a111e nie byty. Teatr ibęd7Jie ooegrany P~ 
t.: „Błażek opętany", a p0tem 1l\J'lne "\ve
soJe sztukli. Spodz.iewamy się. 1ż n.as sza
nowni R00acy ~ Rodaczklr zaszczycą wą 
obecnvścią. Zarząd. (3) 
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nie będzie naehodzić domu tym, którzy SW'\ wyprawę jako to: 

8llF- Dleble, o (;;niska, lóik_a 
itd. na odpłatę albo za got6wKe kupować będq u 

Jonasa UosD1anna w Derne, v. d. Heydstr. 171• 

Naitańszy i największy chrześc i ań ski skład w miejscu. 

N •jtańsze źródło zaknp11a ·D1a· 
teryj na suknie, ubrań dla · ID.„i• 
ezyzn i dzieci .oraz konfekc1i tłłal 

Bahnhot9str. 10. ~~ niewiast. ~~ 
. ----- ·--------- Zawsze ·polska usługa • 

• • • 
• na.przeciw • 

• Besta.uracyl Stemberg. O 
• Polecam sii; do wykonania dobrych • 
• TRWAŁYCH obrazków po cenach rze- • 

wszelkiego rodz&Ja -:iG 
sprzedaję znany do roku 1872 

• telnycb. • 

••••••••••••••• 
i!i!i!!!!!!!!! z d o b r e g o t o -w a r u. 

„„ ... „„„„„„....... 
Polecam mój bogato zaopatrzony 

zadziwiająco tanio. skład skóry na po
deszwy i wierzchy 

Dom obuwia 

Potthro·k. 
jako też wykrawane pod.eszw~'" 

ekolewy po41u1 miary i wszelkie 
artykuły szevn1kie. 

Witten Witten 

Karol · Balhorn, 

pod firmą 

:a:. SChlieper 
w Oberhausen. 

Największy wybór pod~1zew i wierz· 
chów, oraz wszelkich artykułów 

szewsk cb.. 

Księgarnią Wiarusa ~olskiego 
1-,oCccil wielki wybór kslatek do eałto:tdit•a. • ' 
("' cut1.11ł1. wb,zavków. 1>owii'łtuo wd lti. 

Oberstr. 4. 

A.- Wojczyóski, 
w Gełsenkłrehen; 

ul. Karola 7. Karlstr. 7. 
poleca Szan. Rodakom na obr.zyźnie swój 

warsztat kra1 iecki. 
, Zarazem donoszę upn;ejmie, 
wszelkie 

na se.zon jesienno-zimO\\'Y 
nadeszły. 

UW .AGA: Kto pragnie mieć ubranie, 
palto itd. niech napisze mi na karcie, a 
przybędę z próbami wziąć miarę. 

Karol · BeJI, 
wypożyczalnia Lost.y111n1ów tfatralnycb. 

Dortmund. Vlissstr. 32 llloc•łlum, Kirchstr. 9 
Telefonu nr. 1481. 

Narożnik w pobliżu Dwcr<'a główneg . 
Dosta.rczam na,jlepiej i najtaniej ko;;tyumy do 
wszelkicb przed~tawień teatralnyob. 

T. 

Olbrzymi wybór! 
„Najtańsze 1 najrzetelniejsze źródło 

·mkupna" ! 
Wstystkie moie zegarki są starannie obdą„ 

r:nięte i na minute; uregulowane. Za kaźdy ze„ 
iarek daję 2 letnią piśmienną gwarancyę. Q ... 
hawy nie ma żadnej, bo coby się podobać nie 
mialo, przyimuie z powrotem i zwracam pie
ńiądze. Trzeba się koniecznie przekonać. t 
~to nie ku:pi, toć trudno, ten sam sobie szkodzi. 
Zamóweinia i podziękowa,nia codzieenie n~d· 
~hodzą. 

Olbrzymi wybor ! 
Ciysto srebrne najpięk,ni"eoasze zegarki jl 

M.atką Boską, z 2 zloconemi brzegami i z nal
lepszemi werkami na 10 kamieniach po 12, 14~ 
16, 18 i 20 marek. 

Najwspanialszy z Matką Boska. zegarek, 
zlocone litery, i najozdobniejszymi zloconymi 
brzegami, cieżki w srebrze i z najlepszym nil. 
10 kamieni prima werkiem tylko 26 mr. Ze~ar 
ka tego z pewnością nikt jeszcze nie widz i ał. 

Zegarek pog.rebrzany kluczykowy 5,90 mr. 
Zerarek niklowy cyi. kluczykowy 5.-10 1 hl 

mr. 
Zegarek pośrebrzany najlepszy 1rn 6 kamie

niach kluczykowy 7.7~ mr. 
:Gegarek czysto srebrny cyi. na 6 kamie· 

niach klucz. lub remon. z 2 zloconemi brzegam>
prima werk 10 mr„ - Ten sam na 10 kamie„ 
niach po 12 mr. 

Lańcuszki po 25, 30, 50, 85 f en„ lep su r.i· 
k:l()We po l, 1,25, 1,50, 1,75 mr. 
Cew.nikł bogate na 50~ ilostra.••ye
na zegarki, lańcuszki, biżuterye, także skrzyp· 
ce, flety, klarnety, harmoniki, oraz noże, brzy
twy, portmooetki i różne okolicznościowe po· 
darki wysylam każdemu darmo i franko. 

M. Danecki. Miejska Gorka 
(Oi:irchen, Bez. Posen). 

Oberhausen Filia 
K.irchweg 140 

:Rudolf Robert,nast. ł'. Józef oski Najwiekszy skład kolonialny 
właściciel M. Gerber, 

Kamen, narożnik ul. Weststr. i Schuhtr. 

Najstarszy i największy w Kamen interes specyal. 

Eleg. garderoba dla panów ·i ebłopeów, 

"' Pracowała ubrań podług miary 
przy . gwarancyi za dobre leżenie. 

Wszelka garderoba do . roboty. 
Specyalny oddział . ' 

OBUWIA 

jakości, i-o eenaeh bardzo tanitb. 

w Herne, 
poleca 

korony Slubne, welony, pier
icłonlif jJubne) brłłszki, krzy
żyki złote i pozłacane z łań
c1.uszkami, korale prawdziwe 
siekanki, prawdziwe bursztyny 
i wiele innych rzeczy. 

F. Józefoski. 
w HERNE, 

ul. B a h n h o f s t r. 52. 

Naprzeciw Nowejf ulicy. 

dla pa6. pan6w, i dzieci tJlko dobrej i trwalej I i 
-- __________ , __ iii 

tłnszezó w ł win. 

Olej lniany litr 4S fen. 

M,akulatu ę I 
. (stary papier) :: 

11abyć można. .,_. 
. L-.J 

Drukarni „Wiarusa Polskie:' -.a 
go·' w Bochum. :I 



mr. 22&. BMllam, sollota 30-go września 1101. 

ltd1ł1ue 

W:rcllodz.i codziuałe • Wliltkn •at IKJ&wł•taczucll 
Fra4P1ata kwartalna na ooczcle i a Ustawycb wYDOll 
J sr. BO fen.. a z odnoszeniem 4o doma 1 mr. 92 fen. 
„.Wiv•• Poltkł·u zapisany fest w cennłku pocztowYm 

pod 1nakiem „t. połoisch„ nr. 128. 

Za łnseraty placl sio za miwe !'Zldka drobaep ;.. 
ogJoszen:ia zamieszczone przed mseratami .co fen. ... 
czesto ~asza. otrzyma rabat. - Usty oo „ Właiti• 
Polskiego" należy frankować i podać w nk:b dokłill- · 

ny adres plszacego. RekOJ>ISÓ'W sio me zwraca. 

Redakcya. Druk&rDia i Księgarnia majduje !i~ w Bochum, pny'ulicy Malthesentraase. - Adrea: „Wiarus Polski", Bochum. - Telefonu nr- UU. 

. . ' 
' ' ,· 

'. ~ .. , \ 

w-ięc kto detąd nie zapisał „Wiarusa Polslliego" na czwarty kwartał, vinien to natychmiast uczynić. 

Prócz tego należy innych do zapisania gazety tej zachęcać! Ile bewiem czytelników „Wiarusa Polalliego": tyle świadomych. swych 

m,Jraw Polaków narodowców:. Pamiętajmy o obowillzkach narodowych! 

W każdym domu polskim na ob'czyźnie winien aię anajdować „Wia„us Pelski" W Imię Bo:i:e za 

,wiarę i ojczyznQ walczymy obecnie bronią duchową, a tę broń daje nam w rękę gazeta polska, wif;C rozszerzajmy „Wiarcuaa P.olskiego11" 

Jfodzlce polscy I Uczcie dzłecł swe 

ajwlC, czytać ł pisać '° polsku t Nie Jest 

iil•lrałdem, kto potomstw• 1wem• zolem· 

· tąf •I• pozw1>ll! , ' 

z wypaillów dnia. 
Wybory ściślejsze w Essen. 

W czwMtek odbyły. się w powiecie 
~Essen wybory śdślejsze między ceintrow
cem Oiesberts'em a socyalistą Geiw:ehr'em 
Centrowiec otrzymal 41776, a socyalitsta 
.37391 gfosów, zwydęiyl zatem kamy.dat 
<io centrum p. Oiesberts. 

N.zemcy w polskich ,tnstytucyach. 
Z Bydgosz.czy d<>noSlh tamtejszy sta

r-0sta ,,Straży" do „Dziennika: Kui.", że nie 
zna przyczyny, dla której szpitalik św. Jó
zefai w ByKlgoszcz.y 00.dianiy zostal łetkarto
wi 1niemovwi przez kuratoryum. 

„Dziennik Poznański" ipisal w tei spra
„\vie : „Nam mów!'.iono, że polscy lekarze 
:ni:e chcieH podjąć się tego z.a<llaruia, ale ń to 
potrzebuje wyjaśnioo.ia". 

Wedltug 'infortnacyi „D~ien. Kuj:" byli 
le:ka•rze Polacy, którzy na mi::ejsce toi refie~ 
"kt0iwafa W każdym raz.ie jest faktem i 

smutnym faktem, że w szPtita1iku pol1skie
rni fooduszami założonym i utrzymąnym, 
ordyn.uie lekarz Nie11Uec ewangielhk, Aie 
znający języka polsikiego, którymby mógł 
s1ę porozumieć z ch-0remi dziećmi polskie
mi. 

Smutne to że oo ziemi! polskiej takie 
rz.eczy i dziś Jeszcze nawet są mmliwe. 

l(onłerencya pokojowa w Hadze. 
'Agen~ya pet. dowiadiuie się, Ż)e pod datą 21 
'bm. ·rosyjscy, ·zastępcy dyplo~tyiczn~ za 
granicą wezwana. zostali dkólmk1em, ażeby 
rząd'Olm., przy :któryieh są uwtlerzytelinlimi, 
wręczyli rap roszenie na drugą konferelllcyę 
Pokojową w ttadtze. Oprócz tego otrzY-. 
mali oni, polecenie, aż.eby w razi.ie P~YJ~
'Cia prowzycyi rosyjskiej ośw1iadcz~Li, ze 
PTOPoZycya rządu rosy.iskiego będ.Z).•e d<oi-
'tyc1Jyla kwestyi ściśle praktycznych. Kon: 
ferencya miałaby si.ę mm<YWiiicie OOOOS\lC 
głóWlll.~e czy też wylącmie do kwestyj,_ 
które sl"ę wyłonity podczas ostaitniej woj
ny, a którydh rozstrzygnaęcne jest nieod
'WWne:m. 

PrZed zwołaniem odroczenie. 
W· kołach połi~ntycli i urzędiowych 

Petersburga krąży wt~<ło'rriość, że rząd 
ros}iski <:bee odsunąć teirminl 'ZW'Oł~nia Iz
by państi\1towtj ai do mai.a 1906 r. 
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Zakazanie wiecu. 
Projektowany, w,uec studentów w in

styt.ucie J>Oti.tCJChnicznym W1 1Warszawfo nie 
odJbędzie się z powodu mazu władzy. 

Nauka relłgii na Litwie. 
General-gubernator ogłosi~, że nauka 

rełi-gii może~ odbywiać po polsku. Wsku
tek tego r~poczęto' j~ z dniem onegdaj
szym polską naukę religU. 

Osłodzenie pigułki. 

Rząd angielski nades:lat ambasadoroswi 
angiclskiemu w Petersburgu tekst traktatu 
an.giii~lsko-japońSkiego, wyra~ przy.tern 
nadzieję, że Rosya uizna, iż sojusz ten ma 
wyłącznie cele poko}owe. 

Telegramy, 
Baden.Ba de n. Włoski minister 

spraw zagranicznych Tittoni przybywa do 
Baden-Baden, aby kanclerzowi złożyć wi
zytę, której przypisują znaczenie połitY • 
czne. 

p e t e r s b u r g. Ministra Wittego, 
wracającego z Berlina· piowitało na dwor~u 
400 ludzi. Car we ·Wittem pokłada włel· 
kle nadzte)e. 

L y o n. Aresztowano podoficera, na 
którego padło podejrzenie~ U skradł ważne 
dokumenty wojskowe, aby je sprzedać 
państwu obcemu. 

prasa przynosi wielkie korzyści i jest dzie
łem największej zasługi". 

S. p. Wtilhel'm Emanuel baron von Ket
teler, Biskup mogunckJi napi!Sał: 

,,Katolik, który prasy katolickiej wedle 
sił nie wspiera, nie ma prawa nazyw~ć się 
dobrym synem l(<>ścloła." PoWłedzial ten
że Biskup też: „Gdyby św. Paweł apostół 
żył w naszym czasie, to zostałby redakto
rem gazety."· 

Arc~bisikup O'Reilly z 'Adełide (w Aiu
stralti) ja:lm prosty kapłan zal.ożył JcaitoHc
ką gazetę i w IJl()trzebie sam ozdonki usta
wiał <1lo druku, aby do·bra gazeta bylai i.ak 
·naJtańszą. 

Bi·skup ttark!ins wysla~ kSliędza na 
dyecezyę, a:by ·W kaMym kościele z kolei 
mówtil o ważności i J>Qtrzebie WSIJlierainia 
praisy :katoDlckiej. 

Starwny Jezuilfa O.. Roh IJ(l!Wiedzfaf.: 
,,Kto dobre czytanie rozszerza, jest apo
stołem". 

Tak zapatrują się wysocy dostojnicy 
l(ościoła katolickiego na znaczenie gazet, 
co niech będzie dla naszych Szan. Czytel
niczek i Czytelników bodźcem do gorli
wego rozszeriama „Wiarusa Plolskiego." 

Polacy na otiezyźnie. 

Oberhausen-Lirich, dnitl! 26 9. 05. W 
niedmelę, dnia 17 Wirześnia b. r. zaf.c>żone 
tu :zostalo Towairzystwo polsik0-ikarolickie 

· pod opieką św~ Idziego. Na ra1Zie dało siię 
Dostojnicy kościoła katolickiego zapisać 26 .członków. Wprawdzie mała to 

O Znaczenl·u gazet. i.est Jiicz.ba ina tylu Polaków, jacy tu zamie
s~ują, ale mamy nadzieję, że z czasem i 

OJaiec śWI. L~ XIII mówrr w Eocy- ci s~ę przyłączą da. towarzystwa, którzy 
kliice z 15l-igio' pazd!ziemilkai 1889: . jes'Zicze samopas chodzą i oo żadnego to.-

Prasa katolicka ma zadanie, złe dąz. warzystwa nie m.a·teżą, lub może nawet d:o 
ooś~' nieprzyjaciół Koścłoła wykrywać, czerwx>ny!Ch towarzyszy J11ależą, a jest lilch 
prace duszpasterzy popierać. Dla tego jest 

1 

tu w tej okolicy diOść w'iełka liczba. Sza
powJ.nnością katolików, pisma katolickie u- · nowini Rodacy! Nie bądźcie tak op1eszaly
silnie wsllllerać, w złej prasie żadnego nie mi, ty1ko przystąpcie do nmv1ozałożoneg0 
brać ud2ilału, dobrej zaś, 0 ile każdy na towarzystwa, a tam SJ.ę możemy wszyscy 
swem stanowisku zdoła, do pomyślnego wsp6lnie 111.airadzać i pouczaić. Nie do fe-

ć " re!:.nów" ch0d.zić, tytko do towarzystwa 
rozwoju dopomaga • dl p tak I A do ojców rodzin wofa Ojciec św.: polsko1-'katołickiego, bo tam ' Cl! o a ty -

Ci którym o dobro religii i rodziny ko jest miejsce. 
chothi., ~ją przez trzymanie dobrych cza- Zebrania odbywać się będą oo pier„ 

SOpism prasę wspierać. Złe gazety bardzo ws2lą i trzecią niedZdełe każdego miesiąca 
diiły • nałeżY o godz. 5 P-Ot pol. w loka.tu p . .Wiokt przy 

społeic.ieństwu zaszko , un ulftcy Rosemstr. 21. Tam dotąd niicdt 
przeciwstawić dobrą prasę a pisma dobre więc każdy przyj<lizie, który jeszcze do ro-
i gazety gorliwie rozszerzać dla naprawy warzy.stwa nJe należy i t11liech się da .na 
tego co da prasa zePSula." ,.Jest członka zapisać. 

Sp. Pa1*eż Pius IX pow~edzia~: Do Zar?.ądu zostali obrani: Józ. Dera 
święty obowiązek każdego katolika, prasę Pd-·---' I( 
katolicką WSIJlerać I Ją rozszemiC. Dobra prezesem; Piotr Polny zast.; ,.., mi.uUJ;I ~r-

stein sekr.; Wal. l(ulasDk zast.; M,lch. Mat
kvwiak skarbn.; Mich. Chudański zast.; 
Jan Bandarz d fan Staszak ła'Wlilikami. 
J. Dera, prezes. &Im. l(irstein, sekr. 
filary centrowe przeciw „Wiarusowi Pot„ 

skiemu". 
Essen-West. W niedz.ielę, dnia 24 bm. 

ina zebraQi!u centrowców powioozial je.den 
:zi filaróWJ centrow;y:ch: „Dzień przed wY
borami wydamy polskie od~ <lttai Pola
ków, ale trzeba to trzymać w tad-elrnnlcy, 
a1bY się o tern „Wiarus" nie dow:iedzial t 
icalej sprawy illam nie popsu~, bo on jest z.u
pelniei iczer;wony". 

Tak cito filary centrowe oczerniają, na
sze kochane pf.lsmo d1a tego, że „Wiarus 
Polski" każe nam być sobą, i nie łączyć 
się nigdy z ntiemcami, ana' 2' centroW1Ca ... 
mi, aini z. socyalistami1, którzy to na wtiecu 
w Essen także lżylL „Wli~rusai PDlskiego"· 
za to, że psuje wcyiailistom ich zdradziecką 
robotę. 

Rodacy! To wszystko jest d.owooem„ 
że nasz „Wiarus Polski" jest pismem 
.szczerze narodowem, katolhcldern i rcwbo
tniczem i dla· tego to wlaiśnie Wlrogowae ro
botni:ków J>Olski.ch wyzywają ,,Wiarusa 
Polskiego" i chcą go zniszczyć, na. ico je
dnak my robotnicy 1I1igd:y illie pozwoLimy, 
lecz tern gorliwiej pismo to rozszerzać bę
dziemy. Teraz czas stóSUfWiJl.Y' do tego, 
ni.ech więc każdy z nas choć jednego no-
·Wego pozyska abonenta na czwarty 
kwartał. Bolesławski. 

Gelsenkirchen. Niech będzie pochwa
lony Jezus Chrystus! SzanOW'l!ljf Rodacy! 
Zbliża. się czwa·rty kwart.al, tv też jest oo.
SZY!m obowiązkiem jak najpręd2ej sobie 
„Wtarusa Polskiego" zapisać. Niedh. nikt 
wymówk)i. nie ma, że nie 1Jll1.ał slJ'OS-Olł>nośot 
„Wiarusa• Polskiego" dać sobie zapisać, bv 
w każdej miejscoWIOŚci są gorliwi R:ooaicy, 
którzy idą do ddmów i pukają <lo waszych 
serc, przypumi.nając wam, że jest wuelki 
czas polską gazetę zapisać. ai wreszaile! te 
niemieckie „blaty" 1>0rzucić, bo się nic do- -
hrego z nich inie dowiecie. Spodziewam 
si-ę, że nie zastanę takl'.lch „blatów" nai ścia
nach mieszkań waszych, jak bę<ią tYmi 
dniamb wasze progi przestępowal, bo wie
cie, że „Ciekawy", to wszędzie· zajrzy_ Nie 
:czyńd.e nam żadnyieh wymówek, jak przyf 
dziemy do waszego p<:>nfjeszkan~ prosiić •. 
żebyście sobie nasze pi'Smo zapisali, co 111as 
tu tak energiicznie broni .przeciw Qiakacie. 
Zwłaszcza pa~afianite Odolanowscy spi
szcie ~ę lepiej teraz w. tym czwar~· 
kwartale, bo festem przdunany, ie bar• 



dw.malo stę znajduje „W. P." we wasztch 
domach. Teraz po J)'ierwszem ~ kwi;to
wa.ne składlki we nWiar. Pol.", oo zostały 
nadesłane ina za:kupien.~e sztandaru do koi
ści-Ota parafia~niego w Odalanowlie, więc 
bracia rJdaicy, iid~ciie cempredz,ej na~ 
1 zap;szc'ie sobie ,.Wiarusa Polskiego" z 
B:, _ .. na czwarty 'kwairtal, bo się można 
z rh~&o nowycli, dobryich ,p0uczaij.ącyich 
rzeczy dowiedzieć, tego wa1m żyiccy 

Ciekawy. 
Erie. Pozdrawiam Szanowną Redak

cyę i wszystkich czytelników „Wiarusa 
Polskiego", i proszę o laiStkarwe um)Jeszcze
inie tych Silów we „Wiarusie". Już dawno 
:z Erie nic ·ni1e sły1chać we „Wiiarusie Pol.". 
Cz;yi zapomnieli czytelnicy ,;Wiarusai Pi0l
ski,ego" plsa!ć? Tu w :Erie jest dosyć no.
wości do OP1isania. Oto w niedzielę 27 sier
rna obchodziło towarzystwo ruiemieckie 
św.Barbary w E'rle: swoją uroczyistość, na 
którą też zaprosili ·1 Tow. po1lskie św. Jó
zefai z Erle. Ist~ileje tu jeszcze jed:oo Tow. 
sumo, ho tow.arzystwo to ksiądz, pridb. 
swoo, owe tów:arzy;stwo ksiądlz proboszcz 
nie nawidzi, ~ to dla waiżlllej przyczyny. 
Jakiem slyszal, to ustawy Tow:arzystwa 
św. Wojdecha niep.od:obaily się ksnędzu 
pro1boszc~owi, poj~dn0, że tam się wybiera 
prze\V!Odniczctcego z czt-0n1ków, a po dru
gie, że kJiedyiby s1ię torwarzystwo mmvią'Za
lo , pi.eniąidze poszlyiby na czy1telnię ludową 
w Proo:.nanm. Na trzec.i dzień, to jest 29 
Si.J.erpniai w idzialem jednego 'Z cztonlków me
mieiok1ieg·O Tow. św. Barbary, z guzem ina 
glowri.e i z polatanem ·cz·oł1em. J:atkiem się 
J>óźnii·ei dowiedz.i.al, to m11ary: tam butelki 
tańczyć po głowach ni1ektóryich cz1lornków. 
Jeżeli s.1ę przytrafi, że jaki P!Olak sobie tro„ 
szkę PvddhmieU, 1CO SllfOiWO potępić należy, 
to zara1zi m:u wytykają osobi:ścj.e· lub pubL1, 
czinie, ale o n.iemcach to' miało zostać w 
ścisłej tajemnky, w Siię jednak nie uda.Io. 

W niedziielę dlnia 3 wrz.e.śniai 1obchodlzt
lo tutejsze poliski1e Tow. św. Józefa! swoją 
<lizłesiątą roczniicę. Zaproszono taik:ż.e nie
~~ie Tow. św. Barbary. (To si'ę dziać 
rue p()lwinno. Red. „Wiar. Pol.") Inne 
tQwarzystw;a1 polsklie były także zapir·aisz.o'
ine, ale przy taik lichem p-owi1etrziu .nire byJo 
TlliOOna WYifl12;gać, aiby ich diUŻio 'Przybylo. 
Przybyły· ty!ko: Towarzystwo św. Woj
c1eicha' z Er1e, Tow. św. Fraindsvka ·z, Buer, 
Tow. św. Józefa z Resse i Tow. św. Józe
fa z łfur.st - pięć chorągiw1i w JCal~>ŚCl. 
Wszysilkie wyimienuione towairzystwlai p-rzy
byty dość wicześme, choć mialy kawal 
dirogi, tytko niemieoki·ego nie byto widać. 
O WJ>Óf do czwartej bylo zaJI>JrwU1eidizliane 
.n.a1b<>żeństwo dla Towarzystwa św. Józefa, 
więc też punktualnie bY1f pochód ze sali d·o 
kośc iofa bez niemieckiego tow.arz:ysitwa. 
Po wyśpiew.amiu kilku pieśni ii ·Jidnnów&,eniu 
Li.tani'i li kaizaniu zakończyto się na:bożeń
stwo i wyszliśmYI z kośaiotai., ustaiwi·wszy 
się oo pochodu. I cóż się stało z towarzy-

' 

Panna. do towarzystw-a. 
Powieść Ksawereg9 de Mootepin. 

54) 
(Ciąg dalszy). 

- No! oo! nt1! - zawołał Vendarue 
- a zatem nic jeszcze nie dowU<fuli, ażeby 
ta ni·e-0czeki.wana d:medlzliczkai tyla„. 

- Nic zupełme ... 
- A to sławne! 
- Niic to }ednaik nde wa~Y, poniew~ż 

przypusZicz.aijąc -nawet, że umarła, dopóki 
1ruie zostanie okazany formarillY a!kt zajśdi·a., 
sukcesyai porostani:e wa!Jruj:ącą. 

- Znozuniia:lem. Zatem, chlo<llz\ o wY 
s.wikaime tej dzieW1Cz.yny, lub też z.aipr.:idu
kQtw.atnffe aiktu zejśda.„ 

- Tak. 
Julńan' począł się drapać w ucllo. 
- ·To ·posz.uikiwarnie wydaje mi się 

d]j.ablb slrompliilwwane i truldne dla <lopro
wad!zoo~a -O.Io dobrego rezultatu - rz.ekl tlla 
kiJniec - bairdro to slaibai oo.dlzieia, .IQedy 
sae mai działać ·na! ślepo, w a1~ci:ach, 
trzebaby mieć przynajmniej punkt wyjścia, 
ślad j.aJkikolwLek.„ 

Filip spojrzat swemu ikamerdrynerowi 
prosto w !OCZY i !Qldpowfodllial: 

- Mam iednk> i drugie. 
- Brawo! - rl!ekł Julian Vendame, 

z.aicr.erarląc ręce. - Ponieważ pa;n baron 
ma już ślad1 oo jutra ·rn.o7ma. się w1liąść do 
roboty. 

- CM ·dziś w(eczora może - odrzekł 
F!Hp. 

- Od dlziiś Wliecrora? 
- Tak jest. ~re to zależeć ... 
- Od cz~o? 
- w·.'~jaśr.ueń, które ty mi dlostar-

ezf.SZ •.. 

stwem niemieckiiem św. Barbary? Ja- ' 
kiem się później d.:Ywiedz1al, ksi<ądJz pro
boszcz zamówU je o wpól do ~ątej na salę, 
·bd oni po polsku .nie umieją~ więc niepo
trzebują dłoi kościoła z }>{).lal.kami chodz.1ć, 
tylko nai sale i do pochodu. Ale się przera
coowa·Ji, .bo byli zdainia, że Polacy z ikO
śC<iola przyjdą •na salę, aiby kh ztamtąd i>O'
prowaidzić, tyttnczasem Pola1ey zroom po
chód, a iniettncy się przygotował~ przed 
WHkskannpem z chorąg;wią i· ze sW!O:lą ka
pelą. Ludzie myśleli, że się dtcą dać od
fotograifować przy; tern IDchem 1>0wlietrzu, 
więc się z nich śmiah. Niemcy zaiwsty
dzeni zanieśli idhorągiiew do szafy r rozeszli 
się. Na safa byro tylko pa1ru Polaków 
którzy ido niiemieckiego towarzystwa 
należą, i którym jeszcze duich polski do 
reszty nie wygasł. za:baiwia tr:w.afa blitskQ 
clio dwunastej i odby/la: 'Się w. najlepszym 
porządku i SPokoju. Tylko bym sobie ży
czył, aby ci Polacy, którzy należą do po1l
skich towarziystw 31 ·czytają 111iemiecikie 
blaty, a.by się kh pozbyli, ~diyż w polski1ch 
g.aizetaich ·znajdą WQięcej oświa·ty, jak w inie
m1ieckich, a nie potrzebują wyzwisk na sie
bie czytywać. Dla nas tutaj na ·Jbczyźnie 
jest najlepszą gaQ;e1ą ,,Wiiarus Pol151ki.' ', któ
rego wnogorwte nienawidzą, .więc talka ga
zeta powiinnai mieć popa.ro1e od swoich. 
Rod;alków, zaś, którzy }eszicze należą ·do o
bcych torwarzystw proszę, aby z ni.eh wy
stąpili, a przylączy~i się do polskilch toi\\ra
rzystw. 

Teraz moje pisainiie kończę j po·zdra
wiaim jesiicze raz wszystldch czyte1ników 
„ Wia!rusa J?lolsk;iego". 

(Uwaga: Polak nie powinien pod ża. 
dnym Wbrunkiem należeć do żadnych to
warzystw niemieckich, lecz .zawsze i wszę 
~ie tylko d-0 polskich. Towarzystwa zaś 
polskie nie powinny chodzić na zabawy 
niemieckie, ani też zapras~ć towarzystwa 
niemieckie na swoje zabawy. Takie bra
tanie się z niemcami przynosi tylko szk-0dę 
spraWlie narodowej, bo zaciera i osłabia w 
Polakach poczucie odrębności narodowej, 
tak nam tu na obczyźnlie potrzebnej, jeżeli 
nie chcemy się rozpłynąć w miOrzu niem
czyzny. Red. „ Wiarusa Polskliego"). 

Czy . zw1cięz1mv? 
W strasznej watce, jaką toczymy o na

sze prawa narodowe z Prusakiem i Mo
skalem często rozpatrujemy się w 
siłach naszych, by ocenić widoki naszegQ 
powodzenia. 

W takich chwilach głębszego 7.astano
wienła winniśmy także przywołać do po
mocy hłstoryę, w której mamy najświiet
niejsze dowody, czego dokonać może Po
lak. 

Ja! móglbym panu baronowi dać 
wyjaśnienia? - rzekl Ven<l'aime zd'zi'wiony. 

-Możesz. 
- A to jakie? 
..-- Zaraz. się dJWliesz. Dztileeko, o 

które chodizit, urodi2'ifo się Compie:gne. 
_ Mkis'C{)!W10ŚĆ tę zn.am tybko ze 

sfy:szellia. 
- Zostafo Olddane w r~e lekarki nia-

zW'is.kiem Hoooraty Lefebvre. 
~ Nigdy o 1niej nie słyszałem... Ale 

mając naz;wiskv, z łat_w~śc~ą , można JJC?'" 
szukać w Qctmpiegne \1 ookryc, g~e Silę 
gnieź~i ta imość. . 

_ Qpuśaiłat Compiegne przed osiiem-
nastu laty„. . 

_ Do stu dlja:blów ! gdiz heż wtlęc :na nią 

polmvać? 
_ Ona nam wcale nie potrzebna. Zaj-

miijmy S;1ę tymi, którym onai dziealro po
wnerz;yłai. 

_ A czy pan baron v,.iie, gdzt~e silę taim-

ci zn~ują? 
- Wiem. 
- A więc gdz i:e? 
- W Nainteriil-Le-łfaudoin ... 
- w. m()ijej ()łjczyźniie ! - zawnfat 

Vendame - .aih! o to dopilero orgiln.alne -
doda!l uder~~c si:ę w crolo t srukaJąc w 
paim\tęd - osiemnaście lait. temu miał.et? 
wtedy lart: dziiewięć ale m~i móixlże:k zadzt
wila.iąco już nad wiiek funkcy\)OOwaL 
Cbś ,sobile przypdtni.naim; zdlade mi się jak
b}'m tam był... wspomni.1enia, porffieszaine 
z~ynają S1!1ę wyjaśniać, tak, stają się cd.o 
raz W)'.ractnieisre. Bylo to W1iectorem1 w 
·zimie.„ ·cienka! głowlie.nika d'Ymiła się w ko
tr1i111ie wśród pi0piotu, ·tllai dlworze śniieglu na 
·pół stopy ... k0rńiczYliśrny wieczed, smu
tna roi :była uczta pa.nie baronie, śdlska~em 
sobie brzuch nie ~j.adłszy dQ syta ... 
Drzwi się on~arty ... Wesz.la kobiieta otulo
na na wsz:ystkle s~rony chustkaffni i .w1e1l-

. .. ·. 

Oto teraz właśnie 300 lat minęło, jak 
pod l(łrcholmem nłedale~o Rygi o.ad mo
rzem Bałtycki@n (w dzlslejsz.ej Rosyi) sła
wny wódz polski Karol ChodkieW)fcz pobił 
z 3700 polskimi żołnlerzamt 14,000 luter
skich Szwedów pod dowództwem księcia 
Karola Suderamnna. 

Jeden żołnierz . polski stawał przeciw 
czterem Szwedom! I zwycłętyłlśmy. 

Duch polski zwycłęż}i ! 
Obecnie toczymy znowu waUc.ę, i to 

walkę duchową przeciw zachłanności bru
talnych wrogów. 

W tej walce obronnej nie występujamy 
z szablą w ręku, nie czynimy m1comu gwał
tu ani krzywdy, ale bromim,y się za pomocą 
o ś w i a t y i organizacył czyli łączenia się 
braterskiego we wszystkich naszych spra
wach publicznych. 

Wiięc „Oświatę szerzyć!" i „Organi
zacyę krze~ć !" to obecnie nasze główne 
lrasło bojowe. 

Wobec tego nie przestalłliemy nawoły
.wać naszych szanownych czytelników do 
żywej agitacy~ ·za polskością, za oświatą, 
za gazetą naszą, która jako wypróbowany 
przyjaciel staje pierwsza w walce o nasze 
najdroższe skarby. 

Prosimy namawiać do naszej gazety 
krewnych, znajomych i przyjacMł. Prosi
my 'ich zachęcać, żeby nie czytywali nie
mieckich, hakatystycznych gazet, lecz stale 
mieli w domu dla siebie ,j rodziny dobrą 
katolicką i p.olską gazetę, jaką jest „ Wia
rus Po Is kl". 

Gdy tak w każdej polskiej rodzinie bę
dzie dobra katolicka i polska gazeta, gdy 
przez to będzie dostateczna oświata i łącz
ność, gdy będzie rozum i roztroptl'Ość w 
wszystkich sprawach, wtedy obroni się 
naród, lud polsk1, przed wszystkimi Die
przyjaciołmi, którzyby go zniszczyć i zgu
bie chcieli. W tedy i tej walce ducho
wej hakatystom niemieckim i socya
listom sprawi lud polski drugi Kircholm, 
chociaż niekrwawy, ale tem świettlliejszy 
dla nas w skutkach. 

Chlubny to cel. do któr~o dążymy. 
Czytelnicy naszej gazety powinni być 

we wszystkiem wypróOOw.aną gwardyą 
narodową. 

Dlatego ich wzywamy l p(osimy: Da
lej do agltacyf przeciw niemieckim, hakaty
stycznym germanizacyjnym gazetom! 

Rozszerzai~e „Wiarusa Polskiego". 

Sojusz angielsko-japoński. 
Pociiaijemy poniżej doslowne brzmienie 

o.mówionegd już przez nas 1nowego przy
mierza zwraicającego się w równej mierze 
przeciw Rv.syii i M'emcom. 

Wstęp omawiia: cel tralktatu, którym 
rest utrz.ymanie pokoju W1 Azy.i wschooniei 

· i Indyaich, oclhrona wspólnych interesów w 

kim szalem ... Kabieta ta w ręku trzymała 
dz1ieoloo i pokazała! je mojej matce„. Do 
Ucha!... pant:e baronie, czyłYyl tein bęben , 
mi rot być tą, której szukamy? 

- Bylai to wlaśnle ta, której szukamy . 
- A to w.yiborne, mamy zatem ptaszka 

\\~ klattce. 
- Być może. Jakże się nazyw1afa? 
- Gabryeła. 
- To wlaiśnfie ta,ż sama. 
- Potem - mówił dalej Vendanie -

owa kobietai z srałem rozłożyła. nai stole 
sumę, której cyfry nie pamJi~tam. ale wy
dawajfa mi się olbrzymią. NaJroruiec kaza-
la memu Qicu napiJSać pairę słów. . 

- Wiied'1Jialem o tem wszystldem -
rzekr fliaip. 

- J aikdm 9{>osobem? 
- Papier, małezliony w pafaicu przy 

ulkY! G~randere, objaśnlil mnie, fo córka 
mego wuja pow.ierroną została Mikota.i'e
w~ Vendame i jego ŻlOlliie, rolniklom z Naiu
teuU--HaJUóoitn.„ Zarpfa.oono twoim rodzi
com, aiżeby wyich01WYWaili dz,iooko, i arże
by nigdY; ·me dowied1zJiało się tajemnlicy 
s w e!g!o u rodlzenia„. 

- Tak, tak, i Gabryela W}'ICOOWY\W'a'
ną bylai na pain1nę„. Ocklano ją do pensy·
onaitu... WrarL z nią dostatek wszed~ do 
.naszego domu. 

- Czy ona jeszcze żyje? - zapytat 
z żywością Ftilip. 

- Przyna:Jmnrej tyla, kjiedy jai opuścł-
lem Narrteuil-le-Hauoon. 

r-- Jak to dawno temu? 
- Olooł-0 pięciu larl:. 
- I nłe miałeś żadnyich o 1nri.eJ wiaJd.c>-

mośd oo teg<0 .czasu? 
- AnL o 111iej, ani o mOłk.h starych, ani 

o si<>strw Teres1e„. OiciJec nie chctt'alf sły
szeć o mme wti~ei, r to tak za me.„ pra-

. wie.„ z.a jakieś głupstwa... . 
- Trzeba się oowi~ieć, oo się stalo 

Chinach przy zapewnit:.niu nieziawl·slo śc;; i 
1nienarnszaloości pa·ń.stwa chi'ńsk.iego i 
przestrz.eg.ania zasady równoupra'ń-111ien~ 
handloweg.:> wszystk,[ch narodOw. Traktat 
ma zwlaszcza n.a reelu strzedz terytorYal. 
nych praw Anglii i J aponfr w Azyi wsciw. 
dlniej i interesów obu państw· w tej części 
świata. 

Art. I. opie\Ya: Z chwilą, gdy prawa i 
specya.lnie sprecy1Jowane interesy obu kra. 
jów będą narażone na niebelJpieczeństWQ, 
zobowiązują się oba rządy swobOOnt.:e PO. 
,rozumieć się z sobą i połączyć się celem 
przygooowafl\lai środków potrzebnych db v. 
chrony tych-praw i interesów. 

Arl II. Jeżeli w skutek nietSprOWQko. 
wanego aitaku, lub w raz::e .agresyWnycb 
kroków, przedsięwziętych przez. joono tub 
vluęcej państw, jedna ze stron zawierają. 
cych traktat musi chwycić się wojny \:e. 
lenn ochrooy swych praw i mteresów, to 
druga strona jest obowląmna pośpieszyć 
bezzwłocznie swemu sojusZ1nikowa. z po. 
mocą, prowadzić z nLm wspólnie WlOi.n.ę i 
razem z nim zawrzeć, pokój. 

Art. III. Ze względu na· to, że Japonia 
posiia.da specyalne pobtyczne, woisikiowe . 
ekonomiczne interesy w Karci , uzn.aiii;~ An
·glia prawo Japonr[. przedsięwzięcia wszy, 
stkidi zarz.ądzef1, potrzebnych do rząd/le
nia tym krajem, kontroli ood nim i ie:go 
chrony i dlo strzeżenia i popierania swy.;: 
1nteresów tamże, o d e te zarządzenia m 
sprziec.i'W1:.ają s i ę ziasad:z1e równlluprawnie 
niai wszystkich prowadzących handel naro 
dów. 

Art. IV. Japonia ulJilaje prnwo Allglli1 

do wyidaw.ainia zarządzeń w pobliżu grat11i 
lndyi, które Angl1a będzie uważała za po 
trzebne do utrzymania swyic.h mdyjskk 
posiadłości. 

Art. V„ Ob'ie strony zgadzają s:ę n 
to, że żadne z nich bez. poprzedlniego zaipy. 
tainj:ia nie może z iirmem mocarstW1em za, 
wrzeć osobnego traktatu. 

Art. VI. Wspomni:a.wszy o wojnie ro. 
syjskO-japońskiej powiada: AngHa 'liOOJ· 
wiązuje Sdę do najściślejszej neutralniOŚci 
u P-OSPieszenia- Jap01IL[i z pomocą \\-1 raz e 
z.aatak0W1ai11ia jej przez iruie mo:earstwo. 

A·rt. VII. Warunlkii, wśród któryich .ma 
bYć udziekma pcnn()c wojsloowa, mają U· 

s taliJć w fadze wojsko-we 1 m:arynank.i obu 
stro111, które będą od czasu dl{) cZJaJSu <xllbyl 
wa·lY o<dinOśne konferencye. 

Art. VIII. Traktat ·zawarty jest na lal 
10, a ustanaIWia się rocztte wyp.Jw fedizenie. 

P-0dpisali traktat dn. 12 sierpnia w Lvn· 
dynie Lansd<t\vne i poser j apońsJd Haiaszi, 
_______ ±L___ _ ______ 1 

, N•ebezpieczeństwo niemieckie" 
Z!wracają cora:z częścnej uwaigę gaz.ety ro· 
syjskiej '11 światlejsi poLitycy rosyjscy. 

z Gaibryelą„. Zresztą , jak mi się zdaje, 
illi:c łatwiejszego , udawszy s~ do Nanteull· 
le-Hauroiln. 

Jullian Vroidame skrzywił si~. 
- O co do tego parne barontie - rzeki 

- sądzę, że na.leży się jesix:ze zastaioowit. 
- Zalstamow1lt? - na.di ~em? 
.-- Papai Vendame bardz.o jest twardy, 

ani go ugryźć! i do tego trzyma srę reka· 
rn~ I nogami! tych odwfocznrych ~d, tktó· 
r.e już dawno wyszly z mody... N(:e idzie 
-wtałe z postępem, aini ina tyle L.. J.estem 
pewny, że doityichcza:s śmiertelniie jest na 
tmn1iie zagniewany, i 111:.rgdy nie przeibaczY, 
że stawa~etl1 przed sądem po-Hey~ popra· 
wczej. 

- Wszakże byilieś uniewiinrliony.„ 
- Dziętkj prunu baronowi a.le jaJ maJll 

megp starego.„ bęOOie utrzymywa.t, u~· 
·wsze tam aoś zostało i wyrzuci mnie za 
drzwi, nfe wkładając rękawiczek.„ zresiią 
ta myśl , ażebym ja tam jechaił, nie ~1 

mi się się ani rozsądną, ami też praktyctJla 
J eżebiby słysZ!ano mnie w NanteUiil, -r<YZPY· 
tającego się o Gabryelę, mnie, który jeste111 
na służbie u pana bairona, !przypuszczano 
hy naturalnie, że to robię na ruchunek .me· 
go pana, a to mogfoby stać się ktJun!Pf"()tU)· 
tującetti. 

Fillip z.astainowiJł $ę. . . 
- Masz sluszoość - . rz.ekił po dh~; 

- pomimo to jed!nakże musimy oowied1Jec 
Slię, czy Gaibr.Y:ela: żyje, czy ciągle mesrl<a 
u twojej roldziny i nakruP.ec~ ieo robL: .

1 
.__ Rozumliem to doskonale, alei 1akz 

s~ o tern dowiedzieć taik, żebym ja! W 
nie był wmięszany? ' · 

.- Szukajmy.„ Mówisz, że nie \\1 

dz.iaoo dę tam od lat ~ieoiiu? 
- Tak i.est, od czasu mego wyjatdu 

Nalnteui tłe-Haiudoin. 
- CZ1"L nie dość się zmienJleś od wg 

cr.asu, ~Y. cię_ nie mogU paznać? ~1f1 
nte mógłbyś u-dać s1·1ę -do \\-~OSki,. ~lbo tei 



.,~eszczGśLlwa wojna Rosyi - pisze 
prof. Pogodlim - była ~rdz-0 nai rękę 
niiemoom,' wszelka waśń między nar_gdami 
słowiańskin1i, zachęcai tti1emców do śaisle-

. go zespolenia się w przewddywaniu, że się 
'.J)Ożywlią, wsre1kie rudzenie się rządu dale
kimv lwb J1Jiiemożt1wymli do zn~·szcz enia pła-

.' nami,„pozwala ttliemcom Po aichutku .i nie
postrzeżenie rozszerzać pi•erścień ikoklrui, 
które tworzą oni wzdłuż naszych grank i 
w. głębi Rosyi i wszędzie, gdizie zarnie
szJmje nie zjednoczona i jak dziecko n1eu
świadomiaina sfowiańszczyzna. Można 
sprzeczać sOę o to·, ·czy !istotnie <;ila 1narodu 
jest sz-cz.ęściem utrzymanie }ego na1'Jdi()
woścł, można nie zigade-ać Siię ·i ina defini
,cyę tej ostatniej, lecz jest t'°' fakt niezaprze
czony, że najmni·ejsze nawet plemię upor
czywije bromH swegio języika, sweg·o f,'mien:ia 
narodowego. Urzęd·J·Wa poHtyka „rosyj
ska" może wcale nie oopow.;adać wymaga
ntom prawdziiwego „r·osyjsikiego" ducha; 
pro;pagowaina nietoleirancya przęz .nią <lJ 
tak zwanych ,,obcoplemief1ców", wywola.
la reaklcyią, w której następni·e okaizała się 
'kio smopol i tyczną. 

Sarrnopoczuc:e sbwiańsk.ie zaledwie 
tkw11 w na·sziem spoleczeflstwie i zupel1nie 
brak go w poliity;ce państwowej. Pomimo 
i:o my będziemy za1wsze k·oichali swe n.a.-

, r~dov.:e Ja, chlubić się utv. oram;1 naszej lite
ratu-ry, sztuki, naul\;i· i pra wd:::ipodobn1:1c rne 

·będzie rosyaniina, "\V którym myśl o upadku 
srowe,ańsziezyzny, o tern, że na ziemiach 
.s!owiańs:kkh półwyspu bałkaińsikiego 
Wpl'ytm niemieoki Jest •COra!Z sj'.lnfojszy, IThie 
obudziłoby pewneg-0 u,czucia goryczy. 

Być może, iż niedalekie już są te czasy, 
kriedly społeczeństwo rois.yjskie zrnzumie 
swe s! ·~·wia1isk1 i·e obo\Vliązki w obec braci 
sl-0w i ańskiei. kiedy ocknie się ze swej me
świadJomości 1wobec posuwania srę wr-0g_a 
niem''e-ck'iego, który jest groźntlejszy dla 
.nas od „niebezp~eczeńst\v,a,. żóHego". Moi
·wai tutaj nie o jakimś podboju ziemi rosyj
skiej za pomocą S!ły zbrojnej, lecz. o stOJP
n io:w1em, systema.tycz:nem, tiporczywem, 
jak zmora, przenikaniu· żywfołu ~iem:ec
kieg·o w wszystkie zakątki zi·emi rosyjskiej, 
kiedy nasz przemyst, handel, .adtm·1nistra
cya. znajdą się w rękach nJ'.err1i1eck:Ch. 
Czem bardziej politylki „rosyjskiej" będzie 
się trzymał rząd. tern baridZliei_ni·euchroniny 
będzie ten wymk. 

Następnie prof. Pogodl1in stresz.cza bro
szurę p. Werguna. p. tyt.: ,,Nienntecki 
Draing nach Osten dw cyfrach i faktach" 
poczem TOlbi uwagi następujące: 

Podbić Rosyą jest to rzecz i trudna 
i ~ wk, może .nawet hez oWlOooa, lecz. 
J)OStawić ją '\V Z'Upełnej zależności ek·Jioo
mLc.z.nej odi siebie, zapełnić wszystJk!:·e jej 
111:aHepsz.e m~ejsoowości swoimi kolonista-

sa.siedniiej wsi, n nie poka·z,ując się ~o<lzic~f f 
zręcznie wybadać tamtejszy(ch m~es'Zkan
ców? Przez mich możemy; się dmv1i.ed!z:leć 
wszystkiego, czego naim potrz~ba... A ie
żeH sli:ę to u<l'a, .nJ:e będę wą;tP)ll (j W!'.wal
cz.enrru siwkcesyi OOOOO:ie tak p.raWLe jak 
straconej... Majątek nasz: w twoilm ręku ... 

- Boiadę - zawołał nagle Vienda:me 
·- i nie sikoimprcmi1tuję nikogo.„ Mam spo
sób ... 

- Czaisu mało.„ kfod.y 'JX>•jedziesz? 
- Dz.iś w nQlcy. 
- A powrócisz? 
- Jak tyhko zbdorę wt:iadomośoi. 
~ai tai r<nmowa: między pain~m a słu

. żącyrn miala miejsce wśród demoości. 
Julhn zapali~ świecę i spojrza.t na ze

gar. 
Dziewiiątai tylko 1co miala uderz.yć. -
- Mam przed sobą trzy, g·Jdz:my -

rzekł - ostatn:i p00;ąg odchod.zii o dwuna
stej mi.nut dwadzieścia„. Czy pan baron 
iarl.f obiad? 

- Nie. A""· 

- A więc niech pan baron zejWL~e 
:z~eść talerz zupy i skrzydełko guoczęc1a 
do Poyiota... , 
A ia tymczasem przy.goturę się d·J· podro
ży... Chod:zi mi o to, żebyi mni.e nnkt taan 
·tbfe poznaL .. 

_ Pomyśl że będę oczekiwał twego 
P.Qwrom jak .~ rozpal-onych węglach. 

- Postair.am się, ż-eby pan baron dtu-
gJ za nmą nie tęsknnl. 

Filip wyszedł na obiad. . 
Vendame poszedl oo swiego poko1~. 
Julian kiedy· opuszczail NainteuiJL-le-

HauOOin, był typowytrn wtieś~a~iem, ci~~
kii:m parobkiem umizgającym siię po f\\'.".leJ
. sku do dziewek, t U'bierjąc~ się tak, j~ 
wszyscy, na W\Si. Ruchy, n71aił c~ł?psk1e, 
mówił prz.OOiągając :~ mięszaoąc m~eJ~Jiwe 
Wy.razy. Oprócz tego noSlil brodę 11 to bar-

. dl.zo gęstą. 

:., . (Ol~g dalSZY1 naisf.Q). „ .·; 

mi, którzy niie będą nawet rozumieli języka 
rosyjskiego, Jbsadzfć jej najwyibitniejsze 
stanow<iska swoimi ludźmi, wszystko ro 
jest łatwe eto osiągruęda. Ta: ślepota, któ
rą Bóg nawiedził nas w ostatnich dziesię
Cl'.toleciach i która nie ustala i teraz, Po 
wszystkich naszych niepowodzeniach, jest 
1na.jlepszą, rękojmLą powodzenia dla; polityiki 
niemiecikiej. Ananchia, która przedostała 
się dio całego ży.cia rosyjsk):!egJ, awantury, 
zamiast pioNtyki ze"ń~nętrznej, upadek kul
tury, wy.wołany ogólnem odzvtyiczaj:eniem 
się dlQl praicy, wzajemną nieufn<>ścią, stra
sznem ubóstwem, są zgu•bne i dla R.osyi ~ 
dla cailej slowiiańszczy~ny. PoWJi\nniśmy 
zjednoczyć się, aby utrrwalić w .nasz.ej ·Oi
czyźnie dawno naruszioną równowagę i 
porządek, obowiązani jest,eśmy w obec ca
lei slorwfaflsz.czyzny pogodzlić się z Polską, 
a · biurokracya, która zaiprowadziła Rosyą 
w bagno - powinna oddać swą rolę prze
wodnl"\ka r.ozumniejszym kompetentniej
szym żywiolom. 

Anglik o Polakach. 
Naj\wększy r-0zpow1szechni-0ny dzien- I 

.n.ik airugielski „Times" ta.kie pomiędzy in
'nemi czyni u·Wia·g~ do abecn.ego położenia 
Polaków. piadi Mioskalem: 

,,P-0lskie stronnictwa radykalne, rade 
lagodrnejszym w.airunkom w 'kraju, ()ŚW.iad
czają; że walka musi trwać da·lej, d101Póki 
zaprowadzenie istotnie1 wielkich zmian. w 
Roisyi· n.adlanie samej Rosyi prawdziwej 
wolno'ści, usun1~e wsze'lkne niebez.pj'eczeń
stwo1 wznowienia kied'y'.kolwiek W1 Polsce 
<la·wnego systemu". 

„Nikt w Polsce, żaden Polak ni·e wąt- . 
pi, że Z' chwHą, kiedy; zapc\.vnrt1onem będizie 
powodzenue ·Obec.nego ruchu, otw0trzą si ę 
przed narodem najświetniejsze widoki 
przyszlości. Te zaś widoki muszą z ko
niecz.nośai oddziaływ.ać n~ po.wodzenie, a 
raczej na ciąg te rnepowodlzenie germaniza
cyjnej polityki w Poznański.em i w innych 
polskich ziemiach pod panowaniem Prus, 
których żywotne interesy są ściśle zwią
zain.e z kwestyą p-orską •1 z pragnieniem wi
dzenia Roisyi· niety1ko wy;nliszcz1onej, ale 
pozostającej pod rządem 1d:espotyczn'Yll1:1. 
Bo· ten rządl despotyczny w P<rlsce rosy1-
skiej }est dla! Prus naUepszem zabezpiecze
niem od polskiego nLebe:zpieczeństwa", 
urojonego."czy rzeczywistegio, dziś i na 
przys.zJ'Qść." 

Ziende polskie. 
z ł'rus JAaehodnicb Warmii i Mazar. 

Grudxjądz. Wi1ec ,,Straży" w Gru
d.zliąidzu, z.wolany przez. tamte_iszegOI s~a'rO'
stę, p. Stefańskiego·, <l<l'byl się w ub1eiglą 
nJi·edzuelę. Przewod.niczyl. mu p. Mar-
chlewsikii. Pan Stefański wyjaśni! myśl 
przewiodnią „Straży", p. Mairchlewski ~
ka:zia!t na.i prz.ykładiaodh l)(>trzebę założenua 
ta~iego TO'Warzystw.ai odpornego1 p1rzechy 
naporowi germa,ńsild.emu, pp. K:oz~\~ski1, 
Gączarewkz. i Carbecki prziemawualt na 
temafa haseł nasz.ych „swój clio swego", 

ruie sprzedawadmy ziemi W1 ręce obce" 
f hasła zg'«ly i jedności. Na ·członków 
zgłosi:1lo sbę zaraz 85 osób. 

W:iece „Zjednoczenia zaw.odow~o 
połs~iego o<libyly się w innediz:ielę w Kowa
lewie i Wąbrzeźnrle w Prusach Zach. W 
pierwszej miejsco1W\OiŚci przystąpiło 74, a 
w; drugiej 20 członików. 

Z Wiei. Kt Poznańskieiio. 
Gniezno. ROldzllna Grobskikh Vigłaisza 

w „DZ1ien. Aozn." następująice ośWliadcze
niie: 

Wobec uwłaszczających .naim wieści, 
że zamiiairy sprz·ed~y Wrób!& w <:iłJlce r~
ce byty nam wi.adiome, oświadczamy; że 

. sprzedaż tra1ktmvaną byfa w największej 
tajelmilłicyi po zai uiasze:mu p.lecamf i tak my 
1li własna żona o sprzedaży d~em po P?~ 
plisain.1iu ruotairyałnego k-01ntraiktu po częso1 
z gazet siię dowi1edziiel'iśmy. 

DaW111iejszy wtłaśdciel W rób li decy
dując si.ę bez, wszelkiej ~cmlld.Y n.a tak ha
niebny czyn, wyrząd~ł wnelką krzyW'dę 
spoleiczeństwu i rodzinie i ~~ku'tnenilO
\.vial za1tazem, że: 1JW1iązki1 rodzinne, którrch 
zerwanie taki występek za sobą pocrąga, 
są mu obojętne. 

Józef Grabski · z.e Skotruk. 
Ma:ryain Graibski z Kruszy. 
Leon Ornbski z Gniezna. 

P\eszew. · W Zawtidowicach sprząta-
no zi łąkii siano. ·Wtódarn wraz z J<,itlroma 
robotnfkami nocowalt nai łące, g<lale zrl>,
bHr sobie z siana rodizaj budy. Gdy spah, 
przeszedł pewi·en M~al oo grati!cę 1>r:u
ską, zbBżył si.ę ck> śp1ących, ))OW11ązat }ID 

niogcj~ a nastę.p-nie podpan budę. Na szcz~
ście zbud:zli~ się włódarz ~ uratował życie 
wszystkim robotnńkom. Jak się później o
'kazafo złoczyńca b-yl! bratem jednego z 
śpiącyieh robotrllików. Oo go spo\\txl.10wa
lo' do meoneg\> czynu nie wialddmo. 

Inowrocław. Swegio własnego brata 
zastrzelili przez nieostrożność w nled'Zielę 
dnia 20 bm. 20-letnD woźnkai Artur Her
mann. Poszedł on z bratem na }X)fo, aby. 
rewolwer wypróbować. Po ww-rocie ba
wił się H. jeszcze rewolwerem - wtem 
padł strzal. Brat krzyilmął: „A to się prze 
straszyl,em!" PoS.2Jedl Potem do poJw.iu, 
wziął sobie jeszcze gmszk.ę 1i wkrótce padł 
bez życia na z.Lelmię. Kulai rewolwerowa 
.ugodz1i1ła go w1 seJ'ICe. Sąd zrezygnowal z 
przeslucham.ij świadlków, po.n1eważ sprarwa 
byta: jasną. Rzeczo~nal\Vica lekarsląi1 stwiier 
dzi~ iż często s1ę zdarza, i.ż osoby mające 
kul~ w seTcu szty jeszcze do 50 metrów. 
Zeznainie 1oskairżonegio przeto może być 
prawd!opooobne. Sąd skazał .n~.e.szczęśli
,,~ego strzelica na sześć tyg·od111i więzi.enia. 

Ze Slązka czyli Stare1 Polskie 
Katowice. Wybory za•stępców poro

fiain u człoTlJków za.rządu klośoielnego wy
padły nie po myiśUi. kl{)ł111itetu polsk1iegio, któ
ry się tą sprawą zajimorwal. Przed trzema 
laty -0ddamo głosów: nai kandydatów ko
mitetu polskiego 574 li 512, tym razem 134 

1i' 92, nai kandydatów niemi1e1CkJ.egp komite
tu przedl trzelma laty 6~0 1i 651 głosów a 
tym razem 627 i 410. ' ·..,, 

Katowice. Streik sto.larz.y uważać 
możn.ai jaiko. ulkończony. W z.eszly pot1)i-e
d1ziia.łek 'Wliększa: część stolairzy wzpioczęla 
praicę P/Oid w.amnkiem jednakQwoż, że pra
ood1aiw.cY' Qd 15 paź<lz: : erniikai br. podwyż
szą zarobkii o 10 prnoernt, taik ia:k n~zna
cziono w nowej wystawionej taryfie. 

S~emianowice. W sobotę zdar,zylo się 
na tu·tejszej kopalnfi ,,Richteira" straszni~ 
nieszczęścde. Sp.ada1ą1ce węgle b0iwi1em za 
biły górnika Pawia KOlruiecz.nego, <l1J1brego 
Plotlaika. Nieboszczy;k pozosta;wia po so
nie ŻiOln~ Z jedne.ro dJZieddem. 

'RaCib6rz. W Brzeziiu po dłuższej 
przerwie zaszły zniowu dwa wypadiki tę
ż.ca 'karku. Zachonowal 25~letn:i pomocnik 
handlowy fan Koz1elak i 13-letnjai Jadwrl
ga Sołtysówna. Dzi·e'Wlez~ zmarło. - W 
Ostrorogu ·za'Chonoiwaił 8-łetni cMJ.phec pod 
podleirzanieir:n\i· sympromatarmi tęż.caJ karku. 

Bytom. Przed >kiLku dniamj. donosili
śmy, że ka.syer miejscowej kasy dhorYich 
·.J<lebrnl ·&obie ży.e:ie z pOiWlOdlu oszustwa, 
ktore.gOi był się dlopuścif. Sledztwo jaJkie 
się w1 tej sprawie toczy, wykazało, że ka
syer zmżytlrował na właisne potrz.eby 4800 
marek. - I to te·~ miał być „kulturnik". 

Z innych dzielnic Polski. 
W Warszawie otrzyma1110 już biiż-sze 

szczegóły co do zaisad., n.a: jaddch -Opierać 
się będ1zie ordynacya wyborcza w Króle
stwje. 

Wybory odlbywać się będą w. trzech 
kuryach d'robnej wlasnoścli zń.emskiej (od 3 
dQ 2() uniorgów ), w1i.ększ.ej .witasnlOści! ziem
-ski1ej (oo 20 do 200 moirgow przez. pełno
moc,ników 1 .na 200 1110r.góW1 zbiorowych 

i odi 200 morgów „Vlini>tlim") i w.reszcie 
miiejskiej. Wybory z drobnej i śre<lin!iej 
foid 20 dlo 200 morgów) własniośqi1 ziem
skiej będą trzyistldpn'io!We, a wiiększej wla
snJOŚCii z~emsk)iej i mieJsk!ier diWUsrtloptli-01-
we. Uczbai wyborców w kaiżdem z.groma
dzerl11 gubemialnem bętlczie _3()j.Jkr:::itni~ 
przew:yż·szać liczibę mająicyich si:•ę wy:b~ac 
posłów. Trzy guberni1e (warszawska, PPO·
tL;kowska i lubelska), wybierać będ'ą po 5 
µosłów, cz.tery gubernie ('kaliska, siedlec
ka radionrska: i kielecka) po 3 posłów\ łam
ż~ska, suwailska i płlooka po 2, miiasto 
Wa:rszawa 2 ~ miasno Lódźl, ogółem 36. 

Przy oz·naczeniu Diiezby posłów w ka
żde.i gubemi posz·czególnie, brano za pod
staiwę liczbę lu<l111ośc.i na d. 1 stycznia 1904 
roku, podzieloną przez 450,000. 

Takąż normę przyjęto i <lla R-0syi, PIO
mimo to: Królestwo stosunlmwo zostało po
krny1wdlwne przez Old.rzuceni~ ni~pe~rn~:ch 
ćwi·ercu milb;ma przez to, że mektore ~a
sta rosyjski;le, Hcz.ące nawet 100,000 m~esz: 
kaików otrzymały osobnyich posłow i 

przez to wreszcie, · że ·Warszawa~ k
3
tórej 

na 770,000 mieszkańców na:leżailo się po
,sfów -otrzylmal~ tylko 2'. ' . . 

W ordynacyi wyborczej dlą, Królestwa 
Połskieg·ai <l"1s1:ąpiono od zastosowanej w 
RosJ1 za.sadry obowiązkowych po.słów 
wfośdiańskich. W Krolestwie na zgroma
dzeniach wyborczych guberrualnych 11dos0 
\Vać będą wszystkie trzy sta.n-y współni" e. 

.· 

\'iadomości ze świata. 
Kongres ziemstw rosyjskich uchwaHt 

następującą rezolucyę: 

„Zważy;wszy, że zgromadzenia \.\'"YbJr 
cze zje<lnoc24 znaczną część żywiołów 
społecznych całego paflstv.ra i będą .rr.o
gly służyć do dzialalności, dążącej do o 
saągłllięda wolności potitycznej, uważa się;. 
za kruMczne, aby 0bywatele nosyjscy, któ
rmi przyjęli program polityicz.ny, uchwa
lony; µrzez ko.nferencyę przedstawic:ieli 
ziemstw i miast, w możliwlie naj\viiększei 
hicZ'bJe jako zwarte grupy weszli do dumy, 
1celetrn otrzymatnia gwaranc'}'IL WIOlnośCJi o
bYiW.atelskiej il równości w myśl pierwot
nych uchwał kvngresu (i w celu założeni.a 
narodowej reprezentaiCyi · wiedług zasad 
w.ypowiedziam.ych przez kongres ziemsh\ . 

W kongresie bierze udział 113 czton
ków z•iemstw 1i 66 reprezentantów miast. 

Z Wę~er. Pótkomitet kierującego k<> 
mitetu QPOZYICYib ogła'Sza mairtifest celem 
pow~iad-0mienia: opfulriii publicznej o swe'nl 
sta1niawisku, zaniim StRę zbierze w <lniu 3 
paźciZAiernLka „konferencya stroumiictw". 
Ma'Oli.f.est przedstaiw1a zasady, które.mi 'Się 
orpoz:yicyai kiieruje i które rozstrzygnęty o 
s tai11ł0Wisku p rzytwódziców opoZ!ycyi. 

Man:fest, pomszywszy. różnioę między 
pr<l:g;ramem k0irooy a zasadami polityczne
mi, stronlllictw większość1, otnaJwia dwa pun 
kty, któryich treść sprzeciwiiai s.ię węgier
sk1ei konstytucyi. Mianowioie wobec o
świadczenia, że w sprawie komendy i języ 
ka stużbaiwego są wyikluczone ustępstwa. 
p01Woluje siię mainifest ·na program „k{)l11.ii
syL dZieiw1ęciru'\ którY1 jak 111ajba·rdziej rm:
szerz.ai p-raiw.a monarchy; mtmo 1to nśwńad
cz.en.ie Kmony stoi w sprzec.znośd nawet 
z. tym pmigraimem komrsyL dzfewięciu. 

Trzooi punkt oś1wiadJczenia króle\\ - · 
sk.1ego, czyiniący rewizyę ,ustawy z r. 1867 
zależną -Old kompromisu przy: udziale mia
norwa'nych do tego deputaicyU obu parlamen 
tów, naz.ywa mainifest wpro·st zaprzecze
nietm pr.aw1omacoości węg/:erskiego usta
wodaiwstwa, gdyż czyni.enie mocy ·obmvią 
zufącej ustal\VIOdawstwa węgderskiego za
wis~ą od jak)ieg-oś trzeciego azynin.ika i ż<L
da.nie, by kompriomis, doszły dlo skutku mię 
dz:yi 1k~1syami, otrzymał uiznamie monar
chy, co bezwarunkowo og1rani·cza wolność 
ustw wegiersk\ich - stamowi nowość, 
sprzoc~wuają1cą się narodmvym zasadom 
~giersk~ego prawa państWiOweg-0, poję
ciu państw;owej samoistiności, :nowość, któ
ra nilgdy :n.ie może być uznainą. 

W reszde odłnoś·ne do S}}ra.w ekonomi1-
cznych nie jest wcale potrzebną zmiana u
sta1W1 z r. 1867, gdyż węg1ierskie ustaw.y 
dla.ją nam prawo samoistnego rozstrzyga
I11ia tniezależme od jakiegoś trzecieg<> 
czyinnika, ja~kolwiek opozycya pragnie, 
aby nia piodstarwie samorist!nego o-kręgu cło
wego przyszedł do skutku z Austryą od
powie'Clni dla obu stron traktat handlowy_ 

Ostatnie wiadomości. 
.Esse n. Urzędowy wynik głosowa

nia jest następujący: Giesberts (centr.) 
42 047, Gelvehr (soc.) 38 058. W porów
naniu do wyborów 10 dni przed tern przy
było oontrowcowi 6 547 gło-5ów, socyałi
ście 9 330. Przed 10 dniamf głosowało 
86 187, obecnie 80 105, wstrzymalło się za
tem od głosowania okrągłe 6 OOO obywa
teli. 

M o s k w a. Kongres ziemstw oświad
czył się za samoistnością Polski, która win 
na otrzymać własny sejm na podstaiwle o
gólnegQ bezpośredniego tajnego głos-0wa
nia. Car rosyjski ma być zararem królem 
samoistnej Polski. Granice mają być ·ure
gulowane według narodowości mie\Szkań
ców i życzeń tychże. - Gazety hakaty
styczne trąbią już na alarm z powodu no
wego niebezpieczeństwa dla ostmarków . 

B a d e n - B a d e n. Wielki książę 
Michał Michałowicz odwiedził kanclena 
Rzeszy Buelowa i zabawił u niego przez 
czas długii. Wizyta ta ma z pewnością 
znaczenie potftyczne. 

. 

Nadesłano. 

W Bruckhausen 
p. Adam Stoma przeniósł swój interes kra
wiecki do własnego domu, na co zwraca 
uwagę w ogłoszeniu. Pan A. Słoma jako 
gorliwy Polak i.asługuje na poparcie Ro
daków. 

W Herne 
mają sk.ł.łd łokciowy pp. Lenartowski f 
Talarczyk. Rodacy w,inQł 1icb gorliwie po
pierać, a nie zapełniać składy obcopłemłeii-
ców. - Swój do swego! · 



····{~·········· Szanownemu wwagrow.i 1i' kuimo1r.Y-
wi . 

MICHAŁOWI BEMCE 
zasyłamy w dniu godnych Imienin 29-go 
wrześl1/la jak najser<lec2miejsze życzenia. 
Przy dzisiejszym dniu radości, który 
Twem imiieniem słynie, życzymy, ndechaj 
sto łat żYci:a Twego plynre. Chóry aniel
skie dzliś wew.to gloszą, a naszemu szwa
i~J.".vti k~ronę niiosą. Ja.k te ptaszlkh Wi po
wuetrzu a ryby we wOOlzie, tak żyj kocha
ny kumotrze w radości i swobodzie. ży
czymy Ci tego roku ładnej. towarzyszk1 do 
boku .. Na końcu wykrzykujemy: Naisz 
stw.ag~r i 1lrumatr niech żYje, aż się echJ 
cpo calem Ka~ernbergu odbiae. 

Tego d życzą za góranil. 

··-···••••••H• 
· Towarzystwo św. Barbary w Annen 
do~iQsU swoim cz.tonkom, liż w ; nJiedz;ielę, 
dnrai 1 paźdzt:iemika odbędzie się zebranie 
o. godziini!e 4 po polu<Lruiu. Zarnzem poldaje 
się ido wiaoomośc!i, że Tl()!Warzystwio da snę 
odfutograJf.oiWa.ć, - a kto ma! zamliar d:ać 
się z familią z ·osobna odebrać, zechce się 
n.a salę posiedzeń staf\vić. O lhczny udział 
prosit · Zarząd. (1) 

Tow. św. Józefa w Altienbochum 
mdadaitll:.a swych -czloników, 1Li w 111iedzii~
łę, dlrii-a 1 paiźldiierniika .odbywa się odpust 
!Matkt B. Różańcowej w tuterszym :koście
k Towarzyst\\'u przystępuje na: ~:erw
szej Mszy sw. wspólnie do Komunili św. 
Sposobność do sporw1iedzi św. w 510botę oo 
f)Oludnia. Kaa:an!ie polsk.1,e \Vl niediUellę za
ra:x poi Sumie I() godz. 11 'i po potuctnfo o 
g-0dtz. 331:?. O jak najlianiejszy udziiał u
pra.sza Zarząd. (1) 

Tow. św. Antoniego w Ruhrort-Laar 
pdda}e oo wiadcimości swsm członkom 
iż .w n!ied21ielę , dniia 1 paźd,z1ernlika odbę~ 
dz1e się walne zebranie z 3 kwarta:l'u· o go
·dz:lrfe: 4 po połudndu. Uprasza się ·człon
ków, a:by· każdy Slię stawi~ na :zebranie. 
I( ro S!ię n.te sta.wiz.apłaai 25 fenygów kary' 
ro &\ bardlzo ważm.e sprarwy do :za)ta,twlie-
11ia. Goście małe widziani. Zar74d. (1) 

Bractwo Różańca św. w Giinnigield 
d-0nosi. Si.'ostrom, .iż w ·nied~1elę <l!nila' 1 pa
ździernika po- poluc:Lnlu o 4 god'Zilnte od1bę
dZlie s·ę zebrMl~, na 'którem będą sprawy 
kościelne i()ll11aiwJaine. Jest powilnnoś.cią, aiby 
.się wszystkie Siostry Bractwa jak najlicz
niej zebrały. Rodlacz.kf, które jeszicze ~e 
są w Różańcu„ .prosimy, aiby siię j.aJk naj
prędzej pod ten Pfasz:cz Pa1nniy Maryv uda
·lY, bo Ona jest nasz.:\ Matką j opiekunk~ 
M~zyzn tak1Je zapraszamy~ O jaik naj
i:cznie}szy ud'z.i.ał w zebraniu pros~ 
{ I) Przełożona. 

Wattenschełd. 
Szanownych RO<la.ków z Wattenscheid 

i ok.olicyi ·zapraszamy na naszą zabawę 
która: się oo·będzie w ni-e<l!ziielę dnia 1 paź
d2.fiernfika o. godzinie 6 po polsikiiern nabo-
7~ stwie, w lokalu pana; Z~ensrerdlra. -
Karty można nabywać w k>kału ,po 50 fen. 
p:rzed czasem, a przy kasie 60 fen. (2) 

Polscy rekruci odchodzący do wojska. 

Towarzystwo św. Floryana w Merklinde 
donosu swym człlonlrnm , iż w n~edz~ełę, <l!n. 
1 '\WZeśnia odbęci1J1e sdę wal.nie zebranie o 
gooz. 3 po I>Ot. Posi:·ed'zenie zairządu o 
godz. 2. Proszę o punktualne zgromad~e
me w1szystkhch cz.toników i wszystkich 
·~ów, gd-yż mamy wiiele do z.a.łaitw\.e-
1J11iai w sprawie naszej roczniicy, która ma 
stę OO!być 29 paMZ'temuka. Zarząd. 

Towarzystwom, które by jeszcze mia
ły 1chęć nam nadesłać zap.:>mogę na ohorą
giew, oonos'imy, że chętnre je przyjmiemy. 
Towarzystwa niektóre nam prenilądize na
desłały, ale że nfo był pod:ainy dokłaldny 
adres, Wi((c tych pieniędzyi towarzystwo 
nie otrzymało, zatem pmszę wszelk1e diaitiki 
tnadsyłać Pod adres.em: (2) 

Jan Wawrzyniak '\V Merk!iinde m. 1. 
,;~ 

Koło ś~ewu „Sława" w Bulmke 
donlos!i swym człookom J wszystkim Ro
dakom z. Bulmke i calei okolilCY, iż w nie
'diUe~ dnia 8 paidzierniika o godz. 4 po pol. 
odbęd1.fie siię pjerwsze wailn.e zebranie ~ 
obór 110Wiego zairządu. O liczny udizial 
c mon1k6w 1i Rdda:ków pros1 (2) 

Zarząd. 

Towarzystwo św. Jana z Matty· z Wetter 
OOJl!OSE swym człook.(jftl, 111i w ni~:;elę, 
dlnia · 1 paź®iienn\ka p<>Sliedz.enLe ~e 
się o .godz. 2, gdyż o gddz. 4 salaJ jest mię
ta pruz dnne towarzystwo.. . (1) 

Zatqct. 

Tow. św. :Wawc.~yńca w Recklingh.-Ost. 
~eb~aru~ odbęd.Zie si~ w medziele, dn. 

l pa~ernJ1ka po nabożef1stwie o godz. 
l l~ w lokalu :p. JOrgensa. O UcztUy udzial 
upraszam w tern zebramiu, gdyż manny nie
które rZJeczy do za.latWlienta. 

Uw~ga: Po obiedz!1e bierzemy ud.zl'.at 
w rocminiey Tow .. św. Micha~a w Rooklilng
hausez:!-Brudh, w'Jęc prioszę się przybrać w 
o:znaik1. Wymarsz o g.odz. 2 i p.Jilączymy 
SH~ z Tow. SerlCal Jezusowego z miialsta 
~roszę ws:ztystkdlch c'Zlomków o stawieni~ 
Się do wyrnairszu. (I) 

Mlchał Dybizbański, przew. 

Towarzystwo św. Barbary w Bochum 
dooosi swym czlonJrom i t0warzyst\.vom 
kt~re zaproszooia odebrab:, iiż w niedzLel~ 
<lmai I paździ,ler.nika obchod.iztlmy na'Szą 20 
orcznłcę tlla sa~r p. fischedicka, ulicai Wie
melhausenerstr. 13. Początek zaba:WYJ o 
godz. 4. O godz. 8 w.iecznrem będ'zre ode
grany teatr p. t. „Czarownik". 'Muzykę 
dlost~wi _P· Rietryga z Brocha:. Zabawa od
będ~l'e si·ę w zamkn:iętem kółku. O IiJCrny 
udzta~ ieZilonków w ·zabawie uprasza: (2) 

Zarząd. 

Tow~rzystwo św. Barbary w Hamborn 
dlOnosi szm. iczlł'oo!lrom, liż w. ruiedzielę isfinia 
l _ paźózilernilka po Pol. o godz. 04 cóbędzl1e 
się walne zebranie. Prosli!myi szan. 'C'Zlon
ków o jaJk najlkz.niejszy udz.iat Oroście 
mile widzliam. Zarząd. 

Uwag~: ~ietlzeni·e członków za:rzą
dJu odbęd'z1e się o giQdz. 03, na, które pro-
·szę ·~inktuał·nl':e przyibyć. (l)° 

J. M. przewodniczący. 

To warz. św. Pranciszka w Wanne-Eickel 
W :niedzielę 8 paźdi1lier:nii1ka -0i godz. 4 

PO pot w ·l!okad.u p. Kettgen w. Wame iJ<l
będzli-e się posiedzein.1e. O ticcz.n'Y) udz~l 
~zJ1~mków i Rodaków z pogran:'Cza W a.nine 
11 E1ckla1 uprasza się. Zarząd. (2) 

Towarzystwo św. Wojciecha w Baukau 
d~v ~ czforukom, iż spowiedź ~ Ko
m~ s~. ws~ólna w llierwszą nieidzielę 
~azdz1~rn;.ka sLę. nie. odbędzie, z powodu, 
iz w Pl .er~szą :ruedzuelę odprarwią wspólną 
Kom.un'ię. sw. matki Róża1kai św., a w <liru
gą moo11llelę. To~. ś"!'. Kaz·imierza. Dopie
ro "~' trzec1ą 11~~,dz1elę tm. odbędzie się 
"'."SPolnai Komu.ma św. d1.ai Tow. św. ,Wo:i
eat~cha~ w ni~zielę 1 października oobę
d;z1e Silę posiedzenie zarządu o godz. 12~ 
W! poludni·e. Upras:za się caly zairząd o 
stawiemfe sie na salę posiedzeń up. Ser
brucha ~ Baukau. - Zairazem donosi s-ię 

~s~s~un ~ziłonkom, iż Wi nieidzilelę }. pa,
zdi~emika bLerze Tow. nasze ud~ia~ w r.-01-
czmcy TOl\V'. św. Miichalai w Bruchu. O 
~ak naHkzlll~ejszy udział talk w roczmicy jak 
1 w zebraniu zarządu uprasza 
( 1) Jan Ciesielsld, przew. 

Tow. św. Wojciecha w Hochlarmark 
-donosi SW111ffi czlo.111lrom, uż wt nlhedzielę 1 
paź~iemika będzie nasze towarzystwo fo
tografowane 1~ to najpóźniej o godz. 02 po 
~· Potem wymarsz· na l."()IC;ZilEaę T·.:><w. 
sw. Józef.ai w H~rten. O punktualny 
i liczny udzi.ail ·wszystkim ,członków upra
sza Zarząd. (I) 

Tow. gimn. „Sokół" w Sodingen 
donosi swym druhom„ iż przyszłe zebra
ni~ ·~db~dZJie się •d:ni:a 1 paźdz[ernilka o go
dz1me 312 4 w lo'kalu p. K W~egmaru1a w 
Sodingen. Lic~ny udział druhóW! J).Ożąda
niy. Zaprnsza s'ię też szan. Roid'aików któ
rych obchodzi sprawa miejscowa..' Na 
PO'WY'Ższem zeibraniu· będzie także oma
wanie ważnych spraw w gnfreź.dzie. Na 
w~e wożnyich spraw w gnieM.z:ie. Na 
komec ~lne glosy. O liiczniy udział w ze
braniu uprasza się. Czoł<mi! (1) 

Wydział. 

Towarzystwo św. Józefa w fwing 
urządza w niedzielę, dnria 8 października b. 
r. 11 roczniicę swego istnienia na· saln pani 
Klodt, polącz()ną z koncertem oraz tea
trem i tańcem. Bratruie towarzystwa, któ
re zaproszenia otrzymały ora.z te, które nie 
otrzymały <l1a braku a<lresów, .a raczylyiby 
nas ~~ą obecn!Ością zaszczycić, także u
przemue zapraszamy z chorągwliiami lecz 
bez pałaszy. ' 

Zarau.m upraszamy Rodaków miej
scowych a· zamiejscowych na naszą uro
czystość. Przyjmowanie bratnich k>mi
rzystw w lokalu ptOshedzeń u p. Baloowta, 
Chausseestr., o godz. 2. O godz. 4 udamy 
snę db kościola na nabożeństwo polskie. 
Po nabożeństwie dalsza' uroczystość na 
sali. Wstępne dla członków 30 fen. dla 
gości 5() fen., przy kasie 75 fen. Up~asza 
się człooików i Rodaków o jak najłkznrej ... 

1s:zy udział. · ~. (3) 

Tow· „Jedaośt" p. op. św. Stanisława B. 
. w Essen. 

W . niedzielQ clniai 1 paździerruilka br. 
urzą.dza. towarzystwo swoją piętnastoletnią 
roczrńcę, w lokalu Vain die Loo1 przy Schii-
tzenbahn nr. 58. · 

.Ra.oo o godz. 8 msza św. na ~ntencyę 
~warzystwa, po pot 1<) go<llz. 3~ polskie 
meszpory w. kPściele św. Gertrudy. 

Bo pol. o godz. 5 pJiCZ<ttek nai sali 
P~ zagajenie i powitanie szan. uczest
nilkow. Początek przedstawienia scenkz
n~go o gOO.z. 6 wieczorem punktualnie, ko
nrec ~ol·o godz. 11. Pn1edsta!Wli'O!Illa bę
dztie .~ękna 1sztuka w, 7 !Oldslonach ,.Mułzu
maru:n„l 1chrze~aianka ', sztuka, która tu w 
Essen' u wogóle na calem wyclroditwie nie 
b!la ies~ze wktzianą. Po przedstawie
mu będzie żyrwy obraz z pieśm ludowej 
,,W pośród drzew gęstych :w altanie" w 5 
od~łonach. Bo przedsta'WliienJ:u zaibawa: z 
taincem, lecz t!~o w gromie towarzystwa. 
Szai.n. ucz.estrnikow uprasza się piodczas 
przedlstawrl.erua o zach-Owianie wzor.o;wego 
porządku li spokoju. 

Kartek wstępnych można nabyć u 
członk~w ~ow.. Pofocając się szan. wzgLę
~ 'Wlelbrc~eh sztuki amatorskiej prosi o 
kcz:ny udzia~ Zar~ąd. ( 4) 

T@.w~zystwo św. Mic}Jała w Bruchu 
ozna~Itlllia· :w~z;ystkim człoo'kom, iż w sobotę 
? paz~zfomilkai przystępuje Tuw.arzystwo 
sw. M11ehal ai oo spryw.Ledzi1, a1 w intlec:bli.el e 
,raJllt) o godz. 7 wspólnie dJo I(omunii św. 
yv. tym ~zasie zostamfe odprawioną Msza 
sw. na 1mtencyę towarzystwa. Podczas 
~SZY: św. ,~ziie polski śp1:ew. Uprasza 
Silę ~szy~tk!jch cl)ł'onlków, ·by iak na1licz.niej 
przystąp~li do spowi.edzi i ł(oanuna św. a 
;ogól Polaikówi prosimy, by przybył 'ncl 
Mszę śwliętą. Zarząd. 

· Uwaga W 1J1.ieid?Jielę 1 paźdzremika 
po$iedzeme zarządu o zwykłym .czasie. O 
punktualne stawienie się wszystkich człon
ków na.leżących do zairządu prosi 

Przewodniiczący. 

Tow. św. Wawrzyńca w f(astropie 
p:zystępuje w nie<lzielę, d.n.i:a 1 paździer
nika o godz. 09 wspólnie do Komuni1r św. 
Polski ksiądz będzme sluchał spowiedzi św. 
od. ś~y 27 września cJio. czwartku 5 paź
dz.i.ernaka. Polskie nabo2eństwo odbedzłe 
s~ ~ niedzielę o godz. l po pot. O bez.ny 
UldZ!:ial :V naibożeństwie, oraz w wspótn.ej 
Kromunil św. prosi Zarząd. 

Uwaga: I(airtk:i do K omuniii św. m-0żna 
~.ebrać od' prezesa fanai Kowalczyka, ul. 
V~umestr. 27. Człoolrow.łe W·Dnni siię sta
wie w czapkach i o.znakach tow. 

Po nabożeństwie polskiem zebranie. 
Nai porządku dziennym sprawa roz.wią
zama. zabawy. J. Kowalczyk, prez. _.. __ _ 

Samopomoc 
kupców i przem)'słoweów poi· 

skłch. 

Wszystkich Szan. panów kupców i 
przemysłowców polsk1ch z powiatu Essen 
zaprasza się nlnlejszem na zebranie, jakle 
się odbęd~e 

w Essen 
w poniedziałek, dnia 2 paźd~iernika o godz. 
5 po poi. w sali p. Van de Loo, ul. Schii
tzenbahn 58. Chodz.i· o ważne sprawy 
pruto wszyscy ·samodztlelni kupcy i prz~ 
mySlowcy z powi·atu Essein ko,n)iecm1e 
przyby-ć' wim.nti. Z polecenia ( 2) 
delegat „Samopomocy" na powiat Essen. 

DOM 
dla P!:ekairza, lub rzeźnika , w którym do.. 
brze zaprowadzooy interes piekars.kJi i rze
źnilckk . siię znaid'uie, w Recktingh.-Sild 
(Bruch), wa~ dla: górni'ków Rodaków 1 
d001i w Herttmi i 1 dom w Weme. pod 
Langendreer, tani.o prz;y wplacii-e 500 mr. 
dlo 1nabyda. Zgloszeniia .przyjmuje 

WoJziech Grabarski 
w Reckttingh„-Siid, (Grnllbad)) Hochstr 85. 

DLA GORNil(OW ! 
. Dom w Wattenscheid, przy p;jęknej 

u~1cy 1J powodu przeprowad~L tanio do 
nabycia. Cena 6 500 marek. BHższe 
szczególy w b'.łllrze prawnem l(neider w 
Wattenscheld, 111. Weststr. 22. (4) 

2 Sl(LADY TOWAROW KOLONIAŁ.o 
NYCH od zaraz do nabycia. WarunGd 'bar. 
~ro tkot;:Ystne. Rodacy, madący zamiar 
Je nabyc zę;c.hcą ~ ~gl-Osić pod adresem: 
(1) Jao Szymkowłałc 

w ClOnaldekl. ł(~~str. }lf. 2. 

Wielki wiec polski w Wickede-
Asseln 

odbęd'l!1e się w ntiedzrelę, dnt:a 1 pażdz~ern~
ka o ~odz. 3 po południu w sali p. Weckra 
w Wkkede. Szan. Rodakffi.Vi z Wickede 
Asseln, ~iedermassoo~ ·· Kourf i okolicy u~ 
prasza s1ę -O• najliczniejszy, udział gd)'ż 
przyjdą wame sprawy pod obrady.

1 

,,Związek Polaków w Ntet•tl.'zech". 
Uwa1a: Uprasza Slię pisma połsk : e ~ 

powtórzenie powyższego ogtoszer.ia. 

Wielki wiec polski w HOrde 
~będ:zn'e się w niedzielę dnfa 15 paiidtJ~r
n~ka ~ poludnu o godzne 30. Salai będ'7.l1e 
~tmeJ. ~loszoną. Wiec będzie w spra
wie ?PleJ\łi; duchownej d według wyborów 
ltoścrelnych na eoi wsz.ystk~m Rodakbm w 
łiórde zwracam uw.agę. Zwołujący. 

Wielki wiec polski w Bottrople 
w spr'1!~ie OIP,~kii duc~o\Vlnej odbędizie się 
w. ~edzue·lę ,d.tniJa! 8 pazdzfe.rrUtka b. r. o g. 
6 Wlec.wrem na sali p. K~rschbauma koń-
ski.le targowisko. ' 

J::b~d:ek dZ!lienny jest nast.ępuaący: I. 
ZagaJe'Illle. 2. 0P}leka duchowna Polaków 
w Bottrnipie. 3. WybJlry kościlclne i, kłt 
~~zenie. 4. Dyslru:sy.a. Uprasza się 
WiSZYStkikh Polaków o iaik nadłi'.cmfotszy 
udzjial. Komitet kościelny. (4) 

I( astr op. 
:Vfoc w sprawie „SwJ ętojózafa..:ła'' cd 

b~.re się w niedzielę, dnia 8 października 
B11ższ'.e szcz.egóły zostaną jeszcze podane: , 

B. Zmu<lziński. 

Wiec polski w Asselo 
odbędzie się w niedzielę, dnfa l paźdzlernJ. 
ka. - Bliższe szczegóły zostaną Jeszcze 
:podane„ 

„Zwh1zek ,Polaków w Niemczech". 

Wiece Zjednoczenia zaw. poi. 
Wiec w Wanne 

w sali p. Un:terschemaoo odbędZlie się w 
nq~edzelę, idinJia 1 paździiermika o godz. 4 po 
pol .. Na porządku obrad: I) Wyd2raly ro
bot~oc.ze; 2) Zmiana usta.1\v; 3) Rr0zmaitośc1 . 
O hczpy udział uprasza 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Wielki wiec polski w Heereu 
od!będ!zre się w nied.'11ielę ·d.rnd.a! I pa,źdzlem· 
ka poi pot. o godz. 0 2 111'11 san p. l(ahlerta. 
Rodaków z Kamen, Alteooogge i KODSgs· 
bom prosimY,, aby na ten wiec jak naj~· 
niej się sta ... Vfili, bo będą ba:rd'ZfO wW!e 
spirawy1 omawiane. 

„Zjednoczenle zawodowe polskie". 

' W'łec „Zjedn. zaw. poi." w .Langeódreer 
o?będzie się w niedzielę dnia, 1 paMzler· 
nika przed południem o godz. 110 w [dca· 
lu p. Knupping, Kaiiserhof, <Ila: kopalni Voll· 
mon<f,", „Mansfełd", ,,Heinrich-Oust~w" i 
„Bruchstr.", oraiz dfa fabrykli1 drutu w Lan· 
gendreer. Na porządku dziennym: kon· 
gres góm.tczy i nowe prawo górnicze, wY· 
bory <lo wydz(alów mbotnkzych stosunki 
we wak:0wni drutu. Na w~eou 

1

będą po
star\vieni kandydaiei do wydzllialów robotni· 
czych, zatem Jest obowią~ldem każdego 
robotnika, aby na w:itec się stawił. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Wiec „Zjedn. zaw. poi." dla Hofstede-Rłell 
ke, Hamme i Bochum 

odbędzie Sf: ę w niedzielę dnia 1 paźdzliernl· 
ka WJ tlofstede, po tx>L o godz. 4 w lokalu 
p. Backer, przy ulky Poststr. dł2J kopa1ni 
„~onstan'tin I., II. i VI". Na pe>rządlcP 
dz1enn.ym: Notwe prai\VIO gónnkze dJ praca 
na kdksowniach, oraz zmiana ustaw. Na 
wiecu będą przedstawiena .kandydaci do 
wy®'talów rohvtnisczych. Obowliąiklie!tl 
jest ilrażdego robotnika aby na wiec sie 
stawił, aa,eby wybrać ~powiednilch k2JI· 
drytlatów, na tak "\~żne stainowrisiro. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie"· 

Wiec ,,Z}edn. zaw. poi." w Bu.et 
odbędziie się w niedzielę dntia 1 paźd,ztierlli· 
ka po pot o giodz. 5 w 1okalu p. ScherkaJflP 
(prz~ Hugo) dla kopalnril Hugo, szyb I. Jl. 
III. 1 IV. Na porządku dzieI1111ym noWe 
praiwo górmcze, ·znlianai ustaw~ Na '1'1t' 
zaprasza się wszystkich Polaków -czY Cdl

1 

~ zorganizowani: lub nile. Na .u f>eda 
Jt>Stawieni kand~acl do W}'dztlal6vł ro· 
botnkzych. Druhowiie ]est to spra1Va ba! 
dzo ważna, zatem przybądżde Ucznie 
wiec~ 

,..ztednoczenłe zawodowe potstte"· 
I· ,!,, ~ 

h•-lllrłd I ·t••ddlllłl•1aplll Wdcwildw .. Wll aa Plflldlcóu w ...,,..„ 
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· · Z róiny1di stron. \ 
.Ostatnim jest numer dzisiiejs:zy w kw.ar 

tale meżącytrn, :za:tem prosilrnyi o z.aipisanie 
W~arnisa Polskiego", kto teg-0 d10tąd nie 

" uczynił. 
Kto się spóźnił z zapisaniem gazety, 

niech dopłaci 10 fenygów 1i zażąda na P<>· 
czcie: 

"Wiarus Polski" mit Nachlieferung 
- a poczta wszystkie gazety od początku 
kwartaJu dostarczy. 

NleUnkirchen. W rządowej kopalni 
,,Kó.Illig" zaprowadzają óśmiogodzinny 
dzień pracy. 

Z Brukseli donoszą, że w Mons uchwa 
Jili . slyJ11ni jeografii i podrM~rni do biegunów 
Laoointe, Arkowski, Nordensikj6ld'. i Bruce 
za· zgodą Nansena, Sverdrupa, ksii.ążąt or
l eańskieigo i Abruzzów, Gerla1chego C Joka 
Dryga-lskiego, Peary i Charoofa dw1ie wy
pra,vy równo-cześnic do bieguna północne
go i poludniowego. Rząd1 belgijski zwJla 
w roku przyszłym do Brukseli• kongres 
podróżników do bieguna celem ustanowie
n: a chwili wyjazdu, który nastąpi po trzech 
latach. 
Zapowiedź ostrej i wczesnej :zdmy. We

dle telegramów z Londyrn.1 .inforrnacye, z,e
bra.ne przez a•nigielskie stacye meteorolo
giczne, każą się spodziewać zimy wcze
sinej i ostrej, Mianowicie donoszą już te
raz 01 p-0jawian:·u s.ę wielkkh ,i li1cznyd1 
gór JJ.dowych na Oceaniie Atla1111tyddm JX>d 
45 stopniem szerołwści. Równocześnie do 
chodzi. wfad011Tiość, że silne mrozy poj<rn i
ły się już w Szkocy.i. 

Rozmaitości. 
Jakle zasługi dla cywilizacyi potoźrły 

narody? Hebrajczycy przechowaJL cuś:: 
jedynego Boga, u Greków nastąpi! ro'~
kwit fil-ozofi~, poezyi, budownictwa., rzeź
biarstwa· i sztuki dramatycznej. Rzymia
nie rozw.ł:nęli umiejętność kolonizacyi, p0i
kryli pa!llstwJ siecią kanałów, dróg bitych, 
mostów i wiaduktów, stworzyli jednol1~ .e 
prawa, które oo dziś obowiązują. Wło
chom zawdzięczamy ustrój 1rnśCieloy i 
w.spani01ty rozwój sztuki. A·1gfa1 jest ko
leoką paTlamentaryztrnu. francya w XVII 
wieku podniosla sztandar równości, wot. 
n<)isci i prawa człowieka. 

Nirm·cydwukrotnj.e w tern stuleciu oo
\\-iodly silneg·o poczucia narod10W<lści. Po1-

.. s1rn zasłaniała :Eur0pę oo nawały barba
rzyństwa . . Skandynal'\vf.a najw11ęcej zdzia
łała na polu oświaty ludowej. W Amery
ce najprzód pOlwstala myśl załatwiani& 
spo1row międzynamdo,wych zai po1mocą .są
dó\v rozjernczy:ch zamiast na polu bitwy. 
Stany Ziedn0:czon•e da~y rnilkmam emi
gr.antom gościnne przyjęciie .1 pole <lo 
Pracy. 

Stamtąd przyszły: telegraf, . telefon, 
rnaszyna do szyda, rnl·ockarnia, parowce, 
Wagony sypiailne .itd. Slowe.rn, cyW.iiiza
cyę nQrwoczesną można przyrównać do· o•l-, 
brzymiego gmachu, do którego przez dłu
gi szereg Wdcl<:ów każdy naró<ll ·znos.it S.W·O

ią cegiełkę, a. nie tylko Niemcy. 
Sw. M~chał nie gorszy od św. Wacła

wa. Czytamy w „Slow1ie Polskfem": Ju
tro llie będzie posiedzenia Izby poselskiej 
~e ._WZględlu na to., że ina jutro przypada 
sw~to patron.a czesk~ego św. Wada.wa, 

. ai_ C.~esi. wskutek tego zarządali zawiesze
nia, w tym dniu posiedzeni.a Izby p-os.el
slQ!ej. W kolach )}9slów gałicyjski'ch .od
~Ywają siię glosy, że należaloby również 
1 w Piątek nie odbywać posiedzeniru lziby 
Pos~ls~iej a to <llatego, że " piątek przypa

·~a .~wręto patrona Galicyi, św. Mkha~a. J~
.zeh w~ęc prezydyum Izby poselsikf.ej u
~·zględnia patmnów p-0sz,c.zególnych kra-
m~ koronnych, to w takilm razi,e nie ma 
~~ejszego po•wo<Lu. a!by św. M·chal był 
g~SZYm oo św. WadawaL 

. . . Wesoły · ką·cik. · 
:Poradnik dla kochających według m~tody 

. ·I l(neipa 
. , Gdy' czujesz, ze . ci~ zaczyni 

Owla<lać· 'llWolna ..:._ kOchani.e, · -· ' · 
~tosuj z zabiegóv.\ oo prędlzei - t· 

ai1'erw· zy: „górne Po1a111ie". _f._ 

I 

'' 
1arusa 

„Bochum, sobota 30-go września 190S. 

Gdy wadzisz, ie z tą miłością 
Nie zdołasz. sobie dać radiy, 

.Bair-0.oo jest wtedy skuteczną : 
„Pótkąpilel'\ z:wanai: „sitz.bady". 
Gdly mimo te@! wciąż wzdrychasz 
I tęskiruis.zi doi swej nliieł>ogi: 
„Chodź rnn01 boso po ros1e", 
Lub: „w zlimnej wodz:ie mocz nogi". 
Gdy potem }ęs:zicze w twem s·ercu 
I grai amorek swawolny, 
Bardzo \Vskaza•nym dla ciebde 
Zabieg.iem jest: „okład cfu1ln:y". 

J eśm po tylu „cll1łapaniiaich" 
Wciąż myśU:·sz io swym aniele, 
Radzę ci wtedy stain1owczo 

Brać: „calkowłi.te kąpiele". 
Gd1y poi kąpielach W'ciąż pragniesz 
Tam klęknąć, gdzie ukoch<ł!na: 
Jedyny środek z.bawt:enny 
Spróbuj: ,,polewaj kolana". 
A potem: :po1lieiwaj plecy, 
Ralilliiona., biodra. i uda 
I Wl;erz mi, że te zabiegli 
W tym względzi1e dziafają cuda!. .. 
A jeśli, jeśli to wseystlm 
Na slaiblość twą n:ie pomoże: 
To s.kl·oń swą g;łowę bied'a:ku 
I bierz, bierz - z.lotą obrożę. 

·Mały mieszkaniec na wsi. 
- Pan.i1e, a jak sl'ę robią .J~iszkii? 
- Różnie, z kaszy, z krwli świński·eL .. 
- A ja1 myślałem, że św'info znoszą 

kisziki tak, jak ku.ry jaja. 

Baczność! Druhowie okręgu X! 
Tow. gimn. „Sokół" w Katernberg u

rządza w n1ie<lzielę dn·a 1 paź<l'zn.ern~ka za
bawę połączoną z ć'\\-"kzeniami girnnasty
cznemi, na którą ma zaszczyt zaprosić 
wszystldch Sokołów okręgu X. Prosimy 
wszystkich druchów okręgu X i sąsiedn~1ch 
.:>kręgów VII nadreńskiego i IX westfalsk-i.e 
go, ażeby zechcieli nas swą Gbecnością jak 
n.aiL[c.z:niej zasziczydć. Program zabawy 
jest następujący: Przed pot ćw.i.czenia 
na1cze1n,11ków oikręgu X. O g.o-dz. 110 po
siedzenie prezesów i naczelruików, i obór 
nowego Wydzf:alu vkręgowego. Od godz. 
1 po pol. przyjmowanie gniazd i gości. O 
godz. 4 p-olskie naooże11stwo. Po nabn
żeństwie zaraz rozpoczną się ćwiczenrn 
gniazd. Potem dalsza zabawa z tańcami. 

. Uwaga: Przyjmawanlie druhów i go
ści odbędzi:'e się w lokalu t<:>warzystw· pio1l
skich . przy ulicy Kastanienstr. nr. 8, zaraz 
przy dworcu kole~owym. Tam powim:en 

"się kaidy dlruh zaopatrzyć w kartę wstę
pu. Ztąd pójdzie każdy na wielką salę p. 
Bottenbrucha przy ul. M1ttelstr., gdzie się 
bę<l'Zlie cala· umczystośd odhYtWała. Zara
zem na<lrnien(iamy sza·n. druhom, iż pozwo-
1-enie na zabawę dostaliśmy tylk10 pod tymi 
warunkam4, że żaden d•ruh nie przybędzie 
w ubranr,iu wk.JOlem starego systemu, bez 
soikolików i orzełków •I wszel.kJich innych 
oonaik ri· bez madejówek. Upraszamy 
wszystkłch druhów, ażeby si~ do p<)WYż
szegv ogł-Oszenia za:stósowa:li„ w przeci
wnym razie moghibyśmy mieć zatargi z 
poFicyą. Ażeby tego umknąć, powinniśmy 
się drulmw,:..e zachorw.a.ć po sok~Jsku, to 
jest wypefoić każd'Y rozkaz Wydzi'a.łu, czy 
on nam jest mily czy nie. Mamy nadzieję, 
że nas druhowie, a tak s~mo i gośdie z Ka

. temhergu i cąłej okolicy swą obecnością 
zaszczycić r~zą. Z bratersklfern J)'Ozdro
wt enicm. Czo~em ! (Z) 

Wydział Tow. gimn. „Sokór' 
w Katernbergu. 

. „Tow. św. Jana Chrzc. w Altendorfie 
(Essen.-W·est) 

podaje swym· czlonkorn do '\\-1ia<l./oirności: iż 
w niedzielę, <linia 1 paźdzóennika o godz. 
3 Po poludndu odbędzie się walne posiedze
nie na saN zwy1dych posiedzeń u p. Post, 
inai które się -w:szystknch czfonków zapra-
sza. Goście mdłe v.iidziarui. Zarząd. 

Towarzystwo św. Wacława w Linden 
-0zna;irrrua swym członkom z Linden i Dahl
bausen i wszystkim Rodakiem z Linden i 
Dahlharu.sen i okolicy, aż Towarzystw.), u
rząd'zai i obchodz!r w nied2lielę dnia 1 paź
dlziernkka r. b. swą 13 rocznicę, na którą 
wszystkich rnHe zaprasza.!111y. Za.razem 
upraszamy szan. Tow. św. Józefa z Dahl
hauisen i Koło śpiewu „Lutnia" z Linden, 
aby raczyły nas swą obecntością za1szczy
aić i naiSzą rocznicę upiększyć. Czł·Jnkio
wie innych towarzystw chcący nas -0dwi'·e
dzić, muszą się ok1zać oznak.iem tow. 

Program zabawy: O godz. 30 w pał. 
otwarcie kaisy. O g.)dz. 4 koncert, dekla
maoeye i śpiewy. O g.odz. 50 rozpocznie 
się bardzo piękny teatr, jaki w Linden je
szcze nie by! grany. W końcu taniec. 
Muzykę <lJo.stawi nam Potaik Józef Tera
kowskJi z Langendreer. Wstęp dk1 człon
ków 50 fen.., dla g0·ścli 75 fen. Członkowie 
nn.e wypłatm placą jak nieczlonkowie, 
więc uprnsza się członków, atby ze skła.
dek się uiooili. za,pra:szarny jeszcze raz 

· czfonk6w i wszystkich .R:odaków, gdyż 
będzie każdry z tego przedstawienia zadio
wolony. O Liczny u:dzi.al pr.)sfr (3) 

Zarząd. 

Towarzystwo św. Alojzego w Cottenburg. 
Doirnoszę szan. czto111kom, iż o<l 27 

wrześ111ia doi 4 paździemd!ka będzie polski 
ksiądz, więc proszę, aby członk0wie 
towarzystwa naszego w s<:J.lJ.J1ę po po.J. 
przystąpilJ do sporwied~i, a w niedzielę ra
nK>i na 3 Mszy św. przystępujeimy; pod 
sztandJarern naszym współniie do Komumi 
św. w cbu 1 paździerinika. Powinnością 
każdego członka, aby się postarał ·J · kartkę, 
którą !Il()żna nabyć u przeWlOdn.icząceg-0, 
CzlonkO!Wie, którzy w dlnli.u tym nie mogą 
przystąpić ero wspólnej Komunii: św., w m
iny dzień pr.zyst.ąpić winni ~i muszą mieć 
ka1rtki. Broszę, aby się do tego zasbso·
wiano. Na kartce winlioo każdy swoje imię 
i naiiwisko napisać. O jak najfilcznfiejszy 
udzii•al p!iosi Siekierski, 'Przew. (2) 

Koło śpiewu „Słowik" w Horsthausen 
d-0·niosi wszystk~rn członkom, 1·ż w n'iedzielę 
<linia 1 październt::ka ·odbędzie się roczne 
walne zebranie o god'z. 4 po· pot Nai po
rządku dziennym obrachunek kasy, obór 
zarządu itd. Cz.eść polskiej piie·śni1 ! - Leik-

. cyai śpiewu o godz. 2 po pot. Zarząd. 

Uwaga: Zarazem d/ołnosisię. ;aiil. Ro
dakom, iż dnia 8 paź,dz;iernika urządzamy 
zamkniętą zabawę. Kto.by z Rodaków 
miał zamiar wstąpić d10 naszego Kola śpie
wu, prosimy przybyć na powyższe zebra
nie. Jan Stanina, prziew. (2) 

Bractwo Różańcowe· Polek w Alte111bochum 
dlonosi uprzejmie wszystkim Sil()stmrn w 
Altenbo1chum i Laer, iż w niedzielę, dnia I 
paźd·zierni1ka1 prz.ystępuje Bractwo nasze 
na pierwszej Mszy św. wspólnie d01 Ko
rnu.mii św. pod chorągwią.. Przez ca~y mie
siąc paźdzń.emiik o<lmawian.Y' będlzie Róża
niec w każdą nied'z.ielę po poiudiniu o ·wpól 
dlQ 4-tej, iak zwykle. Przel'oź.o.na. (1) 

Tow. przemysłowców polskich w Bruchu. 
Posi~dzenie w poniediziiaifek, dnia. 2 

paMzkrnika o godz. 9 wieczorem. J(urs 
książlrowioścri rozipocznre się w przyszlyrn 
tygodlniu. Cz!to.nkov.T1ie chcąc brać udział 
w kursie, winni1 się zglosić najpóźniej na 
przysz!em po1siedlze1fliu. N~eczkmko1wie 
m.ogą brać udzi:'alł w kursie tylko za wpisa
niem s·ię d!Qi tiowiarzystwa. O l~iczny udział 

. prosi Zarząd. (l) 

Towarz. , gimn. „Sokół" w K-0ttenburgu 
. donosi. SWJyrn drul,001 oraz Rodakom z 
I(ottenburg-'Rauxel, iż nasze przyszle 
kwartalne zebranie odbę~zie się w n~dzie
lę dnia 1 paźd2'iernika1 o godz. 2 Po pol. w 
lokalu p. Bartlinga . . O liczny udzial upra-

Bractwo Różańcowe Polek w Kastrop sza . się, J>Qil1lieważ przyjdą bairdizo ważne 
d10J10si Si<YStrorn, f.ż z )J'O.wodiu poJskriego na- „ sprawy na porząde~ <l'.Z'ienny. Czmern ! 

. bożeń·stwa· w ni·ed'Zielę dnia 1 października Wydział. 
:zmiana\ Tajemnk i zeb.ranie się nie odhę- Uwaga: Towarzystwo nasze prze-

Rok IS. 

Tow. św. Stanisława B. w 'Na(1ne 
donosi swYlm czlonikorn, iż dnftai 1 pa!Źd'Zier
niika urząd'Za wieczorek fann1ijny, polącw
ny z zabawą pożegnalną dla rekrutów od
chodzących do w0jska. Początek o giodz. 
5, po nabożeństw~e polskiem. Ponieważ 
zabawa będzie zamknięta winien się ka
żdy człooeik przy wstępie o!kazać ustai ą. 
Upraszamy także ty,ch Rodaków, którzy 
by mJi.e1i zamiar brn6 udział w tej zabaw~ c. 
żeby Sliię na członków zapisali na posiedze
niu, które się odbędzie w tę samą niedtzie-
lę o godz. 120. Zarząd. (2) • 

Towarz. św. Ignacego w Oberhausen 
donoSii, iż kwartalne walne zebranie o<lbę 
d:z·ie się w nYed'Zlielę dnia 1 października po 
połud!niu, po naibo.żeństwie polskiem o go
dzinie 5. O liczny udział prosi Zarząd. 

Uwaga: Zebramc za1rz~d11 o godz.3 
poi pioł. Upraisza się, aby żadnego z za
rządu nie brak01Wafo. (1) 

Pr. Perz, przewo<l.n. 

Chór kościelny w Bruchu. 
W -ni:edzielę, dlnia I październ~a Po 

wielkie;m nabOO:eństwie lekcya: śpie\vu. (1) 

Koło śpiewu „Fiołek" w Brochu 
donosi, •iż przyszla1 lekcya śprewu w nic
dizielę, dnia 1 października zaraz po wiel
kiern nabożel1stwie. Wszyscy czronkowie 
śpiewacy winni przybyć. (1)' 

Baczność parafianie Serca Jezusowego 
w Oberhausen! 

IX>noszę wszystkim parafianom, .l w 
niedzielę dnia 1 października zaraz :oo wiel 
kiern nał>ożefistw1e >0<i~ędzie się wielkie 
zebranie, w sprawie wyboru dozoru koś
aielnego r reprezcntacyi kQścreln.ej u pana 
Alekoty, przy kościele Serca• Pana Jezusa. 
Tutejsi Niemcy-katolicy naszych kandy
datów nie przyjęli, więc się uprzejmie s-r,a · 
naiwnych parafian npraiSza, gdyż na tak 
wielką liczbę parafian polskich musimy o
s:ęg!Iląć, ·czeg0· żądamy. 

Andrzej Czwojdrak._ 

Baczność! 

Njniejszem proszę Szanownych Roda
ków, którzy otrzymali bony na agiitacye 
wyborczą, aby do 7 pa.źdzforn.ika tr. 1nie 
sprzedaine honiy 1 pieniądze Jlares.lali do ka
syera „Olów1nego komitetu wyborczego 
JJK>.Jskiiego" pana P. · Sztula w Oiinniigfeld, 
ul. Hauiptstr. nr. 2, w celu U·regulO'\vania 
kasy. · 

A. W o j c z y ń s k i, 
prz:ewodniczący „Głównego k.omdtetu wy
borczego polskiego" •na Westfalię, Nadre

i s. p. 

Reklamacya gazet. 
Jeżeli listonosz jakiego numeru gazety 

nie przyniesie, wtedy trzeba poniższy for

mularz wypełnić i oddać na tej poczcie, z 

której się gazetę otrzymuje, a poczta bra

kujący numer dostarczyć winna. 

ZEITUNOSREKLAMATION. 

Nr ... „„.„ (n'LUner brakującej' gazety) 

der von mir aibomrerten Ze\toog 

„Wiarus Polski" aus Bocbu~"'--
!,~ kh nkht erhailten und bitte urn ko
ste:nireie N~hlieferung d'e.rsełben. 

„ ____________ __ .. · .„ • .. .. 

(nlie1scowość) 

(ulfca 1! numer) 

dzie, tylko w nóedzfelę dnia 8 paźdlziiemi- . ~rowa~ .sie dnja .17 wr~eś~ta ~lokalu . 
„ ka w kaplicy jak ·zwykle .. Wszystkie Si::>-, J>, &rtlmg~,.na oo się ~~a-ca . u\vag.~ s,zan. j :·Jl 

stry i RodaC1)k4 zaprasza się. (1) dmhom oraz wszystkun Rooakom. · (2) 
Julianna Walkowiak, przdoż·ona. . -· M. forszpaniak, prez~ l :_·~~J:. , } 

I,. 

. ·· . ' (~~) 
• d. . . . .. 

(dQta.) 

. 190 .. „ . . " • w " 
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Zakład Przemysł. 

w Pozaaain, 
ulica Podgórna 12a 

poleca wazełk!ł 

bieliznę kościelną, 

ornaty, kapy. bursy„ 
st•iły itd. 

= -! .lil. .LY.L nie ;. 12' 
~ i ale za tanie piewiądze sprzedajemy wszelkie towary jesienne zimowe które we wielkim wyborze ~ = 

S.. świeżo nadeszły. = ·· Materyę na suknie od .45 f. metr, barchany kol. od 30 f. metr. łA -
~ Bieliznę. krawaty kap'elm1zP, maciejówki itd itd. Czapki szaknly dla towarz'7stw i wszeł- =- -= t kie inne towary po bajeczuie tanich cenach. ~ ł1 

Specyalność; 

Chorągwie 

do kościołów i dla Towarzystw. 

li iol Lenartows~i- & Talarczyk, Herne uEa~!~~~so~a 1~:,. ·- a = . · ~ Ceny nizkie lecz stałe. ._ = Liczne uzna:ria i listy pochwalne. 

Bliższych informacyj udziela i o zlecenia pro- . 
si główny zastępca na. Westfalię i Nadrenio 

Jan liwiatkowski, interes komisowy 

11111111111111111111111111 1111 111111 1111111 w Her n e, ul. Neustr. 16. 

„„„„„„„„„ ... „„aa„„„„„.„„ 
Szanownym Rodakom w ESSEN i okolicy donoszę 

upnrnjmie iż otworzyłem dnia 15 sierpnia 

skład cvgar i papierosów. 
-- Mam także na składzie === 

laski, fajki, portmone tkj, <:)gainiui, karty polskie 
z widokami. papier z polskiemi napisami itd. 

Prosz~ 'Rodaków o łaska.we poparcie 

Wincenty Sz:umniłowski, 
· w Essen, ul. Stoppenbergerstr. nr. 11. 

Zakład spożywciy 

S. Windmiiller, 
Bahntofstr. 28. Herne, Recklingbausen·Siid, 

Bochumer 129. 
Polecam t>O najtańszych cenaah najlepezy towai': 

:Najlepsza mąka pszenna ,funt 12 fen. 

" " " " 14: " ,, „ cesarska „ 1 Q „ 
Najlepszy makaron do polewki funt 22 „ 
l(ajlepsze śliwki :funt 20 „ 

„ szare mydło „ 18 „ 
„ mydło ziarniste „ 14: „ 

Najlepszy tutejszy tłuszcz do kras~enia fmtt 42 fen. 
Smalec pod gwarancy~ czysty funt 50 fen. 
Kiełbasa „Plockwurst" funt UO fea. 

Kiełbasa „Mettwurst", funt 72 fea. 
Najlepsza margaryna funt po 45, 50, 60, 70, 80 fen. 

Najlepsza kav1a funt po 70, 80, 9L•, 1,00, 1,F> mr. 

Paradne dodatki za znaczki rabatowe 
nadeszły co dopiero ! 

Przemysł I R dBCJ ( · Towar własny! O • znane.I dobroei. 

Żł\dajcie wszędzie papierosów 

,,Wulkan'' nr. 56. * „Sokoly'' nr. 60. 
„Mariposa" nr. 53. 

Z fabryki „WULKAN" (J. F. J. Komend.ziński). 
(1-52) Generalny zastępca na 'Westfalię i Nadrenię 

.łajn Kwiatkowski, 
h1teres handlowo-komisowy, Herne, Neustr. nr. 10 

i Zaproszenia weselne ł 

1
~ wy'ken)'wa pr«;dko, gustownie i tanio ·= 

Drukarnia ~ 

„Wiarusa Polskiego" ł 
w Boehum. ł 

Prsy zamówieniu Da.Ir ży napian~, --ł któ•ego Wda, o któ•-J godzioio, gds'e ; ··-

ł w którym kośdele odbodz:e eię- ślob, f 
oraa • kogo i pr2y jakiej ulicy (numer -

~ domu także podać) uroczystość we- ł 
~ setna się odbędzie. Poda~ należy .takie ~ 

!:m ' ę i nazwisko młodej panny i młodeg) ł 
~ pana. Po odebraniu zamówienia zostaną, · -ł ka•ly w jak nojk.-ót„ym <Zasie wysiane _ 

Baczność 
Rodacy!· 

Jedyny polski skład mebli oraz całkowitych 
wypraw w Wanne. 

ul. Bahnhofstr. ·10.t, naprzeciw lokalu Schatera. 
Polecam mój bogato zaopatrzony skład mebli, ma

szyn do gotowania, wszelkich sprzętów emaliowanych 
kuchenn.ych oiaz wózików dla dzieci we wielkim 
wyborze. 

Za. gotówkt! Na odpłatę! przy odpowiedniej wpłacie. 

t;:~'!t'"'Sl · Kanapy i materace wykonywam 
we własnym warsztacie. - Stare ma

terace przerabiam spiesznie po cenach 
niskich. - Szan. 
Rudaków proszę 
i nadal o ła
skawe poparcie 
mego prMdsię
biorstwa. Nie-

chaj hasłem każdego będzie: Swój do swego. 
Z wysokim l:izacunkiem 

•• • • ••• 
Skład kapelnszy 

•1: 
pod firmą: 

Bruckhausener Huthaus 
zwany Guthaus poleca : 

ką,pelusze, czapki, parasole, laski, 
bieliznę mezką 

ciągle we wielkim wyborze po cenach najtańs7.ych. 

Proszę uważać na f. rmę. 

Broclthaosen, al. Kaiserstr. &o. 

-Szano ·ni Rodacy! 
Rodakom którzy pójdą do wojska, polecam wielki wybór 

S·p0~.-. 1· . ,...OJ'Skowwch mojej roboty, naju~wszy ":ojsk~wy krój, a ba.rdzo tanio, bo już 0a 
Will* 1W J 13 marek. Przypommam tez móJ 

wielki wybór gotowych nbraó, pałetotów i spodni, 
dobrego kroju i roboty. Wielki wybór gotowych ubrań dla chłopców i dzieci, spodnie, kittle, koszule, rozmaitfgo gatunk~1, gacie 
szkarpetki, szelki itp. wszystko bardzo łanio. Przedewszystk.iem zwracam uwagę na mój wielki wybór 

materyj na ubranie, paletoty i spodni, 
z których wszystko pod gwarancyą zostaje odrobione we własnym warsztacie. Prosię z tego skorzystać! 

A. POWAlOWSKI, Bochum, Alleestr. 13. 
' ~ ,.. 

. ' . ..., . ,...... ' ~ . 



A. Bartkowiak, 
najstarszy polski skład mebli 

znaJ<luje się 

'Vrl Gelsenll:irche11·Hullen ul. W annerstr. 243. 
Bufet d~howy vc1cz. 

1.• ll. ltł~ m; Specyalność: Całkoite urządzenia mieszkalne. Srafonkr'a:a., 
62 Itrk. 

Maszyny do gotowania i wszelkie sprzęty kuchenne za gotówkę na odpłatę. 

Własne warsztaty tapicerskie. 
Przy c~ łkej' wyprawie potrzebujesz Rodaku 25 •/, w1·ł "1 y. 

Zwiereiad oł Lu'l ·ro z ezafkf\ Lóźkc z materacami 
4430 mrk. i;zkło kryszt,t1 łowe , 4 t ma.rek. 

36 m rek. 

. Baezoo~e ! 
Rodacy w Herne i okolicy! 

Polecam szanownym Rodakom mój 

skład żelaza, 
maszyn 

do gotowania, szycia prania i wy2diymani&1 

oraz 

wszelkich sprzętów kuchen-
nych 

po eeaaeh jak naitańoy~lt. 
Zakupione rMc.zy od.st.awiam franko do domn. 

Za gotówkę. Na oflpłate. 
• Piecyki do 

Stanisław 

.ogrzewania. 
Ja n ko w i a k, 

HEBNE, Nenstr. o5. 

·····=······ + \\1. BrUggemann + 
łlt w Gebenklrchen III. ~ ft Ma.rkgrs.t'enstr. Markgrafenstr. ... 

• po!eea s;~;i;;óe=i =ew=ó=~ =-- • 
~ w razie wesół, chrzcin i wyja~dów ~ „ wycieczkowych. ... 

Tabamo poleca kar1"vaoy „e;;rzebow• tak ne. -

• 
jakc też 1?ałe dl~ dz~eci. - Ce3y bardzo umia.rkowawoyeh 
Zamówienia przyJmUJ0 

Bajlep ze i najtańsze 

OBU/WIE 
kupuje się 

lV Herne, w d o m u o b n w i a 

HI s c H u L T [E, 
111. Dworcowa ar. 54. Herne, Bahnhofstr. nr. 54. 

Naprzeciw ul. Nowej-Neustr. 

Poleka usługa .. 

Krzesełko 

6 mik 
Stół do wycl(\g&nia 

16 n.rk. 

• ••.• „ .•.•. • • Baczność rekruci I 
•• 
• • • • • • • • 

Polecam 

wszystkie artykuły wojskowe, 

wszystko podług przepis u, 

po ba.rdzo tanich cenach . 

• • • • • • • • • Józef Daolelak, 
: Waane, uHca Jlahnhof,„„„ n.. 80a. : 

••••••••••••••• 

.. „: ' ~._,J.:.:.:„• I •" 

Fritz Noltiog 

-r-~~~~~~~~~~~~~ 
I
, Nitjeden z Rodak6w ~ 

g!?wę już sobie. teraz k~opotem na- ~ 
b1Ja, gdzie na zimę sobie * 

karto Oe ~ 
I zamówić. Donosz~ za.te~, ż.e. już ~ 

teraz można próbkę obeJrzec 1 po * 
niskiej cenie dostać, miech 150 fun- * 

· tów V. bon. 4,25 rur. Pros.zę so- ~ 
bie adres zachować na p62niej. * 

Józef Ch11dzińskl, ~ 
w Birenclorf p. Bochum I 

Schulstr. 13· * 
-~.:.:~""'*~~!ft:'~~~~~~~ 

Kanapa z pokryciem fanta.zyj
nem 46 mrk., 

Angielskie ł-' żka z materacem 

kanapa pluazuwa ~ ~ ruk. 

-

Kupu.Jele , ______________ .,:__ __ --

Kupuj .obuwie 
u 

WILH. O EWERT, 
w Gelsenkirchen Ili, 

którego skład obuwia jest największym i 
na~starszym w mi<Yjscu. Największy wybór 
wszelkiego rodzaju obuwia od najz''·'yklej
s~ego do :najlepszego . 

Najlepsze obuwie do roboty. 
Najwl('k. w miejscu warsztat :repera. 
Skora usługa! Najtańsze eeny ! 

·------------------
n Wllh. Dewert'a 

Polecam szan. Rodakom i towarzy
stwom obrazy religijne, oraz narodowe we 
wiełkiul! wyborze. Pieczątki (stemple) tak 
dla towarzystw jako prywatnych osób po
dJI g zamówienia. Wykonuję W\S~elkie dru
ki jako programy, afisze, karty wizytowe i 
inne rzeczy gustowne szybko i tanio. 

Oprawiam najtanfei korony ślulbne 
(wieńce) i wiązarki. Mam wiełki wybór 
obrazów. z muzyką. 

fabryka ram i zwiercładeł. Hurto-
wna i detaliczna sprzedaż. Polecam si~ 
SiZ>Czególnie towarzyswom polskiem w ra
zfo potrzeby pamiątek. dyplomów etc .. 

I.dam lltohozyński . 

j 



•·••••:•••••• .a& • f n:!'tr n • &a = Bicznośf Pulacy w Bruckhausen ! • T h. S c h ii t te, li 
,..... •• chemiczna pralnia i farbiernia 
~ S7-anownym Rodakom w Bruckhausen 

. • c· j okolicy dono'szę, iż od pierwszego paź· .... • d a m s k i e J" i m ę z k ,. e 1· 
dziernika przenoszę moje k r a w i e c t w o ~ a 1 wraz z całym składem materyj z dom• E ac gard er 0 by, 

~ ~ przy ulicy Zielonej (Griiustr) do mojego iim ~ ł 
.... własnego budynku przy ul. Ałbrechtstr. nr. Ut • • I 27. Jak dotąd, tak i nadał staraniem Ili-O· s • cłlodnłków I firanek 

• = :: 
0
:::::i :·:::1:~:~ moich odbiorców ~ • tl w Bochum, Kortumsłrasse nr. 3. „ 

• z szacunkiem X a'S· + & 4'1 .P u • •·n 
• 

Adam Słoma, Bruckhausen • Chłopiec - --
u1. Griinstr. 10, od października ulica 14 do is lat potrzebny L11d•1•1„ BfDD, I 

A1brechtstr. 27. natycbmia-.;t do le1dej W A 

• • 

pracy. B h Józef Chudzińsk EulfingaSJ)f 4. OC om, Eulcnga.sse 4. 

w Bar~ntlorf (Borhum) Założone 1835 r. 

a. " + .Jlil/l//l!f 111111..... (3) ul. S •buHr. 13. poleca swe wielkim wyborze po najtańszych 

a~ •1-lll•mtm...la'lr&~łe..... f Poszukuję ce .ach wszelkie instrumenty muzycznejakc>to: 

ł 
ucznia 

0-L ~· Cotylko wyszły~ do wyuczenia ~olar• 

ksic\żki do nabożeństwa~ ~·6::?~~;.~'"'C·i 

m 
~~ 
Im, 
~~ 
~~ 
m 

Troi 3DOwski 
w Liitgendortmund. 

ul. FriedrichstrasHe 5. 
t ilna i zagrabne. 

służąca 
p '•trtebna od l paźd2:'er
nika. (2) 

Powałowski 
B ·lchutr, ui. Alleestr. 13. 

Koło :a~!;~:; z powodu 
zbiegu O• 

kolicznllici bardzo tanio. 
BGchum, Wilhelmstr. 19 

w Bochum. 

Polecam się Szan. 
Rodsknn do l!i'l:yeia 
sukif'D oi. na,iskro
mniejsi:zch. oo najwię
c.ej eleganc1ich. Suku'e 
dziecięce po cenach na,l
toń~zy h. (3) 
A nast1n.ya 

Jlf"lit" rowska 
w Kray, Korhtr. 1 

p11rter. 

Usta,vy 
dla towarzystw 

wykonywa 

prędko i tanio 
Drukarnia 

. , Wiarusa Pol· 
ski ego'; 

skrzypce,cv try.flety ,klarnety, 
harmo„U• i tntne i do rozciłt{laaaia, 

I _ bębenki. podstawki do nut, 
laseczki taktowe dla dyrygentów, 

wszystkie gatunki st.run. jako i wszel • ie 
przybory do iniltrumentów. 

Dalej poler.am wszelkie 

ło •trJ ło cżone, 
jako: fa.jki, e1garniezki, laski, itd.. 

Towary skórzane jako: portmonetki, 
torebki do cygar, torebki do listów, kuferki 
do podróży, tornistry szkólne, szelki, paski, 
noże kieszonwe, kart.y do grania itd. itd. 

Goldfarba tabaka do zażywania. 

••••••••••••••• 
: 150 funtów kartofli : 
• od 3,50 mr. począwszy. • 

lt G o t t f r. K o n e n, • 
• W1atten8chdd, Hochstra.sse nr. 42 .• 

••••••••••••••••• 
Szanownym Rodakom z Herne i okolicy 

douoszę ninif'Jezem uprzejmie, iż przeno~~ę rrój 

interes piwa 
· tlaszkowego i beczkowego z dniem 1 paźdzler.iika 

rb. dJ domu przy ulicy graniczo.e,j (Grenzweg nr. 44.) 
O dalsze p .. par ie mego interesu uprzejmie 

uprl\11H,m, Tęlęf 11i EJI!ie si~ można także rozmówić 

'[>od ~r. 402 w Herue. 
Józef delik • 

iateres piwa flaszkoweg 1 i beczkowego. 

I 
"' 

#3$hl'l4ti#§§(4A $.,,U 

Fr. Wosiek, 
krnwi~c polski 

L a n g e n cl 1·~e e r, 
ul. Bliicher~trw ~)i, 

Polecam e.iQ clo w y k "' n y w a n i a 
el„ean"kich ubra~, \1a letotów. 

snrdni i t. d. 

pod gwarancyą dobręgo leżenia.. 

tJ"log „ s"ora ! {.'euy tanie! 

us 

~~~~~~~~~~~em:mm•'m1„ • ._., 

Polska słnżal~& 
zniajd.zie n1iejsce od 1 pażd.:dcrnib. 

Cecylia Jankowiak. Herne 
ulica Nowa nr. i.>5. 

Postbestellungs~ Formular. 
Ich bestel1e hiermit be.ii dem I(aitserlf

che:n Postam~ etn Exemplar der Zeitung 

,, Wiarus Polski" aus Bo1chum (Zeitungs

~reisliste 128) filr das IV. Quartaf 

1905 und zahle an Ab<mnement ·u. Besteli

geld 1,92 Mk 

. d ...... 190 .. „ 

Postbestellun1!s--Formular. 
kh besteUe hiermit bei dem K~erU-

chen Postamt ein .Exemplar der Zeitu1I1g: 
„ Wiarus Polski" aus Bo·chum (Zeitumgs

predsliste 128) filr das IV. Quartal 

1905 und zahle an Abonnement u. Besteił

geld 1,92 Mk 

Ołxiige 1,92 Mk erhalten zu haiboo~ be„ 

scheimgt. 

• • . d . . . . . 190„~ 

Kaiserliches Postamt • . .• 

• U, 4r1k. ukld I oflbn .. ......_, A.al•al •iala'I s ---·- ...... „ 1 autntml Ji~WI „Wlan11 ~ • 818-. 



lir. 228. loeb•. niedziela 1-11 października 1991. ROil li. 

• 
1od1ł1n111 pb•~ l•do"• dla Polak6w •a oboąilłła, pdwłfłou •'wi•tł• orąs sprawca •uodowya, po1Uynnym i wobiow • 

W7d1odzi codziN11t. z WY1ltki.t111 '•ł t>ołwillt&cm:vch 
Pn:edvlata kwartalna na poczcie i • JisłowYch wYDO.Si 
ł 111r. 50 fen .• a z odnoszeniem do domu 1 mr. 92 fen. 
„ N1arH Poaki0 zapisany iest w cenniku pocztowym 

I lml·ę Baże za 11a11 I OjCZJZll J 

Za Inseraty płaci sic za mie,sce riadka drobnCSlO -rd 
o~loszenia zamieszczone przed inseratami 40 ten, lta 
często ogfasza, otrzyma rabat. - Listy do „ Wiar Ul 
Polskiego" należy frankować i podać w nieb dokta • 

pod znak.iem „t. t>olnisch" nr . 128. ny adres piszące~o. Rekooisćw sie nie zwraca 

Redakcya, Drukarnia KsiQgarni~ ~naJdu4e 11-iQ w Bocham, przy ulicy Maltbeseretrasse. -- Adres: „ Wiarus Polski", Bochum. - Te 1 efo n u nr· 14i4. 
+ 

ftodzice polscy f Uczcie dzJecJ awi: 

dwie, czytać I pisać 'o polsku! Nie )est 

łsłaldem, kto potomstwu swem11 zoiem.

"'lfł Gł• pozwoli! 

Ważna uchwała kongresu ziemstw w Mo
skwie. 

Kongres ZŁ;emstw, jak już wczoraj po 
kr&tce zaznaczyliśmy, uzniał kOlljteczno§ć. 
przyznama wszystkim rrariodowośeiiom w 
myśl usta·\Vi zasadniczych: samorządu w 
sprawie wyzinaf1, zupełnej swobOJdiY' języ
k·owej w sprawach Pll'blicznych, jako,też 
prawa zgromadzeń i stowarzysz·eń. 

Języ1k rosyjski muS!~ być zatrzymany 
we wlaid'Zach centralnych, w airmii ,i mary
naTce. 

Co dl01 decentralizacYii ustawodawstwa 
kongres oświadczY1ł si_ę za tern, ażeby Po 
ustaleniu wolności obywatelsk\iej, oraz po 
wprowadzeniu norma1Jnej, prawdzhVJie k.on 
stytucyjnej reprezenfacyi ludowej, otwar
tą byla droga <lo samorządu loka'1nego. 

Kongres przyjął też jednomyślnLe re
z1olu.cyę, która -O·świadicza, że Królestwo 
Po lskiLe ma być po zaprawaidzeniu <:lem(}l
kratyczr1ej reprezentacyi Jadowej -całego 
państwai wylącz·one jako sam<>istna jedno
stka z własnym Sejmem, opartym na pod
stawie. powszechnego tajnegtO prawa gło
sowwia, przy zaichowaniu jedinośa1 pru1-
stwowej r uregulowaniu grainic Królestwa 
i przyleg!ych gubernfo wedle srosurnków 
naro-dr()l'\,V'Ośdo1wych ·1 do życzei1 ludności. 

Urzędowa Rosya zbłim się do Niemiec! 
„Beri. Lok Anz." <lionosii że jakkolwiek 

wynEk posluchania Wittego u cesarza 
Wułhelma II j pioprzedfliilch ukladów z iks. 
BfiJ.owem nie jest jeszcze publkznie znany, 
to przecież - jak za:pewnfa to pismo z 
pewnego źródła - owe ukladiy tyczyly si ę 
przeksztakenia zupełnego d1otychczasowe
go stosunku 111emieck{)l-rosyjsk.1ego, a! mia
nowicie' ten stosunek ma być ujęty w for
mę dotykalną traktatu lub przymierza za
czepno-odpornego. ,,Lok. Anz." tw!"eI'dZi, 
że w Petersburgu pczna1no sf ę na wla>ści
wych zamiaraieh pol;tyki a1ngiielsk.iei, 
którego. t0 zamiaru wyr.azem jest św ieżo 
zawarty traktat angielsiko1-japońsk~. Dla
tego też Witte u1kla<lal SJ"ę w1 Niemczech na 
podstarwie upioważn:ienia1, danego mu przez 
cara M'i:k01łaja II. Car i jego doradcy przy
sz1i diQ1 przekonan.ia, że 1chwila obe'cna jest 
Właśd::wym terminem, abyi zabezpieczyć 
wszystkie .interesy rosyjskie i niemieckie 
na moicy obopólnego uktaldu. „Beri. Lok. 
Anz." zaznacza, że jest jeszcze rzecz4 nie'
Wi'adomą, czy w raimy teg,o porozumienia 
niemieckn-rosyjsk. wejdz.ie 1x>-ro1zum'ienie 
z trzeciem państwem europejskiem, któ
rem t01 palistwem byłaby f'rancya. W ra
zie uzupeMenfa tego przymierza rosyjsko
n.iemieckiego przymierzem fra1ncusk-0-Po
syjsk-Oł-n~emieck.1em. f'rain.cya odnit0słaby 
wiefiką korzyść z takiego przymierza. Rząd 
rosyjski jest bardzo przychylnie usp<:><sobio
ny dla tej myśli. Witte - jaik d(]daje „Ber1. 
Loc. Anz." - jest wielkittn zwolennflkilem 
jak niajściślejs11y~h stosutt1ków niem~ecko
rosyjsk1ch. 

-·--------

Tele~ramy. 
Ber I i n. Dosłowne brzmieme ukła

d.u francusko-niemieckiego w sprawie ma
'fOk.aliski,eJ z-0staoie później ogłoszone. 

W i e d e ń. Opór cesarza Franciszka 
1.łózefa w sprawie jęz.ykU. niemłec~iego w 

WIM '&li 

armij rekrutowanej na W ęgrrech przypisu
ją wpływom niemieckim. 

W i I h e I m s h a f e n. Spuszczono tu
taj do wody nowy pancernik niemiecki, 
który nazwano „Hannover". 

Poiacy na obczyźnie. 

Oberhausen. W niedzielę, d~l,lia 24 zm. 
odbyl się tu v.1i.ec ,,Z. Z. P." przy łicznym 
ud~iale Rodaków. Z ramienia zarządu „Z. 
Z. P." przybył jaiko referent dh. l(Qrpus z 
Botjhum. Potem rozwinęła się vbszerna 
dyskmsyai o sprawach p0lskiiej orgalfl):zacyi 
robotniczej, w której różnii druhowie wzięli 
udz;'..al. Sz.część BO:ie ! 

Jeden z druhów. 
l(aternberg. Proces 0 czapki t'Owa

rzystwa tutejszego toczy s.: ę dlalej. l(ażdy 
z oskarżonyich mar zapłacić 3 marki' i 
czwairtączęść kosztów. Takim wyrokiem 
oskarżeni inie zad:aw101Hi si:ę, wi:ięc sprawa 
pójdzfe dalej, albowiem towarzystwo pra
gnie przeprowad,zić sprawę pnez wszy-
stkie iI1JStancye. EJ.be. 

Haspe. Gdy 1w tiaspe zamierzano za
lożyć wlsko-katoliokie to.warzystwo, toi ze 
strony pohcyi ,;radzono·", a1by tego nie 
czy.nioruo, lecz ,iżby Rolacy: wstąpil1 do nie-. 
mieckiego „ferajnu". Naturalnit, że za ta
ką rndę Polaicy pięknie p0idzięko1wali i za
łożyli sobie towarzystwo polsik?lte. 

Rodaików z tiaspe i ok:JoUcy za,chęca 
się tedy, a.by Wiszyscy wstąpili do• polskJie
go. tO!Warzystwa. l(ażdy winien sobie też 
zap:sać „Wiarusa Polsk1:.ego", ażeby się 
ksztaildć j o·świecać. 

Barop. TutejS1i Ro<laicy w ostatnim 
czasie zaczęli si1ę trochę b.airoziej zajmować 
sprawami naszemi, cz,egu. dowodem wfoc 
w sprawie 01p,ieki dluchQl\Vlnej tl wyborów 
kościelnych. Nie trzeba tyl~oi 1i na.efa] być 
nieczynnym, lecz coraiZJ bardziei,j budzić dlu
cha marodowego. W tym celu mo.ie 
„ZW1ilązek Hollaików" ·zwoła tu wfrec, O• co 
bardzo proszę. Rodak. 

Marten. Szanowny Panie Rectiatktorze ! 
Smutnie u nas w Marten. Wszystk~ sit: 
w ·niwecz -Olbraca· w bylo <ltoibrego, a to 
przez klótnie, jaikJe zapanowaly Jt:>imiędzy 
rodaklmi. fodrn nic nie robią dla1 sprawy 
narodlowej, a cl drudzy myślą: co nas to 
o bchoctz:i ! 

W nieidz1:elę 17 bm. z.apowiedz~iaJ ksiądz 
z ambony, że o godz. 5 ie<libędzie się zebra
n~e w; sprawie wytborówi eto zarządu i do 
reprezentacyi kośaielinej. Niemcyi posta
\\'1ili z pom: ędzy Po-laików. taikich kaindyida
tów, co trzymają niemieckie „cajtungt", al
bo imają za żoiny niemki, bKJ> to są ,,frome", 
,,brawe", „mener" - tak mówii nasz ks. 
proboszcz. Niejedien, który wmierr Ro<fa
kom być wz.o.rem, nie dba ()I polskość, aho
nuje „Tremcmię", a nai „Wia1rmsai Fol." me 
rupie patrzeć, bo „Wtar. Fol." walczy 
przeciw socyalistom, a to ,niejednemu s: ę 
nie podlQ\ba. Walczak. 

Sterkrade. I u nas odbył się wresz.cie 
wiec ,.Z. Z. P." Chodzi teraz o to, aby 
Rl{)daicy g-0rhw1iei ga:rnęH si:ę d·o tej ~::>1lskJiej 
,organizacyi, a uniika.Ji wszystkiego, co Qib
ce. Na członków zgliasrło1 się kilku R:oda·-
ków. A. T. 

Oberstyrum. Odbyl ~:ę tu wiec „Z. 
z. P." p-O'di przewodnktwetm idh. Ratajcza
ka. Kilku mówców rcn\Vlddzilo się 1nad O•
becnem położeniem rvbotników. Omówi10i

no też obszernie sprawę projekt0iwanei 
znni.any ustaw. Szczęść Baże! A. R. 

Zach. Braubauerscbaft. W niedz;1elę, 
idma 17 zm. był tu wjęc „Z. Z. P.." pod 
przewodnictwem dh. J. Naw:f1Qcl<iegt0. 

Przemawiali dhdh. Pietr<>wski, Stolpe, Bu
dzyńsk,ł, Olszak ,itd., którzy poruszyLi 
wszystko, co1 w cz.asach obecnyclli nas ro
botników zajmuje. Szczęść Boże! 

Józef Nawrockii. 

W Altenessen i w Karnap odbyły się 
wiece przedwyboricze,, na których omawia
no sprawy, wyborcze. Przy tej spooobno
śe:i tnadmieniam, iż w Alteinessen· padł-01 w 
roku 1903 na p. Chociszewsik,i1ego 177 gło
sów, a1 nie 125, j.a:k mylnue: wydrnkoiwarno. 

Essen. Szanowna Redakc:yo! Już po 
wyborach! My Polacy szbiśmy samodziel-
111ie, bo tak nakaizy;wało nam pot.ożerue. J ~
stem pewny, że wybory przyC'zymiły się 

znaicznie, oo rozbudzenia dlu-chai wśród na
szych R1odalków, bOI {><lbywaly si' ę J1i'czne 
wiece. Ostatnjil wi~c przedtwyborczy w 
Essen d ·eszyl się Hcznyrrn udziałem a od
byil się p00 przeWiodnicfwem p. Moszczyń
skiego. Tera:z ·chodzi o to, aby ożyw:!l()iny 
ruch narod!owy wyzyskać na rzecz na-
szych 01rga1nl:1zacyj. Jam. W. 

Heeren. Tow. św. W1ncentego ai Pau„ 
J.01 w tieereni zostalt0i założone 21 maja 1905. 
D0 t·owarzystw.ai dalo się zapisać 62 człon
ków. Do zarządu zostali obranrr na stępu
jąq~ pp.: Marain Gorwa, przewodn.; T. 
Chudy, z.ast.; St. Durczewski, sekr.; M. 
Szymkowiaik. Żast.; Józ. Po:dz..1eme:k, slkar
bnikiem;M. Qlorwai z.ast.; f. Waichowiak, 
bibl.; W. Woonica z.ast.; Towarzyst\vo H
czy tera.z 101 czl·onków. Ksf.ę<llza p101Jsk;e
g10go mi·eliśmy rnz. TowarzystwtO. prz.y
stępowalo rnz współn11e do Komunii św. 
Dochodu mi·alo toiw. 485 .22 mr., rl)(Zchoou 
462,70 mr., poziostaie w kasie 22,52 mr. 
M. Gorwa, przew. St. Durczewsk.i, sekr. 

Ze spraw robotniczych. 
Piszą ·llfliill: Baczność Ro<ltacy na ob

czyźnie j wikraju ! l(.apitaliśd z naidl rzeki 
Ruhry 'WfYSY'tają znów; agentó~ wi różne 
strony świata, a miairo.wkie do Austro
W ęgLer li na Górny Ślązk, aby wabić .ro,_ 
botników w te stPony. Ozn:ajimiaimy, że 
tutaj rJ-botnika jest podtlostatkiem, jeszcze 
n.awet jest w.ielka Hczbai górników, którzy 
pP ostatniem bezrobodu pracują w i1nniych 
zaiw1odach, a chętnie by w iiiemi z powroi
te'.m za1ezę1i prnoować, byle i1ch tylko przy
jęto. 

,,Rhein.-Westf.~Zeitung" p~sze, że gór
ników nad: rzeką Ruhrą jest brak i rnd,z1 za 
r.azem kaPJ1tali'stom, aiżeby fllolaków nie 
przyjmowano. i nie sprow.adza.no, bo ich 
tu jest już za wiele. ów ,.blatt" polakożer
czy radzi kapitaJi.st•om, aby w raz1ie potrze
byi Węgrów sprnwadzorno, albo robotni
ków ze sz·czepu gennańskiego. Tak pisze 
p-0lak101żerczy ,,blatt". A przecież ma.my to 
sam-0 prarwo, co niemcy, al że s.iaę tutaj tak 
1łicznie znajdujemy, toi stalo s.•ę to z. PIOW()l

d'u polityki prusaków i hakatystów. Jun
krzy pruscy z.aiwsze w; jesieni wysylają 
swoi·ch agentów po rob.otni.ka i przyjmują 
każdego, nie pytając jaikiej narodowości, 
a g<ly 'Zimw minie, wte1z1cza1s tyle ffl tyle m
botn.ikai poiziostaje bez pracy, to też gdyby 
się który odważyt slowo tnaprzeqw prnoo
dawcy wymówić, zaraz mil' o.świadcz.ają, 
jeżeli c.1 się nie pndoba, to wrota są szero
kr.e, moiesz każdej g()<l'Ziny iść. Taik po
stępują praicodawcy z róbotnuk~em. 

Radzę naszym RudaJkom w kraju, aby 
takim agent<>m nie uwierzyli, ba. oni grubą 
dostaną zap·latę a posylani1 są po rJ
botnika tylko na to. ażeby byl nadmiar ro
bortników, którychby P!Otem mlOŻna! maltre
tować, szykanować .i im zarobki obniżać. 

Szczegółni'e naszym RodWrom w kraju 
ra-dzę, ażeby nie chodzili sa11nQ:pas, tylko 
wstępowali d!o polskich związków. ·zaw-0 ... 

·- .. ~~~~~ 
~-- _;~ 

dowyich, a: od niich się dowiedzą, czy w 
tych stronach zarobek jest lepszy ja1k \V 

kraju lub czy stósowną praicę dlostać będą 
roogl/i. W każdym razie, gdy kto z kraju 
na obczyznę za pracą wyjeż.dż.a, \Y(nien 
się już Wt domu poinformować w sprawie · 
organizacyi, ai igdy przyj,edzi1e na obczyzrni; 
pbwi.nien się diOwiedziieć, gdzne zamieszku
je delegat lub mąż zaufainl:a „Zjedn.J.Czenią 
za:wv00wego polskieg·o", którzy mu chę
trne poradzą i da:dzą infoirmacye \\1 spra ... 
wach tutejszych. 

Zwracamy delegatom i mężom zauia
ma „Z. Z. P." uwagę, ażeby uważaLi na 
P:zY:ł>ywającY:ch z kraju Rpda:ków. Sz.cze.: 
golme kopalnie „Schwenin" i1 Deutschet 
Kaiser" w Bruckhausen sprowa'.dzaJą duż<> 
1110iw~h górni:ików. Ze trum z/io1ty;ch gór nie 
ma, Jest więcej jak pewne, przeciwnie~ 
g<lyi~y tam były dobre z:arobki, toby rn
H~rntka .było pod <lostat}<jiem. P.01nieważ 
w1elfka hczba górników tam idzie z tutej
szych stron sz•cz.cgólnie z kopalni Brudh
stra~se:•, więc zwracamy uwagę, ż~ człlo11-
kow1e, 11dą·c <lo Bruokhausen, winir11i się tam 
zgloslf'c do męża zarnfain iia luib dro delegata. 
Rodai~m, którzy przez owych agentów 
zostal~ tu datądl zwabieni, zwracam uwa-gę 
.ab~ ~1~ę nie dal! ·o<l' n1:1emieokiego ag1itator~ 
uw1ie_sc, lecz mech wstępują doi „Zjedno
czema; zawotdowego pols~1ego", doi którc
g? kaz'd?" Polak należeć powinien. Delega-
1..:1: (1, męzow1e zaufania „Z. Z. P." po1w)'n.ni 
~tac na straży wlaśnie teraz, bo socyaliśd 
l· centrowcy już się jak węże zaczynają o
kolo naszych R{)l(f<łków uWiJać, ażeby id~ 
do swyich „ferband1ów" ?wabie. N<ł was 
teraz zależy druhowfe, aby tych RicdakóWi 
dla; „Zjedn. zaw. p·ols." pozyskać bo słm
ro który wstąpi d'o n~emieckk.h' ferba.n
dów" :i1 posmakuje „kultury" soc~~·Hstów, 
lub centroWlców, toi też taikji czlow~ek jesi 
stnroooy dla nasz·e'g'oi spol.eczeństwa Ba ... 
cziność zatem druha.wie! Nie·ch was.niem
cy nf..e wyprzedzą! Stara:jci:e się, aby każ
dego Rodaka, który i Pols1kJ przybędzie 
pozy.skać zarnz <ltai naszej p,o·lsk1ej organi
za~y11.. Szaino1w:ne pi.smai po•lskie, które się 
za1?1u•Ją . sprawą rohotniczą, proszę o J>O
Wiorzeme powyższych uwag, aiżeby o
strzed.z naszych Rodaków przed sidłami 
ja:kie na Polaków mstawia~ą SKX:yaliści i 
centrowcy oraz ich „gewerkferajny" i fer. 
bandy". ,. ' 

Tajny układ urusko-austryacki 
przeciw Polakom. 

Pisarz rnsyjski p. Kuczyński zarnie
szc~a w „Now. W rem~" Pod tytut,em pu<
wyzsz~ ~rtykul, o którym już zara.21 p.) 
ukaz~m się wzmfankowaliśmy. Artykul 
POdaJ.emy. obecnje ze względu na jego wa.ż
no.ść w obszemem strzeszczeniu: 

. „W kmku czs\vartego dzńesiątka lat 
ub!leglego stu·leciiai - pjisze p. Kucz.yński _ 
st'?'sun~rk .Pol.aków do rządu berlińskiiego i 
wiedensk1ego byl w wysokim stopni.u na
p~ężony. Obawfano się zhrJ.jnego powsta
ma Kola1 rządowe podlejrzewaly re Pola
cy, wobec niemoi;lrw10śd prz~rócenia 
Polski saimodz1elnej, p0godzą się w lrof1'Cu 
z myiślą zjedlflvczenia jej J>Old berlem cesa
rza rosyjskiego nai zasadach, wskazanych 
przez A!ek~ndra I. W kaf.id'ym razie przy 
przywrocenm normalnyt:h stosunków mię~ 
dzy nąrodem P-Olsiki'.m a rosyjskiim, tendetl!
cya ~bna wydawala Slię zupelnile natu
r~lną 1t w-cześtliej czy p6źruej. muis'iala sie 
UJaiW!tl~ l wywierać wplyw na stan1 chro
llli~znegOI wzburzenia! w ziemiach poJskicll 
w Austryr t Prusacłi: Taik przyn;aijmnieJ 
prz:ypuszczano w; Berlinie i Wfodniu i po
s~n:O uprzedziiC zl'e. Zawartyi zOsłal 



w tym celu taljn:y, u.kła.111, okreśłaj~y.stosu- · ·~40 ·z··fełwarkamf (905 h;i) t3&t ha:. .,.See-
trek· dbu' rządów ·do Polski rosyjsJdtej fekf ~-45) 64 ha.„. sinwutmvo (Sdrla:taU· z· 

,,Role r®Xt-zielone zostaly w. sposób . f.olwatka.rnE (505 ha) 1651 ha Start.Yri Ma~ 
ł1Jlstępujący: Prusy, zobowiązywafy się l}'I ~~) 572 ha. Sulice (412 hat) 815 ha. 
iwywFera.ó w:płyiw na urzędawly. Petersburg Swdecm I (107 .ha) 153 Jia. Swiedn II (102 
w tym :duchu, ażeby, gu Powstrzymywać blat) 153 ha. Tylów (Tlllatt) (184 ha) 9żo ·ha 
().d 7i:rienia się z społeczeństwem poi- Ża;mówiec (325 ha)804 ha.. - Wszystkf.e: 
skcn. Austrya natomiast wywiera wply;w go rnzettn 17,055 ha, a doliCZYiWSZY obsiary 
na sp0'łeczeństwo polskie, wstrzymując je fiSkalne, wymos:zą.ce 17;553 ha. maiją Niem
oo zbliżenia z urzędową Rosyą. Pr'Zy do- cy 34,610 ha. Liczby w nawuasie ozna
tkładnteiszem przypatrzeniu się późniejsze- 1czają ziemię orną). 
mu przebiegowi dziejów Zliem połskkh do 
~je s:;ę wrażenia!, że plan ten wykony .. 
wany byl przez obie strony zręcznie i su
miennie. Austry.a: chtętnie strzegła i kulty
wmv.ala ni.eprze}ednianiie Polaków wzglę
dem Rosyń, i w tym celu tnuktowafai po
bfażHw;e nawet sepairatystycz.ne {)ldcienie 
nacyio111alizmu· polskiego. 

„Prusy natcmiast były zawsze za wy
trwa•lym systemem represyjnym wzglę
dem P-0laków w Rosyi, piodczais, gdy w 
'Austryi d1aiwano nn zupeln.ą sw1Qlb.)dę, na
w et Zie szikodą prze\\~aig~ państwotwej ży
wiofo niemieckliego. 

,.Nfie śmiem twierdzić, że uklad ten 
utrzymuje moc swą <lo dzfs.·1aj. Minęło 
pół wieku, a ukifady dyplomatyczne nie są 
W!leczne. I(ierunek polity;ce ros.tal jedinak 
nadany, a skom rnz ·ulrnzaił się oidpo>Wie
dnim, utrzymuje się sam przez si•ę. Dwś 
również nie może Niemcom uśmiechać się 
1o, w ich straiszył-01 przed 50 laty". 

Autor powołuje s~ę w kiońcu na św~a
dectw10 znanego piisarza polsik~eg·J<, Julitaina 
Klaczki, który w czaisie, kiedy uktad. 
-w1zmiank-01wainy z.ostał za'V\r:airty, 'byl u1rzę
dnikiiein ministeryum spraw zagrnniczny.ch 
w Wije'dniu a z dziiałaln()lścią, zarówno ja
-wną jak i tajną, ministeryum tegOI dobrze 
byt obznat.miony. 

Zitmie polskica 
Z 1--'"·~-~ l·11P.h8'Jlicb Warm.U i ~faz~lf 

Puck. W ręku niemaeckiem znajd!u·je 
się następujące. nnajątkii. większe w powie
cie puokim: Amafaenfolde ( ?) (179 ha.). 
Celbow,Q! (600 ha.) 715 \ha. Dain.a (Tannen
hof (99 ha) 115 ha. Dęboigórz, (185 ha) •319 
ha. Glinki (172 ha) 240 ha. Hohem.see (?) 
(207 ha) 374 ha. Klanf.ln (282 ha) 414 ha. 
J(reitsf el de ( ?) (76 ha) 129 ha. Krokowa z 
folwarkami (1049 ha) 2224 ha. Leśniewo 
(164 ha) 170 hai. Lul>0tci.n (256 hai) 566 ha. 
Lebc2 (Lebscll) ('287 ha) 407 ha!. MJ:e1resze
wo vel Mieruszyn (Bronha1Usen) (296 ha) 
667 ha. Obluz Stary (253 ha) 379 ha. Obluż 
NO\\Vy (198 ha) 278 hal. Oda~gowo (242 ha) 
415 ha. Parz1rowo (233 ha) 403 ha Pól
chow ek (Buchenrode) (388 hai) 758 iha Pol 
czyn (147 hai) 311 ha. Ra<loszewo (241 ha) 
331 ha. Relrowo (388 ha)682 ha. Rzuce-

Panna do łowarzvslwa. 
Powieść Ksawerege de Montepia. 

i5) 
(Ciąg dalszy). 

Od tego jednak czasu mies-Zlkadą.c w 
Paryżu, pozbył się dai\v.oo tej chlopskiei 
St'korupy ;i' prowadząc cygański żywot a 
późnteij na służbie u filip.ai de Gairennes, ha
bral na.logów i· sposobu zachowania s1 ę , 
które go zmieniały nie do puzna.ni.l'. 

Mówił z łałwOIŚaią i z werwą niewy
czerpaną. 

- A1kice.nta chłopskil,e nie pozoo~a!y ani 
śladu, oprócz tego ltotr umiał Sttę 1 b~erać 
i pra.wi·e elegancko wyglądiał. K1~Jy mu 
przyszła fan.taiZya ubrać ~ię w. suknie ~we
gio parna i iść m bail Bullier umizgać się do 
tad\nych d;ziewczyn, lbrałY1 go 0-ne 1 a w·sze 
za studenta i n:e okazywały Sitę okrutmej. 
szemi dla n iego ja:k i dla ill!nych. 

Zapaliwszy dw1:e śwvece, rzekł, przy
patrując snę sobte w zwiercialdle: 

- Pan bairoo ma sluszruość zupeia.i .. 
NiepodlOb.na, żeby mn~e ik:tOl poznał n.i v. s1, 
szczególnl"ei ieżeli sobie poii;ytezę 7. jego 
garderoby jedno z jego 'S'Zyik·OWL'!Ych u
brań. 

Przyszedł do gabinetu tualetowa~o fi 
Jipa, wyjął z szafy, czarny tużurek, ~ami
zelkę, 1spodnie i W/łożył je Jl3l siebie, do te
go pOIWarżnego stroju d()i(}iat pałet<}t le'.ni t
Jegancldego kroju al ciemnego loolom. I( :a
wat a1llasowy i naw1y jedwabny kapelusz 
dopełniały prz~brania. 

Dokonawszy; stroju, stanął przedJ zwfier 
cia<llem i przeglądlając się, uśmiechnął się 
z zadowoleni em <lo swego obrazu. 

XXXVII. 
5)'1l1J MikołaJai Ven.d.a:me astotnie wy

glądal praw!~e na prxyzrwo'.1ego czfotwiieka. 
AJważne jego· ubr:attre, twia.rz s.taran-

Z Wiei. Kr Poznańskiego. 

Wlieic w Krobi oobyl siię w. n1iedzielę na 
.sa.I_i p. POlmorskłego. Zagaiit go i przewp ... 
dmczyr mu P!· Zó~kowski z G-Oiduri01Wa, któ
.ry oświiadczyt, że Konnlitet powfatOIWY za
mierza w. kaMej parafii założyć Towarzy
stwo wyborcze. Następnie przemawiał 
poset ks:. prałat Stychel, który według 
„Dzienn. Pozn." pomięd:zly innetn\i -0mawnal 
sprnwę koloni.zatorów apelując dOI optnii 
pwbJicz.111ej, która: wobec sprzedarwczylków 
powinna. być nieu·blaga1ną. Prezesem Tow. 
'WY'OOI1cz,ego wybr.ainy zostal p. fr. Maćko
wrj.ak, a skairbnikiem p. Wł. Szulc. Dla Jh>, 
szczegóLny;ch parafii wybrano. mężów zau
farnia. 

Gniezno. Wysokie odznaczenie. fa.
brylka ~1.kiierów i gorz.clnia konl"alków B. 
Kaspro\.Vlicza w Gnieźni,e, fi.li:a w Berli~1ie 1i 
Hamburgu, odebra~ai -na ·oidbyteij \VI tych 
-dniach wy,starwie fachiowej, urządlzonej 
przez związek wlaścideli kawiairni i:Y.er
wszoirzędinych w Niemczech, za likie;ry de
serowe, •nalewk~ z O•W<»cam~,, ikoniaiki, Man
ru h t. d . . aż 3 nagrody: nagrodę hon()lrnwą, 
wi:elką nagrodę i ziloty medal. 

Pole:camy firmę B. Kaspr.ow~cza jako 
p.ierwsrorzędną świato!wą .mteresentom. 

Gniezno. Gmeźn,ieńsika izba karna 
wydala jak donosi ;,Lech", wyrok, zakazu
jąc~ rozszerzainia br-0-szurki .,Resurrectu
n:s", pon-ieważ broszur.a ta moglaby latwo 
pobudzić Polaków do gwaltów przociw 
NiemoQl111. Jest w mej mowa o woln.)ścir 
a wiiadlQmo, że ta w Pms.ach rzecz bardzo 
drazliwa. „Resurrectunis" odnosi się co 
do treści do Królestwa. Gnieźnieński „G. 
Anz." swej OJO!tatce <> :zasądzenliu tej bm~ 
szurki daje tytuł: „Polnische f rechhei
ten'1. Stósowmejszem by by.to: .,Deutschcr 
BlOdsin!n". 

Gniezno. Ndemcy w , polskich instytu
c-y1adh. W ,,Lochu" czytamy: Dotąd 1111e 
nastąpiło. zaprzoczen~e podanej przez nas 
wiadiomości, że dyrektorem „RoLnika" w 
Żninie jest Ni·e1miec. Wl~adomość za:teim 
widorcznie prawooiwia. 

Poznań. Tutejszy kościół farny ·ob
chodził w środ~ dwuisetną rocznucę pośwtlę 
cenia. Karn1:eń węgielny pod kościót far-

.nie wygolona da1walyt mu 'P02ór jaikiegoś 
plenJ:·poteinta, urzę<lnilra, a.genfa giełdowe
go lub lekarza-. 

Zatchwy;cony, tak ·udatną metamorfozą, 
w.yszedl z gabinetu swegO! pana i \.VZią: 
z biunk.a: portfeil adwokata, wypakowaiw
szy go staremi iaktamii. 

Zairz;a.W1SZY do portm0inetki, w któ
rej zna:idiowafo silę ktłka lUtdiorów ookol
wiek drobnej monety, wysz.ecH, zamkną
w.szy drzwi zai sobą, udał się <l!o stacyi do
różek n kaiz.at ~ię zawieźć na dworzec pół
nocny. 

Dwie godziny miał je'Sżicze przed so
bą, a żo~ą<lek dopominal się o swoje praiwa. 

Wszedł do pobliz.k;iej restamacyi ,i 
starał si.e iaik najprzyjemniej prnepędzić 
czas w oczekiwaniu północy, d1rwl~11u odej.
ścia p-Oleiągu,, który w dwie godziny później 
przy\Vliózł go do Nanteu.il-le.-Haiu<l!DU.n. 

Znając dobrze tę miejsoo"\Vl{}ść, wie
dział, że jedynem miejscem, gdlzie mógl 
sli 1ę sdhmnić, był hotel Dwor.ca '.kolejowego. 

UdJal się więc tam, z~<lail ·J)Olkoiu, po
łożył się do łóżka· ł zasnął snem &i~ębokiem 
a obudził ·Silę diop:ero, kiiedy, słoń-ce' już by
ło wyso~m. 

Okofo wpót <lo dziesiątej starannie się 
ubrawszy i zawsze z portfelem pod pa
chą wszedł do .ogólnej sailU hotelu. 

Gospodarz wz(lął go za młodego urzę~ 
dln~ka sądo\Vego, przystąpił i zapytał o 
rozkaZY! z ina<lskaJkujq:cą grzecZJlOlścią. 

. - Każ mi pan Podać śruiadanie -
rzekł mu Julian -a później b~dę pana pro
silł o pewne wY}aśnieniia, który.eh potrze
buję. 

- Biegnę obstailować śniadanie, na
tychm!:t3.1St pawracam tbędę gotów służyć 
panu ... co 1pan każe sob i ei jeść podać 

- Co masz najlepsz.egd? 

- A jakie wiino? 
- Na}stars:ze, jaki'e znr~e sdę w 

płwnt.cy. 

~·uy:_:})QłotyLks;_,bi~P -~s}{ł l\:azmuerz tnai k_tórd stat1, ,fł, obyd\va:j: spańfl .tak· nie-· 
książ_~ <;:zairton'skf dnia 15 maj·~ r. 1651. .. 1SZC'Żęś1Pwie na dól, te Jetkm byf rrat)nch
~ec-~a1 d~onal 1 ks. biskup ·Hieronim mtast trupem, a drugi odniósł bardzo nie-
W!ierzbowski ~ '27 września .1705. bezpieczne obra.zema. ·· 

· . Poznań, . Zty prz}"kiład idzie z góry - Bytom. Nowe pismo polskie. Od l' 
dotyczy to zwlaszcza hasla: Swói db swe- października za~znie wyc~ W1 Byto.·" 
go! . Po tym względizLe p~zą z Wronek miu na Górnym SląZI<u (Beuthen, ·Ober-
do „Gońca ·Wdei." co następuje: sdhlesiem) pismo tygodniowe pod tytułem: 

Nieraz biedny rzemieślnik 11 kupiec mu „l(ratna pow.teści". Celem pisma tego ma 
si patrzeć z bólem serca, jak rodak ciężko być umożliwienie jaik najszerszy.in korom 
zWraoowany grosz niesie do obcego, 1 rozkos.zowanfa się znakomitemi ri cie!ka
tam swe zamówienia załatwia w obcym wemi powieściami literatury nasxei ii '.'.>.
języku. Po -części przyiklaidl i-dzie oo tak .bcej. Wydal\vcą tego pisma jest p. Zygm. 
~wan.ei irnteligencyi, czego l{faje najlepszy Marwieg. Zwra·camy naszym czytelnikom 
dowód/ ks. prob. Sziramkowski którY inie uwagę na nowe to wydaWlllictwo. 
dosyć, że przez 36 Lat rnłe swe 'obcym wy 
wierżaiw1ał, lecz ikazal w. tych dnńaich plo- Bogucice. Przed wY1dzfa1cm obw1odo-
ty naprawiać Niemcowi, pomimo że ma kJtl- wym w . Opolu stawa:l w ty.eh dniach iks. 
ku cieśli, którzyby; chętnie prnce te wy- Skowronek z B.)gucic. Choozil·o mflan.o-
konaHi. wicłe o od'ebranie ks. Skmvronkowr po-

Czy już nie ma dozoru kościelne o, zw01leństw.a na sprzed1a:wa:nie i rozszerza-
Jub czy ci panowiie s?ę rzeczyiwiśOJ.e boją nie wydanej przez siebie kis1ążki modme-
ustai otworzyć? To.ż i dzwon pękmięty i wnej „Dmga do ru:eba", a tJi z po\i.roou za-
już od 2 lat raz-i S\yYJn przeraźliwym. ie- mieszczonej tairże pieśnP doi Najświętszej 
kiem usz:y: naisze. Panny, w której grzesznnk ją blaga o ra-

Nieruchomość przy pla,cu Wi:lhelmmv- tunek w biedzie, o pomoc przeciw nieprzy-
skim, d'a:wniejsze probostwo z śl~czny;m ]aicioJom oiczyzny naszej, ,i przyczynie·nie 
ogrodem, sprzedał pan Krrzyżainkie\V\ucz, się u Bogai za naszą ikoroną. 
dyrektor browaru w Grodzrisku, tutejszemu W tym ustępi'..e dopatrzono się wiel-
resta·urato.rowi p. KammleroWi za 42 tys. iki1ego niehezp\' .eczeństwa dla pa-I1stwai pru-
marek. Pan Krzyżankie\.vicz nie potrzebo- skiego. I(s. Skowrooek jetlnakowoż wytfo 
·wa~ S'pirzedać Niemc·owi, gdyż domostwo maczyl sędziom, że p-OiWIYższe slmV<ll maj~ 
procentuje sfę po 7 proicent, a kupca Pola- znaczenie symboli'czne, t. j'. że pod stiowiem 
,ka bylby zawsze dostat ,,nieprzyja1ci.el" rozumie się dyabla, który 

jest nieprzyjacielem duszy naiszej, a'. pod 
słowem ,.10•iczyzna" niiebo, do któriego 
wszyscy, jako do cjczyzny, ·dążymy, cary 
ustęp słowem ma to znaczenie, że:by M. 
Pairnnai bYiłai nam pomocną do. osiągnięcia 
kornny ni·ebieskiej. Sąd uwierZ'ył też wy
"'NO'diQm ks. Sko1wronka i przyznał. że sł,o
wa te ni'e zawierają .ni.c, coby mog!o. zgor
szć lub podbuirzyć ludzi, 1 dlatego u.w1o:ln.it 
go od wszetkiej winy 11 kary. 

Ze Śiązka czy li Stare) PolskL 
W Gliwicach blacharz Zurke Illie zarpła

cił poda tików, więc przybyił do niegOI miej
ski egzekutor, aby mu zafanrować szafę. 
Zurke i jego żona jedJnak na ń0i nr,e 'Chcieli 
zezwolić, chodzm za egzekutorem p01 izbie, 
a gdy tet11 chciiał przylepić .im zna1neg0t „pt·a 
ka" papieroiwego, wtedy albo Zurke albo 
jego rona stanęlti przed szafą lub iJnnytm 
prz.echmirotem, więc egzekuecir nie mógł 
przylepił, chy\])a żebY1 był przylepił ptaka 
na ulbranieZurkego lub jeg01 żony, W koń
cu jednak egzekutQr zręcznie przylepił 
„ptalka" jako znak zafantowania, ale Zurke 
cz.emprędzej „ptaka" ściągnąf i przylepił 
go egzekuł:Olrowi: nai plecach. Przy term po
wiedziiał: „W-ytnoścf.ei się, teraz wy jeste
ście 'Zafaintowani". Egzekutor doniósł o 
tem władizy, a ta sta:w.1ta \Vll\iosek o ukaira 
nle Zurkego. Pionieważ Z. był już kilka
krotnie karany, dlai tego sąd ław1niczy na
lożyt nar niego 6 tygooni wtęziienia1 , jego w
ina ma zaiplacić 9 mareek kary. 

Dąb. Straszne nieszc~ście p.rzyda
d'arzyilo ~ na tutejszej lmpaln.t. Dwóch 
górników zatrudnionytch było wymierza
niem roboty. Wtem z1amal.a się drabina, 

,_ Ba1rdw dobrze, pewfon Pomard ... 
Będzie pan kontent niezawodnie. 

Julia.ni pozostał sam, siedząc za. stołem 
na którym ostenta:cy}nie położył portfel 
wypakowany staremi ia'ktatl1/i. 

W tej chwiH ikilku wdeśTI)laków świąte
cznie wystro}ony;ch wesz.to do salt. 

Julian poznal jednegvi ~ nkh, j.aiko bo· 
gatego fermem z okolicy. 

Wieśniak sękatym swioim kf.Jem ude-
rzył gwałtownie w podłogę. 

Przybiegła służącai i z.apytaił:a: 

- Co pan()W~e rozkażą: 
- Butelkę białego i coś eto zjedzeni~. 
- Zimnego mięsai? 
- Dobrze, ai przytem kawafok sera. 

Niezd,rowo pusziczaić siię w podiróż koleją 
z pustym Żlolądldem. 

Stu>żącai pośptesZ!llie usta:wifa talerze 
i szklanki na ser.aa1·e, stużące'j za obrus, po
czem przynios.la dvleb, wiino i porządny 
kawal pieczonej cielęciny n.a.i ziimmo. 

Gospodiarz powrócił dioi Vendama: 
- Otóż jestem nai pa.ńsacie rozkaizy -

rzek! - potrzebujesz part czegóś się do 
wiedzieć? 

- Tak jest panl:e. 
- pytaj rrmt'e pan, odpowiem, jak bę-

dę mógł naijlepiei. 
- PrZY'.ie!chalem dziś do tej miejsc;)

wości po ra:z P)lerwszy, i radbym w~edzieć 
jak daileJroi ztą<l< znajduje się ferma jedne 
go wi'eśrl!l:aka nazwiskiem Mikołaj Ven
dame? 

- Słyszą{: \v:ymówi-One n<azw11sko Mi
kołati.a Vendame, fermer krający przepy
szny kawał oielęciny, 'Odrwrócił gtowę ~ 
sp.oj rzaił na Julian.ar. 

- Nie masz pan szczęścia, mój panie 
- rzekł gospodairz hotelu- 1.- nDepodobna 
mi oopowiedziee na toi pyt.anie. 

- Dla czego? 
- ~iero od roku trzymam ten za-

Z innych dz!el<.tfo P~lski. 

Rusini galicyjscy jako agenci e111.łr;-ra
cyj do Prus. Ksiądz łfanick!: , greoklO:-kaito
Liidk:.t p1ioboszcz w Rud.n~e po.d LwoWe!ITl, 

'.Założył w. Nowym Ba.enmiu „Komitet na
mdny", który postal\vil wbie zai zad!alnie 
w1yprzeć emtgr.acyę robotników p.o!s.kt:ch z 
Gali cyi d-0 Prus i zastąpiić ją em~gracyą ro
bo.tników rusif1skich. W tym celu ks. Ha
rncki wsze<ll w układy z rządem pruskim i 
zobowtązał si~ dostarczyć w. r. 1905 do 
Prus 50,000 robotniików sezonowych, a w 
przyszłym roku, 1906, 200,000 z Gaihcyi, o
-ezywiście samy.eh Rusi,nów. 

Przy tym układzie obniżył place ro
botniika na minimum, byle tylko, praic.o
d!arwcy zam::twiaLi potrzebneg'OI robotnika w 
jego b1:urze. Gdy at-oli prziyrzeczerria swe-

„ _225 ___ ,._ 

lkla<l .1 żywej duszy nie znam w Nainten~ł-
1le>-Haiudoiru o.prócz tych, iktórzy mnie za-
1szczycają swoją klientelą... a: osoba.i, wy
mieniona. prnez pan.a, do .nich ~e nail-eży. 

Permer odez.wad s!i.:ę: 
- Ja jestem tuteiszy. - rzekł, mogę 

pana objaśnić. 
- Balrdoo panu będJę wdzi.ęczny. 
~ Czy to do fenny Miik-Oiłaia Vemhł

me, czy te·ż do niegro sameg0< masz. paFt 
interes? ,_ 

- Do niego samego. 
- A zatem nie potrzebuiesz pan chJ1-

dz1ć do fenny ... 
- Dla ·czego? 
- Dla tego, że dam, ruchomości, płu-

gi, wszystko jednem słowem przeszf ego 
·roku przeda.ne z0stalo :prze:z władlze sądo
we... Jeżehi- jesteś pani notaryuszem, ,czy 
tam adwiokatem, jak nai t{)f wygiłą<liasz, i 
przyjechaleś odebrać pieniądze od Miko
laja, ro najl~~tej pan uczynisz, powracając 
pierwszym pociągiem tam, ~ąd! prz.yjecha
leś. Unikruicsz pan n~eipotrzebnych krJ-kóW. 

- Sądlz1lem, że Vend.amowie ·dobrze 
się mają - rzekł Ju1iain. 

f- Mieli się cliobrze, mój kochany pa
nie, aile to już dawno temu... Teraz. gniją 
z nędzy.„ m)ieszkają :w, takiej ruderze, w 
którEij nie dhcita.Jiby1ml śWiń sw-0ri-ch, uczci
wszy uszy, po:mieśeić. Matka- V endairne 
leży nawpól spara1iżowana na nędxnYJl11 
tap~zanie a i Miikołe.i nie wiele lepie.i siię ma 
od swojej żony„. Była chwi1a, że mieli 
niemało pieniędlz.y, ale pow:0li pola, rucho
mośai, :na·rzędzf,la, wyprzedarwać zaczęH je
dno po drugiem. Biedak mógłby stanąć 
zoo wu na nogi, bo to baJrdizo wczciwy czJo
wiek i <lziie1ny robotnik, którego wiszyscY 
żałują, a ja na1pierwsey, a!łe ido tego mus1at 
byi mieć swego chfopcai przy sobie., a.bY. 

1 

f!lU pomagał. • . . 

(Ciąg dalszy naśtąJł1)'. „ 

,, 



ctJ-al"du ·aostawy. 50,000 lud:u rue mógł.~ 
'ł~' ·gdy± doota:rczw ty.lko 7000 hidzł, • 
z czego · prżesU01 1000 ucielkł-0 1 Pr:usacy 
rozwiązali Z nim nmorwę, cofnęlł \V!SZ.YStkie 
czYnl'on.e mu ustępstwa, usunęft· x biura 
pracy urzędników Rusinów„ ·xalecanych 
przez ru~'ński )('omdet narodny 0 i' ks. Ha ... 
nick.iego„ Nie zrażony tern ksi. Hainitki za-
1oiYł \VI Bieruniu własne ibJurn p. n. „Fełd
.arbeiter-Centra:lstelle" i znów d10staricza 
prU:Skim pracDdawcom mbotniików. - W 
Bierunju (istnieją więc dziś dWa: hiura: u
r..zędo1we i bium pośrednictwa pracy iks. 
fbnłckiego. Pierwsze :\veszłlo w ttkla<l' z 
biurami pracy w GaLicyi, drugie zaś wabi 
ku sob~e chło-pów, a su'.lmia1 ikapta1ńska Iks. 
Han,·ckiego, który na tych robotnnkach z.a
iarahia1 znaczne sumy, ściągau1e Potem z 
wyrra:'groozenra robotników, ulatwi01 mu a
gitacyę. 

Izby rolnicze pruskie dio1magauą się, w 
myśl zawartego kontraktu, wytącz1nie ro
botnf\ków rus.ińsikkh, tymczasm w braku 
wchże są także robotmcy po.tscy, których 
ks. ttanl1cki dla zarOlbku diostancza. Chcąc 
:atoli .uczyn[,ć zado>Ść żądaniu izb 110,ln1kzych 
])ruskich, agnt w sultarnni,e nanna\\.via robot
ników sez.Oinowych, aby przechJdzll.t na 

· obrządek greoko·-katolicki1 J wypisuje w 
ich książeczkaidh sluż1b-.J1wych <leklJarncyę 
tej treści: .,Podpisany perechoidyt diobro
·\\1olno przy świdkach z oibraldku łatyńskDi
ho na obr11ad hrnckfj." Podpisani św1iadlko
'\ ie Micha! Sztyik i Andrzej Tuziak 

Oto jak si~ robi rusińslką emigracyc; 
cJ.o Prus pod patronatem pruskim. 

I ) .z . 

\\Jiadomaśti ze świata. 
~iemcy. Na zie7.Alzie soieyalistów, 

który sJrę \V zeszłym tygodniu 1odbywal 
'\\ j eme. potrócil przywóct:z.ca s-ocya:li
'tyczny Belbel w mow.ie s\\-ej o stosunki 
rosyjs.kiie. porÓ'\\rnywając z nf ;emi stosunki 
w Niemczech., i powiedział: między inne
mi: .,Wailka w' Riosyi tkwi rządom więcej 
"'' kościach an~żeli myś~my. Rządyl mają 
1iiestychany straich (we.sołość). Obawiają ·· 

i ę bowiem, .aby iskra rozpalająca ni,e prze
sko~zyla .a,o, Niettrni.ec. (Glosy: Prawda!) 
Ody t.am w Rosyi, gdzie robotnicy nre są 
fia]eżyiaie zorganizowani, spra'Wa ta1k st01i, 
do czego t:o dopieroi może przyjść \V Niem
czech, gdzie cale bataJl.iony, a nawet cale 
pttłki praiwie zupeln!:e z. socya>lnych demo
'krat6'w się składają (oiżywio.ne pirzytaki
·wanie). Do tego, gdy się zwoła rezerwę i 
łain!dwerę, •to będziemy mielł wogóle sa
mydh so:cy.aJnych demokratóyv. Wielkie 
blędy popetrn·one w p;olity.ce koilio111ja:lnej, 
błędna polityka zagraniczna rządu ruierniec
l<iego, · wszystk()I to przysparza naa:ni zwo
leooiików i przyjaciól. Potrzebujctrny tyl
iko z tego materyału należy:cie sikorzystać. 
z :prnw wyjątkowych nie rommy s-Olbic nic 
one robią naim najw~ększą uciechę (W eso
lość); z powodu ty.eh praw bawimy się 
:z Policyą, jak kot z myszą (Wielka: wew
tość). To jest p.rawdziiwe gaudtum, nad
iwyczajna raid:Ość. (N:eustająca, burzliwa 
Wesol<ość). Największą uciechą }est opo
wiadać sohie, jak się policyę wyw~odto w 
wie. Prawda, że tedy ~ •{)l\,\l'edy kogoś 
z nas wpakują do wi.ęzienia, aile to !Ilic n:e 
-szlmdlzł. My znamy w.ięzienie, at nieje'den 
2 nas nie bywa uważa.ny zai całego' czto
wieka, gdy,..,. wiięz·eniu nie siedział. (Porta
kiwanie). A gdty chodzi o utrzymanrie i 
zacho.waJnf.e tewo, cośmy zdobyh, to 1i w1~ę-
2ien'a się nie obarwianny". (Oklaiskd). 

W taki sposób dodawal Belbel ducha 
swoim ,,towarzyszom", ai oot mu pr~.yta
~K\valu, darząc gioi huc'.ZIDymt oiklaskaJrnit. 

Z Holandyi. Prezes milfl!'strów h0len
<:J.ersk1ch de Meester .oświadczył pOiSlom, le 
1'lą<l holenderski w cfągu czteroletniego ~
kresu leg i1Slatury wmiesie w tiZbie Ui rewt
zyę konstytucyt1 celem zmiany ustawy 
',\'"Yoorczej, 

Szwecya • Norwegia. Pa1ryski1 „T em pis" 

ogłasza obeszerne spra.woz.danrie z ·~.la
rju swoje koresploodenta stockhdlmsJoego, 
Panai R. Puaiux, u króla Oskara. Oioiec ,foJ
r~PQłnldeinta. był przed woj.ną frainic~s:k.u~ 
.Pruską pastorem: ewangelickiego kosc101a 
f~an.cuskiego w Stockholmie. Spra~voz~a
nie za'Sltuguje na wszelką uwagę, l*l, Jak 
lisze korespcind'ent, król Oskar je przeci:Y-
1a1 i PVzwolił wysłać do Paryża. M.oze
tny <bać tylko krótlciie lecz wystarczające 
~tresZiezenie poglądó~ sZJWedzki.ego mo
n~chy na akt zerwainiia urrii dwóch naro
<i' ow .. 

I<ról mówił z głęibokiem wzr.uszeniem. 
~ar~ Mrweski pt'.:listąpiJ zte, tettn gorz.ej, 
~.~~ował złożyć na monarc~ od:p.>w1e

łalrmści sW1()je własne, a zagram.crnYJTI 
.~~om dać tlo myślenia., re to on, król 
~air uczynJt z.enV'alrie u'ni1l nreooiknb-
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nem, g:dy ~iad~yt, że nte·wrm.i mJ.~:. : jeWi~ ,,)eden z iJLCh ied.nak" źeSkoczyt: . Towar.zystwó dotn„ · ,,SOkół" w Alstadea.: · 
ści utworzenia nowegó. gabiJletti ' oońve.:. . . z doróżkJ. i chelat s~ę. ukryć. afo iO uJeto. ~. Rod.akcm ·w Alstaden ors w 
skieio Po . rezygnaicyi p . . Hagerupa i' Jtj[o.' Jest byty robotmk Piotr Snipe. Prócz te- okolicy 1 sąsiednim gnraz.dom, c19nnsflmY, 
kmegówi _:_ 27 maja. · · ' · · go stróże nocni pochwycili żyda NOseia dż w niedziele dnia 8 patdZiem-ka Sakóf 

,,MOge powied2litt ~ mówil ·król ~ Kre.nunera, tart 19. Znal~o przy nim . urządza zabawę pużegnalną dla odchodzą
że uczynilem dla .Norwegów wszystko, na rewotwer i wystrzelon~ laduakŁ Przy- cych do wojska na sali Grotloh, przy rzec.~ 
ca mi pozwalała konstytucya. Aie i.estem znal się on, że wespół ·zj nrezn.anemi: mu Ruhr. Początek punktualnie o godz. 4. 
tak samo królem Szwrecy)L, iaik Norwegii łotyszami uczestniczył w. naipadzie naJ WIH~- Program bardzo uro2'Jmaicony: gry i za.1>a
- nie mogę Podpisywać żadnego aktu, zienile. wy Sokołów o nagrody, ćwiczenfa n~ 
sprzeciwiającego się interesom moich poo- Dobroczyńca dzieci. Wuetki filantrop sprzętach, li. ćwiiczenia \.V@lne, a potem ta
d:ainych szwedzkikh. To COi mi Norwego- arrgOelsiki, Tomasz Jones Berna1rdo, zmarł iniec. Zapraszamy na naszą zabawę i sąsie
w~e .zarzucają, jest moja ścisla bezstron- w wieisk.iej posiadlośd SW1ej Mossford! Lo- dnią drużynę, bo kto zdolność ma, otrzyma 
ność, sumienie mi moje mówi, .le diziała- d1ge, pod Illfor&m, w hrabstwie :Essex. 111a.grodę. Zapraszamy wszystkich Ro.da-
~em ziawsze dla największego dobra obu Okofo 40.000 dziec'i, które wyrWa'l z nę- ków z Alstaden i· okolicy. Czolem! (3) 
moich ludów. d.zy i atmosfery występku ~ zamienił na Wydział. 

Norwega.wie zdetrOII1.izoiwal1i mnie, czyn pożytec.zm.yd1 obywateli kraju, opJakilwać 
ten' fa~szyw~e upozorowali kwestyą kDnsu- bęciz1;e zgon jego. Barnarda urodizil się 
łatów. Bylem gotów 11ść do 'vstatnich' gra- w roku 1845-tym; początkowJ. studyO!Wał 
rnic rozsądku„ lecz nlie moglem zgodzić się medycynę, lecz, mając zaledwie lat 21, p0-
na1 dw.'a odrębne ministerstwa. spraw za.- święcił sJę zupełnie ratunkowi1 dzieci u•licz
graniczinych, i0dpow1i.ed'Zia.In:y i przed Stor- nych, który,ch nędzę poz.n.al w szlkole dla 
thing,ierri i przed Riiksdagietm - i1 to je- ubogfich, jaiko nauczyciel dobrowolny. Nie 
szcze dawało naiwlię~szą sumę ręk.)jmL". rozp01rzą•d'za~ąc żadnemi środkami, zdołał 

·W końcu powiedeial król Oskar: „Nie, w ciągu lat kiilku zakiżyć jeden przytulek 
innej unii już nie będzie. Gi, co posiai1i nie- dla •chłopców, ai drugi1 dla dlziewicząt i żJó
sprawiedt.\ wość zbiorą owoce. Os01biście bek dla niemowląt. Z 'biegjem czaisu p-01-

je.stem przekonany, że żaden z myich sy- większyl li 'czbę tych zakladów do stu bti.
nów i wnuków na tr1<)>n Norweg1ui nie wstą- zko .• Nie odtrącal żadnego dz.;.ecka, które 
pi. Ani· królowa, a·ni ja,, niie życzymy sobie szukali0 u niego schronienia, a ta zasada 1 

rcnląlki z dziećmi. Gidyby kto z mej rodz.:- świetne wyinill\ii obranego systemu wycho
n.y byl na tronie Norwegia, toby mów~,Jno, waiw1czego, zapewniiły irnn sympatyę i po
nie że p0istępuje, jako 'król tego kraju, tyl- parcie materyalne publiczności an.g(elski:cj. 
ko jako mój syn - a ani ja teg10 n1ie chcę Gdy mu zabrakło futn<luszów, urządz.1ł w 
.ani żaJden z moiicih synów". patacu Krysztait-Owym lub też gdz~eindziej 

Wplyw0wy dziennf:k, wychodzący w wystawę swoich wychowańców i1 polka
Chrystyanii „Dagbladet", r.ozpisuje Siię ob- zy'W1atl jak id'zieici pomagają so'bie. wza:je
szem1e w myśl republikańskiej formy przy mniie \L jak im pomagać trzeba. Oprócz 
szlego rządu N0rwegi1i - głównie, ażeby przytułków w Anglifi, zatłożyl Barna:rido 
nie dopu1ścić, aby Nor·weg:ia stała się przed- farmy p·rzemyslo;we w Ontar::o „Manit·o
miotam ambicyi - czy intryg zagrantcz- bie, w Toronto szkołę 11olnkzą, agentury 
nych monarch ii i państw. okr,ętow1e, biurn wystawowe, SZPtiial dla 

__ _ g 

.Z ró.iny~r. stron. 
Pierwszym w nowym kw'1!rtale jest 

nin•ejszy numer „Wiarnsa Palskteglo". Sza
nownych naszych Czytelników prosimy u
s1:1lnie, ahy worLtw1e bez przerwy agitowali 
za „ Wiarusem P.olskiJITI" w. celu pozyska
nia, mu licznych nowych abP,nentów. 

MARXLOH. Dziś w południe odbywa 
się wiec Polaków z param Hamborn w lo
kalu p. Rosenthala w Marxloh, przy ko
ściele. 

Nordbogge. Robotn~k ikioleiowy Neu
haus został przejechany na śmierć przez 
poc::ąg. 

Ewing. Roibotnik Stier zatmdniMY! 
w porcie kanalowym zostaił przygmecio
ny przez; wagion do· ściany i pad'l na miej
scu trupem. 

Oberhausen. W walcol\vnt fabryki 
„Gute Hoffnungshiltte" znalazł śmie'rć ro
boi:nlik Seidenbeck. 

Berlin. tir. Pil·ckler, znany żYd·0.ż.er-
1ca stawa1ł w ty.eh dmach i{}'OOO"\.vnie przed 
sądem r sk.a'Zany z.osta~ za ]:)Qtd:burzanie ido 
gwałtów przeciw żydlOtn na 600 ma1rek 
kary. 

±±!!!L 

Rozmaitości. 
Napad na więzienie w Rydze. O napad.zie 
na· wiięziende w RYdze, o c.zem dooiosty już 
telegramy, „Ryżskii Wiestnik" podaje na
stępująice szczegóły: „W nocy nai 20 zm. 
Hum ludzi 1 -złożony z 30 osób, napadt_ na 
więziJe.nie centralne w Rydze, poprzecma
wszy poprzednio druty teLefonl'!czne. Na
pastnicy przystawiLi do muru drabinę, we
szli nań potem zsun.ęH się po sznurach na 
podwórzei. Tu·tad ·część .ich zaiczęla strze
lać do <lozórców więziennych, z. któryiCh 
2 zabito, a 3 1dężko raniono. Pozosta1i 
przez teni czas wypuśoi.Li· z ·oehl drwóch wa
żnyich przestępców puli.tyicznych, Jana La
·zooę i, Juliusza Slesern którzy zaraz zbie
gL1. Następnie ,o•tworz,ono trzecią cele, 
gdzie s(.edlzial niejaki M~kofai Orman, a.le 
ten. nie chaia~ wYjść z ce.Ji., pJd!czas tego 
sprawcy napadli na stojącego na warcie 
dozórcę S. Barana i zraniti g·ai wystrzałem 
z rewolweru. Starszy dozórca wiezięrUIY 
.W. Grikis, wszcl;ął a!larm, skutkiem które
go wypadła n·a pod'Wórze reszta dozórców 
fi odparła oopastn1ków, którzy tą samą drJ•
gą przez J}arkan1 murowainy, przeleźli z po~ 
wrotem na uhlcę. Policyanci Bujewicz 1 

Sinkiew11cz oraz stróż noony Ga1biński u
słyszawszy strza~y 'W\ stroń.ie .więzienia, 
przybiegli ZJ .ulicy Jarosla:wskiei, lecz na 
rogu ultcy Katuskiiei S{hltlrali 5 uzbrojonych 
ludzi :którzy na ich widok wsloocz:yli do 
doróili .r zaczęli uciekać. BoHcyanci wsie 
dlt oo drugiej doróżki i popędzili za·ucieka
jącymL Ci dali kHka· strzałów i ?:ab1 ~; Bu-

dzieci i przytulek dlar rekonwalescentów 
w miejscowośai kąpiel.owej nad morzem. 
Zainteresowanie dla swej sprawy umiał też 
utrzymać śród! pubhcznośai drogą licznych 
·broszur ·i książek; naiskutcczniejszern 
dziełem jego1 j}Ozostała książka: „Mói 
pienvszy Arab 11, jak zacząłem dzielo życia 
swego". 

„Arabami" nazywają AngUcy dzieci. 
wlóczące się bez opielki po uhicach. 

Baczność Rodacy! 
Sprzedaję naHevsze „Singera" maszy. 

ny do szycia", meble, kołowce, tabN.ce dla 
firm, na groby, stęple, oraz mrneisze tabli
cz.kii nai drzwF. Zabezpjeczam od ognia na 
do życie i śmierć, .ai osobliwile Towarzy
stw.a Sokole od przypadku n.a ćwiczilti, 
oraz dzieietl na studya i posag. Ka.rta I>O-· 
cz.towa wystaircz.y, a przybęd~. 

O uwzględni·en.ie pros.'L 
WALENTY NOW Al(, 

Altenessen, Bruckman:nstr. 92. 

Wlelln wleo polsll1 
w Marxloh 

(5) 

dla całej parafii Hamborn odbędzie się w 
niedzielę, dnia l października o godz. 11~ 
przed południem w sali p. Rosenthala, p.rzy 
koś~le katolickim. O liczny udział Roda
ków z całej parafii Hamborn uprasza się 

albowiem przyjdą pod obrady nadzwyczaj 
wa~ne sprawy. 

ZWIĄZEK POLAKOW W NIEMCZECH. 
... „milllilld'•m.111111m111„la'ls&r~•anBa1ucm:1&iaast18•:mnra1 

Towarzystwo św. Barbary w Bochum. 
SzairL T10l\Va'rzyistwai, które raczą nas 

odwiedzlilć w niedzielę, dnia 1 paźd:.zn.ernika 
zechcą przybyć na salę zaibmwy u p. fi
schedii.cka, ul. WJiemełhauserstr. 

Sz.alil.. pp. prezesL -zechcą spisać nazwi
ska swyich członków, którzy przY1będą i 
oddać je przy wejściu na salę. (1) 

Zarząd. 

Baczność Altenbogge ! 
Delegatem na p-0.v.ryższą miejscowość 

został wybrany Franciszek Peplinskl; mę,
żem ·zaufania Bolesław Skolmol\vskL 
W wsz.ystkich sprawach „Ziedn. zaw. pol." 
mogą si:ię członkowie do powyżej wymie
n ionego delegata udawać. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Bractwo Różańcowe Polek w Bochum. 
W niedz.ielę, dnia, 1 paźdłziernikat o 

godz. 4 po pot Różaniec w kościele św. 
Józefa. 

We wtorek 3 paźdz. po pot. spoiWiedź 
·w klasztorze, a w. środę na Mszy św. 
wspólna Komunia: św. O tJczny1 udzfał 
prosi Przełoisoo. 

Tow. św. Józefa w Altenbochum 
uwiada11rna sv,rych czkmików, iż w niedzie
lę, drlia 1 paiźldXierniJka odbywa się odpust 
Matk1 B. Różańcowej w tute}szym koocie
le. Towarzystwo przystępuje na: ~.erw
szej Mszy św. wspólnie do Komunirl. św. 
Sposoilmość do sl)CXWlierlzi 'św. w sobotę od 
p()łłudni.a. Ka!ZaI11ie polskle wt niedizłielę za
raz po Sumie o godz. 11 i po południu o 
gooe. 30 . O ja:k najliicl211iejszy ud~iat u
prasza Zarząd. (1) 

Wattenscheid. 
Szanownych Rlodaków z Wattenscheid 

i okolicyi ·zapraszamy na rurszą zabawę 
która się odbędzie w .niedzielę <linia 1 paź
dlliernL'ikai o godzini·e 6 po polskiem nabo
żeństwie, w. lokafo pana Zu:kensredra.. -
Karty można ·naibywać w lokalu po 50 fen. 
prz.ed czasem, a: przy kasiie 60 fen. (2} 

Polscy rekruci odchodzący do wojska. 

Towarzystwo św. Ploryana w Merklin«le 
donosi swym czhookom, iż w nieidz,idę, dn. 
1 września odbędzii,e stlę walne zebranie o 
godz. 3 po pol. Pos:edzerue zarządu o 
godz. 2. Prnszę o punktualne zgromadze
nie wszystkkh czlonków i wszystkiclt 
RocLaików, gdyż mam.y wtiele do załatWie
nia w sprawie naszej r·ocznicy, która tK 

się oo.lbyć 29 paź·d.zie11!1ika. Zarząd. 
Towarzystwom, które by jesiicze miai

ły chęć nam nadesłać zapJmogę na ahorą
giew, dlonosimy, że chętnie je przyjmiemy. 
Towarzystwa niektóre .nam pieniądze na
<llcsla~y, ale że nile był podany d·okladny 
adres, więc tych piemiędzyi t01Warzystwo 
nlie otrzymał-01 , zatem proszę wszelkie di<l!tki 
rnadsylać pod adresem: (2) 

Jan Wawrzyniak' w Merkliinde nr. 1. 

Towarz. gimn. „Sokór' w Dysseldoriie 
ur.ządtza w n!iedztielę ,dnJ:.a 1 paźd\ZlJernrika r. 
b. jesienną zabawę na sałi p. Stripek, ul:iM 
K:OOońska; inr. 252, na którą zaipraiszamy 
wszystkie nam przyicbylne 1!Qwairzystwa 
'vraz Rodaków i R-Odaczki z Dyseldorfu li
caki olm!Jicy. Zabawa roZ?QOCzniie sLę o 
~. 5 po pot Na paczątku ·klonicert, po
tem przemo\.v:y, deklamacye, śpiew i roz
m~itości. Nai końcu ćw!i'Crenia ginmaisty
c'Z'.11e. O godz. 8 tanuec. O Hemy ud:zi:ał w 
zabawie upraszamy. Czołem! (2) 

Wydział. 

Wielki wiec polski w Wickede
As"eln 

. odbędxre się w niedzrelę, dnt:a l październt
ka o godz. 3 po południu w sali p. W-eckra 
w Wickede. Szan. Rodaków z Wickede, 
Asseln, Niedermassoo, Kourf i o:łmticy u
prasza się '°' najliczniejszy udzia~. gdyż 
przyjdą waŻllle sprawy pod Qbrady. 

,,Związek Polaków w Niel'l\'zech". 
Uwaga: UprasL.a się pic;ma polske o 

pJ•wtórzenie powyższego ogł()szer.ia. 

Samopomoc 
łmpców t przemysłoweów pol

skich. 
Wszystkich Szan. panów kupców i 

przemysłowców polsk,lch z powiatu Essen 
zaprasza się niniejszem na zebranie, jakie 
się OO.będzie 

w Essen 
w poniedziałek, dnia 2 października o godz. 
S po poł. w sali p. Van de Loo, ul. Schti
tzenbahn 58. Chodzi o ważne sprawy, 
przeto wszyscy samodztielni k1.1ipcy i prze
mysłowcy z powiatu Essein korriecm1e. 
przybyć wi.nrui. Z polecenia ( 2) 
delegat „Samopomocy" na JJQwiat Essen. 

KORONKI czyści chemicznie i piem! 
PARBIERNIA OALLUSCHl(E, PRALNIA W 
BOCHUM. Tel. nr. 911. 

filie: Hofstede, Hernerstr. 2~: Hente. 
Bahnhofstr. ~. 73, 134; Ełckel, RObllnghat„ 
Hn, Lblen. Hattłqeo, Langendreer, · Wlttn, 
Auen, W eme, Lfitgendortmund. Marten. Ka-. 
strop. Wattenscltekł. Kamen.. Martea, Dortmand. 



Ubrania 
1 

do roboty 
k•~dej jakości, dla wszelkich zawodów' = po znanych tuich cenach :;;;;;;;;;: 

nabywać można w składzie firmy 

Herm. Cohen, · 
Ruhrorr, Fahrikstrasse nr. 49 

•••••••••••• „ •• 
• W celu i1owiękezenia interesu domo- • 
• wego sprzedaję: • 

I to j~~~!~;w!. d~~~d~itak I 
• 

1:wana ,.kara" do węgli, .M11g{el dobt·:iie • 
utrz:ymua. bardzo tanio, (6) 

• Szałaga "ft' Bulm'ke I 
: vYar:mers•r. 148. • 

••••••••••••••• --1\Tajlepsbe · -

MEBLE 
na Essen i okolicę 

I w Esse~:żGar;;;:str. 88. 

-

'' ' 4"' I ' \ I~ "' 
't: „. "!(. .„ . ' ; ' ' ' ' \. „ ~.. • ~ „. 

. . J 

N aj tańsza sprzedaż 

ze;-arków 
i 

llllS- towarów .złotych. Paleto ty 
., J Wielka partya. 

· b u d z I .k ó w 17ó po cz. 
pr.zeuło 20 gatunków od mr. 

Srebrne męzkie i damskie zegarki 950 pocz. 

dla mężczyzn i ehłopeów 
w najwi~kszym wyborze 

od mr. 
po cenach najtańszych= 

Taole ~egarkł do kopa1nt 325 p, c·. 

od mr· Derm. Cohen, 
;s a u m e r i sp ó l ka, Ruhrort, Fabdkstras1e nr. 4 9 

Rerne, ulica Bahnhofstrasse nr. 7 4. · 

~sf(ł~~«ł~ J Szan. Publiczności w Schon- ~ 
~ nebek i okolicy donoszę, iż ob- ,,. 
'11< jąłem z dniem 27 września fJiH. 

I Interes kolonialny j \I od p. Chudego w ·st•honnebeck '1$, 
W przy ul. Fl'iedrichstr. nr. 8. • ~ 
~ Prosz<t Szanownych Rodaków M 
I i Rodaczki o poparcie mego 11 
~ przedsiębiorstwa I 
! Ignacy Jó;~c;;;~; I 
~ w Sehonuebeck~ I I wlica Friedrichstrasse. nr. S. I 
•i*~W»·~~~ 
~~r< ...... t.,..:,.....""'.~·r""'~~~~ 

2 czeladzi krawieckich 
na ouże sztuki po_szukuje zaraz. 

A. Wojezyński. 
w Oełsenli'irchen, ul. Karłstr. nr. 7. 

~ ...JO....-: ... ~l""...,,,l"'<.....,.#"'<._~~ ...... ")..,,,6 

' • t ' : >: ', ~I"'!.' \ \ \ 

• :tt:it't • &a 
Nądzwyczaj tania podaż! I' 

Wsobotę, nie~~~~,!~m! _poniedziałek~ 
ł 

po nsdzwyetzaj •a11l~:h cr enaeh 

około 3000 krawató : plastrony, 

regaty i dyplomatki 
wszyatko po cenie 58 fen. za sztukę. 

Partya cokolwiek pobrud1'onych 

połkoszulków, wielko~ci każdej 
z czystego płótna, czworakie, para 25 fen. 

Bielizna normalna, spodni przyodziewek, 
Sprzedaż okolicznościowa! kapelusze dla mężczyzn, 

~bielizn dla mężem:vzn--.... 
Wielkie part) e okolicznościo,ve 

ob.n.wia 
dla m~żczyzn, niewia~t i dzieci sprzedeję 

po znanych tanich cenach. 

Robert Schlesinge.r, 
Bazar mód dla panów -· · -

BO ł.JDUft,' 
ulica Alleestrasse i narożnik uHcy Konigstrasse 

można nabywać w Księgarni „ VViarusa Polskiego" w Bochum, Malthcserstr. 17. ==========-==-----=-=-============== 
• , t • 

~ ··Najlepsze ~ 
i najtańsze obuwie u :.~:y ,Ruhrorter Ka uf haus' w Ruhrort 

Ubrania 
dla mężczyzn i eblopeów 

kałdego kroju i roboty 
== aprzedaje najtanitj == 

Herm. Cołlen, · 

ul. Harmoniestr. 36 • ul. Harmoniestr. 36. 

t!Hlt~tltm~1t•mmtlł1t~li-
~ 89' e'F.nO ł~ ! Ra..,z.-otć I m 
il Duisburg-Boehfeld ~ 
• Donoszę Szanownym Rorlakom i ~ 
~ Rodaczkom iż objąłem m 
jji skład kolonialny I 
ift w Duisburg-Hochfeld, · ~ 
~ ul. Bliicherstra~se nr. 11 pi·. »i 
• Proszę o poparcie mego przed- ~ 
• się biorstwa, ~ 

łl Michał Gomółka, I = ulica Bliicherstrasse nr. 11. llll!! 
uu•ilt1••*•••111nr~1t 

Za inseraty i reklamy Redakcya wo

bec publiczności nie odpowiada. 

I • Nt sza kaea pł et od złożonych I 
- Oszczędności ł I 
4 proctnt na każdorazowe Żf\danie 
4,•/2 „ za ~ wartal. Vo'ypowiedzeniem 
ł) „ za pMrocz. wypowiedzeniem. 

Kto ma. u na~ dr• czyt .złożony, choóby 
za półrocznem wypc1~ iedzeniem, a. kupi grunt 
od nas, temu wyd. a JI U& nasza depozyt 
natychmiast. 

Dobre 5 prorc,,n nrzynoi.\7.llCe hipoteki 
mamy zawsze na przcuaż. 

Bad ll<!l.'ł dzorcza: 
Dr. A. Chlapt1.tWf'ils l, dziedzic na Boni
k •wie. l!lwob 'f.łu · a i8ertrt u. właści
ciel Banku Rolnic ~go w Koscfanie. Or. Za
wadsłłl, lekarz. B. Rółia·st.i. waści-

ciel młyna, ltł .• l'ń.r3a1 g ospodarz. 

Zarząd: 
I". Lopińskl. dy1·ckwr. H. Brzezłaski 

k&syer. •t. 1'1ił a.Iski, kontroler. 
Adreaowaó trzeba Jak nae~puje: 

B2'nk Pa.rr,elaeyjny 
E. G. m. b. n. •Sten (Posen) 

Ub1~ania 
pod.ług miary 

dobrze i tanio 
== dostarcza - - -

Herm •. Cohen, 
Ruhrort Fabrikstrasse nr. 4~. 

' . 
• ~. "" ...... - • ...:: :-.. .... '* ___.:.Jl! 



mr .. 227. ~ ll8Glla11i wtorek 3·t• październik& llłł .. Rok Ił„ 

• r . j ... . 

pł 111 ladowe dla rolak6w'. .. 1ll . 0~'~1,trl•J p~wifł\»:ł. ogwi.1@!1 orąs spraw&• 11rodówym, polltyeznym ł 

W'Jcllodzł cod.ziftll.ł• ~ W"Yt.tktem 4wł p~wł•t•cZDl'ch 
PrudJ>lat-a kwartalna na poczcie l • ll$łOWYch wYtiosl 
l mr. 50 fen., a z odnoszeniem do domu 1 mr. 92 fen. 
•• Wi&rH Polski11 zaDisany test w cenniku pocztowYm 

I Imię late za Wlar1 I DJczyza, t 
Za łnser~ty plnci s~ za miejsce rządka drob11e20 cłrn oę-, 
ogloszema zamieszczone przed inseratami 40 fen, u~ 
czes~ OR!'~sz.a, .o.trzyma rabat. - Listy do „Wiar ii~ 
Polskiego nalezy frankować I podać w nich .dok.h „ 

pod z.niklem „t. polnisch" nr. 128. ny adres piszącego. R.~kopisów sie nie zwra'°lt 

Rednkcya, Drukarnia i Ksi~garnia f:nnjduje eiQ w Bochum, przy ulicy MaltheserEitras3e. 

Rodzice polscy! Uczcie dzJecl swe 

,rti,wlC, czytać i pisać JO polsku I Nie jest 

.~(J~klem, kto potomstw u &wemu znJem

~..t'fł •I• pozwoli! 

Prus.acy przygotowują nowy zamach. 
Do „Orędownika" ·piszą: Chęć Wr;e;

cławaa wplywania· ina stosunki naszyich Qbu 
archid'yecezyji datuje się ju'Ż od bhskor lat 
diwudiziestu. Wtedy we Wrocławiu zalJ
ż.ono pis11110 „Anzeiger", który, jak wyraź
nie wskazuje t.ytul, wie jest dla dlyecez.yi 
wrncfa.wskiei, dla której przedewszystkiem 
winien być przeznaczony, skorn wychodzi 
w e .Wnodaiwm, lecz także dla Qlbu· naszY1ch 
archidyiecezyi1, jaiko też dyecezyi warmiń
skiej i chełmińskiej. Po tym pierwszym 
dbjawtie Jµiekowania się naszemi a·rcltidrye
cezyami następuje w tym noku obja\v da
leko, bez porówna111ia niebezpie•czniejszy. 
A1kademia niemiecka w Poznaniu zaJXJwfe

· ctzia.ła też na, półro.czie zlimowe wykłady 
teo.J.o·giczne ks. dr. Zdra1ka J. dwóch innych, 
którzy się dali użyć za narzędlzia polity
czne. Zapewne będzie nadsk nia W'łaidiz·ę 
duchOiwną, aby klerycy uczęszczali na. te 
właśnie wyklady. Gdiy to nastąpi, rząd 
znajdzie pozór do niezgodzenia się na' usta
rno1\\';ierne przy seminaryum ducho1wne.m 
pl'ofesora wykładającego ten sann -przed
mio:t, jaki w akademi~ będzie wy.kładał 
ksiądlz obcy. Ostatecznym zaś wysiłkiem 
będzie zniesienie sem!naryum. 

„Princiiplls obsta - zaraz na początku 
staw czoło", aby się nie spełniło: „Sero 
medicina paratur - za późno preygtl·towa
no lekarstwo-!" 

Brak charakterów! 
Pod powyższym nagłówkiem wska

zuje „Lech" na brak ·wyroib·1oinych zasad1 u 
jednostek jaik u całego spoleczeństwa na
szego. Zastanawiając się nadi prz:yczyna
ntl taikiego stanu rzeczy pf sze .,Leich" po
między .mnemi: 

„Ale właśnie prasa naszai rnia1nowicie 
pozn'aJJ1ska nJe jest bez winy, wynlOsząc 

często osobistości po na1d mi.arę zaslug, a 
tem samem v<:>niżając u inny.eh osób }Yra
\vłclziwe zaislugL Czytamy szumne nekrJ
logi ·O lud.ziach. którzy nk dla spóleczeń
stwa nie zrobili, dogadz.a~l cale życie tyl
ko wfa,sne.j ambicyli i których całą zaslu
gą było, żeprzy znaczn.yan majątku1 pta_.01li 
trzy tailary rncz,nie na Pomoc Naukową i 
byli w Towa1rz.ystwie ŚW. wr.ncentego a 
·Paulo. T101 jest także jeden z poi\vo.dów dla 
czeg,oi tak dużo zer społecznych ubiera s·ię 
w togę powagi, poza którą brnk p-ośwt:1ę
cenia. i zasługi. JeżeL1 osobi.stość taka, pró
żna j.aik. dzwon,· w chęd odróżnt"enia się ·Jd 
szarego tłumu v<:>stara się jeszcze w ka:n
celaryi papieskiej o tytul, szambelaństwo 
lub order, to a-dmiracya n&e mai granic. 

A więc stańmy silę jako naród! zinajdu
jący się w tak trudnych, tak strasznych 
warunkach surowsz.ymi1 w ·ocenfaniu ludzi, 
nauczmy s .1ę odróżniać plewy vdi ziarn.a, 
wyrabiajmy w s-obie charaktery ze .spiżu · i 
bez blaigi, bez obłudy, która narodowi u
braJnemu w siermięgę n):ewoli nawet wobec 
w.ro-ga nie przystoi, służmy prawdzie i 
wostocie. Jedn.em słowem wnęcej s.zcze~ 

· r0ści, więcej charakteru, a 1mniei obłud.ty ~ 
.mniej p)O!\vierzchmvności W\ oceruiani'u Judzi 
i faktów!'~ 

Telegramy~ 
W i e d e 6. ·Sejmy poszczestółnych 

krajów koronnych rozpoczną obrady w 
bletącym ~siącu. . 1 _ •• , 

Peter sb ur g. Podpisano tutaj ro
syjsko-francuski układ handlowy. 

O d e s a. Prawie coduennie odcho-
dzą tuztąd znaczne transporty wojskowe 
na Kaukaz. 

Polacy na obczyźnie; 

Altenessen. W roku bieżącym otrzy
mał nasz poJski kandydat W\ Altenessen: 50 
głosów wri.ęcej, niż przed dwoma Laty. Dor
wód to naijlepszy, iż tutejsi R1odacy c0raz 
więcej się po,znawają na haikatystaich cen
trowYich. 

Pracujrny w zgoozl:ie i jeduiości ręka 
\Jv1 rękę z {)lfga1nem naszYJilll „W.iarusem 
Polskiim", a: praca naszai przyinies1re -0bf.fte 
ow0ce dlai naszej biednej Ojczyzny. 

Wyborca'. 

Prasa rosyjska a· Polacy 
\·v zaborze pruskim. 

Na próżno obawy wobec kwestyi 
narodiO'Wości'owej zwraca: uwagę w ied'
nym z ostaltnkh ·numerów, Wi artyikule za
tytulowanym „Zbyteczne strachy", peters
burskli „Syn Otiecz·estwia", wypowiadając 
przytem śmiało s·we poglądy. 

„Wyjście z tego labiryntu wzajemnej 
nienawiści i nJer-0zumłerna.1 - pisze pomie
nuony miennik - który luid!zj:e z początku 
zbudoiwali, a potem nazwali! „kiwestyą na-
1101dowi0śc.iową", już daiw1110; jest wSika:za:
zane mepod!legającą dyskusyj zasadą: 
„każdy ·naród ma· prawo. .do kuJturnegQI 1 

politycznego samorządu". 
Na nieszczęście jesz,cze wielu nie m<>

że zrozumieć tej tak ocZy\Vi:istej prawdy. 
Natknąwszy się na sprawę niairodowości()·
wą, nrektórzy dziala:cze sipóleczni ujaw1nia 
ją bądź tOI ni·ena~wagą bądź to ja!kąś oba
wę. Przyznaniu każdemu nari<}d!GIWa pra
wa samorządu kulturneg'° nie są przeciwni. 
dhętinte zgadzają się, by kaQ:idy naród mfat. 
swoją sz:kotę, swoją literaturę, swoją sztu
kę. Lecz; wystarczy tyHm napomknąć -0 
sa11110>rządzie połity.cznym, by ci sami lu
dzi:e zaczęU w olać: „Oho•, nie! Nliebezpie 
cmie. My prze:cież wiemy dla jaiki'ch skut
ków to pm wadu". 

I \.~ 1łaśnfo teraz te skutki uja\vnily się 
w trze.eh punktaieh Europy: na pólw'Ys
pie skandynaw1~kim. w Austrylo1-1Węgrzech 
i w Turcy11. Norwegiai już się poli1tycz111ie 
roedz):iełiłai". W ę.grzy dążą śmlialo ct.o tego 
samego. Kreta podobmeż; i jedynie ar
maty pa'i'1stw, które ogfosiły się za obroń
ców ,,ni·esz·częślii\veg1J1 ucnśn~oinego1 naro
du" p.rzes21kadzają Krede pofączyć się z 
Grecyą„. 

„Zwróć,o:c się do masy narc<lu - pi
sze dalej „Syn Otieczewstwa", - do tej 
samej masy, którai wprawia z.iemi'ę, za}mu
i~ się rnmioslami, płaci p0datk1i i dla któ
rej powinni wlaściwie Jstnieć wszystkie 
„kwestye" d\o na:rod101\viośdawej włącznie, 
Spytajcie tureckieg101 chłopa, c.:> dade' jemu 
Kreta n, co on tra-ci. jeśli zostanie oEia. przy
tą,czoną do, GrecYi.? 

Przed zdobyciem p-0Jl:tycznej sruroo
dzielności przez Bulga·ryę. i Ser·bię, natród 
turecki, przygnieciony despotyzmem, cier
pial tyHC10· nędzę. W trzydzieści lat p-o tym 
fakciJe tak samo derp~ nędzę. I chC!a!Żby 
despotyzm korrst.antynoipo·lski zdobywał 
Julb tracił }aik największe obszary· narodo
wi tureckiemu nie będ1z.ie stąd ani ,chłodniej · 
ani cieplej. 

W Wiednm, pmtwd.a1, despDtyzmu rne 
ma. Lecz. spytajc(e austryackieg-o, cMp1p,a 
Ju-b r()ibbmfka, co mu dała U'.nt~ z ,Wc:g~If1i, 

,r 

a odpowie, że mu to wszystko jednlO. 
Gdy np. szw,edzcy politycy chcieli Nor 

wegię nastraszyć wojną, sl)!o•tkali się z ni.e
zadowQlenńem własneglo niairodu. Op)tlnia 
puibltczna odraziu1 należydc oceniła w 
czem tkwi istota dziejów: „Nasi są~ied.zi 
chcą żyć samodzielnie - bardz0i pięknie, 
- niech sob.ie żyją tak, jak s.1ę im pcd\Jba. 
Przed1eż my na tern nic nfo tradmy. 

Prawd.tł!, polity;cy mogą powiedzieć, 
„Przypuśćmy, że naród nic nie traci, lecz 
dla nas skutki takie są nieprzyjemne". Na 
to można odpowaedz:: eć -. Urządźcie życie 
rozumnie, wtediy i1 skutków <lfa wais nf,e
przy,jemnyieh nie będzie. Sziwiajcarya skta 
<la się z Niemców, Praincuizów i Włochów, 
~ przecilez z fa.dien z tY1ch narOldów nie za
praignął diaitychczais ani niepodlegtośdą, 
ani przylączeniia się doi S'l!sl:ednich Wloclh, 
Prnncy:i t Niemiec. I ZI pewnością nie za
pragnie. Tak więc każdy, kto się boi, słów 
„polityczny samorząd", po1wilnflen iiść za 
prziyikladlem mądrych lud'Z1t1 i pamiętać rn
zumne chlopskie przysłowie: samal baba 
siebie baje, gdy niedbale żyto ż.nii:e". 

F1oigląd'om p!oiwyżej wyrażonym, nie
podobna ·odmówić sluszn1ośdi ~ śmiak>ści. 
Szeregiem podobnYich przykla1dów: <l01Wo1-
dzi „Syn Ot1eczestwa" że o.bawy pewnej 
części intel1gencyi r-0syjsikiej przed samo
rządem polskich PliOWincyi są .piłyinnem~ 1i 
wynika~ą tylko '11, dawnych przesą<l1ów1 i 
uiprzedzeń. 

Pola.cy nie mogą mieć am. sympatyi 
a1t1i zaufa1rna <lo biurokraicyi ros.yjs~ei, chę~ 
tnte łednaik wejdą w porozumieruie z. sp10-
le<cz.eństwem r·osyjsktem, gdy uzys:kaią ca
ly, nieogranicz-0ny samorząd kulturalny i 
polityczny. 

Renrnluc1ą 
groźilli. dość wyraź111e s-ocy.aJiści na: ostat
nim zje~ie w Jenie, a wyrazem tych 
na rnzf e pustyich g'róźb ma być następują
ca rezollucy :ai 

Ol:>owuązikiem klas pracujących jest 
bronić wszystkimi dostępnymi środkami 
praw już uzyslran'yich .i diobijaić się zupel 
negio. rów.noupria.wn1:enia. Burżuaizyai na
wet w SW()l(:h nai1bardziej na lewo posunię
ty.eh •przedstaiwiciel;:uch, ohawi· a si1ę ba·rdzo 
powszechnego taineg0i i róWlllegl> głosowa 
nia . Dlatego opiera się on.ai zaipro1wadze
nlu teg1J1 ostatniego w poszczególnych pań
stwach, jak również rozszerzeniu fil udJ1s
ko1na.Jcniu już istnhejącego. Ponieważ zaś 
poiwszechne, równe .t taiine gl•oS'orwainie jest 
najwiaiż1niejszym warunkiem rozwoju po.li
tyicznego klaisy no1bJ.tniiczej i poruieważ da
lej klasa ta jest tak co do swej liczebności 
jak tnteligencyi \i pracy najwazme1szym 
czyniniikiem w życm ek1oillomi·cznem i1 socy 
alneun państwa, muisi kliasai ta dążyć nie
tylk'O <Io utrzymania.i, lecz także do rozsze
rzenia p01wszechnegJJ1 praWJa głosO!Wanfa, 
jak rówlll.iież prarwa stowarzyszeniai ~ę. 

Zgodnie z tern uznaje kongres, że mia
oowi'Cic w wypadku z.amacihu na porwsze
chnie, równe, bezpośrednie .1 tajne gloso
wanie, lub na prawo sto·warzyszeń jest 01-
bioi\\Tiąztkiem ,ca~ej klasy robotniczej użyć 
wszystkich dostępnych jej środków w ce
lu 00/parc/ia zamachów. fako najskutecz
niejszy środek do obrony przedJ taiką zbro
dmą ·na kłaisie robotniczej, lub w celu WiY
walczxmi.a ważnego prawa zasaldnkze~ 
dJaJ jej wyzwt>leniaJ uwa,ża1 kongres „naj
szerzej zastosorwany strejk maoowy". Aby 
jednatk środek ten mógł być z JX}Wo<lze
nrem użyty, mus.i poprzed~ć go jaik naj
szersze ~powszechnienie organizacyj ro
botniczy.eh i pi:>iucza!rlie mas mbotn(.czych 
prnez prasę party!ną r pr'zet p:itstlmną i 
ustną .a:g)itacyę. 

Agiiacl!'il ta musi wykazywać wa
. żilość r J<;onrecz.nosć praw pont~cznych 

kla1sy robotniczej, szczególniej prawa· pJ
wiszechnegp„ tajnego, równego i bezpio
średnDego glosorwaniw i zupe!nie nieogra
nitzonegJ pra!Wa storwarzysze(J i oo<l211en
ne nadużyc.ia, któryich klasy panujące do
puszczają się wobec wb1otników, dz:· ękr 
swej wlaidz;y politycznej. Każdy czfanek 
stronnictwa jest obo1wiąz.a1ny wstąpić do 
od1po:w1iedniej orgainizacyjil zal\V\O<lowej, a z 
drug~ej stronyi każdy członek organiza,cyi 
:powinien hyć oocyaE1stą. Kongres pole-ca 
zarządowi stronnictwa wydanie po•pular
n~j bro1szury, Wi którejby po1wyższe żąda
rnai były uzaisadnione li jasno wiytlomaczo
ne. Broszura ta Powinna być iak najbar
dziej roopoiwszechniloną. 

Urzędowy hakatyzm 
w Austryi. 

Na1 .granrucy Galicy~ 1· Ślązka austr„ tuż 
prz.y miastach BCala t Bi·els.ko jest parafia 
kaitol. Komo1rowice. Skla<la się Jna z gmi
ny Komorowice i z części gmimy Bestwina 
-c1k·olo 3000 kartolików, zaś ze ŚJąz.ka austr. 
należą do· nliej gmina Komorowice a<l Biel-

. sko li część glmiiny Czechorwiice liczące obie 
ołoolio 300 kati0J. Wszyscy parafnanie są 
naimdowości polski:ej bo zaledw.ie 1 pro.c. 
przyznaje S!ię do innych n.aro<lowD•ści lecz 
~ z niimi można si~ po polsku porJeu'mieć. 
Kościół palra~falny jest nadl samą gramcą, 
lecz po strome galicyiskiej, a przy nim za
rnz 4 klasowa szkoła ludowa, która nJ1111i
nalme jest szikolą odrwuklaso.wą, 1ecz we
dług rozporządzenia Radry szJ('O}nej krajo ... 
wej ol:>Jwiązuje w niej i jest wykonywany 
plan ·nauk~ szkól cvteroklaiSowych. Po 
stro1me śJązk·iej w gn~inie Komorowke aĆf 
Bielsko mieszka okvlo 100 katolków i to 
PoJa!ków, a oikofo. 240 N~ernców1-lutró\.Y. 
Otóż ej ostatni przy pomocy furudnszó\'I 
związJrn Gustawa A<lblfa z.ailo.żyli li utrzy
mują dla siebie prywatną wymanf'ową, je
~nokla1so1wą, luterską szkolę. R-01umie s:: ę, · 
ze w szkole tej jest nauczycielem luter i to 
zagorzały hakatysta, że naukai odbY\va się 
w języku wyłącz1me niemieck1im. Spra'Wa 
ta niby nais Polaków nie obcho<lzffa bo 
każda kaiżda narodo.wość ma prawo z~kla
dać swoje szkoly, J.ecz wlaśnie ta szkiClla lu 
terska ma wielkie ale. AJ'bow.iem i zarząd 
tejże szkoły i· c. k. Rada szkolna J1kręgo ... 
wa w Bile.Isku, do której po!itycmie ta gmJ ... 
na· 1 szkoła· należy, starają s '. ę per fas eł 
nefas ściągać do niej dzieci katoliokµe. Ze 
zaś tamtejsi Polaicy woleli poSJylać dzi.cd 
do. s~l\!oty czteroklasowej w Kom~row i
cach, wręc też Rada szkolnai okręgowa w 
Bielsku zwróciła się pismem w języku 11ie„ 
ntieckiem z dlnia 14 marca 1902. I. 50 do 
Rady szkolnej okręg·owej w Bi.alei, bry ta 
za}rnzalai przyjmorwiać dzi•ec.i ze strony ślą
sk):ej do szko~y w Komor-0iwicach 1 zagro
zi'lai, że choć te dz1ieci uJwńczą u nas szklo
lę czteroiklasową, to jednak będą przymu
szone, by jeszcze przez. dwai Iata uczę
szczały do szkoły wyznani101\vej luterskiej 
w Koonorowicach ad Bielsko, bo p-owiiada, 
i.v GalicYli obiO'wiązane są dzieci 11częszczać 
dlOI s.zkoly szeŚ'ć lat a u n::ich ośm latt. Otrz.y
mala jednak odp<:>rwiedź, że szkola w Ko
morowicach ad1 Bielsko jako prywatna nie 
mai wcale prawa prz,ymusu szkolnego. Na 
tern się na raz.ie skończyło, lecz musz~ tu 
uczynJć dwie uwagi. 

Radia szkolna w B;elsku na określenie 
wspoml1danei gminy używa stałe nazwy 
Bait2'XfQrf, choć urzędowa nazwa jest Kol.. 
morowf.fce' ad Biel·sko; powtóre test tego 
przekonania, tż w czterotklasowej poJ~iej 
s~kole pubUcznej mniej s1e dziec.i nauczą 
111rż w prywatnej· niemieokJej jedn.01klasowej 
szkole hrtersklci. Tak!:e rozumowanie jest 
chyba więcej nj.ż karkolomne, a Rada 
szkołnai okręgowa w Bielsku Jeśli c~e b-yć 



lfvn.'Sek we~uą, to pi>Nłnllla 22wii!ąć wszy. 
stkłe szkoty qzteroklasowe J zalo-,tyć \v ich 
m.'efsce jednolkłaSO'W'e saoł'y; ~n:iowe 
t ntemkite. 

Z0stalem pro~zem \v Konrorow:i
cach z pacząt!kiem roku 1904. Wnet tia
Wiłla ~'en mnie deputacya z Komorowic ad 
Bic!.: k _ z pro.śbą, bym w tamte}szej szkiole 
udz dał nauki relig,ift dla dZteci kaitolickkh, 
aJe w języiku niemieck~m. Poni-ewaiż W1ie
dzrafom, że ta garstka d2f!e!Ci katoli!cknch 
które przypadkowo uczęszczają do luter~ 
$.kie} szkO'fy są narodJo\V'()Śd w,yłącznie p0il
skiej, więc odrnówJlem temu żą<liantu mo
itywując tern, że nauka religJi muSi1 być 
udzJe1aną w 1olczystym języlk.u dzieci. A 
.gdy deputacya na ten warunek się nie zgio
'Clziła, nie poszedłem ani razu d . .) tej szkoły 
natomiast uczyłem te dzieci w kancelaryJ 
parnfialnej i w kościele re11gili katolJickiej, 
rozumie się po polsku. Wnet posypały się 
11a mnie aż trzy ska1rgi ·Odi Raidy szkolnej 
okręgowej w B:elsku do mej władzy du
chownej · w Krnkowie, a '\v;yjaśnienia, ja
ki" em w tej sprawie przesiał, chcę choć \V 

krótkośa1 oglosić. 
W kaiżdej z ty,ch trzech skarg jest 

szkoła ta inaczej nazwaną. W pierwszej 
z dn. 14 3. 1904 r. ,,eine einklassiige evange
Jische PrJvat-Volksschule 1n Batzdorf", \V 

idrug.iej z dnia 14. 8. 1905 r. „Ersatzschule 
einer offentUchen Volksschule ·diienende 
Priva,JSchuLc" ai w trzecJej z dnia. 8. 2. 
1905: „Oeffentlilche Volksschule". Czyż to 
słyszana rzecz. żeby rada szkolna j.ednej i 
rtej samej szkole nadawała w oiągu nieca
łych jedenastu m;es,ięcy aż trzy tytuły!? 
Wytlumaczyć to, można jedy:nie ·chęcią u
krycfa wlaśc/lwego c1haraikteru tej szlro1ly. 
Grnzi na<lto taż rada po· dawnemu, wY,ko
llaniem przymusu szkolnego względem 
dziec,i katollickich ni1e uwzględnLJają.c wcale 
ich polskiej nairOldiowośor i 'ka·że je uczyć 
religrli1 ·wyłącznie ~:::> 'll~emi·ecku. Otóż o
świaidiczyłem na.i to, iż W1Y1ko111ainie teg·o .ro
dzaju groźb,y narazi c. k. Radę szllmlną ·o
kręgOiwą w Bielsku oo rp11oces karny o 1nad
użycie władzy urzędoovej. 

. Ałbowrnm parngr. 19 zaisadniiczych u
st<l1w austr. 1*J!Wiada najwyra:zmeJ: 
„Wszystkie narod1owości są rówinou.praw
mone li każda na.rodowość mai ni-ena-ruszal-
11e pra'W10 do zachmvania! i pilelęgnQIWaJnia 
swej narodowości i języka... W ikrajaich 
~amieszkaJY1Ch przez ki':lka IJl.arddowości 
naileży w ten sposób mządzić pubUczne za
l<:laidy nookawe, alby bez użyW.ania przy
musu dJo. nauczenia s:ę drugU.ego. jęz;ytka 
krajowego, każdy z tych szcze.p6w nairro
dowrych otrzyma~ potrzebne środl~i· do wy
ksztaloenia się w swYilT1 języ:ku. 

Więc stąd w:yiniJrn, że polskie d~ec1 
nie mogą być nig<lty przymuszone, by u
częszczały do . szkoły ni·emiecldej, cho6by 
s~ko.fa ta łJylaJ ikrzjolwą, a nf;e prywaitną, 
ani w'yz:nainilową ! Dziś też cały świat cy
WttiHzowiainy a inawet i Mlc>Skale uzua.ią za-

Panna do towarzystwa. 
Powieść Ksawereg"e de Montepin. 

56) 
(Ciqg dalszy). 

- I nie ma go? - zapytał J~~t::::~. · J 
- N;·e, 111ie ma. 
- Odz.ież on byl ten ,chłopiec? 
- W Paryżu, gdue niewiiedzieć, co 

robił; ale peWlnie nk dobrego. Drapnął 
ztąd, zostawiając reputacyę ostatlllie'go tai
daka. A·ch, urwl:'s, łotr nikczemny! Na 
szczęśaie nk o nilm nie w1temy. Pewno 
zdechł, albo siedz~ na galeryaich ! 

Julian, aby ukry'ć nJeprzyjettnne wra
żenie, j.alkiegO: dJ>Znait. uśm(echn.ąt się z 
przymusem. 

Pio chwilD odiez.wal się roOWlll: 
- A więc Mikolaj V eJndame m1aił tl"lkO 

tego jednego syna? 
- Miał także córkę.„ UltlaJrłai w służ

bie akurat póltora noku temu. 
- Jedną tylko córkę.„ umarła w służ-

bie aikur.at półtora roku temu. · 
- Jedną tylk.y córkę? 
-Tak. 
- A ia słyszałem o dwóch. 
- Ach! wjęc parn wiesz o tem! To 

praiw<l:ai, miał dwie: ale ta drug.a, Oa!bryela, 
'l1ie była jego córką, - ludzie .nar.z;y;Wali ia 
panienką. - To . .nae ta umarła, tylko. Tere
sa„. Gaibryela także odd!aną została do 
służby, i OOOJ to właśnie P')czciwa dziiew
czyna, cailemi siłami .potma:ga starym, iktó
r~ nazywa r:odzicam~ i przysyła im nę
dzne Siwou e zi.aisłiigii.„. bez n(ej umairli by z 
głodu. · ' 

· ~ I ~ OabryeJ,a jest w stużble? - za
s3d!ę,· że nauka Wl 1szlroilach etementairiwch 
rwinntai się otlbywlalĆ w Języku 1ojcz;yistym 
pyta4 Julian, I ' , • '· 1 l • r ~ . 

dzieci, ty4ko meik~lte wy.Ją~I jak Prusa.cy 
~ c. k. Rada s2Jlrolna okręg\lW'a w Bielsku 
~ łm1iego '7Jdama, ·oo tet teS ostatruef zdaje 
srę, że Slązk 3ll1Str. jeSt wlaśnie pt"O'Wnntcyą 
pruską. . . 

Dzieci ~lskJe z K OJnOrtowic ad Bielsko 
nie są bynajmniej poizbaw~ sposobności 
ksztakeniai się w swym ojczystym jęz.yiku 
i w swej ojczystej wi1erze katolickiej, bo. 
choć mieszkają ina S1ązku austr. to iedinak 
do sz1ld.o.ł'y czter~sowej \ l(omJ<rowi
caich mają 11aj'Cl:alej p<)ltora klmt. drogi. 
WI ęc też tu chętniie uczęszczają i ·chętnie 
są przyjmoiwane 11 to jest właśnie Niemcom 
solą w: J<ku. Albowiem OlliL pragną ·swą 
prywatną luterską szkołę przemienić na 
publiczną szklołę c:Lwukla•sOl\vą, że zaś swo1-
.icl1. dzieci starcz,y im zaledw/:e ina jednokla
sówkę, więc też ·chcą sztukowa:ć diziećmt 
polsk:1emi J kaplaina kaitolic'kai-Piolaika1 chcą 
użyć w tym celu za na.rzędz.ie 1; za naga
ni1acza do iiclh niemiecko-luters~iej szkoły. 
Lecz \\" tym względzi1e ·grubo ich zawiodła 
prusika buta )i bezczelnlość, dDstali też nale
żytą oidlpraJwę. 

Faktem jednak jest , 1ż nt'ektóre dz.iec1 
polskie uczęszcz:a'ją do ich szkoły, lecz wi
na tego, spa<la na karb bezprawnej agi'tacyi 
Zairządu tci szkoly i Rady szkolnej okrę
gowej w Bielsku. Mówił mli pewJen tann
tejszy !katolik, Pt0lrak, że mu zagrnżono ka
rami. gdyby swych dzieci nie posyłał do 
owej luterskiej szkoły, inny zinów, ró
wnież ka1to.Jiik j Polak w Komorow1ica,ch 
mi!eszk.ający nie pK>syła.il dz,ieci doi s\vej 
szkol1y, tylko do tamtejszej ·choć jego dzie
ci mtl's:·ały przez to odbywać d'wa razy 
dluższą drngę. W pierwszym wypa-d'ku 
mamy do. cz.yinienia z nadużyc,ie:m w1tadzy 
urzędaw1ej, ai w drugim z nileświadfomością 
i obailamu·ceniem rodziców, którytrn s!ę 
zdawiafo, że dlzteci ,ich nauczą SJię oid razu i 
po polsku i poi n!:emiecku. Tymczasem 
prziekonali1 się, iż ·iieh dz11eci nnczeg·o się 
tam nie nauczyły, bo dziecko p01lsikie, nie 
umiejące z domu aITTJi1 słowa! po niemiecku, 
choćby ucz.ęs.zczało do szkotyi memieoki1ej 
ł kilkai lat sluchak~ tam niemczyzny, to 
zaiw.sze będlzie siedzieć jaJk na tureckiem 
kazan~u i jeś~i· z takiej szikiolyi 1me wyszlo 
,głupsze, tJ. z pewnością Il!'e wyjdzie mą
dlrzejsze. Zaś hakatyzm' pruski tam panu
jący n(i1e pozwala ani1 iedneg01 slo'W'aJ po pol
sku powiiedzieć, i jak się d\Qlwia!duię, za 
wy.p.rYW;1ed.zenie stQwa polskli·eg.o. są tam 
podobno specyalnie wyznacz1one kary. 

Nai zak.tończenie ·niniejszego artykułu 
<liodaję, i:ż talk zarząoowi luterskiej szkoły 
w l(omorowkach p. Bielsku, jakateż c. k. 
·Radzie szkolnieJ okręgorwej w Bielsku me 
fyle ·cbod!1Ji o ksztaiłcenie d'Zdoci połsk1ich, 
dle raczej o i·ch german~zow.aini-e i luterani„ 
zowanie! To moje1 osdb1ste .przekonanie 
zmienię jak :najchętmei skoro tylk(;) c. k. 
Rada sz:koJna okręgowia w Bielsku: posta.ra 
stę Skutecznie o Wykornanie parngr. 19 za-

- Tak, jest panną do. tO\\"arzystwa, 
tak się jej służba nazywa.„. 

- Odzie? 
- W Paryżu. 
- U kogo? 
- U jednej wielki{!j damy.„ margrahi-

iny ... 
- A ni•e wiesz przypaidkie:m na·zwr.s·ka 

tej damy? 
- NaturalnJe, że wnem, ponieważ pJ

· siaida ona matą własność niedaleko ztąd ... 
·Margra:bina de Brennes.„ 

-Gatbryela! u pani de Brenines, zna.jo,, 
~nej .mego pana! - myślał Juliain - oo to 
za niesJ)Od2iaatlki robt czasem przypadek! 

- Je<l!nem slQ,wem - mówil dalej fer
mer - jeżeli pan przyjechałeś poi odbiór 
pieniędz.y, jak t-01 już powdeldziialem, dare
mna fatyga.„ VendamQtwie nce mają nic 

. prócz o,czu. .do płaczu„ .. 
- RzeczyWi:,ście przyjechałem uregu

lvwać dawny rachunek„. 
-Ten z góry już uregulo,wany. 

- Naturalnie nkZiego od' tych bied-
nych ludzi żądać nie będę. Ale chciałbym 
roba·czyć się z nimi. 

- ·W takiim razie i.dź pan do miejsca, 
zwanego·,,małe krzaki". Nai samym skra
ju lasu W1 górze Nanteti.l. Zobaczysz pan 
mały, naJWpól walący się d'oonek, tam mie
szkają Vendamowie. 

- Dziękuję panu. 
_;_O, niema za. co, r.adbym czemś wię-

cej prZ1Ystużyić się panu imym razem. 
Na tern rvzmowa S'koń·czylar się. 
Juliusz zjadł śniadanie. · 
J.a:~kolwiiek zlym był z nartury, jednak

że to, oo posłyszał, zaohmur.zylo mu czoło. 
NiewątptjwLe nie Odzna~z..a.l srę'·mrl-ością ~YL 
nov.r.ską, wszelailror! opowiadanie fernrera 
coikołwiek go wzruszy~o. Wi'rttszenie to 

s.adnic'Zyeh ustaw, a więc przestanie przy. 
·n\uszać dzłeci dio uczmta się d~o j.ę
Z)"ka krajowego i zapewru dziecibm poł
~ł!1J środk!i potrzebne do kszltalcemi:a się w 
te~ of czystym jęz)'1ku łub też gdy ,;aprae. 
stanie opi~ować się zbyt energkznie pol
sktemi' <tziećmi. 

·Wywodry te uznaił I(cmsystorz biskupi 
w, Kralmw(.1e za słuszrue i w tym samym 
dwchu n.a JWiWyższe skargi odpowied!ział 
boć prz.ecież każdy przyma, że naru-czani~ 
dzieci po1ski'Ch religii w języku niemieok1m 
podlroipie w nich uczwcia religijne 1i1 lla!rod0i
we. Więc nauka1 religii !katolickiej nie jest 
'-V tej szikole u~1elaną Iii dzieci katoilickie 
przesta1ly do niej uczęszczać. JnterreL0i
'\.valem w tej całej sprawie .czlonkai Rady 
szkolnej l()ikfęg. w Bielsku ks. Jairosza, PrJ
bo·szczia z Czeich01Wic, a· on mi z 1najwię
kszem zdziwieniem ioświadczyl, że o tern 
nic mu ·nie wi::a1domo, że na posiedzeniach 
rady szkolnej w1cale tej kwestyi n.'e porn
szanJ, ty;lko zalatwilano - prezydyalnie, 
prz.yrzekł jednak \Y'd1ać się w tę s.prawę. 

Obecnie Niemcy przycichli, jednak 
czuję, iż znów coś przygotosrnią, byle tyl
ko n1epok1or1ć polską lu1dność, lecz potrafi
my się obrornć. 

Kvmorowice, dnia 27 wrześni'a 1905. 
l(s. Józei Waligóra. 

Ziemie polskie. 
Z PrtH~ Ltehcdnfoh fi armi; i Mt!~tar 

l(rółewiec. Zotnierz pe'\vi:en. postąpił 
według udz,iel0inej mu inst.rukcy1. Stał on 
na odwaiei1m w nocy i zastrzelił podofice
ra, gdy ten na1 trz,yknotne wezwanle: wer 
dla! nie odpowiedział. Żołni1erz za ten 
czyn ukarnnym ·nie będziie. 

Gdańsk jako port wojenny. „Germa
nia" zaznacza, że w mia1ro<lawczych ko
lach podnies.tono ·na nowo myśl zamienie
nia p·ortu g<liańsk1iego na port wojenny p.ier
wszeg.01 rzędu. Budowai roołożoną ma 'być 
na/ tart: kilka. F virtyfiik:acye nadbrzeżne ma:
ją być wiz.moonl\One przez z,bud:01Wani:e no
wych fortów pancernych, uzbrojonych w 
działa crężkiego kalibru. Talk: port sam jak 
.1 wjazid do pJi.rtu: musiałyby być pogłębio
nym~. 

Wiec zakazany. Wiec Zjedno'Czenia 
Zawod. Polsk. zameldowany na środę w 
Grudziądzu tie mógł się odbyć. PoJi.cya 
bowiem wizbrooila zebrania, ponieważ 
!krótko przedtem byLi· w OOnośnym lokalu 
flisacy, a·by roizd71ielić między siebie zaku
pione dila nich J)'rz.ez oberzystę p. Pawło
wskiego a·rtykuły żywności. Obawiano 
się więc cholery. 

Fokcya strzete torwarzystw polskich z 
zwykłą p1eczolowitością przed cholerą. 

zresmą krótko trwało. Zarzął myśleć o 
Gabryełi, o Oabryeli, od której zależał ma
jątek jego pana, a: tem samem i jegp. 

Pa1ni de Brennes z córką mieszkaily 
podczas lafa, jak wiemy, w wi:li o trzy ki-
1-0imetry od Nanteul:ll-la-Ifaudom. 

- Pójdę aż tam - rzekł do siebie -
ażeby się zapewnić o stainUiWLsku, jakie 
G~ryela zatirnuje przy tych paniiaich. 

Tak p)Ostanowiwszy, J.ulian po śniada
niu zamiast udać się dio mieiszkartii(a ojca, 
poszed'ł w kderunku mieszkania pani de 
Brennes. 

Willa margrabiny ruie miruła w~elkiej 
wartośai1 li zamiast cokolwiek przynosić, 
kosztowała jeszcze, gdyż dlo.ść ,obszerny 
park wymagał trz.ymainua ogrodlnika, za
mieszkującego pawtilon oikolo żelaznej kra
ty i speł1n;iającego zarazem o:bO!Wiązki odiź
wiernego. 

Zbliżając się ·che> wili, Juliiain zio·baczył, 
że wszystk1i:e okna są zamknięte. 

- Czyżby tydh pań nfe było w wiU -
rzekł. 

Aby si~ o tern przekonać, zadzwonił 
do drz'WJ żelaznej kraty. 

Tłusta wieśniaczkai otwiorzyfa mu. By
ła to. żJona ogro<lniika. 

Wiidząc pana tak dobrze ubraneg{)I, u
kłoniła się z pokorą. 

- Przyd1Jodzi pan zape'Wll1e v.chv1' edzić 
panią margrabinę i jej panienkę? - zapy-
tała. · 

- Tak jest, moja dobra kioblietot. 
- Widać pain 1nle wiie, że te pa!nie otl 

roku pra'\vie yvcaile tu nie mieszkaJ3.. 
- Istotnie 11)ie wiedziałem o t~n„. -

odrzekl Julian. - Jestem m>taryruszem .. „ 
Mówią, że ta· wła~ Jest do sprź.edanła, 
jeden z mOich klłe.nt6w1 chdal J.ą nabyć -
polecił mi zatem obe.irzeć ją. 

z · ·ieJ~·· Xt,~ ~·". 
· Pozaaa. Do gazet tutejszy~h ·donoszą. 

że w powiecie wschowskimi jest majątek 
Lys1ny, który niedawno 'W!y~apil Polak. 
Otóż w. Lysinach czwartą cz~ść loorrości 
i~st polską, .a ogólna liczba palsktch pa.ra
fom wyno'Si trzecią część. Przy:puszcZ'ać 
lby wypadailo, że ci polscy parafianie i})ę
idlą mieli przynajmnjej co trzeaią m'edZ):elę 
k~~ie pp-Iskie - tegoby Wty1,Illagala spra
w1oohwość. Ale gd~ie taim ! Anr jed:nego 
pol~:eg10 na.bożefJstwa c1 ludzie nie mają 
~ 1aik rok długi i szeroki. KsiądZ Niemiec 
nie umie po polsku i tniimo, że ma tyłu pol
skich pairaf;:an, wćaile się nie poczuwa do 
tego ażeb'y się )),O p01lsku nauczyć. Ludz~ 
slucha po niemiecku spowiiedz.i, dzieci 
prz,yg.otowuje do sakramentów, świętych 
w niem:eck1m języku. To też, gdy wla:ści
delka Lysin urządziła wspólną modlitwę z 
polskiim ludem, ra.doś:ć .rniędizy ni~n była nie 
do -0pisa1ma; rf ej eden ocierał lzę i p0syłał 
skargi na to, że z kościDla wypędzono ję
zyk polsh 

Najprz.ew. ks. arcybiskup Stablewiski 
byl w śriodę w Inowrodawiu, gdz~e zwie
dził kośct:'ół Nadśw Maryi Panny, kt&ry po • 
71 latach powstał z gruzów. 

Wągrowiec. Ukarano restauratora p, 
Wierzeiewskieg-0 karą pieniężną 50 marek 
za: to, że podburzal do gwałtów, rnJ• wy~ 
wresił w oknie obraz rozbLoru Polski i 
mąpkę przedstawiającą dawne Polsfoi, gra
nice. Ob.razy te wisiały w, tym łv!kal• 
przez 6 lat i dz)w1nym trnfem spakój <liotąd 
panował! Przeszedł on mstanicye wszy
stkie, aż do Lipska i wyroku nie zrniesi101n-0. 
W dodatku odebrała mu policya konsens 
nai dotychczasJ:wy wyszynk w gndzin.a·ch 
wieczornych od 10 do 12. 

Ze Siązka czyli Starej Pols„. 
Pilckowice. Nowowyświęcony ts. 

Oerzon id1iie twztąd jako kaipela:n do Be~u, 
.a ks. kap. Schiwy z l(rólewsikiej Huty ma 
jako kapelan przyb}'lć tudotąd. 

Laurahuta. We fabryce 1ko.tłów Rttz
nern zbu<l'.owaino tódlź ~odwodną. Obecnie 
łódź tę, po<liieloną na trzy części, odesła
no koleją do KHonlii, aby ją tam uzu:pełni:ć i 
puścić na morze. 

"1iadomości ze świata. 
Niemcy. Parlament niemiecki zwoła

ny ma 'być w połlowJe listopaidlal. Seim piru
ski natomiarst podobno w tym roku zw.ola
ny nie zostiarrue, lecz prawdopodobnie do
piie1m w styczniu roku przyszlego. 

Z Holandyi. W lfaadze znów ma być 
urządzona kooferen.cy.a pokojowa za ini-

- Słyszalam istotnie, że pani chdafa
by sprzedać„. a!le mój mąż żaldlny.ch d:>
tychczas nie odebral rozkaz.ów; - t.l pan
na Gaibryelai wspom)'lnalai nam o tem. 

Imię to przypadkowo powiedziane 
przez wieśnilaJczkę ułatwiło wypytyiwlan1e 
Vendamowi. Skorzystał więc z tego: 

- Parma Gaibryela„. - powtórzył -
córka pan.r margrabiny de Brennes? 

- Nie, panie„. Pannai Gabryela jest 
panną tl•o towarzystwa pa111ienk)i mojej pa
ni, - jestto dziewczyna zJąd, z Nanteuil
le-HaudJo;in.„ jej rodzi-ce są w potrzebile, i 
palfli ma1rgrabinai wzięła ją więcej z miOOi
sierdif a, jak d1a czego, im:iiego„. Jestto pię
kna i ·d'ziełna dziewczyna, parma Gabryela, 

r 

a uczona; jak ksiądz proboSZicz„„ od.iem.oo ją 
na pensyę, kiedy jej fio<l!zJce byli jeszcze w 
dobrych pierzach. Ona: także mieszka w 
Paryżu razem z temi· paniaimi... Może pan ' 

'dać się do panlj margrabiny, to si:ę pan do~ 
wie 111:a1 pewno, czy ta wlaisność jest n.a:pra
wdę dl{) sprzedania. 

- Pójdę z pewnością.„ Czy mogę sie 
dowiedzieć 'O ·aidresie pani de Brennes? 

- Ulica· Saint-Doml~nipue - Sainrt:-Oer 
.main No** Tarrn wlaśrne mój mąż oo ty
dzień jej posyłai jarzyny i owoce z ogrodu. 

Vendame zapisał aldres, podz·i~kOtWał 
Wnie ogrrooiniika i powrócił do Nainteuil
Ie'i-HauOOin. 

· Aby dojść do dworca, przeszedł w.:.o"" 
skę w caiłej jej dlug0śd. 

Spotykal mnóstWlOI ltndzti, którycli po
znawał 1odJrazu przyglądahi mu się ci'eka~ 
wie, nie dl(}tnyślaJąc s~, że ten pailll tak 
wzyzwtoity, prarwie inponujący, }est d~ec
kiem Wiosk1i, ···synem Mi kola.ta Vendante 
zrutoowanego i umrerafącego z głodu. 

...- r (Ciąg dalszy nastąP,t). 
„ 

I ' 



csan·"'··ą. ··prezydenta Roos~velta.. Pvzc
l'rcWadzenie tej ·konferencyi podjąl Silę 
,ząd· ros:yjski i. pPdobno Już porotzsrtal za.. 
,aro-szenia do różnych państw. Tallne za.;. 
prosze:ni~ e>:ctebral · jak · dbnoszą z Rzymu 
rić\d włdskr, któr~ iprzyoUeca.ł, ·że we1Jmie 
uttz.ial w kan.f ereneyi. J\liedy się konferen
cya: zbierz-e i nad czem będzie rad'Zlc, to 
1-eszcze nie wiadlomo :i późruiej dopiero to 
f)O'Stanowią . ....,.. Na -cóż się konferencye 
przydadzą, kiedy wojny okrO'{)ne ruvrody 
między Scobą p·:rowa<l.zą. Car nosyjski za 
pP.er'\\-sZ'ą ilmnferencyą pokojową w Haaldize 
bardzo oibstawał i gł-0-sił się m1łośini·kiem 
pokoju, a niezadługo potem toczył krwawą 
1\V'()jnę z Japonią, a. nie byl1oby p-rzyszło dJ 
tego, gdyby R.osya, nie był'a tak zachłanną 
na cudze kraje. Ta1k samo dzieje się z .in-
11emi mocarstwami, radzą ich r.eprezentan
d nad pok'Ojem, a swoją drngą patrzą, jak
by· komu co wydzeć, albo rnarody wi zaję
tych krajach oięmiężyć. Niech w te spra
'YlfY wejrzy Jwnferencya, pokojowa, a .na
tencz3s dopieroi o pUikoju ·można będzie 
pra\.v 1ć. 

Z Rosyi. P<lhcya a zebrania wybor
cze. \.\ c.dJug przep:isó\V ll'chwalon,y w k<l
rnis:,~ : hr. Solskiego policya będzie mogla 
iamykać zgrł~madz enia przedwyborcze 

ty"-lk J'' w tak11m rnzi·e : 1) j eż e li one ·Od
~1tąpily zupe1tnrc od przed1mio t11 z ajęć; 2) 
jeże li na zgr()imadzeniu będą wypOW(icdzia
nc zdania , mogącą wywołać nienawl:ść 
między różnemi warstwami ludności; 3) 
ieże l1 pmządek na zgromadzeniu będzie na 
ruszony przez jakiek·olwiek i0krzyikti prze-
01w ' rządowi, lub przez pwwoko.w. gw.ała 
i 1n ieposluszeństwo wla<lzom; 4) jeżeli "bę
dą roz sz e rzan~ przeciwrządowe odezwy 
hub \\ yd a1\\Tnict\va ; 5) jeżeli zna1jdą s • ę na 
ni ch osoby, n1ie posiadające pr.aiwa· znai<lb
wania się na zgriomadzenli'u, a któreby nie 
chciały wyjść z sali; 6) jeżeli zgromadze
nie przy.brnfo charakter, zaigrażaJąc.y bez
pieczeństwu 1 spokojowi publicz:nemu. 

Z różnv~r. slro.,,. 
Prosimy R.odaków Ol ciągle razszerza-

11ie ,,Wjarusa Polsiklego" wśród zna..io
mych. Do za:p~s.aniai m01żna użyć za!ączo
riycb kwitów. 

Rotthauses. Górnik Beru:Unghaus, któ 
·ry w -kopalm „Dahlbusdh" okailecmny, zo
'.Sta·l, wmart skutkiem odniesionyich ran. -
ł(upalnia „Osterfeld1" świętowafa z pprwodu 
braku popytu na; węgle. 

Bochum zastre}k0twrui bla:cha:rze. 
Dortmund. Na ułncy Marchijskiej 

zdtereyły się diwie powózki, skutkiem cz.e
,go żona handfarza Ndles'a niebeZW,ecznie 
7-()stał~ pokaleczioną. 

Trewir. Ks. biskup Korun wyjeżdża 
do Rzymu. 

f'iirstenwalde w Braindenburgi[d. W ze
szłą nied!zaelę odbyła si'e uroczystość po
śwjęcenia1 kamienia węgielne.go podl nowy 
kościół farny katolicki. Aktu tego doamnaJ 
w zastępstwie ks. dełegaita z Berht•na ks. 
Proboszcz Sz'illus, ai uczestn)iczyły w 42 to
Wia1rzystwa: .katolickie z cnorągwi.aJITii. Za 
czasów katolickich było miasto Filrste.n
'Wa1de rezyidencyę biskupstwa! lebuskiego, 
które ·Obejmowało 166 parafa. P ·o zapro
'Waidzeniu vvfary ewengi.elickiej został koś
~ól htedrrafoy ~am'ieniony n.ai tuttn ewen
g1elioki. W taki to- sposób szerzyfu się pro-
1estaoci i zaibieral kośa~oły kaitoliakie. Dziś 
'W1 PoJs'Ce to samo - przez lroloniz.o:wanie 
·P11otestatn1tairm, kościoły nasze coraiz mniej
szą madą liczbę pa:rafia111. Skutek widoicz
.ny, i-eśii coraz 'Wj: ęcei srprzedawczyków 
łlęcfz]e się ła1komil0t na wysoik1ie ceny za 
ziemię. 

W Berl,inle -0icLbęd'1.lie się wf/ee „Straży 
:S listopada, nru którym pon~ęd'zy hmymi 
Przemal\V\ać ma tak.że ·P:· Józef Kościelski· , 
Prezes „Stra~y." 

· aozmailości. 
DzieS(ęć prawd o alkoholu (wódce). 

l) ~je zawrierające alkohol, jako to µ1-
Wo., WQ), wódka są dlal zdOOIWia czlo
'Wfeka zupełnie nie' potrzebne, a! d:ta 'tlii1eiktó
~Ych choryich tylko chwilowo przydaitne 
lak.o lekarstwo, o ile zaleci je lekairz. 

iLn.A.3) Napoje· spirytusowe, we witększ.ej 
~ użyte, upajają, a nawet mogą SP'rt:>
'Wa~tć naglą śitllert przez porażenie mb
zgu. lub se rcai. P.il\\'10 ·jest tern szk.odllitw
SZe, ~im dłużej sie gOJ używa, ale wódka 
lest ll'aliszkodllwsta dla: zdrowia człowieka. 
z . 3J Napoje .wySkokowe "li P10C1:a.tku dra
' ~tą 1 PodndecaJ~ -czynoośd nerw<)We, ale 
:J>óź~ wrywoluJą po·rażenic, przyt®bai~. 

~-wpraW'dZłe u.czuicle' ~todu i pragnie.ili:a, ·a.te 
łte Si w stanie podnieść ' t podtrzymać · · 

Tdw. św. ldzięgo w Oiie~. s~ ciał.a, ani, tet zastąpić pokaumu. . 
4) Używanie ich wywbłuje dt0roby 

różnych narządów, naprzykladI sprowadza 
łljieżyt ż'Olądkai, zapalenie wątroby .i: nerek, 
stłuszczenie i rQ!Zsz.erze:n1e serca, zapale
nie mózgu i nerwów. Alkohol vsłabiai od
porność ustroju ludzk1iieg-0 taik, że pijak jest 
txodatni.ejszy do ro1zw'Oju. różny.eh chorób, 
n. p. gruźlicy; (suchC>t), którym latwi.ej i 
prędlzej p.J<llega, ani;żeli .człowiek trzeźwy, 

5) Napioje sprirytusowe są sZiCzególme 
niebezpiecznym jadem dla dzieci, gdyż ne
rwy ich są czulsze. Piwo, wlifno i1 wódlka 
sprowaidzają u dzieci różne cho1roby ciała 
i duszy, bo rob.ią je lenuwem1, upartem.i, 

'nie~ralnemi, a wreszcie występnemi i 
sklon:ne1m1:1 do pijaństwa . . 

6) Pijaf1stw.J, upośledzat.iąc czynności 
móz.gu) zmiieniai usposobie1111e cz1owLeka, 
przytępia szlachetne dążenia, :rozbudza 
naini·ższe i'Ilstynikta, prowadzi. do rozuzda1-
niai mlornilnego i występków. 

7) Pijaństwo przytępl'.ia zdołnośoi umy
slowc, zagraża rozumowi, pr01wadz1 do sza 
leńst\\ a, lub g1lupk0twatośc1. 

8) Dzieci rodzi1ców pijaków są prze
ważnie niedołężne i chio·wwite, głupkowa
te, wys~ępne, często' c ierpią na padaczkQ 
lub choroby umysłowe. 

9) P1ijańst\V1QI sprowadza w}1ele kalectw 
nieszczęść, występków, zabójstw i samo
bójstw, zapełnia szpitale, wt: ęzienfa i zakla 
dy dla1 umysłowo chorych, 1niszczy szczę
ście rodzinne, p11owadzi do niedostatku 
i nędzy. 

10) Naj]episzym środikiiem pr:aedwiko 
SZik1odililwym1 naistępstw0m pijaństwa, jest 
zupełne wyrzeczenre się trunków. Doś
wiadczenie diorwodz·i, iż ludzie są zdrowi, 
bairdzi1ej dziarscy, łatwiej z.noszą wysiłki 
delesne, lepiej się bawią li ksztaką, a do
brobyt ich wzrasta. jeżeli nie używają trun 
ków alkoholicznych. 

Wesoły kącik. 

Chińśka humanitarność. 

Cesarz 1chia1ski wydal niedlawno e
dykt, na IDO!cy któregio zakaizaił h•1q:1a swo
ich pl(}d<lany.ch w pięty, wskutek częgo 
chińska; dusz.ru ruigdy nie mogla uciec w 
pięty. R.0izkazał nat\Ymi1ast, aiby robiono 
odp0wieidlnią zamia.inę ina piooi:ąd'Ze; przeto 
oo tego czaisu 10 uderzeń w1 pliięty ma się 
równać .0 taelow:b; 100 u<lerzeń mai z;na
czyć tyle ro 50 taeli. 

A tego czasu m~ał guberna:tor chiński 
zaiplacić -dziennym rJ>botn~kom, każdemu 
po 0 taelćli- Zwola<l kh przeto t rzekł: 

- Każd'etnll z wias należ.y się pól 
taela. 

- Słusznie. 
- Słyisz.elitście, 001 ogłpsi1l w edykaie 

swoim wielkii :cesarz: dziesięć kijów w 
pięty ma znaoezytć tyle, co pół ta:ela, więc 
pół taela znaczy tyle, co d'ziesięć kijów. 

I stal0i się, że każdy- rJbotn)i\k dostał 
po dzt.esięć kijów w p.ięty zamiast pól taela. 

P am i (w ogrod!z1e): Ach' Boże, toć 
ja usfa.dfam na law.ce świeżo, pomaJl.iowainei. 

O g r -01-d: 1n t k : T-0 nile nie slJkodzi. 
1proszę pani, bo te wszystkie la'W'ki będą 
jeszcz.e ratz mahoiwane ! 

Piękne słowa. 

Dwaj dluigioletni przyjaicrele p.)różnih 
się z sobą pew,nego ra'Zu, a1 to z tego1 po
wodu, iż jeden drugiego prz.ezy.wal obel
ży,wamL s~. I skargai cło sądu w tej 
,spraw,ie zostaila1 Wlnies~ooą. W d1n:iu termi
nu l()lbctcLwa czekać musi1eli- w, przedpokoju 
sędz!'leg10. W m·lczeniu i• gniewie sipoglą
diaJi ci. dwaj, od sercai w;przód zaprzyJa:
źndeni ludzie. ·W końcu przerwal ciszę .01-

skairŻ-OnY1 term stowy: 
- Trz.ebai ai było, ty bydle, za1 taką 

małą sprzecz.kę, poid'a·wać mnie do. sądu! 
Już 25 lat żyjemy w· przyja.źnr, a teraz 
mnie skarżysz pub-łiczinie! Teraiz dopiero 
W'l<lzę, j~ki:1rn jesteś -0słem, baranem i Ś\Vt
ni~ ! 

W tej chwili za wezwainOI iJdh przed sę
!dziego, który począl zachęcać powaśnu•o-
111ych ÓQI zgiodfy. Wtedy oskarżyciel ·oopo
wlie<lziat: 

- Pan.ie sędzio, mój przyjaciel mnie 
w przedpokoju takiem/i znów przezw.1-ska
m~ o'ł)darzył, ie już zapcmmi;alem o daw
lll!YCh i ·od wszelktei kairy za to d z.ai tamto 
g\) uwalniam~ Wid~r że tD wszy$tklo. by
ło 'tylko z pmtafui ! 

~ . ./P.:" J ,ji.,rf · 
....({~ . l~u-liilJ 

~-

w niedzielę CJ godz. 3.Y-t po pol. umarl 
c.zlÓnek n.Z 

~p. Jan Anłkowjak 
Zmarły urod2Jił się dlniai 25 majai 1836 

· r. a umarł dln'lat 1 paźdi.ernMcal 1905. 
Bogrzeb odbędzie s~ w ś~, dnia 4 

pa1xlziernókaJ IO godz. 8 z ran.a. Czlonko
wie zechcą si~ zebrać o godz. 7 z: ranai w 
Iokailu posiedzef1. O liczny udziail prosi 
(1) Zarząd. ---Tow. ,,Jedność pod opieką św. Józefa 

w Rohlinghausen 
danos~ swiYm członkom, 11ż \VI środę dnia 
·4 paź·d.ziemika PIO' potudnliu o go<lz . .04 od
będizoie się p.ogrzeb zmadei matki naszegv 
członka żony Józefa. Jędrzejczaka 

śp. Antoniny Krępulc, 
z L·ukasze\vs.kich, z Osieczny. O 11:.czny u-
dzia!l członków uprasza Zarząd. 

Bractwo Różańca ~w. w Rohlinghausen 
donosi szanownym Si1J·strom, ażeby się 
wszystkie punktualnie stawiły na p:ogrzeb 

śp. Antoniny Krępulc, 
który się odbędzie w środę .o, godz. 3 po 
poludnm1 z domu przy ul. Karlstr. O Ji1czne 
przyby!Clie uprnszai Przełożona. 

Towarzystwo przemysłowców polskich 
w Bruckhausen. 

W środę 1()1 god~ . .09 w:ieczm.em -0-dbę
dz~1e się posiedzenie, ina które się wszyscy 
czlonk0iwie licznie przyqyić zechcą. 
(1) Zarząd. 

Baczność parafianie Serca Jezusowego 
w Oberhausen! 

We wtorek dn~,a 3 paźdlz1em1ka: odbę
~ się wybory do zarnądu k«>śdelneg-0' od 
gpd.z. 11 przed· poludniam do godz. 7 wie
czorenn. 

W środę dnlial 4 bm_ odbędą się wjybor
ry do reprezentacyj kościelnej od godz. 11 
poludmiem do 7 godz. wiecz0irem. l(andty
tlatmn idlo z.airządlu kościelnegio jest Michał 
J óskmviak; do reprezentaicy\ kościelnej 
Antoni Góźdź.· Up-rasza sdę szanownych pi 
rafian, aby w dzień wyibv-rów każdy spet-
nil swój ob-Owiąz~. A. Czwojdrak. 

Powiatowy komitet wyborczy polski 
na powiat :Essen. 

Dcmosrmy: szan. czlookom komitetu, 
.1ż w ruedizielę 8 paiźdz~ odbędzie się posie
dzienie w Essen w Lokalu p. vaJn die Luo, 
przy ulicy Schiitzenbahn str. o g1od7 3 po 
p-olud!nliiu: 

Nai porządek obra-d p·rzyjdz.ieJ: 1) Spra'.
zozdanie z d-0chodu ii rozchod11 na r lecl 
odbyty.eh wyborów di01 pa:rlamen•u, .?) Spra 
wozdainie z czynn()ści agitacyjay-:h z ro
jedyńszyC:h rniejscowo0ści, oraz ~aiegoi po. 
wi:atu. 

Zwracamy osobliwą uwagę tym wszy 
stkbn, którzy na cele wyborcze zebrałi w 
jaki bądź sposób pieniądze, czy to przez 
sprzedaż banów lub zebraJne na: wliecach w 
powiecie Essen, aby je podług regwlaminu 
WYJborczego § 13 naid.leslali, a1bo naijpóźntej 
na posied'Z'en1u wręczyli kasyerowrn powia'.
t01wemu p. Jaoowiil B~oichowi w Essen, ul. 
Turmstr. - Także wszystkie rachunki ·oo
ty.czące wyborów oo wyimie'111ionego czasu 
temuż k.aisyerowJ1 nadesłać prosimy. 

Ponieważ posi·eidlzemie to· jest u:udzo 
walżne, dla tego prosimy, aby wszyscy 
członkjitwie, a osobliwie prezesi ~ ztastępcy 
·łokal:nyich k1oirnitetóWJ punktualnie slię sta
wi-li talk, aby można dać jaisruy obraz naszej 
idziala1n10ści politycznej p.rzy ostatnich w1y-
boraich. (1) 
J. Wiłlwwski, prreze.s. - A. Koźlik, sekr. 

Towarzystwo gimn. „Sokół" w Alstaden. 
Szain. RocJ.1akom w Alstaden oraizi w 

okolicy i sąsiednim gniiazdom, don1osmy, 
1iż w ni·edz.ielę dnia 8 październu.ka Sokól 
urządza zaibaiwę pu-żegoo.tlną dla odch-0dzą
cych do wojska nai sali Orotloh, przy rzece 
Ruhr. Początek pu~tualnie o godz. 4. 
Program bairdzo urooma.ioony: gry i zaba
wy Sokołów o nag.rody, ćwiczenfa na 
sprzętach, ii ćmczenia wolne, a potem ta
niec. Zapraszamy na naszą zabawę i sąsie
dnią drużynę, bo kto zdolność ma, otrzyma 
nagrodę,· Zapraszamy wszystkicll ROOa" 
ków z Ałst.aden i ok-01Vcy. Czo.Iem! (3) 
lJ.~ ~ -- ~„„_1.L ; , __ , : Wydział. 

'"'' Baczność ·Rodacy! · cas~.roP! -· 
·Wszystkich uczestn~ żabawy, któ

rzy p.rzy znanem z~ściu z ii>UcYk w ze
szlą rliedzielę z.ostali niewinnie przez. połi
cyantów. skaleczenii: pop·ychani hib obiaZe
ni~ albo im się odgrażano, proszę, aby jak 
najprędzej zgłosiH się i podali s\\•e adresy 
w, celu wyslama zażalenia przeciw nic~ 
ludz~u postępowaniu. Z polecenia 
(3) P. OrzesJek, Rauxel, ~ochstr. 3. •..•.• „ .••.••• 

(Spóźnione). 
Szail1!0Wnemu. prezesowi. Towarzystwa 

św. W al entego w Wanne 
panu Michałowi Piotrowskiemu 

p. Michałowi l(onlecznemu, 
p. Michałowi Przewotnemu 

i wszystkim Michałom członkom tiowa
rzystwai naszego składamy w dniu goid-:-
ny.qh Imienli1n najser<iecznjejsze życzenia. 
(1) Z ar z ą d. 

••••••••••••••• 
Wielki wiec vi>lski w Harde 

odbędwe si~ w niedzielę dntia 15 paiźdz.ier
nika po P<>łu<lnu o godzne 3.0. Sala będ.z.1e 
później ogłoswną. Wiec będzie w spra
wie opiekii duchownej i wedlug wyborów 
ko0ścielnych na co ws.z.ystkń.m R.o.ctakom w 
ttorde zwracam uwa·gę. Zwołujący. 

Wielki wiec polski w Bottropłe 
w sprnwi1e O'P,i1ek1i duchoWJnej <>dbędzie ~ 
w niiedzi1elę dnii:a 8 paździerraka b. r. o g. 
6 wieczorem na saJii p. Kirschbauma, koi
ski1e targ·owisko. 

Plorziądek dzli1enny jest następu·jący: 1. 
Zagajerui·e. 2. Op11eka duchowna Polaków 
w Bottr01pie. 3. Wybto1ry kośdielne i ich 
ztruaczelji·e. 4. Dyskusya. Upraisza się 
wszystklich Polaków o jak naHilczinliejszy
udzńal. Komitet kościelny. (4) 

Wii,ec w sprawi.e „Swiięto,;ózafac1a'' ed 
będizie się w niedzielę, dnia 8 października. 
Błiższ,e szczegóły zostaną j.eszcz.e p()dane. 

B. 2mudziński. 

Karol BeJI, 
wypożyczalnia kostyumów tf'atrełn) eh. 

Dortmuud, Wissstr. 32 80.-Jaum, Kirch:itr. 9 
Telefonu nr. HSl. 

N11.roż11ik w pob'iżu Dwcrc& główneg ', 
Dostarczam na,1lepiej i najtani!\j kostyumy do 
wszelkicn przed'lta.wień teatralnych. 

• .w. • d 

Olbrzymi wybór! 
„Najtadsze I najrzetelnłeisze :tródlo 

·zakupaa" ! 
Wstystkie moje zegarki są starannie obcira--

1niete i na minutf; uregulowane. Za każdy ze
iarek daje 2 letnią piśmienną gwarancye. 0-
ba.wY nie ma żadnej, bo coby sie podobać nie 
mialo, przyjmuję z powrotem i zwracam aie
oiądze. Trzeba sie konieczni~ przekonać, a 
kto nie kupi, toć trudno, ten sam sobie szkodzi. 
Zamów.einia i podziękowania codzieanie nad
tbod~a. 

Olbrzymi wybor ! 
Czysto srebrne najpieknieisze zegarkł a 

Matką Boską, z 2 zloconemi brzegami i z Da.J
lepszemi werkami na 10 kamieniach po 12. 14, 
16, 18 i 20 marek. 

Najwspanialszy z Matką Boskct zegarek. 
docone litery, i najozdobniejszymi zloconytni 
brzegami, cic:żki w srebrze i z najlepszym nit 
10 kamieni prima werkiem tylko 26 mr. Ze~ar 
ka tego z pew~cią nikt jeszcze nie widzial. 

Zegarek posrebrzany kluczykowy 5,90 mr. 
Zeiarek niklowy cyi. kluczykowy 5,40 i 8 

mr. 
Zegarek po§rebrzany najlepszy sa 6 kamie"' 

Iliach kluczykowy 7,75 mr. 
iegarek czysto srebrny cyt. na 6 'kamic

niaca kluC2. lub remon. z 2 zfooonemi brzegami 
prima werk 10 mr., - Ten sam na 10 kamre
niacb i>o 12 mr. 

Lańcuszki po 25, 30, 50, 85 fen., lepsze ni
klowe po 1. 1.25, 1,50, 1,75 mr. 
Cenniki bogate na liOO łlastraeye 
na zegarki, lańcuszki, biżuterye, także skrzyp 
ce, flety, klarnety, harmoniki, oraz noże, brzy
twy, portmonetki i różne okolicznościowe 1t«>
~~rki wysyłam każdemu darmo i franko. 

. M. Danecki, I Mi ej ska G'órka 
~ (OOrchen. Bez. Po~en). 1 • 



, , {; , I .,, 

altea ~rovinzlalstrasse nr. "91 a„ 

Wielki skład 

ul. Karola 7. KarJetr. 7. 
poleca Szan. Rodakom. na obczyźnie swój 

warsztat kra w ieckL 
Zarazem donoszę upri:ejmie, 

wszelkie 

nowości 
na sezon jesienno-zimowy 

nadeszły. 

UW AGA: Kto pragnie mieć ubranie, 
palto itd. niech n11pisze mi na karcie, a . 
przyb~dl} z próbami wzil\ć miarę. 

••••••••••••••• 
: ()hosty J 
• na porę • 

Polecam Bil) Szan. 
Rodo.kom do szyeia 
sukien od najak•o
mniejszzch, do na.jw~ę
cej eleganckich. Suku·e 
dziecięce po cena.eh na,i
tait>zy h. (3) 
Anast„~ya 

llaterowska 
w Kray, Kortstr. 1 

parter. 

Wiązarki 
z polskimi napisami i ta
nio poleca „WlARUS 
PCLSliI" w Bochum . 

. •jesienno• zimową• 

I już nadeszły w najnowszych I 
kolorach, g 

na Essen I okolicę 
· można dostać 

~ po cenach od l do 15 m. sztukę. fi 
I Jgnaoy Jankowski I w Essen, Grabenstr. 88. 
• ·w \Vanne ul. Apothekenstr. 6. fi I . . · 

"'- Q,k ło ~o~cioł~ ~at, • ~-·····--··-ii lłfl . if lft•GltlłfAffl~ •• ~ W celu ~owiękPJzenia interesu domo• 

il 
Do podróży przeznaczoną garderob~ czy-

ści w przecią~U 24 godzin FARBIERNIA GAL· 
LUSCHl(E, PRALNIA: W BOCHUM. Tel. nr. 
'II. 

Filie: Hołs.tede, Iiernerstr. 2~: tterne 
Bahnhofstr. ~2. 73, 134: Eickel, Rohlinghau
sen, Linden, Hattktien, Lanv;endreer. Witten 
Anneo, Werne, Lilt2'.endortmund, Marten, Ka· 
strop, W attenscbełd, Kamen, Marten, Dortmund 

fi 

fil wego sprzedaJę: 

a konłaii 3 wozy 
lf& t.) je~t. wóz warzywny. do vryjazdu i tak 

• 
zwana „kar2'" clo węgli, Mag{el dobrze 
utrzymana bardzo tauio. (6) • Szałage lV Bnlmke 

Wannerstr. 148. 

•••••••••••••• = Najstars.r.ym krawcem polskim = 
• w Laur jest łl 

• 1łI. Dep a il 
Jl prny ulicy Kaiserstrasse nr 99., • I który odstav„·ia. ubrania -najfepiej -. 
• i najakuratniej co poświadc;;o;yć • 

mogą, liczni jego odbiorcy. Ubio! ry z jego war:;ztatu leżą dobrze ••. 
; są jak najlepiej odrobione, a ceny • 
• są bardzo tanie. (10) • 

-·············· · DLA GORNJl(OW ~ 
. Dom w, W.attenscheid, przy piięk.nej 

uHcy ZI powodu przepr·owa.dziki tarnlo do 
nabycia. Cena 6 500 marek. Bliższe 
sz.czegól'y w bf.1Urze prarwnem I(neider w 
Wattenscbeid, ul. Weststr. 22. (4) 

Alte Por:!t. 

nar. Heiorichsk. 

\\Tszelk4e rzeczy dla 
rekrutów. 

według przepisu. Pol. usług. 

Rodakom którzy pójdtł do wojska, yolecam witlki wybór 

•l'Ki:M:M~~ilCi„~I 

I Sza'.l. Publiczności w Schon- I 
nebek i okolicy donoszę, iż ob- 4 
jąłem z dniem ~7 września tI,l 

I ?~!~~~!eg~~1:~!~~~! :~ 
, pr.zy ul. Friedrichstr. nr. 8. .~1.„ Proszą Szanownych Rodaków 

i R-0daczki o poparcie mego 
przędsiębiorst.wa .• 1 .>& 

Z szacunkiem I 
w Ignacy Józefowicz ~ 
~ w Schonuebeek, l 
jQ; alica Fdcdrichstrasse. nr. 8. ·I 
~~~~~ 

DLA POLAKOW NA OBCZYŻNIE 
wychodzi w Bochum w Westfalii już rok 
piętnasty pismo polsko-katol1ckie, narodu. 
we i ludowe pt. 

WIARUS POLSKI' 
które co tydzień załącza bezpłatny doda. 
tek religijno-powieściowy pt. 

„POSŁANIEC l(A TOLlCl(I" 
„Wiarusa Polskiego" prze.śladują wszyscy 
wrogowie robotników polskich dla teg0

1 

że „Wiarus Polski" jest pasmem robotni. 
czem, że broni robotników i o ich debro 
się stara. Z tego powodu prosimy naszyc!;
Lraci robotników na obczyźnie, aby roz • 

. szerza:li to swe pismo, aby wrogowie ludu 
nie zdołali go zniszczyć , 

Prenumerata wyn1e>si1 na październik . 
Usto1pad i grud~leń · 

TYLKO 1,50 MR. 
a z odnoszeniem do domu 42 fen. wif;cei: 

Postbestellungs-Formular . 
Ich bestelle hiermitt bei dem Kaiserli. 

chen Po~tamt ein Exemplar der Zeitun2' 
„Wiarus Polski" aus Bochum (Zeitungs
preisłiste 128) łłir das IV. Quarta! 
1905 und zahle an Abonnement u. Bestell· 
ge)d 1,92 M'.k. 

ObŁge 1,92 Mk. erhalten zu hab.en. be· 
scheilnigt. 

. . . . . d. • . . . . . 190„. 

Kaiserliches Postamt 

Postbestellungs-Formular, 
Ich bestelle hiermit b~i dem Kaiiserli· 

chen Postamt ein Exemp.Iarr der Zcitl.1'llg 
„ Wiarus Polski" aus Bochum (ZeJtungs· 
preasliste 128) fiir das IV. Quartal 
1905 unldi zaihle mn Aboo.n.ement u. Bestell· 
ge~d 1,92 Mk 

Obli:ge 1,92 Mk. .erhalten ~u haben, be· 

S:cheii11i1gt. 

• • • d. . • . . . 190„. 

Kaiserlfches Postamt .. · 

spodni wąj„~owych mojej roboty. najnow~zy W()jsk(•WY krój, a bardzo tanio, bo już 04! 
13 marek. Przypominam też mój 

wielki ··wybór gotowych ubraó, palet.otów ·i spodni, 
dobrego kroju i roboty. Wielki wybór gotowych ubrań dla C'hłopc6w i dzieci, spod1iie, k 1ttle, koszule, rozmaitego gatunku, gacie 
szkarpetk~, szelki itp. wszystko bardzo tanio. PrzeJewszystkiem zwracam uwagę na mój wielki wybór 

materyj na ubranie, paletoty i spodni, 
r 

z których wszystko pod gwarancyą zostaje odrobione we własnym warsztacie. Pros2ę z tego skorzystać I 



!Ir. 228. Bee•, środa, r -go paźdzleraik& lłfl, Bok li 

• ~ Codzienne pismo ludowe dla Polaków oa obczyźnie, poświęcone oświacie oraz sprawom narodowym. politycznym i zarobkowym. 

Wychodzi codziennie z wyjątkiem dni poświątecznych. 
Pr-ftd1>lata kwartalna na poczcie i u listowYch wynos! 
l mr. 50 fen., a z odnoszeniem do domu 1 mr. 92 fen. 
„\1'łarus Polski" zapisany jest w cenniku pocztowym 

I lmtc Boże ·za -11arc I 8Jcz1znt I 
Za inseraty placi si~ za miejsce rządka drobnego dr•h 
ogloszenia zamieszczone przed inseratami 40 fen. Kt• 
często ogłasza, otrzyma rabat. - Listy do „Wiarllsa 
Polskiego„ należy frankować i ooclać w nich dokfa(l. 

pod znakiem „t. polnisch" nr. 128. ny adres piszącego. R~kopitów 11i~ nie zwraca. 

Redakcya, Drukarnia i Ksh~garnia znajduje się w Bochum, przy ulicy Maltheserstrassc. - Adres: „ Wiarue Polski", Boehum. - Telef o n u nr. t.U4. 

.ftodzlce pulscy ! Uczcie dzieci 1we 
1S0wlć, czytać I pisać '6 polsku I Nie Jest 

f'11łaklem, kto potomstwu twem11 zołem

sął •I• pozwoli! 

z wnadllów dnia. 
Olbrzymi strejk w Berlinłe trwa dalej! 

W so.botę wy1kluczono z pracy około 
·40 tys .. roihotniików w zaJdaida:ch elektrycz-
11y<eh Firmy Siemens i Ha'1ske", dalej „Siie
rnens-Schuckertwerke" i „Allgem. Elektri
zi•tatsges.". 

W ·nied'Zl: elę odbył się na sali gmachu 
.admilnistracyjnegQ „AUgem. Elektrizitats
ges." kon.ferencya między1 reprezentamtam1 
pracodawców a robotni~ów. Z obu st0011 
przybyJor po 10 reprezentantów. Przewo·
dnic7ył dyrektor sądu procedJer.owego 
ra:d·zcai magistratu Schulz ·w~prawdzie nie 
w charnkterze sędziego tylko jalro1 czlo
·wf~ek pry.watny, ponieważ pracodawcy z 
góry odrzucili zaproszenie na sąd polubo
wy. l(onferencya trwafa 5 godzin .i nie 
w ydala1 ża1dneg,0i rezuH.atu. 

W poniiedzialek zebrano się na n10.wo, 
lecz przewodnicz4cy Schulz byl zniewolo
ny oś,viadczyć, że układy trzeba na: razie 
zai'Ni:esić na czas nieograni·czony, gdyż 
przedst ffw ic.1ele prRooda.wcó w nie chcą u
stąpić. 

Tymcz~sem zastrefkowali także ma
szyniśc i i palacze wszystkich 13 stacyi tak 
zwanych „Berliner Ellektrizttatswerke", 
które dostarcza]ą prądu k1oleji elektrycz
nej -0raz prądu na oświetlen\:e miasta. 

Aolicyai strzeże zaklaidów i tamistrej
ków. Wielkai berlińska. kolej elektryczna 

. ogran irczyla ruch tramwajowy <lo polowy. 
Ostatnfej nocy od!k-0Imendero1waoo odnoś
nym zaikJtadom diol pomocy berlińską straż 
ogniową. Pomagają firmie także inżynie·
ro\\f<c, majstrzy i inni pracobiorcy. 

Ni,eslycłllllna rzecz -01ctkomendenotwainia 
straży ogni,01\vej rua przeko rę r-ohotnlkk;lm, 
1którzy prnecież także nlai jej utrzymanie 
płacą , wywalała z pewnością wielkie obu
rzenie i protesty. 

Wojsko sto.i p-0<l c.bn10 jnż także na p8-
. gotQv:iu. 

Prancya na wschodzie. 
„fi.gam" donosi·, że prezydent mini

strów Rouvier przyjął na posłuchaniu ma
riom.tai.ńskiego paitryarchę msgr. ttu.ayet'a, 
a następnie totwarzyszących mU' praJłatów, 
do których powiedział: Cieszę s.ię, mogąc 
jeszcze raz powtórzyć to, icC\. oświadczy
łem paitryarsze, że rząd francuski jest stl
nie zdecydowainy zachowat nadal swe stu
letnfie tradycye na Wschodzie i nie po.rzuci 
spaldiku po Ludwiku XIV. odn1oszącego1 się 
do Mar.onitów. 

Co będzie na Węgrzech? 
.,Die Zeit" donosi z Budaipesztu w for

mre pogłoski, że jesleze raz korona ma za
miar proboiwać r.okowań z ikoalicyą i że 
pra1\v'Cilolpodobnie będzie wezwanym do 
monarchy Franc<iszek Koszut sam jeden. na 
Posłuchanie. Monarcha jest z<lecy<l10wai11y 
powierzyć rządy koalicyi, ale pod warun
kietrn, aiby treść zasadin:ioezai ie&iO' programu 
z dnia 23 września b. r. pozostałai mena:ru
szoną. J e'żeli zaś koalkya: i tym razem nie 
.Przystanie na tę prop-ozycyę, to w taiki'.m 
razie .ga;bi.in-et bar. fejervaregzy nietyłiko z.o
stattne powtómie powolainy do slużbY. 
czynnej, ale monarcha zatwiierdzi obszerny 
Program bar. Fejervarego, m czele które
go tu programu Qędde staro pawszechne 
Prawo ogłoszenia manifestu monarszego, 
'Wl którym będzie z~c:zone, te ·gabinet 
bar. Peiervaregtc) oi·esz;r si~ specyalnem 
zaufaniem moo.archy. Wszclkte pełnomoc· 

nictwa, jakie bar. Peiervary otrzyma, będą 
dąży~y do. tego, aiby ludi zjedln.ać dlla galbi
netu bar. Peiervarego i zwrócić lud prze
dw koalicyi. Bar. Pejervary jest przeko
nany, że na: podstarwie swego programu i 
na podstawie pełrJJmoonistwi mo:narszych 
zdoła utwio,rzyć stronn~'Ctwoi parlamentar
ne, które go. poprze nawet \ V) Sejmi1e wę
gierskim. 

Chińczycy zajmują z powrotem Mandżu
ryę. 

Dzierul.i1ki petersburskie donoszą z gló
wnei kwatery rosyjskiej na teatrze \VOirrty, 
że generał tafarsiki w prowincyi mandżur
skLej z pułkiem regularnej p;:iechioty chiń
skiej wszedł do miasta l(irinu i w imieniu 
wicekróla prowincyi PeczHil objął właid!zę, 
wywiesił sztandary -chińskie, tudzież z~
wiedz.i.al, że -0dtą<l' admiinistracyę będą 
sprawowa1y władze chińskf. ·e. Rzą:d chj.j
ski wydal proklamacyę do Chunctluzów, 
w której rozkazal bandom Chunchuzów, 
aby zlożylyi brofl, gdyż zawarcie pokoju 
sprawiJło„ iż dalsza służba Chunchuzów jest 
niepotrzebną. Attache vv.Yjskowi obcy.eh 
mvicarstw wszytscy pożegnali się z ge
nera:lem Liniewiczem i w ·dnfu 28 wrze
śnia puścili się w: podróż powr1otną do .Eu
ropy. 

T elegran1y. 
P a r y ż. Donoszą, że rozmowa au

stryackiego ministra spraw zagranicznych 
Tittoni'ego z kanclerzem Rzeszy niemiec
k!ej hr. Buelowem dotyczyła stósunku 
Włoch do Prancyii i do Anglii oraz sprawy 
dopuszczenia przedstawiciela papi'ezkie&o 
na konferencyę pokojową w Hadzei. 

W ars z a w a. „Kuryer Warszaw-
ski" donosi, w fabryce żelaza „Ostrowice" 
skradziono cały zapas dynamitu, razem 
około 180 funtów. 

M o s k w a. W różnych miastach są 
w biegu przygotowania na urządzenie kon
gresu robotniczego. 

T o k i o. We warsztatach wojsko-
wych w Hiroszima pożar zniszczył około 
30 budynków. Przypuszczają, że ogień . 
podłożono. j 

L o n d y n. „Standart" donosi, że pa
rowiec „Hsiebo" natknął Slię na ,,minę" 
podwodną w pobliżu wybrzeży szantuń
skich i zatonął w 10 minutach. 15 osób 
zginęło. 

O wiece w sprawie polskiej 
nauki religii 

wolai słuszne „Lech", który psze: 
. Żad'en krok rzą<llu nie por.uszyl u.rnY

slów ludu naszego, do teg10 stopni.a, jak sy
stema~yczne usuwainJ:e języka polskiego 
przy inauce religii w szkole, a zas~powanie 
gia językiem niemieckim. Lud nasz polski, 
przywiązainy jak żaden i1nny do wiary św., 
czuje, że dzf.iedom jego zagraża niebezpie
.czeństwo utraty tego naidr.OOSzego skalrbu, 
odziedzi.cz,onego1 po p-rnoJcach. Czuje on 
i1nstynktowanie, że zamaich nai język polski 
oznaaa w tY:m przypadku zama'Ch ina reli
g,ią. Zdaje s i ę, że odnośne właidlz.e przece
inily w tym przypadlku swój dowcip i wy
w01laty ruch, który dla naszego spóleczeń
stwa może mieć bardzo ważne następstwa, 
jeżetr PQIWlOl'ane do tego cz,ynnilki będą u
miały wyciągnąć z niego odpowiednie 
wn'fo~ł. 

Jeżeli rz.ądr pruski dotąd miał do czy~ 
nienia prze'Waiż.trie z w~ej oświeconemi i 
narodbv.-"O uświadomiooettni wa<rstwarni 
s.Półeczeństwa naszego, to w .tym przypad
ku występuje cafy lU<t połski bez ~"Zględu 
na stot>iefl uświadomienia inarodowego~ 
Wszędzie tam, gdzre J.ęzYk połskl p~ 

J • 

.nauce religii już został skasO'wany lub g·o 
P'Ql\VIO•li 1kasują przeplatając nawkę relig,li ję
zykiem niemieckim, objawia się wziburze
nie umysłów, jaik.f.!ego żadna aigitacyia poł
ska wywołać by nie zdołała. Codz1eninie 
slyichać o wys.ylaniu protestów pod' adre
sem reje.n-cy.i, a: inicyatorami są często lu
dzie, których by niikt o to nie śmial posą
dzkć. Ba1rd2lo c'Zęsto odbieramy lfsty i oo
·wie'Clz1ny naszych gospodarzy, z których 
prostych slów przebija szczerai boleść i o
bu:rrenie, że wskutek rozporządzmiia 
wladiz grozi 1ich d'ziocitom wtrata wiary 
świętej, WszyStkie skarg~ kiOńczą się 
Z\\ryrkle: Trzebai coś ·zrobić, bo pro.testy 
d:o rejency1 nic nie pooiagają. 

O tern, że coś zrobić trzeba, druw:no już 
pisaliśmy. W pierwszym rzędzie uważa
my zai ikooieczne i jedynie skuteczne -
Pod W21ględem moralnym przynajmniej -
aby Najprzew1:elebntejszy ks. arc}'1biskup 
stan:orwczy 'Zaniósł protest oo ministerstwa 

·oświaty. Nie ulega bowiem wątpt:wości 
że dotychczasowe kasowa1J1ie pols1kiej n.au-
1Jd religii· jest wynikiem zbytni' ej gorliw<>ści 
gennan1zatorskiiej inspektorów szkólnych i 
- n.auczyieieli. Rozporządzenra ogólneg!O 
pod tym względem żadnego inie ma. Pro1-
testy o}ców rejencya dotąd zbywa milcze-
1niem i flnaczej b,yć in ie może, bD nadzór 
natd nauką religii w szkole nie przysługuje 
ojcom, ale \Vlladzy duchowl!lei czyli Nai
przewielebn. ks. aircybis.kuppwi. Jego 
pr()1testu najwyższa wlaidizai szkólna - mi
n~sterstwo oświaty - nie będzie mogla 
zbyć m)'ilczenem. Bez względu więc 11.a ro, 
jak odpowiedź wypadrn.ie, \Vtnicsienie pro
testu jest konieczne, aby ludność tkaitol1oko
po-ls!ka wiedziala, czeg0 się ma trzymać. 

Aonieważ jednak nie malmy nadziei, 
aby toi wcześnie nastąp):to, należyi coś zm
bić, aby ·lu<l naisz widział, że w. tej ina1jw.aż
inJejszej sprawie inie jest opuszcziQtny., że są 
ludzie, którzy o .nim pamiętają. Poka1zać 
mu to można jedynie na· wiecach i dla: te
go urządzanie wieców, któljych głównym 
}Jlltinktem priogramu byfa.by sp1 .wa rdigii, 
uważamy za kvniec'Ztl1ą potrzeb~. W każ
dej gminte szkóLnej, o He to jest możliwe, 
więc taki odbyć się powinien. Dla naszych 
komitetów v.ryborczych otwiera się tu 
wdzięczne pole pra1cy. 

Tyle „Lech". Sądzi'rrny, że i dla 11Stra
ży", o której „Lech" nic nie wspomina, jest 
otu t'3 ż 'obsze rne Pole do pracy. Byle ty;Lko 
nie sko~1czyfo siię na. sło\vach. 

Wypieranie nas z ziemi 
a nasze instytucye ratunkowe 

Nieprzyjaciele' nasi zrozumieb~ dobrze, 
pisze „Dz. l(u1.", że nie zniemczą prędzej 
z~iem- polskich, dv.pókL ziemia tak w więk
szych jaik li' mnLejszych oibsz.arach znaid';)
wać się 1będlzie w rękach naszych; dla tego 
WJOlq ją drog0i przepłacić, ażeby znienawi
dzony przez sfe,bie żY\\ql()J polski raz na 
za.wsze z niej usunąć i nie mieć go na o
·czach jako wyrzutu sumliienia za zbrJ<lnię 
t'Ozbw1ru Polski. 

Ody pierwsze 100 111111i1onów uchwalo
no, ażeby nas wytępić, ożywil się u rias 
ruch -Obronny naprzeciw powodzi m1lion8-
wej pruskiej. Był to czas :powstanfa na>
szych ba:ntków ratunkowych, czyili t. zw. 
parcelacyjnych. Była to p.ierwszai więk
sza. chwhla wystawienia naszego palt.ryoty. 
zmu inai próbę. 

I cóż się wykazało? Otóż, wyikaza~J 
się znowu, :be nie jesteśmy .zdolnymi do 
izbk>rowej obrony ani na polu Wa:Md ·oręż
nej, anll też oo nrwie pracy produkywnej. 
Jed'na ręką brau);Oi mi1tiony pruskie, drugą 
zatś' zakladaiMi b3.nik1 ratuin:kowe, nie zda!ąc 
sobie rachunku z tego, co ~tyniono.. Z ie
dneJ strony, i.fotem p-rifsklem wypchani 

zdrajcy, a z drugiej patry-0ci z próżną •kie
szenią - tak sfę przedstawil nasz moratn.y 
idorobeil<: stuletnF od czasów grod'z1eńskic~() 
sejmu. 

Nasze bankt ratUtnkowc nie dorosły 
w~~ fin an sowo grozie chwm i pędzą Pł> 
większej czięści żywiot, }aikby od parndy 
c?oC::aż pruskie landszafty i r62Jrne zagra~ 
mcznte banki s.ą nieraz w kłopocLe jatk zu
żyć pPlskie pieniądze ma.gnatów i finansi
stów naszych. 

Tak stan rzeczy, często za:chodząoy u 
nas w przeloono.wych chwilach umiełi wy
zyskać r teraz różrru szarlatani,' sarmo.zwań
dyrekt1orzy, którzy dz.isi1a}, wy.cisnąwszy 
ichtopu polskiemu w hmię patryotyzmu o
st~tni groisz z kieszeni, rozpościerają się w 
w1lach, gltosząc sw;ym slużalcom i wspól
geszefciarrom, co on1 to 'mi'Zlialali dla spra
wy narodowej, ratując poJską ziemię od 
zalewu niemieckiego! 

Mamy ich w Pozrriainiu duw, b,) ich po
kazują nawet palcem, a i na prow.incyi ró
wnfoż r'Ch inie brak. Są to pospolici1 handła
rze ziemi lub saimozwańcz.y dyrektorzy 
haind'1u ziemią, a.le nje przedstawidele Ln
stytucyi ratunkowych. Gdybyśmy na se
ryio pojm01Walr obmnę ziemi, ona by sit 
nam taik prze.rażająoo1 co<lz[.ennie z· p.oid 
stóp nic usuwalai. Baw1my się ty·łko. w 
obronę, reszta to fantazya i blichtr. Po
wstałe wskutek tyci: s·~sunków synekury 
narJ<lo\V\e wytworzyły wygodnych dyrek
torów, popisujących się więcej s11mvein. 
amżeli czyinem, każącyah s.ię nisko prosić, 
ażeby zechdeli rnczyć ten lub ów maJątek 
ziemski ratować. Malo maimy ludzi z idei 
i poświęcenia na tych stanl()IWiskaich, dla 
tego rue można się po nich spodziewać, a
żeby ooś dla naro<lu 'Zdzli'alali. 

Przejdźmy się tylko po ziemiach pol
skich. Gdzie ma np. Bank Ziemski w Po
zna'Illiu swoje filie na prowincyJ, któreby go 
o wszystkie.m tinformowaty i przedwstę
pne prace dla niego za:latwial'y? Nigdzie, 
gd'y tytmczasem Landbank mai je prawie w 
każkl'em miasteczku i, większem mieś'Cie. 
Jeżeli ·nasze poważiniejsze instytucye ra
twn.lrowe jaik np. Bank Ziemskji nie roizwiną 
większej ruch'liwości, to będzie im 1110Żlna 
z.a.rzucić , że po prostu chybi.Jy swego .po
woŁania. 

Samym krzyikiem i wymyślarnem .nie 
wy1tepimy sprzedawczyków; to byloby 
wówczas skutkowat'O, gdy zaprzepa.szczo.
nio poraz Pl:'erwszy Ryńs!k, RadloW10 itd.; 
dzisiaj trzebai się innej broni chwycić. Nie 
chodzi tu bowiem o ratunek pLerwszego 
lepszego nędz.n.ilka, ale o ziemiię i lud pol
skli, który się rozproszyć później musi, jak 
tulacz po obcz, źnie, chociaż ma ojczyznę, 
którą jego prwdkow.ie dla sWych potom
ków krw i ą i życiem ·okupywali, nie na to 
przecież, żeiby ją pierwszy lepszy Łajdak 
'\VJrogom za!I>I'Zedawa}. 

Spraw.a tai jest nader ważną i ddino,śne 
c.zYmiiki1 pP\Vj:ln.ny ją sobie wziąć glt:boiko 
do serca, ba pornewczas.ie próżne będą na. 
rzelkania nasze. 

Ziemie polskie. 
Z rrus laehodnfob W armii i Mazar 

Wejherowo. fakób We}her wojewo
da malborski, wystawił w rv.ku '1645 tutaj 
IZ11Wle na calą iQikolicę I(alwarye ,[. oddał je 
pod op~~ Ojców Reformait.ów. Przy u
rządzaniu tych l(atlwaryj inie oszcz~zano 
zadl'Od?Wl, aby ich poloieiOO i -Odlegl~ 
odpoiwiadalai jak najwierniej mieJsoom 

-'~iętym w J erorołimie. Składają się one 
· iz. ·25 kaplic, a tch nuetsca: posypane są zie
mią, którą z Jerozolimy· przywie:tkmo. Dot 
·tyicb ł(alwaryj przywiązane .- pewne ~ 
Pll'StY·P~a OJca św. nadane. dła tegO' t~ 

l •• 

-. 



kaszubi oł.aczał'4 j.c \\ie11Ml ezcią;, u:wata
W: sobie z.a. obowiązek zwiedzenia ich cho
ciażby raz. tylko doroczńi-e. Rzeczkę Bla
t~ tu przepb!waj~cą, przez:wmo Cedr~ 
11em, a doktor Cejnnwa, pisa:rz kaszubski 
w, swtej fantazył wystosO'Wal inne jeszcze 
fl32'.YV kaszubskie do miejsc S\\.iętY'ch w 
P~:l .· :; ide. Tak Bytowo przezw.311 hebraj
skim Betłeh'emettn, O<ba.ńsk starożytriq Gar 
:zą, Góry lrolebskie Górą Libańską, a za
tO!kę pwcką morzem genez.a recki em, a W ei
hert)WO z tkaplicamł św(ętą Jerorolimą. 
Ceioowa utożyl .nawet kartę zremi świętej 
kaszubskiej i w związku z nią osnąl „Rio
~mowę Pólooha z Kaszubą dlo dreku pó
dąną roku panskjcho 1850". W umiejsco
wieniu po<l.aiń i wypa<lków naślaJd\cnvia.ll 
Cejnov.'ę innii. Derdowski przyczepił do 
Pucka swego po siecie jadącego. „Czorliń
sciego", a Majkowski -0parł o Kościerzynę 
iWój poemat o wyborze kościelnego. 

Z Wiel. Kr Poznańskiego. 

Zp>0d Mogilna dochodzą do pism żale 
pewnego robotnika· galicyjskiego. Przyjął 
on z 25 robotnikatmi roboty nai Jafo w pe
~'inem d()mf1nium niemieokiem. - Ludzie ci 
•ie otrzymają pożywienia zawarowanego 
kontrnktem - a od 2 miesięcy ·nie otrzy
mali placYJ. Przytem właściciel i brat je
go nieludzko się z nimi obchodzi, b\ije, ko· 
piie nogami. Już lO lat ·Ch!Q!d'zę nai rob.)tę 
- mówi.I - byłem na Węgrzech, w Ru
muni 1„ u Moskali, ale ni·gdzie tak źle nie 
miałem, jak u teg.01 nf emca. ów właściiciel 
na prośbę jeg10 111api·sat zażalenie clio komi
sarza• obwodowego - czy to co pomoże? 
- nie wiemy. 

Poznań. Ceny ziemi są u na.s '\\'pr:ost 
szak>ne, a ciągle jeszcze .idą w górę. Ga
zety nic.mi,eckJ;e donoszą, że d01brai Kegels
mtihl nr. II ( ?) poid Trzcianką w przeci.ągu 
mku zmi eniały 4 razy wtaśóciela! i przy 
każdej sprzedJaży przyI1101siły 20,000 mareik 
·w ięcej, tak, że w przeciągu roku cena pJid
ni•o s la s i ę z 290 OOO na 350 OOO marnk. Obe
crt e właśdcielem jest 1kaipital ista Reichert 
z Berliina. 

Poznań. Poznań·ska „Ostgruppa" ha
kaitystyczna odbyła w ubiegly ponieid~!'a
łek zebranie miesięczne. Przew1odnkzą
cy {)tworzył zebranie przernpwą, w której 
kła·dl nacisk na programowe maczooia mo 
wy cesarskiej w Grneźnie. Odi ostaitniego 
zebrania przy1stąpito 46 nowych członków. 
Usta kupców nierniedki1ch wysz!ła w li
czbie 40 OOO egzemplarzy i jest już w obie
gu. Zebranie ~wraizilo w ostry sposób 
S'\v10\ie niezad:Qi\VIOlenie z powoou sprzediaży 
gruntu ,,raid)rlkatow1", p. I·ginatiowfozowi 
przez mia1st-0 i wyraizilo uznainie i pod:ttię
kowa·nie ~· Pischermvi za jego stanowi-siko 
w tytrn względzie. Nauczy.ciel ( !) szkoty 

Panna do towarzystwa. 
Powieść Ksawerega de Montepio. 

57) 

(Ciąg da!szy), 

Nędzny l·otr nie rnyslał .nawet, aby pio
ziostaw11ć jaki.eś \vsparci1; biednym r ::: d·z.t
com u rmradowany porwiodlzeniem siwej 
wyipriawy, wsi.aldl do pociągu, 1iid:ąicego ·do 
Paryża. 

- Oa!bryela dlO· nas należy - mówił 
sobie - p.omeważ jest w Paryru, a Paryż 
to miasto, w którem wszyistko jest możli
we dla tego, który potraf i na wszystko 
się odważyć. 

XXVIII. 
· fillip de Oa1rennes nczekf.1wail Juliusza 

z taką samą niecierpliwością, z. jalką ten O· 
statni pio:przedJniego dnia oczekiwal na 
sweg\O pana. 

· Aby osiągnąć możliwość udania się te
go trudnegia i ip.elnego nl~ebeZlpieczeństw 
przedsięwzięcia, nalleżał·o dz.iatać szybko, 
trzebai byto dojść do celu pirędizd aniżeli 
ów nieznajQmy, zaipcj\viada1ący pOlszuki·
wanie z irunei strony. 

Wszystko więc zależało od podróży 
Juliana do Nanteuil-le-lfaudoin, a raczej od 
rezultatu tej podróży. 

Jru!ran byl z 'Powrotem na ulicy Ass.as 
t0 gooz.inie szóStej wieczoriem. P1!Up: z u
znaniem 1odezw.al się o jego przebrainiu, da
iącem mu pozór wysokiej dystynkcyi, p-01-
tem zaczął zaraz wypytywać. 

Odlpowiedzi byty krótkie, lecz zaida
wailniaJące. ~ l 
- ·- OaJbryefa mieszka w. Paryżu„. Jest 
panną do towarzystwa u JTLairgra~itny de 
Brennes, przy ulicy Saiint-Dominique.„ 

Pan de OareMes bardzo mafo wał pa-

~ p. Semrau dow''Odzi1, ·iż C'.lroczn1e 
n.aJmitei OO ooo polskich robotników 7-3gra ... 
niczlnych zdąta na~ i ·wJ•ioosi z Nte„ 
miec przeszło 18 miłtonów marek. Wobec 
sum owych, skapitałizowainycli, bardzo ni

kle są środki komisył Jrokmizacyfne.t i fun
·oosze dyspozyc}'ine naczelnego prezesa. 
Zaileca przeto zb-lf tyć ·się do niemieckiclt 
przedsi~biorców, którzy zatrudn:aią pol
skiego robotnika, aby popierali za tJt Niem
ców nal kresach wschOOnich i podp:i.isY'\vał1 
datki za prz}'kladem finny Kruppa w 
Essen. 

Leszno. Poru!Clln il.ka v. Lekowa, któ
ry wywolal w Lesznie w OOC:Y buroę uli· 
czną t zastrzelil stróża domO(Wego Rescha, 
przytransJJ0rtowal1. jak: donoszą z Leszna 
do ,,Poo. Tagbl.", do poznańskiego więz.1c
ni:a wojskowego oficer i d:wóch podbfiice
rów. - Porucznik von Lelrow POI owem 
zajściu chdaif sobie ·O'debrać życie, więc 
gloszoino, że działał t:J!Od wplywem obłędu 
umysłowego. Pr.asa' niemiecka ·zalatw.iała 
się króttkin ZI owem niesły,chaneim zajściem. 

Piła. W środ1ę w spraw;:e Belkego nrze 
sluchiwaino w dalszym ciągu świadków. 
Sędzia haindliowy Grossmann z GHw1c 
który zna od wielu lat dztadlków żony Beil~ 

1kego, Kiihnelów, zeznaje, 1ż K. mieli małą 
lmajpę, z której zruosz.czędzić mogli najwy
żej kiLka set talarów, a ni!e 21 OOO 1111arek. 
PrzeWiooni·czący nalega nai Belkeg0, aby o
znaczył mi·ejsce, w iktórem przechowane 

·są pieni'::~dze. Belke opiera się temu żą
daniu. 

W czwartek przestu>chtwano raidzcę 
rejencyjnego Stramkego z Bydgoszczy. 
Sędzia pyta go d-la czego Geburczykowi 
nie. wytocz,O\n!o ska'rgi cywilnej, na co 
Stramke od/powiedz i ał, że odstąpiono od 
skargi cywilnej dlatego że Geburczytk nie 
ma: majątku, a oszustwo nie było jesz1cze 
wyjaśrn:one. Następnie zajmOiwal się sąd 
znviwu sprawą majątko\vą BeLkego, który 
twierdzi wieiąż, iż dostał pieniąd'ze od dziad 
ków swej ~:ny. Przewodniczący zaipytuje 
ponownie, czy wyda pieniądze lub nie , na 
co BeLke odpowiada, iż godzi• się nai i0d
sz,kJoidowanie, lecz v.'IZbraniai się wytdać 
wszystk1ch pi·entędzy. Poczem przeslu.
chiwano 4 robotn.:1ków. !którzy pracowali 
u Oeburczyka i wyładf0wywaili1 żelaz.o .. Be
lke sprzewierzył 869 907 kgl. żelaza, lecz 
przyz:naje s i ę tyhloo 858 337 kg. Gubur
czyk sprzeniewierzył 59 92{) iklg., a frie
deberg 96 920 klg. żelaza. 

Dniai 29 września zapadl wyrok, ska
zujący Belkego na 5 lat .i 2 miesiące więzie 
'l1J:ia, utratę praw honorowych i zakaz pia
soowania urzędów publicznych na przedąg 
5 lait„ 

Geburczyka, Priedeberga1 i żiQlnę Bel· 
kego uw1ofoi1on . .). Prokurator wniósł o 6 
lali: więzenia i lO utraty pra\v honlOrowy{:h. 

- ..! 

nią de Bren1nes, a.ile w kaMym razie byl jej 
przedstawionym. A zaitettn w raiiie piQltrze
by, mużliwem będzie zawiązać stałe sto
sunki. 

- Cóż teraz robić będziemy? - za
P/Ytal J ufal:Il po skończenl:iU op,rywradania -
czy pan baron ma jaką myśl? 

filip zastmawiat się przeZl kUka mmut, 
cho<lizą.c wiehldemi .krotkaJmi po p01koju. 

Nagle zattrzyma~ się. 
Glów(lle linie szer.oko zakreślonego 

pla1nu zarywwaly się w jego umyśle. 
- Trzeba, ażeby Oahryela opuścila 

1di0l11l pani de Brennes - rzekł - i w dniu 
w którym wyjdzie z oomu ina ulicy Siant
Dominique, wejść musi do domu mojej 
maitlkr w ·charaJkterze również panny do tJ.
wairzystwa„. 

- Wy;ooimie! - rzekł Jwlian - ja
.snem jest, że w miesmranm panti: baronowej 
będ:ziiemy mieU małą poid ręką i na naszej 
<lySkr~cyi, a1le n.ie będzie to tak bardzo lat· 
VliO, ja/k się wyidaje, doprowadzić spratwę 
do teg10 rezultatu. 

- Latwo czy trudno, trzeba koniecz
nie, ażeiby talk się stało, i tak s,iię stame. 

Nie wątpię runi na chwilę, szukam tyl
klo sposobu.„ · 

- W rn01cy przycoodizą dobre myśl1. 
Tyimczasem idź n·a obiad i połóż silę spać.„ 
Jutro pa.gadamy.„ Spieszę teraiz d:o mojej 
matki„. 

f 1·l p de Garen:nes udał się na uJi.cę Ma
idlame w unyśH opracowując scenaryusz, 
jaikby mo©naJ wyrazh: się o a·utorze drama·-
tyictnym. 

Nal ulicy Garandere stary kamerdy
.neir bard'ZlO byl zam.iepOJoo}OlnY tern wszy
stkiiem, co si.ę stało wt palacu podczas n1e
obecnośd Ra1111a de Chat1irns. 

Pilno mu byJo doczekać się młodego 
pana, aby z utst jego usłyszeć uspakaJące 
wylaśnicrt:e. 

Katowice. Wałka wyborem w kaito
idro-zabrsk.ón c.11kregu ~ym l"iOrl:e
gra się 12 paź~ermkai, a będzie, jak się 
2'Jda.ie, bardw za.ciętą.. Są cztery kandyda
tury: Wi}skai, centrowa, socya.listyczna i 
,~i'szmaszu". Ani w .przybliżeniu przewi-

1dz1eć nle rn00ne wymku wyboru„ 
Centralny ·komitet wyborczy na R. N. 

ogtosil i0becnWe odezwę za p. Korfantym. 

Swiętocbłowice. Zdairzylo się tutaj 
straszne nieszczęście. Aodczas sipiinania 
wagonów kolejowych dostal się pod kola 
urzędnilk 1lmlej.owy Mozgolai. Tr.zy wag<)
ny przesz.ly przez niego E z.druzgotaiły go 
me do poznania. $mi.erć nastąpila oo miej
scu. Zmarly pozostawia żonę i 3 1niedorio
sly1dh dzieci". 

Katowiice. Swiętokradztv.r,o popelnio
no w kośdefo farnym w Kato1wicach. Zlo
CZY]ńcy Hchtarzem rozbili taberna!culum i 
skradli dwai kielichy mszalne ornz mJn
strancyę. Z bocznego 1oltairza pozd1zi•erali 
obrusy i zawinęli w nie skradzione prneid1-
mioty. ttostye św. wyrzucone z kieli
chów leżaly w tabe1.1naculum i na stop
niach oHarza. Policya trafila juiż na ślad 
zb rndnia rzy. 

- O nieszczęściu koleJowem donoszą 
z Katowic. W pobliżu stacyi Czernice wy
koleil s.1ę pociąg 0tsob~y. Kierownik 101-
komo.tywy i jeden palacz oraz 5 podróż
nych postradaJo życie, o 1ile dotąd wiadio
mo. Nieszczęśicie spowodowało· falSZY\\ e 
ustawien ie zwrotn1cy. 

Racibórz. Straszne nieszczęście zdarzy 
·l·o się w gmachu policyjnym w Racib.)rzu. 
Cztery lOsoby postradały tam życie wsku
tek zaicza<lzenr.ai się gazem do oś\Vlietlenia. 
·W ,gmachu poliicyjnym w Raciborzu, obok 
aresztu p0Jicyjneg10 znajduje s ię 1okal dla 
wychodźców galicyjskich przeznaiczony. 
Umiesq;cza się tam na n\Oc tych wychodź
ców, którzy w skutek choroby lub innej 
jakiej przyczyny dalej podróżować nie mo
gą, i których pO!licya tam przytrzymuje, 
aby kh nli1eba1Wem p0.tem oo austryackicj 
grainicy odstawić. W tym to li0ika!lu1 umie
ściła w niedzielę pięciu wychodźców, cho
rych ina o~zy, a mianow.icie Paulinę Kopcia 
wą z Oronk0wa, p\OVrt atu nowotarskiego 
w Galicyi, jej troje dzieci, fana liczącego 
lat 8, Maryę w wieku 6 lat i St.anislaiwa 
w wieku 4 lat, oraz niejaką Maryę Blaczoń 
ską w wieku ·55 łat. Wychodźcy c.i mieli 
w poITT[ :edlziałek odstawieni z p,rywrotem dJ 
grainic,y austryackiej. Na życzenie wy

.chudźców piozrwolil dozórca nai palenie si.ę 
jedneg() świaiUaJ garowego w rzecz::mym 
!lokalu. O g-0dziinie 1 O wieczorem, gdy dK»
zórca po raz ostatni lokal rewfdowal, zna-

Na inieszczęście Raul, z przyczyn nam 
wilaidomyoh, lnie miait powrócić dp domu ś. 
.P1· swego wuja. 

2.'11wiezholny z Compiegne do Paryża, 
.został uwLęziony w Conciergerie i iam
tkn);;ęty \\" celi, w na·jsroższem odios0bnie
n1u. 

Aż dlo giodzi'ny pierwszej po północy 
Honoryusz IQCZekiwał, ·nie mogąc si1ę z<le
cydowiać położyć s.ię dio łóżka' . 

O pierwszej powiedzia.J sob.ie: 
- PeW1I1.te pan Raul nocuje u swego 

kuzyna. 
Uspokp.jony cokolwieik tą myślą pol·O·· 

żyl się. 

Nazajutrz pan de Challins równ{eż się 
nie ulkazat 

ttonoiryusz oczekiwał do <lw.unaistej, 
potem prz;ypomniawszy sobie polecenie 
dJOłktora OHberta, u<lal się do biwrai telegra
fiicz!llego .i posłał dlo Morfontai1ne depeszę 
tej treści: 

„Opieczębowan1e dok0naine w pałacu 
wczoraj. Pan <le ChaJl!ns nie powró.cil dQ 
dolmu„. Nie wi·em, co się z nim stalo." 

P.oiczem powróci.I do pałacu, mając na
dz·ieję zastać już Raula. 

- Nie by~o nikog,o.„ N.ikl>go! 

Po polu.dniu postaitlowil udać się do 
paa:J.il de Garerunes, by zaisi-ęgnąć wiadamo•
ścl. 

Panna służąca piowie<llziala mu, że pani 
baro!1l0Wej niema w domu, i pJw:róci póź
no zap~\Vtrle. Wróc.il więc do pałacu na 
ulicy Garanc1ere, nie d)()l\Viedziawszy się 
.ini'cz~o. , 

. N;epokój ooraz większy pocziąl ogar
niać go i zaiprzątaić mu. umyst , 

- Co się to stać mo·gło? 
Pytam.ie tQi stawało w jego umyśle, 

ia!k zagadka niepodobna do rozwiązania. 

fazl wszystko w l)arz<tdiku ; atvli n~ drugi 
' dzień bótko przed~ 6 rairo, g$ db. 
ZórcaJ cłlc!.311 wycbodtców zibudlził., znałazt 
wszystk.i.ch bez przytomn.OOci leżących ba 
sienintlkach, podczas gdy. lokal ca~y tma>e'ł-

' ntony byl gaz~, ·który ttchod:zll z nie.za. 
kręoon.eig01 kurka gaz.cr.wej rury. Przedsię
~lęto zaraz p.r.ace ratun.lro~: przybyło 
nai miejsce trzech lekarz.y. Niestety zd.10_ 

la.no przywrócić dOi życiai juli tylko! S...le
tniego fana l(opcio, p.odlczas gdy reszta J}o. 

2'Q'.stafa bez żYcia. Chorego cllłopca wzi~
to do domu chorych r jest nadzieja, że bt;
dz.ie utrzymainy przy życi:>u. Komisya są. 
dowa zbaidlala zaraz ll()lkal i oświetlenie i1a 

m1ejscu, lecz znailazla wszyiStko1 w p.orząd. 
ku. Widocznie iede.n z wychodźców za. 
gasil śwLatlo µrzez dmuchnięcie, zapomi. 
naijąc zakrędć kurek gazowy. 

Z nnych dzielnic P~l~~i. 

Warszawa. Red1akcya „Kuryera War 
szawskiego" otrzymafa z Petersburga. za
pJ1osze11iie do wzięcia udzialu w obnad'ach 
nad 11lO!WYTil projektem ustawy prasowej, 
z ct1olcl.atkiem, że redaktor „Kuryera" może 
zapr-0s1ć jeszcze jednego z reldaktorów wa1' 
szawskich do wzięcia udziału \\ pra:cach 
komisy i. 

Warszawa. Przemystowcy po lscy v.iRie
śli prze<lstaw.1en[e, aż0by roibotnikom dać 
prawo, wy,syłania z każdej gubernii pne
ynysłl()Wej po jednym pośle do· Dumy pań
stwowej. Proiektowt; temu sprzeciwili sit( 
przemysłowcy petersburscy, zaś moskiew. 
s.cy przyjęli go obojętnie. 

Wilno. W tych dniach rJzp.aczntt s:ę 
obrady na<l wprowaidzenielrn ziemstw na 
LitwCe. Weźmie w nkh udział generał-gu
bernator f reze, guberroaiiorow ie: 'Vri1eńS!ki, 
kowieńskt r grodzieński, gube.rniallni: mar
sza>llkow1e szlachty, marsz.alkowie powia
towi, de legaci szlachty i zi: emian. 

Qi 

Niemcy. Jak w iadomo „Beri. Loc. 
Anz." ·dcmi·ós.t przed paru ·dlniami, że iron
ferencya1 ·Wittego z Blilowem i aesariz:em 
Wrlhelmem II. miała nai ·celu zawarcie ści
słego pr21y:m{ erza rosyijsik0-niemieckiego. 
Obecnie dziennik kanderski „Post" -z.aprze 
cza tej wia:do:m1ośc1 i twierdzi, re tego ro
dzaju kombl:1nacye idą dalej aniżeli .1st01tna 
rze;czy;wistość. Jest rzeczą ·zupełnie na:tu· 
ralną, że z uiwagi na: przyjazne stosookr ()O

między Niemca.11111 a Rosyą Witte w powiro
cie ido Peteiiisburg.ai ztożyl wiizytę zarówino 
kainderwwi, jak A cesarzowi Nie~iec, aby 
obu poi1nfi0rmować bliżej o przeb1egu koo
ferencyi w Portsmouth. Że przy tej spu· 

Baronowai de Garenne:s, będąca! w to
w arzystwlie Ptlipa, uprzedzonai o przyiecliu 
łfonoryusza w ciągu dni,a, ika:zaiła odJpiowfie
dZieć za naimową syna•, że czuje si-ę bardro 
cierpią.cą i przyjąć go ni·e może. . 

Stary s.tugai oddaLil sie za:ldiopotałlf' l 

strasznie niespokojny, ob\~ecują.c sobie &>I!" 
.nowił szturm nazajutrz, jeżeli nic sl~ flte 

z.darzy nowego. 
Liczył, że zai powrotem do pataicu z.niai

dlzieJ wiaidomoiść od diO\ktora G rlberta, lecz 
i ten ITTie d!alt ztrtaku życia. 

Depeszai iednalkże w swa:1m cusie 
przybyła do Kwadratowego domu. 

.. 

Czytając ją, brat śp. hrabiego MaksY
milianai rzekł dlO siebie: 

- Sprawiiedft:wo§ć postąpiła wedWg 
moi.eh -i1nstrukcyi i s.podlzieWa!IH! przeze· 
mnl: e klormpli1kacye nastąpią. Pan Raul de 
Chaililins nie powrócił do domu, pr,awdl01)0- ' 

C . 'tllll 
dobnie został aresztowany„. -zyz 
dowi·edziono, że ukradt testament? sar
dZIO być może, na1wet to <lość praiwd<>po: 
dobne. Przedewszystkiem należy . ~eJ 
prowadzić ro~p-0cz.ęte dzido, dozwoltc Po
łicyL ~:erwsze uderzać ciioS:Y„. Jedna tYtko 
rzocz poi1X>1Staie mi do czynLenia.„ .cz~kać·" 
Teraz jestem pewny, że moja ·córka me be· 
dzre wydziedziczoną, jeśH żyje„. Ąle c~Y 
Z·y1·.e? Jeżeli zdarzyło jej ·się jaikhe ni.e-

. „. . v,a 
·sziczęście przez tych nikczemników, co ' 
odwet! Ale pocóż te smutne myśli? M.atll 
prawo mieć jeszcze nadzieję... Odszuk.afll 
ttonorart:ę Lefebvre i za jej sprawą dizieck0 

mi1 będlzie pl()!W.rócone„. 
Doktór. nl'.1e uważał wtaściwem odp<>~ 1

' 

wiiadać .nai depeszę starego kamerdyner 
swego brata. · - ' 

(C}ąr; dalszy naSfą~~ . 1 

„.. ·.Y ,,. ,t nr)f 
.~:.~ . . ?!·' J •' I 



'S()bOOŚci .mówiono~ także o przyszlem u
ItsZtaltowanm stosunków polity'Cznych, 
;est rzeczą zupelnie naturalną, nie W}'lllika 
jedrtak z tego1 aiby traktowano fJMlalnie o 
awarciu przymierza jatk najśai:śle.iszeio 
p:mtiędzy Rosyą a Niemcami. 

Z Austryi. W dyskusy~ nad agólnem 
połO'leniem politycznem zabrał także w 
.austryackiej Radzie państwraJ prezes Kola 
pruskiego hr. Dzieduszycki. Z Wi~ia d.J
nosią w tej sprawie do „St P.'\ że wie
d~ńskie dzienniki niemieckie. poświęcają 
n10'\\ie hr. Dz.Leduszyokiego większe lub 
mniejsze wzmianki, t10Zt11Yślnie przecież 
przekręcają znaczenie tej mowy. I tak „N. 
fr. Presse" dowod2i, że hr. Dzieduszy
cki1em11J w całej m0wie chodzvlo tylko o to, 
aby rozwój historyczny nan10du węgier
skiego· nie ucierpiał i że Polacy będą bair
dzo zado·woleni, jeżeli temu rozwojowi hi
itorycznemu Węgier nie stanie nic na 
przeszkodzie. Tymczasem hr. Dzieduszy
c.ki mówił nie o rozwoju historycznym Wę 
g,er. lecz stwierdził, że polityka narodowa 
pols.ka wymaga ·Od państwa, a że państwo 
wogóle wszystkim narodom i0 ht:storyczncj 
przeszłości p<>zwol1ła na dalszy rozwój w 
duchn tradycyi historycznej. Na pier
w•szem miejscu zatem miał hr. Dzieduszy
cki na myśli nie Węgró\ lecz Polalków i 
wlaśnf e dla tego, że Austrya na ten rozwój 
hLstoryczny Polakó\v ·od lat 40 poz1wala 
p•ookreśltł, że sto.sunek Polaików do Au
stryi· jest szcze.rszy i lepszy aniżeli stlosu
nek Polaków do inny.eh pa;ństw rozb1ioro
'~ ych . 

Z F.inłandyi. K<mstytucycn.a.tiści f.ln-
1.amdzcy J:dbyH w dniu 13-go wrześn,ia 
.zebranie poufne w ttelsiinfo.rsie. Ze
braJo się przeto 900 osób. Senator 
Melchitn wy.kazał potrzebę zoirgam.iz8-
""'ania wielkLego. stronmctwa kJmstytu
cyjne.go, dążącego do uragu1owan'i1a stosun 
ł<ów z Rło.syą na podstawie ustawy z rnku 
1809. Podczas obrad między irnnemi mó
wiono· dwżo o nadużyciach t przekrocze
niach prawa przez urzędników rosyjski.eh 
mianoiwan.ych wbrew konstytucyi. Zgro'
madzenie wcihwalilo, aby w gubemt1 wy
hoirskiej usunięto język nosyjski ż urzędo
wama, a na przyszłość nie miainowano tam 
urzędnilków rosyjsk1ich. W sprawie usta
v.·y wojskowej oświadczono, .iż naród fin.
landzkioowinien slużbe wojskową pelnić u 
sileb1e, w s·wej w!asnej ojczyzme, a 
zresztą załatwienie tej kwestyi przekazać 
najbliższej sesyi sejm0:wej. Tymczasem 
o zigl"olmadzeniu dowie.dział sr.ę geineral~gu
bernator i przyslal oificera poliicyi, który 
zarzą<lz.H rozejście się. Zgromad·zenie u
zn.alo żądlanie za nieprarwne i obraidiorwa·lo 
<lale} nJad kwestyą obeslami:a Dumy pań
stwlo'Wiej. Uznano, że sprawę tę należy 
przekazać se.jm()IWL krarowennu.. Nieba
wem zjawil się, policmajster, .ai gdy i jego 
wezwanie nie zostało wYSluchane, sprl)wa 
dz\:1ł wiujsko, :które zgromadziony:ch ropę
dzńlo.. Uczestnicy udali s.ię do te:aitróiw ~ \ 
przerwali przedstawiie.nie. 

11. 111111 

Z Rosyt, W uznaniu zaslui otrzymał 
minister W.łtte tytuł hrabiego. 

Rada miejska, Izba! handl~ i kQtnj,.. 
tet obywatelski w Odesie wysłaityl d() Wit
tego depeszę ·z podzięk.:>1waniem za zasłu
gi dkol.:> z.awardlal pakoju i z wyrazami na
dziei, ~e odda jeszcze kraj.owi wielkie u
sługi. 

- Kongres 2.lhemstw nai ostatniem posie'
dzeniu przyjąf proJekt odezwy wyb.>rczej, 
która uważa konieczność reformy oświaty 
ludloiwej, zaprowadzenie państwowego za
bezpieczenia robotników, regulJiwania sto
sunku dzierżawmeg)O na wsi, w-yidzielenia 
ziemi ludności rólniczej na własność. 

Glówny kłOIJTlitet wyikoawczy, z0,rga
nizowany przez kongres, będzie mia. si
dzibę w Petersbuirgu. 
i unwerzytetu warszawsikiego są got0w1 

1- Profes.orowi'e 0ldesk1ego uniwersytetu 
i uniwiersytetu warszawskiego są gotowi 
podjąć na nowo wytkłady, iecz jest to rze
czą memo·żliwą, gdyż strejkujący studenci 
niie mogą S: 'ę zebrać ze w zgilędu na to, iż 
podlczas stanu w.oieninego zaJbronionc są 
wszelki1e zgromadzenia. Celem unikni1ęcia 
zatargu z koza.kamŁ, profesorowie nie p:: er 
wej rozpo•cz.ną wykłady, aż póki stan wo
jenny nie będzie zniesiony. a przykładem 
uniwersytetu w Petersburgu i polttechni
ki w Warszawi1e, c<leskie kolegium py;ofc
sorów uchwai]ilo prosić rząd () zniesien1:e 
niestuszny:ch ogrnniczeń w przyjmowa111iu 
wsz.ysVk.1ch zglasza1jących się abituryentów 
wyznania' mojżeszowego. 

Z Norwegii. W uzaisadnieniu przed!o
ż,01negp· sejmowi wni1osku o ustamow1e
niu. formy rządu w Norwegm, wniostkooaw
cy po<l!nieśli, że l(} .gó~nie przypusz,czano, 1ż 
ofiarnwanie kornny jed1n.emu. z książąt do~ 
mu Bernadi()ltte przyczyint slię ry.chł101 do za
Jatwienia .całego konfliktu. Gdy to się nie 
stalo1 dziś większa część narodu oświadcza 
się za republikańską firmę rządu. Teraź
niejszy sejm aitoili niic ma mainda1tu do 
załatwi1eni(IJ tei sprawy, przeto należy poz.o 
stalWf.ć to przyszłemu sejmowi. Niektóre 
dzienmki podniosz4 że spraiwa ta nie jest 
dziś na czasie. 

Z róinv~6 stron. 

N o w y J o r k. Z Cambridge dmm~ 
~.że pewna matka w napadzioe oblqkania 
swe 7 dzied1 polvżY l.a do łóżka, podpalila 
je i rzuciła się sama: w płarmenie. 

Berlin. Samobójstwo przez głodzenie 
się. Straszne odikryiCie zrobiono w Berli
nie w domu przy Augusta Viktorttat-AUee 
33. W próżnym pokoju znaleziono na ma.
teracu 27-letnią żon~ w~glarzai M'Undta bH
ską, śmierci głooowei. W 1*>iniedz.iałek ze
szłego tygodnia uciekła, tyranizowana 
przez męża, na gór~ z. obawy, że ją znów 
będzie poniewlleral. Aby zupelnie1 się z 
nim rozstalć, postanowiła biedna kobieta 
życie sobie ooebrać. W czwartek udala 
się do gospodyni z prośbą oi kJu,cze do 
próżnego mieszkania, podając z.a powód, 
że ktoś przyszedł, aby mieszkanie obej
rzeć. M. -0trzymala klucze li, oo tego cza
su juiż jej nie widz.iano. Kiedy we wtorek 
istotnie przyszli reflektainci na mieszkanie, 
poibiegla żona gospodarza do M., aby zażą
dać zwrotu kluczy. Znalazlszy mieszikanie 
zamkn.i1ęte, kazała je otworzyć przemocą. 
Straszny przedstaw::! jej się w1cllo!k. Blada 
i wycieńcz.ona leżała: bez znaku życia żona 
Munidfa nai 1materacu, niezdolna slowa wy
mówić. Od czwartku się glodzila, usilując 
tym sp0sobem ży.cie soibic odebrać. PrzY
wolany lekarz kazal ntieszczęśliwą kobietę 
przewiieść do lazaretu, gdz~e leży obecnie 
w bardzo niebezpiecznym stanie. 

W Wiedniu aresztowano .onegidaj ka
syern S()cyalno-demoikratycznego Związku 
robo1nnków budowlanych dla Austryi, f cr
dynanda Ul\Cli\v er.a, pod zarzutem defrauda
cy,i z kas.y Związku 1500 koron. Defrau .... 
danfa odstawiono do wi:ęzienia tamtejsz.e
g0i są_du kraj. karnego . 

Rozmaitości. 
Strach przed cholerą. Pisma war-

szawskie podają, że .Jnegdaj w wagonie 
pociągu· kJolei teresJX)lsk1ej, zdążaiącego1 do 
Warszawy, za·cho1rowal nagle jakiś 40-let
ni mężczyz.na, zbladl nagle i zaczął gf,01śno 
krzyczeć. Je.den z pasażerów zawyroko
wał, że to wypadek cholery. Usłysza~ 
w;szy to powstali podróżni uciekli' z tego 
wagonu do innych, zi0stawiająic choneg.o 
samego. Na stacyi Siedlce odczcp1•ono wa
gion, w którym pa111owała teraiz cisza. 
Wszyscy myśleli, że chory już umaifll. Po 

Bochum. Streiku1ący ·da:charze tutejsi -0dieźd.zie pociągu zawez,wano lekarza i 
żądają p·od'wyższenia ptaicy z 48 fe11l. na53 felczera, którzy skonstatowabi, że ów chQ-
f en. na g)Odlz~nę, ai od-1 kwietnia 1906 r. na ry byL ty~ko pijanym. 
ss fen. I ;a . __ ._g_ 

Dzięw8ęciogodZinny dzień pracy w- !tm~EUll R'™f.:~~ 
stal zaiprowadzcmy na koMa-ch w Wirtem- Podziękowanie! 
berg1i. Tak samo p0stąpi Badenia i Bawa- Szan. Towarzystwu św. Barbary w Ober-
rya, a spooziew.alĆ się należy, że i inne piań ha1usen i wszystkim braciom i sfi·D<strom, 
stwa Niemiec pójdą za tym przyjkłatdem. krewnym i zna1oanym, i tym, •którzy wzLę-

Duisburg liczy abecnf;e 110 tysięcy 153 H udz~al w pogirzebi•e męża mego kochaine1-
mieisz.kaików. go śp. Michała Mikołajczaka, skladaJm naj

serdeczniejsze „Bóg za1plać". W smult!ku 
Horde. W tutejszej fabryice zostal pe- pogrąż.0I1a1 żona 

w1ien. robOltnliik talk intebe.zp1eicznie pokale- Stanisława Mikołajczak z dziećmi. 
1crony, tż niebaJWem umarł. mm·~.d„'§!!14Bli!iłttm::·•>:!l'.f&BMQl!te· -~"'~· •••••••• 

--= podług przepisu. 
1'1 a Dl y n a s ~ I a d z i e 10 r ó ż eh 

····-········~-· -· ••• w .••••.• „„„„ •• 
• „ - l••eał• • 
• . , · daia 4 peżd.iieraika H- • 

• ayłam lizanowatj Pani „ 
• Franciszce Witek * 
• 

rtajierdec.cniejsre życzenia. 1dro..,.. i.a, szczę ~ 
Ścla i bł ·g· afawień 1tw:t świętego i życia 1!ll"' 

• do eta lat, tego wam źyczę i trzykromie „ 
: 

w~krayk~je: niech żyje. niech żyje, niech .atil:. 
llyJe, u eię echo z L!itgend"l'tmu„d do ..,.. 
Luszkowa olibije. G. .A. * 

••••••••••••••• 
-~ml\IHIOJHtOli!HlHti~~~ 

SeJ1d.ec1me życzema na dzień ślubu r;a-
sylarny , _ _.. ti 

MARCINOWI GORLASOWI 
oraz jego dozgonnej towarzyszce życia 

KATARZYNIE PAWŁOWSKIEJ 
i żyiczymy im z.droW!i-a, szczęścia i powo
dzenia1 jak najlepszego na tej nowej drodze 
życia~ po trz,y razy wykrzykujemy: Mlo
dai parał niedh żyje, aż się echo po Bruchn 
odbije. Tego życzą 

K. B. M. B. W. B. 

~~~~t~HiH1~~HtHttm~miłt~ 

P-0winszowanie 
w idntu 4 paiźdJziernika 

FRANCISZKOWI GRONOWSKIEMU 
Dzisiaj w nocy o pół nocy, przyszedł 

ktoś i obudz.1l nas. W tern zabłyslo i za
zagrzmia.lo, że to jest znak z nieba, że ct 
szamowny I'rnncf1sz'ku powinszować trze
ba. Więc w Twoje progi wstępujemy, 
mrowia, szczęścia Ci życzymy, życia do 
sto lat dlugi1eg·o i blog.01sfa<w.ieństwa. Boże
go, laski t <luż<! chleba. Będziemy Boga 
prosić ile starczy s:il, abyś nam :kochainy 
I'ranciiszku dlugo żyl, aibyś nie doznal ża
dnej trwogi i abyś się dostal w nieba pro
g.i, ażebyś osia<ll na niebios trorne przy 
two1m św. patron1:e. Życzymy ci tego ro
ku ładnej Antosi do boku, a jak-się ożenisz 
za przyczyną twojego Patrona, ż·eby cię 
kochała Twojai żona, czy to n.a. ziemi, czy 
to w niebie, niech wiecznie będzi·e kolo 
ciebie-. Tego ci życzą twoi cię kochający 
batidzo1 doibre znajomi i wykrzykują p0 

999999 f ranicsz1ek Gronowski. niech żyje, 
aż się echo zi tteeren dO! Szcz.odroC'howa 
odibije. Proszę zgadnąć, kto ci tego życzy, 

O. O. I. M. 

tttm~~m~~~tllti!!. ~.~~*~ 
I 

- • l 
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BACZNOSC! 
Kolo śpiewu „W,anda w Ka.temberg 

poszukuje natychmiast dyrygenta śpiewu 
do ucz-enlia śpiewu ludlowego i kośdelne1 
go. - Zgloszeni.a przyjmuje prz.ewodnicz\
·CY Ludwik Brychcy w Katernberg, uhica 
Miittelstr. 63. 

„ 
• 

Ceny: 4.50 mr., 5.00, 6.50 mr., 7.00, 8.00, 9, 9.75, li, 13, 15 mr. 
~chreiber i p., n st. 

ur HER.NE, 
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:,a •.. ·sza-~·at~łski, .Rarxloh 
ń • al~ Oesarska nr. 295, Kalserstrasse lir. 295. 

Zupełna wyprzedaż! · -11•••22IHWH 

Z p-owodu wyprcwadzki i zwinięcia interesu muszę mój skład w najkrótszym czasie wypr6żnjć i dlatego sprzedaję wszystkie towary, 
bez względ11 aa ich dawniejszą wartość sprteddy 

p ,o k a ż ·d. e j m. o ż 1 i w e j . c e n i e. 
Kto tallio i dobne chce kupić, niech kupuje tylko '"' skbdzie, gdzie· jest rzeczrwista · · 

„zup.ełna ._.wyp.rzedaż . u 8. Szamatolskiego 
tylko przy ul, Cesarskiej 295 w MA·RXLOH, · Kaiserstrasse 295. · 

-
. )IJT środ~, dnia &· pa!ździeruika 

I • A . ł/( - „ . 

o godzinie 6 wieczorem 
ł 

ulica Albrechtstrasse nr. 31. 
-- Każdy odbiorca otrzyma bardzo piękny podarek 

.na pami~tke otwarcia, w pierwszych 3 dniach nawet przy najmniejszem zakupnie. 

' 
I 
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Codzienne pismo ludowe dla Polaków oa ebczyźnie, poświęQ•ne eświacie oraz sprawom 
I 

politycznym i zarobkowym. 

W1c\odzj codziennie Z wY}ątkiem dni pośw~t'CCZRYCh 
p,fjedplata kwartalna na poc3Cic i u listow-ych w:rncs: 
1 .~r. 50 fen„ a z odnoszeniem do domu 1 mr. 92 fee. 
Wiarus Polski" zapisany jest w cenniku pocztewyne 

„ . pod znakiem „t. polnisch" nr. 128. 

W Imię late za lłarę I ljCZJZlł I 
Za illsera~y placi się za mie'sce rz,dka drobneste łin.1kD 
9doszcnia zamieszczone vrzed inseratami 4Q fen. K.t9 
często oglasza, .otrzyma rabat. - Listy d-0 „Wiarusa 
Pe>lskiefo" nalezy frankować i t>ódać w nich dokh:d-

i~ I ł f 1 •J adt'fl pi~ącego. ł{~ko-pi~ów rit; nie zwraca. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------__,--------~ Redakcya, Drukarnia. i Księgarnia znajduje si~ w Bochum, przy ulicy Maltheserstrasse. - f dres: „ Wiarus Polski", Boehum. - Tc 1 c fon u nr. . 4: U. 

Roałzlce polscy! Uczcie dzieci swe 

aułwłt, c~ytać ł pisać '° polsku? Nie test 

P.talde•, kto potomstwu •wem11 zniem-

11P '" pozwoli 1 
a 

z w.vpadków data. __ , 
W sprawie bezrobocia w berlińsk.im prze-

myśle elektrycznym 
donoszą, że p.:>lożooiie się nie zmienliło. 
Wł.a.me pa,ftiStwowe pcnnagaią pracodaw-
com. 

Obecnie liiczba strejkujących Q wyda-
lonych ZI pracy WiYnos· 40,000, a }eżeli na
stąpi· "V'Y'd.alenie z pracy rabobników wsz.Y
stk1kh fabrylk należących do Z.\Vląziku prze 
myslu me1ru~1Wego, ik:tórem gr.:>żą wla-ści
ciele fabryk, to liczga .pozb.aiwi.oinych pracy 
r·Obotników <lojdz1"e do ncLebywałej \\ Berlt
nile wysokości okolJ• 120,000. 

Niestety wszystko przema1wia za ten:n, 
pisze „Dz. Berl.", że zasiobnJi. w mHiolfl,y 
aikcy\Onaryusze i· wlaścic1ele zalkfa~'ów ~le~ 
ktrycznośai będą górą :i· to glówme dz~ęk1 
p-0m-0cy wtadz ·rządiowyd1, które zn•J!WU 
okaa;aJy, że więcej im iehodz.i o pomyślność 
mo:żmych teg,o śwfata anłże.Ii 10 dolę pracu
jąoego ludu. 

I naszego ludu prac·Oiwała spora 1:.czba 
w zamkniętyich teraz zaklada.ch elektrycz
ności. Odnośni polscy robotJnicy .musieD;1 z 
poczu.oi.a. solidla:rniośici przystąpić cdo bezro
boda ·~nn\ razem z t01wa.rzyszall'nt praicy 
z-0stah z ni:ej wydaleni, kh taikże przykra 
czeka dola w raz.ie zwycięstwa· akcyoina
ryuszy i '\Vlaścic.ieli z.akła<lów. 

Przyczyny zatargu grecko-rumuńskiego 
tak prziedstal\vfają ze źródeł greck.1d1: Po,
wody, które sktooity rząd! greckr do t01d

wola11ia sW'ego zaistępcy d·yplomatyc~negn 

zarzutom czyinion.ym żol.nierziom niemie'c
k1'm, że z hererosam1 postępują sobie nie 
po ludziku. 

W jednym liście a't1tor przyznaje, że 

kobi~!y hererosów wzięte do niewoli zo
stały zastrzelone ( ! !) i dodai}e, że nie po
w:inino to zadizf.'wić ( !), gd'yż kobiety here
rosów znęca.ly si·ę nad rannyim~ żoln.ierna~ 
mi· niemiec'kilmI ( ?). 

Czy; włarśnLe kobr.ety, które za1sitrze
lono z.nęc.aJy się nad żoM::erz.ami, tego au
tor listu nie podaje. 

Telegramy„ 
Berlin. Zawsze jeszcze zachodzą 

pojedyńcze wypadki cholery azyatyckiej w 
dzielnicach nadwiślańskich pod zaborem 
pruskim. Od 2 do 3 b. m. zgłoszono 2 dal
sze zesabnii'ęcia i 2 wypadki śmierci, a ra
zem dotąd 261 zesłabnięć, w tern 89 śmier
telnych. 

B e· r I i n. Pó.łurzędowo ogłaszają o
becnie program konferencyj marokańskiej, 
która odbędz:ie się w Algeciras, w Hiszpa
nii. 

Petersburg. Odbudowanie zakładów 
naft-0wych w Baku kosztować będzie oko
ło 50 mil. rubli. 

P e t e r s b u r g. WUte wyjeżdża do 
Nerwi, we Włoszech. Według biura Laf. 
fana <>świadczył . te" w rozmowie pry„ 
watnej, że jako warunek przyjęctra przez 
siebie prezydyum w nowym gabinecie mi
nisteryalnym podał carowi udzielenie wol
ności w utworzeniu gabinetu 1i w polityce 
Tow. św. Sz,czcpana w Rauxel. Czl-01ntka-

· p(,1acy_ na 
, I 

w Bukaresz1a'ie, są następujące: .Ewing. Wybory ido dio·z.o,ru kościdne-
1) Napady na sklepy g11eckie, mo:~esto- go i reprezentacyi w Bwimg odlby1ty się dm. 

wanie poddanych greicki·ch w Rumurnu. 28 .~ 29 wrześ111i,a. Zwyciężyli Polacy, Po'-
2) Obrażenii.e flagi grec'ktei w Gmrge ~. _ lacy postanowili inajprzód g'owwiać tylko 

wo. ., . na swych kaindy<latów postamonych na 
3) Ni~eusprawiedHwione wyda:!:n1ie ~il- ,odbytym w tym celu wiecu. Stal.) się je-

ku GreikÓ\\". którzy muisiehl P·Orzucic wa.zne dnaik fln.aczei, ponieważ niemcy stairali się 
~111terresy W1 RunnunliL . . z Polakamli z.a1wrzeć ugodę. Polacy ·Ol-

4) Nieslusz1ne '\\rydale111ie dyre~bor~i 1 świaidczy1i, że \\nspóLnfe v nie1mcaimi1 gto-
jednego riedaiktora greck1•ego d'zieinmka sować będą tyLkJo, pod tym wa1runtkiem, ie-
11Pa1ria". żeli idbstaną P:OłliOWG Polaków do <lo•zo111 

Odbyte w Rumuniii dem~nstracye, pod- k-0ściel111iego i reprezentaicyi. Dozór ko ... 
cz.as których paidty ·obelżywe '~yrnzy pod śdi'elny składa, soę z 10 członków, a repre-
ad're.sem namdu i' rz.ądu greckiego. zeruta.icyia z 30, a w'.~ęc Polaicy dhci:eli mieć 

Pornrimo tych don~0stych faktów, rząd \Vl 001Z101rze 5, a w reprezen.tacyi 15, na co 
grecki zachowywał stano·wisko P~iOO.naw~ też Niemcy się zgodzili. Z tego powodu 
·cze i zażąda? jedynie ukaramfa.1 WJJl1UlYCh '1 W3Jlkii wybor.czci tą razą nlie mieliśmy 
wfnięcia rozikaizów wydaleń. Nlie otrzY: mi,eć. Stało się jedna1k inaiczei. W pier-
mawszry żadnej {)dpoi\v1edzi, lu.b odp~\~11 e.~z wszy <lz~eń wyborów do dozoru cko1ś1celne-
niJe'\vystairczającą, po,sel greckL oz,~aim1t, ze go, zaichow.ail.'i s:1ę Boilacy lojalnie, bo gl·or-
opuszcza za url·opem swe s.ta:no1w1isko, ·p.C>:- oowa.Ii podług ugo<l'yi na 1kaindydatów po-
czem także rnmui1ski p<>set wyjechal z struwionych z obu stron. Niemcy J')l)tbili zaś 
Aten. : limaicz,ej, ponieważ 1me podobało im Slię, że 
Wł d · k. rozpoczną przygoto- na kartkaiCh byto 3 P.CYLalków a 2 n1hetnców, 

~ ze rosy1s ie , twowej więc też wl~ksza część inie ,oddala kartek, 
Wallił3 do wyborów do Dumy pans . • które im wręczooo, tylko .inne pisali i każ-

Carr wydał ukaz, w ki~orym nakazuJe dy podług S\\njej wolA gti0sował, r.aituradin1~ 
poczynić !I1.aitychmiast kroki 1?rzygotowa- na niemców. Polacy wi<l'ząc, że n;emcY 
WiC'Ze dla mających się oobyc wyrborów. lamią ugodę i dio.pus2?czają st:ę zdradly, z.a-
R.ówn(}cześme ogłoszono urzędowo prze- częH się oburzać, aile je<lnakowoiż gt,oso-
P~syi obow1ęzujące przyt w~rb-Orach. wali n.ai k.anidydatów obu stron, którzy też 

Zwycięstwo robotników· , zwyciężyli. 
Z B ,..,. r dlo że w Gent ukon-ru~~e l noszą, . h ba- Wdrugi <fzie11 wyoorów oo reprezen~ 

cziooy zostalł strejk w 18 pr~ęd2aJmaic tacY!i, przeroNono ów kompromis wcale 
:-wełny, który trWtat 3 ~l'e~iąoe.0 00 . na 1rune kopyto ponqeważ od kartek 

Robotnicy ooi:iaigah SI~ 641 2
• ~ e:i~ wprzód dmkow~n)l'('.h, na których byli 

pracy tygod!n .IDweJ, ~tórą mn tez b obustronni~ kalll<lytd.aci, były niektóre na-
praicodaiwcy przyznah. zw.iska które się z pewnością niemoom' nie . . ' . 
Czy zaszły okrucieństwa w Afryc.e memie- podlobały, pouż;yna!Ile, a irme nazwi'!ska ~-

' ckiej we walce przeciw· muriynom? ~•sano, 1· . to jeszcze d.wtodaJm, ?<> na 1e-
Gareta: Ar us" o~tasz.a (id JpJku nie- dnyc.h kartkach. były ume ~a~ a na . 

. . ." g f u.I/ . o.l~JOW-0~ dlrugl/Ch zOOW! .mne. Tak tOI memcy dtr 
11nreclnch kQJ.orfstów z A ryll\,~ P. . . ~- ... i:, '""""'a 1 z kl:ołd taki rozkaz wy-
~ei .Usty, które występmą p:rzecirw •trzyu-.u s~v~ · 

szedł 1naipewM dlOtąd n.ie w~adomo, ale 
ch01dizą v tem ciekawe Pogł1osk1. Sprawa ta 
potrz.ebuje jetinak jesz,cze dokladneiglO wy
iaiśnfieinia. Do komisyi wyborczei należał 
także pewien Rodaik, który nam z pewno~ 
śdą na przysztym wiecu spriawę tę wy
jaiśn~. 

Polacy wńdząc nieoczc1Wl()ŚĆ niem
ców, nie' poz,wolili dlugo z, si'.'ebie kpić, lecz 
ci, którzy ,ywą sprawę najprzód $postrze
gli p.ostaraVi się o. kartki, nai których \Vypi
sano kandydatów wybranyich nai wi·ecu, 
postawim! 1się z. nieJmi przed lokat wyborczy 
wręczając je Rodakom, chcącym gloso
wać, k:itórz;y je też chętnie przyjęl[ .i· tak 
ziWyciężylt P-0lacy, przeprowadzając 12 Po 
laików, a 3 1niiemców dlo reprezentacyi kJ
ściel11Jej. 

Nadmienić jeszcze musZ!ę, że nf ektó
rym Roda.kom nie ba:rdz.o się to. pocc:toba, 
lecz ogół R·odacków \VI .Ewttrng jest z tego 
zaid!orwolony. 

Do do 1zoru ·kości'elnegOi są nowo wy
brnm: pp. Dr. H11Iebra1nd, Kowalski, Kurek 
i1 .Frainek. - Do repirezentaicyi: Jan Ko·l
ber, Pr. ·WechterowOcz, Woj. Brzezie.wski, 
Pr. Kiszka, Szczep. Kurek, W. Lutomski, 
Ludw. Tl(){tnczak, Ludw. Naroiny, Pr. Miś, 
M. Migdał. fr. T·w:aroy, M. Wo.iciecho1w
sk1, lievner, Schr,ewe ti Kost. 

.Za komitet: A. M. sekr. 

„Zjednoczenia Zaw-0doweg-o Pol." 
!Wiec w Chelmni·e zaga:it utairtym zwy 

czajem p. So1biechowski, redaktor li Gru
dziądza. Nai prze'WOdlnicząceigo pow-0łano 
zgodnie p. drai Dornańskieg~, na sekreta
rza p. Glowaok1ego, a •na laiwnikórw p. Sza
raifl:·ńskiego i Lewaindowskie~·. 

Obrady toc~yly się, lwlo prodektowa
nej przez Zairząd, Ra!Cl-ę Na.ld'znr,czą i diele· 
gatów ,.Zjedlnoczeniai Zawodowego Aol
skieg-01" ZJmLaJny ustaw z jedlr;ci, a przez 
członków „Zjedn. z. p.ofs." w Grudziądzu z 
drugtei strooy. Wywiązała się ożywi101t1a 
dyskusya, 'która p-0mnożyłai materya!l wy
wLaidmvczy, zbierany 1dlla w.wln:ego1 posie
dzenia tej, dlai robotników polskich .naj•waż
niejsz,ei organiz.acyi Zaiwodowei. PeWU1e 
·2Jmiany u1staw stały się koni,ecz:nie potrze
bne -0dl czasu, kiedy „Ziednoczen[\e Zaiwo
d-oi\ve ~Jsikie" przeniosło <l1zialalnoś1;; swą 
taJkże na kraj nasz Poiclzirnny, ·na Polskę. 

Obrady przenvau10, by ze,bran'Y)m nie
zo1rganizi0wanym dotychczas robotnikom 
dać sposolbntJ"ść do zapisywania ich jako 
chętnych na czł.01111kó\\~ . Zgłos(ila ich się 
Hczbai .spora. ,,Zjednoczenie Zawodowe 
Polskie" posiada tu <lotydhiczas przeszło 
100 człlolnków. 

·W ikof1cu wiecai \V.ygłosi.ti mowy je
szciie pp. Sobiechowski z Omdziądlza, re
daiktor „Przyjaciela" Pr. Wo}deichOfWsk!:1 z 
Torunia .1 dr. Domański z Chełmna, wzy
waijąc zebranych robotników słmyty gorą
oemi dD agitacyi na rzecz „Zjednoczenia", 
priZlez które dolai rQbotniika polskiego stale 
ulega z1111an/:1e na lepsze. Mówcom dzięk<>'
wanlO oklaskami hucznemi. - Wiec zalk-0ń
cz.0100 g·r-Olmki.m ()lkrzyikiem .nai cześć „Zje
dJnoczeniia Zawodowego Polskiego". 

Wieic „Zjednloczienia Za·wodowiegot Pol
s:ldeg-0", zap.Ol\vie<l.zi:any w Swieciiu, odbyć 
się .rtie móglj bo i:>Olicya miejsoowa odmó
wilai pozw0Je11.Jia'.. Od'ITI!Otwę uzaisadnila p-o
lkya tern, że nie doręcz.omo jej ustaw i 
spisu członków „towarzystwa z.afoż.onego 
wi Swied:1u 20 sierpnia", mimo kilkakrot
lllegp żądania. Tymczasem w Swieciu w 
<l.nfo owym nie za~ożon.o tov."0:rzyistwa za
wodowego, ani naJWet fiht „Zjed.in. Zaiw. 
Pols. z Bochum", be> tych owa organiza~ 
cya zarwiodlQCW'a n.ie urządza, lecz zaipisamo 
chętnych · ria· ·czfonków. Prae'clwko1 termp 

- q 

rozporzą<lzeniu p0Ji1cyjn.emu wil'!iesii:me z-o·
statnie zaża1Ieinie. .... „~·· „_ 2 

Nasze Spółki zarobkowe. 
W ty.eh <lniaieh ukazalo się spirawn ... 

z.c:La:Qie Związku Spólek zarobkowych I 
Gospodarcz.yich nai P-0macil·skie i Prusy Za
chcXlnie za rok 1904. 

. Przeglądatiąc ka1rty tego sp1'awozdania 
witamy; z wielką rad.O!Śeią rP2Wój Sp<)1ekl 
w -0iStaitnim czaisie. Wzrost depozytów v 
przeszli()I 12 milionówt IDa!rek W r roku 1904 
fogó.ł!na; suma zlożorry.chJ ~ileni.ędz:y w Spół
kach W'dtnioslai SL1ę z 58,908,668 98 marek \V 

rviku 1903 nai 70,666,513 58 w roku ubie
gtym ), owacza:, że w spo,eczeństwie na
szem wzmaga się oszczędność, ów tak na
der ważny czynni1k w wywaiJ.czeniu sob:e 
<lobroibytu. Można z tern większem zatlo
W!Oll1eJłiem f.alkt tetn zazlll.aiezyć ze względu 
na to, że ogólna suma zl-OOOinych o.szcze
dlności, w Spółkach naszych przez iedien 
rok doty,chczas tak ·dlużej sumy od ro.ku 
1873 nliie WlYlkazala. 

Do Związku, który, ja!k wiadomo obej 
muje tylk0i Brusy, Zachodnie ii W. l(;. Po
Zlnańskie, zaduczalo. się w roiku ubiegłym 
149 S.pólek. Z tych pnzypaidało 40 na- Pru
sy ZachOldnie, ai 109 nai W. Ks.. Poznańskie. 
Po wsiach mają siedzi·bę. Spótki w 18 miei
scaieh Prns Zaichodlnkh, a w 15 miejscach 
w Pozna.ńskietm. W roiku' ubiegłym po ... 
wstal-0. 7 nowy:chr Spólek, ai mianO'\vicie w 
Kościerzynie , w Chmielnłie (Kupie.c), w; 
MDeściisiku1r w Radzynie, Sremie (Rołnidc) 
Szu1btnie Stężycy. Najstarszą instytucyą 
spólkioiwą jest Bank Prziemyislowców wt 
PoZ1nanriu , ialaoony w. roku 1861. Ogól ... 
na! liiczbai <lepo.nentów na końcu riO\ku 1904 
rwynos1Ja 70,796. 
Centraclnym bankiem inaszyich Spólek jes! 
Bank Związku Spółek Zairo.bkowych w 
PozmL1l11.l. Jest to towarzystwo akcyjne , 
któreg01 k.apital cma -rosta\:: pod1WYższi0nv o 
dwa miliony marek. Wzrastając z roku· na 
rok rok rvzwój Spółelk nakaizu.ie. aiby wzra 
stal Centrnllny Bairnk zw,fązikmvy. Postaino 
wE0in0i zatem podwyższyć kapita~ akcyjniy. 

Jak szybko spółki nasze się r.oz.Wlljaly 
ucz.ą .o~ta.tni~ strony spra1woz<lania, przed~ 
staiw1a1ące bilatns od roku 1873 aż do roku 
1904. Obrót wzmagał się z kaiż<l'ym ro
ki•em. Z początkowych karłJowatych liczb 
z r01ku 1873 powstały z biegiem czasu po
waiżn e, pokaźne cyfry. Uczba1 Spółek 
po<l.n,oola si~ przez ten czas z 43 na: 149, J1 -
czbai czloników wzrosła z. 7,660 na 73,069, 
weksle prze:dstaw1.a~y wartość ówrczeS\Tlą 
około 3 321 OOO mar·eik, a w roku 1904 prze 
szli::)! 75 millionów .. 

Jak już wyżej wspomniano, OOTiósi sfę 
spr:aW10Zidanie tylko do Spółek w Poznat'1-
skie111 fr Prusach Zachodńi·ch. Ni.e wymi·e
nioine są atoli w niem Spółki · polskie na 
Górnym Slązku i na obcz,Yźnie, ponieważ 
te nie mogą należeć do Związku. 

Rzetelne korzyśd społeczeflstwu na
sz·emu od'daty Spótki zairobkbwe. Są .)ne 
tak widoczne i jaS111e, że uważamy za i;by
teczn.e wymieniać je z. osobna. 

M imo WSZ'elkich korzyści jakie Spókł 
nasze daią ludziom, którzy skl~<laią w nr eh 
zaosz.częclwne pieniądze, - zwrócimy tyl
k01 uwagę n<łJ wyższą stopę procentową, 
P!aconą ~ naszych bainkach ()<f1 <lleJ)OZIY
t~w - mimo wzniosłych cerów, jakie Spół 
kt nasze nnają na oku, mhno ciągtydh na~ 
wofyw.rui prasy: ,,Swój do swego" w o ... 
becnYm i<;zas1e bo}korowatt1f.iai naszego spio ... 
leczeństwa, jalk wielu Jest jesi;cze ludzi 
nieuświ.a:cl~ny.ch lu:b oboiętinr,~h, Mtórz.y 
wolą zanieść z.a10SZ~~Z10ny g~ do nie
m~ckiej ,„szparkaasy", alJliżellil OO :pdisk1e- • 
g-0! }?aJ*.U, • ~ . I 



%4emłe polskie. 
Z Praa ·~eiola Warmii I lla,nt 

Gdańsk. W domu sprzedazy; Stern
fe:ldia przytrzymaino pisarka Brumna P. w 
chl\\~m g-dy usilowal spełnić 1kradzi.eż. Ka
-za.\" . .i obslugują<eej go sprzedawaczce ró
mej nawykl~ać bieU:zn~, chciał, gdy 
sprzeda1waczka się oowród!a, schować je
dnę z wyłożorrych koszul w kapelusz, a,tołi 
kradzież Wlllet spostrzeżono i' złoo~i.eja 
przywr0Jamy P,01licyaint a-reszt01Wa1. 

Brodnica. W środę w pohtdmie za
strzelil się 18 ·letni ~;1sairek Hoppe. W po.
zostaiwiooyun liście .oświadlc.zyl, że żyicie 
mu Olbrzy<l.to. Talką to jest ta no\voczesna 
rnł·od2ież. 

Z Wi~l. Kr Poznańskiego. 

Gniezno. Rc:zprawa, która w sobotę 
przed tutejszym sąd.iem tla!\VlnLczynn miala 
miejsoe, t'I01Zwtll1ę!a prnedl oczami naiszemi 
tak smut~y obraiz, że trze.bai istotnie siLnej 
łlatury, aiby .bez whelkiego wrażenia wyslu 
chać tego prostego ai p·rzekony:wia1jąceg,) o
pO'\viadatt.ia biednej polskiej dzieciny o do
znanej w szkole chłoście, którą nawet pm
kurntor uzna! za zbyt da1leJm idącą. 

Podług "\vPikandy sądowej mialai to 
być rozpraiwa, przeciw mbJtlnikowt Nowa·
ko·wsik:emu i wdowie Barlog,QłWej z. Chwał 
lmwa. Jako świadkowie występo:w.ali 
11.a.uczydel Wa1Ilrtsche1k 1i dzieci oskarżo ... 
łlych, 12-Ietni Fran1dszetk Nowakowski i 
9-letni.a Stasi.al Barl,oga. Rzecz poszfa ·u 
:zmudę szkólną. Pioerwsze 7J w:ymienio
nych d'zieci zmu<lzHo jeden dzień, ai drugie 
3 dni. Nauczyciel Walitschek z~pisal je na 
karę, ale riodtzioe odwiołali się do sądu twier 
dząc, że dz\]eci1 .i'ch nie poszły do szkoły, 
gdyż talk zostały przez. nauczydiela obi.te, 
te w domu wstać musialy. 

Stasia Bairloga (9Yz r.) t10tbi wra0enie 
bardz~o potulnegv i no·zigatJ.1nbonego dziecka, 
11i2.1k iego wzmstu i bandzo w.ątła. Zeznała 
p1rzez tłomacza1 .co. l1Jastępuje: Nauczyciel 
chwycił mnie za wa1rkoc:i. f., dwa razyi gło
wą 101 laiwlkę uderzył. .Wsikutek teg-o· rzuici
fa mi· się krewi z us.t i nosa, którą fartu
'S.1lldtem ocierał.a. Nai za.pytain~e, czy nau
czydel widzia~ ją skrwaiwl:oną, odezi:wa ... 
ła się naiwnie: Toć nai .m\nie paitrzat! -
Pan Walitsche'k zeznal, że kr„\Vli u :biednei 
Stasi me wlid:zial. - WS!kute.k tego pobicia 
~ zemawafa dla!lej - bolala mnie J)V'tem 
;gf!()Wa), wargi miałarrn napuchlnięte i .nos 
dbolaty, .a taikże zęby moono mnie bolały 
wskute!k u<l.erzenLar o łaiwkę i hylam tak 
sfa,ba, że do szkoty i-ść nie aJlJO.glam. 

· pmv;yższe zeznanie biednej ·uifiairy p. 
WalLtschka wywofalo w sali sądcxwei nad-
2:wyczai si1ne wrażenie, .ai pirzewiodn:iiczą
{cy, dr. Steftnhardrt zapiyrt:al p. Wailiitsdllka: 
Czy pan częściej tak się z dziećmi obcho
dzisz? śwtiadek Wali1!sch ek: Odmawiam 

Pa1nna do towarzystwa. 
Powieść Ksawerege de Montepio. 

58) 
(Ciąg Elalszy). 

Chocia.Z zejście sprawioollw,ości ·w 
Co.mpfogne dokonane zostalt·.:>i bez żadnych 
przygotowań i chociaż ares.ztowa1I1ie Raula 
de Cha.Uilns miabo tylko są<low.ników za 
świiadlków sprawa 1cała 'WY'S21ła na jawi w 
Paryżu ~raz nazajutr.z. Dobrze po.infJr ... 
mQWane dzironikr pod!aly artykuł pod ty-

tufom: 
Zbrodnia przyulicy Ga;ranc1e1re". 

zawi~radący ·sz.czególy bardzo ścisłe i 
prawdziwe, dlotyczące tego, co si.ę, .:stal? na 
wl. BonaJparte u ootairyusza Henoeu 1 111a 
omentarzu w CJilTlpiegne,_ 

Jalkim s.poso1bem SiZcz.egóty; te d!Ostały 
się oo dzienników? Są<l' sam postairal się 
o ro. Prokurator Rzeciypospolitei, które
mu -0\ z•brodni dJtniósl ·głos 1Qplinii publiczinej, 
uzna.il za 1>0trzebne zadowiOllnić sU1mienie 
puiblicz·nośd, daj~c wielki. rozgł-01s faktom 
spelmonym i tym spos.obem dlo'W'Jdizą,c, że 
sprawiedlirwość nie pQZOsta\tai bezczynna. 

Dodać należy, że spadz.iewał się wSku
tek tego wy1WOłać nowe ainonittnJ•we wie
ści, rzucić mogące jakieś światło wpośród 
-tych ciemności, za~eiClwre oo do pev/nych 
tytko punktów dotychczas rOIZ.jaśnro-ny:ch. 

Artykuły :bairdro stanowcze, ukaz.ują
ce się w na:jbarQ$iej rozpowszechni1()n"Y'{:h 
dziennilrnch, .wyw.otaity naidlzwycza~ne w 
Pamu wzruszę.nie. 

ZP.rodn1a d.ziwn<i,, taJem!niczą, w .oko
licziwściia<;h, jałk gdyiby za.p.}Ż}'ICZony-ch 
e jaki·egoś sensa(:yjnego r~~· . 

Trumna, zawierająca ZiJseJIUę zam1~t 
-ru@l, a zt~ na omen.ta:rzu w Gomp~-

zeznam:tii... _:.__ Przc:wodti:.czący zwrócił 1m11 
·~, że może -Odmówić zez.nań, któr'e· 
1by. gn mogly obciążać - ~ do 1ll)bicia 
Stasi B.. oświadczył pan Walltschek je
szcze, że nie przypomma sobie dokł.adni.e, 
jak się sprawa miała. NastępnLe zostal za
przysiężony. 

Prokurator w mowie swej przywal, 
że pobkie Stasi· B. przez !Il.auczyciela Wa
•Iitschke przekraiczafo dozwolone granke 
zwlaJsz.czru ze względu in.a 1I1ader wąUy jej 
wyigl(łjd. Dziecko 1sitotniie mogto odnieść 
~aooy szwank i wierzyć · trzeba, że by
lQ chore talk, iż do st.koty pójść nie moglt0. 
D.ta tego wniósl o wwolnienie od kary. Co 
oo Pramaisz:ka Norwaiklotwskiegi0, 'którego 
pobicie tak aiężk:ie nie bylo, wniósl o 50 
femygów lub tdzień w;ięzierna. 

Sąd uznal, że Prnnciszek Nowakowski 
po,wini1en był pójść do szkoły mimo bólu, 
a obmviąz.k1ern o]ca było rainy obaindaż.o
wać li ch~opcai do szkoły P'D<Słać. Dla tegJ 
skaza)l go na 1 markę grzywny lu:b dz/i.eń 
więzienia. Co do Staisi B. to w uzasadlnie
niu wyrnku pow~edzial sąd, że zachodzi 
tu istotnie znęcanie się nad dzieckiem -
11eline recht grobliche Misslhandlung". Tak 
pobite <lzieck·J do stkoly pójść niie moglo 
.i dla teg·o rmarllkai je.go uwioLniooai Z\O·stala 
odJ kary. - Oskarżony.eh bmnil p. mec. 
Sczanl'. ecki. 

Z po:wyższego iwynikai, że n:mczyc1el 
p. Walitsc.hek d!opuścit się w joonym pr.zy-
111aijmniej wyipadiku co do Stalsi B. bardzv 
daleko udącegio wytkroczeniai p·rzeciw pra
w.ie o chtoście d -elesnej. Musimy przypu
szczał, że zezimm\ie bi.e<lnego tego <llziecka 
jest pod każd1yrn wz.ględem w.1a11.io1godlne, 
gdyż p. WaMschek ini·e śmiał mu zaprze
czyć. Dailei bardzo· znami1ennyim jest fakt, 
że pa1n Walitschek 0J(fmówil ze21nan~a n.a 
pytante, czy częściej w sposób podobny 
kairze. 

Jesteśmy przeto bair<l.zo cicl\ioiwu ])9sze 
„Lech", co odnośna1 vYladza1 wobec teg0 
uczylł1li. 

Środa. Właściciel Schwairz, niemiec 
sp,rzedal koamsyi kolooi.zacyjnej swą wła
sność, obejmującą 385 mórg, za 231 tysi-ęcy 
ma.trek bez Lnwentarza. K01tnisya za: mor
~ ziemi zaipłacila zatem 600 marek. 

Poznań. W1ad01mo, że tegJ1rocZl!ly 
sej'IrlJ;k Spółek z powold.u widttna ·cholery w 
Pelplinie odbyć się nie mógl. W „Rora
<.Lrlliku dfa Spólek" -wyralża ks. praJait Wa~ 
wrzy.ni.aik przyipuszczenie, że przedl 15 li
stopad.ai jest '\vątplifweim, CZY1 sejmik będzie 
się mógł odbyć. Gdyby tedlnak możltwość 
talka byla, t.o proponuje znowtu Pe1pNn, w 
przocli:wurym raiziie niie ra<l.zi wiogóle seimŁ
lku urządzać. Będ:ziie to jeszcze zależalo 
od Spółek. 

Ze Slą.zka czyli Starej Polski§ 
Wrocław. Zmiany: w duchowień

stwie: ks . .kapelan Praindszek Poz1emba 

z, ,Brynicy przeni~. iak0t ··taki dei Len-.:· 
dlzin, ks. kat>. M~ Hanke z· Katawic iadro 
tak1 do Proszkowa, ks. bp. Paiw.er Pos
piech z P.ros.zkmva jako taki d0 Orzeg.awa, 
ks. !kap. Poik z Belku jako taki do Ujazdu, 
ks. iJrap. }(aroł Schitklo z UJazdlu jako III 
kai>ełaJnl do Opola, ks. kap.. Sy~ester Ba
cia z Nauen jako II kapelan do Załęża, ks. 
kap. Piet~ z Krapkowic jako taki do 
Naiuen, ks. kaip. Grobnar z Mysłowic iaiko 
administrator do Bergen na wyspie Rugii, 
ks. kap. Drozdek z. Zor ja!k01 taki do Wei
sse1nsee pod Berlinem, kaiplatIJ ś\\-ii.<eoki- Pran 
ciszek Schiwyi jaka kapelan dlO param Prun
nry, Maryi .do }(atowic, kapl·ain. świiecki Fr. 
Dzierżon jak-01 kapelan <lo Be1ku. 

Z innyctl dzielnic Polski. 
Białystok. Dnia 28 września prz.yje

chal d!o Białegostoku ks. biskup wileński 
~p. Z dworca 'kolei ks. biskup wrnz z 
deputaicyą pojechał do mlasta. W ed~ug 

·słów najsitairsz.yich mi1esz:kańców, pierwsza 
to tegtOł r.o<l.za1u uroczys·tość po 42 Jlatach. 
f>irzy bramte P'OWitał ks. biskupa: 10 OOO 
tłum z okrzyikaimi: „Niech żyje", podrzu
caniem w poiwietrze czapek i pl01wiewa
nieim dhustek. 

1(1s. .biskup· w szatach po111tyfikaln1ych 
1po1dl baldachJ:tmem w 0 1tocze1I1iill miejscowe
go i prz;yibylegQI w liczbie 40 osób z okoli
·cy duchiowieństwa ze śpiewaJmi1 i pnzy 
dźwięka-ch muz.yki k·ośdelnej udał się 1c1o 
/kiośdoJa. Po od.prawieniu krótkich m0-
dlów w świą1ty.ni udail się iks. biskup na 
plebanję, g<l'zie podejmowail go śiniadaini1em 
iks. dz~eikan sz,warc. • 

W sobotę po odpra1Wieniu uro1czysteg.~ 
.niabo·żeństv.ra, nai które przybyty Uuim. nie 
mogąc sf:ę :pomieścić w świątytni, rozpoczął 
bi~kup 1bierzmow.aJ11.ie; wieczorem pojechał 
eto p1Qlbliski·ego Wa1Slilkowa1 t Sup.rośla. 

~iadomości ze świata. 
Z Czech. W Pradize zgromadziki się 

t0lko!o 1500 osób w p.oibliżu lokalu ziebra.ń 
PliZY' uJky W(taidyslaiwa, a później rozipo
częla si-ę demonstraicyai; gdy piolf.cya lud 
T/dzpęd.zila, część · dettnonstrując,ych udała 
'się na plaic św. Wadaiwa, wybija;jąc szyby 
w oknach dolmów !I1iemieck/ilch; areszto
wano 14 osób. W tym samym dniu odbył 
się w Ber1nie Motai.wskiem wiec czeski, w 
którym uczestniczyJo kiiliku posłów czes
kj:lc:h do raJdy, państwa; zebrani powzięli 
uchwalę, wyraZającą rozg-01ryczenie z JP
wodu zaichowainia się stronnktw niemiec
kich, które 'Z najnj:~czemniejszyich pobudek 
dfa ni'e<l01Puszczeniw dlo otwarcia ooilwersy
tetu czeskiego w Bemje p-rowadzą agiita
c.yę w śr(ldkaicii nieprzebierającą; unhver
syttet czeski na1 Mo-rawm: pcmritnioo być w 
Bernie a ni.gdizie ilndzJej; oOOwiąxkrem rzą
du }est dibat sumieMLe i uc.zcime o wsz;y-

gne w; gmMe famtn Vandians, wipriaiwiala Lektorka czytata <lalej: 
czytehti.kóWl w prawdz.~we oołupi'enie. „JednaJ z najdzi1W!Iliejszy;ch zbrodlni dp-

Stawiatrto z lekkim dreszczem pytanie, szlai oo wiadomości sądu za- pośredlniotwem 
oo się stać mogło z -c1aJem hrabieg.l Maik- poglose'k ! .denuncyacyi ainoolmowy.ch, 
symi'liama tle Vadanis? talk, i:Z prokurator Rzeczypospolitej umał 

Ostaiteczmie spraiwa tai . byla IIlieWJy- za 1J©n1ecZJle rozpocząć śledztwo w celu 
czeiiparnym tematem wszystkich rozmów. sprarwdz:enia faktów. Wskutek tego w 

·W pataicytku na ulicy Saim.t-Ddmiini~ue drwili, kiedy 1kiolateralni spad!kobiercy hra-
aibonowano „Figairo". biego d'e Vaidains„." 

Co rano po śn1aid.aniu G.aibryela miiatla Gaibryelai nazwiskot to \v.yJ111Ó'Wila z 
obD!wi1ązek oldczytywać paru <le Brennes drżenłem. 
ten .najbardziej pa'fYsk.i ze, wszystkkh Margr.aibi!nai przerwała. 
dZii.enników francuskkh. _ Hrabrego ·de Vaidans ! - \Zawołała 

L'ektura: tai ooyw.afa. się zwykle w .ia- _ 'CzYŻ to pod!obna! 
dallnym pdkoju po śni.adamiu, µodczas gdy _ Zaira~ się dowiemy ... _ rze4dai Leio-
margrabm.a. pifa kawę. n~dal z niederpti·wtośc.ią. - Czyta1j dalej, 

Bylo ok<>lło d!wunastei. 
Sc 

~...i~· d . Ga'bryel:o ... 
e'tla poiprzouuia, g Y po raz pter- Młoda dzie"'W\Czyna czytała z coraz 

iws1::y Oaibryela 2'buntowała się przeciw1ko wzra)Sltająoern wzms7Jeniem: 
sWlOdm paniom, zdawała.i się być zapomnia-
1mi a przyina,kmniei dla tyich r>ań, 00 młoda „W chwiH kiedy spadkobiercy kotate-
,dlziewczyina za to ciągle bytal mikząca, po- ralnr hraibJego de Vadains mieli być wpro-
:nura, nie tnJówiąca tylko, gidy byfa zapy.ta'- wadzeni w posiadanie majątku po swym 
ną i odpowiadająca krótko·. krewnym, reprezentalJl.ci sprawiedliwości 

Pa!tli <le Brennes zażądafai zwyxłego weszlt do gabinetu notaryusza, i wystąpUi 
czytania. w ·imieniu spadkobierczyni w prostej linii, 

Gaibry-ela powstała, wzięŁa miemniik 1 której ilstni1enńa lll1kt się nie dl{)ttlyiślał, legal-
usiał<Hai lta!p-O!Wrót, rozwhnęła: .go, głośno in.ej 1córklt !hrabiego de Van<l.a.nis. i jego w111y 
prz.oczy;tafa <lJwa pierwsze artykuły i doi- Joanny de Viefville, od'.da1W1na zmarłe]„. 
szfa db trz.edegio.. 0 którym mó.wiHśmy, Natyiehm1ast potem prolkurawr Rzeczyipo-
iZatytułowainego: „Zbrodnia prz.y ulicy Ga-, sDC>Litej r szef Be2'Piecz;eństwai, w to!Wairz:Y-
ra!nteiere. stwie familU udali się do COl111'piiegne, celem 

Odczytawszy te stQIW'a, zatrzymałai się asystowania ekshumaicyi zwlok hrabiego 
zadziiwiona r patrzała na panią de Bren- <le Vadains, ciało· jego bowiem miało być 
:nes, której tw.airz również wyrażala za,dzi- sprowadzone do Paryża, i poddane autop

syi..." 
Wliemie. · · L :....i. , ,"""l · 

- Wszakże - rzekllł Leonida - na eonllUa-pr~erwata z NJe1. 
ulicy Garancie.re zna.t<iuie s'ię palac ś. p. - Autopsyi ! - rzekła - CZYż.bY hra-. 
lłltraib;ego od~ Vadains. . bi.al nie ~arl mtu@lną śmiercią? 

- TaK - -OdpO"Wiedzfala·- . margrąibma. · · - - Jµżbyśmy wiedż~1, , ~~_inie 
- i w .ni1m to właśnie mieszka pan de przerywalai czytmia.!... ·- r~kła margrai-· 
Cłrallms. bina. 

stkf.ie' potrzeby. narodowiośd· postezegó(
nych, Wreczidrem odo}i1 nlie111CY· beme11. 
scy PO!Chód z. pochOOni.ami, 'POPczais· które. 
go pirzyszlo p01111ędz;y czeehami a .nbnca. 
mi dol bójki; obustronnie są ranni, · również 
wielu poJicyaintów raationio. Przez! całą 
med~ielę tramwaje ' nle jeź,dzlily. Do mia
sta prz;ybylo 'W! odedziel~ wielu wfościan 
cz.eskk:h z d!alszy,ch f bliższych okołrc Be. 
rna. 

W ~bo.tę od\był'O się w Bemie zebra. 
nie niemi-eck1e, w którem uczestnkzyło 
przeszło, 100 posłów niemieckiich. Na ·ze.' 
br.aniu zatµadla u-chwafa, aby rządoW11 Q

świaidczyć, iż niemcy nie ,zigodzą s1ę na 
żadlne UJStępstwai dla czechów pxzynione 
przez rząd ·bez wt1edzy i z,gooy niemców. 
Zebraniu wz:ywa.ią 1poslów niemiecklich, aiby 
1Użyli najgwattmvniejszych środków, g<dy. 
by, rząd ośmielil sLę poczyinić .czechom u
istępstwa oo do otwarcia nowego uniwier
sytetu. 

Straszne ni~ -. zcześd~ kolejowe. 
W1 Cze1micy, na torze kolejowym m1~

dzy Raciborzem ai Ryhn.iki1em wyłroleil s.; ę 
w sobl)tę wieczorem o giOidz. ~9 pociąg, 
przyczem zgrlnęhi maszy;nista ,[ pailacz, a clę 
żki'e okaleczeniai ponieśli koniduktor pocią
gowy i 8 podróżujących. 

Przyicz:y1ny i przebieg ca:lego niesz.czę. 
śCli.a przed!staw1a „Oórn!O·ślązaik" jak na
·stępuje: 

Zwrotniczy człowiek trzeźwy i su. 
mieThlly, '\)trzymał z dworcai czeml'lckiego 
telefooi,czme zaJWiad0tm1em1e, że w tej chwili' 
wypuszcz.ono pociąg towarowy. Wskutek 
te'giCY na:sta1Wil zwmtnice. tak, żeby poct.ąg 
s~ę dostał .na •tor Nb-Oczny, łączący d'Wo
·rzec z op.oida1l stojącą kopalnią. Za późno 
atohi dostrnegl, że p!oc1ąg nadtieżdżający nie 
był żadnym pociągiem to.wairywym pę. 
dzącym pęlną parą naprzód. Napróżna da 
Wall znaki laitarnl:ą i wywijał nią na wszy
stkie strony. Pociąg wyjechawszy: z opu. 
źnieniem ktilku minut .ziaraiz z, dw10rca ru
szył pełmą parą, przełamał km;la żelazne
go, o który ' się zwykle waig,Qlny odbi.jają 
i wstrzymują na torze koleivwYm, zerwal 
dailej gruibą tamę ziem,i, stojącą poza.i ko
złem f.I z strasznym :J:mk1ettn i tirzaiskiiem 
runął w prze'szfo 10-metr~ą przepaść. 

Skutek tego nieszczęścia był przera
żaJący. Lokomotywa wryła się d10 !JbfQwy 
w z.ilemi.ę i jak jaki potwór kooojący drga. 
la i syiezała, nie mogąc się jednak ruseyć. 
Na niej znaijdowalt !!l'ę maszryni.sta i palacz 
(i niezawodlnie znaleźli. prędką Śmierć, bo 
zwalił się ina inhch, przylkryiwaijąc calą ma· 
SZiY'll'e waigoo wiozący; węgle. Z pod w~li 
Iii gruz-0\.v w1d1ać b)'llo jeszcze w niedriel( 
J10< południu rękę jedn:ej a; głowę 1drugi.ej z 
niie:szczęślll\V1ych ofiar 'W!Y,padk.u. Na wagon 
z rwęglamu zwalił się, r-01zsypaiwsz:y się w 
miej wydągnieto 1c1ężkoran'lliego główneg<> 

. Gabryt1lai ze ściśnionem sercem ·ciyta-
ta da.lej: 

„W Compiegne praw1da wyszl~ na 
jaw, nardrol jasno dOl\VlOdząc, aiż oo ocz;y1Wi· 
·stości, słuszm.ość del1:U11'Cyaeyi a1100imo· 
wiych t oskarżających pogłoselk.„ Trum· 

· na wydobyta z grobu faimilir,inegio, otwarta 
~ostafa w obecności urziędników sądbwych 
z Pairyża i ZJ Beauvaiis oraz naij.bii'ższ.ych 
kre-w1nych hrabiego. Trumna tai była 
próżna, albo raczej święrokradz.ika rękai w 
miejsce zwlOlk 111ape'tni<ta ją ZLemią". 

- Ależ toi okropn.e ! 1µrzeraiża:ią'Ce ! -
rzaiwofal'y raizem matka z cór1ką. 

.Biedala! Garbryela drżała tak s1btle, że 
wiersze tdlzientni.ka skakallyi iei przed! oict.a· 
mi; pragnęlai j.ednak ja1rnaljprędz.ej dJaWie· 
dlziJeć się ikońcai tej ponurej 1hi<Storyi, i c'fff_· 
111i.ąc -na<liltud'zkie: wysilenie, in.akaxując sołJte 
spQlkój, czyitalai da·lei przytłumionym gł-Or 
senn: 

,,ZbDodlltia nie podlegała; wątpliwości. 
- Opinia publiczne twierdzila, że hraJbt~ 
de Vadans umart otruty, i że usuniew 1 

21IliSZCW11110. testament, aby zagUJbi.ć ślad le· 
gałnej sukcesorki. Zbrodniarza wskaZY· 
rwała nietyJ'ko op-ilnia publiczina, ale i fałcta; 
nie mógł to by,ć nilkt tniny, tylko ten, któ1Y 
przez cały czas choroby nie opuszcza/ pO
koju hrabiego, 001 którego odsurwat ~~!~ 
stkiich, ten, :któremu zbrodlnia \kiO-r'1P' 
przytnios-la. - wice hrabia Raul die Chal· 
.Jms". 

W tern miejscu: Gaibryelai d0stala ip_e; 
wtnegio rodlzaju ataku nerwowiege, gldS fe. 
ltciichł w ścieśni<me1m gairdle. 

- Raul de ChaJ.lins! - zakrziyknełY1 t 
przera!Zenie.m obie! pani·e de BrenrteS· - O~ 
d~śdl silę talk ohydnej zbtió<lini ! ont Aclt· 

· ~ły! , 
(Ciąg daJs:ty1 na-St~). · ' · > 



· ~·ą;lk~ w:ągo.n Po~toww, .z którego póź
konduktora ~ ~nie zwaliły sLę · 
-,,vagonx .czwaJrtei klasy, w .nJ.ch odnioslo · 
~ież;kie pokaleczenie ośm osób. Pewien 
.mcmter z. ~bn.ika:, krtóey, jadąc zaraz w 
.pierwszym ·w~cm1e, <>dniósl dziwnym spo 
·,sobem tyMw lżejsze ·Vihra:żem~ on&l nam 
u. dT. Bia.łego. w RY'bnikru ·wrażenie; ialkie 
odnióst, w sposób następujący: 

„Ucz.ulem nagl.e sl!.ne wstąśriiienie któ
re mnie podrzuci~o "\\<'l górę, u<lerz:yl~ gl0-
w.ą Q jakWś twairoy przedmiot, sł'yszatem 
jesZcze bolesneJkwiJmięc11e pieska któreg·.} 
iSObie kupi)lem w Radborzu, i pot~rn 'Straci
~em prziy.tomność. Gdym ją odzyskał 1I1.a
poWłrÓt, leżalettn nai trawie oboik sitrasznej 
kitrpy gruz.ów, a ok0lo mnie kręcm się lu
dzie, wyciąga-jąc z p.od n.iich jęczących i na 
rzekadą.cych rannych". 

fl W1yjątkiem jednego wagonu, który 
::wsta~ nai torze ikolej<Ywy1ln, WJSzystkie irune 
runęJy w przepaść. Oprócz głównego Ikon 
duktom i -J1śm c1ężloo rarunYich duż.o· osób 
odn:i1oslo lżejsze obrnżenf1a; z wyjątkiem 
"1lku najdężej pOik.aJeczooych, których oid
stawiorn0i dlo1 pobliskiego la;zaretu knapsza
:lltiowego w1 R.ydulc:Ywach, W1sziystkirch od
..,·iez1ono osobnym pociągiem <llo· Rybnl.lka, 
g'dz ic też wszystkim uid.z1.etoini0 pomo1cy lei
karski.ej, o ile to nie nastąpilt'J· już nai inJ'.lei
scu \vypaidku. 

Na k0.go wlaściwie wmai spada, dotąd 
•sdif ~ure.Al;:}:pm1 -ep0·){1ZS · ·ouoZipJa[.Nqs Gi!U 
zinac znia. 

Z różnv~fi stror.. 
BGchum. Okręg wyb0:rczy Bochu:m

GelsenkirchenlJHattingen. Hczy okolo 600 
i ys1 Jęcy1 mieisz:kańców , a przeszło 132 tys. 
u prawnjo1nyich clio głosowiairui.a. 

Rodaków prosimy, aby 1nrie ustawali 
·w· agi1acyi za „Wiarusem PioJsk'.tm". Sta
rać suę trzeba, aby \\-ymg.owae z <l'omów 
polskich „blatty" polakożercze, a w i.eh 
m iejsce zapro\\~adzić „Wiarusa Polskliego". 

Gelsenkirchen. Górn ik Badorek z.o
sta.i okaLoczoiny w kopalni „Oo.nsoh<llatLon". 

Bichlinghofen. Na górnika Fllotrn Ma
rywiskiego spadły kamiie.mie w kvpa1ni 
,.Kaiser-f'rfi.ednch" i rozbiły mu czaszkę. 

·N ieszczęśliwego 1o.d'Wliez:iooo d·o dorn ·cho
ryich ~ łfombruch. 

Do Dortmundu przybyl Na.jprzew. ks. 
Biskup p.aid.erbornsi~i, aby p!<}święcić nviwy 

·dom chorych Braci miłosiemych. 

Duisburg„Ruhrort .i Meidenkh pałą
'CZOlllO w jedną gminę miejską. 

W Essen odbyło się we wtorek pvsiie
•tlzeroe znainej „KIOmisyi siedmiu", abty zro
bić obrachunek ostaiteczny w Sp.rawie 
wjclklieig.01 strejku górnilków. Szczególowe 
spral\Niozdanie ma zostać ()głoszone w or
·ganach •OOm.OIŚnych organiziacyj. 

Z Kalkuty w Indya'Ch tl-Jtoosi telegram, 
że w ,najwtększej świątyuii indyjsk\itei bogi
tni Kai11i 5000 lnd'rnsów przystęgfo :nie kupo
w~ żadn:ych 1obcych wyrobów ~ lllie .ku
pował u dłx;ych tego, czego w składach 
:zbnków d-0stać mJ.2ma - J aikże nas bie
dni1 lndiu$i zaW1stydzaj.ą ! Uczmy się od 
nichi iJ}rzestrzegalni.ai hasla: Swój dlO swego! 

Od Redakcyi. 

Panu Janowi Słebierskiemu w Ober
·mar:xloh. · Materya1 nam .przestany jest 
ciekarwlY, lecz prosimy gwo!Ji zaisiągniięcia 
bll.ższ~ch informacyj przybyć d'o u.as, kie
dy Panu czas poz.woli. 

Nadesłano. 
ADAM SŁOMA 
w Bruckhausen 

·przeniósł swój wairsztat fkrnW!-ecki ·eto wla
saiego doimu przy uil. Albrechtstr. Rodacy 
powimti przeidlsiiębi.orstwo to g.lruiwie po
pieTać. l(to potrzebuje ubranie podług 
miary, niech :idzie zawsze tylko do p. Ada
.ma Słomy w Bruckbausen ! 

. 1~abożeńsfwo polski& 
Langendreer. Spowiedź św. od sobo

t y 7 pa.źdiziemilkai rano. - Kaiz.ania w 111ie
dzielę 0i 7'212 ~ o 4. 

Unden: tak samo. 

30 d-0 40 robotlllfków, 
'którzy już przy koleli pr,a,cowaU, zna~le 
zarazi pracę. Płaica na godzbnę '37 do 38 
f enygóW. ·:_ Zgłaszać mo.tne się zarazi w 
~~' uL Bałmhofstr.. 5. . . (~) 

.f:.<. ; 

~~~~;t;tłt':t~4'~~~4':t 
Koło gp1ewaków polskk;ll ~ 

w w attesascbelcl . 
s.ldada swemu członkowi 
~ FRANCISZKOWI PATERAKOWI 

ura.!Z jego narzec.2'J()nej 
p. M~Y ANNIE W A WRlYNOWSl(IEJ 
w dtnuu ślubu jak najs2)Czersze życzenia. 
Młiadai para mech żyje! I! 

Zarząd. 

~~~~~~~~~~~~~~~ ••• „„ •••••••••• 
Tow. gim.n. „Sokół" w Hombruch-Barop 
swemu prezesowq 

dh. STANISLA WOWI SZYNCE 
otaiz jego narzeczonej w dll/iu ślubu dnia 5 
paździemika skl.aidai naijszczersze żyiczenia. 
Przy dz,11sitejszym dniu radości, Gdz.ie s1i ę 
wszystko '.DWy'lde ciieszyć, ja ku Twiojej we 
siolości, Usiluię też pośµ,ieszyć. Oby niebo 
W1Ystucha.ł10, Meg.QI serca szczere glosy. 
Maicie wszelkie szczęśc1iai zloty, Jak muni
wie liczne rosy; Abyś nigdy w ży·c1a bl:1e~ 
gu, SmutJku, troski nie dozina~, Lecz na 
szczęście myśli biegu Obfitość cię otaczała . 
MVD:d'a para niech żyje! Tego. z cale.go 
serca życzą 

D. J. S. W. G. S. j. W. "R. A. S. 

••••~l••.;.)••<t••~· 

·······{,~·····~·· Szainownemu prezesowlil Tow. „Sokół" 
w ttombrnch 

dh. STANISŁAWOWI SZYNCE 
01raz jego inarzieczonej 

ELŻBIECIE l(UBIAK 
zas.yiamy w dlnm ślubu 5 pa1ździemika jak 
najserdeczniejsze życzenda, Zidrowia, sz.czę
ścia !i błogioslaw.i·eństw.a Bożegv, a po 
śmierci zbawienDa.1 wiecznego. Życzymy: 
ni·echaj w obfatości sto lat żyda plyinie, jak 
ptaszki w po'W\ietrzu i rybki w W\Qd!zli.e, 
tak żyj szan. prez.esie w raidlo1ści i w s.w1c)'
bodzie. Życzymy Ci teg.o, ws.z.ysitkiego, co 
tyhk.c)I życzeniem serca twojego. Pragnie
my, aby si:ę wasze sp-elnilYi życzemiia i że·
byś osięginąl koronę zbawj•enia. Niech Ci 
faska Boiska: sprnyja, a1 n~esz.częście crom 
twój mija, byś nie dloznaJ losów srogkh, 
tyi]ko szczęśliwych t błogli!ch. Abyś iaiko 
Polalk pirarw,y, doznał za, twe trudy :chwaly, 
któreś poniósł z.aWlSZe W. męstwie, przy 
wszelkich sprawach w towairzystwli'e. Te
g.o Ci z całego serca żyiczymy i w· trzy
kroć wykrzyikujemy: Ml10!da Para Il/iech 
żYi·e, aż się echo po c.alem łiotnbrudhu od
'bJie ! Cziolem! Soktolicy ze S-Olkol1em ! , 

Wydział. 

•••••••••••••••• 
Wielki wiec polski w Kastropie ~ 
odbędzie się w niedzielę, dn;a 8 paździer -
nika o godz. 3 1>1> poi. w sali p. Sfll(ira. Po
rządek obrad: 1) Zagajenie. 2) Sprawa 
„Swiętojózaiacia". 3) Sprawa opieki du
chownej; 4) Sprawa dozoru kościelnego. 
5) Sprawy rady miejskiej. 6) Nasze i obo
wiązki narodowe. 7) Rezolucye. 8) Dy. 
skusya. 9) Zamknięcie wieca. O liczny u
dział uprasza się Rodaków z Kastropu i o
kolicy. 
ZWIĄZEK POLAl(OW W NIEMCZECH. 

Wiec w Altenessen. 
W przyszlą Ubedizielę 8 paźdlzflemillca 

przeld pol. o .godz. Yz 12 odlbędzie si~ mec 
w Altenessen nai sali p. Schmidita ('daw.niej 
Vonemam1) przy dworcu. Na porządku 
d'ziermyim. Sprawa opie.ki duchownej ·Jirnz 
inne spral\VY ·Polskf.!e. O liczny udz.ial R.o
dakówi z Ałtenessm t okolicy uprasza się. 

W.iec „Zjedn. zaw. poi." w Huck.arde 
od:będlziie się w niedzielę dnia1 8 paźdJz,1eMi
kai pd pot o godz. 5 w lokalu p. Schne::der> 
prz:y kościele. Na porządku i0ibraid: No
we prawo gómiiCze; wydzialy robotnkze; 
oraz obór kain<lydatów do wydzialów i są
d.u górniczego. Sprawy knalP'szaiftJiwe. 
Zmianai wstaw. Licmy u<l.zial pożądany. 

„Zjednoczen'łe zawodowe polskie". 

Towarzystwo gimn. „SokM" w CastroPie 
donosi S\Vyffi dlruhom oraiz Rodakom z Ca
strop i l(ottenburg, .iż nasre przyszle ze
branie 00.b~~ się w · niedzielę, dnia 8 
paidZi.ernkaJ o godz. 2 po .pOl. w lokalu p. 
Schułte Booker. O licznyi ucfział uprasza 
się. Goście miłe włdzr'·'all i. C1..of em ! ( 1) 

Wydti3ł. 

BACZNOSC! 
Koło śpiewu ,., Wanda w Katent~rg 

poszukuje nat)"cbnliast dyrygenta śpiewu 
eto uczema śpiewu la<bwego i kość:relne

-go. - Zgloszenła przyjmuje PrzewodnicZł\~ 
··cy Ludwik Bry.chcy w l(atemberg, ul~ 
Młttełstr. 63. . 

Towarz. św. Franciszka w Wanne-Eickel. 
W iniroziełę 8 paźcfrzliemrka o godz. 4 

po pot. w lokalu p. Kettgen w Wanne Jd
b~~ sie posiedzerue. O Hcznyi udzi0t 
cz.ton:ków i Rodaków z piogranlicza W anne 
1i Eicklai uprasza się. Zarząd. (2) 

To warz. św. Wojciecha w :Erle-Middelich 
donos·i swym czlo!11Jkdm, iż wi rr~edz.1e1ę dnia 
8 p.aździer.njtka urządza nai sali p. Btis.cher 
przy ulicy Bismarokistr., prosto ewang.ie
lickiego kościoła s-vvą 2 wcm1cę, na którą 
życzl:hwc nam Towa:rzystwa zaprasza.my. 
Zapraszamy Towarzystwa1, które od' z:a
pwszien'ia odebrały, jako też te, które dla 
bratku ad're'sów, lub też nieckllkladnYich 
a<linesów zaproszeli. odebrać ·n.ie mogły. 
R.ozeslali§my zaprnszeniai d0· wszystkich 
sąsie'Cinkh t1owa1rzystw, lecz nie mamy pe
wności, iiż je iodebraly, więc prosimy j e
sz·cze raz we „W,iarusie Polskim", aihy nas 
odwiedzity. Naisz.e towarziystwo żadn.em 
zaproszeniem nie wzga,11dzi1l-o, więc ·mamy 
n.adzncię, że i naszem zaproszeniem szan. 
towairzystwa nie wzgairdizą, , lecz inas też 
chętnl:e o<lwi'edzą. Mamy tu dufo l(1oida
ków w Erle, którZ'y jeszcze d\01 towarzystw 
polskich n.ie należą, może przez liczne 
zgrom.adze.nie się bratnich towarzystw się 
111ieject:niego z letargu obudzi i s\ę też do nas 
przyłączy. 

Uwaga: Od godz. dmgiei d.01 pół di.:> 
czw.a11tei przyjmorwa1nie bratnich tJiWa
rzystw, o czwartej w,ymarsz d•o. kościo!a 
na nab:ożeń 1stwo polskie, po nabożeństw.ie 
piachód1 przez niektóre utice na sa.lę, p::>tern 
przyrwitainie gości przez przew0dni1czące
g.o. śpiewy i\ deklaimacye i prz.emowy. O 
go1dz. 7 roz})Oczn.i,e się teatr annatorski p. t.: 
„Dzwonek św. Jadwugi". Muzykę dosta
wi nam karpelmistrz p.ain Kurik z tterne. 
Sz.a1nowne towarzystw.a prosimy 1prz.y1być 
z1 chorągwiami i pałaszami. Wstęp ma salę 
dla czl01nków bratnich towarzystw wynos.i 
30 fenyigów, dlai gości 50 fenygów. O H
czn;y udział w zabawie gości i członków 
uprasza Zarząd. (3) 

Towarzystwo gimn. ,~Sokół" II. w Marten 
daje d:O Wf!adlomości Siwym czloiillkom, iż 
przyszfo zeibrat11ie odlbędz1e silę w niediz.~elę 
dufa 8 paździemdrn o godz,. 3 Po pol. na 
sali p. Spechta. Liczny udz.lial dlruhów jest 
pożąd:ainy, gdyż mamy zarmiair Dibyidwa 
gin.iama połączyć. Wydział. (l) 

Towarz. św. Andrzeja w Obennarxloh 
podaje db wi:iadiomości swym człmkom i 
Rodaik-0!1I1, ,1ż "\V1 niedzielę, dnia 8 paździer
,niiikaJ '°' godz. 4 po pol. oc:Lb~zie 1się :poS:.e
dz.enie 'kwartail.ne. Prz.yj<la bairdz:o1 ważne 
sprawy pod obrady. O naJlicznie}szy 1·

<lzia.l: w pometdzenm uprasza się czl'illlków. 
Goście mile widziani. · Zarząd. 

Uwaga: Posiedzenie zarządu godzi·nę 
wcześntei, a więc o godz. 3 'PIO poł'. O 
pwn.ktu.alne stawie1nie slilę wszystkich człon
ików · należących do zarzią.du .PIIO.Si ( 1) 

St. Rowiński, przew. 

Towarz. gimn. ,,Sokór' w Hombruch 
donos~ wszystkim druhom, iż roc1ll11e wal
ine zebranije odbędzie się w ruedz\.efę 8 paź
diz!iernika o godz. 4 Po pol., na którem bę
dz[e oli\ernny n.owy Wyrlzial. Upraszam 
Wydział godvi.n~ prędzej do p. Sassego, 
gdyż bedą obrachunki. 

• Uwaga: Zarazem donoszę wiszystkim 
1druhmn, tiż zabawa się nie odbędzie z po-
1\V'!Odu ndepońOe:.umietrlia ,z poliicyą. Czołem! 
( l) Wydział. 

Towarzystwo św. Józefa w Osterleld 
oznajmia swym szan. cz1onkom, -iż w !11ie
dlzie1ę <linia 8 paź<lz.1ernika t. r. odbędzie si~ 
kwartalne walne zebraoile o godz. 4 po pał. 
O licz.ny udzfaf w zebra111.iu uprns.za 

Zarząd. 

Uwaga: Posiedzenie zarządu i obra
chunek kasy od!będzie sit} tego dnia o godz. 
8 ratllC> w lokalu posiedzeń. Zarazem za
praszai się szan. zarząd Tow. „Gwrazda Je
doośc1" na owe posiedzerue. (1) 

Zarząd. 

Towar.z. św. Stanisława I(. w Suderwih 
oznajmia. swym czlonkom, 1iż w niedzielę 
dni:a 8 paźdzl.rnika o godz. 4 -Odbędzie się 
kwartalne walne zebranie, na którem będą 
omawiane ważne spr:twy. O Vczny udzi.al 
· prosi Zarząd. ( 1) 

'.1: To warz. św. Antoulego w łlabinporsL 
Zeoranle, które przypada. na n'edzielę" 

8 t m. się nie o.dbedzie, z po\vodu, .1ż towa
rzystwo nasze bierze udi.iał w roczrucy 
Thw. św. Szczepana w Rallxeł. Cz;tooko
wie winni się stawić w <:zapkach ,i ozna
kach o godz. 27~ na sali posiedzeń. O 3 
.iuż wymarsz do Rauxel. ' O liczny udZi.al 
prosi Zarząd. ( 1) 

Towarzystwo św. Piotra w Steele 
donosr swym szan. czlonkom ,iż \\ alne ze
branie 3 kwartału od.będzie się w niedz.1elę 
d!nia 8 października o godz. 3 po pot Po 
s1edzerue zarządu o godz. 1 Po pol. O licz
ny udlział c2'Jłonków i gości prosi ( 1) 

Zarząd. 

Towarzystwo św. Wojciecha w Baukau 
donosi swym cz.lonkom, iż dnia 8 bm. od
będzrn się walne kwartalne zebranie po 
pol. o god2l. 4. Zarząd! oraz re\Ąi1 :1zoriwie 
kasy zechcą się stawić g·odzinę p-rędizei to 
jest o godzi. 3 po pol. Upraisza słtę ws~yi,.. 
stki,ch .członków o jak najliczruejszy udział , 
gdy,ż są ważne sp.rawy <lo omów'Ltmia. Je, 
szcze raz się uprasza wszystkl·dh czitonkóWl 
0 jaik najliczniejszy udz.1 al. Zarząd. 

Towarzystwo św. Marcina w l(ray . 
donos.l sWlym członkom, iż walne z ebranie 
odbę4zie się w niedz.ielę dnia 8 paźdlz terni
ka o godz„ 4 PIOi Pol. Liczny udział w z;e
brainm ,pożąd·any. 

Członkowie Zarządu o.raz rew.iz,ol'owi.e 
kasy, wjnrrr się stawić godzmę rychlej t' 
to punlk!tual111.ie. . Zarząd. (1) 

Towarzystwo św. Szczepana w Rauxel 
c::lonos_i swym sza111. czlonkom, oraz R.oda
ik-Olm 1 Rodaczkom zami eszkałym \ VI Rau
xel, łlabinghorst, Blandeinhorst i okJlicy 
iż w n.iedz~elę drna 8 paźdiZi-ernika r. b. ~ 
godz. 3.0 po po~. nai sal{ p. Riichtera obcho
idlzi 13 roczmicę swego istnienia, na którą 
tJ1warz. z.a1pr,a.1sza bratnie Towairzyistwa: 
Tow. św. Ant10Jnieg.o z, ttabinghorst, Tmv. 
gjmn. „Soikól" z R.auxel-łfabilnghorst, Tow. 
św. Ja.dwJgi z Gerthe i Kolo śpiewu „Fio- · 
fe'k" z Rauxel. ŻYiW,imY nadzieję, .iż szan. 
towarzystwa 1oraz szan. R.odacy raczą nas 
swą obe.anością ZlalSiZczyciC. ·W stęp dla 
czlonków w;yinosi 25 fen., dla czł·onków 
bratnich t0iwa1rzystw 50 fe.n., dla goścJ 
przed czasem 75 fen,, przy kas.ie. 1 .mr. 
Karty, -w1st~pne można nabyć w składzie 
u przew. Wysockiego, W. Szczęsnego, w 
sklaidzie fr. Barczaka, w skladizie St. l(ur
pai i Jgn. M.1ikola}czyJrn, i u g"Ośdrmege> 
Richtera. Program zaibawy: O godz. 3.Yz 
w:yma.rsz ze sali do kościołai na Nieszpory, 
OOl gOO.z. 431;1 do 6.0 kloncert przeplatany 
śpiewem. O<li godz. 6.0 do 10 będzie ode
gramy teatr p. tyt.: „Stary wechur i SY1J1J je 
go huzar". Po teatrze będzie przed.sta\\~i.o
ny żywy obr.az. W k)ońcu Zaibawa z tań-
cem. Zarząd. 

Uwaga: Przysz.k zebranie wypada. 
(2) Sekretarz. 

Towarzystwo św. Barbary w Oberhausen ... 
waine zebranie odbędzńe się w nie

dtzie1ę 8 października o zwyo.zajił\Ylll cza
sie. Zairząd i rewizorowie ka!Sy wftn:ni się 
staw.ić goozinę prędzej, ti. o g-vdz. 4 po poł. 
O jak 111ajlcziniejszy udzial pnosi (ł) 

Zarząd. 

Towarz. św. Stanisława B. w Marxloh 
donost, że w nied2ielę dnia 8 październik 
w p.oludniie o godz. 4 odbędzie się kwar_,, 
talne zebr;inie r sprnwoz;da111ie 'Z kasy 2l 3 
kwartału, wiięc upraszam wszystkie 
członków .) jak najhczniejsze przybyd(! na 
zebranie do l<>kafo 'ZWY1ktych posiedzeń. 

Uwaga Zarazem upraszam .cały Za
rząd i rewizorów kasy, ażeby się zeclhdeli 
staiw.tć przed zebranl:iem o godz" 2312- tak 
samo d-0 }()lka1u posiedzeń, .ażebyśmy mogli 
na cz.ais wszystko up.:>rządkawać. Jesz.cze 
raz proszę o punktualne stawienie się. (1 

Jan Oalbierczyk, przew. 

Baczność Rodacy w Rohlinghausen 
i okolicy! 

W niedziel~ dniai 8 października b. r 
odbędzie s·ię zabaiwa. potączvna z koncer 
ten: i. teaitrem p. t.: „Dioltna Ahneryi'4, 
1sa.h„p. Jooke, tleinrichstr. (przyi drugiej l(o 
łonh Pluto). Baczątek o godz. 05. Czy 
sty zysk zostanie obrócony na dług z 
koniesyonal, który P-0lacy na: pamiątkę 

· syi zeszłorocznej do kościo1a spra\Wt 
Wstęp dla mężczyzn 50 fen., dla ·n.tewf. 
30 f.en:. O liczny udzi:a~ RJodaków z Roh 
Fnghausen i -okolicy prosi ( 
·'. · ' Komitet. 



Paleto ty 
dla. mężezyzn i ehlopeóW; 

w n11jwiększ)m wyborze 

Herm. Cohen, 
Huhrort, Fabrikstrasse nr. 

hezwarunk:iwo korly<\tnie 
( . 

od:płate 
1neble 

poAełel 
= toi\ ary wyściełane = 

zupełne vypr~w.,. 

oraz 

3 czeladnikó W· 
.krawleekfeh 

u duże utuii P"BZaku
je od aaru. 'l'akłe 

1JC.Z'NIA.. 
syna P"Ctciwych rodzi~ 

1 So"' poezukuje „ •••• ,.„, 
w Rohlinp;hau•l"n, Bo

ehumer1tr. 2 lb. 

Poszukuj~ 

ucznia 
do wyuczenia solar
•twa i fr1z1erst•" 

od znaz (3) 

Józef 
Trojanowski 

w Llitgendortmund, 
ul. Friedrichstrasae 5 

Wi~zarki 
z polekimi napi11ami i ta
nio poleca „ WlA:RUS 
PCLS!ll" w Bochum. 

lJb1·ania 
dla mężczyzn i ebłopeów 

kaidego kroju i roboty 
==='== sprzeda.je n11jta.nirj === 

~erm. Cohen, 
Rubrort, Fabdkstra~«e nr. 49 

--Za inseraty i reklamy Redakcya wo •. 
W!iece „Zjednoczenia zawod. poi." 

odbędą się w ni1eidzielę 8 paiździenniik:a: · 

W Altenbochum po południu o g-0'Clz. 6 w 
1okru1u p. Backs, <lai·w1niej Stretlilng, w bli
Slkości kościoła 'katolickiego. 

poszMecóin,e pn~tłmłoły 
u 

bee publiczności nie odpowiada. 
~-=-·--.--,-d~. D> I • &a 

Sehiitte, 1t I. s li b e r pfe n n i g, Th. W EsseJn ·West (frohnhauseni przed który posi& ~a najwiębzy 
·p:oJudniem o godz. 11 w lokalu p. Offrath, 
Adiefkampstr. nr. 95. 

W Hoistede w niedzi·elę 8 paiźd'z.1ernikai po 
poludniiu o godz. 6 w lokalu p, Watlhurga. 

Na porzą<liku dzi·eninym wybory d:0 
wydziia!ł'ów robotniczych ref.omia1 knaip·
szaftowa, ka·sa pensyjna na fabryce Krupa, 
zmiana us.ta.iw, rozmaitości. R:ocla:J;ców u
praisza!rny, .ażeby się jak naH:1czniej na po
wyż-szei wiece stawili. Chwiila jest teraz 
nad.er ważmai dla< każdego robotmk:a. Trz,e
ba z..arwiczasu się postanać o odpowiednich 
ka!ndtyidatów do wydziałów robotniczych i 
kontrolerów. 

w Gelf!!enkirchen 

, (ą1m. ~redyl9wy. 
a•1seoklrcben 

chemiczna pralnia i farbiernia 

d a m s k i.ej i m ę z k ie i 

„Z.iednoczenie zawodowe pol~kre". 

przy .zakupnfo 

mebli 
ba1·dzo elegancka 

waga 
kuchenna 

przy zaku pnie 

ubrania 
bardzo elegancki 

o. a r d e ro b y, 
ehodnłli ów I :O t•anek 

i ' 

Bochum, . K~~lumslrasse nr. 

i ,4C(j)I i • Wiec polski w Langendreer 
odbęd7.ie się w niedzielę, dni1a 8 paździer
n'.ka o godz. 11~ w})'()!. w sali p. Knipp~n
~a przy dworcu. 

~~~~~~-:-~~~-;-~-'--:--:-F~~--'--,--~--,--~-~;::--~--''--~~~--,--~~~~~~~ 

Na porządku obrad sprawa wyborów 
co dozoru lrościelnego oraiz inne bardz0 
•vażne sprawy. 

O licz.ny u<lzial up·rasza: s'.ę. 

aoooooooooooooo ooooooooaooooo 
o . I 8 lłaciznoA~ Roda<ly lJeL.endorf ! 
0 Jedyna. pol11ka księgarnia we wielkiem O 
O mieście Gels~nkireben-Ue„er.dorf Do- O 
O noezę Szanownym R dalcom, ii mam ,na g 
g składzie obrazy. 8więtyeh i narofl,'-\e, o 
O lm.:yże p(\d szkłem i bell il! ła, fig11ry O 
2 Swiętych Pan"kif'.h, keiążki. d» nahożeńatwa O o i powiescio~ e, apiewniki, papier z polskim 2 

\Viełki wiec polski w Bottrople . Q napi,eni, powinszowania, kalendarze Mary- o 
w sprawie OP,iiekii duchownej -Odbędzie !ie g sń'3kłe, Swię•a rodaiaa i ke.rtkowe na 1Wow7 g 

d I ,.t,.,,;. 8 'd · ~.;.1.~ b § Koli• Polecam Wij\z&rki z polskim napi- O 
w niie .z,i1e ę •u:uiia paz z1er1~ . r . .O• g. Bem, pugilaresy, Hczotki d > rzecsy, wio·ów g 
6 wieczorem 1na saiH! p. Ktrschbaurn.a, koń-

0 
i butów, luster a i grzebienie. Miun także 

skiie targowi~łro. eycal"y i papif\Ttt!iJ z pC'l~kiej firmy, O 
Porządek d2Jiienny jest nastep~cy: 1. g .kal't'y s wid()karni, karty na Boże N aro- g 

Z k n~i 1• Ił dzenie i Nowy Roi . Oprawiam we własnym o 
a-gajenie. 2. Ophe a duchowna, rVJał\.ÓW. o war4ztacie ob1;azy, ślubne "ia~ki i wi~zarki O 

w Bottr.opie. 3. Wybory kościelne i. ici. g łado.ie · tani-'. t1ezerwM.om obrazy "pn- g 
Zlllaczenie. 4. Dyskusya. Uprasza si~ o wiam d brze ! tanio. Niech kaiiiy poatę- !l 
ws:zy:stkit.ch Polaków 0 jak ·najJiic.zn~·eN!IY 8 puje podłu' hM:ła: Kupujmy· u swoich I K 
udzilał. ' l(omiłet kościekly. (~ o Z essacunkiem o 

Baczność Rodacy! 
Sprzedaj~ naylepsze „Singera" maszy. 

ny do szycia", meble, ·kofowce, tabNce dla 
firm, na groby, stępie, oraz mniejsze tabl4-
cz.IG nai drzwii. Zabezpieczam od ognia na 
do zycie i śmierć, a osobliWJ;e Towarzy
stwa Sokole o<l: przypadku n.a ćwicrnd, 
oraz <lizie.cd na studya i pvsag. Ka.rta po
cztmva wystarczy, a przybędę. 

O uwzględnienie prosi (5) 
WALENTY NOWAK, 

Altenessen, Bruckmannstr. 92. 

DLA GORNll(OW ! 
D-0m w Wattenscheid, prz~ pięknej 

ułi:cy z pow<Jtdu przeprowadz\ki tanio do 
1naoycta. Cena 6 500 mairek. Bliższe 
szczegóły w bf.lurze prawnern Knełder w 
Watte11scheid, ul. Weststr. 22. (4) 

.. Ub1·ania 
podlug miary · 

dobrze i tanio 
dostarcza 

Herm.· Cohen. 
R.uhro1t Fabrikstta se nr. 4°. 

- \.:~ .,.. t . ';\ ' ... „ ,. • J 

§ Wojciec;h Kościeln~, § 
u G~1se11kirehen-Uekendorf a 
p przy ul. Nordatrasse nr. 35. (1-13) O 
o o 
000000000000000 00000000000000 

MG S ifi'tWł 

Tylko dla rekrutow . zni.tone 
eeny! 

Polecam wielki wybór L li ff'rków 
d-a we>,hka różne wielkości po ba.rdzo 
tanich ccn11.ch szeamtki szd„ i i wszeJ„ 
kie inne rzeczy dla rekrutów podług 

przepisów potrzebne we wielkim wyborze, 

BARDZO TANIO I BARDZO TANIO! 

~lMł~~~~~~~~~~~~~ 

~ Niejeden z Rodaków ~ 
~ głowę już sobie teraz kłopotem .a- ~ 
~ bija, gdzie na zimę sobie * 
* karto Oe ~ 
~ zamówić. Donoszę zatem, że już ~ 

I teraz można próbkę obejrzec i po I 
niskiej cenie dostać, miech 150 fun
tów :M. bon. 4,00 mr. Proszę so-* bie adres .zachować na później. * 
I Józef Chudziński, ~ 

w Bareadorf p. Bochum I 
Scłi1ilstr. 13· ~ 

-~-~~~~~-~~~~-~ 

„ ••••••••••••• 
• W celłl 11owi~kazPaia interesu dome- • 
• wego eprzedaj9: • 

a konia~ 3 W()ZY • 
• to jset. wóz wuzywny. do wyja.zd\l i tak • 

• 
zwana „kara'' tł.o wę~ll, }fa~tel cłobrze • 
utrz,m&na bartlzo tanio. (6) 

•.c.c Szała:a w Bulake I 
llU W anner1tr. 14-$. • 

-·············· 
Fritz N oltiog 

u.l. Fabnhof•tr. 
•ar. Heinrichak. 

Recklh.-Siid 
Alte Post. 

ja.ko też wykrawane pocus1wy 
eltolewy podłaa 1niar)' i wszelkie 

artykuły sze?l'kie. 
Wittea Wlttea 

· .Karol , Balborn, 
Obe?Bil'. 4. 

UKŁADANIE FALD. Materye uklada w 
faldy podlug każdego wzoru, prędko ~1 po ce
nach najtańszych. f' ARBIERNIA GALLUSCH
KE, PRALNIA W BOCHUM. Tel. nr. 911. 

fiHe: Hofstede, tiernerstr. 25>: tternt, 
Bahnhofstr. i2, 73, 134; Eickel, Rehl:Ugbau„ 
tea, Llwłeo, Hattłlll1en, Lan~eudreu, Witten, 
Aue11, Werne. Lilt~eudortmund. Marten, Ka-
1trep, Watteoscbehl. Kamen, Marten, Dertmuod. 

••••••••••• 
: Pr. llraft, 
• 

fotograf, Herne, ul. Bahnhof.itr. 27, 
naprzeciw 

• Restauraeyl Stemberg. 
• Polecam się do wykonania dobrych 
• 'l'RWALYCH obrazków po cenach rze

telnych. 

Pól ski 

Elementarz 
dla d~jooi uczileyeh si~ w 
szkol tylko po niemiecku. 

nauczy pl) polsku. 
Cen<t 30 fen., z przesyłką ł:O fen., a Adres: \Vłar. Pol.Bochum D 

auuuuuuuua 

Ub1·ania 
do roboty 

każdej jakości, dla wszdkich zawodów, 
= po !lll&nych tanich cena.eh ~ 

nabywaó można w sllłedzie firmy 

Herm. Cohen, 
Fabrikstrasse nr. 49 



llr. 230; Boolaam, pl,tek, 5·1• paźtlzler.nllla 1111. Bo li .. 

• Codzienne pismo ludowe dla Polaków oa obczyźnie, p1świ~~G1e oświacie oraz sprawem narodowym, politycznym i zarobkowym. 

---------------------------------------:--------------------------------------------------------~-----------------------------------·-· Vbehodzi codziennie z wyj~tkiem dni po§wią.tecZJlYch 
PDed1'łata kwartalna na poc3cie i u listowych wynes: 
1 JJ;J~. 5ł fen., a z wnoszeniem do dornu 1 mr. 92 fen. 
„Włan1s Polski" zapisany jest w cenniku pocztowym 

I lmlt late za llarG I DJcz1znt I 
Za inseraty placi sie za miejsce rządka drobnest• i.ruku 
~loszenia zamieszczone przed inseratami 40 fen. Kto 
cz~sto ogłasza, otrzyma rabat. - Listy do „Wiarusa 
Polskiego'' należy frankować i oodać w nich doklad· 

•od znakiem „t. polnisch" nr. 128. ny adri;a phz~cegr. Ri.tk<>pieów d~ nie .zwr:i.c~ .. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------..;..-----------------------------------------« Redakcya, Drukarnia i Księ~arnia znajduje się w Bochum, przy ulicy :M:altheserstrasse. - Adres: ),Wia.rus Polski", Bochum. - Telefonu nr . .414. 

aadzłce polscy! Uczcie dzieci IWI 

łdwle, czytać I pisać ,o polsku! Nie jest 

f'1llkl1•, kto potamstwu 1wem11 zniem· 

11rł •I• pozwoli I 

Z wypadków dnia. 

O uchwałach kongresu ziemstw w Mo
skwie w sprawie polskiej 

podajemy dla ich ważności obszemiejsze 
spraW10:z-dam'e. 

I(tak-O'Wsb „Głos Nar." tak ocen: a 
znaczienie rzecz ornych uchwal': 

I(oll'gres Zliemców w Moskwie zapj01-

czątk01Wa! nową erę stosunków polsko-rn
SiYJskiich i jest pierwszym rzeczywistym 
kr.()lk1em tnai drodze wz.aiemnego1 I>O·rK:»mmie 
111ia· si:~ namdu polskiego z społeczeństwem 
TOS yj Sk iierrn. 

Chodaż ucihwaly te, rzecz P'rosta, nie 
mają obec11Jie mocy obowtięzującej, choć 
nie mogą wpłynąć bezpośrednio na postę
powank~ obemego rzą<ltu, ru~emnJi.ej jednak 
jako puQtcme oświadczenie ros.yjskkh 
sfer, które mają najwięlks.ze szanse dojścia 
dioi wlaldzy i ·z któremi nawet obecnyt rząd 
zmu:szony jest się Lczyć, - 111ie są już bez
wairtiośdowemi frazesami i staly się czyn
nikioem, posiadającym rzeczywiste z111acze-
111ie. 

Naturalnie i tu nie należy ·oddawać się 
zbytnim nadziejom: pomiędzy uchwałą, 
P:Osiadającą choćby silę moralną, a wprJ· 
\\adzeiniem jej wczyin, jest jeszcze droga 
daleka.. Nie poidobn rów1r•ież zaręczyć, 
czy ci, oo walczą teraz 0i władzę, m.ue zmde 
nią swych przekonań w chwili, gdy staną 
u steru nawy państwowej; niemniej jednak 
spoteczeństwJ< polskie powiruno1 przyjąć -0-
św'ia<l.lczenie prz.Jidujących kół rosyjs.1dch 
bez nie<l:ov,;1ierze11ia, jako szczery wyraz 
ich przekonań i rozumu polityczneg·o. U
chwaiły te pouczyły spoleczeństwo r .:>syj
sk.ie -0 zupełnej bezskutecz.ności systemu 
rusyf,ikaicyjneg·o .i o·gnomnei jego szkod'L
WIOśc,i dla państwa·. 

Hakatyzm coraz więcej wciska się 
do Kościoła! 

Berlilf1sika centrowa „Germania" pisze: 
W k:Iku za?ogach ślązkach zapytywano się 
w z·eszlylm roku żc ln>ierzy, ilu· z nich spo
wńadalo się w języku }J'Dlskiim, a ilu w nie
mieckim. P·od.padaiący ten fakt wywoła
ło n.iczadowJleme jak eś rozporządzenie 
wlaidzy wojskowej. 

Nie z sympaty.i dla polsk\ości - pisze 
,,Germania" - ale jako1 katolicy musimy 
POdni1eść stanowczy protest prz.eciwko ta
kiemu })Ostępowan:·u władz wojskowych 
w spraiwach •czysto koścrielnych. W ja
k.im celu wypytywano się? Czy może 
duclhowiieństwo naduż.ywa1 ko'!1fesy-0naofu 
do propagandy polsk·iej? Księży wojsk·J
wy,ch ·chyba: o to µodejrzywa·ć nie można. 
JeżeH mim101 t-01 wyda.ino odnośne roziporzą
dzenie ze względów politycznych, w celu 
śledzeru;ia: ksi~ży, to \Vlido.ciinie władze v."Oj
skow1e nje znają wcale kato1kkiej spmvie ... 
d'zii i }ej z1naczenia. 

I niemczyźnie to nic 111ie pomoże, gdyż 
spowie<l1ź jest sprnwą czysto kośdelmt, któ 
rej 111Jie marż.na nadużywać }aJm probierza 
w piastę.pach języka· niemiecJdego wśród 

. ż.olnierzy :pplskkh. W dalszym ciągu za
pytuje się „Germania", czy przy wydaniu 
POWyższego rozp0rzą<lzen'ia1 wysluchaino 
ZQania jakiego duchoiw:neigo katollck1ego, 
kompetentnego w rzeczach w•>1slm·:11>

·kośc.ieln:ych. J eiJel~ t0 się nie <;falo, natcrt
-czas r~porząd:zenie jest gru!:Jem l13lluży
<Clem, przeciwko któremu W1ystąpić pJwl
.nien biskup armii. 

Na koniec przyponuna „Germania", 7.e 
podobne spraiwy no.zstrząsa.1no1 już raz w 
parlamencie. Wówczas miinister w10jny 
prz.yrzekl, że postaira się O• usunięc:.e nadu
żyć, a teraz wid·ocznie o tem zapomniano. 
Pii.Smv centrowe wyraża nad.zlej~t że spra
wa zostaini·e zaiłatwioną tym razem bez 
p.a:rlamentu„ toi znaczy, że wiladze w/ojsko
we cofną mzporządizenre, zanjm sprawa 
na.bJerze większego rozgłosu. 

Tele!lra1ny~ 
B e r 11 n. SPQdziewać się naleiy dy. 

misyi ministra sprawiedliwości Schoen
stedta. Następcą jego ma zostać przewo
dnczący tak zwanego „Kammergerychtu" 
dr. Schmidt. 

T o k i o. 1 ajna rada japońska przyję
ła układy pokojowe. Równocześnie u
chwalono zniesienie sądu wojennego w 
Sasebo, Nagasaki, Czuszima i Hakodatc. 

Sprawa polska na kongres:e 
ziemskim w Moskwie. 

Znane już z telegramów uchwały w 
sprawie samorzą,du Polski pod Moskalem 
i irnnych na:riodorwości, które powz.iąt obra.
dujący w Moskwie kongres przedstawi
c'ieli saimorządów ziernsikich i miejskjich 
prze<listawjmy jeszcze raz ·obszerniej na 
podstawie sprawozdań dziie111ników rosyj
skich. 

Otóż przedyskutowawszy punkt po
rządku d7JLenneg01 o „prawruch czl,ov.nieka", 
kongres porwiniein byl przejść db dysku
syi nad programem ekonl()miiczny,m. Po
n; eważ jednak przedsta\vk.i1ele gubern.ii za
dho<linich oś\viadczyli, że odjeżdżają i 
pr0s.iJ.i, aby ze \v·zgl1ędu na to wzf ęto1 naj
PJierw p()id •Olbradly kwestyę obcych naro.
dowości, kongres zmienił odpoiwied!nio po
rządek d'z·ienny swych obrad ·~ cale wie
czoirne p1::i1s.i.edzenue dnia 27 września i 
dziefl 111astęp1t1y p0święoit spraw:1e na1rodo
wościowej. 

Obrady rozpoczęty się referatem p. 
I(o1koszk ina, który p.01 półtorngodziirnnem 
prziemówri·eniu poistawM 1następuiące wniil{)
ski: 

1. Ustawa zasadn!1cza paiństwa roisyj
skiego powiirrna gwaran.ta.wać wszystk.rm 
zamieszkującym je namda.wośoiiom praiwo 
samo1stneg.01 tiozwoju kultural111ego, zupef
ną WQlność używan.ia różnych języków 1 

narzeczy w życiu publicmem, \volność ze
brań stowarzyszeń, szkól i \\'szelkich in
nych ·i nstytucyj, mających nai celu utrzy
manie .~ wzwói języka, lilteratury .i kultury 
ka.żd'ej narodo1wości. 

2. Język rlosyiski ma pozostać języ
kiem centra.Inych iJ11styt11cyj państwmvyd1, 
a rmfo1 ,i floty. · 

3. UżY\Valflrie rów1norzędn'1e z języ
ki1e11n paf1stw-01\vym języików m~eisoowych 
w miejswwych . ~nstytucyach państw-0-
'yych i spofocznych ,i w szk{)fach utrzy
mywanych tak przez rząd jak prnez dala 
samorządu, reguluje się ustai\\~almj ogó1ne
mi i1 mi·ejscowemi a także QISl01bnemi p·osta
n0iw.ieniami, p0iwz~"ętemi w grainiicach u
staw powszechnych. Przytem ba1ezyt na
leży, aby ludność mogla otrzymywać nau
kę eleme111ta1mą, a wedle możrnnśd i dal
szą w swym rodzitnny.m języku. 

W sprawie decentralizacyń· adm';nistra
cyi polStai'\vjlf p. Koik!J.s.zk:1n następujące 
wnioski1: 

1. Wla<l'za organów samo1rządu' miej
scowego rozcf.tąga się na WSZiYStkie sprawy 
samorządu l()lkalnego, a wilęc h na slużbc 
bezp.teczeństwa publkznego, wyjmując te 
tyllro sprawy aidmilnistracyjne, które w 
warunkach spólecuiej palistwowości nU.e
.adzovtnie wymagają centraliza-cyj . 

2. Działal!no1ść miejscowych przedsta
wic.i'elll władzy ce:n.tralnej polega przede
wszyistk·iem na kontroH czy111r1ości wla<lz 
samorzą<llu, przyczem wszystkie wyin.ilka
jące stąd spory rozstrzyga sąd. 

3. Orga111y wladz samorządu mają 
mieć możliwie najszersze pr~ wydawa
nia obrnwbązując,ych postanowli·eń , przy
czem Wliększą część spraw, podlegaijąieyich 
diiś ogófino-ustawo1wym ruonoom, po
w.i!nriai podlegać tym wlaśnie obowioązują
cym posta1I10\Vli1enoom. 

·W sprawie d'ecentra1izacyJ, ustawoda
wstwa! .postanimv.i't p, Kokos2'ldn. nasitępują
·eie rezolucye: 

1. Stworzenie miefscowych ciał pra
Wloda,wczyich, hi!Drą.cych udzial w ustawo.
·d!aiwczej praJCy\ 101gólnej wt pewn:yich spra
wach, jest już ·<lz·isiaj potrzebą in•:lektórych 
części: państwa, a z czasem może się sitiać 
potrzebą powszechną. 

2) Po wydaniu prawa 01 wolnośoŁ o·
bywatelskiej i, prawdz,iwiego przedstawi
cielstwa narodo1weig.o z prawam.• ko.nstytu
cyjnemi1, powi11lllo1 siię przystąpić do two
rzeniai miejscowych samorządów w mia
rę stwierdzonych połrneb ludno.ści i w 
granj1catch naturalnych samoJi.stnych obsza· 
rów. 

3. Twotze111ie nowych saTnlo.istny;ch 
obsz.arów odbywa się tylko1 drogą wyda
nia za każdym razem •nowej ustawy. 

4. Samo··:stne ciała ustaiwiQdaw.cze ma 
ją wychodzić z wyborów bezpośredniich, 
pawszechnych, równych j, tajnych. 

5. Wszysitkie pł:>,staniow1i 1enia •ogólno·
par1stwowej ustarwy zasadniczej zachowu
ją swą moc także w okręgach samorządu. 

6. Przedsta1wfoielstwo organów miej
sooweg01 samorządu w Izbie z>ems1kfoj za
stępuje w {)!kręgach s.amoistn.ych prziedsta
Wlidelstiwo kh c.iał ustaiwoo:awczych. 

7. W grnnicach ustaw ogólnoipaństrwo 
wych i ustawy o samorządzie, wew\Ilę
trzne sprawy każdegio okręgu sam()ti1Stnego 
zafatw:ia odnośne saimoistne c·:afo ustawo
daw.cze. 

Niezależnie od tych rezolucyj I(odrnsz
kiina postanowiono następują.cy wn:osek w 
sprawie Królestw.a Polskiego: 

„Ze względu na to, że Królestwo Pol
ski1e stano1wi w zinacm:•ejsz.ej częścj całość 
zarówno n:aroid-orwo qak kulturalnfue zupeł
nie jednolitą, a oid innych części pal1stwa 
za1said111~czo różną, uznać za koni1eiczine na
tyichmiaist, po ustan01wien:u 0 1gó1no1 pań
stwowego demokratycmego. przed!stawi
c,ielstwa z prawami konstytucyjn.enw, wy
dz~elenire! I(rólestwa Polskiego. jako oso
bnej samoistnej jednostki. na wskaza,nydh 
zasadach ogólnych z zachowal1'iem paflst
wowej jednolitości państwa ·i z. moiżhiwoś
aią ustanow.ienia granic m:~dzy Królest
wem Polski1em a sąsied:riiemi guberniami 
za obopólną zg·o<lą i zgodnie z plemieme
mi w~::isnośdami ludności i jej życze
niiaim/'. 

Wielu członków ko1ngresu domagało 
s.i<; odrnczenia dyskusyi i uchwal ze. wzglę 
du nai wa.żność poruszonyich kwestyj. Inru 
zaś dowodz1illi, że ceJ.em koogresu jest tyl
ko wypow,iedzenie s'<~ w spraW11e zasady 
federncyjn1ej 1 zasady samorządu, al'bo cen
tralizmu, że wobe{: b1„aku wszelk!iej pira
wodaiwczej władzy korngresu, sprawa ma 
0 1 tyl.e tylim ważność, że przy niej może 
się cikazać, iilu wśród ziemców jest federa
listów a ilu centralistów. 

Jedlen z obeClnych na kongres·e Pola
ków P. Tadeusz Wróblewski, ad'\VIOikat z 
Wiinai ośwfadczyl, że Polacy po razi pier
wszyi stanęlt ina wezwanie woloomyślnej 
Rosy.u i reżelli tai Rosya ich niie wyshlcha i 
nie oświadczy, że sprzyja kh dążeniom, 
P-0lacy odejdą z J)'rZeświa.dczeniem, że Ro
sya ta wysłuchać ·1eh nie chciała . 

Po przemov.11eniu hr. Haide1n.a, który; 
usifowal wykazYTWać, że Polakom WY.
starcz;yć porwjnno, jeżdi kongres wyrazi 
im sympatyę, poniewaiż wszelk·ie uchwaAy; 
stainOfWcze są jeszcze przedwczesne, od~ 
raczono obraidy <lo dnia następnego. 

D7Jiefl 28 wrześria cały/ poświęoooa 
obra<l.Qlm nad! wm·oiSkarni K01koszkina i naci 
sprawą l\róJestwai Polskiieg-0. W dyskusyj 
nad udzi.alkowaniem adlmiinistracyJ 1i usta~ 
wo<laiwstwa w.yrstąpilo kilku uczestnikó\\1 
~·C'il1.gresu przocdw zasadzie federacyjnej 
Jaiko w najw1yższym stopniu ·nie:bezp:eczneJ 
dla •całościi państwa. Niejaiki I(os:Dkarew 
wywiodzil nadto, że zjazd· uchwaliwszy re~ 
~Iu~ye .w du'chu federa'Cyjnym, sikompro-
m1tu~e snę w <>czach ludnl(}ści u strach nde„ 
P'01wrotinie owoce swojej żnmdniej dwulet
niej pr~cy. Niemirowskv obawia się, ż~ 
przy1ęo1e zasady federacyjnej zmusi kie1-
dYlś Rosyę d'o .niOl\VylC/h wypra1w zdobyw
czych, aby odz.Y1$.k:ać to, co już plOsiadala~ 
Jako najważniejszy zarzut po<lniósl Nie
mirowski to, że celem zjazdu jest wyprn
c.awainie programu wyborczego, taki zaś 
program, jaki! tu chcą zredag{)lwać dlopro
wadzfil1by jego zwolenników ·dlJ1 klęsk11 prZYl 
wyborach. 

Zwolennicy udz~ałkJwan:ia· .i federa ... 
·~Yi by~u jednak znacznie Hcz1iejs,1. Między 
U1111nym1 domagał się znakomity profewr: 
l(io;wailew.sikJ, aby zjazd usitalut praktyczmą 
z.asadtę, że Pożądany jest szeroki samorząd 
w ~prawach miejseoiwych, również wszy -
srk)ch przed prawem i samorząd P-olski. 
Po· dlugiej dytsJmsyi prz;yJęto· ostatecznie 
bez zmian wszystkie wnioski referoota Ko„ 
k?SZ1kin~ w spraw.ie decentralizacYji adm1~ 
nJstra.cy1, a w sprawie decentralizacyi pra~ 
w~.da,"··stwa prziyjęto ogólrw w'l11iiosek je
d111ego z deleigatów petersbursk1C1h p. Op
pela, w następującem brzmieniu: 

„Ze względu na to, że utworzenie od
rębnych ciał usta wodawcz.ych z prav.1em 
ustawodawczego regulowani1a1 pewnych 
S'Pfa!W, jest potrzebne w niektórych czę
ściach państwa koogres postanaiwia: po u
stanow1ieniiu prawa obywatelskiej \violności 
a prawidlowiego przedstawk.ielstiwa naro
dowego pol\v\nna być otwartą cLro.ga pra
wna do ustainowienia mieJscmvego samo
rządu." 

P·otem kongres. przeszedł d.01 obtrad nad 
rez;olucyą w sprawne saimorzą:du I(rólc
stwa P·olskiego. P. Wróbkiwski zaapelo
wał dlo1 demokratycz•nych i huma1n!tarnych 
uczuć k·nngresu, domagając s~ę przyznania 
Polakom tego samego, do czego ()Il dąży. 
Koikoszkin domagał się, aby jak n2jprę
dzej naprawić tę przykrą omyłkę , którą 
P<JPełnio11ro w Królestwie Polskicm i '"'ZV
wa zjazd, aiby j..ik najprędzej .i jak najzg-0·
diniej ośwfadczyl się z.a samorządem dla! 
Królestwa1. Rodkzew roztpatruje spra\\'ę 
ze stanmviska pokoju europejskiegp i 
tWlierdzi, że Polska wolna bQdzie stanow·1-
la najlepszą tamę dla dążeń zaborczych 
.tliektórych z sąsiadów Rosyi. Przcc.iw sa
morządowi Królestwa.i występuje tylko je
den jedyny p. Guczków w~dząc w niej pO

czątek federncyjnego ustroju R{)1syi któ
remu, jest za.sadmcro przeciw111y. Z~esztą 
zd;;niem jego przyszle reformy, ogól em 
panstw10we, dadzą naro{fu1m kresowym 
szerolkie pole rozwoju i bez samorządu. 

Wreszcie rezolucyę (J autonom~ l(ró„ 
Jestwai Poliskiego przyjęto wszystk.ilmi. gJIO„ 
sw:ni P.rzecli:V ~edln?IDu (GucZikQIW) w nastię„. 
pu3ące3, zm1-eruone1 nieoo, redakcyi: 

. „Ze względu nai to, że I(irólestwo PoJ„ 
skiie w znaicurej swej części przedlstawia 
narodbwo •i kulturalnie zupclnie ie:cllni<Xi'U\4 
ai 001 dI1illrych części państwa zupełnie odrę~ 
bną całość, uznaje się za inilezbędne na~~ 
m1iastO;We 'PO ustaJnow.ieniu ogólnlopaińsłwo'
we~oo demokratycznego przeds.tawticieł• 
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t\\ a z ·0nstytuc:nnemt prawami, wy z.1e-

Jenie Królestwa Polsk~ego jaklo odrebnei 
·sannoistinej jednostki z sejmem wybiera
nym drogą głosowa111ia })OIWtSzechueg'-0, ró
·winego, bezpośredniego i tajnego, pod wa
runkiem zachowairuia• państwowej jednlOH
tości państwa i możlhvego1 nsta·nowieniia 
grr~· · 1 ędzy Królesnvem Polskuem a są
sieu. ...1mi guberniami poi :obopólnem poro
:zmLP.emiu się wladz ·obu stron, zgi01dnie z 
tplem:einnym składem ludności i z jej ży
czerui1ami'. Przy tern w KrólestWłie P10J-
Sikiem pe>winna obow.iązyw.ać oigó!opań-

1Stwc1wa gwarancyai obywatelskiej wolno
ści i prawa1 narodo·wości idlo saJ11101rstneig.o 
1iozwoju kulturalnego i pow1i1nne być za
·bezpwecZ'One prawa mniejszości". 

Ziemie polski~. 
Z ~ · ;· u~:; ~r.,~~ (~~~J~ ·jt~h·;~:, ~':jtrni i M:ll ~ł.f 

Gdańsk. Kupca Nvspem, który, jak 
S\ngo cza1su dJinosHiśmY, zastrzelil w lipcu 
rb. swo·ję tcśdo1wą, prze~~iez.iono teraz do 
:ci 01mu -0bląkany·ch. 

Pelplin. Ks. wikary Oton Lessel prze
siedlony z Lipusza cUo RadZJ!ina, ks. wik. 
l(a1sprzyieki' z Lęborka do· Zl1otowa, a ks. 
wik. Stoli z Zf.otowa do Ol~1wy_ 

- Ks. dz.iekan T·omasz Sawacki z 
Tczewa zl01żył urząd dyccezalnego prez.e
sa kat. To\.varzystw pach!o1!ków, 1który u
rząd sprawował 37 lat. Na jego miejsce 
przez najprzew. ks. biskupa pod dniem 22 
września br. mi1amowa:ny został kshidz 
Spors, pr>ohoszcz przy lmśdele św. Józefa 
·w Gdańsku. 

Toruń. Towarzystwo wyborcze na 
ukręg chetimitl.sk>0·-wąbrzesk0i-to,ruńsiki ai

glasza " 1 „Gaz. Tm." -0dezw1ę cL01 iobywa
telii tegoż Dkręgu, wzy,wając w g.orącyc'h 
sl1owach do przystępywania .do T 0-w. Wy
J:x}l1czego. Tow.airzystw0i ma - taik czyta
my w odezwie - „przygotować przyszłe 
wybory, przeprowadzić śc1i1S)lą ·organi.zaicyę 
,j zebnać potrzebne na ag.[ta1cyę funidu·sze, 
aby ulżyć koimitetom pD!Wiatowym i zwol
n1ić naszeg·o przyszł1eg·o kaindy;data od po-
1110szeniia' ·ofiar na cele wyblO•rcze. Skoro 
te.go dodmnamy, to łatwiiej nam będ'Ziie Z111a
llieść mężów, gotowych n.as z.astęp~ać w 
ipa rlamen:cie. 

Rodacy! Może nowe wybory odibę
d.ą się ry,chlej, niż się się sp0<dzńewamy. 
iDla tego pow/iinniśmy się lą;cz.yć w towa
rzystwtie wybor,czem i wcz,eśnie gotować 
<Io walk( Niech ws.zyscy Fola·CY, któr:zy 
nie chJodzą do szkoty ani1 d0i terminu, bez 
wz·ględu na sta:n, zawód ,i wiek, zaipisują 
się ina czf.o1n.kó\\·, ai ktoi m~że, ni·e·ch t.e.ż · 
przyjmie urząd męża wufaniai, aby pop11e
·rał zarząd w iezyn.nośoiach j1egio". 

Panna do towarzvslwa. 
Powieść Ksawerego de Montepin. 

5H) 

(Ciąg dalszy]. 

Słysząc te słowa, córka Gi1l1berta· 1 

Joanny zerwaila si,ę jak .gdyby, z.galwian.;zio. 
waina, dlrżąca, z rozw.artemi1 nozdrzamL, z 
Qczami· rzucającemi blyskawillce: 
~ On zbriOdniarz! - zawl()lailai glo·

sem 1drżą·c.;,m z gniewu i l()burzenJa. - TJ 
faJsz, to szaleństwo! Ni:e WQllno powta
rzać tak potwornej pdtwarz;y! Pan de 
Challms 1nie popełniil tei zbrodni! Jest n~c
wiU111Y, przys:ęgam ! Trzeba być szal·oiI1ą, 
aby o tern wątp1ić ! 

Margrabi1n.a i Leonida. ~o.-wstały z ~o
lei oniemiale z początku, potem oburzone 
r~zgniewane postawą panny do1 towa.rzy

stwa. 
- A tolż oo.? Al'eż to ty jesteś szaL01ną, 

jak się zdaje!! - zawotaila parni de Bren
nes tonem pogardlilw;ym. 

Leomda dodała: 
- Taikże to daleko posu.wa1sz ppgardę 

J<:on.wcnamó\\, zapl:::iimn:eni·e d1obroid1ziejstw, 
1niewdziięcznnść, brak serca_. aby ośmiePć się 
w mojej obean>0§ci brać stronę czl,ow.i1eka, 
który pootąpił sobie ze mną, jak wiesz, w 
isposób ni!kczemny! Nie dziwi1 mnie ter.az 
jego znalez,ienie się! Nieuczcirwością J:iOZ.
począl i <loszed1 d10 zbrodlni, o którą go 
sprawn1edliwość >Oskarża, a n4gdybym uwie
·rzyć n1ie mogła, że ty ośmielasz się sta.nąć 
w obrKmie tego nędznika. 

Gal:>ryela rzuciła na Leonl<lę spoirze
me pel1ne krwawej po·ga:rdy, potem odpJ-
1\'dedziala stainowczio, i 1nami:ętnie: 

_ Tak jest, stadę w obti()nne tego, któ
irego ośmielasz S ! ę nazywać nędznikiem! 

Z Mel. Kt Poznańskiego. 

Gttiezno. Co jest oburzające w Pru 
sach? W sobotę u<llat się w gnieźniieńslqim 
sądzie lawniczym przeWIOdnkzącemu dr. 
Steinhairdtowli wcale dlobry dowcip na tle 
poUtycmycrn. Oskar.ŻJOtl1ym byl n1iejaik.iś 
Tomasz Banac1:i z Bismarckfei.de, który ku 
ni.emalej zgryzocie pana przewJdni:cząceg-0 
w: swej makówce ni1e mógł odszukać .nie
'lill.ieck1iej sprężyny ku po1.101zumi•eroiu się z 
prześwi'etnym sądem w języku Bismarcka. 
W i0.bur.z:e1niu swem p. dr. Ste.1nhardrt wy
rzu·oi~ 71 siebie następujące wiekla.pomn.e 
sł-Owa: 

- S.ie wohnein in Bismarckfelde und 
k6nnen nicht ideutsch ! - IstJtnie ,dlziw.ne i 
oburzające, naturalrni1e dla kaiżdego Niemca. 

Poznań. Panowie nauczyciele szikól 
uzupel1nfających w P.01Z1na111iu wysłali d:epu
tacyę tiai min.istm handlu, by raczył iim 
~odwyższyć pensyą ze względu ·nai tio, że 
ncz,niowie Polaicy, n~e umiejący po nie
miecku sprawiają .im wi1eile tmdnośd kło
potów i m01zolów. Tak donlCJ<si „Po~enier
ka". Jacyż oni zaiba'.Wllli'i ! Dopóki chło
pak chodzi do szlmty pohierają dodatki i 
dlodart:kii do dodatków do pensy.i, bJ, uf! jak 
to tmd11Kl1 nauczyć dzi,ecko polsklie po ,ni'e
miiecku. Wreszc.1c chlopaik przychodzli do 
szfooly uzupelniającej, i o dziwo, o.n znio
wu 1nj,e um~e po ni'emieoku i z1nowu praca 
od początku, istna praca TaintaJ.a. 

Poznań. Tyfos w Poz1nianiu wkrótce 
ustąpi1 z1upefoie, gdy, Jaik dio1nos,i pre
zydent pjo1liicyi, w czasl1e odi 24 wrześinia do 
1 paiź,dz1iiemika drnruieision10 tyl'lw o 6 wypad
kaich tej .choroby. Od' czasu .istniein1ia epi:
de:mi1i zachoJ.1owalo 331 •01sób, ai umarlo 29. 

Poznań. Samobójstwo pJpel1nil \V 

miejs•cu ustępo1wem na tutejoszym ·gfównym 
dworcu 19-letn.JJ pomoc1nik ha1rndlowy Fe
liks Rubin z Wrześni, który krótko przied
tem przybył z Berl1ina. Trzy kule reW1ol
weno1v;'ie utkwiły mu w glowie, nlte straicił 
iednaik przytJ.mnioś·ci. Pollicy;aint odwiózł 
g.Qi do Iazarnttu mhejskJi•ego. Stan jeig10> nie 
j1est podlo1bno 1111ieibezp:.eczny. Na rnzie nie 
wiiad1omo, co teg;o 1mlodlz1eńca sk!J·nifo do 
1iozpacz~iweg.0i krtoku. 

Z Szamotuł piszą dio „P,os. Tagebl. ", 
Żie hr. Zygmunt RaczYińSik·i z Augusitusbur
ga w powfi.ec,ie szamotulsik:i:m 'kupił od spad
kiobńerców Fe·chn1era1 młyn z 400 imargami 
po<l Obrzyckiem za1 130,000 marek. 

Kośc.ian. W n1ocy z soboty na n1edzie
lę miisz,czyJ pożar dorn paini Maryń Szu
waiskiej, poliaż;ony przy ul'icy Wodnej. Za
nim straż og1niio1wa nai mi1ejsce wypadku 
przy:byla, udalo ·się kilku mężczyznom w;y
ratimv1aić ·z pf vmieni wszystkie ·sprzęty, 
które n~e byty zahezp1iecZ101n.e. 

B1101nię g·o p1rzeci.wko ta:bii·e, która mu nigdy 
niie przebaczysz, że odlgadt .i w ll1!:1wecz 
obrócił twoje rachuby, ni.e chcąc debie u
czynić w:kehrabmą <le Cha!Hns ! Br·onię 
tego: za/Cnego i szlachetnego czł-owjie1ka, 
in:'.lez1dlcifoegi0 nietylk01 ·zbrodmli s~ę .dopuścić, 
.ale żadnego. nawet czynu wątpUwegio, ni.e
deli.tka.tinego lub podtegio ! Broni1ę g'o, gdyż 
serce mojei bU1111tuj·e się przeaiwiko kłam
stwu! Broni·ę gio, p01ni·ewa:ż oskarżając 
RaiuJa, rnu:cas.z IJ!Otw.arz nai nj.ego! Bronię 
g.o dla tego, że gio kocham ! 

Parui1 ·die Brennes tt Leonnda, w:.dząc 
taką zmianę w Gaibryeli.i i sfochając jej 
slów, 1niie<l'ow\ie.rz~ty a1ni1 swym oczom. ani 
uszom. 

l(iedy skiończyla, wydaly okrzyk obu
rzenia. 

Margrnb un.a, wsta.ją·c gmźna, rzekła 
t(meim pełnym wśdektiości: 

- Kodhasz Ra•ulai de Cha1!nns? 
- Przyznaje się! - rzekla Leonida -

przyznaje się! 
- Taik - ·Odrzekła z dumą Gabryela. 

- I(ocham g.o! Kocham go ·calą silą mojej 
duszy, .il jestem kochaną! Słyszycie, je
stem kocha'.ną ! 

- Otóż ro w,ięc - za!WOlaila panna de 
Brenn.es, w, najwyższ,ern rozdraźnieniu -
otóż to zero, tę <lzi·eWiczy.nę, służącą u nas 
za.1 pi·eniądze, przeklaidlal nademn:·e ! i ona 
ośmiela Slię zrzuca16 maskę, bezwstydna! 
W .naszej 01becności, w naszym domu u
trzymywiafa z tym nędznliki.em haniebne 
stosunki·! Maitko, 01bemość tego stworze-
111ia hańbi nasz dom... Ni.ech się ztąd wy-

. nos\ niech ·się wyruo1sli na1tyichlmiast !... 
- Wypędzam ci1ę ! - rzekła margr.lr 

bina - -idź z.abier:z two.je rzeczy... Zapła
cę, coi ci slię należy, Daję ci godzinę czasu 
do -0puszczeinia mego dJOmu... Idź pe>lą
czyć się z. twdim kochain!kLem ! Jesteśsie 
go<ln: siie'bic nawzajem. 

Śmigiel. Drogo! przcpłacifa S\\"J.ią 01-
myt'kę na ·ostatrtim tutejszym jarmarku me
jakaś Katarzyina1 P:olok z Bo-szlrowa. Za
kupiwszy trzy prosioęta i tyleż kur, wloży
fa je na wó2 mnnemanego s~siaida gospoda
rza, 'ZJ którym zamierzala jechać razem do 
domu j , poszla za dalszeim sprawwn!kaimi. 
Ody patem wrócrla, nie zastała już ami wo
zu ani swego zakupu i telia:z dopbe'ro spo
strzegła, że s:ię 1omy,łita, 1kla<ląc zakup swój 
nai obcy, wca·le jej nie znainyt wóz. 

Ze Slązka czyli Stare} ł'olsk.L 

Na dolnym ŚJązku, w powiecie glo1-
g.owskiim, kupMl Polak p. Tucholika z Pia·
zinania od ksi·ęc1a TaUeyr,am1dlai majątek ry
cerskit Alt-StreillZ za 865,000 marek. 

Katowice. Na: wiecu centmwców, jak 
piszą dlo ,,Górnoślązaka", gdy ks. Kla.szka, 
zaimyikając posi1edzenie, wzm&sl zdrowie 
cesa1rziW n\iemieickiego, ktoś z. pubfa.cz.n.ości 
za1krzyknął: „Ni1ech żyj1e W·Jjc1cch !" Sz:pi
iele centrowi ieidnakowr::J,ż \\~net wykryli 
„śmiałka" 1i w nde bairdzo grz.eczny sposób 
wyprow,adzLli go za drzwj. W1ięc taikże i 
u ,,kulturn.ych" centnow:ców pii·ęść to grunt! 

Łony. Ctekawy a jeidinalk prawdztwy 
vv1ypadek wydarzy! się w tych dniiach w 
tutej·szej parafii. Otóż brat bi1erze Siob.i·c. za 
żonę si:ostrę, i to bez wszelkiej dyspensy. 
Czy to mnż.hwe, spyta ni.ej1edein? - Jest 
to możLiwe chociaż podobny wypadek ba·r
dz10i rzadko się zida1rza. Sprarwa· ma się jaik 
rnaistępuje: Go1spodarz tutejszy p. Klimek 
zoista:ł wdowcem, iiona: zaś umi.erając, zo·-
1sta wila .mu cór'kę im;ieni1em Kafairzyna. W 
jakiiś czas p)Otem Klimek ożeintil się p-0 raz 
drug1i, i to z wdową, które z pierwsz,yrn 
mężem mala1 syn.a J óz·efa. Otóż nasz Józef 
zaik<Jiehał •s.ię w swej sliostrze chociaż nic 
riodzonej, Katarzynie, 1i pojął ją za ż.om~. 
Slub odbyl się wczoraj, w p.oni1edziałek, 
dlnia 2 paźdz1crnika b. r. o; gpdz. 2 po po
ludiniu w Kart:owkach. 

Niemcy. Jak wiadomo, wysylai Sak
sonia 1dlo ·p.arlamentu n1iemieckiego prawie 
samych posłów socyalistycznych. Obec
n1ie taikże dla sejmu sa,skieg,o wybrano pier
"Wlszego Si01cya!istę. Jest nim poseł Gold-
1stelin, na któreg101 z 92 ·oddainycih głosów pa
oty 52. 

Z AustrY'i. Sprawa wę-g·:ierska dJtąd 
nteJ:'lozstrz.y,gn.ięta; ciekawą też jest rzeczą, 
ja1kHe wobec ill'iej za}mują stalnowisko inne 
oorQ!d,o.-wości żyjące w Austryl. 

W Rjiace zelbrali s·ię -opozycyjni posł'o
w:ie z, Chorwacyd, Dailmacyi1 i Istryi na 

1bardizioi długą kJnferencyę, 111a której oma-

E 

Wytjdię ztądl z po:diniiesja:ną g{101wą, 

moj.ai pani! - ·u·drzeik:la Ga1bryela, diod'ając: 
- Wasze obelgi nngdy n!ie <lmównają mo
j.ej pogardzie!... 

I wyszła. 
XXXIX. 

W,ieczo.rern poprzedni.ego d'lllia - czy
telnik przypomina S!Oibie zapewne - Firli1p 
wyszedł ze swego domku. przy ulicy A.s
sa.s, aby się udać <lo matki. Chdał ją jak
najprędzej zawiadomić o S\v10liieh pr-ojC\1\:
tach. 

- No i cóż? - zapytała, wJ<lząc go 
wchodząoego.. - Masz mi oo do pow:eJze
niia? 

- Ta1k jest. 
- Mów prędiko. 
- Gabryeilai żyje. 

- Jesteś tego· pewiny? 
- Zupieln~e1 pewny. 
- Opowiedz mi. 
Julliairn Vendame jeź.d21il do Nanteuil-le

Haudo\in i tam się dow:iedział o wszy
stk'.lem ... Vendamowi'e dali tej d.ziewczytnc 
starainne wyichoiwanie st0is10,w111ie do po.1.:
cenlia, które ~m uczyniono przy wręczeniu 
sumy pięódzies.ięciu tysięcy frain:ków .. . 
Gabryelę odda1110 do piensyonatu i tam o
trzymała wyższe wykształcenie„. Interc
sa Vendaimów pom.yślnle z początku, za
częły późnij iść bardzo źle. Ludzie ci l{)ld 
lat ,dwóch po1paidli w taką nędzę, że byli 
zmusze111i oddać Gabryelę dD slużby. 

- Do Slłużby? - rziekla pani de Qa
rnnnes za<lziW'iOlna. 

- Tak. 
- POłmimo wii:;c wyższego wykszta~-

cenia jest panną służącą? 
-- Nie. ale panną dlo towarzystwa, !ek

torką ... 
- A czy wiesz u krogo? . 
- U naszych znaj·omy:h, u ma~·gr~.bi-

ny de Brennes i jej córki. 
- U pani de Brennes ! - '' ykrzykrn;-

w~ali sysu.acyę p-0litycz,n<1 w Chorn'acyi i 
z:aj'ęli stanowisko wobec prze'sileuiai na 
!Węgrzech. Partya Starcze\vicza n.ie brała 
udzialu „w k01nferencyi. J.ak ,,ObZ'Olr" do
'1110.s1i, ko111ferencya byla tak poufną, że 
<lz,~oonillrnirze byli wy1<luczieinli. Serbscy po. 
-sI0wie z Dallirnacyti nie brali udziału w kon
f erie\rncyi, co W!YWO.talio nJeza<lowofonie 
wśród postów chorwaakich. - Reoolucya, 
pra00iloro1na przez cbrai Werba!Il!icza, wtta z 
:sy;mpaty4 wailkę naN)ldu węgerskiegio o 
swe prawa 1i' podnosi, że taikże Chorwad 
żądają tylko swych praw, a w pierwszym 
rzędzie dlQłma•gają si·ę połącz1enia Da;Ltnaeiyi 
.z ChQlrwacyą. Przedtem jednakże mają 
być \\' Chorwacyi przeprowadz.one refor;
my, .któreby zaipewnii.ły rio1zwój w1olnościi0-
wy ,i konstytu.cyjny. Rezolucya zwraca 
się prz.e.diw: dążeni1om wszech-austry,aick'!m 
i ośw,iadcza, że w walcie między WiJedirl)i.em 
i Budapesztem, Chorwaci1 stoją po stromie 
Budapesztu. 

Układ francusko niemiecki w sprawie 
marokańskiej daj·2 s i ę s t reś:..: 'i~ \\ 111stęp11.j ą
cy1ch pwnktach : 

1. Panuj e: zgoida oo do te1go, że uchwa
ły konfcrnncyi niie bQdą dotyczyly tej cz.ę
ścri Maroikka, która bezpośredni.o graniczy 
z A•lg i1erem. Co do refonm w tej cz.ęści 

Mairakika, Fra111cya porozumie się z sułta
rn~m Marnkika sama bez pośrednictwa Olb
cych mlocarstw, w1ięc beZi 1wtani.a się Nie
miec. 

2. KJ·nf rnncy:i prz.edstawione być ma
ją . 1101kowania, które reprezentant ·nli·eltniec
ki, hr. Tatte1J1:bach, prowa:dzil z wlaidzami 
sultaina t. zw. Maghzen, co 1dn dwu spr:aw: 
cai do budowy „molo" w Tangerze a co do 
pożyiczki 10 miH.:rnów fr. 

Pi0 ki0nfereincy·i zafożnny zostairnie pa6-
stwiowy baink 'mawkikański, który weid'z·ie 
vJ prawa wszy1stki1ch wŁerzyc i eli sułtana 1 

obejmi1e splatę jego1 dfugów. 
3. Miejsce zebrania koiniferencyd ozina

czono w Algesiiras · (na p.ofodnliu ttiszpanui 
'Wi prowincyi Andaluzyi·, v.,r pobliiżu Gibral
taru, 1naprzeciw Ceuty hi·sZipa1ńsikiej polofo.
nej inai przecnwlegly<rn brzegu Gi!brailtarsk~ej 
cieś111uny już na afrykańskim lądz ie '" Ma
mklku). 

4. O reformach, które koni-ecznie nale
ży wp1iowa1dzić w Marokku, tak o refor
maich adminiistracy[, jako też poli.cy~ i bez
pi,eczeństwa publicznego, rmstr7..ygai kon
fere1rucya j1ednomyśLną uchwałą. 

5. Uchwa~y konforencyi międilynaro
dowei w Mgesirns 1madą moc prav.-a przez 
lat trzy. 

Z Czech. O demons tracy.ach i star
oiach czesko niemieckich nadchodzą je
szcze naistępujące wiadlomości: 

Wii·ecwrem po wiecach \V: ·kUku do
mach czeski-eh .i ·niemiecki.eh powybijan.:> 

la baronowa. - Ależ w ta:ł«im rclz ie G::i· 
bryela mus1 to. być ta mloda! iosoba, która 
t-0warzyszyla tym paniom \V Compiegne 
na p,o.grzebi1e. twego wuja. 

~ Tak sądzę. 
- A z.atern znajduje s Lę \ 1· Paryżu'? 
- Tak, na ul..icy Saunt-Do:n·Hiqu.e. 
- Cóż zamierzasz uczynić? 
- Przedewszystkiem s~uka;n sposob·: 

i zn:aijdę go, ażeby bez silmmprnmitowanra 
sńę, sklo.nić Gabryelę do porzucenia swe· 
go stan'owiska panny d-0 t'O\\-arzystwa \\" 
d'oirnu margrnbłny. 

:_A potem? 
- yVystarać s: ę dla niej o inne 1111iejsce 

w podl()lb111ym rodzaju. 
- Przy kim? 
- Przy tobie, moja matko. 
- Jakże możesz myśleć ,o czemś po-

diobnem? 
- Rzecz naturalna, że przedews.zy

stklern o tern pomyślałem, - tym sposo
bem będzi1emy ją mieli P·OO ręką. 

- Strzeż się tJo niebezpieczne! 
- A to. dlai czego ? 
- J e'żdi przypaidk.iem traf,i4 111ia ślad 

Gabryeld, oskarżą na1s 10 dzfałanie z wie
dzą a gtówn re to, że zabi1eraiąc ją <lo siie
bie, cihd.eliśmy przeszkodzić jej dlać się 
poznać ·i i0diiyskać majątek. 

fil1.p wrnszyl ranl!ioonam1 
- Dla nas, zarówno jak i dla wsz,y

stkkh - ·odrzekł - dziecko to. jest GabrY
elą Vendame, si1ostrą mego kamerdynera„. 
Trz~ma1nie jej w tw1ci·iim domu, moja mat
ko, nie może być podejrzamem. Traf, wY'
padek wszystlm to Uomaczy. Zresztą za
,111im ktokolw:.ek na jej ślad trafł, zdQlfam u
sunąć niebezpieczeństwo„. A zatem: mo
ja maitloo, ·potrzebujesz panny do tmvarz:Y· 
stwa ... Cóż nadto prostszeg;o? J.eżeli Oa: 
brydai stawi się, przyjmi1esz jej usługt . E 

każesz natychmiast objąć obowi<tzk.i„. 

(Ciąg dalszy nastą{)'1). 



szyby. za ~o policya mvię7Jiła 26 osób. 
·Trzech piolłcyantów odn;iosfo rany, Woj
sko przeciągalo ulicami do w pół dio 11-tej 
'91 nocy, poczem całą ka:waileryę ściągm~ę
to, a z piiedhoty zostawfrono tY'lko pól baifa
Jiolnl przed Besedą i Domem nt'iffilliieckittn. 

Pohcya miejska, nie wojsko·wa, w,ięc 
zależna ·Od magistratu, nie starałai się ido·
statecznie, a1by Czechów ochronić od na
paści Niemców, skutkiem czego Czesi u
cierpieli wiele. Do starć przychiodziilo bar
dz.o często na '''lielu miejscach miasta. M.ię
dzr iMemi Niemcy napadli posfa czeskie
go Praia.ka, za co Cziesi zrewanżowali s.ię 
oH:.: :•t1m kijam11 posła Wolfa. 

TowarzY'stwo ratunko·we i.ntcnnn:o
:w:aoo ,,, 124 wypadkach. Ogółem areszto
\\ ano 61 ·osób i większą część odstawi1onio 
do są:dlu. - Aresztow,ania nastąpiły głó
wnie za obrazę po·1tcyi i rzucanie kamie
niami. Wiadomość, jakoby poseł bar. Prn
żak z-0stal znuni01ny, jest mylną. 

2 października po· połudinht ,i wieczo
n. n po\\'tórzyly się dcmonstracyc. W 
1wieln d-0maich czeskich i niemieckich po1-

'WY'biiano szyby. Pisma n\icmieckc usiłują 
prz.ed·stawić zaiśda tak, jakoby strolflą na
padającą byli Czesi; w gruncie rzeczy je
dnak faktycznie 11iie Niemcy, lecz Czesi 
bvl~ napaidnięci. Dla przywrócenia po
r~ąd.ku Za\\"CZW'.1110 czt~ry l(Jompanie pie
choty .i d\\",a szwadrony ko.: mic,1,, które 
rozpedzily tłumy ukiczne. 

Wieczmein tłumy Niemców wybijaly 
sn by \\ dornach mieszczących w sobie i1n
stytucye czeskie. 

Z Turcy i. Jak ·wiadomo postainow\ily 
Au t rya z Rosyą na zjeździ.c w Milazsteg 
zapro'' adzić kontrolę europejską nad fi
nansami w Macedonit.. Obecnie wręczył 
rząd turecki ambasadorow~ austr.J-'Węg.ier
ski~emu notę, w której oświadcza, że nie 
może uznat eu11opejskich k101ntroleirów for 
JJa:nsmvych w MacedorJii i wzywa mocar
.mrn, aby od kon roli odstąPJllY. 

Z różnv\i~ słrorr .• 
Akwizgran. Nową k·opaln·ę ·w Eigel

shoien zalała woda, szyby się za,walily, 
przyczem 3 górnicy zabi:ici zostali. 

Wattenscheid. W kopalni ,,Centrum 
zostal okaleczony górnik Jan Ujmowski. 

Resse. Do tutejszego kościoła1 kotok
k"eg!o włamali się złodlzieje, ale prócz u
bioru zakrystyana, nic nie ukradli. 

Zwracamy uw1agę, że 01gloszenia to
warzystw .itid. znajdują się taikże na trze
dej i CL\\'artej stromie „Poslańca1 K:atoli
ckiego". 

•• Wiarusa Polskiego" \.Yciąż jeszcze 
1J1a każdej poczC'ie na czwarty k\\1artał za
pisyw-ać można. 

Zima zawJtata już w różnych stronaich. 
I tak w gżrach olbrz.ymich na SląZlku spaidl 

'śnliieg. Z Sonthoifen w Bawairy,i, telegrafują 
.że śnieg pokryl grubą warstwą wszystkie 
1okolicz\ne górny. W tlapairaindzie były 
idz.'ś 2 stopn1ie mrozu. 

Antwerpia w ruiebczpiecze11stwiie. Głę- I 
bok!i niepokój ogarnął miesZ\kańców AJnt
werp.1i, okazal.QI się bowiem, że bulwary I 
i11adibrze.ii11e i przystanie, zbudiowane ol
brzymilm nakładem pracy i p::eniędzy, za
padają się, grożąc runięciem d.:> Scheldtu. 
Na przystani południowej utwiorz.ylai się 
bardzo głęboka szczel.ina, 6 metrów sze1.. 
rokości ,1 150 metrów dlugośc1i. Rury wo
dociągtJ•We popękały, tor kolejowy i wirndy 
zapadły się w ziemię, a mury domów są
siednich porysowaly sę znacmi1e. Zarząd 
portu wynajął 3000 robotrn\ków, którzy pod 
k,iernnkiem inżymierów starają się zaże
gnać katastrofę. Powszeclmi1e j·ednak pa
nuje obawa, że środki zaradcze niie na dłu
gio po1111og4. 

Rozmaitości. 
Czego brakowało Moskalom do zwy

cięstwa? Na t:o pytaill'ie odpo\\iada ,.Pra\\. 
Wicst.". Zda:n<em urzędowego rosyjskie
go organu, brak·owa~o jedYinie cZiosnku 1 

cebuli! Ody na nieszczęśc.ie pokój iuż za
warto gen1;alna gcneralicya rosyjska wpa
dila na pomysł karmiena żołnierzy cebulą i 
czosnk·em, i rezultat okazat s:ę wprost cu
downym. Skutkiem tego usposobienie 
wśród ż0Ini1erzy jak pisze „Prnw. Wi·est." 
św.ietne, zuchowate. Psycbo1liogowie wiOj
skowi, a takirch jest wr:elu wśród starszych 
1Qfioerów, mówną, że jeszcze nigdy podczas 
calej wojny tak nie śWiierzbiały ręce 111a
szych żolnicrzy na żóltego wroga, jak obc
-cni:e". I to wszystk·o ad ·czosnku! Tak 
hv.icrdzi przynajmniej urzędowy organ PD

syjski. 

Jak<,e to szczęści1c dla Japończykó'.v, 
że Rosyariie nie zmb1li tego Qd'krycia 
wcześn'J;ej, nie byłoby zwycięstw japoń
skich, gdyby armia rosyjska posiada.la„. 
cZlosnek .i -cebulę! 

l(onstytucya rosyjska na wystawfo byw 
dla. Jak donosi „Orł10W. W:;:est." na WY
starwie rolni.czo1-gospoda.rczej w Bołchowde 
jeden z wystawców umieśdł swe icikazy 
następującemi nazwami ,,Zn1emiec", byk, 
1 i pół roku, ,,Resipu·bl.iika" jalówika, 11 
1nieS1ięcy, ,.I\1onstytuicya" ja,lówka, 10 m:•e
sięcy, ,,Duma", jałówka, 9 miesięcy i „Biu
rokrata", byczek, 8 mies~ęcy. 

fak kiomentuje „Orłow. W;iest." d-0-
woipny wystawca prned'stawił poglądowo 
\.V ten. spoisób całą hstmyę rosyjsk1ego ru
chu wl01lnO•ŚcDOiWego. Z1:!emcy zrupoczątko
w.a!Ji: rnch wol1n0rśdol\VY,, nastala następ?1ie 
w R-01syi t. zw. „wfii0·snai", pioczę~o w11ęc 
rnówtić o respuiblice, °' ,foonstytucy.1, przy
szła wreszcie Duma, .a b:lurokracyai tym
czasem, jak mlo<l'Y byczek ciągle w,ierz.ga 
i wierzgą ... 

Głód w Rosyi. „Praw. ·Wiestnik" do
nosi, że tegoroczne letnie i zilrnowie zbbry 
zianna1 za1wiodły zupetn'iie w następujących 
guber.n.iach: woroneskiej, wł>0dzimirskiei, 
twerski·ej, samarskiej, saraitowskli'ei, sY1!11.
birS!kiej, tambowski1ej, tulskiej, riazajsik1e1, 

a po częsci \\ C}relskiej i cherso11sk 1ej. Nie
<lostateczny jest złt ór żyta \V części gub er 
nii astra<::hałisktiej i w guberniach: witeb
skiej, wologodzikiej, w1ackiej, kazańskiej, 
nifonowogrodzkiei, pskowskiej i peters
burskiej. W \\1iększej części tych wszyst
kich gubernii miejscowe zapaSiy zboża i 
pieniędzy nie wyistarczą na zaopatrzeni~ 
ludności w ziarno dla zimowych siewów, 
a to z powodu nieur.odzajów ostatnkh pa
ru lat. Dostateczne zapasy ziarna znajdują 
się w Astrachaniu, Włodzimierzu, No\vo
grodzie, Orle, Petersburgu, Riazaniu i 
Tule - p:> części z teg•orocznych zbiorów, 
po czięści ·w magazymach, ookąod po•czytnio
no zakupna z państwQIWYich i miejscowych 
fundluszó\\·. 

I~esztai gubernij musiała być wspartą 
zapomlOgą pięciu milio.nó\\ rubli z funduszu 
dobroczynnego (pai1Sit\\ ·-0wogo•) na zaku
pno zboża d10, siewu. Sprawę przeprowa
dziły miejscowe wtaidze gmi:nne. 

Drugi Gibraltar. Anglia pracuje nad 
utworzenfrem drugiego Gibraltaru . Idzie 
o ufortyfiik1owanic wielkiej bramy morskiej 
na, Dalekim Wschodz.' 1e, wi1elkieg0 wyloau 
na Ocean. Sp-0kojny. Taklim Gibraltarem 
Azyi jest Si1ngappre. Aniglicy dD roku ·1885 
posia1dali \v Indochinach tylko kilka nad
brzeżnych tery~oryów, wszaikże pe> zdlolby
ci.u królest\rn Birma6skieg·o \\ roku 1855 
z.łączyli te skraiwki w posiadłości an1gi1el
skie w Indochinach, obejmujące 700.000 
kilf::i'ln. kwadr. z J.udlnością przeszło 10 mili-
011101wą. Do rnich należy prowiincya Ma
lakka, przed której poludin io\\Ym kraflcei_n 
na malej wysepce leży Singapur, „1 w.ie 
miasto", Ji.czące przeszło 200.000 mieszka6 
ców port wolny, jedno z najbar:dz.iej kwi;
tnąc~ch U. najbo.gatszych miast kolonial
nych aizyatyckich, zbiornwa1 stacya1 okrę
tiow1a d'la: wszystk;ich żeglarskich ludów 
Azyi i Oceanyi. 

Obeonie zrozumiano '°lbrzym1ą donio
słość Singapore i drngi Malakka dla żeglu
gi azyatyckiej, przeko111awszy si:ę przy 
przejeździe floty Reżdżestweńskiego, że 
jest to jedynaipei,vna idrnga mo1rskao na Da
leki Wschód. Angl>ia postanlowila zaku
pić doki Ta111}ong-Pa•gar będlące w ręku pry 
watnyich towarzystw, rozdąga.jące stt~ pod 
s:ngapore n~, pGJJrę U:i~ długości., Komis_Ya \ 
mająca 0 1cemlc wartosc tych dokow, zl'Ozo
na z c.zlonka urzędu kJ•lQnialnego w L0n-

Tow. śś. Piotra i Pawła w Brnckhausen 
podaje swym szan. czlcnkom do " ·iadruno
śd, iż w nied:zjelę, dnia 8 paździ rn '. kai v 
godz. 1 po J]C}ludn:. u \\ . lokalu pvsrtd.:zc1! 
cdbędz\e się zebranie, a po zebran iu daj~ 
się towarzyst\\ o cdiotc·grafować. z t0go 
powodu. jest koniccznem. aby \\ 'SZYS'.:y j k 
jeden mąż przybyć zech.:iehi. O li.:zny ~ 
punktualny udział prosr Zarząd. (1) 

l(oło śpiewu „.Echo maj:nve" w Baukau 
podaje do wiadomości swym członkom i 
~odakom w Baukau, ·iż w niedzielę, dn ia 
8 bm. -0,d!będzie się nasza zamknięta zaba
wa, dlai młod~ieńców odchodzących do 
wojska. Aoczątek zabawy: o godz. 5 po 
poludn:ru. Zarząd. (2) 

Baczność Schonnebeck! 
Tow. gimn. „Sokół" w Schonnebeck 

urządza w niedzielę, dniai 8 października 
jesienną zabawę z taticem, .na; którą zapra
sza się wszystk1ich drnhów i gości z są
siediniej okiolicy. Tak upraszamy sąsie
dnie gniazda, aby nas zechciały swą obec
no·ścią zaszczycić. Osobnych zaproszeń 
nic wysylamy. Cmlem ! Wydział. 

Uwaga: Donoszę szan. druhJm,, iż 
posiedzwie odbędz.ie s·ę o godz. }1:! 3, za
tem się uprasza wszystkich ct1ruhów, aiby 
sdę 111a tQI zebranie stawili, poniewa~ mamy 
bardzo w.ażne sprawy do zalatwi·erlia. Bę
też obór nowy.eh naczelntikó\V, po•ni·eważ 
diotychczasowi naczelnicy wstępują do 
w·ojska. T. Piotrowiak, prezes. (2) 

Baczność Rodacy! 
Sprzedaję najlepsze „Singera" masz~'

ny do szycia", meble, kołowce, tablke dla 
firm, na groby, stęple, oraz mniejsze tabli
czkii na drzwi\. Zabezpieczam od ognia na 
do życie i śmierć, a os-0bliw1:e Towarzy
stwa Sokole o<l przypadku na ćwiczn,i, 
oraz dzied na studya i posag. Karta po
cztowa wystarczy, a przybędę. 

O uwzględnienie pr<>s·i (5) 
W AL.ENTY NOW Al(, 

Altenessen, Bruckmannstr. 9?. 

Skutek 
dyniie, Mr. Jnglis, dyrnkto·ra: „Londo:n. aind wielki mają ogłoszenia, zamieszczane we 
Indtai Docks", Sir Bo1ylea 1 bY!łego m1mstra „Wiarusie Polskim", przeto każdy kupiec 
skairbu, Sir tlioks wraz z lo·rdem Roibertern i przemysłowiec w dobrze zrozumianym 
CedJem r Ba.Ifour-Brow.rne, prz,ybyla na własnym interesie niech poleca swe przed-
miejsce zbadała Man rzeozy, byla \V h- siębrorstwo w tern piśmie, ,„ 
poni·i n~ posłuchaniu u mikada 1 12 :go pa~- , 
dziernika ma odbyć pierwsze P?'s · ~dzen_ie ....,_~~.,,,...Ntl~~.,....Ntl>-J~~:-.J._,~ 

S :ngapore voszta1 zakupna 1 uwnyr'-
w ' . . · i, . , .. „ . j MEBLE WYŚCIELANE ()(;zyszcza grunto-
~owal1ila Smgapore wynio:są kllka<ld~_siąt wnie z molów i czyści chemicznie FARBIER-
mili10nów funtów. Caly pr:ojekt ufor~y11kJ- .NIA GALLUSCHKE, PRALNIA W BOCHUM. 
wan.ra Singapore ma być dokoru:iy \v· po- Tel nr. 911. \ 
rozumien~u z Japonią. Singapora1 ma być filie: Hofstede, Herner~tr. 25?.: . l-Ierne 
·od' ta.wą dz.ialania f!:oty angiielskicj : ja- Bahnhofstr. 32, 73, 134; E1ckel, Rohl.nghau-

P 
1

• s . . . r · • sen, Linden, Hattin2en, Langendreer, Wrttea 
i:>0nsk1e1. Będzie to brama d.oi Oc_e,idU ~po Annen, Werne, Liltgendortmund, .Marten, Ka. 
kiojnego, której klucze spoczywac będą ,.„ strop, Watteoschełd, l(amen, Marten, Dortmund. 
angielskiej i japof1sk1iei kieszeni. ).J""".~'-'~r""~·...,..~f""'....,_-. ~~~ 

~~~~~;;;;- .;9~.;,;_;;;;;~llall'l„„„„„ ... ~lllll§:Rilmlm!Bll„„„„„„„„„„„„„ ....... „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 

I k I 

Ba r. t 111,:h , .. ," , t •';,, 

< d J :~.; 
0

111, 

A. ar Jkowia , 1 
najstarszy polski skład 1nebli 

znajduje si~ 

~v Gelsę!l'i.'lf;;irr~hen!IH-u\len ul. Wannerstr. 243. 

Spec)-~tlnośC: Całlrnite urządzenia mieszkalne. Szafonierka.. 
.;~ i:rrk. 

Maszyny do gotowania i wszelJde sprzęty kucbenJe za gotówkę na odpłlitę. 

tapicerskie. 

Słafo do rzf>C7.y. 
:Jo nrk. 

P. zy c~łkej w_r r ra 1vie ndrzebuj esz i-to 'aku 25 °Io w1·ł-; ty. 

, , 7.wfrrcindoł La~tro z sza.fk~ 
•%;\ł,, k·::<zt ł \' e, 4~ mar.k. 

:to m 1\\1< • 

Lóżkr /. n111.1crucami 
tl.'11\ O 11 rk. 

Krze~elko 
.> m1k 

.Stół d ' „,·yciąg11.ni<1. 
IG ruk . 

J\:a iapa z pokryciem fantazyj
nero 48 mrk., 

kanllpa plusz()wa '12 n:.rk. 

~\ngielskie ł · żka z materacami 

Ufi mr'r . .... „ ................ „„ ... „ ....................... „„„ ................................ m"B1ur.am:aam„-



Towa.z. św. Wojciecha w Erle-Middelicłl 

iłenosi swym czlonk-0m, ·i2 w niedz.teh~ dnia 
8 pa:źidziernika urządza nai sali p. Bilscłtcr 
przy ulicy Bismarokstr., pro.sto ewang.ie
lickiego kościoła swą 2 rocznicę, na którą 

. żyiczt:we nam Towarzystwa zapraszamy. 
Zapraszamy Towarzystwa, które od za
proszenia odebraly, jako też te, które dla 
braku adresów, lub też nied()lk.ladnyd1 
a.dresów z.a.proszeń odebrać nie mogly. 
Rozesłaliśmy zaproszeniai d.J1 wszystkLCh 
sąsiednich to'W3Jrzystw, lecz nie mamy pe,
wności, i'ż je odebralY, więc prt:>.simy je
szcze raz we "WJamsie Połskim", aiby nas 
odwiedziły. Nasze towarzystwo żaidn.em 
eaproszeniem nie wzgarozifo, więc maimy 
nadztieję, że i naszem zaproszeniem szan. 
towairzystwai nie wzgiairdizą, lecz nas też 
ch~tme odwiedzą. Mamy tu dużo R-0da
~ów w Erie, którzy jeszicz.e d!O towiarzystw 
polskich nie należą, mOŻe przez liczne 
-zgroma<dz.e.nie się bratnich towarzystw się 
·nie}ed:n.ego z letargu oibudz'i i Sl :;ę też do nas 
przyłączy. 

Uwaga: Od godz. drngiej doi pól di.:> 
.czwartej przyjmo1wa!Tlie bratnich tJrwa
rzystw, o czwartej wymarsz do kościoła 
na nabożeństwo polskie, po nabożeństw:ie 
pochódi przez niektóre ulice na salę, p.::>tem 
przy,witanie gości przez przewoidniczące
g-01. śpiewy il deklaimacye i przemowy. O 
g-01dz. 7 rozI>Qcznie się teatr ann:atorski p. t.: 
„Dziwonek św. Jadwigi". Muzykę dosta
wi nam kaipelmistrz pain Klik z Herne. 
Szanowne towarzystw.a prO'simy przybyć 
z chorągwiami i pałaszami. Wstęp n:a salę 
dla- czł.Jnków bratnich towarzystw wynos.i 
30 fenygów, dla.i gOści 50 fenygów. O li:
czny udział w zabawie gości i członków 
uprasza Zarząd. (3) 

Towarzystwo dmn. „Sokół" w Alstaden. 

Szan. Rodakom w Alstaden orazi w 
okolicy 1 sąsiedn.hm gniiaz.dom, don10$tmy, 
Jż w niedzielę dnia! 8 październaka Sokół 
urządza zabawę p0żegnialną dla odcho<lzą
cych do wojsika na sali GroUo:h, przy rzece 
iRuhr. Początek punktualnre o godz. '4. 
Program bardzo urozmaicony: gry i zaba
wy Sokołów o nagrody, ćwiczenfa na 
sprzętach, ,j ćwt1czenia wolne, a potem ta
niec. Zapraszamy na naszą iiabawę i sąsie
dniią drużynę, bo kto zdolność ma, otrzyma 
na;gro'dę. Zapraszamy wszystki·ch Roda
ków z Alstaden i okolicy. Czołem! (3) 

Wydział. 

To„r. św. Antonieco w Essen-West 
(.Frnhnhausen) 

donosi swym czlookom i wszystlq1m RD· 
da:kO'I11 z Essen i OJko~cy, iż w niedzMc: 8 
października o irooz. 2 po PQłudniu odbę.
dzie się walne zebranie towarzystwa, ai po 
zebraniu urządza tow. zabawę jesienną, 
połączoną z tańcem. Początek zabawy o 
godz. 5 po po~udniiu. Zabawa odbędzie się 
na sal.i p. Overata, ul. Ade~kampstr. 95. O 
jak n.ajbiczrniejszy udział czl-0nków i gości 
pro~i· Zarząd. 

Towarzystwo św. Józefa w Ewing 
urządza w niedzielę, dnfa 8 października b. 
r. 11 roczniicę swego istnienia na sah pani 
Klodt, połączoną z koncertem o·raz tea
trem i tańcem. Bratnie towarzystwa, któ
re zaproszenia otrzymały ornz te, które nie 
otrzymały. dlai braku adresów, a raczyłyby 
nas swą obecnością zaszczycić, także u
prze}mie zapraszamy z chorągW1iai111i, lecz 
bez pałaszy. 

Zara1zem upraszamy Rod.alków mrej
scowych 1 zamieJsoowych na naszą uro
czystość. Przyjmowanie bratnich towia
rzystw w lokalu posi~edzeń u p. Bakow;ca, 
Chausseestr., o godz. 2. O g·odz. 4 udamy 
Slię ·dlo ko,ścioła na nabożeństwo poiskie. 
Po naho2ei1stwie dalsza uroczystość n.a 
sali. Wstępne dla czł·onków 30 fen., dla 
gości 50 fe.n., przy kasie 75 fen. Uprasza 
&ię czi.onków i Rodaków o jak namczniej
szy udz·1al. Zarząd. (3) 

Koło śpiewu „Sława" w Bulmke 
óD!nJOSli swym cz/,0111kom J wszystkim Ro
dakom 'Z Bu1mke i· calej okoliicy, ńż w nie
dlziielę dnia 8 paździemitka o godz. 4 po pal. 
odbędz!i,e si~ p1ierwsze walne zebranie i 
obór now1ego zarządu. O ~iczny udział 
czlłonków i Rodaków prosi (2) 

Zarząd. 

Baczność Rodacy w Rohlinghausen 
i okolicy! 

W niedzielę dniai 8 p·aźdiziernika b. r. 
odbędzie si'.lę zaba1wa poląicz0na z ko11'cer
tem ~ teatrem p. t.: „Dolma Almeryi", na 
sali p.' Junke, Helnrichstr. (przy; drugi·ej Ko
lonf.~ Pluto). Aoczątek o godz . .05. Czy
sty zysk zostanie obrócony na dfog za 
konfe.SY'O!Ilal, któr,y Polacy na pamiątkę mi 
syi zeszłorocznej do kościoła sprawili. 
Wstęp dla mężczyzn 50 fen., dla niewfast 
30 fen. O liczny udział RJodaków z Roh-
li.nghausen i ·okolicy pr.osi (3d) 

· l(omitet. 

Sprzedaż okolicznościowa! 
.Wit,lkie partye okolicznościowe 

obnw·a 
dlłl mężciyza, niewfa-it i dzieci sprzedeję 

po nadzwyczaj lan:ch cenach. #=M 

W. Grossalbenhausen, 
26 Oststr. 25 Watteosobeid. 25 Oststr. 25. 

Sza,no 

Wiece „Zjednoczenia za w od. poi." 
odbędą się w niedzielę 8 paiź<k.ierniika·: 
W Altenhochum po poludniu o "-0dz. 6 w 

lokalu p. Backs, dawniej Stretliini, w bli
skości kośo'ola 'katolickieg.o. 

W Esse.in - West (Frohnhausen przed 
południem o godz. 11 w lokalu p. Offrath, 
Adie1kampstr. nr. 95. 

W Hofstede w nieidzielę 8 paźdz.iernika: po 
poludniu o gi0dz. 6 w loka.Ju p, Wałburga. 

Na porzą,dku dziennym wybory do 
WY1dz~ailów robotniczych refomiai knarp
szaftowa, ka.sa pensyjna na fabryce Krupa, 
zmilana1 ustaw, rozmaitości. Rodaków u
praszamy, ażeby się jak najL;iczniej na po
wyższe wiece stawili. Chwila: jest teraz 
nader waŻIIlai dla• każdego robotnika. Trze
ba ZaJW!Czasu się postarać 01 odpowiednich 
kandydatów do wydzi.alów mbotniczych i 
kontrolerów. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Wiec polski w Langendreer 
odbędzie s1e w niedzielę, dnia 8 paździer
nJka o godz. 12 w ·p.o-ł. w sal1 p. Knippin
ga przy dworcu. 

Na porządku obrad spraw~ wyborów 
do dozoru kościelnego ornz inne bardzv 
ważne sprawy. 

O liczny udział uprasza s:c:. 

Wielki wiec polski w Bottropie 

~abozeńsfwo polski6 
Lanieudreer. Spowiedź św. od sobQ. 

ty 7 paździennikai raoo. - Ka1za1Ria w l! ie. 
dz~·ele 01 .012 r o „. 

Linden: tak samo1
• 

ee+ man& z 
Wielki wiec polski w Kastropie 
odbędzie się w niedzielę, dnia 8 paidzie~. 
nika o godz. 3 po poi. w sali p. Słndra. Po. 
rządek obrad: 1) Zagajenie. 2) Sora"' 
„Swiętojózafacia". 3) Sprawa opieki du. 
cbownej; .C) Sprawa dozoru kościełneg(), 
5) Sprawy rady miejskiej. 6) Nasze oho. 
wiązki narodowe. 7) Rezolucye. 8) Dy. 
skusya. 9) Zamknięcie wieca. O licza~ u. 
dział uprasza słę Rodaków z Kastropu i o. 
kolicy. 
ZWIĄZEK POLAKOW W NIEMCZECH. ---------n z 

Wiec „Zjedn. zaw. poi." w Huckarde 
o.d'będzJe stlę w niedzielę dnia1 8 p.aźdlz.temi. 
kai po pot o godz. 5 w lokalu p. Schneider 
przy kościele. Na µorządku obraid: No: 
we prawo, górnicze; wyd.zialy robotruczc; 
oraiz obór kandydatów do wydziaf ów i są. 
etu górnicz.eg1(}, Spraiwy knapszak:iwe. 
Zmianai wstaw. Licmy udział p:ożą<lany, 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

w sprawie OP,i.elti duchownej odbędzie się Wielki wiec vałskł w Harde 
w niiedzi1elę .dnda 8 paździerraka b. r. o g. odbędzce się w nfod•zielę dnfa 15 paźóz.ier' 
6 wieczorem na· sa,Ei p. Kirschbauma, koń- . nikai POI połudnu o godzne 3.0. Sala: będze 
skiie targowisko. później ogłoszoną. Wiec będzie \1l spra. 

Plornądek dztiienny jest nastc:pujący: 1. I wie opiek.ii duchown,ej i. według \Vyborów 
Zag.ajenlie. 2. Opieka duchowna Polaków kościelnych na co ws·zys.tkim Rodakom w 
w Bottr01pie. 3. Wybory kośQ:clne i: kh tt-Orde zwracam uwagę. Zwołujący, 
znaczenUe. 4. J)yskusya. Uprnsza sic: W1iec w sp awie „Swnętojózafa~1a·• ed 
wszystklich p ,olaków o jaik uajliiczil11i-ejszy będzie się w niedz.iel~, dnia 8 październtka. 
u·dzi1ał. Komitet kościelny. ('4) Bliższe szcz.ególy Z'Ostaną jeszcze i>odane. 

B. Zmu<lz i ński. 

Wiec w Ałtenessen. 
Kupców. W przyszłą medzielę 8 paźcliz1: 1ernlka 

p.rzedi piał. o gQ!dz. 012 -0dbę<l'zie się wjec 
w Altenessen na saN p. Schmidta (dawniej 
Vonem<ł!nn) przy dworcu. Na porządku 
dziennym. Sprawa opieki duch<lwnej ·Jrnz 
inne spraiwy polskf.le. O liczny udzJal R.o
daikówi z Altenessein :i okolicy uprasza się. 

którzy nie ogłaszają we „ W.iarusie Pol. 
skbn", niech nasze Szan. Czytelniczki I 
Czytelnicy zachęcają, aby swe towary po. 
lecali w naszem piśmie, przez co wielk~ 
odniosą korzyści, gdyź pozyskają dużo no. 
wycb odbiorców. 

Koło ;a~;.~~~; z powodu 
zbiegu o-

koliczności bardzo tanio. 

Bochum, Wilhelmstr. 19 
w Bo eh om . 

Ustawy 
dla towarzystw 

"tVykonywa 

prę(lko i tanio 
Drnlrnrnia 

.,Wiarusa Pol· 
skieg<> 0 

Inspektor 
dla pil'rwsz1 rzctdn. ub ez
pi czenin na żscie, 1'ie
szc.zęście, og: ia itd. pr .zy 
stałej peney. Nieznw; -
dowcy \trzymają wslt a
zówki. Piśmienn e ?gł .i 
F Z PD i a p d iit. 7 249 do 
E ar P"<lycyi , Wiarusa 
Polskieg ,' ' w Bcchum. 
(4) 

Maszyna 
do liZJCi iA 

do de p1 ania. z Vlszelk(' 
m i przyb<m1.mi, br zgraoic 
tanio na i<przed11ż. 

B OCHUM. 

Zakład spożywczy 

S. Windmttller, 
Bahnhofstr. 28. Hernfl, Recklinghausen·Siid, 

Bochumer 129. 
Polecttn po najtańszych cenach najlepszy 1o war : 

Najlepsza mąka pszenna fun t 12 fen. 

" " " " 14 " „ „ cesarska ,, 16 ,, 
Najlepszy makaron do polewki funt 2i 

Najlepsze śliwki fun t 20 „ 
,, szare mydło „ 13 „ 
,, mydło 7.iarniste ,, 14 :' 

Najiepsly tutejszy tłui::,zcz do kraszenia funt 42 fen. 
Smalec pod gwarancyą czysty funt f10 fen. 
Kiełbas 1 „ Plock wurst" funt H0 fen. 

Kiełbasa „Mettwurst•', funt 72 fen. ~ 
:N'u.jlepsza margaryua font po ·15, 50, 6<\ 70, 80 fen. 

P~~;dn~ kd~ad~ikrz~· ~~a~~ki'°~ab~t~We I 
nadeszły co dopiero! 

Rodakom którzy pójdą do woj-d<3. t 1olecum witlki fiybór 

sp dni wojskowych mnjej 1oboty, naj rrnw ~ zy w · J~k .wy krój, a bardzo tanio, bo j n ż <d 
13 marek. Przyłlominam tt ż mój 

wielki wybór got,owycb ubrań, paletotów i spodni, 
dobrego krPjU i robotv. Wielki wybór gf towych ubrań dla f'błopców i dzieci, ipodni·~, k ttle, koqzule, rozm3itfg ) gatunk ', g<l.c ie 
i.;zkarpetki, szelki itv. wszystko bardzo tanio. Przedewszystkiem zwracam uwagę ni mlj wielki wybór 

materyj na u branie, paleto ty • 
I spodni, 

z których wszystko „od gwarancyą zostaje odrobione we wiasnym warsztacie. Pros.tę z tego skorzystać! 

·A. POWALOWSKI, Bochum, Alleestr. 13. 
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~dzienne pismo ludowe dla Polaków oa obczyźnie, poświęcone oświacie oraz sprawom narodowym. politycznym i zarobkowym„ 

I. . ooz1 'codziennJe z wyją,tkiem dni poświą,tecwyc-h 
R łJlata kwartalna na poczcie i u listowych wY110S! 

.) 50 fen., a z odnoszeniem do domu 1 mr. 92 fen. 
„~ · rus Polski" zapisany Jest w cenniku pocztowym 

I lmlQ Boże za Wiar; I DJCZJZDC I 
Za lnser~ty pla~i się za miejsce r.ządka drobnego d~ku 
Olilłoszema zamieszczone przed mseratamł 40 fen. Kt& 
czesto ogJasza, otrzyma rabat. - Listy do „Wiarusa 
Polskiego" należy frankować i DOdać w nich -0.okla\1· 

, •· pod znakl.am „t. polnisch'' nr. 128. ny adres pit1zącego. Rękopi~ów ioię nie zwraca •. _. 

Redakcya, Dmkarnia Ksi~garnia znajduje ~ię w Bochum, przy ulicy Maltheserstrassc. - Adres: „ \Viams Polski", Bochum. - Tel ef o n u m. 1414. 

1'odzlce polscy! Uczcie dzieci swe 
fł'OW~, czytać I pisać ,o polsku! Nie Jest 

Polakiem, kto potomstwu 11wem11 znłem

H 'f ił •I• pozwolłt 

Z WJpadlló• data. 
J(ORf.SPONDENT „BERL. TAGEBL." PO
llWIBRDZA Z RZYMU, ŻE RZAD PRUSKI 

«VNI STARANIA, BY SZERZYĆ GIERMA· 
. NIZACYĘ PRZEZ KOSCIOL. · 

Rzymski korespondent żydowsko-polako
żerc.ie20 „tageblatu" ber1ińskie20 pisze: 

ul dobrze inf ormacyjnel strony dowiaduję 
"lfłe, ze mały zatarg pomiędzy Niemcami a Waty 
lrnuem w sprawie polskiej propagandy jeszcze 
1tłe jest załatwiony. W Watykanie zrozumlano 
bardzo dobrze, że znane słowa cesarza o sta· 
~wlsku Leona XIII. w spraw:e polskiej zwró
cone były właściwie do Rzymu, lecz mimo 
wszelkiej sympatyl Papieża dla Niemiec nie 
111ożaa Płusa X. odw:eźć od gorących uczuć dla 
Polaków. Papież jest w kłopoci'e, jak 1>-0łączyć 
oba uczucia. Zdaje się zatem, że polska spra
wa niejedną jeszcze rozprawę wywoła pomlę
d.żY Berlinem a Rzymem." 

Tyle „Beri. Tageblatt". 

We Watykanie z pewnością wiadomo, że 
P,olacy to najwierniejsi synowie Kośc'.oła kato
łłckleg<>, natomiast rządowi pruskiemu chodzi 
raCZ'-J o wszystko inne Jak o dobro katoUcyzmu. 

Bądź co bądź cl, którzy są do tego powo
łatt ł, winni w czasach obecnych dołożyć starań, 
by Watykan o smutnem położeniu Polaków 
jak najlepiej był poinformowany. 

Sl(UTKI GIERMANIZACYI . 
W Strzygłowle (Str.ieirnu) na średnim Ślą

HU · wydał ks:ążke niejaki Reinhold Urban, pro· 
'«16ta1d, pod tytułem: „Das Reich Gottes unter 
ęn Slaven". I. Die Wenden. (Królestwo Bo
:ie między Słowianami). I. Wendowie. W 
książce tej przytacza autor głos pewnego pa
'Stora protestanckiego, z którego podać chcemy 
czytelnikom tylko najważniejsze ustępy. Mo· 
wa }est o słowiańsk:ch Wendach, szczepie ska
zanym prawdopodobnie na wymarcie, jakkol· 
wiek się broni ener~icznie rzed zalewem gier· 
-rnaaisłdm. Ustęp oświadczenia pastora brzml: 

„Niestety muszę przyznać, że usoosobienie 
reUgljne ł pobożne obyczaje u Wendów im dłu
żei tem bardziej zn:kają. Im bardziej szkoła U· 
suwa używanie języka wendy}skłego, tern wie· 
cei wciska się w ·masy ludnośói wendyjskiej 
duch bezbażności j zepsucia f zagraża życiu re-
Ugljnemu Wendów. Pokolenie młodsze jest 
obojętne na dom boży, słowo boże i Stół i P.o
zbywa się z językiem ·i strojem wendyjsk1m 
wiary i obyczaiów po ojcach odziedziczonych. 
l{elłgla przecież pirzestała być dla niego spra· 
wa sercową, bo w szkole i podczas nauki prz_Y· 
gotowawczej do Sakramentów św. nie wpa1a
no jej w języku serca, to znaczy w języku oi
•zystym, ponieważ udztelanie nauki ,rełlgłJ w 
szkole po wendyjsku iest zakazane -Od 25 l. Tat 
rel~ła staje się dla serc dorastających Wen· 
.efów prredmłotem obcym, ponieważ ją się wpa· 
ja w języku nlemieckJm, obcym dla i~h dusz 
i serc. Religia atoli jest sprawą sercową i mu· 
sł być wykładaną w Języku sercowym, w Języ
ku o)c7.ystym, jeżeli ma być wszczepJoną w 
-serea~•t 

Tak pisze pastor niemiecki. 

Telegramy. 
P e t e r s b u r g. Pogłoski o !mjuszu ro· 

syłsko- niemłecko-irancuzkkn nie milkną. Car 
wysyła pono z osobną misyą mhtlstra spraw 
za~anicznych br. Lambsdorfa do Berlina i Pa· 
rna. 

I( o n st a n ty n op o I. fdhem Pasza, 
zwycięzkl wódz turecki we wolnle grecko-ture
-ctdej, zmarł po cłężk:eJ .chorobie. 

P et er s b u r g. DotycbczasoWY jenerał· 
gubernator Kaukazu hr. Woronco·w-Daszkow 
~onlósł carowi, że powstania stłumłć nte może 
i prosl o zwolnienie go ze służby. 

T o k i o. Ruch prtecłw podpisaniu trakta• 
tu pokojowego ustał zupełnie. Natomiast stron
nlctwa rozooc~ły walkę przeciw poszczegół· 
nym mintstrom. 

Polacy na obezyźnie .. 
W~ „Związku roł~ów" w Asseln 

o Q.byl się w ubie~lą niedzielę w lokalu p. We-

ckra we Wickede. Wi~c zagaił p. Waczyr1sl~i I 
z Asseln, który też obra<lom przewodnic.zyl. 
Na sekretarz powołano p, Józefa PrzybylslGe
go. Pierwszym mówcą byl p. Stanislaw Kunz z 
Bochum, który omawiat nasze polożenie, w~;ka-
1ując na prześladowania, jakie znosić musimy. 
Przy końcu mówca karcil pojar'lstwv .i gry w 
karty mówiąc, że n~e umiemy się zabawić, czy 
to na odwiedzinach, chrzcinach czy wesolach 
bez tej pocieszycielki wódki Ir piwa, oraz bez 
kart. 1'o powinno ustać. Wódkę zastąpić może 
kawa, herbata, czek·olada, zaś karty dobra pol
ska gazeta i książka. 

Krytykując sprzedawczyków ziemi 11aszej 
nie mniej potępil także tych, którzy swój c:ęi
ko zapracowa•nY grosz noszą dlO obcych, bo
gacąc przez to naszych wrogów. 

P. Goirzewski zachęcal do popier:ii1ia Tow. 
św. Antoniego w Assel11, bo ono jest fund.1111 c11-
tem bytu naszego. Dlatego skupiać &ię winniś
my pod standarami polsko-kat. towarzystw. 

P. Mikolaiczak z Asseln zachęcał do wstę
powania do „Związku Polaków" i do ,,/j{:ono
czenia zaw. pol.". 

Na wti'ecu rozdano elementarze ti wybrano 
mężów zaufania dla „Zw. P." na As.>eln i Wi
ckede. 

Po blisko trzygodzinnych obra<lach r.am
knąt Wf:ec przewodniczący pochwaie11lem l'<:na 
Boga. 

Wiec w Buer. 
W niedzielę dnia 4 paździermka o :',-~: się 

w Buer wiec „Zi. Z. P.". \Viec 7-al{atl u1 ub lo
lędziewskli slowami „Szczęść Bo:?.e", 1 0hi-:tś11i~ 
cel wieca. 

Dh. Fr. Line ubolewar, że i :la ·i.ona\n?~~-h 
„ttugo" się rozmaite krzywdy dzieją górnikom. 
Tylko przez silną organizacyę możemy dol~ 
naszą polepszyć, a kiedy kapitaliści ł.)::~ą się 
w związk1i , toć i my górnicy ich tylko możemy 
naśladować. Z kolei zabral glos druh J. 
J. liain z Wiemelhausen i wykazał, ile iuż 
„Zjedn. zaw. pols." zdzf.afaJo dla swoich c~lf n
ków. Mówca ubolewa%, iż artykuły si:.ożyw
cze, a przedewszystkiem mięso tak podroifl.Jo, 
więc robotnik często ani razu w tygodniu mię
sa jeść nie może. Kap(talistów naturalnie o to 
glowa nie holi, czy robotnik może przytem li
chem pożywieniu pracować lub nie, ho ~dy 
przez stabość mniej zarob1i, to mu mniej pfat:ą. 
Jeżeli chcemy nasze dzieci wychować na sil· 
nych robotników, to musimy się dopomiJJać o 
lepszą płacę, byśmy dzii eci nasze dobrze odży
wiać mogli. 

Przemawiali jeszcze druh Maslo wski ze 
starego „ferbandu" i spodobalo mu się n;i o
wym wiecu, bo ustawy jego od starego „ferban
du" już są w ręku męża zaufa11'a „Z. z. P.". 

Dh. Onderka dziękował mówcom, iż tak 
dzielnie bronią spraw robotniczych i stawit 

wniosek, aby jeszcze jeden wiec w najbliższym 
czasie się odbyt aby można postawić druhów 
na kandydatów do wydziałów górniczych, IJa 
co się druho•wie jednomyślnie zgo<lzOi. 

Dh. Zotędziewski zakończy! wiec has!em: 
Szczęść Boże! Druh. 

Wiec w Langendreer rozwiązany. 
Langendreer. W niedziele miru się tu ~d

być wiec „Zie<ln. zaw. pol.". Dh. Derw1ch 
z~losil wiec już we czwartek, ale poświadc?e
nie <lostal dopiero w sobotę, z tern zastrzeze
niem, że wiec ma być tylko dla samych człon~ 
ków, a skoro na sali będzie się kto znajdowal, 
co n.ie będzie czlonkiem, wiec zostanie roz.wi~
zany. Dh. Derwtich wiec otworzyl i oznajm1l, 
że policya tylko zezwolifa na wilec zamknięty. 
Potem udzielil glosu dh. Sosińskiemu, który 
krytykowal postępowan.i e policyi w Langen
dreer, że nie stusznie sobie postępuje, krepując 
w ten sposób wolność k10alicyjną robotników. 
Dozorujących urzędników byfo 2, jeden pisaJ 
protokól, a drug-i chodzil po sali i wypytyw~l 
sie, kto jest czllonkiem a kto nie. Nareszc1~ 
znalau tam kogoś, kto podobnlo czt nie i~~t ~ 
i wiec rozwiązal, pomimo, że dh. Sosmsk1 
~rócil urzędn~kowi· uwagę że n!:'e Ma po:wod~ 
do rozwiązania wieca. Przeciw urzęd01kow1 
wystane zostanie zażalenie. 

Do Rodaków w Langendreer wolamr. źeby 
się postępowanl'.'Cm policyti nie zniechęcali, tyl~? 
jak jeden mąż do „Ziedn. zaw. po~." ·WS~ąp1ll, 
bo 11:dybyśmy byli wstyscy wrgan1zowru11, t<>: 
by to nie zaszło. Dawniej nle można bylo sah 
dostać, a dziś, gdy salę mamy, to znów poM-
cya robi przeszkody. Druh. 

Prusy, państwo prawne.·· 
czyli też policyjne. ~ : 
Prezes se)mowego Koła polskiego zamaeś

cił w „Gazecle Warszawsldeł" następll)ltcy u: 
wag-l a;odnY artykuł: 

Czy on:;anizacyę paiistwową pruską nale· 
ży ~aża~fią. wzorową, na zasadzie samorządu 
opartą, Jal· t1ę ona przedstawia patrzącym na 
nią z teon7\ albo-li też z dalszego punktu wl-
4-ia ~; o tern sąd jest rozmaity, nawet po
ttiUlzy rdzennie pruskimi obywatelami. W 'fOZ· 
pr3tt'acb publicznych, czy to dziennikarskich, 
czy parlamentarnych, często o to toczą się spo
ry, czy Prusy uważać należy za państwo pra
wne (Rechtsstaat) czy też ,_policyjne (Polizei
staat), to jest: czy w organizacyi państwowej 
Prus przeważają zasady prawa, czy też wzglę
dy i samowola policyjna. A spór ten stano
wczo rozstrzygnąć nie łatwą Jest rzeczą. 

Nikt zaprzeczyć nie może, że zasadnicza 
ustawa państwowa, konstytucya pruska, j~st 
aktem prawnym, ze wszech miar uznania go
dnym, i bardzo cenne zawiera postanowienia. 
Czy to wolność osobista, czy swoboda słowa 
i prawo stowanyszenia się i zebrań, czy usza
nowanie i równoprawne uznania wyznań reli
gijnych i przekonań politycznych, czy swoboda 
nauki i nauczania, czy nietykalność i nieodpo
wiedzialność posłów za głoszone, chociażby naj 
skrajniejsze opinie poHtyczne i naj'ostrzejszc 
krytykowanie czynności rządowych - wszy
stkie te fundamentalne zasady znalazły wyraz 
w przepisach konstytucyl pruskiej. A jednak 
- w praktyce i zastosowaniu wielce odmienny 
przedstawia się obraz, gdy nieomal wszędzie 
wciska się samowola admittlstracyjna i policyj
na, ścieśniając albo zgoła niwecząc swobody 
konstytucyjne. 

Swoboda zebrań i stowarzyszeń ścieśn:o
na osobną ustawą, podda,jącą takowe nadzo
rowi policyjnemu, z mocą rozwiązywania ta
kowych nieomal dowolnego. A chociaż restry. 
kcye te odnoszą się, według brzmienia ustawy 
wyłącznte do zebrafl i stowarzyszeti, zajmują
cych się sptawami publicznemi, to jest pollty
cznemi, to przecież szeroka hermeneutyka 
władz admtnistracyjnych i policyjnych, pod 
tchnieniem prądów politycznych, a u nas ha
katystycznych, sięgających aż do kół sądowni
czych, zdolną jest ścieśnił na katdym kroku 
te~ swobodę, aż do jej unicestwienia. Korzy
stają też z tego organa policyjne tern więcej 
i ochotnie}, że nadużycia w tym wzgtę<lzie ża
dnej ściśle oznaczonej nie podlegają karze, jak 
chyba tylko naganie, o której świat si-ę nie 
dowie, a która w nlczem u:e naprawia krzywdy. 
swobodzie konstytucyjnej wyrządzonej. 

Swobodę nauczania i zakładania szkól 
(prywatnych) zastrzeżono wyraźnie w art. 22 
lwnstytucył pruskiej. AJe, ponieważ w innym 
artykule zapowiedziano wydanie osobnej usta
wy szkolnej, a do tego czasu ono ie nastąpiło, 
obowiązują w tym względzie stare przepisy 
prawa krajowego przedawQtonego, czem się 
dzieje, że swoboda, konstytucyą zastrzeżona 
pozostaje na papierze - a w praktyce udare
mnla · wszelką naukę prywatną, nawet wyrzu
conego po największej części z nauki szkolnej 
języka ojczystego (polskiego), karząc grzy
wnami i kaźnią osoby, chociażby naileo!ei u
.zdolnione, trudniące się nauczaniem dzieci ję
zyka ·ojczystego, 

Znany jest głośny zatarg pomiędzy kościołem 
i duchowieństwem katolickim a rządem pruskim 
pod przewodnictwem księcia Bismarcka, 
właśnie z powodu swobód, jakle koścrotowi te
mu z zastrzeżeń konstytucyjnych przysługiwa
ły, zatarg, któremu, bodaj przez iro~. dano 
nazwę „walki kulturnej". Zażegnano wpra
wdzie w końcu tę walkę, ale nie bez tego, że 
skreślono z konstytucyi (zprzyzwoleniem izb) 
te artykuły, które warowały prawa kościoła, 
i że zniesiono w mlnlsteryum oświaty wydział 
katolicki, który stal na straży interesów kato· 
Uckich. Zaś rozejm, ·z kuryą apostolską za
warty dla spraw kokielnych w Poznańskiem, 
pozostawił jeszcze niejedno ogirantcze11!e z cza
sów walki kulturneJ. 

W tym wypadku zadano sobie mozół u
staw-Odawczef zmiany przepisów konstytucyj.. 
ny.eh. W ustawach antypolskich - jakkolwiek 
one. według zdania bezstronnych a znakoml· 
tych prawników, wykraczały przeciw kardy
nalnym przepisom kon-stytucyi. że obywatele 
Prus bez względu na wyznanłe I narodowość 
wobec prawa są równi, te każdemu służy pra
wo nabywania własności ziemskiej i osiedlania 
się na niej - poprzestan-0 na prostej uchwale 
przez większość obu izb powziętej. 

Konstytucya J>'fUSka zastrzega dalej swo
bodę ł niezawisłość glosowania posłów, pomię
dzy którymi żadnej · n:e robi się różnicy, czy 
są oni osobami prywatneml, czy urzędnikam! 
państwowymi. W praktyce parłamentarne1 
jednak rząd od posłów, którzy zarazem są urzę. 
dnłkami .zawłsłymł (nauczycielami, landrataQti, 
prezesami regencyjnym( nawet ł t. d.), wymaga 
ał4>&0Wania nie według własnych przekonań po
utycznych, ale według wskazówek, z góry da
wańych. Znamłenne z tego' powodu zdarz'1ią 
s:~ wypadki - że przypomnimy zajście, jakle 

się przed kilku laty wydarzyło z powodu pier
wszego projektu, d-0tyczącego kanału śródkra
jowego, gdzie 36 posłów, landratów i preze. 
sów regencyjnych za to, że głosowali zgodoie 
ze stronnictwem zachowawczem,do którego na
leżeli, a przeciw projektowi rządowemu bez 
ce.remonłl postawiono do dyspozycyi, tj. p0zba
w1-0no urzędu. 

~la ~rzędników zawisłych, wstepującyclt dt se1mu Jako posłowie, staje się więc swoboda 
g osowania i czynności poselskiej iluzyjną, i 
dla . teg!l tylko uznać należy zastrzeżenie w 
!1fO.tekc~ do konstytucyi rosyjskiej, wyklucza
Jką.ce od wy~rów na Posłów, urzędników wszeł 

1ego rodzaiu. 

Prawo wyborcze, najgorsze jakiem je na 
zwał sam ks. B;smarck, spraw~wanie któreg; 
spo~zrwa w P:usiecb przewazole w ręku u
rzę !lików zawisłych, psuje i paczy do reszt 
wymk wyborów I prowadzi do takiego skl.J 
reprezent~cyi narodowej, która już nie taką Jat 
ale racz~J korporacyą uchwaJającą Podatki i 

kzdobywa1ącą się co najwięcej na nieszkodliwe 
rytyki administracyi państwowej. 

,~df>!>Wied_zialność min:strów albowiem za
PO'\\ 1e.d~mna Jest teoretycznie w kQllstytucyl 
pruskt~J przez mającą być wniesioną ustaw 
której przecież nawet projekt dotąd się n;e P::_ 
iawI!. Tak więc konstytucya pruska wcale 
odm1en~fe prze~stawla się w teoryi, a w pra
ktyce, i pewną Jest rzeczą, że gdyby s:ę szcze
r~e. zabrano do wyrównania !istniejących prze
ctwieiistw w duchu Prawdziwie oostępowy1a 
stałaby się ona jedną z wzrowych ustaw pań: 
stwowych zasadniczych. · W obecnym rzeczy 
~kł~dz!e, obok konstytucyi stoją rządy przemo
zne1 b.urokracyi, wpływy której aż do składłł 
reprez~ntacyi nar~owcj siĘitają, trzymając ~ 
yr zawisłości, tak ze ben ;tronuie rzecz ocenia
Jąc, ~o te20 przychodzi się przekonarua że Jak
kolwiek formalnie ustrój państwowy p;uskl jest 
konstytucyjnym, w istocie rzeczy pozostał o• 
absoJutyczno-biurokratycznym. Przewaga wply 
wu albo~.lem na. sprawy polityczne i państwó
w~~adlllirnstracy111e chyJI s:ę nie ku reprezenta
cy1 narodowej, lecz ku rządowi, koron.re i za
sa~ie ~bsolutystycznej; hoc volo, sic jubeo, stat 
Pt? ratmn~ voh.mtas. Znana to sentencya rzym
skiego ~atyryka luvenalłsa, którą wypisał ce
sarz Wdhelm II pod własnym obrazem ofiaro
yranym byłemu ministrowi oświaty G~slerowi. 
1 na1wła~iwszy komentarz pruskrego konsty
tucy()lnał.zmu. 

Socyaliści a drożyzna mięsa 
„P.rowincyonalny komitet wyborczy polski" 

dla $Jązka zajmuje się w jednej z ostatnich o
dezw, które wydał za panem l(orfantym takn 
sprawą drmyzny mięsa. Z powodu tej 'droży
zny wl-'.słaU rzeźnicy petycyę do parlamentu. 
doma~a1ącą się otwarcia granicy dla bydła za
granicznego. O stanowJsku socyaJistów wobec 
tej petycyj czytamy we wspomnianej odezwie: 

„Sądziłby kto, ze socyalłśoi, którzy udajq 
wie.lkl;h przy~ciół ludu roboczego, jak jede11 
mąz się zerwali ł żądali otwarcia granicy Ten 
co tak by sądził, grubo by się pomy&:i Jest 
tam w parlamencie socyalistów około 80, ałe z 
tych 80 ani jeden nie powstał, ani jeden nie 
otworzył ust, ani jeden nie przemówił i nJe żą
dał, aby granicę otworzono. 

Socyaliścl jak jeden mąż głosowali za -i;~ 
aby parlament nad petycyą o otwarcie 2ranłcy 
dla Górnego Ślązka przeszedł do potządka 
dzleonego. Innemi słowy mówlęc, - socyallści 
oddalł wszystkie swe głosy, aby tępetycyę rzu
cono do kos-za, sooyałiści nie uważali otwarcia 
granicy za potrzebne. Jedynł Polacy 1dosowall 
przecłwko takiemu załatwieniu petycyf ma
sarzy. 

Tu pokazała się przyjaźń socyalistów d@ 
robotnika polskiego. 

Była to zdrada ludu górooślązkłego, a mi~ 
mo tej zdrady przywódzcy socyalistyczni śmhl 
rzucać obelgi na posłów polskich, pomawiać ich. 
o rzeczy, których nigdy nie uczynili, zamiast 
przyznać się dowiny, że ich posłowle przyczy 
nm się do obecnej drożyzny mlęsa." 

Za1zuty, które komitet śląski czyni socya
l~tom, są najzupełniej uzasadni.one. Dla te~()l 
powinnł robotnlcy unikać socyalistów nłetylke> 
ze względów reHgijnych I narodowych, lecz 
także w interesie własnego powodzenia mate
ryalnego. Socyaliścl dążą do gwałtownego 
przewrotu czylf rewołu.cyi a wiedząc, te lud 
głodny jest najskłonniejszy do rozruchów re
wolucyjnych, me zapoble2aJą w rozumny spo
sób nędzy, w przekonaniu, że łm 2orzei lud()lo. 
wl tf złać s!ę będzie, tem prędzej wybuchnie 
rewolucya I zakwitnie czerwona socyallstyczna 
pszenktka. 



Ziemie polskie. 
Z ł'rH .uaenottnłon w łłl'1lli1 i Mazar 

Gdańsk. \\ Sicilicach po<.! Gda1isJdem u
tworzono Towarzjrstwo śpiewu i nadano mu 
łlffifł „ftałka". -

Do zarządu wybrano panów: Józefa Tu
skic .. :.:k'° przewodniczącego; je~o z.astepcą 
Le .,-isolowskie1'o; sekretarzem M. Czy
ż.~\\ .)··.i e~o. skarbnikiem Ignace2'o Jasińskie~o, 
a b 1 błiotekarzent fana Okraia. 

Z Wiei. Kt Poznańskieao. 
Poznań. O chłopcu pobitym swego czas1e 

J'rzez nauczyciela Richtera w Dopiewie podaje 
„Postęp„ następujące bliższe szczególy. Jak 
'V,iadorno, oddal ojciec chłopca do lazaretu św. 
~zefa w Poznaniu, a sprawę samą za poradą 
„Straży" pod sąd. Prokurator voledf fizykowi 
powiatowemu Lehmannowi sllwierdzić stan 
edrowia chlopca, którego fizyk wbrew 11)ŚW'lad
czeniu dwóch lekarzy ordynujących w zakla-
42Jie, że chlopiec nie jest jeszcze zupelnie zdrów 
uznal o tyle zdt10Wym, że może pójść do szko
.ly. Na podstawie oświadczenia fizyka zażądal 
fandrat ou Pietrzaka, aby syna natychmiast o
eebral ze zakladu, czego jednak Pietrzak nie 
ll-Ozynil, przekonawszy się naocznlie, ·że chlopiec 
•Le jest jeszcze o tyle zdrów, aby mógl uczę
ezczać do szkoly i pozostawil go jeszcze na 
•iejakiś czas w lazarecie. 

O to rozgniewał się ba rdzo na Hetrzaka 
komisarz z Dopiewa i czyni z pol\vodu tego do 
lołzisiaj jeszcze Pietrzakowi n(c małe nieprzyje
mności. SoJ'tys dopiewski p. Kaszub, chcąc spór 
załagodzić, zwolal do siebie nauczyctela Rich
t.rsa i Pietrzaka i radzil Pietrzakowi, aby pro
eil5 cofną,l, lecz ten na to przystać nie chcial. 
Następn i e przybyl do Dopiewa raidzca szkólny 
i prz~s.tuc haJ. w sprawie tej ty lko sześciu świad
ków, sz.czegó!J t;e dzieci, które ma.lego P ietrza
ka trzymaly, g.Jy inu nauczyciel wymierzal' ka
re; jak dzieci opowiadają, miat nauczyciel Rich
ters nie ten sam kii pokazywać radzcy szkól
nernu którym lJY' Pietrzaka, lecz inny nie tak 
~rub:r. Termin w sprawie tej odbyl się w śro
cfe 4 b. m. przed są<lem okręgowym w Pozna
nru. 

Poznań. Proces do ostatniej instancyi za
mierza przeprowadzić p. Pokrywka-Brzeziński 
w sprawie swe20 teatru polskiego na prowin
cyę, Iiistorya te~o teatru, to nieprzerwany 
szereg dowodów na twierdzenie, że - niem
•zyz.na - to wolność! Pan Pokrywka otrzy
mal 8d poznańskiego wydzialu obwodowego t. 
~W- atest artystyczny, uprawniający S?.'O do da
wania przedsta\v ie11 te;it ralnych na prowincyi. 
Przeciwk!o temu pozwoleniu po!icya podniosla 
p rotest, który jednak najwYższy są.d admini
stracyjny od.rzucil. Zdawalo się, że teraz ws.zy
stko w porządku i p. Pokrywka zorganizowat 
dość lic'Zną trupę teatralną. Pierwsze i jedyne 
f)rzedstawienie odbylo się w Inowrodawiu. 

Tamtejsza policya nie respektowala bo
wiem atestu artystycznego trupy p. Pokrywki, 
zatw:erdzonegio przez naiwYższy sąd admini
stracyjny, lecz zaprzeczając personalO!Wi wo
~~ zdolności artystycznych, zażądal'a pozwo-

Panna do łowarzvstwa. 
Powieść Ksawerego de Montepin. 

łi O) 

(Ciąg dalszy). 

- At.eż onai musi nais z.nać ... 
- Z nazwiska, ·łlliewątpil~wte, a naiwet 

~ wrdzeniia, jeżeU mas zauważ.yla na Pjo-
1rzeb~e, co z11esztą malo prawdoipodobne„. 
Lecz cóż nas to obcho.dlzi Ona sama do 
nas przyjd1ziie. Nie ucz.'Y'nilmy iżaidnego 
kroku, kroku, aiby ją przy.diągnąć.„ ai za
tem inie damy P<>WIOOU do żad1neg/O pOO.lej
rzenia„. Naj"wiaż:niejsz ·:: r;-1 jest, alby 01puś
oiła dann panit idle Brennes, i tak się s1tani1e„. 

Rób w i!ec, jak chcesz, ·OQI dio mrńie zga
dzam stę na wszy-5tko. 

filip n'i1e wątpil ani nai •chwillę o przy
zwoleniu imatki, a rnczej o ·przyjęciu wspól 
nic twa. 

Wtieczór przepędziił na ulicy Madame 
ł późno w oocy paiwrócil dJo s~ehie. 

Na1zajutrz bardzo rarno zadzwo1nił na 
Juliana Varndame. 

- Czy wymyśliteś już oo? - zapytat 
20. 

- Ta.k i ni.e. .. - odpo1wve.dlział ka
merdyner. 

- Wytlomacz sie~ 
- Mam pewną. myśl, ale żeby sue u-

p.ewnLć , ·czy ,ona jest praiktyczną, potrze
be1waitbym WJie<lzieć, co się d~i-eje na u}lcy 
Saint Dominique. 

- Trzeba się o to postarać. 
- Pain baron w dlQll11u j.eść b~d!zie 

Ś'f'liadalnie? 
- Tak. 
~ A wiięc iak tylko usluiżę panu ba

r onowa, pójdę na Z'W\iiad'y. 
- Czy pam:rętasz o gtównym pU!n-

kc ie? 
- Pamiętrum. I(onrecwem jest, aby 

Oabryela: opuściła dom .pani de Brenrnes 
• weszła do dbmu pand baranowei. 

- To wlaśnie. 
fi1Ep nie wioozlał, że w tęi samej 

cbwi:mi, kiecfyt on silę naradza1 ze śwtotm ka
merdynerem, przypadek praidOW\aJł d'la 111.ie
go, alby mu oddać na ł~kc: lub ~a!ske 
bezb'ronną Gabrye~~. 

~~a rra uprawiaeie 1trec4'fiłer.-Jf. Pau Po.Kr~* '1i'szc~ li.OWA' •mee& admi2istracyfłor. w 
titórym tak wydział abwodowy, jak nalwyżsey 
sąd administracyjny arosuzenia pobcyi odrzu
gjly iakio praWlłie niedozwolone. I ten wyrok 
iednak nic wYWarl na policyi pożądaneio •t
ktt. Ponieważ artyści trapy p. Brzezi'ńskieita 
skla<iaH sie przeważnie z Galicyan i Królewia
ków, wydalono tich jako „uprzykrzonych obco
krajowców" i p. dyrektor zosta~ bez aktorów. 

Ni~ zrażony i tym środeczkiem zbiera ou 
obecnie nowy personal artystyczny, zlłożoay z 
sil tutejszych l µmierza rozpocząć z nim sze
reg; przedstawień. Gdyby ~ tym razem po!icya 
wYnalazla nowe kruczki, a wynajdzie je nieza
wodnie, zamyśla pan Pokrywka wytoczyć jej 
proces cywilny o wYOOgrodzene poniesionych 
dotąd strat. 

Byl więc podwójny proces przez wszystkie 
instancye sądu administracyjnego, be-d:z:ie za„ 
pewne proces cywilny, taikże przez wszystkle 
instancye, byle tylko nie <!opuścić do zalożenia 
wędrownego teatru Polskiego. V/ladze na 
gwałt starają się o to, abyśmy czuli się pod pa
nowant:em pruski em „jak naisz·c~śliwszymi". 

Ze Slązk' czyli StaJ".ei Polski. 
l(atowtce. W niedzielę po poludniu odbylo 

się w tutejszej Sokolni przedwyborcze zebranie 
polskich mężów zaufania z powiatu katowickie
i:;o. Na zaproszenie Polskiego Komitetu Wy
borczego na okręg katowicko-zabrski zebral0 
się blisko stu dzi·elnych naszych wiarusów, aby 
odebrać wskazówki na dZień wYborów. Cho
dzilo w pierwszym rzędzie o wyznaczenie po
szcz.ególnym mężom zaufania lokalów wybor
czych do rozdawania kartek i ·dozf.)rowania. 
Przy tern rozdzrelaniu pracy zauważono zaraz 
na wstęp1ie, że dozorujący zebranie wachmistrz 
policyjny bardzo skrzętnie zacząl sobie spisy
wać nazwiska mężów zaufania oraz lokale, w 
których mieli dz ialać, temu atoli wnet przeszko
dzono ze strony I(.>mitetu i posla Korfantego, 
wzywając wszystkich tych, którzy są zależni, 
aby ze względów cstrożności podawali swe an
zwiska napisane na kartce sekretarzowi Komi
tetu. Tak się tez sta!·o, a p. wachmistrz mus\al, 
chcąc nie chcąc przerwać swe zapiski, i zda
wafo s i ę, ż e zebranie spokojnie ·dojdzie do koli
ca. Tymczasem stafo się inaczej. Gdy wszystkie 
lokale wyb J rcze rozdzielono już między po
szczeS?:ólnych mężów zaufania, oświadczy! na
raz p, wachmistrz policyjny, że na sali obecne 
być moS?,'ą tylko osoby uprawnione do glosowa
nia a więc które ukończyły 25 lat, jakkolwiek 
na początku zebrania nie zaoponowal, gdy pre
zes Komitetu p. dyrektor Szyperski oznaimil, 
że w zebraniu tern udzial brać mogą, tylko ci, 
którzy ukończyli. 18 lat, S?,'dyż tak przep6suje u
stawa o zebraniach. Na te przepisy odwolano 
się i teraz. Uomacząc p. wachmistrzowi policyj
nemu, że jego żądan i e jest nieprawnem, lecz nlic 
to nie pomoglo i w dodatku wachmistrz zebra
nie rozwiązal, wzywają wszystkich zebranych 
do opuszczenia sali. Zeibram też w spokoju 
sic roz:eszli, a Komitet praw swoich dochodz ić 
będzie w drodze sądowej„ 

Gltwice. 18-letni robotnik Manus bawił s i~ 
rewołwerem. Wtem w niewyt.lomaczony dotąd 

Spiielsz11iie zjadl śrui.aodail1l~e. ubr.al S·i ~ 
i udal się oo sąd'U, gdzJi.e}ai~o ·Jbrońcai mial 
staiwać w jalki1ejś SP'raiwi1e. · · 

Juti.a1n Ve111idame, ubrany staralnln1ie, ja;
!oo sluga ·z. arystO'kraity;cZ1I11eg101 domu, o
kiOłło polfodnlia wyszedł z mieszkainiia przy 
u.licy AssaJs i sklie11owaJ sw1e kroku ku uli
cy Saint-Dominique, aby sic zająć Oa
bryelą. 

W tym to właśniue 1cza.sie, po 1odczy
tan:iu .,figara" mfalai mi1eJsce scena, którą 
opj.sailiśimy, a rezultatem, któ'rei byto na
ty.chm·•a stol\ve -odprai\vliemiie paniny d:o to
warzystwa. 

Id~c zwoLna, ni1e spiesząc się wcale, 
kamerid1ymer, a raczej zaprzooamy po1mo
onilk filipa, szukał Sipiosobu wydlobycia 
swej jak.loby siio•stry z. dlOmu pani <lle Bren
nes, i dodwć na'.leży, że 1imagilnacyai tego 
zwykle plodtna w wykręty, nie byla w sta
n4e poddać mu żadnej ipraiktyczmej myiśli. 

Zbl'iżyszy się d!o palacyiku pa.n\i de 
Brennes , zatrzyrrnal się. 

- Zaczekam„. - rziekl dJQJ srebie. 
Wcz.eśniej lub późn~ej wyjdzbe jakiś słu
żący„ . zaczepię g·o... zawiążę rnzmowę„. 
ofiaruję mu k:eirnszek fi'ne„. Jessto grze
cmość, której n.ie odmaw ia si ę 1mJiędzY' ko
legami... wci~gnę gi0 lfla sl1owa 1i diawiem 
się o wszystkienn„. ~ysl to info rbaridzo 
glębo1k\ ale cóż tinbić, spróbować trzeba ... 

Venidame stal jakby na szyMwachu od 
dztiesięciu minut, kiedy nagle drzwj pała
cyku otworiio11to, ukazala siię w nkh mł-0-
dal dzilewczyina, ubraina skromrrie lecz z e
legancyą, zdająca s·ę bardzio być Wizru
szom:ą, ~ szylbkim hak.iem iść poczęta. 

Jułian od lat pif.ędu 1nie wird.ział Gac
bryidll. 

Miała lat trzYtnaście w epoce, kiedu 
opusz.czal rtoidzininą wiloskę. Od lait trzy
nastu cLQl os:ienmaJStu tWlarz kOlbbeca często 
z.m;ieinlia się do tego stopni=a, że staie slę nłe 
do pozinanta. 

Jednakże ujrzawszy tę młod'ą d!ziew
czytnę, Juwiain .z.adrżal. 

- Wyrosła, wyfadlnia~·a - rzekł -
ale pam~mo ro, z<liaije mi się, że tt() t'a1 mala. 

Porzucając w: ęc sW!Oje obsemvacylnc 
staoowiisiko, sz.yblro iść począt z.ai n:iezna
iomą, mnniąl ją, z:wrócil stę na miejSice i 
tdeimując kapelusz, rzekl d!o niet : 

- Pl"'Z\epraszam panHą.„ A1fr0\ się bar-

~~· ~t s1tzal i k~tł. u~fitila ł-ktttiete ' 
~ lOIO tak nioszcq5łiwło w dnre. że cltl•· 
pak y oastepny dzid miarl. 

nep •ddec.how.ycb". z przern'.lwy fej wyjm11. 
iemy aastępaJ4ce szczegó.ty: Cho.raba ta ~!)z 
lł9znicj $c: objawia~ dawniej byla chor~. 
dzi starych - dziś ior:vwa aseiby w Wirek. Prąd elektryczny z.abi.f w t-ute:isz.ei 

hncia robotnika Sołicha. Podczae czyszczenia · 
wodościełal dotkn~l się drata, przez który prze
chodzil prąd elektryczny, i padl natychmiast 
trapem. 

wieku SfJ i zdrowia, a gl6wną, jej prz!11 
zbyt 09fite żYcic tychze osól), a jeżeli d• fett 
®da się czysty użytek alkoholu i tyto.n„ At 
iuź w 30 roku życia sie zaczyna objawiać ·Il te
raz więcej w organiźmie utwierdzać. Mrln~ 
jest mniemanie, że ta choroba Jest n1eWJ'focat1 
ną. Można ją wyleczyć, g<ly chory spotv'W'~ 11 

będzie potrawy obfite w pożywienie reiil1-e 
- a ubogie w skfadnLki wapienne, orae.: fai.o~ 
dne naP1oje. Należy jednakże ściśle zacho.'wtać 
ten sposób życia. - W dziale nerwowości przt 
mawiaf <lr. Roetger z Berlina. Mówil, żt w 
dawnych czasach nerwowośoi wcale nie Qaae 
- teraz już dzieci o niej ~edzą, a w calylll 
rodzie ludzkim cywilizowanym wytwarza ~ 
zwyrod1nienie t. zw. degeneracya. PrZYCl'Jl)'ft~ 
tego zwyrodiniienda nietylko wYSilek w pracy 
a.le glównie sposób życia i użycia draadąc~ 
go nerwy i os.tabiającego je J)ożywienia i ltll()t
jów, nłie tylko alkoholicznych, ale i innych fak 
kawa, herbata, a przy tern palenie tytoniu. O
bliczono, że w państwie niemieckiem l•dao6<: 
wypija rok rocznie w przecięciu za 3 miltar~ 
(3 tysiące milionów~ marek alkoholu, a za Ił 
milionów marek kawy. Użytek kawY wyaosW 
od roku 1836 dlO 1840 po 1 kilogramJie na OiObę, 
dziiś przesz.ro 3 kilogramy, a użytek herlta.y 
jest dziś 12 razy większym, niż dawniej. Z li
go glównie pochodzi nerwowość. Nawet dlieti 
już stają stlę nerwowemL od tych napoi - a 
należy lim dawać na pożywienie mleko, b1f• 
s.lodową - i inne tym podl0bne plyny. te bez 
alkoholu żyć m<Yl,,n.a zdrowo i szczęśliwie, }Vf
kazuie coraz się z.większaja,ca liczba. łwch 
wstrzemiężliwych, którzy kropli a lkohobt di 
ust 11Jie biora. Nasze spoteczeństwo zb-0~1.cdł
by się rok rocznie o znaczną liczbę miliN.h 
marek - gdyby wzięlo stanowczy rozłtra\ z 
alkOiholem. 

Wiadomości ze świata. 
Niemcy. :tfanzeatyck'ie biuro pras01We o

trzymalo z Afryki wiadomość o tainem sprzy~ 
fiiężenłu tamte)szych Burów przeciwko Niem
com. Po \\~oJnie burskiej wielu Burów os(edli
lo się w kolonii niemieckiej. Kilkunastu z in'i.ch 
pod przywództwem Andrzeja Deweta, bratan
ka !Jawnego jenerala, nawiązalo stosunki z kra
jowcami w celu obalerfa rządów niemieckich w 
Afryce. Sprzysiężeni mieli najpierw uderzyć 
na Windhuk, potem na Ba rmen, a w końcu po
lączyć się z Witbojami. 

IJiczba tych Burów wynosi w kol0inii nie
mieckiej 15,000. Gdyby tylk10 polowa z nich 
byla rzeczywiście wykonafa groźbę i przepro
wadzila spisek. mieliby N•:cmcy w Afry ce og ro
mne klopoty. Urząd policyjny w Win<lhuku o
trzyma.I' jednak doniesienie. Silny oddzial poli
cyi otoczył <lomostwo Deweta, w którem od
bywafo się wlaśn ie zebranie spiskowców i are
sztowal 5 z nłi ch. 
Jednemu uda1o się umknąć. 

Kilku Burów zamieszka.tych w Windhuku 
wydalo odezwę, w której wypierają się swoich 
ziomków spiskujących przeciwko Niemcom i 
nazywają ich zdrajcami. 

- Nowa ustawa· o podatku dochodowym 
ma być tej zimy przez parlament niemiecki u
chwalona. Projekt już jest gotowy, jak o tern 
iu;l pisahiśmy. Podlug niego ma nastąpić 
glównie zmiana w opodatkow~niu o·sób bardzo 
zamożnych, towarzystw akcyjnych i - spólek 
z ograniczoną poręką. Towarzystwa akcyjne 
będą odtąd oplacaly podatek tylko od dywiden
dy, nie zaś od· czystego zysku na inne cele obró
conego, ale za to podatek ten będzie wYższy niż 
dotąd. Spólki z ograniczoną poręką będą opo
datkowane, jeżeli ich kapitał z.akfadowy w ynos·i 
wyżej 100 OOO marek. 

Z róiny"'k słrorr. 
W Langendreer odbędzie się w przyszlą 

niedzielę wiec o godz. 20 po poJ. Zwraca się 
uwagę na odnlośną zmianę w o~loszenil\l. 

Sterikrade. l(opalnia „Sterkrade" przyjęła 
250 nowych górników i wybuduie 100 domów, 
każdy dla 4 rodzin. Domy kopalniane są o tyle 
niek{)rzystne, że mieszkający w nich robotnicy 
stają się więcej zależni od kopatn:. 

Jeszcze teraz zapisać można „ Wiiarusa Pol
skiegD" na czwarty kwarta(. Nasi Szan. Czy
telnicy niech ciągle agitują, aby każdy Ro
dak poisiadai pismo polskie. 

Meran. Na międzynarodowym kongresie 
lekarzy i przyrodników przemawial pomiędzy 
innymi dr. Lustlig z Meranu „O wapaieniu orga-

dzo mylę, alho paini jesteś pairuną Gaibryiel;\ 
Vendame z Namteui1-le-Ha1udbm? 

Mlodai dz·i:ewczyna Iiiezmiemile zd.zi
Wi1Q1na1, Sipojrzaila z uwagą na zatrzymują
cego ją ~ odrrzekla ciichym i p·Jmieiszainiym 
ookolwJ.ffi( gilosem: 

- Jestem Gabryelę Vendame, tak pa
nie ... ale„. 

- Oz.yż inie poznai}esz mnie p-aln.i? -
p rz.erwal lokaj fifipa. 

- Nie pank.. Choo:laż zda,je mi się ... 
- Ze widzLa:ła:ś mn1e, {:O•? nieprarwdaż. 

Tyilko że od lat wędu, o<ll czasu jaik z 
podlotka. wyroslaś na piękną, pannę, za
ponninialaoŚ 01 mnie oOlkołwiek, s~ostrzyczJro. 

- Juliian ! wszak to Julian! - za
wiolailai Gaibryela, z wybuchem radości ści
skając ręce, które łotr ten do niiej l\VlY,
ci~ginąl. - Ach! 1:JoJ Opatrnność •pozwa1a 
mi spotkać ciebie„. I(ocham ai·ę mwsz.e.„ 

- Chociaż wiele zmartwiieniia prz.y
czyni~eś naszym mctiz:rco11n o<L lat pięd.u, 
często jednak nwślalarm o tobie, pragnę
lam cię widzieć ... 

- Poczciwa! silostrzy;czka ! - rzekł 
V endame, udając roiz.czuleniet. 

- Ale jak się zmi1eniJ.eś, mój bracie.„ 
na korzyść zresztą ... 

- A ty „. wszak jesteś piękną pan
ną w calem 2lnaczeniu tego wyirazu ! · 

- I ty maisz m:lnę pana... Jakież jest 
twoje stanow~silro? 

- Jestem iezłolWliekiern zaufainiia i faic
totum pew1nego m~odego bariooa, uchod.zą
aegio1 za jedlllego z najpierwszych ad'W'Qlka
tów. 

- A więc jesteś z,a<lowa11ony z.e swego 
losu? 

- Bairdtzro za<lioiwoiooy, a tyi? Ja
kimże sp0sobem sp:otykaan cię w Parwu, 
k!iedy peiwny bylem, że jesteś w Nainteuil-
1 el-tlaiuidloliln ? 

- Tak, bo nie wiesz„. 
.- N;e wliem nic.„ 
- Odikąd rodizke nasi straciQ.i wsz.Y

stwo, oo mieli... Bo stracilln wszystk0i ~ są 
W1 straszJ11ej nędzy, ·odkąd sii•ostra na1sza 
umiacla, .a matkai zachorowal:ai i ofdec nie 
może praooJW1a!Ć, to jest Old drwóch lart o
puściłam w:oskę„. 

Oabryela! zmuszaną bsla przer.wat; 
w~ruszenie ·Śai'Slkalo jej serce, a p0iwteki 
11 aip·dnti ły si:ę łzatn1i. 

Ostatnie ~Jiadomośct~ 
B e r I i n. W czwartek odbyło s :ę Zi ze. 

brań strejkujących robotników. Przyjęto e:(I. 
nie rezolucyę. w której oświadcz-0co się za lftt. 
szem pr zeprowadzeniem bezrobocia. 

P e t e r s b u r ~. W Polsce vod Moska.Lem 
stwierdzooo 2 paźdz:ernika 9 wypadków ~ 
ry, w tern 2 śmiertelne. 

P o z n a ń. Wielką wrzawę pomlędzv J1a. 
katyitami wywołała wiadomość, że obst',ernll 
dobra Ossowskie z przyległościami częścłla •a 
pogrankzu Stązka, częścią w Wl(s. Pou.ał• 
sk:em, a mianowicie wsie rycerskie Ossow• 1 
folwarkiem Nowydwór, o'raz Miodowo z ftl· 
w.arkiem Annapol, wreszcie Niewków z trR!!la 
leśntczówkami, razem około 10,000 mór~ zaa. 
komitej x·emi, włącznie 5000 mórg ślicr.ur• 
lasu i olcoło 500 mórg nawodnlanych trQllłlł· 
cznych łąk, dotychczasowa fortuna barona ~• 
Buddenbrock-Hertersdorf, byłego landrata •· 
wiatu sycowskiello (Gr. Wartenberg) orz~. 
na własność Domu bankow~o Drwęskł i lMlit· 
ner w Poznu:u. 

J uliairl pod!nlósł chustkę doi ocm i· u
dawa t, że Olbciera łzy, których we* Mie 
było. 

- Biedny IQjdec„. biiednai maitk-. ... -
wy;bąiknąl pra1W1ie n ~edosłyszanym gf<*lłll. 
Oh tak! bardzo z.awJilni!em.„ nigdy sdJi~ 
tego, n!ie dlaruj e... Ale aie!b1te zinala.ddti 
siustrzyc.zb.„ P\D.mówi.my o nich.„ Do· 
pomażemy im„. 

-- Wla1śin'~ , aby im pomódz caiłemm si· 
farni u<llalam się dJo Paryża. . . - mó~~a 
dalej Gabryela. 

- Bomódz ,tm jaki1111 sposobem? 
- Ofliaroiwano mi miejsce„. ~y-

jęlam je„. 
- W ,sfużbie ty!!! - zawołał Jułtu 

z cutllown:ie udainem zdziwiieniem. 
- Natural.riie, zką<lże to zdz.iwicaie? 

Mairgrahilna de Brenmes przy}ęla '111!11!ie ~
:klo paninę do towarzystwa, jak.o letktorlt:e„. 

- I dobrze ci jest u tej margrabi&Y? 
- Już nńie }estem u. niej. 
- Nre jesteś u niej! - powitó1-zyl V$· 

dame, którego zadzi1wie:Iiie tym raZJem !Wie 
bylo wcale udanie. 

- Nie. 
- Od jak daiw:n:a? 
- Odi tei chwrn ... 
- A to z ja•kńego powodu? 
- Pomiędzy panią de Brenmes, ai ..,„ 

wybuchta S?:Waltowna sprzeczka, za~· 
lyśmy Jlliemile. słowa„. I stalo si~ tfl ,,.~ 
WIO<lienn mo.jeg'lo naglego opuszczetnia. ~t 
domu. Wyblieglam, alby z.nalleźć komr&V•· 
nera d1lai zanitesien:ai moich meczy. 

- Moge ai pomócfz. 
- .Przyjmuję chętnie. 
- Ale gdz.ile każesz zaini!eśC ~· 

rzeczy? 
- D.:> ·hotelu, tam będę mieszkała łł '' 

czasu, aż ~najdę Sdbie miejsce... R.-
miesz przecie, że nie mogę pozioistiae ~ 
za.jęcia... ,.. 

Mówią•c te słowa b;·edne dz:ilectro..łllf· 
śla!ło o RaJUlu oskarżonym, uwtezjo~ 
o jego ·z1amanej p-rzyszl·V>Ścd, o swent '.„„ 
rzeni~l szczęścia, które znitk!no)o ... 

(Głotf dalszy nast~pi). 



Bąezność druhow:e w Sclt«mHl'słt · 
NiJti&iszem 4aie się do wiad<nności, iż w 

.,. ·'elę, dlllia ! bm. odbędzie się zwyczajne 
zenie o codz . . V212 na salt p. łiamke, ~

prosi 9ie druh<'tw, aby !i~ licznłe stawili, 
2 mamy ważne aprawy do zalatwienia. U

rny także Rodaków, kł{>rny są ,,Soko
przychylni, aby na powyższe posiedze-

4' przybyli. Goście mile 'Wlidzfani. Czolem! 
łf' Wydział. 

T•warzystwo św. Józefa w Horstbausen. 
'(.! niedzielę, dnia 8 bm. przystępuje towa

rz:i;słwo wspólnie do Komunii św. pod chorą
i·•/i i. Uprasza się czlonków o ile możności 
r1ystąpić licznie i kompletnie. - Polskie na
łofióstwo po pot o godz.. 37':1. 

Zmiana zebrania. Z powodu wspólnej za 
łlł!W5 Ko.la śpiewu odbedzie się zebranie o go,_ 
~iłłie 11% po nabożeństwie. O liczny udziat 
#flif~za Zarząd. (1) 

To,..·arzystwo gimn. „Sokół" w Liitgendortmund 
(omOl!ti szan. druhom, iż przyszle zebranie od
.D.~:tie się w niedzielę, 8 bm. o godz. 3 po pol. 
11a sali zwyklych posiedzeń. Liczny udział 
ł1'11ków pożądany, gdyż mamy ważne sprawy 
'5 mlfatwienlia. Goście mile widziani. 

Czolem ! Jan Mocz, sekr. (2) 

Tewarzystwo św. Wojc!echa w Hochlarmark 
tOJto~i uprzejmie swym czJionkom, iż w nie
izie-le dnia 8 bm. odbędzie się miesi: ęcz.ne zc
ir~nie po pol. o godzinie 4. - Cztonków za
rz~d•. szczególn.:·e bibl iotekarzy uprasza się 
ii;odzine wcześniej. O jak najliczniejszy udzia~ 
cz10J1ków prosi Zarząd. (1) 

Tow. św. Wincentego a Paulo w Heeren 
d'o~i swym czfonkom, iż przyszte zebranie 
odbeidzie się w niedzielę dnia 8 październ ika o 
ypó1 do 12 w poJudnie w sali posiedzef1 u p. 
I{ahferta . Czfonkowie winni się wszyscy sta
i,Jić, bo kaidy dostanie swoją ksią-r2eczkę. Oo
~e mile w idziani. M. Gorwa, prezes. (1) 

Baczność Polki w Schonnebeck. 
Niiniejszem donosimy wsz3·stkim Siostrom 

Bra.ctwa R.óżal1ca św„ iż w niedzielę 8 bm. 
& ,; f>dz. 3 po pot będz.ie zebranie różaficowe 
na sa li p. Niekiimper, ul. Saatbruchstr. Za
l}ra!Szamy Siostry z l, 2, 3, 4, i 7 Róży tak sa
mo Braci z Różańca, oraz i cz.ł'onków Tow. 
św. Wojciecha. Rodaczki nie należące do Bra-

. & mile widziane. Pod obrady przyjdą bar
waż11e sprawy, zatem Siostry stawcie się 

joed aej. Przełożona. (2) 

Tewarzystwo św. Stanis ława w Herne. 
'f>c.nosimy sza.n. cz.tonkom, -iż przyszte ze

hranr.e odbedzic się w niedZ'ielę 8 bm. po pol. 
o 1odz. 4Yi na górnej sali. Jak naillczniejszy 
udziat jest w zebraniu ppżądany. Zarząd. 

Uwaga: Szan. Towarzystwom, które za
pr~szenia od nas odebraty na 15 10. na naszą 
ro~znicę . donoszę, iż Sl i ę 15 bm. nie odbędz i e, 
po•łeważ na ten d21ień sali nie mamy. Zmu
s1e1ti j esteśmy roczn i cę odlożyć na 19 ł'stopa
da. Proszę szan. Towarzystwa jak najliczniej 
pr1rbyć . St. Jankowiak, prezes. (1) 

Towarzystwo św. Józefa w Altenbochum 
uwiadamia swych czfonków, iż wal1J1e zebrnnic:
odb(dzie s i ę w r~iedzlelę, dnia 8 bm. o godz 4 
ps pol. Z powodu ważnych spraw. które są 
tlo zalatwienia, jak najliczniejszy udziat pożą:da
tly . - Zebranie za•rządu odbędzie si;ę zaraz po 
Sumie. - Wszelkie l1isty tyczące się towarzy
stwa, pr.osimy a·dresować: W. Grzegorski, Al
tenbochum, Wittenerstr. nr. 105. (1) 

Zarząd. 

PODZlel(OWANIEl 
Szau1way• towarzystwom, kt'1• w.WY 

ucbłał w obckedzle 17 rocznicy towar4'111Wa 
naszego. oraz wszystkłlll Rodakom I Rodacz· · 
kom, którzy nas s.... obecnością zaszczycić · 
raczylJ, tak samo naszemu duchowieństwu z 
Bruchu, a przedewszystkiem naszemu ks~zu 
proboszczowi Schiltte za życzliwe słowa, tak 
samo Kółku śpiewackiemu „Fiołek", które kil
ka razy z tak pięknym śpiewem występowało 
i naszemu szan. członkowi kapelmistrzowi Mi
chałowi Pietrydze za tak piękną muzykę, bo 
grał, że aż sala drżała p. Kuchema, z CZe20 o· 
becni bardzo byli zadowoleni, wszystkim skła· 
da Tow. św. Michała w l{eckl.-Siid (Bruch) 
serdeczne staropolskie „Bóg zapłać"! W im~e
n:u Towarzystwa św. Michała 
(1) Jan l(operski, sekr. 

WANNE! 
Rodacy, którzy widzieli, jak mn~e w 

przeszly poniedz,·1ałek w restaiurncyi Rei
cheberga po1pchnąl pohcyant Bi1srng1 ze
chcą mi podać swe adresy. (3d) 
Wojciech Dudziak, Wanne u!. Karlstr. 5 a. 

Towarzystwo św. Floryana w Merkłinde 
donosi swym czfonkom, iż walne zebranie ou
będzie s'ę w niedzielę, 8 październ1ika br. o 
godz. 21'3 po pot na saLl p. Oiil'kera. Liczny u
<lziat jest pożądany, gdyż są bardzo ważne 
sprawy do zafatwiienia i będzie obór chorążych 
i asystentów do chorągwi. Zarząd. (1) 

l(oło śpiewu „Wanda" w Laar. 
Wniedzielę dnia 8 października odbędzie . 

się zebrarr.ie o godz. 6 wieczorem. Ponieważ 
są ważne sprawy do zalatwient'.a, jest koniecz
nie p.o.żądanem, aby się czfonkowie na zebra
nie stawili. Oo.ście ml.le widzia.ni. Cześć pol
skiej pieśni! Zarząd. (2) 

Towarzystwo gimn. „Sokół" w Bismark 
podaje swym druhom do wiadomoiści, 1'.·ż mie
sięczne posiedzenie odbędzie się w nliedzielę 
dnia 8 października o godz. 12 w pot, więc się 
wszystkich druhów uprasza. ażeby Slię licznie 
stawili, bo są bardzo ważne sprawy do zafat
wienia. Goście m''1e w idziani. O jak najlicz-
1niejszy udział w posie·dzeniu up•rasza się. Czo
fem ! Wydział. (1) 

Baczność naraiianie Zakrzewscy pow. Rawicki. 
Uprasza się wszystkich para~ianów z Za

krzewa, ażeby raczyli przybyć ·na pogadankę 
do Jierne do lokalu p. Henryka Kory k, przy uli
cy Jialdenstr. nr. 20. Tak samo zaprasza się 
pana J. Kw1;atkowskiego z Jierne. ażeby nas ra
czyf odwiedzić, ń tak samo z.apirasza się tych 
mężów zaufania, którzy byli już w gaz.ecie wy
mienieni, ażeby się wszyscy stawili. Zaprasza
my też wszystkich parafian, ażeby się stawrn, 
bo nam chodzi o sprawiem'e podarku do nasze
go kościofa. Poga.danka o godz. 11 przed po~ 
Iudn&em. O liczne i punktualne stawienie się 
proSli Antoni Olszak. 

Uwaga: Parafianin każdy, gdy przyiedzie 
do Herne, n'.ech się na Dworcową ul. uda, 110-
tem na Nową ulicę, z nowej ulicy na uUcę Hal" 
denstr. do p. Henryka Koryk nr. 20. (1) 

Ant. Olszak. 

Bacmość druhowie z Wetter i Herdecke! 
W niedzielę dnia 8 paźdz,iernika odbędzie 

się nasze zwyczajne zebranie na sali ćwiczef1 
o R"Odz. 3 po pol. Komplet druhów poiądany, 
ponieważ będzt'e obór sekretarza. Czclem ! 

Michał Pietrzak, pr. 

Tew„Przemysfewcchv 1Mtfskicłi w 8-ruckhausea. 
. W aieclzleł~ dnia 8 października, o godz. i 

" toi. w sali p. Scholzen, ul Scbulstr. zam
kllłeta mawa z taitceJQ dla człoaków. Szao. 
członków z rodzinami uprasia się o ·liczny u
dział. Zarząd. (2) 

Towarzystwo św. Michała w Bruchu 
oznajmia wszystkim członkom, iż w sobotę 7 
paź<lzierriiika przystępuje Towarzystwo św. Mi
chala do spowiedzi, a w niedzielę rano o godz. 
7 wspólnie do Komunia św. W tym czasie zo
stanie odprawioną Msza św. na intencyę to
warzystwa. Podczas Mszy św. będzie polski 
śpiew. Uprasza się wszystkich czlonków, by 
iak naHiczrnei przystąpili do spowiedzi ii Komu
nii św., a ogól Polaków prosimy, by przybyl ra 
Msze świętą. Zarząd. 

Towarzystwo św. Wacława w Linden 
donosi swym czfonkom, iż w niedzielę dnia 8 
bm. odbędzie się kwartalne walne zebranie, 
więc prosi swych czlonków o liczny udzial w 
tern zebraniu, ponieważ przyjdą ważne sprawy 
pod obrady. Zarazem donosi się czlonkom, iż 
będzie wolne piwo. Zarząd. (I) 

Towa11z. św. Wojciecha w Erłe-Middełich 
donosi swym członikom, :i ż w niedlz.1elc: dnia 
8 p:a:źidzier:niika urządza nai sali p. Biischer 
przy ulicy Bismarokstr., prnsto ewang.ie
liokiego kościoła swą 2 r0tcZinicc;, na którą 
~y;czJ. :we nam Towarzystwa z.aipraszamy. 
Zapraszamy T-0;warzystwa, które <>d za
pmszien'ia odebrały, jako też te, które dla 
brnku adre'sów, lub też nie<lo1k?a<lnych 
adnesów za'Proszeń odebrać nie mogly. 
Rozesłaliśmy zaproszenia d.J, wszystk1.ch 
sąsiednich towarzystw, lecz nie mamy pe
wności, i1ż je ()debrały, więc PrKliSi\my je
szcze raz we „W.iamsie Polskim", aby nas 
odwiedziły. Nasze towarzystwo żadnem 
zaprnszep.iem nie wzgardziło, wi~c mamy 
n.adzrteję, że i naszem zaproszeniem szan. 
towarzystwa nie wzgardzą, lecz ·nas też 
chętni: :e odwiedzą. Mamy tu dużo, Roda
ków w :Erle, którzy jeszcze dkl, towarzystw 
p.olskich nie należą, rnooe przez liczne 
zgromadzenie się bratnich towarzystw się 
niejednego z letargu obudz'i i si.ę też do' nas 
przyłą·CZY. 

Uwaga: Od godz. drugiej do pól d.:> 
cz.w.art.ej przyjmo1wainie brat.nich tJwa
rzystw, o czwartej wymarsz do kościola 
na nabożeństwo polskie, po nabożeństwie 
pio,chódi przez niektóre ulice na salę, p~tem 
prZYiWitanie gości przez przew,1idnkzące
g.o. śpiewy il deklama:cye i przemowy. O 
go:dz. 7 rnz.P<)cz.n.i.e się teatr armatorski p. t.: 
„Dz1wonek ś:w. Jadwil?;i". Muzykę dosta
wi nam ka-mistrz p.a1n Kul' k z Herne. 
Szanowne łbwarzystwa prosimy przybyć 
z chorągwiami i pałaszami. W'Stęp na sa1'ę 
dla czlJUików bratnich towarzystw wynosi 
30 fenygów, dla g.ości 50 fenygów. O Ji.
czny udzi.af w zabawie gośd i członków 
upras'Za Zarząd. (3) 

Baczność Rodacy z Deltwig, Borbeck i okol:cy ! 
„ Niżej podpisan i p.odajemy do wiadomości. 
iż Tow. św. Barbary i Tow. gimn. „Sokól" ! w 
Dellvig- z pewnych powodów zniewolone zo
stafy zmienić swój lokal posiedzeń. Odtąd 

Kofo śpiewu „Fiołek" w Reckl.-Siid (Bruch). Towarzystwo św. Barbary w Unser-Fritz nasz lokal posiedzeń ząajduje się u wdowy p. 
w niedzielę ,dnia 8 października po pot o donosu szan. cz.l'onkom, iż w niedzielę 8 paź- Jiesse, przy ul. Prosper Szan. Rodakom pole-

g-odz. 4 odbędzie się miesięczne, a zaraz~m dziern.ika po poludniu o godz. 4 u p. Loeven od- camy się .f aska·wym względom. Liczymy na 
kwart<illle zebranie, na które si ę wszystkich będzie się walne kwartalne zebranie, na które popa·rcie, - niechaj się otworzą oczy wrogom 

6QSPODAl'STWn ł;·, " 
obeimuiąca • -50 mórg dobreJ ziemi, ~J:IZ' 
3 mor~ ląki, masyW bu<iynek, chlewy i stOife
la, jest pod karzystnemi warunkami do spt~
.tania. Kościól, szkola i poczta w miejscu. 

Zdosania': R. Sperln&, Oostya. 

Dom mu rowa:ay 
z dwoma mieszkaniami i kuchnią do tego /. 5 

· dio 10 mór" ziemi jest pod korzystnemi w~n-
kami do sprzedania. "9 -
__ Ziloszenia: R~ ~perlin~,_ Gostya. 

HadzwyczaJna 

•obuwia.!!!! 
Aby uprzątnąć 

w celu uzyskania miejsca dla nad
ch o<hących towarów zimowych, po
lecam między innemi, znane d<>hr•e 
leżące obuwie. 

Dla dain; 

Trzewi.kl' ze sprzn::zk~mi, 2 35 
do czermerna , m. 

ty I 0 

Pantofte ~e skóry, czarne 2 40 
i c11erwone t~ lko , m. 

Butydo sznnrowania i z gu·& 75 
zikami, ze skóry chevre- , m. 

aux. i boxcalf, tylko 8,F O rnr. 7 ,50. 

Dla panów= 

Pantofle k~rtowe z korka-1 60 
m1 t)lko , 1t1. 

Pantone ~kbrzane, cza•ne 2 BO 
i czerwone, tylko , m. 

Trze"'1 l'kl' do sznur_ow~nia 4 90 
f.1 do czermema, , m. 

tylko ti,5(1, 5,50 

Trzewiki' do sz~nrowania 8 25 
H ze skory chevre- , m • 

aux i boxcalf tylko l 0,5u, 9,50. 

Karn asze z ~uzikarni do 5 25 
11 , czern. bardzo , in. 

trwałe tylko 6,5'\ 5,7 5 · 

Kamasze z gfilikami do 5 25 
. czern. bardzo , m. 

trwałe tylko 6;50, n 7 5. 
·wysokie •tv do roboty z okuciem 4 75 . 
• tylko , m. 

Pół~utu z okuciem 3 75 J tylko , m. 
WYPRZEDAZ 

kol~row)cb tl'zew.Aków i ontów. 
11·1:ewików Z" spr.aąc.:knwf, trte• 

wił1ów dla d1.teci · 
(orunatne, eter wone, ż6 1 t11we 1 białe) = i'Ałłdzi wiająco taaio. = 
łfto Fangmeier, 

BO CHU Jl, 
12 ulica Hochstrasse L2. 

=.-: Teilefonu nr. 12'.lli. ::-=, 
Uwaga! Rekruci rezerwiści cz.tanków jak najuprzei'.miei zaprasza. gdyż zaprasza się wszystkich szan. czfonków, po- naszym, •iż dążności ich si'.ę nie spelnil'y. (1) 

przvidą bardzo ważne sprawy pod obrady. nieważ są ważne sprawy do zalatwienia. Oo- Zarząd Tow. św. Barbary w Dellwl2. mimo tak tanich cen, otrzymają jeszc.r.e 
- · Zarząd. ście mHe widzfani. Zarząd. (2) Wydział Tow. g;mn. „Sokół" w Dellwig. b ł ~ 
Uwaga: Lekcya śpiewu 0 godz. Yi 2. Uwaga: Zarząd i rewizoriowie k.:i.sy win- W umieniu Towarz.ystw ra a • ~ 

(l} _ Sekretarz. ni się pćl godziny wcześniej stawić. franc;lsz_e_k_B_og-=-ac_k_ł_. ___________________ _ 

~CXJ;,CJ\::M'~~~~~ ~~~~CJl?.i!2~~~~i&e~>UU~~ 

~ I ·-== twdzień ! 
~ ~ ~ 

.~ dla sprzedaży m 

~ buw·a--W 
został o 

każdy ma • 
więc 

„ 
Jeszcze 

kilka dni przedłużony, ~ 
d()brego obuwia po nadzwy- ~ spo~obność tło zakupienia 

cza.i tanich cenaf·h 

SChreiber w Herne, 
m 
$ 

Ul. Dworcowa 7'9, Ba~nho.Ct?trasse '2'9. 



~~JL~!i~~~~~!ł~ 
T-nw. Sw. W tl6cha w W ettsr 11. l(lhł"i 

· MIC8Al.OWI UPIRSKIEM~ 
•raz jego dozi;i:onne:I towarzyszce ~ycla 

KATARZYNIE W A WRZYNIAK. 
~yczymy im zdrowia, szczęścia i powodzenia 
·lłk najlepszego na tej nowej drodze życia i po 
~t2iykroć wykrzykujemy: Mfoda para u i ech 
*Yie, aż słę echo po calem Wetter! ~o Vorhalli 
o(fbljc. TeiO Wam życzy cale towarzystwo. 

Zarząd. 

1l{~~l!~lł0łt:U.Ultłlt1tt»il 

Towarz. św. Aloizeco w Cottenburcu 
donoSi &wym cdo.ttłrom, iż dnia 6 paź<łzier -
nika.1 obchodzi Towarzystwo nasze zaba. 
wę wiosenną, d1a naszej mlodzłeży, ·wstę
pującej w szereg·i wojskowe. Ponieważ 
zabarwa ta będzie w zamlmtętem kółkn, 

· ' .. uprasz;ai się szan. czt..>nków, aby każ
~ postarał o kartę ległtymacyfną, z 
ęcią t()IWarzyską, które mowa nabyć 

u czlo.nków zarządu u Józefa Obiorczyika, 
ul. M-01ltkes-~ 8; Karóla Strzelcz.yka, Prie
dd::hstr. 15; u lgnru::ego Duraka, ul. Thai~ 
str. 5 i u Ignacego Jainidqego w Cotten
burg i u Maroi 1na Siek~erskiego, u. Bismar
ka 19. Każdy z czl10inków i przez nich za
pmszeni. ~ścde, muszą s.ie okazać taką 
k.airtą Jegiitymacyiną, bo bez karty ler~ityrna 
oyinej nflkt na salę nie będzi!e wpuszczony. 
f:'>..r().szę uprzejmie szan. ezlontków, aby się 
efo tego porządku zastósowali 1i przed cza
sem o kartę si·ę postarali. 

Uwap: Wahle posiedzenie odbędzie 
si~ }uż o gooz. 1 po pot w dniu 8 paMLJ~er· 
nłka. Ro<laików, którzy jeszcze nie należą 
do towarzystwa naszego proszę, aby na 
po1wyższe zebra:ruie przybyl'i .t dali się zapi. 
~ać na członków. Wdniu tym zara~ może 
bżdy brać udzi:'ał w zabawie jak.o członek 
11 pod naszego sztaindairu. O lllcmty udział 
ciło-nlków prosi Zarząd. (3) 

Towarzystwo ~imn. „Sokół" w Gerthe I 
ttr~ądza ·dirJ.iia 8 paźd.ziemWk:ai z.abarwę dla 
łłruhów odchcdzą•cych do 1\V1C>Jska. Począ. 
tek o godz. 5 po pol. Karty dla druhów 50 
fen. 1 dla gośc li przed czasem 75 fe0;., przy 
k asie 1 mr., poi 10 godzinie 1,50 mr. Mu· 
~ę dostawi .nam kapelmistrz polsili p. 
·f!t-ett yga z Bruchu. W szy,stlqch Rodaków 
z Gerthe i .okolicy się uprzejmie na zabawę 
zaprasza. Zabawa oobędzle się na salii p. 
Józefa Sokelainda. Czolem ! (3) 

Józef Klonowski, prezes. 

P•Jt'i.iilWY kealtet wyberezy 11ols1ci' na P•
wiat E~. -

Donosim~ sian. czlonkom komitetu, iż w 
lliadziole 8 paidz. odbędzłc śe pOBiedzenlc w 
essen w tokahs p. van de Loa, prrz;y ulicy Schii„ 
tzenbabnstr. o godz. 3 po pol'u{!niu: 

Na porządku obrad przyjd7Jle: 1) Sprawv 
zdanie z dochodu i rozchodu na rzecz odbytych 
wyborów do parlamentu, 2) Sprawozdanie z 
czynności agitacyjnych z poJedyńczych miej
scowości, oraz calego powiatu. 

Zwracamy osobllwll uwagę tym wszy
stkim, którzy na cele wyborcze zebrali w Jaki 
bądt sposób pieniądze, czy to przez sprzedaż 
bonów lub zebrane na wiecach w powiecie Es
se.n, aby je podlug regulaminu wyborczego § 13 
nadeslali, albo najpóźniej na posi."edzeniu wr~
czyll kasyerowl powiatowemu p. Janowi Blo
chowi w Essen, ul. Turmstr. - Także wszy
stkie rachunfti dotyczące wyb.)rów do wymie-
1rlonego czasu temuż kasyerowi nadesfać prosi
my. 

Poniewaz posiedzenie to jest bardzo ważne, 
dla tego prosimy, aby wszyscy czJ'onkowie, a 
osobliwtie prezesi I zastępcy lokalnych komite
tów punktualnie się stawili tak, aby można dać 
jasny obraz naszej dziafalności politycznej przy 
ostatnich wYborach. 
.J. Wilkowski, prezes, A. l(oilik, sekr. 

Wiec w Langendreer 
odbędzie się w niedzlelę, dnla 8 patdziernika o 
ir:Odz. 0 3 DO poł. w sali p. Knippłnga rirzy 
dworcu. 

Na por~ądłrn obrad sprawa wyborów do 
dozoru kościelne20 oraz inne bardzo ważne 
sprawY. 

O liczny udział uprasza się. 

ł'. Józef oski 
w Herne, 

poleca 

· korony ślubne, welony, pier
iełeu:ki §h1bne. broszki, krzy. 
ż1kł .złote i pozłacane z łań
eauszkiimi, lun·ale pra\•:dziwe 
siekanki, prawdziwe bursztyny 
i wiele innych meczy. 

F. Józef oski 
w HERNE, 

ul. B a h n h o fi t r. 52. 

Naprzeciw Nowej ltlicy. 

I 

~ ~ • f 

Nąj~iększy ·interes P.olski . w Waił.ne. 
Wojeieeh Chudy, 

przy ulicy Karola nr. 22 
tuż przy kościele kotoli~kim, 

poleca · 

towary kolonialne krótkie, i farby 
po tanich cenach. 

Proa .itc o poparcie, · -< kre8lo z ~zacurrkiem 

, . Wojeieeh Uhndy. ·~ 

~ F. A. SPELBERG. 
· Oberhausen, 

ul. Fryderyka Karola 14 ul. Friedrich-Carlstr. 34. 
~~~= Poleca włelkł wybór =:====:===:~ 

czysta wełnianych i pół wełnianych materyj 
·ma. na suknia, -•a 

oraz l\ ielką partyę 

resztek n.a S\.1.knie 
po niezwykle tanich eenach. 

Dalej wszelki spodni sprzyodzłeweli na zimę, wełniane chustki 
i szale. 

Parasole męzkie i damskie we wiełklm wyborze. 
Wełniane kołdry do spania i prześcieradła. 

B a r c b a D :V I s a t J D y d o p o ś c I 8 I i, 
każdej jakości i ezerokości. 

- Pierze i pnł'h, .... 
tylko czysty towar. 

P i e r j: e nasypuje s i ę na tyczenie w obecnv ś~i kupującego. 

Każdej srod7 I pl„tkn 
wielka nadzwyczsjna 

~ sprzed.aż --
~·s•eIWeh tol\·arów łokeiowyc~ i wełniany c 11.~ 

Baczność Rodacy! 

Największy i najf ańsży polski skład w· Herne, 
. a ys» aw a o · s i, 

ulica Dwo••cowa nr. li„. DERNE, BahnhoCstrasse nr. 117" 
Polecam materye na suknie rożnego rodzaju 

plusze we wszystkich ko orach, aksamity gładkie i w desenie na bluzki. 
Barchany na suknie, poc11,wszy od 23 fen. za metr. Prześcieradła. destatnio wielkie już od 1,10 mrk. za sztukę. 
Barch:rny grube na spodniki poCZ1\WSZ1 ed 35 fen. za. metr. Kołdry do spania jut od 2,95 mrk. za sztukę. 
Perkale i płótna polskie na pościele poe,;. od 35 fen. za · metr. Kołdry do spania nadzwyczaj ciętkie · ju~ od 3.50 mrk. 2111. sztukę. 
Inlety gładkie i w paski pocz~wszy od ___ &D fen. za metc. Firany, rolosy, ebrusy, kołdry 'fe wielkim wyb1rze. 

~~~~~~~~== -Wellfn z gwiazdkat IO łutów łtlko 45 fen. 
O I b r z y • I w y b ó r p o I s k i e h e h u s t e k, 

Jeiwa'bne (świetne poe11~wszy jd ed 3,95 mrk. do najlepszych. 
Fra:ueozkh i r:rarne kaźmierowe jn.ż od 2,50 mrk. do najlepszych. 
Wełniane w kolorowe kraty z frędzami jo.i od 1,96 mrk. do najlepszyeh. 
Wielkie chustki do okrycia. jd ed 3, 7li' mrk. do najlepszyca. 
Szalowe chustki jut od 88 fen. do najlepszych . 
• Jedwabne chustki n.a. s~yj~ jd e>d 4ó fe•. de najlepszych. 
Do pracy chusti.i na szyję juł od 17 fen. do najlepeyeb. 

'\Vlelkl w1ber spódnlków, 
sukienne, wełniane atłasowe z podszewką, merowe, welurowe, począwszy od 1, 78 ark. do najlapszych. Kapoty dla niewia~t i dzieci, 
szaliki, rękawieeki, pończochy i trykotarze i:olecam po jak najtańszych eenach. - Koszule m~zkie z dobrego barchanu pocz,wszy od 88 fen. 
wełn.i3na. (nor:mal) poer;~wszy od 1,16 inrk. - Koszule dla niewiast i dzieci bielizna dla niemowląt, obszewki rMnego rodzaju, koronki 
czarne, białe i kremowe. - Tillle, tiulki, rytki (i rytki kujawskie) polskie wst„tki, jedwab na fartuchy, batysty, hafty i wszelkie inne 
towary. - Ubranka dla chłopców, spodnie mę•kie oraz rzeczy do pracy. - Wizystko, najlepszy towar po cenach na.jtańszyob. 

I & • Darmo daję p1•z7 zakupnłe poezatw•zy od 15 mrk. ł I 
l metr 1-4:0 ctm. szerokiego dobrego płócienka na fartucłl. 

-



1tdlienne pi!mo ludowe dla Polak6w oa obcaylttle, pMWł~ae llWlacie •raz sprawom narodowym. politycanym i zarobko-.,. 

B cwdltenh z 'Wfłdkiem ... PWwill~ 

. 
ta kwartału aa ~ie i u listowych WJ"ll•! 
foa., a z ednoseniem do clorm 1 rnr. 92 fea. 
Poła.ki„ sapisan7 jeat .., cenni~ po.catawym 

" · · pM znakiem „t. »oi•ch• nr. 1311. 

I lllt Bite za llarc I DJczyzq I 

Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje si~ w Bochum,pr.zy ulicy Maltheserstra.sse. - Adres: „Wiarus Polski", Bochum.- Telefonu nr. Jłlł. 

RetlzJce polscy! Uczcie dzieci swe wtiienie jej ostate·czniy.ch warunków za nie 
·,,i-fiwff, cz)Ttać I pisać~ polsku!. Nie Jest konstytucyj:ne, ai oiśwmdczenie :królewskie 

·również z.a :ru'.lek•OIIlstytucy;)ne, poniewa!i 
, t}!'4il!ellł, kto potomstwu swemu zolem- w spraw.ie języka W: armili pow[edziano 
t"7~ 914 pozwołll tam, że ustępstwai są i poz.01staną wyklu-

czone, podczas gdy .ni.einależy to wyłą

Walka o szkołę polską w Polsce 
pod Moskalem. 

Komit:et ministrów rJsi:yjskich na wtor 
ww.em posieG.t:e111iu mzpatryw.ał sprawę 
vprowa~zenia polskiego języ.ka wykłado. 
wego do szkół prywatnych w Królestwie. 
tJcllwalono dopuścić w tych szkołach wy. · 
tład wszystkich przedmiotów w języku 
IJOlskim, z wyjątkiem językai rosyjski:leg<:>, 
Mstoryi Rosy~ i geografii. 

Uczniow·~e kończący takie szkoły pry
watne, ,b ędą mieli prarw'O składać egz.amiill 
dojrzałości~· w analogkz.nych szkołach 
rząoow:ych. 

Telegramyi. 
K i 1 o n i a. Na okręcie „Elsass" roz

bito kasę i pieniądze zabrano. 
K o p e n h a g a. Przy Aksauer prze

wrócił się żaglowiec. 11 osób utonęło. 
T o k i o. Japonia zabiera się energi

cznte do popierania swego przemysłu, aby 
w ten sposób podnieść dabrotyt ludności 
i 1czynić ją zadowoloną. 

Walki nan:dowościowe w Au ... 
stryo· \Vęgrzech. 

cznJie dOI praw l(orony, al.e także w za
kres dzi1a.Ja1nia1 sejmu w,ęgie:riskieg-0·. Taik
że trzed punkt oświadczenilaJ króleiwski,e
go o rewlizyi ugody z roku 1867, czynią.cy 
ją zawislą od zgody, ,innych czyinITT~ków, 

jest :nairuszenfi1em konstytu.cyii węgi;erskiej 
1i nliezaiwjsło-ści parlamentu. Przez to ITT;e 
1chce konferencya wyraz.i.ć jakoby odrzu
cała m,yśl porozumienn.a się parlairrrentów 
obu połów monarchii, chce się tyłkio 2ia

strzed1z p·rzedw z.aiwislośc1i sejmu od :;111-
!11.yieh czynników. Oświadc.ze.n!:e uspokaja
jące br. f·e}ervareg:o wobec zastępców 

praisy, inte jest wy·sta1r.czającem. - l(on
for·e.ncya stw:i:erd:za, że z.godnJe z 'konsty;
tuicyą rozwfiązanie zawikłanego polożeiniia., 
me>Ze 111'astąpić tylkiO w sejm:ie węgąerskiim. 
Należy w se)mie stwierdzić, kto był dn
radcą l(omny i kfo spowodował zajściJa, w 
druiu· 23 wrześni1a br. W sejmi.e :musi być 
stwierdzooem, czy te zajśda 111a1leży: prz.y
pas.ać wply1w10wi obcamu, kt6ry aibsoilu
tn::e potępić należy, W sejmie muszą być 
wyJaśni1one nie{YD•r:oizumienia, które spowo
dowały oświ:adc:t,ooie królewski·e. W sej
llljie też muszą być sprustow.aine omyłk1 
konstytucyjine, zawarte w oświadczeniu. 
1(1onfere.ncya zastrzega sJę w·.ęc przeciw 
dąglemu odraczan:!u sejmu węg;ierski1ego 
i doma.ga się umo1żfiwiienta1 prowadzenia 
obrndl prz.ez sejm węgierskii, jaiko też· -oid
pawiedz!il na adres, uchwa!lonyi przez sejm 
węgi.erskii. 

POOi :wpływ.ami '()lbcyma, o które re
zolu1cya· potrąca, rozumi:ano wpły,wy rzą-

W obu poł·uwach monarchii austryo- du all!stryackiego li pono talkże rządu rze-
'ęgicrsk!i·ei wygląda nie wesołv-. szy niemijeckiel. OŚwiadc:zeinie, które w 

Na Węgrzech naprięż.oine stosunki. IJO- obec zastępcy d·zi.an1nJka arrnerykańskiie.go 
iędzy Madziiarami. a rządem p01Zostały „World" o pofożeniu rzeczy na Węgrzech 

bez zmiany. ·W Austryi wre walka P'O·- zfo,żyl dQtychczasol\vy prezes mitnistrów 
iędzy Niemcami i Czechami, którn w banon fejerwary, streszcziai s·ię jak nastę-

Bemie mo1rawskiim doprowadzi1ła do po- puje: . 
Ważnych riozruchó:w, a w w;iedeńsk'iej Ra- Rząd był dotychcz:as przekonanym, 
odzie pafistwa do- scen nader burzłiwych. że k!oaliicya (stronnictwai pod Kossuthem) 

Wypadki w Bernj1e na Mma:wad1 ma olbmviązek stanowczy objęcia rządów, 
\Vpl:ymą z pewnością ni·ekorzystnie na .dal- i to 111ai p0distawie programu, który oieszyt 
~zy prnebieg dziafa:lnnści politycz!nej we.- by saę uzn.aiUiem korony. 
Wnętrznej podjęte prz.ez gab:inet br. Baron Fcjerwary •się zastrzegł, jaJw-

autscha •i· mającej na celu d.oprowadze- ·by to on redagie>wał ową część 'programu, 
nie do lroimpromisu międz,y Niemcami i 1która mówi o ug{)ldzi·e z 1867 r. Natomiiast 
Czochami t -do stworzenia na.i podstawie zgadza się calkowk-ie z innemi częściami 
tego k-0mpmmisu więkswśc1 parlamenta:r- tego pr0igra.mu. J.eżeli po r.aiz wtóry pirz.yj 
nej, zlioforuej z.e stronn:tctw umiar~Olwa:- dlzi1e do władzy, w żadnym razie 1 pod 
nych. Posiedzeniia Izby ptJselski1ej pi;zy- żadnyun warunk~em .niie będz.iie rządził sa
braly bur.ziliwy charakter a wypa!dk.i w mowładn\i·e. 
Berni.e dop110wad12ą także;' do upadku sta- Prawdlat JC'st, iż podatki bezpośrednie 
ra~·ia ugodowe podjęte w sejmiie moraiw- me wpływają ni1emal zupelnde dio ikas rzą-
~1:n i w sejmie czeskim, wskutek cz.ego d\o.wych. Ale podatki pośrncL111ie dają tak 

'1llicż •i1 sesya z1mowa austryac:kiiej Ra- dużą sumę, że dzięki. nim rząd może spra
y Państwa inie obiecu~e dodatnliich wy- wować obow.ią.zki ·i utrzymać w ruchu ma 
ków. · szyinę państ\V!QIWą. 

Takie plOfo~enie w Austryi ·pomaga Baron fejervary spodzli.ewa: się, że 
atura1l.nue Madz.iarom zwłaszcza że zjedno kJOronru zanvier:dizi jego pmgram reformy 
~=~i posloMe opoz

1

yicyj,ni1 pod przewo- wyborcz,ej i że d:zięki temu prograa$Wi 
'lluctwem l(ossutha nie próżnują. skupi koło siebi1e wi1ększość. Owlal .w:ę-

, W ubiiegly wtorek na k.ooferency,i 'PO- kszość, •OOwe strormctwo rząd•owe, usu-
8~0w wsz,ystkkh stwninlidw w Bu<lapesz- n.ioe m drugt plan sprawę \V10jslrowią. U
J.!te Przyjęto następujące rezolucye posta- waga całego :narodu skupL się na.i zagadnie'. 
"Wi.orne przez Kossutha: 111dach g;ospoda1rczych, społecznych i cy-

.· 1) l(onferencya pochwala postępo- wlilizacyjnyich. Wówczas - zdan'lem rzą 

23
atiie PrZYJW!ódzców poWIOllanych· w dniu du - sejm musi wrócić na tory p1racy nar-
llrześniai do· króla. mamei. Wrerrrość · anni1i· st.odi wyżej pooad 

tJ' 2) Co dlo politycmei treścM ośwti:adicz1e wszel'ki1e zwątpie1ni1a. l(orona m.:iiże pole
~~ ~rólewskiego z dni:1ai 23 Wirześnńa o- gać lfla ann'ili. Tak ośwńackz.yil Fejerwa1ry. 
t ra111i·cz:a: 1si~ lmnferen:cya do oś~iadcz_eniia, DoiWchczas iednalrorwoż Jl(ie uc·zyniono 
~ l>rZYJęc1e nadania utworz.erna ga1b11I1etu na! :Węgrzech kroku, 'któr}rt sprowadziHby 
\:' i>o?stawiie za1Wartych w .niem wa:rwn:.. fa;IG:\b~t zmianę w stósunkaich. 

f\V, · Jest dla wlięk,s1JOŚci t1110raltią; nlelt1o- Tymczasem wri>adlU auistryo-węgler-
~tl\\>nśc.i~._ l(o.PLfereheyiai uważa: całe ~- skiie ~·· niadal urn'YslY, daleko po ·za 

Oll<)W'aln1e wobec· W.iększośoi, oraz pasm. g.ranilcalm1 Austryi.. ' ' · 
' ~ • ~ • • • ł • 

Z powodu niedaiwnego sp01tkanda Się 
oesairz;a: Frands~ka Józefa.i z królem angli1el
skiem Bdlwandlem zwróci'ł na siebie uwagę 
głos londyński.eg·o dzieilllnika„Standard", 
który pisze: Spodziewiamy się, że y.ri spra. 
w11<e ze:riwall'Lai łączności ·z Austryą, żaden 
węg:ierskd mąż stanu nie d.ai sfię lekkomyśl
n~e porwać wlohe,c podobnego przykładu, 
jaki n:am dają dziisiaj kraje pól·noone. Kra
je p0łożone na północnym półwyspie nai
r.aż.one są tylko na .ataki nieprzyjaciół za
granicmy:cn, podczas Medy obS.zar podle
gający cesa.rzowi Franciszkowi Józefowi 
rozciąga s'.'ę od śmdko1w.ego pu1niktu Euro
py, aż do kąta na Balkcunie, i gdyby Wę
gry o:siąg.nęły .niezależność, cz.esi też inie 
daliby si:ię nakł()lnić .do należe:nda do pań
stw:a. Osamotnione austryaicko-n'iem1ec
kl:e kraje, byłyby zmu.s:z-01ne przyłącz!yć się 
do państwa Ni1eimieickieig-o. Węgry niez.a
W;isle z.yska1łyby to, że ·z wspókzy•nini:ka 
państw.a wieffki.ego, spadłyby do rzędu 
drugi-eg-0·. Oslahienile Węgiie-r bylo'by .niie-
szczęścj.em Europy. · 

V~ ryle plany ~·niem:eckie. 

się wiszdldej styczności z tą sprawą, lecz: 
przyzmla, .że ktoś mógl ina wlasnią rękt 
prowadzić tego .rodzaju robotę. Ooś wlięc 
mus.tali>\ w tern byc. 

Myśl z,wabiain•ia polskkh gospodarzy 
za morze zai pomocą sprzedawainlia iD 
rzeczywiśc·te dobryclł gruntów za umiar
lrowaną cenę musiała powstać w głowach 
hakatystów, gdyż memcy tutejsi, mało 
się :ilnteresują poliityką europejską, nie 
:umłielilby mówić ·o tern talk sz.cz1ególowo i 
tak zgodnie z interesamd polityki, pruskli.ei, 
gdyby .i.eh nie nauc~o tego w Europie. 
t Sprzedari gruntów jest w Amennce 

t~k1oi bimesem, bez żadnej dJOmiesz.ki po.. 
Mykii. J eż.e.Ii Wlięc ktoś tu u :nas w'trąc.a 
politykę 1do takiego ·interesu i umie t.ak 
dobrz.e uz~dniać swoją robotę, jak owi 
Niemcy w rozmowie ze związkowcem 
można i należy przypuszczać, że jaikaś ta
jemndcza ak·C'ł''a w tytm 'kierunku iistnieje. 

Nie mogąc dojść po nitce do kłęp:ka 
bo się nitka urwała, Zarząd CentraJn.y 
umai za. dJ01bre ogtos.hć to, o •cz,em si-ę di:>
wiedz.ial, d:z.ięki ludztom dobrej woli, •il· o 
istrziedz rod.alków w kraju, aby siię nie da
wali lapać !1131 żadne QbJetnice dlobrych i 
tamiich .gruntów w Ame1ryce. Kto ma: w 

Czytamy w aimerykaińskiej ,,Zgodzie" kraju kawałek ojczystej ziemii, 111Jiech sit-
orga;nie tarntejsz.ego z:wiąZ.ku narodowego: dza na nim i pmcuj·e, a nie słucha ża-

Przy·µa~ek z:rzą;dziił, że . silę udało dn~h.·agentów, którzyby g.:> zachęcali do 
wpaść ina trop nowej sztuczki ruemieckiej, emigracyi pod pozorami Uftwego zrobie
wymyślonej przez. sprytną haikatę prze- · niai majątku~ 
ciw up0irowi1 patryotycznemu ludu pofakie- Risma polskie krnjow.e prosimy o po-
go w pmskim zaborze. wtórzmi1e tego ostrzeżenia. 

Prz.ed pairu mde'siącami piew;ien po- 1 !:___--------~--!2S 
ważny; j wia~o~diny zw.ią~k·O•wiec SJ>?1- Burzhwe sceny w austryacldeJ· 
kał prz.ypadk.N~m w. hotelu Jiednego z w11ę-
lkszych miast amerykański.eh dwóch Niem- Radzie państwa 
ców zajmujących s:•ę sprziedażą gruntów 
emigraJntom. W toku rozmowy wykrylo 
się, że istnieje jakoby: ściśle zorganiz,oiwana 
iakcya, n:rrająca ,111a celu wywabiać z Po
zn.wńskieg:o a z, · Prus Zadh1od111kh naj.te
psz.e jed1nbstkii, z. pl()mliędz.y ludu polskie
go i ulatw:ać im przesi!edlenńe się dlo Sta
nów Zjednoczonych i uabycJa_, tu dobrych 
gruntów ·za niedrogli.e p~eniądz.e. Hakaty
stom idzie, o to, aby pozbyć się takich 
·ludzi, którzy prz.ez swói mzum, ipatryo
tyzm ii; gospodarność stanowią n1~eprze
zw,yciężoną przesikoidię w zw.alczainiu pol
skości. Rozbić tę zwartą falaingę roLnl
ków polski,ch, wyłorwdć z pomiędzy :nich 
najlepszych, wykupić ńch ziemię, . wysłać 
1i1ch za morz,e, a osadzić n1ai ioh, miejsce 
Niemców - oto plan, z jakim w1dch()
ceni a:gooci niemieccy zwierzyLi. się przed 
uwym zw.iązkowcym, inie podej.rżywając 
w.cale, że ma.ią przed wbą zadeklego pa
try10tę poi.Iski.ego ,j'° specyaln•ego ,nieprzyja
'c.iela Niemców. W swej gorlLW10śai1 zwer
bowani.a przygiodnego z,najomegio dla tej 
roboty agenr,J naiw.ali nawet pewną f.irmę 
w Chicago, która mialai jakoby się tą 
spralWą bardzo interes·ow1a1ć. 

Zw:ązkowiec spelnii1l swój obowiązek 
J podztieliJ się -natychmiast swojem od'kry
clem z naj:bliższem sobie p;smem pol'Skiem 
(„l(uryer Polsk.i" w Milwaukee, Wls.), a 
to pismo z.aw!iadomił0i Zarząd Centralny. 
Za:rządi zajmował się tą sprawą na tajnem 
poSiedzeniu i zaiw'iadlOlmil Cenzora. Dla 

· wliększej pew10ośoŁ uzyskano od !nflonmai
torai zaprzysiężone ·zezmm·ie (af:idavit), że 
wszystko to, oo komunikuje, jest prawdą 
i że słyszał to wszystko od agentów nli-e
rniookich. 

Prezes Zar~du jeź<l'Ziil siattn· do są&ie
dnr.legp mi;aista dla przeprowiadzenia śledZ
·tWla, ai sekEetarz gener~y . prowadzd 
śłed:Ztwo w. Chicago. Ośtatę(!1.Cllie. mie 

· Wliele się idbwiedziano. Ag.enci: riierrtieocy 
spostrzegH sre ; te Wpadlf ·w pułapkę ·i 
znr~li, finnai zaś chfoagowska wyparta 

·zaszły tymj <lnti·aimi na tle wałk\i zaciię
tei, która toczy się pomiędzy Czecham: a 
Ni·emcami, a ostatn:o dJOprowadzlilla do 
wlieillkich d.emonstracyi w Bemie moraiw-
sk1m. · 

Po zamknięciu dyskusy:i politycz.nei 
w Radzlie państwa 4 b. m. wybrano mów
cą j.enerałn,ym hr. Sternberga zali:czające
g1<> Siię d•()I radykalnego str:oamictwai cze-
skiego'. • 

Omawiał on zajścia berneńskiie i zairzu 
· cal prezesow'i ministrów hr. Gautschow1i 
że nie za,Jrnzał wieca niemiiecki,ego.- Naist~ 
p.nife polemizował z p,)S. Lecherem; który 
mówlil o ·nfobezp1ieczeństw1i.e reipuhtiki, szla
checkiej na Węgrzech i twi·emdzi1l', ·jakoby 
republiki byly najwiekszem n:eszc·zęścilern 
narodów p-rzyiczem wska~l na przykład 
Polsk.i. Poseł Lecher - p!Ol\vriada hr. 
Sternberg - poruszYl tu głęboką · ranę 
J'i1i 1eszczęśLiwego narodu polskiiego, które
go -szlachta krwią i; mienliem b~Jlłl!la na
rod:01Wiośc.:1 a· w obroni.e hioooru swego na
rodu przez tyle <lzliesiątek lat bronńfa si~ 
p1rzedw trz.em po.łączonym. mocarstwom_ 

OlośnYJ poseł wsze·chnfremi.ecłq Wiolf 
wola: Tego Polacy nie zrobiU. 

Hr. Stemberg (dro Wolfa): Panie, j.e
~eli. Pan jeszcze otworzy gębę, toi painu 
21oowu poszle dwóch żydów jako sekun
dantów. ( Ogromnai wesolość, rozmaite 
okr:zyk.i, · .n.iep0k6i). 

Prezydent hr. Vetter wzywa posła 
Sternberga, aby się mtiarkowal w 'Swyda: 
wy,rażendach. 

Po.s. Sternberg: Pos. Lech er nie mo
te pojąć, że naród polski jużby dawno nie· 
istniał, ara pod knutem rosyjskim, ałit ' pJd 
pJkelhaubą pruską, and: pod gtłupotą austry 
:acką (wos::>lość, okrzykii), gdyby nile by
łQ szlach4y po:lśkiej, 

Pias. Wolf ,,Sacrament"! Polacy~
kujcie! 

Pos. Sternberg: Panie, d.:>tStamesz pMt 
ooemnie dwa razy :w twairz! (ŻYIW~ glo
sy oourz.enia, protesty). 



!U. Wołf:- Ja.i przceoi.e:Z tego c.zł>wie
~ me będę ara: serYQ traiktiow'al I 

Po. Holainsky: A któż pana. meru: na 
·sdrYOJ? Pair~ miesięcy siecWrateś pan cl
-11ro, a teraz przed wyoorarni1 rob\isz pan 
G1oW'u skandale. 

Pos. Stemberg: Pańska choroba cu
k&OWa już nrinęla? - Dr. Lech er 1Xiiaje się 
nie rozumie dobrze sprawy 11 IIlie z.niai war
toścńl szlaichty. Jeżeli 0111J uważa bair. Lud
-wi.ilgstorlfai za sy;mboJ naf'Qdiowego szlaich
~a, to pojmuję, źe wydał tak nlisk,i\ sąd o 
szlachoie austryackiJej 1 wogóle o szlaich
Qie, · (Rlozmaite wykrzykniCki, ni,epokói), 
fdi1.rż je'stt0i taki czfoiwrek, który, jakkol
•iek sne<lzJiair na laiwiie milniisteryaJlnej ... 

Prezydent p'rzerywa mu ,i oświadcza, 
ite inie pozwioDi Stmbrgow~ w ten ·sposób 
a\a)kować czl1rnnków Izby. Przyw°'luje go 
"Wli.ęc oo p.arz~dku. 

PP.s. Sternberg: fa wcale 1niie atatko
""'alem. Priotestuię prz,ec.iw przY(Wolainiu 
mnue do porządku. 

Pos. Wolf: Ależ to prz.eai1eż wszystko 
ełdno, oo Sternberg móW!i ! 

Pos. Ster.nbcrg chwytai stojącą obok 
aile,gp szklankę wody i rzuca w twarz 
Wiotlfo:wi. Glośne oburzienie; widu posil ów 
z; Iewfi.cy śpi1eszy, ku SternlbergiOW!i, wola
jąic: Precz z nim! Nie wiomQ dailei mó
wić! To nie uch-Oldzii! Nie pozwolimy na 
tałGire rzeczy! ~ t. <l. - W .cailej izb1e Wliełka 
wrzawa. 

Pre.zy;dent (do. Stemberga1): Przyw\0-
łuj~ pa.n:a do porządku. T101 jest iskamd:alt
cz.ne z.achowan\ie r ubolewam, że 1n1te mam 
zaidnegiO tnnego środkai dyscypfilnarnego 
do dyspozycyJ, wobec taikieg<JI za:chowa-
11ia. 

Podczas tego w Izbie ciągle pamuie 
wvelka W1rzaiwai. Glosy: Koni:ec ! lmniec ! 
Nii'e 'WIOhI110 mu 1d.0ilej mówić! - Prezydeint 
-wioiąż dizworui i wzyrwiai ·do s.poikioju u zwra
ca się do Stem1berga z w.ezwaniem, by da
lej mówiil. Glosy protestu i wiołanJa: 
Koni'ec ! Ni·e wo1Ln1o1 mu dailei mówić!" 

Pos. WIO!ff: Bosiedzenie z:amknąć ! Nfo p-01
-

,;wdllimy, byJ rzuicaioo szikl~:karnli ! -
w ,rzatwa trwa .ruteuistarnia, tak, że prez:y-
4ent iprzerywai plOsi:edzinłe. Postowi1e u
·~aią si.ę dop.i'.ero, gdy Stern!bertg oipu
jcjlr salę. 

Bo calogodzLrunej przierwńie prezydent 
•twlorzyl na nOWlO @tsieid'zenlie li wyraził 
ncmown~·~ ll1Jajglębsze ubolewainie, z, I>OIW\(}
du postępku hr. Stembeirgai, po którym 

1apoidz.ile1wai si:ę, że Izbę przieprosi. Zwra
~ca się przytem dO faby z, usilną prośbą o 
arzestrzegainne W!Olnoścri' sldW"ai: - (Oklaską 
u~ prawky, ż;ywe 1protesty u1 Niemców.) 

Piosel Sternberg pooownJie z.a1brawsz.y 
"'(fos, wyraża wobec lz.byi u~olewaini~, że· 
"WI obronilel ikollluecmej dał s~ poflWac do 
11mepa1rłameJntameg.o postępku. (W,rzarwa, 

„ Panna do lowarzvstwa. 

lH) 

· ( fliu •~ls~iw). 
! . XL 

- Ałleż do licha! mam oo to lekar
•s,two! - rzekl niagle Jwlian po chlwilU mH-
-~ 

- Ml.ersce? - zaipytalai z zyw<>ścią 
Oalbryeh. 

- Talk a mwet dlolbre mi1ej~e ... 
~ ~i~ mogłabym j.e z.aj~ć? 
- Choc.by odl dllial d!z:iiS!iejsz.egp. 
- Byłoby to zbyt wiele szczęścia. 
- I robić będziesz to tylko, oo mu-

s.iisZ umieć w;ybornie.„ - 1odrzekl Ven<fu
.ie. - Właśnńe poszu1kują painnyi dio torwa:· 
rzystwa, lekt.orkL 

- U kogo? 
- U matki barona, któregni jestem 

cdowlilekilem ·zaufain.1ia ... 
- I 111a2ywa się? - zapytała Gabrye-

h. 
- Bairo.Il.OWla! de Oa:renmes. J·ej gyn je

dyny, pain Fillip die Gaire\l11I1es je'st moim 
pcy.ncypalem. 

- Baront0wa de Gaflelrmes !... - po
wtórxylo dzieiw.czę z' mimmviolnym dre
~z:am. - Czyż ona n•e jest kreWJną hra
biego de Vadans? 

- J.eg-o rodzlona siostra... JakJimże u 
Ulcha sposobem wńesz ro tern? 

Gabryelia! odpo;w1iiadla,ja,c, z.arum~{et'l\Ula 
-:się: 

,_ Słysza.il.am o niej u margraibiin:y de 
1BreJ1JI1es.„ więc to OnaJ wlaiśn,te potrz.ebuie 
1j:talłllllY' do rorwairzystwa? 

- Onai saum, siostrzy.cZiko.„ 
- Ale czy ie isię po@baro? 
- J.wk mi z<kłd-e, mogę cie 1'1lipewnić, 

~ tak.. Baronowa mne zna ,t wJe, że łeJ 

protesty). - POstępe.k jego nie mail tendan· 
cyi politycrnej d był tylko aktem obrony 
koniJecz:neJ przed tert>rystamv pairlamenitu. 
(Zywe protesty; u Niemców. Wrzaiwa). 

Prezydent odłlierai Sternbergom głos. 
Stel"nberg wciąż rwolai: Ape1tuję do Iziby! 
Pr.ezydent ośw.:adcza, że apelu w WIYPad!ku 
W1Y1kdnywaniai władzy dyskrecyonaJ!nej 
n:iema, poczem wśród dalej- trwającej 
wirzaiwy, posied'zenlie zamyika:. (Żywe o
krzyki ze strony czeskiieh ra<ly:k:alów 'i kil
kw Ml(}doczedhów). PosłO!Wlie 1>Q'ZIOstaiją 
jes7Jcze czas iaikiś w .ielkim wziburzeniu na 
sa,!J. 

Zachawaniie się prezydenta! Iziby hr. 
Vettera po:dlczais tych zaiśić. z hr. Stern'
bergliem bylo taki1e, jak gdyby hir. Vetter 
ustąpil przed terroryzmem Niemców, 
zwłaszcza P,0tsla Wolfa. POłSel ·Wiodf ohi
gle wyikrzy.kiiwaf ·W Izb.'e, że nie przyj1mu
je żadnych na•pomnień ze strony przewo
dlnkzą:ce go. 

Kolo polskie i posilO'Wlie czescy byli 
oburzien.i na hr. Vettern, że uległ 1I1ap-orrowi 
Nuemców. 

Dn.i1ai następnego hr. V.etter naipr.arwil 
bląd, oświ1aidlczył, że zioobi1ł pomy:lkę d u
<lz.i,e·Lił ponowni'e g~osu hr. Sternbergowi, 
który przeprositwszy raz jeszicze Jzbę oo
ko-ńczyl IDQIWę bez wypadku zaz.naiczają·c, 
że .narodowa szlachta jest podporą muwldo
wei ~ly i kultury. 

Echa pn wyborcze. 
„ORĘDOWNIK" 

obstaje przy tern, że Polacy przy wybo
rach ściślejszych w Esse,n powinni byli 
głosować na centrowca i twierdzi, iż Cen
tralny l(omitet Wyborczy Polski na· Rzeszę 
niemiecką już raz postawił za zasadę, że 
w podobnych przypadkach, jak w Essen, 
należy głosować na centrowca. Dalej zaś 
P)isze „Orędownik": 

„Dziś nikt nie wJe, co się stało, bo po
dług wiadomości nilemieckich gazet Polacy 
J przy ściślejszych wyborach głosowali na 
centrowca, na socyalistę także gtosowali, 
co już przy Pierwszych wyborach tak gło
sowaM; w:ielu się od głosowania wstrzy. 
mało, nikt wi'edzieć nie może. To zna
czy, że organizacya wyborcza w Westfa-
lii }est zupe·łnie rozluźniona„ · 

Tak dosłownie wnioskuje „Orędo
wnik" z pisaniny gazet niemieckich, na 
której zdaje się bardzo polega. 

Z rozmysłem nie rozwtęzywaHśmy 
wagif do wszystkieg-o, ci pisała część gazet 
w Polsce przed i po wyborach w Essen, 
gdyż dla nas stanowisko Polaków na wy
chodźtwie i władz wyborczych wobec od
bytych co d'opiero wyborów w Essen by-

syn bariOOo mnie szainujie... Re:kometnldla
cya moja będziie mli,al,aJ u Jn1ei: wiagę. .. Zre
sztą ,do1wremy się n:atychmila.1st, czego sie 
m001y tr.z.y:miać... Chodzi· o to, żeby żadna 
ma IJ1li1e uprzed.2'[/lai cię. 

- Cóż robić? 
- Cóż robić ? 
- Udamy sie db bar..:mowej. 
- Gdiz.te ona: mie·szka? 
- Na u1llic;y Madame. 
- Zaiprowadzi,sz mniie? 
- Naturaln.ile„. 
-- Ale moje rz.eczyi? 
- Od!zńeż one są? 
- Nai dzi'.!ed~ńcu okol o lotyi IO'd.'źwier • 

iJlieg-0. 

- No, t.o ooźwterny !będzie kh piłll1o
~. SWJdlajmyi dlo doróżkD ~ iedrźmy do 
pan~ de Oarennes.. J eżieliiJ cię przyjmie, 
pawródny mbr.ać rzeezy. 

'- Jedźmy! 

Spotka1U pustą <lorożkę. Juttairu i Ga
bryeliai .zajęli w '111iej miejsca. 

Biedlne dizfoc.ko gwałtowne czynjjlo 
rnrysiloota, alby m:!eć munie sJ)łJikojną, ai na
wet wesofą oo nlile bez wi1elki~ego jednak 
udawało się trudu, strasz.ny nJi.epokój bo
wiem uofo;ikal j,ej pierst 

Wimdomość, podJaJnJa przez . .f L~ruro" 
spadla m nd.ą j.ak piorun. - Raul pod cię
żarem ta:k -przerażaJącego oskarżenia! Raul 
w wlięzieniu ! 

Nie wątP,ila ~ ·m chwilę o jeg'OI 1111'.ie
winfoości, cóż kiiedy spraiwń1edliwość miala 
go za W:Ln:negtO, portl:eważ go uwięzdono. 

Biddlne dzliieiwcze praigmęroby wypyty. 
w$ Jwti:a!na, lecz nie śmialta; ukrYiMl.iąc 
swój .niepokój, c!lci\Vahłi w gllęb-il serca ca.Ją 
swoją boleść. 

Doroilra stalnęla prz;y trotuarze m ufi. 
CYi Madame, przy d'rz:wtiach dlomU', noszą
c~ inu.mer 50. 

ło nafmpełniej Jasne. 
Tylokrotme też ogwfetfillgmy w arty. 

kulach naszych oraz korespondencyach 
czytelników połotenie rzeczy, młanowwie: 
ważno~ć stanowiska odpoW'Jadające&o &O· 
dno~cl narodowej I interesowi narodowe
mu, usposobienie Polaków na wycho
dźtwie, ai wrieszcie, rzecz nader ważna, sta 
nowdsko hakatystyczne tutejszych fila
rów centrowych, że i dla prasy w Polsce 
co do rzeczywistego położenia rzeczy nie 
powinny były istnieć dwa zdania. 

Kto na w~adomości z obczyzny 
uważał lub kto naocznie przekonał się o 
położeniu. rzeczy na wychodźtwie, wie
dział też, jakie stanowisko zajmą Polacy i 
był zniewolony przyznać, że stanowisko 
to było jedynie racyonalne - uwzglę
dniając zawsze naturalnie przy tern inte
res narodowy wychodźtwa. 

l(to zaś pragnie przeforsować swoje 
osobiste zda~ bez uwzględnienJa rzeczy. 
wistośoi, powzięte nieraz jedym"'e gwoli 
oponowania, temu pomódz nie można i 
dla tego szkoda czernidła drukarskiego -
zdania tego nie stosujemy absolutnie do 
„Orędownika", o którego d'obrej woli 
nie wątpimy. 

Twierdzenie „Orędownika", jakoby 
Centralny Kom. Wyb. Polski .w Poznaniu, 
do wypadków, jak w Essen, powziął za
sadniczą uchwałę, jest najzupełniej mylne. 
Uchwała taka może zapaść tylko Jednogło 
śniie, a przedstawiciel obczyzny, który był 
dotąd na każdem posiedzeniu odnośnego 
Komitetu, nigdyby u taką zasadą nie gło
sował, ponieważ tutaj 2ie względu na go
dność i interes narodowy decydować nw
żna tylko w każdym poszczególnym wy
padku z osobna. 

Co się zaś tyczy organizacyi wybor
czej w okręgu Essen, o której na podsta
wie zdań gazet niemieckich „Orędowruk" 
tak niekorzystne wypoWliada zdanie, to 
była ona pod każdym względem wzorowa. 

Był dobrze zorganizowany komitet 
powiatowy, by1ły komitety miejscowe w 
każdej miejscowości, w której znajdują się 
Polacy. Wszędzie były 2 lub 3 wiece 
przedwyborcze, odbyto prócz tego wszę
dzie po k!ilka. posiedzeń, rozrzucono kiłka 
dziesiąt tyiSięcy odezw ·i t. d. 

„Orędownik" powinfen był zauważyć, 
że są ludzie, którzy mają interes w poni!.. 
żanłu tego, co stworzyła obczyzna i oni 
to rozgłosili niestworzone rzeczy, których 
prostowanie po ostatnich doświadczeniach 
uważaliśmy za zbyteczne. 

Nie uwzględniano przy ocenianiu li
czby głosów, że na obczyźnie znajduje się 
wiele ludzi młodych liczących od 16 do 24 
lat, awięc do głosowania jeszcze niie upra
wnionych, pomieszano liczbę dusz polskich 

- To tu - rzekł Velrldlame - łtdź prę-
dko. 

- Czy ty ze mną nie pójd.ziiesz? 
- Nnepptrz.eba ... 
- A jeżel[ pam de Gareinlnes 111:ie zech-

ce mnie przyjąć? 
- l(azesz jej pawWctzLeć, że przy.cho

dzisz Wi moje.m imienrru i że jesteś moją 
siostrą. Przyjmie aiię tIIatychmia1st. 

- Obaiwi'am się, cz,y jej 'Się podobaim„. 
- A ja zaręczam z.ai ~nie„. 

SpiM!sz: że si~ m~ly; tchórzu... Idź na trze~ 
cie piętro, drzwi na praiwo. 

Gabr}"elai wysi.adla z dorój)ki, przestą
~ próg dbmu i weszla na schJKi'y1• 

Dośiwrilad:czata strasznego wz.mszoolla. 
Je}spotkanie z Jubianem, spoitkan~e 

które. przypi-sywala jedryin:ie przypa<lkowli, 
wprowadzić ją milało dO dlamu tiO<.l'z,iitJy 
Raula. 

Cz~ to 1ni1e byto dziWiJle? jak gdyiby 
jaikli'eś przeZiniaiczenie tajernniiicze. 

Na piętrze wskiazarrem przez Jufii.aJna, 
Gabryela zatrz.ym~ta slię i z.aPrz;.wtort'iita. 

Służący otwlc}rz;ylf drzwi~ 
- Paini ba1rool01Wla! de Oairennes? 

zapytała drżącym głosem. 
-Tuk, tutaj, proszę paintenki. 

- Cz.y mogłabym z nią się w1id~ieć? 
- N1re wjem, czry; pan~ ibairotroł\Vla mo~ 

że prz:yijąć„. n.Dech mi pairui da kairtę ... 
- Nre mam jej. 
- A więc powred.z mu pamii swoje na-

·zwnsko. 
- Pani baronowa 1nigidy nLc o mnie nie 

słyszaiłai. Przy1chodlzę, ·pot]iewał mnlie dlO 
Jllilej ·PrzystalOO, zape"Wln~ając, że ~ po
trzebuje panny do towarzystwa, pragnę 
Vłlięc ofiarować jej moJe usługi. 

- WeJd'ź pani ,i zechaieJ zaczekał„. 
uprzed~ panią baronowę. 

GaJbryelai w.eszla <ło przedpokoju, u
siadla na 1awce. 

Pani de Garennes. jak w.Lemy. uprze.. . 

w obwodzie Essen z liczbą wyborc6.., 
uwi&lędnfono, te po ostatnłm strejk,1 

auje bieda. ie włelu robotDilków Po 
się wyprowadziło, że wlelu jeszcze 
wsze wskutek różnych okolfczn~cl 
nosJ słę z mjefsca na miejsce. Nie 11w 
dniono dalej, że Polacy w Essen są ro 
szeni pomlędzy wielk21 masą nlemeów 
przy najlepszej woli i wySiłku nie 111 

1 

byto obsadzić wszystkich lokalów w 
czych przy tak niekorzystnym s 
rzeczy, zwłaszcza jereli liczba tych 
łów jest nlezwykle wielka dla 110 tr 
cy uprawnionych do głosowania. 

Nawet u niemców, dla których z 
nieczności walka o mandat w Essen 
wtelktie znaczenie, nie było takiego 
teresowania przy wyborach uzupeł 
cych. I ten moment psycbologiczn1 
względnić trzeba. Jeżeli liczba gło 
polskich llllimo to wzrosła, to uważatllf 
za objaw nader dodatni, który zachęct 
dalszej pracy. 

Przy wyborach ściślejszych P~ 
usłuchali g'łosu władzy wyborczej, jak 
bie tego łel)iej życz}'lć nie było m 
mimo, że socyaliści i centrowcy ruez 
kłych używafii sztuczek, by wpr-0wa 
w błąd wyborców polskich. 

Centrowcy na każdym kroku st~ 
się rozbić sołidarno§ć Polaków, zw łasze' 
za pomocą kSlięży giennaniutorów, lcttr.q 
są wszędzie gorliwymi agitatorami eł!!· 
trowymi. 

Przed wyborami centrowcy cT!ołofl(H 

w tym kierunku wszystkich sił, teraz ~ 
ją również interes w tern, by się eh 
w odpowiedni sposób, że robota ich ""' 
komo odniosła pożądany skutek. 

ZazEaczamy tylko, że organ gew~ 
rajnu wychodzący w Essen pod tytrdell 
„Górnik Polski" krótko przed wyboraai 
rzucił się na „ Wiarusa Polskiego" i jegł 
redaktorów, by obrzyd.z,ić Polakom WSZIJ· 

stko co polslcle, a p. Antoniego Brejsklelo 
zelżył więcej niż po ulicznikowsku, zwn. 
cając się zarazem do p. Brejskiego, Iły 
wn.iOsł za to skargę do sądu. W ten spe. 
sób chciano dodać wstrętnym wyzwisk.et 
znaczenia, wiedząc, że przed wyborni 
skarga nie może być załatwioną, a po Wf· 
borach odpowiedzialny redaktor owett 
piśmidła cenfrowegio choclażby się do wk· 
zie.ma dostalł, szkody ztąd nie poniesi~ „ 
kieszenie magnatów centrowych dla ił· 
kich celów są dość zasobne. 

Ow „Górnik Polski" powołał słę •· 
turah1Je przy tern jeszcze na gł<>sy dwKk 
gazet z Polski, które napadafy swego CD· 

su na „Wiarusa Polsk!mego", a rozrzucou 
owego „Górnika Potskiego" za pieni• 
centrowe po wszystkich domach polskłdl. 

Że po tych i 'innych wysiłkach ce1trt· 
wcy mają interes w te~ by pisać, że Wf· 

dwną byla przez syina. 
Nie mogla inaczej postąpić, jak przyW 

Grubryelę, -chociaż zd'Umionar była iszybke>· 
ścią~ z jaiką Jnteres too byl popJXYWadzaaY. 

Sluźący dostal rozkaz przyprowame· 
lłllia jej do salonu, poszedil po mą i wprro
wad·zil ją. 

Baronowa czuła silę bar1Cl1zo poro~ 
mą, 1j przy.znać należy, że WJZ.rus2.ooie ta li· 
gdy. W.a!Żllliejszych nile rniiato po!WIO<lliW. l 

Brzy.bycie oo fl!rej Gabryelr, cór.kit jej 
brata, d!zi1ecka, którego ·sa!Int) istrui.enie ie>· 
zbaw'.ć moglo ją f Fi:liipa talk. gorąoo uprit
ginli<mego spadlku, <lila otrzyim~ iktó~ 
Fi1ip nae oofnąl si~ przed! zbrodlnlią, bY~ 
rzecziywiśai1e wry.paodk~em niiemaif.ej wagi. 

Gabrye!la: pam:mo swej natura1Bnei lit· 
śnriarośd d J)Omlimo zaklopotand.a sklanifa 
się baron~ej z wielkim wdziękiem. 

- Je'st laid!nia, d~i;ytngOW!am dJ ~ 
WJnraż'a! 1:1nteligoocyę... - myśl aa~ pa:n& dt 
Garen:rres - l>OiCZem rzekła! gl0Śl1i0 z 11· 
śmdecłlem pelinym tyczłiwdści: 

Chdajłaś ze mną wid7Jieć się mJojBJ ~
nioolro? 

- T<aik jest pall1/i„. . 
- I cóż 'Za powód sprowadzaJ oo ntme 

painii·enikę? Ale przedewszystkiem pro!R 
usiąść. 

- Przycłrodzę dlo paini barooowej, abY 
spe~niać przy niej ooowiązkn pannry do ~ 
wa:rzystwa. .. Byl.aibym szczęślilwą, gd,tJ.Y 
imruie piaini przyjąć zechdiala. . 

- l(tóż cieb~e, moje dz.iecię, d<> ~ 
przysyła? 

- Mój brat, JuMaln V emdattne. 
- Julia!n Vendame, czy nie kametdr~ 

·ner mego synai? 
- On sam pani. . 
- PrzypiOmiinam sotii.e ilstotnlie, ze 

wspamliinałam filipowL o zaimiarze p~· 
jędiia lek1l011k.i.„ Czy ·bytaś już gdzie~ 
do towarzystwa, m()je dziedę? - ~~ 
b3mooowa1, -chcąc ofcM.ać, te nrie Wlie z g6 ' 

·O nQoczem, 



słlkł owe odniosły skutek ł nawet chwaha 
Polaków z powodu wyborów w Essen, 
aUy człowiek mający, poloiedla rzeczy 
Z'Qlełnłe zrozumie. 

Dziwimy się tylko, że mimo tak u. 
o;i!U)'Ch wy·padków, które wyjawiły o. 
liładę i rcU:ne manewry centrowców, znaj 
daw się Pnlacy, którzy do ·owych fałszów 
e:emtrowycb przywlęzują znaczenie i na
wet aa nich opierają swe zdania. 

Jutrzejsze zebranie esseńskiilego ko
lliitet• powiatowego z pewnością przynie
sie jeszc2.:e niejeden ciekawy szczegół po
twłerdzaj,ący, co powyżej powiedzieliśmy. 

Ze s1,raw robotniozych. 
Baczność re2lerwiści ! 

Pr.Z,yP'Olm'inamY: szanowtnynn d!ruhom. 
którzy od wojsk.a: powróc@., że jei)eli nie 
ctr.c.11 p1·aiwa utradć do „Zjedlnocz.enfa za:
wocbw.ego polsk~ego", p0rw!i1nni1, gdy zaicz
•ą {JraC\OIWa'Ć, W przeciągu. miesiąca! się ną 
czbIJk,ów: zgłosić. 

R0icfa1cy, którzy; powrócihe od W10js\ka, 
a IJ'.-e byli przedtem czl()lrnkamu, p\){Wilm~ się 
takie IllaJ czlOlnków „Zjedioocz,en~ai zaiw. 
'1()1.w ~zgrosić. Kto si1ę tnai czbooka w. prze
ciągli miesiiącai zglosi, una wstęp. wolny. 
Dru.1'J:)Wi1e, nie poZtwólci:e sli ę .mtemoOłlTI wrni 
id.I e.ig~tait01rnm ba·lamwcić. Rozmai.ar pa
tr70<~~ 111i1emn1~ej starać Stię 'będą, ażebyśdie 
"Młtę{)OlWialit db „krygiie'rfera1jnów". Druho1

-

wi:e1 czias wojskowośd uplymął, a wiemy 
~t-ze, że wam n1ieraiz z ga:rlaJ wiyilaził, to 
d 1dzdś, gd'Z:ie jesteśaiie znów wolni, sami 
jab:• Polacy decydujeci.e, ai pami1ętajcie, że 
"'W'a.1d wolłno jaiko Polałrom, tylko do pol
~idcłl towarzystw, dio polsktch organi.za:cyj 
wsltępow1aić . Dlai każdego oobotni1ka jest 
JM)1łrzebną ot'1gairuizaicya za1woo/oiwai, w niej 
pawiniien każdy robotlnlik siię z,niajdlQIWać, a 
ietłł !Il i ą dla na1s p.o1Sk,kh robotnikówi „Zje
dl1.oczenLe zawodowe polskile" w Bochum. 
Z1wiracamy uwagę na1szą dete.ga1tonni i mę
~ zaufami.a, a:żeby się sta1rallli1 pozyskaić 
P(lćfaków przy,bylycfu od wOljsilrn <lila naiszej 
.-Cłlłlizacyt 
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Ziemie poltłlk. 
I f't"'U& hacli dale~ Warwi1 i Mi.Zlii}1 

Prydląd. Ajent p. Leoo StefańsJd z 
IPlolllalli.a, .niabyl m wlasruiść oo p. ttol
rwłr• tegoż dlobra rycersikJie ttutę, obszaru 
!iQM mórg pod fryidilądern. 

Brodnica. W ubiegly pU\teik zastrzeli.I 
słQ w swem mieszka!I11iu siodlarz. Berg. Co 

, t:o do samobójstwa . spoWJOd.lowal.:J•, nie 
WWomo. 

•Pelpliłl. W pobliiskich WaM.chnow.ach 

- Taik jest pandi. 
- U kogo? 
- U parni ma:rgrabiny, die Brenines. 
- I dfogJt tam bylaś mpje <l~ecię? 
- Dwai lata. 
- I porzucllaś to miejsce? 
- Taik palni. I ! . „ ~ ~ 

- Z iaikl_iego po'W{)ICfu? 
Pyta:nlie to wy.wolailo rumiieniec na 

Die. Ga:hryeh. J eOOalkże ażeby 'lltile dlać po
'wu:lv do niewJaśoiWi)'.ch pJ<iejrzeń, nal~
l<l mp·owie<l'ztieć. Oa:bryelai wiięc ·wysze.p
t8: 

- PoMrstatla sprzeczka! pottnHędzy pan
q de Brnnn.es a mną, i jak siię zdaij.e prz.e
sdam pewine granice„. PaJntna de Brel1l11es 
4ai1a mi' t-OI ll'CZUĆ W wyraiza'Ch talk dStryich, 
1.e cOOność moja nie piOZWlOtllifa mi dłużej 
~tać w d!Omu paini margraJbiiniy. 

- I kie<llyż tai sprzeczkai miia:la mlieJ
~~ 

- Dziś rano. 
- A zatem od d:zliś zrainai dopiero je-

·s~~ "WIO~ną? 
- Tak paru. 
- I twój brat, korzystając z olro1icz-

"<&i, przysla1l oię clio mnń~? 
- Tak p.alni„ 
Pan~ die Ga1ret11nes me chciałai przyjąć 

OOW'ej pannry do towarzystwa, zanilm niie 
~a.że 1niiby chęci d()IWloo?Jeniłai się o jej 
U~ości. 

- Otrzymalalś, jak wHldlzę, wYb::>irną 
ocłutaicyę - mówila. J 

-Byfam wychowalibal w dobrytnt pe!rl
~i1e w Beauvails. 

f- Ozy i esteś muzykalną? 
- Grann na fortepii~1e i śpiewam 

troc&~. 
- Umiesz haftować zapeswne? 

. - Tak pani, umiiem hafrować, krajać 
1 SZ:rć suknie. 

- Czy rodzi~e twd tyją? 
aJ...y - Tak pani, ·tyją„. lecz są chor"lY 

' '"''Ąf,łe. od dawna,, : I 

wydarzył;) się wielłde ni~ścle. Po
siedzidela Sta.blewskiego, liczącego już 
htt 72, napadł na pvlu stadnik i tak gQ 

SPolliiewreral, że gdy przylbreiOno stareowi 
z pomocą, ma:leziooo już tylko trupa. 

Zblewo. W turl©wskiiet hucie pow
stal ogiromny J>Qb:r, który ~1szczyl kHk.a 
gospodarstw doszczętnie. Ogień wybuchł 
w stafami posied!zlicielai Miillera, a stamtąd 
przeniósl się na oberzę p. Buhl3111aj !itd. 
Killka rodz/in jest bez dachu. 

Z Wiei. Kr Poznańskiege. 
Pod Osiekiem (Netzttha1) założooo na 

kioszt komisy; kolOIIliizacyjnej ogród owo
cowy objętości 50 hektarów (200 mórg), 
ido którego zakupiono 16 tysięcy drzewek 
owocowych. Na tej przestrzeini zasadzo
na drzewka! Wi latach 1898--1900 dziś one 
już wydaly ow,oc diość obfiity. Nasii gos
podarze w okolicy osiaidli JX)IW!inin~ brać 
WZOfiY. z tej hodiOIW.bi owiocu, by, mieć tak
że kQr.zyścr z tej gatę1Ji. gosppda.rstwa r,Qtl
IJle'go, a mog1~1 wispózia1\\11odniczyć z kQllo
. ni0stami. 

Kurnik. Ciężkie rnieszczęście spotka
ło tutejszą famiLię W0ijcz;yńsk\ich. Inspek
tor z Biennat·ek wezrwaił podczas przejazdu 
przez. Kunnik painai Woj·czYfi1siktego, aby 
mu towiarzyszyl w polowani.u„ ·W' Btie'ma
tkaich rewiOOwal 1nspektor SWl()ją strzelbę. 
W tern potrądl strze,lbę piues go1ńiczy, któ
ra! wwsitrzeilila, a nabój trafił paina: W. ta:k 

·I'lli'eszczęśl,i1wlie, 1iż oo miejscu: ducha wy
ziooąl. 

Ze Ślązka ezyli Starej Polslde 
GIFwice. Swego czasu doillOOl „Gór

oośilązalk", ż.e sąd odroczyl proces, wytOl
czooy bylemu sztygarowi nai k!opalni „Kró 
Iowie] Ludwi ki'" filipowii za obrazę, i p-Ji

stmowiiil kaeać zbaidać jego1 stan uttnysto
wy. W tym ce-lu internowano goi przez 
6 tylgodnd w doanw dla obl~kamych w RY
bnrliku, skądi go przed :nfodaWUlym czasem 
wypug,zczon..y; 

W tyich dn:ia.1dh tocz.ylY. się więc dal
sze rozprawy sądowe przedw F;iNpowi. 
Jak czyteLnikom nasz.ym moiżel będ~ie wia·
domo, wy;dal sztygar fiLip brosziurkę plOd 
tytulem: ,,Niemiecki Zola". W broszur.:e 
tej czy,ni Fidiip r.aidJcy górinlkz:emu Fiebi~Q
wń. zarzut, że fałsz·01wal z rozmysłem pw
tokól w sprawie kolegi sw;eigo Tokarskie
go, któregio wydal10no z ikopailni1 z p0wodu 
puścrć. Gdy przew·oidJ11/iiezącyi zapytał ~;~ 
jaikiegoo przistępstwa, którego mial sdę do· 
fill-ilpa, ·cz.y i teraz p!Olditrzymuje swe tw.ier
dizenia, ten powolal się ina 1eikarza; dr. Zan
dern, który go leczyl w RY1bnikn, żeby 
wypowi•edizial swe zdanJi,e, oo do jego sta
nu umysłowego, Dr. Z. w diluższej prze
m-O!Wie udowodrnl, że ookairżooy c·1erpi ina 

- A gdaJie mi;esZtk.ają? 
- W Nanteu.ił--te-Haiuidpdm. 
- Jestto Wlioska, w której się urodizii~ 

łaiś? 
- Tak para. 
Uśmiech ukryty ukatza·l się na ustach 

baroniowej. 
- filip nrhe mym si.ę - myślafa. -

To dmecko calkiem niłe dbmyśla silę taje
mruicy sweg:o urodmniia: ~ pokirewileństwo 
z V andamami b~erze' nai seryo... Wszystko 
zatem dobrze idzie. 

Oalbryela, ocz.ekując m decyiZYre, z 
~.epokojem spioglądafa na .pamlą <lle Gairell'
nes ~ studiylOwalai jej iizyonooiię. 

- Upraszam painlią - rzekilai prawie 
blagaiącym ,glosem - jeżeafi, pa!I1li, miała już 
kogo n:ai myślil, zam.i.ml ja tu przyszlattn, daj 
mu pani piierwszeństwo ... · Ca.le moje Ż}'\61e 
będię pani wdzięczną. 

- Podobasz mi, s1~ bairdzo moje klo
clta.ne dziecię - odlrzekra baronowa -
pragnę cal·eim sercem zatreymać aię przy 
S()}jjje, rule majątek mój jest nie wLeJkii, i nie 
mogłaibym poroz.umileć się z tobą, jeteH 
w;ymagainiaJ twoje ru będą skromne.„ 

- Ginie są bar~o skJt>mne.„ 
- Wiele brafaiś u ·mairgrrubilny de Bren-

nes? 
- Sto pięód.lz.uesiąt franków 111ia! mje

siąc, jeżeli' para baron~ uwa.ćiai, że to 
zbyt wiele„. 

.___ Niie, '111ie - przierwala. paJJ11i de Ga
rerures - będz.ieszi 1brala u 'll1lllJie toż S31P'!9· 

- Wi(ic pani zgadza s1ę wzi~ mniiie'? 
- zaiwolałaJ Gaibryela. 

- Talk mole dziecię. 
- Ach! para, <liziękuię z: ·calej du.szy 

llietylko w mojiem mieniu, ale i w ·miedu 
rrroÓJCh buedlnych starych oodzJców; oobY 
się z nim~ strło, gdty·bym mi.ejsca: .nie doi
stała? Ws.zystko, oo za;raibiam, ~dz.ie na 
to a~eby im trochę życie polepszyć. 

' Pa.111a d'e Oairoones uśmiecinnx:lai si~: 
. - Uczucia te xas.zczyt ci przynoszą - · · 

tak ZWa.lUl manii; prześladawaą. któ~ W 
każdym zwierzchniku prziedstawiałai rna 
·przec~ka i oieprzyjadela. Także ra
d~ zdrowia dr. Traczyński zi Zabrza przy 
l~z.yl si~ do wywodówt dr. Zandera i 
twierd2lil, że sta.ni umyslowy oskarżonego 
iest normalny. W \1.bec tego prokurator 
ządal na mocy1 pairagrafu 51 kodeksu. kar
ilego uw<>lnienia oskarżbnegq. Sąd przy
chylil slię do Wllli'OSku pJ101ruratora i tł wol
niil Filipa -0d wszelkiej w!iiny. Kosz~a pw
cesu li obrooy; nalo'żioinol kasie państwi0-
wei. 

Z rói1y~łi stron. 
Miilbeim-Styrum. Podczas wesela 

córki pokllócili s!ię matżonlrowJe Weber. 
Pod!czas bójk,1 z:aibila ż.o1nai męża, pchną
wszy ·go dwukriotniie ruożem w piersi. 

Eickel. Na gruncie gos.podiarza Bremn
holt, zaiczną tiić nowy szylb. . 

Bottrop. Gómitk K.orus znalaJzl śmterć 
w kopaiLni „Prosper". 

Dziś, prz,yi iniedz:ieli, I1\lech Rodacy 
razszierzają „ Wiarnsai Roilski1ego". 

W L a n g e n d r e e r wiec na dziś 
zapowiedziany nie odbędzie się. 

Essen. Zwrncai ·się czllonikom korrmte- · 
tu poiW!iatowego uiwaigę na pos i.edze111iie ja
kiie s!ilę dzaś o godlz„ 3 w Essen u p. V aini de 
Loo mai odbyć. ChiO<l'zi O! bard2J01 wa~e 
sprawy, przetOI wszyscy czlookJOlwie przy
być wtim:i koofuecmie:. W. 

Diisseldori. W 'lwńct(I ·zm. odprowa
dzliliśrny na1 wilecmy sp-0czy111.elk Rodaika 
nais·zego śp. f ;r. Korui:eczniego, który umarł 
z powiodu wypadku w; fa!bryce. Zma_rly · 
PK>chioozii l z Ch1ewai 'Wi K silęstwii e Poziń·3iń
isk&em. ~dacy zebraH się ilicz.nlle w ·celu 
odJdlaina mu ostatn:ilej przyslug!i1, g,dryż był 
gorliwym .czloinkiem t01wairzystwa, którego 
c:zlonJkowtiJe stanę.lli pod: sw;ym sztaindiarem. 
N. o. w p. Czł. Tow. św. Rocha. 

Nasza kasa ołaci od złożonych 
- OSZCZĘDNOŚCI -

4~ procent za kwartalnem wypowiedzemem, 
5 procent za pólrocznem wypowiedz.eniem. 
50 procent za rocznem wywwiedzefVi!em. 

Kto ma u nas depozyt z.łożony, a kupi grunt 
u nas, temu wyplaca kasa nasza depozyt nawet 
bez wypow1iedzenia. 

Wpowiatowym mieście Szamotuły (Sam
ter) pod Poznanim mamy wyprocesowane kon
sensy na 100 placów budowlanych, na co tym 
Wiarusom, którzy z obczyzny chcą wrócić do 
Poznańskie20, szczeiólną zwracamy uwa2ę. 

Adres: BANK PARC.ELACYJNY, POSf:N 
(1-12) Posen, Victoriastr. 12. 

BACZNOŚĆ! 
FonoKraf mało używany, mocno zbudowany 

i 16 ślicznych walców, iest za 50 m. do sprze
dania. Cena za.kupna wynosiła 140 mr. Gdzie 
wskaże eksp. „Wiarusa Polski~o". (2) 

rzietk/lai - jest.eś ©brą, !i ~le:lną dzrewieey
ną. 

- Spe~niam tyJ!ko mój Qbowturr.ek .•. 
- Byt może, a11e ta!k).c.h, oo <lbbrze Po-

stępują, ni\estety, Jllie często zdarza ·się spo
tyikać... Kiedry będziesz mogla objąć u 
mnre obo!wlązkd? 

- Kiedy tyllro pan.ii w'bie życzy; je-
stem wolną„. 

1- A wńęc zaratit oo Wiś„. 
- ·D-Olbrw pank, odi dziiś. 
- Masz rzeczy? 
Jeden ty.łka kuferek. 
- Idź ~ fon kuf erek D spro'W'aldź go 

.tu, umiesz·czę cię w poGroijU' dllai ciebie 
przeztnaiez.onym. 

- Ach! paiffi, jakże jesteś d-0brą. 
- J.dź moje dziecię, Miź ~ powracaj 

prędlko b~ę cię oc:aekiwala.„ 
Gaibryela sklonila s.ię ~ wyszlai pcxmi

mo zma.rtwi1eniia praiwJe uraclo!wma. 
Jull!rain· oczekliwal, c~ąc Wi:Odłuż i 

wszerz po trotuarze. 
- No kóż? - zapytail, wlidząc ją 

wychodzącą z domu. 
- Bracie, Opatrzność postalwila 

na moj,ej drodze! - oop.<)Wlied.Wa~ai, 

- Jesteś przyjęta? 
-Tak. 

- Bylem tego z góry; pewniy„. 
- Chodźmy prędiko po mój kufer i 

Powracajmy„. Palm Garermes cz.eka na 
mnlie ... ~edziala, że jej się bardro po
d<>ł>alam. .. 

- Brarw10! siostrzyczko! To mnie me 
OOiw~... Woźnilca! nai uLicę Saiilnt-DomLni
que, prędlko. .. 

W gpd~inię późnńej Gabryelal byiła za
R.nstalowaną u baronowej~ nai lasce sw.yieh 
alteułMagainych wrogów. 

(Ciąg dalszy: nas~). 
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Wielkie zniżenie 
ceny 

w dni wypłaty 
tj. w niedzielę I w dal 

poprzednie. 
• 

obuwie 
Wysokie buty !~1n;0- 3 95 

każdej wielkości teraz ' 

Męzkle trzewiki do 4 50 
sznurowania mocna skóra ' 

do czernienia dobre do brodzenia 5,50 

Mczkle ka111asze woj- 5 90 
skowe, wygodne i 1rwałe ' 

Męzkle buty !~n~:ur;· 8 75 
gumami, prawdziwa skóra ' 
boxealf i chevreaux (Herzin) 

Oamskie trze1łkł 395 
z guzikami i do sznuro-
skór naśladowana chevreaux_pa.ra 

Damskie trzewiki 495 
z guzikami i do s.znro-
wania z dobrej skóry końskiej 
dobr.ze odrobione. 

Damskie trzewiki750 
• guzikami i do sznuro-
wania, prawd.iwa capr.-chevr. 
także a korkiem drewnianym, nad
zwyczaj tanio. 

Konfekcya m~zka. 
Ubrania dla mężczyzn 

nadzwyczaj dobra 19 75 
jakość, zwykle 25 do ' 
30 mrk. tera.r; 

Męzkie paletoty 
z ws.1y~tkich modaychl3 ~ o 
małeryJ, elrgancko ,u 
odrobione 25,19 

Ubrania dla chłopców 
tylko elegancki krój 3 95 
bluzkowy, ostatnie no- ' 
wości dla wieku do U 
lat 4,T 5. 

Paletoty dla chłop· ..4 ~o 
ców z me-~ U 

bieskiego szewiotu i ma- ' 
teryj fantuyjnej, iakte kiloński 
krój dla wieku do 9 lat I IO, 5,50. 

9llS"" Tylko w niedziel~ -=--
15~1~~~:!:szy I~~ 
tylko e.1arne, dobre podług nowej 
mody sztuka. 

Dom towarowy 

Gebr. BDhm 
w Bochum. 



Towarzystwo Ś'W. Antooiece w Laar. 
Od 6 ~emika b~ sposobność 

o eoctz . .f po pot do spo~i śW. at do 
paruedziałkn. W n:iedrli·e~ o g~. 7 rano 
przystępuje Tow. św. Antorliiego wspólme 
do I(omunili św. Pożądanem Jest, aby każ
lly się stawi~. Po pol. w niied;zi'.el~ o godz. 
4 odbędzte się polskie nabOźeństwo z ka
~aniem. Zarz,d. (2) 

Towarzystwo św. Szczepana w Rauxel 
donosi swym szan. czlonkom, oraz R.Dda
'kom ·i Rodaczkom zam1eszka1ym w R.au
«el, IiahinghQrst, BlandeinhK>rst i okJ.Licy, 
lit w niedzielę <lm a 8 października r. b. o 
godz. 3,Yz po pot na; sali p. Riichtera obcho
d zi 13 roc2111icę swego 1stnienia, na którą 
i:.)warz. zaipraisza bratnie Towairzystwla : 
Tow. św. AntiQłniego z łfabinghorst, TOIW. 
gimn. „Sokół" z Rauxel-liabiinghorst, Tow. 
św. Ja.dw1·gi z Oerthe i I(oto śpiewu „Pio
fok" z Rauxel. Żywimy nadzieję, jż szain. 

. towarzystwa iC).raz szan. Rodacy raczą nas 
swą obecnością z,aszczycić. ·W stęp d:la 
członków wynosi 25 fen ., dla czloinków 
bratnich towa·rzystw 50 fon., dla gości 
przed cz.asem 75 fen,, przy kas.ie 1 mr. 
ł(arty "'~stępne można nabyć w składzie 
u przew. Wysockiego, W. Szczęsnego, w 
iskfa:dzie fr. Barczaka, w składzie St. K:ur
pa i Ign. M. kolaj·czyka, i u g'ośc.iru1.ego 

Richtera. Program zabawy: O godz. 30 
wymarsz ze salt do kościoła na Nieszpory, 
od' g·odz. 40 do 6;/i kpncert przeplatany 
śpjewem. Od godz. 6;/i ido 10 będzie ode
grany teatr p. tyt.: „Stary P,iechur i sy1t1 ie 
go huzar". Po teatrze będzie ·przcdstawio-
11y żywy obraz. ' W k)o11cu zabawa z tar1-
cem. Zarząd. 

Uwaga: PrzysZle zebranie ni:e odbQ-
dzie się. Sekretarz. (2) 

BACZNOSC STEELE! 
Niniejszem donoszę wszystkiim Bra

ciiOm i s:ostmrn, iż w niedzi~elQ, dnia 8 paź
dz.erniika odbędzie się nabożeństwo różań
cowe -0 g{)dZ. 6 po pot Po nabożeństwie 
2cbrnn:e na sali p. R.amann. 

UwJga: Wszystk«.ch Braci i Siostry 
Ee St.cele i ·C·lmlicy, którzy by chaieli się 
:wpisać c":o Brnctwa R.óżańcowego, zapra
sz3 s:Q 11.J. p owyższe zebraniic. (2) 

Jan Misiurny. 

Tow. św. Antoniego w Freisenbruck 
·dooosi swym członkom, iż nadzwyczaine 
walne . zebranie od!będz1ie sie w niedzielę 
8 października punktualn:·e o godz .. 4 po 
pol. na sali zwyk1lych posiedzeń. O llczn~ 
udział czlonków prosi Zarząd. (2) 

Baczność Duisburg-Hochfełd ! 
Tt0w. g:imn. ,,Sokół" donosi szain. Ro

dal\!0111 i Rodaczkom z Du"sburg-liochfeld 
i okoHcy; 1iż w ·niedzielę, dnia 8 paiździ·er
niika odbędz"•e swą jesienną 7..abawę, nap-O
tegnaniie druchów ()dchodz,ących do WK>!
ska ina sali p. Jana Qirersen, ul. Wahnhe1-
rnerstr. 96-98 (Rei.chshalle). Zaipraszamy 
wszystkich przy1chylnydh n niep·rzy.chyl

nvch Sokolowi. P,oczątek i0 godz. 4;/i po 
p;l:'·dnin. Proszę ,członków tutejszych to
warzystw karty leg'tymacyJne lub ustawy 
z sobą zabrać. 

Uwaga: O godz. 2 przed zabawą ?d
bGdzic s1ię zebranie. Pros:my ws·zystklch 
druhów, ażeby przed zabaiwą uiściili się z 
składek micsiQcznych, gdyż kto 1ChJ trzech 
m'esięc.Y zalega, bęctz·.e jalko nicczłonek .'1a. 
'Zaba,wiic uważany. Czołem! Wydział. 

TfJwarz. św. Aloizeco w Cottenb~rc~ 
donosi s-wym członkom, iż dn;a: ~ pa:z~ier
nika obchodzi Towarzystwo inasze zaba
w.ę ~losenmi, dla naszej młodzieży, :wste~ 
pującej w szeregi wojskow~. P.0111'.~az 
»abawa ta będzie w zamktu~tem kotku, 
wttc uprasza sie szan. ulJ•nków, .aby każ
U ~ postarał o kartę łecitymacYilUł, z 
l'~ią towarzy!'ks,, które moiJ~a nabyć 
u członków zarz~du u Józefa Gb1orcz~a, 
ut Mio~tke'str. 8; Kuóla Strz.elczy~, Pne
driicbstr. 15 · u Igna·cego Duraka, ul. Thal
iStr. 5 i u Ignacego Jmickiego w ~ottea
'burr; i u Mare.ina Siekilerskiego, u. ~1smar
'-- 19. Każdy z czt{}nków i przez mch z.a.
~zen1 gośc~e, musz~ s;e okazać . taką 
kai~ leg'Jtymacyjną, bo bez karty legityma 
cwne; n"kt na sal~ nie będzie wpuszczon!. 
Proszę uprzejmie szan. cztootków, aby się 
d· teg.o porządku zastósowaU i przed cza-
sem o karte si~ postarali. . 

Uwaga: Walne posiedz~nie ()db~dz1t 
sbi; tuż o godz. 1 po poł. '1! dniu 8 ~a,źid11~e.r
Jliska. Roda;ków, którzy Jeszcze me nalez~ 
d• t()f'f{arzystwa naszego ?~oszę.' ~by n.a 
,,.wyższe zebra:rnie przY?Yh I daLt się zapii
•ć na czlonków. Wdmu t~ zaraz może 
każdy brać udziia.t w zabaWie i.a.ko czł·on~k 
g pali •3SZOi'O sz.~ru. O hcziny udział 
~6w prosi Zarz.it„ (" 

ea frak, aaklad i rddakcy~ 

Baczność parafianie ze Smolic pod Kay-
lloea! ' 

Podaje się wszystkim parafi:anooa • 
wiadomości, jż nasza drorągiew, ~tóra a 
byla dobrze wyikOOaina, pOdlug na&ef aco
dy, zos taila nadeslaina z Poznan;a, wlięc '-O 
że kaZdry pairafiani.n Ją obetrzeć dnia 8 pa.. 
źxiziemi.kai w lokalu p. Ale.koty, ul. Markt-
str. 34, prz',Y1 kościele Serca Jezu~egQ w 
Oberhausen. Wszystkk h parafian, ai 5",C2e 

gómhe komltet zapraisza się, gdyż b~ wa 
żne sprawy zafatwioo.e. - Zarazem pn:m~ 
szan. pairaiian, którzy jeszcze żadnej skła
dki na .chorągiew n.ie zlożyli , o nadeslQłe 
takowej .nai ręce Andrzeja Czwojdralca w 
Oberhausen, ul. Schlosserstr. nr. 20. 

Chorągie'Wl możnai obiejrzeć <lniia ~ bm. 
oo godz . ~ 12 zaraz Po w:ielki1em ·nabOOeń
stwfie aż do 4 po pol. o jaJk namczniejSt:-y 
udzdal parafian i gości prosi Komitet. 

Te warzyi two 1ian. „Sokół" w Gertke 
ur~dza dnia 8 paździenrukllJ zabaiw~ dla 
ctruków odchodz(łcy.ch dl() wioiska. Począ
tek o godz .. 5 po p()l. Karty dla druhów 50 
fe.., d1a gości przed czasein 75 fen., przy 
klaisic 1 mr., poi 10 godzinie 1,50 mr. Mu
~~ dostawi m.m kapelmistrz polski p. 
P~etn~a z Bruchu. Wszystk~ch Rodaków 
~ Gerthe i '°'kolicy się uprzejmie na zabaw~ 
aprasza.. Zabaw-a odbędzie si~ na sali p. 
J(i~fa Sok elanda. Czolem ! (3) 

Juzeł Kloaowski, prezes. 

Towarzystwo gimn. „Sokół" w Herue. 
Przyszłe zebran[re odbęd:z,ie się w nie

dzi1elę dnia 8 bm. Początek o godz . .04 po 
p:ot w domu czeladzi kat.:>lickliej (ul. Nowa) 
Na porządku dziennym wykład: druha No
waka. Uprasza siię wszystkich czl011}k6w 
o przybyde. Goście miLe wiiidz,:iaini Czo
łem! Wydział. (2) 

Baczność Rodacy w Rohlinghausen 
i okolicy! 

W niedzielę dnia 8 października b. r. 
odbędzie s·,ę zabawa polącz0na z koncer
tem i teatrem p. t.: „Dolma Almeryi", na 
sali p. Juinke, Iieinrichstr. (przy drug[ej Ko
ion~:i Pluto). Pfoczątek o g·octz. ;/i5. Czy
sty zysk zostanie obrócony na dlug za 
konfesyonaJ, który Polacy na pamiątkę mi 
syi z.eszlomcznej do k1nściola sprawili. 
Wst~p dla mężczyzn 50 fen., dla u:ie\v1:iast 
30 fen. O li~llY udzi,al Rodaków z Roh
Ungl1attsen i okołicy prosi (3d) 

BaczHść druhowie w Scharnherst ! 
Niniei~em dale sie de wfadomości, iż w 

niedziele, dnia ~ im. odbędzie . się zwyczajne 
J'OSiedzcJtie ·o ~od.r:. %12 na sali p. tfamke, za
tera )'rosi Sire druhów, aby Sle licznie stawili, 
•ż mamy ważne sprawy do za.tatwienia. U
prm;zamy także Rodaków, ktf>rzy s~ „Soka
lowi" przychylni, aby na powyższe posiedze
nie przybyli. Goście mile wldziiani. Czolem ! 
(2) Wydział. 

Tewarzysnvo f(lflEI. „Sokół" w Uitięndortmund 
don•si szan. druhom, iż przysz.le zebranie od
iedzie się w niedziele, 8 bm. o godz. 3 po pol. 
na . sali zwyklych posiedzeń. Liczny udzial 
lrwhew pożądany, gdyż mamy ważne sprawy 
u zalatwientia. Goście mile widziani. 

Czolem! Jan Mocz, sekr. .(2) 

Baczność Polki w Schonnebeck. 
Niiniejszem donosimy wszystkim Siostrom 

~ractwa Różaflca św., iż w niedzielę 8 .bm. 
o ~•dz. 3 po pol. będzie zebranie różańcowe 
na sali p, Niekamper, ul. Saatbruchstr. Za
prasza.my Siiostry z 1, 2, 3, i, i 7 Róży tak sa
rno Braci z Różaiica, oraz a cz.lonków Tow. 
śW. Wojciecha. R.odaczkf nie należące do Bra
e»wa mile widziane. Pod obrady przyjdą bar
io ważne sprawy, z1.tem Siostry stawcie się 
I• jetlnej. Przełożona. (2) 

Koło śpiewu „Wanda" w Laar. 
Wniedzielę dnia 8 paździcmlka odbędzie 

się zebraHie o godz. 6 wieczorem. Ponieważ 
są ważne sprawy do zalatwierv'.a, jest koniecz
nie po.żądan~m; aby się czlonkcw.rie na zebra
nie stawili. Goście mUe widziani. Cześć pol
iki~i pieśni! Zarząd. (2) 

Towarzystwo św. Barbary w Unser-fritz 
donosi. szan. cztonkom, iż w niedzielę 8 paź
dziernika po poludniu o godz. 4 u p. L-0even od
będzie się walne kwartalne zebranie, na które 
zaprasza sie wszystkich szan. czlonków, po
nieważ są ważne sprawy do zalatwienia. Go
ście mHe widziani. Zarząd. (2) 

Uwaga: Zarz=ld i rewizonowie kasy win
ni sie pć l 1i:o<lziny wcześniej stawić. 

Ba<:zność Rodacy z Dellwig, Borbeck J okolicy! 
Niżej podpisani podajemy do wiadomości. 

iż Tow. św. Barbary i Tow. gimn. „Sokól"! w 
Dellwig z pewnych powodów zniewolone zo
stał'y zmienić swój lokal posiedzeń. Odtąd 
nasz lokal posiedzeń znajduje się u wdowy p. 
ttesse, przy ul. Prosper Szan. R.od~kom pole
camy się laskawym względom. Liczymy na 
popa·rcie, niechaj się otworzą oczy wrogom 
naszym, iź dążności ich S1ie nie spelnify. (I) 

Zarząd Tow. św. Barbary w Dellwlg. 
Wydział Tow •. 2:mn. „Sokół" w Delłwi~ 

W imieniu Towarziystv 
l'ran.cfszek B02ackl 

Bractwo Różańca św. w Wattenscheld 
oznajmia SwYIII siostrom, iż przez październik: 
mamy w każd'ą niedzielę w kościele parafial
nym o godz. ~ ... Róianlec. na który się serde
cz,nie zaprasza. Weronika Puwalska. . (1) 

Towarzystwo św. Barbary w Dellwl1' 
W niedz;ielę dnia 8 bm .o godz. 6 po pot. 

odbedzie sie walne zebranie na sali pani ttess~. 
Wszystkich członków udz:ial pożądany. Goście 
mile WJldztani. Zarząd. (1) 

Towarzystwo św. Floryana w Oelsenklrchen 
donosi swym czlonkom i wszystklhn RIOdakom 
zamieszkalym w Gelsenkirchen i okolicy i tak
że nam życzliwym t owarzystwom, i'Ż w niedzie
lę dnia 29 październ ika o godz. 4 po pol. obcho
dzi swą jesienną zabaw e na sali p. I:kermanna, 
ul. Otilienstr. nr. 21., polączona z koncertem, 
teat rem i ta ńcem, na którą si ę mrle zaprasw 
(1 ) Zarząd. 

Towarzystwo św. Antonie2;o w Ober-Styrum 
donosi swym czlonkom jak naiuprzejmiej, iż w 
niedzielę 8 października odbędzie slę kwa:talne 
walne zebrani·e o godz. 4 po pot Zebrame za-
rządu godzinę prędzej . Zanąd. 

Koło śpiewu „Echo majowe" w Hauk.au 
podaije do w~idomośd swym czlonkom i 
Ro-dakotrn w Baukau, ·iż w ni·edzielę, dnia 
8 bm. 01dibę.dzi1e się nasza zamknięta zaba
wa, dla młodzieńców odchodzących <lo 
wojska. P<}czątek zabawy; ·01 ,godz. 5 po 
poludn:1u. Zarząd. (2) 

Baczność Schonnebeck! 
Tow. głmn. „Sokół" w Schonnebeck 

urządza w niedzielę, dnia 8 października 
jesienną zabawę z taócem, na którą zapra
sza sdę wszystkich druhów i goścv z są
siedniej oki0licy. Tak uprc..szamy sąsie
dnie g111iazda, aby nas zechciały swą ·obec
nością zaszczycić. Osiobnych zapro1szeń 
nie wysyłamy. Czołem! Wydział. 

Uwaga: Donoszę szan. druhJirn„ iż 
posiedze:n1i:e odbędz,ie s:ę -0 godz. ~3, za
tem się uprasza wszystkich druhów, aiby 
Sdę na to zebra.nie stawili, ponieważ mamy 
bardzo ważne sprnwy do zatatwi·enia. Bę
też obór nowych naczelników, poni!cważ 
dotychczasowi naczelnicy wstępują do 
wojska. T. Piotro\viak, prezes. (2) 

Tow. Przemysłowców polskich w Bruckhausen. 
w n1ecłzielę, .tnia. 8 październfka, o godz. 5 

p1 poł. w sali p, Sc!tolzen, ul. Schulstr. zam
knięta zabawa z tańcem dla członków. Szan. 
członków z rodzinami uprasza s!ę o liczny u
dział. Zarząd. l2) 

Pewiatewy kemitet wyborczy polski na pe. 
wiat :Essen. 

Donosimy szan. czfonkom komitetu, ·~ w 
niedziele I paźdz. odbedzie sde posiedzen c w 
~sse• w lokalu p. van de Loo, przy ulicy Schil
tzenbahnstr. o ~odz. 3 po pofodniu: 

Na porządku obrad przyjdzóe: 1) Spraw.:> 
zdanie z dochodu i rozchodu na rzecz odbytych 
wyborów do parlamentu, 2). Spr:i-wozdani~ .z 
czynności agitacyjnych z poiedynczych m1ei
scowośC'i, oraz c:alcgo powiatu. 

Zwracamy osobCwą uwagę tym wszy. 
stkim, którzy na cele wyborcze zebrali w jale.i 
bądź sposób pieniądze, czy to przez sprzedaz 
eonów lub zebrane na wiecach w po•wiecie .Es
sen, aby je podlug regulaminu wy~orcz~go § 13 
nadcsfali, albo najpóźniej na pos1:edzemu. wr~
czyli kasyerowi po\viatowemu p. J an?Wl Blo
chowi w Essen, ul. Turmstr. - Takze wszy
stkie rachunki dotyczące wyb.:>rów do wymie
nionego czasu temuż kasycrowi nadesfać prosi-
my. d . 

Ponieważ posiedzenie to jest bar zo w~zne, 
_ dla tego prosimy, aby wszyscy cztonkow1e, a 

osobliwie prezesi i zastępcy lokalnych komite
tów punktualnie się stawili tak, aby można dać 
jasny .:ibraz naszej dziaJalności politycznej pn;y l 
ostatnich wyborach. 
J. Wilkowski, prezes, A. Koźlik, sekr. 

·----
Wiece „Zjednoczenia zawod. poi." 

odbe;dą się w n~edzielę 8 paźdz.iernika: 
W Ałtenbochum po południu o godz. 6 w 

lokalu p. Backs, dawniej Stremng, w bli
skiośd kośc1:1oła katolickieg,o. 

W Essen. West (Frohnhausen przed 
poludniem o godz. 11 w lokalu p. Offrath, 
Adelkampstr. nr. 95. 

W Hofstede w medzielę 8 paźdz.iernika po 
południu o godz. 6 w lokalu P. Wa:lburga. 

Na P<Jrza.dku dziennym wybo·rY do 
wyldzi1ailów robotniczych ref-01rma knap
szaHowa, ka1S pe.nsyjna na fabryce Krupa, 
zmi1ania ustaw, rozmaitości. Ro<laków u
prasza1my, ażeby się jak najLi1czniej na po
wyższe wiece stawili. Chwila jest teraz 
nader wavna dla każdego mbotntka. Trze
ba Z.afW\czasu się postarać o odpowiednich 
kaindydatów do wydzralów robotniczych i 
kontrolerów. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Wlelk.i wiec V)olskl w Horde 
odbędZJre si~ w niedzielę dntia 15 paźd7'er
nika po poludnu o godzne 30. Sala bQdz.iie 
później ogloszoną . Wiec będzie w spra
wie opie}Qi <hichov.rnej i wedlug wYborów 
łtoiścielnych na co w siz:ystkim Rodakom w 

Wiec ,,Z-,edn. zaw. poi." w Huckarde' 
odbędzie się w niedzielę dtti.al 8 ·pa.t~i

ka po pol. o ttodz. 5 w lokahr p. Sclmder, 
przy kościele. Na PC>r'Zl\dkU obr.i.d: No
we prawo górnicze; wydz.ialy ro~; 
oraz obór ikaindydatów d-0 ~d'Zialów i '5l
du górniczego. Spraiwy kltQ;J>s~. 

Zmiana: wstaw. Ucmy; udzia1 ~-
„Zjedlloczenie zawodowe polsllle". 

Wiec w Alteaessen. 
W łtrzyszłą, ruedzielę 8 pa:Z<l11~a 

przed pol. o ~ooz. Yi 12 od!bę<IZic się wJec 
w Altenessen na sahi p. Schmidta. (dawniej 
\!Olnemaun) przy dworcu. Na pomtdku 
dzioon:yrrn. Sprawa opieki duchoi vnet « aiz 
inne spraiwy .polskqie. O liczny uctz.Iat ~ 
daków z Altenessen 1 okolicy uptasza się. 

Wielki wiec polski w Bottrot!Jie 
w sprawie OP,i,ekd duchowinej odb<)dde się 
w niledzi1elę rdniia 8 paździerruka b. r. o g. 
6 wieczorem na salli p. Kirschbauma, lroń
skte targ·owisko. 

Porządek dzi,enny jest nast~puj~1;Clf.: I. 
Za~ajeniie. 2. Op: eka duchowna P(] laków. 
w Bottroipie. 3. Wybory kośc;:ielM i id1 
zn;aczcnJi1e, 4. Dyskusy.a. Upras1~a -się 

wszystkiich Polaków Q jak najliczinl!ei~zy 
udziiał. Komitet kościeln~. (4) 

Wi~lki w!ec polski w Kz·stropie 
odbędzie się w niedzielę, dnia 8 paźdłl:ier. 

nika o ~odz. 3 po poł. w sali p. Sindra. ,Po
rządek obrad: 1) Zagajenie. 2) Sp"' wa 
„świętojózafacia". 3) Sprawa opieki ~1u
chownej; 4) Sprawa dozoru kościel•el!O. 
5) Sprawy rady miejskiej. 6) Nasze obo
wiązki narodowe. 7) Rezolucye. 8) Dtv
skusya. 9) Zamknięcie wieca. O liczą u
dział uprasza się Rodaków z Kastrop11 ł ei. 
kolicy. 

ZWIĄZEI( POLAl(OW W NIEMCZECH. 

Szanownym Rodakom z Witten dOH«zę, 
Iż oo października interes mój 

prowadzić będę. 

Szanownym kupcom polskim Westfalii i 
Nadrenll polecam się do hurtownego dostawia
nia cygar, papierosów i wszelkich towarzów 
kolonialnych, jako specyalność: surowycll i pa
lonych kaw. oraz masła. 

Wszystko po cenach bardzo przystęJMlł'Ch. 
Adres: 

tteu, 

Interes o I rsko~fryzyerskl 
dobrze s:ę rozwijający, jest od zaraz do s· rze
dania w miejscowości, gdzie większa cześć 
Polaków się znajduje, z powodu stosunków fa
miłiinych. 

Zgłoszenia do Ekspedycyi „ W:arusa Pol-
skiego" pod literą P. S. (I) 

Baczność Rodacy! 
Sprzedaję najlepsze „Singera" maszr· 

ny do szycia", meble, kofowce, tabLice dfa 
firm, na groby, stęple, oraz mniejsze tabli.
czkii na· drzwi1. Zabezp·ieczam od ognia aa 
do życie i śmierć, a osobliwiie TowarZY
stwa Sokole od przypadku na ćwicznA, 
oiraz dzieci r.ia studya i p0sag. I\arta po
cztowa wystarczy, a przybędę. 

O uwzględnienie prosi 
WALENTY NOW.Al(, 

Altenessen, Bruckmannstr. 9l. 

Polecam mgj bogato .r;aopatrzon;r 

skład skóry na po
deszwy i wierzchy 

jakct tell "\\"Jkrawane pode8nYy. 
ebolt. wy podług lllliary i wszelkie 

artykuły ezew~kie. 
Witt.Eta Wit~• 

Karol Balhorn, 
Oberetr .ł. Oberstr. ~ 

Iiorde zwr-acam uwagę. ~Z~w~o~łu~j~ą:cY!.:_· ~· j·~~ln~M~Z~~~~~· ~-~-~~-~~~~~·~ 
od ,e>wiedzUti•Y A• t Q • i B r c i s k i w Bo~e•; - Nallladem i czcioakami -.,.aawllhtwa „Wiarus. Polskier:t" w Soeiua. 



I 

'' 1arusa 
. "'· 232. Bochum, niedziela 8-go października 1905. Rok 15. 

lllllllllllllllllllllllllllllUllllllllllllllll Tylko dla rekru1ow zniżone li Baczność! · Rodacy! Baczność! . = 
r•i:, DA-o""'O Clr 

eeny! 

=i ~.LV.L nie a-= 
Q) ale za tuie pieniądze sprzedajemy wszelkie towary jesienne zimowe które we wielkim wyborze ca -

Polecam wielki wybór kaferków 
do woj!ika różne wielkosci po ba.rdao 
tanich cena.eh szeaetkł~ szellil i ws1el
Jiie inne r.aeczy dla rekrutów podług 

przepisów potrzebne we wielkim w'1botze, 

BARDZO TANIO I BARDZO TANIO! 

Baczność Rezerwiśm ! ~ 
- ~ świeżo nadeszły. Pi> -
- ... Materyę na suknie od 45 f. metr, barchany kol. od 30 f. metr. -
- ·!:: Bieliznę, krawaty, kapel us ~e, rna.ciejówki itd itd. C u.pki szalrnł.v t11a towarz-.·sr.w i wszeł- =- -
- "iii kie inne t wary pu bajecz ie tanich cena<·b. O 11111 

FranciH~k Jóir.efoski w Herae ~ 
oprawiam obrazy ładnie tanio i dobrze dla. 

rezerwistów •• 

• ~ lla.•7 te1"1i:ł.i n" tikł~dzie gotowe ubrania. P: • 
11 iii Lenartowski & Talarczyk, Herne u~a~~~~:~a ~7. ~ = - t 

Fr. Józ~foski, łlerne ~ 

- ~ Ceny niz~ie . lecz stałe. ~ • 
ul. Jhhnhofsti. 52. ~1 -~ . 1111 . 1.1 · I li. 111111 

Ge, c ia.~1 

~· Rosenstein, I Niżej wartości I Langendreer, 
§ zakupione f sii ulica Kaiserstrasr:;e 204. Dworzer, obok poczty. 

Wielki skład ubranych i nieubranych : ! zimowe trzewiki i boty = 
I •.-K a p e I n s z 7 •łam 8 kie h I dla dzieci, 

kapot dla pań i dla dziec!, wełnianych chustek i zarzutek, 
kaftaników i sweaterów, koszul normalnych i bobrowych. 
Półkoszulki d2iane i z zaneli, pończochy i wełny 

o § Pa:~e~:;d doia dzisiejBszOego 
1
: li 

! wie- i .u,.n.. en. = 
--- do dziania. ---

8 Trzewiki I 4~ mr-= Po bezkonkorencyjnych tanich cenach. le g WY'•yw•n•, pod„zwa ekó,zana ' 3 ·I -

· Mies~kam te1·az ! przy ul. Hochstr. 4 ( ebok • 
cft ftrmy L~ Cltmtu) • 

:: ~:„y !ó!,~~1'1. i 
• ubrań dla panów I ctlłopc. {~. 
• Pra.cownia eleganckich ubrań p,,>- etP 
..t.i'i.. IL~ miary. 
-'i7 Wszelkie towary łckcio\7e, mate-

. r Je nasu~nie, bielizna po cenach wysprze- . 
~ ja.ży. (1· 2) 

M. Promm, Bochum • 
4Ś' ul. Hochstr. ł. · •••• ~ •• „„ •. 

I<O«ZYSTNA SPOSOBNOŚC 
DLA «OBOTNIKA. 

W B111inłe, powiat Śremski, jest z powodu 
śmi9rci właściciela do nabycia dom mieszkalny 
z pięknym ogrodem i kawałem żyznej łączki. 
Położenei bardzo dobre zaraz przy kościele i 
Slkole. W pobliżu ce2ielnia i fabryka maszyn. 
Sam 02ród owocowy przynosi około 150 mr. 
roczaie. Cena 1200 mr. Zgłoszenia przyjmuje 

J. l(WIATl(OWSl(I, 
{-0 illteres handlowo-komisowy w Herne, 
--·- ul. Neustr. 10. 

.§ - lllil 

Bacznoś6 Rodacy (fil - ni- I D. pa~!?de 1,50 mr. Il 
I Oher~~~d~i~! !1ę ?!~liey I : I = Zej I :M. pan to de I 95 • 
: krawiec polski I = war- I ekómne ' mr. E 

. ul. ko':iee~:~~:.0c~::weg). a
9 
= to- : D. trzewiki 2,45 mr, Ci a z s prz111ezkami 

O łaskawe poparcie interesu sza- • - - 2 
nownyeh Rodaków prosi K T • k • I 75 -e li szacunkiem ci-3) - , • g l'ZelVl l mr -

I
. Francinek Fryś. • 54 SCI. § •• 'P"•"'kami dla d'1ecl wMkeiO J>-2• ' I -

-•••-••••••• li § Firma Sehuhhaus . . I 
~m~~~-~~H~•~~~~Hif - g H C h -
; dama:;rik~henne ! = i er ma n n o en= 
I ot najle;~i°l"n:i1aniej ~ ~ es; ! Langendrcer-Dworzec, r. 
I Bazar Gold;~b';idt. Heroe, I SI g Ili. ce.arsb 193. Kaiser.tr. 193. 'al 
=~.;;~;;~;~~= . 111111111111 li 11111111111 

3 nadzwyczaj tanie dni wyjątkowe· 3 
P'onledzlałek, ut rek, śr••da 

I IO li paźł..1iernika. 

WD.rte&ci 

P~rtya ntAjnow szych u'bra:D. rnęzkich, czarnych i k lorowych, 
nż ds 28 tUrk., c<.>na wyjątkowa 18>50. - Partya spednt dla mężczyzn z szewiotu, dobrej jakości wartość do G,50 

==== cena. wyjątkowa 3,Hi mrk. ' 

Resztki czapek okr1tgłycb, wartośó do ·1;25 mrk., cena WJj~tkowa 28 fen. 
Dom t•warowy: 

E. Ke1ł • I sp. Lance dreer. 



Sza nowni Rodacy! 
Rodakom k tórzy pój d ą de w~j•ka , polecam \li lki wyb6r 

Spod.-.1• .... OJ•s,-o....,,v ch m.ojej roboty, najn~w8zy wojsk~wy krój, a bardzo tanio, bo już od 
.... W A ·vv tJ' 13 marek. Przypomrnam też mt)J 

wielki wybór gotowych ubraó, paletotów i spodni, 
dobrego kn 1jll i roboty. Wielki wybór gMowych ubrań dla cbłopcÓ\V i dzied, gpodr1ir, k;ttle, koszule, roz maitqp gaHrnk ~, g&.eie 
szkarpetki, szelki itp. wszystko bardzo . tanio. Przefowszystkit'm zwracam u wagę na mój wielki wsbór 

p a let ot y materyj • 
l spodni, 

z kt órych wszystko pod gwarnm·yą zosfaje o dr~·bione we w!Rrnym warsztacie. Pro sz ~ z tego skorzy8tać ! 

o 
! . 

Rodakom m6.i 

• zt aza, 
asz 

do gor.owania, ezyci!l p.mni~ i wyżc1.7.ym11niai 
oi·az 

wszelkich sprzętów kuchen-
nycn 

po cenach jak na~tańszyeil. 
Zakupione rzeczy cd~lawium franko clo Jomn. 

N1 srn l<:i•a płaci od złożonych 

:::-.. · ""· Os · C'1?t:ęd . cśc~ -
tł, p!'O<wnt na k11żtłomzowe żąda.ile 
<:& 1/ 2 z:i. J.wartai. \vypowiedzcuicm 
U s• Z;i półrocz. wyprnvicdzeniem. ' 

Kto mn. u n~ri de ozvt złożony dicćliv 
, za półrot!!.11e<r1 wyp >wied7~e11iPm, n kupi grn1;t, 

od r·a~, rn .1u ,,,,·ypłura !!HU na~za depozyt 
natyrhriust. 

DM>rc 5 pr0c~nt przynw· :ice hi:wteld. 

I 
. mamy :1.:nvne nu $przeduż. 

~ nciu. ~l'HEY-Oł"f~:v. a: 
Dr • .iJ.. (;t irn ~ows& i, tlziedzic ua noni

J k wie . §'Sl·~;,Hu~a„n.ailllN"trHil., właści-
ciel Banku l{,;foiczego w Kcś~iunfo. Dr. 1"m·· 
w1uh'J i. lekJr?. H. HóHt.; ·ii w aśei-

ciel młyna. ~ . .Jóq;~, g spoda!·•~-

tylko pr7y nl. Babuł;ofsfra~se, 

E'.l!~ · d~Ee ·~o e u ,,Bą ------
napr.wci w u wu go <l w9rca zna,jdu.;e si<;, ja't do•ąu) tak i nadal 

Za gotówhe. Na odpłatę. Z'.ii>.Jrząci. 
,. >. ł11l ·i{1ul+i, tlrcktor. n. ;, z ~iri!~ ll 

Piecyki do 
S tanisław 

ogrzewania.. 
Ja n ko w i a k, 

H'RRNE, Neustr. :~5. 

A. Wojczyński, 
ul. Karola 7. .Karlstr. 7. 

poleca Szn.n. Redakom na obczyźnie swój 

warsztat krawiecki. 
Zarazem donoszę uprzejmie, 

·wszelkie 

„~ nowo~cł 

na sezon jesie11no-zimowy 
na des.zły. 

Ku.r1njei~, ·-----------------------

-• 

Kupuj obuwie 
u 

ILH, !,OE ERT 
u • 

w Gelsenkirchen Ili, 
którego skład obuwia jest najwięks,,,ym i 
na~starszym w miejscu. Największy wybór 
wszelkirgo ' rodzaju obuwia od najzwyklej· 
szego do rnijlepszego. 

N&,jlr pszc o bu wie do 1~olt{)ty. 
Ns.jwięk. w miejscu warsztat ) .•epera. 
Skora usługa! Najtańsze eeny ! 

l-aSj'\?,l'. '-5t . lUiit,;t.:.ls~i, J~ontroler. 
..c\dresownć tr r.oba j 11.k nastcimje : 

Baink Parcelacyjny 
J<J. G. m. b. 11. li.ostcn (Posen) 

Olb zymi wybór! 
uNa)tańsze I najrzetelniejsze źródło 

·zakupna'' ! 
Wstystkie moje zegarki są starannie obcią· 

1' nięte i na minutę uregulowane. Za każdy ze
~arek daie 2 letnią p iśmienną gwarancyę. O·· 
blwY nie ma żadnej, bo coby s i ę podobać nie 
mialo , przyimuie z powrotem ~ zwracam pie· 
niądze. Trzeba sie koniecznie przekonać, 11 

kto nie kupi, toć trudno, ten sam sobie szkodzi 
Zarnów:einia i podziekowania codziennie nad· 
~hoozą. 

Olbrzymi vybor ! 
Ciysto srebrne najpiekniessze zegarki i 

Matką Boską, z 2 zloconemi brzegami i z naJ· 
lepszemi werkami na 10 kamieniach po 12, 11, 
!6, 18 i 20 marek. 

Najwspanialszy z Matką Boską zegarek, 
docone litery, i najozdobniejszymi zloconyml 
brzegami, ciężki w srebrze i z oailem1zym na 
10 kamieni prima werkiem tylko 26 mr. ZeKar 
ka te~o z pewnością nikt jeszcze nie widzial. 

mr. 

Zegarek pos-rebrzany kluczykowy 5,90 mr. 
Zegarek niklowY cyl. kl uczykowy 5,40 i 8 

Zegarek pośrebrzany najlepszy na 6 kamit
aiach kluczykowy 7,75 mr. 

Zegarek czysto srebrny cyi. na 6 kamie
!liach klucz. lub remon. z 2 zloconemi brzeg·ami 
prima werk 10 mr„ - Ten sam na 10 kamie· 
aiach po 12 mr. 

l..ańcu szk i po 25, 30, 50, 85 fe n., lepsze m· 
klowe po 1, 1,25, 1,50, l,75 mr. 
Ceuniki bogate ua 500 iht8traeye 
na zegarki. lańcuszki, bi i uterye, także skrzyp
ce, flety, klarnety, harmoniki, oraz noże, brzy. 
twY, portmooetki i różne okolicznościowe IJO· 
darki wysylam każdemu darmo i franko. 

M. Danecki, Mi ej ska Go 1· ka 
(Gorchen, Bez . P osen) . 

"' pod gwarancy11 wybornego wykonania o C"Cl'll wiele tyfliQ<'Y 

najlepszem ~q, świadectwem. 

---=.. W niedzfoil~ otwarte cały dzień, === 
·vlfyborowe powickezenia we Bardzo piękne zcljęcin, dzieci, 

grup i rndzin . 

s!t1 zważać na dokładny adres· 

\\1. Br u g gem a n n 
w Gehenkłrehen III. 

Markgrs.fenstr. Markgrafenstr. 
poleca. Szan. Publiczności swój 

" -====pow o z ---
w razie wesół, chrzcin i wyjazdów 

wycieczkowych. 
T aba rn o poleca karo w a ny pog„zehowf' tak ne. 
ja.ko też małe dla. dzieci. - CeJy bardzo umiarkowawoych 
Zamówienia przyjmuje 

Stef a n R ej er, 
GeR senldrełum 1 Il, Markgrafenetr. 

oraz właściciel sam. 

M:arktstr. 2S. JiarJ.:tst1•. 2S. 

Baczność! 

nie będ zie nachodzić domu tym, którzy sw~ wypraw~ jako to: 

eb e, o i:' ~: , ł4'ż 
itd. na odpfatę albo za gotówl\:~ ~up ować będą u 

.Jo ass Uos1Danna 'v Derne„ v. d. Heydstr. 17 • 



• 

-···············=··············· • Biat,. Paweł: . A (\<>kąd tak wcześnie spieszysz \y mój ~ Zaprasza na ~wiazdkę d-0 siebie wszy- Drugi skład . • 
• 

...- bhaly Pawle? ~ stl{le bez rózmcy. ~ 

..,_ Do krawcai! Chodź zemną afryka!'1ski ~ Więc baczność dziecl ! WP!a Pawet śmia- w Oberhausen ... 
C..: Gawle. h ły, 

ul. Bismarcka J. 
• 1;; Po drodze w oberzy sobie wypijemy, ! Żebyście się wszystkie dobrze przygoto-

E I tak się razem znów rozmówimy, . ~ waly, . ~~~~~~5*~ 
=- Nie mogę J"?:ekł Oawel, jestem nie ubrany ~ Bo tam Trzech l(róli ze wschodu przy-
_5 Mói ubiór już stary i }J()wycierany. ;'!' b~dą ! 
Da- Jam ni:e tak jak ty, jesteś wystrojony, ~ Kasper wam przymes:le, zapas bardzo 
c:: Ubranie masz nowe, ślicznie wygolony; ~ wielki 

_ ~ Palto· na tiobie, tak jen.o się świeci ~ Jabluszek, pierników i w tytkach karmel-
~ Choć masz w domu żonę i kiilkoro dzieci, ~ ki. 

Powiedz! gdz;ic kupujesz, takie śliczne rzc- ~ „ Melchi·or zaś rozda, tysiąc kalendarzy, 
czy, ~ Obrazków, książek i elementarzy. 

U żyda! Wszak prawda?. Tcrro pei·satego ~ Baltazar b. ędzie sluchal re11·g1·1· 
Mój kochany Gawle myłka tw~ja gruba, ;'5t Po polsku czyt~ć, r,:sać, ś]Jl!ewa6 i dekla-

l(upowa6 u ·obcego to jest p:olski zguba. ft' macyi. 
Jest obow:1ązkrem każdego Polaka ~;; Dzieci, które się jesz.cze nic nic nauczyly 

Pop':era6 zawsze li tylko Rodaka. ~ Żeby się zaraz do nauki wzięty, 
Mam ja tu krawca dawno znajomego. ~ Zcby się z tego dobrze wywiązaty 

Ma on wiele w składzie t::iwaru dobrego, ,~ I na g\\~1azdkę p·odarki, wszystkie ()debra
~·~ M'Jdnc ncwości, śliczne matcrye, _,,„._ ly. 
~~ Ubrania, palta, bardzo zgrabnie szyje, 

Opowiem oi więcej, nim z głowy wyleci; 
Jest on także cLobrym opiekunem dzieci.) 

Tak wszystk;:e polskie dzieci z Essen jak 
i z okolicy 

~A I F 

,·"'~. Gdy Pawcl z Ua\vkm rozejść s·ę już 
~t ~· l' -~ • iu1.C I, 
"1. I siG żegnając sobie pCi\\ iedzicli, 
;.;:-. Iż gdy napotkają Polaka lub Włocha, 
~t Wszystkkh ich poślemy do 

Czarny Ga.lt'1eł = 

WANNEt 

Rodacy, którzy widzieli, jak mrnie w 
przeszły ponie<lz·'.ialek w restaurncyi Rei
cheberga p.opchnął policyant Biising, ze
chcą mi podać swe adresy. (3d) 

Baczność 
Rodacy! 

Polecam szan. Rodakom i towarzy
stwom obrazy religijne, oraz narodowe we 
wielkim wyborze. Pieczątki (stemple) tak 
dla towarzystw jako prywatnych osób po
dilug zamówienia. Wykonuję wszelkie dru
ki jako programy, afisze, karty włzytowe i 
inne rzeczy gustowne szybko i tanio. 

Oprawiam najtaniej kmony ślubne 
(wieńce) i wiązarki. Mam wielki wybór 
()brazów z muzyką. 

Wojciech Dudziak, Wanne ul. I(arJstr. 5 a. jedyny polski skład mebli oraz całkowitych 
wypraw w Wanne. 

fabryka ram i zwierciadeł. Hurto-
wna i detaliczna sprzedaż. Polecam się 
szczególnie towarzyswom polskie.m w ra
zie potrzeby pamiątek, dyplomów etc .. 

I.dam Michczyński 
Gelsenkirchen, ul. ttofstr. nr. 3. 

właśdcitl M. Ge111ber, 
Kamen, narożnik uJ. vVeststr. i Schul!>tr. 

Najstarszy i największy w Kamen interes specyal. 

Eleg. garderoba dla panów i ehlopeó w, 
Pracownia ubrań podłu&ir miary 

przy gwarancyi za dobre Jeżenie. "~ 

Wszelka gardee-oba do roboty. 
Sl?ecyalny oddział 

łJ 'IA 
dla pLda. panów, i dzieci t) iko dobrej I trwalej 

jakośc~, po cenach bardzo fonieh. 

He1"ne'ł Balinhot•str. 10. 

Tanio 
dobrze 

i na dogodną 

~reb 1 e każdego rodzaju. 
całe urządzenia, ogniska 
itJ. konfekcya dla pr;ń 
i pa.nów. 

Ki·e<lyt dla liażdego ! 

·Firma: 

Rheinisch - Westfal. 
Mobelf 8ł brik, 

Bochum, 
S H.~rner:5trasse nr. S. 

Nowa otwarta 
--f,Jb.---

"ł'ł \l'attenscheid, 

ul. Babnhofstr. 104, naprzeciw lokalu Schiitera. 
Polecam mój bogato zaopatrzony skłatl mebli, ma

szyn do gotowania, wszelkich sprzętów emaliowanych 
kuchennych 01at wózików dla dzieci we wielkim 
wyborze. 

Za gotówkę! Na odpłatę! przy odpowieuniej wpłacie. 

Kanapy i materace wykonywam 
we własnym warsztacie. - Stare ma-

· .. r···@ t~ra?e przerabiam spiesznie po cenach 
'-.-.;~ niskich. - Szan. 

" ·~ Rudaków proszę 
ri • / " i nadal o ła-

/;!,{~ .... ,~ .. il,,,./ .... ) 1 . 
l~l~~3.l('i:\.:· s rn we poparcie 
\ ?'~~:/).:"!'i' ''k~ mego prn0tlsię
x~XJJ.~;l biorstw!l. NiP--

chaj hasłem każdego bę:1zie: Swój do· swego. 
Z wysokim bzacunkiem 

Jan Baranakt 
Przemysł I R d I Towar • r~ 

. włatmy ! o acy. znanej dobrnm. ~ 
Ządajcie ws.v.ędzie papierosów · 

,,Wulkan'' nr. 56. * „Sokoły'' nr. 60. 
l,MariposaH nr. 53. 

Z fabryki „WULKAN'' (J. F .. J. Kori;e11dziń.:to). 

(1-52) Generalny zabtępca na Westfalię i Na<lreni~ 

J- o . k 6 

,,. 
h.ter83 handlowo-komisowy, H-erne, Neu~tr. nr. 10 

Naitańszy i największy chrześc i a ń ski s kl ad w miejscu. 
N nt ~ ~z ~ ź ~ o z ,k ·. 

~ 

ter~j n.-_ n·c, 
czyzn i dz ·ee1 · r z 

• C!! 

~ n1ew1·;: s . ~ ' 
Zawsze p lsk usluga. 



w każdej cenie 

od lO do 60 marek. 
Sprzedaż po znanych tanich cenach. 

ru Największy wybór. Najnowsze nowości. 

m ·Gebr. Robert, Bochum 
j Markt. Rynek. 

ij} Największy in.teres 'W' miejscu. 
~flłii*'~~~~~~~ 

annaC'Maa«'C' .lłln«'aaMng 

Sobotę, 11 niedzielę, s paźdz1ern1ka 
wyłożono podc:al!C 

wyprzedaży 
• 'etw aa art e • --. s '*' "!'CMS 

ul. Hochstr. I, ul Hochstr I, ul. Hochstr. I 

150 da~~~ich~oł~er~~. zimz~!!~~ 4 90 I 
zamiait 35 ten.z 23 zamia.st 21 terazl3 teraz mr. 

' • • z na jlepsz1en 

do wytzllkania. mr · 

111 !f 150 paletot9w damskich :k~::r:_~~r;:~ ]50 I 
f a jak Digdy się nie Z•larza, zamiast 18 a; 
I a Można skład obejrzeć bez przymusu kupna. mr. I 
! a a 
ma . I 
$ a ' • . 'a 
1 1 . n o c n u. 11, 1 
M a~~!~'~"'~ysoka 1 nhca Wysoka 1. B 
$ -Założony 1872. -

I 

, e ruc1, do • 
~ 
i 
m e 

w 
. . 

domu obuwia Pottbrock'a 
otrzyma. każdy re-
krut buty wojskowe 
podług przepisu naj
ll:ipszej jakości la 

6.50, 7.50, 8.50, .9. 10 M. 
mr. i wyżej ' 

~ -
Pl'" Il I · Tylko ~ !I I najlepsze fab ryk a ty. 11 

Założony 1872. 
Za iruk. nakla« i re.aakcy~ od P'Owi:edziatny A tt t ~ n i B r ej s l{ i w Beoltum. - tłakladcm i czc.ictnkaroi Y{ydawmG'twa „Wła rnsa l"•1sJd.er;e" w atclt.fim. 



In; . t rur z .. r.gsf orsdllnt 
Do und 

• 

"" sprawom narodowym. politycznym i zarobkowym. Coł2ienne pismo ludowe Ila Polaków oa obciyinie, poświN.'011e eświac1·e oraz 
~;;;;:o.<łai:;:.~c:o<l:d;:elłtl::~::J~W:Vl~':t*:;:;:ie:m~.:dd:-:p:~:ś::~.:~:C2:. :~y:s:h~r-------------._,,._s-....., __________________________________ "'""":" __________ ..:. __ ...: ____ :._...., __________ ~.:_:~ 

lata kwe.ria\u • JOCZCi& i u llst.wych wynS: " 

1 
Za inser~ty plalli się lRl mieistM:l ~ irohAeł.?O drttku 

se fe.tł •• a '.I ~zeniem do domu 1 mr. ,2 fen. · ml• Baże za 1r·ar1 I nJa-zuzo~ I egloszenia ~rlllceze.IOne pr• lueraiftM' ~ „ F\io 
i P...-' =r1hvw iest w cenniku 'J()C§tewym ''I ti V U lir J ł cn~s~ 01ą~sza. .otrzyma raM. - Usty io „W~ni,s.a 
JtH ~- •• t. p_.cil„ nr. 1;m. Pliłskiego nalezy łranfwwftć r Qldsć w Dłeh ffk d-ny ad~ 1~ego. ~łlop:iów ~~ •ie zwrail. 

Redakcya, Drukarni& i Ksi~a.rnia. .znajduje !ię w Bochum, pr»y •lioy Malłhe1eP1'1l'a!se. - Adre 111 •• „Witt:r\1'8 Polski", Bochum. - Telefonu u. 1414. 

~dzice polscy! Uczcre dzieci swe 

•'wić, czytać i pisać po polsku! Nie jest 

Poidłem, kto potomstwH swemu zniem
c_. siłę pozwoli. 

Jakim celom winna. służyć szkoła? 
Na lmngresie kolo.ni'2.Jlnym n(K;mi1ecktim 

obradującym w Berliruiei, .inspektor misyl 
ewangelickich D. Oeh1er z Ba!Z.yleli m<Jwiif 
o ·chiala•J,noścli mi~yJ ewaingeli1ck:iej w kol<>-
1iaicllt nilem~eckkh. W mowie swej zaz.na
c~ył wyrnfolie, że jedynie nauka w języku 
OJCzystym zdolną jest umysł dZ.iecka nale
życe rozw1inąć, a: sz:kofa1 ·~\gidy nie p.ci\Vqni.. 
na1 !lużyć celom wyinara:daiwiiarnia. Kon:
ires. przyjął r~zolucyę, która op,ewa, że 
JJ~}ez,y wezvrn1c rząd rzeszy, a·by wspieraJ 
1Le tyJiko te szk0ity, w których wyk1lad jest 
•iemiecki, ale również i te, \.v który;ch nau
kai ~d~y:wa1 się. w języku ojczystym; pod)e. 
w~ 01czysty Język jest podstawą, na któ
re1 dalsza nauka rozwijać się może a szko
ła lłJe powinna mieć na celu wyna;odowie
aia. 

. · ~ jakże. s·ię 1 zecz ma z.e szkolą dla 
łzi.lec n polskl1ch ?· 

Niemczyzna to „wolność" ! 
„\V;i,elkopola'llin" donos1i o zaijśoiu któ

re m~1al go1spodarz p. MaircLn Miille.r \~; K1Q1-
YaJewie ( Oriinhagen) pod/ Szub~niem przy 
starainiiu s·ię o konsens dio budowti. ów 
,„cisp?:da~z poda! wn1iosek dOI komisairtza 
szub.msk11ego o postawieru~e na gruncie 
sw~~m chlewai dla św:iń i zarazem chcia1 
rob:ie ~rządzić w tym samym budy1n1ku 
prze~ZJaJ dila parowJ11ilka, do którego byl 
kon11in potrzebny. 

Do uregulowama tej sprawy miial ów 
~spodarz aż 5 ternllinów, które silę ciągły 
<lidl Noweg1:) roku aż <lo wrzieśnia. Na je
dn~m z ~.wych terminów spotkał go za
rzut, że sr ę dal spofonizoiwa'Ć. 

Wreszcie na ostaitruim temnunie oświa
łczyl P<l!n kO'm,(Sarz, że p. M. m1oże ów 
~hl·ew postawić, lecz musi dać p1oręczenne 
te tego budynku nigidiy na.i dom ' mieszkal~ 
1Y nie zam>enii1 i d10ręczon10 mu konsens. 

W trzy tygc<lnlte po ow'yim konsetn1S1iie 
Przysylai pa1n k()ll11tsarz przez sweg.:>1 Wl<:>i
znego do pod1P11su pakt (Si.cherheiltsmass
regel.!) - ~tóry tClikiJe żonai ma p-0dpisać 
-1e.J treści: że właściciel zobowięzuje się 
tać sobie wpisać w hipotekę karę konwen
~~onalną w sumie 1200 marek, jeżeli po. 
sl\tdłość sprzeda Polakowi. 
. Dalej, jeżeli tę po1s1'iadllość sprzeda 

~1eimoorwi, to i t~m~ w.e warunkach sprze
ai;y ma wiyraz11ć, ze i on tego z.astrzeiż.e

:1!~ Winien Slię trzymać. O narodJolwośoi 
ahywcy decy:duje król. pr.ezes reje.111cyj
~y w Byidtg!OSZCZ,y. 

t:JaituralnJe ów gospodarz tego aktu n:e 
PJ<lp1sat. 

Drugi przypa"iiek: 
k 

1 
„Lech„ donosi: Strnszuy oios spot

r a , obywatelkę gniieźrnieńską panti~ Sza
~Ynskąi, w p-odeszlym wlieku. Pani ta 
/ 2YTnala n~ policyit nakaz, aby w prze
r:g.u tyigiodinJJai o~uśdla Prusy. Pani Sza
PJ~~ska p.0ichodz11 z. Prus, ale mąż jej . byt 
Ś'Ą. all1Yltn rosyjskim u ztądl ów nakaz, 
11\adlc.zący o „wolnośc.i" w Prusadh. 

Wojska pruskie a Polacy. 
llą~ W edilu~ zestaw.i eń statystycznych, 
1.$ którernm zastaJnawia się jakiś n1iemJJecki 
Ztsa;.z Wojskowi y w berlińskiiej „Krenz 
ki~ ' ?<>~ska ludność ppd zabo·rettn! prus
Sku n.arwJ.ęcej stósunkowo <lJstarczai wioj
" Prusku~u żolnie1rzy. Różn:ica jest tak 
tJfQOczy b11ącai, że: w. dziie!Jnicach polskich 
lbor~ellt brain~ do wojskai jest przesZJfo pół-

razY' wu1ększei, nliż w prm.v!incya.ch 

ieziysto ntiemi\e:ckóJch, ai W1 stósunku do Ber
Uńczyików ni1e0imal cztery ra.zy Vv1it;kszy. 

TelegramyJI 
M o s k w a. Ruch strejkowy pomię

dzy robotnikami i rzemie'Ślnikami przybrał 
szerokie rozmliary. IJiczne wozy kolei ele
ktrycznej zdemolowano. W wielu fabry-
kach zawieszono pracę. · 

K o n s t a n t y, n o p o l. Przybyli tu
taj delegaci finansowi mocarstw 1 udałi się 
do Ueskueb, gdzie rozpoczną pracę. 

R o s t o w. Wykoleił się tutaj pociąg 
w drodze do Władykaukazu. 27 osób po. 
niosło śmierć, 35 jest rannych. 

B e r I i n. Donoszą urzędowo, że spi
sek w kolonFi niemieckiej, o którym nie
dawno donoszono, miał tylko na ~lu zra
bowanie niemJeckich transportów. Nato
miast n.tie stwierdzono, by ów spisek miał 
jakiekolwiek szersze zamiary polityczne. 

Ciekawe odkrycia w sprawie sto·
sunt u Francy i do Niemiec. · 
Kamclerz. Rz.eszy hr. Bu1elow1 przyjął 

tymi 1dniami dwóch ·dziennikarzy fr.alncuz
kflch, którym na wszelki sposób starał się 
wytłomaiczyć, że polityka: Niemiec wolbec 
Frn~cyi jest szczerze przyjazna, że w10jna 
ang1elskQt<niemiecka jest n1i1emożl~wa a 
grupiolw.ainie się obeeine. mp,carstw ma' na 
ce\Lu tylko utrzymanje pokoju~ 

Wobe~· tego nie minie bez wrażenia 
od'krycae, ja1.kije z ostatnich ·dni i:wlityki by
lego m)1nistra spraw zagrainkznych Fran
cy.i Dekassego mbi wielku dziennik fra:n
cuski ,„Matin". Pisze on, że na piosóedz.e
n.iu radY) miJ11>strów francuski.eh oświad
czyl Del1casse, iż otrzymalł odi Anglti ustne 
przyirzeiczeinlie na wypa,dek zacz1epnego 
wystąp1ienJiai Niemiec wobeo fralnicyi że 
~111glia zamknHe niemiecki kan.al północny 
1 obsadz~ prO!\v\inicyę szlezwisko-hodsztyf1-
s.ką stutysięczną armią. Przyrzeczende to 
Ang~iar n.astępinie odnoiwHa z propjo•zycyą 
zawarcia! P':1semnego uikladu. 

W innY,m .dzienniku pairyz:kilm Patrie" ' . „ 
pewnein me wymie111iony mąż stanu 01Inawia 
mo)żlhv10ść wio,itny ain.gJ~elskoi-n\ ·emiedkiej r 
pi.sz;e: Jeżeli wojna ta wybuchrii1e fl0it.a 
niemiecka Po 12 dniaich będzie znjsz~zona, 
a ża<len port niemiecki nad Mprzem Pól
nia:cnem nte osto1i się przed potęgą floty an
gielsk~.ea. Porty niemieckie wsta!l1ą zbu
rzone, niemi.eckie okręty hamcfillQIWe skJIIlfi
sk-01Wa11e, a w. koń.cu 200 okrętów a1ngiel
ski1ch u ujściiai kaniaJlu W\:Ihe1mai wylądluje 
150 tysięcy wojska._ 

Ziemie polałtie. 
i Pr'3t .Ml~bOd:ltfoh w ~~ii i Mn:~~? 

Grudziądz. W czwacrtek ·W n0tcy okotJ 
god1z. 3 p0iwsta1ł w pa.rowej cegi:.e1·ni Meis
snera i Wiista w Kunterszty,nie pnżar, któ
ry mimo natychmiaistowej pomocy straży 
pożarnej ogromne prz.y,bral rozmiary. Po
~stale s.zkody oibticzają n.w w1ięcej niż imi:
hon marek. Ogiień zdaj.e się, że powstal w 
m:1eszka:niiu palacza, znad·dującem się tui 
obok sali maszy;n. 

Wrzeszcz. Izba kairna w Gdańsku 
skazalai .1nzeidsiębi1J1rcę budo\\~hi1 Schoep·sa 
i p-ol1ieira1 mularski.ego Czamowskiego na 
dotkl~we kary ii to w naistiępującei sprame: 
Obatl bud<Y\Va;nil na wiosnę r. b. dJo'In ober
żyśai.E!I SchullJOłWi przy ulicy Brunishoefer 
Weg. Gdy już budynek prawie byl ukoń
czonyi, p.ewnego1 dniai zapaidl siŁę w gruzy: 
Szczęściem bylo jeszcze jedyin1ie to, że dlOlm 
rnnąl po godz\'!nie 6 wieczioretm, gdy robot
nicy budowla:nii jui sk-oińczyjlil pra'Cę, tak 

że więc ntkt ruie po1nLósl szwanku. Scl110iep
sru skawano na 600 mr., Czaimowskii1ego na 
200 marek kairyi. Schulz poi wydarz.enhi 
s~ę nieszczęścia znf1kl bez wieśC'i. 

Z Wiei. Kr Poznańskie.ie. 
. P?d a~resem „Straży" pisz.e międ!zy 
mn~m „Dz11en.Kui.": 

„Wobec sto·sunków u nas patnująicy,ch 
w1iamal „Straż" WZliąść sobie zai oboiwriąz1ek 
aby wszystkiie prawai wyjątkowe, obronne 
m~y posl6w naisz;y;ch iii g~osy prasy pol
s.kueJ, prz.eślia1dbwani.ai .i szyika111y, na: jakie 
nairM pols·k1i w Prusalch jest wtystaw.liooy 
~,lJnuei zapiisyW.ać !i ziaigrainkę o tern wszyst 
~Fem dioibrze informować, czy to przez 
więkSZf1 dzie\ninl'1b aingtielskile, francuskiie 
lub ndemieckJi,e, ,czy też przez mieS!ięcznli·kl 
p. t.: „Męcz.eństw<J Narddiu Polskd;egOI w 
Prusaich", wydanie w 1najw~cej zinainych 
jezyikaich tj. angl)elskilin, fratnouskiizn rJi1e-
rnłiec~itm i polskim. ' 

Swfa1t .cywmztowany za gfJ1\Vięby się 
schw1ydil, gd'yiby był zarws·ze wiernie poi'\n
fonmo1Wa11rY o tern, ,oo z nami Polakam~ w 
„kulturnrytch" Prusaich wyrnhi1ają. Pamlię
ta1111y, jakie oiburzen.ie wyW101lalai swego 
c.za:su sprawa wrzesińska w całym cywi
Nzowanym świecie. 

Jestbo bardz01 ważną dla. na1s kwe
styą, ażeby świat się prarwldy dloMrdedz:ial, 
gdyż prasa ·niemiecka! umyśl111ie <J1 na·s m"l- . 
czy, a jeiieLi o na1s glos zabiera, t-01 na to 
tylko, aby n.as wobec śwliaitaJ ztohydz.ić, lub 
też w swych czyteLn1ikach wywalać ;anty
chrześoi1ańs.ką p.rzec.iw nam ·nl'leina1w1iść. 

DaLecy jesteśmy od\ tego, aż.elbyśmy 
się potem spodz.ie:kali ja1klidhś ulg w Pru
sach w na:szem prześlaidlo•wairuiu; ale niiech 
siię śW1iat przyna1jmnlrej d!orwlie, jak s·ię w 
Prusach Qbchodzą z czterolJTI(ilionową spl0-
koj1ną, na wyrokiej st·op.ie CYiWHiza:cyjnej i 
1kiulturnej będącą Iudlnością po1lską, którą 
Prusaicyi jediy1nfo zai to prześladują, ie ta 
lludlność j.est .il praignde p;oZIOlstać polską, a 
więc za1 mlaść s.wychl iidea:lów narod-01-
wych, które wszystkie nar<Jdy cywii.liz.orwa 
ne jako· wysoką cnotę ,ce.niąi, gdy tymczia
sem „kullturnft" Prusacy pOICzytują nam to 
za zbrodull!ę. Dow:iedZAiia111ioby s•uę napnorw- • 
dę do!J)liern wten.czais, jak Prusacy pojmują 
kulturę i •cyw.iillizacyę ludzką. 

Na taikiie wyidlaiwnictwo powinoo „Stra 
ży" starcz.yć funduszów. Jest to spra(Wa 
bancllzo watżn.a 1i1 spodz:'.lewamy Się, że Głó
wny Zarząd „Straży" w; POZ111anJ'lu zabie
rze się do tej sprawy 111ilezwrJ.01cznie„ 

„AllLaince Isr.adite" w ploc:Jio!b1111ej spra
wie jui w1i.el~ ·dobriegl() zdziialala dla iy.,. 
dów. Niech wdęc naszai „Strnż" ,i<l:z\je w 
jej ślady. 

MiędzyclJ;ód. MorderstwQ1 p-0piel1n11o
ne w nliedzielę po poludnliu na drod'zę po
m[,ędzy Strzyżmi!l1em a I(lodzi'lskjem k,k)'lo 
Międlzy1chiodu nai dawni\eiszyrrn leśniczym 
hr. Wę.sierskio-Kw1iteck\iego, Sobkorwskł·lrn. 
Zwlokj Sobkowskiego znade:zliio1no na p-011.u 
w od'leglości mnl"ejWli:ęcej 250 kroków od 
stodioly gioispodarza Purschkego w Strzyż 
m~nk•e na środku drogi. SobkQIWskli, u któ
rego zna.idowal si·ę pies jego został za
strzielbny. Jednę ranę od strzału mial :po
między leiwem oki.em a lewem uchem, dru
gą w lewej ręce, µontiż,cj lokcfa. Strzaly 
dba odda1110, jak z ran odnhesPoinych wnio:
skiować mo7Aia, z od!ległośc:L 1co najw-yżei 
10 <lP 15 kr.oków. W fuzy,u, którn leżała 
obolk zastrzelonego·, byl jeden strzał WJ.
strzelony, drug.i zaś jeszicze rui1ena.ruszony, 
Ze Szamotul zaś dlonoszą, w tej sprawtie, 
że aresztowano leśnticzego Pietz'kego z 

Józeforwa„ który z zamordo,wanyim żY'l w 
d!ąglej 1J1~ezgo<lz1ie. M!Oźe s.ię wlaśoitwego 
morde11cę <lai .nieza<ilugo wyśle<lz~ć. 

Jarocin. Za wiele chleba: mają P()lacyi, 
więc odidiają go chętnie Niemcom, przez od 

dawanie im w dzierża:w~ polskich maj~t„ 
ków. w, po,wiecie jano:ClińSikJm zami.erza 
pold~bro, jak czytam~ w ,i.Dzii.en. Pozn. ", 
pe~1en ma~nat p01lsk1' wydzńerżawii:ć swóf 
maJ~tek ~Jemc?w1i. U naszych w1iielk.icłi 
pa1J1ow w1iJdioczme tylko Niem:iec „ma oko.'~ 

Poznań. Oiesz s:ię Tentonio ! Mi1I1.iste:~ 
spraw wwnętrznylch zażądał od mag;:1strat11 
„berychtu',' w spra!WU1e, doity.cząieej spr.ze~ 
da2y . P?S1aidl?śC1i !11iasto·wej P()fakowi, ,. 
.r~nat~w1c~~1. Niemcy {;Jeszą się '/) teget 
riłczm1erme iL wyra.tają nad1zrt1eję, żie wl.ai.. 

dd.z~ na<lzorczai sprzedaży tej n~ e poitwier ... 
ZL 
„ 'Y Po~nanłu zainosi s·iię na; wiosn~ na 

w.Ielkji stre1k mularzy li deśJli. W raiz,ie 00 .... 
rzu.oenii:al tkh od rząidać strejk 10bjąłb; 5000 
dOi 6000 robotników. 

Z dniem 31 tmarcai 1906 roku upły
wa: botWiem ternfo drwuletnfi obo·w1Iązują
ceg()I obeonje cenimk.a. Ta strona któr~ 
pragnie zlmiainy celllnika, musi: PoW1i~1dJ01mić 
o . tern stro1111ę prz;ediwną, przynajmnr ej 4 
mi:1esti.ące: przed 1 kwjetn[ai 1906 Iiolku. 

· Ze Si'lzka czyli Starej Polski„ 
Katow~ce. Tutejszy są<l ławniczy 

skazał poliera murarskiei?:O Frainoiszka z 
z T~rn. Gór na 6 marek kairy. P.odcza~ 
stre1ku murask(ego• w s'ierpnau sp.oistrzegt 
zasąd1z01ny, że na pewnej budowli mura
rz.e. pracOIWaili. T101 go tak zgo•rszyla żo 
'Y.z1ą~ dl~ ręki ceglę i rzuci1l nią 01 zi~mie 
tak, ze się ·cegla rozł)ila. Otóż wytocz.onCJI 
mu pro~es za uszko.dzeruie 01bcej wlaisności. 
Tak wuęc ta jedna cegla będzJe go 6 m. 
koszrowalar, inie liicząc kosztów sądt01\vych 
któl"'e także ponosić będzie musial. ' 

O nieszczęściu kolejowym pod Czer
nicą n~ O. Slązku dochoidzą następujące 
szcz:ego!y: 

Asystent kolejowy Strauss, który w 
sobo+ę e1ksped:yo1Wal w Cz,emicy J)OiO:ągi 
z~~tal z~w.\eszony tymczasowJ w urzę~ 
d~.1e, pomewaiż dal za rychlo znak odjazdu, 
nie zapewni~szy się, czy zwr.otn1:1ca byla 
dobrze usta~Joną. W rzeczywistości byla 
on.ai na~ta\\1L~n~ na tor martwy, na który 
tez poo ąg WJechat. - Niepojętą at01Li rze
•czą poz-ostanie, że maszyn.ista1 Stefan któ
ry i~ż. odi 20 lat jeźdZli na tej lin,i.i, w' więc 
P?!W1m1en byl dobrze znać każd'y sziczegót. 
nne spostrzegł, 1iż wjechał na falszyiwy tor 
łt sporw00owal niesz1częśc,':ej, którego pier
wsz.y st<ł!ł się ofiarą. - Jego kJ.lega: palacz 
który również został zabity, nazy;wał sJ~ 
Poprnc, a n.ie Kretschmer jako myilnie by-

.Io poprzedln1-0i podame. Z~s.tępawal on tyi
ko Kretschmera, który byl w tym czasie 
nai urlopie. - Naz.wlska ciężko rannych o
prócz konduktora pooiągu Fuchsa są: woź
nica Beer z Wodz·isłaWJia, Józef Kowalski 
z Bogucic i Syryf1ski z Czerni.cy. - Szko
dy materyalne oblriczają na 80 do 100 tys 
ma1rek. 

W niedti:'elę rano rozpoczęto prac · 
l{)ko1fo ·wyd10<by:w.ania z bagna lok<J/rnoty:wY, 
1i wagiQlnów, które przycżep tono mocną, li'~ 
ną z drutu. do. ct.;vó~h lo~omofyw. Cidar 
byt tak .w1elk11, ze Ima k\ilka razy się z1er
';ara. a Jeden z wagonów, wyCliągn!ięty już 
do po.Z.OWY! w g~rę, spatll znowu na dól. 

Nai szczęście ludzie zatrudnieni 
od~OP,YWaniem wagonów na dcile zdoi
laJd Siię wczas jeszcze usunąć na. bok bo 
t~k latwo .byił'oby się wydarzylo pono~e-
meszczęśc1e. _ 

.. ·W ni'.edzielę po_ poludniu przybyld na 
~1e1sce nties.zczęśda żonai zabitego 1maszy. 
~isty St~fana, wraz z trJjgftem dziieaiJ. Mo
znai ~b1e wysta'Wliić ich boleść ,j rozpacz 
na widok wystających Zł p<>międ:zy gruzó'W 
zwlok męża i ojca. Wijeczorcan priY'byla 
lmmi!syai mf·niisterya.tn.a z Berlin.a11 celem 



~adzefnia śkdztv.ta:~ J}()preri[j w 
~alek I'(> południu zdoła.no wydobyć 
~ Stefana ~ Poprac.a t P"On1l01tfzy: re.., 
$lftek łokQlnotywy. 

W l(amlonce pod M.ikolowem mialo si~ w 
. .i&ziete odbyć zebranie robotników, zwola
tlł u strony bytomskiego „Związku'.' Zast~
~ radzcy policyj p. Mddlera razwiązal ie· 
~k zebrati11e. Krótko przed. rozpocz~ciem o-

1 ~wia<lczyf, że sala na zebranie robotmkó~ nie 
jest odpowiednią. Gdy zwoluiący zaga1l ze
brame sJowami: „Niech będzfo pochwalony Je
.zus Chrystu•s" zażądal ów urzc;dnik poświad
'1Zenia policyi 'o zameldowaniu zebrania. Po· 
·dano mu pośwliadczenie, poczem wyrzekl po 
11ientiecku, że w imię prawa rozw~ęzuje zebra
-.ie. Zaraz potem stawil się żandarm i zawe
~a: wszystkich, aby w przeolągu 5 minut 
•puścili salę, faaczei zapisze każdego na ka
re, ktoby zostal. Obecni opuścili spoikoinie salę. 

z nowych Hajduk donoszą, że pewnemu 
tamtejszemu maszyniśaie doniesiono„ liż w A
meryce umarl jakiś krewny nazwiskiem Ja
kób Sorch, który poizostawil majątek wyno-
1zący 12 milionów dolarów (oko.no 48 milionów 
marek). Po·nf..eważ So•rch aż do śmierci byl ka 
wa:lerem, przypada caly olbrzymti mająte~ ie: 
r:o krewnym. Sorch, urodzony w i;ie~ne1 wsi 
w Opo•lskiem, znikl przed 60 latami 1od te_go 
czasu nie dal' o s.obie znać. W Ameryce pos1a
ćal kopalnie z(iota. Jego krewni, mieszkają
cy na $!ązku, nazywają Się Pikot i Pendel. 

Z jnnych dzielnic Polski. 
W Warszawie zmarl nagle, rażi0tny 

1;takliem .aipopl·ektycZirrym, wybitny Vterat 
i <l1ziem1nikarz, Bronisław. Zawiaidz,h 

Ur:odzons w L 1849 w Ga1DicY1i, ukJ1ń
::zyl u1niwersytet lwofWiski. Prncę litera.-

1 ~ką rozpoczął w rnku 1871 w „Gaz,ec:ie 
1farodlowej'', następnie re~dalgioiwał „SwU" 

11 „Ru;ch· Uteraicki". W roku 1874 za;cząl 
1 J1is-y1waić kioresP,ondencyie ze Lwowa do 

Gazety PJ1Iskj,eJ", ,„Kloisów", „Tygodm~ka 
,{tustrowainiego", „.Echa", nWlteku" i' ,,Bi
jLiotek\i'! wia.rsz.arws:k\i.ej". Wkrótce potem 
~Jedhal zupelnie .doi Wa·rsz.aiwy. Tu po„ 
:zątkO'WO zaciąginąl s1ę do redakcy1i, „W·ie.i. 
cuu wreszidlie wstąp1~ dioi 11Kuryerai ·War-
1za~sWi1ego", w któr.ym praicowal przez lat 
rJ do Qlstatniej ·chwtiR~, pr J1Waidząic <lzf\al po•
ttyczny. 

Biblioteki polskie w Petersburgu. W 
11>rawie ZIWfiotu 1bcbFiotek polskich, pr.Z:e· 
mow.y,warn!ylch obecnte bez pożytku dlai 111\i
ipgo W1 Aetersburgu, zaibral Z.11l0f\.VU gtos 
~aziśwftiet", piszą;c: 

Co się tyczy stacyich ·bibmote\k poł-
" ,._„,-1,n ' • h l łdch, to nJie na1eżaitoby decy'Ulvwac ie 1();4 

ru ~ udZliailu· polskiej Akaidamili ulnfejęt- · 
ood wi KralkoWiie. Nałeiyi miicć ,naJ wzilę ... 
lziie że stainow.ią -0ne w. gmncie rzeczy 
.la~ść calego nanod'U polskli,ego '~ dta: te

te'Z piostainJOIWilć coś o 'llkh wed:lug wY
gań sluswośd moglaiby tylko takaJ . o--

ółno.,polska instytucya: nairodowa1; jak 
miiaITTloowana Akaldem~a:: Do'dajmy, że 
anie się ostami-ej usunelOlby. w danym 

ad'lm wiele trudności technuc1111ych i 

Powieść Ksawerege de Montepfn. 

(Cią: tia+sw). 
C z ę ś ć d r u g a. 

I. 
W szyisHciie d~ennLkti rozpi<sywal,y się 

~brodJni przy ulky; Garandere ~o areszto
,iu Raufa <le Oha,ins a jed!naikże 

rjusz, stary kamerdymer ztmłlrlego 
aksymdlliana- <le Vaindans, .niei wiledziat je ... 

eo nIBczem. 
Rzecz taJk niepraiwdlopo!dO'bna byla ie· 

aik nader prostą. 

Ża<lein duennlik me dtoistawal s.ie do 
·lacu, a Ho.n-Olrj.usz krok~ettń z;_ <lbmu p.ie 
· 1ehadzi;t, nJe mia.t z nrikim żadlniycb sto

, ów, ~ plotki uliczne ·nt!e :docho<lizdly do 
o uszu. 

Coraiz bard:Uei źdzLwiony ~ niespok-01-
tą niewytl001acroną dlai ni·ego ,nieobe-

ością młodego. pana, ~\ IIllie Wliedząc, 
re zasięgnąć iinformrucytt, chciał $ie już 

do pa1111 de Oarenines, gdy w. tej sa
ej chWlili przeszkodzilł'o mu p.rz.ybyioie 

:ego śledlczegoi w towatziYstwli'e p\i-
rzai, szefa Bexpiecz:eństwa i sędzie.go 
koju. 

- PJ."iZ1"chodzhn·Y zdtiąć prieczeci.e ~ <l.:> 
:llltiić rewizy& p<l'p~erów. pm.osta~ych po 
:rarly;m hrnbii' de Vandams - rzekf mu. se
ra: śLedlczy. 

I(almerdyner skkmH gl-O!wę. 

- Czy wolno mt zadać panu i OO.no PY 
· .ie? - wyj~knąl po chwi'.łi. 

- Jakież to p.ytaJJ11ie? 
1 

- Od trzech dnil pi'e wd<llliałem pan.a 
ufa <le. Chair.Jtins 1il żadnej nie miałem o 

wfa1domoścL. Czy mo-żesz mi pan 

łlrZY.SW~tobYi tę l"Zće~ ~~1 iD'd, 
·~_tmien1a IIQSYłskJe&o~" - -

'1ła4o•old 11 śwlall. 
Niemcy. PowstańcYJ w nliettniecldei 

Afryce Wschodniej posuwają się pad sarm 
Dar es Sałaam i zniiszczyH }uż dWlie wsie 
w pobtliżu tego miasta, oraiz: z.acz.epiti od'
·dz'ial pJ,Ji,cy,i niemiecktiej. memc.y ntie -Od
nieśli dotąd żadnej poważnej korzyści nad 
powstań·cami. Bunt wybu·chai oo chwi:la 
w ~niny;ch okoilbca.ch. 

„1lmes" d!onos,il że Mo.rnngai zabrał 
trans_l)i()rt ,nDemiecki, przyoezem z,gjinęlo1 11 
niemców. 

Z Angłi. „Daiily Express" <llowiaduje 
si•ę, że w naj.bHższym c~aiSiie japońska 
eskadra: wojenna p0d -komendą ad'mirata 
Togio przyplynf1e na WIOdiy .a1ng1ielskie. Od
w.iediziny te mają publicznie. zamanifesto
wać .niOWYi sojusz. a1ngielsko1-japoński. 

Angi,e:lska azyaty·cka eskaid'ra odwi1e:
dza aibecnfo porty j.apiońskie. 

Z Rosyi. Rmp·Jrządzenr,e r.osyjskicgo 
mtni·stra sprnw wewnętrzny.eh nakazuje 
wylożenie1 spisów wyborczyicb do Dumy 
najp6źimi.ej do 28 bim. •i zrubrania wladzom 
wszelki-ego miesza1nia się do w,yborów. 

W grucLnl~u od1będzie się w Mo,skwie 
szerng posiedzeń wszechrosyjskiego zja
zdu rohotnik6w: w1 celu ro•zpatrzenia kwe
styli, w jaki sposób prz.eidstaw1!1ci1ale -:tanu 
ro·botni1czeg01 mogą. we.iść do Dumy. 

Podiohno car z.giod'zil się, by d01 Dumy 
państwowej wybra1t110 z ośmiu gubernii, w 
który;ch zam~eszkuje przeszło 100 tys. rJ
botniik<lw, z każdej po jednym pośle robot
niczym. 

We Włoszech tocz.y Siię >QlbecnJi.e1 sen
saicyjiny prQłces. Jak Eurnpej.czyc~n sze
rzyiLil w GhUn.ach - kulturę, o tern już ·dU:-
001 nap~sanoi po ·ga.zetach. Równlież i sąd'y 
zaimawaly się ni•eraz. tą spr.aw:ą, jak np. 
P'rzediw poslio\.\lli SOtcyatistyczneml.t, któr.Y 
twierdziJ, że żnlnii1erze niemieocy IIlJie.J tak 
postępolwafi, jak si' ę tego spod1ziewać ,n.aile
żafo. Prooe.s ten jesz•cze inie1 rozstr2,iygrnię
ty. R.ów.nocześnlie tocz:y się we WJ:oisz,ech 
podk)bn;~ proces prze:dhv; pomcznikruwi 
Modug.no, który brat udz1iia:f w >Ołwej sła
wnej wypra!Wlie <llo ChLn. Osilrnrzelnie za
rz.uica mu l\cz.ne •rtadużyaiaJ, św'iia<lJczące 
wprost o moralnem zdlzicz.E.miiu tego oik~
cera. Porucznik Miódugoo, jak mu zarŻu1ca 
akt oskarzenial, systematycz,nńei obdzJerał 
kraJ~ieów, którzY, byH z<lami!' ina laskę iod,
.d}z;j/a:lów wojsk eurcipejskkh. Modugin01 v./ 
tein sposób przyszedl w posiadanóe rozmad
tych .ceirmydh ifrzedlmiiotów, które sprzedal 
b;\dź l\V1 Szwnigaju, bądź w: Europie za 
300 OOO franków. Modug'noO\ splą<l'rorw-.al 

WYiaśntlć przyczyinę tej n~eoibe~ności, w 
której zapewne ukry1\VQifą siię ważne ja
k-ieś J)OW!Ody. 

- Wyjaśnię to1 panu... lecz przede
wszystkiiem -odidaj dloi naszego rozPio'rzą&e 
.r1ia: ·jede'n z pokojóW1 pailaicu. 

Honoriusz. zapr-Oiwa:d:zilt ich dlo małe
go salonu na dlOlie~ 

. Sęd!z ~a; śledczy) Z; ogromnego' portfelu 
wydobył papiery, przeglądal ie, poczem 
cichym glbsem ·dal jakiś rozkaz pisarzowi. 

T oo usiaklit p'rzy stolniku ~I przyg.otto-
wail Sl~ę d:01 ~isan.ra. ' 

- I(iedy sąd zesz-edt tu po ra'i; pder
wszy :- rzekl s~fa śiedlczty <lo Honoriu
sza: - zdaiwałeś -sie pain byić prrekonarny, 
że pan <le Valr!Jdans :nde zostawHl testa
mentu ?.„ 

- Talk pa:n;ie ... 
' ~ Przekonanie to masz, zawsze? 

- Zawsze. 
......... Utrz.ymyWaleś pan, że żaide11 le

karz łnile pt'zestąp~l progóWJ palacu, pod
,c.za:s ostatniej chomby zm.arlego :hraibiego? 

- Utrzymywalem, poniewaiż to jest 
prawdą ... 

- Czy n1ie· wy.ctawai?o się to panu po
dejrzaJnem? 

_.. N\"e pan.ie ... w1ied'zia.lem, re pan mói 
byl cZ'low1iekiem orygtinalnym, bardlro sa
.mowolnym, irnlie cofając stę nrlgdiy przed 
raz. potwZliętem postalnowterui1em ... w1ied1.fa
lem J)'rzytcm, że n'ien.aw.idzJł lekairz,y.„ 

- Oz.y hraibia; ,długo chorowait? 
- Stopnilowe osfabiterfe zwiiększalo 

srl.ę od dJawnai, n.ą trz:y luh czteryi aniesią
ce przed! śmiercią stan j.ego stal się bardzo 
gmźnyttn. 

- Ro<lobno podczas tych ostatnfoh 
mi·e.~fęcy malo miałeś pan clbstępu .ctb swe
gd pama? · 

..-J,l Bardw mało. 
___,. Dla. czego? 
- Pa1n de Cha1Uns 'byt jedyną 0·~1bą, 

której o-bec.no·ść byla mu przyfemną. 

15onti„~ ńnnc~ ~"'st1"'0~·~ ddnskl U· 
k~ zastawruczy, gdzie ~ Chlificz-y:„ 
cy dlai hez~b::.zeństw~ umieiśdU swuje :kiw 
~L 

Modugno oskarźony ]est dalej 01 to, że 
p:udwladny.ch sobie żol~y zacltęcał do 
raiburukó~ ai żałących się Chińczyków bil 
~ 2męeal si~ nadl nimiJ w wyszwkany spaisób. 
Ju2 pPdczais procesu W1 Perug!K śwtooko1-
wie,, którz;y slużyln w Chi!nach jalmi żotntie
rze, opowiada:lti o znęcan1u się Mod1ugna 
naid Chińczy:kamr. Sprawę tę porusz,ył 
trybunal idlaJ charakterystyk1U M0idug~a. 
któ.ryi zn.ęcatt się również nad żonąt ai wre
szde ją za:b1l. T·rzec~ pu1nkt oskarżeinŁa za
rzucai Modugn1awi, że za1mord0!w,a1f kiaiku 
Chiń·cz.yk6w, którz;y hrtoniLi1 srwoi.ch domów 
prz.edl naipade.im wlosk}lch żol.nierzy pJd 
wod:zą Moidugin.a. 

Jaik silę zdaje, wobec tryhunaifo wroj
slooWiego Modugno niei zdolai wywliklać się 
ZJ oskarżenia. Obrońca; j.e\go, wM.'z.ąic. tru
d!ne polożein.i1e o·skarw1niego, stara się U1n1'.1e
wii1nini~ w ten sposób, że czyny, których 
dopuścił sr.ę ModugnKJ1 w Chinach, zarzuca 
wszystkim praJWJie e1Uropej·skim ofiicer01m, 
którzy brnl1i ud'z,iial Wi w;ypraiw.ie przedw 
ChLnlom. Obrof1ca powiada, że równae doL 
brzel, jak Modugnio, plą<l'rmvall'I d'omyi dhin
ski1e ofi.c.enowlie nilemieccy j, frnn·cuscy. 
Modugno twlierdz1i. ta samo, ale osl.aibrla 
s woią obro.n.ę tą okoEc'Z\noś•c\tą, że nie chce 
wym)"ernić naz.wi:zk tych ()1fioerów eu·ropej
Sik;ich~ którzy, wedle jeg101 z.eznania, dopu
sziczaH S\ię raburnku w Chi:1nach. Obmń1ca 
ModugniaJ chce p,) c:Lobno oidcz.ytać podczas 
mzprnwy Li;sty ż-olnierzy 11:11iemiec;kkh -do 
swo1ch r.od:z.in, talk zwane „Hun:nernbrf1efe". 
W Ustach iO!WY,ch opfisaine są jaskrawe .nad
użyai.a, których iodidziial 1ni1emi1e~kr di01pu
szczać Slię rnial wobec Chi1ńczyików. Prar 
s.ai berV;ńska już teraz, protestuje przetdwko 
temu i staira się 1naikl·01nić rząd 1niemieckL dJ 
wystąp1ienfa1 prwo'.iwko tetmu_ 

.Z róiaytłl stron. 
Essen. firma Kruppa otrzymala od' izadu 

}ap011sktie1ro• zamówienie na <iostawę dzial i 
plyt pancernych, wart-ości 45 milionów marek. 
Dotychczas tego materyalu wo.ioonego do.star
czaia Anglia, ale w przebiegu wojny mia1o się 
wykazać, że materyar dzial w częstem użyciu 
się szybko używa, a plyty n1ie wytrzymują opo
ru pocisków. 

Osterfeld. W 1ropaln~ „Osterfeld" 'ZQl

stal okaleczony górnik .M;iJchał Ma11ciruaik. 
Biedl(l)k straidil obi.e' .n\Jigi. 

~~I. W kopa;Jnł ,,'Halnn.~bal" zo~tał 
gómhk Oebbe'rs zg,JlJiedonyi przez. kosz i 
ZJO~tal na miescu trupooi. 

Dahlhausen. R.-0lboilnik Stainrslaiw 
Stra.nz z.osta1 Ókalleicz-01n.Y1 w fabryce dr. 
Otto. -

- Cz.e;mu prz,ypisujes.z: śmierć hra.bie
go <le V ain<lans? 

- St~rości.„ 

- 'Ależ tego tniidno dopuścić. VVliek 
jego~ Slillna budowa po.zwala•ly mu żyć bez 
porówmni=.ai <llużej. 

- Pan hrahia miaJ wietkie zmairtw1ie
nia„. 

- Czy mówtil kiedy. palnu o Ultiich? 
- N~gdy.„ Mói pa!n byl w sob:::e za-

mkcięty. 

~ Jakież bylo z-wykl.e zachmvairniie 
sie pana de Chaltins w ostatnfi.ch .czasach. 

-L Pan RaiuI n:a ka.żdym kroku daf\vat 
oowxii'Y .najzupetniejszego poświęcentta: a 
ogromnej mergiL Okazywał si~ nilezmę
czonym ... Nie moglem go inama!wii'ać, aby 
spoczął choć na ie<lną chwilę„. Tak ko
chał srwego wuja I 

- A k\:/ełdly pan de Vandans -0ddail o
statniie tchnienlie, czy ~aJdowaleś się pan 
w Jego poko1u? 

- NHe panie. 
- Czy byleś Pf'ZiY Wtklald'.a!lltiu ciala do 

trumny? 
- Tak panne, pomagałem w. ct:lda:niu 

ostatrY.ej posługi memu panu. 
- Któż zaJmowal się wyrobi'enlt·em Pf) 

zwolen.i~ .nar przewiiie'ZJenie zwłok do Com
piegne? 

,__ Pa1n de ChaJli.ns. 
- I CZYi to on towarzyszył zwlokJm _ 

podicz.ais poidlróż.Y? 
--,. Tak, panl1e. 
- Sam? 
- Taik jest_, pa:il".e., siam. 
- Naki01I1i·ec, żaidn.e podejrzenie nie 

powstalo w pańskim umyśle? 
- I\xlejrz.enie? ialde podejrz·elnie? 
~ CJi do śmie•roi hrabiiego.„ 
- N:ie r011Umiem pana~ cóż taikilego 

triia.f em pl0dei1rnywać? 
- Ależ, że naprzykfadl śmlie1rć nastą-

w..-.. w f©_pami ,.,us~i P~' ·~ 
st'alł mity ión& Ilommrik Scholz.ea.. 

R81llłsglrausea„ Totem.a parafia iai- -
toJlickai lic:zYJ 5 .fZ2 ·~SZ. Dzictł ~js. 
ies 1100, któ11e pobierał~ naukc; w1 16 kk-
sa:cb~ 

1 

Petersbura. W piątek raoo zapaóły 
się ścliainy 5 piętrowego domu, buduj1&ce
gio sie przy U!łicy Nieczańsk~j ł oo~r7,,el'a
ly w ~ruzaich HlO robotrników. 

Berłin. Strejk robotników w zakla· 
dach elektrycznych zaicz;yna mi:eć przebieg 
nliekorz.ystny dfa robotników, poniiew_a·tc 
kz,ba lamistrejków jest nader wielika 

Z ostel!tnich id.n~ d!n<llnJOszą, że idyrekcya 
„Be1rHński1ch zaiklaidó w1 e\1ektryic,zl1()1Ści ·~ 
wezwala dotychczasoWY!Ch starszych ro
botniików swo:ich, żeby; wródi1li di()! pracy 
poidl grozą zupelnego ich wy1dlalenr:a. Na 
to rzeiczywuśc·ie pewna część pailaczy 1 
masz.m istów wródla; Ztn.6w1 do pnocy. 
W wiarsztadie prz.y Voltaistr. podjęto z\no
wu prncę 30 z0irganfaowan.yd1 m1bott1lików. 

.Podiobno maj4 z.a.staić po'Czyni'loine nio
we krioikt celem <lopmwadzerni.ai do ugodY, 
mJi'ędzy w:alczącemu z, so.bą strona.mi. 

W s.oibotę nastąpilai w,yptata wsprurciai 
dl:a streikują'cych palaczy !i maszyn1istó'\V ~ 

Na .listy sklaid:kowe zeibrano wedlug_ 
tymczasoiwego oht'1ezemikl 80,000 marek. 
List sklaidkowych kursuje przesz,to 7000. 

Od Redakcrii~ 
W ki•lka stron. Szan. Rt0daków, któ

rzy otrzyma.li farmutarze d,01 wypclnienia.. 
prosamy, aby }e zaraz zwrócić zochciiten. 

Rozmaił ości. · 
Podarek Roose elta dla cesarzowej. 

japońskiej. Prezydoot Stamów Ziedlnoczo
nych zamówi·l w jednej z fabryk amery
ka1frskid1 maszynę do szyciai <lla cesarw
wej japo.ńskiiej. Podarunek teni mai być -0~ 
zinaiką wdz.:ięcznośoi d:la ,cesarzawej za 
prz.yjęcLe laska.we, okaizaine córce p.relcy
denita, AU.cyi Roosevelt, pOO:czas rue.d:a
wine:g.01 poibytu jej w Tokio, ma1szynę !'aś. 
d~ szydia wybrał prezydent dlai tego~ że
Podiczas rozmowy z pairmą Ro~sevelt, ce
sarWIW'at 'WYrazHa życzenie posiadlainlia ·n1~ 
szyny amery:ka1ńskiej. Zalwia~ o 
tem przez córkę prez.yident, 'Z.amów.if na
tychmiast ta.ID\ maszynę u j.edlnej ~ fh-mi, 
najlbardzilej reoommv.anych. Maszyna ta 
będz~e be·~ wątpięnia najdroższą z :istnieją-
cych, wszyistki.e boW1iern jej części:, ,nie ułc)
gaijące ta1rcii'U, będą grąoo Z!foov.ne, stół zaś.. 
i pucUOI sporządtz101ne z naddroższego, o@dlQ- " 
b/iloneigor ozdobionego inkrastaic}'1ami1 drze
wa. Nai raJmJi1enliu wyryte i1 emaLiOwaino 
będ'ą herby; Stanów ZrednlOczoniych ~ Ja-
p-onói. . l 

pila skutkJi'enu otrucia. 
- Otruda!!! - powtórzył stairy ka

meii·<lYtłler .z przeraiieiI1.fiem. - Ale.ż paJni:e~ . 
to być tnie moze ! to ndep<:Joobnai! 

- TO\, co pan mówf'SZ r-- odrzekł sę
dzlia śl,edczy ~ jest to twojai 10pU1nd>a1 oso
h1sta, której jednakże ludz:ie z <llkolky, 
mniej d01W1ierz.a}ący lub też j.aśrui:ej widzący 
rz1e·cz,y, woa~e n(le podz~elajq. Smdeirć hr?t
biegiol de V andans wydatai im ~ię doi tego 
stop!ruia nileniaturnlną ·.~ taiJemnkzą, że czuU. 
się w oibowjązku wprowaid\zic spralwiie!dlf
wość nai ślady zibro<lntt. 

H-01t1orjusz nie mógf S'lę powstrzymać 
i wybuchnął: 

- Ależ to potwarz p.ainre, potwatrz: 
nr00czemna ! - zaW101at - K t6żh}'1 miat o~ 
tmć megp bii'edinego pana? Kogoż ośmf.ie
la;,ią się oskarżać o czyn tak nńeslychan!y? 

- T.ego, którego od trzech dlrtii ocze'
kujeszi pain naipróżno, p)Olroeważ jest w. 
więz~eniu. 

- Pana Raula: die Challins! ! - rzekł 
- n1)5iclyi temu niie wńerzę ! nigdy. Pan 
Rau1 Jest ri1ewinnym ... Od:pawi.a:dam za tti~ 
&10, jaik m siebile. . 

Sędziiai śledczy w:ponJ oczy WI btaidą 
twairz stairca d rzekł Porwiotil\ klad~c nacisk 
na kaitdy wy.rarz: 

- Jatkim zatem sPosobem wy;tłoma-
cz1yć znikntęcie ciafa_? 

Kamerdyner p-0icząl ddeć ne~ . . · 
_ O.ailo zn&knęlo„. - wyjąknął. 
_ Tak jest; ·ekshulmacya trut11111y oo~ · 

byta się w obecnośclil ~dlu 1i czlooków ła
mi:liU.„ Trumna xostata otwartą ... ok~'-
łai S:ię pustą, aliblo raczej za'lliliast trupa mi-a. 
Jez,i10.n,) Zlielmi. ę. 

- B01że, mój Boże! - rzekł starzec,_ 
wznosząc w górę ręoe. - Któż w.·~ ~ 
puśaU się tego świętokra1diz1rwa:? 

..::.,;, Kto? Raiul de Chamns. 

,(Ciąg dailszy, nastąpn. 

•t 

'l 



t~~~(t~~'le~-lt~~ 
ctl człotlkowłe Tów. św. lcbłece 

1'I Oiiaul&łeltl 
w. dniu ślubu 10 października 

se-Xreta-rwwi na•sze~ tow.arzyistiwa 

ALENTEMU SZYMYSLIKOWI 
diozgonnej toiwairzyszce życ.ia 

ANISLA WIE ANDRZEJEWSKI.EJ 
'ejsze życze111La z<lrowia, 

·ia: blogosl31Wlieństwai św., życia 

0 \ po trzykroć 'Wykrzykujemy: 
para n,~eich żyje, a~ się echo o Glin
a o polski Grotruiik odbije. (l) 

Zarząd. 

i~~~~~~~~~~~ 

~···· .... ~~····· stwo św. Andrzeja w Bochum 
sza111. czlookorwi 
FRANCISZKOWI SKUPS 
narzecz.oinej 
RANCISZCE CYBULSKIEJ 
1
ich ślubu serdeczine życzenlfa1 zdiro
cześaia , i bogactwa dużeg<)t, a po 
królestwa! Bożego, abyście się mi
pospól Bdga wy1chwalaH, przez. to 

rei do n1iebai s i ę dostani. Tego Wam 
0 ,s.erca wtn1szuje i stokrotnie wy
·e: franciszek i f ranciszka Skup
'ech żyją! 
Tow. św. Andrzeja w Bochum. 

łł•ff••••t.~•• 
tt\1$iJi~O~~tit~I*: 

zemu szanOIWlnernu. przyj.aici~lowi 

CISZKOWI WOJCIESZAKOWI 
u zasylaimy w <Lnflu1 godnych Imre:
eczne życz:eruila. Dziisiaj w l!łOCY o 

· przyszedł ktoś l mów;t ooś, wtem 
i zagrzmiało, ai nam s~ę te:ż'J prz.y

o, że© gtos z niebai 1~ że Tob.i·e klQ· 
rzyjalClietu p01WJi1I1swwać trzeJba. 
y C1 sziczęścda, 'Z<lmwia i blogoh 
stwa. Bożego, ai w Wm roku żony 
ku, f'rnndszek W oJdeszak n:1och 
echo1 z Baiukaiu f.10! Bruchu się roz·
zy, też zgad!Illiedie kto? 

J. L. A. M. 

ri1ttl{Jt*)ł(JtH8H~~-

ł••ff„.*ff* 
wu „Róża leśna'4 w Hocblarmark 
1emru szan, .czfonikiawt biblioteka· 

itit~«'~~~~;ttt~~~~4' 
{~) 

WdJziień ślubu (8 b. m.} szan. cz.lonlro.
wt 

AND~ZEJOWI PRZYBYLSl(IBMU 
.oraz jego. narzeczonej 

AGNIESZCE KUSNI.EREK 
składamy naiserdecznCejsze żyiczenia 
wszelkiej pomyślności. Tow.arzystwo •cale 
wyknyilrnj,e: Ml oda para niech żyje? a 
echo n~ech się z J<bczyizny aż w K1eszcze
wite li nbyt:kaich oobije ! 

Tow. św. Wojciecha w Hochlarmark. 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~0•~•••••~•11 
Towarzystwo gimn. „Sokół" w Gilnnigield 
zasyfai zaionemu dh. sekretarz01Wi 

W AL.ENTEMU SZYMYSLIKOWI 
oraz 

p. ST ANISLA WIE ANDRZEJEWSKIEJ 
w dniu ślubu d1l'la\ 10 paździ1ernika jaik naj. 
ser>deczrni.eisze życzernia, oraz zdrGwia , 
szicz,ęśaia i bl.oigtoslaw~eństw.a św. Mloda 
apra 11Lech żyje! Czołem! (1) 

Wydział. 

~!tUi~l~J~i~fj~Ji~~-~11~ 

••••••••••••••• W ·dzień ślUibu dn1ia1 10 paź~iie rlnika 
za,sytai T!OiW. św. Jądwi1gi WI Mengedei najL 
serde1cz1n(lejsze życzennai cz.łonkowli! zast. 
chorążego 

·ANDRZEJOWI PAWLAKOWI 
oraz jego dm;,go111111ej towarzyszce życiai 

MARYANNIE, 
córce gorlhvegiOI czlon:ka !Ilaszeg.:i Re.imusa. 
Mlieldej parze szczęść BOŻe w. nJowy:m sta
nie. Niech żyj,e młoda! pa1ra ! ŻY,cz:Ntwe 

Tow. św: Jadwligi w Mengede. •••• „ •••• .,, •••• 
Baczność parafianie z OdaJanowa ! 
Podaje snę szan. pa1rafiiainoan do wiicu:liol. 

mośd, iż i•esz.cze rnz ur.ządza:my pogad'.anikę 
któr.a sf1ę m'1! odbyć w 1r11ieidlz.ielę 15 paiź..t 
dziem;·ka tr. o godz. Yz4 pv poi. W: Gelsen
kirchen u p. IJobeck., naprzedw kaitolLckie· 
go damu ,choryich, wrięc proszę szan. paira
lian z Odolatiowa, że'by; jak n~rjliczn"iej 
-przybyh, oo jeszcze pa:rę koile:ktOirÓIWl mu.si 
~yć. Do tegioi czasu zl@no nai sztand~r 
89,50 mr. 

Uwaga: Gdzie się khlku parafia'!1l od'{)j.. 
la.rrow.sktK:h zna1d1Ule, a podróż <hl.leka1, to 
proszę się porozumieć po!mp~Yi sobą i 
jeden 1nLech prz.ybędzJiei. 
Paweł Litwin. Jan Wojtaszek. Jan Słe
raczek. Piotr franldewicz. Jan Konlarek. 

Koło śpiewu „Róża Leśna" w Hochlarmark 
,oiznajm~ai szan. czlonkolm, iż w n[ecizihel~ 
<llniai 15 paździ.ernikai O! gOO!z. 4 po pot odl
będziei się naisze rrUesięczne z.eibraini:e. Po
n.Jeiwa.ż. jest t01 ostatnie zebraufo w starym 
roku, pr .z;eto liczny udzi.al jest JJOŻ4dany. 

Zarząd. (I) 

DYWANY k:~dego rddraju i wielfo§d od· 
pyla, czyści i farbuje, odnawia i oczysK• i 
molów. fAJUUERNIA OALLUSC~ PRA.l· 
NIA W BOCHUM. Tel. nr. 911. 

PUie: Hofstede, łlemerstr. 259; Herne; 
Bahnhotstr nr. 32, 73, 134; Elckel, Rolln1hau· 
sen, Linden, Hattingen, Lan2endreer, Witten. 
Annen, Werne, Liit"endortmund, Marten. Ka· 
strop, Wattenscheid, }(amen, Doctmund. 

Tow. Serca Jezus. w RecklinKhausen. 
Wszystkie listy, tyczące slię Tow. 

Serca Jezusowego w Re1cklinghausen, JM'l()l

szę 111ads!ać pod adresem: Józef Szynka
rek, Recklinghausen-Siid , Berghauserstr. 

nr. 18. 

Towarzystwo św. Kazimierza w Hanowerze 
roczn:cę swego istnienia, na którą bratnie To
warzystwa z okolicy liano.weru oraz szan. Ro-

daków iak najuprzejmiej zapraszamy. Pro· 
gram: Rano a. godz. 8 Msza św. N k ~lściele 
św. K.lemensa. O godz. %10 wspólne śniaJanie 
u p. Chojnickiego, Backerstr. 31. O godz. J00 
zwiedzen1:e oobliwośe'i miasfa. Wieczorem o 
godz. 6 zabawa polączona z przedstawieniem 
teatralnem i zabawa z tańcam i na sali „łivtel 
zum Posthorn" w Linden, ul. Deisterstr. 66. 
Szan. Towarzystwa prosimy przybyć bez cho
rągwi. Punkt zb'iorny w reustauracyi rod:ika 
Choinackii'ego, przy ul. Backerstr. 31. (.3) 

Zarząd. 

Kto z Szan. mężów zauł. oraz rełega. 
tów za mato gazet dostał, iiechce silę ·na 
hiuro zglosić. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

WIELKI WIEC W HOERDE 
w sipraiwie wyborów ,kośdellnych od1bęciei: e 
S4ię we wtorek dnfai 10 bm. wi.eczmem ·J 
gpdz. 8 na sat.hi ·domu kat01lilck'i.ej czeladzi1 

a ri'le 15 ja1k już ogl1oszone byto. DJ 
zarządu ko·śdeJnego jest postawJQny pan 
Franciszek N.J1wak-0;ws:k.1, a dQI reprezenta,.. 
CY'i, pp.: Andrzej Rosik, Józef Mtyńczaik i 
Szczepain Madal1ińskt TylkOI na ty.eh won„ 
ni Rodacy gl'os od!dać. Wybory oob~ą 
sie w środę dnia 11 bm. oo zarządru k.O'
ście:lnego, a d:o• reprezentacy.~ we <:ziwartek 
<lin.i~ 12 bm. odi godz. 9 przed! pvł. aż do 
godz. ~ ixr pot Zwołujący. 

WJ.ELKI WIEC W _HOMBRUCH-BAROP 
odbędzie sfę w nłedzieJę, dnia 15 paździer
nika o godz. 6 po poł. w salt p. Sasse, ul. 
Lulsenstr. O liczny udział Rodaków z 
Hombruch-Baro.p i okolicy uprasza się, 
Kdyż będą omawiane bardzo w;,iżne ~l>l'a
wy. - Przybędą mówcy zamfejscowi. 
ZWIĄZ.EI( POLAKOW W NIEMCZECH. 

Uwaga: Upraiszai się pisma PPiski.e o 
powtórzen~e ninfiejsz,egio ogtQszeinia. 

Tow. glmn. „Sokół" w Rauxet„Habinghorst 
W: ni.eid'z.iielę 15 paźWieirnika odlbędiz,ie 

si.ę roczne wah1e zebrain.iie, więc jest porzą
dlanem, aby jak na1wi::~kszai liczbaJ dlrulflów 
Si~ staWllal, ponie'Waz będizie Obór IlOWe\gJ 
zar'7..ądu. Wydział. (3) 

~------~---------Polska usługa ! 

W Lana~a.tre•r -
~ęi}Ą &~ w śrOlde wY1Jory. do dar.or-u ko
ścilełnqo. Z pp15kliej sf.ronYi zostali pn• 
sta'Wien~: Antolf.f Stróżyk, Jak6b ży•• 
Wojcleck SkuteckL 

Do reprezentacył zost.alt p·cstawield'I 
u strony Polaków: fr. Berg, Pr. łfra„ 
plak, R. Maćkowiak, M. Lewandowski, P. 
Piotrowiak. Rodacy powinni jak jeden 
mąż stawić sile na wybory, aby zapewni• 
zwycięstwOI 1J1asz}'1Itt kalnd'yidato:m. 

Wyborca. 

BACZNOSC! WANNEt BACZNOSćt 
Szanownym Rodaczkom z Wanne i okolicy 

podaję do wiadomości, iż z dniem pierws~ego 
października otworzylam 
PRACOWNIĘ STROJENIA I UBIERANIA l\a· 

PELUSZY DAl\\Sl(ICH I DZIECIĘCYCH 
podług najnowszej mody. 

Ceny umiarkowane. Usługa rzetehla! 
O łaskawe poparcie mego vrzedsiewziecia 

upraszam wszystkie Rodaczki z Wanne i oko
licy. (I-6) 

PELAGIA OflERZYŃSl(A 
w W a n n e, ul. l(aróla (l(arlstr.) nr. la. 

10 1\\ÓRG DOBREJ ZIEMI 
z budynkami masyw budowa,ne nadające sie do 
jakiego interesu w w ielkiej wsi, gdzie si ę znaj„ 
duje kośoió!,, szkola i stacya kolejowa. Na hi„ 
potyce pozostaje 4700 mr. Zgłoszenia przyj ... 
muje 

(1) 
T o i i li W o r s z t y n o w i c z, 

l(unowo p. Gostyniem. 
~ 

Gospodarstwo 52 mórg dobrej ziemi, w teta 
5 mórg dobrej ląki, 30 ltr. wysiane żyta. ce„ 
na kupna 5300 talarów. Zgloszenia przyjmuje 
(1) Sołtys Raźny 

w Małachowo pow. Grom. 

OGŁOSZENIE! 
Z powodu objęcia mojej pooadlości w Pol„ 

sce, mam zamiar mój dobrze zaprowadzony 
skład te>warów kolonialnych i krótkich zaru 
z wolnej ręki sprzedać. Zgloszenia przyjmuj' 
każdego czasu. 
WOJCIECH POSLEDNII( w Hołsterbausen, 

Rottbruchstr. 23„ przy wielkiej kolonii kopalni 
(2) „Julfa". 

12 DZIEWCZYN 
do różnych robót na wysokie zaslugi poozukujt 
zaraz (3} 

M. BIERW AGEN (Stellenvermittlung) 

2 CZELADNIKOW KRAWIECl(ICH 
znajdzie zaraz pracę. 

(2) 
MIEDZINSKI W HERNE, 

ul. Nowa 24. -•....... „ •.•..• 
• BłeHkam teraz·~ • 
: przy ul. Hoćhstr. -ł ( ob&k : 
• f trmy L. Clemen$) • 

• 1'1. :· 1 FR01'11'1. • 
: JHt.'wi~kezy wyb6r gotowych : 

• ubrańdlapandwl chłopc. • 
• Pracownia eleganckich ubrań po- • 

dłvg miary. • 
We11eU„ie towary łckeiowe, mate-

• r.se naeuknie, bieli.1na p~ cenaeh wysprze- • 
• cłaży. (1· 2) • 

• li. Promm, Boobom • 
• ul. Hoehetr. L • 

·~··~· .. , 
Wielki specyalny towarowy 

gotow7e-1t ubrań dla panew~ - ehło;peów I do roboty 

Paweł Sehlesiu'~er w Eiekel, 
1 łlllea (Jesarska nr, 18. · KałserstrasAe nr. 

Zakupione towary bard.zo tanio w: najwiękezych fabrykach Niemiec, sprzedać mogę 

"W"ielkie :partye ko:a.fekcyi m,ęzlriej po nadzw1czaJ tanich cenach. 
Niech llllllt- nikt -:el! nie zaniedba ~ łego kor:rystać. 

·-

Wielkie partye • 
letotów męzktch od 7,50 mrk. -. Zakiety z podszewką 3,75 mrk. - Wielkie partye ubrań dla mężczyzn od 9,00 mr. 
ielkie partye ubrań dla męiczyzn od 1o do 40· mr. Partya ubrań dla chłopaków i chłopców od 1,75 mr. do 10 mr. 

Partya spodni męzkich buksldnowych od 1,75 mr. Partya nicia~yc~ spodni 11ęzkich od 90 f~n. pocz. 
"'- Rezerwiści <1 1 ·mimo tak tanlob cen otrz}'D1aJą Jeszcze nadzwyczaJDJ rabat. 

• Polska 
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~-.L~~„.· „~ „ „ : :!t ~«!B AP-O 

e ruci, do~)a e u! 
w 

domu obuwia Pottbrock'a 

150 
~„ 

otrzyma każdy re
krut buty wojskowe 
podług przepisu naj
lepszej jakości ~a 

• \rmr. 
6.50, 7.50, 8.50, 9. 10 M. 

i wyżej , 

Założony 1872. 
Zakład fotog1·afiezny ,Froh~ein'. 

(Właściciel Maurycy Lyon.) 
ul. Wysoka nr. Hl Boehn.111, Hochstrasse 1 'J. 

12 fotografi,j wi•1towyeh 1,90 mr. 
. l~ „ ~abinetowyel1 2.9 {• ,, 

~ Artystyczne wykonanie, - Nieograniczona. trwałość. ~ 
W niedzielt zahla4 otwarty. Wieczorem zllj~dą przy 

oiwi~tlenitt ~lektr3eznem! 

Specyaln•ść: Zdjęcia dzieei, powiększania, obraiki zbforo. 
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Sprzedaż okolicznościowa! 
Wielkie partye . okolicznościo ·e 

dla. mężczyzn , niewia~t .i dzieci ~pn~J t- j ę 

..,.- po nadzwyczaj łanich cenac1:. ~ 

W. Grossalbenhausen,' 
26 Oststr. 25 -wattenscbeld, 25 oststr. 26. 

: - ~· . « • ' • ' ~ - ' ~··t ..:; ::..· ._-' • ' • • . ~:.. ,„,~ • .... , . ~ : - ,.. ... .. ... -:: .;~ 

Największy interes polski w ··w a1łne. 
Wojeieeh Chudy, 

~~~~~ prży ulicy Karola nr. 2 c ~--~~~~ 
tuż przy kościele kotoli'2kina, 

pol1ea 

towary kolonialne krótkie, i farby 
==== po tanich cenach. ===== 

Usta.wy 
dla tewarzystw 

ll'Jko•ywa 

prędko i tanio 
Drwka1•ała 

,,Wiarusa Pol· 
ski ego" 

rw• 
W. larłonka 
Zakład Przemysł. 

w Poznaniu, 
ulica Podgórna 12a 

poleca WSB~ 

bieliznę kościelną, 

ornaty, kapy, bursy, 
st nły itd. 

Specya1ność; 

Chorągwie '-

kreilt z tlłHUldea (5) 

Wojeie h łJhndy. 

Konfek-
cya · 

mezka 

Na Konfek
cya 

damska 

odp late 
meble 

puś „ łel = to11 ary wyściełane = 
zcpełao wyprawy 

,or AE 

po5zcu1ólne prncłmioty 
'Il 

Th. Liczne uznai:ia. i listy pochwalne. I. S li b e r p f ~n n i g, 
chemiczna pralnia i farbiernia 

d a m s k i e i i m ę z ie i 
garderoby, 

ehodntków I firanek 

Bochum, Korumsłrasse nr. 3 • . . .„ 
T.SCD AN, 

Skład główny Ob h , Filia 
ltlarktstr. S er SUSell Kirchweg 140 

Najwiekszy skład kolonialny 
Kwaśna kaposta funt & fen. 
Smalec fu~t 48 fen. 
M~ka cesąrska IO funt 1,40 fen. 

Bliższych. informacyj udzieln i o slecenia p.o· 
ai główny zastępca na Westf&lię i Nadrenię 

Jan Kwiatkolvskł1 interes komiiowy 

przy zakupnie 

mebli 
bardzo elega.nck 

waga 
kuchenna 

który -pHia d& najwi~hxy 

w Gelsenkirchen 

dom kredytowy. 
Gelsenkircbeo 

W niedzielę pr.r.y zakupnie 

od 8-9 • ~ ,. ubrania 
i od 11 1 \2 - 2 g. bardzo elega11cki 

iii kład otwarty. 
kapelusz. 

~IJD--~61Dillillllm.i!ll!Mll!llBBm'mm=l~afamllllll„BI„ 

Szanownym Rodakom w ESSEN i okolicy donoszę 

11przejmie iż . otworzyłem dnia 15 sierpnia 

skład cvgar i ·papierosów. 
- - Mam także na składzie ::::::== 

laski, fajki, portmonetki, cygarniczi , karty polskie 
z widokami, papier z polskicmi napisami itd. 

Prosa:~ Rodaków o łaskawe -poparcie 

Wincenty Siumniłowski, 
w Esse;:: ul . .::enb=tr. nr. n . ..J 



lfr. 234. Boollum, środa, li-go ·października 1181. Roll I • 

• Codzienne pismo ludowe dla Polaków oa obczyźnie, poświęcone oświacie oraz sprawom narodowym, politycznym i zarobkowym~ 

~li. 0dzi codziennie z wyjątkiem dni poświątecznyc~ 
Pft.ftdPlata kwartalna na poczcie i u listowych wynos: 
t~Ji:. 50 fen., a z OO.noszeniem do domu 1 mr. 92 fen. 
ftlrus Polski" zapisany jest w cenniku pocztowym 

„ · pod znakiem „t. polnisch" nr. 128. 

w Imię Boże za Wlarc I Ojczyzna I 
Za inseraty placi się za miejsce rządka drobnel!o dl:tłkD 
ogloszen.ia zamieszczone przed inseratami 40 fen. Kto 
często ogJasza, otrzyma rabat. - Listy do „Wiarusa 
Polskiego" należy frankować i podać w nich dokla<l-

ny adres pi:.-zącego. R~kopi~ów tię nie zwraca. 

Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje się w Bochum, przy ulicy Maltheserstrasse. - Adres: „Wiarus Polski", Bochum. - Telefonu nr. 1414. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 

mówić, czytać i pisać po polsku! Nie jest 

Polakłem, kto potomstwu swemu zniem

czyć · siię pozwoli. 

Z wypadków dllla. 

Ruch strejkowy w Moskwie szerzy się co
raz więcej. 

Obecnie strejkują wszyscy czeliadnJ:cy 
piekarscy, zecerzy, robotniicy faibrycznii\, a 
sp-odzie\\~ają s1·e w 1na·ib~~ższ.ych drniia'ch p-0-
wis21echne.g·o strejku kv1lejo1w1ego. Cenz1Ura 
msyjska nie prz.epuszczai tel~gramów; dlo1-

,noszą·cYJCh o w Jaścilwym sta1n!ie rzeczy w 
Moskwie. Urzędowo donoszą, że w1 ostat
nLch mizruchach st1rejkowy,ch -zriainłQlnio1 5 
J.\iozakóW',. 4 żandarmów i kilkai p,oni::cyain
tów; w 1111'. 1edzd1elę pa1nu1wal zinów sp.okói. 

Rząd niemPeck:i otrzymał niezłą odprawę. 

Kainclerz Buelow swemi poklQ1jCJlw1errri 
wy1n.urz.eniami pragnąl zbHżyć Niemcy do 
f rnncYJi l~ przygoto1waić saiius.z fraincusk<0-
1niemtiedrn:-rosyjski przeci1w soiuszoiwi a1n
giielsko1-ja.pQńskiemu w Azyi. 

Qdipraiwy, laiką otrzymai!, z pewnoiśicią 
p. Buel10w s1ię •nie spodzi·ew·at Wed1ług 01-
becnego pa1loeema rzeczy 1i głosów gruz.et 
frarncusikich '.i ang!idskilch trnebai bowiem 
przypuszczać, iie odikryde dz.ieninak!ai „Ma
min." stanowiące >0dp0iwi·edź dla: rządu inie~ 
mie.ckiego polegają na praiwdZti·e, ai miaino1-
wiaie, że Ang.U:a byfa isronnie prz1ygotowia
ną poprzeć Francyę aż do ostateczno1ś.ci 
przecii\V' Niemcoim i1 przyrzekła, że1 na wy
padek Z'aatako.wania Fraincyili z1mobili!zuje 
swą floitę, obsad.z~ ikainał Wtlhelmai '1i w:ylą
dluj1e' 100 tysięcY' w1ojska w Schlesw.:~ Hol
ste,fn . 

Owe wiadomości paryzkie wywołały 
naturalnie w 1Ca·lym świecie poliityiczin1ym, 
a mianowi.cie w Paryżu samym, w Berbi
rnie i Lo1ndynie w,iclką seinsac;Y'ę. 

Społeczeństwo- polskie a prywatna szkoła 
polska w Polsce pod Moskalem. 

„Zwi1ąz.ek Unarodo;wieln.ia Szkół" we 
Warszawie wydał odez.wę .cto społeczeń
stwa, w której wzywa rndzi:ców, by: dzi1ec'i 
swe p,osyłali tylko <do sz1kól prywatnych, 
w których pozwolionlO na wykl1aid polski•, a 
sz1koly rządlO!We nadal bo1jkot01w1ali·,dopókli 
i tam Iiie zostan1ie zaprmvadiz.rnny pOilski · 
Wykład. 

W odezwie czytamy p1om111ędzyi vnne
mi: 

Dzdś, g.dy szk>0ly pry;watne po1's'kie 
stoją otworem, dla uczciw,eg{)I P()1la\ka: nie
ma m~~jsca w szkole roisyjskl\ej; powstam.ą 
w niej tylko odstępcy i wyrzutki spol.e
:czeństwa i tych ogół na.sz1 musi odtrącić 
'J·d stebie. 

Wzywamy po raz. ostaitni roidz.iiców, 
którzy madą dzłieci w szkole rządowej, a·by 
ie natychmiast stamtąd odeibrall:! ii zaipefaili 
niemi szkoły nasze. 

Wzywamy przełożooy,ch szkół pry
watnych, aby bezziwlocZ'nie otwlLeraili swe 
zakłady, ,nie czekając 11w.i żaidine :c,yrkula.irze, 
aini: ·na pozwolenia; władz miejscowych. 
lJchwafa1 komitetu mitii'strów jest wyraź
na, a samowofa 1i ·ziw1lekan~e wlaidz mi1ej
soowych diobrze zin.ane. 
· J eżeh urzędnicy kolei wiairszawslóej 
energią ,i salidiamliOścią potrafi.Mi strw1ornyć 
Prawo, niecha1j przelotenli szkól pryw:at
~'Y'ch IX>trarfią przynajmnf•ej lilterę praiwa w 
ZYclie Wproiwaidzić; inaczej zaci.ęży na 111/i'ch 
Słusziny za:rzut ż,e własne bezph~tczeństwo 
cenią wyżej, ,niż dobro spr.awy nairodowei. 

WZY'Wl~y wreszcie cały ogót polski, 
aby Przystąp.ił I11i.ezwJocz111l~ dlo dattkowainia 

rnx cele szkolrni.ctwa1, do stworzenia n101wy1ch 
szkół prywatny i uprzystępi111baniia kh .młl()I. 
<lizie1ży 1n.iezaimoiżnej. 

Nikt n1i,e powinie.n troszczyć si'I~ O• t-0, 
gdz1ie znajdzie środk~ na ksztalce.nnre dzieCli1. 
Do1rza~y 1i ucyiwiilizlO'wiainiy. n.a.ród, który 
p.odejmuje wla1lkę tak d001iosłą, mustd do1pm
wact:zic ją <lio· końca bez. straity d.ta1 wycho
wafllia młodzieży wsz.ystkU.ch warstw. 

Czy będzie środek przec~w gruźlky (su-
chotom)? 

Na os.tatniem p1osfod'zeni1u mJiędzynam
dlowegOI k-0ingresu gruźl1i!cz1ego, który 
odbył si«~ tymi dniami1 w, Pa1ryżu, prof. 
Behr:ing wypowiedział ziaipo1wiedzamy: od
czyt 01 swoim nowym śnod!ku leczniczym 
prz.eciw grnźHcy. OśWii:adczyl, iż w eii~gu 
ostatnich dwu lat udałOI się mu Wy1na1eźć 
no1wą zasadę lecz.nuczą, miainowii.ci.e odikryić 
substaincyę, .pochod.zącą z truózn.y gruźli
czine'i. Tę substancyę oz1I1aiczia prof. Be:h
rfug ·Jiterami1 T. C. D sąd.zr, że ain.ai chr-o:ni 
ludzti, zagrożonych gruźli'cą. Dailej opi·sal 
prof. Behri1ng skład substa1ncyi T. C. i 
oświadczył, 1: rż; na podstaiwie Hcz.nych d1J:
św~adczeń, przeprowaidzonyich nia zwie
rzętach, prz.ysz1ed'ł do prz,e1Jmnairnila, iż T. 
C. jest środk.~m leczn1i1c-z.ym, który bez 
wszelkiego .n'iebezpioczeństwai maiże być 
używany u ludzli dla celów lecmiczych. 
Zapoiwiedzi.al dalej, 1.z w roku przyszJyrm. 
.ogbsi1 książkę w· tej spra1wne i wyr.aziLt na
dz\i.eję, .iż doświaidczenliJa, prz.epr;o.wad'z()ne 
z jego śr.odki.em przez dośwadczl()lnyich kli-
1nnków, potwi:~erd.zą sluszno1ść jego wyiwo1-
dó:w. Apeluje dJ Ieka1rzy, alby r()lbi11 do
św,iiadczeni,ai z tą nową substancyą. Prz;y. 
plQ!mńna, iż z, jego środkiem przedw1dlyftery 
cz1nym musia1no czynić 1diośwfiad1czenia 
prz,ez sze.re·g lat, zanim stw:1erdzorno jego 
skute1cz111o·ść. W końcu ośwlia<lczyl, 11ż 
sp0d.izie'Wlal się, że na przyiszłym zjieździi,e 
będz1ie możrm już zainoto"'1a;ć znaicvruy po
stęp w walce z gruźlilcą. 

Sprawa pisowni imion polskich. 
Przytoczyliśmy niedlaiwi!lol temu dwa 

wyroiki zasadnicze, l'.Hlinosząice sDę do u
rzęd()łwej pisowni tmi·on polsk(iich. Przed1-
tni1otem tym zajmo•wal Slię też najwyższy 
sąid aidmi'~istracyjny po:d dnuem 3 kwietnia 
1905 r. i orzekł zgod\nie z zaipatry:wainiem 
berihńsk~ego kamergerychtu, że. księgi ko
ścielne, w których za~i·sk'il poczY)l1ioine by
ły po ·łacinie, in1ie Sltanowią dloslow1ne:g-o do
w10du naJ to, że rzeczywiście ćmię takie, a 
w:i~ęc lac!ińskie, dz1iecku nada1nem ziostało. 
Z tego wyn,ilka., że przy przepnowadzemiu 
01d111ośneg.QI d1ow~:»d1u wyśiled!z.ić w :iruny je
szcze trzebai sposób, ja1ki1e umię J.'IOdzice· 
rzeczyWiiście księdzu dio zaiplusa?ni·ai podalt. 
Sąd nadz\iemtańskii w. Pi0Z1nain/iu byl te,go 
zidan1a, że osoba, któr,ej imię 'Zalpisano po 
ładnie, ma 'Praiw:o tylko <lo imueniai laioiń
sik::!ego, a.lbo do iim~enia w forrnllie' urzęido
wei, niemeckiej. Otóż wydail mi1n]ster spra
wiedliwo·śar rozporządzenie, rw którem 
wyraiża się, że przychyla; się do stainow'i
ska najwyższego sądu aidimimHstracyj•neg-0, 
nie podzi:1elając z.dlaini1a sądw nadziemiań
skiego pozinaińskiego. 

Telegramy1 
Londyn. Wobec odkryć d.7Jiennika 

,,M.atin" prasa londyńska zachowuje wiei· 
ką rezerwę. 

B e r I i n. Od 7 b. m. do 8 południa 
zgłoszono jedno zesłabnięcie podejrzane, 
od 8 do 9 bm. ani jedoo, ogółem było w 
Prusach dotąd 265 wypadków cholery, w 
tem 89 śmiertelnych. 

I( o n s t a n t y n o p o I. Przypuszcza
ją, że rząd turecki ustąpi mocarstwom w 
sprawie kontroli finansowej. 

Kongres w sprawie politvki 
socyalnej. 

„Zwdązek p.olitytki socaylnej" odegra:ł 
1i. o<lgryiwai bairdzo . POIWlaJŻ.ną, mię w życJu 
inaiu!loołwern .i. spole.czniem N/iem1ie1c. Grupu
jąc Ju.dzi, przekonanych, że dzisiejsze s.to
suink~ społeczne potrzebują reformy, Zwią
zek przyczy;nil się zna1czll1Ae, talk do wy
Ś\Vli.etleru~a kiWestyj ekot1101Ill(ilcz.no1-spolecz-
1nyich, jalk 1i dial wprowadzerni.'a ;w życi.e pe
w;nych przoobrażeń i prz.eksztake'ń. Zw.ią
zek wydal lLczne tlQmy prnc swyich człon
ków ·i' co ·dwla lata odibywa z,gro1ma1dzienia 
io1gólne. W roku_ bi-eżącym (w idml~aich 25 
do 28 z1111.) l(-0111gres, a()ll,i.t,yki s.ocYJailinej ·Od
byl się w Monacfa1um. Za~!Ilaicz.ył się on 
Hcz·nym udzna.l.em nlietyhlm prnfeis101rówl ~ 
uczonych, al1e i prz.eimyslow:ców, kupcótw, 
robotników. Nai porządku dziernn}'lm zn.aU'd·o 
;w:aly się trzy is.pra1wy, mają-ce do1n1i01sle 
znaczen1:•e praktyc.zine w chw1Hi bieżącej, 
sprnwy, jak z;wy.kle •orpratowa,ne już w 
świeżo wyidainych tornaich pism z.wiąziku. 

W pierwsz.ynn1 d111iiu ikorng11esu1 zajmo
wano się spra:wą żeglugu wewinętrz111ej. 
.Referent proif. S.churnaicher d1ow1odz1ił, że 
wplaty na uregulo1Wa1nych drogach wod
nych powinny poikryw.ać oproaento1wa1nie 
1.i umorze.nie. włnżo11rngo, wi die ka1pita:łu. 
1(oreferent Wirffiinghaus ·obsra;wal prz,eai
wnie za zupelne.m znilszczeniem wszelkiich 
opłat. Przemysłol\V1cy pOlpieraH koriefernn
tai i wyikaz.ywa•li•, że wpn0iwadlzerni1e opłat 
na Elbie li Qdlrze mogtolJ.y ha.ndel austrya
oki, idJący obeanie trainsit<J do Hamburga, 
zwrócić ku Tryest01Wi. 

Prze/W:odniczący n.a zailrnńiczem.'1e 
stwiendz,:'l, że większ()ść prz.ychyl1ai S•ię rai
cz.ej ku zupełnej w,olnośc1i od 10.plat, nikt 
natom~aist z qbecny.ch nie .godz.i się na to·, 
abY' opifaty uwiażano1 za środek filsikalnyi i 
aiby ·OzITTaczaino je wyżej ponad r11krycie 
tkosztów. 

Dnna1 ·drugiego s.::edem gi0dzn1n bez 
·przeriwy trwała dyskusyai nad „stosunka
mi robotn1czymi w zakładach olbrzymich". 
ZagaiJ ją referaitem, znany ze sw,e'j dzia
Jalniości nauk01wej prnf. Lujo Brenta1110. 
Dowodrzi.l o:n, że wi1elk1ie zakłady wyzysku
ją SW/01ą potęgę eJmnom!\:::zną i zwracają 
Siię rnaprzeciw org:a1nizacyom mbotnlczyjln. 
Tak zwane i1nstytucye d10broczyn1nlO'ś'c[ (ka
SY' chorych itd.), zarkladlaine .dJla mbortników 
przez p1rncoid'awców, użY'w:ane są przez 
pr.aicodawiców, jako śr:ode1k l.amiący Sioili
damość ridbotni,ków. Mówica1 znajdruje, że 
trzeba wziąć w opiekę praw,o tworzenia 
zw~ązków robotniczych i kara'ć przemy
słowców, przeciwko temu prawu działają
cych. Ustawy powinny przynaglać do re
gulowania stosunków robotniczych w wlel 
kich zakładach za pomocą porozumjewanła 
się z organizacyami robotniiczemi. 

Przemówienie prof. Brentano karcące 
samowolę kaip1italistów zrobiło \vfo'lkie 
wrażenie. 

Profesomwie i przedsta1w1i1C1iele robot
n1ków przcmawiiali, jaik się wy~a1zf1l prze
wodniczący, pro.f. FihLi.povi1ch, za' Z!alpro.wa
dzenveim w przemyśle stosunku współdzJ.a
lania klas, k.apitaJ:iśd zaś mhainmvicie ~na
rny tai.iny; raidlzca l(i1rdlorf z Gelsenkirchen 
przewaiż:nie ośwJa;dcz,ail.i się za stosunkiem 
panowania„ to jest za prawem przemy
sfowcóiw „być panem u sieb:1e". 

Wielkie zai1n.teresowa1ni.e wzbudziiła 
spnaiwtaj kartelów, .naidl którą obraidowarrio 
przez id:wia di111i, przy ·bardzo Hcznem zgrn
imadz,eniu. Pr.of. Schmoller, ia!ko referent, 
wystą·wł ja1ko energ)czny prz.ediwnik 'kar
telów, zwfaszcza zaś ich wy~szeg10 tYP:U, 
trustów, tak cz,ęsto spotykainegJ< w1 Ame-
ryice. Trusty od właściwyich k1artelów 
różnią się tem, że przedsiębi·orstwa, zawłe
raii~ce uikl1aid, zlewają się w; jedno.. mają 

wspólny zarząd i dZ::elą s1i ę zyskaJmi ze 
wszystkich połączonych przedsi.ębforstw 
plyumych. Rozrost tych orgainjzaicyj jest, 
zdatnLem m6wcy, wpmst zatw.airzaią'cy„ 
W Ameryce piąta1 część mienia.i niarod0f\V1e
go znajduje saę w ·ręku trustów, a taiki:1 Mor 
gan rządzi przeidsliębiorstwraimi, tmującemi 
30 1mi!Liardów ka.pitalu. Kartele wyzyskują 
konsumentów i przemysł przetwarzający 
iii pPd1koipuiący w~elkJ halnd'e!l. Wolna kon
kureinc,ya znilk.a, 'PO!Wstaią mo1nl()1pole !Ila 
który.eh czele stoiją magnaici f.inanso~Ji i 
spekuLaind. 

Ziaikazainiie karte,Jów ni,e prowaideiiloby 
da 1celu, upaJństwowie111f·e 1s.ka•rtetoiwanyd1.
prz.edsi1ębiiorst uważ.a1 mówicai za nliemożli
we, z wyjątkiem chyba kopa.inr węgla. 
Mówcai n.ie uważa jednaik tein śnodek za 
pożądainy, c!łioć byl·by z·a mzszerzeniem 
paiństwo.wych póll węglo1w:ych w ukręgu. 
rzeki Ruhr. Zdanl:lem jego, państwo pCXW!ln 
nio Jed'na1k wdać slię w tę s.pra/Wę, poiw\n 
no mteć wpJy,w1 n.ai 1oormowainie cen, po
w:inno chronić ·inteeres pulblilCzn.y [ prawa 
j,ed.nostek przed samowQ}ą magnaitów · f.i.
nansorwych. Naileży zmiemć oboiwliązują
ce obeonie ustawodawstwo t w 'W1i·elki1ch 
t-0\Warzystw.aich akicyjnyd1, mają:cyich 75 
mil'i101nów ma1rek i w\~ęcP.j kap1itatu, czwar
ta część dyrekcyi i rady nadzorczej powin 
na być przez rząd mianowana. Milalnowa
n.i1 czlainlmw!ie pow"'nni strzed'z i111teresów 
ogólu. Zysk-iem' powyżej 10 pmc. t01Wa
rnyistwa1 dzielić się wirnna z państwem. 

Opo1nmva1l Schmolierowb pr·ezyd'eint syn 
dykatu węglowego, radza1 l(.ir:dorf z Gel
senkJirchen. Dowodz1il ()In, że prz,ypiisuje 
s·ię ikartefom naidużyc1a, jaiki1ch n~epopel·ni.a 
ją; wie w'las.n:ym ill1teresie przedsiębiorstw, 
jest nli1e w:ysztuibować ceny, gdyż Z1I11nejsza 
się przez. to odbyt. 

Uholewiani.e nad! l'Osem przemysłorw
ców, 1n~e ·należąqnch do kartelu są zu
pellnó·e nieuza·sadnione. Są to ludz1e chy
trzy, którzy b1orą udlzial we wszystklkh 
lrorzyśoiaich kairtelów, ni1e plQlno1sz~c icb 
ciężarów. Mówtca (I(i111dorf) przeicz1Yl też. 
niekorz.ystnemu wplyiwowv ·kairtelów na 
stosunki roibotniicze ( !) On sam (l(prd!orf) 
nie wchodzi w żadne układy z organtzacy
ami robotnicremi, gdyż celem ich je.ist wal
ka o panowanie. ·W zwiiązikach za1w()!d0J
wych socyalistycznych jest to przyniaj
mruiej jia1W1ne i otwarte, gorzej jest ze zwią
zkami chrześoiańskoomi, które1 dążą do te
go sameg!O pod sztandarem miłośc.i chrze
ściańskiej 1 umiarkowania. Tiak mó,wil 
p. l(irdiorf z Gelscnikirchen, znamy przY
wódzcai tutejszy.eh baironów ko1p,aiM.ainyoh. 

Do. dyskusyi· zaipisalo się 28 osób i o
()lbrady z,ajęly niemal 12 godlzin cza.su. W 
rozprawaich ()gólnyich n.a pia/n pierwszy 
wysuwała się jednaik sprnwia dwóch kiar
teli 1n;iemieckJi.ch, węglo1weg01 i żelaznego, 
Slusz.n.i.e też zau.ważyil p. Weber z Pragi, 
że prZ'edewszystkiem za1jmowaino sf 'ę, nic- · 
wypo1wfodlzianem zresztą gl.ośno, pyta
niem, czy pa'ńst"~o pmskne ma s1ę \l.~dlać 
w działalność syndykatu węglowego, któ
ryw dwójnasób niemal powiększył cenę 
węgla. 

Wszyscy zgromadlz.ein u oś.w1iadiczyln się 
przeci1w planowti prof. Schmollera, wpr·orwa 
dzenfa urzędników doi urzędu towarzystw 
aikcyjnych, godząc si~ na drobniejsze jeg~ 
propozycye, jak obowązek jawności i po- · 
trzebę pewny:ch przepisów, poskram:,iają
cytch s.amowolę kartelów tak wobec czlOl!l 
ków posz.czeg6Lnych, j1ak ·i wobec osól> 
trzeddh. 
---_ @&_______ _ 2!!212 -

W sr rawie zezwolenia na pry
watną szkołę polską 

po4 lloskal„m 
piszą z Warszawy eto ,,Nowej R,eformy": 

Be1.1 antuz,y;azmu, choć nie bez. uczu-



tira dmnanej choćby małej utgb, pov.:ttąla. . 
!Vlarsza-w~ ; ''1:~.ć o .JJO'Lwolemu ko
lllłtetu rniln.5trów na wykłady, w ;ez~u · 
pofskiiim „ we. wszystkich szkolach PrY
waitny.ch, pozOO.wbtycb praw. GotoWe 
do zadamia są przedrewszystkte:m wsz:y
stlcie pr . ..;sYQnaty żeńskie, które też h.liro za 
cz~· „ ':~ urzędorwo rok szi.klalny wspóiln.em 
dzięl ·..:zynem n!a0bożeftstlwem w katedrz~ 
sw. Jama. Tru<l.niej już nf~co będz:.e zę 
szkolattni męs'kienni, który;ch prz,edewsz;y
stk.im będzlie 2a malo, lecz. przy d01b.rej 
woli. i elflergiv da się ;wszystko przezwy
<:iężyć. ·W.a:żnem jest, aby nauka w 
~zilrolfach polski.eh pryrwatnych irne b,yta 
Clroższą, 1n1iż w rzą,dowyich nosyjskkh. 
Tutaj wlaśno;~ wytężyć il1iaileży wszelkie 
siły, alby mniej zamożn!Ym przychodzić 

.z pomocą prz.edieiwsz.ystkiem przy wpisac;'h 
lako też późn1·iej wśrM naiwH 

Zdo·bycz uzyis.kaina ni·e ··jest wie~ka, 
łlle zarwsze to krok jeden naprzód! ku z.a
ntierz.01nemu celoiwi: unarod1owJie1n.i1u szkól 
w l(rólestw~e Polslkie:m. 

Zdoibycz ta - w dla pamięci ug-0"10-
wców należaifoby ooldzien1rfe prz.ypoimi1nać 
- to z.a'Szczytnia zarstuga: prz,e'de.wszy\-
1stkie1111 anfodzieży s.aimej, a w dalszym rzę
dziie i tej lepszej •częśoi spolecz-:;ństwa, któ 
·ra mimo wszystkie z,aikusy, wszystkie pJ
lączone niadsikt ugQd1owców ;i.' rządu, wy
trwa-la ,dotąd mężn1e na stamowisku boj
kotu szikół rosyjski1ch, zaleicOin.ego rt naika
za•nego piierw1otnlie prz.ez wiec 1udo1wy a 
oostępn te przez zj,a·zd przed1staw1c~eu ·~a
~ego kraju w M:arcelinoie. 

A dlw wi·ecznej rzeczy; pamJ.ęct i dla 
11au.kii na przyszłość stwierdzić 1niaileży, że 
~dyby n \e te1n śmiały ruch mtodz.ileży, gdy 
by nie poparcie, jaikieg.o. i1ej użycz;ylo spa;.. 

· ~eczeństwo, uczo1niolby <lziś id1alej w rnsyj-
ISkjim języku wykła:dowyrn ·i po sZilmliaich 
~-fY\vatnyich. 

W raz ze zdobyczą tą ·zyskiaiJiiśmy szer 
szą po.dstarwę . w idaI1szej WJalce ()I szkoty 
111ar-odowe. Odpadai przeoLwnlikom boj:lw
tu jede:ni argument o braku sz:kół p:olskiich 
-- przyby:Wa z nim aż killka.i 1I1awyich airgu
rnentów dla wytrwały.eh, mężnych Z'WlO
fonnflców bojkotu, jakoby kilka ·zdobyt'}'ich 
rw 'w1ake dział, z których teraz snadlrniej 
będzlie oistrzeJńwać wyg-01dine pozycyte ug·o ... 
oowców i \.vy\kurzyć k-h z 1oja1nej biemo
ty, a pobudzić do współdziwłiamia U' ... ·oflia-r
ności. 

%1 em ie polskie. 
Z Prus .'41 ehodnłeh Warmi1 i Magw 

Grudziądz. Oiekawy pmces toczy.l 
si~ w środę przeciw „Gaiz.ocie Gru:dlz." 
pru<l izbą karną w O.r.udzr~dzu. Odpo
wiedzialny .redaktor tejże g.aizety p. Pile'
~hmvski oskarżony byl o obrazę pols~tch 
człmk6w 1kniegerveradinu w Wilędkorwaich. 

Panna do lowarzysfwa. 
Powieść Ksaweree0 de Moutepln. 

(63) . 
(Ciąl.! dal·uv~. 

C z ę ś ć d r u g a. 

Jarkto on? 
- Taik zwwsze o;n, pooieważ ·Gin jeden 

m:iał Qnteres w ukryciu trupa, aiby us111nąć 
dorwódi . z·brodilli,, - ciało inapoiione trud
~ną. 

_,.. Ależ tai tbr.oid!nla, -:w jaikim celu? 
- . Aby pręd·zej odzli.ediziczyć ... 
- Oh ! naeszczęsny, ni~zczęsny -

wyjąknąl łfooorjusz, pochylając glowę. 
- Litujesz. się 1t1ad tym zbroonrairzem? 
- Utuję się nadl 1nim z całej duszy, 

jeżehi jest Wiinin.y. 
- A Wfięc wątpisz. jeiSZ1cze? 
- Tak pan1e., f blagam, pozwól mi 

palJl wforzyć w jego niewiml/Oś'Ć. 
- P.Olmimo to prarwda niemal stWliier

dZiona. Sam t01Warzyszyl ZiWlokom, sam 
:zartem mótg ty.lkio dokrnnać tei śW'iętUikra
dzik1~~i zamiany... Wszak toi oczy.wliste, 
11 iezbilte ! 

IstJotniie faikt w;ydiarwalt się n.:Lew4tp1· -
.wyro. Przybity tą straszną J.ogf!ką Hono
iriusz zamillkt 

- Pait11ie sędzi.o pokoju - m&wił dalej 
sę<lziai ·śledlczy - pójdźmy zdjąć pieczę
.cie ii1 przystąpić d01 prz.eirzeinia pa1'ieirów. 

Praca tai zajęła wiele iezasu. Wszy
stk:Jlle papiery złożono razem związa111e 
sznurkliem i o<piieczętowane, mdaly hyć od
ruiesiiotne do gaibiinetu sędzi'lego1 alby je mógł 
przejrzeć swobodirrie·. 

„ Kieldy sądownk:y v<loolillliJ sdę, było już 
Qkolo ósmej wiocmrem. 

Podczas gdy w Pairy.żu orlJby.wano re 
wjzyję w palacil pcy, u.łoioy; Garanolere, 

..';""\~Y.m mm1erze HGaz. Orlldz." pJ- . om swe tysiące mate'~,' ażeby:"fch Niemcy 
-wtedzumo, że tyiko Z'WlY~Ji Polacy trattowabi iako oł>y.wateli drug\ie] klasy. 
mogą dot kriegerveraJnu naJeżeć, a w Więc . - 109 tk~w ubiega się (l! p~a-
~ch w. sklad · tegoż wcllodizilo 25 Bo- · dę . pi.erwszego burmistrza w1 Sopocie. 
laków ~ 4 Niemców. Skarg.a: p' f.'"kzła d.) . nA- Od " ,..A, ~„ ~ ,„\J4b. • 

;:m,Utku w ciekawy sposób. MliaITT<owkfe Susz (Rosenberg). Przest:roig~. We 
ispowodował ją landra~, który 1nad:eslal o- "Mii Nor\vemwybudowaniu (Freudenthal) '" 
wą korespcmdlettle'Yę przewodni.lezącemu PoW'ioo1e susklhn, robotniicai A. Sokoowska 
krliiegerferacrnu; tm spisał skargę i' poi- µ,oszŁa na .pole koipać kartofte, p.oziostaw:V-

s-cy czforukowie ją po:dJJt'.sa1'D. Wszyscy }e- wiwszy ki·~kdmiesi.ęczną córeJct.kę :w d'Omu 
dnak skargę cofnęli z wyijąbMem .MJafacho~ ś~ą<::ą w kolysce. Kiedy o giodz. 10 przed 
wsikl"1eg0·, który I1Ja: zapytaniie, czecrn jest })Ol. powróciila, zast:crfa1 dziecko nieżY\ve. 
odpowfodzilal1': „Ja jestem Niemcem" (!!d Kot spal na główce dztieckai ·i' je udu1sH. 
Zezml to pod przysięgą, oświadczając ró
Wn01c.z.eiśn~e, że mówi le'.Pli,ej po polsku iniż 
po rriemie:cku, że jego językiem oJcz.ystym 
jest język pQllsk:i i że m.a p.olskich mdlz.ii
ców. 

Otd.y :następnie na. wnu0sek a<ltwokiaita 
p.ana dr. La1sz.eiwsktiegio. za1pyta~ się go prze 
\V10dn1iiczący, czy może swego1 wnHos.ku dla 
tego nie cofnął, po:nieważ niie dht~al straicić 
pa'te1ntu, up1rarwniającego go d.101 urzędu, al
bo fo ojcu jego móglby rząd' robić jaikieś 
tmdino1śoi, p. Miala1ch.01wski· zaaimbairasowa1 
s1i1ę ·i nie dail fad!nej ·o.dpowlied21i. Wbdząc 
jeg·o1 zaikfop1oita1n.ie i bezraidn1ość, oświladcza 
p. dr. La'szewsiki, że nie chce nnu vogor
·szy't ie1~0 trudnego po•lożeini!ia i że 1rlie żąda 
odpOlw1iedzi na: owo zapytanie. 

Mrirtn101 świetnej obrony aidv.ll()lkaita d.r. 
Laszietwskileigo skaz1aił sąd p.Piechowskiieg.o 
illai 150 mr.k. grzywiny, 11U'b 15 ·dni w:1ęzienJiia 
1i koszta. Sądl 111i,e uwzględ'not tego, że je
<lymy skairżący czuj.e się Ni·emcem, więc 
skarga! PO'W1irnna upaść, pioni1ewia1ż •vidnoś1ny 
artyikuł krytyikował ·ostro tylik10, P1ol!aków, 
którzy do, kr1iegerfera1jnów n:aileżą. Niie mo
że w,ięc to w.caile <llQityczyć cz·łowueka, któ
ry slię Nteimcem czuje. Sąd iednaik tego inie 
uwzględlnil. 

Miastko. Na tutejsz.y,m d'\Vorcu wy
d:arzył·o się ubi1egfoi śirod:y; wielkiie nie
sz:częśde, pomo1cnlioczy hamuko'W1yt AJ.lon
ge, dlostawszy się w ·czasie ranżerow.ainna 
między idlw.ai wag·ony, ziostał zimilaiżdżo111y 
tak, że śmierć natychmi.ast na:stąpifa. 

Sopot. W tutejszych kąpiel1aJch mor
skich bslo w r. zeszilym ·na: ogófem 14,342 
osoby 2887 osób z Rosyli, wśród którY!Ch 
.by ro ie<>.n!aijmn Lej 1500 Polwk6w1, nii1e Li-cząc 
żydów. z Po1lski, których było także oo mi
mniej tysiąc osób. Gdlyby. nie go:ście z 
Polskii i z Rosyd, to g·oś'Ciii kąpklOIWych w 
Soipoioie w ostaibnim roku byłoby, mniej, 
niż roik prz·edtem, bo Niem!ców z gr.anie 
nie~ich było tym razem tyHm 11,074, 
potlczas g.d'y/ w roku 1904 byto1 ilch 11,376, 
a wtięc 302 \Vii.ęaej. 

Jeżeli wladize kąpielowe w Sopolcie 
będą 1na<lar upraiwialy. hakatyzm, któr.eigp 
diotw'odty zł-Ołiy;~y w tym roku, jeżeli Polaicy 
1!1'aiwet w wycieczkach pry;watnych będą 
miclil kontrolerów urzędtowy,ch, toi z121rę
·CZlamy, że i gościiom po.lskim odechce Slię 
Sopot nawiedzać. Nie· na tOI składają tam 

tej samej natury posZUJk;iiwainiai dopehliione 
byly w Oounpiiegn.e, w szalecie zmarteg0 
hrai!Jieg.o de V andains. 

CornpHegne, zarówno ialk i w Paryżu, 
· 1ni·e zma:łdioo10 ani testamentu, ani i~kdej-
1bądź ws.ka:zówk1i, mogą.cej naprowadlzić 111a 
myśl, ·że Raul zniszczył 01Staitnią W10lę swe 
go wuja„ 

Dla sprawiedlfrwośai j.edlnaik pusta tr.u
mna była oowod.em najważn~iejszym, za
stępującym wszelkie iooe. 

Sęd'Ziiia śLedczy zb<rodnnę uważał za 
idlowiedziidną li ·zdawał się być mrjzupeł
niej pewny osobi1Stoiści zbrodlniarza, chdat 
jednaik wieidzfi·eć, w którem mi1ejscu i kie
dy niastąP(ifo1 porwamie ciała, lub też zmia
na jedtnei tru.mn:y na d-rug.ą, gdyż ostatecz
n~e zmilaJny był pewnym. 

Tu była zagadlka, wzbudzaijąicai jeg.:> 
dekawi0ś6, t aby, ją roz.wiązać, postainoiWił 
pośwr~dtić wszystkiie swoje si1y. 

Przed podaniem RauJa ostateczmej an
tl'a:gaie,yi, postanmvil wybaidać Ś\viaidików, 
aby jeśli się uda, zaiczerp111ąć pożyiteczm.e 
'ci1l'a spraiw1y wy-jaś.nienJ.a. • 

Swiaidków tych bylo dw.óch. 
P.Łerwszym był Satur111in, wuiźn\":ca 

furgonu przed'sii~b~orstwa pogrzebo!Wego, 
który przew,ooił w t-01WarzY1Stwńe RaJUla 
trumnę hra1bieg-0 de Vand'alns z Paryża1 do 
Oampi.egne. 

Drugim św,iadkiem bylai wdowa Ma.
gl()ure gospody.ni• oberży wi P.ontairme, w 
której furg1oln n>OIC pi:z.epędzlil 

Woźm~ca .i wdt0:wai otrzy)mah we'lJWa-
nle. 

W dniu i godzin.ie oznaczonej staiwH 
si:ę. 

Sędzia ś[edtzy ibadał d-ch długa, lecz. z 
szlo żadne, choćby inajmn~e:isze poóejrze-
me 'na p$Wai 1de Challilns„ . 

Z Wiei. Kr J>oznańskiego. 

Gniezno. Dnia 26 sierpnia -0dbył się 
wybór uzupeł111li.ająicy 2 członków d10 do
zoru sziko1nego. Wybraino 2 giospodarzy 
pp. Gackiego 1 Stalchl()!Wiaika - arle Jiamdrat 
tego W!Yl>Oru !.ł1li 'e z.a.1twierdziił - a w piśmie 
żądał wybrania jesz.cze jednego proitestan
ta!. Cłme mieć ów pam landr:at trzech p.o1-
sko1-katoliicki1ch .i pmtestairncklich·. Przy 
tem znanego z procesu o pobkie miaucz.y
d .efa, 111Kemca katolilkai p. WaYitschka. W 
gmi1rnie sz'koLnej chwiaiUoofW'skiej jest 80 roi
dzilll kata1i·ckidh a 17 tylko p:riortestarncknch. 
Do szkoly uczęszcza 92 dzueid k,atoli'ok!i1ch 
a tyliko 10 protestain1cki1ch. Rodlzłtce ka1to-
1liccy nie przystali na ten ukłaz - i odbędą 
stę il.1K>1w.e '\.V'Y'bory. Naiturallflie tych sa
mych .c.o poprzedniiio, - bo też nieslusz1nem 
byl01by u1rzędiorwmie dl()zoru szkoln.egG o 
większiości protestanckiej 1nad 'szlkołą ka
rotiicką. 

Gniezno. Prz.ee.i/w' zarządowi t'tlteisz~
go Sok'°fa wtdro.ży,ła, prokurat0irya śle
dzt\.V1o o przestępstwo prz.edw. ustawLe -o 
st.a.w1airzyszen'i.a.ich. Prnkurator.ya twierdzi 
że nowozafo.żio;niy; Soikół jest niczem W•ięoęi: 
jak wzn01WJiooym <lJruwin!iejsz·ym Sokof em, 
który wyrolki1em sądfu z1oisńał roz.wiąz.ainy. 
Twieridzenie, to jest zupelnie blędllle, - pd'
sze „Lech", bo inowy Soikół w Gnlieźnie 
1n~e mai z <l!a.rw1niejszym nk w:spólnetgo. O
becni czJonkio!w1i1e Zarządu pp. dr. Trepi.fr
sk, Thi-e.I il Te1ska nie by~~ na1wet czlolllka
m~ stareg·o Soikofa. Wi1d0icznli,e prokuraito
ry13! sądzi, że g.d.zite razi wyrok s4du pru
skh~go zapaidtnie, tam już tnaiwa: rość 1J1ie 
powinITT.a - aJ prz.etdeż mattny1 w PruS<aich 
wolnooć lącZien~a się w ; toiWJrurzystwa. Je.
żelt jedno tD1warzystW101 zdam,ilem sądu pru
skieg·e> zbłądz.~lo prnedrw1 przepisonn pra
'W'rllY'l11!, toi !inne towar,zyshvo nie· może za 
to lOICLpoiwtada:ć. 

Trzemeszno. W i.z'hte. robotnika Ga
~ńskiegai zapad~ si.ę sufit a przy<lusiił ni~
dorosle dzieci 1 ciężko je poranił. 

Poznań. W kasi·e osZiCz,ędoości Ban
ku Przemy~ł·o1wców w Pozin.ainiiu ·wplac·o'.
ifliO Wl wrześnliu r. b. 1,003,673 38 mairek, 
a wypila;woo 956,192 09 mr.„ w r. z. w 
wrześni•u wpłacono 935,780 17 mr., a: wy-

Go fl0tbi1ł mfo'1.y czJ-01wf~k podczas 1no
cy? 

Oto, o czern sędzJia ślediczy. ·chdial się 
dowiiełdlziieć za jwkąbą~ź cenę. 

Odi dzJiesiątej wieczór do trreci1ej z 
rarra, czy nie wychodz.iJ z pokoju, do któ
rego zapr.o~adzila .go iaberżystka 

Na to pytanie w:<lowta 'Magloiilre d stam
gret Saturnim. nlie moglu d:a1ć oid]>ow.:/edlzi i 
rzekli }ed'yjnie: 

- Wszystko Zidaje się zapew111iiać że 
podrómyi kr<>kiietn 'lllie WiYSZedl 'Il pok'.oiu, 
str:aszna bowcem burza szafa.fa ,i deszcze 
lal jak z cebra. 

Saturn1n <llodiał: 
- Mói pokój dotykal pok()Jju młodego 

cziłow/ieka, a nie s.f.yszal em go wyichodrz.ą
cego,, ohociaż pioruny spać mi nie dafy pra
wie caJ~ noc ... 

- Drzwi odi podW'Órza. byly otwarte? 
- za.pyM ·sędzia. 

..__ Oh ! talk pa:n:ie - odrzekła w1dioiwa 
Magloi•re - na wsi nigdry się 111i\e zamyika. 

Sędzia p~ekonainy, że zmiainai trumiień 
nlie moglai być dtokonama. gdlzieiJnidzJej jak 
·w, oberży Pontarme, postamowlil, a:by w:y
jaśn'..ć tę tajemn~cę, udać się dlo Pootarme. 

Żadnego jednak śladu nie ~dkrył. 
Zwiedzenie iedmuk oberży d01wiocUo 

mu jednej tylko rze'CZY!, m!iamowlide że lat
wio bylo wyjść z podwórza prze.z drzwi, 
wycho<lzące na drog~ do Baron. 

Ni·ewątpłl!wie użyto tych <lJI'ZW!i', ale 
Raul niie był w stainie dopel!nić sam jeden 
tej Ziall'Iliamy. 

Musiał mieć spólnika. 
Gdz.ie mnaleść tego spólinika 
Szetf Bezpieczeństw~ ·i naijsprytnbcisi 

ludzie z jego bry:gady robm, co moglii. Wy
czerpy.walli1 się na próżne usitmvaniai bezo
w10en.e. 

- Rzecz ta musi.afa być włOOoria 

płacnm:1 894,257.44 ntitrek; erl 1 si)"C:Wia 
·r. b. w:µła;cooo 11,186,077 79 mar:ek;-a·wy
PłaOCll'll'Ol 9/JlZ,097 27 marek; stan obecny 
na ~dn1Ui . l paiżdfz~el'rt:kar jest: 12;279,606 58 
marek, w. r. z. było 9,587,423 44 mairovk •. 

Sumai ·u<lz:LaJów n.a 1 stycznia r. b. wy~ 
·łlOSJ'llta:: 3,403,762 86 marek, obecny stan na 
I paiździierniika jest: 3,855,292 43 marek. 

Poznań. ,,Przyjaciellow1i ~udu" domo
szą, iż mtody .poiłak, Stani·sLaiw- \Milczik, aiby 
zape'Wlnić sioibie ch1eb, chciiail pai odS:łużein1tu 
wtojskorwoiŚd kap\itulaw~~. Chętnriie przy
jęto jego zgt•oszenie. Mi.al już otrzymać 
100 mairek zarp.omOlg!i, jell!o m~1a~ poidpi·sać 
jakiś kontralkt. Stawilc1110 mu jedina!k ~.
runek, żeby się przep/isał z Wilczka: na 
"Wliltschek". Wilcz.ek odJrzwcH jedJna'k z 
-oburziem1'.em tę propo:Z.y.cyę. 

Obyśmy mie1J.i j.ak 1ruarjwięcei talkicli 
dzfol.nyich mlodzriieńców ! 

$rem. U wfaiściciela Woj.cife. Szcz.e. 
panLaika w Charlubiilll zaP'al~łai s :.ę sta)jnia. 
Ogień p·old•obno' podlożono. Spa!iły siię 
taJkże d'Wlie fury sfana. - ~ba.tn.lik Jakób 
Ciie:ślruk w drodze dior domu wszedl na1 ia
bloń stojącą rpzy ·drodze, a wiidly posta
wttl podl drz1ewe.m W tern spadł, a widły 
u.gJ'l,zęz1ly mu w brzuchu. Sm:ierć natych
miast ,nastąpi-la. 

Kościan. I(o1ściiołek w którYtm m:iemcy 
kaitiobi.cy odibywają t11aibożeństwJa, od czasu 
zapan0twaini~a haikatyzmu, oka1zal się za 
szcz,uplytrn, postainQWiioino gtOt powiększyć 
prz.ez st-O•SiOWlne dobu<llowa:r11i·e, ale 64 tyis. 
mr. uchW1a1loine, j.adco pom101c rzą<liowa niie 
w:ystamczają, wedlug kosztorysu1. Nem.c.y 
01Cz;eku.ią, że rząd braiknącej sumy• dlod.iaJ, a 
wtedy budorwa: nastąpi. Ju1ż to rn~errncyi, w 
tym ,.,stamżyrtrnym kraju 1nieimLecrkilm" -
ja(k gio śmtesznie nazyi,wają, 111lie mają naj
mni':ejsZJe.go p!Oiczuda; -0~uanr110śd! ·Wszy
stko .rz.ąd za nd:ch ma d.aiwa'Ć - w iilłtiię kul-
tury niieniieoldej ! 

Ze Ślązka czyli Starej Polski,; 
Wrocław. W iellcie n1ie:s.zczęście wy

dlarzy ło się W1 po:nied'ziiałek w. jednej' z tu
tejszych fa.ibryk. Wprowaidiziomo tam po
ra'~ piJerwszy w bre;g hebel par01wy. W 
tern straszny krzyk rozdlarl po·wietrze. 
Na mtieiscu .n:esz1częśoi·a1 waJezioo~ robo
trnka Karola Hubricha, któr,emu maszyna 
1iternlnie rękę ze stawów wyrwałai. Upływ 
kinwJ1 'byll talk w1ielki, iż 1bieldmy Wi krótce 
życie zakoń'C'zyl. Oderwarną rękę kaiwaila· 
mt mus.iiano z heblai wyciągać. W jaki spo 
sób robo.tnii1mwi .n ~eszczęście się stało, 
d1Jotyiehcz.as niie wiadomo, poruewaiż przy 
maszynie były przyrządy bezpieczeństwa. 

Bytom. Znów jed.oo ! Gaizcty niemiie
cłde dooiołszą, że połmOOll!ik hifur0W1Y1 Bohl 
zbiegł, sprzeniemerzYiWsz,y 4900 mr. O
sz.usta 1nie zdolarno jeszcze doty1ehcz.as 

pr.z.ygotowal!lla od.<l;awnai .przed: śmiier.ciią 
hrabiego de Vadains - m6wil sz.ef dlo sę
dz,:·ego śled1czego. Naidzrejai jest tytLko w 
z,eznaniach oskarżonego. 

- A jeżeli będtzie mitczal? 
- To nieprarwd1opodlobne... Sersie o-

saanotn~enie, w jakiem porostaije, zmus.L go 
do z.astanm\IPJetni1a... Czuje s,.'1ę zflaipan:'y.~n. 
i w.ie doskonale. że wiln.ai jego inie ulega 
wątp~iwioścL. Badaj ·go pan częścilej ... 
Przyciśnięty pytan!iamiU skończy naJ t.a
gnnatwtanilll się w od'plowiedziiach i zre· 
cZ!llie, zwolna, doprOW!aldzilsz. go pain d:o 
wymania. 

·- Pierwsze badaim'e miało miejsce w 
dwadz1ieści.a cztery godzin:y po ruresztC1War 
niu, liocz ucz:ynlilern to jedynile, zaist{)SQWU
jąic się do prawa, była to prosta f.orma1-
nl{)iŚć - rzekł sędziaJ. - Chcia:lem, zanim 
roz,poczmę sprawę n1a seryo, .uzbroić sle 
w. wyjaśnfuruia... Tr~ mogę z.aczą,ć dzia
la'Ć... fakaiż jest pańska osobdsta QPlin.ilai o 
tym R.aulu tlie Cha:lins. 

Mam go z.a nadzwycz.ad skrytego, bar
dzo zręcitnegio, obrachowującego wszyst
ko, wiszystlro przewidującego - !()ldlp-OWie
dz.ial szef Bezipieczeństwa. - Wailika ·be
d~ d'luga ~ trudna, lecz zwyciężysz pan 
naewątplli!wiile, ponieważ prawdai jest przY 
panu, oo zaś trzyma siię klannstwa, a: kt.am
stwo1 intgdy :niie wygrywa ... 

- Jutro zarwezwę go do śkdzilwa. 
I sęctzila' w.ydiaił rozkazy. ażebyt naza

jutrz o i.edenastej ramo Raul ~ostalt prz:y
prowarltrony dioi jego gaib1netu. 

P()Jcz.em posłał wezwamiiie do pa:rui ba
mn0iwej die Garermes g, jej syna, aby s1e. 
statWj~i jako śwria<lkp,Wlie, .oprócz teg.o d-O 
Berthaiud1a od'źwiennego i Zuzall1il11Y, ~u
ch'ar.ku zmarłego hrabiego de Vadians. 

la~r: daiszei as~. 
·-'--: 



przychv..r;ydć. Li~zy óJnl~ro 21 rok tY.
·cia1 test 1,60 m. wysoki i nosi szar~ ubra-
nie· . . : . . ·" . 

Załęte; Nai kopal.ni ,,Kleofasa" stalo 
se pożailoiwania godne niewc~ście. R.n
hOtJlik GWiD·MZiiik wstał przez wystrzał 
~ć rueb:ezpi.ecznie. okaleczony na twarzy 
i 11a jedinieJ nodze, talk i~ musilaloo go pru
Jlieść do loz.aretu knapszaft()IWego. 

Z innych dzielnic PolsRi. 

język polski na Litwie. „Kuryer Li.
te\l.·sk.M" podnosi, że komisya ministerstwa 
oświaty, dlO której mi-ędzy ilnnymi: należał 
profewr un.iwiersytetu petersburskiego p. 
ptaszyck1i, zdecydowa1la już sprawię wy
klaidu języ!l{ta polsikjego w średnich zakła
dach naukowy1ch w guberniach 1'.itewsk:i
l)ialoruski:ch - w tym sensią, że rodzice 
uczniów mogą uprasza~ władzę szkiol1ną 

0 ustaini01wienie wykladóWI ięzyików kraj-o
wych (tj. polskiega., iLitewskiegai 'i bi.aloru
>kiego1) ·i że wl.adz,a; szkolna :może ta1kie 
wJĄkfady ido.puścić, według prog.raimu ję
zyka. piolsktiego szkól śreidnLch w Króle
stwie P.ołskiem. Oplaltę za te wykłady 
ponos,:t ma w poifowrie władza szkolna, a 
w p;olo•wie f()dzace, którzy wykładów żą-
dali. 

Wawel własnością narodu. W czwar
tek przed południem przyjmoW1al ces.airz 
fra1T11ciszek Józef deputacyę mi1asta Krako
wa złożoną z posłów: i ttnnych wybitnydh 
prz

1

edsta:wtaie1i narodu pod przewodn1i
ctwem burmistrza dir. Le(), który w krót
kiem przemówieniu pa<liziękotwał cesa'r,z.o
wi za to, że pozwom urz.ądziić na Wawelu 
polski·e mU'zeum namd·0iwc. 

Cesarz odpow,i1ed.Z1ia1ł: Z przytjemno
ścią przyjimu}ę słowa pai1ske do wiadoono
ści , albowiem deszy mni1e, że spel1nUem 
daiwne i g1Mące życzenie moje.go króle
stwa Gabiic,yi. Oiesz.y mnie, że stary za-
1nek Jagiellonów został jako rez.yidencya 
dla mnrte przeznacz0t11y. Jest to jeden wię
cej do1wód przywiązania królestwiai GaLiicyi 
do UJ.Ojej OoSOby. 

W następ.nej rozmowie z czlookami 
deputacy.i przyznał cesarz, m'iędz:y 1i1nnemi, 
że w parlamenieiie austryaiok!im, który Zino· 
wu jest wtd0iw:nią burz.Iilwych sce1I1, KtQllo 
polskie zaws.ze zach-01wało sę z odpow1e
dnią godnością. Ce'Sarz wruszyl takż:; 
sprawę uzdro-wti•ernia f.iinainsów gal;i1cyjskich. 

Wiadomości ze świata. 
Z Ja1>0mi. ttr. Okuma rw1 mowie na 

reobr·ainiu Izb haindhoiwy.ch ·oświlaidczyl, ·że 
po zup.elinem wYcofaniw z Maindżuryi 
\W>jsk j.a'P.; dług.i j8.!pońsk(ie będą wsmosily 
2500 rniiltil()nóW yenów, a roczne ich O•pro
centowanie okrągłe 150 milliooóWi y.enów. 
Pod!atki przed woj.ną wyoosi:ly 4 yeny, a 
dług namd0iwy 12 yeinów nai gJowę, po 
wojnie zaś 12 yenów, IP-Odaitk:J, a <l!lu.g 50 
~·enów od g ł1oivvy. M.irrno to niie za'patruj e 
się Okuma pesy.mistycz.ne na poloiżenie, 
uzruaje tylko, za: rzecz nie·odzoiw1n.ą, aiby sfe
fY !kupieckie i przemyslowe WZ(ięły się, z 
podwMną energią dlo zaktaidania przedsi·ę
\i~,rstw, celem wz:możeruia produkc.yL .i ru
chu hand.lioweg-o. -

Z Hiszpanii. Z powodu panującej w 
Większości prowiincYii hi'szpańskkh nędzy, 
dllYesiątkti tysi.ęcy ludności więdruj.e d') 
Ameryk,i ppJu<lniorwej. Do portu Corunny 
PrzybyWają oodzienie podąigt przepelnione 
Vlychodźcami. Agenci, werbujący wycho
<loców, wynajęli 15 wii,elki~h parowców dla 
Przewozu wychodźców. Niektóre wsie o.
PUSt01Szaily zupełn~e. Prns.ai <liomaga się od 
rządu, aby przedsięwziąt środki dla ukró
cenia tej em1igrncyi dumnej. 

Z Austryi. W parlamenc,1e aiustrya-
~ staw:ooo kilka wnil{)isków o zaprO!Wa
<lzenie w Austryi p0iwszechl11eg10, tajneg!O i 
bezpośredJniiego glosowantia. Preiies miinu
~trów Ga!lltsch odpmviedzial wni1oskodaiw
c()m, 001 1n.astępuje: 

Gdyby byta pew1ność, że na: poostar\V'ie. 
Prawa powszech11egio glo0si0wiainia utatwio
łlem ~mstanie zbl.iżenue się posz·czególnyich 
naro<ltoiwośctl w m0inaiochti, naienczas rząd 
sam Po1Wita1łby sympaitycznfo reformę wY
borczą. Ale tej pewmości .nie. mai. Narodo1

-

\\rnśaiiowe i polityczne stósunki Austryi 
11~ N>0walają ma szlalbLooowie trakto1wiainie 
t~1 sprawy, która także w :in1I1ych krajach 
łlle Przy,szta do skutku od razu. W spra
\V!e zruprowadzenia porwiszechnego praJW.a 
~OSio'W!ani.a wyilącz111fle ·"nteresy Austryi 
lltuSZą 'bYĆ miairodainemi. 

~--= 

Z róiny~b stron. 
w .. Bochum. W kopahn:i. „Dainnen·ba~" 
k Slad~o 5 górników wbrew zakaww1 na 
()sz i wszyscy ws taili zaibć.Ci. 

l(to się spóinil z zapisairfiem „Wiarusa 
PoJskitego" m" c7Jwarty łkwartatł, .morle :to 
jeszcze ucZ}'111ić. . Gd~ dopfla:ci 10 fenygów 
i zażąda: „Wiarus Polski" nut Nadlliefe
rung, a poczta zoboWliąz.ana wszystkie nu
mery od początku kwartalu idvstawić. 

Kastrop. W kopalnll „Gr.ai Schwermu 
z1nalazl śmierć gómilk Schmitz. 

Recklinghausen. MiJasto Reckfuighau
sen w~nne było gmiir11ie. Polsum od roku 
1640 - 150 tafarów. Dług został obecnie 
·vddain.y~ a urz4d miemkzy w Berlinie o
rzekł, . ~ż o<llJ)()l\v~iada to teraz. sumie 701,50 
mr. 

Warhurg. W sąsiiedniem Norde pra
cuje obecnie przy budowiie ~oleii 200 Pola
ków i Wtochów. }(;tika łobuzów rniemiec
kich napadtiQ na 3 Poła•ków, z których je
dnego z.ab~ to na miejscu, .a 2 z.aidano śmier
telne rainy. 

Z Nowego Jorku nadchodzi wiad::>>
nrość, że znany poilsk~ fortepianista, da
dirniejsz,e „cwdorwne dz~ccko" Józef ttioff
·mainn zaręczył siię z r:ozwódką milll'ionera 
amerwkańskiego Jerzego Peaoody. 

Paryż. Profes,or Behring zapo.w~.e-
dzia1Ł n1owy środek leczenia gruźiicy (su
chot). 

Rozmaitości. 
Pierwsze wybory do Dumy. W pow. 

BriańskJ:lm (gub. Orlic~wisildej) już się roz
poczięły„. „wy.oory" do Dumy. W jednej 
z. gtrrl!Uru ·wyibrano tattn juii delegaitów1 1I1a 
zebranie powliatowe, a wybór ten odloyl się 
w następujący sposób: „Ziemsk1j naczel-
1nlik" zw:olal zebrainue gminne „<l-La spraw
dzein1ia '~wdatków przy budowlie szkoty 
rz.emi·eślniczej. l(iledy jed111a1k Chłopi się 
zeszli, ziamJiiaist spraiwdzenia wyida1tków po
Iedl im wybrać delegatów na zjalZld wy
bOłr.czy;, przie<lstarwia1ąc jedmcz.eśn1ie swo
ich kandydatów: stair·01stę -i... pi.sa:rza gmill1-
nego, Chłopi~ ni1e chcieli si~ zgod!zić na 
tych kaindydatów i '°świiad!cz,ylli, że chcą 
wy1brać ludzi 00.r:dziej zbliż,omyich do sfery 
w1lościaf1skiej, wyrni.en(iając jako kaindy
da tów kiHku niezamożnych wlośc'ian. Wó
wczas ziemskij naczellinik zarw:yr:J/Jwwal, że 
ci nile mogą je.chaić, bo inie mają pien1:,ędzy 
na dirogę. 

- Damy im na drogę .-- oświadczyli 
wl·ości8.!ruie, - z kasy gmiinnei. 

Na takie rzeczy pien!ięd.zy gm:nnych 
tradić nie wolino - ośw.taid!czyl zjemski 1na-
cz.eJn:iJk. · 

A gdy chłopi zapropon-01wali innych 
ikandydlatów, równi;eż ii:ch ddrzuclił, ja-1\_o za 
maił.o wy;kszta1oonych. 

Nie bylo innej rady, nie mogąc ~ata.czej 
za<lorwo1ić pana naczelnilka „ Ohlopli", wy
brali wreszcie starostę 1i pisairza girdinnegio. 

W ten sposób odbyty SJę pierwsze 
„wybory" do' Dumy w ku1ry1i włośdań
skiei, która, jeśli talk dalej pój<l7Jie, powunna 
s:ię wlaiści;wie nazywać kuryą.. ziiemskich 
naczeliników ! 

J~abozenstwo polskie. 
Bochum w kościele św. Antoniego w 

nLed!zielę 15 października po pot. o 4 ró.
żaniiec i kazanie, poiem spooo:bniość do 
SJ>UiW~edzliJ ŚW. 

Bulmke. Spowliedź św. oo soboty 14 
paźdzfiernJika rano. Kaz1amiie w nJed:zietę o 
godz. 11 i o y,?4, 

Eickel. Spow(ied'ź św. od soboty 14 
paiźdizierniika rano. Ka.izanie w nkdz·!eię 
v gDd'Z. 012 tt <> 4. 

•W•f>•••••••*** Tow. św. Antomego z P. w Neumilhl 
sklada swiemu czlo.nkown 

p, WOJCIBCHOWI KOTOWSl(IEMU 
oraz jego narzeczonej 
pannie l(ONRADZIE POl(RZYWIŃSKIEJ 
w dn1iu śluhu dnia 11 paźdz·i· erni.ilkai jaik naj
szczersze życzeiniia. M~,od'G para niech ży
je!!! Zarząd. (1) 

•••••~1t•••••••*• 
Tow. św. Antoniego z P. w Neumiihl 

dJoinosi swym szan. czlonkonn, iż walne ze
bran!e odbędz.ie się w. niedzAelę dnia 15 
paźdJziemuka o godz. 4 po po;ł. Lkzny u
dzial w z.ebram.'iu pożądainy. Czloinkowre 
zarządu oraz reiwizorowie kasy .-wHnni ~•ię 
o .gooz. 2 staiwić, bo mamy duiJ01 <lo załat-
wlienia. Zarząd. 

Towarzystwo gim.n. „Sokół" w l(astrop 
dom.ost s.wym S'Za110Wiflym druhom, dż W 

· niedziie!lę, dnia 15 parbdz\ier.ruika p:o po~. o 
godiz!lniie 4 urządzalmy zamkniętą 7.abawę, 
na sali p. Schulte-Becker, na którą s.zian. 
druhów serdecznie zapraszamy. 
(3) Wydział. 

, Wsmtkim kre'.V'Jlyin i znaiar!lym do
. nosimy nlniejszem, - iż. Podobalo się Panu 

Bogu zabrać oo Sieb.i.e naszego najdrori:-
szego męża, ojca i sz:wagra 

. śp. ANDRZEJA KUSZĘ. 
Pogrzeb odbęd'Zrie się w <ez;wartek, dma 12 
paźdz. o godiz. 8.% rano z domu ichory-eh · 
w Altenessen. O liczny udział krewnych, 
~naj()mych i wszystkich Rod:aików i Roda
czek upra!Szają w smutku pogrążeni (1) 

żona, dzieci i krewni. -QJ!lłłllfl 
Tow. św. Jana Chrzc. w Altenessen 

donosi swym czf.0inkom, 1iŻ uimairl gorliwy 
cz.tonek nasz 

śp. ANDRZEJ KUSZA. 
PQgrzeb odbędzJe się w czwartek 12 bm. 
o godz. 80 rano z <domu choryich, w At
teniessen. Wy,ma:rsz członków z lokalu o 
godz,. 874. O liicz111y udział w: pogrzebie i 
o pobożirne rno<lly za duszę zmarłego upra
sza się. N. o. w p. (1) 
Zarząd Tow. św. Jana Ch. w Altenessen. 

IalillB-
Towarzystwo św. Piotra w Horst n. R. 

dono•si swy.m członkom, ct·ż w ni1edzuelę, dn. 
15 paździ1erinlika odibę<l'ZJie się w.alne zebra
nie z IJ()IW!Odu, iż będą zbierane skladki na 
chorąg;iew towarzystwia~ gdyż dalljśimy ją 
d01 reparacy:i b będzie jakby nowa. l(,ażdy 
czł0111ek jest obow.iązainy i!1a to zebranie 
przybyć. Goście mile 'W1id~i~1I11;·. (1) 

Zarząd, 

Tow. 2imn. oS-Okół" w Rauxel-Habinghorst 
W 1rniedztełę 15 paźW;deirnika o.dbędzje 

siię roczne walne zebrnniie, wiec jest porzą~ 
danem, a:by jak najw.:•ększa liczba d1ru!ilów 
się stawtla, P<.>niewą.ż będzie obór nowego 
zarządu. Wydział. (3) 

Baczność paraiJanie1 z Odalanowa ! 
Podaje sJe sza,n. pa1rafi.anom do wiad·o

mości, iż jeszcze raz urz.ądzamy pogadankę 
która si:„ę ma odbyć w 1nii001zielę 15 paiź„ 
diziern~·ka tr. Q godz. 04 PJ pot w Gelsen
kirchen u p. Lobeck, naprzec1w katohckie
go domu choryich, wlięc p~oszę szatn. paira
fian z Odolaruo1W.a, żeby jak naHiczmei 
przybyli, bo jesz'Cz1e parę lmlektoirów musi 
być. Do tegl{)I czasu z~Oiilono na sztandar 
89,50 mr. 

Uwaga: Gdz.[e się ki~·ku parafian o<lo1-
lanoiwslklich znajduje, a podróż daleka, to 
proszę się porozumieć po~~dz.y sobą i 
jeden iniech przybędz1ie. 
Paweł Litwin. Jan Wojtaszek. Jan Sie
raczek. Piotr Frankiewlcz. Jan Koniarek. 

WIEC POLSKI W BUER 
odbędzie się w niedzielę, dnia 15 pa.tdzier
nika o godz. 4~ po poi. w sali p. K mp
manna („Jagerhof), przy ul. Essenerstr. 

Na porządku obrad są sprawy, które 
każdego Polaka i katolika interesować 
winny, przeto też o łłcztty udział Rodaków 
z Buer, Erie, Middelich, Beckhausen i oko
licy uprasza się. 

„Związek Polaków w Niemczech". 
Przybędą mówcy zamiejscowi. 
Uwaga: Pisma polski1e up msza się o 

powtórze.rrie. 

WIELKI WIEC „z. Z. P." W HAMBORN 
odbędze się w niedzielę, dnia 15 paidzier
nika o godz. 110 w południe na sali p. Ma
rego. O liczny udział uprasza się, gdyż 

·ważne sprawy przyjdą pod obrady. 
Mówcy zamiejscowi. 

„ZJEDNOCZENIE ZAW. POL.". 

WIELKI WIEC W HOMBRUCH-BAROP 
odbędzie się w niedzielę, dnia 15· paździer
nika o godz. 6 po poi. w sali p. Sasse, ul. 
Luisenstr. O liczny udział Rodaków z 
Hombruch-Barop i okoliĆy uprasza się, 
gdyż będą omawiane bardzo ważne spra
wy. - Przybędą mówcy zamiejscowi. 
ZWIĄZEK POLAKOW W NIEMCZECH. 

Uwaga: Uprasza się pisma p.01Jskie o 
powtórzenie ninriejszego ogloszenia. 

Wiece Zjednoczenia zaw. po's. 
Wiece „Zjednoczenia zawodowego polsk." 
odl:>ędą s~ę w niedzielę, dnia 15 paździer
nika: 
W,Jelkt wiec w Duiisburg-Hochfeld po poł 

o godz. 03 w lokalłu p. Oiess-en, ufa.a 
Wanhe1merst r. ·96-98; 

w \vieDlełhau5e1t, przy: BoChinnt po ·ii>t. · · 
o goot: ·4 w tókaru p. Kikńt, ·dawaei ·. 
Han.efeld · . " · ·i · · 

, • - ~ •• ~··· ,,_ :ul 

·w Liinen po południu o gid.z. 30 w lokalu # · 
, p. Middendorf; . · · · · · 
w Eickel · p.o PQłudn~u o godz-. 4 w lokalu . 

p. Fcldhege; · 
Konferencya mężów zaufania ri delegatów: 

w l(aternbergu w nioozJelę 15 bm. po 
pot o godlz. 3.% w 10\kalu p. Barger, 
dal\V1lliej Hizemann, l(astanienstr. 8, nar 
którą, się wszystkich mli.'eszkających w 
pobliżu l(atemberg zapr8.!sza; 

włec „Zje<l!noczenia" odbędzie się 0: &00-
później na tej samej sali tj. o godz. 4~ ; 

w KJrchUnde po południu o godz. 3 w lo
kalu p. Schutn.a1Chera; 

w Kamen przed poludinfom o godz.. 11.YaL 
w lokalu •P. Leber, przy poczoie; 

w Dellwig, godZ11nai zostanie późnuej ogl. 

W Homborn w sali p. Mare'go o godz. ll~E 
w po.Judnie. 

W Giinnigfeld po pol. o godz. 4 w lokalu p. 
J. Da:renrechta przy k<maJni1 „ttainover'' 
szyb III. u IV. 

W Heeren przy Kamen, p01 poł. o gode:. 
10 w lokailu p, Kahlerta. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 
Nai ws71ystklch wie.cach z1ostainią wy-.. 

gloswnie referaty o nOlwem p.ra:wi1e gómi
czem 1i postarwtieni. zostaną kanidyidaci do 
wydziałów rotbotnkz.ych. - Na wiecu w 
ttochfeliCI. zosta.rn\e wy;głos.zony referaJt o 
sprawach hutni1czydh. - Spodziewać stę 
należY). że Rodacy Jicmie nai ppwyższe 
wJiec,e się starw\ią, ażeby sprnw:ę jak rraj
lepiej wyizyskaić, :u z naszej strony odpo
WEe:dn1ch kandydatów wybrać. Rodacy 
jest dla was ·barozo w.aŻ1na1 1chwila, ziaitem 
b,ierzicie czynny udzJiaf w wi.ecach, zaró
wno czy jesteście zorgaITTiizi01Wa'nli, czy nie. 

OGLOSZENIB ! 
Z porwodu objęcia mojej posliadlości w Poł

sce, mam zamiar mój dobrze zaprowadzony 
skład · towarów kolonialnych i krótkick zaraz 
z wolnej reki sprzedać. Zg..loszenia przyim•ie 
każdego czasu. 
WOJCIECH POSLEDNll( w Holsterlaausen, 

Rottbruchstr. 23„ przy wielkiej kolonii kopalti.l 
(2) „Julia". 

12 DZIEWCZYN 
dlo różnych robót na wysokie zaslu~i poszukuje 
zaraz (3) 

M. BIERW AOEN (Stellenvermittlung) 

2 CZ.ELADNll(OW KRAWIECKICłf 
znajdzie uraz pracę. 

MIEDZIŃSKI W łJERNf, 
(2) ul. Nowa 24~ 

BACZNOSC! W ANNE! BACZNOSć! 
Szanownym Rodaczkom z Wanne i okołicy 

podaję do wiadomości, iż z dniem pi'erwsJ;ego 
października otworzylam 
PRACOWNIĘ STROJENIA I UBIERANIA l(a

PELUSZY DAMSl(ICH I DZIECIĘCYCH 
podług najnowszej mody. 

Ceny umiarkowane. Usługa rzetelna! 
O łaskawe poparcie mego przedsięwzięcia 

upraszam wszystkie Rodaczki z Wanne i oko
łłcy. {l~) 

PELAGIA OPIERZYŃSKA 
w W a n n e, ul. Karóła (l(arłstr.) nr. la. 

DOM 
dla p):·ekairza, lub rzeźnika, w którym do
brze zaprowadzony interes piek:arskń ,i rze
źn~ckl1 się zna1dUJe, w Recklingh.-Stid -
~Brach), ora2 dla gómi1ków Rodaików l 
dorn w Hertet111 i 1 dom w Weme, pod 
Langendreer, taJnio P'"ZY wpłacie 500 mr. 
dlo 1nabyda. Zgloszemra przyjmuje 

W o~fecb Grabarski 
w Reckhlnigh.,-Sti<l, (Grullba<l)) Hochstr M~ 

KORZYSTNA SPOSOBNOśC 
DLA ROBOTNil(A. 

W Bnlnie, powiat Śremski, jest z Powodu 
śmierci właściciela do nabycia dom mieszkalny 
z pięknym ogrodem f kawałem żyznej łączki. 
Polożenei bardzo dobre zaraz przy kościele i 
szkole. W pobliżu cegielnia I fabryka maszyn. 
Sam ogród owocowy przynosi około 150 mr. 
rocznie. Cena 1200 mr. Zgłoszenia przyjmuje 

J. KWIATl(OWSKI, 
interes handlowo-komisowy w Herne, 

(4) ul. Neustr. 10. 

Nasza kasa płaci od złożonych 
- OSZCZĘDNOŚCI -

40 procent za kwartalnem wypowiedz.emem. 
5 procent za pótrocznem wypowiedzeniem. 
50 procent za rocznem wypowiedzeniem. 

!(to ma u nas depozyt zfożony, a kupi grunt 
u nas, temu wyplaca kasa nasza depozyt nawet 
bez. wypowiedzenia. 

W powiatowem mieście Szamotuły (Sam· 
ter) pod Poznan1m mamy wyprocesowane kon
sensy na 100 placów budowlanych, na co tym 
Wiarusi>m, którzy z obczyzny chcą wrócić do 
PQZilańskle20. SZCZeR:ólną zwracamy uwa~. 

Adres: BANK PARCELACY.INY. POSEN 
(l-12) . Pos~a. Vlctoriastr. 12. „' 



-·····-·---···· ·• Baeznośe lJeekenkorf! • 
• %: pow'>du, iż wyjeżdśam w etrouy • 

• 
rodzinne wypnedaj~ bardzo tanio wszy- • 
stkie rzeuy tak kuchenne jak domowe. 

• Fr. Kołecki, • 
·- Buschweg 15. (1· 3) • . ·········-·-
I któr~ rzuci'em ~~~!~Q, 

Rykczewską 

I 
cofam. 

J ó z e f Z i e l i ń s k i. 

* 
D ·a .... • · a a 
ł Biuro prawne I 

w Bochum, r 
ulica Rottstrasse nr. 53 

ud.ziela porady i pisze poda

nia w sprawach renty, i t. d. 

„Biurze ludowem". t 
ai•••a-•o ... + ... „ •. „a-a 
~~~~~~ 
j Polskim '1B 

'

m - górnikom 1 
poleca się miejsca do budowy w ~ 
pobli;;,u kopalń w Czernicach. i 
Wpłata mała. Po bliższe szcze· 

góly tn:eba się zgłaszać pod adrn-
::.cm: Fiau Rittergutsbe.sitzer, 

Spatzier, Gaschswitz 
i (Kr. Rybnik.) 
~ (L-4) 

~~-~;:;;;ee •• •••• • ••••• I Baczność Rodacy I 
4i Oberhausen i okoliey I o 
8 Osiedliłem się jako • 

I krawiec polski : 
• w Oberhausen 8 
• ul. kościelna nr. 28. (Kirchweg) .••. 
d O łaskawe poparcie interesu sza-

nownych Rodaków prosi 9 
• · z szacunkiem (1-3) 8 

• Franciszek Fryś. • 

:w•iill~llil···•jf 
.Ji Szanwnym Rodakom ~ 
"I w Essen - West i okolicy r( +I: d onoszę tidrzejmie, iż otworzyłem ł 

~ w kt~~ł~~a~O!~~!~~D!:wary ł 4 po cenach nader ~miarkowanyeh. r -4 Rodacy ! Sw61 do swego I ł 

4 Józef Weimann ł 
w Essen - West, ~ 4 (1-o) Leipzigerstrasse nr. Ul. r 

&ll~nrwm•••~ 

Zakład spożywczy 

S. Windmiiller, 
Bahntofstr. 28. Herne, Recklinghausen-Siid, 

Bochumer 129. 
Polecam po najtańszych cenach najlepl!Zy towar: 

Najlepsza mąka pszenna funt 12 fen. 

" " ,, " 1 .( " „ „ cesarska „ 16 „ 
Najlepszy makaron do polewki fnnt 22 „ 
Najlepsze śliwki funt 20 „ 

„ szare mydło „ 13 „ 
„ mydło ziarniste „ 14: „ 

N aj lepszy tutejszy tłus.Ecz do kraszenia font 4 2 fen. 
Smalec pod gwarancy°' czysty funt flO fen. 
Kiełbasa „Plockwurst" funt ~O fen. 

Kiełbasa „Mettwurst", funt 72 fen. 
:N'ztjleps~a. margaryua. funt po 45, 50, 60, 70, 80 fen. 

Th. 
...... ~ ....... ,.itl,...~.,,,, .... , ....... „aa 

Schii.tte, li 
chemiczna pralnia 

eho!~ł~~! rło ~r~nek ł 
w Bochum, Korłumsłrasse nr. 3. li 

+ 14C1J>D I 4 .„a 
P~a~~d"ó~ kdoad~ik1p

0

z;, i;a~~k1t0rab~fo;e I 
nadeszły eo dopiero ! 

••••••••••••••••••••••• e• Księgarnią Wiarusa Polskiego • ·• 
• 

,eleca wielki wybór klldek do uho2eł1tw1 f • 
łe czytHla, wl•z•rków, powl•szowa6 ltli. ••••••••••• • •••••••••• 

gaoooouooocooo o oooooooocooooio ilhw6ll6iu6~···~unrłaom·„.1nAn• o Baeznoił Rodaey 11ekendorfl ·~ _....., .... ._.... 
8 Jedyna polska. kai~garoia we wielkiem ł NinłejHem zawiadamiam Szan. Rodaków z Wanne i okolicy, i. 
o mieście Gelsenkil «ihen-Uekendorf, Dó- _ iż moja ff 
O noezę Szanownym Redakom, iż mam na. 8 i= praco„„„ .... ia o"-u ..... .ta ł 
O składzie obrazy 8wł\'tyeh i narodo'A e, ~ vv ... lliil vv A 
5? krzyże pod szkłem i bez ez - ła, figury 2 == pozostaje nailal w Wanne, ul. llarlstr. nr. 2 c w domu P· Neymana. g Swiętych Pańskich, ksil\Żki d > nabożeństwa O ł- . . . ł i i powiesciowe, spiewniki, papier z polskim I Zarazem mam zaszczyt zaw1~ d imi~ Szan. Rodaków z BOllen I okohe7, lŹ otworzyłem 
5 napisem, powinszowania, kalendarze Mary- ~ domu p. Bohm, ul. Elfridenstr. nr. 14. 
8 ańskie, Swiota rodzina i kartkowe na Nowy i_:.: p , lk• b • ł 
o Roll. ~t.foeam Wi'łzarki z polskim napi- u racown1a wsze 1ego o uw1a, -
O sem, pugilaresy, szczotki d > rzeczy, wło 'ÓW O = _ _ 
O i butów, lusteri.~ i grzebienie. M~1!1 takie g ł rocząwszy od skromnego do najwytworniej~zego. Opierając sią na wielo- ·= g ey1ar1 ~ pap~erosy z polaki.eJ flrmy, g ~ letnieJ· praktyce po większych miastach starac się będę Szan. moich odbior-

karty s w1dokam1, karty na Boze Naro- - • · b' · b ł · Ć R k 
O dzenie i Nowy Ro \t . Oprawiam we własnym ł- ców trwałem, wygodnern 1 lekkiem o uwiem o s uzy . eperacye wy O· __ 
~ war.sitacie obrazy, slubne v.iankl i willzarki O ~ nuje tanio i dobrze na życzenie w 1- 2 godz. Polecając moje przedsię- ł 
g ładnie I tani'. t<ezerwi~tom obrazy opra- 8 biorstwo łaskawym względom Szan. Publiczności pozostaję 
O wiam d brze ; tanio. Niech każdy poste;- O ł ,& • z • k ·-
2 puje podług hasła: Kupujmy u swoich I 

8
g -. i-.DtOftl 311 . •• 

(5 Z szacunkiem „ 
8 Wojciech Kościelny, 8 ,il~~·~···~an···~i~łi 8 GetsenkirehP>n-Uekendorf o 
o przy ul. Nordcltrasse nr. 35. (1-13) O o o oooooooooooooooooooooooooooao „1„„„„„„„„ •• „„1111! 

Przenhałam me pomieszkanie z 
Bohlin;hausea do WaDne, ulioa 
Hofatrasse nr. 31. w domu przedsiębiorcy 

furmanek p. Tschope i polecam się baka
wym względom Sza~. Polek. 

B.orlng, 
akuszerka arkuszerka. (1-2) 

•OSPODARSTWO 
obejmu.ła~ 10 -50 móri <lobrej ziemi, Qi.e,z 
3 mor"i l4ki, masyw budynek, chleWY i stó«O.
la, jest pod korzystnemi warunkami do spre
dania. K<>ściól, szkota i poczta w miejscu. 

ZdosHni~ R. Sperłni. Oostyli. 

D o m m-U r o w a ny 
z dwoma mieszkaniami i kuchn~ do t~• „I 
dlo 10 mór1r ziemi jest pod korzystnemi w~-
kami do sprzedania1• (I) 

Z~Zoszenia: R. Sperllng, Q05tyli. 

BACZNOśC! 
Fonograf mało używany, mocno zbudowany 

i 16 ślicznych walców, jest za 50 m. do sprze
dania. Cena zakupna wynosiła 140 mr. Gdzie 
wskaże eksp. uWiarusa Polskiego". (2) 

~~~~~~~~~~~ 

~ Hotel· Restaurant ,Germania• [ 
f w Wattensehełd, l. r poleca Polakom 3WC lokale do od- 'i bywania wesół i innych uroczystośei ( 
f Sala i napoje tanie i dobre! l 
j Jan ttunkenschrOder1 ~ 
,...,....~~>.l'""'t~I'-'"" ~....,\..-'.~~...., 

I• Założony 1872. - -
e ruci, do a e u! 

w 

domu obuwia Pottbrock'a 
otrzyma każdy re
krut buty wojskowe 
podług przepisu naj
lepszej jakości ta 

. . . „. - . '„ : : ... 
6.50, 7.50, 8.50, 9, 10 M. 

... • ~ „ 

Bodat>y z Wanne ! 
Szanownym Rodakom oraz Rodaczkom z 11'anne i okolicy donoezę uprzejmie, 

iż się osiedliłem ja.ko 

d.e~tysta. 
Rwie zi;by na. tyczenie bez wszelkiego bólu, wprawiam zęby z kanczuku 

,;lota, bez i z podniebieniem. Za. trwałość 2ęb6w w kanc uku daję pięć lat gwara.ncyi 
a w złocie 10 lal. Plombuję zęby emau,, srenrem lub złotem. Zatr11wanie oraz c11yezczenie 
ztbów. Podnoszę, ii afę uczyłem w jednym z największych zakładów w Berliałe, dla tego 
mogę w zystko guet~wnie a jednak tanio odrobić. Polecaj„c eię łaska.wym względom 

kreślę aio z wysokim szacunkiem 

Stanisław Spiączkaf, dentysta, 
Wanne, prz1 ulicy Bahnhofetraese nr. 108 przy rynku. 

mr. • • • 
1 wyzeJ. 

Założony 1872. 
Za ilnseraity i. r.ektamyi redakc~ w obe1c puiblUcz.niości nie odlpow1iadai. · 

==========;;;;;,;;;;;;.;._-=;;;;..;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;.;;;.;..;.;;.;;~~~~~~~~~~.;..=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;~;;;;=;;;;;;;;;;;~;;;;;;;...~~~~~~~~~~~ 

Za druk, naklad i rodakcyę od powieddlitny A n to n i Brej ski w Bochum. - Nakladem i czcionkami Wycławnłctwa ,.Wia rasa Pol'Sk.le·ge„ w Bochum. 



_ r. 236~ IOGlmm, · czwartek, 12-go paźcnlernlka 190 . 

• Codzienne pismo ludowe dla Polaków oa obczyźnie, poświęcone oświacie oraz sprawom narodowym. politycznym i zarobkow7m. 

odzi. codziennie z wY}ątkiem dni poświątecznych 
lata kwartalna na poczcie i u listowYch wynos~ a fon .• a z odnoszeniem do domu 1 mr. 92 fen. 
s Polski" zapisany jest w cenniku pocztowym 
pod znakiem „t. polnisch" nr. 128. 

I Imię Ba~e za llarc I DJczyznt I 
Za inser~ty pla~i sie za miejsce rządka drobnego d"*1a 
ogloszema zamieszczone przed inseratami 40 fen. l'łto 
czesto oglasza, otrzyma rabat. - Listy do „Wia~sa 
Polskiego" należy frankawać i ooclać w nich dokfad-

ny a.dres pfozącego. Rękopi36w „ię nie zwraea. 

Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje 'się w Bochum, przy ulicy Maltheserstrasse. - Adres : „ Wiarus Polski", Bochum. - Te 1 ef o n u nr. 1414. 

Rodzice polscy! U czele dzieci swe 

mówić, czytać ł pisać po polsku! Nie jest 

. Polak.iem, kto potomstwu swemu zniem

ctyć się pozwoli. 

Z wypadków data. 

Dziś, w czwartek odbywają się wybory 
uzupeitntające d.o parlamentu w Katowic~ 

ko-Zabrski em. 

W IQ'kręg·u tym }est naszynn kandyda
tem p. Korfanty, przeoLw niemu postawili 
centrowcy ks. I(apicę, miszmasz niemiec
ki Voliza, a socyaF.iśC'i Morawskiego. 

W p;i1erwszym pochodzrle żadem z kan
dy.dart:ów nie przejdzie. 

Przyjdzie tedy do ściślejszych wybo
rów pom~ędzy p. Korfantym a socyali-stą 

Jub cootrnwcem. 
Jeżeli p. Korfanty ·dos1a111i~ się do ści

ślejsz;ych wyborów z centrowcem jest mo
żbi .wość zwy,qięstwJa, bOI większa część 1S::J1-

cyailistów, szczególnńe pio1lacy od'dladzą mu. 
.swe głosy. Lecz, jeżelu oostamŁe się do 
śai1ślejszyich wytorów z: p. Ko1rfaintym ·so
~yallista, wtedy mandat I(orfaJntego poważ
łlie zagra.żony, 001 centrowcy nart:ura:lJni.ę 
'V'Olą poprzieć socyali1St~ n.iż P.olakai p. Kor
fantego. 

Gennan1zacyę za poni.ncą bibUotek ludo-
wych szerzy rząd 

"iś ród ludności p-0lskiej na G. Slązku dość 
skutecroie, a wnioskować tak musiimy z 
spraiwozdaiTLLa bi1bJiotekL niemiieck~ej w 
Król. łiuo.'e. Oko1I·o 1500 książek mi.eSlię
cznie bywa z tej bib~~otek;i wypOIŻycza-
111ych. „Górnoślązak" twierdz:i, że jest :ni1e
podobieńsitwem, ·aiby w tej prze,w.aiżinie 
przez Plofaków zami1eszka~ej mie'is1c10iwości 
N'.·cmcy saim1 tyle ksńążeik przeczyta~i. Czy
tają ·więc widorcz:ri't.e łiczin1 Polacy i sączą 
w siebie jad germalrl!izacyjny. 

Jeżeli jeszcze uwz.ględln1iimy, ż.e ten 
s.am cel mają blibFloteki sz1kól111.e, z któryd1 
d'z.\ieti n i·estety licznie fo0rzystają, toi przy
znać trzeba, że z tei str.Diny grozi nam wiieł
kie n/1ebezpileczeństwi0 " naisz1e CziYteilrfe 
1u<lor1.ve ,x,r1!1niny k()1t1iccz1nie ro:zw1!nąć energi.
czną dz:ialalność, aby 10lbr c1nić, co się da. 
Pam;"ię tać bowiem mus1my, że bti,bliotekt 
germarnizatorski:1e także L u nas Z{Ystały 
zorganfzowane, a z niemi w parze 1idą wie
czorki germain1iz.aicyjITTe, ur,ządzaine przez 
nauczyde!L Z na1szej strony należy1 tym 
wp.fywom wroig!")m koniecznie, prziectilwdzia
faić, a jed-y1nyim s.kutccziny;m środki1e:m jest 
sprężysta orga:niz.acya Czytelni lutdo1wych. 

Sejm węgierski znowu odroczony. 
We wt01rek z,eibral się odroczony n'ie

dawno, sejm węgierski in.a to, by wysłuchać 
oświadczenHa królewsikiego 1()1draczającego 
PCnO\V111ie seim do 19 grudnia. Mmiistrow:ie 
ude ukazali s: ·ę wca1ie ina p:o'siedzern~u. Po
Slf()lw,ie opozycyjni są wueilce oburzen~ i 
w.111i1eśli natychmuaist przez, usta Andrassy'
ego protest prziedw dą.gteimu ()diratza111:ru 
sejmu. 

Turcya nie chce ustąpić mocarstwom. 
.Rada miin~strów tu recki.eh po1stain1ow.ila 

n~~ 1oddlarwać kontroli fitnans:owej w Mace
d<mliii '\Yysłańwm mocarstw, ·chioiaiiażby 
nawet mocarstwa przemocą, groziły. 

Telegramy~ 
M. o s k w a. Strejk doprowadził do 

nowych rozruchów, w których zraniono 
kUka osób. Bezrobocie we fabrykach sta
je 9Ję coraz ogólniejsm. 

B e r I i n. Liczba wypadków chofo
ry do południa 10 b. m. wzrosła do 272 ze
słabnięć, z których 90 zakończyło się 
śmiercią • 

Ber ł i n. „Neue Politische Korr." do
wiaduje się, że se.jmowi pruskiemu przed
łożony zostan.lie projekt nowego podziału 
okręgów wyborczych. Zasadniczych 
zmJian projekt zawierać nie będzie. 

L o n d y n. Odkrycia dziennika „Ma
tin" tutejsze koła dyplomatyczne uważają 
za nfewiaror,:odne. 

Zas~dy polityki narodowej. 
Nad śr.odkaitn!i zac:howairnia TI'airooOf\,VO'

ści polsJdej na kresaich za;stam.awiia sl·ę „Gt 
Nar." dl w;ypoiwila:da Qrzy tern zd:ainia, które 
także maJą ziniaczen;le dlai wyicholdźtwa -· 
znaozenfo w.iększe jak dla luclnorśc1 pol
skli·ej ina kresach, gdyż nvebezIY,ieczeństwo 
utraty narodiOIWośa~ iniai wychodźtwie z :na
tury meczy zatwszie większe jak na kre
siaich. 

Odzve są polskie kresy?, pisze „ot. 
Nair.". Nadl Dnieprem .i Dźwfmą? Na<l 
Od'rą i' Wartą? Taikby Stiię zdawało, -
ta:k wskazuje łtLstory,ai ,i g,eografia, - tak 
chce nasz. bezpośredn~ interes. Tam są 
polslqie kresy, gdzLe ie zakreślila potężna 
d!toń Piastów tli J agieHom.ów, dlokąd ·dioszła 
Wi z.wycięzkim aJ ~ojowytrn pochodzi~ 
polska: kultura, d-Olką<ll przeniiknąl polski ię,
z:yk li pol1skli obyicza·i. Ni'e byMmy nigdly 
narodem zdiobywcz,ym, a rozszerzeini.e sJę 
Folski ku wschod1oiwiil bylo tylko 1n.aituraJ
nym wynikd:em oddzi.alywan;i,a silniejszej 
i bujnliejszr2j cywi[1zaicY\t chrześaiańs.k()

rzyms~iej na plemiona pogańskie, lub :hoł
d'Ują,ce ponuremu bi~a1ntyniiimowi... 

Zresztą wszędzie ·dokąd wplyiw' Pi0lski 
sięgał, prztyJnosn1l on ludom wolność 1i pra
wa - i dfa tego ulegaili mu taik fatwo i tak 
chętnie wszyscy sąsi edzi. 

W tym wspaniałym pochodzóe Poko
jowe1go p~dboju,, - 111igdy Polska nie po\ni
żyla się do pollityk\i eksterminaicyjnej, ,do 
narodowego, udisku, d.) gw.§iltOIWlne.go na· 
rzucamiai swojej mDlwy, przeoiw.nie nawet, 
- wsz;ystlkie ludy, zami1eszku1j_ące obszary 
Rz1eczypospol1Ltej, Polsce tylko zawdzię
cza1ją, że zdolaly zachować swoją ·Odręb
ność. - Gzem byłaby Litwa. bez polskiej 
op1i'eikii i pomocy? niem~iccko-f.1ńsko~roi
syjską prowi1nicyą !... Cz em byla1by Ruś, 
bez polsk,k~g{)I oręża? Tatarsko-tureckim 
chanatem, zmuzułma111ionym i ujarzmio
nym. 

I tu i, tam nie poz.osta~by żadc11:1 śla<l 
języków mjcjsoowych; nasi dizńsaejsi Lit
wi1115 mówi1lj by po nfomiecku, - a ru
scy ,„patryioa·", - uznwliby za swój - ję

zyk Ko1rainu„. 
Tymc.za:sem obecni·e z,biie·ramy same 

g.orzkie owo1ce tej 111aszej bez.inter.es0iwno
ści i lagoidności, naszej 1nieoipatrznośoi, ria
szego braku przewidywania... c~ !których 
z.aich01Wal,iśmy od srog~ 'ei 1nLei'\voJU i wyna
rodowie111:a, zwracają się prze.dwkio nam i 
ko·rzystają z naszego mzibaci1a i ostaibienia, 
usiłują naim wydrzeć plon wiekov.rej pra
cy. 

Rzuwno hal.5ło1 cwyp.araia1 Polaików z 
Kresów. .Ruch ten został sztucznie roz
d!muchany przez rządy zabDrcze, które w 
ten sposób chdaily sparali:żiować polską o
brotnę, J, dzielo zniszczeniai Pols'ki prędzej 
skutoczmuej poprowadzić. 

Ale wobec bezwzględnej napaści o
brona powinna być równie stanowcza. Nie 
nai miei'scu by tu były, aini wygodny opor
tunfrzm stosujący wszystko dOi wygód bie
żącej chwm ani fałsZYiWY sentymentaliizm, 
który musl us.tąpńć miejsca, go1rącej miło
ści ojczyz1n:y, -- ani wrcszde bczimyślna 

tchórz11iwość, której następstwem jest za
wsze sromotna przegraina. Jesteśmy na
padnięci1 ; musimy się broru~; brońmy się 
więc śmiało, energicznie i na całej linii. 
Nie wolno nam nigdzie ustępować, - bo 
każde ustępstwo naraża na szwank na
szą przyszłość, - nie wolno nam także 
wchodzić w jakieś niepewne układy i 
.kompromisy, - bo będz.iemy zawsze oszu
kanJ, i wszystkie koszta sami zapłacimy. 

Nais1i r\Ołdacy na kreSlalch pmvilnintl pa
miętać, że w obecnej chwi1li 'Oin1i tak samo 
broinią o}czyziny, j.aik przed laty .i1ch Ojco
wie, ,i żei .ciąży 111a nkh taka samaJ odpo
'\vtiedziiah11ość, wobec rna1rodu· i historyi... 

Talk pisze „Ol. Nar.". 
T~ustym druk!llem piordaHśmy koń'oD!We 

zidiarr:iLai, które. określają zasady p0i1ńtyki 
prawJdiziiWile narooo:Wej, a kitóre talk.że wy
ichod/źtwo jak najściślej m:rnn.o zastósować 
w ·żydu prywaitnem, poLityicztnem il gospo ... 
darczy;m. 

Owe msady willaśnie, !które wartnśoi 
niiestety ni,ektćre p1ismaJ p1ozna!.ńsktie dotąd 
1n01Zpozna1ć .ni1e mogą, są ta:kże rozsfrz;ygają
c.emi dla staino1wilska wy.chodlźtw'al przy 
wybQirac~ ai zastósowaUśmyi je śWJieżo w 
Oldibytych wyboraich w >Cllbwooziie essefl
skim. 

Ziemie polskie. 
Z Pras Lachodnfob Warmii i Mazar. 

Puck. W drngiej woinfo sz1woozJdej 
·OPienal się Puck imężn;Łe flocie króla 
sz,wedzk;:ego Karola Oustaiwa, a król pol
ski Jan KWZłilmierz okazując swoją wdzuę
·czność, dairowail miastu 1657 r. las staro
ściński ·i przy mieśde 30 włók roli. Wsku
tek -tych dar-01w:i.zn Puck Ulależy d\oi tych 
sz;częśliiwych mi;ast, w 'których plaó1 s.ię 
bardzo1 maJto podaitilm k,o!munalrne·go, bo 
miasto, sprz,edawszy boiry, posiia<la: zna~z
ny mają~ek w goitów.ce. Dla tegr0 też dziś 
jeszcze pomaędzy ludnością zac' 01wala się 
wdziięcznai pamięć io dobroczyflcy pD<lskim. 

Susz. Jadący z dworcai kolejowego 
omnibusem hotelu ceintra:Lnegµ, uczeń szkól
ny Grnss spa·d~ pcid k'°ta \i został przeje-
1chany. Oiężlm p>0turbowa111ego '°-dista1wi1rnno 
clio ".to.mu chorych. 

Tczew. W Gdańsku ar(;sztowaino ko
Jejo1Wego pomocn(lka stacyjnego Siegelta, 
który będąc w biurze k0Uej-0iwem na tutej
szy;m dw(}rcu zatrudmJiony sprzedażą bile
tów, sprzeini1ewierzyl z z·c.bramych sum 
przes21l·o 300 mr. 

Z Wiei. Kt Poznańskiego. 
Biuro informacyjne Polskiego Cen

tralnego l(omitetu Wyborczego i Biuro 
„Straży" przy Pieikarnch nr. 13 IL, jest ()
twarte codzient111:1e z wyjątkie1111 n1.edz,iel i 
świąt rano IQd 10-1, po dbiiedzie od 4-6. 

Adres: Dr. Tadeusz faworsk!i, Poz1nJań 
- P.osen. Telefoo 1640. 

Ostrzeżenie. Osoby powolujące się 
na PQllecen1e „Str:ażYi, wimw oikazać się do 
wocfem p1i·śmienn.ym za.opatrz.onym stean
pleun Biura „Stra2y". BllUro „Straży". 

Ostrzeżenie. Niejak:Jil dr. K., J)Odający 
się za krewngo profesora krak-0rwsk.iego, 
star.a się o kupno z~emi w W. Ks'ięstw;ie 
Pomańs.kiem. Nie pos~ada majątku i mógl 
by być osobą p.oldstawJi.ojną. 

Biuro „Straży". 
Wszystkich mężów zaufainfa „Straży" 

jaJk i karn.dydatów n.a iczlonków ,,Straży" 
uprasza siię o dloklad!n.e zaptsywaini.e nai od 
inośnyichr formularz.ach zglaisz.ający1ch się. 
A wlięc pod'a!G należy najwyraźnLeti: ciirnię 
i nazwiisko, strun, miejsce zamdeszkainiai (w 
mieście uLicę j numer) pQiwi:at •ornz i1 wy
soJwść s.kfa<lW. Biuro „Straży", 

Poznań. l'eneral v-0n: Bu<ldetnbrorck>-
b11at zmarłego landrata tegoż nazwiska, ai 

byłego wlaścJcielai dóbr Ossmvskich, w 
pow. sycowskum, które nal.JY!l dolm ba:nlko
wy Drwęski li Langner 1o<l plmipotemta hr. 
l(ospotha, tl()ll11aiczy s.ię w ,n(emiec.kkh ga
zetach, że naprówo w oiągu 14 lat czekal 
nabywcy Ni1emca i że do1brai te musiiano 
sp-rze-dlać, ruby ni1lmąć zu'l}efaej ruiny, w 
polsk\ie ręce, gdyż mJikt nae ichdŁal podać 
żyicz.liwej ręki. Ztąd nikt w1:1ęc·ej nile ubo
lewa nad tern, jak d•otychcz.aisowa wtaści
cie1ka. 

Poznań. U rzęd0iwe wiad1omlQŚci k()-
ścirel!nle. Archidyecezyia1 Poznańska,: 

1(iottnendy udz1ielona od l paźdztiern'ika 
r·b.: ks. <lz.ieklainow;i PągQ!Wsikf1emu w Wy
szan01Wi1e ina benefkyum w Opatio1wie cum 
facrnltwte subsbituendi, ks. wi!karyuszai Nile
>dŹiwiedzińsikńegoi tamże, ks. Majewskiemu, 
a<lttnlI!n)łstratOlflotwii z RogaLunika ma benefi
-cyum w J1eżewie, ks. Adamskiemu, ad'mi
nistriato00'\\1i1 z Gmb01Wa, nei! benieficyum w 
Ro.gai!Jinku i ks. Ni.enaidzi·ńskJemu, w.ikannu
szi0wf z Jn10iwroda:,v'lia1, ina beneficyum w 
Graiboiwie z Noi\vą wsią•, deka1T1at ni~oslal\.V
s'kri1 

AdlmiJnistracyę pow1ierzo1nio: iks. wika
·ryuiszowi Mat21amkemu nai benei'i:cyum w 
Nta)'keU.'n!Be. 

Na wi1ka1ryaty powołamrOI od 15 paź
dziennuka r. b. ks. N1ittellstaedta, 111a!tlczy
ciiela reililg'\i przy 1sem:nary;um nauczycief
skiem w ·Wschowie, na II masyiomarza i Wii
kairyuism do Czarnllmwa, ai ks. Graszyń
Stkiego, mansyi0iniarz1a z. Cz.airnkmv.ai, na wi.
kairyat do Ostromga. 

Łobżenica. Brak robotni/ka daje się 
()dcmwać w l{)koilicy naszej. Na kiresweh 
stoją caile w1a1g01nry kartofli calemi dniami, 
a niema nikogo do .~Ich wyfaidowanii'a. R()
botnilków koJejowych ni·erna pomim01 wy
sokkh cen. W c111krownialch w Natkle ; 
Niedzhecho1w;ie inie mo,gą aibsolutn;le dlostar
czyć robotn;ika. 

Leszno. Na zap·owiedzkłll1y obchód 
ó50 letnl'ego jubileuszu iistnienia gi'mna
zyum J,esz:czyflskiiego - d.z1i·ś, skutkiettn z.a
prio;wa.dzenda pedagog~i pol'tycz!ruej pru
skiej, noszącego <lrla imnii nazwę CJlmeniiu
szai - z.glaszają siię by,Ji stars.\ u:c21niow,ie 
z da1eki'ch stro111, jak z Hamburga, WJ:1ednia 
itd. Są ta 111ń1emcy i żydzr. , bOI pokucy wo
bec haikatystycznyich stosunków uidzialu 
br.ać nie mogą. W dniu uroczyst·ośc,i ·ob
chodu uwieńczone być mają groby profe
sorów tego giimnazyum, którzy w ostat
nich 50 latacfu zmarbi. Do tych 1rnaileżą z 
polaków: profesoPoiw~e Jan Pept'tiski, Ma
ksymilian Szy:;1a1ńskii, Józef PutUatycki, 
A·dam Karwr()lwosk1i1, dyrekt1CH Boguslaiw 
Cas.sii1na i profesor St.anisl. 'Ciechański. -
Dziś nie ma anr jednego PI°'Ofes-0r.a1 polaika, 
bo to luctz.ie inie „kulturalni". 

Pleszew. W zeszłym tyg,odmiu 
zmairla w P1eszewlie wnai rnlymł!rza, 
pain.a Andrzeja Wasi·elewskliego w wJ,eJcu 
45 lat. Smiierć iJ01J1y tak okropne wraiżenie 
WYWJaJrla na p. Wasi,elJewskim, że z. żalu 
rochor-0waf się i umarrl dobę później, Mar
żonlkOW!ie osierdcili1 si.edmiom 111óeletl11ich 
dziatek. 

Ujazd nabył od p. B. I(a1sprowicza pan 
Frnmdli:ng, daiwniejszy wła§c(:ciel I(a1wiar 
pod Gnieznem . 
pod Gnieznem. Znowu więc 900 mórg: 
ziesmli. po1ls.k:f.ej zaprzepaszcm!lle. 

Poznań. W spraiwJe JlilskiiegQ procesu 
karciarsiktego ode·bral „Dz. Po-Z111." naste
ipujące sp.rostowainie: 

„Wyczytalem w laimach „Dzienni.ka 
Pozmiańsldiego", że sprawa przecuw mnie 
w Piile odrocZIOln.ą została. Oś\vi:aidiczaan 1ni-
1J1iejszem, że sprawa prze~wko mnie dnia 
13 lipca r. 1904 zakończyła Siię wykalZ'a
nri·em mej niew;iiJm()ści ,j uwolnieniem nd ka„ 



ry i ko-s~tów, a żadna inina spra.w~ ka:ma 
",Mlefeiw mnie s·:ę inie "iłaiczy. Upraszam 
:w;ięc o spro.stowanie nieprarw<bhv'ej wtia
d'omości. 

Boleslaw hrabia Bnińskr1. 

Dąbkli, 8 października 1905". 

~ . j: zno. „Lech" IJiisze: D01nosJJ"śmy 
wq., J czasu że jezioro pod Lalfszynem 

MTYd:zierżawill prezydeint' Jmrnlisy1u kolon.i
tta:cyjei Polakowi, rybak~wi l(ulpie. Obec-

ie ina<lsylają zapewine zie strony k•om·isy;i 
11.astępujący list do „Deutsche ZJeitung", z 
którego wyin(ika, że ta prześwietnia insty
tucya posiiada taikże czasam~ poglądy ety
c~ne i pewną stmnę uczuc!1ową w swojem 
serduszku. List ten brzmi w tlóma~czen'u: 

Najwięcej dawał rybak Knlpa, bo 325 
mairc'k. Druga oferta wy1n0isila tylko 260 
marek. l(ulpa jest d()tychczaSio1wym dz1ier
~awcą, którego warnnkii dz.ierżawy\, za
rw.artc z c:L.11wni.ejszylm dzUerżawcą, przejęta 
t:omi•sya ko1km'izacyina. Jest on (p. KuJpa) 
wprawdzie pochodze1nk1 pols:k{.ego, 1eicz za-

1razem czl<J1\V:iekiem usposOlbiimia lojal1neg10, 
patryotyczinego, który iakoi P.01laik w myśl 
przt...c.iwstawieniiia narodoiwoś.aiiowego u
chodz'~~ n1i może. Ryhołóstwl()I na< jezi1Jrze 
4est jego clhl~bem. (Oh ! jakaś ty naraz 
wyrozuim\°1aila i milo•s.ierna cna k()misy:o ! -
przyp. Red.) Gdyby mu mimo jego1 uczuć 
patry;oitycmyJch ii jeg•J wysiok1iei -Oferty ITT1i·e 
przyzmaino. jeziora 11 tylko dla ieg.o pocho
dzein[.a , wówcziais zapędizQno1by g·o g\-Valtem 
do P·01skie.go obozu narodiaw1eg>0 •i liczba 
p-o:l•sk.kh poidsziezuwaczy wzrosła:by 01 jed
neg(), któryby do tego m:al po1wód zupeł
uy". 

Brawo•! N:1ech ż,yje komisya kol1olfl:i
iZacYina, która nam saimai ·oibahna Siuche ga
~łę'zf,e ina1szeg·o na rodioweg10i drzewa. 

Wągrówiec. W zeszłym tygo<llniu od
ibyto się tutaj pos1iedzenli1e „towarzystwa 
ol:ai wschQld111ich kresów". Naucz:y1ci'el p. 
Has ze Sarbk1i miał wyiklaid o przesz.tra:śc.i 
polskiej, o .n,~ebezipieczeństwie pofsk1iem i 
o dbr-omrie rn:emltccklei. Prelegent gadał o 
iem, jak to 1nuemie-ccy kulturnticy przyn~eśłJ 
kw1turę do tak bardzo z.anuedibalnych z1Lem 
polskich, jaik tD1 l()lni (p. ttas ma zapew.n~ ·~~ 
myśli Krzyż;aików - prz,yp. Red.) podfmesU 
kulturaillnie już przed wiilekamfl Polakaw, 
jaik po-tern pruscy królówie z pbe!CZIO\h)1Wi: 
tą trns.kliiwioiśoią staram si1ę o zabór pruski 
Heli. it<l., k-0111.iec końc.em śp.iewal nai 'ZJ.wlY"
łdą imocUę hakatystyczmą. Prnebąki:w.a1ł 
talkie o 1n~ewdzi•ęc~n0iśai Pbllaików zai <lio·
waine dOJbriocbejstwia. PlóU równr:eż ruie·
stworzane rzeczy o wiielkiiem niebez.p~e
czeństwi'e polski.el111, zagrażającem p!(Ytęż-
11YJ11l Niemcom ze strony aigitaicyti połsiki;ej, 

Panna do towarzystwa. 
Powieść l(sawereg9 de Montepin. 

(64) 

(Ciąg dalszy}. 

C z ę ś ć d r u I a. 

II. 
:RitiJp de Garoones, polecając Venda:

mo1wi 'WIYSzuk:aillie sposobu porwainła O~
bryełi z domu, w którym spclnilala obow1ą 
~ki p.aamy do to'Wla!rzyistwa, L prreprowa
dzenia jej w tym siaitllym ·charakterze do 
domu mat:kii, do tego stopnliai rachO!Wał ~a 
jego. płodną imaigftna1cyę, że ani: il11a: ch:w~lę 
nie wątpiJ o udainiu się tegl()I planu. „ • 

Lecz z góry. pewny po!W()ldze.n111a, me 
spodmewaił siQ, aby ono tak pnędko Jllastt
pilo, i anli marzył, abyi byl°. ~ z~p~łne.. 

W!Lelce się zate.m zadz;;1w1l, !kiedy ka
merdyner, powrncająic wiecz·orem oo ?-o·
mu, oświaidJczyl mu, ż.e Oa:bryela o'Cl! ~11lku 
~odlzim. jest z;aiinsta1l()IW1ain.ą u bairolllOIWeJ de 
Ga1retrmes. 

.Wydal okrz,yk iztwYcięstwa, ai j.ed!no-
cześruie radość zabl.ysnęlai w jego 01ezach. 

- Brnwo! ~ rzedd na:kioo1iec <l.Jt Ju
bna - oto si«~ naizywai i1nteries dJOlbrze po
prowadzony, rez'Ulltat ten przyinooi d:1 wie-
le Zia:SZiCZ:ytu. . 

Vendame zadiOWOlony w1 gmndie z po- I 
chwały pana, odrzekł jedll!ak z ud:alną skt\)
:rrmością: 

- Przy}muję, lecz z d01brodziejstwem 
inwentarza, pochwaly paina: baimn/a!„. Isto
ilnre roibJem, co moigłem, gdyby nie przy
szedł andi w pomoc przypadek, n\ie bylbym 
w moiJności zaitatwić Siię tak prędikJ>. 

- Co mzumiesz pod tym \.v;yrazem 
P rzYpla/dlek ? 

- Zwykłe nasze 1s.zczęśd:ie, ai w tym 
razie zrrmllezlenile Gaibryelii bez miejsca. 

JuUainJ poikrótic·~ opo;w.ieOO\iQł swemu 
1>anu wszystko ta, co mu mlotlie diiewcze, r 

pr.o;wadzC)lleI pm-et ks:.ęty na: cze»e. 
R:ozczuJwi rycerze ~·:ęścinw1 wyrkla

&m preł~enta ~ n)egodzirwością poJskich 
,,ła.ndsmrunów" pocieszyli się OOśpiewa
ntem „Deutschlamd liber aiLles". 

Ze Slązka ezylJ Starej PtlsłlL 

Bo~ttcice pod l(atowicalmi. Ks. prob. 
Skowronek ogil.aisza w „Schles. VolksZlt~." 
swe uwta:gi li wrażenia z procesu, jaki miał 
z powodu ks\lążki do niabożeństwai przed 
opolsktm sądem obwodowym. 

W uwa1gach tych powiada ks. prob. 
Skowro1nek, że prezes regencyi opolskiej 
p. łfoltz przy oglaszanliu wyrioku rozwiódł 
się także o radykalinl()t-PQ.fskim ruchu. No
zwał {)IT1 (prnzes regencyi) hecę radykalno
p1{)1lską zgubną ~· nJi.c:moral:n.ą. Ks. prob. 
Skowronek zauważa do tego, że prezes 
rcg·encyi pQjwliJl/lcn si·ę był wystrzy.g\alĆ ta
kiej jec!Jnostmnnościf. , bo na takie same o
stre potępieinlia zasługuje dzilala1rnie hakaty
stów, które temwięcej p1otępńć należY', że 
wielka chmura „sztreberóW'' nagradz.a
dzainych faworytów i płaconych dlz,i eniJ11i
k\aJ:1z,y z.wykle spór rozpoczyna i Polaków 
dl11aiźni. 

W dalszym a'ągu pisze ks. prob. Sk<o
wro1niek dosl()iWnde: 

„Opiie!ka ducho1w1na może być skute
cznie wy(lmn.ywaina tybkQI w języiku ojczy
stym. Do teg·o należy jako środek dio celu 
naturalnie takźie czyta:ni•e :V piisa111i.e w ję
zyku ojczystym, co wla1śqi·wi:e jest zada
niem .szk.01ły, ale ni1estety ni·e jest (nie uczą 
oo!wliem •p() polsku czytać ~ pisaJć w obec
nyich szkiollaich. - Red.) Tylko nkewi1ele 
poilskuch matek może ucz,yć swe dlzlileci c.zy 
taić i mówlić Po polsku. W tein ·spo1s.ób na.u 
ka prz:y1giCJitgrwaw.oza do spowj'ledzi 1 l(1onnu 
nłi św., któr:a to naiu1ka w języku ojczystym 
ma być u~z~e1la1ną, ·staije sfę coraiz· trudlniej 
szą. ReHg,iia. z.aruika w. sercaich ludz1i1 wiidio
czmie 1odr.az więcej, t w rów1ny sposób 
wzrasta zdzi(czerrie umyslów. Okropne 
zn.LSIZlcZ'eniei krzyży ina cmentarzu w. Cho
rzowtie, zburzenie krzyża w Zalężll}, obrzy
dłe śwnętokractwo w l(atow:ic~ch Gt iinne 
-Red.) diolstamczają bardw wyraźnych dQ
wodiów ina to. Retig1a !l1ie może być lu
diowL ZJaJchotw~ną bez. użYWain1i1a mowy oj
czystej, Systematy.czne ru2j{)!W1aln\'ie p-011-

sk:iej 1111iOIWYJ szkodzi koścbeilnym Q państwo 
WIY't11 itnrt:ere·wm w tak1i sp.01sób, że tego już 
naprawiić nie można. P101d!kopuje t01 wi.lalrę 
pol'S~iej ludfl.oścli. Może kto po dchu się 
spodzilewa, że z tego skorzysta kośoiół 
proitestamcki. Ten silę myJ.ii. NJi.e protestan 
aką, ale bez:bolŻ!ną sta!niie się ,ta dobra zire
szt,ą luooQlść ·górMJśląZlkai, jeże!n ta Wlaltka 
mrodlQfWoścroiW:a talk dlalej p0itrwa, a osta-

sp()ltka1ne n.ai uf)i;cy, 01>01Wliieldziafo 1()1 inaiglem 
swem opuszczeniu domu paru de Brennes. 

- A W.Jec - zapyt.al filip - margra
biln.ai ri1 jej 1córkal al.ie Wlńedzą, gdZiie siię udia
łaJ Gaibryela, opuściwszy ich dJom? 

- Nac tńie wiedzą. 
- Jeże·fi taik, to wsz.ystko idztie w.y-

bomf1e. Spieszę nazychmilast do mojej ma
tkńJ, abyi robacz.yć Gabryeilę. 

- Czy Pa!Il 'bair-0n już .oo pvistartowił 
względem infiiej? 

- Nile j.eszcze, twoja prz;ybrainai sio
stra Illie; ma się czego obarw)iać„. jiak na te
taJz„. 

- Jaik oo temz„. - powtórZY?l J u!(lan 
ze ·zloiśil1rwytm uśmioclhem. - Mate to za
strzeżenie wy.daje się groź:nem na przy
szłość„. 

- Będzie to zależeć od samej Oabry-
ek 

-..,- Zresztą maiło mIJJi1e to obchoozr -
odrz~ld Vendlame - nie nia1eży ona domo 
jej famiHL. Czuję siię w obowią?ku zwró
c!ić uw1aigę paina bamnai nai jedną rzecz, 
która: się może wYtdarzyć ... 

- Cóż takiego? 
- NaJleży się spodziewać, że Gabry-

eli przyidzf~ nai myśl na1pi1sać oo tych, któ
rych urważ.a: z.ai SW101i1ch rodz.li!ców, zawti.a
dJaimiając o zmlianiie Silużby.„ pewnym je
stem irnawiet, że będzi1e 1ehcliaiłai to czynić. 

- Byłoby tot bairdzo niebezpiiecznem 
. - rzekl Pillip. 

- TZ!k jest. bardw 1niiebezp-iecznem, 
gdyż ojdiec 1i matka! Vendame, wii·ed.ząc, 
gid~ie 1si.ę 'Zifl.aij<luje Oaibryela, mogliiby od
powtiedlzieć, gd1yby ich zapytywooo.„ 

- Jest ty11'1001 jeden śroldiek tmi1knięcia 
tego. 

- Do li'chlai, przyjmoiWać i:ist.Y„. Ale 
któż się tego podeimte? 

- Miojai rnia!tlka, uprzedzę ją„. strz.edz 
będz·ie doskOTiale.„ zairęczaim ci... 

- Wyibonnóe, nie mai już zatem żadlJtej . 
obawy. 

Frlilp opuścił swego wspólnika i urd.a~ 
się na u!icę Madame. 

td~ ~e (ta łu~~ w śacya;lny 
denroknttymi". . 

Tak pisze ks. prO!bosrez SkOi'\vtr<m'ek, 
które~o nawet wyd!zial obwiotdowy w O
polu nte uZlrla' za ·w9elkopolab.. I sluszm.c 
to są sl-orwa, bo ka;ż;dy, kto ma oczy otwar -
te i patf!Zy me od dziś n.a rzeczy na Gór
nym Stązku, przyznać mu1s1, że zdziczenie 
wzrasta, wzraisita coraz wli1ęcej iiwlasz:cza 
w ostatniilch czasacJh:, kiied(y wzmocni.on.o i 
prz.yspieszooo gerrrum·:zacyę ludu. Ze sto
sunk.i może · Jeszcz,e nie są, najgorsze, to 
jestto zasługą, tych rodzków, którzy dzie
ci sw1oj1e w d'01111u sami w sta:rodawnei cna 
ciie po polsku w.z.aro.wo wyich{)/\.vują. 

To polwWnJno otworzyć oczy wszyst
kJim rodzi:com, którzy kliedyś wiobeic Boga 
od1pow1i1adać będą za wyicho1wan(le swych 
dzi1eci. - Uczmy dz:ieoi po poJsku czytać 
i pisać. Ucztmy je pacierza i katechi.21mu 
po polsku! Do kośc:ioła pro!Wladźmy je na 
pdskli e .111aho1żeństwa ! 

Bydgoszcz. Jeszcze -0 jednego. Bis
manka „wzboga·cony:m" będ.ztie nasz kraj. 
W Bydg01s:zczy wwiązał się lmmitet celem 
uczczenia pamięci ojca halkatyzmu. 

Z Piły dionio•szą, że na torze kolei pO'
mJi ędzy By:dgoszczą a Pilą spa.dl w pi',ątek 

-Wie:czmem palaicz Schmach z 11rnc:iągu, bę
dącego w pelnym biegu ~ zlamail sobie rę
kę; opróczi tegio doznał silL11eg0i wstrzą
śnienia mózgu. N\eszczęśliwego, który 

1calą noc przetleżal w wielkich bo1leśa·iaich 
pod gofom ni.ebern, z;na1eziJoruo .dop:iero .nad 
.ram1etm w 'Ja.sku w pool1iżu t01ru. Stan j.eig.o 
j·est beznadziejiny. 

.Arne·ciiw znane.mu z •ostaitmiego procesu 
ur21ędtniik1awi kolejowemu Belk1emu, jego 
ż:!rnruie .i ich dz.'C'c)orn ·wyt•oczyl fiskus k1ode
jowy proces o wydanie pf e1niędzy, które 
Bellike otrz;ymal przeiz siprne<laż sprzen1ne
iwierzonych SZYlrI! kioleJowyich i stairego 
ma:teryalu żelazm,ego. Ogóln1ie przypu
:SZ'cwdą;, że Belke pi1eniądze te z~ażyl w. ja
kim banku wie f raI1lcyi1. Ale czy f ranicya 
l()kaiże ~J':ę przychylną rządoiwi 1n,i1em~ecki1e
mu w wyśledzenóu depozytu, jest bardzo 
wątpiliwem. 

"1iadomości ·ze świata. 
Niemcy. Dla wa2lnośd, jakie wskutek 

semsacyjny;ch odkryć <llJientnika „Maititri" 
nabrały w.ynurzen:a kanclerza Buel:m.via 
wobec re'daikto·rów frnncu-sikoch, podajemy 
pioni:żiej wy;Wliatd.1, który ogłosił dlz1emk 
„Pet~t Pairiisiietn". 

Buclow powled.ziiat: .i.Dlaic.zieg•o• wmie
sza1Hśmy sJ.ę 001 sprawy mairokkańsiktej? 

Mylą, się ·o\ któr.zy widzą po naszej 
st,roin.ie my.śl Z1a1czepkii. WLadomo, że w 

Czy, mo~ai matka lest samą - zapytał 
służącego, który dr11WiJ mu otworzył. 

- Pan~ barnnlO'Wai jest ze swoją panną 
do taw~rzystwa ... 

Młody czlowti.ek udla:l zMwim~·e. 
- Ahai! naresz.die ~nailaiz.ta;? 
- Tak iest 11.ainile bairoore. 
Zaipewine ()IS()ba; w id.ojrrafym wieku? 
- Niiie, parnie baroflli:e, ieist to mliada 

painienka. 
· - A kiedyż ta młtOl<fai panienka objęła 

swe obawiąziki? 
- OdJ diwóch allbo może trzech godoo. 
- Gdzież jest moja matka w tej 

chwf.11i? 
- Pan~ haroinowa jest w SW1()1Um w·

k~u. 
- Uprzedź ją, że czekiatm na niią w 

sa.J.orlie. 
-- Dobrze panie baronie. 
Sł·ll'żący poszedł spełnić to. polecenie. 
fi!Hlp 1n1e :długo oczekilwal, Po klitku mJi-

nutaJCh paini <le Gerennes weszła: <lp sal.anu. 
- Wiesz, oo sJę stab? - rzekła: pól

glosem. 
- \Vl1em, Vendame uprzedził mntiie. 

No, cóż, jaik znajdujesz tę mlodią dz;i.aw
czynę ?„. 

- Jest zachwycającą. 
- Alch! Ach! 
- WyksztaJloooa, skr()!I11na .i d'ysty.n-

gioiwana - mów1:~ai dalej pańL de Gerermes . 
- Zdaiwaloby się, że S\ię wychowy1wala w 
Saicre Ooeur lub aux-.Oiseaux.„ Odgadu
je się w niej rasę na piierwszy rzut oka·, 
oo zresztą ni:c dz1i1W1negq, picmiewiaz krew 
naszej rod~iny plyni~ w jej żyłach. 

f.i!ip uśm1;1echnął się„. 

- Istotnie - rzekł - wszystko to za
chwyca1 mrnie .prawd'z:rwiie„. 

- A toż dla czego? - rzeklai baro
niawa zadzi!Wliom.a. 

- Dlai tego, że z.aida!I11ie ml()!je stani·e „ię 
n~etylko latwem, ale i bairdzo przyjem
nem.„ 

- O jaklilemże mówisz zada'tliu ?. 

~ed dobie poRWkai f ra:ncyJ 'midel Je-. 
dyoy ccl - osamo:tmelmia Nte!IIU~, tite 
my~ nilrogio zaic,z.epj]ać, lecz iprzy~i
nann, że przed pól riolktem plOi\~edUlf esni w 
parlamencie: „Pi0irozumf1enii'e .aJngkHtnn
cu:skLe ni~ wydaje mi s~ię byić skierorwanetn 
prz.ed1w Niemcom - le.cz cLodlall.em, ze n·e 
m~iem o niem żadnej w.i.adoanośd ur~
wej. A cz.y r11i1e pQtwfa1.-ieneun był otrznnat 
ją? Już tQ1 sam~ doivvodJzi, że F~ 
chaiala nas nile tyilko o<l•o•soibinić, a1Je ri1 ·dcł<u. 
czyć 1nam. 

,.Następnie olkazalo sti~. ż.e ta wyi~z-
111a politylka dążyla do zmbi'eniai z Ml:łirokk:u 
drugi.ego. Tunisu. N:emcy są w Mairokku 
liin'terewwaine, mają p•raiwi0 bron:ć sfle t:airn, 
musiały br.Q!nić s;ę tam, bo f raincya zam1e
rzala stworzyć taim soibi'e c:alki1em os«ine 
staino.w;Siko„ To si·ę nic dafo• żadiną miarą 
po·g.odzić z 1iezalcżn0i§cią M:airoklc.u, 19raez 
moica1rstwa zazgwara1nt•c1w·amą, ar.ii. z ~a·. 
clą w'0·1ncgo handlu. Le.cz czyjaż wu1na? ,1 

jakżesż można podtejrzy:wać Niemcy o 
da1lsz·c, .skryte jakieś zamil'airy? Czyż 
świeŻie ukl21dy z Francyą nie do.wodzą, że 
pm1gnęliśmy jedynie zapewnić w Marokku 
„ort.warte b11may", że n:,e rośc.('.my prarw do 
osobnych przywimeiów? 

,.Mogą sobie zgryźliiwli niektórzy: hi
dz,ie we: Frain·cyi p()dieirzewa6, żie 1nie:mie
cka p01lityka w Mairnkku ma jectrna1kże 1:11a

mię za:czepne, mogą przeW):dywaić nf'etJ(lll'O.. 
z.umi.e:nia przed kornfor.emcyą, w jej ci-.gu, 
lub po nliej. Zapam,i'nają, że od samego P<l·
czątku dzlia1lal1ninść Niemiec była wylzt1c.?:i11.ie 
obron1ną. 

Teraz pras.a obu krajów z.aiczyllla: pra
c()IW'ać nad wytworzeniem pi01 j·edinei i po 
dmgi' ei stmru:1e uczuć ufno·śivi, zaufainiia., a 
tak rząd fra1rncuSki, jaik niemfecki, .usił\(jwa. 
n·,a; te popiern. My okaQ;emy w Mgooirras 
tę samą wrdiernnoś.ć, jaiką -0ikaz.alJi!śmy w 
Paryżu." T.aik mów.Up. Buerow. 

Kro dJo.ż;yj e - ZIObaczy. 

Z Francyi. l(aiolicy fra/J11cu:scy ftOIZ(J01-
czę1i dzJ'ialania w :celu za10pi.e:k1aw1attiA się 
nai prz.yszJość p.a.trzeball111 l(ośdoła katJłi-c
kiego1 we f ranicyi zamia.st rządu. Książę 
de Loge st.ainął na czele przie<llsiębOCirrstwa, 
ktg.re mai zebrać ze s.kfadJek: idiohrot'WlOLnlYich 
.k/a~ita/ł 15{) :miNonów frainkówl ~( zatożyć w 
1Jomdy111J:1e balnlk pio<l inaizwą „Bnglish Invest
.ment C0rp0lrntlion Limited", któryby wzf.ął 
!lllaJ siebiie 10oowJ1ązek <lostairc-za!ll.''a tyimcza
S()IWO na po1nzeby Kościoła: !lrntolilckfiego w 
Fr.ancy1 35 mi:D'.oo.ów frankóWi 1"'0teznk 
Dlai po!Większenia lrapf!taJu bank nniai wejść 
w stosunki z wiiehkiem:i bamami ang·iel
sk.i'emą, o.raz państw .i:nnyc111. oprócz rr~
·cyi, tudż'.eż z TOIWarzystwami ubezpie
-czeń. Bank zina}diować się będzre p!Od 

- Nie odgadu}esz matko? 
- Nie. 
- Szukaj, a ·zna.idzdesz. „ 
Pani die Gareooes spojtiZalai nai &Ufit 

i poczęłai zastalnaiwiać się, ai po chwiłi 
rzekłai: 

- Szukam, a·le nk nlie znajduj~. 
- A zatem oto rozW1iląZamiie z:a.igadłd: 

Gabryeila, talkeśmi maitko pQfW'JetlJz1:alai, Jest 
z.aichrwy.caijąieą, dystyttl~ą, oolga&ie 
się w niej rasę ... 

- Nwiedziałann to i powtarzam ... 
- A w.ięc dl'a czegożbyi ba:roo tde Oa-

rennes nie mirul się zakochać w paamre 
do towa:rzystW'a sw:ej tmtk1J? Bylob11 to 
rQall!aJilSOJW10, przyznaję, ale ca:lkiemi pra
wd\>podlobmie„. 

- JaJktQ, ty ·chciail.by:ś.„ 
- Za:śilubić Gabryelę Viendamei, tak 

iest, moi~ matko, i zaśLubię ją bądź prze
lrolnam.4 ! Cóż móv.rnsz, moj.ai matko, o 1110-
ilm pomyśle? 

- Wydaij·e mi si~ św.i.etnym ... 
A oo oojważ,nii:ejsze praiktycmytrn, o<l

suwają.cyJm n:ai bok wszelkie melodrattlialtY· 
.czne k'\)nbin:acy.e, i z.ape;wnia!ią:ay:m wi przy 
szlośc~, z jakfogO!k()llw/iek punktu będzi~Y 
!Się zaipatryw.ać, niaijzupe~n.i1ejiSze 'bez;pile
czefrstwo ! Zaś'1ubię Gabryelę jaik IIJl()łŻlila 
najprędzej... Jeżeli praiwdl.rltw:e jej pocho
diieni.e wyjd!zie .na j.aiw, l()l(}lzlieidzkz.y caifY 
majątek z moją sz:k.odJą jaik.01 kuzYJI1)a, ale n.a 
mQlją korzyść j~o męża, .gdyż w kaintra~
cie ślubniym zawarow.ainą 1będza1e wspO'l
nQŚĆ majątkowa„. Jeżeni ~fę n:ic 111i1e ~
kryje, dziedziczymy mhno to diwie trrec~e 
maJiątku, pomlieważ Raul skazialniy za: oti:uic1e 
wuj:ai, ·będzie tern samem pozbaw:1orr~ 
wszelkich praw d'O sukcesyi1 ! ~d'aje mr 
·si: ·ę, że to dość sprytnie l()bmtyślia:ne, oa? 
rnaczegóż moj.at matko in.ie oika:zuiesz za
palłu? 

(Ciąg daiłszy nastąp1). 



1<.c;intro!ą rady za.rz1t®i4cej, ztoione:i z. bi
:skt.tpów kat-01Hck5ch b pir~r:ków. Duszą 
przedls.lęibtorstw Jest .książę de Bnynes:, oso·
~ ~aillfallla ks· ęciai Orleańskie~. 

Z ~osyl azyatycldej. Pet. aj. tel. do&ooi 
k.rUJłl zabajkalskim. Pi-erwszy wypadek st-Mer 
.t.zono w Dafainor n kozaka przybyle2'-0 ze sta
•yi Mandżurya. Żyl on miesiąc na stepach· 
a t.go powodu przypuszcz.aJą, że zarazil si~ 
km od mulów, u których stwierdzono bak
.c.rłe d~umy .. P:od.czas ostatniej dżumy w roku 
19~ rowmez stwterdzono, że maty rozszerza
ły zaraz~. 

Sojusz aniielsko-japoński zaczyna budzić 
11' pewnych kolach dyplomatycznych daleko 
"".iecei . niepokoju, niż ogólnie przypuszczano, 
lnedy 1eszcze trwaly uklady rosyjsko-japoń
skie w Portsmouth. Do tego zaniepok;ojenia 
przyczy t11;1a się niemalo ogfoszona w Stan-
aardzie" OpLnia Karola Dilke. " 

Znakomity ten mąż stanu, angielski, o
.iwfia.dcza, że rozszerzenie traktatu anglo-japof1 
~kiego bylo nieuni·kni.onem i akt stanoWI; naj
lepszą rękojmię trwafości powszechnego po
~oi• - może na ,dfugie lata. To samo glosila 
iednostajna prasa angielska •i japońska od 12 
s ierpt)..ia, kiedy traktat zostaf podpisany -
uznawafa to prasa wszystkich krajów, a na
wet pisma rosyjskie nie zd·~ilaly odkryć w nim 
pierW11astków wyzywających. 

O polityce w Azyi Mniejsz.ej i w Turcy~ 
Oil l.:e ni c nic chcial powiedztleć, bo: , przysztość 
tureckiego państwa pozostaje wśród zbyt w1:e
łu przypuszczeń, aby można ją omówić po
krótce". Natomiast traktat an!!lo-ianoński ma 
11aj"wjększe znaczet11ie ze wz~lędu na Francyę 
i Niomcy. 

„Obu państwom zapewnia na Dalekim 
Wschodzie posl~adfości, którychby inaczej" w 
żaden sposób same obroni·ć nie zdoJlaly. Dla 
P rancY1i rezultat jest calkiem zadowalniający, 
wie.kszość Francuzów nie myśli o dalszych 
~dobyczach i odpowiedz1ialnościach w Azyi -
:a teraz <lopie1 o przekonala się Prancya, że In
do-Ch.iny by1y do niedawna bardzo fatwe do 
zdobycia dla japońskiej potęgi. Traktat ten 
ri i cbezc<eczeństwo usuwa. 

. .Inaczej ma s i ę rzecz z Niemcami. O ile 
it:rakta t zapewnia ni'Ctykal!tość Chin, jest pe„ 
wien powód niepokoju - kladzfo on również 
komrec ambicyom i dążeniom Niemiec w pro
Wlincyi Szantung fr sąsiednich częściach chiń
skiego państwa. Nawet choć Niemcy do tych 
ambicyi się nie przyznają, o.trzymaly przeciei 
bardzo uprzywilejowane stanioi\~:isko w Szan
tungu. Traktat tych przywilejów nie uznaje, 
niic o !l1ich nie wie. Mogą więc Niemcy dozna
wać pewnej irytacytl, widząc, że wszystkie ich 
p~rad11ości .i wi·doki w Chinach zeszly do ma-
1eńkiego języczka ·lądu w Kliaoczao, jedynego 
:terytoryum, do którego mają na Dalekim 
Wschodz}e jakieś prawo". 

Na tern nie koniec. „Mo11:ą Niemcy doznać 
.aktualnej straty nawet, jeżeli Japonia, dajmy 
·na to, stani·e si:ę wplywową, glówną potęgą w 
Pekinie i zechce mieć np. takie same prawa 
i!;órnicze w Szantuni,ru, co Ni'emcy". 

Otóż, jeżeli glówny cel anglo-japoońskJego 
traktatu jest ten, ażeby, przy absolutnej nliety
blności' terytoryów chińs~ich i przy otw<l!rtej 
bramie dla wszystkich narodów zarówno trzy 
mać „status quo", a tern samem nieza<lowafać 
Niemcom rozpościerać się w · Szuntungu po 
za „maleńkjm języczkiem w l(ii'aoczao", to nie 
dztw, że kola berlińskie okazują glę.boki nie 
pokói. Nie należy zapominać, że kolonizacyj
na pof/iltyka niemiecka, której się ni~dzie nie 
powodzi„ która w poludni01Wej Afryce doprowa 
<lzita do tego„ iż odzywają się w Hamburgu 
glosy za sprzedaniem owYch krajów Angliii -
na jednym tylko Da!lekim Wschodzie, w Ch!i
łlacb, ma wszelkie powodzenie rnateryalne i... 
·op11rde o Rosyę. 

___ ar 

Z róiny\h stron. 
&chum. Nazwiska gónników, którzy 

w ·lropalnli „Danineinbaium" śmierć w:ateźli, 
&<\ rnastępujące: Karol Ui1J1g:el!1Jblatt, Em:·} 
tła.ID, Józef Kłeebolte, Henryk liaJg,enbmch 
i W~adysfaw Schafer. 

„Wiarusa Polsktego" mo7ma jesz.cze 
zapJsa6 na każdej poczcie na cziwarty 
kwairtat gl()d;a.cy zechcą bez prz.erwy ro.z
~~rziać pismo1 nas.ze. 
. Wiemelhausen. Górm1:k $pi1ttJer Z111a-
fazl śmiierć w ikop:alni „Prim·z Reg,enit". 

Dortmund. I( oipailni:a „Borussfoa" otrzlY
maJaJ ·IJ()IZWIOileiniie p01dljęciiai prac Oikolo bi
cna nowego szybu w Oespe'l. 

Oberhausen. Ks. Józef Schrn~ttma1nn 
od k0iściolai Paml!ly Mia,ryi unmrł, skończy
'Wlsz,y lat 69. N. •01. w .p. 

W Sterkrade areszrowamn <mstryac
kaegoi górni,ika A. z piol\V10'du rozszerzania 
odeZiw airua1~chLstyicznych. 

Westenfełd. ·W lmpiaJ1n i „f,rohliche 
Mi01rge1nsiontnr:: Z'Osta.l roboiflnnk DeHmwn 
niebezpieciinie pokaleczony. 

Berlin. t f er.dyrl'arn<l v. Rilchthofen, 
styinn:y g.eo~graf przy tmiwemsytecie ber1iń
~kim, umarl w solJ.otę w Berli1rliie. Miat 
lt\it 72. 

Nowy Jorlc. W pobliżu łomów łupku 
w Whlitchm zapadła .sJ:ę zf.emia. Kilka ty
tYsięcy kubil1czmych metrów szutu ska1ne
go runęlo1 w kopalnię i zaisypa~-o pir.acują
qr>Ch tam robotnHków). Z sąskdinkh ka
tn~en:iot001ów piOIS~eszyDn ina pomoc robo
trncyi ~ wyidl{)byU z podl grurow 17 tru
~ów. Przypuszczadą jednalk, że <Yft«mlltla 
1loiść tnreszczęślLwych znaijdill]e. się jeszcze 
Pod g ru zain1!' . 

Ostatnie wiadomoid. 
Gliicksbur&~ Drqi syn Wilkbaa li. 

ksi1tżę Eitel fryderyk zaręczył się we wto 
rek z księżniczh oldenburską Zofia. l(s. 
Eitelfritz urodzU się 7 lipca r. 1883, kslę
żaiczka Zofia najstarsza córka z pierwsze
~o małżeństwa, obecnie w księstwie ol
denbursldem panującego Frlderyka Au~u
sta ur. się 2 111tego r. 1879, jest więc 4 lata 
starszą od narzeczonego. 

Po z n a ń. Pan dr. Szuman, znany 
lekarz, wygrał proces w sprawie o swoje 
nazwisko przed sądem w Pile. Jak wiado
mo, .u~iłowano wykazać, żę p. dr. Szum~m 
powm1en się pisać „Schumann". Był to 
już ósmy termhł w tej sprawie„ Przedsta
wicieJem dr. Szumana był radzca sprawie
dliwości Lenzmann, stynny z procesu 
wrzesińskiego. 

W Jęzorze w GaJicyi ·odbył się o
statni wiec przedwyborczy, na który przy 
było olwł'O 1000 wyborców z okręgu Ka
towicko-zabrskiego. 

Tow. błog. Bronisławy w Wiemelhausen 
idainos,i swtytrn członkom, iż w niedzielę 15 
paźdz.iernka1 {)I wpół 12 ,godz .. , zarazi 'po 
\\ae·l1kkm nabożeństw·ic .odbęidz1i e suę w1al
ne zebranie. Wszyscy cz,tonko1w.\e wi1nn1i 
się sitawić, ponieważ są ba111dizo \V1a"ż'l1e spr.a 
wy do zalatwienŁa. Z1aira:zem doooszę, iż 
27 paźdlizemika od1będz11e 1się nasza jesien
na zabawa 'i to zamknięta. Cz/toinkowi'e 
Z\aJeigający ze sklaidkami miesięcznemi, 
w1rni11i się przed czasem ui!ścit, lltlla!czei nie 
mogą orać udznailu w zabarw(:e. Rodacy 
ni.e będąc;yi czlo1nkami, ai chcąc udziia1l 
wziąść w z.abaiwi.e, wi1nn:i się przed czasem 
d.ać Z•apisać na członków. (2) 

lgn. Ratajczak, przewo•dn. 

Tow. pol.ckatol. „Jedność p. op. św. Ro
dziny w Scherlebeck. 

W 1ni.edzielę, .dJnia 15 paźdz1· e'l111i·ka po 
połudrniu o godz. 4 odhędz,ie się walne ze
brani!~ Jl'a s:a'li zwykły.eh .posnedzeń. - Za
rząd i rewizorowiie kasy w1iutrui s.'ię pól go
dZliny prędzej staw'·ić. (1) 

M. F., sekretarz. 

Towarzystwo św. Michała w Bruchu. 
Miesięcznie zgr-Otrnaidzenie odbędzLe się 

w niedz1:elę 15 bm. przed p.oludn':etm o go
dmni·e 012. O lLcZ'Jly udzia1 w zebraJI11i11 
prost Zarząd. 

Posiiedz:ooile zarządu o z:wyklym cza
Slie. O pwndctualne stawienie się pro.si· (1) 

Przewodniczący. 

Tów. „Jedność p. op. św. Stanisława B. 
w Essen. 

Przyszlie pois~edten~e nłe odlbęd2ie się 
jak ·mpiowiedzi'aino 15 paźwe.rn:Jra., lecz 
w niedzi1elei, dtnia 22 tm. po poi o godz.. 4. 
O Hcz>ny udz1aJ prmi Zarząd. (1) 

W. Kotowski, prezes 
Essen, ul. P.lainokstr. nr. 58. 

Baczność śpiewacy na obczyźnie! 
W celu dalsze·g-0 ,poparci.a sprawy 

śpiewu polskiego na obczyźnie, pOfWziiąl 
Ill~ej poidłpi1sany 1komitet pmw~zory

czny zorgainirować -wszystkie Kofa śpie
wackie w jeden zw:1ąz,ek. Nai tej wiięc drn 
dz.e podaJ1emy w:Sz.ystki.m Szan. ·Kolom 
ŚPl~erwackim do w.iado11t10iśc/, iż ·W nie
dzielę! dnia 15 p.aźdz,>iemtka br. olClibędlz.'.e 
się zjazd delegatów z Westfalii i Na<lr.emi . 
w miejsc01Wnśafi Gelsenkurchen, przy ul
Ki:•nchstrnssei, w l,okaJu p. Lobeik, o godz. 
2 po poludlntl:u. -:- lar:az.em jest pożądanem, 
aby komitet rncz.yl s·ię zebrać o g-0dz. 11 
prz.ed poludniem, w celu Lepsz.eg-OI porozu
mienia się. - Szanownych del1e.giat6'w piro
sfuny o liczny u:dzial, ponieważ są bardzo 
\va1i1111e spr.awy do z.aitatwi1einiai d1otyczące 
naszeg.o Zwf.ąz..ku. 

Komitet prowizoryczny: 
lgn. Mis1:aik, OelsemkiJ'1Ch0n. - LudlW. Kru
szewskli, Bo1ehum. - Jaikób Roiszaik. ttiil
fen. - LudJw. Bosy, Essen. '- li. Wrze-

siński, Brudh. 

l(oło śpiewu „Słowik" w Marxloh 
dlon1osi swym czlrnnkiQm, ·iii lekcya śpiewu 
odbędzie si· ę w niledzeilę 15 paźdzernilka 
o g,odz. 2 po: ))'O~. nai saliL p. De111ker, ul. 
W~esienstr. Potem ocLbędz.ie St!ę kwartal
ne zebrain.ie na którem będzie spn:uw,nzda
nie kasOIWe. Uprasza sffę tych Rodiakó\V, 
którzy się na z.abawa·e na icztooków zaip,i.
sali, ażeby, także na to zebramie przybyli. 
(2) Zarząd. 

Tow. lłnui, „SO kół" w Wanne-Zac.ltód. 
Donosimy szan. druhom, or.az Roda.

kom, iż nasz lokal zmtiduje S.:ę teraz u p. 
Homblll'P w Wanue l. 11a ro1u ul. Sclauł· 
str: Pl.erws~e ~esiiecz.ne zebra'Illie ocLb~
dzlie s1~ w medz1elę, dn.ta 15 października 
o ~. 5, zaraz po poJskiem mbożeństwlie. 
Spodziiewattny s-ię, że druhowie, a szcz.egól 
nie radlai jak jederi mąż Siię stawi, bo na: tern 
po'Siedlzeniu będzie pracai między radę po
dz!ei!o111a. Druhmvie ! Czas schodzi a 
mamy jeszcze dużo do czynienia. z.alnJa
ry s.ą duże, n:loch i czymy będą. Taksamo i 
wy R·oda'Cy, ofiiarnjde t~ chwi~ę i przy
bądźcie n.ai zebrainiiei, choć jako g()śc.ie a 
zadokumentujcie przez to waszą solid~r-
1ność z dążenfami Sokolstwa. Cwlem ! 
(2) Wydział. 

Uwaga: Cwń·cz.eruia odbywają się w 
piątek 1J wtorek -od godz. 5 do 7 wtecz8-
rem. Naczelnik. 

Baczność Rodacy z całego okręgu Liltgen-
dortmund! 

Zebranie Tow. św. Kazimiet>z.a będz.ie 
w n.ied:z1ie!Ię 15 października zaraz po na
bo.żeństwae. - Sala po.winna być pełna'. -
O godz. 3 po pol. jest zabawa, na którc1 
się c.a.lą okol:1cę W()la. Ro:dacy przyspie
sz.ajc:ie tam s:lę uweseli:ć, bo będą dudy 
sk:zypce, trąby i bas, a kto s :ęwytańczy, 
pó1dzie do domu wczas. Na tę jesieniną za
bawę zapraszamy z, całego okręgu wiarę. 
O Hcz.ny u.dZ'iał w zabaW1ile wszystkich Rn
d:aików 1i Rodaczki z całej okolicy prosimy. 
Zaibawa odbędz·ie się na sali p. Spechta. 
Tow. św. Kazimierza w Liitgendortmund. 

Towarzy.stwo gimn. „Sokół" w l(astrop 
dooosi swym szanownym dlruhoim, ,iż w 
nie-dz.Lelię, dnia 15 pa!Źdzlier.nrlka po pot. o 
godz~niie 4 urządzamy zamkniętą zabawę, 
na saH p. Schulte-Beicker, J11a którą szan. 
druhów serdecznie zapraszamy. 

• (3) Wydział. 

LANGENDREER! 
W czwartek, dnia 12 października od

bywać się będą wybory do reprezentacyi 
kościelnej od godz. 10 do 12 ,i od 4 do 7. 
Wszyscy Rodacy winni wz'1ąć udzhlł w 
wyborach • 

OSTERFELD! 
Listy wyborcze do wyborów kościel

nych wyłożone. będą u ks. wikarego aż do 
środy 18 bm. Każdy pełnoletnJ Polak, któ· 
ry płaci podatki kościelne winien iść i 
przekonać się, czy jest zapisany, a gdyby 
zapisany nie byl, winien się o to upomnieć. 

Wyborca. 

Wiece , Związku Pola-61" .· 
WIEC POLSl(I W 8tJER l 

odbędzłe się w niedzielę, dnia 15 paidzier
nika o godz. 4~ Po J>Oł. w sali p. l(amp
manna („Jagerhoł), przy ul. Essenerstr. 

Na porządku obrad są spraw3 , które 
kaidego Polaka i katolika interesować 
winny, przeto też o liczny udział R()(laków 
z Buer, Erie, Middelich, Beckhausen i oko
licy uprasza się. 

„Związek Polaków w Niemczech". 
Przybędą mówcy zamiejscowi. 
Uwaga: Pisma polskie uprasza się o 

powtórzenie. 

WIELl(I WIEC W HOMBRUCH-BAROP 
odbędzie się w niedzielę, dnia 15 paździer
nika o go~z. 6 p0 poł. w sali p. Sasse, ul. 
Lułsenstr. O liczny udział Rodaków z 
Hombruch-Barop i okolicy uprasza się 
gdyż będą omawiane. bardzo ważne spra~ 
wy. - Przybędą mówcy zamiejscowi. 
ZWIĄZEK POLAKOW W NIEMCZECH. 

Uwaga: Up msza· sie pisma ptOllskie o 
powtórzenii-e nin~ejszego ogloszenia. 

WIEC POLSl(I W OSTERFELD 
odbędzie się w niedzielę, dnia 15 paździer
nika o godz. 5 po poł. w sali p. Rohpieper, 
przy ul. Hauptstr. Na wiecu omawiane bę
dą sprawy wyborów kościelnych, położe
nie.i Polaków na obczyźnie oraz inne ważne 
sprawy, przeto o liczny udzaał Rodaków z 
Osterield i okolicy uprasza się. 
ZWIĄZEK POLAKOW W NIEMCZECH. 

WIEC POLSl(I W KIRCHLINDE 
odbędzie Się w niedzielę, dnia 15 paździer
nika o godz. 5 po poł. w sali p. H. Schu
machera. Na porządku obrad sprawy do
tyczące położenia naszego na obczyźnie, 
wyborów kościelnych itd. 

O liczny udział Rodaków z Kirchlinde, 
Liitgendortmund, Marten~ Mierklinde i1

• oko
licy uprasza się. 

Na wlec przybędą mówcy zamiejscowi. 
ZWIĄZEK POLAl(OW W NIEMCZECH. 

Uwaga: Upmsza si~ p~sma piollsikie o 
powtórzertJe pa.-,\ryższeg·o og łiosz ell!ia. 

;t;t~:e~~~ ~~~~~ft~~· 
Tow. św. Antoniego w Freisenbrucb 

za.syta swemu szanownemu czlonkmvti 
panu STANISŁAWOWI CELC.E 

oraz jego dozgonnej to\\"airzyszce żyda• 

pannie MARY ANNIE RAT AJCZ I( 

w Wattenscheid, ·w dzicri ślubu 12 paździer 
rnkai br. jak najs.erdleczn!ejsze życzenia 
2)drowia, sz,częścia i blogoslawi.eństwa św. 
Mloda parru nJiech żyje! aż s· lę echo1 z f'rei
senbruchu i Wattenscheid w strony ro·dzi!Il-
ne odbije. Zarząd. 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

WIEC POLSKI W HABINGHOR_ST 
o?bc;dzie się w niedzielę, dnia 15 paźdzler
ruka o godz. 4 po poi. na sali p. Wessel. 
Porz~dek obrad: Sprawa opieki ducho
wnej i wyborów kościelnych; nasze o
bowiązkJ narodowe; rozmaitości. O Mcz
ny udział Rodaków z Habinghorst i okołl
cy uprasza się. 

Przybędą mówcy zamiejscowi. 
ZWIĄZEI( POLAl(OW W NIEMCZECH. 

Uwaga: Uprasza s : ę IJl'.sma poilSJkie o 
p.owtórzcnfe powyższego oigl-oszenńa. 

Wiece Zjednoczenia zaw. pols. 
Wiece ,.,Zjednoczenia zawodowego połsk..'' 
odbędą siię w niedzielę, dnia 15 paździer
nika: 
Wielki wiec w Duisburg-Hochfeld po pof 

o godz. 03 w lokailru p. Oiessen, uha.. 
Wanhe·imerstr. 96-98; 

w Wiemelhausen, przy Bochum, Po pol. 
o giodz. 4 w loka-lu p. Kikut, daWlll~ei 
ttanefeld; 

w Liinen po )l01ludiniu n gJ1dz. 3,% w lokam 
,_ p. Miicldend()rf; 
l(onferencya mężów z.aufaniai ii delegatów 

w Katernbergu w ni.edzi.elę 15 bm. po 
poi o gooz. 30 ·w IOtkaJu p. Barger, 
<laiw:niej łiizemamn, I(astatnienstr. 8, na 
którą się wszystkich rnli'eszkającydt w 
pobliżu I(atem.berg zaprnsza; 

wiec „Zjednoczenia" odhędziie się o ~. 
póź:niej na tej samej sali tj. 0 g.odz. ~;: 

W Carnap przed południem o godZ'. llYz 
w lokalu p. Leber, przy poczcie; 

W Hamborn w sali p. Mare'go o godz. 11~' 
w poludinie. 

W Giinnigfeld po pol. o godz. 4 w Ioka:łu p. 
J. Da:renrechta przy kopailn~ „Hanover•• 
szyb III. d IV. 

W Heeren przy Kamen, ptJ1 pol. o gOOlt. 
IYz w lokiadu p. Kahlerta. 

W Dellwig. W n1 edzielę dnia 15 piaiźxfaiier:.. 
nita), n.ai saJli p. Hesse po pol. ogodz. 3. 

W frJe-Middęlich w niedzielę 15 paź&ziier
. 1nlkai po pót o giodz. 4 w lokalu p. K,. 

Gehb, ul. Btsmarckstr. 
W Eickel. w niiedzielę 15 b. im. odbyć się 

OJr"e moze z przyczy1I1 o<l: nais nrileza1eż
nych. Odbędzie się p6źniej. 

W l(irchUnde w polu<linie o godz. 120 a 
nfo o godz. 3, jak wprzód b.ylo 10.gfosz-0-
ne. 

„Zjednoczenie zawodow~ polskie". 
Na \Vszsstk'1ch wiecach zostaną Wy

glosrone referaty o oowem praw.ie gómi
czem ~ postarw1ieni zostaną kandydaci do. 
wydzfałów robotnlicz.ych. - Na wiecu w
ttiochfel!<i zostanLe wy.głosz.ooy referat o 
sp.rawach hutnnczydh. - Spodziewać się 
nal.eż'Y), że · Rodacy licmie nai ppwyższa 
W!ie·ce się staivhą, ażeby sprawę jak naj
lepiej wyizyskaJć, :i1 z ,naiszej strony odpo
wtedn~ch kandydatów wybrać. Rodacy 
jest dla was bardzo ważna chwila mtem 
hi1erzde czynny ud:zliaJ w wi.ecach z.aró
wn-0 czy jesteśde zorgainizorwanii, c~y inie. 

Uwaga: 15 bm. odbęd21ie się wie.c w 
l(arnap, a nie w Kamen. j.aik przez pomył
kę ogl1oszano. 

WIELKI WIEC „z. Z. P." W HAMBO~N 
odbędze się w niedzielę, dnia 15 paździer
nika o godz. 110 w południe na sali p. Ma
reg?. O liczny ud~iał uprasza się 1 gdyż 
wazne sprawy przy1dą pod obrady. 

Mdwcy zamiejscowi. 

„ZJEDNOCZENIE ZA W. POL.". 

N 

A~y materye uchronić od plam deszczo
wych 1 zafarbowania się, trzeba się zglosić do 
F ARBIERNI GĄLLUSCHl(E, PRALNIA W BO
CHUM. Tel. nr. 911. 

Filie: Hofstede, łlernerstr. 259; Hern~ 
Bahnh~fstr nr. 32, 73, 134; Eickel, ~oUnghau
sen, Lmden, Hattinj?;en, Langendreer Witten 
Annen, Werrw. Uitv.er-dortmund, M~teo, l(a: 
strop, Wattenscheid, l(amen, Dortmund. -



· '" Gelsenkirchen · 
tylko przy ul. BahnbofMtrasse, 

w ogrodzie hotelu ,,Bąhnhofs-Hótel" 
naprzeciw nowego dworca znajduje się, jak dot\d, tak i nadal 

zakład fotograf i cz ny 
GER1'1~NIA. 

12 fotografij wizytowych osoby dorosłej t90 mr. 
12 fotografij tiabinetowycb dorosłej osoby 4,90 mr. 
10 kart pocztowych z fotografią 1,óO mr. 
pod~ gwaraDCYl\ wybornego wykonanl!i. o ezem wiele łfrsięcy zdjęć 
najl epszem eą świadectwem. 

~ W niedzielę otwarte caly dzień. = 
B&rdzo piękne zdjccia, dzieci, 

grup i rodzin. 

się zważać na dokładny adres· • 

Założony 1872. 

w 

........ " 
' Zakład ~!~~raficzny ł 
ł ::E. Angene:c.dt ł 
ł w Catdrop, ~ 

ul. B~hrahofstrasse ar. 4: b. ~ 

ł
·- poleca SIQ do wykonywania foto- ł::. 

grafij .podług n.o~oczesnych wy- f 
__ magan. Osobliwie polecam się ::: 

A towarzy~twom do wykonywania ~ 
, ~biorowych z~j~ć dalej.' obrazków 'fr 
.J1 slubnych, famthJnych i t. d. pod ł 
~ gwarancyą już znanego dobrego ~ 

~
- wykonania, przy cenach umiarko

wanych. - Interes także w nie- ł 
dzielę otwarty. Usługa polska. 

••••••••••••••• Ił Ba„zoość lTeckenkorf ! • 
• Z .powQdu1 ii _wyjeżdśam w str11ny • 

• 
rodzume wyprzedaJę ba.r ·zo tanio wazy- • 
stkie :i:.;eezy tak kuchenne jak d(}m.)we. 

• Fr. Kołecki, • 
Ił Buschweg 15. ( l- 3) 'Ił 

·········-· -·· 

narktstr. 28. 

Baczność! 
..- Dobrze I tanio -..,. 

w skiiidil8 skór 
pod firmą 

:a:. Scblieper 
w Oberhausen 

Największy wybór podeszew i wierz
chów, oraz wszelkiclt artykułów 

szewsk' eh. 

Za inseraty i reklamy redakcJ a. webec pu1'l. nie ~1.po~iada 

Najtańsza sprzedaż __ _ 

ze;;arkóww 
-.._.- towarów złotych. · ł a 

. ·wielka part;ya 

b n d z I k ó w 175 p<.te!z. 
przeezło 20 gatunków od mr. 

Srtbrne męzkiei damskie zega1 ki950 pocz. 
cd mr. 

Tanie zegar}i.I do kopa~nl 3:~ pacz. 

domu obuwia -Pottbrock'a B a u m e r i spółka, 
otrzyma kazdy re
krut buty wojskowe 
podług przepisu naj

lepszej jakości la 

6.50, 7.50, 8.50, 9. 10 M. 
• • • 
1 wyzeJ 

I 
Herne, ul. Bahuhofetr. ~4:. 

ł Szanwnym Rodakom i:. 
w Essen - West i okolicy ~ 

ł clonoszę 11drzejmie, iż otworzyłem ł 

ł w kt~!~~a~O!~~lr~~D!;wary ł 
ł po cenach nader ~miarkowanyeh. • 

ł Rodacy ! Swó1 do swego ! ł 

4 Józef Weimann J 
ł

-- w Essen - West, ~ 

· (1-~) Leipzigerstrasse nr. Ul. t 

li 

•••*••····-··· Koło śpiewu „Fłołek" w Rauxel 
zasyla swemu szainown:emu czlonkvwi 

painu Stanisławowi Szymczakowi 
oraiz jegQ narzieczonej 

panme Stanisławie Gierczakównie 
w <dniu ślubu (12 bm.) najserdeczniej ty 
czernia zdrowia, szczęścia, blogaslawteń 
stwai Bożego, życia długiego, wielkiej for 
tU1n.y, a w niebi.e z~Jltej korony. Mloda pt 
ra niech żyje! n(ech żyje! mech żyj·e! 

Cześć pieśni polskiej! 
Zarząd Koła śpiewu „Fiołek ............... 

Największy interes polski w Wanne. 
ojeieeh (Jhudy, 

~~~~~ przy ulicy Karola nr. 2 c == 
tuż przy kościele kotoli-:kirn, 

poleca 

d 

~Tylko '"'911 

najlepsze fa bry at • towary kolonialne krótkie, i farby · 
==== po tanich cenach. ----

kreilę .z ezvcunkiom 

Założony 1872. Wojeieeh Uhndy. 

-~ 
Szanowu· Rodae1! 

Rodakom którzy pójlą de wojska, polecam wielki wybbr 

Spod.-.1• ...,.OJ'S,ll.l.'.90 ... WCh mojej roboty, najn~wszy wojs~~wy krój, a bardzo tanio, bo już od 
i1u1a vv A vv J 1 a :marek. Pr1yp-0mrnam też mcg 

wielki wybór gotowych ubrali, paletotów i spodni, 
dobrego krodu i roboty. Wielki wybór g6towych ubran dla. chłopców i dzieci, spodnie, kittle, koRzule, rozmaiteg!l gatftnk•l, gacie 
&&karpetki, szelki itp. wszystko bardzo tanio. Przedewizystkiem zwracam uwagę na. mój wielki wybór 

mate ryj na ubranie, paletoty i spodni, 
z których wszystko pod gwaraneyl\ zosta;e odrobione we własnym wargtacie. Prosr ę z tego skorzystac I 

I . - . ' . ·. / 
• . • . .' „ . • ~ . 

Za •ruk. naklad d redakcn od 110wł.ed:tialny A n to• i Brei s lti: i w Bochum.- Naldifdem i czcionkami Wydawnictwa „Wia rusa Polskie~o„ w Bockum. 
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• 
Cł'1Jenne pismo ludowe dla Polaków oa obczyźnie, poświęcone oświacie oraz sprawom narodowym. politycznym i zarobkow„„ 

odm cedziennie s .,yjątkiem dni poświątecznych 
lata kwartalna aa poczcie i u listowych wynos: 
5ł fett., a z &dno.szeniem do domu 1 mr. 92 fen. 

s Polski" zapisany jest w cenniku pocztowym 
pod znakiem „t. polnisch" nr. 128. 

I lmlC laże za Wiarę I DJ~yzn, I 
Za inseraty placi się za miejsce nądka dre>bnegoł 
oi.rloszenia zamieszczone przed inseratami 40 fe&. 
czesto oglasza, otrzyma rabat. - Listy do „w· 
Polskiego" należy frankCYWać i oodać w nich 4o -

ny u.<lree pidz~cego. Rękopiaów i!i~ nie .1wraca. „ 

Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje się w Bochum, przy ulicy Maltheserstrassc. - Adres: „ Wiarus Polski", Bochum. - Te 1 ef o n u m. 141(. 

Rodzłce polscy! Uczcfe dzieci swe 

.mów!ć, czytać i pisać po polsku! Nie jest 

Polakiem, kto potomstwu swemu zniem

czye lłę pozwoli. 

W• francy i szerzą socyaliści agitacyę 
przeciw wojsku. 

W Paryżu porozlepiano mnóstwo pla:
katów z.ohydzającyich armię francuską. 

Przeciw 1kilku osobom podpisanym na 
odezwie przeciwwojskowej zarządz:ono 

śJ.edztwo1 karne, o poidburz.am~e ckif mor
<le r~tJw i1 niesubordynacyi. 

·W wYkain;a.ntln wskazówek pr-0jeiktu p-0 
licy1l usunięto ostatrruiej no-cy 1wiele pla1katów 
przeciw wojskowych - Aresztowano pięć 
D·só'b. w clhwili rozlepjiamia tych plakatów. 
Również aresztowala poBcya dwa in:dy
widya, które na dwo1rcu pólnoicnym wz.no-
s:ly podiczas Jdjazdu, rekrutów ·okrzyki 

„Precz z armJ'~". · 

Powstanie w Afryce W schodnie) przybiera 
rozn(iary cnraz groźniejsze. 

W roddalenliu kilku goctizJn od Da1r-es
Salaam glównegr(} miasta kolonii niemiec
kt eJ wybuchły już rozruchy. Przypusz
czają, że bt<dzie trzeba ·wystać nowe siły 
wojskowe do Afryki Wschodn~ei. 

Sprawą drożyzny mięsa zajmował się 

kongres przedstawicieli miast Rzeszy 
niemteckłeJ 

i po~tanm\i1 .wyslać deputacyę z nadbur
n~istrnem m~asta Berlina nai czele do kan
clerza Rzeszy. Minister P.0dbielsk;i, który 
jest w ile!kim przeci\\mikiem otwarcia gra
nic dfa dow<}ZU bydla, przybył już do Ber
lina, praiwdopodobnJe z powodu o'Yego 
kro.ku ze strony kongresu. 

elegramy. 
T o k i o . Angielski parowiec „Leho" 

-dnłs 30 zm. 90 mil od latarni morskiej 
Szantungu najechał na minę. 15 osób zna
la zło śmierć . 

B i a ł o g r ó d. Angielski konsulat w 
Nionastyrze o trzymał list z pogrożkami, że 
wszystko w konsulacie z.ostanie wymor
dowane, jeżeli konsulat do 14 bm. nie za. 
Płac i 5000 funtów. 

Star ani a wychodźców poJs1iich 
o wystarczającą 

duchowną. 

w Ameryce 
opiek~ 

Ks. Arcybiskup Simon powrócił już z 
Ameryki do Rzymu, by Ojcu św. zdać 
Sprawę. z odlbytego przeglądu parafii pol
&kich 'v Ameryce, a mia.nowcic co do spra
wy miainowani'1ai biskupów Polaków. 

łleicG przeciw ·rodakom naszym w 
Pótnowej Ameryce urządzm Niemcy i 
Irlandczycy. Jak \viadomo, starają Slię Po
Jacy amer,ykaflscy od dawna o polsk,kh bi
kupów, do czego ze względu na swą ~)cz-
hę mają słuszne prnwo. Aby się przek-0-
ll~ć, iaik si·ę rzecz ma ·W istocie, wysłał Oi
~1et św. do Amery,ki k1s. arcybi1skupa Si
?'ona, ofiarę gwałtów mosldewsl\ii:ch. 
.rzeiękH się więc wym:enioni wyżej prze„ 

ciwnicy. Polaików, bo obawia!U się, że ks. 
f.rqrh!skup Slmoin jalko Polak będz<ie z gó
ry dla swych rodaków sympatycz:nie u
l°S.O.biony hl w tym duchu też będzie ha

ait tamtejsze stósunki, c-o się może przy-

czyrnic do 111.adania PolakJttn własnych b:.
skupów~ Zaczęło się wli~c systematyczne 
czernlienie Polaków po- gazetach; przedsta
w1iano i:ch jako· złych katolików 1ntd. -itd. 
Glosorw.anio nawet - jak już o tern pisali.
śmy - że sam ·ks. arcybiskup Simo111 uznał 
iż P·o·lacy nLe zaslużyli soht·e nia biskupa 
mdaka. W odpowiedz~ na tę hecę z.amie
ścil sekretarz jegn ·W -\dosikiem pii śmie, 
wychodzącem w1 Pittsburgu \V Ameryce, 
następujący list: 

Naród polskii w Ameryoe czd swoją 
ojczyznę, czd 1i szanuje Europę. Ma wi·el
kie poszainorwarn·e dla instytuicyi •i jest w1ier 
nym stróżelm swoiich nairodowych trndy
cyi. Ma liczny kler wśród s,iebie, ' a ten 
kler stoi na wysokośai S\voje,go posłanni
ctwa; posiada olbrzymi1e i pomnikorwe 
śwHitynie, które śmiało mQgą iść w poró
wnani•e z .najpięk1ni1ejszemi bazyiiJkami w 
Europie; ma sz1koly 1\vyższe i niiższe, a w. 
1nli'ch mlodz1ież odbiiera wyksztakenie .i\ wy
cholWa'ni,e jak ·naHepsze \i odpow,iednie z 
wyma.ga1nflami obecnych .czasów; posia:da 
szpfttale, domy Stierót i domy przytułku; 
siostry nauczycielki, które wzor-OiWIO pro
wadzą szk·o1ły; pos.l~ada lekairzy, adwoka
tów, aptekarzy, :inżynierów, budowJ!li
czych. Czyż w1ęc o takim narodzie odiwa
żylby się kto pow:edzh~lć. że tam brak o
śwaaty, braik ,inteligencyu? 

J estto wLdocznie zapatrywanje ks. ar
cyibiskupa; Simona na stósunki wśród 
Polaków w1 Amery;ce1 panujące. Wró
ci! on już doi Rzymu i mfla\l pnsłuchainie u 
Oicai św. Spodz1iewać s~ę więc należy, 
że w duchu powyższej odpo1wiedziu zdał 
Ojcu św. sprawę z siwej podróży 1informa
.cyjnej. 

Tymczasem heca połączionydh Niem
ców i Irlandczyków ni1e ustaje ,i dla tego 
prasa polska w Amery,ce tern gmęcej spra
wą tą się zajęła uzasadniając gwałtofwną 
potrzebę zm!~any obecnych stosunków. 
Wychodzący w Chi.cago „Polak \V Amery
ce" tak na ten temat pisze: 

Mamy w Ameryce przeszło 600 księ
ży polskiich, a z tych co na.jrnm1i.ej czwarta 
część do tego stJpnia zameryika:111i:z'O·\vala 
s ilę i przesiąkła1 duchem amcryl·an.izmu, że I 
praignęłaby, aby ich parafianie w kości:.ele 
i szkole zamiast polskiego, używaiN angiiel
s:kiiego języka. Z ·większą ochotą i łatwo 
śc,ią wyglaswliby .kaza1rnia ·i uczyliby ka
techizmu po angielsku, aniże N po po1lsku. 

Gdz~e w PJ'lski:ei parafi:i1 jest ksiądz 
zameryka1niz1owainy lub, co gorsza, szowii
n''sta amerykański, tam przyszłość tej pa
rafii, jako polsk!iei. jest bardzo niepewna. 
Znamy p101lskie parafie, do których na dn
pasterzy wyższa z.wierzchnoś~ .ducho·wna 
przyslala zamerykani.zowainych księży 
polskich. Oi zaraz w pierwszych począt
ikach chdeJii ·całą polską parafię przeksztal 
cić .na amery<ka.ńską modlę a odstąpi.Li od 
zamiaru dopiero, gdy spiastrz,eigli, że swych 
parafian dotk;nęliby tern w ich narodo
wych uczucia·ch. 

Ku wyjaśnieniu tego smutnego obja
wu zaZin.acza „Polak", że są to wyiłącZln:,e 
księża, w Ameryce urodzeni rt 1wycho1wani. 
Nie oni też winni, że nie posiadają dziś już 
poczuci:ai narod.!01wego, lecz ich rJid:Ziiice, 
którzy po1czuo'a tego Um '11Jie zasz1czepiili 
za mlodu. 

T·o też jeden z księży po1lski1ch, żegna
jąc w „Polaku" ks. Simona pięknie ,napi
sanym a1rty:kulem, tak się odzywa 

„Wolamy tedy wielkim glo~em o bi
skupa P()IJaka J wolać 11J1e przestanńemy, 
aż wysluchan1i z·ostantcmy, aby stainąt po
śród nas i! pozio·stał z nami, a:by ()lko1·J je
go ()·soby krystalizować i łączyć się mo
gty wszystkie pierwiastki jawośc.~ li dobra 
wszelakiego, by od niiego sz~a 1:lnf.cyatywa 
i zachęta .db W\SZelkiej pracy zbożm.ej, a w 
razie potrzeby r~kaz lub upomnienie. 

Glowy potrziebujemy, głowy s1ę dlomag'.:l
.my męża z ·krwi nasz.ei i wbdzą się do
magamy! Ratuj, Najrzewl księże Arcypa
sterzu, Jódź naszą zagroż,:mą. Interes ko
ścioła, tinteres nasz narodo1wy, a ostate
cz,n{'e i dohrze zrozumiały i pojęty interes 
Stanów Ziednoiczonych, naprawy stósun
ków naszych się domaga. Ocal nas wpły
wem sw10irm, rodaku na,sz, a do zaslug już 
zdo:bytyich dO'dasz sobie jesz.cze nowy \\.1ie 
nie·c nieśmti1ertelnej chwaiły i wdznęcznoś
ci mili101n6w. 

Zpowyższeg·o w1iidz1ittny, jak '-\folką 
doniosliQlść, taikże pod względem narodo
\Viyim, ma dla ro1daków 111aszych w Almery. 
ce żądana przez nich reforma. W1ido.cznie 
też w tym względztle ·c-0ś się już dz;ieje, 
bo z. polecenia Priopagaindy wiary w Rzy
mie przy spisie ludnośd po para.fitach w 
WHs.consinie ma być uwzględn(i•ona narodo
wość parafian. 

Sądy polubowne. 
„Straż" poleca gorąco czf()nkom swn

im -0ddawani1e sporów _podr rozstrzygnięcie 
sądów polubownyreh. Takli sposób postę
powania usuwa, pienfactwo, zmnaeisza ko„ 
sztai i ułatwi.ar szybkie zala~wienie sprnwy 

Sądy Polubowne ·są dozwolone praw
nie, a naw.et wyraźnie uznane prz,ez or
dyinaicyę procesu cyiwr·bnego (X. księga 
§§ 1025-1048). Z ch\\l\ilą gdy wyroki. są
du pe>luborwnego· zostają .złożone \V sądzie 
państwoWlyt111, stają się podstaiwą postępo1-

w.amia wykorna1waeg·o1 (egzekutoryczne
,go). 

Do sądów polubow.ny.ch - między 
członkami „Straży" - nardaiją si1ę miano
wide: spraiwy o obe1gii, spory w r0dzin1ie, 
!Tljesinaski w towarzystw.acti, między zna
jomymi i t. p. 

„Straż" może tutaj służyć jedyni1e 
sw.oj em pośrednictweim. W przypadiku 
sporu czlo1nelk „Straży", o ile mieszka w 
mieście Poz1naniu i obu powiatach poz.nań
s.kch, zgłasza się dar prze\\1JOdn-irczącego 
sek·cyi IV. (p'Oseł dr. Dzie:mbowsk(i, nod
górna 10 a I.), który sprawę oddaje 'Od
nośnemu referento\\1i sekcyi IV„ o iile zaś 
zinajduie się na prowlincyi, udaje się do 
sw;ego starosty „Straży". Tutaj wym1ie
nfa zar:a:z.em objekł sporu ,j pmprnnuje ze 
swej stro:ny jednego sędziego polubo1w1ne
go. Rż.eczą starosty „Straży" będzi,e we
zwa'ć prze:c.iwną stroinę, aby na sąd polu
bO·WllY się zgodziła i odsiebiie postawiła 
rozjemcę. 

PrzewodJI11iczącyrn sądu polubownego 
jest odnośny referent sekcyi IV. Stalymi 
jego zastępcami, p.o· za miastem Poz,na·ruiem 
i po1W1iatach pozna(1sko-zachodni1m 
wschodnim są starostmvk ,.Strnży". 
. Tak referent sekcyi IV. jatk i sta
rostowe „Straży" mają prawo wyz111acza
nia przewodniczących sądów polubo1wnych 
w poszczególnych sprawach. . Zaleca się 
upraszać prawn ików na przeiwod:nnczących 
sądów po1lubownych. 

Stósowne formularze do deklaracyi u
łoży sekcy.a IV. n wrnz z regulaminem są
dó\V polubmv111ych prześle starostJm 
„Straży". 
Seikcya prawn01-polityczna (IV.) „Straży". 

ołacy na obczvźnie. ... 

Derne, dm.ia 10 X. 05. Czolem ! No:wy 
„S()lkó/" po~vstał w Derine pod Dortmun
dem, a podicya pruska otoczyla nas natu
ralnie swerdi op~ekuńczemi skrzydlami. 
SaH nam od:malWl~al jeden .gospodarz po 
drugim, aż .nareszcie trzedi gospodarz p. 
Schock.' w: Hosteddc nieuląkl się wszech-

władnej po.Jikyi ri, dat nam salę, aby mlodJf 
,1,Sokól" mógl sobie usfać giniazdo, i krze
pić dało i ducha. Miody „Sokól" 17 wrze 
śnJa ujrzał świaUo dzienne, a ;do szeregv. 
zapisało się zaraz 34 druhów. Zwycięży( 
więc nasz młody ptak i wyfrunął ponał:lt 
gl10iwę opliekuńczej pqlicyi: i będz,ie . się 
gn~eźdzW n:a pożytek polskiej ml1odz;ieży, 
a na zmartwienie wszystkim tyim, którzy 
mu tak przeszkaidza:li w jego narodzinack. 
A teraz do polskiiej młodzieży prz.edewszy 
stkuem się odzywamy, aby wsparta młode 
gniazdo iii iaik naHli.czniej zapisy.wala się d() 
szeregu. Każdego Rodakai obowi~izkiem, 
aby został „Sokołem, a będzie miał rozry
wkę we wlasnem gromie, a nie potrzebuje 
s~ę tluc po iQbcych „ferajnach". Zapam~e
tadcie sobie też Sokoli, tyich bo.iaiJiwydr 
g101ścitnnych ! 

Wyidzfal gniazda 1naszego tw()rzą: 
Mi1chal Per1czak, prezes; Teofil Kan

tecki, za.stępca; Józef Sos1iński, sekretarz; 
Marcin Pawelczak, ziastępca; Anto11ii Ka
czmareik, skarbinik; Tomasz Barczak, za
stępcai; Józef Praciel, naczelmlk; Józef Za-· 
j<iczkmvski, zastępca. Czołeaf 

Wanne-Zachód. Na rocz1wm wai1I1e1it 
zebrnnnu Towarzystwa gimnas~yczne"<> 
„Sokól" Il. został no:wy wydzial ;wybrany „ 
w skład którego wchod·zą druhowłe: An
drzej Mądry, jako prezes; sekretarz druk 
Leon Rogalli, skarbnik1i·em druh Marcin Ma 
ćk-0wiak, . 

Prześlaidowainiia poLkyi i nas ule mf
·nęły, boi przez 2 miesiące bez dachu byli
śmy;. Niektórzy gościnni bojq sie policyi„ 
jakby z po.Ji.cyi żybi. Pamiętajcie szanowni. 
.Rodacy, iiż ina tyle gościinnych w Wanne: 
ni:'.kt tyle odwag.i nie mial, aby s·~ę wlicyi· 
oprzeć, prócz p. ttomburgai. Druhowie u
częszczajcie pilnie na ćwicz,erllia i zebra
nia „Sokole". 

Czołem! Wydział. 

Fre'isembruch. Tutejsze T101warzy;„ 
stwo św. Antoniego odbyło w nńedzf.•eI~ 
dnia 8 październ1ika swe r„)czne walne ze
branie, na którem wybrano nowy zarząd 
na przyszly rok do paździ.ernika. Do za
rządu zostali wybrani: T·omasz Ja:kubo·
wski, prezesem; Tomasz Furmaniak, ze
stępcą prezesa; Stanr:slaw Giezek, sekre
tafzem; Anto:ni Padolai, zast., s eikretarza; 
Andrzej Zęc\iak, kasyerem; Wawrzyniec 
R.abura, zast. kasy era; Jan No.walk, biblio
tekarzem; Ignacy Staniszewski;, zastępcą; 
Józef WlJ·ch i Walenty Krzyżarniak, rewi
zrorami kasy; Ma rem Pazot'ai chorążym; 
Antohu· Jakubowski, jego zastępcą; Jan Ko
czoro\vski 1i Stefan Goczkowski asysten
tami1; Stairuislaiw Adamkiewicz tl Franci ... 
szek Czegik, zastępcy. 
T1omasz Jakuoo\\"ski, - Stanisl. G':'ezek, 

prezes. sekretarz. 

Hoistede. W.iec „ZjednJiczenia zawo ... 
do1wego polsk:iego" odbyl się tu w niedzie
lę 8 bm. wi.eczorern o g-0dz. 6 przy d::>syć 
licz1nym udziale ch0rć byfo. liiche powietrze. 
Przc\vodri"czył druh Józe,f Talar.czyk z 
ttof.stede, a pmtokól pisał dh. Kunczewicz. 
Dh. Wojciech Sosir'!ski z Bochum mówi.ł o 
sprawach .górniczych, o koksowniach itd. 
około 2 godz1iny, a mowa jego. bardzo. 
w1ecownikó\\" ukontentowała. Potem za:
bral glos druh J. Talarczyk w sprruwfe 
mężów zaufania. Mężami zaufania zostali 
wy:brani: Józef łlain dJa: Riemke Jan 
Kuncewi1cz dla Iiofstede. Potem ~abrał 
głos dh. J. Iia~n, który mówH o spraiwa:ch 
tY1Czących się górników, hutnikó\\i i' na 
k•oksowniach pra-cujących. 

Sekretarz wieca. 



Ober-Marx.lob. W nie<!Ziel~, dnia 13 
wrześl'bi.a na walnem zebra.nilu tutejszegJ 
Towarzystwa św. Andrzej.a bY}l'a zmiana 
zarządu. Zostali \Vybraati: Przewoomczą
•CYlm Stn~1slaw Rowińskii, zastępcą Andrzej 
Kończak ;sekretarzem Józef Olejnliczaik, za
stęp-:-'."! Michaił Grzegorek; skarbnikicrn 
TV\;; 1 Stacfnmvs:k', za~tępcą Mlichał Rart:aj 
czak; bib1iotekrurzem Tomasz Jędrzejczak, 
zastępcą Marcin Langner; ch-0rążym Jan 
Ratajczak, zastępcą St. Brzeziński; asy
·~tootami Leon l(ończak ,i Sylwester Kn
. charczak; zastępcami Idzi Piec i Mlich. Ję
drzejczak; łaiwml~1kami Michał W cźnLak i 
W ojc. Chełmiński. 

Ziemie polskie. 
Z ~f'ł.S /i~;ch9d~ich Warmiii ~i~mr. 

Wiec w Gdańsku. Wiiec polski dla 
mrasta Gdańska i p.>wiatu odbędzie się w 
nied~• clę, dna 22 paźdzlLemi1ka po pOlludmliu 
o godz. 4 w Jokafo p. Degenha1rdta (Breit~ 
-"a,sse 83). 

Gdańsk. W p1iątek zastrzelił S1ię 23 łc
'tmi kupiec Loss, który 1 bm. począl od
slug;)w1ać jednoroczną stużbę wojskową,, w 
nfogującym tu pulku grenadyerów. Z PD 
Wtocfiu braiku ś11odków pfeniężnych popeil1nil 
saimobóistwo. 

Puck. Kilka tyg<){lnn temu zmarł tu 
75-letni żebrak Ber:na·rdGeyn01wa. Nikt z.a 
trumną jego rnic postępowail. Ni,e mliał 101n 
duszyi kocha.iąicej za żyda•, owszem każdy 
g() ornjjalł, bo bez wfasnej winy mial on 
Sllnutiną slawę. Ze śmiercią jego budzL s1: ę 
straszne wspomnienie śmierci matka je.go. 
Było t0 w nolkw 1837. W Cey.nmvie gra
so-vvaly zarazy wśrócL Lud21i1 i bydltai. Za~ 
tr"'mona a: ciemnai lit1diność pOCzęlai szu
kać źródła tyc'h klęSik żywi0<l·o1wy.ch, ;i zna 
laizfa je w -matce zmairŁego Bemairda. 
Ona według mn(:ema1nia ludzL p<J1czairowa
lai by1cl'ło .i lutlrzii - ·bo byta czaroWinilcą. 
Niejaki Kanr.iński, ujrzawszy ją, -za1wolal1: 
,,To jest ona czarow.nicai". Uciekającą 
przytrzymano i zapr0iwadzion01 do mieszka 
nia pcwneg.o chorego. Stawr:10100 jej tam 
warunek: albo uzdwwi.ć ·chorego, albo po
:nlleś-ć śnn:ierć. OcZYiWiśde, że nieszczęś
liwa lmbiieta tego cudu ździatać ;n\ie mo
gła, więc zaczęto ją okfadlaić pa~krumi. Na 
})Ól za,bitą zawlecwno do wody J~ wrzu
cono do niej. Ponieważ wskutek gęstej 0-

dzieży me poszla za1raz ina din.01, więc .byl 
to znak, że jest W1ilni11ą. Pio1sypaly slię no
W ;e gęste razy palek :i 1biedt1:a1 of.iar:ai prze.
stała niebawem ż)'t. Otóż ta nies~częśli
wa koh\etai bylai matką z:martego Cey
nowy. 

Główny sprawca zabójstwai I(amiń
skr skazany wstal n.a dlożywotnie więZli ·e-

Panna do towarzystwa. 
Powieść Ksawerego de Montepio. 

(65) 

(Ciąg dalszy). 

C z ę ś ć d r u g a. 

- Dk11 teg.(), że myślę o czemś, o czern 
ty calkiem zapamiina.sz.. 

- O czemże? 
- Aby siię ożen~c, mleży dostarczyć 

akt urodz·enia Oabryeli... Otóż pon;:ewiaż 
V oodamoiwLe nJi'e wiiedzą miiejsca urodzenia 
1diZtleicka im powierroll1ego, poszuikilwaniię 
stairlJe się n!:lepodobnem? 

- Cóż to szk.odzi1? - odrz.e!kl fili·Pi 
- JeżieH poszukiwainie celu nie osięgnie, 
otrzymam legalne upa1Wa1żmiienie do oźc
~1ie:ll!'al si: ę bez skladanlia aktu umdzeniia; 
codzień się t,o. przyitraha„. J eżcli z:aiś prze
ciwrui1e >Okaże się, że Gaibry1e1la1 jest moją kUi
zy.niką, córką hrabiego de VaindainSi, caly 
śwdlat podziiwiać hędz[e zrządzenie Opa
trz1r1i1:>1śd:, które ją postaiw!ilo na mej dlrod:ze 
i .cud:owny instyinkt mego sencai. który nat
chnął miłością d1a niiej. 

- Potrzeba jesl)cz,e, aby to mtoidę 
dziewczę zigodziło ·si~ oddać 1d rękę. 

- Czyż naprawdę przypusziezać mo
żesz, moja matko, aby paooa <l!o towarzy
stwa, 1Ji·1xąca tysiąc osiemset franków ro
cznej peins,y,i o<lmówtiła z.aśilulieni1a1 bar.ona 
Pmpa de Garennes, i to jeszcze kiedy ten 
baron mai dwaid~~eśdai pięć lat ó. udl!Odzi 
za ładniego .chłopca? 

- PrzyZ!l1Ja1G, że zttodzii slię bez wa
hainia, dopó~~ uważać $1ę będ~iie za córk~ 
Vendamów w mniej jak skromnem pofo:że
iniu będą.cą, ale czy 'fóWlnli:eż pragnąć bę
dzie tego związku, jeż.eli s~ odlkryje, że 
należy di01 wrelkiej familii ~ pos}.ada olbrey
rn:ą fortunę? 

nie karne, 10 rybaków otrz;yrnalo dluższe. 
32 krótsze kary więzienne, zaś óv.'1Czesny 
wlaśaidel Ceynowy, mador Bełow z R.zuco 
wa musiał zapłacić 400 talarów kar sąoo
'\\rych. 

Starogard. Mieszkający odi pe1w.nego 
\:Zasu .w Gru<lzi.ąd:zu p. W aleryan ZaJusk,i, 
byly wtaścocleL Przeszkody pod Kowail.e
wem, naibyl obecnie od Niemca p. łlertla 
\vtielki j pięlmy majątek Bobowo. Szcz.ęść 
Boże! 

Z Wiei. Kr Poznańskiego • 
Gniezno. W niedzielę drua 8 bm. <>

trzymaBi w katedrze g•nieźnieńsklliej pier
wsze wyższe święcenia z rąik Najprz.eiw. 
ks. B\'1Skupa Aindrzejew.icza, klerycy senni
na.ryllm g111ieźnieńskiego, a miain<:1rw1ide: 
BajerowLcz. Wojdech, Budasz1cwslqi Staini
slaw, Guder Jan, Guziikows:ki· Kaztilm:,erz, 
Henke Edw1aird', Kiuczyfrski Augustyn, I(ula 
W.aidaw, Nowitcki Ale\ksandler, Panief1ski 
Karol, Pause KaiZ\imierz, Powel Zyigmur.t. 
"R.auer Józef, Schmidt Adam\, Skrz,ypiński 
f ell1ks, Slow1iflsiki Tadeusz., Sobiech Cze
silaiw, Stark CzeslaJW, Sulktiewicz Maryan, 
Szy1moniak Maiksymi1ian, Wa,chowiak Ma
ryan, Zairemba Anto111j .. 

Poznań. Dzial101 się w pail.stwie pru
skieim, Wiel1kiiem Ks'.'ęstwie Poznaf1skiem, 
w; 20 wieku oświiaty11 a1 1905 mku kultury 
i wolności. Na mocy riozp1orządzein\ia pre
zydenta pc]ltcyjne.g:o w: P·ozin.aniu z dnia 17 
kwlietnia 1891 skazaną została pewna Pol
ka na karę, ponieważ na pewnym pogrze
bie niosła wieniec z wstęgalil!i biało-czeł"
wonemi. Na mocy owego paragrafo za
kaznje sLę w państwie sprawied1Jli1wo.ści i 
bojaźni:f Bo25ej noszeniia ininyich odznak jak 
w 1foo'1oraich państwa lub rzeszy 1rui·emiec
ki1ej. Z piowodu skazującego pairnią M. 
1wyroiku na ka.rę, wydanego przez sąd z,ie'-
1miański w P0zna1niu, załoiżyta1 ona rew> 
ZYG db „kamergeryrehtu" w Berliinie, mo
tywując ją tern, że 01wo iiozporząd.z,enie nic 
po&iatdai praiw1om0icin.ośd. „Kamergerycht" 
rewizyę odrzucił, uznając prawomoicność 
orwego r:ozporzą:dzenia:. Pa1ni M. więc m'u
sli zatem karę zaiptacić za wstążk1i 10 kolO'
rach czerw10no1-białych. 

Poznań. Przez. nieostrożność przy 
strzielairniu z krucicy trafil pewie111 piomoc
nf/k ogrodlnika J aink0iwsk)iego1 z Rataj ośmi·o 
letnie <lziew.czę tamtejszegOl ogrodJntlka L. 
Remlerra tak niebezpiecznie w gtawę, że 
musiimo i0id:wiiieźć nieszcz.ęś.Hwą oo lazaretu 
miejskire!go. Niero.rtwnny strzelec celował 
d0i psa1

, a trafił w pobli'1żu sto~ące dz1iew:czę. 
Dotyichczas nie zdola1no jeszcze wydobyć 
kuH z glow:y 1bioonego d1z.ieiwiczęcia. Z poi

wod!u piootrzału straiciło dziewczę mowę 
i ubezwlaidnii:one zostało nai całej lewej 
stronie. Czy lekarze zdofają je uitrzymać 

- fakt0t, paimięta1jąc, że ją lmchatem, 
kiiJeJdiy byla biedną 1i niemainą, 111re, to niie'
podobna ! - Ale tymcZa!Sietn muS\~SZ mi po
módz moja matko w peiwnej bardro wa
żnej sprawie. 

- Mów„. I 
- Koniecmem jest, aibyi. Oaibryela n.ie 

mcn:ła z.arwiad'omić VeJ1ldamów, że się tu 
znajdule. Z pewrr~)iścią d0 niich plsać bę
dzie. 

- Nie widzę żadnego sposioibu prze
szkodzendai temu. 

- Ani ja także! ale cóż to S?.')kod.z~ ? 
MOIŻe pisać \i'le raizy jej się podoba, aby 
tyiłko listy nie ockhodz1hły. 

- Jaikt-0, więc mam k prz,yjmorwać 
- J.estto niezbędrnem. C2'uwaj więc 

nadi teim moj.ai :ma tllw... Gaibry·e'lai inie po
wtnna ~ni1gdy sama wychl()dz1ić. Cf•ągle bę
dzie przy tobie, a1lbo ido twego r{>1zpo1rządze 
nia. Z łatwością zatem przyidmie d1J<wie
dzteć się, kiedy pisać będzie, ai wtedy rze
~ j·est nader latw4 usunąć korespon<llen
icye, która mogłaby dlai nais być bardzo 
o~edobrą Wl S•lmtkaich.„ 

- Sprobuj~.„ 

t._ Dość bę<lzte chaieć, aby się to udalo. 
- Zostajesz z nami nai obiedlzile? 
- Naturalnie! Od dziś ro-zpoczynam 

przyg'Ot-OfWYlWać Slię do aktu, i grą fiZiono
mi1ij, pótsłówkam~ tak łaitwoi rozltllrIDi3trlemi 
przez: mfo·de dlli'ewiczętai, dam pOZdlać pan-
1nte Vendame, że wkrótce będę w niej za
kochatny ... 

- Chodź wiięc, prze'dstaiwię cię. 
Ga!bnneda od ikii1łku1 g-O'd.zun objęta w 

posiladainfie piokói dla niej przeznaicrony. 
Po zaJ1nstall()lwainiu się 1 popraiwiieniu 

tuaiłety przyszta zaipytać 1I1!0Wą swą pai111ią 
o J.'I011kaiz.y. 

P.a.nii de Oarennes prosiła. ją, aby usita
dła d~ fortepli:ainu. 

Młoda d'Zl.ew~zyna: sia-dfa do fontepńainu. 

przy żyoiu, jest bardzo wą,tpbiwem. Spra
wca ·tfeszczęślirwego wypadku podal się 
s.am policyi. 

Obornik. Robotnika Hocisza z Bom
blina z·nalezj.ono ubiegłego tygod!nilai WLSZą
cego na1 klamce od drzwt K. żył z swoją 
żoną i '<iorosfym SYlllem w dąglej n'.1ezgo
dzlie. POOlu.g zieznaiń rony, mąż wstal w 
nocy inagJe z lóżkai i pOfWiedział: „T .e:raz 
.się pow:ieszę !" Prnkuratorya zarządzila 
dbdlukiCyę zw lok. W cz.oraj po południu od
'byta sf:ę sekcya zwloik w oooc.rh}Ści pro:ku
rarora. O wynri:ku sek-cyi 1n:.c nie wiadomo. 

Ze Słązka czyli Starej Polskia 
Bytom. (Zmiany w ducho,v,11eństwie). 

Przem1iesie111i· lub mi.a:nowairnh zosta.Ji: Ks. 
kapelai11J Drozdek z Żor jailro tak1i do W eis~ 
sensee po:d Berlinem, ks. kap. W. Kazik 
z Bfalei iaiko wikary pQwnat01wy do By
tomia1, ks. kap. fr:ainc. Janik z Ryb111 '.1ka ja
k0 ta1ki dlo 1 Wilelkiego K:otubi1na, ks. kapelan 
Józief Kl'OZ aJ z. T(owale\vlic ja1k0i talki do Lu
becka, kaplan świeok:1 Ko1nst Twórz, jako 
kapelani d0i Gorzowa, kapl.a;n świieic.ki R. 
Oaiw1'.lczeik jaik·o kapelan c101 Krapko\Yic, 
kaplarn śwtieck1i Prnnciszek Soninek jako 
IV kaipelan do Opola, kapłan świecki li. 
CeiCl1zich jcrk101 kapelaui do DęhU;, kapl. świe
ckfi fryd. Loch jakoi kapela1n doi Zor, kapla1n 
świeciJ.d H. Rduch jaiko II kapelan dJo R.oz
<liziemia, ka1pL świ1eick~ Kair\Jil Anders jako 
kapelani dio Bia:lei, kaplain śwheoki Jan Nie
dzliela• jako kapelan <llo Mi.chał1kow,·1c , ka
pla1n świecki Józef Borzuckil i.aiko II kape
lan din M1:ik.o.fowa1; dyreikto•rem seminaryum 
ducho1wi111ego \.Y.0 Widnaiwie· ina Slązku an
stryaickilm mjianowans za.stał piiofos'Or ks. 
dr. Le-01nhard Stampfl. 

Racibórz. Sądy przySt::ęglYich, które 
tym razem trwaJyi 14 dini, uko.ńczo11110 w 
zc1s,zlą sobo:tę. Ogólem załatwJi.ono 14 
spraw, na la-W :ie -oskarżonych zaś zasrada
lo 12 mężczyzn .i 4 kobiety. - W pier
wszych! 5 przypadlkaich rczchlodziłai się o 
w.ykrOlczel1\iai przeciiw moralno1ś:c;\ w 
trzech prz.ypadlkaich ·o krzywi0przysi1ęstwo, 
a w ostatni·ch 6 .o dzieeliobójstwi0, fałsz'.'.> 1-
wa1rue monet, z.amaich dynamitemL sfałszo
wanie d.lokume1ntów, rabunek i Wytkro 1cze
niai w urziędoi\vaini·u. Ogółem skaz.ano 6 
oskarżionych na 22 latai dJJmu karneg-o, a 7 
na 6 lat i 7 .m·1esięcy w.ięz1ien1iai i 6 tyg'.'.>dni 
ares~tu. Roizpraiwy sąd'oWle przedJw1 3 o
sikarż:01nym musi.ano odrnczyć, a to dlate
go, że jeden z oskarż·oinych ne Sitawit się 
w1caiJc du- sądlu1, drngi zaś, i!'la.ejaiki Ludwik 
Stefan, zbiegł pold:cz.ais transportu z K:::iiźla 
·clio "R.aoihorza, i diotyichczais ni1e zdlofa1n0i go 
jeszcze po1chwyc(ć, a trzecieg·o poista.110-
wioin.JI ~nter:nować prnez .pew"e111 czas w 
domu olbląlkainych, celem zbadainia jego sta
nu u.mysJ-01wego. 

Grai jej świetrua, pdnai z.a1paij'u, W'Y,~ 
Wlo'latla słuis.z:t11e po1chwialy. 

fu muzyce mstąpi1lo głośne czyrarne. 
Gabryel'aJ cz.ytala dobrze, pOJpmstu i 

pfękruym bairclro org:anem g:losu. 
Bairoinowia przyznać sobie musi·ała, że 

00/wla!rzystwio teigio d:zieWJCzęciai me będzie 
dfa niej nieprzyjemniem. 

Oznaimil()JOO jej przybycie FiHpa; u<la
la s1ę .do n{lego dio sailanu. Wtedyi to mia·
la m[ejsce rozmo1wai rtyihlro co -0.pisaina. 

Kliedy paini de· Gare.n.nes Wieszla do 
swego p.o!koju z filipem, Gaibryelai hafto
wafa. 

.Wstata: z krzesla, ukłoriila: się młode, 
mu baf()lnowi, .nie podnosząc na .mego 'Ot

czu, i chciała na nowo wzi;ąść się dlo l1J
boty. 

- Dość już praico:wailaś, moje d:ziiecię, 
- rzekJlai baroinowa, - zblliiż się, p.rz1ed-
stawię dę mojemu syaiow1: 

Ga1bryela spojrzala na fiifrpa i zlekika 
zadrżata. Ni1e mogła w myśH oddzfieliić go 
od Raula, w Compieg.ne wiidzfala go pD 
rnz p:ierwszy przy jego boku. 

.__ Znam już paina baimna - rzekła 
swym dźwięcZ:nym jak kryształ głosem. 

- Znasz. Fiiipa? - z.a.woł.atai pani de 
Oairennes bardzo zaidzi1wlionai. 

- Miałam honor w·idzi,eć pain.a iba1.1ona 
w dniu pagrzebu hraibiego de Vain<liains. 

'Mtody cztowł1ek skłonl1t głowę. 
- I j:a równ~1eż poznaię pan~ą - rz.ekł 

grosem, w który;m lekkie drżenłe Qbja:wi~o 
początek wzrus.zernia. - Zaiuwaiżylem ślL
cziną paini. twa1-zycZ1kę„. Odra:zu uczulem 
dLa pain:1 jakąś bezw~ediną sympatyę i szczę 
śliwy jestem prawdzi:Wńe, znajdiująic painią 
u mej matki, będztesz z.a!Chwycają,cą t<>'.
wairzyszką. 

Ten powiltruny ik001pliment talk pełen 
grz.ecz'Iltości traitil pr·01Sto do ~rica Gaibry~ 
eH. l(rew uderzyła jej do gtowy i Hca .J)O

kryły ~flę nim~eń<:crn. 

Z ;nn ~eh' dziefoi ~ Pulskl 
Kraków. Ojciec św. Pius X połrQył 

w poczet błogx>słaM-ionyreh O. Mclthiora 
Grodzieckiego, który w r. 1619 zmart 
śmieraią męczeńską zia wlfar~, gdy; Rako. 
czy, kałwbn, zająl Koszyce. ·W ub:iegłą 80• 
botę odbyła się w Krakorwie urocznto.§ć 
beaityFJikacyjna Bl. Mekhiorai Grodlz" ~i~. 
go w kościele św. Barbary . 

Górnictwo w Polsce pod Moskalelłl 
WlaśO:tiele hut żelru7nych i zakladów me~ 
tailurgicz111rych w !Królestwie Polsldem tQ. 

·Stali zani:epokojen(! inieoczeikirwanem dla 
nich P?<lW-yższeniem cen na k'Olks śłtt'3ki. 
ZaJd.aid.1y imetaJurgiczne Królestwa są im.e
waiżrn':e rnzrzuoone w {J'Obliżu granhcy 1 z 
tego powodu są niemal zmusrone dia iłWej 
prodttkicyi używać 'koksu śląskego, którego 
doistawai z zagranitcy jest dość latwa. w 
projekcie nówego traktatu handlow<.'go ro. 
syjsik10-nienl<ieckiego do na kOlks z airant
cz.ny, przewoż.ainy przez ·kJomory i;!l'an:cy 
zaichodruiei, mialo być p001wyższonc. Tym. 
czaiSietm w owym traldad:e hand!orw:vm, 
który .niebawem będzie w prorwaJ2ooy '\ 
ży.cie, o k-0ksi1e Z'Upeilnue ·niema. nlOwy 
Właściciele przedS\tębhorstw hutnti~Zych 
mn:1emają, że pomi:nięde w traktad~ koksu 
należy uważać za podwlyżs-zc11i~ C"la 0 
100 proc. 

Talk znaczne podwyższenie- .-ta lł!CU· 
raln.ie ujemnie oddZAiala na pr.zemysl górni
czy Królestwa· Polsldeg10. 

\Viadomośd ze świata. 
Niemcy. Opinia publLczna n·ie mwe 

się uspoik()f,ć z powodu odkryć dztenmka 
„Mafan" w sprawie przyrzeczio1nej szynnej 
porno.cy Angli 111a wypadek zaczepienia 
f rancyi ze stwn.y Niem1ec. Z jednej s.tro
ny odmawiają owym odiki:,ydom whrogo· 
dnośai, z drugiej strony ostróżne milcxe
lllie rezerwa prasy urzędowej zdaje się P<>· 
tw~erd'zać, że „Mahn" pisał prawdę. Olo· 
śny przywódzca socyalistów francusk!d 
Jaures w mowi•e wygłoszonej świeżo w 
U1mog·es potwi1erdzil najzupel.nliej wiatlo· 
mość dz1ieinn.i.kai ,,Matin", przyp11sując nati.;· 
raln!ie socyaliistom zasługę uniiknię-::ia woi· 
iny. Ostatn!·~o zapiowiadiaią, że urzedow-0 
,nastąpią n~ebaiwem w:yjaiśn~enia w tel ipra· 
w.ie w parlamenaie fraocuzlldm i an&!',el· 
Slklim . 

Z Węgier. Położenie jest d.otą:ł nic 
w.yjaśnione. Cesarz Pramdszek Józer od· 
bY'Wia c:zJęste k01nifer.encye ze swymi do· 
radzcami w sprawie kw.estYl[ węgiierskiei. 
Dzi1ś w czwartek będziie mal znów posłu· 
chanie we Wiedrn:'U prezes milnistrÓ\Vl fe· 
jerwar.y. 

flilirp mówil dalej: 
- Jesteś panu si-01strą Juliiaina Ve«lda 

da.me, 1niepr.a:wdaż? 
- T a:k pairniie - oopiowłe<llzia{ai ™ 

bryela - i on mi to wilaśnle pow(ledzim 
że }eżeU oiiaruję imoie uslugi painli ba 
wej, być może będę mia~ai sxczęście b'Y 
przyjętą. 

- Julian posył:aiąc tu pamią, prmwd'7J 
wą mojej matce .wyiświad!czył p-rz:ystuge 
to d~elny cbiłopiec, pełen sercai i' który {>a 
.nią koicha! z czułośdią prawdlziwiie brate , 
ską... MówLą.c o paini,, nie usta~e w p0 
chwałalch . 

- Bo paitrzy 111a mmie oczami b1<a:tt„ 
- rzeklai młoda <l'Ziewczy111a z uśmiiecheJll 

- Kochai painią :i szainutie - mówfl da 
lei P1mp - ,sz.czegóLnliej dla: teigio, re 
w.ięcej o.di 1ni1ego p:oczudai obowią,1Jku mt1 
śai .dla rod2ioów, podtziwi:ai pani poświęce· 
nliie się dila .n~.ch. 

- Niebezpi1eczne znajomości i z.le ra· 
dy chwvlorwo zb.ity z drogii· mego bra~ 
- odrzeklai Gabryela. - Na szcz.eś 
zmiie:niil Slię oo zupet111ie„. ba1rdzo byla: 
SZlczęśJl1wa, Zdl'ahazlszy g.o talkilm, jakiitn 
dzi!SiaJ. 

- Jub'1an. dla mnie jest ni,eacenion1Y, i 
go intel1igenicya: zastępuje to, cz.ego 
bra!k pod wz.gilędlem w .ylksztakernia„. 
byt tatle wychO!Wainy iek ty pami. Sk 
poz:yic,y.ai, którą przy mnie 'Zlajmuje, VfYS1. { · 
cza mu, podczas gdy panii -god:ną jesteś 
wyższ.ego stanowiska... Naitura .L wY 
wat11ie u.czY1ni~y z iei'e:bi'e kooietę świa 

Gaibryela z.airumien1i'ła się znaWU· 
Ach! 1panie„. ---- wyJąlm~ W1 

szaniu. 



Z Czech donoszą o nowych st:m.:iach 
ludnościi czeskiej z niemiecką. Niemcy 
'1tsz.ęd"Lie zachowują, się wyzywająco. 

Z Hiszpaułl. Król Alfons udal}e się 3 
pafdziemika do Berlina, gdzie starrfe 6-go 
i zabarwri dni pięć. 

Z Roswi. Streik w Moskw~e f0zsze
rza się i ogarną? Już także warsztaty ko
le}OW.e. 

Z półwyspu skandynawskiego. Sejm 
oorw.esk~ przyjął ugodę pomiędzy Szwe
cyą ti Norwegią zawartą "'" l(arstacie . 
Szwec:ya: odwołuje wojska z obwodów 
nad .graniieą sz.wedzko-norweską i f10Zpu
szcza do domów rezerwa marynarki. 

Z Watykanu. W niedzielę oJliyłJ s,1 ę 
na dzieidizi6cu Watykanu igrzysk.i katolic
kich towarzystw gimnastycznych \\ e 
M'lo~ch. Wzięło w nliieh udzi.it okolo 
150 gimnastyków w najrozt1 !at tszy~!1 ko
.&tyumach. Ciekawe to widowisko. o<lbyl0 
się tam z. pewnością po rnz p:ern·szy, jai\ 
[Watykain Watykanem, a śwlia1dlczy mo, że 
obecny chwalebnie nam painując.v 01-:'il'..: 
/,w. rozumie ducha czasu. W·i11.r ~. że 1 o
warzystwai giimnastyczne mogą ~ .ę przy
czyn ić ido szerzenia w młodzieży p rzyw:ą. 
zainia doi I(ościiola, poleci-I ks : ę7,om towa
rzystwa talk.ie zakładać i niemi !:•IG J p.:.eko
:wać . Myśl ta przyjQła się h 1 ~·uzrJ Jobrze 
ł <lzi ś katoliickie towarzystwa gimnastycz
ne robią poważną kionkurencyę tego roidza 
iu towarzystwoon bezwyzna··1 owyn~ lub 
' '.:pro-st wrogim I(ośc~lotowi. 

Z •wlielklim zapa1tem przyjmowak lu
dinQlść rzymska katolcki.ch ;,;Amnastyków, 
którzy z swymi dU'chorwnymi pr~z cnmi na 
czel1e prz:oo Ojcem św. defilowali. Nast~
pnne odbyły ·sl:•ę zna•komite popisy, które 
O}aiec św. gorąco- oiklask1iwat Odhyi·y SiiQ 

ta:kże '\YspainLale reje ikotowników. Na 
zakończenie najlepsi gimnas'yq klękając 
przed Ojcem św. odb!';eralti z rąk jego na
.-grod'y. Przedstawiaielow/i swego rojtin
nego miasta, Weneicyi, }}0!0żył Ojcie;:; Ś\\' . 
1rękę na bujną jego czuprynę i1 glaskal Ją, 
co wyw1olalo grzunącc okrzyki wzrusza.nej. 
do glęhi pubt•cziności. Na zaikollczi:m1e ud
bylai ~ę ogólna defilada'. 

Z róiny~$.ł stron. 
Ber I i n. W sprawie strejku w za

kładach elektr,y:c2211ych odlbywaiją si-ę dz;is, 
w piątek p.onowille r()(k:owain.ia pomiędzy 

.Przedstasw/tdielami robotników i praoodai~ 
:wców. Jei)di: inie nastąp.i u·g1oda: bicz.ba 
bezrobotnych wzriośni1e o dalsze 60 tysię
.cy, któryich zamierzai wykluczyć z praicy 
związek w:laśc.ioielL fabryk metalowy.eh. 

Gera. Zanosi się na waLkę w przemy 
śk; tkackLm sasko·-turyńskim. W Gera 
wypowied'Zliet~ robotnicy pra:cę w 4 fabry
kach. Miejscowy zwJią'ze\k pr.aicodaJWłców 
. .zagroz\'1 noibotnik·o.m, że jeżeli nie będlz.ie 
mógl awy.ch fabryk utrz.ymać w ruchu, 
wówczas 13 b. m. wyipO!W/.:edzona zostainie 
praca robotnikom wszystkliich fabryk na 
27 bm., a rw nastęi:mym tygodniu 1I1astąpi 
zamtkJni.ęcie wszystkch fabry\k mjescorwe
~o zw.iązku pracodawców. 

Z Łużyc. Germainizacya za pomocą 
szkoły uprawiają Podtobn1e iak w, Pol1sce 
także na Luży.cach. „Corttbuser Anzeiger" 
dothlSli, że w. szkołach, dOl iktóry:ch uiczę
szczeją d;zi.ec.i łuż.yczain, 111rie umieją.ce po 
llll.lemiooku, przeszlo 100 miejsc nauczy.deł
skch w obwodzie regencyj1I1ymi frookfurts
kim n&e jest obsadzon~ch, b-0 nauczyciele 
zmuszeni dzieeii, nie. rozumieią:ce p.o n1iemie 
oku, u.cz:yć w tym języku, wzbratniiają się 
·µQlSad taim przyjml')(Wać. 

l(s:iążę Ferdynand Radzwiłł, prezes 
}(olai polSJkiieg.) w parlaimenciie ,11iem1eck~m. 
pod~i'satny jest jako jedlyny Polak pod. ode
zwą utworronego tu przez. NnemcóWl-kato
·ltków. „001!111ite zur A'bhaltun.g wissen ... 
schaftliicheir Vartrage", lmmitetu wykladów 
lllaukuwych, które tu odbywać się będą o<l 
paźdzf erniika rb. do marca rp. Przyz:naie
my że 1W10lelilbyśmy prezesa Kołai parl.a
me~famego wiidzieć ·czynnego w życiu i 
pracach polskiiej koloniłi Berlina, któ1 ei 
przeci:eż jest członkiem. 

Tak pisze MDzien. Berl." 1i, ma zupełną 
racyą. 

Leodyum w BeJg.ii. ~odak nasz p. frain
ci.szek Anidlers uz.yiskail ·zloty me<liail na tu
tejszej wystawie powszechnej za praice w 

· <lziale fotografii fotografii. Miasto to lkzy 
170 tys. ·mi·eszkańców, praiwie wyłącznie 
fraocuzów. Słaiwnem jest z fabryki wy
borowej broni1 ·palnej, której prze
szło 800 tysięcy sztuik w świiat bywa wy
sylanrych. W mieście tern zńajduje się ~
że ooiwersytet i akademie di}ai handlu i dia 
rolnictwa. Mflo nam, re znów jednego z 

rodaków naszych zaszczo~-000 złotym m.:„ 
dałem. - Prawie na każdem polu nauki, 
sztuku i prz.emysfu rodac.yt nasi zyskuj<\ 
w.ybitne stanowiiska, -Okazując, że nie ir
steśmy lu'Ciimi tak niekulturatnYl)'I1i, jak nas 
haikaityści przed świat-em niemieckim '..)
czerniają. 

Petersburg. Pomeważ w środkowyd1 
gubernliach rosyjskich był ni.esłychainy ni~
urod7.ai, zagraża ludności tamże 7.am : Ł
szkalej nędiza i nawet głód. Rząd p(1S~a
nowH przyjść w pomoc, że wyznaczył 
7 550,000 rubli. Z tych wydanych ma by"ć 
2,437,000 rubli na z.akupno ~h1eba dla 
sprzeicl'aży po cenie kosztu - 10,650.WO 
rbl. na paszę dilai .inwentarza. - Sumy te 
nfle są zbyt wielkiemi jeżeli. się je rozlic:zv 
na· wielki obszar kraju, ale jednak b~d:.\ 
one sta1nowily pewną ulgę - jeżeli nie bę
dą przechodz.ily przez ręce z1odz\eiskkh 
czyn o·wt11ików, jak się to dotychc:ns w 
R()syi dz4ało. 

Rozmaitości. 
Dzieci japońskie a dzienniki. Paryski 

„Mati,n" zarn~eścil bardzo wdzięczną nlu- · 
straicyę. J estt-0 fotograf.iai blyskal\vicz:na 
zdjęta na ulicadh Tok:b, a prz.edstaiwiająiea 
gri.omadkę dizieai. japońskich, wy.czytującą 
w11aidOtm\Ości wojenJle ze znalezionego 
dziiennika. NLooce111ionym w ruchu jest 
chłopczyk, który trzyma riozbo.żon,y dzJen
n&, z poza któreg-0 w diole wy1staie- mn 
nJ1cwnele z drobn iutki,ch nóżek, a w górze 
krótko iatrzyżona gfówka. Obok stoją dwa 
boba, a z poza pjileców makai zagląd.ai \V 

dzienn:k 1nliewiększai od niieg.o Jap)06eczka, 
mającai już jednakże wł.asy wycz.esaine w 

Daje to id'o pcw.nego1 stopnia miarę 
czyte}nictwa dziennJków W1 Ja'l)OUllii pod
czas wojny, o którem p~sz.e koreisponden.t 
tbikltjslki inowo.j·orskiiego „Suna": I(ażd'y z 
dzjennitków tokijskich potroił i1 poczwórzyl 
swój naiklad. Niektóre dzi·ennilki podniosły 
się stokrotnie w lkzbi;e p·renumeratdrów. 
Obliczają, że faibrykainoi papieru w Japonii1i 
zar0ib11Ii piod:czas wojrny ni!emal tyile c.o, za
zrw;yczaj w dągu lat 10. Niiektór~ch dni 
uhice w Tiok1io były dlJSlO.\v:nie poikry~e 
dz1ienniiikami, kupOiwanymi prze;z pubłicz
no-ść, następnie PtO prz.eczytainiu rzucaITTe
m1. Dzienne zapotrze.bowarnie dzienników 
wynosalo w 1na~gorętsz.ym czasie ogótem 
w przedągu dwa mi'.Jil()ny e,gzempla1rz.y i 
to tylk0i nai samo Tukli1oi wraz. z .najbiiższ.e
mi miastami~'. 

Jest to j-eden więcej u Jeden z cfokaw
szyich przyczynków dlo dzńej6w tyilko co 
ukończonej wojny. 

Rocznice narodowe. Ubiegly miesJiąc wrze
sień 0 1bfitywal w dni, pamiętne dla naszego J1a
rodu. Najważniejszy jest dzień 12-go września 
w którym to dniu przed laty 222 rycerstw~ 
polsktie wybawi.to Niemcy i caląi .Europę od 
nawaly tureckiej. Zbytecznem zdaje się być 
obszerne omawianie tej chwili, tak pefoej chwa 
ly dla narodu naszego; boć nie ma niezawodnie 
niko~o wśród nas, ktoby nie wiedizia.fi o królu 
Janie III i o jego wiekopomnem zwycięstwie 
pod Wiedniem. 

Mniejznaną jest inna, droga dla pamięci 
naszej rocznica, przypadająca na dzień 27-go 
września. Jest to rocznica bitwy pod Kirch
holmem, gdzie chwalą o.krylo się wojsko pol
skie j wódz jego hetman Karol Chodkiewicz. 

Minęlo w tym roku lat 300 od tej bitwy 
pomiętnei. 

W obecnych czasach wszystkich oczy 
zwracają się na pófnoc, gdzie naród, nte chcąc 
dlużej znosić „samoorierczego" rządu za po
mocą rozruchów, buntu, spisków ~ bomb wy
walczyć chce sobie konstytucyę. Niema pra
wie dlflia, gdzieby gazety nie doniosly o krwa
wych walkach ulicznych, o zamachach, areszto 
waniach Hp. w RY·dze, Mitawie, Dynaburg-u, 
Pskowie i innych miastach państwa rosyj
skiego. 

Nie od rzeczy tedy będzie przypomn!eć, 
że tym krajem kiedyś -zarządzala Polska i o 

· ten kraj prowadzita wojny z Moskwą, a na
stępnie i ze Szwecyą. 

Kraj ten, dziś do Rooyi należący, graniczą
cy vd pólnocy z zatoką Pinladzką, od zacho
du z morzem baltyckiem, od poludnia z Ltwą, 
przed kilku set laty nosil nazwe Inflant. Pier
wotni mieszkańcy tego pólwyspu zaliczali się 
do szczepu s.lowiańskiego. Lagodność i Jobro
dus.zność szczepowa spraw.ily, że i<ra1 posie
dli ~nnJii, bądt wyniszczywszy pierwotne plemię, 
bądź też zamieniwszy ich w niewolników. 

łHstioryk polski Adam NieruszewicZ! tak o 
tern pisze: 

„Około roku 1158 przybywszy do nich ku
pcy z Niemiec, mianowicie z miasta Lubeki, dla 
szukania zysku handlowego przy ujśoiu r7eki 
Dźwtiny siedlisko sobie zalożyli. Nieostrożaość 
Inflantczyków w pozwalaniu Niemcom pierw
szego tak niebezpiecznego dla swych wolno
ści kroku, iawnie się pokaziala. Wkrótce ci 
przybyszowie z: okazalej prz.ycz:vny rozsze
rzenia chrześciaństwa, pomnożywszy sie w 
lud i w bogactwa, zbudowali miasto l~y~ę i 
murem le obwiedli. W postępie czasu, t.:5tano-
wiem tam zostali przez biskupa Albrechta ka
walerowie mieczowi (Krzyżacy), na ksztalt 
owych w Palestynie zakonów żOtlnierskich, ja
koby na powszechną obronę Inflant przeciwko 
Litwie d R.usinom, do kraju owego wpadaJ,wym. 
Atolt ci obrońcy i towarzysze, stali się c:eż
kimi panami tOSzukanych pozorem mieszkań-

ców, kiiedy pobudowawszy na miejsc1ch zuol
nych warowne zamki i zlączywszy się z pru
skhni Krzyżakami, panowanie Niemcom swoim 
i sobie utwierdził. Mistrzowie takiej duchownej 
kawaleryi cafa, tę wolną prowincyę do p..>
sluszeństwa przy\vfiedli, starożytnych miesz
kańców piernię prawie db szczętu wygubili, 
wprowadzając Liczne z Niemiec osady, krzewiąc 
swój naród, nadając mu prawem dziedzicznem 
bogate wlości, a ludzi krajowych w chlopstwo 
nliewolnicze obracając". 

Ze slów tych widzimy, że w lnilantach 
tak samo, jak w innych kraJach slowiańslctch 
Niemcy pod pozorem szerzenia chrześciań
stwa, rozpościeram swe panowanie. 

Lecz postępek ten nrle przyniósl blogosla
wieństwa . Inflanty staty s>ię krainą niezgody 
Walczyły ciągle stronnictwa i partye o P'ier
wszeństwo. w rządach. Walki te spotęgowaty 
se jeszcze, gdy zawitała tam nauka Lutra. 

Tak g-nębiony wewnętrznemi zawiklaniami 
kraj udar się wreszcie pod opiekę Pols:<i, któ
ra byfa silna na zewnątrz, a rządy jej wewnę
trzne odznaczaty się to •lerancyą i wolnością. 
Na ~remie jej siedział wówczas ostatni z Jagie
llonow król Zygmunt August któremu w roku 
1561 wiel~i mistrz Kawalerów mieczowych, 
dobrowolnie ze sta1~ami i rycerstwem swojem, 
podda! pod berto piękne Inflant kraih1y. 

Piękne to dla nas wspomnienie, bo dowodzi 
jasno, że naród polski, choć bitny, n~gdy nie 
prowacdzif wojen zaborczych, a kraj polski po 
\\'.iększaf się na mocy dobrocwolnych ugód, dzię
k1zasadom wolności ~ sprawiedliwoś~i. które 
byly podstawą rządów w Polsce. 

Tak w roku 1386 Litwa polączyJa się z 
Koroną; tak w roku 1454 pruskie prowincye 
pod daty się I(azimierzowti .T agiellończykowi; 
tak Zygmunt August bez wojny 1i krwi rozlewu 
zdobyl Inflanty. 

Pozazdrościli sąsiedzi Polsce takich wpty~ 
wów pokojowo zdobywczych. Opieka nad 
Inflantami kosztowafa Polskę dużo krwń. Na
przód Moskwa zapragnę/a zagrabić Inflanty i 
dobrze jej się musial1 opędzać bohatersk1i Ste
fan Batory; zaś za panowania następcy Zy
gmunta Wazy zagrabić je chciafa Szwecya. 

Książę Karol Sudermann, stryj Zygmunta 
III. nietylko pozbawił go tronu szwedz.k1iego, 
ale jeszczie dla (>kazania oczywistej przewagi, 
chcfat odebrać Polsce Inflanty. Sejm polski 
pnwierzyt wówczas administracyę Inflant, jako 
i prowadzenie wojny ze Szwecyą Karolowi 
Chodkiewiczowi. Okazalo się, że wybór byl 
jak najlepszy. Chciaf Chodkiewńcz zawrzeć 
ugodę ze Szwecyą, lecz butny książę Karol 
Sudermann nie chciat ustąpić ani na wlos, żą
dając oddania calych Inflant. Lecz za tę bu
tność spio.tkata go kara, jak ongi Krzyżaków 
pod Grunwaldem. 

Dnia 27-go września roku 1605 zmierzyty 
się wojska szwedzkie z polskiemi pod Kirch
holmem i doz.naly sromotnej porażki pomimo, 
że na jednego wojownika polsk'iegio przypadato 
4 Szwedów. Forteca Kirchholrn oddalo·na byla 
od miasta R_ygi o 2 mile; zbudowana zostafa 
przez Meinharda, pierwszego biskupa inflant, 
który będąc mnichem pierwszy do Inflant przy
byl z kupcami niemieckimi dla przepro.wadze
nia wiary chrześciańskiej. 

Książę Karol Sudermann tak byl butny, że 
przed bitwą już rozdzielal tupy ze zdobyieg0 
oboou polskieRo; tymcnsem cał'y obóz szwe
dzki stal się zdobyczą Polaków, nawet wszyst
kie sprzęty ks~ążęce, pomiędzy •nimi drogocen
ny kredens srebrny. - 8 tysięcy Sz·wedów le
gfo trupem, kilka set wzięto do niewoli, zdo
byto 60 chbrągwi i 11 dzial. 

Stawa tej bitwy rnzeszla sie po calym 
św;ecie. Monarchowie winszowali Chodkie
wiczowi i dary mu nadsylali. Papież Pawet 
V. osobnym listem wyrazi! mu osobliwszy 
szacunek. W samej zaś Polsce odprawliano pu 
bliczne modJy na p.odziękowariie .l3iog1· za zwy
cięstwo. 

Tak to Bóg w niedościgniooych wyrokach 
Swoich często poniża dumnych, a pokornych 
wywyższa. 

Tow. gimn. „Sokół" w Rauxel-Habinghorst 
W niedzielę 15 paźd~i,eirnika odbędlzie 

si.ę roczne walne zebranie, więc }est l)orzą
danem, ruby jak naiJw<;iększai liczba.i dJrulnów 
się stawała, Ponieiważ będzi,e obór nowe.go 
zar7..ądu. Wydział. (3) 

Baczn-0ść Rodacy z całego okręgu Llitgen
dortmund ! 

Zebranie To.w. św. Kazhmierza będ•zie 
w nie'd!Zlie!lę 15 października zairaz po m .
bożeństwde. - Sala ipowfanai być pelnai. -
O godz. 3 po pot. jest ~abaiwa, nai którą 
się c.aiłą olmi:1cę wołai. Rodacy przyspie
sz.ajaie tam siię uweselić, w będą dudy 
skrzypce, trąby i bas, a kto się-wytańczy, 
P6'idzie dlo domu wczas. Na tę j·esiein1ną za
bawę z,apraszamy z. całego okręgu wiarę. 
O Łk.z.ny u.dział w zalbaW.tie wszystkich Ro
d!aików .i R:0da·czki z ca.fej otkoficy prosimy. 
Zaibawai IQdbędz:Le się na siali p. Spechta. 
Tow. św. Kazimierza w Liitgendortmund. 

Koło śpiewu „Harfa" w Wanne 
donosi swym czło111k-011TI, 'i .ż III. kwartal
ne zebranie odlbęd1Z1i1e się w niedzilelę dnóa 
15 paźdz.iemilka o godz. 4 po pot na· sali 
p. Kottmain111ai, ul. ~arlstr. O jak najlt•cz
nfe:jszy udZJiał w zebraniu uprasza ~i-ę, gdlyż 
są bardzo wa1Jne sprawy do załatwienia. 
d·otyczące naszego Kota. (2) 

Uwaga: Posiedzenie zarz.ądu 00.b~
d11ie się io godz. 3 po poł. - Lekcya śpie
wu odł>ęcl'zte sl~.ę jak 'Zwykle. O Uczne i J 
punktualne sta/\vienie si~ uprasza. Zarząd. 

Tow. gimn. "Sokół" w Ober-StyrUlll ' 
podaje swym druhom <io wia<lomości, Jż 
w ni~ielę dnia 15 paździennika odbędzje 
się zebranie nadzwyczajne zaraz po \Vlel
kiem nabożeństw:-e o godz. 012 przed pv
ludruiem. Jest pożądanem, abYi się druho
wł.ie jak najliczniej stawili, bo są bardzo. 
ważine sprawy do załatwienia w sprawi~ 
przyszłej naszej rocznicy. Go·śdie1 mil<f 
w~dzfani. Czolem! · Wydzfał, (1) 

BACZNOSC! 
Posiedzenie komisyj dla zmiany regu

laminu wyborczego, w przyszłą niedzielę 
z powodu ważnych przeszkód nie odbę
dzie się. .'" j 

APOLINARY WOJCZYŃSKI. 

Wielki tviec w Do rtmundzle · 
odbędztie się w niedzielę, dnia 15 paździer
nika o godz. 5 po poi. (zaraz po polskiem· 
nabożeństwie w kościele św. Józefa) w 
lokalu p. Schafera, ułica Leibnitzstr. N3J 
wiecu omawiane będą bardzo ważne spra
wy, które każdego Pofaka na -Obczyźnie 
interes.ować winny, przeto liczny udział 
Rodaków z Dortmundu, Ewing, Dorstield, 
Horde, Huckarde., Derne, Scharnhorst f 
całej okolicy uprasza się. 

Na wiec przybędą mówcy zamiejscowi. 
„ZWIĄZEK POLAKOW W NIEMCZECH" 

Uwaga: Uprasza si1ę pi sima polsklie O' 

p0•wtórzeni•e powyższ.e.go ·ogł1o•sze1I1\ia. 

WIEL](IWIEC POLSKI W SODINGEN 
odbędzie się w niedzielę, dnia 15 paździer
nika o godz. 12 w południe, na wielkiej sali 
p. Engels (dawniei Borgmann) przy ulicy 
Mont- Cenistr. 

Rodaków z Sodingen, Bornig, Holthau
sen, Gerthe iJ okolicy uprasza się. 

Mówcy zamiejscowi przybędą. 
ZWIĄZEK POLAKOW W NIEMCZECH. 

WIELKI WIEC POLSI(i W STEELE 
odbędzie się w niedzielę, dnia 15 paździer
nika o godz. 04 po południu w sali ł>· A. 
Lamrich'a, ul. Berlińska 58 (Berlinerstr.) 
Na zebraniu omawiane będą ważne spra
wy dotyczące Polaków na obczyźnie, prze 
to o liczny udział Rodaków z Steele i o
kolicy uprasza się. 

Przybędą mówcy zamiejscowi. 
ZWIĄZEK POLAKOW W NIEMCZ.ECH. 

Uwaga: Uprasza się pisma o pow.tó
rzenie niniejszego ogilosze11ia. 

WIELI(I WIEC POLSKI W WITTEN 
odbędzie się w niedzielę, dnia 15 paździer
nika na saU p. Henkel, (Wilhelmslust) ul. 
Crengieldanzstr. nr. 38, o godz. 4 po poł. 
Na wiecu omawiane będzie obecne połote
nie Polaków, dla tego liczny udział Roda
ków z Witten, Annen i okolicy bardzo po
żądany. 

Przybędą mówcy zamiejscowi. 
ZWIĄZEK POLAl(OW W NIEMCZECH • 

Uwaga: Upraszai się o powtórzenue 
pOIWyższego O'gloszeinia;. 

WIEC POLSI(I W BUSCHHAUSEN 
odbędzie się w niedzielę, dnia 15 patdzier
nb o godz. 4 po poł w sali p. Trautesa. 
ul. Lindenstr. 191. O liczny udział Roda- 1 

ków z Buschhausen i okolicy uprasza się, 
gdyż omawia.ne będą sprawy, diotyczące 
każdego Polaka na obczyźnie. 

Przybędą mówcy zamiejscowi. 
ZWIĄZEK POLAl(OW W NIEMCZECH. 

Wlec Zjednoczenia zaw. polsł 
Wiec „Zjednoczenia zawodowego polsk." 

w Altenbochum 
odbędzie się w nied'iielę, dniai 15 paź<lzier
n~kai IX>• poł. o 5 godz.lnie, w IokaLu p. Baclcs 
<fu.Win•ej Stratling. Na parzą<l!ku dz.iemnYm: 
nowe prawo górnicze, obór kandydaitów 
dlO wydziałów robot111iiczyich, ora.z inne wa 
żme sprawy. Liczny udZliail pożądany. 

„ZjednoczenJe zawodowe polskie". 

-·Bacz n ość Przemysłowcy 
"IV Bruchu, 

Don-est się, że kurs książkowoiśai. w tvwa
rzystwie przmyslowiców się ro.zpocząl. 
I(to jeszcze chciatby brać udz.fat z człon
ków, lu.b też icli żony, może przystąP,:ć, 
Nieczl•onkowfo tylko za wiwsem <lJo towa
rz:ystwia mogą brać udzial. Przyszła Iek
c.ya kursu od'będzie •się w piątek 13 paź
dziernika: tego roku wieczorem o godz:. 9. 

Kurs zostaje udzielany bezpla.tln;e. 
(1) Zarząd. 
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Firm a 

Schuhwarenhaus 
Gebr. Dirsch, 

Hera.a 
ul. Dworcowa 162 BU.ltofltr. li!. 
Najwięks.r.y i najtańszy dom eprzedaży 

dobrego obuwia. 
Codziennie nadchodzą pr.aesyłki~obuwia 

zi•owego; buty do roboty, trzewiki do 

N boty, buty do ja.zdy po bez konkuren -

cyjnie t~nich cenacA. (1-10) 

GOSPODARSTWO 
około 1 O mórg pszennej ro U I. kl., dom 
ma!§yw murowany o trzech pokojach pod 
cementową dachówką, chlew i stodoła mu 
rowana pod papą, rola wszystka w kupie, 
w gruncie młszkanie, w wielkiej wsi, przy 
szkole i kościele, pom~ędzy 3-ma dwora
mi, jest od zaraz na sprzedaż. Cena ku
pna 1600 talarów, wpłaty 400 talarów, re
szta stała hipoteka 1 własność na długie 
Jata, od miasta Kępna 5 km. 

Zgl·()jszenia przyjmuje: 
Jan Sowiński, Kempen i/Posen. 

Te1efonu nr. 39. 

GOSPODARSTWO 
18 mórg pswnnej roli, 2 morg1i1 ląki, dom 
masiw mur·owany pod dachówką, chlewy 
i stodola mumwane pod papą, z wielkim 
owocowyim 'O·grodcm, ·inwenfa.rz 3 krowy, 
2: wszystkiem zborzem, !które pozostaje na 
gruncie, \V wielkiej ws1i, blisk·o kościoła, 
przy szkole, od mi1asta Kępna 6 km. Cena 
kupna 2000 talarów, wpłaty 800 tala.irów, 
reszta Mpoteka i w~tasniość ·na dtug'ie lata, 
po 4~ %. 

Zgl.oszeniia przyjmuje 
Jan Sowiński, l(empen i Posen. 

Telefonu nr. 39. 

RESTAURACYA 
w bardzo dobrym btcgu, w powiatoweni 
mieście, jest od właściciela z wszystkieni 
urządzeniem bez ustępnego od zaraz lub 
Nowego Roku do wyd.ziierżawienia. 

ZgJ.oszenua przyjmuje 
Jan Sowiński, l(empen i Posen. 

Telefonu nr. 39. 
~~~~~~~~~~~~~~~ 

~ Donoszę ~zanownej Publiczności w ~ 
~ Rrueb· Hill„rht>i.te, il: dnia 3 paźd21ier- m 
~ nika otworzyłem nowo założony ~ 

~ skład towarów kolonialnych. * 
~ Sprzedaję po 'a.nieb cenach. Prosr:ę Sza.- ~ 

nownych Rodaków i Rodaczki o poparcie ~ 
~ mego intereau. 
11: Z l"zacunklem 

~ Andrzej Maćkowiak ~ 
~ w Reklinghausen-Siid ~ 
~ (Hillerheide) ~ 
~ ulica Jlernerstrasse nr. 193. (1-3) J{ 
~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Uac:inoeć ITec~enkorf ! 
Z powodu, iż wy.ieżdia.m w struny 

rodzi•me wyprzedaję bar; zo tanio wsy,y
' atkie rzeszy iiak kuchenne jak dom'.>we. 

Fr. Kołecki, 
Buscbweg 15. 

• 

w 

~~~~~~~~~--~~
Cze I a dni Ila krawieckiego 

possukuję nitychmłaat na et1tłe utrudnien'e na 
tydr:ien lub od aztuki. 

laJclech Szymański, 
krawiec męs\i 

w Wanne, ul. Bahnhofiltr. nr. 12. 
~~„~~-~~~~~~~~ 

Zdatni podróżujący 
pr.11y wysokiej prowizyi potrseboi. 

111. Llebenf eld, Bocbom, 
Kahrnrstrasse nr. 2 L ( 1-8) 

Służ a 
umiejq('a doić krowy znajuzie dJbre i przyjemne 
miejece. 

J. PI at te, 
ro~nik, 

U cberruhr p. Steele. (1·3) 

Ustawy 
dla tewe:r•:r•tw 

"'7ke•7wa 

SHnownym Rodakom w ESSEN i ekolicy donoaaę 

1przejmie iż otworzyłem dnia 15 sierpnia 

prędko i tanio 
Drwkarała 

„Wiarusa P~I· 
skiege" 

skład cygar i papierosów. 
::_____ Mam także na !!kła.daie --

1 aski, fajki, portmonetki, cygarniczi, karty polskie 
z widokami, papier z polskiemi napisami itd. 

Prosz.t Rodaków o ła!ka.we poparcie 

Wiązarki 
r; polskimi napisami i ta
nio poleca ,,WlARUS 
POLSKI" w Bochum. 

Wincenty Szumniłowski, 
w Essen, ul. Stoppenbergerstr. nr. u. 

oooooooooooococoooooooooooaoo 
· Młoda panienka 

majl\ca chęć w7uct}Ć się w składz:e gal4ntf\ryjnym 
i w księgarni, moż~ •ie zgbsić. 

J ó ze I I> a n i e l a k 
w Wanne, 

ulica Bahnhofstmsse nr. 80 a. (1-3) 
·1 ooooooooooooooooooooooooooaao 

Przeni )!łn.m me pomieszkanie z 
Jlohłin1hause11 do Walfne, ulica 
Hofitrasl!le nr. 3 l. w domu prz~dsiębiorcy 

furmane1.t p. Tscl1ope i polecam się ł.is„a

wym względom Szan. Polek. 

Ko ring, 
akuszerka. akuuerka. (1·2) 

Za tnseraty ri reklamy redakcya w 
nie odpow;iada. 

1111 

Elementarz 
dla dzjeei uczących się w 
szkol tylko po niemiecku. 

Baczność! R« daf'y ! Baczność! 

DA O nie 

ale za tanie pieniądze sprzedajemy wszelkie towary jesienne zimowe które we wielkim Yvyborze 
świeżo nadeszły. 

Materyę na suknie ód 45 f. metr, barchany kol. od 30 f. metr. 
Bielizoę, krawaty kapelusze, maciejówki itd itd. Clapki szakuły dla towarzvstw i wszel-

kie inne tl•wary po bajecz .ie tanich cena,·b. 

Jiamy teraz na skłatłzle gotowe nbran a. 

Lenartowski & Talarczyk, Herne ur.1~~~~:!~a ';7. 
...., Ceny nizkie lecz stałe. 

l s ebli 
znajduje si~ 

Gelse:a.kiroh 111HU. l n ul. Wannerstr, 24j. 
Bufut dt,:lJo?ry pccz. 

c.d .13.i m. Specyalność : C· łk 1ite urządzenia mieszkalne. S.afo-alerka, 
69 m1ik. 

&~o.fo. do rl!eczy, 
3G mrk. 

Maszyny do gotowania i wszelkie sprzęty kuchenne za gotówkę na odpłatę. 

Ziwiercia.doł Lu1lro z l'!U.fk\ 
ezkło krya11l.t,;. we, • t marek. 

38 marek. 

f las e wa1 szt at tapicerskie. 
~- Przy całkej wyprawie potrzebujegz Rodaku 2i '/, wpfaty. 

Lóik<' z materacami 
.&~18 xnrk. 

1Cr.eeełko 
6 nuk 

Stół &o w;rcią&Mli• 
IG mrk . 

Kanapa r; pok1'1clem fantazyj
nem 4G mrk., 

kaaap& pluez,Hfa ł2 •*· 
..A..uglel1ki• ł \Kitar& m i. '.erA ~a. mi 

. Gł nr'!. 

w !li 

Za cf tuk. nakla~ ii redakcyę od powłedztatny A 1' to n { B r ej s ki w Bochum. - Nakladem i czcionkami WydaW11.ictwa uWia rusa Pofakłeg-o" w Bóchtim. 
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• CodZienne pismo. ludowe iła Polaków oa obczyźnie, poświęcone .oświacie oraz sprawom narodowym. politycznym i zarobkowym 

• 

codziennie z WYtątldem dni poś~tecznycb 
- ta kwartalna na poczcie i o listowych wynos[ 

fen.. a z edooszeniem do domu 1 mr. 92 fen. 
Polski" zapisany jest w cenniku PoCztowym I lllłe 1121 za 11111 I DJczrz111 

Za inseraty płaci sie za mieis<:e rzadka drabne~• dtuk.a 
ogłoszenia zamieszczone przed inseratami 40 fen. J{to 
czesto oglasza. otrzyma rabat. - Listy do "~sa 
Polskłe1ro" nale~y frankować i oodać w nich doKtad-

" r- ~ --'I k• t } • h"' l'XI • / · p- zna łeDl „ . w insc nr. ...o. r:ry &dree piaZ\Cego. ~oplsów ..i~ nie zwraca„ 

Redakcya, Drukarnia i Księgarnia. znajduje się w Bochum, przy ulicy Maltheserstrasse. Adres: t,Wiarus Polski", Bochum. - Telefonu nl' . .t414. 

qod.zice polscy! Uczcie dzieci swe 

mówte, czytać i pisae po polsku t Nie jest 

Polłkiem, kto potomstwu swemu zniem

o~ się pozwoli. 

Z wypadków data. 
POSEŁ KORFANTY ZWYCIJ;ŻYL W 
KATOWICKO-ZABRSKIEM ZARAZ W 

PIERWSZEM GLOSOWANIU. 
Zaira.z~ pierwszym aita!ku zd:o!byl~ Pio-

łaty Wi Karowickio-ZabrskJem większą po
łnw;e oddanych gł'osmv dllaJ swego kain
diyda>tai, który otrzymal okolo 11 tys. glo
sów wilęcej jak przy, wyborraJCh w raku 
1903. 

Minister handlu Moeller ustępuje:. 

Ołośny z powodu. u:ldad.ów o kupno 
ząJd~ towarzystwa aikcyjne.go ,.łliber
nta" ~ 'll pOlWiodu wiefildego strejku gómi
czewo młnister haindlu Mooller ma zamiar 
ustąpić·. Bi.erze dym!isye podobno ~lóWillie 
z p<Jrwoou „Hibemi.ii" pod nadlskiem bar·o
nów kopalnianych. 

:Przypusz.czają, że nast~pcą jeJg\OI zo
stanie obecny prezes naczelny Prus Zachot. 
dnich, dawniejszy naidburtrnistrz Gdańska 
p1 Delbriick. 
Japończycy podejmują uroczyście maryM 

narzy a~ielsktlch. 
· AillmiraJ angielski Noel, jego sztab i 

1000 dhl-Opai zatft01g1i angielskiej eskadry 
a~ytyckiej przyby1h 12 b. m. raaro oo To
k5o, gdzie ich powitano z niezmiernym 'Za

pałem. 
fe)er.wary ma zostać ponownie prezesem 

ministrów węgierskich. 
W Wiedniu utrzymuje się uporczywde 

Pogłoska, źe w niedlzielę oglosroną zosta
nie PQll()IWna niomina.cya: balmna Fejerwa-
rego na prezesa ministrów węgilersk'K:h. 
Jak cwriiadomo baron Fejerwary ustąptlł 
przed kililromai tygodni•ami, poniieważ ce
sarz Franciszek Józef zgodzie się nie 
chciał na zaprowadzenie powszechnego 
glm.oiwaniai na W egrzech. W'ldJicmie więc 
po ostaitni.ch dośwfadczenfach godz~ się 
Rra11Jci~wk Józef na• projekty FejerwaregiJ. 

T e!efi ramy .. 
R ej i c a (w gubernU witebskiej). U 

i'eWJtej niewiąsty narodowości litewskiej 
aresztowanej pod zarzutem kradzieży zna
lezlo110 w koszu podróżnym 48 bomb. 

l: o n s t a n t y n o p o I. W Hauran 
Przy Damaszku w Azyii mniejszej wybu
chło powstanie kilku szczepów, Hczących 
razem około 80 tys. dusz. 

P e t e r s b u r g. Car przywrócił kil
ka praw odebranych niedawno Finlandyi. · 
n _ .!M' _ SI _ .. TW?' • w 

Zwycięstwo na Ślązku. 
Dz1ielnie- sp1isa1i suę Polacy narodowcy 

na Slązku. 
O w.yniiku czwartkowego gl{)IS;()!Wania 

otrz~liśmy bowiem Wt piątek rano na
stępująicy telegram pryrwart:ny: 

„.Korfanty 22,793 głosami wybrany, 
centrowiec otrzymał 8642 gł., liberał 7469, 
socyałista 4500". 

Przy w1yborach głównych w roku 
1903 otrzymaM w okręgu Katowice-i.Zabrze 
'W' piierwsze:m glosowaniu p. l(orfanty 
11579 gl., centrowiiec Letocha: 19719, so
cyalista Morawski 10 041, Jiberal Schnei
~er 3042. 

l(andyidat poilsiki, otrzymal ·w:ięc olbe.c
Jrie llC> upływie' lat dwóch wt pierv;sziettn 
iZłOSQwaniu pra!Wie Jeszcze raz ty.Je ~ro.-

sów, przybyło mu bowiem według dotycb
cz.asowycll obliiezeń 11 216 głosóW!, cen~ 
trowiec stracil 11 <177 •głdsów1 sucyalilsta 
strad.I 5541 głosów, nartomia~t liberał zy
skał 4427 glosów. ·Wyn!ik gfo·sow~ jest 
znamienny pod wielu względami. Z ra
dośqrą wirtamy ogromny postęp jaJkit zro
W nich na;rodowy :w okręgu Kat-OłW.i
drol-Zab rskim. Cześć ~ ch'Wlala1 ludowi 
polskiemu na Slązku zai tak .d:ziielną prace, 
której skutek 1nze:szedl wszełkie oc:z.eki
walilial 

Sromotną ponieśH klęskę centrową 
wszelkJQh OICDcierui, ai ni·emniej i socyafiści, 
:którzy; się wszyscy, ·z pewnością takiego 
wyniiku gloso.wainia naJmniej spodziewali. 
Kandydat centrowieów ks. Kapłtza: wolał 
beZU'stann.ie, że kocha: ludi, na.i w1ie'oalch pol
skicll zareczal, że 1kocha Polaków, nai wie
cach niemilieckkh, że kochai nilemców, przy 
-czem z.arwsze ibyi do tylai przezorny, ·iż ni ... 
ikOlnu nie zdradziil, do jakiej wła:śd'wie za
.Ucz.a się narodowości. 

Wyszedł na tern obludnean manewro
warnLu kandydlat centrowy Jak Zablock'i na 
mydłe, g~Yż owe 4000 iglosów, które pr2y. 
byly Hberalowń-hakaityście pocfuocfizą z 
p:ewnorścią oo nfi erni ecJdc.hi centrowców. 
Zarażeni hakatyzmem centrowcy: wtoleli 
ock:łatć glosy swe zdieklaoowam.1emu w:rogo'
wu Kości{}fa, Nberaloiwi dr. Voltrowi\, jaik 
ks. Kaprtzy, legalnemu ka.nldydatowi pairtyi 
centrowej, poniewa·ż ks. Kapiiza zarzekał 
si.ę, uż będzie jako .ce:ntroiwiec broni.il praw 
ludu polskiego. 

Z nl\enawiścl ct.o Polaków unieważnili 
centrowcy W! parfamenicie mainida.ty pp. 
Brejskifbgo 1 Korfantego, o!becniie 00.J irrn 
lud polski za to IQdprnwę, ia>kliej się z pe
wnośdą nfo spodziewali, ai we wlasnrym 
o.Dozie skompromitotwali . s:ę centrowcy 
przez mzfarr:J\, w,skutek .którego, część glo
smvtall.a na liberalai dr-a V:J1ltza.. 

Tak t-01 już zaJWsze .byrwa: Kt{)1 pOdJ ~il111 
diołiki k1opie, sam w inie wpada. Lepiej 
prarw<l!ziwości przys·łorwi'a centGIW.cyi na 
sohie doświadczyć nie mogli jak świeżo 
w Katow:lcko-Za·brskieim. 

Przyibytek głosów, które obecnie pa
<l.lly 1Tai posła J(orfantega, skfada .się z glo
sów, które dawniej w częśd (5000) paidły 
na SIQcyalistę. w części (6000 )n.a cent:rJ„w:
cai. :Rozbud1Z:O!l13! świadlooliość na.irodOIWa 
W.obylCll obo'z-01\vi polska·emu przeszf·()' 11 
tysięcy nowy.eh wyborców. 

Swietne zwycięstwo w l(atowiic:kio
Z~brskiem przyczyni się niewątpUw,ie d~ 
coraz większego1 mzbudzenia ducha! nar-Ol
d-Oiweg•o wśród ludu polskiŁego na Shlzkui i 
naipełnb radlQścią i nadzii'eJą wszystki1ch Po
lakóW1 na całym obszarze ziem po-lskrlch i 
na, wychodźtwie. I(:aimień z se.rcai spaJdl 
nam wszystk:m, którzy z taJk wielk1im niie
J)Oikoj em wycz·ekiwaliśmy owej tatk WaiŻ
n ej chwni. 

Dla teg.0i z tern wlitększy-m z:apatem 
winszujemy obecnti e rodakom naiszym na 
Sląz1ku zwyiCięstwa ! 

„Górą bracia nasi na Ślązkll !" ~ 

W sprawie stanowiska Polaków 
na obczyźnie 

przy wyborach ści§lejszych w &sen. 

które podldlal krytyce poznański „Orę<ID
wniik" potrącając także o „Gazetę Toruń
ską" i „W.iarU1Sa Polskiego", pisze obecnie 
„GaiZeta Toruń·ska": 

z \\ry.wtidów „Orędloiwiniika" zdaje się 
wyn·:kaó, że „Po.Iski Centralny Kornitęt" 
W-Ogóle sr-ę ruie zaJmowa.ł sprawą wYOOJ"ÓW' 
ściśledszyich rw Essen, jaik ni'e zaimowal sie 
vzyboram" toruńskJmi i wcale mu: z tego 
n.i~ roh§(rny, zauzutu., bo wk:lo'CZil'iie ~l 

waZ.ne pow.odry natury zasadnkzej czy tak~ 
ty~znei, aby się za~boiwal biernie. Je.żeli 
„Orędi,)Wlljk" J'łisze o postawieniu zasa
d'Y!, że w podlobn:yoeh wypadkach, jak w 
Essen, należy głosowae na centrowica, to 
my o uchwaleniu takiej ogólnej zasady n:oe 
Z!g'O/ai nie memy, ai śmie'my nawet twlrer
dzic, że takJei uchrwaly wogóle nie b;ylo, 
a przyna.imruej nie z.ootala' ona podlana do 
publicznej wia<futmooci\. 

Skom zaś ami n:iei mai stałego przepl!Su, 
że Polacy w, wyboraich śdślejszyieh \Vlszę
dziie obowiiązani bez kdmpromisu, nie p.ro
szem i: nie dzi~kQWani, glosować na cen
trowca, anii też je<lyn::i.e upowairui.iany do 
xarwJheraru.a, kompromi~ów 1i,Polski Central
ny Komitet Wyborczy" nte uznał potrzeby 
wchodzenia w ko!mpr<>ailIBy, przeto ~
boroom po,lskfun, o .ile PJCzuwaild. się do o
oowiiąz:ku kar~ J soHdalffiości narodo
wej, pozostaiwak~ tylko usooięci.e się od 
udz.iaJ'll' ·W waJce. między stronnictwami nre 
mieckiemi . 

Jeszcze }e<l'n"1' uwaga. 
„Orędo-wnik" powfada, że „organiza

cya: wyborcza w ·Westfa!i.i jest zupelnłe 
ro2'11.ruźnliona". My rnie wiemy, ile w tern 
twJer&.eniu jest prarwdy, ale jete1ti „Orę
downik" ma pewność, że tak jest list::>mre, 
t.)I powrnien także IX>Wiiedizieć, kto to przez 
di\Va: lata pracował usilnie, żeby wszyistko 
w; Westfalii t>rzewrócić oo góry nogami, 
zburzyć wszelkie organi.zaicye naszegio 
wychodiźtwa:, podkopywać powaigę tatm
tejsz,ych komitetów polskich a: zn~esfawić 
ich twórców i kierowmków ku wiefkiej ra
d~1śd wyidawanych w W estfałi'i przez 
Niemców pol~ki·oh gazet gaJCi'zinO!WYch, któ
re wszie1kie paszkw1i.le nai prz.ywód:zców 
p0Jsk.i1ego ruchu narodlolwegoi skwapliwie 
przedruko.wywa~y. Jeże!D teraiz skutkd tej 
- mądrej i patryiotycznej - rOtboty uia
wniily się przy wyborach W1 Essen - i je
szcze gdZ'ieindiZ'iej - to chyba najmniej na
leżaloby się temu dz.irwić w P01Zna!11iiu. 

Prace księży Smtow.skJego i i1ssa, 
oraz kierowników „W!a·rusa BoJskiego", 
a1 prz.eldewsz.ystki·em zabiegi całego zastę
pu uśw:1adomionych narod<)IWO i obdairzo
nych w.idkim zasobem rozumu i dobre·j 
woli robotl'llików polskich spraiwaty R()da
ków naszych w Westfal.ii i Naidrena w za
stęp, karny i soUidarny, który bud'z· :~ sza
cunek u swokh i dhcych. W śród sw.oiiich 
znaleźli siię przecież Ju<l'zie, którzy 'Częścią 
przez jakiś fantastyczny obrachunek poli
ty.czny, częścią przez za;zid1rość li chęć ZY,
sku w;nieśli zarhieszani·e WJ szeregL wy
choid.źtw.a. - I( to wie, czy idwaidz1ieś61ai lat 
wystarcz~, żeby odbudo~ć, CJ onJ przez 
dfwa1 laita zburzyli. 

Bo.lesne to na<l wyraz, .ą.le prawdziwe. 

Polacy na obe~yźnis. 

Ze spraw „Sokołów. Donoszą nam: 
Ostatniai wycieczka Sokolów z Westfam i 
Nadrenii cbo Wuinte:rswyk wi łfofandyi: udaila 
się naidsp-odz·iewanie dobrz~. Urządlzil ów 
zlot okręg X, którego przewoidlniczący 
druh Barański ~ naczelnik ()kr. druh Ko
chowicz z Wanne niie maro :rniellJ trudu, 
aby zlot przyszedł d-01 skutku, za oo im 
się UZ'nan~e należy. 

Jako goście przybyli · talkże dlruh<Xwie 
z dkręgu IX d VI[ Szcz·ególnte okręg IX za 
staraniem swego prezesa dh. Zmudzińskiie.
go z Kaistrnpu staw.il się hcznie do ćwf
cze1f 

Obyi druhowie na calei iQIOCzyźnie gor
JiM.iie popieraJii Sokola, aby się rozwii}al 
~ie jak najpomyś1ndej. Druhom, któ
rzy si~ db urządzeniai tak pięknej wycie-
-czki przyczynili, czOlem ! Dmh. 

Zamęt w Austryo„ Węgrzech 
gra ro~ potwafną Wl -polityce bg'ólno
europejskJej. Zastanawiając siie nad ostu.. 
nimi V:W~b poLifyicznymi, pisze wi tej 
spraw1e pomjlędzy .ilnnemi wiecteńsk! kores 
l>OtRd'ent „ Ol. N air." : 

Uważny obserwator polo.żenia: między 
narodowegQ musial zauważyć wystlki go
rą~owe: :<1YP1()11llacyi n:iemieckiej~ by na 
fuooamenc1e pokoju w. Pvrtsimouth zbudło
wać nowe trójprz:ymierze francuslro--nlie
mieck0-rosy}skie. 

RO:SY~ potrzebuje duio pienuęctzy, tak 
<furo, ze ich tylku Jedyna Prancya ~e 
d~tarc~ć. Gotow.ai zatem podip.isać z 
Ndemcaiiru, jeżel1 w przec~gu1 kilku lat ®"" 
s?nie ~ilka mlitiard!ó'WI, wyc~gnliętych z 
lcieszem kapitaUstóWi n~eakiich. A Pran:
cya!? Za dUżo pożyczyt,a; Rosyii (10 mt
l&ardów frk. czyli dwudz.Lest.ą część całego 
majątku n.airodmvego), by ryzykOWiać 2 

dJńą ~erwanie. Wewnątrz minowana P'.l'U:Z 
sekc1a:fZY, wolniomuJarskiJch, którzy zajęli 
parol n1a1Wet na. zrujninwan ·ie armii, jest o
kazem oorodu umier:aqącego. Jej budmva 
pań.stwowa pęka. Odbieżeni przez Rosyę, 
b.y~1by zdani na laske i n:ielaskę Niemaec. 
Pójdą tedry: za :Rosyą w objęcia Niemiec 
Staną ~ię naprn\\~ę sart:ra})ią,, zależną oo 
wskazowek z Berl na, ura't11ją się przecież „ 

dio ·czasu przed pogromem. Me '\vi~. 
że na skinlienie Prusaka: będą musielli: ma
szerować, gidzie ich pośle wolatryunnfait<:J
ra:. 

Niemcy tworzą .nowe trójprzyi.mie
rze przedewszystkiem dlatego, by rue d:>
puścić do sojuszu .ainglo-fr.amcusko-rosyj
skiiego. Mają przedeż plany daleklie. W 
soduszu z Rosyą zabexp.ieczen.L od zachvdu 
dzięlkii uwkorzeniu francuz.ów bez WQi
ny, sama groźbą wojny w maju, 1905 _f,, 

mogą się pokusić o plany ·si.ęgająice dałe
kl()i. Toć mona1r.cJ1lia Halbsburska b~ie 
naprawdę he.z; sojuszników. U jej graniicy; 
zachodtniio1-pólnocno-wschod:n:liej będą staly 
piolączone sojuszem: Niemcy zawsze r>ra~ 
gnące: zaioikrągleń swych granJc i RoSjYa 
która tan!im, laitWYITI., tryumfem ~borcz~ 
chdalaiby polWletmvać klęskę w Azy.i. . 

Czy w talkiem polożeniu mi ęd:zynaro
d.oiWelm i dyinastya ~ madziarzy zechcą je
szcze: d~ugo ,prowadzić SPory rac:ięte, które 
oslab[ają odporność mooarchii? Czy isro
tntie cizynn.ikJ decydująice myślą o gwalto
wn ej rekrutac,y,i, która nai szereg lat unie
możliwilaby zawarCli·e 1>0iJ.roju na Wę
grzech? 

Morie prędzej, niż sądzą m'diony hi
dz~, przyjdzie do zctw1arci.a k-0:mprom~su , 
który na•nodowi Madiz.iarskfomu przyzna 
prarwo narodlowego zorganizowania anmtLlJ, 
w praiktyce natomiast jeszcze na: d!ugie, 
<l'lugie lata. pozostaw ii armię nietkniętą. 
Należy sJę sp.odziewać takiego ob11otu rze·
czy nawet w polskim 1interesiie narodowym 
Wszelkie zmia1ny gwaltowne, jakieś ' nowe 
iprzein~cz.enie karty Eurnpy bylyby z sta
nowiska polityki narodowej polskiej sko
kiem w próżnię. W chwiiLi obecnej ii w o
becizych warunlkach JJ()ll<>żenia1 polskiego 
narodu. 

TyLk.o. wrogom Austro-Węgier zależy 
na utrzymaniu dalszego w.rzenia: i d01pro
wadzen:aJ zatargu do starcia oblanego 
k~ ofiar. 

. Ziemie polskie. 
Z Prns l.tehodnich Warmii i Mazar 

Z Grudziądzkiego. . W :Rogoźnie zmarl 
w ty.dh dniach staruszek, naizwJskiem Ja
sionowsld, który liczyl lat 110. 

Podgórze. W oezrwarte!k po poludniu 
udtwaJ.Jinio na PQSiedizeniu radnycb ~ei„ 
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-Skich _~c. "''n"te.śe u_ rt~ w 
J\Wideypie o rianę ·OOtychczasawei poł
skieł nazwy Podgórz.'!! na :,Amberg4'. -
-BurmistrtJ Kiihnbaurn podiiiósł,_ te ja.kk.oj... 
--wiek nazwa Podgórze stata. sie dJa-.Niemr 
-"C.ów uta1rtą i jest im przyje:nmą, tO ntm.> 
. iQ na ~danile niemieckięgo obywatelstwa 
ustąpi~ musi .ni:emleckiej nowej nazwae••. 

Z WieL Ir Pezaailskieto. 
Ostrowo. Dv „Gaz. Ostr:• piszą z 

Qstrziesrowia: Pan A. W. Woon.iakowslci 
.raproshl gron.l osób na z~bawę ·prywaitną 
~ lokalu p. J oodryJrngo. Zabawa miala 
się odbyć w, zamknliętem kółku tak zwa
.n001 „Geschlossene Oeselłscłraft". Goście 
zebra.fi s:ię OJ 8 ·wiieczorem. Otlmlui pól d<> 
9 z.jarWJił srę burmistrz z 4 ża111d.a!Iitnauni a 2 
połkyantallllii i zabawy zakaiza1, poillieważ 
jest „publiczną" - dzieci i panie miały sa
·Ie opuścić. Zebrani nie staw.iali oporu i 
w przeci:ągu 20 mfout saJa byla pusta. -Pu
b1Lcż.ność rozeszla się częściowo 001 diomu, 
~ięśdowo ·do innych lokali. 

Ale a tam żainda1rmi! posz1ii za: nią, a 
skoro u p. Derin:gera ten i ów n.a odhJtni
·kiai zatańczyf kozaka, zaśpiewa~ lub z,ade
idsmowaJ stara.fi' Siit< temu przesZ1lrod1Jlć, 
-wxeszciie ii z. 1-0kalu p. Deringęra wisz.yst
}Qch g-0ści ·wtytprosili. U p. Pcliksal Wo ... 
tlnliakowskli·egv si~iało kilku panów, w 
iyłnym pokoju, i tam <lobijaITTo siię, lecz na
próżn.Q, oo drzw1i byly zamkn·:ięte. 

Towarzystwo „Sokól" w 1 OstrzesZiO
-w..d-e chciało u,rząid_izić wieczomlicę w nie
azi-elę 1 paźdzfi.ernika poltąiczoną z przedsta 
-wremem amatorskiim. Wnnosek przestano 
BQlicyi 20 wrześniai załączając manus
krypt sz.tukil w 1orginale. TrZYi dni przed 1 
~iernika: zaiądaino tlomaczeniia sz~. i 
teatralnej i mcmolV'gów. Za1rzącti oparł się 
iemu do!wio<lz~c że Uomaczyć nfo .pctrz.e
ouje i zaJączy;ł' manuskrypt manabogów 
pp polsku, 30 wrześnlia. Na: to otrz~ł 
zarzqd 8 bm. 00<llpOW1iedź, że pollicya nrn 
mialai czasu d'osy.ć, by przejrzeć mon10.logi. 

Poznań. Nicm:·eckie barnk4 na: uslu
tach kom\s,y.i ko1onizacyjnej. W „WieLko 
P.olamnie" opisuje pewien giospodarz, ja
ltue d10śwtiackzenie zmbil z ni~rnJiieckiemi 
bank.amn1. Był ani uid.~ial-01\vicem peWlllej 

Aaiś'Y niemieckli.ej, któr.ai zbankrutowaJa., i 
musiał rprzypa<l'aiącą nań część zapfadć. 
Dlai pokrycia swei grubei straty -zadągnąl 
notyczikę w in1nytrn banku ll!l,errniockilm. Ten 
w tenniruie zażądał spłaty weksla, a tym 
czasem nli ztąd rnr z ()!WądJ pocz,ętiJ się z:iai
~ kupcy nai gospodarstwo diając wyigó
nowaine ceny. ByH oni w~doczrr'.le dobrze 
P11f<Yntl()(Wl3J1•U, że ów gosp<l'darz jest W'Qi.. 
bee 5płaty; swiych zobowiązań 'Wł prz:y
klre'mJ PIO'lvżenfuu i chcieli to w.yikorzys~> 
.Ue si.~ otnytilt Skąd orli jednak o poll()l'Ler 

.nim ow~ g0spdarza. w;'edzi.eli,. że m~ on · 
spłac.i'ć W\ekse\ a nie może? Odpzy.wedź 

Panna 'do lowa·rZVstwa.-

~ to ~nie ~ -~ zbYt tr„\_ .. - ..., W ~ ąia$ ~J; że: .na_t~~ 
K~. Wfelłdem ł;JJ~ cz.kach, Jakie. pomni~z.ano przy drog~h 
~ą się tntef~ ooywt1tele. jak d<r w.. lesie; śtdl tylko naprsan~, że dlf()lg'amł 
oosr "O~. P.ol.", pomilthl przy,pcmmierua tenti d1od1Jić nie wolno. On też wcale po 
przez ks. proboszcza- od rozpocz~iaJ roku ~h w. lesie nie chodzU, ale tylko po 
szkolnego aż <10 ~iś ant ieden nie. byl u lesie. 
nauczyciela: ośwdadczyĆ, że życzy sobie, Sąd uznal słuszoość tych ·w:ywo@w i 
aby jego dzreclm pobierało rnrukę języka uwolnił go iod winy ,) kary: p-0-ikyjnei. 
polskiego. A ·Więc ani jednego Polalka nfo Ha • . 
lllla w K~ieniu, któryiby uznarwal poi.. . ~uka przezwane B1smairkhu-W... z 
„ b . n.n.J ,,. ..t-: . . h ruoostroznoścl spowOOo\\oral swą śmuerć 1.rze ę uczenia .r-" SALego u:aec1 S\V'Otc • . . 
eh b · 'edl' . . l'b b ć ha trzec~ pudlerz R-0bert FrvelLch, :wnaty lecz y a mesprawi rLWl musie 1 y Y - b d · · -
k tyśo' ·· b · · l'· b t l" k „·, ez Zl!etny. O<lwtózl -0n c1eplą szlakę w 
k
a. h I, zhe Y ~:C :rrue t 0 ywa et rzywm- m~kre miejsce, która natychmiast 'f) wiel-

s IC p0iC W-a11.C. tn' ,:. •• ~,:-- t pok 
. . . J\.'le.im ulJU\llJOlu rozprys1.ai ~ onegl() ale-

„ ~sc~owa. lli:J.a~~ się wedl~ gaze~ czyla ~ zapalila. Z jego u'brania pozootały 
mem11eokich, w DO>\~~l!eCle ·~~howskim, .wsi tylko strzępy. W piątek 6 bm. się to 
Brenoo \ga:zetyi niemłec:ki.e zapomniały staito przed polu{!niern, a w ,n:tedzielę 8 bm. 
~ompletnle, że przoo~rzoono ·nazwę tę na po polu:dniu nieszczęśliwy -zmarl. 
Języik Jrulturny - Briinn). Nliedawoo urzą-
dzi!l'o polskd-katob.c}ciej towarz.ystW\JI św. 
Józera. w.e wsi tej uroczystość. Krzev.r:i.I.. 
del kultury., nauczycieł główny Scbolz, 
zaikaz.a4 dZieciOm w;- uroczystości: tej brać 
udziial, wzgl-ędnie przed ściemnieniem s.i.ę 
udarć s1ę ido ctonru. M~mo to .pozost.aJy; dz.ie 
ai z rodzi:camil 4 częściowo il bezi nich ina 
miejscu uroczystoś<>t aż dQ goo·zimyi 11 w 
JIDCY. Z powodu te'glOl p. Scholz d'z.ieci za 
nieposłuszeństwo ·podcwrail. I oto wybuchl 
bunt. W śród starszych powstalo rJz~ 
ryczenie, a dziieci ośw,i1ad'czytfy na drugi 
dzień, że są Polak.ami:. Na~fail p<>dobno po.
zdrawiaty nauczyQiełu tyNm J)l()I polsku, ba 
jaikliś chJ-opiec szkólny rzuoif pod-Oboo na 
naucZ}'1cieła: ttellmarrna nai ulicy karmie
niem. Nau<:zyoiel nJa drugiiJ dmeń wybił za 
t-0! cht~ai, ai to:> d~to rodziCO'Itl iegio pold~. 
bno bardzio pożądaną ·spwboość idlo rozsi1e
wainiai wiieśici, że syn, pow.rócił poikrwawio
nyi ze szkoły~ 

Zaipano;wa.lo podlaiboo taicie naipręże
nie, że strnch pomyśleć - sam pan landrat 
musiał przybyć dio Brenrn1a1 us'poka1jać roz
gorączk()IWane umysły. 

A ks. Proboszcz:, któregio pan Jandrat 
kaa;a~ poprosić O• pomoc do uspolkojenia u
mysłów ośmiiadcz)ll~, że leiży; wi lóżiku. Po- · 
<l101bne historyjkli ma]ą się dziać w sąsie
<lnliich wsiacbii jak „Schl. Ztg." donosi. 

Ze Ślązka ,czyli Starej P.olsklo 
Wrocław.. Z powodlu naibycnai w,iel

kiich dóbr na Slązkui przez p. Tuchotłkę i 
Biedemnan.nai z rąk nie:mieck1ch narobiła 
prasai baikatystycz.na ogromnej wrzawy., 
Twierdzono }uż nawet, że z tego powiodu 
Zlalchwiiooe jest stanowisko nacz:elniego p.re
zesai Slązka p. Zedlitza. TY1I11JCZasem diono 
s~ „Kreutmtg." że to jest I1!1epra,wdą. 

Zabrze. Ladnie się bpoinJU pewien ślu
sarz ze Zabrza przed: sąicDem zabrskim nai 
G. SI. Na~-0!Żyła na niego poky.ai !karę we 
w:y·sokości trzech marek za chvdzenie po 
lesie w Sośndcy. Skazan:y; trzech marek 
nie zaplaci1, odwoluiąc s·i1ę do sądu. 

Chciała:byim <lntać do łi'Stu .c0tkolwiek ~e„ 
iTiiięd'zy .. ; 

- 1W~ele chcesz panb p-0sł.ać? - za-

Wiadomości ze świata. 
Z Turcyt Na ostatn:iem po$ie:dzeniu 

ministrów pod prze"W1odnktwem sułtana 
zap.aldllai uichwafa o e.uropejskliej .donóasłoś
ci. Mlianawide rząd tureCk~ jak j'UIŻ diooo
siłiśmy, P'Qlsta·now.il ooriucić wszelikie prn
pcmowane przez ,IT10CaJrstwai reformy w 
Mace'doniu 4 zarazem z.aiw.iadomić pat1stwa 
europejskie, że jest przyg-0·towainy na 
wszelklie śri0idlkf, jakiebYi p'Odjęly one wo
bec owej uchwały. 

Tio -postainow.ienrie jest w1ięc ze strony 
TurcYJi rzuceniem rękawi;cy calej :Eumpi.e, 
domagaijącej 1S!i-ę ~rowadzenia reform w 
Macedonii, a specyalnie Austryi, która na 
zjeźd121ie w M'iirzteg wystąpilai z k1onieczno 
śai.ą wprow.adzeniai tychże. 

Wobec rezolucyi Turc.Y,J ·ze stmny 
AutStro-W ęgier spo:dz·iewa.ne są bardiiiJ1 e
nergiiczme kroki. 

Z Francyi. Loubet przybywai dnia 20 
bm. <lJo Madrytu i zaibaw.~ tam dv1 25 bm, 
Wobec jegi01 przyjazdu, po.Iicya madry1cka 
już teraz rozpioczięla wyrdaJ.ać z Madrytu 
osoby; podejrzane o n~eżen'.le oo ob.nów 
anarchis.tycznych. Na cz.as pobytu Lau
betaJ mai być '\Vi Madrycie zaprowa<l.z101nY. 
potajemny stan oblężen!ia, aiby gQI zabez
P» ·eczyć vd ewentualny.eh zamachów. 

Z Tyflisu. Rzucono tutaj w wiielu miej 
s-cach rówµocześnie bomby. Jedna z tych 
bomb eksplodowala .przed kosz.arami! w 
pobliżu pałacu naaniestnfuka. Jeden k-01zak 
zginąl, 11 t0.dniosh~ rainy. W pob1i1żu in
ny.eh kosza1r rzucono. 6 bomb, z; których 
cztery ekspk>dowaty, przyczem trzej ko
zacy odlnie'śh rany. Tu znafeziono pewne
go Ooorg,iJczyb zabitegiO, dnne.go zaś Ge
orgJijcz.ykai aresztowano pod/ zarzutem rzu
ceruia OO:miby.. Inną bOlnlbę rzuoono: kolo 
trzecich ~Żar. - Trzech żolnierzy ()d
niosło raĄY. Aresztowia11iot pewnegl()1 Ar
meńczyJrn poldi zarzutem uidZliailu w. rzuca:-

ltił\Vatai sn~, myśląic o uwiięzilornymi., 
Panti de Garennes vostafa z synem sam 

nai ·sam. 
Powłdć Ksawerea-8 db Montepin. • '. py,tal Filip. - Cóż myś~sz o kuzynce? f- za'PY

talat baironawra, kładąc naO:sk ma ostatnie 
srowo. 

(i5) 
(Ciąg dalsi~). 

C z ę ś ~ d r u i: a. 
- Niech Shę pani skromnością nie unn· 

si - aiągnąf dalej mrod'y, bairon ~ !Il6Wii-ę 
~ oo myślę, i; żadneti W1 nrokh sito!Wach 
m~ mia przesady„. Nie jesteś ·pana, przezna 
czoną pozostać n.a za'WS{Le p<łlt'ln.ą do to
warzystwlal li. przyszłość, jestem pewny, 
~sie pan.11 wtieile niiespodzianek: 

Słowa; te sprawiły na: Oabryelii p.rz~-
kre wrażenie. 

Odnosi.Ila j,e do tych Wlidloków, któr; 
chwHo.wo jej się iUkaz.afy, tych marz.en 
~łaananyieh, zarwiedz.iooych n~iełil! ?o 
Raul.a de Chalins, oskarżonego :l uw1ę1.l!t04 

..._,,nego. · k ol · · - Mo.ie dziilecię - rze lai z tk! m pam 
<J.e Garennes - be,dzdettnYi się :Sta;ratil ·z 
ł'~i-pempoiprawi~, o He to od nas zależeć 

- będzie, mespra:wied'li'WPŚĆ ~ wzg~ęd~ 
debie„. Nie będzi1esż u mrne byna1~ej 
uwaiżanai za coś n:1źs.z.ego, ale za.i przy:i.a
·oiółkę, domową,. ' 

- Jakie pani dlobrą jesteś - za:w10-
.:laro tlzie-w1CZę - dziękuję Bvgu, który tu 
mrae zaiprowadziL Moa hi.edni oo<l2Jice 
ibe<lą bardzo sZ.c2ęśliwi... PozwoW mi pa
;ąli .nap~sać oo nich, napisać, nieprawdaiż? 
_ muszę ich za'WiadlOOló.ć o mojem szczę-

-"IŚciu. 
filip rzucił wyraZiiste spJijrzenli.e na 

l11atikę, która Qdp~1iiedziafa Gaibry~li: 
~ Up0wniam ci~ z oc.1otą mo1e dz.1c-

c.ię. Na;p.:sz it przynjeś rm lisL. Doo~n 
słów parę od sie?ie, któr.e pewno uczymą 
przyjenlllłOŚĆ rwor.m rod!z1ccm. . 

_ Wd'zięczWJŚĆ i-eh będzie \Vlelką .. . 
.zan)\YID j:.:~ ;. moja, pani baron'O'WO .. . 

- Sto franków, które otrzyma\łam od 
pant margraib.iny de Brennies. 

- B~rę na S>i.ebi'e przesfanie tych pie
nii~ - rzekła baronowa - pQszlę je w 
twio]em limientiu; a ty z.atrzyttnaj swioije sto 
frankówi" na tualetę. J estto maty pOO.'.a!m· 
nek na powitarnie, przyjml,j go p.roszię. 

Oabryełi oczy napeJllliły się lzamli. 
W wybuchu wdiięczoości 1schrwiycila 

rękę p.alili' de Oarentles ·E przy~~snęla ją do 
ust W1 w.ymownem mhlczenriu. 

- NaJ hK:>nor, ta mata mJ.głaby niełe
.dnegu rozczulić! - myślal Fillip. - Co oo 
mnie pragnę ją usxczęśtilW'~, zaślubiając ją 
\ii jej milioo-sn ! ! Gdyby z jiej ~Y. mfiała 
ją spotkać .nieszczęście, byłaby to szkoda 
praiwdzlilwa ... 

Slużący oznajmi.I, że d'aoo1 do stolu. 
M'looa dzieWtczyna zajęifa mliejsce p~zy 

stole, nawzedwko baronowej, obok fiiEi!pa. 
Ten; ostatnli tak byl pelen starań przez 

cały ciąg obiadu., że Gaibryelai dośw.i:adcza 
łat pewnego zaiklopotaniia. 

.Po obiedzie, któryt wyickłw.a:f< się je.j 
bardzo dłuig.ilm, na prośbę pantiJ de Geren
nes Sliadla <lJoi fortepianu ~ ·Odeigral.ai świe
truie ~tka 1sztu.k, ~ które spotkały ją prze
sadne pochwały matkt ~ syna. 

- Dzień byt eardzo męczącym dla 
cieblie, moje dzrl.ecko - rz.ekla nakcd.ec 
baronowa. - Idź już spoiczqć ieokmwiek. 
Dobrej noc;y i Oio· \\1i<lzenia jutro. 

Oabryela! podzięJmwafa baro111iow.ej, 
skłonila gloiwę przed FHipem i1 OO.szła: do 
SWegOI p{))koju. 

Tam riulcifa się na kolana, wznbsfa 
duszę ku rtiebu J błagalai Boiga1 doibrO'Oi i 
sprawiedliwościl, o wolność dlai niewinnego 
Rauta·, potem połorż.yfa ffi-ę na łóżku ·r ocze-

- Jest to matła ·osóblra prz.eślkma pod 
kaiżdym wzgl:ę<.tettn ! - odrzekl Rillip. -
Śliczna j.alk a'!OOrek rl1 na honor! ·bamdzo do
bru~ w:ychówana! Będzie zaichWycaiącą 
baron!OIWą dle Garenne'S. Jestem go·tiów 
ro.st.at jej najpod'dańszym mężem. Z two
jej stronry, moja matko, musisz mi pomiai
gać. 

- Bądź spok()(j.rry, nl:e zartedbam ro-
czego. 

- Llcz.ę na to, i życzę ci dobrej oocy, 
moja matko. 

- Kde<tyż cię zobacr:ę? - zaiwtafa 
baronowa. 

- Jutro na pe'W1IKJ. 
- A w;ęc do jutra. 
I fliNp udał si.ę w stronę ulricY. Assas. 
Gabryel.a, korzystaóą.c z otrzymanego 

poov.iolenia, na2ajufrz, napisalai do .do Mi
kołaja Venoo~ li jego ż·rutYi w Nanteu1l
pe.- ttaudcan; starafa s.ię wW10Cnli.ć, pocie
szyć biednyieh stairiców, zrupOIWi.aJdlając im 
sJ>()lk:Qjną przyszlQść iii względny idQbrobyt. 

Po skoń.czeruiu List zairbiosla parui de 
Oarennes, która rzekla ·po przeczytaniu: 

- DOOiam 1kilkai wyrazów <llo twych 
serdecznych stów, tak jaik d to rwcZQraj 
ob-reca!am... Wło..ię w lropertę bi1et stu
ira:nkOJWY· i poszlę wszystko na pocztę ... 
Czy jesteś za<lio\VlOlkxrtą, moje dzliecię? 

- Musiafabym być ba\rd:ro nrlJewcttię
cznąi, gdybym nią niie byla, - 11 pyitąm 
'siebie, Jakiim cudemzasilużytam: na tyle do
bra.ci z paini strony. 

- Droga1 moja. mala, masz oot' ~ 
bania się... n.ieJ>()OObna ~ me klochać ... 
Doiść d~ zobaczyć, aiby uledz · twemu 

.niu bomb._ Z o-ltien. <hvóclGkun~ ~\>l __ 
strzały. Je®a osoba~ raitlf:· •• O
koło ·~nocy p-rzedsięwzi~łot Uczne are' .... 
sztowania. . 

·Z Rosyt. Zwłoki l(onrlratenk!, <iź!ieJ:.._ 
nego. <>broócy Bortu Artura:, przew~l:!zfo.n-0 . 
zostalYI do Petersburga. W chwti'li .PJ·Z.Jl
·byciai zwlok nai dwVirieu ko-lejowym ob~ni 
bytf wielcy, książęta., czlonkow.ic rod'f:iny 
carskiej, WÓOi\V'a' po zmarłym jenerale, je
nerał Trepa.w, wielu oficerów, którzy wal
czyli w Pordie Artura1, o.razi wielu '&innych. 
oficerów marynarki i armii.il Po złożeniu 
wieńców na trumnie i po dlołkonaniu ·cere
monii relig·ijnej, udail się pochoo do lkia&to. 
ru Aleksaindra! Newskiego. - Pogrzeb od-
b;yl się z wJelką Vtkaza~śclą. w klaszto-
rze pO!kwipH' zwJiokli metropolitai Anton1usz 
pocz-em w krótkiej przemowie pcxlniós:l ~ 
sługi, zmairlego. Udzial pubfi'cznośd byt 
bardzll wiełki. Spokoqu Ińigidzie ni-e. zaktó
cooo. 

Z Węgier. Pos~edzenie sejmu 1w~gi~r
s.kiego, który jak już .dto1no~iMiśrny 00stat 
znóWi .odroczony dio' 19 grudnia, m~al-:> 
przebieg na:stępującY,: 

Prezydent Just zarządza, od-czytan1e 
reskryptu krółewskliego, odraczaj~cegJ 
Sejm do 19 grudni.a. (Ży;we przerywall1ia 
na lewicy). · 

Bosel Bairabasz: Wstyd ,i haińba 1 
Bosef Baithyanyi: Odzie kcmst;y:tucya ! 
Poseł Jut. Arndrassy: · Prze<l, przedAo·-

żeniem przygotowanego protestu, pozwo
lę sobie wypiowJed.zieć ki11kai slów <>, 1111- . 
zwyczaijnem postęporwa.niu rządu ~ 
wcale nie uważał za stosmvne stawk sk 
Wi paruamencie (Glosy•: O n\i są tchórzami!} 
Nie przy,puszczam, aby baron fejerva.ry 
nie mi.alf odlwagj stawić się przed ro:?Jgnie
waną w\łększość parla1mentamą, z.naitny. go 
bowtem jalko1 cztow~dka bard:z·o -0d'ważne-
go. Ten czloiWiek mia1lby od1w~gę sfawić. 
się tu W1 Izb.ie, o tern nie wątpiię, Jeżeli 
postąpił przeciwnie, jest dl()lwodem, że ba
ron f ejervary zresztą już raz zfożyl do
wód, że ·parlament sobie lekceważy, skore: 
w1brew. stanowczej w<01li parlamentu, dą
glę naim Siedzi na lkariku. Wszak rząid' nie 
jest wylącznLe sfogą Komny.:, jest slugą 
także nariodui oibowiąziktem jego jest sza
nowat. zaipatrywain.iai narodu. Protestuie
my przedi,w temu lekcew~żen:iu parł.amen.
tu przez rz.ą,d:, który swiem postępowaniw1 
zupełnie opuścil J)Odstawy11 legalne. Rząd 
1iczy może na to, że słuszne oburzernie par 
lamentu z-aiplędz~ kraj na drogę gwail
tów, że naród opuś~i drogę legalną. To 
nie n.arStąP'il. My d1cemy zw~yć nie 
wrzawą, ale s·prawiedliiwioścllł. · 

M'6w1ca wskazuje następnie na to, że 
mimo od'czyta.niia reskryptu królewskiego 
dyskusya jest dopuszcz:alną, nawet ·pOtrze
bn.ą jest uchwal.a z nasz.ej st00ir1y, bo nie 
wiem.y, cv1 jutm może nastąpić. Obecny; 

i- Oh ! pani, pantl ..• - wyszeptała Oa
bryekll zarurnie:ruiona. 
~ Tak, tak ... jesteś czarownką -

mówriJai dalej baronowa~ - J estto ffllezAi.w-0-~ 
dnai prarwda, a n.aj[epszym tego dQw.ode:tn~ 
że znają,cc oię dopiero odi dwudiziestu czi~
reth godzin, 1ko0cham ciię · juih ~ nilgdym się 
nie pocieszylai, gdybyś mnie opuści~ ~u 
sze mliteć wtiele do c!ebii'e xaufanlia, aby "tak 
szczerze mówić, ~ lat\VIOJ bY! ci p~yszto 
.na<l't1iyć mojej slabości - w.rem jedlt.ak, 
że piod tym '\vizględ'em mogt< być ~iną. 
Jesteś do&kooa~ośaią ... 

- Oh ! pand ... - powtórzyła Gabryeł.a . 
- .Mówię to co myśtę„. I nie Ja ·smna 

ta!lcte mam o tohhe zdanie... ~ltp' w. zupeł
oośC:1 podztiela moje z-apatrywarnte Się.„ 
uczuw:ru dla ciebie sympatyę głęboką:, <QPar
tą na rozsądlku, mów·illiśmy d~ugoi Q tobie 
WiCZOraj 'Wil"ecZlDfrem, nie ustawał "~ po
chwałach„. wyrażał się z taJkin1 og:nliem~ 
entuzya:zmem, że mnie samą toi 1.1ad~1~ 
bo zwykle jest spokojny, prawiie zimny~ 
ł n.;lgdy ·nie -Oade się porwać. 

- Pan fllilip jest ·bairdzo <lbbry, że tak 
się mną interesuje - wyszeptała O'a'
bryeJa. 

- ·Bodobalaś mu siie bardzo .ai tebl~ 
bardZJiet nnasz -praiw.l być z tego dtnm.ra" 
że mój syn ma nałurę poważną d· pratWą„ 
ladai cze.m się Tllie zachwyica... MU.ość ma„ 
derzyńska n.ie zaślepia: mn!ie. Wid-ze ~„ 
flipa talkim, jakim Jest rzeczywiście, niema 
niai śv.ió.ooie lepszego '3lIUi zaicniiefszego stwo 
rzenia. 
~ Taki:in1· też mnie slię wydawał.. panł 

ba rouOIW'O. 
-. Dow~ to, że umiesz ~&śdw·Ie 

oceniać hlid~.„ .Proszę cię, bądź pr?:Yi:a
ci.ólką. meg<> -syooi. 

- Już on: ma mój sza:cundc ij >Vr"~„
cz~. 



*-do. w~~'"Stk.i~o bO·w~ !est zd$Y.-· 
~ i-~ 'Wit;. ć'fy, ltd WSZ}"$tkO. u.te· 'Śest pier,; 
w~ akt.em trag komediyi, .pu któr'ęj na;-; 
sUn>i roZ\vi,ążanle Seimu. Zrobicie to, jak 
już raz zl'dibHiście, zwróćcie się ·x apelem 
<W narod'u:, ale potem '\\-Oli tezo na rodu rtiie 
usza:niUJecie. (Oklasb). Jest możHwe, że 
większość wróci do pairlamentu, a pMla
nren1 rr)e będ'Z'le zwo.lanyi, bo kto silę raz 
oddali z drogi legalnej, id'lai tego nie ma 
g.,ranic, który.chby nie mógl przekroczyć. 
protestujemy pirzedw, temu rządowti1, który 
@worlną grę .prowaditi z naj.świętszemi u~ 
cZ"uciasmJi, Korony 1 narodu. 

Następnie hr. Andra:ssy o.dczyfal u
ch~k>ey przez. opoziycyę pmtest. 

Mlowę An<lrassego pr11yjęto gfośnerrni 
ok,laiskami! i okrzykami EUen! Mówcy 
skladamo ze wszech stron gratułacyę. 

O godzinie 12 przetlp. Just ·przerwał 
pósiedzemu. 

P-0 podjęciu pvsied.zeniiai na oow-0 br. 
Tisza.1 oś'\.VJiatdczyl, że stronnlict\V\O liberalne 
n.ie będizi:e brailo udzlialu w d:ałs.z:y.ch o.bra
d~h i. IWi g'~osowaniu, pon:1ewaa Jest ro.a
nia, re po odmczeniUJ lz:by nJerrnro·żliwą jest 
dyskusya an.i uchwala. 

?.otem partya: liberal11a1 salę Opuści.iła. 
Poo. Mezoffy pona\.v:ia1 swój ~aiosek, 

postawiony 15 wrześruiai, aby królewskiego 
reskryptu n:re przy.i<lć do wiadomości· i ..cta
Jej obrad-01Wać. 

Ploi pofemice hr. Apponyii·ego z Tiszą 
i przylącenJu s~ę pos. Achima (soc. dem.) 
oo W'I1Wsku Mewffyeigo, uchwailooo wnb
sek Anidlrassego wszystk1irrnii glosami prze
cw Mezoffyego i' Achi.ma. Posiedzenie 
po 110'\Włi e p rz.e rw aino. 

Po podjęciu g"a1 zn.o!Vlu ratyfitk.Ywaino 
~-0rokół, paczem o godz. 1 po po~udnht 
il'Siietlzerlie zamknJięt.J. 

l róinytlt slron. 
.Wiece „Związkw Bolaków w: Niem

czech ", „Ziednoczenlia zarovudi01Weg.0i pols
klcigo" ,i inne odbędą Siię w przysztą nLe
ctfileJę W\ 25 miejscQJWDŚCiach Westfafii, i 
Nadrenii. Rodaków zachęcamy; dvi licz-
11egn u<liz.ia/lu we Vv"ŁSzystkidr wiiec.ach, o 
któryd1 blliższe sz.czególy zna}duJą się w 
ii'~bo~zeniiaich. 

W Hamme przy: Bqahum rozegraJ siię 
krwawy <l'rarnat fami1h'jny. Górnik Aug. 
~ubn posprzeczał się ze swymi: sz.wa;grami 
i poranil obydwóch ciężko nożem. Jeden 
ma P!lu:ea niebezpiecznie -zranione. I(uhna 
aresztowairro. 

w l(łrcblinde oobędzlie si~ p:o piołudn~u 
w, przyszlą ·rtie<flzfełę wiec „Związku Poil·a
ków" w; sati p. Pr. BOllhoffa<, a niei u p. 
Schumachera. Bliższe szczegóły w '\1-

głoszeniu. 

I(ołonła. Przy wyd~łan~u uciążliwych 
cudroz11e.mców z gramie państwa niemiec,
hlego <lziwJ11e się często1 wyda-rz.aJą przy
Pdi „Kol:ńische Volks. Ztg." w: nr. 787 
cbns» o naistępująicym wydarzeniu. Wdo. 
wa poddanego hotendierskliego nUeszkala w 
Prusach. PeWtnego pi~knego poranku o
tl'Z}"Im.łalł rozkaz opUsZCZJenilaJ wraz 1 dz i c • 
łmł gr.moc ;m1Qi11archlJi, a jakOI „uci~ż!Jwyc'h 
eudr.oziemcówu pirzetransportowano ..:a1ą 
rodzlinę za granR:cę łrolenderSlką i wJorwa 
zamteSzkalai w DinsperlOO wr ttolandyi. 
~ ~j nadstairszy u·roidrotnY! w Prusach 
~lszy do lait, zaimełdorw.ait się u wla• 
dzy 'WQjsikoiwiej holendersfki·ej, .wylkupil się 
Pd wiorska i pracO!Wa~ na utrzy1mamfle ·nat
k~. Naraz odbiera odl wladlz. pmsk~ch rOIZ
k~ stawienia się dO wojska! pruskiego. 
Zdzi1wiioln.y tern postęp()IW.allliem, że raz rY
daklny jako „ooiążi~ obeokrzjolwiec'', 
PóŻldej we:mrany do wypełiniainilal <llboW'ią
~ÓW· podldlanego, zaprotestowail piśmiemte 
~eci!wi taki:emr postępowaniu, term więcej, 
ie o'idlec jego do śmierci był poddanym 
~oten.dJerskim. Był jednak tyle ostrożnym, 
ze [ra.nicy pruslctej nie przekroczył, wie
~ że wladze mają :rowkaz areszitowania 
go, mimo :te g.wailtem wydali'ly calą rodz.i1-
~· M~ooy ten czlorwiek uda.ił się z tażaJe-
1\!eti oo hołenderskl:iego minfsterstwa 
SlJraw zagranicznych. Jak c~to u nas 
~brie vr.ypaxllQ zdarzaty si.ę, tytko, że 
!lasi rodacy inie znaidą ta~ ~art:wo min~tel"
st;v'a spraw zagraniicznycli, któreby się ni
ll)j ZaropJ:ekowalo. 

• ~ - Aresztowany tyirnt dnami dwukrot, .... 
nie Podldany ooJenderski. Niewenhu1s 
"nlósl w ostt"}'ICb slowach zażalenie ® 
V~kiego ml.ruisterstwa ·~ dolmaga się od„ 
~Odowania. 
. !'Wy". „Nowo:le '\VrernLa" dooo(: 

~lmster komunikacyi wydalł rozporzą<lze
~te o.kótnikowe, zabrani:aj~e przema:wtamia 
Il Urzędiników kolejowych w drug~iej oso
h~ ZalrÓWlrriO. do maGstr6'V11 ia'.k ro1botn..· 

ków :.~~~h naleiy-~ mowr.c 
,,w;Y'. · Takie samo J'OZp()ł'Ządrżenie '\\--Yda'-
~ da żaindarm~ kołełow:ej i na;zecn~ 
ków wo.ł owYclL r • • ; 

Czy strełk w zakładach eleł'try~znyc:łt 
w BerUnle si~ skończy -Oie wiad'Clmo je 
szczei, jednaJwwo2 przedstawiciele orgaini
zacyi ·i: czlonk01wie wydzaatu i mężowie 
zaufanfa uchwami w czwartek wieczorem 
zgiodzić się na ostateczne ustępstwa: praico„ 
datwców. L postainowm uchwalę tę przedło
żyć zebraniom strejkujących, jak.ie się od
bywają dziś, w piątek. 

' Berlin„ Poseł socyaJ.istyczny Bebeł 
w.?'gral' proces z rod:zliną pewnego byłego 
oficera bawarskiego, .który mu zapisał po„ 
lowę swego majątku, wynoszącegio okol<> 
800,000 m. 

Pewną aęść wygranej poowrędl Be
bel nai .cele swego stP0ru1ictwa. Za!rzą.d oi

trzymaI ocr niego 45,000 mr. na czele stron
ni:i!wa, z tych 10,000 m. nai rzecz robotnt
ków streJkujących. Zeńskliemu stronn~
ctwu socyaListycznemu ofhairowal 5000 m. 

Berlin. Dz~ennikom berlińskim dono
szą, :że na krąrowniku austryackim Pain-
h " " t er wtyibuchr bunt marynarzy" M:aryna-
rze oburz.eni na dkerówi z.ai zn.ęraniie się 
fna1 jeidinyrn z majtków, który, z tego po\V10-
du od'ebrM sobie życtie, miett zamortdowa:t 
kapitainai ~· killru ofkerów. Z austrya-okiej 
strony urzędbwej w.iadlomości tej zaprze
czaią. 

Ośwłecajcie sienie i schody! Przy 
nast~ący,ch coraz: d~użiszych wiJecz.orach 
zwraicarr:iy uwagę naszych czytelruików, 
rmilaJnoW:1oie rwlaściaieU i w:iiceigosipl()darz.y 
dbmów, ażeby pattniętal.L ·O ośwjecaniiu sie
ni, schodów li1 podwórz, gdyż za wszelkie 
nieszczęściai powstaJe wskutek braku lub 
wadłiwego oświeiceinii:ai sw~h domostw 
są wlaiścicl'.iele d10lfllów. przeidl prawem odpo 
w :\e:d:zialni. Niedawno t emu osądzonoi pe
wnego obywatela w mieście I(oszallunie na 
Piomorzu z tego p0W10diu n.a zapfacenie 75 
mrk. pewnej osobie, która z braku o§wiie
cenia spadła z schodów ·i moCJJo s ię potlu
klai, prócz tego musial zapladć jeszcze 10 
mr. kary; policyjnej ·i koszta sądowe. 

Wychodźtwo do Dan~ł. Rosyjski. kon
sul generalny w I(1QpeńlhalCLze, M. Ba
kunin, w spraw-01zdaniu: sWiem zazna
cza, iż Hczba wfościan z. I(rólestwia: Pol
skilego, uidaijący·ch s~ę na zairobek do Dainii, 
wzrasta oorocznie. .Wyichod.ztwo to za
częło S;ię w roku 1892 t w r. b. doszło do 
5,000 ludzi„ w czem wJększość lkoMet. 8 
miesięcy pobytu W' Dani1h daje 80-90 ru
b!L zarobku, ai niekiedy ·Wlięcej. W I(open·
ha<lize otwairto specyaln.y 1Jrant.or na!Jmu dla 
'\Ąrychodźiców z Królestwa. Pracują oni 
prz.ewaiżnre przy plantacyaich buraków. 

Ostatnie wia~domości. 
WYNIK GŁOSOWANIA W KATO:WICl(O 

ZABRSKIEM. 
I( a t o w li c e. Niemieckie biuro te

legraficzne ogłasza następujący wynik gło„ 
sowanla: 

"Polak Korfanty 23 200 głosów, cen
trowie;c ks. Kapica 8 842 głosów, socyali
sta Morawski 4 770 głosów, liberał Voltz 
7 627 głosów. 

Koria,ity zatem wybrany". 
1 Potwierdza się więc, co powiedzieli

śmy w artykule, że niemcy centrowcy, 
których głosy liczyć można na około 5000 
glłosowaU na hakatystę-Hberała Voltza, 
któremu też przybyło blisko 5000 głosów. 
Na urzędowgo kandydata centrowego ·ks. 
l(aPfcę, który starał się także) o głosy ludu 
polskiego centrowcy nJemcy nie głosowali. 

Nowy więc mamy dowód, czem dziś 
są niemcy centrowcy. 

Towarz. św. Antoniego w Ueckendorfie. 
W miedzi.elę, <l1J1iaJ 29 .bm. obchoozilmy 

srebrne wesele, na które szan. czlooków 
z; ·cal'ą ro&zin~ serdeczn[e ·zarpraszamy. 
(3) franciSzek Przekopowicz z toną. 

Towarzystwo św. Józefa w Herten 
donost swym cz.tonktO!m, itż w inliedzi:ele; 
dnia 15 paźd'ztiłemilka! o gO!dz. 2 odbę~io 
si-ę ziebrainie. O licznYi udt~ruł uprasza sie. 

. gdy.ż mamy ważne spraWYJ do zailaitwieaiia. 
Za.nąd. 

Kolo śPiewu "Gwiazda Jedności" 
w Oe,łsenkircben-Bismarck 

dion~i swtym szan. czitonkiQlm, i12 'Wi l1Jie
d.1Zielę dniaJ 15 paźdZiiern!lka: o godz. 4 po 
poi. odbęd2ile ~ k·wartatne rebrauie. -
Zarz~<l •i· rewirorowiei kasy Win:ni się sta
wić pól godziny prędzieL - Lekcyw śpie
wu odbęd11i1e sle o godz. 2. - O n-tcznYl u
dafi.al w łekcyr i zebraniu uprasm 
.(.1) Zarząd. 

Tow. śś. Piotra i Pawła w Bruckbausen 
donosa czloo.ko:m, którzy w1 niedzielę nie 
mogli' być odfotografowruni, iż w przyszłą 
niedzielę b~ie także fotograroowamre tyich 
czł-O!Il.ków, którzy mają niled'Z1ie.lę wolną. 
Wszyscy, którzy chcą być fotografowani, 
niech się stawftą do tQgrod'u p. Soltego1 o 
godiz. l po poł. Ołicun.y uwał prosi 
(1) Zarząd. 

Tow. św. Wincentego w Hoclthełde 
oznajmia SWY'fll czlcmk0tI11, jż zebranie od
hęd!zf\e się w niedzieJę, 15 paźdzń.emiGra o 
godz. 4 po poi. w k>kalu zwyklyclt posie
dzień. UpraS>Za S!ię czlcmików o liczny u
dziat, gdyż musimy ra.<lzić w1 sprawiie te
atru .i zabaWfy, którai się ma 0dbyć zai 8 
dni. Goście mJle w,iJd.iziani. Zarząd. (1) 

Koło śpiewu ,,Harmonia" w Rotthausen. 
Mriesięczne piO!Siedlzenlie odbędzlie s~ 

w iniedizielę, dnia 15 hm. o godz. 2 po po1. 
?udniiu. O liczny udział pro.s,ti 
(1) Zarząd. 

Tow. „Zgoda" p. wezw. św. Stanisława B. 
w Elb'erfeldzie 

urządza w niedzielę 15 października na sa
~i p. Berle, naroi.uluik Nord- i Kamapstr. 
wieczorek familijny, urozmaioOl'l\Y: humo ... 
rystyką i tańcem, przy, poJskiej muzyce. 
O HcZ111e przybyciie szan. Rodaków i Ro·
daczek z Elberfe.ldu 1i okolicy pr-0si 
(1) Zarząd. 

Tow. św. Augustyna w Rottb,ausen 
dooooi swyrrn cz.lionkom„ iZ w 1J1ie<lziielę, 
dnńai 15 paidz\iemikaJ odibędZie si ę. walne 
zebranie po polu<ln.i.u o 6 ·godz. - Posiedze 
n~',e zarządu i rewizorów. 1kasy Q1 wpóf do 
12 przed! południem. Zarząd. (1) 

Towarzystwo św. Stanisława w Herne 
di~no.sii szan. czł·onkom , że w ni;edlzielę rra
my wspó1ną Komunią św. Sposobnvść do 
spowied1Xi św,. w so&otę po pot odi godt.z. 3 
a w niedzielę rano oo 6. O gv'<iiz. 8, pod
czas Mszy św. przystępujem paid chorą
g:w\i.ą do KQ111u!I1~i' św. - Dot pomocy; słu
cha1ł1li ai spowiedzr przy·będzlie jes21cze jeden 
ksiądz polSikJ. (1) 

Uwaga: Po Nlutdn~ui po naibożeń
stwi,e polskiem będz\ie zebranie 0 1 giodrz. 5 
po polud!MI. O jak najlicziniejSzy udzia.t 
w KomutTllii św. i w zebrainliu prosi 

Zarząd. 

Towarzystwo św. Ignacego w Oberhausen 
donosi swym cz4-0lntom oraz RodakiOiJ11 i 
Rodaiczik0tr11 zamles.zkały;m w1 parafii• N. 
P„ M.., Jiż w. nliedziel~ o g-0tdz. 3 odlbę<Jlzie się 
zebranie w sprawie z:ałOO;enia Rótańc~ „ Y
wego ~cz.yz111 i niewiast. Na zebra•nie 
z.aprasz<ł! się. także wszystk'.ł <taiwniejsze 
zelatorki. Zebranie odbędzie s~ę na: sali 
pooiedzeń ·p. Kempke, idlawniej Hake. O 
Jkzne przybycie prosi, w imile.n.iu. du·szpa
ste~· polskiego ks. Schartego (1) 

fr. Perz, przewodn. 

Towarzystwo „Jedność" w Dortmundzie 
uwii.aldiami~ swych cz1t0nków, iż zebranie 
odbędzie:Się w n4edzJelę 15 hm. o glO<iiz. 
wpół do drugiej po psoludniu w łokalu1 p. 
Vossat, poni:e:Waż później sala będ!zre zadę
ta. Prosimy o rak najlicz.niejszry ur"zfal. 

Sotkol-Ołill wi Do.rtmundzije za liczny 
wspóluidlzia!l w naszej zabruwiie skladamy 
seIXl'eczne „Bóg ·zapłać!" Zarz~d. (1) 

Tow. św. Wawrzyńca w Recklingbausen-
Ost (Hillen) 

Zebrande odbęd:zie ·się w niedzielę 15 
października w lokalu pafiał Jorgensa1 o 
godz. ~. O lkzny u.d~.al slię uprasza 
czlon:ków .i gości.. (1) 

Mich. Dybizbański., przew 

Towarzystwo św. Jadwigi w Gerthe. 
W nieW;ielę, d.nja 15 paźd~iemikai o 

g-Odz. 11 przed pot zechcą si~ wszyscy 
.czlonJrowie zebrać w lokalu, ·P. SOkelanda, 
gdzie ·Wspólnie z.ostan!emy: 001f.otogr~

rwani. O lkme .ii punktualne preybyci~ u
ptaszai się. Zarząd. (1) 

Towarzystwo gim~~~„Sokół" w Dełlwłg. 
. W niedziele dnita 15 b. m. o giod.z. ~6 

odb~i:e się walne zebranie na saJiil pani 
Hesse. W.szystkkh czlonków. udmł~ po
żądany. Życzliiwych nam rodaków pr.:>si',.. 
my, 3!bY' jak naillczniej db gniazda naszeg><> 
się łączyli. Czo~emJ Wydział. (1) 

l(oło śplewu ,,Echo matowe" w Baukau 
oznajmia szan. czlonkom, iż lekcya ~
wu . .)dbędzie się w niedziel~ dnia 15 bm. 
o gooiz. ~ 12 u p. l(oppa, a zebranie ot goą~. 
4 po Pol. Czloiikowie winni się wszyscy 
stawić, taksamo ci, którzy dali s'ę zapisać 
na1 ostatniej z.abaw1e, a vtrzymają ustawy 
towarzyskie. O liczny u<lzia~ upr~sza si . 
Cześć połskiej pieśn1 ! · Zarząd. ( 1) 

Baczność Rodacy z całego okręgu Liitgea
dortmund ! 

Zebranie Tow. św. Kazimierz.a będz.i-i 
w nJedrliielę 15 październik.a zara'Z po na.
boieństwie. - Sala powinna być pelna. -
O godz. 3 po pol. jest zabawa, na którą 
się całą okoi:icę wola, Rotdacy przyspie
szajc~e tam się uweselić, bv1 będą dlKly 
skrzypce, trąby i bas, a kto sięwytańczy , 
pójdzie d1Q domu wczas. Na tę jesienną za
bawę z.apraszamy z calego okręgu wiarę . 
O liczny udział w zabaw.ie wszystkich Ro,
·daików i' R<><iaczki z całej okolicy p~oslmy. 
Zabawa odbędzie się na sali p. Spechta. 
Tow. św. l(azimlerza w Liltgendortmund. 

Koło śpiie.wu „Harfa" w Wanne 
dooooi sw:ym czlonik·om, 'iż III. kwartal
ne zebranie odlbęd'ziiie się w niedzirelę dnfa 
15 pa,ździerni1ka o godz. 4 po pol. na· sali 
p. Kottmairuna, ul. Karlstr. O jak naj ll!rcz
illliejszy udz.iaJ w zebraniu uprasza .s i ę, gdlyż 
są balidzo ważme sprawy; do załatwie nia, 
dCYty.czące naszego Koła. (2) 

Uwaga: Posiedzenie zarządu edbę
d.2lic się o godz. 3 po p-ol. - Lekcya śpi e 
wu odbędzie sl~ę jak zwykle. O liczne i 
punkttfalne stawienie się uprasza. Zarząd. 

Towarzystwo św. Barbary w Herten 
po.daje swym cz:lo!nkom do wiradomośd, 

i.ż w ini.00:.7J.ielę unia 15 bm. odbędzie sit; 
walne zebranre po połudnfou, zaraz po pol
skielm nahożeństwie o god!Z. 5, nai ·którem 
bę<l!zi'e spraiwmdanenie 1 obór nowego zia
.zrądi'u1. Powitnmością jest kaiż<llego czl~ntka, 
aż.eby się słaiwii!l 1i ażeby1 mrzą,<l' mógl być 
1JJ'{)lCUug waszej WQ]Jil wybrany. O jak n~i
licwiiejszy u<l-Z!ia~ w zebrrun~lu uprasza 
(2) Zarząd. 

Uwaga: Posied!ooni.e zarządu i rewi
zorów kaisy te,g,()I samego ooiaJ o godz. 93/z. 
O stalwienie się wszystkrkh czlooków na
Jeżą\cych do zarządu. 1 rewiirzorów kasy u-· 
prasza. M. Krępulec, 1prze\v ~ 

i 
Tow. gimn. „Sokół" w Wanne-Zachód~ 

Donosimy, szan. druhom, oraz Rodia.
kom1 aż naisz .foka1 znadd:uje się teraz u p. 
Homburga w Wonne I.• rogu ul. Schol
str. Pierwsze młesi.ęczne zebra11lile odbę
~e s1~ w niedzielę, ' dnila 15 paź<iziemb 
o godz. 5, zaraz po polskiem niaboż.eństme. 
Spoc:lrziewamy sie, że druhowie. a szczegóJ 
Illie radlai Jak tedlen mąż się sbwi, bo na tem 
JX>$iedrz.eniu będzie pracai miedzy rade Po
d!zlidooa. Druhowie! Czas schodzi, a 
mamy jeszcze dużo do czynienia. Zamia~ 
rysą duże, mech i czyny będą. Taksamo i 
wy ROOacyj ofiairujci·e tę 'Chwillę i przy
bądźcie na zebrarue, choć jakn goście, a 
zaOOkumenituicie przez to waszą so~:d 2r
:oość z dążenfam~ Sokołstwa. C~em ! 
(2) Wydziaf. 

Uwaga: Cwfo:z.enia odbywają się w 
piątek ~ wtorek od go<lz. 5 do 7 wieczo-
rem. Naczelnik. 

Towarzystwo g1niń. „Sokór' w l(astrop 
001110St SwYnl szanowmym druhom, iż. 'W 
niedzielę, drriai 15 paźd2Jierruka po pot o 
god~ie 4 urUl<fza.my zamkniętą zabawę., 
na sali p. Schulte-Booker, m którą szan. 
'druhów serdecznie zapraszamy. 
(3) Wydział. 

Rodakom będącym na obczyźnłe 
ai maJącym zamiar osiecll.ić ·się w; I(si.ęstwiie 
podaję do wti.adomości, iż moje <ltwa do.my 
masyiw. z chlewami il większym -ogrodem 
·polo:ż.one W! duże1 ws'i kościelnej, natych
miast z wolnej ·~ki· sprzedam. Nai tycze„ 
nie sprzedam też jeden dom. Szkota: i 
poczta ·w miejscu <Lo stacyj koleii 1.0' kku • 
Zgłosezn.ia: przesłać proszę plOd adr. 

J„ N<>wak (Schnei<l.enneast~) 
(1'._2) Konarzewo l(r. Posen. 

Baciność cdonkowle 



~v. ~:.r OSfERl'El..B 1 
lJ&ty wyborcze do wyborów kMcleł- · 

·•ycJa wyłożone będą u ks. wikarego at do 
§rody 18 bm. Kaidy pełuoletrd Polak, któ„ 
ry płaci podatki kościelne winien ~ i 
przekonać się, czy jest zapisany, a gdyby 
.zapisany nie był, wiołen się o to upomnieć. 

Wyborca. 

; Barczność Schonoebeck! 
' Tow. św. Wojciecha w Schonnebeck 
:opodaje swym czi-On.kom do wiadomOŚCi, 
..iż w Itiedzielę, dlnia 15 paiźdl'llilemiikai o go:
-<cbi.nte 11 przed poi. odb~re s.i~ oadzwy. 
'CDJne zebranie, z po.wodu ba:rdzo wa1

-

. Myicb spraw, które muszą być zalatwllone. 
- O godz. iq · ran.o pasiedzenie zarządu. 
- Uprasza się o liJc-zne w pwnktuałrne przy. 
=~ie członlków. Zarząd. {2) 

l(oło śpiewu "Kościuszkou w Ahtaden. 
Szan~ Rodakom rw· Alsitia.dett :1 okuJilcy 

'<iotnosimy, !iż w .niedzrelę, id!nia1 15 paź<lz.i.er
llikai urzą\lz.amy Jesienną zabawę na saii 
P.~ Orottkili, ·przy rzece Rttbr. Początelk o 
godz. 4 po poluoo:1U. Zapraszamy wsxyst
-kk:h Rodaków z Mstatdern ,i -uikaBcy. (2) 

Creść ipieśm poJskieij ! 1.arząd. 

Baczność! Ober-Styrum. Baczność! 

Szan.oiwnej pubhicznośau w Ober-Sty
ru.ro: i okollicyi 0011oszię jak inajuip1rziejmlej, 
ii w niedlzlelę, dtlf.ła 15 ·paździ~miika odbę
dzie się zabawa z tańcem. W .stęp.ne 50 
fien. Nai ka!żdei ·karate wistępu będzie się 
~ał oomer. O godz. 12 będzi~ wry
l~y srebrny zegarek. Mueylkę doi.. 
sra-w~· p. POOeSZ1Wai z Alstadeln. 

O. Wollberg, goścr1rmy. 

Towarzystwo św • .Wawrzy.ńca w l(astrop 
-d'-OrJl.OSi S'WY'Ill cz.km!kom, .ilt w nileldzti!elę, 
dlniira 15 pąźdŻiermrka OO.będzie się kwiar
iafoe posiedzenie o gvd!z. 3 po poludlnilu 
~ saiłiJ zwyiklych posiedzeń. O lromplJe
tltie stawiem)"•e się czlooków prosi (2) 

Zarząd. 

Koło śpiewu „Lirau w Oberhausen 
11rzą.dza w 1niedzie1lę, <lintai 15 paźd!ziernilka 
iesienną zabawę :na sail1n pana Koltera, przy 
nowvrm rynku, nai którą z:aipraszaJmyi wszy 
sl<Jie Towairzystwai, które zaproszenlia o
debroly .il te, !które d\la hrak:u adresu zapro
szeniia ·nf:e odebraily, 101raz Wlszystklkh Ro
daków ~ Rodalcziki z Oberhausen 11 okQJt
cyA ZabaiwaJ f'OZ'POCZfiLe Si·ę o giodz. 4 po 
południu. Nar począrtiku konce1i, J)'Oltem 
przemowy, dlekilamacye, śpiew czterogło
sowy i rozmali:tośai, a w 'końcu zabawai z 
tańcem. O liczITT;y; udztial w zabawti.e upra
sza się. Cześć polski1ej ·pjieśni ! 
(2) ,Zarząd. 

Wiece ,,Związku Polaków". 

· w1e1111 . wlec · p~lskl 
w Gelsenkirchen 

.odbędzie się w niedzielę, dnia 15 paździer
•ika o godz. 4 po poł. w sali p. Baumeister 
(Germania) ul. Arminstr. 

O liczny udział Rodaków z Gel~kir
cken, Uckendori, Wattertschei.d, Hiillen, 
Bnlmke, Schalke, Bismark, Hessler i całej 
okolicy uprasza się. · 

Przybędą mówcy zamiejscowi. 

ZWIĄZEK POLAKOW W NIEMCZECH. 
Uwaga: Uprasza się o powtórzenie 

;po~"yższeg0t oglosze~ia. 

WIEC POLSKI W BUER 
odbęd.zie się w niedzielę, dnia 15 paździer
nika o godi. 40 po poł. w sali p. Kamp
manna („Jagerhof), przy ul. Essenerstr. 

WIEC POLSKI W KIRCHLINDE 
odbędzie sJę w oledżJelę, dnia 15 paźcWer
Dika o aodz. 5 po poł. w aslł p. fr. BOD· 
llofra. Na porządku obrad sprawy do
tyczące położenia naszego na obczytllie, 
wyborów kościellaych itd. 

O liczny udział Rodaków z ~irchJinde, · 
Uitgendortmund, Marten~ ~kllnde i eko
lcy uprasza się. 

Na wiec przybędą mówcy zamiejscowi. 
ZWIĄZEK POLAKOW W NIEMCZECH. 

Uwaga: Uprasza się pisma pollSlkie o 
PQwtórz.t.'IIL\e powyższego ogk>sz.enńa • 

WIEC POLSKI W HABINGHORST 
odbędzie się w niedzielę, dni.a 15 paźdzłer ... 
nika o godz. 4 po poi. na sali p. W essęL 
Porządek .obrad: Sprawa oplekJ ducho
wnej J wyborów kościelnych; nas7.e e
bowiązki narodowe; rozmaitogcf. O licz. 
ny udZiał Rodaków z Hablnghorst I okoft. 
cy uprasza się. 

Przybędą mówcy zamlejscowL 

ZWIĄZEK POLAKOW W NIEMCZECH. 
Uwap: Uprasza si~ P,iismai pdłś}de e 

powtórzm: e powyższego .OJgloszenli.ia. 

Wlelkl wlec w B1rłla1~zle 
odłtędzie się w nłedzielę, dnła 15 patcbJer. 
nłka o godz. 5 JJO poi. (zaraz po polskiem 
nabożeństwie w koĄcłele św. Józef aj w 
lokalu p. Schife~ ulica Leibnitzstr. Na 
włecu omawiane będą bardzo wM:oe spra
wy, które katdego Polaka na obczytaie 
interQSO>wać winny, przeto lłczny odział 
Rodaków z Dortmundu, Ewłng, Dorstfeld, 
Horde, Huckarde; Derne, Schamllorst i 
całej okolicy uprąsza się. 

Na wiec przybędą mówcy zamJejscowi. 
,,ZWIĄZEK POLAKOW W NIEMCZECH" 

Uwaga: Uprasza się pisrna po4s.kll.e o 
p\JIWtórzeni·e p!Orwyżsrego ogroszienlia. 

WIELKIWlfC POLSKI W SODINOEN 
odbędzie się w nłedzJełę, dnia. 15 paźdzler
llika o godz. 12 w południe, na włelkłel sali 
p. Engels (dawniej Borgmaon) przy uJJcy 
Mont- Ceułstr. 

Rodaków z Sodin~en, Bornig,_ Holthau
sen, Gerthe D okollcy uprasu się. 

Mówcy zamiejscowi przybędą. 
ZWIĄZEK POLAKOW W NIEMCZECH. 

WIELKI WIEC POLSKI W STEELE 
odbędzie się w niedzielę, dnia 15 paździer
nika o godz. ~4 po południu w sali p. A. 
Lamrich'a, ul. Berlińska 58 '(Berlinerstr .) 
Na zebraniu omawiane będ~ ważne spra. 
wy dotyczące Polaków na obczyźnie, pr7.e 
to o liczny udział Rodaków z Steele 1 o
kolicy uprasza się. 

Przybędą mówcy zamiejscowi. 
ZWIĄZEK POLAKOW W NIEMCZECH. 

Uwaga: Uprasza sQę pisma o powtó
rz.enie niniejszego og'los.zmiia. 

WIELKI WIEC POLSKI W WITTEN 
odbędzie się w niedzielę, dnia 15 paździer
nika na salJ p. Henkel, (Wilhelmslust) ul. 
Crengeldanzstr. nr. 38, o godz. 4 po poł. 
Na wiecu omawiane będzie obecne położe
nie Polaków, dla tego liczny udzial Roda
ków z Wltten, Annen i okoUcy bardzo po. 
żądany. 

Przybędą mówcy zamiejscowi. 
ZWIĄZEK POLAl(OW W NIEMCZECH. 

Uwaga: Uprasza się o powtórrende 
powyższego oagloszeini.a. 

WIEC POLSKI W BUSCHHAUSEN 
odbędzie:...się w niedzielę, dnia 15 patdzier
nfka o godz. 4 po poi w sali i;. Trautllsa, 
ul. Lindenstr. 191. O liczny udział Roda
ków z Buschhausen i okolicy uprasza się, 
idYż ·omawiane będą sprawy, dotycz~e 
każdego Polaka na obczyźnie. · 

Przybędą mówcy zamiejscowL 
ZWIĄZEK POLAl(OW W NIEMCZECH. 

l(onłereacya ~żów zaufania i delcga1ów 
w Kate:rnberp w rtiedrJel~ 15. bnL pe' 
poi o g.odtz .. 3~ w lodcaJu p. Baree,r, 
dawlniej Hiumaam, Kastalnkmstr. 8, a 
którą się wszystkich .mfoszkajqcych w 
pobliżu Katemberg zaprasza; ---wiec „Zjednoczenia" odbędzie się () gM.. 
późn.iej na tej samej salii tj. O· g~. m; 

W Hamborn w sali p. Mare'go o godz. 11~ 
w południe. 

W Heeren przy Kamen, lk>' poł. o god!. 
I.% w łokafu p. Kahłerta. 

W DeUwłg. W IIljedz.iel.ę duia 15 pad;dzier· 
~ m saU p. Hesse po PQt. Oiodz. 6. 

W Erle-Młddełłcb ~niedziel~ 15 pa:źdlzter
ndra POI poi. o godz. -i wi lołkału p. K. 
Gehb, uL Ilsmairckstr. 

W Błckeł w nre<l'.xie1e 15 b. rn. odbyć ~ 
* może z preyczYill od nais ntezarłei
nych. Odbędzie się później.. 

W Klrchlinde· Wi poi.ludnie -0 godz. l2.~ a 
n>ic o god~. 3, jak wprtód bylo cig:łose:o- . 
ne. 

,,lłednoczenle zawodowe polskie". 

Na wszystkil!ch wiecach zostaną ~
gl:osmne referaty o nOJWem prawie gómi
czem i postaiw4eni wstaną kandydaci ·de> 
wydz1ailów robotrniczych. - Na wieai w 
HochfeM zostanli.e wyiglosmn-y referart e 
·sprawa<:h hutnbczyah. - Spodziewać się 
naileżY), że Rodacy łtcmre ina pjOWyźs'3c 
Wtteoe się starwlią, ażeby. spra~ Jak mi
lepiej ~yskaić, ~ z naszej strony odpo- , 
wllednkh kandydatów w~brać. Roda:cy 
jest dla was ·bardzo w.ai2mal chWiiła, zaiten 
brerzci:e czynniy udlJiał w wiecach, mz6-
woo czy; jesteście rorgai.~xowani, iezy .nie. 

Uwaga: 15 bm. odbęd:llie się włec w 
Karnap, a nłe w Kamen, ł:ak przez pomył-
kę ogłoisz.O'tlo. · 

Wlf!Ll(I WIEC „Z. Z. P.0 W HAMBORN 
odbędze się w nied7Jelę, dnia 15 paździer. 
nlka o godz. 11 ~ w południe na sali p. M.a
rego. O liczny udział uprasm słę, 14Vż 
waine sprawy przyjdą pod obrady. 

Mówcy zamiejscowi. 
·„ZJEDNOCZENIE ZA W. POL.". 

Wiec „Ziednoczenla zawodoweeo p-0lsk.4' 
w Altenbochum 

odbędzie się w nied:iiel.ę, dn~aJ 15 paidzier
nikai po poi. o 5 god1inie, w lokalu p. Baicks 
dawtIU.ej Stratli.ng. Na porządlku d'zierrmym: 
nowe prarwo górnicze, obór kandiydaitów 
dlo wydZlialów robotntlczych, oraz tnne wa 
iure spraw.y. Liczny udlliail pożądany. 

,,ZjednoczenJe zawodowe polskie". 

WIEC POLSKI W OSTERfELD 
odbędzie si:ę w niedxlelę, dnia 15 paździer
nika o godz. 5 po poi. w sali p. Orześko- , 
wiaka przy dworcu Osterfeld-Siid. Na 
wiecu omawiane będą sprawy wyborów . 
kościelnych. O liczny udział uprasza się. 

Jl 

. . · WIEC W COURL . ~ . 
~ się .... Diedzłełę, dola 15' ~
Bika o godz. 5 po pot w sali p. Liłm>fłur„ 
&er. Na wleĆu omawia• będą banlze 
ważne sprawy dotyczące robohdkehv, . 
przeto lłczny udział pożądany. 

,,ZJEDN. ZA W. POl.0 

~;~~ 
f w Watte•seheld, { 
f poleca Polakom swe lokale do od- 1 
' bywania wesół i innych uroczystotki ( 
f Sala I napoje tanie I do'bre t ł 

~~: ... 1 
Służ-.ea 

umiejfłe& doi6 krowy znajdzie dobre ·i pn,jem.1Je 
miejac.e. 

J. PI at te, 
wnik, 

U eberruhr p. Steele. ( l· 3) 

Krawiec polski 
Frtanciszek Dukat 

00000000000000 aooaooooooooooo 
Młoda panienka 

ma.j„ca chęć wyucty6 aię w składzie g&Jant~nym 
i w keitgarni, m~e eie zgło11W. 

J ó ze I ?> a n i e l a k 
w ••••e, 

ulica B&hnhof~trasse nr. M a„ (1-3} 
oooooeooooooooo oooooooooom 

KORONKI czyści chemicznie i J)ięrZ11. 
F ARBIERNIA OALLUSCHl(E, PRAL~ W 
BOCHUM. Tel. nr. 911. 

Fi11e: Hofstede, Hemerstr. 259; Henr~ 
Bahnhofstr nr. 32, 73, 134; Elckel, RO.gluw· 
sen, Linden, Hattłngen, Langendreer, Wltłen,. 
Annen, W erne, Liit~endortmund, .Martea. fta· 
strop, Wattenscbeid, Kamen, Dortmwad. 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

Czeladnika krawieckiego 
poszukuję n~tychmiaat na stałe zatrudnien ~ łlll> 
tydzień lub od l!ztaki. 

laJclech Szymański, 
krawiee męski 

w Wanue, ul. Bahnhofstr. nr. 92. 
~~~~~5*~~~~~~3Wt~ 

Za ilnsernty q reklamyi re<lakcJft "'. 
nie oqlplowiladai. 

Szan. Kupcom I Przemysłowcom na obczyźnie 
polecam najlepsze odlei:ałe 

• • • c. ·~a a połs :rie: * • 
Kościuszko, Poniatowski, Korfanty, Maryśka, Sokoły, Pftancery, ł\~exico, 

~ó 1W'?4f#~·eż 1n1pierosy NKrj{u1o·we. 
Noblesy, Sokoły, 'rrójki i Turcfory, oraz tabakę do zażywania. we 

wielkim wyborze. - Przesyłki od 20 mr. - frankó. · 

Pranoiszek llrajewsltt 'Il Watteosobeitl, 
hurtowny interes i generalny zastępca flrm polskich. 

Na porządku obrad ,są sprawy, które 
każdego Pola.ka i katolika ·interesować 
winny, przeto też o liczny udział ~odaków 
z Buer, Erie, Middelicb, Beckhausen i oko
licy uprasi.a s~ę. 

Wiece Zjednoczenia zaw. puls . . I. Największy interes polski . w \VV.a1ine. 
„Związek Polaków w Niemczech". 

Przybędą m_ówcy zamiejscowi. 
Uwaga: Pisma polski.e uprnsza się o 

powtórzenie. 

odbędą s:i ę w niedzielę, dnia 15 paździer-
nika: · 
Wielki wiec w Duisburg-Hochfeld po poi 

o godz. Yz3 w loka!liw p. messen, u4ica 
Wanhe'imerstr. 96-98; 

WIELKI WIBC W HOMBRUCH-BAROP w Wiemelhausen, przy Bochum, po poi. 
-odbędzie się w niedzielę, dnia 15 paździ.er- o godz. 4 w lokalu p. Kikut, dawmej 
nika o godz„ 6 po poł. w saH p. Sasse, ul. Hanefeld ; 
Lulsenstr. O liczny udzlał Rodaków z w Liinen po J}(Ałudln.iu o gJdz. 3~ w lokalu 
Hombruch-Barop i okolicy uprasza się, p. Milddend-0rf; 
gdyż będą oinawiane bardzo ważne spra- W Carnap przed poludniem o god-l„ tl7'2 
wy. - Przybędą mówcy zamiejscowi. · rw lokalu 'V.· Leber, przy pOC2.lcie; 

Wojeieeh łJhudy, 
przy ulicy_ Karola nr. 2 c - -·---

tuż przy kościele koto li 'ilkin1, 
po lee& 

towary kolonialne krótkie, i farby 
po tanich cenach. ----

IneeI~ z 59~m (i) 

ZWIĄZEK POLAKOW W NIEMCZECH. W Oiinniileld po pol. o godz. 4 w l<*alu „ 
Uwap: Uprnsza się pisma JJ)Odskie o J. Darenrechta przy kopatlni ,łHatrovef' J 

~1>0:.:..;wt.;..:.:.ó_rz_e_m_·e __ oicl~·-e_j~sze~go~og~ro-s_z_en_t_a.~-:--~-:--sz_y~b--:Il~I.i IV~·~:__~~~~~~~_.:..!!!!!!!!!l!~~~~~~„11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!„!!!*!!!!!!!!!!!!'!· !'2!!!!!'!!!!!!! 
zj druk. uklad i redakcy~ od 1'<l'fńcdziatey A n t & n i B r e J s ki w Boclnmt. - t-fakla-~ 1 ci:tł~ami Wydaw11kr.va ,,\Via rusa Pó-!ślrrt!~· w B()Clfum; 

Wojeieeh łJhndy. 



loobam,. nled1lela, 15-19· paźdzlern•-a -llH. 

• 
Wychodzi codziennie z wyjątkiem dni poświątecznyc~ 
~~lata kwartalna na poczcie i u listowych wynom 
}\t•1o ,50 fen., a z odl!oszen~em do dom~ 1 mr. 92 fen. 
\V-l&Fus Polski" zapisany iest w cenmku pocztowym 

I 111c ·11ż1 za llar1 I DJczrz1·1 ł 
Za inseraty placi się za miejsce rządka drobnego dJuku 
wloszenia zamieszczone przed inser~tami 40 fen. JS"to 
c1ęsto ogl'asza, otrzyma rabat. - Listy do „Wtaru&a 
Polskieg;o" należy frankować i vodać w nich doklad-

" vod znakiem „t. po1uisch" nr. 128. ny adrea pidzj\cego. Rekopv...6w ti~ nie zwraca. 

Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje S•1ę w Bochum, przy ulicy Maltheserstrasse. - Adres: „ Wiarus Polski", Bochum. Telefonu nr. 1414. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 

m'wi~, czytać i pisać po polsku l Nie jest 

Polallłem, kto Potomstwu swemu zniem
._ się pozwoli. 

z wypadków data. 
Nowe szatańskie pomysły łtakaty przeciw 

Połakom. 

Zaikaizu 11a>bywania przez polaików zie
mi do!rnaiga si ę wyrainfo {)lrgain hakatystów 
, .Mlł:inchener AUgem. Ztg.", naiwięzując do 
uchwały pozil1ańskiej radY. miejskiej doty,
cz~cej sprzedaiy poSlia<llQ•Ści miejskiej p. 
I~nairowicz-01Wi. 

Z żądani·em takńem występują coraz 
częściej hakatyści a: narwet urzędnicy pru
s-c y jak naprzyklaid pewien landrat w po
w\~di·e Flensburg. 

Norwegia pozostanie monarchją ! 
Norweska Rada państwiai p•o:stam-01wi1a 

1.:asadiniicze utrzymanie u·stroju motI1a·rchi
C·7inJego oraz na,:i.l\iązanie mkoiwań w sp1ra
wiie: p:>1w1olan~ia na tron księcia z dQrmu Ber
Radotte. 

itrejk robotników w zakładach elektrycz
iaycb w Berlinie ma się ku końcowi. 
Męż.orwie z1aufaini1a streJkującyich i wy-

4a1iolnych z pracy robotników zakładów 
elektryczności uchwaliiJ.i zalecić streJkują
c-yrn pod·ięcne prncy. Rob-otnikom w 
Scho.neweide przyznano1 pio1dwyższeniie 
pła.cy o 5- 6 procent. W razie nieJ)oojęc'..a 
pracy miak>1 w sobotę nastąp1ić zamknięcie 
wszystkich do związku metalmvieów nade
żących fabryk i zaiklaidów, przez. w dal
szy ch 30.000 roibotITTików postradal101by 
prace. 

W :ielu mężów zaufania krytykowało 
bardzo uicmnie kiero\vników strejku. 0-
s taiteczrni~ w Łajnem glosowaniu przesz1edl 
326 glosami') przeciw 147 wnioseki, żeby 
m~rowie zaufania zaledlL strejkującym 
przyjęci1e ustępstw dyrekcyi zakladów 
elek::tryczn.0<śd i podjęcie praicy. 

R.a~bo.tnriey w częśc1 zg>Qidlzili się na po
wyższe v·chwaly, a zgody reszty robotini„ 
ków można' się także spodziewać. 

. Zmiana w położeniu na Węgrzech. 
Z Wli ednlia nadeszla depesza tej treści, 

że cesarz Franciszek Józef imianiot\val po
nown he barona .Fejcrwareg.o prezesem mi
"istrów węg i e rskich . 

Co piszą gazety niemieckie o wyborach w 
Katowicko-Zabrskiem ! 

Libcrnlna „RheOnisch Westf. Ztg." po
twu,e rdza że niemcy centrowcy głosowali 
na libe;ała; centrow<ł „ Gelsenkirchener · 
Zeitung" przyznaje to także. 

Wrodai\v skai „Scbles. Volksztg.", gló
wny orga111 ·niemieckich centrowców na 
Ślązku pisze, że centro.wcy wJnni się teraz 
liczyć z bardzo; prawdopodobną mO'żliwJOi
śa: ią., iż także resztę mandatów dio parla
mentu \V ślązkim 0ibw1odz:ic prnermysl:.}
Wiyim l()lraz w Pszczyflsko-Rybrnickiem i 
~ac iborskiem utracą na korzyść Polaków. 

Znów widmo rewolucyi w Rosyi. 
Ostatnie wia:domośc.i z Moskwy są co

ra·z bardziej alarmujące. Okazuje siG, że 
Moskwa spoko,jna podczas wlOłjny, obecnie 
stara się' ognisikliem agitaicyjJ rewolucyjnej, 
Prowadzonej planmvo, i. w szerok1ieh n01z-
111iarach. Wedlug doniesień z Moskwy, 
ruch rewolucyjny rnzszerzai się na pro
wi;ncye -Obejmując C;()raz to. nowe miasta. 
W rozs~erzan.iu się tern ujaw,nilai się jedno
lita organizacya zmnerzająca .do wywo~a
llia! strejku powszechn~o w wszystkich 

~traich Rosyi.~~ ' 

Ostatnio1 donoszą jeszcze z Mandiu
ry:i\, że armliai mandii;urska: znaijdiuje się w 
zupelnem rozprężeniu. Wobec teg-o rząd 
waha: sf~ę: rozpocząć przewóz żioł1nierzy 
do Rosyi, gdyż żywiól ten niespokvjny 
może się stać bard:zo porważnym ro:zsa;dni
kiem a.g.:taieyi rewolucyjnej. 

Telegramy„ 
Pe t e r s b u r g. Głośny w ostatnim. 

czasie uczony rosyjski i rektor uniwersy. 
tetu moskiewskiego książę Trubeckoi 
zmarł rażony paraUżem po osti:ej wym.ia
nie zdań z ministrem oświaty Głazowem. 
Rozmowa z ministrem dotyczyła ostatnich 
rozruchów studenckich w Moskwie. Książę 
Trubeckoi mężnie walczył o wolność i 
prawo. 

P e te r s b u r g. W Polsce pOd Mo
skalem zaszto od 5 do 11 b. m. 47 zesła
bnięć i 24 wypadki śmierci na ch-0lerę. 

B er I i n. Minister handlu Moeller 
ustępuje definitywnie. 

P e t e r s b u r g. W Krasnojarsku zo 
stał zabity naczelnik poUcyi von .Eydmann. 

St ok h o Im. Izby szwedzkie przy. 
jęły ugodę szwedzko-norweską zawartą w 
KarlstacJe. 

Nauka z wyboró~ 
w Katowicko„Z3brskiem. 
U rnędowo stwier<lZl()ln.y i obec11(;e oglo 

szony wyni1k wyborów nkle zmieni.ai wiele 
Hczb, o których d·oniosly n.am wczoraj 
prywatne telegramy. Ogólem oddano w 
odbyty;ch w czwartek w Kato•wkbr- Zabr
skiem v.ryoorach 44 860 gl-0·sów;, z których 
padlo nai p ,ofaka, reda.ktorn p. Korfantego 
23 208 głosów. n.a centmw,ca, ~s. prob. J(a~ 
pitzę 9 100, na socyalistę, mistrza1 stolar
sk,iego Af.orawsk1tego 4 780, nai liberafa\, se
kretarza jeneralneg-01 dr.-,a Voltza 7 682. 
Został zatem wybrany już w pi.erwszem 
głos-owaniu p, Korfanty większością 1 646 
glosów. 

. Wobec powyższych ostatecznych 
J!"lczb JJ'D<lajemy jeszcze raz wynik wyoo
rów glównych odbytych diniia· 16 .czerwca 
r. 1903. 

Wówczas ,-i trz.ymal w okręgu I(atowi
ce-Zabrze w pierwszem glosowainiu p. 
I(mfanty 11 579 gł., centrniwiec Letocha 
19 719, socyalista' Morawski 10 041, liberal 
Schn::.,,ider 3 042. 

W ś C!i ·ślejszych d-opkm wyborac:h PO·
konal nasz kandydat przy pomocy socya-
1istów większością 593 glosó\v kandyd1Cl>ta 
centt'owców, który otrzymal 22.809 glo
sów, podczas gdy mli K10rfantego1 padło 
23.402 gfosóiw. 

J(.aindy dat nasz z,yskal zatem 11 629 
głosów, a gdly przed dwomai laty w wybo
rach ściślejszych potrzebawal jeszcze po
mocy s·ocyałistów , dziś zwyciężył własm1 
siłą ruchu ·narodowego odebrawszy cen
trowcom przeszło 6000 a socyaUstom prze
szło 5000 głosów polskich. 

Zważyć bowiem trzeba1, że -0ikręg Ka
towickoi-Zabrski jest praw.ie czysto polski; 
111a: 45 OOO oddanych glosórw liczyć można 
głosów niemieckiich najwyżej na 8 do 9 
tys., w które dzielą sńę niemcy centwwcy 
ni Jiberalowie. Jasną więc jest rzeczą, że 
niemcy centrowcy nie glos01Wali na kandy
data centrowego kSliędza Kapiitzę, lecz od
dali głQsy ria liberała Voltza, który jalko 
przedstawiciel hakatyzmu naj-ostrzejszeg.o 
tonu w.ięcej im się J>Odobal jak z.gtiermam
Z·O<Wany, le.cz z polskich rodziców po·cho
dzący ks. l(aipitza. 

Jedly;nie boW1iem wyrooocy n&eJmJieccy 
glosowali na liberata, któremu p.tzybyJQ 

od centwwców przeszło 4600 głosów. Do
uczywszy ·zaś owe 4600 glos. niemlieckiich 
•centrowców .do 6000 glosów Polsk~ch, któ
re centrowcom odebrał Polak otrz.ymamy 
też O!We 10600 glosów, które ubyly kandy
datowi centrowców. Kandydat naisz zaś 
w~ęcej jaik 6000 gl.osów ·centrowwwi nie 
urwał, gd'yiż przybylo mtll 11 tysięcy, a 
w te!ll tatkże 5000, które <Ydebral ~r. •:-y~l
Jistom. 

Niiemożli1wem bowiem jest przypu
szczenie, by w plierwszem głos0iw.aJ11Ju ci 
którzy da!wniej głosoiwali na socyalistę te~ 
raz ·oddali glosy Jtberatrnwi i do tego: je" 
szcze takiemu jaJk p. Voltz, 

Pozostaje w.ięc prawdą jedyn(le że 
niemcy centrowcy oddali głosy na ~rała 
Voltza~ gd'yż legalny kamdydat centrowy 
z:giennain~zowainy ks. Ka1JJHzai byl im je
szcze zanadto polsk-1. 

Czyż nie otworzą się wreszcie ()Jczy 
owym politykom, którzy po tylu doświad
czeniach info prz·estaJf1 dotąd marzyć o ja.
kichś k0i111promisaich z centrowcami1! 

la!kżesz mogą się jeszcze znaleść Ju
dzie) którzy sądzą, że centr·OW:iey glosować 
będą tu lub owdzlie n.a1 p ,ollaka·, jeżeli owi 
centrow.cy okazują, że wróg Kośd0la ha
katysta im milszy na1wet od centrowego 
księdza, który nie zalicza: ~i1ę clio hakaity
stów - mi1szy odi kandydata p.ostawi~i
go przez ich własne .wla<l:ze wyborcze! 

W1obec takieg_y stanu rzeczy n&e moż
na prneoJeż wymagać od Polaków na 
wyicho'dźtwie, by nawet bez komprom~sów 
glio·sOIW'aJi na centrowca! 

Wy;bory w I(atowi;oko-Za:brskiem -
to. nowa narukai dlai owych polityków na
szych, którzy dotąd n::·e mogli poznać się 
na centroiwcach. 

Wielce znamienn.ym objawem jest tak
że w wynnku wyborów ubytek gliosórw so
cyali.stycznych na k()rzyść n~a1szego1 kam
dyidatta niaJrodowego. Wybory w Katowi
clro;-titibrskiem wykazują, że uświado!tłJiie
nie ludu poid! względem naro<lo\\ !111 i jak 
najstaranniejsze wy.odrębnienie ·obozu na
rodowo po[skiieigo jest najlepszym środ
kiem do wzmocni:cnia odpornej siły we 
walce przeów wrogom naszym. 

Na tej drodze z<ltobytQI w ubiegły , 
czwartek o własnych siłach okręg l(atOłWi1-
cko-Zabrski i tylko od nas Polaików zak
żeć będZiie, by ·owe świ,etne z,wycięstwo o
zmvczaloi taikże zdoibyde Górnego Ślązka 
dla obozu narodowego. 

Lud po.Iski na Ślązku m/imo wielu prze 
ciwieństw garnńe się chętnie i z zapałem 
pod! sztandar nasz, wr ęc podajmy mu dloń 
da łącznej pracy! 

Niech wreszcie po tylu doświadcze
niach umilkną przynajmniej w naszym wła
snym obozie narodowym owi niepow()fani 
a dotąd niepoprawni obrońcy interesów 
centrowych! 

" ~ ' ,a1ezno~e. 

Rodacy! Starajde się o po. 
zyskanie ,,Wiarusowi Polskiemu· 
abonentów na listopad i grudz. -
Głosów niektórych gazet polskich 
o wyborad1 ściślejszych w Essen 
nie podaliśmy dotąd z ptQ!Wodów już wy
szczeg61niony~h. Dziś gdy w wyborach 
.w l(atow:ick~ Zahrskie:m widz:~myt ce:n -

trowców nawet w. Olbozie skrajnego rządo
wica hakatysty Voiltza przeciw kamdydato
wi centrow:emu, gdy więc wszyscy ci, 
którzy bezustannie gardJ.ują za centrow
cem, 'i za ścisłą zgodą z centrorwcami -0-

trzymaJi Policzek, jakiego snę z l)eWJ10Ści~ 
nie spod2,1ie:wali, •Podajemy glosy iotwycłt 
gaizet, które Polaków przy ·oobytych wv
boradh ściślejszych w Essen naiwt0tywaly 
do glooowain:ia na centrowca. Bowiem w 
ogwietle.niu świeżych wypadków w l(atc
włcko-Zabrskiem rz.ecZ}'!WiiścPe ciekawie 
p·rze.dstaiwiają się QIWe naW10lywania. 

„Wieilkopolainin" pisal: 
„Tamtejszy komitet wywczy (na ob

czyźnie) wyida/ dla naszych rodaików hi
sla, lecz nien.aiwfiś'ć, a tai jest zlem dorad
Essen) pom:ędzy ·centrowcem a siocyafi
stą wstrz:ymadd się od, glosow:ain.ąa. 

Rozum polityczny nie w;y.daJ tego ha
s/(lj, lecz niena.wść, a ta .iest zlym doratd
cą. 

Wydal W1pra\.vdzie tamte.iszy komitet 
tak.re .nakaz, aby w żadnym razie nic 
glo~owaino na socyalistę. 

Naszem zdaniem powint"~en był tam
tejsziy tkomitet wyboriczy wydać ha:slo·, 
aiby nasi rodacy glosowa])i przy ściśle!
seych W'Y'boraich na centrowca." 

Po stronie ,,Wielkopotlanina" stain~ł 
także „Dzierftlik Poznaińskii''. 

„Postęp" wyglosil potrniędzy innemi 
następującą naukę o „wytraiwnej mądwśd 
poMycznej". 

„Jeże1li na.sii POdaicy na1 obczyźnie uwa
żalU za iko.ntiecz.ne postarwienie poJskilego 
kandtydata, możnaby na toi z przymrófo
nem okiem ( ! ! !) prz;ystać, choć t.l ty Hm 
najwięoej się stał·o, aby centrowcom Q!

kaizać poJską ni1eżyczh'jWJ01ść (? ?). 
SPodziewano się ogólnie, że prziy ści

ślejszem gfosmyaniu Podaicy b~dą gloso
wali' sfomie1 na centrowica1, aby nie do
puścić socyalisty do zwycięstwa. Tak 
nakruzywal zdrowy -pO!lskli i kato1lliicki ro
z11m Polityczny. ( ?) 
Przed'ież Polacy '' 'szędz i e i zaw s.zc 

skrajnych stanowisk zajmować nle mo
gą, nic tern sobie nie P·Omogą, lecz wy
wce so!)i.e zaszkodzą, jak to przyznawal 
saim „Dziennik Dortmundzki" , któ ry tym 
razem, zapewne z kicmkurencynjego sta:
nowiska wycthodząc, do:radzaJ Polalrom 
W1strzyrr1a:nia S1ię od gl·oso.wa·nia prz.y, 
Wyhornch ściśLejszyich. 11 

Tak pisze 11Postęp", k tóry wymyśla 
zarazem nai Połaków w Essen, że zw malo 
zd-0·by~ gl.a:sów przy w yborach. A d 1'yb• 
.,Po stęp" ma najmiriei prawo do tego , by 
z takich pmvodó v wymyślać na• Polaków 
na l()lbc1zyźn fe , bo prz c:ci eż on sam przez 
gardlowan~e za- centrmvcem ·o s!abi a ag1ta
cyę za kandiydatem narodowym i wpędza 
Polaków w objęc i a, socyalizmu . Najlep
~zego dOIWIOdu dostarcza Stee·le, g<!Jzi~ 
,,Postęp " (}Osiada czytcln ikó "!--.' i skąd cza
sem odb"ern korespondencye. T am w po
równan iu do ,vyoorów przed dwoma laty 
ubyfo Polak;olrrl 10 glosów , a oddarno tam 
wogóle tylko 69 gilosów. Sprwvila to 
bez wątpiienia „wytrawna mądrość poli 
tyczna" .,Postępu", który n iie chaj teraz t 
czerpie mniej \Vytrawną a Wii ęcej n.arodio
wą mądrość polityczną z wyborów w Ka
tow i1ck()-Zabrskiem. Tam bowiem kandy„ 
dat namdowy z·d'obyl 5000 głosów na w
cyalistach i pobił centrowców, którzy • 
ile byli niemcami stanęl~1 nawet po stronie 
liiberata. 

Dalej zaś pisa1 „Postęp": 
„Prawda, że centriowcy nas ta:kże 

przy wyborach zdradzają w naszycia 
~tronach, lecz są to wybryki J.oikaJne 
przy zaJstrzonych stósunkach, które 
można: p<>milnąć, a w przyszl-Ośd tak na
leży. sprawy ulożyć, a.żeby centrowc)j 

Ił 



-tego nie czyni1l. (Jak t~ zrobić, nic pisze 
, .,Postep". A oo pow.ie "Postęp„ na 

1ro, że centrowcy w Kat:tw':t.~ko-Zai>r.
skiam zdradzili nne Polaka, ale nawet 
własnego kandydata centrowiego t poszli 
do Bberała hakatysty! Przypisek Red. 
"Wiar:. Pol."). My na całej lin.fil: z cen
trowcami ł>oju poli.tycznego wszczynać 
nie możemy, gdyż będziemy wakzyN na 
wszystkie strony, .a my i bez tego tych 
walk mamy aż zanadtJ~ ponieważ haka-

F tyśd zarzewia nam dlOsyć za 1koln:ierz 
Polski kładą i tutaj po1wrnna być wytęża 
na nasza' obrona." 
„Postęp" jeszcze nie pojął, że cctt

irowoom o· łaski rządu więcej chodzi, jak 
o dobro Kościofa. Czy mu teraz wyoory 
w Katorw1'.ckoi-Zabrskiem otworzą oczy! 

O stan101wisku, jakie zająl "Orędown~k", 
1uz pµsaliśmy, dając zarazem odp<)i
wiedź. Po stronie ,,Orędownika" i ,,Po
stępu" stanął „Katolik" i ,,Gazeta Opol
ska". Reszta gazet naroidowyc!:i wycho-

. dzących 1nct Śląz.ku i w Pru'saich Zacho·
dnich, kióre mial,y często sposobność. po
znCł!nia centrowców, stainęla po stro1rf'e WY
cho<lźtwa. 

Wyba:ry \V Katowlicko-Zabrskicun są 
oowodem, że polityka.i wycho:dźtwa jest 
dobra, liczcrca się z rzeczywfistoścJą i ma
jąca na oku goidność ·:. interes narcd1Jwy. 

Wybryki centr.owe. 
W zeszłą niedzi.elę od.byl się wf,ec pa

ra~ialn.y w Bottropie w sprawne zbliżaią
eych się wyil>orów do doz-OJru kl()iścielnego 
i reprezcmtacyi z udzfalem ·okJlo 200 osób. 
Rodacy wykazywali brak należytej opieki 
ducho:wnei w pairaffii N. Serca· JezuS10.wiego 
4 p-OSta.nowili do wy.bolrów piosta\Vlić wła
snych kandydatów Polaków. 

Z pi()IWJdu owej ulchwały centrowa 
~,Bottroper Volkszeitung" piodaje krótl\Jie 
spr.a:wiozdia.nie z odbytego zgroimaidlzenia i 
d!od!aje iod' s.iebie następujące zohydzające 
'Polaków uwagi: „W .każdyim ra!zie z:J>ba
czą cz.yteLnicy., kto szczuje ni kto uprarw.ia 
krecną 110botę, którą się zwyikle · chętnie an
nsm lpirzypisuje. Kto jako tako 'Zna.i tutej
SZIC s.tosunki\, uśmiechnie Silę \v'obec twlLer
dzenia odnośnego mówcy:, :be nai tutejszych 
.ks\lęży spada wi1na1t i'Ż wliellu P,olaików 1Jd
padai do soc,ya:listów, ii uzna oW\egOI czlo
"\V~eka (mówcę) za kandydata de> Mars
bergu, Grafenbe!rgu lub Dalldorf (domy dla 
obląkamych). Wi.emY', ~e pomiędzy tutejszy 
mi Polakami jest także jeszcze duża.i cz,ęść 
tak),ch, tktórzy chętnie prngnętvby żyć w 
:zgodzie z niiemcami. Jeielli zaś -Oldnrośni 
po~wa'Cze J ag.itatorowie nie są za
oowoi.enL z tutejszych stósunków kośoilel
nycli, to WlCYJoo im przeciei strząsn~ć kurz 
.,, obwwia li powędrować tam, zkądJ przy-
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Panna do towarzystwa. 
Powle.ść Ksawerego de Montepin. 

(i6) 
(Ciąg dalsz-y ). 

C z ę ś ć d r u g a. 
- Nie chodzi tu ani o wdzięczność, 

~ni o szacunek, lecz p.rzyja:źń - <Jdrzekla 
ba.ironowa_ -· Po'\\ie<l'ziałam ci j11Ż i pJ
-wtarzarn, będziesz naszem dlzV,eckf•em 
domowem.„ lecz pomów.iim;y jesa:cze o 
tern ... muszę -wyjść ... Dopiszę do tweg-0 li
z.aipieczętuie go i O'dd~ sama nai pocztę ... 

.JJOWrócę o wpół doi dwunastej na śniada
·ni'.e. 

- Co mam robić podczas nieobecno-
ści pani' baironiowej? 

- Co tyLko sama chcesz. Czytaj haf- · 
tuj, grai na1 fortepiarrie ... jesteś u siiebie. 

Pani·· de Garennes uścfrs:kafa; Gabryelę 
i wyszita. 

Zbytecznem zdaje się utrzymyiwać, że 
list nie byt oddany na pocztę. 

Przeciwko swemu iwyczajJwi filip 
~rzyszedl d!o matkJi na śniadanie. 

Powrócił na obiad. 
Nazajutrz i drui następnyci."'1 był-0 toż 

iSamo, za}mQ!Wał si'ię Gabryelą w sposób 
oględny, lecz bardz.o wick>·czny. 

Panna do torwarzystwa z początku me 
tiwracala uwag.i na to nadskakiwanie ba
•rona i żadn.ego nie przypi:syw.al.a: temu 
12naczenia, widząc w tern tylkio 1dlowody 
:sympatyi, o której ją zapewniał. 

Lecz ·zwolna grzecznośdi te zmienUy 
maturę i priybraly cech!ę wyraźną m'Uo
.snych umiz.gów. · " , ,, 

Gabryela ·zanjep-okoifa s:ę, później na
\...:· et przcstrzaszył.a się. 

Zdawafo jej się, , że Filip w niej się za-
kochal. ' : •-.q · ~ ~~l 

Odkrycie t<:>' zwiększyl·o smute~ uci
skający in bez przerwy, którego nie mogła 

szlf. · Niemcy n<e przywołaH przecież o
rwych fanatykó'ł.' tu dotą<l r z pe,vnością 
ni.e zapłaczą za nimi. Zreszt-4 i czysta pol
ski dozór kośdiehry. i takre rcprezemtacya 
arrai oombin:ki nte zmftetlią ,„oplakanych stó
sunkÓ\\ii w polskiej opiece .duchownej". 
Władza biskupia 1oraz tutejsze duchowlief1-
stw10 parafllalne starają się Wiedle si·t o opie
kę <lwchowną dla Polakó\\", cot Jest rzeczą 
<l·ostatecznie znaną. Czy na wschód oo 
Laby („Ostelbien" - zna.czy tyle co w 
Polsce) Polacy mają lepiej [ posiadają wię
cej w-Ollności, jest inną rzeczą. 

Tam stara się już rząd pruski o to, by 
dęby polskie nieba nie dosięgły, i nie dzi
wi nas to wcale, jeżeli P·:;facy się ta1J11 
tak zachowują, jak owi podszczwwaicze na 
odbytym tutaj wi,ecu. vV każdym raz:1e 
panują tutaj dla Polakó\\~ stóswnki dość 
znośne; lecz istnieje dawne przysl·oi\vfo: 
!Qfod:y osiel ma zbyt dobrze, tedy id'zie na 
ló<l, tai1czy ::1 zatamuje się". 

Tak odezwała sio centro\\'a gazeta w 
Bottrnp~e, a polak()'żercze jej uwagi zupet
n(ic odipo1wiaidają obecnemu stainowisku 
centrowców. Prncz \V:ięc z domów plQl
skich z piśmidlaimi centroi\vemi, precz z 
wszystk.~mi pismami nteim~eckiemi ! P:olak 
\Vinien czytać tylko polską, narodową ga
zetę. 

Polacy na obczyźnie. 

Kastrop. Polacy zaspali gruszki w 
pophele, talk p1isal peW):len korespondent w 
roku 1903 pio wyborach •do zarządu k·o
śdełn ego zarzucając, że Pol8Jcy kie;pskoi s,1ę 
przy wyborach spisali. Wina wówczas 
spadalfa na proboszcza, że zapóźno1 wy-
bo·ry ·og los il. • 

Teraz n.aid·chodzi znów czas, aby czu
wać, ni'e spał przy na<lchodlzącyich wybo
raicłu, aJ odbędą się one n'iebawem, mo,że 
jeszcze w k-01ńcu paźdzfernika. 

N.a.i wiecu w Kastrop powzięto myśl, 
aby staJwl'c wla.snyd1 kandydatów: i dolo1-
żyć starań, a.by ich przepr01Wadzać. Ja z 
mej strony p.oipieram to baiPCliz<:J1 i inatwoluJę 
szain. Rod·aków z cailei parafii do agitacyi, 
do pr:aic:y ~ organi!zow.a111ia naiszy.ch wybor
ców, aby najprzód stawni dzielnych ka111 ... 
dydlatów, a.i ·p-0tem przez silną agitaicyę ć·ch 
p rzeprowadzitli. 

ZwycięstW10 po. strolnie Polaików jest 
bard:zo mQł.Żliwei, gdyŻ mamy tufa.j upra
wnilOOych diOI glos()Wainia: Polaków wiielką 
liiczbei. 

Szan. Rooacy! Wielvikrotne prol.5by 
i wnioskf! ai op&ekę duclhowną i o polskie 
nabożeństwa, o śpiew polski podczas Mszy 
św. nie odniosly żaidlnego skutku, nawet na 
niektóre prośby ()IZ'iębl10i lub sz1Jtrstlm 111a:rn 

sf ·ę pozbyć i poczęla żalować, że weszła 
dQ domu pani de Oarennes. 

Przedewszystkiem zaiwii·oidta ią naj
droższa na<lziej.a dowdedzenia się czeg-0iś 10 

po.liożen1u Raula. 
Nigdy przy niej nie by.to mo.wy o pa

nu de Challi.ns µomiędzy bar·ono.wą a jej 
synem. 

Naturainie, n!ie śmiała wypytywać. 
N»eipinikói o los uwięzl1onego w/Zra:staf 

z dniem każdym, i tem większe · spraw1i.ał 
jej derpienie, że usitcrwata nlie dać pozn:ać 
swej męczarni. 

Odbierano. dzienniki u baroin()l'Wej. 
Oabryela codzień czytala je gl.ośno 

-Oarooowej, spodz.:!ewając się i! obawiając 
zarazettn spotkać ·s!ę z n.az:wiskiem Raula. 

Nadzieja zawi1odła, obaiwa p-różna. 
Dzi.ennftki, jakby posłuszne r-ozkazowi, 

nie wspominały ani słowa •O' „Zbro<lni przy 
ul,icy Garainc/:ere". 

Dlai czego to niewyUomaczone mil
czenie? 

Co się dzieje z R.aulem? co io mm po
stano.wi w bląd wprowadzona spra\vtiedli
\Wlłść? 

Bez przestanku Gabryela stawiała so
bie te pytainia nie dol mz.m~zani'ai, a wiemy 
wszyscy, jaką męką nie do znieslienia. jest 
taika1 niepewność. · 

Z tern cierp;ieniem lączyla s:ę 1obawa 
usłyszenia wyznania z ust filipa!, wyznania 
uczući . których nie mogla przyjąć ani pJ

m.ielać. 
Obawa ta zwliększyla się '"" miarę jak 

grzecz,r11ości1 mlodeg-o czl-OłWieka ·przy.}mo
waly oornz bard21iej znaczący .charakter. 

Od dzi.esięciu dnl'i pan tde Garennes 
przychodz.it codzień rainv na· śniadanie a 
w!ieczorem ,na obiad i zal każ.d:~nm razem 

. i>rzynosil Gaibryeli kwiatek, ksdążkę, nuty 
lub ia!kM dmbny przednfrJt bez wartości. 

Biedne .dziecię nie mogl·o dług.o aszu
\kjwai: siebie samej co do znaczen!ia tych 

Odpowiadano. Teraz nadarza sfę ~posob
n.ość, aby nareszcie przeciw temu zaiprote
stow.ać, ·L J)OkMać, że my już rui-e pros1ć ale 
żądać będłz1emy. Przed sześciu laty, gdy 
miano zamiar budować k()ściól fillaJ:.ny w 
Rauxeif\, wtedy to ludzonJ1 nas i dawano 
Pola1kom '\\iielkic obietni.ce, aby tylko tak 
zwana partya '\\'~·1ejska pozyskafa kh glo
sy n tak się sta~o. Niedługo potem ;wybu
<lmvaino kościół w f rohl~nde, potem w 
Merklinde, niebawem stanie kościół w 
łfalthaJusen. To są życzenia tak zwanej 
partyt \\riejsk.1iej (pCł!rtyii g-0spiodarzy \\ilej
skich). Ale gdzie te ,,~sz.ystkie ob~etnice t 
przyrzeczeni.a, które dawa1110 Polakom?? 
Dla po.Is.kiego. dn:szpasterza niema d·wóch 
tys:·ęcy mr. na mcZlne utrzyrnamie, ale set
ki tysięcy marek na budowle są! Czy Po
lacy nie płacą podatków porówno z 11111y

n1i? Dla organ1isty poidczas polsikich na
bo.żeństw też nie ma· ka.sa kościelna p1:e-
1niędzy, tylko my sarrni go mus imy oipłacać, 
gdy pragnf erny, aby podczas nabożci'1stwa 
organy grały! 

R.oda1cY, do agi1tacY1i o wla1sną srrawG ! 
Zwołajcie wiec i stawioic kandydatów, ale 
dziać s.ię. to powinno z większym zapalem, 
gdyż jak tylko się tyle zbierze, co w zeszłą 
niedzielę na wf1cc d·o Kastropu, to z pew111i0i
śdą i tą razą z.aśpicmy gruszki w popiele". 

Ospały. 

Urząd stanu cywilnego a Polacy. Z 
różnych stron na1ckhod1zą praiwLe oo
dzienn1ie z.apytania1, jak sę należy zachowy
wać wobec na.dużyć urzędników sta:nu cY
wi:Jnego przy zapisywain.iu i1mi1Jin -i nazwisk: 
polskich. Dla.i tego podajemy niiżej za „Le
chem" gnieźnieńskim kilka.i najiwa1żn~ej
szych przepnsów, aiby Czyte1lnicy naisr wie 
dzieli, jak siobie w dainym razie postąpić. 

Co do, zapisów 1nazwrisk, to te zgadzać 
s~ę muszą z księgami kościellnemi. J~'.beli 
ojdoc za,p1sany jest w księdze kościcLnej n. 
p. Skrzetuski 1- to i syn musi być W' urzę
dzie cywilnym zap~sa-ny Skrzetuskt - 111.e 
inaczej, bo. t.o jest fatsz1owamie na:zwiska i 
karygodne. 

Co dlo zapisów nazwisk specyal11le pol
skich wy<lCł!l 11 mar:ca 1898 T. minister 
spraiwiedl1iw0iśd Schon.stedt rozporządze
n(e, żeby były zapsaine wedlug polskiej P1i
sown~ - z wszystkie.m il kropkami, haczy
kami1 itd. n. p. gloskli polski.e: ą, ę, cz, sz, 
rn, i, ń, ś, mają być po volsku zapisaine, ni~ 
zmienione na nierrnieckie np. Dz1i1ęgielewsk1t 
Bączkiewicz, Węcki na Schengeilefsky, 
Bntschkiw.itz, V entzke. · 

Co do limioo - jest przepis, żeby byly 
zapisane najprzód' po niemf:eoku, a w na
wi:aiSie po Polsku np. Loren.z: (Wawf'Z'Yniec) 
- Peter (Pliotr) - Agnes (Agil1ies~ka). 

C.:> do nazr\v1isk żeńskich, jest 11ozporzą 
dzenie milli'stra spraw \Vlewnętrznych z 

,codziennych grzeczności, 1i nie pJjmowacla, 
dla .czego są 1one tolemwane, a n.aiwet pra
wre za;chęcane przez ba·r·:>nowę, która 
przed1e:ż .nie mogła m,yśleć, aby z panny 
do tQlwarzystwa uczynić żonę swego syna. 

Gabryela zdwaj.ała ·i)strio2noiść, niemo
gła jednak unllknąć częstych sam na sam z 
baronem, który nde oświadczywszy się <lio
ty,chcz.as, jak najlepszy aktor odegrywał 
k·omedyę mdłości. 

Pewnego poranku filip przyszedł 
wcześni1ej ani1żeli z:w;ykle. Oabryela sama . 
w salon\' e haftowafa na kanwie. 

·Widząc wchodząceg-OI mł-0dleig-01 iczJo
wieka, w.stałaJ, u.kl·onil.a się d za'brała się 
na n()IWOI do przerwanej· roboty. 

- Panno Gabr,yelo ,.--- rzekł kładąc na 
sto1iikn mały bukieaik róż - dla 'cz.ego nie 
traktujesz mnie jCł!k przyjadela? 

Mówiąc te słowa, wydi,ągnął rękę do 
mlodej dz.iewczyny, któr.a zarumienfila się 
ri po chwili wahania podaJa mu swoją, 

fiLiJ> schwycif, lecz zamiast uści"isnąć 
po' prostu rękę, przycisnął ją dio swych 
ust z: namiętną żyw-0śoią. 

Gaibryela wydala okrzyk za.dziwien\ia, 
wyrwa~a rękę, i wyjąknęła t·one'm wy
rzutu: 

_ ~ ! panie Fib'ipie ! 
Młody c;zlowiek oorzekł sł·oci'}Gim gło-

sem: 
r- Ci,yż p-0<liobna, żebyś się pa11i na 

mnie gniewała za pocałunek zloż-0111;y na· 
n\nof.ich śliczny.ch paluszkach! Czy isttQtnie 
gni.ewasz sl'lę pani? 

- Tatk jest. 
- Dlaczego? Czyż ten p1ocafonek nie 

jest dowodem mojej sympatw? 
- Wdziięczną jestem zai sy:mpatyę„. 

ale pragnęłel!bym, żeby onai nie dawala pa'
nu zapominać o szacunku należnym kobie
cie, mlodej dziewczynie... .choćby naivvet 
ta~ skromnej ])O.Zycyi. .. 

dnia 9 wrze:S.rfa 19-05, że tra.z.w•iiska p~h · 
koltet ·mają być na żądainf. e· i·meresentów . . 
zapisane na „ska", .a nie „śk)~', ·rtp. Agnes 
(Agnieszka) Baczy(1ska - Hedwig (Jath'ri
ga) Oo1kzyi1skai, a nie Hed'wrg Gonczyń
ski. Tego żądać powi!llioo 'interes-ent, bo · 
urzędnik sam tego zriobit nlie potrzebuJe. 

J eże1Ji urzędnik tego by zrobić n~e 
chc.i~1 i nazwisko lub imię źle napisał - a 
poprawił tego nie chci.al - n:•e należy p110-

tokółu Podpisywać. Jeżeli urzędnik przy
śl'2 mandat karny, trzeba stawić wn~osek 
do sądru o J"Ozstrzygnięcie sąd"J\ve. 

Jeiel'i ojciec tego nie uczyni, to swemu 
dziecku wyrządza krzywdę. J eżeJi. ńmię 
tylko P·O niemiecku ma zap :Sa'l1e, t'O 
dziecku w1olno1 tylko rniemieckie imię un:sić 
np. Pet1er nie P~otr - tted!Wi'g n~e Jad.wiga. 
Gdyby taki Peter urósf. został kuipcern i 
na f -rtrnie ,nap~sat Piiotr - to dvstanie karę 
Policyjną. 

Marxłoh. W niedz~clę, d1nia 8 bm. -0<l
byl się tu wiec „z,viązku Polaków; z Niem
cze'Ch p·o<l przewodniictwem p. A. StQ\mY 
z Bruokhaus·en, a protokół pisał p. Pep-el. 
P. M. Smektała mówił oi rniewystarczają
c·2j opiece duchO\vnej ''r paraf' li li.ambom, 
p. Sio.lo;ch z Neumiihl nawotywał <lo orga
n:i zowania się politycznego· w ,.Z" iązktr 
Polaków". P. M. KwiatkoM ski z Bodmm 
przed'stmvi.ł obecne pofifhnie Polakó\\· pod 
trzema zab oirami i na O!Dczyźniie. P. \V()j
dech-01w.sk1i z Alsnm omawiał sp·raw y ro
botnk21e. PrzermawPah j1csz.cze pp. Cie
luch, Guzenda, Szczot, Goldyan, KanNik, 
Maciejewski, Szczepan"ak i inni. P. Sto
ma zamknąl "'' iec poclhwalenriem Pa1na Bo-
ga po kilikugo<lzinnych rozprnwa.ich. P. 

ww 

Zi~mie polskifZ. 
Ł Prus .lł~ cnuttiH~il Warmii i MaHlt· 

Wejb~rowo. W powiecie ·wejhermv-
sl\Jim p·osia\ialU w roku 1772 następujący 
kaszubi \\('ększe majątki ziemskie: Chnie
lif1ski Jan. w RobakO'\v~ie, Dąbmwskl Jan 
w Gowinie, Dąbrowski Michal w Cz~rrna-
now,ie, G0tW::1ński Jaikób i Michał \V Gen.i-
inie, Oo;wiitsWi Jan w Rooaikowie, M.ałot
lrowie Michaił i W1ojciech w Lężycaich, 
Pairaski Karol w Opal!inie, Pobłocki Jan w 
Zeliewiie, Tempskł~ Jakób W1 Żelewie, Wysie 
ckli Wojci:ech w Dą.brów·ce, Zelewski Mi
cha.I w OpaJinie i Zelewski Melchior w Ze
Jewtie. - W tym samym .czasie posiadala 
rodiz.i:na ewaingekka i niemteoka Kroko
wów czyli Kroik1or•..vsk:ich id.·()lbra Ka.ck, a ka- · 
toliclrn ·aile także niemieckai Weiberó:"\y cfi()
bra Okalice. 

Chełmno. W WaMowie Wy<larzyi"O· 
się wiełklie meszczęście. Posied2fciel \'fi/ró 

- Bóg mu świadkiem, że szactrnek 
mój dla pani nlie ma grooic. 

- Dowfledz więc pan tego. 
-Dobrze, d'owi.odę ci pani - rzekł z 

żywością... ~ ,li · 1 
- Jakim sp-o&Qlbem? 
- Najprostszym \Vi Ś\.VJecie... Mó-

wiąc pani to, co się we mnie dziej,e, ot\'\i e-· 
rając ci moje serce„. 

III. 
OabryeJl·ai odgadłai, że chwiiJa której się 

·obawiała, nadeszła. 
FI 1li:p ośw1iadczy się. 
U sitowa~a wstrzymać \\l'YZ:llanie. 
- Oh ! nie! - zawołała - proszę pa

na1, blaigam, nic nie mów .... 
- Chcesz pani, żebym milczał -

rzekł pan d.e Gairennes. 
,__ Tak, tak! chcę teg.o. - Milcz pan, 

z aikl itnam. 
- Rozkazujesz mi pani milczeć. - Tt) 

znaczy, że mnlie pa·ni z.nozumŁalaś .Chqtał
bym bytposluszn.ym, ale to i11iiepodolbna -
potężnF1ejsm od woli mej sila zmusz.ai mnie 
doi powfiedzen.!a pani, 100 ucz.u-wam ad 
chwili, kied1ym ujrzał cię p.01 ralZ pierwszy ... 
Zresztą wiesz pani o tern, cz.ytalaś w mem 
sercu i pomimo mego milczenila:, wiesz do 
brze, że cię kocham. . . 

Mlodai <lziewicz.yna wstała Ul 1odrpowte
dz.iala z tą naturalną godinośdią, która 
chwilami czyniła- ją tak 1hmpo.nuj.ącą: 

- A więc tak, czytailam nie w pai1-
skie'm sercu, lecz w pańskiej •łtnaginacY.i; 
zrmum;aJann, że zdaje się panll(, żeJ mn.e 
kochasz., ale liczyłam nai pańsk1i honor, 
mialaim nad:zieię., że baron de Garennes 
przypomni sobie, k~m jest, a ,~im ia jestem. 

- Czemże więc pani jesteś? 
- P-Odwlaidną sługą, zaplalOOną ... Ga~ 

bryelą Vendame, córką chfopów i to bie
-dnych ... 

(Ciąf daJ.sey inastąpi). 



ble~1, zatrudniony kopaniem studni, zo
•tal nagle '\\"Skutek usunięcia stę z:i-ent~ za
~)rpany. Ch~i'aż ziemia pekryfa go· tyt
w do polQ\\ry 1 natyicłmniast -go ·wydobyto, 
i\'krótce po \.'.\-Ydarzenh.t się nieszczęścia 
arnarl. 

Malbork. RobotnJik Scthulz z Llnde· 
uowa, który już od lat 14 praicow.at u por
~ziciela fli1ndta, został w czaStie sprze
·tki oo.żem z ręki innego robotnika zakłn
~. Zloczyńcę znanego pijaka, aresztowal 
żarrd.am1. 

Subkowy. Obywatel p. Trzęsiek: z 
erzuszcza zastrzelil na J)()Ju swojem orla, 
któr.Y przy rozpostarciu skrzydeł jest prze 
5zfo dwai metry szemkl:". 

Malb-Ork. Majątek Małe Subk·owy 
sprzeidal p. Diick kaplita\1ście p. Witk:w.r
skiemu z W rzesz cza za 318,500 marek. 

folwark Bobowo, w powiiecie staro· 
gardzkim który to św.ieżo odi p. liertla ku
pił rodak nasz p. Wal. Zafosk1 z Omdzią
<lza:, obejmuje 1200 mórg obszaru, a cena 
kupnai Wynosi 305,000 marek. Folwark 
1en znajdował się -0d dawnai w ręku n('C· 
mieckLm. Przed p. łiertlem był jeg.01 wła
ścioielem pan Briaunmuller. 

Swiecie. W ubi·egly piąteJ< P°' pJtu
dniu transport·owano pociąg~em z Orudzią
dza dl() K1ornnowa pew1nego więźnia, ska
zanegoi na: dziesięć lat do:mu .karnegJ-. Nie
daleko staq1fr ParlJna, gdy pociąg by! w 
pe1nyn1 biegu, wyskoczyt nagle w.ięzie(1 
z wiacgonu, chcąc zbiedz swomu dozórcy. 
Ten:że atolL nie namyślając się dtugo1, wy
sko.czyl zaraz za zbl'egiem i wnet udalo 
mu się ·go przytrzymać. 

Z Wiei. Kr Poznaliskiego. 
Wiec w Siemiowie odbyl się w, nlie

d~dę. Na wiecu zailo.ż,ooo Towarzystwo 
wyborcze, do którego zapisal·o stę 47 
cz.looków. 

Poznań. Tocz.yl się przed izbą karną 
proces przeciwko Ted.aktorio1·wti „Pracy" 
p. Ra11rowskiemu o obrnzę pruskich ofice
rów, jakiej się dopatrzono Vvl artykule 
,,Pracy". Wn1osetk karny stawtit minister 
wiojny. Pr-0ikurator w:niósl Qf 3 n•lesiące 
więzrienJ,aJ, sąd atoli skazał pana Rakow
skte;go nai 300 marek grzywny. 

Poznań. Za'Strzeżenie prawa· pierwo
kUJ>n.ai przy sprzedlaży majątków jest pra
wme dmwlQ>Iona. M 10izna. więc robić za
strzeżenl'a, że majątek nie woloo dalej 
sprzedać Polak<Yw~ względiniie Niemcowi. 
Tak rozstrzygnął są<l: Rz.eszy;- Wyrok ten 
iest dla.i naszych stósunków nii~miernie 
wainy. 

W „Dzioo. Pozn." porusz.oina zosta.ta 
myśl, aby przy sprzedażach majątków r-0-
Mć za1strzeżenie, że prarwio ~erwokupna 
ma Banlk Ziemski. Myśl tai w kO!lach rze
czywiście <loibrze myślących obywateli 
P<JWinna się prz.yjąć. 

Sr.em. Oprzętacza i pastucha: bydła 
Stkę napadł nagle sta1dmik na lące i po. 
bódł g,o nai śmierć. Nawet natl. dafom się 
ieg""o znęcał. Stadnik ten byt diotą<l zupel
~:e spokojnym. 

l(o§cian. Okrutnie niebezpi\eCzne są 
J>Olskie tJowarzystwai dla J)(lrzci<lku publi
~znego. ferajny rciemi~eckiie urządzają po 
cho.dy ii 1inne hubsz.tylki, at jakoś obawy -0 
całość państwa j porządek publiiczny nie 
ma. Niech jenio jednak polskie towarzy
stiwo ':v:niesie o PoZWOlen:ie na pochód PU· 
bli:czny, to m11 pewoo przed <llcz;yma Po
l1cy1i staną kosy, armaity, flinty,, pisoolety 
i P'O<lobne mordercze narzędizia, któremi 
by można Niemców zraini-ć i pochodu s1·ę 
zakazuje. Tak zrobf.ta poltcyai .w Kościai· 
ni~, która od 28 lat po raz pierw!SZY zaka
za.tai pochodu tarrntejsz,emu Towarzystwu 
PrzemysloweJmu, które.go czlonkOIWie 
Przed przed wym~en~oinemi godłami po:w
Stańczemi wl\ększy nawet strach i wstręt 
mają jaik policya k·ośdańska. Protest To~ 
\vartystwa, we<lltug „Oaz. P." pozostał 
bez IQdp.o:wiedzi. - Naturalnie! 

Ze Slązka czyli Starej Polskie 
Byt-0m. Okropną śm~erć poniilQ.sla rio

b?th~ca l(lub<ii z Swiętochłowic, która der 
P:afa n.a kurcze. W n.arpaidzae choroby rzu 
~tła biedac~ka paląc.ą si,ę lampę ze stnfu, 
\1-0niosla· ciężklie poparzenia na głowie ~ ple 
(:aah .t u<lusila się w ctymie. 
. . l(ról. Huta. W oocy 11.ai sobotęw ko
sc1el-e św. Jadwig\i rozbito 1 okraldziQno 
Wszystkie skaroon1kl;1. Swięto1kraidzca: je
dnak nie oWoWil się wiele, oo dnia po1-
Przedlniego sk()łrbonJd byty opróżniome. 
Pl'Zypuszcza się, że złodziei zakradił się 
~ kośc.ioła w piątek wieczorem 1i pOZW<Jl
lil ~i~ zamknąć. - Wobec kilkakrotnie juz 
dokonanych podobnych kra:dzieży w o-

statnim czasie, przypuszcza się także, że 
chod?A tu -prawoopodobnle o jednego i te
go srumego złodzieja, lub .może o jaką smi
kę zl:od2!ieJską. Siadu po zfodzieju dotąd 
nie \\-".ykryto. 

Wiadomości ze świata. 
Z Anglii. Zdumiewa.jacem jest jah: się 

zm.i-enił Edward VII od ·Chwil:', gdy w sty
czniu 1901 r. wstąpił na tron angielski. 

Nie ceniono jego zdolnoSci politycz
nyd1, a nawet umysłowych w latach, gdy 
był następcą tromt. Mówiono o nim, jaiko 
o królu mody, nie wsp01minan0i nk ·J1 jego 
studyadi, o jego podró.żach, podczas któ
ryc.ł:i poznaw:ał się z szereg.iem ludzi po
ważnych, o jego przestawa1niu z po'1ityika
mi różnych krajó\\. 

I nagle po,ka:t.ało się, że ten ~ról mło
dy umie być istotnym królem. Jednym 
rzutem ręki chwyci1t całą poJitykę zagra
niczną i na1dla'ł jej kierunek oelowy {)I bar· 
dzo szcroki.m rozmaichu. Przedewszy
stkiem zakoł1czyl woiinę z Burami. Byl.i 
zwydężeni, lecz n,1ezręczności z obu stron 
me P«Yi1waiaty na zaikoJ1czenie bo~u. An
gHa m1i.afa kulę u nQgi i nie wiedziała, jak 
się jej pozbyć. Potem uregulJ;w;af stOlsu.
nek z francyą, od czasów f aszody niedoi
bry. Ułoży! s,ię z fraincuzami1 we wszy
stbch sprawach sp.ornych. Mial t,o być 
fundament do -0d-0sa.bnienia Niemiec. Zwią. 
zal si1ę z dwJrem wiedeńskim, stara się -o 
jak :najlepsz.e st·osunki z Petersburgiiem. 

Sio·strzeniec poimięszial mu. n1iec..o ra
chuby: przyjazd do Tanig·eru i obalenie 
Delcaissego oddaliły na ·chwilę urzeczywii
stnieinie planów króla-·dyplomaty. Obecnie 
z1mwu po<lejivuie te plany. Oparł je prze
cież na. innej podstawiie: celem za1bezpie
cze11Jia Angliti tyłów zawarł na.i lat dziesięć 
przymierze z Jap.:ilnią. Dz~ęki temu przy. 
mi1erzu przez lat dzie1sięć nie potrzel}uje się 
troszczy:ć 0i Indye .i 01 zatokę perską. Po
Ji.tyka europejska będzie się z1n-0wu mzgry
\\'aJŁar w Europie a nie w Azy;i tl Afryce. 

Jedne tylk<C)t troska' prześla<l'uje króla
dypfomata: bra!k silneJ armH lądowej an,
giiels.kiej. Od.y1by Angliai tmogła rzuicić na 
brzeg 1nientiecki pół milhooa wytrawne.go 
7,otnlierza, przyszłoby niewątplil'.V1ie do 
wojny za kilkai miesięcy. Lecz wiszelke 
reformy ·w0tłsk10we w AnigliL muszą speł
znąć na nkzm: Anglii br-a!kuje dzislati stanu 
włościańskiego, który dostarcza armii ntai-
lepszych żołnierzy. I 

To jest stabai stroina planów i zamia- I 
rów król.ai Bchvar<la VII. 

Z ró.i1f\~ stron. 
Zwracamy R..xiaJrnm uwage na wiece.. 

jakfo s'ę <lz~ś odbywają \V/ różnyich miej~ 
scowościach Westfalii i Nadrenii. 

Na listopad i ·grudzień można zapisy
wać ,,Wiarusa Polskiego" na kazdej po~ 
czcie. Zamieszczamy kwit do zapisania 
gazety na te dwa miesiące. Szan. nasi 
Czytelnicy zechcą go wyciąć i dać Roda
kowi, który gazety polskiej nie posiada, 
zachęcając go, aby zapisał sobie ,, Wiarusa 
Polskiego" na listopad i grudzień. Pre
numerata wynosi tylko 1,28 mr. 

Rotthause~. Na okoFcznyich kopal
niaich muszą górnicy częstJ, przery.wać 
pra'cę z. po1wodu braku wagonó\\ do pru
wozu węgli. 

Mec. Ks. Benzler, 1J!1skup Metzu, zdiął 
klątwę Jwścielną z czterech cmentarzy ka
tolkkich w LotaryngU, na 1których chov. a
no taikż~ innowierców. 

·W Konigs. Wusterhausen pQd Berlinem 
miał się 13 sierpnia br. odbyć ·wiec pJlskr. 
Zameldowan10 to miejsc-01w1emu wójtowi p. 
lierbsti0wl:., który też pierwlOtnie dal pD
trzebne p.oświadczeru:e. Nast~pnie zakJ.zał 
\\:ieca, gdyż twierdziJ, że mema urzGdnika 
rozumiejącegi0· po. polsku, któryby \dec 
mógt doz.)roWać. Mi:mo tto \Viecownicy 
wystali zażalenie do lanrata p<lwiatu tel
toiws!kiego, który wedlug „Dz. Berl." dat 
następującą odpowiedź: 

Chociaż wladza policyjna w K61nigs
Wusterhaus-en. nie miala doi dys-pozycyi1 u
miejącego po p-oilsku urzędni ka polkyjne
ncgo, któryby był mógł doz·oroi\va~~ zebra
nie ZW()łaine na1 13 sierpnia rb., nie byt-0 jej 
wio1la10 z tego jedyll!ie ]JO<wo<lu zebrania· roz
wiązywać. Po!Ucyę 10· tern w ()dp-o'wiedn:i 
sposób p()uczo:no. Z po·lecenia 

v. Ac IJI e nb ach. 
Ladny to urzędnik po!iicy.jny, któreg::> 

dopiero landrat •O przepisach prawa p ... u
.czać fuusi. „Dzien. Ber I." radzi słusznie, 
aby z.wotujący ów w:iec wytoczyti mu pro
ces o odiszkodow.a•nie. 

Rozmaitości. ' 
Ile waży mil~rd? W srebrze 5 mili

onów kg.; w zlocie 322.500 kg.; w tysią. 
cxkaJch pap,i.erowych 1.780 ik·g.; w setkach 
11.700 1kg. Jeżeli przyjmiemy, że jeden 
czl·OIWiiek może unueść 100 kfiJogr., wten
·CZas na przenlieS'ieniie miliard.a: w tysiącz
kach papierOIW'YW'Y'Ch potrzebaby byfo 18 
Judzi, Wi setJrndhi 115, w zlooi.e 3.225, w 
srebrze 50.000 hKlz~. Tysiączki papiiermve 
Qprarw.ione, jak książk~. utworzyłyby z mt
lia1rda bibli-0tekę o 2.000 tolmów, 1kaiżdy p·o I 
500 stronnk. 

Spadek po Alfonsie Rothschildzie. .w! 
ub·-eglym tygodniu ukoo-czony zostal, jak 
donoszą z Paryża:, ;inwentarz urzędowy 
spuści2nyi po 2marlYJll br. Alfonsie RJ!th ... 
schildzle. Inwentarz wykazuje, że bam 
zostawil 940 milionów; frank:óv.'. Sam po
datek spadkowy od tej olbrz~ miej sumy 
wyniesie 21 mil. fr. Zmarty r-ozporządzil, 
aiby wdowa pv n4m, br. Eleo11ora, siostra 
szefa d()ll11u londyńskiego , otrzyma.ta ze 
spadku 470 miłfionów, dzieci zaś, syn baron 
Edward i córka, pani Beatrycza Ephrussi,_ 
po 235 milionów fr. 

2 miliony dolarów, jako nagrodę za 
wynalezienie środka przeciw suchotom, 
lub raikow~. of1iaruje parlament brazy]ijski
Komitet, złożony z przedsta\\~icl'ela Nar-0 -
dowei Akademii medy-cznej i czterech re
prezentantó\\' cial naukowych z Niemiec~ 
Angliil, Prancyi i Wtoch, ma bada6 przed
stawione projekty. R.ząd brazylijski za
\rnrow:uje s1::>bie gfos d·ecy<i11iący w tef 
spra\v,ie. Ubiegać się o nagrodę., będą mo
gli przedstawiciele wszystkich nara·dJwo
ści. 

Towarzystwo św. Jadwigi w Menged~ 
obchodzi swą 6 rocznicę dniai 15 bm. na
saU zwykłych posiedzef1 pa. południu () g . 
4, \V zamkniętem kółku, p-onic\\ aż zapro
szenie sąs:·1cdn.i1ch Tow:arz.ystw jest wzbro 
niiGne. Rodacy, którzy chcą brat.; udział 
,,, inni poc.ząbk-01w101 do towarzystwa przy
stąp~ć. Nai 1pokrycie ko1sztów plaicą człon
ko1wie pa. 30 fen. O liczny udział uprasza 
(1) Przewodnicząy. 

Postbestellungs-Formular. 
Ich bestełle hiermit ben dem KaiserH

chen Postamt ein Exemplar der Zeitung 

„ Wiarus Polski" aus Bochum (Zeitungs

preisliste 128) fi.ir November u. Dezember 

1905 und zahle an Avonnement u. B~ 
geld 1~28 Mk. 

Oblige 1,28 'Mk erh~ten zu haben. be

schelmgt. 

. ~ . d. . . . . . 190„ 

J(ałserJJches Postamt •..•. 

w Her.ne„ * krawiec polski i skład mebli fło 
Th. Sch*ttt;: , . 

chemiczna pralnia i farbiernia ł-przy ul. Nowej, 
wykonujd RJdakom ubrania, pa1etoty, spodnie itd 

we własnym 

warsztacie krawieckim, 
Tęczl\c za. dobrl\ robotę 1 trwałe materye. 

Prócz tego poleca swój bogato za.opatrzony 

=;::;;- skład mebli ~ 
orali! towar1 loke!łowe i pirluae ma
ter„e na suknie, do pośeiełł, r~
~zn1ki, fartuchy itd. 

Wszystko po cenach najtańszych! 
Swój do swego l Swój do rwego I 

d 8 ffi Ski ej i męzkiej J) 
eho!~ł~~! rło ?r~nek ł 

w Bochum, Korłumsłrasst nr. 3, 

111111111111111111111 111111111111111111111 = Ba~znoś"! Rodaey! Baeznośe! 11111 

·~ DARMO nie ~;; 
- 1: ale za tanie pieniądze sprzedajemy wszelkie towary jesienne zimowe które we wielkim '"yborze i -
- ~ świeżo nadeszły. ~ -
- '- Materyę na suknie od 45 f. metr, barchan, kol. od 30 f. metr. -
- s.. Bieliznę, krawaty, kapelusze, maciejówki itd itd. Ctapki. szakuły dla towarzvstw i wszeł- i -= S kie inne t••wary po baiecz",ie tanich cena1·.b. S: -

o Damy te1·az na składzie gotuwe nb1.•anla. • -= tot Lenartowski & Talarczyk, Herne u~a~!~~!~a '?7. ·- U· 

l111111111111ii1liiiiiii1iii1i11111111u11I 



~ N a,jlepsze fJ 
ina,jtańszeobuwie 

u ;~:y Ruhrorter ,Kaufhaus' w Ruhrort 
ul. Harmoniestr. 36 ._ ul. Harmoniestr. 36. 

-kretyt.:= 
' b • u ran1a, 

wplata a, 6, 8, 10 marek. 

Meble 
w największym wyborze. 

P oj e:d y ń cze me b 1 e jak : 

łóżka, 

____ s z a f J, -· -
ógniska i t. d. 

Wpłata od 3 mrk. pou. 

Rbeiniscb-West.faliscbe 
:~:.:: t~~ Mobełf abrik 
·~ ~ · ~·"' 1~ 

in Bochum ul. Heraerstr. 8. 

Nowo otwarta 
fili li 

ftY a ttens e bo! d, 

•••.•••••••••••. . ...• -
· W Gelsenkirchen· 

tylko przy ul. BahnbofstraHe, 

w ogrodzie hotelu „Bąhnhofs-Hótel" 
naprMeoiw nowPgo dworca Jlllajduje eię, jak dot.td, ł&.k i nadal 

zakład fotograf i cz ny 
. GER1'1A.NIA.. 

12 fotołfrafij wjzytowych osoby dorosłej 1.90 mr. 
12 fotografij gabinetowych dorosłej osoby 4,90 mr. 
10 kart pocztowych z fotografią 1,50 mr. 
pod~gwarancy4 wybornego wykooonia o uem wiele •się-y .1djęć 

n~jlepsaem eą świadectwem. 

...::::=. W niedzielę otwarte cały dzień. = 
Wyborowe powi~kl!llenia we 

wła~uym sakłachlie. 

Bard1:• piękne zdj~cia, dzieoi1 

g.up i rodńn. 

się zważać na dokładny adres· • 

Baczność Polacy w Bruckhausen ! 

Szanownym Rodakom w Brucłd1ausen 

i okołicy donoszę, iż od pQ-wszezo paź. 

dzierniJm przeniosłem moje krawiectwo 

wraz z całym składem materyj z domu 

przy ulłcy Żielonej (Orilnstr) do moieio 

własnego budynku przy ul. Albrechtstr. nr. 

27. Jak dotąd, tak i nadal stara otem mo-

jem będzie wszystkich molcll odbiorców 

ja'k najlepJeJ zadowolić. 

Z szacunkiem 

Adam Słoma, Bruckbausen 
od października przy ulicy 

-Albrechtstr. r/. • „ ••• „ ••• „ •• 
W. Karło11lm 

00000000000000 OOOoOOOOOOOOOOO 

Młoda panienka 
ma.i1tca. ch~ć wyuciyć ai~ w ekładzie ga.Iant11ryjnym 
i w księgarni, może eie zgłosić. 

~~-~~ti 
j Polskim · 

Zakład Przemrsł. 

w Pomnania, 
ulica. Podgóma l2a 

poleca wl!llefkt\ 

bieliznę koście.In~ 

ornaty, kapy, buny: 
st•iły itd. 

Specyalność; 

Chorągwie 

Liczne uzna:c:ia i listy pochwalne. 

J ó Je I t> a n i e l a k 
w Wanne, 

ulica Bahnhofstrasse ur. 80 a. (1-3) 
000000000000000 OOOOOOOOOOtJIZIO 

~~~~~~~~~~~~~~ 

Czeladnika krawieckiego 
poszukuję netycbmiast na stałe zatrudnien e na 
tydzień lub od utuki. 

Wojciech Szymański, 
krawieo męski , 

ą) = górnikom '. · 
j poleca •ię miejsca do budowy " 
Uf} pobfoiu kopalń \.V Czernicach. m 
• 

Wpłata mała. Po bli?.sze s.zcze· ' 
- góły trzeba się 7'głaszsć pod ad re- ~ , 

~em: Ii,1au H.ittei·gutsbPsitzer\ 

Spatzier, Gas~howitz . tł 
(Kr. Rybmk.) f 

(1-ł) • 

ł:'P"~~~-'"'-~~~n 
Służąca ····· · 

w Wanne, ul. Bahnhofstr. nr. U.2. 
Udzielamy kredyt Bliżsgych informacyj u<Wels i o zlececia pl'O• ~~~~~~~~~~~~~~~ 

• za.miejscowym. Bi t;łówny zastępca na Westfalio i Na.dreW.9 

~ 
~~:t~.,Z.. 

, :er "' 

~? · 

-~ .„ -„ -... --

umiejj\ca doić krowy znajdzie dobre prz1jemnet 
miejsce. - .Jaa Kwiatkows~i, interes komiiowy Za illlseraity ~ rek)amyi redakcyia w 

- w H er n e, ul. Neu:str. 16. obete pub1ircz:ności nie odpowdada•. J. PI at te, 
relnik, 

U eberruhr p. Steele. 

' ' ta~ n 
Biuro prawne 

Iii znajduje się najlepszy krój gotowych ubrań dla mężczyzn i chłopców? 

tylko u 

w Buhrort, 
= = = lfl przy nlley H.Onlgstr. fi ul. Albreehtstr. 31. 

r.111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
Za druk, na.klad i redakcyę od powledziab1y A n te n I Br e js k i w Bochum. - Nakladem i czdcmk:ami W:Y'dawl1ictwa „Wia rusa ~1s1de~i· w B~h1tm. 



ar. 1a1·. · -'ooha, wtorek, 17-te: października . 11~. 

• C:Odzieooe pismo ludowe dla Polaków oa obczyźnie, poświęcone oświacie oraz sprawom narodowym. politycznym i zarobkowymi 

-------------------------------------:0-----------------------------------:-------------------:i------------------------------------*1 
•

. hodzi codziennie z wYiatkiem dni po§w~tecznych 
ata kwartalna na poczcie i a listowych wYTIQsl 

;.50 fen.. a z odnoszeniem do domu 1 mr. 92 fen. 
" s Połski" zapisany iest w cenniku pocztowym 

· pod znakiem "t. polnisch" n . 128. 

I 1111 leże za llarc I IJCZJZll I 
Za inseraty p.laci sic za miejsce rządka drobne~o .. a 
Ol(loszenia zamieszczone 1>rzed Inseratami 40 fe•. to 
czc:sto oglasza. otrzyma rabat. - Listy do „'WtarUsa 
Polskieio'' naldy frankować i Dodać w nk:b dHł'i'd-

ny ad~ piszl\cego. R«;koplaów .ię nie zwrae".l. 

Redakcya, Drukarnia. i Księgarnia znajduje się w Bochum, pr.zy ulicy Maltheserstrasse. - Adres: „ Wiarus Polski", Bochum. - Telef o n u nr. i414. 

lłodzice nolscy? Uczcie dzłeci swe 

m~włC, czytać I pisać po polsku! Nie jest 

Po.i.tłem, kto potomstwu swemat zniem

c..-O się pozwoH. 

z wypadków data. 
W jaki sposób stosuje się ustawy wyjątko„. 

we przeciw Polak;om ! 
Wlaścid~l gruntu w Będlewie, p. Wdt„ 

lrorw'ski, ipoibudlOwał so.bie, łak donoszą do 
,.,Ciofl'ca", domek z oopQ!W1edlniemi zabudiJ„ 
~am4, na co otrzy,mal pOZWoleinie od 
Wlłatścrwiei wtadzy. Następnie domek ten 
ż kiiłlw morgami gruntu sprwdiał p;airm WaJ
łentemu Przybylskńemu, który w ,njm 'Za-

• mfieSzka~z rodziną. Lecz cóż s:1ę dzieje?. 
W~adz.e miejscJwe i powiatowe OQifają .kon 
trakt udiziidony pan.u WJ!tk()!Wskiiamu na 
pobwdlo/waniie damu, ai panu Przybylskie
mu ka2a)ly się Zl niego wyprowadzić. Spra
wa oparl'ai się aż o Ber.Din, ale, bez pomyś
lntego skutku dla p. Przybyiskiegio. Zr.J!
zpac.zony chooiz~ , od Ainaisza do Kańfaisza 
i b~a o litość ~ .ale naprótoo. 

Turcya obsta}e w uporze. 
IRz~d turecki po raz czwarty odrzucił 

"żamiair mocair.stwi zarp.rowadzemiai w Ma:
cedoln~ fuiędzynarO!CIOrwej kontr~ fffian.. 
$0Wi;. 

W Perersburgu wybuchły rozruchy. 
Ody dato ksieC!liai Trubeckoj odprowa

·'.dizknn na dtworzec wśrod! olbrzymiego u
tdziafa luda. ·padl naraz strzaJ. Kozacy. i 
Za!n!d.anni rzuciJJi sf.~ na1 łud d rozproszyli1 go. 

Urz.ą<Jzcmo leszcze w różnych czę
śdacb miaista kilka: 'J)OCh-Odów, podczas 
których '])ublf.t~ć ~t.łkakrotnie izderzyla 
się z pc:)łicyą. 

Ody w p;iątem 'petersburskiem girooa-
· ~ ~piewamo hymn na1rodow.y, rooległo 

·się .gwIDz.darn!ie w ·ki.Urn stronach róWU1J0CZe
-SJ1ie; ·pDt"'Mstalo.zamieszanie, z którego zro
bi łat się fłnnmia: u.cieczka, gdy w IJlOlbliżu na
·s~pf.~ wYboch petairdy. 

.M:hfister -sprawiedliwości Schoenstedt ustę· 
pu')d? 

,;I(rieuzztg." dianoisi, że mitndster 
'Soloenstedt wniósł o dymisy~. Decyzya 
·.rtaistepi dopiero w 2 ido 3 tyg(Jldm.iach. 

Mirtllstrem ltandtu został p. Dellbriick. 
'W miejsce pr. Moollera miatnow.ano mi

JJiistrem .hamdhr ·p. Dełbruick'a~ dotydhcza
sawego .mczelniego prezesa Prus Zacho
dnich, aJ <lla.W111iejszegio rnadbutmistrza 
Odaitliskai rr <llugoletniego l amlirata piJ\vlla~u 
tuclrołśklego. 

Telegramy. 
Bad as> e s z t. D1Jenńik urzędowy 

~,Nemzet" zaprzecza wiadomogcł, że baron 
Feferwary ,;ostat ·jut J>OOOWJłie mianowany 
·.orezesetn młnistrów -węalersldeb. 

W as z y na to n. Nadesdy tutaj 14 
1t. •· telegramy donosqce, ie car rosyjski 
1 cesarz japoński podpisalł dokumenty po. 
ł(~()We. 

W a r s z a w a. W mlełscowoCci fa. 
łwycznej Marki pod Warszawą rZ11Cono 
'h•bf pod Vf1Ję p. Poselta~ Dwóch stuitą
.cycll r>onfosłó ~mler~. Sprawcy zamacłlu 
Zbłed strziełaJ,c oo Actgaj,cych Ich połi
cnatów, % których t.abill dwócb. 

Wte~ . „ zw.~'zku· Piiak.iw 
'"' w Dortmundzie .. „ · 

n)tai się wi-ecorwnikami 111jetyłk0i z: Dort- w rękę z n!emcattir, lecz W'YStępują prze-
mundu, ale taikże z okolicy. Cliw niemcom, którzy Polallwm takż,e do-

Zbnd enl. 
R.ozprarwy zagaił i przewodniczył im brodztlejstwai wyśwnarliczaią. Gazety polsikie w GaJ!lcyi ogl.asz.aj~ 

p. Tomasz. Kublia:k z Styrum. Potem wystąpil p. Kęd'z,J!o:ra i zaprze- następującą ·odezwę: 
Protokół psał p. Lemiesz z Dortmun- czyt temu, jaikoby ni;emcy Polakom wry.- D;li mi'l!iona Polaków: greckie.gl{)I obrz~-

du, larwnikairn[ obra;no pp. Boibkrewacza1 z świa!d'cz.yli d.Jibrodziiejstwa. Lecz. ks. re- dku ! Poitężnym glosem Jego .Ekscelen-
Dortmuindu i Toma•S1Zewskre·g10t z Bram- ktor Bl:'Ckhoff wstal ~ powiediziar p .. Kę- cyi Najiprzew. Ks. Metopolity Andrzeja 

bauer. d:zliio1rze~ że mai przestać mówić, maczeJ ka- Szeptyckego Z\ dlugiiego inarodlQ!Wego sn~ 
Naisaimprzód zabral glos przeiwoidini- że g.OJ z~ dlrzwt w;ypr01Wad'z~ć. Na.stępnie zbudzen~ w tym kierunku oo wszelkiich mo 

czący „Zwiiązku Polaków. W1 N:lemczech" mówlll PJ. Borus.iak, który ziaznaJczyl,~ że żlflwych zarzutów przed braćmi rusinamt 
p. Tomasz Kubiak, który; roiz:wdódllszy się my Polaicy te same maimy praiwa, cDi niem zupelnie vibronieni, at w szczerych nasz:ycil 
obszernie o spraiwie opiekli. duchownej, cy, podatki równe plaiclnry, wię.c teiż żą- inaroOOwościrywyich prz.ek10tt1'anfach PI'ZlCZ 
zdal krótkie sprawiozd.aini·e z. ogólnego Wlie- daić możemy tego, oo nam się slusz.n1ie ną- tegoż księcia ·cerkwi, na wlield naiuroczy„ 
ca „ZwiązkU' Folaików" odbytego wie Wan- leży. „Wia!rus Polskd" zaiś jest pismem śdej uśwti~cent - my Polacy grecldeg<> 

1: od t • · t t · t 1 k ł. 1· k'em obrząidlku, zwoławszy oo Husiia.+Tm.-.. śd„ ne 11; czy ai przyJę e aimze .rzy rezo u- szczerze. a~o ~c i • ·LJlilCll 

eye dotyczące op1ekr .duc00w111ej., stanowi- Niemcy tedy sami '{>rzedstawm na śleiszy komitet, stawiamy na~tępujące re„ 
sko wych6dźtwa: do kraj~ i1 stanorwti1ska katndtydlat.a Ma!rcina Prędkiego; uślyszaJW'- zioluicye: 
nZwiązku Polaków" na obczyźnie.. szy to ks. ks. Walter t Komg mówiln do 1. Ddrnagamy się usunięcia z nasze-

Rezolucye przyjęli wiecownicy w siebie: „fa der Ast gut, ider ist unser\ die .go obrządku t.nliektórych schyzm~yckihr.Ji 
Dortmundzie również jednomyślnie. Frau i.st deutsdh und d1e J('tilnder sln<fo a~ch naleci~lości, jak odpraiwiania msz.y św. WI 

Następrue mówi~ redaktor Michał K,wia 'deu~sch, er steht beim Cemitrum" ! czapkach, ~ruia ksiąg rrroskiewskfleh, 
tkOłWski. z Bodhum 0, poliożeniw sp.ofoczefi- Ody przysz.ło d-01 zaikończ.enia, stanęli- noszeni.al u niektóry.eh ksieży brody, słu-
stwa polskiego w trzech z.aboro:ch" jaikie śmy - a było ill.as 16 Polaków.\.-- nielmcom chania na krześle spoWiiedzi kobiet li t. d. 
to :poloże.n.iie oo nas 111aikladai oooiwiązk1 i raczy w oczy, zapy.ta1i~tn1Yi się ich!, oo oni 2. Domagamy się natychmiastowego 
jak Slię ooo przedstawia: WI ~wietle ostat- od nais chcą, ~ czego sołXi·e tyczą. Odtp0- zaprowadzenia dlai .nas kazafi i· nabolżeństw 
nich a nas dotyiczą-cych wypadków. polity- 'Wi'edzie!i, że PolacYi nai socyallstów gl-01. prywatnych, jak sup~ikacyi, nabo2e:ństw 
cmy,ch tej d.onloslośc.i co ud.ział Polaków sują, na Kooiamtego ii Chociszewskiego; · majowych nttd. w j~zyku polsk)im. Ulme'" 
w rosyjsktiej „Dumie" paiistwl()fWej, uichwa- - my ·~m n~ ro: ł(orfa1nty niej.est ·żaidleni socy- nie tych nabożeństw ma być zaraiz, pofooo.• 
la kongresu· ziemstw w; Mos.kw1iie w sprai- · atlista, tytko Polak i katolik jak t my, a ne ksi~ BobJ'IOIWkz.ólW!i ii Krepi.aikiewi„ 
wie samorządu Polski pod M1oska:leim, a 00• · Józef Chociszewski róWiTliet jest :wi:1emym · czowi. · ": ~ 
lej osWnie zwycięstwo mchUi narod\Qwego SY'llem Kvśclofa :kawlkkiego. G<ly si~- 3. Wszystktic świ~ta będrziem-y1 ob„ 
na Slą.z'ku itd. gn~liśmYt ieszcze db historyi ~ prz:ypoil11llde chodziJll w icerkw~aich Vv edlug kalendatrrd 

.Zapal wie'CQWU'lf{ków. byył wielki·, na łiśm,y lnletm;om króla Jana 111 So!bieskJ!ego ooiw:ego li domagamy isię wt tych dniacil 
członków „Z"WliązJou Polaków" zaipi'safo się i teraźnlieiszą politykę aintypolską, że rmi- zaprowadzenia nabożeństw. 
ki~esięciu 'rodaków,; skladki· na popar. - cuJą dla hakaty5tów, tedy) d~k-OCZYlf ks. 4. Cerkwue, ·które zostały przemie--
cli~$taran naszyc'h w sprawie opirełi ducho.- · K<mf.g do światla i w.ygasll je. wivine z k.ośdolów, mają być nattt1l odd~ 
w.11ej zebralOO oo, w.iiecu1 5 mr. 65 fen~ Taik obeszli sle z nami nlemcy - za- s. Domag,amy sie przy: metropolici• 

W dyskus}'l zabral nasam;pr.zód gros k<>il'<%yl p. Ka{;zak - aJ my im! na tOł da/my stałego s.u.fragaoo, Połakai, Jctóry; by był 
· p. l(aczak z Dortmundu, który :przytlQlcz.yl · )eszc-ze odpowt:ledź. przeznaczony specyalnie dlai spraiWl Pota„ 
nader ciekawe szczeióły w sprawie ma- Pm Sz;ybow&cz z Braimbauer ischara... ków: greclciego obrządku. 
Jł',cycb się ~ w Dortmumlzre wybo. 'ktennz.otwal zapędy hakatystóWt Iii 1la1Wa!ly- Skoro z00aczym}'1, że na nasze we„ 
rów do dozoru kościelnego I A!l>~tacyi wal do s.pelnianfia obQ'Wią,zków narod:l- ' :zwane, o ~zem n.•e wątpimy,, · poruszą s1-
lroścłełnej. ~. i '·' m:wa najospalsze umysły, będ2ie ZIWOlla-

W zaK;hooni~ C-'7"'~"'1· .ft'k„ ... Dortm••'"- Pan Tomasz Kubiak zachęca~ do o~ new ty,m celu zgromadrzeJJIMe z callego kra ... .„, "'".n. „~ ·Ull• . ~czedności.. 
ilu, w paraf,h Na.iśw. Mairy; Pmnyi _ rnó- Jui .cit> L~. Termin będzie zawczasu 
w.il p. ł(aczak _ porozumielPSmy . się Po·- Pan WaTwrzyni Kraiwczyk 2 Doirst- ogloszony. 
lacy z niiemcam:, w. taikfr sposób, że z ka· 'fekl prxedstaiw)i\al opla'kall'l-e Polvżen1e Poła- Husiatyn1 5 paźd'Zi.tmliik.a1 1905. 
Mego towairzystwai polskie.gu, miatl'o być k6w w Dorstfeld: Pod \Wil'ędem opiekm du- Kl()lmitet Polaków greckiego obrządku„ 
J>05tawiooych po dwóch .kain<lydattów do chownei. Znajduje si~ tam 500 doi 600 p~ 
®JYOOrów . kości'elrnyic.h; \v, rowarzy.stW'ie . laków, lecz o iksi~dzai -połskiego d'O!tącE do-
„Jedltlość" .przystaJiśm'y na tlOI i postawlih- pr;)sić się nie motna. 

.~my: pp. Wat Kędzrore i 1\Vojc. Borusia- . - · Pa!n Fra111ciszek Klliszka z:a.cbęcai do pra 
aca. - Przed ze.bran·iem, które w spraiw.ie cy obywatelskiej, po<.t.\iją<: na prz'Yk'lad 
wyborów. odbyU Polacy t iniemcy; wspó}- · świetne zw;yai~two PolakhWl w E:wi.ng 
nie 13 brrI.; , przybył ksią<l~ Riigenberg do prz.y w;y,bora1eh do · dozoru 'kl()ścieln<eg(I) i 
lołlrnlu towa1rzystwa naiszego, ,idlo p. Vossa. ~ reprezen1a10yIL 
•przejirzal 11ste i ośw1adczyl Z.e gdy Boru- · Pain Roch Twardowskli z ·ijrambauer 
shf.k będz.le postawiony na' kandydata, to , przedstaw.ia c1ekawe zajścle, jakie m1ał 
on -sam wystąpi' przeciw niemu, bo Boru- : Drzy wyboracb przed dwoma laty. 
srak jest ratł'fkałem i czyta „Wfarma t Mówca stal z kartkaimli z.a Jezefa1 Clro-
Polskiego", a noo „Tremonię". ciszewsMego r>rzed lokalem wryibotrczym. 

:Polacy tedw na wspólne zebranie Po- · Gdy go tam robaczyl mie]sCOl\Vly1 ksiądz, 
faik:ów 1 niemców• odbyte> w sprawie wiy- p~ystiąpił ido niego a sW}rzarwszy na kar-
borów 13 bm. s:ta'Wlili si~ licznie. Za,. tk1 "\\'-Yborcze o~wtiadczył·, że jeże!V Polacy 
raz n.a wstępie ośw1iadczyl jedinakOWIQIŻ ks. · na teg!J (Ghocisz.ews.kLe&Q) mają glos-o
rci(tor Bkkhoff, że tylko: mogą być wsta:· 'Wa~, tedy n~c~J lepiej glosują ,M! Bootnef 
Wdeni k.andytla0:1 z patrtyi ce111trowtej i ci · łmrgai (socyalistyczITTeg-o posla z okręgu 
ro pod cerntrowym .stoją sztanda.re!m,- czyli <1iortrntlll1ldzkrego). P. TwrurdoW1Skd przyt0-
cenitrm.vu Polacy. Gdy niem.cy 01Jral1i już czyil jeszcze smutny przykład rmeszanego 
kaulld:ydiatów j preysz.lai kolej na katt~ malżeństwai i zwrncal się do mlodziieży, 
ta na~zego p. Kedz.1.ore, zaiz1naczyl 1ksiądz by iedyime PoU<), brała sobie zai żony. 
rektor, iż tu tylko mote być wybrany Po- Pmy k<lińcu ·zamoczyl jesz.cze 1>. Ka
lak centrowiec, a nie taki radykał i qi. czak, że w póloocnej części miasta.i, -przy 
tarot Wfełlcopols1d, jaJk ob)'!dtwaj P-OJacy t1orstfeldzk!:m moście, mai być p0budbwaey 
(Kedziora i Born.siak), zairaizem zaczepił 'kościól. Centrowcy zapewtrle nfobawem 

,ks. rektor Polaków za wybory przed dw-0- wyślą i. dD· Polskich domów lutd!zi, by zbie-
ma laty· i o ostatnie wybOIJ' w Essen. ralir skla<Hai. Mówca prosi Polatków, by 

POtem zabrał glos ksiądz Konig, któ- centrowym zbieraicrom alni feinyga nte dali. 
ry jeszcze ostrzej zaczepił PoJak&w i mó- Potaicy sam~ zorganizują, zbiera1nie skta-
wil, że 1bYlby wstyd ii hańba: przed calym dek, a patem je dopi1ero :wydadzą, jeżeli 
świlatem, gdyby ' ai dwaj PolaJCy l!lfeli być Jl.aj piśmie . otrzymają oołpowied1nie prawa. 
kandydatami, gdyż~ gdyż są. radykałami i Polaicy j~ tyle· 'kościolówi pobu<l'OIWali w 
socyailrstarn~ i czyta.Ją plsmaJ socyalsły<'42nl DortrnundZie, i z tego prawie nk 111ije rnafii, · 
(;,Wia1rusa: Pi0Iskiegio"). . . ~ Pr.zebieg rozpraw, które trwaly od 

· N35tępnie wystą~i1 Jeszcze .ks. Riigen- .. ~~lro' 57ś do 87ś, byl wrorowy.- Wlec 
fi~: ł mówił,· te Polac,y: ~~- pracuk rdcl roip~ctó i1 złll}ro.ńc2900 J»eśni~ ik~delną. 

t • • ... • T ' • . 

Leczenie suchot. 
Na koogresie przeciw,.ituberkulh:zn'Ylll 

WJ Paryiu, w wii.elkiej sali Grand Pa.WS 
wśród zgromadzonych 375 uczonyeh z~ 
W)Szystklich krajów śwtiaita; Wyglo5ill prof. 
Behring odlczyt o w~„elikiem odlkryciilU, któ
re dla! cakj ludzkości: b~dzlie donilOsloścł 
l()l]brzymieJ~ Uczony. niemiecki w;yikrył 

· środ~, który bezw.zględni.e i stanowczo 
„usuwa gruźlicę", te ok.ropną i dotych
czais za niJeu?eczallną uznatwaną .,chorobę. 

Wobec rw:rażeitia, jaktie mowai Behrill
gai w. catym świecie 1J1aukow.yrn wryrwairta 
i wobec d()illioslości samego odkrycia, PO>
dajemy Poiliiżej streszczenie tego odczytu. 

wW ciągu ostatnich dwóch lat - mó
wil piiofesor Behring - dOiszedłem do 
przekonania o istmieniu zasady lec2Jnk.zeJ 
która w• łstoqie różni się O'dl antytoksy~ 
cmej ~ady surowicy przeciwko bło
nicy;. Zasadai owa odgń'wa glówmą rolQ 

' w wynalezionym pr.zezemnie szczepieniu 
bY,'dl~ i polega mai przeniJrnliliu żyjących 

· ~móre.k ~n,ez substarncyę, pochodiącą a 
Jadu gruźhcznego, -ai nazwain~ pr.z.ezemnie 
„T. C." W komórkach zwierzęcia subst.an 
cya ta .PTzettnief!ia .sie w i!nną, którq ozna
czam literami. · T O'·' Ot 1

.i: owo To·• . ' ,, • • . lf,l;j ,, • t 

·prz.edstaiwlia1• silę form'trjącą, absorbuj~ ł 
asymilującą. Obecność jego w orgami
~rnie wywol'u~ dzialanie leczmicu wohto. 
· rru~r.icy. · 

„Nai J)Olll:VSI 'W"YWolywama odpomoki 
-komórek wpad'loem d'A' ęki <lokladtteS ZMib
Jn@ci pra:c . Miecz.nłk-OWa o faKOC~ 

I ' 



~ moeę ttrflli ·p~odać bliższy~ szc~~~. .miml:ł. ZUP.tł*' wi~IOOŚĆ, którą w rok~ 
;~ udowadniaiącyich. Cz~ść icli ~ ·t890 .pócfatem o móim nowym ~rod!ku łe
·l-em w p.ierwtSz.yrn tomie pracy. rnoaei p.t. · cznlczym przeciwko dyfteryii. Przekooa.. 
MNowmy.tne · ftizjogenety,czne i ftii~ra- nial moje oi doniosrościi teg.o środka lecmi-

TiU.bczyłta nabył za · 170 tl"&iQCY. m.Jll'ek 
· Posiadłość ~ Harstnia Wi P~e. ·. 

Działdowo. Przed około 7 laty r )Z
parce'lował „Landbamk" berłmsk! połO'iA"l
ne w powiecie llliborsk.'m majątki Duie 
Koszelewy, Oralew.J iZabiny i osieciłLł 
·Wielu nierrńeckkh parcelant&w. Przez te 
7 łat przyszły te po-siiadlości pe> wit;ksr.ej 
części w polskie ręce. Poo.ueważ najM ż„ 
szy kośoiól .kaolicki oddal<my: jest o dwie 
mile, zwrócili się m~eszkańcY do regen
cyii 0 budo;wę kościolai ikatoliddego. Poz
wolenie udz·iefo.no 1;1 obecnie zwożą )uż 
materyal potrzebny do bu.dówkij. - Miej
s.cel wete1rynairzai prz,y trntejszej :rzezalnt 
zlecono p. Be.nno Gunkel z Biskupca. 

.pe.utyczne problematy w ltistoryczn.em <>- czegozostały prz.ez realy świat stmerdzo. 
świetleniu", a przedru:kawal je obecnie ne, ·ale uplynęly 4 lata, za.ndm lekarze na
w'Yfla.n;y, zeszyt czasopisma „Tuberculosts" brali zaufania do tego środka. Ile czasu 
Ta .nowa metoda jak sądz~, ochron.i luid:zi, upłynie do chwili, gdy nowy mój śr()dek 
.zaigro.Zooych prz~z: grnźlkę (suchoty), od przeciwko gruź~icy: zyska ()lgólne uznanie, 
1ni-ebezpieczeństwa zakażania silę. tegio nie wiem. Zależy wLere od mojej pra 

Moja metoda szczepienia przeciw ktyx:zinej wpraw,y., tudzi'ież ,i odl przypadku. 
.gruźlicy bydlęcej jest znaina. Na podsta- Pragnę, ażeby podobnre, ja?k w spra~~ 
wi.e lkznych do.śwfadczeń postaniol\Vlillem surow.icy przeoiwikro błonicy, poolużyl m1 
używać tej met()diy również u lud'Zli. [I stano mi i teraz szczęści, przyrnoszące mi1 po-
wcro 1odstąpić od wcieliania do ludzkiego moc taikiego zapaśnika naukowego, jak <l·r. 
orga,ni,zmu zarazków dl3! celów. Ieczni„ R:oux. Wtedy naibl~·ższy kongres będzie 
czyich. Ażeby środek ten rozwi1nąl ~woją mógł ·zapisać nowy p()lstęp w walce prze. 
dziala1'ność uzdrawfającąj, IIladeży g0i uwol- ciwk10 gruźlf.cy u ludvi". 
ni1.; od trnech substan1cyi. Fnerwszą jest Oto wyw.ody pri0.fesora marbursklego. 

Z Wiei. Kr Poznańskie(o. 

rozipuszczalnai w czystej wodzii1e substam.- N!e mleży oin do uczollly;C\b, kt6rzy prz·ed-
cyai któr·ei gram w stainie suchym dztaiła wcześnie ogłaszają wyn1ki swoiich badań, 

Gniezno. Robotnlik Tomasz I(aźmler
czak, si.edząc na wozi·e kolejki w mająiku 
Dz,taił,yniu, zeskoczył z niego, gdy P<Y.: ;c.~g 
był w pełnym bliegu, ale tak niesz.::zGśl-1 
wie, że dostał się po.dl kola. Cięzlrn ran
nego wz.ęto do laizaretu. 

tak 'samo, jaik Hr tuberkul1iny K-0cha. Dru- m~ejmy więc nadzieję, że odkryicie jego 
~ą jest substancy.a, rozpusz.czalna v.n dizie- ·okaże się istotnie bl()gostawieństwem dla 
s.1ęc iopriO'cento1wym raz.czynie soli kuchen- ludzikości ci.erp!ącei. 
·nej. Trzeoią substanicyą są ciała niej2do-
w1ite !które m01ż.na wycllzi1elić za pomocą 
ete~ i 1ch.Ior-0formu. Ziemie polskie. 

„Po.zostaje ciało, które nazywam za
raizikiem resztującym. Posiada -0n je- Z Prn@ Li4ehodnfoh WrArmii ł M·~trłł' 

Bank ziemski nabył 1od pa1nli' ordynaJto„ 
wej T.acwnowsk ie1i majętność Lubczynę z 
fohvarkami1 Jutrków, Jastrząb i Stainisłai
wik(~ , w l{)lbszarze 3700 mórg w pOlW'ieieic 
kępińskim, daJWnieiszą wtas.ność po ś. p. 
Stanislawiie K'arśnickim Przewlaisz1cze 
nie juiż oJTa•stąpUo. 

socze zcwnętrzlJ.1.e cechy zarnzkai gruźli
cz.e'go, al ei n::e ma jego siły zakaźne]. Za 
pom01cą ·odlpowiednileg-0i procesu staje się 
o.ni a1mo1rficzn1ym i w tej postad~ wcihla
niadą goi · komórki', które się przeks.ztaka
·ią. Z tym pmcesem jed1n,01cześin1ie p-0·wsta
je zupeł1nai odporność. Na pod
stawie <loświadczelń z rozmaittemi zv.1ierzę.
tami ssącemi przekonałem $. ę, że wytwa
rzamue dala „T. O." udai~ si'ę w naczyniu 
reaiguijącem), skutkiem czego moiżnai w ten 
sposób wyrabiaić środek lecz.niczy, które
go bez n heibezpitiec·zeństwa używaić mo:bna u 
łud·zii. Tera:peutycmai część mojej ksią
ż!ka ukaiże się dopiero: wtedy, gd'y skutki 
Jecz:nic:ze il nieszkod!Hwość mojego niowego 
ś11odkai w:yipróbuJą kltni:ki, któr,e lepi1ej, niż 
ja, Z!n'aj.ą Vndlywlidiualnie różntiice gruźllicy, 
Brócz tego powi•erzę móij środle:k ekspe'J'l~
mentatorom, którzy poza m.Yją p.racowinią 
b~ z 1nim robili idoś'Miad'czenia na.i zwie
rzętach. 

„\Vl:iadomo, że dotąd daiwna i nowa 
tuberkulina Kocha, dalej su·ro.wilce Mara
~.Uana. i! Mammorka, tudzieiż mne specyft
cme w.ytwoftYl, 'które wedluig M 1erdize..: 

· nia wynalazców miały poS1iooać silę zaipo
biegaiwicząi, lub Iecznkzią, nie :znalazty urna 
·ma u · iłllnych badaiczy. M'am nad:zieję, że 
bę<łe szcześd.:łwyttn, t że ci wcze.ni, którym 
oo· powrocie' moim do Marburga powi·eirze 

• mój ·pr.eperart, celem dloiświaid'cżeń, osiiągną 
·Wl pracowniach równiie dobre, a'. na\'\\Tet le
:psze wyni4d, nit Ja. Pros~ t11ie zapomi
nać, że dzisiejsze moi·e ~Y prz'Y'lJO-

s· . • 

. Panna d(» towarzystw~. 

(etąg dałsz7). 

Oz e • e d " u 1 a. 
St>iOSQbność umiieszczenia efektowne· 

;ofraizesu ~arza~ ~ę. filip fe.i nie p.Ji-
·~ . 

·-i„ ...:. Go t>aln~ mów;isz. o niskłei ~yi? 
- 'ŻalWOłal. - Cz;yż milość, kiedy Jęst 
e-t~bQką ~ szczerą dopuszczai fóżni!Ce ka
·SOOwe, i me'róW!ł10ŚCt ~rzyskne? · ~ 
tr.resztą córka: Vertdamów, _bietl!ny:eh ·wie.ś
.ni'aków,· łecz li\crol.:l1Wa wdzlięk~d i inrteli· 
fetncyą, fllte .Jest równą· wszystkim damom 

· światowym, choćby .11;Medlzti1eć ialk 4'1· 
·łmYih .ze s'W\ego urodiz:enita?· Spojrz pani 
na Siebie, panno Gaibryelo! 1 C~yiż -korona 
1łera)cl!y-0z·nami:e zdaje· si~ eyć ·wzewac·ro-

1 ną twieirnu mt.:ld'ettnu 1cwtu.. Zadrua1 pa rtY.a 
nie Jest Ebyt wysoką d'lai ciebłe, paooo Oa
bryek> ! Kocham pani!ą h proszę-0 iei wza

.,. j.jemnośt. · 
·': - A j~ paniie baronie - odrwktai Oa· 

brye1a ze stałvści~ - JJroSZę pama, aby§ 
..-irte przeldlutał mojej męczarni! Nie ·po
-'Wrnnarn i nie chcę słuch.at dlużej podQlbnei 

-roJOwy... To m~ ubifża, rani, spraJWia' ml 
-cierpienia ... ·, Osz-czędź· 1w.ięc mnie pan! Je· 
:steś tu panem, wiem o tern; lecz ja Jestem 

·~w.obOOlnlł~ mogę· opuścić teni dom, ·~ opu ... 
""$ZCZQ· -go, · jeśli do tego b~ zmuszoną. 
„ •• ·'-Opuścić tetn domt - ·powtórzył P.1-
!ł!tt: z. w;ybomie odegra.n.em przerażeniem. 

. · :..._ .wahać si~ inie b~e. 
;_ • Porzucil~b;yś panft moł'\ matkę, dta 

1<tórej Jesteś · taił{: ·drogą? · 
. . , , , -- Z żalem afo uoezYUi ę tn. 

- I to dla teiO, te pawiedzialeąi._. ie 
..... ~mą kocham? . . · · ' 
~.... . „ '· • '""'"1JIJ~--· ... I • - T•; paaue-, tia~ .,-; ''C.Mt „ . 

' ....... )Vdęc pani ~ą Jioiardzas.z, ~· 
~~:.sz? 

Toruń. Wyższy asystent po1czoo1wy 
ttennig, -0· którym donosi\b .śmy przed1 kiil
;ku <lmlia:mi, że zn~knął b<ez ślaidiu, rzucil się 
w środę po poilud111iu oikollQI god'zi1ny 6 w 
pobliiżu Ostasz.ewa pod! pociąg, chcąc so
bie od1ebrać ży.cie. Maisz:ynai pociągu ur
Wialta mu tylko prawą rękę. Niesziczęśli
w.ego, który, jaik się zdaje, dzńalał pod 
wpływem przejściio1wego1 ob~ę<liu umysto
w1eg, przewieziono do tutejszegOI d001u 
chorych. · 

Sępolno. W ·Wałdowie z.naleziono w 
u'biegłyim tyg-0dniu imudl pewną sadzawką 
dail-0! mularza Ztihlkego, pochoidlz:ącega z 
Byid!gosz,czy. Przypuszczano, iż dopusz
cziooo się mt 1nim mEH;d'eirstwa, atoUi zarzą
dwnai ze strony prokuraitQlryi sekcya: wy
kazala, że śmLerć rraistąpilai wsuteik kurczy. 
Z. pozosta:wil żonę d. 5 mały.eh d'li•eCli. 

Gdańsk. K·elnerai Duschkai p0ch()ld2ą
.cega z ~oonia, przydytbaioo w Królew
skiej kaplLCy, gdy okradał pomiesizczone 
tam skarbooiki ·za pomocą prędtków naikle
janych. D. zabrał skę ·do „roboty", gdy 
przypusz.cz.at, że · już. niko~ in\ema w ko
ściele atoli omylit się W1 sw1em p.rzypu
szicz.e~iu, gdyż poZostał jeszicze w tyle ·na 
'chórze pe<Wtten parr, który Wlidząc zaOOzJLe-
ja, okradającego skarbonki, pob~egl pręd
ko po pov:lcyaiiltal, i -tak uodlzreja ' areszto
Wa.itlO. . ZinaJeziooo vrz.y ~ 170 marek. 
g.:>tówki. I 

Chdmno. f>Qsie.d-zickl p. Duoo.Jski z 

Koronowo. Do lazaretu cdstaiwii.on.o 
minę mjstrz.ai stolarsk\ieg·o Stocikma1nna, 
któraJ -0negdaj prz.ybyla z Wrocłaiwua, p.o
niewatż skonstaitowaJnO u niej p•o.ctejrza1ny 
ws1padek 1cholery. Zastosowaino w1szelkie 

. środki IQStr.:>żnoiśdi, ai kob'.~etę w laza1recie 
iso•lowano. 

Ze Slązka czyli Starej Polski. 
Gliwice. W tych dniach stawal przed 

tutejszym sądem cidpo1wfaetl21i1a•hny re.c:Uaik
tor „WaJndierera", <)tskairisolny o obraizę s.:>l
tysai Fra1nciszka: Bąka z: l(irywaldu. W ma
ju rb. umieścił albowii.em artyikrnl, w któ
rym się nai1grawal, że soltY:s krywałdzki 
nie umi1e ani. czytać, run! mów)ić po niemi·e
·c:ku. Sąd skaza:l oskarżonegio na 15 ma
rek kairy, pomimJt, że uz!Il'al, iJe oskarżony 
dzialai z p·a.tryotycz1ny,ch pobud'ek. 

Katowice. Z ()łkazyi w,Yborów d{)I par. 
lament w okręgu ~towiicko..izabrskim 
sprowadzonJ tutaj aż 50 żandarmów z o
ko~icznych powliatów. 

Załęże. Zarząd kopalni ,~Kleofas• ' da· 
ie podobno robotnikom· swom pieniądze 

, n.a bilety do teatru germainLzatorsk1l~go . 
A Wf.ęc tam, g<lzre nr.ie potrzeba:, jest kopal
nfa hojna·. A·le czy popraiwila robot11ikom 
płacę pódicz:as obeaneJ drożyzny? Czy 
daje dade dobrze zarobić? Nie g.ermani
·zacyi polskiemu robotnikowD J.)Otrzeba, ałe 

z.autainie.„ Dzekuję rMJ jeszcze ..• d'1X~uie 
- Ani jedno, ani drugik;, mam dJł~ pa.na ! 

sz.a.Cunek · i wdzięczność, ooś paJn był dla z ca~ :~~h:,;.~it pant 00 Gar.ennes weszła -
mnie d01bry; mam dlai paińskitei matki ozu· 

• • 1~ h być ,,..., do sa·łonu ... 
le ph;,yw1ąziarne, ' aK; c ce · szainow".ą, Oaibryelai w1:tięła się M nowo do ro-
a nie bylaJbym· tnfrą, ·gdybym pana "Stt.tcba-

· ła. . .'. · · · Blargattrt więc palna, uioź.yń to dla bbtyPilip pokl~zedł napr:re·mwko matld, 
mnie dla móildh blednyieh l'IOdzlk6w, k.tó- która ścisnąwśzy go za ręke, zapr·~adz!-
·ry.Ch,-j.estem jedyną pbdfpleirą, .n1;ie mów: mł . . . d ła1 .go do sweg:OI pokoju ... 
o tern więcej„. Niie mm.szai.i · mme pan o ·- Mam C'i: coś nowego do p~ze· 
odejścia. - Blag.am panai ·ze zrotonemi rę- .nia, .moda ma.tkOI - rzeki fiElip - sk.Qro 
kami, błagam ·na kolan.och... ..1. · • -~......i, h• 

I młodar dz!iewczynai, wyd.ągaJąc rE:Ce. tylko dI'.zwl· ;:,i:e za mm "'1Jlun.n~,„. 
uklękła: prawie ·przed filipeµll, który; pa.. .- Wieni - .odp&wiedzila:ła ba110111owa. 
śpi.ieszył ją pod!nieść, mówi~c z bolesrmn - fak~m sposobem? · 

~- Słyszałam wszystka. 
w;yr~e~~h I rllie. kocłratStJ mmel ·nie kaw ·_; I cói myśhi'sz, matk~ o sJ>{F.sobie, , w 
chasz! , - . , 1addn1 przyjęła mnie ta głupia dri~czyna 

_ Nte po~ parui• kochać .. „ ·- Sądzę, że chwiila1, był~ źle ąibraru\. 
- Od'Y!bYś wiediziiałal, parnio Oaibryiedo, - rAleż nne ffil{}gę czekać bez końca ..• 

ile mi sprawiasz cier~eru'ia, mi'a~aby.ś litość r- W/ll:Zisz Jednai~, że należałq być 
-~Ań c1'erpuw-.rim. · · , 
'ł~tnną„, . „.„. 

· ·..:- Po raz. ostatni, pa:nD.e, an~ srowa · - Czemu! . mam przypisać to .niepo-
więóef, bo pójdę, powiem wszystko pand. wodzenie Czyżby Óab.rYdai kiogaś ko-
bar01tIDwej d ode}d~·„ · • chała? · · 

W\'ldząc si:)ne ~ ·st31IlQWlCZe p<)Stanowie. - Nie zdaie mi si~ . 
nie Gaibryełl, głos ·iei b<>IWliem stal ste su- _;.. A więc }akaa. imna moźe byc tego 
chym i! uoiina'nyrm, Filip i1rozumiall1 że nie·- przyczyna? 
bezp'.iecznie byloby. na. teraiz przedl~żać t-: · _ Ta rnalai mai za:s.ad~ nieugt~te -
inl1kcz.e1tnną komediyę. Jedoo m1ero~są:dne rzekłai ·barooow.a: _ sądlz.ą.c, te ie!st cór.ką 
sloWI~ wyprowiaichflćbY: mogło mltodą d~Pe- Verildarttów, 1lie chce oddać swego serca, 

• WICZyihę ż cierplliwości ·~ nie zdolal01b)'I ~ jak tylko czlowiekowro z.e swef sfery. 
"Wstrzymać jej od opuiszczenia dtntlu. ' _ irudno będzre z.Wlałczyć jej upór. 

PQstaalawil wi.ec 'Zmienić taktyki: 1 U b. ój · · 111n.•ość , cri.... • - z r s~ W! ic1erp.a.w. . .. 11- mme 
rtekL teratz · 1co1eJ dZila.łat„. ·Sema tai po%0statniie 

- Zalnadto kocham paJntlą, aby lei nie na zawsze w pamiecl Gabrydi t pó zlag'O-
być t>()sfusznyrh ... ~ -\vtjąlffiał z wyrazem dzeniu ·Slię pi'er:w-$zeg0i w.raienta, uważać 
bezg.r.ari!cż.flego smutku ... --. Ntech czas .oz~ w końcu będzie batdzo dla siebie pochle\l>· 
mrł!e d2'~Ma. .. Będ·~ ·czekat, rtłe będę parN netn obud'zenie fak shłn'ei ri.amięłln!ośc;;" d?-
wspómfual 'd .móiei . in.fło!Ci, prrwr~kam prowadza:i~ceJ ~ at do marteńStwa„ . . N!be 
pam.„. P.rzy!iięgamI.: „ ·· ' ~i .swe~ ~ 'ni~ postępowania, Pf"o/· 
. . ~~ Oabtyełi rozjaśniła sic:. ·bam mln("mel~hlobctną„. z -ćhnturą nre-

·- DZiięku~ ·~;· J)a:nie filipie. 9zi· ~~ęśliwei miłości m ~, 1 ~~ 
n~ mnie. i>an oardro sząeślwą.„. ~~· ~k:ta~J1?\.„ Przyi~~kkś. ntie - ~patnd .1 ł 
• • • : ... tA . . ·d-L.„·.;.;A--.... t ... ......i. ·n-'* ~..._. ł6oł o miloścl dót""""'irial 5ł0\V3.„ Be ~ c . mus, ~tit() ~W~l"11l-UI yłU.J ~r.~ . f~f I łU~ 

pory.ądncl płacy~ aby mód· zarobłt .m: ~i-'.· 
statnt k'arwah:k~blebal dla &:1ebre 4 . ~ rt)..: 
d2iny. RobotIWcy pffiirinrti sobie ~ 
dzieć: Dzidcu.temy za laskę germantz&:l'i! 
Do teatru genrumiza.torskiego ani ieden 
ni~ pó}dzaemy ! - Wiarus\ rozszerz~ 
~wiatę, aby mkt oo teatru germarnłzacyj„ 
ne()g' nie chodził. „Kat. 1

" 

Z innyeh dzielnic Polski. 

Warszawa. Komisya prasowa K-0b.e
ki, ·.Jbrai<lu·jąca~ w. Betersburgu, or~ rada 
mi!nfstrów rosyjs.kkh uznała Jwniecznośc 
zrównania praw pras-nwy;ch w R:osyi. Pra
sa.i polska z,yskuie w Królestwie Polsk.f:em 
prawa, iktóre dotychczas po1si.adai tylko 
prasa rosyjska, to jest zini.esi.Jna zostanie 
cenzura prewrncyjna (uprzednia). 

Dla, bHższeg1o. wyjaśnieniai dodajemy, 
że nai •posii.ed.zeniu komi1syi, w którem u-

1dział bral1i delegaci prnsy IJ'Olski!ej, senator 
Kobeko w prze.mówiein.iu wstępnem, właś
.n,ie dla zap0znania ·delegatów z·e stanem 
prnc komisy~, wyłuszczył, jakie byiły; do
tychcz.as.a-w·e j ·~ j uchwały. Ot6ż glównci z 
mch są te: 

„C e:nzura prewencyjna (uprz e<ln~ a ) 
zn osi się dla wszelkich druków. 

„Znosi si: ę artykuł 14D usta1ws , który 
pozwalał rn:' nhstrnm usuwać z, p()ld dysku~ 
syi te , lu·b ónne sprawy, i wogóle 

znosi s :ię .zasada. 1interwencyi admhni
stracyjnei do• d1yskusyj publ :cyst~cz,nych; 

·usta.naw1i a1 się cenzur.a ,di Qiz.J ru'ią·ca! nad 
prasą i. książkami; ; jeśli cdp.aw:ieict1n1~ urzę
d1niik zauważy w druku aoiś prz.eduwne.go 
prawu)) spisuje profo1kót i odJdaie spra\\rę do 
sądu; 

oicl:powiiedzialność sądowa: ma być je
dyną fairmą 1od\)o\V'iedzialn o1ści z1a przestęp .... 
stwa prasowe." 

Po.stawione było ·wobec teg-0 na p:o _. 
rządku obrad pytGinie: .czy t{)I wsz.ystko: ma 
być zrustos.owa:ne do prns:y, po·lskliei, iczy; 
111fe. De1egaid polscy staralli się przekJooó
Jwimisyę, że tak I oto z<lan1:e ich 'Zla.stał~ 
uwz:glę<l.1I1~one. 

Zniesieni.e cenzury uprzedniej w Kró
lestwie PolSlkiem jest rz.oczą wielkLef wag·· . 

Galicya.. We LwioWtie otwarty. został; 
we wtorei sejm galicyjski mową namiesmi 
ka hr. Potockiego. MówH on po pol~'U i 
po mS!ku, a najobszernliej w~po:mniał o 
szkólnictwlie i postępadTj, jakie Oarfcya mt 
tern polu robi. Zna}dJujemiY tam rstOt?Ie 
stós1mkowo imponujące fi;cziby, któr:e po„. 
w:Lnny hakatystom· naszym, praiwi4'cym· 
wciąż o ciOOmocle galicyjskie}, g~by M"
zamykać. Aieby po-WJ.~kszyć liczbę t.UlUr 

dycieli' lud!oWYch, ·mają byt.; ut\VtOrzone· 
nowe sem~·ńaryai nauczycielskie. . ~ .... . . . 

ta dzie\VICzyma 1 I co za godność, jakby la-· 
ka 1ksieżnrcŻkai ! ·Widać za1~~ te krew 
patry~yutszów; plyrue w .Pel tyłach. . 

- Zdaje się, że nie. tiwlaczala:by. sobie„ · 
zosWą.C m()ją zortc\ - otdrze'k~ fTuiip. 

- N'e1, b~tl]i:enia, bąd'i pew1Jl'Y„ Qa„ 
bryełal bedtie ·twioją.~„ • 

- Moją lub 1nłczyją,! - myślal r111p, 
brwt marszcząc. - J~śl1ii 11ie iostan~ bar~ 
nawą de ·oai11ennes, . s~e śię te!m'Samem. 
prz.esZlk.odią i mebez:pieczepstwem... prze.. 
~zkoo)t lamię, nlibz.pi~ęńs-~a.„ ~· 

Mamka: 't . ~ynem poWr~~ dląt salonu.. 
Katnerd'Yner wszedł ożnaljrn~, że ś*-

dani.e jest .gotowe. 
IV. 

Powróćm;y1 znowu oo paiłac,u ~~: ~li.CY. 
Oaraociere. 

Hoooryusz 1nie wychOOzlił ~le ;a 
rezytdencyr ś. p~ hrabiego 6e Va~~ ' ad 
cbw.ili, ·ltiiedY. się .dowioozJiat ą ares,ztowa„ 
niu Raułai de ChalU'!lls d o strasznem oskar:
żeniu- W'dszącem nad głową, mtocłzieńca. 

Okropna ta wila<dk>mość wywołała 
wstrząśrfamie mózgu i spowiodowaJa giwał 
toWUlą gorączke ' stary, ·sluga PQl·OliYł sie do 
łóżka bardzo ćhorYi tegoż samego jeSl!CZe 
--wiecwr.a, kiedy odbywało się zdjęcie: pie ... 
częci. ., „ 

' Lekarz, mieszkad~'<;.Y. ·wi p-0ibi1~ w~„ 
zwaITTY natychmrJast J)rzez .Berthaud, ~ ~ 
dok chorego lm~cił głow~ Vł! sposób wca~ 
nte u~Jący, ł sk~tat:owal ~tenre 
mót.gU'. -
· - Ho! ho! - rzekil na.koniec -Jq.~ 
są farty! może inam się u4a wy.rato.Wać. te.
gu poezciwcai. ale trieba bc;<hle ~~ ~:. 
dro energicmy-ch środków, iczy }ed.I»A 
z11ie9ie je w tym wi.:eku, to pytainj.e? za 
nic reczyć tti. emog<: . 

Srodki enet'Wczne z ~s.tku ~ 
fllie wywierały skutku. . Oorąaka nie 
zmmejszala ~r.e. ;aj) 

_., ~tU.atmai 'Berthaud ~~ ·~ 
przy. ~ ~. ,prze; , · : 



':··- .~~.P~iau ąstat1'ttl-~ ··Jaił 2l0t~„ 
ga.nl'zOWal ,.rz~g galicY!ilłH~4 . ~Y. lu; 

l · ~e; . a ł~ha, . dzj.~ oo szk6J. łuą<>wyc~ 
u.cz~szcza1ących- wzrosła o 1 tyySięcy~ li
czbm-nauczycieLi podniosla 'Się o 360. Na
stępstwem tego fakttJ jest Nesłychany ~ 
pływ młodzieży do gimnaeyów, mJ)i>eJ oo 
szkól realnych. Nowe igimnazya otwarte 
zostały w Lwowie, Mielcu, Stanislarwowiie 
wi Krakowie, Przemyślu, Sokalu u Gorli~ 
caich. W dwóch gimnazyach w Przemy
ślu oraiz w Sta111islaiwowie zaprowadzono 
obowiązik.ową narukę językai rusk!iego. Tu 
wam na{}jiętnować wrzasikU naszych ha
kafystów, ja'lrnby Polacy Ru·s.inów ud
sJrali. 

Namiestnik podn!oslsz.Y), że licz.bai u-
' czniów gLmnaizyalny1ch w 5 latach wzroisła 

o IO OOO, wyrai~il oba'W(ę, że nastąpi1 prze
pełnlienJ:e w pewnych zawodach, a z dru
f;j1ej stt'lony ubolewał, że szkoły realne i 
zaw o<llowe rvie cieszą się od'powi1edniim 
napływem uczniów. Da1lej stwierdzil że 
dobrobyt w Galicyi od lat 30 bardzo' się 
podniósł i 1na wszystkich polaieh jest w i
doiez11y. Przy omawiianiu re·gulacy1i f,inan
sÓW' podniósł p.otrzebę podwyższenia plac 
nauczycielom lud0iwYim. 

N.aistępn.ie mówił marszałek krnj10!WY 
hr. Baidieni, taikże P'OI rus.ku. Omówiwszy 
rozmaote siprnwy krajowe 2.la'proponorwa·t 
wyslainie ·do cesarzai -deputa:cyi za to, że 
oMal krajowi Wa1wel. Przy tej sposob
n-0.ś·c\"1 pnsfo;\vie ruiScy wn:ieśli toast prz.ediw 
wyzysik~waniu sprawy Waiwelu wyłącznie 
na korzyść ludności polskiej\ i zastrzegli 
się, że w.sz,ystkie uchwaly1 i ictiekleraicye 
seimu gailicyjskieigo są tylko ohjawc1m wo
li p-0lskiiej ai nie ruskiej. 

Zrulujemy, że p. Oleśn:icl~·1 li .koledlzy 
jego nie skosz.to1wa.1i choć przez krótki .cz.as 
„bfogich" rz.ądów S\VY1Ch ·prz~yja!dół Pru
saków. Nauczyliby się wtenczas inaiczej 
śpiewać . 

Testament polskiego milionera, wiel
kleg-0· prze1mysl01wca łódz.klieig~, śp. Juli
usz.a. Kun.itz!erai, zamordowajneg.o; przed ty
g.cdn-iem w Lod.ziw. tramrwaju, ·odn:alez.io
no D .otwarto -0negdai w sąd'.z:ie. PJ~a,. le
ga.tarni. dla rodzi111;y; znalaizity sr~ w nim na:
stepujące ·zapisy· na cele pubHcznei pirze
\\rażn:i'e ·dla miasta Lodzi: Dlai l"Oibotndków 
IS.OOO ruhUi; dla; pracownlików. kantoru i 
adlmilni~tracyti 25.000 nubli; na z.ailożenie 
prz,y cherzśc. Tow. dobrocz.ynnoś-cl~ prziy. 
tułku dla biedlnych wdów1 i sierot po pra· 
oowtnikach fabrycznych w WM„zewie 25 
tysięcy rubli; 11.ai 6 stypendoyów 24.000 rb. 
ykatl.de stypeudyum po 4.000 rb.) dLa w.Y,
d1101wańców: szkoły przemysłowo„ ręko.. 
drliefn.icze:i w· Lodzli, gimnaizów1 żeńsklle!go 
i męskiego w Lodzi, szkoty haindlO!WeJ w 
to®l\ studeintów wairsz.aJWskiej politechni
ki i warszawskiego uniwersytetu; gminie 

za to wdzięczną.;. To usposobiona. cnota, 
ZJtiJmie, ai miejsce je1'Q zastąpi przyjaźń -
IJrzie!S.zlo zaiwieszoo:y.m między ż.~iem a 
§mi.erdą. 

Nak.oniliec dziesiątego dnrai gorączka o
słabła 1i chorY. ·W1Padł w stm ~upełnei u· 
traty sil. 

- Niebzpie~ieństw~ już Itlll."n ·eło -
rzekJ .doktór - ale może \)()W.Stać .na 00:
wo, i st.a!Il rekonwalescenta w;ym.aga iak 
natw'lększrych starali. 

- Tych mU' tu n~ zabrame - z.arw~· 
lał Berthaud ' Zuizanna. 

Istotnie na starana~h mu nie z.bYtWalo 
(uwieńcZOllle one wstały jak naJpomyśt-
nłeJsxyrn skutkiem. 

Hoo~ryusz od!zyskal przytotmność. -
Mk:swa poW1r6cila a }e:dnocz~ l myśli 
łtlótg ogarndać pQ1C2ęty, 

-Jak długo Jestem dhory i .._ upytat 
łkmoryusz slaoym gł~em. 

-- Od dziesic:ciu dla~, stary. mój towa• 
. rziyszu. 

- Dziesięć dlm - powtórzył Ho.noi
rfttsz, a lekld dreszcz przebiegł mu po. 
skórze. 

- Tak jes~ .całe dzje~ęć <Lni~ 
- Czy sąd inie schodJJił po.wtórnie do 

<P.a~u. 
- N:1e. 
- A l13l11 de Chałlilns CZ.YI powrócił? 
- Nie mreliśntYi o mm żadnej wiadp„ 

n>o:śc1. 
-- To znaczy, że nie przek0trla110 się 

iesZC2e o jego ·niewumiościt." 
- Prawdo~ .• :. . 

· - Niestety, zanadto · p~pqdob
łlit~„. 

- Jak się czu)e.s'Z? - zapytd ae·rth
haud. 

- Czuję S:ę bardr.o słaby, mbwienic 
~mnie .• , spać nil s~ cbce„„ .Mt ~ 

llłe ~'Ułi;Clłdt1ei łw., Jana 15.003-.rb.; P.a.; 
tafi'L ~~ioła ktb!. św~ ~- 10.Q)() r&.; 
para.fi) 'J)ra1"r"OSławnei..( ! l) '\Vi Lodzn „.,s.ooo 
rb.; -chrześciańskiemu Towarzustwu dobro 
czynności. 40.0000 rubl~; żyxfowskiemu (!) 
Towwz.ystwu dobroczynnośc~ 10.006 rb. · 
~raiży ognli~e~ ochotniczej 5.00J rb.; gmi 
rue ewangelicki.ej wi Kaliszu 10.000 rubli. 

Wiałlomości ze świata. 
. Mili-On~wa kradzief. Władze londyń

~lue ~róc1ly się do po1licyi w. ChLCago 0 
ząd~mem natychmfastowego uwięzienia 
diwach mężczyzn 1 jednej ikobiety z powo
du. popełnionej przez nkh ·01lbrzym~.ej kra
dzieży kosztownośai w Dubli.nie. Ogólna 
wa~tość skrndz~onych kosztowności: W1Y
nos1 125,000 funtów szter1ingów tQI jest 
2. F pól mil. mr., wśród' który.eh' zmaJduje 
s: ę stamżytna ko·rona1 jedne.gł() z królów 
irlandzkich, reprezentująca sama wartość 
15,000 funtów szterliingów, czyLi przesz.to 
300 tysięcy marek. 

Z róiny._h stron. 
Hamburg. Na zebraniu Bundu" a

waingieHckiie'go w Hamburgu ·~1olal wyż
szy radz.ca rejencyj ny Bayier z Sop·Oitu: 
„w.aiLkai przeciwko polskośd jest zairaz.em 
walką przeaiwko Rzymowi·!" Germao· 

. " . " n1a wyraza panu raidz·cY wdzięczność 
swoją za to, że talk otwair.oie ·o·bjawil zda· 
ni·e sw10je 1i swoich przyjaciół, z.amflaist jak 
dotąid pokrywać je 01bludlnemi fraiz.esami. 
Pan radzcai Bayer przy.znal dalej ·otwar:Cłie 
że takż.e towarzystwo Ousta.'Wla' Ad:olta i 
~wiązek m!sy1: wewn.ętrmyich służyć ma.ją 
Jak? środki w walce z polskością tli kle-:-ry,_ 
kahzmeII111 tj. kaitobiicyzmem. Nlie iest to 
wp:awdz}1e niJC nowego, a!le d:Qlbrze m'ieć 
takze protestam.c~i.ch świadków na to że 
germainiz·aicya w rzeczy sarmej mn~za 
protestaintyzacyą. 

Mimo t-01 „Germa•nii:ai" ustawicznie po
piera hakatystów. 

Do Londynu, zjechali re wsz.ech stron 
świata czarodzieje na kongres nosząq.: 
miano ,,Wie1kie•go Kota Magó~„. Z pu
sz1cz Azyi, z; nad.i . święty.eh fal Indu, Cl m.~ast 
europejskich, prz.yibybi czarO!Wtlicy, w, oso
bach profesorów t. zw. ·cz.aimej ma-gilf,, Oikul 
tyi;mu., zwykłej żogleryi, kuglarstwar itp. 
Celiem koogresu .jest utworzeiniie związtku 
magów całego śwratai, „dfa udooklOlnolenńa 
sz:tukń sztuk" i postawienia jej „niai wyży
nie f.~mych sztuk odlamówi wie@y". Raz 
na ty<tzi-eń odbywają się pioged:zenia. W 
tych <lruiach było pierwsze. Wielka sala 
Wybranego oo kongres ustr-0ciai z~Ied'wie 

cząć, peW'Jli() potrzebujesz tego bardro. 
Berthlaud1 iwyszedl. 
Honoryusz n4e myślal o śnie, lecz po

czął się ~tana.wiat. 

W sz~st.ko, co się staro od peWnego 
cziasu, nie wys2'Ąlo mu z pamięci,.- pamię
tał najdrobniejsze slow~ wymówliiolne 
przez reprezentantów sprawied»ilwośck 

.,...;.. Pri;yrz~lem _ dotktorowt rntber«»
w:i zawiadomić go q wszystkiem, oo się 
tu dziać będ~e - m~il dO siebie - a 
mlmowoU od dzi·es'.ięciu. Jut dn~ przyrzeCU'-

. niia tego nie <lbtrz.ymuJę... Musze go 11· 
przed'zić o ar:esztawanJ.u J>3!1at Rarula ... je'St 
to rzecz. wiełkiej wagi... ale jak~'m sposo
bem? ZaJOOwie miałbymoość sily; poru
szyć si:c; na lóżkw, a nie moigę i die pQWł· 
lliien6tn zwierzać sie przed ntkim. 

Przez ~as jakiś uchoI1'\ w;ysiłaił całą 
swoJą w.yobraźnie, a.by Jaki~ sposób wyna
letć. Na.gle wiychudla:. jego ·twairz, jak gdy;· 
b}'I okryta pergaminem, rozjaśnli!la się. 
Swraiło zablYsnelo w jego zapadlych o
·Cza\;h • 

- ZnalalZ'lem.„ - szepn~. 
PowoW, z ogromn;ym trudem, po wrile· 

lu długich ·i cierplitwych usilowamateh, u
dało się mlll przybrać postaw~ .siedzącą, 
wyciąginął 11ękQ, i cltwytadąc szoorek od 
d~, ·pociągnął za niego. 

~uzanna ' weszła na to wezwanie i -za
pytała: 

~ . Czego. soliłe fy-czysz, p.an\ie łłO'nO· 
ryusz.u? 

- Chdialem cię o coś prosić~ moja 
dobra Zuzanno. 

- Chana.Jem cię o roś prosić, moja do· 
bra Zuzanno. · 

. , .... .... ...... ~„ 
~ ~· 

. l 

~ .i~~yclłł ~~ .. nitni są, 
~~ ;wiel.~ ~ b~i!aakłO~ 
W~ .łdozofii. ~ S~ l~zi:e fXiolnkw kilk S\!
ku.nd :wiyi.v.~ać rpśline i · kWW:t· z 1Jiarnlca. 

· Są równiet l tacy, co ~ą sypnąć złotem 
z ~wietrza. Na zebraniu kongresu ~ 
wzięto gl~WTI'\ u-0hwalę o.krycia sztuk~ i 
zawodu gr;ubszą zasłoną taielllnicy, ażeby, 
zwykły tłum nie przejąl formuł, .zaklęć i 
do osobów: 

„Zjednoczenie zawodowe polskie" 
wydało nastąpującą odezwę : 

Samopomoc, to od wieków fundament 
najsilniejszy wszelkiej pracy dążącej do 
postępu u p0jedyńczych osobników, jak nie 
mniej u poszczególnych stanów i cafych 
narodów. Ufność w sity własne, które 
najlepiej poznać i na Które najpewniej li
czyć możemy, świetne w życiu politycz
?e~ ~rzyniosla skutki; najpotężniejsze w 
sw1.ec1e narody stały się tak potężnymi gló 
wme dzięki samopomocy. 

Pierwowwrem k-0rzystania z sil wła
snych na polu organiiZac.yi zaiwodowej jak 
pod względem społecznym wogóle byla i 
jest Anglia, która na tych polach do dziś 
przynajmniej o lat 50 inne ·narody wyprze
dzila. 

Tylokrotnie wskazywano już na. świe
tny rozwój zawodowych organizacyi r<fbo 
~aczych angielskich na skuteczną walkę, 
Ja~ą,.przeprnwadziły z kapitalizmem, że po 
rn1JaJąc to wskażemy na inne pole życia 
spolecznego robotników Anglii, na którem 
samopomoc nie mniejsze święci trynmty. 

Oto w polowie czerwca odbył się 'J7-
my roczny kongres angielskich spólek za
robkowych, który wykazał jak oświeceni 

robotnlicy angielscy potrafią, kapitalistom 

odbierać wielkie zyski i zatr1ymywa~ dla 
siebie cieżko zapracowany grosl. Zwiią

ze.k ów liczy 1637 spólek i• 2;4 nullona 
członków. Znaczy to że prawie każdy 

czwarty dorosły Ang1ik należy do spółki~ 
Obrót roczny spółek wyoosil 1837 miho
nów marek, . zysk 207 milionów, udziały 

562 milionów, rezer.wy 47 milionów, war
tość posiadanych przez spółki gruntów · 
budynków i maszyn 283% miliona. Spół~ 
ki wydały ·na cele oświaty przeszlo pólt<r 
ra miliona, na cele dobroczynne prawie mi
lion marełc. Zarobki i pcnsye osób prac11-
jących w spółkach ·wynosily 75 milion6W1 
marek. 

Do spółek .tych zaś nakwl prawie sa
mi robotnk:y. ów ruch' spól}(()wy Jest ści· 
śle złączony z ·rozwojem ogólneg:o r chu 
robotniczeisto. 

Co .za pot~gę stworzyli sobie samo~ 
pomocą OWi robotnicy angielscy! 

Słusznie te! mówił na kongresie przed 
stawiciel szwalcarskich konsuUlÓW, że wla 

. ściwym twórcą zysków Jest konsument, a 

najwJekszym konsumentem Jest stan naJli-
. czniejszy - stain robotrlkzy. On wiec Jest 
twórcą kapitahzmu. Znaczenie organiza
cyi konsumentó~, którymi są przewatnie 
robotnicy, sama rzuca sle w O<'.ZY. Usu
nięcie zysków przy wymiame towarów o
znaczać będzie woloość dla stanu pracują
cego. Nie lączenie si~ kapital:izm11, lecz 
brak oraanJzacyi mas kupujących Jest gl6-
~ną przyczyną złego na polu zarobkowo
gospodarczem. 

Dndlowle I Niecla wam ta up rze. 
czywłsto4~ pr:ielll6wl de przekonania, 
ałecll w1a I z tej strony wyka:t.e, Jak oaro 
llDfl wartołć I ważność posiada orpnlza. 
cya ludu pracu~ceao, która widnie jest ł4 
samopomoCfł I ut ufno~ w sllJ własne l 

CokoJwiek~dt ulgi w państwacll za
prowad2:ono dla robotnika, - wszystkie 
pn;episy znoszące cllocłat cjtvpiero w czc;
ści nadmierny wyzysk sil robotniczych, 
u'Wdzaeczamy wylacznie potetnieiacema. 
wciąt rucłl<>vA robotniczemu i wzrastaJ,. 
cym Uczebnie i materyalnie organizacyom 
zawodowym. Ani rządy ani kapitaliści Die 

· daltl>y robotni~owi niidY nici.ero, gdyby 

stCP$lW . b.ądt lłOśre~, „ b~. belµoł~ 
dnio. 

Cały kierunek• spolectJtO-J>Olityczny ł 

ustawodawstwo sPQłecz~ppUty°'ne wy- ~ 

v.:olane i · wywalczone zostaly przez orga· 
nizacy~ zawodowe. Rządy uznają przy;naj 
mniej, że polożenie robotnika· trzeba napra 
wić i chociaż powoli 9ą zn awolone czynie 

coś dla polepszenia doli robotni.-czej. 
Anglia naprzyklad Nd naciskie~ or

gan1zacyi zawodowych i ruchu robotni
czego zaprowadziła 8-mio godzinną szy
chte dla górników poniżej lat 18-tu. Pran
cya zaprowadza 9-cio godzinną szychtę w 
kopalniach, która do roku 1910 skrócvną 
zostanie do 8-miu goozin. Austrya już da
wno posiada 9-cio godzinną szychtę. 

Niemcy w ustawodav. stwie społeczno 
pohtycznem krnczą na samym kof1cu; ko
palnie niemieckie nie mają prawnie ograni
czonego czasu, a świeżo uchwalona pru
ska nowela górnicza w tym wzglcdzie sta
nu rzeczy nic zmienia. 

(Ciąg daJszy nastąP11). 

Rozmaitości. 
Czy .. mężatka, która obok zwykłych prac 
swoich domowych zajmuje się szyciem w 
d~~u, z_obo"'.iązana .iest do zabezpieczenia 
~1ę •. Nie kaL>da męzatka, pomagająca mę
rowu w t~ sp.osó? w zarohk'to1wain1iu, pu-d
łega obow11ązkow1 za.bezpiieoezeniia. J eżełi 
przy_jmui,e szyiCie tylko wtedy, kiedy jej o
b{)fW.fązki1 ddrnowe •pozrw1Glą, czy1i innemi 
slowy, jeżeti to z1ajęcie 1niesta1rem jest .i .nie 
Wliele ~on.osi, do zabezp1i.eczenia1 zobo'\vią
zaną me Jest. A więc z.wycza;jnpe zabez
pi'ecz)llĆ slię nie p.otrzebuJe mężatka która. 
~~~ ~uje, pier.z~, dzieci wJinuje tlbo mę
ZOWL do pracy obąarll zanosi itp. Ima·c2ej 
zaś. rzecz Się ma, kJedy regularnie przyj
·IDUJe' pewne kw.aintum praicy, z. której o:Mi..
c~l111ie mai też pe;w.ie1ru stafy ·dochód, aAbo 
kli.ediY. za:robek żoo)'l s~l sli.ę koo~znytn 
wamn1ldem utrzymania rod~;y. N\e ule.· 
ga wątpli'Wl\)IŚci, że w cym 'W'ypa-dku 2-a ... 
bezpieczyć się- mus;L - fu\qeważ trudn-0 
w t~j kiwestyai · ściiśle pociągnąć granic~, 
1nalezyi w . ·~ażd)'tm poszczególnym wypait„ 
ku ;udać S1.e do urzędlu zatezprieczelll\i'a\ a 
romądzenie. r 

Postbestellungs· Formnlar. 
ich besteUe hiermit bd dem Kaise~łf... 

chen Post.amt em Exemplar de·r Zeitung 

„ W.larus 'Polski" aus · Bochum (Zeitungs· 

vrersliste 128) filr N-01Vember u. De.zemi>el' 

1905 •Jnd z~hle an Abonnement u. BesteU

gdd 1;9aMłl 

·Obłie· 1,2&.Mk. , er~aJtein. w habeD, lie.-
• ł . • 

~nat. 

.. .. • .. ·~ . • d. . • . . . . 190 ... 

Postbestellungs-Formular. 
Ich bestelłe hiermlt bd dem Kaisetfr· 

chen Postamt em Exempfar del Zeituq 

,,Wiarus Polskr' aus Bochum (Zcltuingg

preisnste 1Z8) flir Nove.mber
0 

·u. Dezemtrer 

I905 und zabłe an Abonnement u. B~ 
gekl li)8 Mk. 

Obi.u 1.28 Mk: ~ zu !Utben. Jtc„ 
SOheio'it . 

·• , • l • ~· ; .• & _. „ 
' 

.• ltO .•• 

. robbtnik ni~ by l ku temu· parł, gdy.by ~- .. 
dów ł kapitalistów nie był -tnmaił d<r· o. 

~ Poatamł'.· -. ••• 
.... •, ·. 



··---·· -~·~"·"". 1(elo ~wu ,,Moniuszko" w Óełs.-HBllen ' 
. 23S}'la w dniu ślubu, dnia 17 października 
Szanowitlemu czlonkow'i ' 

KASPROWI ROSZAKOWI 
i jeigio. dozgonnej towairzysree życiai, iak 
naaserdecz:niejsze życzeniai zdrowia, szczę 
śoia w starite małżeńskim, aby żyH swo
bodnie dlugiei, dlugie lata i zażywali roz
~oszy: śwlata. Na swem Wieselu imielL wi
Uła becz.kr. Młodai para niech tyje, aż sie
edro przez cale ni.emcy na Kujawy <Jdbije. 

Życzliwa drużynai l(olal śpiewu „M~ 
l)łiuszJm" w łfilllen. . Zarz11d. 

······"······· Bractwo Różańca św. Polek w Ueckendorf 
.oznajmia swym Siostrom, iż przyszłe kwar 
iałne . 'Zebra:nie odbędzue ~ię w środc: ti. 
18 paiździemruka o god:zlu~·,e 4 poi południu 
w dornu sióstr. Wsz;ystkie si10str;y upra
szamy, aby się jak na\ifrczniej zebraly. 
(1) PrzellQżO!Ila. 

Towarzystwo św. Jana Nep. w Barop 
podaje dio wiladomości swym 1czlonikom, a 
~arawm rwszysfildm Rod<a:lrom i RJOda.;z
kom zamieszkaly;m W1 H()ltllbrudll-1Bairop ~ 
oko.ftk:y, U.ż <lniai 18 paździ1emika przybę
dzte donais polski s~iednilk i będlzie tu
taj priebywał 8 dni, do 25 pa1ź.dziermka, 
w celu slu{;hairuia spowied:zJ• św.. przeto 
prosimy wszystk~ch R<lida!ków i R()<la~zki, 
aiby raicz:yli z tej sposobności skorz.ystać 
i swe religime obowiązki w.ypel1nic. 

My Połacy-kat'Oll.iCY, jako wierni sy
nOIWtiie koiściofa, pragn:iem·y, abyśmYl mo
gli uslyszeć słowo Boże WJ Języku ()tjczy
śtym. R<xfu.cy ti Rodaiczkt ! ~iedy -. ?iamy 
·s.pcisoboość, to lrolrzystajmY1 z nitej ! - - Bli
ższe szcz.egót}'I o naibożeństwfie polskłem 
bQdą oglosz.one z ambony~ tak samo bę
diźiie wy;wiesrona. karta1 nat kościele. (l) 

· Kolo śpiewu „Zofia" w Sodinct.n 
o'ZJ'laj1rtia sw;y.m członkom · oraiz w.szy'
kilm n.am żyiezli\vym Rodakom z Su.dir1-
ifen · Ji' 'okolicYI, 1ilż urządiamy -Oniia 22 bm. 
z;ibawę~· na sali p. Ber~na o godz. 4 
po pot 'Zapraszaan'Y także sąs;~ectnie - l(oła 
ś~ewm, 1które d!la braku ·adresóWi zapro,
szeń nie odebrały. Riodacy <:hcący. brać 
udziiał w mbawie zechcą się przed.I ·czasem 
o kaTt:Yi legitymacyj.ne postalra.ć, które ma
ją kramarze pOtlscy w Sodingen, pp.No
wak, i Bułi'ński, p01nieważ na saJU. .kasy nie 

·bedz~. - Spodziewamy się ·od naiszy„ch 
,Rodaków, że inas swą obecoością zaszczy
cą, p'Ołljewaiż dość darwoo me mieliśmy tu 
połskiiei zabawy. - ZaibaJWal prx.eplatainą 
bęcfzJe koncertem, deklamacyami v śpi:e
wem I(ól naszyich. o godz. 7 taniec. (3) 
Cześć pieśni połłskieJ ! żar1,u\d.. 

j f" '• - • . .. 
. BACZNOSC BRUCHt 

: · ro"Wla~tWo św. Mliclt3ia odb~zfo 
nadzwyczajne ~alne . zebranie :w sprawie 

· „SwiętOjózafada'', 'Wl nie<bJie)ę dnia 22 bm. 
n~ sali posiedzeń o godz. 4 Po poluooiu. 
(1-) l(omite~ „SwUętojózafacla". 

LANG ENDREER ! - . · 
· : W czwartek odbęd~ się wybory Ac1g. 

leJsze pomiędzy Polakiem p. Skuteckim, 
a 13-tu nłemcami. Rodacy winni przybyć 
llczllle na wybory, aby naszemu kandy da· 
tow I zwycięstwo zapewnić! (2) 

Baczno,ć! 
llam •&miar aprlleda6 

gospodarstwo 
w •1kor•7 •Ie •· Qo11i7ałe•, 
w bardl!o. dobrem położenia ołl~muj,ce 
12 3/' mórgi dobr"j roli, wezyatko w jednym 
kawale i pr1yległe do pathkich grunt6-... 
Dom mie1z-kalny, chlewy ma17w, etedoła 
11 drzewa wszystko pod czarn' dachówk~, 
budf nki •• &runcie, w p0Qwk•11 1ta4.ala 
I pump~, od kd ·ego cz.Hn do ebjocia. 

7,głoezenia pwmienne lub uet.ne prayjauje 
i blijezyeh info:rmacJi ud.tel.a 

Karól Bzdęga, 
Botłllaasea, .&ltte••łraHe •& 

pod Gelsenkirchen. ~ 

.•••. „ ....•.••• 
: Baeznoś• kupey r : 

• 
Kio 11 S11anoW11ych nphów Rodaków • 

. m• r:amlar sapro'flladzió ksf~kowoić W' 

: 

11wym 11kład1ie, niech sio 1głoal do Rodaka. • 
Ks!Ą!kowośe, błdamu kupcowi potr11e- • 
baa ]rnntecznie I Zgłoezenia pod lit. 

• l'l 8( do 15 lietopada upra11za 1io pod • 
• Adre!em: • 

• Ignacy Gibowski, • 
••. . •kłatł kolonłal•J' : 

Brucll w W estf. 
• .. Koaig Ludwi1••ra111e t1.r. 19. . ·• 
• . (1·3) ZRaezek na odpow. doł,c.Jł. • 

••••••••••••••• 
Z powoJu n~"J .smlny . 1to111Dk6" 

r•miJ'jnych, m~m dom~ J.~J . : 
. ;; skład · mebli .. , 
ł apn~tów kue1lena7elt: 

pod dogodnemi w&rUc:kami do ••ne
•••la. Na ż7c1enie 11 pomieszkaniem 
i ca.iem domowem. u t11,1&eniem. Rodak • 
ma pteńr121eA1nvo. , 

ZgłOU611i• do Ets,edrcfi „ Wiarusa 
Polektego'~ ··"" BocJium., poci IU. ,J. S R 

(1-3) 

ftAfTY oraz rocme robótkJ wszelki'eio ro
dzaju czyści Jak najstaranniej chemicznie 
l'A.RBIE.RNIA OALLUSCHKf, PRALNIA W 
lłOCHUMt · T~l, nr. 911. 

i.1 lłołstede. Hcrnerm. ~ ft~ 
Bahnhofstr nr. 32. 73, 134; Ekkel. R,illqlt8ft. 
~ IJodeo. Hattln2ett. Lan2eodreer, Wlłtea, 
Amlea.' W erne, Liita:endortmund, Mac te-. ._.. 

. strop, Wattemcheld. Kamea. Doctmuad.. 

& dziewcz11t 
po1z'ukoj~ od 1 .}iatopada 

Andryszk•, polsk1. stręezarka 
.•;.-:· ·, . w Brachu, 

FIR•A• 

KO.lner Schuhhaus 
w ~arxloh, 

alloa Provlnzlalstrasse nr. 17 a„ 
Wielki skład 

-
6d n'lijIGwyklejszego do najlepszego. 

Trlko •a)lepaze wypróbowane fabrykaty. . 
Największy wybór. Najtańsze ceny. 

8 S War•ztat reperacyjny w 

w Herne, 
1oleoll. 

kereay il•bne, wele•,-, pler
ielealif jł•'b•e~ łł:r&n'k1,, kr117-
i7kl złote i pozłacane z ła:i
ea•aki•I., korale prawwnwe 
alekaald, p1·awdziwe bar•zi7a7 
i wiele innych rzee~y. 

F. J6zef oskl-
• HEll~E, 

.i. B a h • 1a • f 1 t r. 52. 
N apr~Miw N owqj ~l~cy. 

Za aseraty ~ r.ekDmyi redah$ ..; 
Obeic~nłe~ 

Największy interes. polski w Wa1me. 
W-.jeieeh·. Chudy, 

~~~~~ ·przy ulicy Karola nr. 2 c, 
· \uż pray koeciele kotelitki~ 

• po~ .. 

towary kolonialne ·krótkie, i farby 
po tan~ch cenach. ----

Jftilę B ~llliłdam 

. . (' 
Wojeieeh Uhndy. 



• Codzienne pismo ludowe ·dla Polaków oa obczyznle, poświęcone oświacie oraz sprawom narodowym. politycznym i zarobkowym. 

W~m codziennie Z wyjątkiem dni J>OŚWiąteCZl\YC~ 
P~e.Qplata kwartalna na poczcie i n list3wych wynos; 
l mr: 50 fen., a z odnoszeniem do domu 1 mr. 92 fen. 
„Wlarus Polski" zapisany jest w cenniku pocztowym 

W lmic B1ż1 za Wiar, I DJczyznc I 
Za inseraty placi si~ za miejsce rządka drobnego c1IRfm. 
ogloszenia zamieszczone przed inseratami 40 fe• .... ~ 
czesto oglasza, otrzyma rabat. - Listy do „Wia.rjsa 
Polskie~o" należy frankować i nedać w nich dofti*i-

pod znakiem „t. polnisch" nr. 128. ny adres pi<>zqcego. R.;k•Jpiaów idę nie zwraea.! 

Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje si~ w Bochum, przy ulicy Maltheserstrasse. - Adres: „ Wiarus Polski", Bochum. - Te 1 ef o n u nr. 1-ł 14:. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 

mówić, czytać i pisać po polsku! Nie jest 

Polakiem, kto potomstwu swemu zniem

czy~ się pozwoli. 

Z ypadków dnlaa 

W sprawie odkryć paryskich o sojuszu 
angielsko francuskim przeciw Niemcom 

odezwały się głosy półurzędowe. 

Londyńsk: ··e hiuro .Reutera upoiważni:)-
11e jest dto' og1łoszenia, że rzą;dJ angielski za-
wia.ct.omil rząd n[emiectki, iż sensa1cyjnc 
t\vr.erdzenia fra:ncuskiiej prasy o rzekomej 
pomocy Anglii, przyrzeczonej Fraincyi, są 
1nieprawdziiwe. Arn:1 Anglia takiej pomo1cy 
i1ie przyrzekła', ani Prancya jej nie1 żądała. 

Kanclerska „No1rddeutsche Allg. Ztg." 
potwierdza doniesiienie powyższe o zawia-
1dom~ eniu rz.ądu niemieckiegt{)l i' stara: siię o 
uspokojen;·1e op:inii publicznej w tej spra
wie. 

Paryzka ajcn.cya telegrafiiczna ttava
sa zostala wpo1ważrniona1 do oświiadczenia:, 
że szcziególy potda,waine przez ·dzJienniki o 
-zajściach przed ustąpi1eniem Delcassego, 
szczególnie '°' posiedzeniu .Radly gabineto
wej tuż przed tem ustąPjienrem, są zupeł
nie nieprawdz,iwe. 

Kto ,che, nkhaj ·wierzy. 

Gazety centrowe lamentują wielce nad 
przegraną w Katowicko-Zabrskliem. 

Gtówne d7Jienniki ce11troiwe p1iszą, że 
radykalizm polski i0dniósł wie~ki tryumf, 
a Centrum porażkę. J estto tern sromot
rniejsza klęska, że ksiądz Kap;itza bardro 
gorB1wie agito1wał. Wynik wyborów j,est 
podług nkh ,,głęboko zasmucającym .i 
przygnębiającym objawem. Stw1ierdzi
wszy następnie,· że agiitacya po~'S'kai by la 
uadzwyczaj energiczna, pytają gazety cen
trowe, kto właściwie wlinien, że Polacy 
pob'Gil Centrum tak sromotnje? Odpoi\Via
·da na' t-0, :be winowajcą jest system rząidJ
:WY, który Polalkom daje w rękę materyal 
agitacyjny, a z dirugiiej strony rozdwaja 
1centroi\viców. Jako patryoci chcieDiby po
·prneć p.oiYtyńkę, rząd\ową, a jako kata}ilcy 
wchodzą w zatarg z sumieniem imadąc się 
godzić na sprawę niespra1wiedUwą,. W 
ikażdiyim ra'zie Iiie u1lega wątpliwości, że 
'\v1ielu ccntrowcó\V glosowało na Voltza, 
zna:nego \Vrngai Kośd0ifa ,i szli ręka. w rękę 
z żydaim\'< d1 litbera?a1mi. 

Telegramy"' -
l,ł e r I i n. Centralny związek p.cze

mysłowców niemieckich zwołał swój wy-
. dział na 7 listopada do Berlina celem na
rad nad zaprowadzenem 10-cio godzinnego 
dnia pracy dla kobiet pracujących w prze
myśle. 

Ber I i n. Wypadków cholery w Pru
sach było do południa 16 b, m. 278, w tern 
90 śmiertelnych. 

To k i o. Przybył tutaj 16 b. m. ja
poński ~łnomocnik pokojowy baron Ko
mura powitany prawie wyffącznie przez u
rzędników. - Minister wojny wydał roz
kaz do wszystkich armii zakazujący kry
tykowania warunków, pod którymi zawar
to pokójA 

l 

Polacy na obezyźnio. 

Wiec w Katernbergu 
W Jl!ied'Zfie1lę dniai 15 pa.źd!ziem~ka, o 

godiz. 06 wiecz01rem odbył się tu \vfec 
.z. P. ". Przewodniczył wiec~lfi dh. 

Piiotr Sobkowski, ·miejscowy <lclegat. 
Referat -o noweli górniczej wygl:os :ił sekre
tarz „Z. Z. P."· dh. Korpus z Bochum. W 
przcmó~ ienJu swcm mówca wykazal, ja
kie „korzyści" przynosi nam nowela, gór
n:1cza, wspomniał także <> wydzlialach ro
botn\·iczych, rdormic 'knapszaftu i 10: wol
nym wybo1rze lekarzy. Dalej wykazał, iż 
skłaidki miesięczne zostaną piadwryższone i 
pmsil, ażeby i druho wie w tej sprnwie 
g1ł,os zab1ierali. W koflcu zachęcał druhów 
do ,0 1światy i trzeź\viośoi. Następnue został 
·obrany mGżem zaufania dh. Ignacy Cygiel 
w miejsce ustępującego Pl\otra S ohkow
skJiego', który z po·wodtu zmi1ainy pracy 
składek nadal zbierać n1ie: może. Potem 
przem::i,wiat dh. Michał Klausa1 o w,oln:ym 
wyblorze 1ekarzy, wykazując na przykla
da1ch, jalk to niektórzy lelkarze z chory
mi. się obchodzą gwałtem ,fo praicy zmu
szając iich, zaś co· się tyczy podwyiższeJ11ia 
skfa1dJeik miesięcznydh byl zdania, ażeby 
p,01zostafo jak bylo doity,chczas. W <lysiku
syi zabi•ernD\ głos dhdh. Fr. Pietrzruk, '\Vi1n
cenity Walicnd1)wski, W,oj1aich Sikirski, An
dnei l(oźlik i Micha:t Klausa. W końcu 
przystąpfono dio oboru kandydatów na 
czlonków wydz!ialów robot.niczyich i ko·n
tr«).lerów. Zostalli obranii·: Jan Lag0<cki, 
Waiwrzyniec Grzes:ak, Wi111centy Wafon
dowskli. Zlewnio męwm zaufania, ażeby 
się jeszcze o trzech kaindydatów wysta-
rali. Szc21ęść Borie ! Druh. 

Wec w Habinghorst. 
Ni·edzjelnernu wiecow1i przewodniczył 

p. J. Regulsk.1i. Do pióra powołany został 
p. Wojciech Pawlak, a na tawnl)ków pp. 
Antorni Spyichala i Ignacy Grzymski. 

Pierwszym mówcą byl p. farr Skra
burski z Ueckend'Orfu. Następnie przema
wiali jeszcze; pp.. Zmudzińskii z CastrJp . 
Jairczyńskii i Regulski'. Przyjmo1waino zgllo
szeni,a na członków „Związku Polaków. 
Wybraioo też lmmitet dla sprarw1 o.puck!i dtt
chownej. Wiec zaikończoń10 0 g1odz. 08 
wieczorem. J. 

„Związek polskich kół śpiewackich West
falii i NadrenW'. 

· Już od kiilku lat 1nosilli. się śP1iewacy 
Westfam i Nadren '.1i z myślą utworzenia 
Związ:ku kól śp•ietwacki1dh, gdyż wszelkie 
próby, ażeby kotai 1nasz,e przylączyly się 
doi ZwnązkUi poznańS1kt~eg10l speł'z.ty na ni
c:zem. Zamjar ten w czyn zamienić oosta
inowiowo ostatecznie, w którym to celu pp. 
Jgn. Mds1iak z Gelsenkirchen, Ludwik Kru
szewskii z Bochum, fakób Roszaik z ttUl
len, Ludwik Bosy z Essen i H. Wrzesiński 
z Bruchu zwofal:i na ubiegłą nied:z.ielę, 
idn(a 15 paźdz1ernika przedlstawicieli KN 
śpiewa:cbch na zebrnnie do Gelsenkirchen. 
Z istni,ejącyich przeszło· 40 kół Westfalii i 
Nadrenii, przysłalo 21 kól sw.ych przedsta
wicieli. Przewodiniczyl zebraniu p. Mt
siaik. 

Po dłuższych r-ozprawach uchwalono 
założyć pr.ojektowany „Związek polsk.d1 
Ml śpiewaakidl( Westfaliii i Nadrenii" z 
siedzibą w Gelsenkirchen i wybrano zarc..z 
prow1izioryczny zairząd. Zostali wybrani: 
Ludwi1k Kruszewski z Bochum, przew,cdni
cz~cym; MJ,chał Maroliniak, z Oberi!ausem, 
z.ast.; Józef Wierzchowski z ttamnorn; 
sekretarzem; Ludwik Bosy z Esselll, wst. ;, 
Kaa:im~erz Antoniewkz z Kastropa, ~Kar
bntkiem; Jakób Roszalk z Gelsenk1r.:hcn1.. 
tlilllen., zast. 

Po doikonanem wyborze otworz-i;-1J 
d)'skusyę nadl przedłdżonym projektem u
staw. Po przedyskut~iu tego~· pJle
-c'Jno zarządowi prowizorycznemu, aby w 
myśl wypowie<lzian.ydh życzeń oi.-ra~ował 
ustawy ·i rozeslasf ie do wszystkkh kól : 
aby mJog~y je rozpatrzeć ł dać sws m 're-

zesom IQdnośnre delegat,om odTJowied,1:e 
polc·c~nia. Następnie ma s.ię odby~ pos ie
dzenie delegatów wsz.ystkiich kól, na któ
rcm ma ~nastąpić ostateczne przyję.::· e 11-

staw i wyb(>r zarządu. 
Po utworzendu „Z\viązku p:i l•;k:'-"li kć-ł 

śpiewackkh Westfal'i1i ·i Naidren :, " ma za
rząd! teg1oż 'P'Or-0zumie0 s:ię ze zan;,~dc1:1 
Zwią~ku kół śpiewackich w P oz?:c.riiu, 
aby się z iniem ułożyć w sprawi ~ dalszci 
wspólnej pracy nad rnzwojem śpi ;:wn ;1 ."l
skiego. · 

Spodzl~ewamy się, że wszystkie Kola 
imszc z Westfalii i Nadre.niii. przystą.p·ą do 
„Związku", aby \Vspólnemi siłami praco
wać nad r·ozw1oiem śpiewu 1n~sz ego. 

Cześć po.lskiei pieśni! 

Huckardc. W niedzielę., dinlia 8 bm. 
odbył się tu wiec „Zjednoczenicr zaw101dJ
wego polskfiego" p'0id przeiwo1dlnictwem <lh. 
PatelkJi. Pierwszy: przemaiwial przcszł·o 
god~'tnę druh Korpus z Boclhunn. Prócz te
go przemawiali druhJwie Kw:łnwski i 
Mtynarczyk z Doirtmun:du, omz Patelka i 
Gibowsk1i z ttuckairde. Mówcy wyjaiś1nili 
obszernie wszystkie sprawy robotnicze ku 
ogól1nemu zadoi"woleiniu wf,eco•wników. 

Szczęść BMc ! Druh. 

Kastrop. Dnia 8 bm. 0dbył s.lę tu 
w1iec „Z\v1iązku Polaków''. Zagaił wiec 
i przewodniczył mu p, Żmudziński, a pro
tokół pisał p. tleino.wlkz. P. St. K.unz. z 
Bochum mó\vH w sprnwie '0P1ieki dncho
w,nej. P. Matysiatk z Gelsenk!hhein wy
kazaf Imniecwość po1P)i1ernnia „Swiętojó
zafada". W tej samej spraw1ie mów/il p. 
Wachowia1k z Wairnne. W sprawie opieki 
duchownej, wy,borów ik101śclielnych, o szy
kana1ch policyjnych itd. mów1ili pp. A. Wal
kowi,ak, Aint·onfJewi1cz, Grzesiek, Kowia1l
czyk, Bąk, Ratajczak ń . innii. Prze.czytano 
i przyjęt.o, ,na wiecu znaine rezolucye i\vieca 
„Związku Polaków" w Wanne. 

Langendreer. W zeszłą środę 1 

czwartek l()dbywa1ty siię tu wyibory 1do1 do
z.om kościelnego i reprezentacyi, p„zy za
dic.kłei agitacyi nucmców przeci:w Bo-la
lkom. Mimo toi zwyiCiężylu Polaicy, prze
prowadzając ze swej strony 1d1Wóch Pola
ków fi dwóch niemców. Niemcy zdobyli 
ze swej strnny tylko jeden mandat. W 
czwairte!k mch wyboflczy ze stmny Pola
ków nie był już tak ożywiony, ale gdiy po
znaild p(simD IliDsem, iż niemcy Polaków 
kreślą, tak samo ucz.yniili większością gło
sów ze s,wej stwny pięc[u PotJaków, a 
niiemcy tyl~o trzech. Dotychczas jest wy
brainych O·śmiu, a że musii być wybrany1ch 
wszystkich piętnastu, więc oidbędą si"-ę 
w przyszły ,czwartek 19 października wy
bory ściślejsze, pomiędzy jednym Pola-
1kliem a 13 niemcami. 

Roda1cy, poikażde na przyszły czwar
tek, iż nie .ctade się dłużej zai nos wodzić, 
staw:aie się ja1k jeden mąż do urny wybior
czej, a tern dopomóżcf·e naszemu ka1ndy
datowi p. Woiciecho1wii Skuteckiemu do 
zwycięstwa. Ponieważ w.ybory odbędą 
się tylko do polu<lnia od godz. 5 do 7, jest 
pożądanem, aby 'rodacy się lic~nie stawill, 
ażeby zwyciężyć. W końcu skla<lann po
dziękowanie wszystkim Polaikom w La1n
genidree1r za tak 1kzny udzrat we wybo
rach i wybór na1szych kandydatów, hańba 
zaś tym, którzy pracowaili nad tern, aby 
tyłk{ll między Polakami ro~diwojenie wy
wofać. Wszelkim Polakom wyborccim je
sZicze raz dz&~kuję sta:roPolskiem „Bóg za-
płać". · ~yborca. 

Kirchlinde. Na niedzielnym wiecu ,.Z. 
z. P." przema,wral najprzód p. J. Wilkow
skt potem wywiązała się <lluższai dysku-

sya· \\T sprawi\e \VYbo·rÓ\\~ c:Lo d!ororu ko„ 
ścielnego, 

Gelsenkirchen. Odbyt si ę tu w ii,e
dzielę ubiegłą wie:c 11Z. P. w N." pod'. prze
wodnictwem p. Matysiaka. Kilku mów
ców r-ozpatrywalo· nasze obecne pola<..lcnie, 
na\Vlolując doi wytrwania prz.y sztainda1rzc 
111a rod o1wym ! Przyj~to też rezoluicye wie
cu w Wanne. 

Oberhausen. Dnia! 5 lstopada rozpo
cz.nk s '. ę w tuteiśzej parafii Se lica: J ezuso
wego, M\isya polska, którą odpra\\1ią ks.:.ę
żai z Ro'l ski. 

Wiec „Związku Polaków w Niemczech" 
w Hombruch-Barop 

odbył się w niedzielę, dnia 15 paździe.rini
ka na sali p. Sasse'go przy znacznym u
idiziale Rodaków. 

Wiec zagail przewodnriczyl mu p. 
Krnwcz,Y1k z ttombruch. 

P. Sta1nnslaw Kunz z Bochum mówlil o 
icelaich „Zwfiązku Pi01." zachęcając do 
wspólnej pracy i ·d01 gorącej milości oj.czy
zny. 

Pp. Dratwiński, oraz Graczyk i No
'\vak z ttombruch zaichęcali do organizo
wania: się polityczn~ei w „Związku Pi0fa
ków" a p. przewodniczący w gorąc;yich 
sl'O:wach zachęcał., ab1r and jednego Polaka 
11!'.le byiło, któryby do ,,Z. P. w N." się nie 
zapl1sał. 

P. Szymura \VZniósl okrzyk nai cześć 
lllldu podsk1ego na Slązku, z.a tak dzielne 
spisanie się przy wybo1racti. Wiec zakoń

·CZi()łfl'O• poichwaleni:em Paina1 .Boga. 
Robotnik. 

Niemieckie ochronki a Polacy na obczy •. 
żnie. 

ZWesifallD don0iszą nam: Pom\imo 
częstyich nawoływań „W!ta:rusa Po1lskiegio" 
rw różnyich miejsaowościaich Westfalii i 
Nadrenii, mamy iesz,cze Polaików, którzy 
swe dzieci posylaią do ochronetl<: niemiec
kich, przyczyniaj(\Jc sńę samowolnlie do za
bijania du.chai polskJ:ego w swem połom
st-w ie. Smutni,ejsze to teru bard.ziej, że IJIO
stępują tak nietylko mafo narodlowo uświia
dounien.i, ale nawet ludzie, którzy twierdzą 
o osobie, że są rnmodo\vcanni, że służą g,orli 
'\vlie sprawne narod0wej. Czyny ich doW10-
dzą zupełnie czego f. pneg,o! Kto posyła 
dzieci. <l·o ochronki niemiec'.kieji, jest tak sa
mo wrogiem sprawy polskiej, jak hakaty
ści, którzy, zakładają w Polsoe ochronki, 
aby przy ich pomo1cy n(iemczyć ci2iieci P,ol
skiie. Z tego powodu wiołam: „Precz z 
dziećmi polskiemi z ochronek niemle 
ckich !" Radykał. 

Antypolskie protesty 
P1od tytułem powyższym zamieszcza 

krakowski „Glos Nar." następujący arty
~mł: 

Pakt opróżnienia przez wojsko Wawe
lu i zwrócenia krajowi tej drogiej dla całe
go narodu polskiego pamiątki z warunkiem 
urządz·en ia tam ieesarskiei rezydencyi. 
przypraw.il Rus~nów o utratę resztki roz
sądku i rozumu polityczneg10>. Po prote
ście dra Oleśni,ok.iego w Sejmie, prasa ru
sińska znów zatrąbiła na ala1rm, a „Diło'" 
protestując w artykule wstępnym „prze
ciw restauracyi i zamianie Wawelu na re.
zydencyę cesarską", woła, że „nie doszło 
jeszcze do tego, aby Ruś godzifa się na 
pOllską aneksyę i odbudowainie Po.Iski ( !)" 

Tak naturalny i wprost nieunikniony 
fakt, że w państwie konstytucyjnem mu
siało się wreszcie skończyć rażące lekce
ważenie takiej narodowej i historycznej 



l'amiątł\ji, jak Wawel, 1 ie musiat on w 
końcu prżejść we właściwe rece, -:- tak 
naturalny ~ konieczny fakt Jest dla Rusi
nóW oszołomionych ni-enaiwiścią d.o Pola~ 
ków1 zama-chem na ich byt narodowy, jest 
„polskim zaborem Rusi!" 

A w tych protestach. z ja:kill11i obecnie 
wys .... 1 , Ru'Slnom nie .Chodzi. w p.ier
:w::i<._. dl rzędzie o użyc;\e nai ·wykupna i od-
redaurowanie Wa\\~elu pienLęd,zy krajo

:vviych, w mogłoby ioh z pwnktu budżetu 
galicyjskiicgo do pewnego stopniai obcho
idz~ć. Jest to dla ni1ch szczegół drug·orzę
dny. Im chodzi przedewszystldem o nvJ<
rnlne i pohityczne znaczenie faktu. Wav. el 
- nie jako k<J·szary wojskowe, lecz jako 
uzna1na przez Koronę najstarsza siedz·iba 
króJ(rn polskich, staje Siię najwymowniej
szym dowoider:n, że ta ziemia jest polską, 
- i to właśnie doprowadza ich do takiej 
"\Vśoieldości, tern bardziej, że sami nie m0<
cą się poszczycić żadną pamiątką history
czną S\\ et,;o bytu aarodoQweg-0. W tej nie
na \\ iś„~i do wszystkicg·o co polskie nietylko 
przcr.aia ich myśl ,,odbuc101warntia Polski", 
ale pragnęl1iby PolskG wymazać ·nawet z 
karty dziejów. 

Próżne jednak s~ te „protesty" szmvi1-
11istó\\' rusii'1skich, - prawda dztieiowa i 

1 

s!us:mość mówi głośniej, ni1ż najbardziej 
zajadle, lecz zrndwne tylko z nienawiści i 
z '' łas1Lej ·111i·emocy kulturalnej zarzuty. 
Prote1sty ich mają taką samą \\ artoiść mo
n:.lrni. jitik za kord-0nem · pm.testy żydów, 
sprzcc1wi.ających siQ, aby \V sercu Polski, 
,,. Warszaw;:e, istniały szkoly polskie. 

Rusini pwtestuią przeciwko temu, że 
~ainek królewski na \Vawelu mai być tcm, 
czcm być powinien:· p.sJmiątką dawucj 
Ś\\ iem ości historycznej ·narodu polskiego, 
i z racy1i wspóln·~go \\ spółżycia we wscho
·druiej Galicyf, pragnęliby pozbawi6 Pola
ków prawa - opiekowania się na własnej 
~iemi swojemi pamiątkaimi narod-0wemi ! 
Zydzi w telegramach do Pelersbt1rga. „pro1

-

testują" przeoiw polskiej szkole - w Po1l
sce; z cy.n izmem oświaidczaią, że po1rn'eważ 
oni - żydzti, przygarnięci z litośai przez 
Polskę, oni - zmoskwiczona hałastra żY
~Jo.wskal w.ygnana z Rosyi - nie życzą so
bi~ polskiej szkoły, więc Warszawa, sto
hca Polski", ma micić szkoły rosyjskie -
dmc:'.aż nawet rząd rosyjski zg.oidzil się na 
szkołę p.olską ! 

Oba te protesty świadczą tylk·OI o ·nie- · 
Z\\ ykkj bez·czebności ich auto1rów ... 

Ziemie polskił. 

Toruń. Die Ostmark, urzędowa gaize
ta związku hakatystów rozplisuje ·si·ę w naj
?110iWSzyn1 nu1merze, o wyni1ku t~gorocz-

~- - --~------·--

„ Panna do towarzystwa. 
Puwieść K8awerego de Moutepin. 

C z ę ś ć d r u g a. 
(HS) 

(Ciąg dals7v}. 

- Przed chwilą pozwoliletm, aby Ber 
thau<l poszedł spncząć, a teraz chciałbym 
go \\ U<lz.ieć ... 

- O cóż chodzi, mów pan prędko. 
- Biegin~, żeby go uprzedził. 
Za chwilę potem wszecLt Berthaud. 
- Cóż to takiego? - za:wolat wcho

dząc, - spo<lziiewam się, że .n1"1e czuiesz się 
gorzej. painie Iionorjuszu? 

- Nie bój Sii.ę pr21y,jacielu, czuję się 
tylko barlClZio oslabiony;m. 

- No, to calkiem na1turalnie. OJ.rą
czka i dyjeta muszą osłabiać Ćz!oWii.eika, 
:n·ema w tern nic niepokojącego, sity po
wrócą prędlro.„ 

- Kto wie? 
Doktór zapewn1'1ał. 
- Właśnie ·i o doikt0rze chciałem z 

t-0 bą }}Omówić. 
.:_ To bardzo. d·obry czil•O!Wiek u zda

;iny, duiżo umie! - wprowadził cię z \Viel
kkg{) n[ebezpieczeilstwa. 

- Nie\v·ątpl1iwie, ba>rdzo mu jestem· 
•w.dlzi.ęcz111y za jego starninia. Oddaję cątą 
sprawt:ledliw0,ść jego zasługom. - Ale kiie
dy się jest już starym tak iak ia, ma się 
czasam1 pewne myśli, manie, urojenia, je
śli chcesz ... więc i mnie si:1~ z<la,je, że mi-
1no calej nauki diolktór ten nlie leczy mnie 
tak. j.akby potrzeba, ażebym jak :najprę
d%ej mógł stanąć na nogaidh. 

- Mylisz się stary ikolego. 
- Być może, a te wlazło rnt: w głowę. 

moż'e nie słusz11ie, że puwinienem poradz.ić 
sie iooego lekarza. 

inych wyborów do parlamentu niemiecki-e
go w okręgu chelmińsk~w.ąbrzesko-toruń: 
skim, przycz-ein stwierdza::, że to, oo rĆYhlle 
gazety polskJie przed wiyborami ~saty o 

· kamdydacie Polaków panu Brejskim ułat
wito Niemoom walk~ 

C7.ersk. Nareszcie ipo długich ko110-
wodach i staran'iach .naszego dozoru ko._ 
śaiefnego a szczególnie p. fana Manikow
skiego, który byil os.obiście u p. miinistra, 
doszla sprnwa budowy kośoiolai 1katolic
kJ~ego tak dalece, iż będzre napewino ina 
wiosnę budowany i to w ten sposób, iak 
sobie parafianie życzyli. 

Z Wiel. l\f rfłznanskiego. 

Gniezno. SprzQt teg.omczny buraków 
j est bardz:J obf.tym. Żadnego roku nie 
dostawiono takiej ilości buraków i tak 
wielkiej objętości ~ · ale za to będą miały 
mnicjsz4 zawartość . cukru. 

Borek. Baron Ludw'ik Graeve, wła- 1 

ściciel Bortku i i Psarskiego, zmarł 
naigle na paraliż serca. Był on bratem śp. 
posla Ludwika Gracvcgo, który "wdawszy 
się w grę speknlacyjną stracił wszystko 
i dobra swoje Orchowo i Slowikowo 
sprzedat komisyi lwolniz.acy}ne}. Złożyl 

ma:rndat poselski rów1n0icześrnle z dioikona„ 
n1:cm hańb'iącei imię jego1 sprzedaży. 

Zmarly teraz brat jego śp. AntJini 
Graieve ma takż~ na sumieniu przefrymar
czenie dużego kaw.afa .ziemi polskiej w nę
ce kot)iisy.i kofonizacyjn.ei, której sprzedał 
jak.o jedcin z pierwszych Polakóv,r, duży 
majątek Watdowo w Zach.::id11kh Prusach. 
Sta.rał się {ę krzywdę wyirządz:Olną społe
czeflstwu1 wynagrodzić, lecz 1nie mógł już 
li n:ego strawnego zaufania Di<lzyskać. 

Inowrocław. „Dz. K.ui." pisze: Jak 
żydzri potrnfią antypolską hecę wyzyskać! 
Dobra ryccrski1c Dąbrówka w powiecie 
liinowrioclawskim, obszaru 3200 mórg, na
bylo niedawno temu dwóch bogatych kup
ców żydowskjich w Labiszynic, \\ zamria
rze dioibrego zarobku przez sprzedaż. CJ 
się teraz mbii? Na ziemi chcą gruboi zaro
b'ić, n.a:by1wców na razie nic ma takach, co 
by mieli ochotę Dąbrówkę kupić, więc 
trzeba się wziiąć na i•nny sposób. Otóż 
ktoś ży.czllhvy im wywiesza iezcrwo1ną 
chustkę 1i .na ten znak blaty hakatystyczne 
rozsierdzi,me jak buhaje, ryczą nai alarm, 
że Dąbrówka przejść ma w polskie ręce. 
Nam nic o tern 1niewiald10mo, a.le baw'i mas 
okrutruiie, że żydz.i łabiszyńscy zgrabnie do
stali hakatystów ·na kawał; gdiy dm się uda 
Dąbrówikę sprzedać dmgo k;olo1nizacyi, 
powflrnrni hakatyści doM sporej pmwizyi 
cd żydów zażądać. 

Inowrocław. Architekt La1I1gner do.
puścił się zinac21nych sprzeniewierzeń w 
kasie „K:redt'tgeinossenschaft". Ponieważ 

- A idlaiczegożby inie? - rzekł Bert
haud z ulegl·ością„. Jeżeli kto nie p0010'Że, 
iz pewnością· info ziaiszkodzi. Póidę zairaz 
spnoiwadz1.: drugiego lelkarza, a nawet je
żeli 1chcesz spwwadzę trzeCliego.„ 

- KJ,edy tylko jeden j.est doktór na 
św;iiede, do któreg•o mam zarufani·e„. Da
w.ny mój znajomy, niezmiernie uczooy 
czl01wli ek. 

- Bardlro dobrze ... Jakże się nazywa? 
- Doktór Gilbert... 
- Dai mi jego .atdre·s, pobi1eglnę zara.z ... 
- Nie mlieszka w Paryżu. 
- A gidzie miiesz.ka 
W MQ1riomtai111e ... 
- Znam Moirfon.ta1ine ... śliczma okoli' ca 

o d'Wie mi.le od Chwppellt;-an -Serval. 
Ale to trochę za, daleko, żeby tam iść po. 
nteg.o„. Czy chcesz, żebym napis.at, aby 
do ciioblie przyjechal 

- NapiŚać„. - rzekł chory. - A 
która teraiz godzina? 

- Piąta bez kilku mi-nut - odrzekł 
Berthaiurd. 

.- Na list już dziś zapófoo, inie Jd
szedlby, a 1chci.ałbym ko1t1:·1ecz.inie jutrn w
baczyć dokton11 Gilberta. 

W taikim rnzie, nii'C 1latwiejszego jak 
posłać irrnv depeszę... odbierze fą jesz1cze 
dzfiś wi·eczorem. 

TJ prawda ... 
- Powie1dlt,, czeg.o chcesz, napisz1ę 

pobiegnę do biura telegirafibmego. 
- Tak, ta'.k, proszę cię o to. 
Berthaud wziął arkus:z papkru 

pióro. 
.Jestem gotów ... - rz.ekł d'y;ktuj ... 
Honorjusz znuż,o.ny rozmową, dykto

wal sfabym głosem: 
,,Doiktór Gilbert - MorfontaLne -Oise. 

„Chory pragini·e widzieć pa111a na. uli
cy Garainoiere jutro". 

- Musz.ę uprzedz.~ć cię o jedinej rze
czy, - przen\'a{ Berthaud. 

kasie tej grozi konkurs, Z\\'lO~a.nn zebrane, 
na które przybył także rewizor zWią.zkowy 
2 Wrodawia i poda! czlonikom pt\)jekt 
aby wpłacił kaixi-)11 po 100 mr. z uplat~ 
kwartalną po 10 mr. Towarzystwo to za>
wiązane zosta!J.o z „·.)granicząną, poręką" i 
każdy czlonek· otlpowiedzialinym jest do 
wysokości 500 mr. 

d.)tych.cz.as bezkarnie. P~r.;:el\\.~z· atołi ·c:y-4' 
ganów w dniu 6 bm. natrMiono znowu na 
kra<dzie-.ly kartoł~, przyaresztowaI bandę 
żatn<lann Buebel na kOCZ1owisku przy je
ziorze niepruszewskim. Ban<la składała 
srię z I mężczyzny, 3 kobiet i 5 dzieci 1 

z.wala się „familią Ka.cz.marek". Podczas 
transportu u<lawala jedna z cygainelk cho
robęc, ai gdiy ją chdaoo wpakować nai wóz, 
wstała wzięła swojego ct21 1cciaka i chciafa 
iść pieszo. Gdy ją jednaJrowrrnż .chci:aino ulJo
kować nai wozie.~ podniosła za nog~ w górę , 
swą d1tiednę i zamierz ab nią ud1erzylć na' 
mężiC'ZYZIIl!, którz,y jej się dotknąć zam'i.erza- . 
Ii. W zamiarze jej naturailnie przeszko.
<l21ono, a cyganka pomaszenowalal dalej 
\Ves01ło {10 - więz.!;•enia. 

l(olonizacya około Rawicza. Pismaki 
niemieckie rozP'iswją s'ię o tem że w ubie
gły piątek o.ctbył się przegląd ścisły za
rządu Pakoslawia, IJmdienhQif ( ?) i Messel 
( ?). Zarząd iostatnlich trz.ech k·ofonii które 
w półkole opasają miasto Rawicz, z~ stro
ny komisyi kolonizacyjne.i już się skóf1-
czyił, pioniewa!ż wszystkie parcele roz
sprzedano już kolonistom ze wszech stron 
Niemiec oraz z R.osyli i Austryi. Koloniści 
mai'-!. gospodiarstwai po' 20-80 mórg. W 
Paik{)slawiu rozsprzedanOi 45 pair.cel ~ da 
rnzda111ia pozostaje tylim kilka poimni:cj- ' Z Katowic donoszą, że nw wiecu przcd-
sL.ych pa11cel. Na kolo1rfo urządwno miej- wyb-0Pczym polskm, który cdh~1l się w 
sce dla kO\\·ala i kołodzieja. Obydwaj Gakyi nicspcidz.ianic p)oruny poczęły tłuc ~-
mają duż·o roboty i dobre p~)'WJdzenie. pewneg.o szpiega, który prz.yszerdl na w~;cc. •: 
Dawn)1ejsz,y zamek p.akoslawski przerobi10'- i zapisy\\ al: obecnych i przemów1ienia. 
ny zosta1n1ie .na szlmlę i kaplicę. Bór zo- Tvvarde gómr:iezc dłonie dobitnie na plo

'cach \\· ykazaly pruskiemu słudze polską 
stanic p-0d zarządem komisyi kolonizacyj- racyę stam1. 
·nci. 

Sucha to 'Ila pozór w1i.aidoinK>ść. p J- By łom. ,,Dziennik Ślązk1", wyclu-
myśl1111y jednak, że Pakoslaw z przyległo- dzący nakład'em .,K.al0l1ka·", stwierdza z 
śoiaimi byl niegdyś w ręku polskim, roz- po·\,~odu \Vyboró\\' w K:ato\\"lcko Z~rs-, 
ważmy, jak t.) pa;no.szy się butnie dzi'ś na kiem 
ll'iej K:rzyżalk, jak ze wszech stron spędzi! I) zwy·d· ęstw.o partyi polskiej; 
swy:ch michałków, by tę ziemię polską o- . 2). klęskę partyi centrowej; 

n1ej żyw1.1llh - t-0 doprawdy serce się kraje 4) \\·zrost hakatystów; 
r.ali, ()Siewal'i, jej pl-ony sprzątali ,i siG na 

1 

3) po gnom socyalistów; 

i łza krwawa się kręci w .oku. To owiec 5) znP.eichęcenie wyborców, który .:h 
prac~ nasz_Ych sprze~·aJv~czy:ków. Wie-1· b!is.ko 20 tysięcy poziostaf,o w domu, cho·- -· 
czna rim hanba i potępie:me ! c11a1z przed dwoma laty byJo to samo. 

. I 

Raszków. Q.o,sp-0darz Józ.cf Jag.odzhi- • !:'''"' -„-.-..-.~:w.~:ar;:.cr==· -~~~"~ 
skit we Walentynowie sprzedał żydioiWt 20 
mórg z buidynkami1 za 6 tys. 300 mr. Ro
da1cy chcieli to gospodarstwo nabyć ta1kże i 
ofiarowali nawc[ wyżsL..ą ccm~ - ale Ó\\

sprnedawczylk wolal żydowi je wydać. We 
-wsi tej są sami gospodarze pol.acy - ża
de:n 111ie sprzedalby an'i niemcowi ani ży
dowi. Co· owego fagudzd1skiego poikusilo1, 
że snę stal sprzedawczykiem? 

DoPJiewo. Już od półtora roku banda 
~ygainów byla istną plagą .dla tutejszej oko
liicy. Przeby:wali oni1 najwięcej w Więcho
wicaich, ponieważ tamże rnajwięcej u·żebra
li. W ostatnklh tyg.odinia:ch skradli cygan)'e 
z pola 20 centnarów kartoif!JL. Cyganiki 
wróżyły, piły wódkę nie pfacąc, żebrały 
itd. Gości1runemu, który; baindoę z lokalu 
wyprosil, wygrażano się 1nolżem. Na idrJ
dz.e qrigainie zatrzyima1I~ nawet powói dzie
dzfczki i p1rędzej rrie puśdfi, dopóka nie ·o
trzy;maJi. wększej sumy pieniędzy. Po·nie
waiż mieszikM1cy bali si.lę rzekomo zemsty 
cyganów, dla tego sprawki baindy uszły 

- O czem? 
- Zuzarnnai i ~ja dostaiL~śmy wezrwainie, 

abyj jutro się stawić o ~l1erwszej po piolu
dniu· w pafacu Sprnw1iedliwośai .~o sędz.i,e
go śled!czego, prawićhopoidobnie w spraw·ie 
bi,eclmego pana Raula.„ Wyjd'z!iemy z pa
laicu o id!wrnnastej, nikog·o zaitem nie będz,ie 
aby drzwi otworzyć, jeżeli dOJktór nadej
dzre. 

- Coś ina1pisal? 
„ChOłry pragiruie widzieć pana na uliocy 

Garairnc.iere, jutro„." 
-:- Dadaj te słowa: „Przed p0łud-

niem. Bardw pillno." 
- Już jest. 
- Piodpisz teraz depeszę, mo1jean 'imie-

ndem :· „ff.onorjusz" i CJdlnieś do biura tele
graf:•czineg J'. 

1- Biegnę! Aby tiko przyszedł ten 
doktór Oilbeirt. 

- Przyjdziei, jestem teg;o pewtny. 
- D~brze się zdarza, że tem samem 

będ21iesz miał kogoś przy sob.ie, podczas 
gdy Zuzainna :i' jai będz1emY1 w sądzie. Nie 
pokoif o, n.as zostawia.ć cię samego. · 

P'°' tych sfowach BertJhaud wyszedł 
i udal srę .ct-0 biura telegraficzinego. 

Gilbert jak zwykle samotny \.V swojej 
\Villi \V Morf,o.ntaiine, ocze'ki1wał z gorącz
kową ntiederpLiw0ścią wypadków, które 
według n·ieg·O· z dnia na <l'zień 111'.:lstil]Jić po
wEnny, odrnośnie do tc·g-o, w nazwał Ta
jemnicą P ·ointarme, a jeszcze. ze stokroć 
większą riJ1e1c::1erpliwością. odipowiedzi 01d 
swego przyjaciela Mortimera, bainkjiera w 
Nowym-J.orku. Myśl o 1córce mic opu.sz
czafai go a:rni na chwilę. 

- Nie należafo się spuszczać na ni
,lmgo, trzeba było jecha16 sememu cL01 Arne 
ryki - mowil sobie czasem. 

Boten: zasta:nawiając się, <lochodzit do 
prz.ekcm:aima, że podróż nie wplyinęfaiby by 
uta!jrm1{:ej nai przyśpi.eszenńe rezultatu, i że 
obecnooć jego· kooiecz.ną jest we F:rancyi, 
gdzi·e według v.·s~ęlkfog~ prnwdopodob'ief1 

Niemcy. Według urzędo.\nj cl<:!peszy, 
1nadesł&inej przez Uppington doi Kapsztadu 
rz.ą;do.wi kolonii przylądka Dobręj Nadvien. · 
wodzowie hotentoccy, Marengo i Morris1 

zdobyli po zażartej bitwie obóz niemiecki. 
Niemcy stracili w zabdtychl: p.:>rn-:znik<:., 5 
żolrnierzy i farmera, w rant\Qlnyd1: 5 żc;l
nierzy. Hotento1c'i st-rat nie mają. \\.' rę.;e 
ich dostały się sklady żyw,n1ości. Wzic;
tych do niewoli niemców, po odebrnniu 1~11 
bmni, Marengo odesłał jenerałowi Trotha 
z listem, w którym ośwJaidcza, że ffotcn.
toci przygotowarni przejść do ataku, oraz 
że walczyć będą do ostatniej kropl1i krwi. 

Z l(apsztadu nadchodzą jeszcze nastę
pujące szczególy o zidlotbyaiu przez ttciten
totów domu ni.eimieckiego. Bitwę sto..:ro1-
no w pobliżu Warmbad. P10tlegl poru.::zn!'k , 
niemiecki Turmanidt i 6 szereg<)W .:;\1w. . 
Ośmf\u szeregowców, ·odlniosl-0 rany. Ho-

stwra przy,~d'zi1e mu odegrać nLe<l~ugo czyn
ną rolę. 

W chwm kiedy powraicamy do Kwa
dratowego dornu, b,yfa godziITTa 9 wieczo
rem. 

Brat ś. p. hrabiego !vl:aksymiliaf!1.aJ tyl
ko 100 wsta<ł ·Od st01łu. 

Oparty na poręcz krxesłaj, z roz.ta.r
gniein:iem, gita.skal Agrę i Nellai, których o
stre z1a1lmńiczone mordy sipoczywaty na !e
go kolam.ach. 

Naigle odgłos dzwcmka u drzw~ kraty 
dał s1~ę słysze'ć. 

Oba charty skoczyły i gwałto.wtrrie 
szczekać poczęty. 

- Leżeć! ..:.__ zawołał 1doktór. 
Psy u.cilchty w po.l1owie, zamiast zamil

czeć .zupełnie, głucho tylko warczaly. 
- Kto to mo•że być tak późno? -

zapy.tat siebie .doktór Gi~bert. 
Cze kal. 
Po kilku n1ilI1utach wszedł Wilhelm 

na z:apytanń e.: 
Co się stafo? Kto1 <lizwo.nf P 
Odp O!W~ ed'z'ia ł : 
- Człowiek z biura telegrafiiczneg-0 ... 

Przyniósł dla paina <loktorni d w1ie depesze.„ 
Oto1 są... Czeka na pokwitowanie. 

Gilbert podpisał J}Dlkwitowamie i· ręką 
drżącą ze wzrnszenia1 wzpął <lwa telegra
my. 

- Co z:awLeraią te telegramy? Co w 
niich wyczytam, szc·zęśl1iwe, czy też opła
k~1ne no·wliny? 

Potem przysuwając lampę, stojącą illa 
stole, przedarł jedną z dwóch ko1pert i 
przebiegł ją oczamii. 

- tto1noirjusz chory ł wzywa mnie -
poszep.nął, ma•rszcząc brwi. - Bardz.o pil
il1e. A zatem ma coś ważnego d.) powiedze 
11ia... Pojadę jutro oo Paryż.a pierwsl)ym 
pociąPJi·em. 

·n;r~ .. iii..::.· ł' 

(Ci.ąg dałszy nastąm.). 

-. 



.!.eIJtaai tdobylt w tlbozl-e znaczną iikrść pr<'.1-
·.,vtanrn i brond.. .Nie ponieśli om żadnych 
strat:· · 

- Naczelnli.cy ,plemron mu1rzyńSikiich \\: 
wroni! 1J1iem~eckiei Kamerun~ w. Afryce, 
:naideslałi do kancela·r.yy ks. Bu-elowa 
i d'O\ pairłamentu skargę rut gli

eemaitora niemieckiego tej kolon&, Putt
.kamera. Na·czelnicy skarżą się, że mimo 
uczuć lojalnych względem Niemiec i cesa
rza, gubernator kolonii Puttkamer i ur lG
dnicy dopuszczają się ogromnych nadużyć. 
z powodu tych nadużyć "'.vystosowywaiii 
n.aczelniicy plemion murzy(1skicih liczne 
-skargi do gubernatora, dotychczas prze
deż nie otrzymali żaidinej odp0iwiedz!, 
wskHtck czego zmuszeni są zwrócll6 s:G 
do Bcrliina. Ta skarga naiczelni
KÓ\\ plem.1011 murzy(lskich ma \\ i,;tkic zna
czenie polityczne z tego po•wodu, że K'11-
merun jest jedyną do tej po•ry pro\,·incyą 

n„cmicckq w Afryce, która pozostała spo
ko.im1 i ·nie przylączyla siG do buntu mtt- I 
rzyntJw przcci\\ rządowri 11icmic1ckiemu. 

Z Rosyi. Prasa rosyjska omawrn te
raz 1.:iąg;lc sprawę ntwiorzenia w I~osyi ga
binetu ministrów. na wzór paf1sl\\ zagra
nicz1nycl1. Pwjekt tej' reformy apraicO\Vuie 
komisya· pod przewodnich\ em hr. s~:i.lskie
;o. Według informacyi, jakie przedostały 
stę dotychczas do Pism, pr;,ys1J y rosyjski 
~abinet rnir1istrćl\\ rna powstać z polącze- I 
n;,1 s·ę obecnej rady mlinistrów z k,ornite- ł 
tern rn ,•niistrów. Będzie c.n poz-0stm; ać pod 
przewodnictwem jednego ministra, powD
fanq~·o na ten urzQd przez cara, a d:o 
składu jej wejdą wszyscy mt!nistww;e po·
Z' l~tz:.l:t , maz naczelnicy tak Z\\. głównych 
iarządćm, jakioteż nadpro1lmrator synJdu. 

Zada11iern komitetu nrinistrów będziie: 
1) uswna\viarnie jedności d'ziała(1 calej ad-
,mi11istrz1cyi pat'1siwa i 2) ro.ztrząsauie I 
~pra \\. wyższeg.o zarząd n, wymagających 
1,ankcyi carskiej. St<id \\ ypływają nastG- 1 

pujące. zasady: ża·dcn krok na.tury -ogólnej 
:t:: 11KJ ·;.~c l>yć uczyniony przez p._:.jedyf1-
-:zego n11n :stra hcz zgody komitetu; przed
<;ta \\·,ienk carem i kandyctia1ów 11:~ mfa1i
strów należy d'..l prezesa komitetu; rozka
zr carskie '"' dr-odzc naJpod<lal1szy:ch ra
ponów uzyskiwać może tylko prezes. Ale 
natmailn!c i tu Hie może się obejść bez 
\\)'Jc1l·ków, manowcie min;strnwic \\Ojny, 
111ary1iark1i '1 spraw zagrani·cznych mian0-
wa11i być mają i 11adal wp.rcst przez cara 

• i 7,aiehowują pra-\\·o oso.bis tych ra)J'oirtów. 
Miir1:stra dworu i g1ówneg;o kontrolera 
państwa taikże będzie mianmvać car bez
.Jvśredn.iin. 

Ile będzie kosztowała Rosyę katastro. 
ia w Baku? Na pytanie to „S1owo" peter 
sburskie ctaje odpowiedź następu.{ącą: 

.,Dla przy.wrócenia przemyslu nafcia
. nego oprócz środków pienięiJnych, potrze

ba będzlie <l!uższego o:kresu czaisu, najmn[ej 
9-12 miesięcy, a i to tylko w tym razi.:!. 
ieżeH będt•e m:xż:na zorganizować szybko, 

~ energil'cznie i bez żad'nych p·rzeszikód do
wóz materyalów budorwlarwch i jeże·li za
kł.aJdy mecha1niczne. podejmą si:ę wykonać 
w· krótkiim czasie wszystkie ni·ezbędne u
rządz.en(a. Każda studlnia kosztuje około 
10,000 mbli (przy zwykłej pawolnej budlQ
wie) tak, że odbudowainie 3,600 stud2ien 
będ2f!e kosztowało Jq,·000,000 rub., urzą
dzenie zaś będZiie koszto·wal()I okolo 
14,000,000 rub., - ogótem trzeba będzie 
wyda'~ okoto 50,000,000 mblll. Taika jest 

• pierwsza rubryka strat, które zrzą.dizil'1! 
katastrofa. 

„Następn~e, jeżeli policzymy, że 9 mie
s:ęcy będzie straOOij1YCh dla: produik·cyi, OO, 
przy dziennej wydaj.nośd! 1,600,000 pud'ów 
i \v~airtośql 20 k..o.p. za, pudJ nafty, •Jitrzyma
my strat dzi·eninyich 400,000 rub. a prz1ez 
9 mies1ięcy 80,000,000 rubli'. Przytem na
leży się jeszcze spodziewać zainieczyszcze 
•fkia: wielu ikoipall1 ptQid'czas budowy studzien, 
oo musi! ogromnie zmniejszyć p·ro<lukcy~ 

,,l(as·p.Usikj'1e" i vmlżal1sk~e TowaJ1zy-
tw.o żeglugi stracito 25 pr'IJ1c. s.weg·oi zaro

bku w tym sezonie, ponieważ rnic zdołało 
Przewieźć jedtnej ·czwairtej swej i~ocznej 
P·Orcyi. taiwarów. Niewiadomo też, ile. .ich 
będzie rrnialo do przewiezJenia• podczas na
stępn{.j kampan.{i. Robotnicy rejonu ba
ki1isk~ego stracą 9 mics'.ęczny zairiobek. 
{)kolo 10,000,000 rubli. K.olej zakaukazka 
(skarbowa) straci -0ikol·o 9,000,000 rubli do
~hodu za przewóz nafty. Prócz tego 
karb strad bardzo po.ważną sumę (około 

30,000,000 rubli) alkcyz.y odi nafty. Sł·ow.em 
'laime tylko1, bezpo.śrnrunie straty z p:owo
<iu katastrafy w Baku ,vy1w.szą 10.d 160 do 
200 mili0tnów rubli. Jeżeli zaś doliczymy 
Tuta!j wszystkie „straty pośredrnie" (·wsku
tek podroże:n(a. opalu i śvAiatla, strat ko
·lep()\vych 1itd.), to chyba inie bardro się my
·lą et, którzy obhczaJą sumę strat ina pół 
l11iłia·rda rubli." 

Kwity do zapisywania ,;WaruŚai BJł
·skiegQ." na mstopad: i g;rudzień zatącz.aony 
na czwartej stronie. Ponieważ jeszcze 
haiiClzo -dużo .Polaków na obczyźn{)e obYiWa 
s~ bez gazety· polskiei przeto prosimy u
S4lnie Czytelników naszych, aby kv,,~ity wy 
cięVi i dali. znaj.Jmym z zachętą do zaabo
nowainia ,,Wiamsa Polskiego" na listopad 
i grudzteń. 

Bochum. Po lat-Os·iej pro<:esy\ Bożego 
CLafa przyszedł policyant do zastępcy pre
zesa tutejszego Towarzystwa św. Barbary 
~ pown1edzia·ł mu, że chorą~ew tJoi\varzy
stwa jest barwy czerw1onei, a wstęgi przy_ 
moc:owanc do chorągwii klo'10iru białego, co 
razem tworzy kolor polski. „bi.aloczerwo
ny", zatem należy usunąć białe wstęgi. 
Później tego samego• z.ażą<lia:nio od przew·o1-
dni-czącego, nadsyłając mu odpowiedni' •cY
rogr8L Naturalnie, że t.0wa:rzystwlQ a111i 
marzy zastósować siQ dD tak!iego r•iedo·rze'
czrneg:iJ· żądania. 

Bochum. Padał :n \\' nicd.zielę śnieg 
z deszczem. 

rek tygodn~wej pfacy, kapitaliści ofiaro
wah 14 m. i grozHi, że wydalą. z fabryk 
nietylko strejkuJących farbiarzy, lecz za
razem przeszlV' 30 tysiecY robotników tka
ckich, jeżeli farbiarze pod warunkiem sta
wionymi przez kapitalistów do pracy nie 
powrócą. Ody mialy nastąpić układy, ka
p~taliści nie chcieli dopuścić do układów 
przedstawicieli organizacyi pod żadnym 
warunkiem. Odpowłe<lzieli, że raczej zam
kną wszystkie fabryki, ale organizacyi nie 
uznają. Ostatecznie przyszło do ugody i 

kapitaliści dołożyli robotnikom jeszcze 70 
fen., tak 1ż obecnie pobierać będą 14 m. 70 
fen. placy tygodniowej przy skróconym 

nieco czasie pracy. Wynika z powyższego 
jednakowoż, jak kapitalści nicnawidz~ o-r
ganizacye, jak ie wszelkimi środkami roz
bić pragną. 

Te wysiłki kapitalistów pJtwierdza 
zresztą każde bezroboc:e ostatnich cza-
sów. Skoro tylko w jednym miejscu ro-

~- , 

rozmov/a o kr.a~·~~. ~iedzy Leonar ~ 
da tu:ierdzili, że fianJU 110\\'Qjorskie są pod 
tym względem tak zabezµfeczone. 4ż a inct
cmiejszych kradzież.ach za pomocą cze
.ków falszywych mowy być nie może. 
Aresztowany zaprzeczył temu i Zfl.to-i..yl 
się z ·kolegami, Jż potrafi otrzymać za oo
mocą czeku fa~szyweg·o conajmniej 250 OOO 
dolarów. Istotnie, podr:obiwszy czek na 
sumę 350,000 dolar6w z podpi em jedncge> 
z najbardZiiej znanych \\~ Nowym Jorku 
bankierów, Leonard posłał z nim chłopca 
bankowe.go do .,City Natfonaf Banku'· i 
sumę powyższą \\' papierach warros.;10-
~ch otrzyma!. Sna.cti jednak, ujrzawszy 
się panem tak wielkiego majątku rnie rnóo-t 
powstrzymać pokusy, odesłal b~ iem k~
syerowi tylko 300,000 dolarów, a 50 O(ll 
zatrzymał u siebie. Kasyer zawiadom

1

il o 
Z\Vro'Clie policY1ę, która wyśle<lz!ła spra\\r
cę .~ znalazła u nieg-o 50,000 dolarów nie
tkmętych. Zdarzenie to WY1\\'•0lalo "it:!ki 
p.oploc? śr,ód fnansistów nowojo1rsk'.ch. 
sk!adamcyrc:n pap.lery wartościowe w ban
ka.eh. 

Gei.seHkirchen. W kopalrni „Consoh- b{Jirucy domagają się naprawy bytu, pra- I 

datli>on" zost~li cikaleczcni górnacy Alfa.o.ff codawcy złączeni '"' ·wielkie Z\viązki i ma-

Zakaz nnszenia sznurówek. Lwow
s~a .rada ~zkoina okręgowa rozestala o
~oJrq~k d0t {tyrekcyj szkól żc11skich, po1ecd
Ją~ 1~1 Z\:Tacnnic i1wagi i występowanja 
~1 zec1w_ uzywaniu sznurówek i podo.bnycb 
suroga~ow z wkładkamL rngowemi lub sta~ 
lDi\\ em1, d~lej p1:zeci\» używaniu wysok~ch 
t\~ardyclh .1. obc isłych lrntnicrzyków, przc
mw P~d·wiiązkoim uiciskający.ni i przectiw 
WY_S.Ok.1111 korkorn 11 buci.kó\\'. Okóln.ik S'vVó} 
konczy rada szkolna poleceniem dyrek
c,yom, aby 1). an po1wyżej zaznacZl().ne mo
menty _z':~r_a.c.?.no przy na1Ke somatol·O·gii 
sz~z~golnie1szą uwagę i1 ponc7ano1 mlo
<l~.rez~·okladntie o ·zgubnyim wpływie szm1-

row,k1. na organizm kobiecy; 2) o żeby u
czcnni1cum klas wydziałowych zabron.i;Dno 
noszenia_sznnrówek w szkole z wyjątkiem 
tych, ktore wykażą się świadect\\ cm lc
k:us.kim, iż dla celów leczniczych sznuró
".cJ~ uży\vać mu.szą. W miarę w~wstn 
piersi sto.sowa\~ wolno tyJk.o. t. zw. lcniu
sz~i, lub ni~ ~1ciskające, lecz podtrzymują
ce Je kaftarnk1 bez roógw i. stalówek. Da
\\'.ne pr.ostc po:dipinki kobiet greckich zaslu
g,1 walyby ze wszech mia,r na wejśdc w 
modę; 3) ~·żeby uczennic.om 1opDrnym pod 
tym \VZględem stosowne, za uwiiadomie
n:e_m rrnd:zi·cóv.r, wymierzano kary, a te, 
ktore przekroczyly wiek sz.k0ilny, przed-

i Galein. I jąc pelne kasy pieniędzy wydalają w ca-
Wa~tenscheid. Górnik Kajero\vski zo- 1 lvm nkre~rn ''•: szvstkich 70.-garnzowanvd1 

stail olcalcczony w kopalni ,,tlnllan.d", a robotników. Potwierdza to rnedawno za-
BroszK w· kopalni „Ccintrum". 

Wetter . . Jednej z rodzin tutejszych u
rodzity SL ę czv. .aratzki: 3 dziewczęta •i je
ide11 chł•Opl:.!C. Biih.J.\V będzie się cieszy{ tym 
nlcmieckim zajączkom. 

Rotthausen. Oór.nck Kroll zostal oka
leczony w kopalni „Dahlbusch". 

Langendrcer. W kopa111ti „Bruchstra
ssc.'· zmlaizł śmkrć górnik łforstm:mn. 

Śniegi i mrozy. Z wielu stroin Austryi 
donoszą o mroza:c'h i śniegach, które w 01-

statnóch dniach spadły. Od wielu lat .nie 
paim~ętaią ludzie tak \v czesne i zimy. Z 
S~lzburga donoszą n. p., że onegdiaj W !llO

cy spadł tam duży śnieg, ta:k samo1 w calej 
prow~ncyi. Drzewa O\\ ocowe uszkodz·o
nc. W górach leży śniieg na wysokość 25 
cm. Z Ischlu piszą: Sn i cg leży tu cl:J 20 
cm. Ostatni kurncy;uszc po·śpie.szinie opu
ścilii tę rnieis·co\vość. Turyści, którzy wy
bral:i się na wycieczki', s::t w gr·Oiźnern nie
bezpie1czeństwie z powodu zasp śnież
ny;ch. Podobne wiac1omości dJ.choidzą z 
o.k.oHc gór czeskich, miahowiicie z Rudaw. 
Ok•o1lke tam poikryte r.ównież śni·egfom; 
·zlli101ry kartom i buraików powa·żnie za
grożJ<ne. Wiele drzew owocowych zm
szczOinych. 

Baukau. W środę odbędą si'ę tu wy
bory dl·J· do·zoru 'i reprezmtaicyi w sali p. 
Nevelinga; i to raino od godziny 10 dio 1 ~ 
po po1l. od· gl()ldZ. 3 do· 6. Roda.cy winni.t 
'Wszyscy przybyć na wybory, aby zape
w.nnć zwydęstwo polskim kandydaitom. 

Gladbeck. Strasznego 1czy.nu diopuśc1t 
się tu górnik W. S., gdyż zam0ir<llowat swą 
żonę. Mordercę zaraz ariesz.tow.ano. 

Langendreer. Zwraica: S'ię Ria:dakom 
uwagę, że 1.wśCJielne w;ybory śdślejsze od
będą si-ę w czwairtek, dinłia 19 bm. od godz. 
s oo 7 po· pol. w l()lkalu p. Knipping'a. 

Langendreer. Górnik ttorshnaiąn 
wpa•cU óo szybu i z.a'hl'~ się.. 

Ber 1 i n. Jak już dlorno1si1Uśmy strejk 
r-0b0itmków w zaikłaidach eMdrycrnych 
slmńczył się dnia 16 bm. 

------------------- ----~ 

„Zj~·dnoc.ze11ie za.\\ odowe p1.>łskie" 
wyJało nast~1rnj~cą odezwę: 

(Ciąg dalszy). 

Jeżeli zaś od stolu rządowego przy

rzeczono uznać prawnie zawodowe orga
nizacye robotnicze, i przyrzeczono zapro
wadzić jzby. robotnicze, uczyniono to je
dynie pod nacisk.iem organizacyi robotni

czych. 
Zatem po skutkach, po najoczywist· 

szej rzeczywistości robotnicy poznać mogą 
najwyraźniej, że jedyną i to najskuteczniej 
szą drogą do polepszenia dołi, do uzyska
nia lepszef;!o znośniejszego bytu są organi-
zacye zawodowe. 

A kapitaliści, iaik oni się obawiają or
ganizacyi robotniczych, czyż na to codzien 
nie nie mamy przykladów ! 

Swieżo zakończoną została walka za
robkowa w Saksonii, która rzuca świaUo 
na stosunek kapitalistów do organizacyi 
robotniczych. Zastrejkowali w Merane i 
Glauchau farbiarze, domagając się 15 ma- , 

kot1czona walka brovvarników 1 trwają..::a 
dotąd walka kapitalistów przeciw robotni
kom budowlanym w obwodzie przemy
słowym rel1sko westfalskim. 

(Ciąg dalszy nastąP1t). 

Ro.zmaifości. 
Ubranie ze skóry rybiej. Do nieda

wna mało kto przypuszczał, że skórn ry
biaimoże się 1nada wać jako materyal na u~ 
brania. Kornl':sya. hodowli ryb w Stanach 
Ziednoczcmych nięla się tą kwestyą 1i 
prze.konafa s·:ę, że skóra niektórych gatun
ków ry1b może oddać waiż.rl:e uslugi. -
Skóra l•ososia nietylko może być używa1uą 
na obuwie\, lecz eskimosi wyrabiają z niej 
nieprzemakalne ubrania. Ludzie mieszka
jący na dalekiej północy robią róWnQeż 0'

dziież z.e skóry innych zw·ierząt morskich. 
Najlepszą (Jkazaila się skóra wieloryba, fo
ki i sz.tokfisza, która przyjmnje najr<nma
itsze farby. 

Doty<;hczas za najstairsze drzew.o u
chodził ba1obab, I\)Sną•cy w Afryce śr<Yd
kowej, zwainy baobaibem łfambolidta, któ
ry w~j.ek jego 1obliczył na 4,000 tart, oraz 
·olbrzym1i ieis w Ji)ldson w AngHi, mający 
p.:xl!obno 3,2{)0 lat. Zaćmił ie sędziwy cy
prys meksykańskii w, Chepukepek, uważa
ny obec.nje za dzi·ekania.. drzew, obracho
wainio bOi\V:iiem jego wiek nai 6,000 lat. Pień 
ma 40 meków obw:odu. 

Pustynia w jezioro zamieni-On„. P.o·
śr 0ic1ku tej części pustY'llli aimei-yk.ańskiej, 
którn między rzeką Colorado a górami po
brz1eżnemi leży, znajduje się z1naine zagłębie 
inie Salton Sink, leżące poniżej paziQIDu 
morza i zapewne w cza·sad11 P,rze'dhistoi.. 
rycz.n.yich 1od zatoki dioln0i-ikaUiforiniis'k'iej od 
c ·1ęte. Na pofodJniu rnzil1egai się ·ok:oH1c3.1, któ
rą ·li1edawno temu za pomocą naw01dnien1: a 
z Oolor.ado p00 upraiwę wzięt0. Wl()ldę 
sprorwadzi0in10 ido kamalu, przed kilkoma la
ty przy niskim stainie wody wyikopanego. 
Zeszlego roku jednaik woda w rzece wez
brała tak wy.:.Soko, że n:owej so1bie drogi 
wzdtuż lin'ii ika-naf.owej szwkata. Obecnie 
uchocLzi1 Colorado do Sałton Si1nik zamiast 
do zatoki dollno-kaiu fo·rmijskiieL W tern za
giłębiiu J)Oidniosi siG obeonie praiw1ie o jeden 
cal dziernnie i gdzie dawniej pustyinia była, 
roztacza się morze Jądawe nai SO mil an1-
giielskich dfogo•ści a 40 szemkości. Gló
wny szlak kolei Souterin Pact>fi.c RanlPO:a<l 
idzie właśni·:; tern wgłębiem; stacya1 Sal
toill leży 267 stóp pcinadi p·oizłomem morza. 
Nowe morze prze1kroczylo już sz.yny kc
leii i musiano zbu·dować calkiem no1wy tor 
brzegiem wody. Usil•D'\va1n:o Cc.loraido wy~ 
przeć z. dawnego łożyska, ale naprożnio 1 

jak się zdaj.e cata okolica zostainii~ zalana. 
W tak~m ra~ie ubyło.by KaMorinii1 400 i:in 
kwadratow-yich pustyni, a uzyskałaby wie! 
kie morze środziemne. . 

.l(radzież o zakład. Telegraf przyn'ósl 
niedawno wia:doimość o wf.elkiej kradzieży 
pap,ierów wartościowy.eh za poimoieą sfa.t
szowan.ego czeku w „City National Baink" 
nw No1w-yim Jorku. - Obecnie okazuje. się, 
że krndzież speln'i-Ono skutkiem zakładu. 
Tak przynajmniej twierdzi aresztowany w 
tej sprawie urzędThik bankowy, Henryk \ 
Loonar<lr. Opowiada on, że niedawno w 
kórku urzędników b:rnkowych powstała l 

staiwiono rndzie szk°'lnej •okręg:o·wei do 
u~un~ęcia z nauki codziennej; 4) wreszcie 
az~b:y prz~nagJono mfodzfoż żeńską dt> 
~a;Jw1ę~sze1 skromności i prosto,ty w stm
Jaich, me tyikai ze wzglQdu na wi•ek ale 
gtównie ze względu nai powlSzechne ni'ellro
rzystne po1lożen.ie materyalne ludności j, na 
ksztakenie w:ielkiej cnoty skrnmne>Sci 1 
powściągliwości w niepotrzebnych wydat
kach. 

1otWs:hozensfwo t>olskie. 
. ~itte.n. Sp0.w1iedź św. od soboty 2l 

pazdz1ernr1ka rano. Kazamfa.. w n1edizielę o 
10 i o4. ·1' t 

Ueckendori. Spowiedź św. od so:boity 
21 paiździerniikaJ po pot Kazanie w me
dzielę P0 pot o godz. 4. 

Riiemke~ W nie<lzi·elę poipot. o godiz. 4 
różaniec ft kazamie, a potem spasobność do 
spowiedzi św. 

Nabożeństwo różańcowe. 
Od! 1 października1 aiż <lJo 2 tstopada 

znów !()dJ)iraiwiia. się we wseystkich kości<>
lach katolickich w pólne nabożeństwo ró
fańciowe na i1ńtenicyę Ojca św. Biusw X i 
za k1ościól św. katolicki. 

Każdy Poilak lub Polka, oo ruie chce, 
albo nie mo\Że razem z nfemcami w koście
le .niech prywatnie w ·domu a·lbo w kośdele 
iO·dprawiać tego nabożeństwa różańoowego 
zmówi przynajmni:ej S tajemruc różar'lca 
św. 1i litainrię lorctaf1ską d'° Matki Boskie.i. 

Zai każdy raz można dostąpić ·odpustu 
7 lat i 7 kwadragen. Kto zaś 10 razy tj. 
przez. 10 dni w paźdz:.ernilku l()dprawia ta
kowe na1blożci1stwo różańoowe, kiedybądź 
w październiku god!nie się svowiaida i ko
mtmikuje i potem jeszcze osobno w .ko
ściele się mo<lRi na intencyę Ojca św. mo
że dlostąpić odpustu zupełnego. 

Ojcowj.e i matki; powinni, o ile można. 
razem z dz.iećmi w domu wsp6lnie .)dpra
wiait to nabożeństwo różańcowe przez 
miesiąc październnk i każ.dy po:\vin~en mieć 
\\! ręku swój różaniec, wszystko jedtDo czy 
·wpisany jest do różańca, czy nic! 

Zwyoezajne mocLPtwy na inten.cyę Ojca 
św~ są liitania <lo wszystkich Swiętych, lub 
przynajmniej 5 Ojcze nasz, Zdr:O'waś Ma
rya, arbo też iJm~, naumyślnie do tego tt

łoione i pooonc mc-dlitwr. 



Ptł.Qbało sit Panu. Begu dziś po południu o gorlz. 25/4 

dhgieh, ciętkich z poddaniem się w~li Botej znoszonych 
cierpieniach, zabrać z tege świata mego &ragiego męła nasze 
~Ił 1ł't>kliwego ojca, brata . teśeia i dziarika, restauratora 

śp. I Karola Jansen, 
• 

w 67 rok• tycia. 

. O '"'spólurnc~e prosi w snntku pogr&iittna 

Rodzin 
Somborn p, Marten, Gelsenkirehen·ił~ssler 

dn'a. IG paźiziernika 1905, 

PoJrzeb odbQdzie się vr czwartek, d i~ 19 p aźłzierni · 
}Jo pd. o godziuie 3 i pół z dom• żałoby, ul, Phnetenstr 

GfiJ by kw pue3 omyłkę ni~ otr.1ymał zapr\'luenia, 
ni~d1 niuir·jize < gło~zeme u wata za zaproszeaie. 

,Towarzystwo św. Wojciecha w Duisburgu 
donJsi \Vszystkim członkom ii wszystkim 
Pola:kom w Duisburgu i olmhcy zam1

:1e
iszkaitym, że w przyszłą ntedzielę t. j. 22 
rt. m. urządrzamy zabawę jesienną, Połąicz· .:>·
llą z ko-ncertem 1 teatrem, na sali domu 
k.atolicki1egi01 Sei;tenstr. 19, mu którą to za,
IJawę \\ szystkkh Rl()idaków serdecznie za,
praszarny. Po.czątek zabawy o godz. 4 
i pół Zarząd. (3) 

Koło śpiewu ,,Jedność" w Hamborn 
urządza \\ n1edzielę, 22 październ\"lka je
s jenną zaba\\ ę z tańcem na sali P. Rener, 
ul. Beekcrstr. na, którą zapraszamy wszy
stkie sąsiednie towarzystw.a1 li wszystkich 
R.odakó\\ z ok0ihicy Hamborn. Poiczątck 
zabawy ·O godz'. 4 po pot Zabawa będizie 
upiększona1 śpie\vem tutejszegio Kola śpŁe
w.ackiego i Kól zamiejscowych. O ~·1czny 
udział w zaba1wie uprasza, sk Cze1ść pJl
skie.i p~leśni ! Zarząd. (2) 

Baczność Polacy-katiolicy w Herne! 
Listy wyborcze d10 dozom i zarządu 

k·ośc'ielnego wyfożo.ne są nd 15 do 29 paź
dziernika w kasie komunalnej u p. Ecker
felda na Oststr. KaMeg0i obowiązkliem 
jest - przekonać się taik za: si1ebie jaJko też 
za znaJomyichk którzy! m0iże przyjść nk 
mogą - czy jest w liście zaipisany. l(an
<iydatów obiierzemy na przysz.lym wnecu 
„Związku PoJaków", który siię prawd!oi
pod•CYbnic dnia: 29 bm. w tterne odbędzue. 
(3) Komitet koścrelny. 

Czołem ! Marten! Czołem! 
Szan. druhom do1n10 1szę, iż z·ebranfe z 

ważnych przeszkód d'n.ia 22 października 
odbyć się nlie mdże. Przyszłe •zebranie 
odbędzie się dni.a 29 październiika Q zwy
kłym ·cz2sie. 

Uwaga: Prosi! s!i ę sz.an. druhów, a·by 
się licznie na w1yżej wymfen~Qne zebranie 
stal\vHi, gdyż są bardz0 ważne spraiwy 1do 
zalatw1cnfa. Prosimy Rodaków, którzy 
polskie ideały kochają i iducUla swegio chcą 
krzep1ić, aby nai wyżej wymien.ione zebra-
1nie raczym przybY12- 1i do naszyich szere
gów ·\V1stąpić. Jest nam tylko jeidna droga 
()twarta, bo w Marten teraz jest tylko je
den Soikól, z powodu tego, iż obydwa ()ld
dz!°laly zostały zl4czone i podai!y sJibie 
bratnią dl·ol1, której n~kt nie rozerw~e, jak I 
tylko śmierć. A więc do pracy. Poka.ż
my, że lud polski, na1 Jbczyźnie zgodnie 
waic·mvać potrafi. Ozof em! (2) 

· Jan Matuszak, prezes. 

Kupując 
w składach, które zamf.eszczają ogłoszenia 
we!' Wiarusie Polski-em", niech nasze Szan 
Czytelniczki i Czytelnicy za każdym ra
zem powiedzą kupcowi, że dla tego u niego 
kupują, iż poleca swe towary we „Wiaru
sie Polskim". 

W czwartek odbędą się wybory ściś
lejsze pomiędzy Polakiem p. Skuteckim, 
a 13-tu niemcami. Rodacy winni przybyć 
licznie na wybory, aby naszemu kandyda ... 
towi zwycięstwo zapewnk ! (2) 

WIECE ,,ZJEDNOCZENIA ZA WODO WE
GO POLSl(IEGO" 

odbędą się w niedzielę, dniai 
22 października : 

W Brambauer po poiluicLniu o godz. 30 
w Lokat!1.IJ p. Wiele, prziy starej Jwlo1nii. 

W Ueckendorfie ·po p!Q;l, o godiz. 4 w lo
ka.lu p. Se1res, ul. BiHowstr. nr. 16. 

Na porząidku dziennym: Nowe prawo 
górni1cze, obór !kandyidatów d!o wyldzJalów 
robotniczych oraz inne ważne sprawy. 

nZjednoczenie zawodowe polskie". 

Wiece ,~Związku Polaków". 
.odbędą się w . n1ed'zii1elę, dnia 

22 paźcliiierni.ka: 
W Bułmke o godz. 4 P!Ot pol. 'w saili paina 

Reiick, ul. Wann.erstr. 110. 
W Altenessen o g.odz. 4 po pol. w sa~:1 p. 

Józefa Saal (I(irchstr.), 1naprzeciw: ko
ścioła św. Jana. 

W Scharnhorst pod Do rtmundem o god•z. 
}'jS PO• pot w Iokalu p. Hamke. 

W Gerthe w sali p. So~eland! o goldz. ~4 
po pal. 

W Kamen o godz. 1 po po~. \\' sahl p. Oortz, 
ul. Bahnhofstr. 

W Bismarck o godz. 31:? 4 po pot. w salli p. 
Waltra, ul. Wlilhelmstr. 

W Oberhausen o g·odz. 12 w pofodn~e w 
sali p. 1(01ltera przy Noiwym rynku. 

W Gahme„ pod D0irtmun<lem w sali p. 
Dickma;nna o godz. 04 p,~ po1L 
W Meiderich o go-dz. 4 poi poł. w sahi p. 

Mismahla, ul. l(urz.estr. 14. 
Program wieców: Sprawa ople.ki du

chownej, sprawa narodowego wychowania 
dzieci, sprawa popierania swoich, sprawy 
miejscowe, itd. W końcu dyskusya. 

Na wszystkie wie1ce przybędlą mów1cy 
zamiejscow~. 

O lircziny u!dzliaił Rodaków uprasza isię, 
g.dyż chodzJi o mzbudzenie wśród/ Borta
ków ducha i o zagrzanie ~·eh do pracy na 
polu nanodlowem. Niech czytelnlicy gazet 
rozpaiwiadają o wiecach Roda!kom, którzy 
gazet ni,e abonują., aby wszystkJie wiece 
Hcznym oi.eszyly się wdziałem. 
ZWIĄZEI( POLAl(OW W NIEMCZECH, 

Uwaga: Plis ma pk:l1ls.kiie upraisza s1·~ o 
powtórzenie po;wiyższyich o·gloszeń. 

DOM 
dla p):eka:rza, lub rzeźnika, w którym do
brze zaprowadzony interes piekarskii 1 rze
źnicklt Się znajduje, w ~ecklingh.-Siid 
(Broch), oraz dla gómFków Rod.alków 1 

BACZNOSC BRUCH! dom w Hertem i 1 dom w W.erne, JO-O 
Towarzystwo św. Mtichata 001będzie Langendreer, tainllo przy wpłacie 500 mr. 

nadzwYczajne walne zebranie w sprawie dio 111abyda. Zgloszenła .przyjmuje 
Swiętojóratacia", wi nfed~:ełę dnia 22 bm. Woj~lech Grabarski 

~a sali posiedzeń o godz. 4 po południu. w Reckld:agh.-Stid, (Orulłbad)) Hochstr 85. 
(1 ) Komitet „S'W1iętojózafacia". Baczność Rodacy w Frobnhausen! 

I 
I 

Publiczności polecam mój bogato zaopatrzony 

no\\Jości jesiennych i zimowych. 
Szan. 

skład 
Wilh. Gerbseh, 

ulica. Dworcowa nr. 99. H e r n e, 
tylko I. pi~tro. 

ulica Babnhofstra!Sst nr. 99 
(1-1) 

Baeznośó kup~y ! 
Kto z Szanownych kupłów R :dnków 

ma zamiar Hprowadzić k,il\Żko wość w 
swym ehład zie, niech !ię zgłosi do Rodaka. 
Ksil\Żkowoić, bżdemu kupcowi potrze
bna konieeznie ! Zgłoszenia . pod lit. 
1784, do 15 listopada uprasza t'ię 1od 
Adresem: 

Ignacy Gibowski, 
&li.ład kolonialny 

B1·uch w \Vestf. 
Konig-Ludwigetra~se nr. 19. 

(1-3) Znaczek na odpow. tloł\czyó . 

Baczność! 
Mam zamiar sprzedać 

gc@podorstwo 
w 8i kor 7. yo i" p. Gost.yfthm, 
w 1JaTdzo dobrem położeniu obejmujj\Ct 
12 3 i4 mórii d11brFj r• li, w~zystko w ,jednym 
ka.wa'.e i przyle6łe d) pań'3kich gruntów. 
Dom mie3z'ralny, chlewy mMyw, stodoła 
z du:ewa. wszy!łko pod czarnlł dachówkfł, 
budynki na. gruncie, w podwórzu !tuduia 

1\Iam 1rn sprzedaż 

kartofle- do jedzenia 
eentoar 2 marki 

fracht poniesie kupujący. Kolf\j jest 
tu w miej -cu. Adresować 

I A. Dubik, 
Sampohl, Kr. Schlochau, vVes•.pr. I 

B . "i r ' &"ZDO!i'C. 
Rodacy! Starajcie się o po

zyskanie ,,Wiarusowi Polskiemu'' ' 
abonentów na listopad i grudz. 

Postbestellungs-Formular. 

I 
z pump"-, cd kilt eg0 czasn do objęcia. 

Zgło.;zenia piśmi nue Jub ustne przyjmuje 
i bliższych informa~yi udziP]& 

Karól Bzdęga, 
Botchausen, A.l11tf'"nsuassł' :!il I P'Jd Gdsenkirchen (1-2) li 

Ich besteUe hiermit bed d:em l(aiserli

chen Postamt ein ExempJar der Zeitung r 

„ Wiarus Polski" aus Bochum (Zcitungs

p reisłiste 128) fiir November u. Dezember 

1905 und zahle an Abonnement u. BesteU· 

• o 
• • 
• • • • 

'*'"'&& ae 

•• 
Szan Pn91iczuości w Ha.mborn dono

szę najuprzejmiej, iż 14 bm otwotzyłem 
tamie przy ul. Emscherstr. 40 skład ko
lonialny, cuar. papierosów. NOBLESSE 
M:ARIPOS:A, SULIMA, OTOMAN , po
łqczony z oddiiałem bielizny węakiej i 
towarów krótkich. 

Przellioał ... m również moje 

biuro prawne 
z BrnekhausendoRamborn 
i polecam się nadal do wykonywania 
wszelkich prac piśmienny.~h . 
Mam nadziE>ję, i~ Sza.n. Publiczność mój 
interes łask. poprzeć raczy, poniewa.t 
sprzedaję równie tanio~ jak wielkie domy 
towarowe. Z poważaniem 

St. Litkowski. 

gel<i 11128 Mk. 

OMge 1,28 Mk. erhalten zu haben, be

scheii1111gt. 

.•. d ...... I~„ .. 

Kaiserliches Postamt . • • • 
-------------·--- • t1)"1 

łó 
Postbestellungs· Formular. „ eh 

Ich besteUe Mermit bed ·dem l(ati1serłł- ~~l 
choo Posta'tllt ein Exemplar de1r Zeitung 

,,Wiarus Polski" aus Bochwm (Zeitu.ngs- · ~ 
preisliste 128) flir November u. Dezember · "d 

' ') 1905 und zahle an Abonnement u. BesteJl- 1 
.. i· h. 
• <\"Qr 

ge}d 1,28 Mik. ·[ In: 
~ I .'1 i).:>I~ 

'"d .!!ł 
~ ~ . ~ rzn 
~~~ 
"' oll (!., ..... tA c,... 

!! ~·~ 
~~ 
~~ • J .s . 

Obige 1,28 MJk. erhaJtein zu haben, be- ~~<>v 
> •• 

~hemrgt. . "Piai 

· . . . . . . d. • • . . . 190... +\ur 
i~ 

Kałscrlłches Postamt • • • • • = . . . -OeJc; 
• p~ 

Za druk, nakfad I reda\cye ol! i»wiedifalny A n to u i 13 r e J s ki w Bodtum. - Na1'liłdem i Cz'clo~llami Wydawnictwa „Wia fuu P.olskieto" w Bochum. 



, ozwa "IO pa • 

• ~hienne pismo ludowe dla Polaków oa obczyźnie, poświę~one oświacie oraz sprawom narodowym. politycznym i zarobkowya~ 

•

, . ·. d codzieoalł z WYiaUdClll dni pośwłątecznycb 
. · · ata kwartalna na poczcie i u list•wYch wynos! 
· ;~O fen., a z odnoszeniem do domu 1 mr. 92 fen. 

„ , s Polski" zapisany jest w cenniku pQCztowym 
I lmlc Boże za Wlarc I DjCZJZDI I 

Za ineer~ty pla~i sic za mieJ!ee rządka dr•bnega·. . . 
..ioszema zam1e!2czone przed inseratami 4() fen. · 
często oglasla, otrzyma rabat. - Listy do „ · 
Pe.lskie"o" należy frankować i -..Qać "' nich <ioUIMl-

~ · J>od znakiem „t. połnisch" nr. 128. ay Adrea pi~zl\eego. &ękopW>w »if 11ie zwI"aoa. 

Redakcya, Drukarnia. i Księgarnia znajduje się w Bochum, przy ulicy lfalthesersirasse. - Adres: „Wiarus Polski", Bochum. - Telefonu nr. 104:. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 

mówić, czytać I pisać po polsku! Nie jest 

Palakiem, kto potomstwu swemu zniem

c~y6 slę pozwoli. 

I wypadków doJa. 
CltY będzie wojna pomiędzy Niemcami z 
j&daej a Francyą i Ani:lią z drugiej strony? 

iPairyzkie wydaniie ,,,New. Y 0 1rk He
ralcla" pisze w sprnwue ostatruicll .zajść po
iitJ'cz111'y.ch, że n1iebezp;1ecze'ństwo j .eszcze 
nie ~·,nęlo i jeśli Niemcy będą dalej budo
wa.b swą f.10ttę z taką forsą, jak ·diotych
~zas to W1Cljna będ21ie n~eurniJmioną. 

Poglądy ,,NeWi-Jork Heralc:La zaislugu
j:\ z tego względu na uwagę, że przed kil
ku 4ttlda.ttn1i wobec Jidkryć „Mari:Jbn'a" pismo 

~tainę~<} po stronie N:e:mieic przeo1w 
ekasscmu, teraz zaś nagle zmienia fmnt. 

ł\anclcrska „Nordid. Allg. Ztg." Pi'.sala 
w ~pra\\fo znain.ych odkryć „MatLn'a", że 
od pioczątku bylo pew.11,ikkm, że miarodaj
ne kota francuskie nie po,zostawa~y w żad
nyrn zw:iązku z odkryciami 11 t~Ji zupełnie 
wysta11Ćzail01, aby ie uc'zyin;i1ć zupelru'.·e bez
\\-a rM:ściowemi. 

O d a ń s k.. Wbrew innym doniesie

ków w bardzo giorącyich slowach, ażeby 
siię trzymaH raizem i swe dzi1eai :na praw
dziwych Polaków wychowywali. P. W. 
Graiczyk przemawiial tak sarrn101, ażeby Po·
laicy się licz1n:ie do „Związku Po.laków" za
p~syiwaU, a komitet .m:1ejscowy ma się o to 
starać. P. T. N01Wak mówiil J wycholClJźtwie 
i za1chęcal, aby Roda·cy polski1e gazety czy 
talli. Pan J. J(ra:wc:zyik ubolew.ail, że Ro
daicy tak malo 1na zebrainia toiwarzystw 
ucz,ęszczają i zaichęcal Rl{)daików, ażeby 
s!ię bardziej do towarzystw zapi1sy:waU, 
ażeby ta1k luzem ,nie 1chodzH;1 1i nie wy1C1te
rali kątów n~emi.ockich szynków. 

Wfocownik. 

Sodingen. Wiec „Związku Bola.ków" 
odbył się; w U'bflegtą nrndziielę w Siochiingen, 
pod p1rzewoidln[ictwem p. J. Orpela, na se
kretairza powołano p. f'r. Nowaka.. Pier
wsziy mówca p,. St. I(unz 1z Bochum mó
wił o polożeniu naszem. Drugi mówca p. 
J. Hali1n z Ifofstede mówil o wychowaniu 

(dzikcL W dyskusyi przemawiał p. B. 
Żmud21i ńs:kj z .Kastrop, który mówil o 
„wolrnoścL", którą dają Prusaicy swym .a
bywatcfom. ZbLiżyla się godz. 2, <l przc
wodn'iiezący wCec musia1t zamknąć, pomi
mo, że porządek obrad nie zostal wy:czer
pan:y~, w przeciwnym mizie n'aidmfo.·ni:l urzę
dnik JJl'JJicyjny, że nam wieic rozwJ.ąze. 

Nadmiemaimy szan-01w!l1yn1 Rodakom 
z Sodingen, ttolthausen, Btirnflg i ok::::i1bicy, 
że \V krótkości się pKmo·wnie wie'c -0dbę
dzi~, ua k tóry już dziś zapraszamy'. 

t/Telegr a 1ny. I 
m ,,Danziger Ztg." i „GeseUige". r>tLiL

t ierdzają obecnie, że p. Dellbriick z,·LY· 
Wiecownik. 

Wanne-Eickel. W rni edziieJę, drnia 8 
bm. ·odbyto tutejsze T.ow. św. f rainci~zka 
posiicdzcnlic, na, którem doik101naino o.boru 
111(}weg01 zarządu. Przewo•dnicząicyim izo
stal Stan.'!slaw Nowicki; zast. Ludwik Bry
gier; sekretarzem Toma'.sz Janlkowiaik; 
zast. Szymon Nowacki; kasyerem lgnaicy 
1 GCZak; zast. J a:n Bara6ski; bibliotekarzem 
Jan Wi1 ertlewsk ~ ; Zfl!St. Józef Jęcz.ak. Roi
daików z pogra1nkza Wanne i faoklai upra
sza s'ię, aby garnęli się wszyscy do To
warzyst\va św. framciszka. 

· i4ł urząd ministra handlu. 

· Paryż. „Matin" pisze obecnie, że 
odkrycia spowodowały Niemcy od okaza
ałe prawdzi~go oblicza. f rancya wie te
r z, że Niemcy' pragną, by francya była 
im Powolna, inaczej grożą pięścią. 

Pa r y ż. Rząd francuzki podejmuje 
OMCnie nader serdecznie księcia Ferdy

. ua:da bułgarskiego, 

P ei t e r sb u r g. Strejkują tntai ze-
1Jerzy •. We wtorek nastąpiło zderzenie po. 

1 uiędzy strejkującymi a wojskiem, przy 
„ze.aa około 40 osób odniosło rany. 

na 

Wlec w Erle-Middelich 
~ porękli ,,Zjednoczenia zarwJOidoweg-0 pol

.. 'kiego" udibyl się w ubiegtą niedzlielę. 
'Wiocowi prz.ewcxlnicziyl dh. Laiw111iczaik. 
Druh Ha.in z ·Bochum mówJ1l o nviWffii gór

. n1'iczej 1i stawrianiu kand'Yidatów do myidzrla
łów robo1tnii1cz.ych. Druh SieralroiWski po

.,. ~hwa:lil zarząd ,·,zi,edn. zal\v. pol. ", że tak 
slmteczin1ie prncuie nad r10zwoiem naszej 
POiskiej organizaicyi 

P. · Gorący z „gewerkferajniu" za1-
: hral także g~os i wyichwalal gewerkfe
r~ll). nabrał j 1edna:k inneg()I przekona1nia1 

· ~dy ·caifą sprawę doikladnie wyjaśn1ilo1nio. 
1J. )h, Lawn~czak poidz11ękowal . Wliecownii·

"'"Qm i mówcom i wn1iósl toast nai pomy
:r lny rozwój „Zjednoczenia zawodloiWego 
:1 1),'.)lskfl ego". Na czloników 2glosila1 się znai
~ 1'Złla Hczba Rodaków. 

S:oczęść Boże! Druh. 

Hombruch-Barop. W niedzii1elę dnia 
· l .s b'm. oobyl s.ię tu wiiec „Zwflązku Bola
"lf;l(ów w Niemcz.ech" pod przew01d1t11tdWlem 
,('\ J. KraWJCzyka, a protOikól pusal p. J. 

· arpladmwskli. Pierwszy przemawial p. St. 
l<unz z Bochum. Mówca póloorej g·.Jłdz.tny 

· i~ ro21W1odziJ: o „ZwlLą.xku P.olaków" i i<>
• .beJcnem polożen\I Polaków w Nieimczech 

pod i,n1J1ymtl zaboramii. i zaichęcaił Roda-

Rohlinghausen. Wiadomość o• zwy
c:"lęstwie Rodaków naszych w okręgu Ka
t0iwioko1-Zabrs:kim,napelnUa nas wlielką ra 
doŚ'cd1ą: Siawa ludown polisk1emu 
na Górnym Slązkiu. Polaków tyiliko 
Pollak 1m0iże bmnn.ć szczerz.e, to też cala 
P1olsku ud eszyla się zapewne z nami. Oby 
teraz. zabralflo się na 1ca1lym Slązku gorłi
wile do pracy, aby zai trzy Iata nie jednego, 
aJle przynajmniej 5 P,olalków; wyslano z 
Górnego Slązka1 do Berlinia. 

A ,w zapewnffo p101s.kliemu kandyda.to
wi zwycięstwo· Oto dobrze ziorgainiw
waina agitacya wyibo11cza. Niech ti0 będ1z,ie 
bódźcem tarkże dla ·nas tu -na obczyźnie do 
tern ·gorhtwszej pracy na wszelkich polach 
pracy nanodowej. Lączmy się w to1Warzy
stwach , w „ZiedJnoczeniu zawiodowem 
polslkiem", w .,Związku Polaików", rozsze
rzarmy gazety polskie, a SZ1cz.ególnbe ,,Wia 
rusa fPlski1eg·0·", bo to najlepszy obroiftca 
nas rohotnnków . polskich na obczyźnie. 
Wyrzućmy z -d1omów naszyich wszystkie 
blaty szwabskie, zarówno czy one bezbar
wne, centrowe czy socyalistyozne, bo 
wszystkie one wrą na 1nas i chętnie wszy
stJchch PIOlaków by w lyżce W.)diy utop-iły. 

Hochfeld. Wiec, ja~i się tu odbyl z 
poręki ,,Zjednoczenl'a 'ZaIW1odowegi0 pols:k." 
zaigaiit delegart: druh Pietrzak z. Iioichfeld. 
a protokół ~isal druh J. ·Wfodarczyk, ła:
\Vt111ika1mi byli druhowie Gomófka i R. Szła 
piński. Pierwszy przemawiaJl <lh. Go
mólka o spralwach gómiiczyich. Dh. A. Pie 
trzalk ()!111aIWiał; srosuinek kapita.Listów do 
t10ibotnd.ków. Dh. Jan Pi.etrzak wspom-

miał o częstej nieprzychylności ro!botn1ków 
niemieckich do Po!a'.ków. Dh. Sosiński z 
Bochum mówH o ogó1nem polożeniu ro
botnf.tków, o. stosunku „Zjedn01czenia1 ZJaw 
P<Jl." do ·organizacyj miem11edckh. Przez 
organizacyę zawooawą robotnik polski 

nabiera oświaty, poczuciial wlasrne} godno
ści. Ci sami, którzy niedaw1I10 jeszcze wy 
zywaihi robotl1{ików polslk~ieh od obi·eżysa
sóWI, <lz ś przekonali się. że WJ ludziie pol
sk~m1 tkwi sila mespożyta:, której n1iic n.ie 
zdołai zmódz. Po wyborze mężów zaufa
'nia, za:mknął p.rzewodnikzący wfiec hasłem 
Szczęść .Bloe;e! - A. P. I. W. 

Grohn w Hanowerskiem. Sprawo
zda!nie półroczne z 1czynniości T.Jiw. p:::ilsik()t„ 
katoLkkieigo św. Wincentego1 a Paulo w 
Grohnie za 1czas od dniai 9 kwPetnia aż do 
<lnaa 8 października 1905 r. Posietlzef1 od
byl101 to1wairzystwio 12, na !których przewoi
dndczył P.· St. OJej11111czak Towarzystwo 
urządzilo 3 zabawy, z któryich 1 z teatrem 
amatorsktim, zamówilo 1 Mszę św. i dal-o 
pio 10 mr. wsparcia dwom chorym czlon
komi, oraz 20 mr. na p)Jg·orzelców w I(it
nówku. Członków 1iczylo1 towarzystwo 
na po.czątku pólrocza 66, wpisać sJę dalo 
7, razem 73; z tych ubY)to 18, ponieważ 
jedtIJ;, wyjechali z p-Oi\Vbidu zm'iany prncy, 
paru po1szl·o do wojska i k1ilku skreślorriD, 
pozostaje stałych czloników 55. Do1chodu 
mialo towarzystwo 436 mr. 14 fen.; roz-

, chodu 248 mr. 22 fen., poz1ostaje ·czystego 
c.lochoJu 187 mr. 92 fon. Do zarządu na 
przyszłe Półrocze wybran'i zostafo: I(. 
Juszczak prz.ew.; J. Szczepainii.ak zast.; 
A. Piernnek seikr.; M. Szczepaniak zast.: 
A. Halas skarb n.; St. Buchwald izast.; T; 
Duczmal b1blotek.; fan Śnfotala za1st.; J. 
Juszczak ciho1rążym; J. Sojka i W. Bal
cer asystent.amkh0rągwi; J. Cerekwncki 
zast. chO'rążego; J. Roszowski ti A. Long 
rewizorami kasy; W. Halas i Cichatski, 
law.naikaani. Po oborze zarządu tl()rwarzy
st\VIJ1 zalatwJilo1 swe spraf\vy i przewodni
czący zakończył zebra.nie słowami: Niech 
będzie pochwalony Jezus Chrystus! 
I(. Juszczak, przew. A. Pieronek, se r. 

Każda ob ta !. 
„Już ją w1idzi przec!hiodZlień daleki, 
„I( aż.da chata na ·11\ią patrzy". 

(Ujejskii). 
Patrzy nai nią i czuje, . i 1ż dr1Jga jest 

sercu ... 
Patrzy na nią iwfo, iż wielkość słnne

czna odi niej bije ... 
A jednak - jej mowę, nf.e wszyscy ro

zurrueją. 

Kawcia chata patrzy na mogilę K-0,śaiu
SZiki., jako na ta·I1izmain, pełen śwliętości1, 
Wie, iż onai jest tlrio·g-01Wskazean i przewJO
<lniczką, •ku no1wcmu jutro, ~ jednak, aż.eby 
wejść na drogę, przez nią wskazaną, nrre 
kaiżdy potrafi. 

Między chatami, ai pomnik;ern sfawy 
&hatera1 skrzyżuje się tysiące ścieżyinek, 
mf.1eid!z, dróg d szlaków, któremli ciemnota 
i nędza I111d prowadzi, więc chd~ każda 
. chaJta1 zna 1imię J(ościuszk1i1, nie każde serce 
chłopskie wie - co1 to być sercem po,1-
skiem. 

Lecz czy poety slo1wa prawdą są 

szczerą? Czy stato Słię tak "" Ojczyźnie, 
jaJk on przepowiadal, opisując ,.P.ogrzeb 
l(QŚcft'llSZikli" ?„. 

lleżby szczęśaia brzmiafo w tych s!o
wa.ch, gdybyśmy <lziś mogli rzec z tryum
fem n prawdą, iż każda chata patrzy na 
mogJłię Naczelnika d każdai wie, czem Jest 
walkiai o woiln()iść Ojczyzny.„ 

Dlai tycłt, oo zdala, nai kresach, na roz
stajach blędmych. chcemy dziś mogilę Koi
śC::iuszki wiido!mą CZY'Jlłić 1 chcemy j.ej obra-

zem oczy nappić, jej wspaniałością se•rca: 
budzić. 
W.lęc 1ciągną pielgrzymki lud~e, le 

od zachodnich kres6w, to ro<l ws.dhodnoid1. 
grank-: a oczyma tych, oo z okJien waao
nów witają kontury mog.ily NaczefoJka, pa 
trzą chaty polsktie, rusklie i ś.lą.Zlkie, patr2'61 
serca ludu, budzącego się z snu dilug1~, 
ludu - poczyrnająoego podnosić broń • 
język, obyczaj, prawo i - pr.ZYiSZloŚć ! 

lstotnlie L. . 
MogilG Kości:uszki zna caily kraij polskł, 

a kawa chata ()d jej widoku poczyna st• 
Po:zjaśnia,ć, rozszerzać, ożYWfiać i rozpalać, 
wszak be·z wieści o Kościuszce, je<lyna; no. 
doo~{)fa, nędza zabijająca ducha o· niewiOła 
co Jak mmk żre i z.abfua... ' 

A jednak .. 
Jednak są zakątku w taJdej mgle i 

~roku, chaty w takiej nędzy i' .zapomn•e
mu_, ~er;ca .1_uid~ w. ta!kie1:1 poniżeniu i J>O
ha?~1en1 ~' 1~ me \V11dzą 01czyzny, nie zna;ą 
d~1e16~ I n:,e ~atrzą nru mo&lil,ę Bohater.a„. 

~1 sta~wrą wieko mogilne naszej wol 
nośc1 - c1 są glazami, przygniatającymi 
naszą przyszlość. 

Każda chata \V Oj,czyźn1ie która je
sz,~ze ~ie biije sercem nar:odu,' jest n~ą 
śmiercią 1 Pohańbieniem. 

. K~żda chata w Polsce), która jesz.cze 
me :vie tego, iż poJską jest datą, dężkDenll 
0 ?111lLWem l~ńcucha niewoli spaoda; na dło
nie nasze .1 przeszkadza rozwojowi prac 
dla przyszJIOśd. 

" O 1:„ gdy:byśmy P"Oięli ·i zrozumieb, 
. cz1::m Jest kazda cha:tai iatkżebyśmy już 
daw~o b~li l'lnini i jakżebyśmy już wiele 
mJglI zdzrnl~ !... 

. Nie umiemy tych chat wid~ieć szu
ka~, pa.z.nawać, wzurnieć, '.łwchać, ~ wt:ęc 
J me umiemy nad nie.mi pracować. 

~to~zyliśmy s·i c w ·1i~ezglębioną ot
ahtan ~IeSZ·CZ~ŚĆ , szukamy Wyjścia, ai nńe 
rozurm;m.Y- iż d110ga tyJk,o przez chaty 
do rozswiJ tu doprowaidzli. 

Ale nie dość uniesień jedino1chwlilo
wyich, d?klamacyj szumnie 'brzm,ą.cych i 
ws~azairna ·na daleki"obraz mog·i~y l(ościu
szkJ1. 

. ~raca mus~1 być jedndlitą;, trwalą i 
w im/ię hasel ~etmana ludu pr:owad'ZJona. 

. Do c?at nne dość wejść; ale fam trze
ba zyć c1ąglą prncą. 

Do ~ł,iat nie dość posyilać, ale tatm trze 
ba budzie, dzwonić , wypalać żarzącemi 
więglami1 to, co niewola posiada, a nędza 
wyhodowała 

. • . Niiczem bę~z:·;e. nadzi.eja naszego jutra, 
Jesln my w kazde1 chacie n1:1e rozpalimy 
slo.nka prawdy 'i wiedzy. 

Wię.c mnii·ei wrzawy a· więcej istotne; 
~racy .rneśmy w pamięć takich dni a odat 
Jak <lz1eń 15 paźdzDemtk.a. ' 

.Kościuszko, niicwmiesz:czony w szkół
!k~ch wiiejskich. nliech będzie w każdej cha. 
1c1e. 

Koścriuszko, nieznany dla: ogroannych 
mas, mech staje się bHskim i drngim sercu. 

. Każda chata n.·cch wola jęki'em orla. 
ranionego w piersi, iżby lek rniesiono i 
da wanq bo, snać zginąć latw-0

1 
gdyi 01czy 

zgasną i mróz dok·ola ... 
l<lźmy z ksiiążką - idźmy ze słowem 

- idźmy z sercem.„ a wtedy zaiste uczci
my _.!(róla. w sukmanie gdy go znać .1 k,o-
chac będ.zu·e każida chata! „St P." 

Proce.s z poworlu „polskiej de
mnnstracyi''. 

Oekawy proces, chairaikterystycwy 
<li.la systc:rm11 panującego w Prusa.eh toczyl 
się w Ondeźniie. 

Pisaliśmy inż swegio czasu - do,1msi 
,,Lech", - 1żc z tutejszej szJmly uzupcl~ 
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fil4vfil:yscy ucz.niowie - me wyl"cz.a. 
~sklich --. przystrojeni w bia..lo-iczer-
9MeI'W!OOle szarfy i tworzyli p.atrY'Otl„ 
,iMM szpaiery. Wspornnitaa1y wyżej 
lliio.: .. :e przyjąl najprzód szarly11 a· pn 

E . :i. l!n!iu przez rektor.a ustroi~ się w 
• et le czamą część tak podwinął, że wi-

1 byto tylko kolory czerwtmy i hiaty, 
4o. których Niemcy specyalną •C1Jują oora.s 
aę. Podobn1e postąPJil sobie kolega Je~ 
Cegielski. Obaj ostatecznie szarfy OOZ\V1i
•~li, ale Dzioch został ze szpaileru usunie.
• j1 następnie za1 karę wyda.Jony ze szJm
~, po pięknych antypolskkh przem~wie
•lfatch utd. 
~ dość 111a tem, policya wytoczyła 

.ou, dll:n/Lo1111 proces o noszenie szarf "\V 

•iedlOzWioil·onych kolorach. Wiadomo oo
!Wkm, że prześwietna reiencya rozporzą
•Hai \\ ub[·egtym roku, iż w naszych 
4łzcln1]cach \\'10.Lno nosf:ć tylko kolory pru-
1rkic (b1.ato-czar.ne) lub n1iemieckiŁe (bia.lo
ezarn.o-,czerwo111c). Terrmńn w tej si:>ra.wie 
•dbyl się w sobotę przed. tutejszym sądJem 
ekregowym. Oska1rżeni Dziio1ch Iii Cc.gLel
•ki tw1i~rdziL·, iż ikolm cza.my poidwinęli1, 
)llroaieważ brudzdl kolmerzyiki, a Dz.ioch 
.l'rierwotniLe szairfy przyjąć nie chciał, po
•ieważ uwa7.at, że podobne rzec.z,y są d'o
"'re dla dtzieci, ale nie dla lu<l:zi starszyicą. 

Występują-cy iakt0 śiw1La!dek d'Yrektor 
itt <l.lc.ke twier·dilił, że owytm uczniic)łtn cho
~z.i~o o polską d.emonstraicyą, a pcowa·e<llzał 
IH t0 już naprzód ja:ldś ucz.eli, którego 
•aizwiska nie wymienlil. W ·uiwyrrn dmiu 
t o polityce nie mówiilem - z.evna1wał 
li· Still~ke· - ale -0'.baj roz.~mi.eliśmy s1e do
lirz.e, ze tu chodiz.1 o po].~Ylke. 
~ nile uznał tlómacczenia osikarm

•J1Cłl za wystarczające i skazał Dziocha 
o nad·wyżs:zą karę za to przestępstwJ1 

-

l 6 marek lub 3 dlni więzienia. Pmkurator 
-w111ióst tylko o 3 marki kairy. Zatem sąd 
,;apatrywa1t się na tę sprawę tna1cznie su-
rowi~. ł 

Za wybryk, popelni()fn:y dfa ochroiny 
~ofnforzyka, najwyższa ka:ra, sprowadza·
iąca <l1J1 teg1o ,cal·e to zajście dio rzędlu poki.
ty,cmej demonstracyi ! 

I potam dziwi1 s.ię rząd, że pio<ll jego o
.11ekuńczenlli. skrz.ydl.aJtni v.ryrasta tylu 
,;w\ioelkopOllsikkh aigitatorów !" Prz.ypu
.szczanuy bo\v.iem, że OW1i. mlb<lz~eńcy dJ
~lfero 0d1 _wla~z pr.u:skich . dlQIWliectwał s~, 
~i d'opuśc11!1 s.~ę pohfyczne1 daponstracyi. 

J!lllł~F =- -- •. ·-
Ziemie polslle. 

v, fh.„_~ :~ :1'=ht:~~3sll Warmii i Uwmr. 
Z Chełmińskiego pµszą do „O. Tor.": 

Pan Ja.kób Dunajskii z Trzebcz.ykai, który 

ra111u1 do towarzystwa. 
Puwiełć Ksawcregg de Moniitpln. 

C z ę • ć tl r 11 1 a. 

, „ (Cll\i! dalszy;. 

Gttbert odpi1eczętował drugą kopertę, 
rzucił na nią okiem i wydat 01krzty1k radtoś
ar, i zaw-0\łal: 

Od Mortimera.„ Nalk0!ruietc ! 
Czytal! 
Lecz bladość śmiier.telnal tv.na1rz jego 

okry la. 
Telegram nowojorslku zai\vUerał tylko 

kilka słów: 
tfonmata Lefebvre w dlomu zdrowia 

w. niebezpieczeństwie ży.c;ia. Ni.epodJtbna 
w-yipytywać. Cz.ekam ! MIQlrtimer. 

DQlktór z gniewem zgniótł papier. 
- To prawdziw1a fatalność r- rzekt · 

<lo -s~eb1ic głośno. - Ta lroib.ieta jedyina oso 
ba która m~żc rzucić jaki:eś śwliatło na 
ci~mnJś.ci które mnie otaiczaią, w ni•ebez
p;::eczel1st~ie życia! Ach! powtnie~~ był 
pojechać! Gdybym tam byl przy me1, po
trafiłbym przyprowaidzJić ją do takiego 
ita:nu, żeby mo1gła IQdpowiiadać. Jeżeli u
mrze zanim odp-0W1ie, wszystko stracone! 
•traJO\)llle bez ratunku! Nigdy nie dowi1em 
.-ie co się stało z Gabryelą ! 

I ukrywszy twarz w dłoniach . plakal, 
1t1Yśląc o swej córce. • I 

Północ wybifa w chwilli, kied:Y wy.r
wał si'ę, na1lwniec z tych bolesnych myśli 
i padł na lóżko, aby .odiP'Q·cząć cokolwiek. 

Sen jednakże nńe przybywał na: zaiwo
l:Lnk 

Na nJ>gach o samym wschodziie słoń
ca, Gilbert wyszedł z psami, aby odet
~hn-ć chlodnem, rannem powietrzem i u-

iit łuż dałi!}s.il.Jmy„ lliil'.1rl ~i~tcOC ufic
~i ZJ)emf :cf'elntińskiei 336 mór~ za 
110,0Cll marek od Niemca Hers~11 z flo
IOWll, ł•i iedno iOSpodarstwo wykupił 

niemkclcicb r~ tak, tt teraiz ~iok•zw 
swói mają.tek odzied1kzonYr po Oicu, ąi 
"W7YllOSzą,ciy 120 móri, na 540 m-óra-. Ta
ku wzorowyich gospodarzy poitrzeba 
nam więcej, a pa.nu Dunajskiemu wyra
żamy nasze uznainie. '- Szczęść Boże n.J
\Vle111u nabywcy! 

Z Tucholi piszą do gazet polskkh: 
Polski Cekcyn zamierz.aino1 prze2wać na 
Lrungsse, alie <lio tego nie dosz10t. Już to 
samo nazwis1© P:>lski Cekcyn pQwiada, 
że jest to polska \\.1ioska i tak też jest 
rzeczywiście. Ale omyMby Si:;ę ten, kto
by d;1dat sądzić, że panuje tu rzeczyw~ś
cre duch poilskJi, że parnuje tu mil•OŚĆ brater
ska. fakk01lwi:ek mamy tu kifku piolskkh 
zastępców maiszyn rolniicz.yich, .a jedmego 
żyd~, to żyd ma Pienwszeństwo. Nawet 
kilku gospodarzy polskidl), którzy są też 
zastępcarrn(' gminy, zaopaitrzony,ch Jest w 
żydowskie masz.yny. Taikże lud nasz, p·::> 
mlimo· na:wolywania gaizet pplsk~1ch, że na
leży PQP11erać swegor, . a niie wrogów na
szej wiary św. i mowy oj·oz:ystei, ntie mo
ż'e oderwać się od żydów, z którymi zro
biliśmy takie smutne '®świadczenie. 

Z dyecezyi chełmińskiej. Ks. admini 
strator Woijtasz·ewskv z I(ośCJerz,yiny: prze 
Sliedlony oo Chmielna na ziaistępcę chore
"o ks. prob. Swtowsikiego tamże. 

Z Wiei. Kt 11ozuukiet•~ 
Gniezno. Przyjaz.d Narlprzew. ks. Ar· 

cypasterzai Stablews'kiego dlo Grniezna na
st\p.il we wtJrek przed poludniem o gnd'z. 
l I w otoczemhL ks.ks. kacpelairuai Lukomskiie
go i kanonikat Dalbora. Na dworcu przy
jąl Oo iks. kant0inik Goebel, ~ozem zai. 

przęronym w czwórkę powiozem hr. Miel
.żyńskiego z Iwna ~uszył do tulII1u. 

Tu ocz:ek1iwa!la kapitula, duchowtile11.
stwo parafia!lne i kiery;cy. Prziy drziwvach 
śp~owych powrital Gro ks. pralat Dorszew.
ski. Następnie pomodlił ·siię Najprzewl:le
łebnieJszy ks. Arcypasterz przy grobie św. 

. Wo.idecha, plO'tem przed kapliicą Najświęt
szego Sakramentu ~ wres~cie wda~ sie do 
za1krystyi, gdze naistąpfilo orny.w!ifaU11e 
przez duichowiellstwo para~:iai.e mi1asta 
Gniezna. Ks. prałat Dorszews~ wyglosił 
m<Jrwę1, wyrażając raid10ść z przybyoia: ks. 
A:rcypaisterza, na co llenże odipow.iedizial 
mow.ą, przerywaną, plaiczem i za:pewinlia
ją,c, że oo robi, wszyistJko robli dla w.iialry 
św., choć WlieJkJiei są trudności u przoo:·-

1wieństwa. 
Przy.wita.Ił się naistępnie. z wszystk~mi 

~lombmi kacp!ituly śd.skając ich kolejno. 
Pl()iem obsz:edll ca•lą katedrę, zaitrzymując 

Si~ dłużej przed wielkdm 10lta1rzem ~ wre-- _LU 

łticę Oairoociere i przed po!udlnf;em zaidmv1J„ 

1nil do drzrwti palacu. 
Beirthau<l otwairzyl, poznał ndemalo

mego gośaia z przed dwóch ty~ u po
'Wlital go sl\Olw.aimi': 

- Jesteś pan, 1d'oktorem Oi.tbertettn, 
nilet>rawda!t.? 

- Tak jest, vdebrat.em: depeszę od 
Hoinorjuszai, cz.y biardizo chory? 

- BYl bardzo chory, pamie„. B"Ylliś
my w obawie„. lecz n\i1ebezpieczństwo nti
inęlo„. t~kie jest przyinaJmniej zdianire dtQlk
torai, który g10 leczyl... Czeka na pana z 
·nliecierptiW'Ości'ą ... 

- PrJszę mnfo do niieg;o zaprowa
dzić -:- rzekl mu. 

- W tej chwrn. Racz pa:n iść zai mną. 
Bert1haud zaprnwadzil diokbra Gi'lber

ta do pdkoju choregio. 
V. 

Sędz:·1a śledczy, p0iprzedniego jesz1cze · 
dnia wyda~ roz!ka1z przyprowad•.reniia do 
swegJ, gaibilnetu Raiula de Challi.ns na go·
dzinę drugą po pofoctniu. 

Od chwi11li a resztowaniai m~oidy ·czło ... 
\vftek byl trzymany w jaJk najśaiśleiszem 

<:ldos::>bnie111nu. 
Obdarz10iny charakterem energi1czn,y111 

nie upadł na duchu, jalk wiielu farnych w 
podobnenn położeniu , skazan.yich na tJrtu
rę m·!J.cz cn'ia i samotności; Raul zastana
·wi.ał się bez przenvy, szukając rozwiąza
nia tego. p1rt:>blematu: - I(to: mógł wykraś~ 
d alo hrab ieg·o de Vanda.n:s j ~r iakim celu ? 

Problemat jedtnaik pozD1stal bez rO'Z\\1i ą 
zania. 

Jedna rzecz ty1ko jasno przedstawi'a
fa się oczom Raula, że wszystko skladlaA·o 
się, aby gio potępić. 

apokoić ncrW'.>'\\rc rr.z-cl ;:-aźnienie. . I 
Powrócił nm:ej wzburz:01ny\ ubrał sic: 

c ;: ,:·:Y), pJ jccha! ó::; Pary~:ft, przybył na u-

Cwl ciążące na sobi1e straszne zarzu
ty, pojmowail, że w oczach osób najmniej 
uprzedronyich muslial uchodzr'Ć za wi1ninegą 
poniewaiż uspra\yiedliwenfie sie bylo ni 1e
możliwem. 

st.cie u(bU sic; .dJ<l, uiiesz:k~ Nai,pr~o~·. ks. 
b~upa ~ejewicZ44, cbk._ lld&l~ sic 
ao Nieio deputacya· oby.watclstv.ra •t-
1łllfdl!lµqco. -

Z iron.a depufa.cyi, pirz.edsta.iwioocj 
praez ks. Plotrowk~ •rze.IrułlWia.JJI: 15. 
Sczanieckli w 1imieniu obywat~, p. J&Rf 
Chociiszewski w imiemu .d2iatwy. 

G$zoo. W1ieoc „Straży" odbyl się 
tutaj uhieglej niedziieli, przy 1Hcznym udlziiia
łe wliecow.ników. Wiec zJwolal p. moce
sas Kairpińsiki::„ przewo'ClinJcvyl p. J. Cho
ciszewskJi. 

Brenno. W sprawie polskiej rewolu
cyli, w Bren'I11ie w powieoie wschowskim 
o której 'W)a1domnść rozni()tsly ga.zeity ha.~ 
kaitystycwe, oglasza w 11D1Jienn~ku P." 
ks. dziekan Nietziing pismo, w którem 
JOświa<l'cz.ai, że ·cale zajście spowodował 
miliod'Y rflauiczyciel p. łiellmairnn~ który dzie
ci bairdizo ostro karze. lachowainie się zaś 
mlodych nauczycieli nlie umliejąicych do te
go po polsku, jest takie, że sluszm~e wywQI.. 
luje wzburze1me u poblO"mej pols:kj.1ej lu
dności. 

Nie dziWlić si~ z tego potWod.1.t - pi
sze ks. dziele N. - że lud nasz. już niie ma 
tego przywiązanJa du IIllaJUCZ.ycieb~ nrile
miookiich, którzy żądają, pozdrowli.eni.a 
„,Oll!ten Tag" li.tid. a karcą za „Nµełch będzie 
pochwalony", a sami przoo Najśw. Sakra 
mentem ni:.e uklękają na drodze, co mi sie 
zdarzylo, jaid'ą1c clio chorego. 

Również ·czlonko'Wtie Tow. św. Józe
fa w Brennie, na którego z.albawie · byly 
dzieci polskie, za ·oo je 0iwa gilloiśoo kara 
spotkala, zamieszczają w ,))zien. Pozn." 
następujące pismo: 

„My niżej podpisani czlonk'01wie za
rząd.u Towarz.ystwru św. Józefa w Bren
me, proS!lmy o sprost0iw.ainie koresponden
cy•i pochodzącej z hakatystyicznego piisma 
„Schles~sche Ztg." i oświ1aidczamy niniej
szem), iż woiąganie osoby czcigodnego ks . 
Dziekanai do tej sprawy to p)')ltwarz, osz.-
czc1rstwo, klaimsuwo i pocUość i st&Sio

wni.ej·by było, ażeby Wny ks. Dzie~an 
zalatwlll Silę z tal<:iem bez,cwlnem. pirśmi
dlem1 ainiżeli, j.aik sobie ,,Bosener Tagebl." 
życzy, 7Jelby Sl!ię naijprzód z „księdzem" 
zalatwiooo. 

Z szaicunkJLem 
Ptbtr Mirecki. Andrzej Nykiel. I~nacy 
Forma1niek. Pawel Ludwiic:xaik. S:ziczepan 
Stępczalk. Roman Nitsche. Antou1i Men-

zel. Ignacy Juin~. 
Ostrów. Zatmdlruiony przy bucL0~1 

nu.eszkań dla urziędin1·1ków w Skalirnierz.y
caich robotnik AntooL Kalmó·ńsk.L z ~a,lisza 
spaidJ z <lrabkii oo tor koMkW po1nej i śmier 
telnie sl:ę poranil. - MU'rarz J'alłl Mroziń
sklu z Wiel1ki1egp Wysocka spaidl z ruszto
wania przy .kośd'ele btoTu.c:kim ti tak sie 
pryra.nii:l, iż w stanie prawie bezmadzliiejny1m 

- Jestem ofiarą nędzników, !którzy 
wszrystko obraichoWiaiJliJ i wYtkombilnowali, 
aby mnie zgubić ! - mówił <llOt 1sid~)e. -
Mam jakkhś nieublaga111ych ·wrogów., któ
ryich i111iie z.nam. Ale za cóż mnlie' nie 111:a
wiidłzą,? Dlai ·cz·ego 1chcą posl~ mnie na 
gaiferiY:, atlbo ·na ruszrfne? Ni'e uc:iu
wam }ed:nakże rnienaw· !do nikog10! Ni
gdy nnc zlego .nikOl!tlS e uiczynilem ! 

Myśli te same Z1 siebFe ponure, stawały 
się bar'dzłlej jesz.cze gorzkJie'mi, kiedy wię
zień myślal o Gabryeli ... 

O Ga1bryeli, pierwszej li jedynej mi
łości. 

O Ga\bryeli, w której ztożyt wszy.st
. k(\e swoje n.aidzi·eje sz,częśaia i przy.ifk>,.jci. 

Co ona powiie<l:zial., dowj1edziiaiwszy si.ę 
o jego uwięzJi,eniu? 

Moiże wąti:J1'.ta t0 je~1 niewinności ?„. 
Drżala może z przeUlflenia na myśl 

odda'11ia choćby na c1hw• serca swego 
mordency, trudcie.loiw~ ?.„ 

Kiedy 1wątpUiwośc1i tej natury opa1nJ
waly jego umysł, Raul uc1c1o1.rwaił zawnt 
glOwiy i ogarniające ·go zinie#łtęcen~e. 

Godziny mija:ly jednakże, ""3i uplywa-
ły za d.nfami z przerażającą p..,,-0Inośdą. 

N.areszde drzwi celr. otwari'r się 
Wzywano. pana de Chalfins. 
Pom<lędzy dwoma strażni!hmi wszedl 

diO: gab[nctu s~dzicg o1 śl edczego. 

Sędzia , jak wiedzą już .czytelnicy, ka
zał g10 wezwać dl::>· siebie na k1ilka mmut, 
zaraz na ·zajutrz po podróży do Gompiie
gne, stosując si=ę dlo przepi1su praiwa, na
ka!zującego, aby tkażdy ()Skairżo1ny byt prze 
słuchan.y w ciągu dw.udz.iestu1 czterc'ch go-
dzin po are:szt10warniu. . 

Sęd~ia prag1nąl zebrać jaknadwię.:iej 
·W'Yiaiśn!ień, zainim rozpocz.nie ten strasz;ny 
pojedynek pomiędzy spraiw~·edEilwtością a 
cz~-01wiekiem podejrzanym o zbrodlnie. 

Po zebranych wyjaśn)"leinliadi,, ~edzia 
cR.l Si~ sHnyttn i pewmy.m zwrydęstwa. 

ęj~eźć IO . m~iiaaoi u laiZQJtełM. -.. 
Żllarla w IWiQZ'ienia, fodbłmo .w~• 
i~~ołem niemJD~ ~1lf p la 

W1"11czya. W:ioc ~ Stra:ż:y" w •· 
cay-nie, 111aJetinośdl p. ·dr. T. Jadro~-
10, odbYtł sae ..,.r ,;,eizb' czw.a.rte!lc d.Sa I 
bm., zwolany przez ks. prob. 6~ -
skieiq, sta;r<ltte na JIOIW!iait p~ 
wschodui. ·-

Stęsze wo. ZaQrzeszlej niedzłełł •
byl s:~ tu wiec w ~prawie zorg~. 
niia Towarzystwa „Straży". Wiec .__ 
lał p. Leon P.luciński z Swaidizlimra•. k*61) 
}est sta1rostą „Straży." ·n.a pJ1\vf\at z.aic'*-lli 
poznańskli. Przewooni<czyl wiooołwi ... 
G.abisz ii Konarzewa. Jako gl6Wll11Y aft. 
ca wystąpil ks. prob. Oladysz z Katn11'1ł 
objaśniając cele „Straży". Raid t int~
cyti udz1elaJ p. Pluiaiński. 

ZłJ S!ązks ei;yłi Stareł Polshil) 
Szarf.ei. Kozaik pogranli·czny, bii·y 

z~trzelil górnika .M'1ehaliika z Piekar w 
spJsób bezprarwny i podstepiniy, udeki łt
raz przed rkarą,, jalka go cz.ekaila za -
.dnię powyższą. UcLeki111ier przybył *91 • 
Sląz1k1, przebraJ się po cywirnemu i ~ 
daej ero Au~trytt. 

W Gliwicach aresztowala1 pio!l~icn " 
czwa!rtek formie•rza Zeil1ezn1eg101 z Za•, 
którego poszuk.:M"ał prokurator iak• i.
sk.arżo.ne~o w pr-01cesie Wytoiska o ~ 
Pms. 

Wojtowaw.ieś pod Gltwi•cami. Wł6e 
oglaszaiią, że urodlz.0111y tu w r. 185' •
ban Matla: ma si~ Q:glosić :nadpóźruilej M ł~ 
·czerWica 1906 r. do sąidu1 w Gliwkad1, lit 
w przecnwn:ym r.a:7lte nastąpi 0211~ 
jego śm:ierd. 

Żory. Parobek Pawcl flgna z Qlla
wwliic, który tu~~d jecha~ wozem dwr
skim do Gol'a!Sowic, po zai Wars-z.owłcMli 
spadJ z woza i zostal przejechany. flJll 
zmarl .nai miejscu; pooostawiia. Wld!Olq 
·kiblvoro d2liecll:. 1 

Z ianycb dzh~łnh~ Pt:bił „ 
Warszawa. Srnnkiiewi•cz, o s .... -

d'żioe Królestwa. Hismo wloskliie „~osa
to" posla,fo oo najslawin.iejszeigp dziś ..,.. 
rza polskiego ttenryika Sie:nJkliewicza nt
iQI rediak:tora, aby go zapytać, jak się•-

truje 1111a sprawę Królestwa. Sieruklie._. 
oświackzy1, że trudno si~ spodzri1ewać, tłu 
Rosya: d1ala Królestwu sal!TIOrząd, bo • 
~emiedkJi calego swego wpływu ui,._, 
aiby temu przeS'zkodziić. Oesa:rz Wi!IWh 
stara się w Petersburgu o usuniecie up 
nlie!bezpioczeństwa dl~ antypolskiej poll&
kli NlDemców. Wedlug Si~uewicza _._ 

---- ·, 
PodJtrzyimywany. ,czysfuścią suirni• 

Raul wsz.edlł z. c.ziolem w góre pod.inielt>· 
nem. Spojrzenie jego i postarwa ok•
waly zadzirwi:aj~cą, pewnośĆ siebie. 

Sę<llzrua rzlutd'l nai rnde<6'o spojrzenie l.IJ*' 
nik.tiiwe. 

PeiWUlOŚć ta: mllodego czroW1i,eka llił 
pod~balo mu się ... P,Ostarwe jego pe1ltzI' • 
l()lści i god:n.O'Ści uwa.żal za bezczel:nte fi· 
nak:Jieryę. 

Raut zbliżyl się do biunka, P'O za tt•· 
rem siedzial sędztla. 

- Boziwół mf. pam. zapytać - rtokl 
- dlai czeg-0 od tylu <linn, dnli tak dtugt:łl, 
nie rarczyleś pan d1ać mt ·sposobnośd n· 
tlomaczenia się, wzyw.ając mn1i•e do Sii'ebłie? 

- Nile jesteś pan tutaj Po to, aby ,.. 
pytywać, lecz1 aby od.powiadać. „ - e4· 
rzd.kJl sędzia suchym tone~n. 

- W1iem IOi tern, mój painie. lecz j~kol 
wiek jestem oskairżon:y o spełnfenie cla1.· 
dnej zbl.1Ó:drJti, najprostsza przyzwołit~ć 
sklion1ć pama powlinna, jak mi się zdaie1. dł 
I)Ostępowani'1! ze mną, jak z czlowńektdll 
który być może jest niewinmym, i nie pr1e 
dlużać bez potrzeb moich •aierpicń„. od 

- N:ie potrzebuję słuchać nauk 
paina! . 

- Nie mam bynajmnli.ej zamliaru. ~· 
wać iich panu, lecz upominam s~ę w imtt· 
n!h1 ludzkości.„ Nal eżą m i s i ę niei~ 
względy. 

- Milx:z pan .i strzeż się! Zacha'": 
n~e Slię pańsikne, upr:z.eidzam pa:na,.moż.e trł· 
ik1() pp.gorszyć pofożenie i taik Już dość 
źne.„ 

Raul chcial mów1ić. 
Sędzia śJeidczy inie pozW10lił i odrt 

rzucając oikiettn na pepiier, n~ którym 
sain.e bylio puerwsze pośp},esZ'ne ba 
mlode~o czllQlwieka. 

·-"------



V.1tło11ości 1e lwiall. 
Wemcr. ,,Oesemget' dotBosi, te JIO:

.-CYR aaczelmeao prezeu Pras Za.clio„ 

.... na ministra .handlu jeszcze Die na„ 
,...,. ii też nie nastąpli, gdyż p. Delbriick: 
• ~ Posadę Wtcale nie krunldrduie. 

łPatrz telegramy!) 
Z Rosyi. Wykluczony z arI1111 ro.syj**" zostaił w. książę Cyryl, ·który wbrew 

·ei cara zawarl p,ono związki małżeńskie 
.--wódką, księżną kobursla\. 

- Ruch tatarsku, skferowa1ny cknych
.- przeciw Oi:madanom, 'Z!WlfaJCa si·ę te
- przecltw 1'Psyanam. P-0 pogromie rWSii 
LirCOwki wiele rinnych wsi rosyjskilch st.a
.-~ pastwą zorgaini?Jowanytch ban<l ta
.... kh!. W miejsc-0iw0ści Lewonarch, w 
,_..,,,,. dJziewansz.irsklm, Taitairzy napadli~ na 
"°'yam zajętych prncą w poilu. Roz.pę
.,,...,szy ich Tatarzy wołali: ,,Tutai.i ntle
• teraz wlad'zry riosyjSkj.ej. Tuta1j painują 
t~niz naStt chanowiie ziemie te są naszle -
.,,.,..oście się, pókJ:, was nie pio.zabi1jaibi;śmy". 
O.Clmwny ttorode.ck.i z WJdosrowikultu
rk• c;ub. Bakińskiej ,natd1esfał następują:cy 
r-o«paiazyl;hwy telegram oo egz.ardhy gruziń 
sikłego. R;o12bój.nicy perscy grożą wszy
Knn ws.iJom w okolicy ZiuidlostolWlku~tuka. 
l"er~ow~e ranią, zabijają i pastwią się w 

.tMrierzęcy sposó'b niadi mężiezyznam)t .r ko
IJłetami. - Cerkiiew1, biuro pocztowio-tele
·trdiczne, cały: dobytek i życie wszyst
·IO:f miesz1kań~ów w niebezpiec:zeństwue. 

· rony niema żadnej - p:o11cya be.ziczyn
H. Rozbóinńcy d<lpuszczauą sę raibwnku 
. „.,.r biały dzf1eń. ponieważ pnz.ysfani tutaj 
"lc<*ltCY -01chraITTfają tylko rezydencyę ,.pri
.tt11iwa" i z.akłac.ty przerrnys~u rybnego. 
Wszystkie ''vsie rosyjskie bez oichrnny. 

__ _a ____ ~· 

z rainv"h słrott. 
Na listopad i ~rudzień zapisywać mo

~W nWliarusa PGilskieg'O" na każ.dej pocz
„~ Na~ziyich Szan. Czytelników prosCmy, 
•by: postarał& się o to, 11żby na1 te dwa mie
. 11łlgce ·zaipilsal sobie ka.żdy Bolak na obczy
'.łale ~a2etę, którą dotąd żadnej gaizety pol-
•kfej inlie c?Jytuje. l(aźdy w~dzi, jak tv 
wiqowie ludu polskiego na obczyfr ~ 
wneJka.mli sposobam~ - sta1raia. się mi· 
.....-zyć ~.'W'iar. Pol.", dla tego tern iOrl~
"włeł należy pismo t.o roz:szerzia:ć. 

Relłi11iha11SeJ1. Kopailni~a ,.,Schna.rbel" 
.-aia świętować z po!WOdlu braku wa
. rorrów . . 

Sterkrade. W ·niedzielę Zv'Stal tu PD
~ kamiień i\Vegf eLny pod kościól ka· 
ioick11 pod wezwaniem Serca J ewWtWe
~ 

D.ahlhausen. Stodarz Edward Reese 
ukrajał sobie ptilą 4 palce. Byl ·0111. zatru
diniooy ·w kopalni „Haisen!Wd!Ilikel". 

Linden. Na kopalni "Baaker Muldie" 
r..lałylo praicę 25 robotnfJków pnzedl$ęb:\or
CW Lore.nz'a ·z _Oherha'll:Sen, nie chcąc dllu
:teł m aikord pracować. 

Witten. P0'Żar zniszczył dach walco
wm firmy Lohmarun i Loedling. 

Dorstfeld. W ·kopailnh ,,,DorstfellcL" na
i~ił wybuch gazów. Jeide1ru górnik ZIO
tl'al za1bity, a kilku ~lnnlych odniosło rany. 

Ruhrort. Do tutejszego kvśailoła 
cwwg. wt.airgnę1i zlodzJieje i za:braU skar
booki wraz z kh zarwartośoi.ą. 

Wanne. Do obwodu stairszegia knao
szaft()l\vcgo p. f'raniciszka Wasi'lelewskiegp 
(Wwne, Kairlstr. 2 d) nalc:żą u;lke: Gre.n'Z-. 
HQrst-, Józef-, Karl1-, PaJUl-, Schloss- i 
Stockstrasise, ulica Tl1iesstr. na wschód od 
strumyka, .oraz ulice Unser-f'ntz, Vereins
~tr. a. Wlithelmstr. „ 

Altenessen. Smr. crć n i c1 [tośówa \vyr
Wala z po:śród nas w ostatn :'Cł1 dn~ach już 
dmgiiego. RodakaJ śp. Andrzeja l(uszę . . Sp. 
brat zma11lego Wojcfoch oraz śp. Andrzej 
l(uszai mogą być wz.orem tu na obczyźnie, 
iaiko gorliwi:1 Pol.aicy. Oż:yw: 1·eni nadZlieją ! 
lepszego losu. naszej Ojczyzny, ~r<wowali f 
zawsze wśród na•s i ni,g·dzic ich nJ.e braklJ. 
2yli. D•l1JJ. daJ!eko od naszej Ojczyzny z tąi I 
nlJślą, ab:-,.' kośc i swe złcżyć w loin~e swej 
łHatk i ~~i. ~ej; ale śm~ierć w~zesin~ . 
oowatila idi .•. nruszą spoczą.c na te1 obce1 
Tiemi N. o. w p. Zaws.ze wasz. 

Gerthe. Tutejsze Bra'Ctwoi Różańco
'Wlc dJsyć p.omyślnfte się rozwija i uirządza i 

w. aiediz.1elę, dnia 29 paźdwei:inii1ka1 ~roczy- i 
oo~ p-ośwnęcenr.a nowej ch0rągwi. I 

Ewin~. W S.J;>rawczdainiu o wybmach 
41 dlQ·rom kośc.iielnego pJdaJrlJO mylnie na-
r.wiis.ka. Do dozoru kościcline~o zostali· 
'W'Jfbrani: Dr. Dham, Hill•bra.n<l, Kowal- l~ 

, l(urek .i f raiaelk. 

„Zj1dn1czenie zawodowe polski•" 
-,dało naetępuj~cłt: od.•zwę : 

(Cq Głszy). 
Wszędzie tylko zarobki ~uyć si~ s\a

rajĄ panowie kapitaliści. 

W Polsce: w Prusach Zacho4o.i:h 1 

W. l(s. Poznarflskiem robotnik zar..abia nie 
wiele nad jednę markc dzionme, tł za ten 
tak marny grosz ma utrzymać i przyv-
dz,iać liczną nieraz rodzinę i siebie samego. 
Robotnik fabryczny wedlu" statystyki nic 
zarabia ·Więcej jak 2 m. 80 fen. do 3 m. 80 
fen. dziennie. 

Zamiast poprawiać zarobki, obniżaj, 

je panowie kapitaliści. jak to wykazuje do
bitnie statystyka bochumskie"o towarzy
stwa knapszaftowego, wedłu" którego w 
roku 1900 w najwyiszej ( 13-tej) klasae za
robkowej było 68,255 górmków, a roku ze
szłym tylko 30,397. Tak dalece l>OKOrszy„ 

ty się stosunki zarobkowe robotników I 
Zarobki robotników coraz gorsze, lecz 

kapitaliści zawsze te same lub jeszcze wię
ksze iak dawniej chowają ~ski db ldesze
ni. f'abryki wogóle placą przecietme 8 do 
10 pr-0cent dyw11dendy roczriie a są ~ takie, 
które mają po 25 i 30 procent i więcej. 

Cukrownia w Gnieźnie, w której robo 
tnicy tak bardzo walczyć musie!~ o kilka 
feinygów dziennego dokladku, płaci w roku 
bieżącym 16 procent dywidendy, 22 spół
ki akcyjne ~ómicze miały razem 70 miliO
nów marek czystego zysku, czyli prze
szło 10 procent od włożone"° kapitalu. Je
dna z fabryk bawarskich pla:cila rok rvicz • 
nie 8 procent dywidendy, lecz -nie wypla
cata wszystkiego zysku, który niebawem 
wzrósł d~ pięciu milionów. Akcyonaryu
sze postainowih tedy te miliony rorox.ielić 
pomiędzy siebie, lecz nie ja.ko zysk, ale }a.

ko nowe akcyc, by zaimydlłl·ć oczy robomi-
kom. · 

Wszystko to 2rosz potem . i krwi'~ ro-
botnika oblany. Ale r~oma i nogam·• bro
nią się kapitałiśc1 przeciw ustawiie, która 
°"raniczylaby czas pracy d.\a robolników 
fabrycznych na 10 godzin dz~ennie, a dla 
robotników pod ziemią na 8 god'Zin. 

Swieżo odpowiedziano od stolu rządo
we~o, że l0-c1-0 iOdzinneio dnia pracy dla 
robotnPków fabrycznych zaprowadzać nie 
można, bo przemysł by podupadł I nie o
placalby się. Jest to nieprawdą, gdyż ro
botnicy wskazać tylko mogą na wielkie 

zyski pra'Cooawców, które same w sobie 
są najlepszą na taki wY1k,n~t odpowidzi~. 

Także w uchwalonei gw\ieżo ustawie gór
niczej kapitaliści przy pomocy c~ntrow

ców potrafili usunąć przepis, który miał o
graniczyć "órnikom czas pracy ze w.zgle

dów zdrowotności. 
Występując przeciw ogranicz-eniu cza-

su pracy ka.p1ta1iści - nre śmi1ejcie si~ dro
wie - stam;h „w obro111ie wolności robotni 
ka". O oblu<lo ! Twierdzili oni, że ograni 

czając czas pracy ukróci sie wolność oso
bistą tych robotników, którzy pragnęli
by ( ?) dlużej pracować, by wi~cej zarobić. 
Tak w interesie w swej kieszeni, by rnódz 
dalej wyzyskiwać rob-0tnika wołali kapita
liści - ci sami kapitaliści, którzy na ka.
dżvrn krnk:u ~tarai::\ sie ooehrać wolność 

· Tak tedy górnicy w obwodzie westfal 
sko-nadreńskim pracują dalej po 9 do 10 
godzin dziennie, na Lużycach i na Sląz.ku 
po 12 godzńn i dłużej, Robotnicy fabrycz
ni prawie nigdzie niżej 12-tu godz.rn nie 

pracują, a o trochę przerwy śniaidaniowei 
i obia<l•owej ciężkie stacz ają v.ralki. 

Zatem do organizacyi, druhowie, bo 
w tych warunkach tylko ona jedynie wam 
pomódi; może, jak na to liczne są dowody! 

Sw~etnie wykazuje także sposób my- 1 

ślerna kap italistów przemówienie pe" m:g0 I 
robotmka na jednym z odbytych tymi dnia- ,t 

mi robotnicz ych wieców polskich. Mów.~a 
opowiadał, jak trudną jest agitacya, ponie- i 

waż więksi przedsiębiorcy wprost wro~o 
zapatrują się na związek polski, a jeden z 
n4ch, p. P., wła~ciciel wielkiej cegielni, 
wręcz oświadczył swoim robotn 1kon; że 

jak który wstąpi do Związku polskiego, to l 
go w miejscu zWQlni z p··a.cy. Co lOrSZii 

Jtoiiob»o ·~ pa.i P. sw<>łm ludziG111 re· 
lll•ym ~je •boa>'WłlĆ i c.ayt~~ aa-
zety lfPh~. 

Druii mówca u~pełma~;: przemf>
wienie ~erwn~o dodał, ie ran J'C'WM-
10 wybrał sie na Cłiitacy=l, zabraw~iy z 
sobą p.rkc: pism połsklch ~tern rosdan'ła ica 
pomic:dzy polskich robotników. 

W dro<lze spotkal "o Jeden z 'f.1 i~k

szych zedSJębiorców i zagadnął ~łcwa
mi: „Co to dziś za świat przewrotny! da
whicj robotnik szedł z łopatą pod pachą, 
z karbanem na karku, a dztś "azety rozno
si1. napędza robotników do towarzystw, 
do związków, a to prawdziwa pomiana 
świata!" ·_ „A tak panie" odpowmedział 
mu zagadnięty „dawniej smagano robotni
ka za cieżką pracę. a dziś, gdy sie okaże 
Potrzeba, to może niejednego panka lupnie
myi. 'eicz nie lopatą lub karbanem. tylk-0 
oś,·r· ,ta, świadomością, Jednością, karno-

ści~"· 
Ta obawa i strach kapitalistów przed 

zawodowemi orianizacyami rob<>tnicze
mi, nienawiśł, którą do nich pałaią, są naj. 
lepszem poleceniem, najznakomitszem 
świadectwem dla działalności or2anizacyj 
zawodowych. 

Nieśmy zatem kaganiec oświaty. dru
howie, od Jedneio domu robotniczego ifo 
drullie~o. szerzmy myśl polskiej organiza
cyi zawodowej ,by szere"I nasze potężnia
ły i byśmy skutecznie oprzeć się moilł 

wro2om naszym. 
N~estety robotnik p.olski zwlaszc::za na 

obczyźnie ma jeszcze więcej wrogów, jak 

ich mają robotnic-y innej narodowości. 

Prócz kapitalizmu występującemu prze
ciw robotnik()m jako takim, ma robotnik 
Polak jeszcze wrogów, pałakożerców, któ 
rzy występują przecriw niemu także jako 
Polakowi, prai{nąc mu byt podkopać ł 

chleb odebrać. 
(Oiąg da•lszy nastąpi). 

&2LJ_ 

Ostatnie wiadomości. 
W Ie d e ń. D-0nosz1t znów, że pono· 

wne mianowanie barona f ejerwareiO pre. 
.zesem ministrów ogłoszone zostanie w 
czwartek. 

W a r s z aw a. W 13 cukrowniach 
pbernU warszawskiej strejkują robotnicy. 

Od Redakccyi. 
Pan Jan Koperski. Mimo najszcz~r

szej chęci tym razem nikt nie mógł przy
być. Uczynimy chętme przry i·nnej spo
sobności. 

Od Eksped}'c~i. 
Pan Jan Michałek w Alstadeu. Prosi

my nam donieść, w której sruli wiec ruie
dz~elny w Alstaden ma się odbyć. 

Baczność druhowiie w Schamhorst l 
Nmiejszym daje suę do wiaidomości, iż 

w 1 nliedzielę dnia 22 bm. iodbędlziie s.iię z;wy
czajne PoSie'Clzenie o g·odz. 5 po poł. na 
sa1v p. Haanke, zatem prkJsi się druhów; 
aby Sliię licznfo staiwHi, gdyż malilly bardlw 
ważne sprawy do zalatwiem.a, cJi się ty
czy naszej zabawy. Tak samo pros.i się 
Rodaików, którzy są SokOlfiO\.VU przychylni, 
aby na wymiendone posiedzenie przybyli. 
Wydział .zechce się godzinę prędzej sta
wl:ć. O.oście mile w~dziaim, . CZ\olem ! (2) 

Jan Czerwiński, sek r. 

Towarzystwo św. Wale~tego w Wanne 
W rniedzielę , dnia 22 października o 

godz. 7 rano przystępuje tow. wspólnie do 
I(10munW św. SpJsobność d:o spof\v'Jedzi 
św. w sobotę poludrniu od godz. 4 i w 
rnieidzielę rano. Prosiimy szan. czł.:>·n
kóiw, ażeby się 11.cznie dio sp1owiedzi i I(1J

muntili ś\\r . zgmmaidzil'i. Zarazem zwraca
my uwagę szan. panom chorążym, ażeby 
Sl'.ię nai swój czas stawili z chorągwją. Pro 
simy także czJ.onków, ażeby każdy czło
nek przystąpil z oznaikiem do K •mIJnii św. 
O 1iiczny udział czto1I1ków pros: Zarząd. 

Bractwo Różańca św. w Witten · 
uwiada1m"a swe , Siostry, iż ' przysztą 
niedJzielę o g..:xlz . .08 przystęp-0wać będziie
my wspólnie do Komunii św., a zatem u
prasza. się wiszyst~ie Sliostry Bractwa te- I 
go, .aby się jak najl\c.zniej zebrały dlo spo
wjedz.11 ~dyż będzie pc•lskl spowie<ln1iik. 
(1) PrałoiJona. 

Jlractwo Róiricowe w Gerth• 
id<mosi wszystkim Bra:com J Si'O'Strom, f6; 

linia :49 października obclibdzi;iny 3 
•~6 poh'~onia eho~~ nia le · · 
wszystkie Bractwa Różańoowe, z 
brwu dokladnych adresów, tu n• t~ 
miejscu jak najuprzejmiej zapraszamy. P~ 
simy tak te Bractwa~ Towarzystwo, któ
re zaproszcnfa odebraly, jak i wszystJde. 
które zaproszeń nie otrzymały, abr' 
nas ~wą obecnością zaszczyciły. Uroc~
stość odbędzie się na wiełkliej sali p. SOk~
lainda w Oerthe. Bliższe szczególy będf' 
Jeszcze we ,.Wiarusie Polskim" oglosz-OCM. 

,-

Tow. błog. Bronisławy w Wlemelhausm. 
Dnria 29 października od.będzie się na

sza jesienna zabawa .i to zamkn~ęta. Czł-Oos 
kOIWPe zalegający ze składkami , m~esi~
az·nemi, wfonnn się przed czasem uiśC1ć ina
czej nie mogą brać udzialu w za~i. 
Rodaey nie będlący czfonkaimb, a chcąc •
dzfial wZ\iąść w zabawie, winni s(1ę prz.cill 
czasem dać zapisać na czlonków. t• 

lgn. Ratajczak, przewoda. 

Towacz. św. floryana w Gelsenkłrcłlu 
dbnosi swym członkom i wszystkJim ~o
dak()m zamJieszkaly:m w Oefsenki'nch.eia i 
okolicy i także ·nam życzl~wyim towiarzy-
· stwom, iż w n:':edzieJię d1r11la 29 październlika 
o godz. -4 P'O irot obchodz~my swą jesi~ 
zaba!W'ę na sali p. Ekermarnna, ul. Otuli~ 
str. nr. 21, p{)llączoną z koncertem, tea.t~ 
i tańce1rn. na. którą się mi1le1 zaprasza. 
(2) ·Zarz-... 

ALSTADEN! 
W mect.ziielę 22 paźdz:iemika o iJłCi'i. 

~ po pol. polsikie nabożeństwo z kaizania» 
a zarazem poświęcenie fjgury św. Jerze
go, patrOTha na1Szego towairzystwa w A1-
sta<leni, na którą to uroczystość zapra.M• 
si-ę Polaików z Alstadeni i okofa.cy. Pa n•
bożeństwlie zebranie. Gośde m Re widzia
ni. „ 
Za~d Tow. św. Jerze20 w Alstade11. 

Koło śpiewu „Kalina" w Hillerheide . 
Jak iuż członkom wiadlOUno,, nasz cz:~ -

neik Marcin Kędzia wyprawia w n;1cd2iełQ, 
d!llia 22 października swoje hn,ó.eniny, na 
które. wszystki'ch czlon!ków Kolai ś~ew• 
zaprasza na sailę p. Mecklirughofa o godz . 
4 po poi. CzlooJmwtte zalegający ze s.kl.ad
ikaimi, niech je uregulują, bo zebrainJie ~
d1.l' e się w tę samą niedzielę przed! poln
diniem o g()'d.z. 11, więc .czlonkowń.e powift\
ni się wszyscy na zebran.i.e staiwić. Roda
cy, którzy by chcielli. przyjść nai sal~ pf> 
pvil. muszą s1~ dać przed {)!Ołlu<lniem wpisać 
dlo1 towarzystwa, oo goście nie zostanl;\ 
Wcale wpuszczeni, tylko cz:lonJmwDe. Za
baiwa; będztie zamknięta. O JŁczny udz,iał 
prosi Zarząd. (2) 

Bractwo Różańca św. w Essen. 
. W niedZiel~ <Lniai 22 paź<lziern.ika Prl.:Y

stepuie Bra~ctw Jl podczas Mszy św. o 
godz. 8 wspólnde do KO!nunJi św. w ko
ściele św. Gertrudy. Sposobność dio g.po
w):ledzi św. jest w sobotę po poluidruiu i w 
nó,~ielię ran'O, P-O po<luidntm o godlz. l~ 
nabożeństwo i kaz.a:Rie polski·e. Upratsza 
się wszystkich cztonków Bractwa o liczny 
udzia~. (22) 

franc. l(arlikowski, sekr. 

Towarzystwo św. Szczepana w Rauxel 
oznajmia swym szan. cz~onkom, iż w nie
dzielę, ·d~·'a 22 bm. o godz. 4 POI pot na salt 
posicdze!1 -0dlbędzr.c się kwartalne walne 
zebramie. Porządek obrnd jest następują
cy: 1. Otwarcie zebrania. 2) Spraw,nda
nie sekretarza z ubiegtego zebrainna oraz 
obchodu rocznicy. 3) Sprawozda rni•e re
wzorów kasy. 4) Sprawozdanie biblitote
karza. 5) Wn1osk'. Czlonkowie winrni· się 
stawdć o godz. 20 po pot. , ponieważ są 
:vażn.e spra\YY do' zalatwie.Il!ia. (2) 

Zarz=łd. 
Uwaga: CzłoinkJwie zarządu wi1rui': 

s J ę sta\\f. ć iak najliczniej. 

Wiece „Związku Polaków". 

W Langendreer o godz. 4 po pofod.111.iu w 
sabi p. Knippinga. 

W Essen o gJdz.~ 12 w poludnie w s.ali 
pana Van de Loo. 

W Ewin& o godz. 110 przed poludniem w 
sali P. Kloot (zaraz przy koście.te katoU 
W Alstaden o godz. 11 (zaraz po Sumte>. 



Baezaośe! IJaeznotie! 

W zupełnej- Wf przedaży 
n S. SZAnATOLSKIEGO w 1'1arxłoh, 

- t' Jko uliea Cesarska 2~5 
sprzedawane bQdl\ w tym tygodniu 

tylko •liea lai1erstrasse ar. 295. 

ubrania i paletoty dla mężczyz-n, żakiety oraz ubrania i obuwie do roboty 
~ po bajecznie tanich ce•aćh. e I 

· S. SZAiłlATOLSKI w 1'1arxloh, 
Cesarska nr. 295 

Donoszę wszystkim krewnym i zna
łotmym, iż w sobotę dma 14 paźcL~iernika 
„a:snęla w Painu po ciężkich cieni'eniaich 

patrzirnna św. Sakramentami moja SZ\Va
>gie:rka, 0J1n.ai członkai Tow. św. fozei<t. w 
Res se · 

ANASTAZV A GRABOWSKA, 
~ domu Oaitikowska.· Pogrzeb odbył !tie 
d2ilś we wtorek dnia 17 października. Za 
udziaił w pogrzebie wszystkim rodakom 
8k:fadam serxletczine Bóg zapiać. 

Antoni Augustin 
iw Erle-Mćdidiefa.Ob, Kronpri11lZenstr. ,~· 

WIECE ,,ZJEDNOCZENIA ZA WODO WE
GO POLSKIEGO" 

odb~dą się w n!eid'zielę, dnia, 
22 października : 

W Brambaner po potudiniu o godz. 30 
w lokaih.Ii p. Wiele, przy stairej ki01'01t1ii. 

W Ueckendoriie po pot. o godz. 4 w lo
kalu p. Seres, ul. BiH01wstr. nr. 16. 

W Dortmund po pa-łudmiu o godz. 5 w lo·-
kalu p. Jankowskiego ul. Betenstr.; · 

W Langendreer po p0.fu.d1niu Q g()dZ. 5, lo
k.al będzie późnJej ogłoszony; 
~ Marten po polud!ntiu o godz. 3 w lo

kalu p. Speclhta; 
W Altenessen przed polUJdn~em o 117~, w 

Jo:kafu p. Saala, przy kośóiele ka:tol. 
Na porządku dzierunym: nowe prawo 

górnicze, obór kand,ydatóv.ri do wydzia
iów rohotndczych,1 sprawy robotflików fa1

-

bryczmych i innych zawodów pracy. 
Licz.ny t1dzial Rodaków w wiecach pa 

ta.dany. . 
W f reisenbruchu plO pol. 0 1 g-0dz. 4 w 101-

kalu p. Oferbek przy ut. 130chumskiej 
dla kopal1ni E:iberg u Eintrncht szyb II. 

W Hołsterhausen po pol. o godz. 5 w 101-
kalu p. Syilwestra Kraft'ai, przy ulkY 
Ho1rststr. 35. 

W Langendreer o gcdz. 4 po pot. u p. Knip-
p,inga. 

„Zj~dnoczenie zawodowe polskie". 

Wiece ,,Związku Polaków". 
odbędą się w .nied:'.llidę, 1c\nia 

22 paźd1Jlernlka : 
w·eutmk~-o giodz. 4 PIO! pol. w saili pana 

Rekk, ul. Wannerstr. 110. 
W Altenessen o godz. 4 po pot w sali! p. 

Józefai Saal (Kirchstr.), naprzeciw ko
ściola św. Jaina. 

W Scharnhorst pod! Dortmundem D ·g'OCi'Z. 
05 po poi. w lokalu p. tlamke. 

W Gerthe w sali p. Soke.Iand o giodz. 04 
po pol. 

W l(amen o godz. I po poł. w sal1i p. Oórtz, 
ul. Bahnhof str. · 

W Bismarck o godz. 04 pia p0l. ·W sal~ p. 
Waltra, ul. W~lhelmstr. 

V Oberhausen o godz. 12 w poludn1e Wi 
sa'li p. K.dltera przy NO!WYID ryruku. 

Firm a 

W Gahme,n pod' D01rtmundem w, sali p. 
Dickmainna o godz. Yz4 PIO' po~. 
W Meiderich -0 godz. 4 po poł. w sabi p. 

ulica Kaiserstrasse nr. 295. 

f9S'"' Interes załeżony r. 181~. 
Mismahla, ul. Kurz.estr. 14. 

ZWIĄZEK POLAKOW W NIEMCZECH. 
Uwaga: Plisma polskie upraS'za s;~ o 

p:owtórzenie pow:yższyich ogloszeń. Na porę jesienna i zimo ą 
Baczność Rodacy w Hochfeld ! 

sprzedaję każdego rodzaju obuwie zimowe, od naj 
zwyklejszego do najwięcej eleganckiego, zna.nej od 
ltt dobrej j&ł.kości, po cenach najtauszych. 

Delegatem jest druh AntJoilli P!ietrzak, 
tfochfeld, Reichstr, 12. Mężem zaufania 
Jut:'usz Czarlińsiki ,Iiochfellid, Fei1chernstr. 
6; mężem zaufania: T:omaszi StanislaJWski, 
łi-01chfeld', łieerstir. 84; dla Atrop: fan Jan1-
<ler 7/2; dla Rheiinhausen Mikola1j Dorsz, 
Manienhof 76; dla Carnap.: lgn.a1cy Kup• 
czyk, Spi1chernstr. 115. 

Partya okolicznościowa 
„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Polec&m mój boga.to zaopdrZOI!f" 

skład skóry na po
deszwy i wierzchy 

jaka teio w-,lu~o i'H.Urn r.od~8 wy. 
4!hole , y po1U ;i~ miary wsaelkia 

Wittem Htea 

ca.1 : 
Dobrze 

tanio! 

" o d~mskieh IJantofli sukiennyeh 85 
z podeszwą ze skóry 

iii para. tylko fe. - · 
Stały skład 

ruakich i niemieckich 
&lC~S'F 

k~ideJ wł.elk•ti~i U.ażd"J •ielko~ł'i. 

Dobrze 

t nlo! 

obuwia Karol B~ll ·om, 
Oberak 4. Oberslir. 4. 

. ;' 

5 dzie· cząt 
poazulcuj~ od 1 H:s•opada. 

ul. Dwo cowa 71l tlerne, 
Specyal1ość: nleprzemakalne but 

Babnbofstr. 7 4. 
I trzew. d1 roboty. 

Andryszka, tiolsk.-t strĘcza.rka 
w Bruc.hu, 

- . ~ 

Bacznoś, Pola ~.v w Bruckhausen ! 

Szanownym Rodakom w Bruckhall.!Cn 

i okołłcy donoszę, iż od pierwszego paź. 
• C dzierniJm przeniosłem moje krawlectwo 

, I wraz z całym składem materyJ z domu 
o 
~ przy ulicy Zielonej ( Griinstr) do mojeeo 

ut własnego budynku przy ul. Albrechtstr. nr. 

E 27. Jak dotąd, tak i nadal staraniem mo-= Jom będzie wszystkich mokh odbłorców 
C jak aałtepiej zadowolić. 

Z uacunJde.m 

Adam Sio , Bruckhauaen 
od patdzlenlka przy uUcy

Albrechtstr. :n. 

~ . !„ · Interes założony r, 1872. ~~ 

Rudolf- b 
właściciel • Gerber, 

Kamen, narożnik ul. Weststr. i St.:hulstr. 
Najstarszy i największy w Kamen inter~s specyal. 

Eleg. garderoba dla panów i eblopeó .v . 
Pracownia ubrań podłui Jnlarr 

przy KWarancyl za dobre leżenie. 

Wszelka garderoba do roboty. 
Specyalny oddział 

OB.II I 
dla pafl. panów, i dz!eei tylko · do&rej i trwa!e~J 

jakości, po cenach bardzo tanich. ~ 

Schul1warenhaus 
Gebr. Dirseh, 

Eerne 
ul. Dworcowa 162 Bahnhofstr. 162. 
Najwięks,;y i najtańszy dom sprzedaży 

dobrego obuwia. 
Codziennie nadchodzą przesyłki obuwi& 

aimowego; buty do roboty, trz~~iki do 

roboty, buty do ja.gdy po bez konkuren-

eyjnJe tanich cenach. (1-10) 

Za druk, naktad l redakcye od imWiettziatrrr A n t o n i B r ef s ki w Boclttttń. -- Naitlae'm l ctólelllćattii WY'dnniłćtwa ~.Wla t1i!a Po1s1ctet<>11 w BtJChtitt\. 



242. 

Ccdzier.n. p1su10 lud ~we dla Polaków oa ohCZJźnie, poświęcone oś dacie oraz spra om narodo vym, polityczn„'m i zaro tOWVm 
" -- ........... 

Wychodzi codz1emtie z wyjątkiem dni poświątecznych 
~rllellplatn kwartalna na poczcie i R listowych 'J.Tynosi 
1 ~r. 50 fell., a z cclJrnszeniem do domu 1 mr. 92 fen. 
„Wiarns Polski" zapis:: uy jest w cenniku poczlc\vym 

pod znakiem „t. pol 11iscti" nr. 128. 

Rodzice pol~cy ! Uczcie dz eci swe M\v l'v 10 pr le~1\\ 11yt.:h. Teraz za1Jra•t glos 
m6wlć, czytać i pisać po polsku! Nie jest 

1 
dh. And. Pietrzak z Lmlenhnrst ,j d:zięk:J- \ 

I wal \\' ieoo\vnikom i Rod~vlrnm w łieac11, 
Polakiem, kto potomstwu swemu zniem- że tak dz(.elnie pracuj:.1, zachęcat, aby w 
ciyć się pozwoli. j pracy nie ustawa!\ tyllro czł'01nków d:) 

.1_..:2...-~~=i=;ao<::~-=·===- "'!=z=~ I „Z. Z. P." pozyskiwali, poczem przewodni-
~ . :zący zamkllął wiec sławy ,,Szczęść Bti- 1 

2 
· l ze ! Druh. I 

li A~itatorzy socY.alistyczni uderzają na I 
CeRtrowcy przyznają się obecn1e do ha- „Wiarusą Polskiego". 

katyzmu. I lI·.:ercn. Wniedz·ie!G, dnia 15 bm. o:d- I 
,,Kathol1sche Rundscha:u" nazywa się j bylo się tu zebrallie stareg.o, sccyaLstycz

,,.:smo Jajczkawlików pozn. p1pwincyi. I ·ncgo . .ferba:11du". Na zebrnrn.u tern" prze-
Tytuł wprawdzie katoLiok,i i katolikami są mawdal socyalista Je:ntscihek i vglosil, ·ż 
ai1, dla których pismo to jest przezna·cz·o1ne, dla Polaków będz.1e mówca w po1lskim ję -
ale kierunek jest na wskroś pcgańsk,i 1 ha- zyku przenmwiał. Tern zadekawieni p-01-
katystyczny, dążący do wytępi·eniai w szy- śp i eszyU niektórzy R.adacy na to zebram.i ~. 
stkJego co polskie. Pil1sm'0 to o.dznaicza si ę O~v socyau'sta Jen tschek zaiczął wychwa-
hakatyzmem, ~~orszym od blatów prote- łac pod niebiosa niem iecki fe rba1nd dowJ-

d 
. ) 

stanckiclh. U<'.vydatnia' to się w każdym ząc. ze \\ szyscy Po.tacy p<Jwfomi do nie-
artykwliku. W ostatnim numerze z powo.- go należeć . Zabrnł też glo.s dh. Pietrz::tk 
tu wyboró\v na S !ązku, nawotuie ono Cen- z Li.nd e_nlm rst i przedstawi! Rodakcim, jak 
tro"Wców do polączenia s·ię z hakatystami to mern1eckie ferb rundy si ę z Polaka1ni1 01b -
i wrl~c z. żydami\ lil'beralami, pr-0t estanta·- chodzą . SkiOrn mamy wlasną, oirgani-
mi mzma1tej barw y p0Hity1czn ej i poldo... zacyę, to jest „Zied11101cz e111iie zawodo1wc 
hnemi1 żyw io łami przeciw kati01lickim P o·- polskie" , więc P 81wmniśmy \nzyscy do 
laikom. Dalej slawi komisyę kolonJi.zacyj- w~asn~j organiizacyi naileżeć~ bo do n1i•e-
·~ i g.n~ewai s( ę na prismOI ,Kathoilischcr n1Jleck1ch ferbandów tylk·o n1' 'emcy należeć 
We21Weriser", niemiecki ,,Przew()ldnik I(a- mogą. Pwsil dh. P ietrzak, aby so·cyalist:t 
iol~ki" , ż e i nadal p11sze Inowroda-w a rnie Jentsz.ek stawił nam di01WXldy że z. z. 
~t. p" . b . ' " JJvaen - czy Judensalza. · me rom robotnlika. Jło1zgoryczony 

Tak wygląd'a katobicyzm n<).W10CZe:S- t~m ~·ocyalista J entszek dowodów rnte p0-
~ycla centrowcó\\'.. s1ada1ąc, wpaidl gwalto1wnie na ,,Wiarusa 

'felegramy~ 
l( a P s t a d t. W południowo-zacho

aiej Afryce łmtentoci zabilł 47 żołnierzy 
•ie•teckich i zabrali 15 wozów. Głoszą, 
ie lfendr& Witboi chce przedrzeć siię na 
'°łudnie i uderzyć na Morenię. 

To k I o. Pancernik rosyjski „Pobje
•", który podczas wojny zatonął, został 
ll'y4obyty, zreparowany i oddany do u-
iJtku. , 

B r u n ś w i k. Ośmnastoletni chłopak 
łraalce zastrzelił 2 córki kupca Haars'a, 
„cze• sam stawił się na policyi. 
ll!!!!c ___ , __ z _____ _ 

t'olaey na obezyźnie, 

Wiec w Heeren 

a )Or~kJi „Z. Z. P ." odbyl s'/ę w niedzi1el~, 
~lai .15 bm. Dh. Pietrzak i0ma.w ial n 01Welę 
!orn1:czc.1 i wykazail inastępn11e , że Polak 
~Ylk10i <liOI polskiej i0rganizacyi1 •należeć mo
ae. Że zaś ,,Ziedn. zaw. poi." szczerze 
'ra~uje , tegio dowodem CzerstK, 
tdz1i.e „Z. z. P ." p J·sz ło z pomocą, choć 
~Odacy tamtejsi byli w o rgarni1z.acyach Olb
cych, któ re robotników polskj:·ch !ha111iebnie 
tdradzi.1 ly. Na krundy datów do wyidziałów 
1Ubotn1iczych zostali wybrani dhdh. Mar:i. 00:wa 1 Fr. Wacoowiak, -01bydwaj db 
0Pailna „I(oo1igsborn IL" 
. Teraz przemawiaJi druhowie w spra
~~ 1>0dwyższen1:..a składek miesięcznych. 
e egat dh. Marcin Oorwai był za tern, wby 

:klaidki. miesięczne podwyższyć na 30 fen. 
~!OO'<lln:.l()wo 1i aby na1sz; org.an częściej wY
~z ~Ul; dh. Pawel Narwrot ruby podwyż
st na 20 fen. tygodniowo; dh. Jrunkmv
'fr~ aby :na 30 fenygów, 1i aby oo ty.d2iełl 
sz chodz1l n:asz organ. Przemaw,ali je
A.i~e za. , P'D?'wyższeni~m skfa.dek dhldh. 
W · Sohslcl, Bart. Pietrzak z tteren. 
n~ZYscy oświadczy1l1 si~ też za tern, a:by 
uto~ vrgan .ieZlęściej wych-Odzńł. DruhOi'Wie 
za 2Yfi rezolucy-ę, w której 01Wiadtzają się 
na rdwyższeniem skladek miesięcznych 
na .20 mr. miesięcznie i1 za wydawani\ettn 
sz~ 1organu oo tydzieft. Jy!Jro 4 dru· 

Po lsik:iego", ·i chc!;at dowieść. że , Wfarus 
Polski" niiema racyi w sprav5y ,,Z: z. P." 
się mięszać. Wyn~ka z teg;o tylloo1 to że 
że „Wiarus Polski" wlaściw1i'e i skutec~nie 
rohotnlika broni. Mówrn dalej p. J., że Po
lacy z ojczystych strrnn na obczyznę przy„ 
bybi, bo w -0Jczystych st rn:-ia:e(h ·niie mic.H 
orgain.izacyi, mówH, że „Związek wzaje
~nej yomocy" w Byt-0imiu n1a O. S1ązJrn. 
m~ me zdz iałał w sprawie robotrnczej, 
więc Polacy po1w !111ni wszyscy do nJi.emteie
kieg~ zw1iązku należeć. Skrytykował sJ
cyakistę Jeintszek'a Rodak Andrzej Pie
trzaik z Li rndenhorst i zapytal się mówc.y, 
czemu n!l e wymienia dowodów, że „Zjedn. 
zaw. poi." nie pracuje ze skutkiem, kiedy 
sam Jentszek powiada, że ,,Z. z. P." 
także swych prze<lstawic:: eli do kromisyi 
siedmiu" wys.lab. 

R<xLacy nast przybyli nai ·Ohczyzltlię z 
pmvioidu antypolskiej pomtyik i rządu 1 

sprzedawczyków we własnych szeregach. 
P. P ietrzak pmviedzial w k.ońcu, że kkidy 
J entszek niemiecki „ferband" taik bardźo 
kocha, t J. n(•ech w nim z,ostairnie, ale my PD
Iacy pójdz·iemy wszyscy jak jeden mąż do 
,.Zied,noczenia zawo dowego polski.cg.o". 
Patrzmy R·odacy, jak pracują s c,cyaibści ! 

Druh. 

Werne. Szan-0w,na Redakcyo ! Wy
gnany z pracy w Saksond, przyjechatem 
zai pracą do W estfa~ii i pracuję WT J:Gopal11Ji. 
Zrob.tlern to smutne spostrzeżenrie iż tu 
aini storwa1rzyszeit11ia, aini „Ziednocze'nfa: za
WIO<lowego. polskiego", ani „Zw.iązku Po
laków", a p.olską gazetę naturaLnie też tyl
kloi tu Iii o.widzie z:na!leść można. Pytałem 
~~ niejednego Polaka, gdlzie jest zorga· 
nrz-Ol\Vainy. Odpoiwiada: w starym fer
ba1ndlzJie", lub „gewerkferajnie" ! Pyt~lem 
się, czemu ruesą w polskim związku, na 
co odpiowti edzielli, że polska: org.ani.zacya 
tam wcaJe nie jest z:aprow.aidzlOna. W ten 
sposób wabią naszy,ch Rodatkówi agt;itab
rzy niemieccy dlo ·obcych stQwarzyiszeń 
;,ferbandów;". 

Dlai dobra sprawy p.oJsikiej napisalem 
powyższe z zaufaniem, óz Szan. Redakcya 
zroi~ resztę. 

(Co w naszej mocy, oczymmy, aby 
w~ród tamtetszpych Rodaków rozbuduć 

Pobki"', 

dn..:ha 1w.rodoweg-01• Prosii111y· o częstsze 
wiadomości z t:rn:.tcj elwlicy. Red.) 

Traktc1t pok oj ;wy 
podpisa.ny obecnie przez 1nJuar;.::lIQ rosyj
skieg-0 .. i japoi'1skiego. 

Bi11110 Reutera <Jgłosiło tekst trnkta
tu poko.jOlwego rosyjskq-japof1skiego, któ
ry w kilku punktach brzmi odmiennie od 
\\ yciągu, ogloszonegb w dniu 6 września. 
. Art. I. snvierdza przy1wrócenie p·okoju 
1 przyjaźnii między panującymi państw' i 
poddanyrrl/i obu krajów. 

Art. II. uznaje przeważające prawa 
Japc1n.~1 mu I(ar eft, ale pos tanaw1a1 że ro-
isyjskic p rzedsiębimstwa na I(o;ci mają 

te ~aime praw a, co przeds iębiorstwa innych 
panstw, a nadto, że celem unikni ęd'a nie
porozumień, oba pal1stwa z,obowiązują si ę 
na grarnia.;r r.osyjsk01-koreańskiej n~e wy
da~wać , żadnych zarządz efl woJslmwych , 
ktoreby mogly zagrażać bezpieczef1stwn 
te ryitoryum rnsyjskiego, \YzgJędnie kore
arlskiegi0. 

W art. III. braik posta:now ienia że pra
wa wszystkich osób pry:watnych' i tow a ... 
rzystw "\V Maindżuryi pozostają rnienairusz.o
ne. A:tyk~t ten brzm~ : Japo1I1ia L R'Osya 
zo~wnązuią się nawzajem Mall1:dżu1ryę zu
p~tn.1e równocześnie opróżnić, z wyjąt
loem terytoryum, dz1i erżawic1nego na pót
wyspie 1ta Jtuńskim. Mandżurya, nbsad'za
na: obecnie przez wojska rosyjskie lub ja
pońskie, z, wyjątkiem porwyżej wzmian,
kow:aneg101 terytoryum, mai być zwróooin~ 
Chinom. 
. Art. IV. Rosya i Jap-0nlł.a obowiązują 

suę nawzajem nie stawtiać trudnośc1i wobec 
zarządzeń Chi.ni, dl()tyczących wszystk\1ch 
narodów, mających na celu podintiesienie 
ha'llidlu ii przemyslu w Mandżuryi. 

Art. V. postanarwiai, że rosyjski1e prawa 
dzi1erż.awy Portu Arthura, Dailnego, ·oraz 
obszaru lądo.weg0i i wód przyległych, prze 
chodzą w zupelnośd na Japondę. 

Art. VII. zajmuje s\:lę mzdlzialem ko
le;i maindżurski·ei 1 postainaiW1i'a, by J apo1111a 
na swej części sama klierowata ruchem. 
Obu str.:mom ma być przyznana zupełm 
\VIOl1ni0ść ha1I1dlu. 

Ostatnile artykuły traktatu pokojowe
go zastrzegają, że Qlbru państwa kolei w 
Mandiżury1i używać będą wylącznie w ce
lach lhandlmvych i przeruystowych. Na 
Sachalinie obowiązują się J,ba państwa n1e 
\vzno~!'c twiterdz, ainli w!Ogóle budowli woj 
sko:wy•ch. Inne artykuły ,dl()tyczące praw 
~o~yis~ich. poddanych w poludru:owej czę
sc·1 Sachalmu, rybołostwa i żeglug1i na wo
d~ch w schodnio-azyatyckich. 

Artykuł XIII postainaw1iia , że o ba pań
stwa wyplacą sobie wzajemnie wydatki 

• • • I J 
pomesmne .na 1enców w ten sposób, że Ro~ 
sya wyplaci Japc1nilii wyn/lik ającą z ob lt:'
czenfa nadwyżkę.. 

ArtykU'ly dJo.datko1we wyznaczają ter
mq1n 18 miesięczny na całkowite wycofa
nie wlOjsk z Mandżuryi przez oba państwa 
i określają s~sób wytyczemia grnn'.: cy na 
Sa:chalinie. 

Kilkaktotn~e powtórzone wboiwf!}zai
nia JapOOlid i Rosyi1, że będ~ żąd'aly zezwrJ
lenia Chin na umowy. Brak zupe~ruie po
stan.o<wienia, że obie strony zastrzegają SQt.. 

bie \\~oJność poczyinńenia wszelkich odpo
wiednr1ch u·rzą<lzeń w wywłaszcz.onych te
rytoryaich kolek>~ch. 

,,Drang nach Osten''. 
'6ubFkzysta niemiecki Wer~n napqsal 

deikawą broszurę pod tytułem! „Drang 
nach Osten" w śwjetle cyfr i taktów. 

W br Jszurze tej autor przepro\\ ?d1 
na.;;tępującc zalużemt': \Vc1ina japo.f1sk-0-
f'()syjska \\ nadz" yczajny spDs()b \vzmo
cniła stanc1v. isko środkow() ·- europejskie
go jądra niemieckiego; dla: teg.01 należ 
się spodz.'cwać, że -Od\v i ee zna walka' oc·
rnię<lzy śwfiatem słowiiai1sklim a n11cmi~c
lun \vZn'O\\i s.ę znowu i to \v na;bliższej 
przyszłości, Y że w tej walce tak samo 
jak dawniej, słowian11e pokc1nan.i z·osta·ną.' 

Tak1ic jest założenie autora broszur
ki, do które.go dochodzi -0n tak drogą h;
storY'cZtnego rnzumo:wan:a, jako tei da-
nych. statystycznych. · 

Byt cza~. powiada, (ok-vlo VIII w. 
J1lO Nar. Jcz . Chr.), gdy slowia~n!'ie zajmo
·wali, calą Euwpę środkową aż do Jin1.i: 
Wenecya - Hamburg, według jednych au
torów! a Hanower - \Viirzburg, według in· 
nych. Wciągn \\'deków, tracili s rn}e dziel 
nk c, jedną po drng::ei, a ż w w:·ek11 XIX 
żywioł słow1iafisk11 zosta r z r.:u ropy środ
kowej w ypa rty prawie zupe/ni.e. W tym 
pochodzie ·historyc.:znym, byly najważn iej
szymi momentami: fiasko zu pel.ne po Lityk~ 
sl1Dw1iańsk11 ej Bolesław a Chrobrego w w ie
ku XI w Polsce, wzmożenie s i ę k rzyża
ków, sz.ereg klęsk narodu czcslriego, w re
szcie prusofieska polityka Rosyi. 

A dzięki temu, z111 :1kły cztery aż pań 
stwa slo.wial1skk na wybrzeżach morza 
Bailtyckiiego, o który.eh dziś rnie kaidy wac . 
że istnialy, a które jednak były niezawo
din(! e. Są to pa1istwa: bodryckie, lutyckie, 
pomorskie i rcńsk('c. Na teryt0ryum tych 
państw panoszą się dziś Prusy, w Meklem 
~urgu panuje dynaistya słowiańska, a Ber
lm, sto~cai ziednioczonyich Niemiec,J.trzy
mal nazwę od slowliańskiego „berlQ." . W 
ten sposób w ciągu 1000 lat slow1ia1nie u„ 
traJCiim 8000 m::u kwadratowych. 

Wpraiwd:zie, dlOCla!ie autor broszury ~ 
jesz.cze P.l dziś dzień trafiają s:ię na Po
morzu starzy ludzi~, którz,y umieją po słlo'
w11ańsku. Lecz dzieci 1ich i w111ukowtie .teg<> 
językai nie ·zinają 'il dla tego z poszainlQwa
nria djla przeszłości., gdy taki Mo1łl!i!kan u
mieraj, .klaidą mu do trumny biblię w j~
zyku slowń.ańskim wyidrukowaną. 

W kJrikluzyi autlar twierd~i, że ok(}ło 
1912 ( !) r. nastąpi najśaie llj1emr!ecki,e na 
Moskwę, najście, które się 11ie udalo kró
lowfi polskiemu Władyslawo1wi IV w1 r . 
1612, sziwieldz1kiemu króllowi Karolowi Xlf 
w 1~. 1709 j, NapolooITTIO\wi I w r. 1812, a któ„ 
re ruiewątpliw~1e udać Sil~ musiD ( !) takiemu 
państwu -- jak Niemcy wspókzesne -
najp,erwszej potędze świaita. 

Nk>, no., pewnie zai lat 7 nlie będzie je
szczej wielkiej wyprawy no,wocz:esnych 
krzyżaków na Moskw" Za to ekonomi
czny u koloni•za1cyjny na~azd niemczyzny 
na R·osyę d'zµęk~: ślepoc ie jej rządu odbyiwa 
się już oo dawna. Nikt też więc e j tak nie 
zaszikodz!ił sprawie stK:>wfański ej jak wła 
śni e „slowiańska" Rosya przez rozbió ~ 

Polski i prześladowaiI11ie Polaków. 

Ziemie polskie • 
Z Pr~l~ .l.ta eb~:u!nfob W;.H•H1.1·1; .M :. " itit . 

Grudziąd~. Na podstaiwie ustaw1y a 
~towarzyszeniach otrzymali panOWlie s~. 
I towarzysze, iak do nosi „Gesel~ge", main
dat karny za to, że nie donieśli władzy 
pollcyjneJ we właściwym czasie o zm!a
nacll, zaszłych w spisi~ członków. Chn
dziilo tu o Towarzystwo palsko-kaitioQi1ck.ie 
które według swoich usta'Wl ma mu cel~ 
moralne i materyaJne pfOOOiesie~~e czlon
'kóworaz udzielanie .i!m iO'brony prnwtnej. 
~ah Sz. twierdzil, że }ego Towarzystw<; 
me podleiga usta~'le o stowarzyszenlllatCłl 
dla tego .nile p0rtrzebo.wal dcme~ć .wlad't-yJ 
p.Olllcyjnei o wystąpienl:u, aJoo o śmie-rd 



czl'~nków. Sąd ~temiailski skazał jedllak 
()Skarżonego na karę rt.iei~~' twierdząc, 
że odoośn.e Towarzystw'r::>. podlega ustawi~ 
-0 sto'\Yarzysteniach, pcllliew:aJż jak zarzą
dzcne dochodzenia wykazały, ma na celu 
"'~oocnienlie polsktośai ii razem z innemi 
Tow·~ rrystwam'i zmierzta; do zal•0tżemia pa!1 
St\". . 1' lskiego. Karmergeryicht odrzucit 
re\\ t.Yę pa111a Sz. i towarzyszów jako niic 
uzasadnf.loiną, .,ponieważ tu chodzi o Towa
rzystwo Polityczne, które z mnemi two
rzy grupę, mającą na celu odbudowanie 
Królestwa Poolskiego". 

Malbork. W rnledZ:telę po połudnrn 
zaklwty zPstał przeid tutejszym dw1orcem 
kolejowym z ręki pewnego robotn!ika wo
źnica Que<lnau z Szonowai, rzekomo dla te
go, ie nie chciał kupCć wódki. Nieszczę
śEwy, iotrzymawszy gl·ęboką ranę Vv 

kark, miał jeszcze tyle sily, że zdlo·łał się 
;Za\\ lee do poczeKalni dw10rc{llwei, gdz1i·e w 
kiLka chwil skonal. - Morderca zb1egl 1111e 
0p1oznainy. Que<lnau pozostawi! ;bonę i 5 
dzieci. 

Gdańsk. Wiec „Straży" dla Odaliska 
i pow1·1atll 0dbędzie się w n1iedzi.elę, 22 pa
ździernika o giodz. 4 pQI polucl:tvin na sa11i p. 
Deg-cnhardta. 

Ks. Majka. mąż zaufa1nna „Saraży" u
rZćtdza wr:ecc w Lubawie 22 bm. i \V No
\n·nm11:eśc.ic 24 bm. 

Gdańsk. W sobotę dnJia 14 b. m. to
czy.t się przed tutejszą :!Zbą ·karną pmces 
przeciw redaktoro,wi· ,,Oaz. Gdańskiej" p, 
I<:arolo.wd MuS!iałowi, oskarżonemu o za
mieszczeni.c v.- „G<tz. Gd." z d!n.ia 21 marca 
r. b. odezwy, w której prokurator dl{)pa
trzyl się zniesla\\'iieniia wladz. zwierzchni
czych. Pmkurat'°r rozpatrzywszy się bH
tej ·w spaw, wni';ósl o uw1olnieinie oska
rżlo1neg.a, do cz.ego po 1k rótkiej obr-0nie a
dwokata pan.a Brejski,eg·o sąd' się przy
chyDf. 

Sztum. W skutek swędu z \\·ęgli za
czadzd siQ w w1bo0tę w 'nocy wraz z swą 
żoną pensyoniowainy nauczyciel I<:lonorw
ski w Stairym targu. 

Z \Viet Kt Poznańskiego. 

Gniezno. Czci -Ojca li matkę tw<>ią. O 
tem przykazaruiu niestety ludzie co
raz mniej pamiętają i nieraiz z bó-lem ser
ca patrzeć trzeba na d1z1i,eai, które nnety1lko 
r"~d·ziców nie szanują, ale zad11orw.ują s.ię 
często1 jakoby w ich sercaich nie bylo odro 
hiny uczuc11a. Sw;i'eżo np. zmarł w Bete
ście tutejszy chamukzy P. Napisano w:ilęc 
po córki je1gio do Westfali/i1

, które też przy
były, ale inie żeby .oiplalrnv:ać stratę ojca, 
b::>i teg101 po ruich niie bylo Wliidać, ale ż·eby 
zabrai.: spuści2111ę po ojcu. Tą spuścizną 

· dz.iellty się te'ż tak, że sprzecilały na1wet żY-

Panna do towarzvstwa. 
Powieść Ksawerego de Mootepin. 

C z ę ś ć d r u g a. 

(Ciąg dalszy). 

Nazywasz się pan Raul, wnicehra
bia de Cha·mns... Maisz parn dwaid'Zieścia 
pi~ć lat. Jesteś pan siemtą bez ojca i ma
tki, i byleś wychOIWy'Wa!ny przez· sw~go 
wuja, hrabiego Ma!ksym~liaioo die V ainda!ns. 
Wszak to pan zeznał-eś? 

- Talk panie„. 
- Przyznajesz. pan, że w:uj pański 

otaczal panai stairaniatmi., okazywał panu 
czułość prawdz·i1W1ie oioowską? 

- Przyznaję„. 

- Znalaizleś pan jed!nakże, że 'Z.byt dlu 
go żyje. faldej trucJzny użyłeś pan, alby 
go za:blić? 

Raul zaiwoil.al z -olburzemtiem: 
_. Pytlł!sz mnie pan, j.alkiej użyJem 

trucizny!! - Ależ to okropne, mój pai11Jie ! 
Pytani!C, które mi zaidajes2', oburza mnfo. 
- - Oskarże*~ takle jest ohydne! Dla cze
go {J1skarżasz mnie pan o zbrodn!ię, kiedy 

· n,;e masz nawet d()IWodu, że ona była 
spcłnJ.cną? 

Pogardliwy uśmiech ukazał s1ię na u
stach SGdZJiego. 

r-- A więc taki jest pański systeim o
hrony? - rzekt. - Kiedy oskarżenie po
w ie: - Otrułeś hrabiego de Vaindains, od
pow3esz: Jakim sposobem wiecie, że hra
bia zo:stail otruty? 

- Naturalnie odpowiem tak! Powta
rwć t;o· będę zawsze, .aiby mnie skazać, po
trzeba będZlie doiwodów ! 

- Dowodów!... MaJtTI je. 
- Jakie? 
_ P·odstJw,ion»c pustej trumny ·w miej 

scu tmmny, zawierającej cialo, jasnym jest 
dowodem. 

00\\11 piękną figurę Matki Boskiej, do któ
rej nHeb:Jszczyk wiebkie mial nabożei1stwo, 
za 1 markę. Czy tak się czoi parnię.: 
zmarłego ojca? „Lech". 

Pozwolenie n.a zmianę nazwiska s.we
g.OJ otrzymał żanidarm M!i·chalski z Wmiar 
który 00.tąd nazywać si~ będz[,e „Thiele". 
Poznań. Nader ruchliwa: f.irma DrwęSlki i 

Langner w Poznaniu, której spólwlaśc1de
lem jest znany p. Marcin Biedermann, in:aj
czyin.niejsza z instytucyi w Zahorze Pru
skim, których celem jest ratiawanie z.:emi 
polskiej, zap1i:sała znlQwu w hnsuoryi swego 
rozw!Oiu jed.nę jaSiną kartkę. Jaik .,Pose
ncrka" dlo:nosi kup~~ pan Marcńn Bieder
mann świeżo majątek Pliątkowo pod Wi
•nia rami w po,w. PoznaI1skJim z rąk niem'e
okich, Majątek ten, łiczą·cy 1obszaru oko/o 
1900 mórg, należał do Niemca. p. Andree'
ego, który jak dloinos~ „Pi0senerka" dla 
ciężkiej choroby i dla braku kupca -
Niemca zmuszony by{ ziemię tę sprzedać. 
Połako·wi. t 

Bydgoszcz. W 1}obl:ż11 Wilczaka ba
wili się chloppcy przy koler' żelaznej. Jc
cbnego z nich 14 letrni,ego Góreckiego, p:::i
pclm.ęl1i pJid wag·Ołn,· który byt \\ ruchu, a 
koiła tak g!O poginiotly, że prze'w·1cz1iony, do 
la:r.aretn, umarL 

l(s. prob. Paształskiego z OstrO\\'a nad 
Go0pleim zamiano\va{ ks. Arcypasterz pro
dziekanem dekanatu 1Juuśw!lckiego od 1 
stycznia 1906, na miejsce ks. prałata Wo
Ji1'1skieg-0, który z miejsca teg·o zrezygno
\\ al. 

Inowrocław. Jak dzielna Polka br01ni 
z,icmi •ojczystej, o tern czytamy w ,,Dz.ien-
11drn Kujawskl':m" ·CO następujQ: 

Przed kilkoma dniami dow1iedz11eliśmy 
s.ię z „Dzien1nika", że szlachcianka, pani 
R.elkowska ·oświadczyła, że dzliediJm jej 
inie trzeba pozostaiwJić tyle JJl'ieniędzy, ile 
.c!Jobrego naz:wuska i dla teg101 Tokarzew w 
pmviecie kępil1sk1m nie przejdzie me ko1l~
nizacyą. 

Dz1iś z prawd.ziiwą przyjem111ośc1ią do
·nosimy, że włościanka, .żoina go·spodarza 
łi. ze wsi G. pod Kruś\vi~cąj, który pe'rtrak
bwał z 'llli'emieckim dworem o sprzedaż 
145 morgowego g0ospYJdarstw.a, Katarzyna 
z domu K., ośwtadczyła, że nie chce, aby 
ją jako żonę sprzedawczyka •Op1sywani0i w 
gazetaich i dila tego nie pozwoli ,aby mąż 
jej staił się sprzedawczykiem. Dzie1m. 
wfościaink:a! 101by tylk·o wytrwała w posta-
111Ql\v/1eniu swojem ! 

Na wały! na waflY, niewia1sty ! K1:iedy 
męv()l\\/.ie, co ze wstydem ·wyznajemy, nie 
uwaiża,ją sobie za haflbę frymarczyć zie
mią, to wy, niewiasty, uczoie ich p<>czucia 
ob0wliąz:ku ! Ni-e poziwólcie, a·by ina1 diZie
ciach waszych, z wl~ny p.od'lących się mę-

- Jestem iniewiruny tej zamiainy. 
- Dorwiedź pan tego!„. Mliilcz,ysz! 

Oczytwistość przygn:1.1.ta pa1na! Kazałeś 
pan usuną1ć trumnę, aby ntiei z·nialezi10lll'01 śla 
dów ·z1b ri0dlrni... 

- Zaprze.czam temu. 
- Nie chodzi o .zaprzeczeni.el, trze:ba 

dowieść!... Oh ! logńka jest niez.wa.kwną ! 
Wszystko się wiąże! Dla czego nie we
ziwaleś pan lelrarza do chorego wuja? 

- Nte chcia~ żadinego widizlieć. 
- l<:-Olll'luż to pP<Wliedzf'ial? 
1- Mnie. 
- A pan poswtórzyłe1ś to; kamerdy.ne

rowi, ale stary ten sluga n!i,gdy ~~ie podo
bnego nic słyszał z usr swego1 pama ... 

- Mój wuj w.stiięt miał do lekarzy 
- odirz,ekl Raul - mów1:11 często, że ni-
gdy, .an.i w żadnym w:ypaidlku czfionek fa
kUJltatu medy,cznego nie przestąpi progów 
jego paiłacu.„ 

- Jakiż tego dowód zapytał sędziia. 
- W mojem twierdzooiu. 
- Twierdz,enie to nl'e ma żadnej war-

tości, zarówno jak i ·caly pańsk\i system 
obrony. - Prawdą jest., żeś pan odbsa
.bnJia! chorego, aby módz robić, ooi slię panu 
pooo1ba1ło„. Oddalałeś od lóżka unii1era
jąceg10 reprezentantów naukli dla tegia•, że 
byLiiby przeszkodą w spclinieinju zbrodni, 
wstrzymaliby rękę zabój.cy... Najbliżsi 

nawet krewrni, baironawa de Gare'n.nes ani 
syn jej nie mogli się zbliżyć. 

- Mój wuj nie choiał widz,ieć ani s.wej 
siiostry aini siostrzeńca ... 

- Kłamstwo!! Obaiw1iając się ich 
przeinikl1iwoścp, paistanowileś pan nieprze
bytą · przeszkiodę między nimi ai hrabią de 
Vandans. Dopiero P'O śmierai uprzedzileś 
ich. k i.cdy \V 111iczcm już przeszko<lzić nie 
mogłi... Cóż możesz na to odpowiedz~eć ~ 

- To tytko, że przy~·,sujesz mi pan 
cz).~n.y, których niedopuś>Citem siię i wmia
ry, których przysięgam\, nic miałe.n1... 

zow, miala ciąży~ s1:omota zdraJców oj
czy.z:ny! 

Poznań. W sprnwli.e pobitego w szk.o 
le chłopca Pietrzaka piszą z. Dopic'wa do 
„Postępu": 

„W piątek ku ogó1nemu zdz,twiemiu o.id.ee 
Pietrzaka odebrał od P,IJiZnańskie.go pro1ku
ratora; płismD1, \V którem dlOnosi ojcu, i'ż prJ- · 
cesu nie wytacza nau,czycielowl R.ichte
ro\.vli, który nie prz'e'krnczyl praw<łJ karrunia 
jego dziiecka. Pr.okurntor W' dość dluigich 
WYWIO·dach PO\VOl<łt s.ię nasamprzód ,na pai
ragrafy „Landrechtu" z przed nieomal stu 
laty, że nauczyciebwa wo'lno jest kara~ 
<lz:eci. Chl.ap1·~c Wiktor Pietrzak, jak 
dziecii miały zeznać w tenn1inic śledczym 
odbytym w Poż1narniu 4 bm., dzień przed 
flo.hicrlcm przeszkadzat ewa·ngebickiej nau
ce rel~gii, za co• na drugl.\ dzief1 \V szkole 
mirifa mu być ~ ymierzona kara. Na roz
kaz nauczyciela chlopak 'byl uporczywy i 
krnąbrny i nic chcial sta:nąć przed kateJrą 
aby karę odebrać . Nauczyciel z tych 
względów miał s1lusz.ny p1mvód chlopaka 
ukarać. Ponieważ chłopak karze rnie pod
dał się dobrnwnlnie, przeto go z lawk1: \\ Y
ciągnięto i trzech chłopców go trzymalo, 
a nauczyciel bd na siedzenie i plecy. Nau
czyciel chłopca nie targaJ: za włosy i nie 
kopal pod fawką nogami, żzuden bow(ic111 
ze ś'M'aidków tegi01 :nie zauważyl, a nauic'zy
ciel temu zaprzecza. Nauczyciel bil zwy
kle używ1ainą trzci1nk;,i. Chlopiec żadnych 
ran na o:e:le rnie 1mial. tylko pręgii ii zaczer
wienienie skóry ( ! !), jak to potwierdzri.H f 1-

zyk pa,wiawwy i dwaj i1n'ni lekarze. Za
tem nauczyciel nic przekroczył przystugu
cego mu pra \\a chkJ1sty i dla teg·o nc moż
na ti\d1ti:rowi wytaczać praicesu. 

Tak mru:1ej ·więcej brzmi pfismf::io prnku
ratora, \\ystoso:\vane do ojca. pobitego 
chJ.oipca. Tak ·ojciec, jaik wszyscy, któ
rzy chlo-pca po po;l;J:c.iu \Vidzieli„ twierdzą 
znć>\v zupeJ:nie oo i·nncg.o, a dalej mo1żna u
dowod:rn:ć śwńadkami, że cblop'\cc w nauce 
religi,i C\\'cngcli:1ck~ei w niczem nie prze
szkadzał; z.resztą stal dość d.aileko 
ind szl:wly. Ojciec chlopaka takim przebi1e
g:·em sprawy nie malo zmairtw(lony, zwła
szcza, że przecież wf.dzli'ai!, ialk srodze chło
pak byl .obuty. Sprawy tej nie po:puśiai, lecz:: 
pora:dz,i s[ę ad,vokata, jakie dalsze kr.ok! 
poczyrnić. 

Pszczew. Mistrza rzeźnJ'.1ckiegio Woj
CLecha Kos(ckieg00 z Pszcze,\va zamordo
wcuno w niedzi[eJę. Jego wóz z kio1nuem stał 
wieczorem przed ()berżą. Nagle wywo
łaino go z oberży p1od pozorem, że kof1 się 
spfoszyl. Ody Kosid\.i' wys.zed:ł, napadło 
go dwóch par·obków ·domi;niaJ.nych, a trze
,:;;. ug:odzźil go nożem w serce, talk że na 
nrie1jscu pad'l trupem. Zbroldnóę popel1nibino 
prnwdiopodotbnlle z zemsty. Koskki mial 
lat 341 byl ż.a1natY,, Gl!le bezdlzietn.y. 

- Zaiprzeczasz pa1n ioayw1hs~ośa~? 
- Oczywistość ta istn:0eie tylk:) dla 

uprzedi..onych oczu. 
Sęd!zia namyślał się przez chwilę, za

g:lądail '\V papiery, poczem w naiStęp.ny spo
sób roizpocząJ 1na oowo bada1111ie1: 

:- W szaik pa:n sam ai 1m<kt ~nn1y zaj
mował eś się fomnab1110ściamil pótrze:bnemi, 
do przewiez.[enia :do Gompiegine zwłok 
hrnb'iiego de Vąndans? 

- Tak jest, ja sam. 
- Pocóż to przew1ieziienie? 
_:_ Taką bylaJ wofa megOł w;uja. 
- Kiedy wyraził tę wolę 
- Pbidczas ostatniej SWiei choroiby. 
- K{)mu? 
-Mnie. 
- Przy świadkalch? 
- Nie pa.n/.e, bylem sam wtedy, kiedy 

to mówaL. 
- Tym razem, r6W111iei twiei:id:ziisz pan 

ale ni·e dajesz dowodów. 
- Ależ pan:ie, gdyby nie iatrzymal od 

mego wuja roizkazu, któremu czuitem siię 
obowiązany być posłusznym, w jakimże 
celu P'Odejm'<Ywatbym sAę rzeczy ·wcale 
n~e przyjemnej? 

- W celu, który znamy doiklacłnie. 
Statwalo się· bmv.iem możLiwern i łatwem 
w cfągu podróży <lolkoITTać .zmiany trumi1e:n, 
rzecz, która w Paryżu przedstaiwfa{a by 
trudności prmvie nie do zwalczenia. 

- Zaprzeczam temu z całych monch 
s1il ! - zawołał R.aul. 

- Zaprzeczeniie up.arte stank:l·Wi część 
pańskiego systemu obrony. - Wuj pański 
miał dziecko. - legalną 1córkę wy.chowa
ną zdala od s1iebie.„ Utrzymywać pan bę
dziesz zapewUJc, że nie Wliedzt\ałeś i0 ,istnie
niu tej córki? 

- Rzeczywiśdie nie wi0d21iatem .. : 
- Twiierdzileś pan, że hrabia umarł 

bezmi.1pi,sa0nia testamentu? 
- Nte twierdziilem bynajm1~·1e1„. Po

\\liedziałcm tylko poprostu1, że tak sądzę. 

Ze Slązka ezyli Starej Polskl 
Zabrze. Na kopalni ,,Zyczenne JaówJ. 

gi" z.ostal przez spadające wegle górnik 
Tomas21ky tak ciężko ranitOUly, że mus.·Jan() 
go 'Cdstaw1ić do lazruretu. 

- Przy ulicy ·W aiwrzyńca runą! mur 
budowfti, zasypując p0d gruzami czterech 
rnbotników. J edeln z nfrch z.ostał Q!ężk<> 
raJIIi!:i1ny, P·Oidczas gidy reszta odlnlios.lai tylko 
lżejsze ·obrazellJla. 

-- Wyrok zasługujący na uwag1ę \\T
dał w tych dniach tutejszy sąd laiwniczy, 
R.01bot1I1.ik Rafal Oaiyida z Pawłowa byt o
skairfony, żem»e dbal o utrzymanie żony i 
dz,ieaka. Oskairroneg,o musi'.ann n1W1odnić 
aczlmlw1iek rzeczyW11.śclie nie dbal o utrz.y~ 
marnie. rodzLny, poiniewa;ż gminie wolno sta
·w ić wniosek o ukaranie nnedbającego ~ 
swą rodzinę ojca tylko wówczas, jeżelli: sa
ma zmuswną jest od~10śną rodznnę wspie-
rać. 

Z inn vch dzielni,: P{}foki. 

Walka o prawa kobiet. Zna.na ~Jw11e
śc1iopisarka Eliza: Orzcszk,owa zabrafa głos 
w .,Kuryerzc Litewskim", aby poprzeć 
-wnilosck uczynr1ony przez Konstancyę Skir
munt0wą :o· dopuszczenie 1klobi·et dio pracy 
c·zyfnnej w przyszłych ,i niedla1lekich już sa
morządach z•:cmsk1ch. Całą silą przeko
nania lączy się p. Orzcszko1\\.a z powyż
szem żądanliem, ·zape\vniając, że jej }}Obud
ką n:e jest fcmin,1styczna stronn(>'ŚĆ d'la 
plci, do której na1leży, ale mi.Z.Ość dla spra
wieid!liWKi'Ści w ogóle 1i g:lęboikic prześw11a1d
czea1!:e, że tam tylk0. dzia:ć się może dio
brze, gdzie ta najwyższa zasada. życ.1a 
ludzldego, o He podobna·, dioibrze jest zro
zumiamą 1 urzeczywdstin1ianą. P. Orze
szkowa przypomina, że byiwały lwbiety 
pK)11ki dobremi admiuistratol'lkatmi dóbr pJd
cz.a.s wojen tatarskich t krzyżaickicłt, jak 
n. p. Ainna Ja1blo1nowska, nie mn;'1ej też sz.la
chetnemli reformatorkamli knemnków WY
chowanlia i spos0 01bów myślenia publkzne
g.a, jak łfoffmanowa i Zmicho.wsk~, a w 
czasach 101becnych Zinaj1dują się one na ta
kim sz·cze\blu., że Iiehne\, gdyby iQżyl L wie
dzl:at \vszyst!ko, cop. Qrzeszkowa wie, po
patrzył by na nie i Zldjąlby znowu prrzed 
11/iemi kapelusz, tylkia z większą sumą słu
sznych przyczyn, niż to już raz przed! 50 
laty byl uczynił. Dla czego kobiety pol
skie n.a Litwie nie miałyby otrzymać pra
wa czy.nneg10, praciorw.ania wi sam0irzą<laćh 
ziemskich? J eże~i potrafaly tamto, czy nie 
JJ()trafią tego? Kobiety nie powiamy prze
to zado.wailndać się wys ta w~ainiem pełoo·
moonictw na mężczyzn, ażeby icu w ich 
inUen~u d~>afalio; 10lne JłJIW:i.runy, gdy tytlko 
posiądą sp-0·s1obność li możność, w1n1ieść w 
stosunki pottnrńędzy-iludzkie te }J!ierwiastki 

- Nie mogłeś pan sam bez ptamocy 
doikonać zamia.ny trumien„. Kto hyl pań
skim wspólnikiiem? 

- Raul ruszyl zanl1ioo.ami. 
- Żadnej nie dokonyiwa~eni z!m1any 

- odrzeikt - a zatem n1e. potrzebowalem 
wspólmka. 

- Jeżeli nl:'e pan t-0 uczyni,l-eś, przez 
1k:Joigo zate:m zmiana była dokarumą? r 

- Nie wJeim. 
- Otrzymaleś pan w. PairyŻu z. rąk 

woźmcy Saturnina ~Jucz od! fupgoou po
grzebowego, w ·którym umieszczona br.la 
trumnll!? 

- Tak paini.c. 
- W siadłeś na przedJnie sliedzenie fur-

gonu1 aiby to1wa0rzyiszyć zwłokom? 

- Tak })'ani·e. 
Sam? 
Saim. 
- Zatrzy.mafoś się pan \V Pontar1111e 

tam nOJc przepędziiłeś? 
- Tark pain1ie. 
- Weidlug zebranych ·w1i1adomośd.I o-

kazuje się , że furgan wyprzężorny zostal 
umieszczony pod sz1opą i1 że drzwli, znajdu
jące się w pobliżu tej sziopy zawsze otwa
rte wychodzą na drog1ę przednającą ma:
ly 'lasek. Tam to podczas mocy, wśr~d 
strasznej burzy, przybył pański wspóbm~ 
na schadzkę... W g{)dz,inie oz.naiczoneJ, 
opusz·czając swój plOkói, spotka:teś się pa:n 
z mim i święt01kradztwo z10°stało spelnione. 
- Taik się rzc1czy m~aty,, nkpra:wdaż? 

-· Mnżliwooi jest. że świętokradzki 
czyn zamiany trumny spelniony był rz~
czywiście w Pontarme„. Wydaje mi s1~ ' 
to naiwet prawtdopocioibnem, lecz p0il1ie'Ya:z 
teg•o ja nie uczy11ilem, ·nie mogę potwier-
dzić. · 

(C1ąg dailszy nastą~). 



: swoist.e,które najgłębiej może zaszczcpifa 
w iJłre in.a.tur.a, a najbardziej I10Z\\i\ll1ęl3! \V 

nich łvistorya:, a które111li są: cierph1"1"10ść, 
poŁYf aiŻJi \\-ość, sJodycz obejścia się 1i słowa. 
Pierwiastka tego naijwięcej dotąd bralko
waro pjOlityce malej 1 wlielkfej, a, \V1aś.tl1e 
ten brak uczynił z niej straszyidto moradne, 
zapuszczające głęboko 1kły i pazury w 
szczęście św'iata. Trzeba.i piozwolić kobie
tom, aby spróbowały, czy wypadkiem nie 
potrafią skrócić kłó\\' 1 stęPl·t pazurów 
strasz.yd.la. Jeszcze n1ig<ly :n~e dbtyka!y się 
t~ roboty. Nie dokonają jej same jcd~ne 
z pewnością, ale kto w1ie, cvy w znaicznym 
stopnJu nie ułat\v,ią jej - mt~żczyznom ! 

Warszawa. ,,I(uryer Warszaw.siki" 
dom'J;Słi z l..IO:dizi, że tw1orzy się iam spólka 
kapiłaJlstów, celem skupowanóa fabryk 
znajdujących siQ w rękach NiemcÓ\\1, .któ
rzy zamierzają zlikwidować swoje interesy 
~ wy,nieść się z Kró'lestwa Polskiiego. 

Grodno. W gPod!ziełlsk;ieim1 gimna-
zyum męskiem dni1a 11 b. m. odczytairno PIO 
r JZ fl:1crwszy od lat 60 modhtwQ sZJkol:ną ·P 
polsku. 

'i.Viadomośd ze świata. 
Niemcy. Libernlno1-p,olakożerczy ior-

ga1n bamnów 'kopaln.ranych „Rheinisch 
We.stf. zt,g.'' za1rnieśc)i:Ł w czwartkowym 
inumerz.e „siarczysty" artykuł przeciw Po
łakom. Nawięzując do ostatrnich wypad'
kó:1v zaikupnru dóbr w Flolsce przez P 10.1a
kó\' z rąk r!iem1eckich p:isze „Rh. Westf. 
Ztg." pou:n~ędzy innemi: 

„60-cio milio1nowy ,naród niemJieck.i 
:znajd.1zie inne ś.1101dki', by uspo1k10!1ć usta
wkz1nych ska·rzyc::,eli \Ve własnym d·omu, 
nkaże sh1ę sfulnliejszytm 1oid przeżytegiQ1 narodu 
polskieg"O, któremu ty,lko na fanatyzm 

. przeks,ztałwny zmys:l naroc101wy daje sdę 
<lo ()ipon1 przcahv dążeini1;:J1m Rzeszy nie
mieckiej. 

Starania o szkołę, o koścnoły, o komu
nikacyę i język winny ustąpić walce o zie

- mię. 
Dotąd n)iemcy ·w tej walce ponosili 

ldę~V. Do ik10ńca rnku 1902 strata była o 
33 tys. hcktairów 'większa od zysku. W 
czasi:e następnym bi'lans ów zm1einil się je
szcze w!ęcej na n:iekorzyść. Na taką utra
tę sił niemieckich rząd [l'ie r>Ow'i1men· pa
crzet bezc.zynnue, n:\Clchaj wreszcie prz·eid
loży sejmowi ustarwy, który,ch domagamy 
się oo Lat. Nasamprzód stawiamy żą,danie 
gt&wne, by ustawą zupełnie zakazać sprze
daż ziemi w ręce polskie i -0grainl,czyć 1J1a .. 
by,waJnie dióbr przez Polaków tyilko na d1'f(}
gę sp.aidku. Bez wszystkjiego przyznia,je
my, że z Pola!kami trzeba się {)1bch0tdzić w 
sposó'b w,yjątkO!WY." 

TaJk piisze „Rai. Westf. Ztg." domaga
jąc się jesizcze w k·ońcu inoWJY1Ch fundiuszów 
dlai kO!l111·rsyji k{)1lomizacyjnej. 

- W gazetach obiega! pogłoska, że 
pruskii minister 110lnidwai p. Podbielski ma 
w najbliższym czasre ustąpić z swego u
rzęd'u. 

Szwecya. Sejm norwesikii uZinawszy 
mzid1zia,l Sz\vecyi-oo Norwegin ·wstał zam
kni~ty w środę. 

Z Węgier. PO!twieridz.a si\ę dbeanie 
wia:diouność, że baron f ejerwairy objąl po
Hownie przewo1dnhctwo w gabinecie wę
g•iersk'iirn. 

Z Japonii. Reskrypt cesarskii, oglo
szony z okazyri za\v1airdai l)Okpju, powiada: 
Po 20-:miesięcznei W()j1nie strunom\Slko Ja
ponii jest moaniejsze, 111ii'Ż było prz.e<ltem. 
Pełniotrno·cnicy 1.1osyjscy porozum~elii silę z 
.iapoińsk;imi oo oo warunków polkoju 1i. do
w1i1edli, że życz,einie kh zawairidt poikoju 
b:Ylło szczere. Uznaliśmy, że warunki p<>
k!oj1ov,;e są zupef1nie z;gl()<lJne z naszemi ży
cz'eniami li dlatego traktat pokojowy pioid
Pisailiśmy. Rosya znowu jest przyjacielem 
Japonii. Spodziewamy się szczerze, że 
stosunki sąS!iedzkie teraz Zt11łDiWu i1oz.wliną 
się \V Sl)Osób serdeczny. Reskrypt podno~ 
i też konieczmość rozwoju admilrnstrncyi 

i d·01brnbytu kraju. • 

·:J 
~ 

I 
He~ne~ 

Z rótny~h stron. 
Z Rzymu nadchodzi wiadomość wielce 

ważna. Jalk prof. Sog~.iano z Pompeli dooo
si, odkryto tam przy odikopywarniu jednej 
wm Pod popJOlle:m ~ capillarrni lampę terra
Jrotową z monogramem Chrystusa, zaczem 
stanął ,d!owód, cn jeszcze pewnem nie bylo, 
że 1chrześciaruizm także do Pompei dotarł., 
Rzecz chara:kterystyczna, iż lampę tę Zll1a
leziono w ub1kacyach n:·:cwolników. 

Berlin. Zaled,wie jeden strejk zostai 
d""PP01Wad'Z10<ny dio kofl.ca, \\-ybuchl dmgi. 
Hięć tysięcy robotnk i rohotnńków zatru
dni,01nych w faibrykach bielizny porzuciło 
pracę, odrzuciwszy warunk( podiyiktowane 
ich przedstawic.ielom przez przedsiębf.t:ir
ców. Gl·osiowanie w tym celu odbylo się 
w niedz:ielę przed południem w „Palast 
Thcater". 1379 ośw~a·dcz.yfo siię przeoi\v 
a 38 za przyjęciem ·warunków. Dnia na
StQpnego1 oświadczy la reszta robotnitc 1·, ro
bt:itników z malemi \VYiątkami sw"ą sali
damość z strejkującymi. Przed fabryka
mi nmicszcz,011110 dla hezpieczcństwa zna
czny 1oddzial poilicyantów. 

Gotha. Skandal ma!żel1s"tvi księżnej 
Ludwhk11 koburskiej ma być ·Ostatecznie 
przed sądem zalat"1:1ony. W Gotha roz
począl się proces, na któreg10i wstępie sąd 
starał s: ę zalatv.i6 sprawę tę <:)bopólną u
godą. Obiie stroiny zastąpione sąo prz~z 

adwckató\\, a ze strorny 'księżnej przy}Jył 
znainy jej przyjaciel Geza Matachich. Wiia
domo, że malżernkowie są kat:iHka1111a, w1:~c 
rnzwodu dostać nie mogą, ty1lki0o separa
cyą, i ,o jej przeprowa1dzernte clmdzl sądJ
wL Jeżeli clio ug-0dy nie przyjdzie, to ca.iły 
ten skamda[ jesz,cze raz bc;dz1:c rozw.a~ko
w any. 

••••t;.*.~""*~* .Szainownemu Bratu 
JANOWI KURKOWI 

zasyłam W' dzi.ei1 imietnin d!n:iar 20 bm. ser
deczne życzenia zdmwaa: dobrego, życia 
stuletniiego, szczęścia, pomyślnośqi, ws2el
kieg10 blogosławieństwa Baiżego, a po 
śmierci w niebie n· ebieskiej korony i w 
tym roku ladnej 1i bogatej żooyi. obyś mlial 
życie weso.le a starość spokojną, i żebyś 
ujrzał Ojczyznę wolną. Bądź wcs.oJy 1 

szczęś11wy ka'Żdej godziny, teg-0 życzą na 
1imierniny, bo my s.ię ciieszymy i tysfiąc razy 
wykrzykujemy: fan Kurek niech żyje! 

T. K. S. K. W. N. W. B. A. J. 
E''' .„..:~ ....... -·~„ ~- ' ., . „~ -:;. ~łk- .~.~~ h ~ ~!~ „,'t' . •' ...,.~- filt-' . • , • 4i1-- '•!Jl" ·~ -•;&to' "'ł7W' li~· 'l'/f•' 

l,.i'1'°*1i:ł ~1 , · ' $>;'< ~„,,_~')?;Qi~&: 
~~7Ji,~m ·.,,:~~t*1 · ~M~~~~ 
CZOŁEM! CZOŁEM! CZOŁEM! 

Szano\\ nemu Drulaowi PrezeSO\\ i 
gniazc1a1 naszego w Altenessen 

JANOWI PRZYBYLSKIEMU 
w dn!iu godnych Jego lmie1nin 20 bm. za
SYJłamy najserdeczniejsze życzernia: zdro
w1ia, szczęścaa, blogosla·w~le(Jstwa BJżego 
w pracy oikol,o d obra i rozwoju gniaz,da 
naszego. Niechaj n'nn .Pa1n Bóg użycza 
swej laski i jak najdłuższego. żyoiai, aby 
długo jeszcze dla sprawy narod1owei pra
Qo1wał i nas wszystkiich d1obremi drogami 
do celu naszego pm\\iadzil. Życzymy jak 
najlepszego pow101dzenria w tym roiku i ła
id111ej żorneczki doi boku. Zasyłamy mu 
przytem nasze gromkie Czolem ! 

W. i: R. I. M. W. W. N. 
L. L. A. B. J. ,1 Pr. M. P. N. 

t-t~ ~t1 ~~:1 ~ ~~ ..:~ .· -v:_ ·:.1 ~ ~<&. ~ o:..t[l~ ·t:J 
i:Jfi. ... ~~~~Vł'i 1..,~l ,..·~ -l #.."" L~"-. ... ~l~~l~-./"·~ 

~~#'· ··$4i}{fi~·~$···~~·#~:. ~~ 
Hofstede. Kopalnlia ,Jfanrn',ibal" mu- · Gronia R1odaków z Wetter n. Ruhrą 

siiala świętować z p0iwodtu braku wagoi- zasyfa Szan. Posłnw:j 
nów. panu WOJCIECHOWI KO Rf ANTEMU 

Gerthe. W przeszłą 11/ieidz;i,elę nastą- oraz wszystkim R·odako.m z Katowi1cko-
pifo uroczyste wpmwadzer;fo l11Ji\\ ego ks. Zaibrskieg10 serdeczne życze.nda z powodu 
prob. Rildeinbeinder na probostwo tutejsz~. świetnego1 Z\Vycięst\rn dniai 12 październi-

Kupierdreh. I(·opalirnia „łieiinrich" świę- 1ka. Życz,ymy spra:wie iflamc:Lowej jak naj-
towata z powodu braku wag>onów. większego rozwoju, a za trzy lata\, a:by 

Greiz. Bezrobocie tkaczy rozszerzy nietyilko p. K:01ianty 40 tysięcy g1<Jsów o-
s;·;ę prawdopodiohnie illa cafy okręg tury!J:lg- trzymat, a1le żeby R!oda1cy na caiłym Gór-
ski, gdyż wskuteik teg{X, że w Gerze część nym Slązku <}dnieśli z1wyciQstw10 nad ha-
tkaczy złożyła pra:cę, zw.iązek praie-0daiw- katą! 
ieów całe.go okręgu sa:sko-turyrugs.k.tiego P.o SZCZĘśC BOŻE RODAKOM NA GOR-

k. h tk NYM SLĄZKU! 
staino\viił wylkluczyć wszyst 1c aiczy, A .A..~- „~,~~,~ „~ .1 .... ·i) -~AA .s'1r-. ~~ .... tt'l:: 
których pracuje tamże oikoto 18 ty!Sl'.lęcy. "''1B-"' ~'?Jł~"I~ "\t- '"""·~w-,,.\.- ~,;.- -...~7/ff-~'F"ł~• 

Ostatnie wiadomości. 
P o z n a ń. Pan Marcin Bi;edermann 

przeczy w „Dz. Pozn.", jakoby był kupił 
wieś rycerską Piątkowo pod Poznaniem 
od niemca p. Andree. · 

T 10 k i o. Baron l(omura objął już na 
nowo urząd ministra spraw zagranicz
nych. 

P ary ż. Księżna Ludwika Koburska 
odrzuca. ugodę i domaga się publicznego 
procesu o rozwód przed sądem węgier
skim, by udowodnić, na którą stronę w 
owym europejskim skandalu. spada wina. 

P a r y ż. Biskupi francuzcy postano
wm wnieść do senatu memoryał przeciw 
rozdziałowi l(ośoioła od państwa. 

Od Redakccyi. 
Panu l(opczykowi w Kray. W 1oglo

sze11J·1u o '')\i:ecu nie podano loikafo. Pros1-
rnv natn zaraz telefoni:czn~e podać J.okail. 

. Bractwo Różańca św. w Essen. -· 1 

ALSTADEN! 
W me<lzlielę 22 paździi.ernika 10 godz. 

4 po pot polsikie naho.żeństwo z kazaniem 
i zarazem poświęcenie fJgury św. Jerze
g.o, patrona naszego t<Jiwairzystwa w Al
staden~ ml' którą to uroczystość zaprasza 
się Polaków. z Alstaden i ok()fa1cy. ?0· na
bożeńs·twtie zebranie. Ooścae m'He widzia
ni. (2) 

Zarząd Tow. św. Jerzego w Alstaden. 

l(oło śpiewu „Kalina" w Hillerhei<le. 
Jak już członkom wiaidlOma, nasz czł-0-

nek Marctn Kędzia wyprawia w 1ni1etd~ielę, 
dnia 22 października SW()je imieniny, na 
które wszystkich czlon\ków K.oła śpiewu 
zaprasza m sailę p. Mecklinghofa o g-0dz. 
4 po pot Człookl()lWfi,e zalegający ze skład
kami, niech je uregulują, bo zebranlie odhę
dz.fe się w tę samą niedzielę przed< polu
dtniem o godz. 11, więc czlonkowlie powin1-
ni się wszyscy na zebranie staiwli'ć.. Roda
cy, którzy by chcielJi przyjść na salę po 
pat muszą się dać przed p!ofodniem wpisa6 
do towarzystwai, bo goście nie zostaną 
W'cale wpuszczeni, tylko cz1onkowi1e. Za
barwa będz1'1e zamknięta. O 11iczny udzJał 
prosi Zarząd. (2) 

KOMITET POWIATOWY WYBORCZY. 
POLSl(I NA POWIAT .ESS.EN • 

1W niedzielę1 22 b. m. o g.xlz. 2 po pol. 
odbędzie się posiedzenie '\\-~Essen w Jok:a!u 
p, van de Loo, pr.zy ulicy Schtitzenstrasse„ 
Na porządkt11 obrad przyjdzie sprai\VlOZ'da
nie re.whrorów kasy powiatowego kJimitetu 
oraz '''YPtacenie rachunków wyJlJiktych z. 
agi:ttacyi wyborczej. 

Zwracamy uwagę wszystkich czlon
ków po"\\'liatowegio komitetu, aby każdy 
przyszedl na posiedzenie, gdyż winnrlśmy, 
og-ó!,:rn~i ogłosić sprawozdainie z naszycłt. 
czynności, a z wymienionem posrndzen'iem 
komitet tymczasowi() zamyka swe czynm)
ści. 

J. Wilkowski, przew. A. Koźlik, sckr. 

Towarzystwo gimn. „Sokół" w Herne. 
Przysz.le zebranie ·odbędzie się w nie

<l!zielę, dnia 22 b. m. w· domu czeladzi kato
lickiej (ul. Nowa). Poaątek o godz. Yi~ 
po p-ol. Na porządku dzienny1m ciąg dalszy 
wyikladu druha Nowaka o lhistoryi, ·i inne 
w.ażne sprawy. Uprasza 51 .(ę wszystkich 
drnhów ·o przybycie. Goście mile \\1id'zia
ni. Czołem. Wydział. (2) 

Kolo śpiewu „Halka" w Castrop 
donosi swym czlonk()m, iż w niedzielę 22 
październJ1ka1 o godz. 1 ·po pol. 01dbędzlic się 
kwartalne walne zebranie. Wszyscy 
czl01nlmwi.c w1>nni się stawić, poUiiewa·ż są 
bardzo ważne sprawy. ,do załatwienia. 
Lekcya śpiie\\ u zaraz p'° zebrnniu. O pun
ktuafae stawienie się proSJi Zarząd. (1) 

Tow. św. Franciszka Seraf. w Hofstede
Riemke. 

W Il1edzieilę, dirniai 22 paź~icrnikru o 
godz. 4 po po1l. inabio·żel1stwo polsk!ie z ka
kazain1iem, a po nabożef1stwi:ie walne zebra
nie w lokalu p. Walburga. Będ'z.ie też SP'O
sobność do spowiedzi św. O ·1iciz,ny udział 
uprasza się. Zarząd. 

Koto śpiewu „Zofia" w Sodingen. 
W nJiedzie]ę urządzamy zabawę zam

lmiętą na sC1Jl1i p. Bergmainna tera'Z Engels'a. 
O licZiny udznal uprasza się. (2) 

Zarząd. 

Towarzystwo św. Jóreia w Dilmpten 
02majrnt"a swym cztonikom, iż przyszłe 
kw.arta:ln!e wailine zebrairue odibędzie się 22 
paźdz1i'ernika o godz. 5 p01 pol. Liczny u
dzia~ piożądainy, bo są l\$źine sprawy do 
'Zaffa,tWlienia. Zarząd. 

Wiec „Zjedn. zaw. poi." w Linden 
od:będlziie się w niedzielę dnda: 22 p.aźd~Ler
nika· przed połuidn. o godz. 11 Yi w lJokaJu 
p. SchiUera. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Wiece ,,Związku Polaków.". 
odbędą się w1 n1ed.11i1el~, dniai 

22 paźlhliermka : 
W Horst-Ruhr o godz. 4 po poi. w sali p. 

Leipolta, 111. SchottJandler,weg. 
W Bulmke o' godz. 4 W! pol. w saili pa1t1.a 

Reick, ul. Wannerstr. 110. 
W Altenessen o godz. 4 po pol. w saa.ij p. 

Józefai Saal' (Kirchstr.), naiprzeciw ko·
ściofa św. Jana. 

W Scharnhorst pod1 Dortmundem o godz. 
05 po pot w lokalu p. Hamke. 

W Gerthe w sali p. Sókleland o goo1z. y.;4 
po pot 

W l(amen o godz. 1 po pał. w s~i p. Gortz, 
ul. Bahnhofstr. 

W Bismarck o g'0dz. 04 JXl p0l. w sali p . 
W.altra, ul. WtiJhelmstr. 

W Oberhausen o godz. 12 w poludnie \v1 
sali p. Koltera przy Norwyirn rynku. 

W :ni 1eidzi,elę c1niai 22 paź,dziern.ika przy
stępuj•e Brnctwoi po1dczas Mszy św. o 
g•oidz. 8 wspólntic dl{) K.amunJi św. w ko
ściele św. Gertrudy. Sp.osobność dio1 spo
wi:<edzi św. jest w sobotę po. polucmiu i w 
intedzielię rano, po południu o g-odz. 1~ 
nabożeństwo i kazanie polskie. Uprasza 
się wszystkich członków Bradwa o liczny 
udział. (22) 

Towarz. św. Antoniego w freisenbruchu W Gahmen pod Dortmundem w sali p. 
donosi swym czlonkom, iż przyszle ze- Dickmanna o godz. y.;4 p.o poił. 

franc. l(arlikowski, sekr. 

branie odbędzk się w niedzuelę dri'a 22 pa- W Meiderich o go<lz. 4 po pol. w sali. p. 
źd'ziernika 0 godz. 11.0 przed pot., nie jak Mismahla, ul. Kurzestr. 14. 
poprzedniiO postan\0;wiono1. O Liczny u- I ZWIĄZEK POLAKOW W NIEMCZECH. 
dział członków i gośji prosi (1) Uwaga: Aisma polskie upraszai s '·ę o 

l!~g-;- - -~--- ---- Zarzą~_._IY-.?~.!_~rz~_n.!_e powyższyich ogloszefl. 
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któl'ego fukład obmvia jest najwięksqm i ima 
1rn.~~1ar;::;zym w miejscu Naj·wi(;h;.11y wybór ~ 
w~:rdkit'go rodirn,ju obmvia od uajzwylrlej-
~zego do nr.,ilepsl'.cgo. 

NnJ • .. ;6,e: ob1 '"'·e do l"Ghoty. 
No,"wi.ęk. ' m~e.i ~ca w r~ztat „1 ei.era. 
-Skora uslugal ·~Najta11sze eeny! 

' 
·---~----------- ---· 
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Baczność kup OJ ! 
1'to z 8.znow11yc1.i kupUw 1t 1J dnkłw • 

ma u.misr nprowadz~ć ktif\Żkowcić w 
irwy m skhdsie, iiiech 1ię zgło si do R oa aJtu . 
K11i~ż li:owolić, katdemu kup c•)Wi potrze
bna konteer:nie ! Zgłoaze.11 i a p od lit. 
1784: do Hi li11to;H1.da upro.aza t i9 poa 
.Adresem ; 

Ignacy Gibowski, 
Mia.ład .k.~ł•n i al y 

Br eh w ·w estt. 
l\ónig Ludwig trn;1e nr. 1n 

( 1- 3) 1':1111czo t 11n od pow. clołqezyć 

ta fł•ne 
w Boeł1 m~ 

ulic1. R•Jttetrasse nr. 53 

udziela porarly i pisze podu

nia~w sprawach renty, i t. cl. 

łl 

Dawniej w ' 
„Biurzt ludowem". 

LFl 

z wany Guthunil polem.1. : 

kąpelusze, cn1phi, parasole~ ~ aski 
bierznę 1nezką 

ciągle we wielkim W) borze po Ct'Mtch nujt.•i•::--.zych. 

Pro"'zę uwaiać na f rmę. 

Szanownym Rodakom y, \Vanne i o_rnlicy podaję 
do 'x.ia<lomości, iż .z <lnic~m i'_)ierws.r.ego pażdziemilrn 
otworzyłam 

podług najnow~zej mod_y. 

wszelkich sprzvtfovy 
nych 

kudu.: iJ„ I Zd..,~tnii podróżują~y 
. ł przy wysok iej p rrwizyi potrzebni. 

Ceny 11 : rko lf'aue. U ,J: ::;ni. '""1.et?h1a ! 
O łatikawe poparcie mego pr:r.edr iQ\\'Y.ięcin upra- "1 

ws.11ystkie Rodc.'l.C!~ki z Wannc i okoiicy. (lvl) • 

po censr.11 jak ns~tańMZyeh . 
7.11..kupione riwczy od:~tewiam frii.nko do domn . 

Pieeyki do ogrzewania. 
g a n i s ł a \4J J a n k o w .i a k, 

-Ne ustr. i:l5. 

T. SCJDWAN, 
Składgłówny Oberhausen 
narktsti·. 8 , 

Filia 
Kirchweg 140 

Najwiekszy skład kolonialny · 
Kwaśna ka posta funt & fen. 
Smalec funt 48 fen. 
Mąka cesarska IO funt 1,40 fen. 

Jlarld•tr. ~8. Jłł'rktsłr. ~8. 

Baczność! 
Debr~e ł tanio ~ 

skłiiliii8 kór 
E. 

~a.nownym Rodakom w ESSEN i okolicy donoizę 

uprzejmie iż otworzyłem dnia 15 sierpnia 

skład cvgar i papierosów. 
-- Mam ta.kże na składzie === 

laski, fajki, pertmonetłd, cygarnfozi, karty polskie 
z widokami, papier z polskiemi napisami itd. 

Prout Rodakłw o ła&kawe 1oparci• 

Wincenty Szumniłowski, 
w Eaaen, ul. Stoppt•bertentr. ar. u. 

1 M\l iebe .f eld, Bochum, I ____ l~ai·crstrasse nr. 2 J. (1 -8) 

Józef oski 
w Hrene, 

poleca 

korony rillnbne, welony, pier
iclonJAi ślubne) broszk i , krzy
żyki złote i pozłacane z ła:ń

c1. a.szkamł, ko1•ale prawdziwe 
sieli a:aki, prawdziwe bursztyny 
i wiele innych rzeczy. 

F. Józef oski 
w HERNE, 

ul. B a h n h o f s t r. 52. 

Naprzeciw Nowej ulicy. 

··· ~········· OaiedliłaIB aię jako . • 

polska akuszerka ii 
i ,tolecam się względom Szan. publiczno- • 

8ci z Bolmke i ekeliey, prosz~c Ił 
o łaskawe µoparcie. Maa :nad1i•jf, iź • 

f) Szallowne Po.ki zeca~ ait w potrzebie • 

• •idać pod moj-. opiekt i przyrzekam ·: 
A. akorg, i dobrfłi usługę. 

'lłł' Z szacunkiem 

8 Katarzyna Schwesig, I 
B•lmkl', Wannerstra1111e nr. 88 

przy k:oiciele ka.tolich.im. • • ~~@u~e 

BACZNOSC 
To~rzyistwo św. Mic hail·a. odb~dzie 

aaclzwyczajne walne zebranie w sprawie 
„Swiętojóza.facia", "fll nied21i e~ d1nia 22 bm. 
aai saH posiedzeń oi godz. 4 po połwd.niu. 
{1- ) l(om.itet „SWiiętojózafacia". 

a Hf 

Pe!agia (}fi~rz}ńs1Hi 
Wanne, ul. Ka ról a (Kar-lsłr.) 

(stary papier) 
nabyć można 

Drukarni „ Wiarusa Polskie
go·' w Bochum. 

\a Baczność 
.allr Rodacy! 
jedyny polski skład mebli oraz całkowitych 
· wypraw w Waane. 

ul. Bahnhofstr. 104, naprzeciw Io alu Schafera. 
Polecam mój bogato zaopatrzony skład mebli, ma

szyn do gotowania, wszelkich sprzętów emaliowanych 
kuchenH.ych 01az wózików dla dzieci we wielkim 
wyborze. 

Za. totówkę! Na edpłatę! przy edpowiedniej wpłacie. 

Kanapy i materace wykonywam 
we własnym warsztacie. - Stnre ma· 

, terace przerabiam spies.?Jnie po cenach 
niskich. - Sza.n. 
Rodaków pro$zt, 

/ i nadal o ła-
·, ~ · -N-=-.\ !ka.we popar~ie 

- • ! ~Et mego prMds1ę-
<~~, biorstwa. Nie-

każdego będzie: Swój do swego. 
Z wysokim i:izacunkiem · 

Ustawy Niniejszem ZZ\Władamiam Saan. Bodak ów z Wanne i okoliey, JL 
iż moja r 

dla towarzystw 

prędko i tanio 

Drakanda 

.,Wiarusa Pol· 

t s + 

praccW'Z.lia o'bu'W.~ a i·-- . 
pe1.e•taje aałal w Wanne, al. K.arlstr. ar. 2 e . w ciomu p. Neym.ana.. 

Za.razem mam~tJaezciyt za.wiadJmić Sun. Rodaków z Rttllen i okoliey, iż etworz;yłem . 

w domu p. Bohm, ul Elfridenl!tr. nr. U• 

· Pracownia wszelkiego obuwia, · ł 
począwszy od skromnego do najwytworniejgzego. Opieraj~e się u wielo· ł 
letniej praktyce po większych miastach, starac !ią b~dę S.zan. moich odbior-
ców uwałem, wygodnem i lekkiem obuwiem obsłużyć. Reperacye wyko
nuje tanio i dobrze na życzenie w 1 ~ l?odz., .Polecaj~ moje przedsię- ł\.... 
biorstwe łaskawym względom Szan. Pubhczno~Cl pozoSt&Ję r 

Wi21zarki Z .l 
Il pol&kimi napi&ami i ta- Antoni aj ka. _ .-. . 
nio poleca „ WU.1tUS 
PCLRKI'' w Beehm11• l~ .... lllf.„. 

Za dru'k, naklad ,t redak'cyc ed powied~y A• ta a i Br cis ki w Beclinm.- Nakla-dcm i ezmonbmi W:rdawaichva „Wia rusa Pofskiero" " Bo-chum. 
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s • Codzienne pismo ludowe dla Polaków oa obczyznłe, poświęcone oświacie oraz sprawom narodowym, politycznym i zarobkowym 

WN~•d'<lii codziennie z wyjątkiem dni poświątecznych 
~~lata kwartalna na poczcie i u listowych wynosf 
t'ff6r. ~O fe:i .• a z odnoszeniem do domu 1 mr. 92 fen. 
„Wlali.is Polski" zapisany jest w cenniku pocztowYttJ 

w lmlc Boże za Wiarę I OjCZJZDG I 
Za inseraty placi się za miejsce rządka drobne~o drukit' 
~loszenia zamieszczone przed inseratami 40 fen. f(to 
często oglasza, otrzyma rabat. - Listy do „Wiaru~a 
Polskiego" należy frankować i oodać w nich doklad-

ood znakiem „t. polnisch" nr. 128. ny adres pbzj\cego. R~knpi~ów ·il( nie zwnea. 

--------------~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- i Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje się vr Bochum, przy ulicy Malthe!!!erstrasse. - Adres: 10 Wiarus Polski", Bochum. - Telefonu nr. i414. 

1'odzice polscy 1 Uczcie dzieci swe 

móW:f~, czytać J pisać po polsku! Nie jest 

PalQliiem, kto potomstwu swemu zoiem

,_,, się pozwoll. 

Z wypadków d.Dta. 

Prasa hakatystyczna zainteresowała się 

wt.cem ,~wiązku Polaków" odbytym w 
Dortmundzie. 

W; gazetach .niemieckich znajdujemy 
•c~ uwag rezolucye przyjęte uibi.iegłej ł'IJi.e-
4.aieli n:a wiecu „Zwj~ku Połalków" w 
l)q,rtmwndzi.e a uchw.alk:me w ZJesZilym mie -
su1ca na w:lec;u ·Ołgólnym w Wa.rme. 

Dla czeio przepadł kandydat centrowy 
na Górnym Slązku? 

loz:bu.dzQtlla śwńaidlomość ntaJoodbtwa i 
~a1yzm centrowców z~tawaly św.iieżo 
Z1J'J'1Cięstwio sprawie naszej nai Sląizku a 
omńrowoom klęskę, jak'iej się nie spodtzie
·y.ra:f). 

Cel!1itrowcy wynajdują iedinaikowoż in
„.e l)r.z.ycz}1'ny smutnego dla Ill~Ch wy·nikll 
"MY.borów. 

Wroclarwskai „Schl. Votkszeituing", or.., 
.- rcem:trowiców ślą'Z·kkh ).J\tsze ptOlmiędzy 
iuaftlri: 

„Po strorul:e centrum prncowamo w 
~e!Uych łyigodlniadh z wytęż;eniem a 1lran-
4Jdat tej pairtyi ks. Kapitza wytężał wszy
stkli:e możliw.e siły, by na licznych zebra
•m:h w Polskim i 1i1emiecklim ięzylku wy
borców <llai n:aiszej spraiwy zaichęcnć. o. 
sobre li zapatowi ks. Kapiitzy wszełki ho-
11Dlr? Ale miltno toi są'CllzimY), że wy.bór je
IO lran'Clydatury byl zupemie nieszczę
śłi!wy. 

, 1Jaiko mamy wódz ruchu aintya)!koho
łiic!meg'K)! na Górnym SlązkumusiY S\ie li
ezyC z wrog:lem usposobieniem wszyst
ti dberżys1ów, którzy uważają w nnm 
~od!nikai dfa .ich proce.dem. Dziatailność 
w dz.iieidzamie sioicycrbnei, którą ks. Kap1tzy 
nJcży przypisać z.ai wielką, 2'a1Siługę, musiia 
ła l'O woczach ty<:h ludzi, któryich wpły 
wu lllie wolno n.ie dbcenić~ przedstawić za 
•ieodpiow\iedtniegio zastęp-cę po'Htycznego 
właśnie w okręgu przemys.lowyttII, gdiz.ie 
:prawie wszystkie karczmy zinajdują się w 
r~kach żydowskiich i gdziie tedy prze'by
waj~ca w nich po lska ludność rlOlbocza zo
~taje mocno obrobioną, przeciw temu znie
narwidzonemu apostio1lOIWlil wstrzemiężlilwo~ 
ścl. Tego ni:·e należy przeo1czyć, gdy si~ 
IZ'Waży ubytek glosów oodalJlych nie niego 
•rz.y wyborach". 

Teiearamy. ,__.... "\.. 

P e t e r s b u r g. Car wydał z p-0wo
du podpisania traktatu pokojowego mani
fest, w którym również. zaznacza, że po. 

iędzy Rosyą i Japonią panuje obecnie 
stósunek przyjacielski. 

Ber li n. Projekt do ustawy o uzna
•iu •a drodze prawnej związków zawodo
'WJcll jest już wykończony. 
. B e r I i n. „Staatsanzeiger" potwier
dza obecn1ie, że p. Dellbrilck mianowany 
został m.inistrem handlu, a prezes rejencyi 
Jnrldzyńskiei v. Jagow naczelnym preze
sew Prus Zachodnich. 

Wiec w J(lrch1inde. 
W medz.i elę, dnlia1 15 bm. po połudlniu ~ 

o godz inie 5 P<> polu-0.in iu odbył siię za sta.- i 

raniem „Związku Pbl0ików" ·wliec polski 
w Kirchlinde. Pomimo wt'elkiego deszczu, 
jaki w niedzielę pada<l bez przestanlku, ze
brała ~.ę duiŻaJ hczba Rodaków, aby wspól
rnie radzlić nad' swo,iem pjOlDIŻen~em. Wliec 
ot\V1~rzyl p. J. Górecki, któ~ też na ży
czenie zebraJnych wl1ecowi przeWlOdlnkzyt. 
Plierwsz.ym mów{:ą byl p. Jan Wilkowski 
z Schonnebeoku, który w IO!bszernej JOOl

rwie daiwał cenne wslrazówtki, jalk powin
niiśmy postępo,wać, abyśmy, i 111aisze po
tomstwo się nie zgermainjwwalfu, OS01bl1-
w'lie, aby roo'Zliice polscy stlOIWem i przy
kładem przyczyniaJ!i się, aby; dlziecii pol· · 
sk!i~ 111auczyly się mówić, czytać i pisać po 
polsku t Pokochaiły w ·szystlko co polskie. 

Następny mówca przedstawtił zebra
nym ważność '\VYIOOrów, jalk/ie się mają ~
być, 19 t 20 b. m. do zarządu kościelnego 
~ repreize1J1taayi gmirnnei. Kladl mówiea 
glówny 111acisk na to~ alby Polacy wybie
rali j.ako kandydatów mężów, którzy po
saada1ją CYJWil!ną od.wagę 11 .w .k.alżdem mtei
scu, gidzie się Polaik001 w kJOśc.ilele dzieje 
krzy,wida, potrafią siiię za ukrzywdz.ooYnli 
upomnaeć. 

W tej kwestyi ·zaboerafo gł100 duiJo mó
wców i postanowiono kandyidartury pol
skie, które wybrano na 'OlgóLnym wie
ieu 1I1iemc6w, unieważnić, - a wybrain.o 
względnie potwi1erdrooo 1noiwych. - Kain-
1dydaitami do reprezentaic-y\i1, gtn)i!ninej są: 

Pawel Kaiaik i Mi1chal Dratwliński. 
Potem zabrał glos p. Graczyk z l(nr

lmde i -skarżył s~ę na obojętność niektó
rych Rodaików. Mówca soibie tycz,y, aby 
więcej t:.aik1ich wlieców „Zw!iązek" urz'tdiZal, 
ai sprawa nasza lepieby wYg"~ądala. 

Potem W'YbrrunOI mężaJ zaufania dla 
„Zwią.zku Palaków" a jest ·nfttn p. Józef 
Górecki, który się ma starać, aby 11Zwrią
zikowi Piolaków" jak .najwięceii n)meych 
cz.loITTków pozyskać. 

Paul Lucza.'k dosaidnfuoi skrytytkowal 
tych ozi~blych, którzy zamiast iść na wniec 
grają inamiętnie w karty, ai dla spoleczeń ~ 
stwa są bezużyteC'lJ.Ilrym glazem. 

O godz. 80 wiecrore'ffi w naj'lepsz.ym 
nastroju d·Ulcha przeWl::itd!nicz.ący Wli.ec za1m
knąl. Na czl.onków zgltosilai się spora ~i:-
czba Roctalków. Radykał. 

Wiec „Z. Z. P." w Giinnigfeld. 

W ii ec „Ziednoczenia zawodoweg0, po·l
skie·g·o" odbył s· ę 15 października w Giin
nigfeld przy ltczinym udzia'le druhów. 
Choic.iiaż pio1w1ietrze byfo bardz.o Uchc, ie
dnakmvo~ druhow1ie z Giirnnugfeld pokazali, 
że im sprawy robo~ndcze nie są 01be>iętne, 

bo. się licz1rnie stawili na wr;ec. 
·Wiecowi przewodn~.czyl mreiscow y 

<lelegat druh B. Różeńsk: Ł udz:ielH 
glosu glów.neimu referentowi cih . An lrz. 
Błaszykowi z Ii10.Js terhausen, który roz
wodzi! się o now eli górnkzej d o wyd:zia
lach robotniczych. Dh. Walenty Anidrze
jewsk1i mówN o rozwoju tm1skiej orgam1iza
cyi; dh. WiOi ciech Dzierza mówil o zn\~a
niu za:rohkn rohotrnikom i o nieporządkach 
na koipal•niach; dl] . P11otr Sztu·l zachęcat 
a1by wstępo.waino d10 polskiej organizacyi 1 

z jakiej przyczyny Polak wńniein tylko do 
polsk\··ej organizacyi należeć. K~ndydata

mi do wydziatów roboitniczy:ch zostali 0 1-

brainii: 1) Bernard Różef1ski, 2) Walenty 
And1rzejewsk{1,3) Tomasz Stachowsk~. 4) 
1 ózef Andrzejewski. Trzej ostatm.L mie
szkają przy ul. I(irchstr. nr. 62, a Różeński 1· 

przy ul. tta1Uptsti·. m. 63. Potem prz.ed
sta'\\~i~ prze·wodniczący Wiieca, 'v jakim 
duchu ma nastąp1ić zmiaJna usta1w ,,Zjed.no· 
c:Zetllia zawQdowego poi.". Za podwyższc
rniem sktaidek byJ1i wszyscy z wyjątkiem 
dwóch druhów; dh. Walenty Arud'rze,iew:Jd I 
byl przeciw:ny zaprowadzeniu wsparcJa, i 
ale byl za podwyższern:cm s.kładok, aby i 

kasa na wszelkie przypadki jak najwięcej 
pieniędzy posiad!ała. Czl10inkowie s:db\',e 
życzyli, aby „Zjednoczenie" ,vychodz.ilo oo 
tydzień. Druh Józef 1 ędrzejak byl p.rze
c.rwtn.y paragraf10!W)1, który mówi o jedoora
zowem zavlaceniu SO fen,, gd'ylby lkasa 1n1iie·
diamaigala. Po ct:yskusyli. prz.ysZ'łlO! odglos<ll
wania. Wszyscy - z wyjątkiem 2 - byli 
w myśl zarządu z.a podwyższeniem sktai
dek miesiiecz·rnych. Wiec, który się ,Old.był 
we wrorowYm porządku zakończyf prze
wodniczący has.lenn „Szczęść Boże!" 

Bernard Urbański, sekr. wieca. 

Wiec „Zw. Pol. w N." w Buschhausen 
·odbyl się w ubiegłą tnli~d1:1iele dnda 15 t)m. 
na1 sali P-. Trautesa. 

1Wliiec za,grul p. Józef Roszyński. Prze
woctnic'z,yl p. Feliks Po~alŻyński, a proito!
kól p•isał p. Józef MarridreLlai. 

Pier.wszy zaibral glos p. Krzyżański ~ 
wyjaśnił cel wieca „Zwiiązku Polaków". 
Stanisław Ja1bloński z Neumiihl m11wioi1Y
wal wiecowników, aby się d-ail'i zapisać do 
„Zwi4zku Polaków". P. Depa z Laar 
przedstawril wt1ecoW?11ikom, :dlw czego lą
czetnie s.ię; Polaków nai oocz.yź.Jnie w i01rga~ 
nizaicyach jest potrzebne. P. Józef Kote
wiiJCz z Buschhausen przyroczyl smutny 
przyklad\, lakiie skutki Pociąga za sobą 
miesz.aine małżeństwo i z,wracail siię dio 
mł-Olda:11,eiży, by jedynie Polki brała sobie za 
iX>lny. Dailej zabral głos p. Porażyńsikli! z 
Bu'Schhausen, któ.ry zachęca~ wszystkrllch 
Rodalków, .1żby tylko1 oo polskich Towa
rzystw wstęporwaJI\ Dalej z.aJchęc.ail mów
ca wszystkich rodziców, iżby z dlziocmi 
ty~ko po polsku w domu rmmawtiali', po 
polsku uczyti je czytać i pisać. Nastę
pni1e obrail1!0. męiiem zaufan:iia <lila ~,Związku 
P()IIaków:" Antooaego To.maJS.zewskiiego dla 
Buschhausen - Mężamli1 zaufa!lliia dla 
spraw O<plleikii duchownej obram pp. Józe
fa RosZYńskiego i Michała Baruszewsikic· 
goi. Nai koniec za.śpiew.ano P!iieśń „Serde
czna Matl©" i przewodniczący ~dzięko
waiwszy wriecoW1111iJrom za tak li1Czny u-
dziiat zarrniknąl w'iiec. J. M. 

Wiec w Hamborn 

z poręki „Zieidlno.czetJ111a zaiwooowego 'Pf()l
skiego" IOKllbyl silę w ubtiegłą lllliedziiielę. 
Przewiodn!i1czyl druh Bietlm a protokół pi
sał druh Kamiński. fako referent przy
byl druh Sosiński z Bo1chum. Przemaiwiia
li jeszcze druho wie Goilęb.tewski, Goldyain, 
Sz!czepairuiak. Na kandydatów do wyd:z,ia
łów rooot1111iczych q na kontrolerai zostali 
wyibrani: Maciejewski, S zczepainiark ł Ra
tajczak; Biedka, T oporski, Goldyan, Ka
m if1sikli., Antkaw 1ak, Kostanecki . 

W końcu nawolywano, aby ka,żid'Y ga
rnąl 'się dio oświaty, przy pomocy której 
rohot n:cy w:ywalczą sobie byt Zinoś1111ej
szy. J eszcz'e nie wszyscy Polacy na o
bczyźn~e są w ,,Zjednoczeniu zaw. polk.", 
starajmy si ę , aby to nastąpih0t co prędzej. 
Bądź;my wszyscy agitatorami dla dobra 
naszej sprnwy mbotniczei. 

Szcz ęść Boże! Wiecownik. 

Baczność Rodacy w Dortmund! 

' Szan.own1i l~odacy ! Chodzą tutaj po I 
domach - także p:olskiich - ludziie nam 
nie przychylni i zbńerają Qfaary n.al nowy 
kościół, który ma zostać JX)lbudowarriy za 
mostem Dmstfe.Idzkim („Do1rstfelder Brii
cke")„ Ludzie ci nńe mają żadnego świa
ded'wai kośc.ielnego, tyllOO się okaz:ują 
ogl10tSzen~e w ,,Tremo1r.ii". 

Rodacy! P;ożądanem jest, ażeby nie
mieckiemu kolektorowti an!iJ felnyga me dać, 
ani też nic zna jomym Plofak·om, bQI gd y 
będzie czas, to zwo taimy wiec, \'~ Dort
mundzie i obierzemy ki'liku mężów· i tym ł 

be<lzlemy mogli nasze daitki na kościół Jd
dać. Pieinnądze zebrane możemy raze1n 
oddać pod waru.nkiiem, że nam n lemcYi 
przyznają równoupraW1I1deinie w klościele , 
abyśmy 111lleli w tym kościele oo .niedzie}t 
polskiie nabożeństwo i tJ. przed poluidniem 
Mszą św. z 'kazaniem ~ ŚJ)iewem polskim ł 
a po p.oiludmiu Ni1cszpory. Taką gwara(l1 -
cyę muszą nam dać cza1111p na biale:m, i 
gwaraincyiai ta musi zostać podpisana prze. 
ks. dziekana. Skoroiby zaiś tego uczynić 
nie chcieli. t-0. oddamy zebrane P)iellliądze na 
inin.e ®bre cele·, bo gdy w Dortmundi.óc 
bywaiją kośdoł'ybudowane, to nam mówJ'ą~ 
że ten kośa(ól będzie dlai nas Polaków, a 
my naisz.e 01ężkie z.apraoowaine grosze d:a
je'my, a jak kościół jest wystawiany, wten
cz.as n1emcy mówńą, że w· zai s~Je pit
nią,dze po'budJołwali, więc mores Pofak1om 
dlo niego. Tak nam powieidzfamo w ,,Jó
zefshauzie", gdy chodz.~fo, o wybory ko
ścielne. Tam nam ~OIWiedZi"eli, że ty~ke 
centr()IWCy mają prawo do kandydatury, a 
my me., bośmy są radykaily i Polacy. Do. 
tej sprawy jeszcz:e powrócimy póroiei. 

W klońcu prosimy vYszystl<Jie nam ży-· 
cz.fiwe pisma polslde o powtórzenue po-
wYższej odezwy. Jeden za wielu. -

Ewing. Tutejsze Tuwarzystw\O ś :\r . 

.Józefa obchodz.ito w nie-dziel~, dt11iai 8 pat
d'ziemfilrni jedenastą rocznicę swego istnie
nia. Od godz. 2 do 4 iprzyjmowano bra
tnie Tuwairzystwa, poczem · udaliśmy się · 
dJo lrośdiola ina inabażeństwo polskie. 

Od.rwliecłzjlly nas: Tow. giimn. „SO!kół''" 
z Ewiing, Tow. św. Woj01echa z Dort· 
mu111d, Tow. Serca Jezusowego z Bram
banierl, T()IW. św. Maircinai z Derne, Tow. 
św. Barbary z Ew.tng, Tow. św. Józefa z. 
ttuck.a1rdle E TtO!W. M. z EW1itngu. 

PQ pO\Wrocie na salę z kościoła. były 
róilne d\ekllamacye i prz.em6wenli1a\, a w 

ko6cu odegram.o teatr p. t.: ,,Stary piedhur 
i syn jego humr". Teatr odegr.atnOI po4 
kiierowrnictwem p. Bereszyńskóego, ai udał 
Słię bardzo dQbrze, za w tak amatorctm ii 
amatorkom jak u kierorwtnik()!Wi serdeczne 
slkladamy „Bóg zaiptać". W wolnty1eb 
chwifaich przygrywa~a .nam kapela p. Ku
ika z Herne. Zabawę zalrończon):> pieśni' 
kiośaielmą. J. Hoffmann, sekr . 

Essen. Zwycięstwo Ju<lu polski.ego 
przy wybora-ch w Katowicko-Zabrskiim o
kręgu wyborczym napełnia nas nadz1i1eiri. 
że lud pt::>'lskli wszędzie buldziąc sie do życiGl. 
111a.ro<l10weg-o, ostoi sa ę i za1P'ew ni sprawie 
nas"Zej lepszą przyszlość. · 

Dla nas Polaków na o-bczyź,nic zwy
cięstwo to powi,nno być ppbudką , aby ~if; 
organlizować coraz więcej, aby w przy~zło 
ścti d.la naszego kandy.ct:at.a1 naPrnd101wego 
zdobyć wszystkie bez wyjątku glQsy Po
laków, przebywających zd 3Ja od ztlemi 
ojczystej. 

Trz eba budz~ć pQiezuoie nam diQ1We,, a 
wtedy się nie zdarzy, aby P olak ag-ito1wał 
za rn cmi eckim kandydatem . Nie będzie 
też używal kłamstwa, że P o·lacy zdecy
dowali się \V -ostat:niiej chw~li glosować na 
ceintrowca. Wydało si~ to iecLn~k win.et . 
bo w numerze „W iarusa P olsk,i:eg-0." in.a 
dzień wyborów wydan,ym by ta od.elf\ ·a1 
aby każdy Polak na pana Józefa Choci
szewsk,iego g l1osowal. 

W przyszłości oostanic pewnie jeszcze 
więcej sprężystru organizacya wyborcza: 
przeprowadwna, aby wielką liczb~ gl{l·
sów po lskich udowodnić hakatyst()ITTl, że 
ży j emy , żyć pragTl!iemy ~ żyć będziemy. 

iako naród. Ho.ry. 
(Ostatn ie uwagii opuścLlriśrny. Prosł~ 

my o częstsze, krótkie zaimuj~ce wi-aoo · 
mości. Pozdrawiruny. Roo.) 



St.c:!c. Czytuje U\~:ażnlc „\llfarusa 
Pblski~' ! patrzę, czy też ze Steete cze„ 
go-ś nie znajdę) ale gdzie! Tam SP0'koJnie 
jakby mk t11ie zaszło, gdy tymczasem dzlie
ją s.ię rzeczy px0:mf.ędzy. Rodakami, że aż 
·wstyd pisać. Przy larosich wyborach peA 
w~en ·czkmck, który się podjąl prac:otwać '' 
111iejscowyun komitetcie na rzecz „ChJci
s·zews.kfogo", sprzeda! się w dniu '\vybo
rów za 2 mr. naszym wroroCJtm. to jest litbe
raAolm i caly dzień st.a'.l z kartkami na Nie
Jńeiera, nie czując pliętna zdra}cy na. swem 
czole. Drug:i \vypadek jeszcze gorszy i tJ 
ta1d, na1 jaJkrL się tylko inajpi0dlejszy zdrajca 
zdobyć może. Pewien członek za. swe za
chmvainie s1ę otrz-y1mal naigainę, C\OI tak g.) 
rozjątrzyło, że po.stammvił szkc<lzić gn~a
zdu na! każdym kmku. Gdyi na przeszłej 
.zaibaiwie dmhcrn1ie występ.:>wali z !li()lnO

bgamli, p-oszedl do żain:d.armów i -0czern~al 
gn:Laxdo~ jakoby orwi druhowie grali teatr 
i 'kazal lich areszt\Qlwać, jakJo wicJkQpolsktcl1 
ag-1-ta.torów, bez skutku. 

Sz~nO!Wni Rioidaicy, stt-011a· e od takich 
2drajc6w, bo olt1i gorsi' ja1k zam.za, zara2ę 
m-011na usunąć przy pJmocy lekarstwa.:, ale 
11a pewnych ludzti lekarstwa nlie ma. 

Roda'Cy! Zapisujcie sobie gazety, a 
mi.anowide ,.Wiarnsa Pio.tskiego", a mo-L:e 
z czasem znilmą ta·cY ludiiie z pośród sp.o
fecreństwa .naszeg\:)1. Precz z takim~ lu<lź
tni z tow.airzystw, bo on;1 U1Jie warci nazwy 
c.:cliQtrlka!! Okazujcie tak.im łud21i1om JYO.g.a.r
~ •na kaxdiym kroku, hn slusznlie mówi 
łlJiemilec'kiteJ przystnwie, że najpt)tdlejszym 
czl<O!Wiekiem na świec~e jest <leinuncyant -
„Der grósste Lump ~m ga1rrzem Land, ist 
urnd błefibt der Denuncy.alnt". Dawllilej zdrai 
ców rwJ:eszano, my od nich str0il1my, jak 
~dl ZalIJiOwiietrzoo.ych. 

Rodak z Steei~. 

Wetter. Smutnie wygjląda tu między 
~.o:d~ami. Na posiedzienia towarzystw 
iprzybywa,ć zwyklo IO do 25 czilon.ków, 
po większej części zawsze jed!n!i i ci samr. 
-Duiiol R,-0da1ków striO!ni zupeinie cd towa„ 
reystwa. Wiellisrek i karty, to ich sz:ezę
śQ:·e! N~estety, są i tacy! 

Gaizetę polską czyta le'Clv.nie dziesiąty 
Rlddlak, których tu na: 5 set. Mogłoby być 
choćby 200 ga:zet .w naszej ·gmirne, ale ~· 
zaJ1. sł~ Boże! Teraz nai listJopad i gnt· 
ctzi'ef1 starajmy s.ię rozszerzać „Wiarusa 
Bolskiieglo", aiby się znajdowiaJ w 'każdiyrrn 
·dlomu. To p1smo szczerze rbotnncze, 'Zr\QSi 
prz.eśładb!war.iiai za to, że rw!Jemie stJ1i przy 
nas rolbo1rn/:lkaichi, wńęc ~pierajmy; je, aby 
plakożercy ruie zdolali ziruiszcz.yć aiaszego 
~rganu. Stójmy wiemi·e przy wLerze i ję
eyku O~ów, a Pan Bóg zginąć. ~m nie 
J)Oiz.wofu.. Z braterskiem pozidt10iw1e.I111em 

F~s. 

Panna do lowarzvstwa. 
Powieść Ksawerezo de Montepin. 

c·2 ę ~ ć dr u I a. 

(Ciąg Jałszy ). 

- Wlięc ciągle za,prz.eczasz pa.i1. 
- Tak jest i to z całą energiią,, do ja-

k~ tylko jestem zdolny ... 
- Dla czegoż z.aimiast odbywać tak 

<lłuigą podróż furgonem i nooorwaić na dro 
dze nie kaizałeś pain przewlieźć furg·0nu na 
]JIO'cfągiem kolei żelaznej, cP uprościłoby 
zinaicwli.e rzecz calą. · 

- Nne pomyślałem o tern, rnkt ni1 na 
io nie zwrócił uwagi1

• 

- A g<lyiby tak uczyiruiJ, naturalnie 
l()drzuciłbyć pan tę myśl, przejazd kD-leją 
żelawą czynfrlby pański plam nueiwyko1nal
nym. 

- Wiidocznem jest, że jakaś tajemni
.cza fatalność dąży na mnlie ... - rzekł Raul 
<lel Chaiłlins, czując ogarniające go zruiechę 
\:eru::e ] Si~~Y wyczerpują,ce się w tej nieró
w.nej ;w1alce - lecz. zbrodni tej, o jaJk~ 
mntie oskarżają, w ja.kf.mże dopuściłbym 
się celu? 

- W jakim celu? - 'Za:Wiolait z gwał
t01W1111ośc~ą sędzia śledczy. - W cefo pręd
·szegll)I odJzliediz\i·czenia majątku, który pra
gnąleś schwyiaić, a szcz.eigóltniei, aibyi prze
JSZkod!zić wujo.wi· owajmien~a o egzysten
·C}'!i legalnego dizfecka, którego prarwa u-
11icestwilyby pańskie! Zabiłeś ojca, ażeby 
ukraść majątek córce„. 

Raul blady, z c2lolem 0tkrytym potem, 
chWłial siię na moga~h, s.luchając tyich slów. 

- Jestem zgubiooy! - wyjąknął w 
napa<lizrie jak gidyby pomięszaJl)ia. - Wszy 
stko mnfe potępia„. 

Nowa kampania przec~w Polakom. 
Na rozka.7. z Berilna prasa hakatysty

czm.a pom:rutwszy, zwykłą lhe<;ę rozµoczę
lai tymi dniami w osobiny, podpadający 
sposób obrabiać op'.nię publkzną przeciiw 

. Polak.om. „Rheini~h Westf. Ztg." na 
przyikladwychodząca trzy razy dz.tennie w 
czwartek w każdem wyd1ainfu p0śwuęcila 
naczelną część ·numeru sprawie polskiej. 

Na żądanie nmvych ustaw wyjątko-
wych przeciw Polakom, mianow.iaie ustawy 
zakazującej zuJpetI11ie Polakom nwbywania 
ziemi ju·ż wskazaliśmy w zeszłym nume
rze. W wy4aniu p1oludni<Jwem zajmuje sic; 
polakożerczy organ baroMw kopa1n)',a,nych 
Polską po-cl: Moskalem w nadeslaniym z 
Berlina artykule, który stara się wykazać 
możHw1ość zbno1jnego powsta1n1ia Polaków, 
a ko11czy się następującym ustępem: 

„Polacy w~edzą nader di(}brze, Lż o
gólny bieg wypadków nie jest wcale ·nie-
1korzystny dla .na.dZ'ieji odhUJOO!\V2!nfa pali
stwa Jagielc~nów. W R,~syi na czas dłuż
szy nie ustaną w pQiłożeniu wew1nętrmem 
zamęt i wrzen·\c, a owa uchwałai rosyj
skich studentów we Wairszawie, by kole
gów Polaków p<Jprzeć przez opuszczernie 
urniwersytetu warszawskiego (ch1od'z.i .;y, u
chwaae studentów R1osyan, którzy zamie-
rzają się przenieść n~ urntwersytety w 
Rosyti. by ufatwić Polaikom prmvadzc.ną 
b0iikoto'\va1nl,em akaidem:~ wa:Lkę o 
w:ykla.d polski wskaimje w:yraźnic, 
że Bolacy także w państwie ca
ra ltczyć mogą przynajmnr•ej na piopa,rcie 
nrnral:n.e; austryaoecy Polacy, zaś tworzą 
już teraz całość tak zesp-011omą nrnz pp'Cl 
wz1ględem narodlol\v'ym WY!OOrębnóoll1ą i po'
s~a.daią takie znaczenne w Radzie państwa, 
że wstystkirrni1 psami g;na:ny rząd z pe
'vnośc:lą starać się będz;Le uiniknąć wywio
łan1a ich niezadowolenia przez: stóslJf\vairnie 
einergkznych śro'Clków przeciw mchiDiWi 
wiełki01p0ilskiemu. Tern wh~cej manny po
'''()ldu, by nie spuszczać z oka narodowo 
polSikc·ch staram, także tych po drugiej stra
niie cza:mo1-b~1alych slupów graJniicmych, 
gdlyż mogą się one stać latwoi źró&em na
głych WiYPadków, które nas nie porwinn.w 
zastać ruieprzygotow:anyich". 

Tak ~isze „R,h. Westf. Ztg." stlo1ąca na 
ustugaich ·organl'Zacyj w.sze·ch1I1iemiieckkh 
a artykuł jej okaże si~ z pe,vtnością ta1kże 
w praste półurzędowej. Bod 'Plaszczykiem 
·lliby poważnych roz.wafań politycznyich 
kryją się tutaj zamiary wszechn.iem«eakie 
C11esząice się p-Oparciem wpl.y;\.\nowy.ch kól. 
Chod!z~ 'biorwiem o podłburzmie iop~nil~ pu
bticZ!TleJ w Niemczech przocuw Plo•l.a1kotm i 
prz:ygbbowanlie ie.i na nłQIWe hezpraiwia: oraz 
o ukryde niem1eckiich plainów za1borczych 
suęgatl~cych <lalek-o· po za l(r.aków i War-

- Przyzinaj się pan zatem, przYZI11aj ! 
- rze:kl sędz.1a śledczy, spodziewając się 
skorzystalć z tej chwilii slaJbplści ffizy•cmej 
i moralnej oskarwneg.(}. 

Pan de Chai!Uns nagle pP<liniósl glQIWę: 
- Nie - o<lrzekl - ruie przyznaję się 

do 1t1Jhczego i jeżeli sprarwiedl~WQŚĆ ·oszu· 
kaina p!()ltępj mnie, z.a:d!a di0s tern samem 
me"\:\>'lilnnemu. 

Od tej chw1W: badaniie ogranoczalo się 
na drobnych szczególaich, który.eh nie wi
dzi~my potrz.eby powtarzać. 

Byto iuż blizkio trzeciej p~ południu, 
kiedy Raul został odprowaidlz!o.ny doi celi 
przez tych samych dwóch strfuŻ!I1)Jków, któ 
rzy poprze<lnio prz;yprow.aid.tziili go dD ba
blinetu sęd·zieg0 ślcckzcgo. 

Paini .de Garennes wraz z synem z')
staLi wezwani tegoż saimegp1 dnfa, lecz w 
,tinnych g()id.1zinach. 

Ba11oinowai, nie przynosząc żadnego 
n(}wego faktu, starnła sdę wszelkiemi si
lami jaiknaj.\\.'iięcej obdążyć biednego Rau
la, udając, że staje w jegu, obrtinie. 

VI. 
Berthaud, iakeśmy p-0.wiedzteii, przed 

uidaniem si".ę do Pafacu SpraiwiedLiw10ści 
wprowadz1l dloktiora Gilberta do pokoju 
choreg\() łfon0riusza. 

Ujrzawszy wychudłą twarz i zapadłe 
-0czy starego slugii, brań: hraibiego Maksy
mdliana zmarszczył brwli. 

Zbt!żyl się do lóżka, uścisnąt rękę re
komvales:centa, przyglądał mu się przez 
eh Willę, potem rzekł: 

- Byiteś chory, mój przyjacielu, ci~
żko ch-0ry, jak wkllzę... Po.w,filiemes był 
uprze<l'z·1 ć mnie. 

- Było to niepo:droibtn.e1, panie G.ilber
cic. 

- Dla czego? 
-- Zapa<llem nagle na zaipa1ernie móz-

gu. Straciłem przytomnrOŚć i dopiero 
wczmaj bylem w stan/ie postać palł1u de
peszę; a:lc teraz mam Silę daleko lepiej, jak 

sza·'>:e przez wystraszen1e rządów pat1stw 
zaborczych. 

Co w tym kierunku czyni p~alro'ier
cza wszecłmiemaecka prasa, łatW):ej nam 
spostrzedz jaJk skrytą pratę dyplomacy:, 
na którą świeżo wskazuje sensacyjna wia
dloil1.IO!ŚĆ oglloszona pirzez kxndyński dz!en
mik „Observer", a donosząca, że dm. 1 lu
tego rb. zaiwarty został miedzy Ro-syą z 
jedlllei, a Niemcami i AustrPl-Węgr.amii z 
drug:iej strony, (raktat na wypadek rewo
lucyj w Króle-stwie Polskiem. Na mo-cy 
tego traktatu N~emcy i. Austrya mkdyby 
w takim razie wystaw~ć razem dwue dy· 
wizye wojska w pog,otio:..v:;u v.101je111nem. 
Traktat ten miano z.aiwrzeć .nai żądaJn:ie Nie
miec, a a,rtykuly prasy wszechniemEeckiej 
w wdzaju }J()!Wyżej ws.pomnaanego czynią 
wiiadomość -01 •owym traktacie prawdopo
dobrui. 

Ziemie polskie. 
/; Pr?l~ lachodnich Warmi; i .. bx-.a.ł· 

Olsztyn. Nileszczęście spotka:lo cyrk 
Sa·rassarn'ego w Olsztyinie na Warm:t. 
Wicher rozdarl w karwa!ki rnamiot cyrko
wy, talk że zamówione vv~ Toruniu1 i Gru
dziądzu przedstawienia! muStialy zostać od
lożone na póź,11j1ej. 

Sztum. Pliękne stós1rruld painują·ce na 
agenturze pocztorwiej w Strasze'Mie wy
świedil proces jaiki si:/ę w sobortę tKJ'czyl 
przed iizbą karną w Suszu. Agenturę po
cztową zaiwiadował nauczyc:iel Schultz. 
Oskairileru ·byhi ronai nauaydela Wainda 
Schulz, jej 14-letnia córka i slużąicai Ma
czyplańska. Zana nawczycie1a otwiera.la 
łisty adres1oiwane do Z'na,klmydh trzymając 
je nad parą, a za!spiO'kdiwszy oiekawość 
znów je zalepiala. Córka Schulza zaś od
btieraiła ()d! dziec.i pieniądze nai znaczild, któ 
retmiała na karty ·i listy przylepiać, czego 
jedl!lakże ;nie uczynila, trrucąc p1enEądz~, a 
Ilisty !lluszcząc. W czasie gwiazdkowym 
otwierano pacz.kii i wy!bieraln!O z nJich mar· 
cepaaw, prerniki i;td., nawet z koszai z1 ra
kamli wyjęto rnz porcyę na obi.ad. Sąd 
inie mógl si.ę dostatecznie przek,()tn.ać o wi
!l1lie pamlu Szutz 1i uwolnił ją. Nait.)!11iast 14-
letnlią Schulz ska.za oo nai 6 miesiiięcy, a 
slużącą Maiczypliińską nai 8 mi~sięcy w~e
z.tenia. 

Starogard. No\.v,y sposób reklamy wy 
nafa:zla: tutejsza zwierzchność miejska. Aby 
więcej tutejszą kasę oszczę<llrllo·ści rozprze 
strzemić mJę<lzy puibLilczoośc'ią, ppstaJOO
"W]Vvmo odtądi każdemu nowona~-0id2one1I11u 
dziecku W' ic!kręgu miejskim wystawić nre-

pan widzisz. -- Zdaje mli s.i~, że W1"SZe· 
dlem z niebezpieczeństwa.„ 

- Nie myfisz się„. - przenvał Gil
bert. 

-·-Na teraz zatem n~e o mnłie chodzi. .. 
przykazałeś mi pan zaWriad:omić oię o wszy 
stkiemi, co s:· ę tu stamie„. Uprzedziłem 
pana, że diQpe~mono opie.czętowautia:„. Je
żeli zaś teraz prosiłem, żebyś pan tu przy 
szedl, t01 .dla tego, że cht0id!zfi o nierów1!1!ie 
ważnJejsze rzeczy. 

- Wa:żmejsze - P1o:Wtórzył dloktór 
- cóż to taikiego? 
~ Paf1skli si,ostrzeniec... pan Raul de 

Cha!Uns ... 
łfou1mjusz wstrzymaJ sflę. 
- Cóż dalej? zapytal OiiJ.bert. 
- Jest w wdęziemu. 
- Aha! - rze~l doktór nie wydając 

się zad.zlJwionym. - ZapewJJe osikarżają 
go o zmi,szczeruie testamentu meg.o1 brata ... 

- Niestety! panie, oskarżenie jest bez
piJ równiarniastrasznicjszem ! Pan Raul jest 
uw~ęzio1I1y pod za.rzutem oi:ruc1a swe,go 
wujai. 

- To fałsz - zaiwiofal Gilbert -
R,aul jest niewinny, co do tego przynaj
mniej, 

- J estto równlież moje.ro najusfrlnfiej
szem przekoma:niem - 10drze.kł stary ka
merdy.ner ... lecz jak się zxl.aje mają dowo
dy, dJowody me xbite. 

- Jakież? 

Sprawiedłiuwość nakazalai ekshumacyę 
ci.alai na cmentarzu w Comprk;gne. 

- I cóż? 
- I cóż? trumnę ina1eziJmno pustą. ... 

Zamiast aialai coki0lwiek .ziiemi. 
- Cóż więcej? 

- Pogroski o otruciu obiegaty w o-
Jrolu.cy placu Sarnt-Swlp1ce... Denu:nc.ya
cy.e przechodlziły oo prokuratora Rzecz:y
pospoD"itei„. Pan de Chamns, który sam 
jeden ·byl przy nim w ostaitnkh dh~faieh, 
to;warzyszył zwlokoun d:> C-0mpiegme, mu-

prz~·i:ł ksmkczke ru;z.cz~dn!l.Śei na l 
markę. 

Sępolno. Straszny wypadek wy.da
rzył stlę w ubiegłą sobotę W1 Niocharzii. 
W nliedzli·elę rano zauważono przed .stu'.dnii\ 
posiedzjdcla: Schmidta stojące dwa we
borlqi, a w studni samej plyiwającą, aa. 
picę. Przy bliższ.em badaniu okazaro się, 
te w studni, olrolo 20 metrów gl-ęookiej, 
zinaiidowaJo sllę c.ial-0 robotlll~kai Neuba:ue:ra. 
który roxbiwszy S'.Jbie ~szczęśtYw'ytli 
wypadkiem czaszkę t zrama·wszy rdtę. 
uto111ąt Prawdopodolbnle N., czerpaJąc ~ 
dę, poślizną! się, wpadł do studni ~ z1nałaił 
śmierć. N\ieszczęśHwy Liczył doipi:er.& 2' 
łat i powstawil żonę i d~ecię. 

·Z Wiei. Kr Poznańskiego. 
Gniezno. Wyskoczył z okna 4 pi~Lra 

przy ulicy Pocztowej fotogra~ Dlihrilng i 
p.oilamal sobie ręce w kilku miejscach. Dta. 
pew~Diści poprzeo,inal on so,bie wprel'!\v 

żyły na lewiej ręce. Przewieziooy d0i 
szpitalai św. J anai za.ikończ.yl życie dni11. ua
stę.pnego. PQw.odem samobójstwa :wyła. 
pod!obruo· bieda. 

Poznań. ,, Dz. Pozn." do~osi: Na 
stół nasz redakcyjny sp:a:dla d!z.isiaj nastę-
pująca poufna odezwa: . 

Poznań, 5 pa~d·zli'emikai 1905 r. 
Królewski' prezydoot 

. polic)'li 
Cyfra 18703105 I. 

Poufnie! 
Pam naczelny prezydent !()lbj.awf~ ty

Cl)e!11le. aibYi celem ~lrnnożemiiai akuszerek 
niemieckiich w. prowiocyi, prz;y s~ -
v.nnych spoisabnośaitaich wzbudzać zawte
resowam~e się tym zai"V10dem pomiędzy llie
mieakieITTlli. niieiwiastamt. ~ dz~ewczętainrl1 

Wielmożinegi0i Pama: upraszam ~li-· 
przejmiej a1byś Pan w interesie rueffiCZ1{
zny sto~:e do rozporz.ą,idzemia: pana 11~ ... 
czelnego pre:zydentai zechciał być cZ'Y'J1* 
nym. 

Dn 
lekarza praktyczneg.o 

Dr. N. N. 

w za.st~pst\"1e 
podp. Wi'nze.r . 

w mneiscu. 
Poznań. W „Dz. Pozn." Zll'laiduiemY. 

ao następuje: · 
w watnyrm ITTteresfe społecm.ym che~ 

dlzi o skoostato\V'anie, czyi żyje de.szt.re 
potomstv,,10• Heleny z. Sulkowskich ZbiJew
skiej, low.czyni wschorw.skiiej, 

Helenai Zbije-Wska: żytai w. drugiej p0-
ttQ!\V'te 18-go wieku. 

Wszystklre pisma picilslqiie p~ilnly o 
powtórzen1e tej notatk1il. 

Wiadomości przestać piiosimY do_ re;
dakcyi „Dz~ennika Pmniaińskie-g0". 

si.a~ być odl)01wliedzliailnym. za ~ięci~ 
ciata a: mlkmęci.e to potęplaJ go ponle~ 
usu~ając truplł\. .chda1 równdeż. usunąc 
dowód materyałn'y zibrodlni... na inieszc~
ście sędzia mia.il słuswość ... 

Doktór słuchał Horuarjusza z glębok,ą 
uwagą. . .. · 

- Wszystko to z sobą s1ę Wlląze -
rzekf 1ciedy s.kończyl kattnerdyner - ws2y, 
stkoi Jest logt"cznem, a pomimo to dowodY 
stą tylko pcmome ... 

Hiorn::lriusz zapytał: 
- Cóż więc przypuszczasz, czemu 

"Tterzyć? . o ·t 
Zamiast ·OOP'Ol\V1e<lziii na to pyta11111e, 1 

bert mówiJ dlailej: ') 
_ Mówisz mi, ż,e byly denuocyacye · 
- Tak? .. 
_ CzY denuncyacye te byty anom· 

mnwe 
- Teg·ai ruie wiem. ? 
- Plieczęcie zdjęte oo tego ~zas~ · 
_ Ta1k jest, tego wla.śnf e dm.a, k1edY 

zachorowałem. .-
- Czy znaleziooo testament? 
- Nie. , 
_ żaidlnego pap~eru ·o<lln.oszącego się 

00 prz,yjśdia na świiat dz~ccka, o któretn 
ci wspomnialenn? 

- żadneg"O. 
- A cz~ badaino ciebie? 
-- Tak jest. 
- Cóż odpotwied1Jiateś? 
- T-0, 001 wliedzialem, to com paiut 

mówiL. Lecz ograniczało się to oo bair· 
dzo n'teznacznych rzeczy. . . . ? 

- Inni służący czy byh takż.e baidiattu.: 
_ Są wezwani ido sta'Wllienia sdę dzlS 

przed se<l~ią śledczym i w tej chwHi uda· 
ją się do PalaC'U Sprawied:UW'()lścr. · 

·- Cey witl'ZJLaleś bair-0toowa. <le Oar
rennes i mego siiostrzeńcai filipa? 

. .J 



Poznań. Przy ko.paJTiu fundamentów patistwie marokańskiem oopro"~a<!zif oo 
pod 110'Wą bóiltice przy naro-hnilcu ułk~ rnJwych za>targów. 
tydawskl~ej, StaVJ![łeJ, Ma.tych Garbar 1 Z Tangeru' dont>szą,, że band;yta maro-
Wroniecktiej w Poznaniu, znaleziono WJel- ka1iski wziął do niewoli kilku oficerów an-
ką i1tość skamieniaiłych kości, p.ochJdZą- ~lsldch. Jakv warunek wYPUSzczenia na 
cy.eh od d1llkich zwiierząt, różne naczynia wotnaść owych ofi.cerów żąda uwolni~erua 
i urny, liczące wedlug zdalniiai znaw.ców co swojego brata, który siedlli, w. Taillgerze \\~ 
,na}.nmiei 800 lat, okrągly zamek w kształ- wJęzieniu. 
o1e kuli, a jako osobiiwość d rzecz warto- „Echo de Paris" wskazuje z PjOwoou 
śCFo!\\"ą pięć grubu omszałych flaszek wi- tcg,o nai nieznośne stósunki pa111ujące w Ma-
na, liicząceg;oi również setki lat a mającego roku i wyraża uibolewanie,, że Niemcy 
bairdzo wyborny smak, jak orzekli smalwr przeszkadzają f ran cyi w usurnięciu st6sw1-
sze wima•, którzy takowe kosztowali i ubÓ ków tego rndzaju. 
Jewali nad tecrn jedynie, że w1;ększej ilośc·i 
nie z.nale2'i101no. 

Ze Slązka ezyli Starej Polski. 

l(atowice. „Oómaślązalk" pisze: 
>,Sądząc według ukształtowania się 

sttosurrków w Katowricko~-Zaibrskiem, Po
\\~imiśrny w przyszłych głównych wy;bo
rach, które Siię odbędą w, 1908 roku, 1do1-
być 5 mainda1ów. (Kait.:>w)'lclrn-Zrubrsik~e, 
Bybormsika-Tannogórskie, Opolsk~e, RY!b
nucko-Pszczyńskie, Obiiw~;ak-01-:LubHnieckie). 
Jeżieli z.abie'rzemy się teraz energ\icznie dlo 
roboty, możemy poważr1ie współz.a\.vlQldini
czyć z centrowcami nawet w Rac.:oor
skiern i I(01zielsko-Strzeleckiem. \V każ
dym razie wfll11.niśmy teraz wytężyć wszy
stkie siLły, aby w p·rzyszlych wy.borach 
,vy:walayć soibie wszyst1klie te mandaty, 
które nam się według S!ł'uszm:ości i l spra
wJ!ed11iW1o•śe!L należą. 

, ,Czytając to twrrerd!zeniie, niejeden z 
przeciwników naszych pomyśti Sl()lb(e, że 
upoien\ szalem zwyai.ęstiwai, zachorowa
lfśmy -na: kolowadzmę p.olity;czną. Ale tak 
b:ym~jmniej nie jest. Dziś mamy tę pew.
ność, że Z:la:rno przez nas zaislian~ wydalo 
~bfi\ty ploin już w jednym okręgu wytbor
ceym. Dla czego nie woJinio nam go się 
spodz:i'ewa.ć także i w im!ych okręgach? 
Aby go sobie zape\\'ll1ić, 'Wlilntliśmy tern·z z 
najw!iększą energią bez. tromtadiraicyil i 
krzykactwa, alle z teim zimniejszą roo.w.aigą 
z:®rać się oo zupełnegio potdbojn calego 
Górnego, Slązka." 

Bytom. Wwrorwy poUcyant. - Przed 
bytomskim sądem karnym ztawa~ piotli
cyanit M.ainsel z Król. Huty. oskarź)jtnY: -O· 
a$ie pobace :i wykiio1ezenie1 przeciwko 
µrzeµis-0m stużbowym. Dniai 19 ·września 
o:dby,wafa s'!i,ę w oberży R.edena uczta we
sehna, na którą poszłi także c~1skacz~ Gór
ka i Szary, choc:.iaż nie byli proszenlt. Sta>
roota wieselny; iwyproisil obu z.e s.a!li, ai gdy 
za1ra:z: ustąpić nte' dhcaeH, zawez:wwl pt:>U· 
cya-nta Mansela, ażeby nieproszony.eh go
ści w.yprow.adzi.t Mal!1sel zabra~ Sl~ę do tej 
~.rmości w nader brutaJny spi0sób. Mi
Ittct że Górka 6 Szary n'al wez.iwooi-e poli
cyamta: Mainselai, matychmuast salę opuścili, 
Ma!nsel i,ch ciężlro poturbowal h to z nastę
pującej przyczyny: Górka zabral'ze sob~ 
3 butelki w.odry sodiorwej, którą byt kup!~) 
do przedp-Okoju, aiżeby tam \.WX:l.ę ·wypić, 
l(to!Ś posądzi? nfiesluszntc Górkę, że butellki 
skracN i Z'Wlrócńł I1!aJ to UIWagę pf:YltcyamtQ
\W, Mansel tedy zrucząt przezYiw.ać brZJyd'
kia nliewimego., chociaż ten za.pevtruit g.01 w 
b'a:nctzo spokojny sposób, że posądz:einie jest 
11:esluszne, aiż w ktYń•cu .w-yd.airł mu je<linę 
butelkę i uderzył ni:ą Górkę tak silnie w 
twarz, że prz-eciąl mu wargę 1 w.y:blil_ <li:Va 
z~y. Bo•tem do.był jeszcze pałasza 1 ciął 
Górkę przez ramię. 

Gdy .za spiomie\vierainym ujął silę \V 

zupel.nie spok!ojny sposób ciska1cz Szary, 
Marnsel pochwycił drugą butelkę i uderzył 
nią Szareg-0 przez glowei. talk, że ga cgłu
szyl. Za:raz potem doiby.t drugi rnz. pała
sza n aiąt nim Szar~o, przez: t\\Carz rainAąc 
g101 z.nacznie i wyibi!.t mu również dwa< zę
by. Nie dość na tern, brutałny stróż be'Z
Pi.eczeństwa chclal }eszcze Szarego skrę
r~Ql\Vać i oopirowa<lzić do aresztu. 

Ody zaprzysiężeni Ś'\Vliaidkowiie zezn~li 
Prredi sa,dem jalk powyżej, są:d 111awet me 
mógł uJk ryć oburzenia z pł()Jwodu taiklicgo 
DOstępiorwianiai Mansla, który przecież nie 
iest na to urzędnikiem, arżeby ludzli_ w talki 
SJ>OiSób trnktoiwaić. Pr.oikur.ator wmósil dla 
QskariJo!f1ego tylko o 150 mairek grzYiWlll.Y. 
Sąd iedtnakżc byl inneg()I zd31Tlia, bo skazał 
1tO na 6 miesięcy więzienia, zaznaicza.ją~, 
że \VIQlbec talk brutaLneg\01 postępku połl~ 
cya-nta kara p;~E.."miężnai jest niewystariczaią
ca. 

\>lado mości ze świat a. 
Z kolonii niemieckich w Afryce nad

choidizą stale w,1a!d()lm()śc1 o drobnych poty: 
cz.kach stiocwnvch piomiędzy murzyna1I111 
nierniocIDnni. Jeszcze wieile jedlnakQ!WOŻ 
~u upl~i'e, zanlm1 powstamue zostrunie 
Stłum:IOille zupetr.tl e. 

Brak publiczneao bezpieczeństwa w 

Z róinyr..łi stron. 
Ruhrort. W fabryce „Phonix" ziostali 

· dwaj robotn:icy dosyć niebezpiecznfie paka. 
leczeni. 

Elten. Umarł tu, rażony paraliżem 
ks. prob. Kermec. N. o. w p. 

Kastrop. W kQtpalni „EI1in" spaidl gór
n.:lk Herman tleinemalnln z ruszt\owaniia i 

niebezpiecmi1e sę p\Okalecz,yl. 
Pr-0simy naszych Sza1n. Czytenni::ków. 

aby agiitowali za ,„Wiarusem Bolskim", w 
celu pozyskania mu liicznyieh .n()IW'ych aibo-
11entów. W kalżdym domu p-O'lskim na ob
czyźnie w:nien s.1ę k,oniecznii-e „W11arus 
PolS1ki" znai'd.1orwać. 

Monaster. Ks. biskup monasterski 
\Vyjechal idb Rzymu. 

Steele. Z powodu braku w.aigmów 
musliala świętować kopalnia „fibeng". Dla 
górnfuków t!Oi ni'.ic prnciesz.ająceg,o~ g<lryż za
robki są 1 tak liche, że każdty dztień be;r, 
pracy jest dla każ.d'ego di0tlkfawą stratą. 
Dyrekcye kolejl{)IV.Te winny koruiecZ1nie się 
sta:rać, aby takie przyp.a1<liki shę ni,e powta
rzaty, 

Towarzystwo św. Izydora w Herne 
d•onosi swym członkom, iż w, niedziie'lę, 
dnia 22 paiźdzliemi!ka: o g-Oid'1J. 4 ·pio piat o!Cl·
będzii e się kwartalne walne zebranie, na 
które się wszystkkm czlook6w1 bez wyjąt
ku 'Zwprasza, p.onj~WliŻ są w:a..We sprawy 
efo z:ałaitwn.en!ia1• Zarząd. 

Uwaga: Czfomk-O'\Vie zarządu i rew1-
~arotwie kas.y winni się stawić o gooiz. 3. 
Wsz.ystkie listy, tyczące się towar21ystwa 
proszę adresować: Michał Jankowski, 
Bauka'll'., łfafooslr. 32. (1) 

Towarz. św. Józefa w Horsthausen. 
Roczne wa~ne ze'brainie adlbędQjie się 

w illliedlznelę drna 22 paźdlz. po 1po4uidniu o 
godz. 4, 1I1a którem ·będzie obrachunek roi
CZlllfY, Obór no'Wlegn z~rządu, oraz 'vtnioski. 
z ptO'WIOOu ta!k waiżny;ch spraw totw. wmq-ii 
się czlookowie IicZJnli.e na z,eibral1lie staiwić. 

Zwraca się tym członkom uwagę) któ
rzy z lbiiblioteki książki posiadaią, iż p~
wiinmli. je na zebrainLe prz:ylllieść lub nade
słać. Zarząd. (1) 

Towarzystwo św. Józefa w Sterkrade 
dbnosii cztonkorn, iiż zebranie ·oldbędzlie się 
22 'bm. o godz. 4 po po~. Poniewaiż przy
będzie ksi4d2J, który nam coś nlOIWegbl dei.
niesie, więc powlJnllii się wszyscy jalk naj
licz.n..iej stawić. Zarząd. (1) 

Towarzystwo św. Jadwigi w Mengede. 
Nasza 6 roczruca, którai w d!niu 15 bm. 

-0dlbyć się me młOlg'ła, z J)10'Wl0d1l: śmlerd 
wlaściciela l01kalu, '°<llbęd'zie się w 1ndeid:zielę 
dlnia 22 bm. Zarząd. (J) 

Koło śpiewu ,,Jedność" w Hamborn 
urządza w nledzielę, 22 października je
si:enną zabawę z taf1cem na sali p, Rener, 
ul. Beekerstr. nai którą zaprasz.amy wszy
stkie sąsiednie towarzystwa & wszystkich 
R-0<laików z okoliicy ttamborn. Początek 
zabawy o g.odz'. 4 :po poł. Zabawa będzie 
upi1ę.kszona śpiewem tutejszego Kola śpie
wackiego i Kól zamiejscowy.eh. O kzny· 
udzial w zabaiwie uprasza1 się. Cześć p-Jl
skiej pieśni! Zarząd. (2) 

Tow. św. Franciszka Seraf. w Hofstede· 
Riemke. 

W nite<lzieilę, di111iai 22 paźdz1iernika o 
gi0dz. 4 po pol. ·nabożeństwo polskiie z ka
kazaniem, a po nabożeństwi:ie walne zebra· 
n~e w lokalu p. Walburga', Będzie też spo
sobność do spowiedzi św. O Liczny u~at 
uprasza się. Zarząd. 

Towarzystwo gimn. „Sokół" w Wetter. 
Niniejszem donosL si~ zacnym druhlam 

z Wetter i Her<lecke, iż w Ill: 'ed!llielę, dnia 
22październuka wyprawiamy zabawę zam. 
kniętą na sali p. Overbedkai. Początek o 
godz. 4 po pi0~udniu. Uprasza slię druhÓW 
ćwiczących, ażeby się w niedzielę, dnia 
22 paid2.iemik~ o godz. 8 rano w kOin.Ple
de stawlif.?, do ćwkzeń. Czołem! (2) 

Wydział. 

'Czntea ! Marten t Czołem! 
Szan. druhom donoszę, iż ~branie z 

ważnych przeszkód dnia 22 października 
odbYć się n'ie może. Przyszłe 'Zebranie 
OObędzie się dnia 29 paźtlzLernika o zwy-
kłym czasie. . 

Uwaga: Pros.i s,iię szan. druhów, aby 
się licznie na ·wyżej wynt'enione zebranie 
sta.J\vifi, gd:yż są bardZI) wa2ne sprawy do 
zalatw1enfi.a. Prosimy: Rodaków, którzy 
polskie ideały kochają i ducha swego chcą 
krzepić, aby nai wyżej wymienione zebra
nie raczyl!i przybyć rl' do naszych szere
gów wstąpić. Jest nam tylko jedna droga 
otwarta, bo w Marten teraz jest tylko je
den Soikól, z powodu tego, iż ()·bydwa od
d11J;aly zostaty złączone i podail'y sJbie 
bratnią dl.oń, której nikt nie rm-erwae, jak 
tylko śmierć. A więc do pracy. Pokaż
my, że lud polskii nai 0bczyźnie zgodnie 
praic·Oi\vać Potrafi. Czołem I (2) 

Jan Matuszak, prezes. 

Baczność! Osterield ! - Baczność! 
W niedziielę 22 bm. o g()ldz. 5 po pał. 

odbęd.ziie się na salti p. Iiuscmainna naprze
dhv k.'.>ścioła katolickiego 
wiec w sprawie opieki duchownej i w 
sprawie wyborów do dozoru kościelnego 

i reprezentacyi. 
Ponieważ to są bard.zl,,J ważne sprawy, 

które omaw.iane będą, przeto o jak najlicz~ 
ntlejsz.y udztiał Rodaków uprasza stlę. 
(3) Zwołujący. 

Tow. śś. Piotra i Pawła w Bruckhausen. 
W niednelę, dnfa 22 paźdzhernikai o 

g-0dz. 5 po pot odbędzie sf~ walne zebranie 
w zw;ykłym lokału. O Li:czny udziail upra
szai Zarząd. (2) 

Towarz. św. Antoniego w Hablnghorst 
donosi swym człookom, iż kwartalne e;e
branie odbędzie s1~ w nrie<l:zieJę 22 tm .. o 
g~odz. 4 po paL Upra·sza sie czlonków, 
aby statwi]l się 11cm~e ina oznaczony czas. 
(2) Woje. Pawlak, sekr. 

Baczność Polacy-katolicy w Heme! 
Listy wyoorcze do dozoru i zarządu 

kościclnego. wyił'02one są ·oo 15 do 29 paź
dziernika w kasie komunalnej u p. Ecker
fetda nai Oststr. Każdego obowiązklem 
Jest - przekonać si~ tak za si'ebie iako też 
za znaJomyich), którzy! mvr.że przyjść ni• 
mogą - czy jest w liście zapisany. Kan
dydatów oo~rz.emy na preysz.lym wiecu 
„Związku Polaków0

, któTYi sif;: prawidb~ 
podobnie dlniai 29 bm. w tterne-odbędzie. 
(3) Komitet koścłeloy. 

Towarzystwo św. W ojcJecba w Duisburgu 
do!ł1IO~ Wl.5zystkim czlonil{()m [ wszystkim 
Fbłaattml wi DuisbUJr~u t okolicy zam;•a
szka1tym1, że w: przysz.lą niedziele t. j. 22 
t. m. urzą<frlamy zabawę jesienną, polą,c~ 
ną, z kOll'Certem i teatrem, na sali domu 
kat<>iliakilego Seitenstr. 19, na którą t za
baw~ wszystldch Ri0daków serdecznie za,
pmszaroy. Początek zabawy o g()dz. 4 
ł pól Zarząd. €3) 

Towarz. gimn. „Sokół" w Neumiibl 
·diono.si swym druhom, ia: w nie<lz~elę,, <llnua 
22 paźdz:iemika o godz. 3 po J)()~. odlbędzje 
się w:aJ1ne zebra:niile na sali zwykłych POI· 
siedizeń. Uprasza 511ę srnrn. druhów -01 pUll1:k
tuaiLne staiwienie się, ponlieważ będzie {)bór 
nowego sekretarza 1 naczelnika:, oraz. mne 
wa2Jne sprawy są do zalatwtie111ia. Upra
sza się wszystkich dmhówi o plllI1Jk:tuaJne 
staiWienie s~ę. Qiościie mnle widzk11!11i. Czo
tem ! Zarząd. (2) 

Sokół w Hiillen 
urządzai w1 uiie<lzi'ele. dlnia 22 paźd!ziern1ka 
o g)Odz.li'nie 4 po poludlniu w lokalu p. Nach
barschulte zamkniętą zabawę. (1) 

Tow. Przemysłowców w Bruckhausen. 
W niedzielę, dnia 22 paździennikai o 

godz. 83/z Wl!eczorem posiedzenie w l'Okalu 
towarzystwa. Na piosiedzenńu będZlie zaj
mujący t()dlczyt. Oo·ście m!de widz».an~. 

O licw.y udział czlonków. i gości u-
prasza sie. Zarząd. (2) 
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Towarzyshro §w. Szcttpana w Raa.xd 
oznajmia swym szan. ~ ft :U' nie ... 
dziele, drt'a: 22 bm. o godz. 4 po Pol. n:i sah 
posiedzeń odtędzie się kwartalne walne 
zebranie. P-0rządek obrad jest następują
cy: 1. Otwarcie zebrania. 2) Spraw..:i.Zid.a
nie sekretarza z ubiegłego zebrania oraz 
obchodu roczmcy. 3) Sprawozdall!ie rt„ 
wrorów kasy. 4) Sprawozdanie bibliote·
karza. 5) Wmosk:i-. Członkowie winni sht 
stawtć o godz. 2~ po pol. 1 poniewat są 
ważne sprawy do załatwienia. (2] 

Zarząd. 
Uwaga: CzłiQnk.}wie zarządu \V. ł1~ 

s,ię staw~ć ja!k najlic:miej, 

Wiece ,,Związku Polaków". 
odbędą się w1 ,nied21j,elę, dnia. 

22 października : 
W Horst-Ruhr o godz. 4 po pol. w saJi p. 

Le.ip·olta, ul. Schottlandierweg. 
W Bulmke o godz. 4 pi0 p.ol w saH pa.ga 

Rekk, ul. Wannerstr. 110. 
W Altenessen o godz. 4 po pot w sak -p. 

Józefa Saal (I<irchstr.), naprzeciw lro-
ściola św. Jana. 

W Scharnhorst pod Dortrnundenn J g10:dz. 
~5 po pot w l,okalu p. łfamke. 

W Gerthe w sali p. Sokeland o g>0d:z. ~4 
po poł. 

W Kamen o godz. 1 po pot. w sal.i p. Oortz., 
ul. Bahnhofstr. 

W Bismarck o g-0dz. „Yi4 Po Nł. w sali p. 
ttailtra, ul. Wilheimstr. 

W Oberhausen o godz. 12 w po.ludnie w 
sa·li ~-. Koltera przy Nowym rynka. 

W Gahmen pod Doirtmundem w sali p„ 
Dickm&ma o godz. Yz4 JllOI PQ!f. 
W MeiderJch o godz. 4 po pa!. w sałł p. 

Mismahla, ul. Kurzestr. 14. 
W Essen o gJ<lz.0 12 w po-.fudnie w sali 

pana V.an de Loo. 
W .Ewfng o gooz. 110 przedJ południem 
sa~r P. l(loot (za.raz przy kościele katol) 
ZWIĄZEK POLAl(OW W NIEMCZECH. 

Uwaga: Plisma poilskie upra.sza s·~ a 
po.iwtórzernie powyższy.eh og,łoszeń. 

W Alstad n 
w niedzielę, dnia 22 października ole od„ 
hf:dzJe się. 

„Związek Polaków w Niemczech". 

WIECE ,JZJĘDNOCZENIA ZAWODOWf-
00 POLSKIEGO" 

odbędą się w niedzielę, dnia 

22 paf dzlernika: 

W Brambauer po po~udniu o godz. 33 ~ 
w k>kałui p. Wiele, prz.y starej lrołonii. 

W Ueckendońłe po p!Of. o godz. 4 w Io-
kału p. Seres, ul. BinO'Wstr. nr. 16. 

W Dcrtmund po południu o godz. 5 \\r lo~ 
kału p. Janikowskiego ul. Betenstr.; 

W Marten po p.oludlntiu o godz. 3 w ln
kalu. p. Spedhta; 

W f reisenbruchu p10 pal o g.odz. 4 w lo
kalu p. Of erbek przy uJ. B01Chumskiej 
dla kopabui Eiberg 'i E.ilntracht szyb Ił. 

W Hołsterhausen p,o pol. ()i godz. 5 w lo:
kalu p. Syilwestrai l(raft'a, przy ulky 
Iio:rststr. 35. 

W Langendreer o godz. 5 ])') JK>1. u p. Kn ·Jl 
p:inga. 

Na porzą<lku diiemym: nowe prawo 
górnicze, obór kan<l,ydatów do wydzia
łów rob-otniczych., sprawy robotników fa
brycznyoh i innych za~lQdów pracy. 

Licz•ny udz:ial Radaków w wiecach f} 'J -
żądany. ' 

Wiec „Zjedn. zaw. poi." w Linden 
odbędzie się w niedzielę dnia 22 paździer
nika. przoo p:ołuidn. o godz. 11% w bkalu 
p. SchHlera. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 
W Altenessen 

w niedzielę, dnia 22 października nie od.
dzle się wiec. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Wiec polski Kray 
odbędzie się w niedzielę, dnia 22 paźdzłer
nJka, o godz. 012 przed południem w sa
li p. l(ofenhorster w l(ray-Siid, ul. Eicken
scbeiderstr. O liczny udział uprasza się„ 

Przybędą mówcy zamiejscowi. 
ZWIĄZEK POLAl(OW W NIEMCZECH. 

Wielki wiec w Horde 
odbędzie sf..~ w n1ie;dzlie!ę 22 bm. po p~. o 
godz. 4 na sa'li .,Dornu Cz.eladzll", w spra• 
wie wyibOlrów koś-c~elnych. O licmy U· 
dział prosi Zwołujący. (2) 
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l . ł artykułów ·do f oboty w tanim domu·zakupna 

1 Dom zakupu& . ł Rosenthal, Marxloh, Kaiserstr' 282. 
·ł L. OPPENHEIMER ł 
f w Oberhausen ł 4 38 ulica F~(edrich·Carlstrasse :aa ł 
. 4 --·. . poleca ł 
i : pa;~ (~rania, ~al~toty, żakiety, ł 
ł ~hlopc~~~i~'li spodme 1 wszelk~. ~~ ł 

t g a r d e r o b ę do roboty ł 
ł 1we wielkim wvborze przy cenach naJtańszrch. t 
ł Wykonywanie ubrali ł 
i p0dług miary pod gw·arane11t• ł 1 Od dziś do 2 listop. rabat nadzwyczajny. ł 
"~~··~····~~··~ 
INajnowsze i najtańszel 
ie żakiety i · płaszcze x 
.• dla pań i Clzie~CZ5't • 

. 
Niebieskie kaftany · 195 
pro~te i Rkośne 1.95, 1.65 m. 

Kitle do ko~!;ka38. 28r. 
Kaftany dła malarzy 98 
szare 1.98, 1.48 f. 

O&arne I blał"' 16 i 
spodnie dla malara:y 

3,85 2.85 m. 

Czarne, białe wzorzyste, 98 
koHtule bobrowe męs-

kie 196. 178. 138. fe. 

•••tazMt~rskle 298 
spodnie pluazowe 
___ ,_.76, 8.~5 m. 

Pstre i wzorzyste m~skłe 78 
kosnle bobrowe 

1.05. 1 .65. 1.28, o 98 fe. 

·Koszule normalne J 18 

1.98, 1 68 l 38 m. 

Niebieskie spodnie 78 
2.3i 1. 78, 1.58, 98 fe. 

Koszule do kopalni 89 
frt:tuka 1. 65, 1.28 fe. 

Spodnie dla malarzyg9 
szare 1. 78 1.28, fe. 

Spodnie niciane 195 
sztuka 2 25 rn. 

Pod.zł~kowa1:1.ie I 
Za współc.r;ucle, okt.zane nam z powc4u 1traty, • w największym wyborze po bardzo .tanic.h cenach. X 

P I t t • b • • jak• ponitiliśmy, składamy na.eze najairozers11 e . - a e o y I u ran1a - podzie::::·r. p Marten, dnil\ 20 patdz. 1906. 

a dla mężczyzn I chłopc6w Jl Kar!~~!~. t:~.sea 
a lł.aźdoj wielkości i po llazdeJ cenie. łC .-.;„„„.„„ • .,.. 
• Polska usług~ Polska usługa l • Stary papier 
•.=. Emil 1'1arkns •. do zawijania towarów,_w~~Qkszęj ilości 

„„ do nabycia v.a bezcen, celem up1·zątnięcia. 

w Rub1·01·t, • 
Harmoniestrasse 39\tł. 8~j14 .• 

,, Wiarus Polski~', 
BO CHU 1111. .. ~ ······~~~--~\ 

Wzorz1sfe · 158 
spodnie skór~ane 

1 3.2o. 2.!8, , .95, Rl. 

8gare 178 
spodnie skórzane 

8'2\ 2 '25 lm . 

Spodni~ię!~~l!~~?o3~~ 2:~ 
Męskie kapeJusze 14 s 

filcowe 2.95, 1.95 m· 

„regata' wzorzvstf 98 
i niebieskie 1.1 H f 

Kitle dla m~arzy l 9s 
w1elk·e ~ . GB m. 

Pstre qaeie bobrowe 14s 
~rtttka l 9 8 m. 

Niebielone gaeie bob. 11s 
1.85. 138 m. 

Dziane gaeie 98 
saare i brondne 1 68 fe. 

Grube gaeie . 110 
1 58. 1.32 · ro. 

Normalne gacie 98 
1. 6 8, l. 3 8 fe. 

~~O Jfi~)łt1fHfOIDlt~~tl• 

I Zakład f atouraficznv § 
• wdo'fty & 

I H. A.nge:a.em.d. t ! 
w Va•t1·op, ~ 

ul. Bahnhot;itrasse m. 4: b. ~ m poleca 1ię d:> wykonywania foto· • m grafij podług nowoczesnych wy# „ 
~ magań. O:>obliwie polecam się I 

i 
towar.zyst·wom do wykonywania f 
zbiorowych zdjęć dalej, obrazków tit 
ślubnych, familijnych i t d. pod ~, 
gwarancyą jui znanego dobrego * 

1lf wykonania, prny cenach umiarko- {ł' 
~ wanycb. - Interes także w nie- ~ 
tłi dzielę otwarty. Usługa polska. ~ 

mll~~~m~~~~P* 
Za Inseraty i reklamy Redakcya lft0 

bee publiczności nie odpowiada. ______________ _. 

"' 

J 

p yalny (\,.ład ko. fe 
dla, p&M<,Ó"'~· ehłopa~ów i do roboty 

IGOR SELIGMANN 
w Bruclihauf!łen, uł. l{ałset·strasse 58. 

Pracownia ubrań. podł {J g miary pod kierownictwem ~if'fw~~oPęduego rweylr:rawac~a, pnd gwara1WH za 6lol1re ]et enie. 
. · Gotowa gawderoha dla mężczyzn -- -----

! w naj ~ iąkszym wybor7e, częściowo z własnych P ateryj, dobry krój na,jlc:p~.za robota. 
Wielki w}bór pojedy!lczych spodni . żakietów. 

Ubrania i paletoty dla cofopców od najlepszych do najtańszych. 
----- --- KonystPe źrodło ozokupna .„zelikł«'j g~rde1'oby do roboty, którn i'.lłlrawdaj" z bar.łzo mnłym zy!iłś..irmi. 

Kapelut1ze, biefoma, czapki, parasole~ koszule, pończochy, spodnie, przyodziewek bar<lzo tanio. 
Ciągle nadcbod.tą now•>jcł ! Rzetelna usługa! NajtańHe eeny ! 

Pr.zy zaknpnie za przeszło 10 marek, zwraca się ,;amiejscowym ko$zta podróży. Na życ.zenie przybywam chętnie z w.i:orami 
do domu. 

IGOR SELIGDANN, . 
Brnckhausen. Dłlca Kaiserstrasse 58. 

Zł druk, naklad l redakcn od itowleddalny A ci t o n i B r e J s k d w Bochum. - Na·kkdem i czcłotłkami Wydawnictwa „ Wiarusa Polskiego" w Bockum. 
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• Godzienne pismo ludowe dla Polak6w oa obczyźnie, poświęcone •wiacie oraz sprawom narodowym. politycznym i zarobkowym. 

W~d_llł cod2iennie z wmtklem dni pośwff&tecn~b 

!a. .· a.ta kwartalna llll poczcio i u MstowYch wYDost 
> ~ fcm.. a a odnoszcniem do domu 1 mr. 92 fen. 

•• · Polski" zapisany iest w cenniku pocztowym 
I 1111 81t1 za llar1 I DJczrza1 I 

Za inseraty vlaci sie za mie)sce l'Slllka drobnego dritlt• 
o;Jeszeni~ zamieszczone przed inseratami 40 fen. (to 
czest. oilasia, otrzyma rabat. - Listy do W~ 
Polskiego„ należy frankować i podać w nich dokld'H-

. 'l>od maki.em wt. polniscb" nr. 128..:... --- n:r adres piu\a90. J.ł.tk·>ptaów •it aie nu:aM. 

Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje eię w Bochum, przy ulicy Maltheserstrasee. - Adres: „Wiarue Polski", Bochum. - Telefonu nr . .i-łl-ł. 

R,odzice polscy! Uczcie dzieci swe 

m(nfłC, czytać i ~ IM polska! Nie jest 

Pęllldem, Id.o. pot8B1Shvu swe111a ::zaiem-

084 · iię pozweli. 

z wypadków dnta. 

W Rosyi rozruchy nie ustają. 
W Mińsku zgromaidzihoi s'..ę .oJooło 800 

roootników q-Ja ulicach. Koza.cy ro~pędz1-
li .ich ramąc przy tern kilkai osób. 

·W Petersburgu na drodze s.zlyselbur
sbej statnęly ·warsztaty. Roootn1ky za~da
dgw Newskl:ich zaprzestali rów.nlie.:ż pracy, 
z JIOW10du IIliedopuszczenia rohotrników d0 
u~atłu w dUJl11ie państwowej. 

Robotnicy innych fabryk rosta~1 zmu
sa~i do przyłączenia sl~ d01 strej:ku. -
itaeJ.kujący napaidlt w tej <l21ie1ni.cYt na ko
lej an:_:ejską, przyczem jed!nai kobieta odmio 
sła ra!Ily. - Kolej musiała wstrzymać 
rucla • ...._ Wysl.aino w10.jsko dla przypwiwa
*°1Jlia. sp0koju. - Lud przyjął wojsko 
si!łZalarru ~ kamieni.amJ, ·przycz1em jede:n 
eiiccr 1F dwaj k()zacy wstali rann1i. -

Na przedlmleśdu Newa odbyli rob1· 
• '.rcy z.gromadzenie, i11a którem l()lbraid10-
wa10 na<l sprawą strejku ogólnego. 
lia kw.estyą tą obradowaffi także piGidurzt! 
4aicy i robotnicy koleilOfWU. 

Niemcy sami coraz częściej stw,ierdzają 

1taakructwo swej polityki wewnętrznej. 
Glośny 1mblicysta memieck1:1 Ma1ksy:

:miiliam łiarde'r1 poddal pol1ty;kę zc:winętrzną 
Ni>em•iiec kry~yice, \lt której doszedl dJo vV'Y
..-ików dla ka111iClerza Buielowai niezbyt po
llilłebnych. 

Niemcy nigdzie 1niczego niie zdobyły, 
~ Cainach ~ Afryce ratują jedynie c.:> się 
iai, rzucając ży1me wielu ż.o!tnierzy i mi
)La:r:d marek 1na szalę. AngV01 połącz;yla się 
.z rraincyą, a Rosya może wybierać pou:nJę
a.y Niemcami z jed111ej a Frruncyą 1 Anglią 
z dmgiej strony. ,„Nigdzue - kończy pan 
tla.rdon - rue zdobyto opłacając.ego się 
ka.wałka zi·emi, ani 1nowiei kK}\IJOlnID,, a w nai-
1'tar~zej zniszczioo.a praca ciężkich lat. 

Czy znacze:nbc ·nasze się p-01w1ęk
~JYfo? Tak ego Delcasse'go uważa się za 
ldolhego do stworzenia nHebezpieczeństwa 
iJ1cia Rzeszy niemieckiej. Król 1i lud a1It-
1ielski czym, na 00< n ic odiważył się ob
aoplcmieniec Gd czasów zlącze.nia s'i ę lu
dów gOermańskich; my zaś staramy się nie 
Sr>ostrzedz hańby i upokorzenia. 

J eżebi Rosya obierze drogę, ,na którą 
w~a:z ui c j1~j ·,mteres w AzyJ, Niemcy stoją 
•sam:otnione. 

Nigdzie nama calnego skutku ·po.my91-
•e110. Po pięciu latach 1niiespodziewarn.ych 
SIXJ.wbności". 

Tak lamentuje p. tiarden, który ze 
zdaafem sw c1m pomiędzy wrlasnymi zi9m·· 
kam,i \\'cale me jest odJsobni o:ny. 

Co będzie na Węgrzech? 
Baroin ·Fejewary zostawszy PKJ!lli<.)l\Vlnie 

J>rezesem rn:nistrów węgi.c rskiich starn się 
us_tanownć pmgram, który zdobyłby mu 
~~~kszó ść w se}mie. 

Na żąda1nic cesarża Prnnciszkat Józefa 
mus iał si ę baron F ejerwary wyrzec pier-
\Vszego punktu swego ·programu: pow
~Zechn ego., rówinego glosoiwa1rni1a. Zamiast 
tf:cn~owania rówinego projekt rządowy :J r0-
])()lnuje 'vprow.adzeiniie glosorwani& powszc
~tn~giD , opartego na systemie pluralnym. 

zor za1czerpnięto z Belgil KaŻXilY oby
watel dwudzicst-0czterolctni. umiejący czy 
tać i pisać, -0trzymai prarw10 głosu; każdy. 
\to PiOsiadia pew:ny majątek lub pew1c11 
~ŁQipień WY'ksztalceiniia, dostaµiie dwai "!<»· 

sy. Dzięk~ tej zmianie Fełervar.y może 
znowu ~:·czyć mu otwarte poparcie Tisz~,1 i 
jego ściślejszy.eh stromiików. 

Książę Karol duński ma zostać królem 
Norwegii. 

Z l(ope111haigi .i Chrystyrumfi 'd0:1Cszą 
zgodJl·ie' że ·wufnie 111astąpiilo już p~rJ; u
m:iejnie pomiędzy rządem norweskim a 
księc11:m1 ~<łrolen;i duńskim, który, zio~ta.rnie 
porwolainy n<!! tron oorweski, a który pJillO 
Ciieszy się przychylnenn usposoibienicm 
Norwegczy~ów. 

Telegramy~ 
K o P e n h a g a. „Politiken" donosi, że 

wybór księcia Karola duńskliego królem 
noweskim jest faktem. Książę przyjmie 
jako król imię Hakona IX. 

L o n d yn • z pQWOdu ostatnich zaw 
targów anglo-marokańskich i z powodu że 
na przedłożony mu program konferencył 
w sprawie marokańskiej sułtan dotąd nie 
odpowiedział, zanosi się na zerwanie stó
sunków dyplomatycznych pomiędzy Pran
cyą i Marokiem, po którem nastąpiłoby 
prawdopodobnie zbrojne wkroczenie fran„ 
cyi do Maro.ka. 

Urzędowa st~tystyka strejków 
w roku 1904. 

UJkazafa się obecnie. Liczby są ciek.aiwe, 
chod1aiż iich mimo urzędlowego charakteru 
za zupianni1e ści.sle uważać nie można. 

Otóż z tej statystyki dJoiwiadujemy się 
że w roku tym za:koń:czo1110 ogólem 1870 
strejków, a 38 ciąglo słię jeszcze d:alej w 
rotku 1905. Uczba ta wzroslal w zesta
wie1rniu do r. 1903 o ca:łe 500. Z liczby tej 
prz:y1padło 1204 strejków nai Prusy, 258 na 
Saksonię, 149 na Bawaryę,, 93 ina ttam:M 
burg, 37 na Badenię, 28 na Alzacyę ,1 Lota
ryngię, 18 1na Wyrtembergię, 15 ma Breme
n~ 11 12 11a tlesyę. 

W Prusach przypada naj.większa ilość 
strejków na Berlin ii okolicę (olk:blo 400 
strejków ), nai Nadrenię ()łkolo 188 a na 
Westfalię 117. · Go do zawodów, to naj
\\.iięcei wypadków streikowydh zaszJtoi w 
przemyśle budoi\vlainy,m1 oo je.dlna trzecia 
ogólnej liczby. 

J 638 strejków byto za czepnych; -dla 
obj aś1ni em ia Czyte.!ni:ków dodajemy, że 
strejkamu zaczepjnymi nazywa statysty
ka urzędo1wa te, ,,,., których rob-0tmcy 
streikują, by zdobyć lepsze warunkt, 
lub zmiainę dotychczas()IWY!ch, g.dy żądają 
zatem coś inorwego. 232 strejków bylo od- . 
p-0rnych, to jest takich, gdzie robotnicy 
bno.n2ą się przed wta:rginiQcicm pracodaw
cy w ich prawa lub br()lnią &ię przed po
g,orsz.enli•em warunków i placy i prncy. 

10 521 zakfa.dów przmysłowy;ch do
tkniętych byto strejkami, w których prnw
walo ogółem przy wybuchu strej:ku 
273 364 robotników. 2101 fabryk musiafo 
z P<Y'.:i,110du strejków zupelni,e: stam.ąć. Ogó
l1na kzba 01sqb., które bra·lY w strejiku u
d~i,ał, wynosii!a 113 480 osób, t. j. 41,5 pr. 
wszystkich robo.tnr;ków;, z.atrudlnionych 
w fabry:ka:ch, dotkniętych strejk.ami. 

Z powodu zmów mrnsialo w imku 1904 
ogólem 6788 r!Obotnlikó\\.1 111iedobrow0Jnie 
świętować, a mia>no1\\"kie 5963 z powodu 
streików z.aczepinych a 825 z powodu 
streików odpio1111ych. 

1355 wszystk,:ch ·tmów oigramcz.alo się 
tyllvo 1na: jeden za1klad przem,yslowY, byty 
zatem strejkami p:ojedyńczymń, podczas 
gidy 514 było strejka:mi gmpo•wymi. W 
27 przypadlkaieh wciągniętydhi było do 
strejku 50 zakładów przemyslowy1ch. Naj
większy strejk grup-01wy by! strej.k pieka-

rzy w Berlinoe i okoiky~ którym a.ż 2250 
·pie;karń dotkniętych byto. 

A teraz przYIJ)atrzmy Sile cokol!w';ek, 
}ak <l)lugo strej:kt trwialy. 1098 strejków 
tnwałoi IIlre dłużej ni~ 10 dn~ 85 dłużej niż 
100 dni. Z tych przypadai 51 na przemysł 
budowlajny, 18 na prremy1sl drzewn)\ 4 na 
metalowy, 3 na ~kaakd. ·Wymagania, sta
wiane przez strejkującyich Q poprarwię za
robków, zootaily w 1413 przypadkaich za
dowolooe, o skrócenie czasu pracy w 486 
przypadkach, o -iirnne życzeniai w 784 prz:Y
padkach. 

Pelnem zwycięstwem strejkują-cych 
zakończyło się 449 streików o 16 566 strei
kuj~cy.ch, w 1172 zaiklada.ch przemyslo
w:y1ch, częśóowem zwycięstwem_ za:koń
czyfo srię 688 str.ejków: z 62 321 strejJm
jących w 6726 p.rzedsiębifoirstwach. Bez 
zwycięstwa bylo 733 strejków z 34 593 
strejkującymi w 2523 przedsiębiorstwach. 

Zu>peln.ie udało się 260 strejków o pod. 
wyższeniic zarobków, częścilo1we zwycię
stwo odp:Jfi.osJo w tym samym \Varunku 
492 a bez z:wydęstwai byto 370. R-0iho.tn.1-
cy usiUowalq 390 razy zdobyć strejikami 
skrócenie d'1l!ia roboczego, J.ecz tylko 167 
razy udało się to w z.uipeł1no-ści. ai 71 razy 
częściQWO. 
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liemit polskie. 
z frw. .fil1~3ioułei w~rm; i M; Ci'..~A' 

W Wąbrzeźnie w Prusaich Zach0id1mch 
odbytl się w JJIOIIliiedzliałetk wybór uzupelnda:
jący dwóch raidinydh miastai w trzeciej 'kla
sie. Bolnieważ niemcy 11/ie gJf<>sowadii zgo
dntie na jed1111ego kandyQata\, jaik dOIOIOsi 
„Ostdeutsche Presse", prz·eto polacy z.wy
ciężyJ, 1. Polscy ka!l1d'ydad, panoiwde Kop
czyńSka ,j; l(otlewslki, otrzymali po 147 g~
sów, dwaj kain<llydaci niem~eccy zaś 117 
01dnośini·e 116, a 15 gfosów byto rozstrzelQ
nych. „Ge.sellige" zaś d:enu1ncyuje urzę
dnhków, że w(ielu z nich, cf\01cdaż otrL-ymują 
„Ostmarkenwlag1e", wstrzymafo si;ę od 
glosowan11a. 

Kościerzyna. „Gazeta Gdańska" do
nosi, że p. Moszcze(1ski sprzedaJ swój ma
jątek Dolne Skrzydło·wo pod Kośc~erzyiną 
nfomoowi dr. Liedtke'mu z Nowego Wietca 
za 180,000 m. Przy sprzedaży po;średmi
-czyt kupiec Caspary z Gdańsika . . 

Toruń. Liczba s o·cyaldstów w Pru
sach Zach. zmniejsza. się stale, wskutek 

· tego posta/fl()!Wili socya:łiści rozpocząć na 
nowo energiczną agitacyę. 

Kwi1dzyn. Dyrektor tuteiszej stadtni
ny króle·wskiej, pozaslużborwy kapitan 
Rauch zeszedll w tajemniczy sposób z te
go świata. Pojccha1l mai polowanie db swe
go przyjaciela właśoidela dóbr Amuma do 
Brandenburgri1i, i z polOfwain.ia \llie wród 
więcej. J ed!ni dmvodzą, że zginął skut
kiem naeszczęśltwcgo strzału, drud·zy, że 
zginąl w pojedynku. 

Elbląg. W p1!ątek stairręla tu ja:ka.ś 
kobiec1·111a, która, jak się wykazato, wróciJa 
p:echotą ze Szpalndawy pod' Ber1bn.em dm·
kąd ~ię równic'ż pi;c chotą u.dala z oąbi111a 
w Prusach Wschod:n11ch. Pochowa'la ona 
'\\r Szipalndawde przie<l Iaty męża i 18- letnią 
córkę i wybrała się tamdotąd umyślnl'. e w 
tym tylko celu, ażeby groby swych naj
droższych istot za101p.atrzeć. OśWiiadczyla 
ooa, że podróż p-ieichotą byla o 2 m. tar'1-
szą od kolejowej. Jeżeli dQtrze szczęśli -
wtie d Oi Gąbluna, 111atenczas m,J<że się po
szczycić, że prz.ebyla piechotą 200 mm. 

Olsztyn. W tutejszym l.az.arecie woj
skorwym jest 16 żo~Il'iierz.y z 150-go pułku 
piechoty chorych na tyfus. J ede:n 
z żollnaerzy zmarł na tyfus~ drugi śmiertel
nie jest chory. Także w m~eśde zamel
dr:Jwam.o µotlQib.n.P jed1en wyipadek tyfusu. 

Z WieL Kt Poznańskiego. 

Wieś rycerską Piątkowo, w ~.eci• 
J>02)llańsikiim wschodirnm, obszaru 442 hek -
tarów, której, }aik wiadomo, p. MarciJ!l Bie
dermarnn ku]Jiić nie cooal, kuipi1a komisya 
kokmizacy~na, jak dooosi ,,Pos. Taigc. 
blatt"„ od p. Andree'a. 

Mogilno. Cyrk M-0ellera, który :llJ}ecia.
wrno dawał w Inowrocławfau przedstawie
~a, spotkał. w pooiedzialek rano w Mog~
rm~ meprzy3emny przypadek Gwałtmvny; 
Wlcher, który tam, jak zresztą w całej Qko
licy paoowa1, parw.a~ ustawOO!ny namioi 
cyrkowy i por.ozrywat go w str~py. 
I~ekw.1zyta cyrkowe po częścil zostaly po
lama111e t rornzgotaine. z personalu cyr • . 
kowego tylko jeden mężcz-yzna odniósł 
leikktie skaleczenia. 

Wolsztyn. Pew"1en murarz, Niemie2. 
twardy jak stal, zamierzal na swej 
posJ.adlości w czysto polskiej wsi~ 
w.ybud-0iwa.ć <lom m1eszkalnv. "R::n:woł<l
no mu., czyIQ udzielono k01ns~rnsu na budo
wę pod wamnkJjeJrn, że nigdy, prz.enigd~ 
za żadną cmęPoJ.a:kJ:J,wi nie sprzed'a ani t~ 
nie wy~'zierzaJWi. Po.czaiwy Niemiec, nte 
chcąc się wdąz.a!ć z podob\nemi obowiąza
nl\ami, przeciwnymi pcczucau sprawLedli
W()lści1, woJ.ał odstąpić od buoowli, ialk bye 
w swoim dbmku zależnym. Pisma ni.c
mlieckie go.rszą się tym „Ukazem" uni·emo
ż}1wJaijącym os.iedleinia się Nicmcai w pol
skiej wsj, zapuszczeini,a, pierwszydh zagoQ
nów i szerzeniiai kultury. 

Ze Slązka ezyli Starej Polski. 
Gliwice. Oiieśle i roboWcy zatrud1J1ie 

na w potkrnw1nych zawodach bezskutecznie 
stairaJ.i się u pracodawców wyjednać wyż,.„ 
szą zaplatG. Dla teg·o powzięU!i na zebrałłiu 
ZWIOfa!l1em ·na salę tutejszego koocerthamru 
uchwalę jeszcze raz przystąp~ć <lo ukla.
dow z pracodawcami i 1:/m przedstaiwi~ ze 
jeżeli aż doi 1 kwietniai przyszf.eigo ~ku 
nie .zigodzą sJę na podwyższenie zapfaty 
spodzfować siię muszą podczas naipiln:: ej~ 
szych robót strejku i bojkotu. 

Katowice SocyaJrstów k-0szt()lwa-· 
ly ostatn1ie wybory w ·Okręgu Katowi
ckoi-Za:brskim 15.000 marelc Wsz.ystk 
nic in/ie pomogło! 

Królewska Huta. Zi.azd naucz.yci ełr 
ludowych obwodu pr-zcmyslowego odib~
dzne s,"ę tutaj 25 października. Na zjeź
ct·zie zajmować się będą naucz.ydel.e spra
wą p.oidwyższenia myta. 

-- W sobotę rano zachc1rowar tu t«j 
20-Jetni wo~n:ica Jacek na tężec kar.ku . 
Wieczorem zmarl i· lekarze stwierdz.iłi, 
że rz e cz3~wiścic zachorowal byl na tQżc :.; 
karku. 

·- WielkJ:.e meszczęśde zaszło w wto
rek rano na szybie dwordOwym k<>palni 
.,Hrabina Laura". W kopalni trzech c1s
kaczy1 byto zatrud.inxJ111y;ch wsadza,njem 
naip\Owrót "\Vóz.ka wyskoczonego z toru ko 
lejowego, gdy wtem najecha ł y na niclt 
wózki następne. Ciskacza Bastka: zgnw
Uy zaraz na śmf.erć, Podczas gdy dwóch 
innych zostało ciężko pokalccwnych. 
Taik niebożczyka, jak rannych o<lstawno ... 
~~~:>- lazaretu knapszaftowegQ. 

Z i J <'h di:e?nfo Pols\ i. 
Z Krakowa OOilll)Szą: Dwie partye so

cyal~ d~mokratyczne zaznaczają obec.nie 
S\'.'l()Ją dz·• ałalniość także w l(ralrowlie. Na 
uhcach naszego miasta wlidnialy chvai duże 
czerw,:me plalkaty: jeden •O'd góry druko
wany po polsku, od d101lu hebrajskiemi· 
czc:~)nkam1i, zapow.i.adający zgromadzenie 
„żydowskliej partyi" sio1cyaln0 ... <lemokraty
cznej" w sali hotelu l(lei1naJ w siohotę po 
pofudniuL opatrno111y podfJ\lsami wyłącznie 
żydorwskkh tmva1rzySZYi secesyionjstów; 



~t :;fab.~ "~··lą:"!~ic :-ioMJ, 12~o";iad:i· 
Jiilcy zgrdtru«l:zenie w. tej samej · sp_rarw.~ 
t,pols'ki'e.1 ·partyi socyałnP-demokratycz
·rteJ". Rozłam wiec, któremu „Naprzód" 
starał się zaprzeczyć wszełk.iemi silam1, 
;p.osunąl •e jurt widocznie daleko, skoro 
jyldic:wscy "i1J1warzysze" urządzają dem8n,. 
stracyjne zgromadzenia na wlasną rękę, a 
•polscy również na wlasną. 

S!!! 

1"iadomości ze świata. 
' jeszcze „kampania" przeciw polakom. 

Przylączah:i. się obemie wszy-
stkse gazety ha1katystyczine i wszech·~ 
rniemiec-ki~e ·do k a1mpain1ii1 przeciw Pola:koim. 
„Deutsche Ztg." żą;da, aby rząd zastrzegł 
sobie na mocy nowydt przepisów praiwo 
przectkupna i to za cenę taksy la:ndszato·
wei na· całych wscho1d•nich kresach. Na ten 
:Pli<Yjeikt oburza się naw,et talka „Deutsche 
Tageszeitwng", nazywając żądanie takie 
„p-otwi01rnem". Tłumaczy S!tę .dailej, że z 
.,techn:iczmy:ch" nawet względów, pod-0bne 
am1iw10, byloby wprost niemQQ:lą1wem, bo ob
;~iżyloby ()l(f razu wairtl<Yść Zletni, porniew.aż 
taksa lmdszaftowai jest zazwyiczaj zibyt ni-

·ską, inte odpowiadającą ()•bean,yttn ceruom 
·ziemi; na tern traciliby nie tylko polacy ~ 
aJ.e ·ii W(laściia1ele niemieccy, których intere
sai na[,eży przecf1eż uwzględn'iać, przy 
wszelkich taikliich ino•WY!ch pra1wach, prze
dw p,olaikoim sikienow ainych. Pr<J1p01n0iwa
ne przez 1ni1ektóre pisma O'S()histe '()dZ1na-
1czeoonia pa·nującego, jaiko wy:nagroid'zenia 
:za materyruJ,ne straty, byl.yiby, zdaini1em 

. ,,Deutsche Tagesztg.", brurdlzo wątpliwym 
środik~em w ·celu złaigodzemiia krzywdy, 
wyrządzonej nii1emoom. 

Bardl.iiej jes-zcze „c~ęte" są żądlalnia 
starwii:a ,,Dajnzjger Allg. Ztg.", pisze ooa jak 
już donosi~::śmy: 

„Kto ty!llko zna· stosunki tutejsze, wie 
baridizo dobrze, że caly fUlndusz ćwi•erć mt
liardowy 111be tylko zosW wyrz:uclOOfy.m ina 
próŻlTlo, .ale :więcej jeszicze, oo wzmocml ł1 
tylko polsik-0ść. J ed'yiny środek, który po
módz. może, jest kategpryczp1yi prawmy za:
'kaz n.aibyrwainl'.ia zUem~ przeiz poJ.aków i roz
porządzenie, by gazety :polskiie w dwóch 
j~zykach wychoo'zi•ly i to z d!odiatkhem za
groiżenia: wysokie.mi karnmi pten~~tnemi, 
jeżeli Uomaczenie i!l[:e będzliie dobr·etm i ·~· 
kl.adnem. W ten sposób 'kwestya polska 
w ciągu jednej generncyi rozwiązalną zo-

'l.S mrn.ie", 
Watykan a Hiszpania. 

W przeszłą śoo<llę :nowy amba:-
·i-aidbr hiszpański, margrabia To<var, 
skladait Oj<cu Swiętemu S1W10j1e listy wierzy. 
1ełne. W prze.mówieniu swojem ambaisa
®lr uwydatnlil tradyicye katiolDc1k!ie i nie· 
.złomn.ą wierność niaroidiu i d-01rr1u króle.'W
skiego 1h:szpańslqego Kośaiolowi kaitolic
kiiemu .i jego QlQW1e. Będlzie się starał _p-· 
trzyi:malć ~tloSiu\nek sy:nOlwskliego przywfą
zatdia łliszpamii do Stolicy Apostolskii1ej1 

Rewttl,Y, że IQ\dp-ow;le w ·tein sposób wiolL Al-

Panna do towarzystwa. 
Powieść Ksawere&o de Mont...,pł11. 

C z ę § ć d r u 1 a. 
GU) 

(Cią1' dalszy). 

- Nie panie. - Dwa razy chiodzilem 
oo pai.ni balrOlniOfWei de Gar.ennes, aby z.ai
~ytaćią~ co się dzieje z panem ·de ChaHi1ns, 
-o którego aresztowainiu- jeszcze inie wie.
<ti~aJ~, - aJe.„ ,nie zostałem pr21yjęty„. 

- A czy ni ewa esz, _czy maitk.a z sy;nem 
bym obeoni plJdczas eikshumacYJi w Com
piegne? 

- Nie wiem. 
- Czy możesz mti .po!WILedzrieć na.zwi-

~ .s~lzie:gio śledczeg·o, !któremu ta sprar 
wa }est powierzo111ą? 

- Czytałem na wezwainnach przysla-
11ych <lla Berthaud 1:; ZuZ'a.rnny, że 511ę 'nazy
if.'Ja pan Oaltier„. 

Doktór zapisał ro nazwisko, wypyty
-w.alł -Ol różne szc:zeigóly sprawy tej doty
iczące, 11 odszedł, pozos.tawiaią:c Hoinorju
.iSza: samego w pałacu. 

Wyszedllszy szybkim kroki-e1111, skie
;rowal się do Palacu Sprawtednwości, mó
"viąc oo sdebke: 

• r- Nakonl'!ec tajemndca: zaczyna si~ 
rozświecać. Oskarż01no R.aulai de Challins 
·o otrucie wuja (co jest aibS\O'lutnym fał
szem, pioinieważ P".'Ukl(ma'łenn się, d 1-1· ;n•a 
~ąc a utopsyę, Ż'- m1.arl catk.'.en . neitJJ ra lm.ą 
~micrcią), ażeby osikarżenne uzas :i.ilni 1: i a
iżeby Raul nie mógl s1ię uspra'Y;·ed!iF:t, 
~ykradzion() trupa. Wobec pustci trumn y 

fcns-a xm ! kio rz~j:!, n~~zf~ zr:57~q 
pamiętail na! swoje specyaJin.e oł:lJ:rwiąziki, 
które nań nakładają jego staJnowisko ti' or
der św. Jakóba, protektora tt~sxpmntii kato~ 
Hokiej. 

Na przemówienie ro, WYPo'Wlied'Z!aµ1C 
w języku wJ,oslctm, o<lipow1iedzri.al Ojciec 
Swięty w tylrn:Że języku, tlż szczęślii<wyan 
się czuje, przyjmuaąc ambasadora Hiszpa:
n\;i, tej ziem~ Swiętych, i• pewny jest, że 
·naród ten będzie naidal utrzymywa~ z Kc•
ściolem stosUJrnki nietylko serdecznej przy
jaŹ!ni, ale ł córki przywi1ąza\nei. Nie wątpi 
też, że margrabia Tovar przyiczymi się do 
tych szczęśliwych rezultatów. On wyra
ża się skromniie o swojej mlodbścii, ale 
król ~ rząd uznali }ego zasługi. Co1 się ty
czy Stolicy A:p.osto11sk11cj, to utrzyma •ona 
niezmie,n1ne dobre pl'.:lrozumieinie z Hiszpa
nią, pewną będąci , że tym sp10sobem prz;y
czyjni silę do materyaineg·o i mo'ral1nego 
dobra tego. kraju. 

Zakończył Ojciec święty wważeni·etm 
uczuć życzU\wOlśc.1 dla króla, matki królew
s~iej i króle.wskiej rodziin.y. 

Wiece! 
Dziś znów odbywa się większa liczba 

wieców „Związku Polaków w Niemczech" 
i „Zjednoczenia zawodowego polskiego". 
Spodziewać się godzi, iż Rodacy wezmą 
we wszystkich wiecach liczny udział. 

Z ró.iny"h slror.. 
Bruch. Piszą nam: Nowe prawo gór

'11/!·cze pod strażą. W Bruchu ina kopalni 
„R.eckli1nghausen Il." 'Zt:Ystrut w sobotę w 
kopalni wy:W1esz0iny 111.()W:y p-orzą1dek mbc
czy, ·wedtug ()lbecnie obiowięzujące.gio pra
wa góm1czega, które sejm pruski w swej 
1nfreograniczonej „laskarwośaL·· tliła gómikÓ\\· 
uchwa·V~ „raczyl". 
uchwalić „racz.yl". Znamieniniem jest to, że 
praoolcilawcy jakoś s.aimi w ży:czfi1W10ść tego 
prawa <dl<ł górin.ików Diie wi.orzą. Pome~ 
\Vaż po wydru'kowaJ111Lu nowego porządlku 
r0botzego kopalnia 111ie mi1aila jeszcze ram 
gtowyich, a chcąc gór.n~ków; jak 1najrychlej 
uszczęŚlliwić temi „ła1kooiarrnfl' kaipitalis.ty. 
cz·nemi, wi~c porządek robocz YJWyw1e
szony ZJ{)IStał luźno, ale poistaiwiono1 przy 
llllim straż, aiżeby czase1m porządek roboczy 
nie z~nąl. 

Czas necUu1g1r wykaże, że lll()IWeJai gór-
1nicza korzyści górtniikom nne przyiniesie. 

Z Brunświku 1nadeszla sensaieyj111a w(1a
domość. Oto· 18-let:n·i eJ.e:w barnkoiwy Karol 
Brunke paizbaiWlił życna diwi1e córki1 kU1pca 
tanntejsz,egQ Haairsa: 20-letnią Martę i· 22· 
letnią Almę. ttruaroow)e poszukiwali w ga
zeta·ch dla sw1yich córe:k naiuczycdelai muzy
ki. Pomieważ Brunke milal wyiksztaloonie 
muzyjkalue, więc się z,glosńl il zcista't prZ!y 
jęty.. Naukli gry na fortepiaITTie urlzielał \V 

oiomu ttaarsów. W:krótce zawtiązat s· ę 
serdeczny stosunek między mlod21ieńcem 

wina1 R.aula1 .ni:e podlega· wątpli w10iś„:i .. . 
Cbcą go zguibilć„. Ale kto? 

Qiłbert zaista.naiwlla·ł s~ę przez pew !rn 
czas. po1tem odpoW11edzial ·sobii'e: 

- Ten, co ukradł t·estame1.nt .mego ·bra
ta, z.naJaizlszy w n~'m do.wód• istni'eruia le
galnej córki, t 'który · usuwając testament, 
gubiąic R.aula11 z.am.yśla:l stać się jedynym 
spad!lrobiercą.„ ruie ml01że to być mkt inny 
jak tyl1ko1 fi'lip die Garein111es. 

Doktór zadrżał. 
- P1uii'p de: Garenmes„. - powtórzy!. 

- Imię to staje w 1TJJOim umyśle, a }ednak 
rnie chcę wi·erzyć, żeby syn mJ,jej siostry 
z<loLny hyl do tak nikczemnego czynu. --
001 do niego zapew.n:ię snę .. u~unę wątpii
wo"Soi„ 21biorę dowody.„ - Lecz R.aul 'J's
karżJ1niy, u\v'i'ęziiony, j.est przeC/le niewvnny, 
mam absolrnt.11.ą pewniość ! Przeidewszyst
kiem muszę uw-0i!1I1ić .go z. wiięzuernia„. pó
iiniej z jeg'i0 pom1ocą szukać będę prawdz·i
wego winowajcy, we dwóclhi, wspólnemi 
s'.fatmi, znajdziemy ... przysięgam. 

VII. 
Manol0.gując w tein sposób gl-Oś1110 n1ie

maĄ, sam o tern n·1e w1i1edząc, dbktór Gilbert 
przez ulkę Sei1ne dosze:M dPI Pałacu Spra
wieiclfi[wośc~, tarm za,pytawszy o drogę, 11· 

da1l się inią na d'luig;i korytarz, nai któreg:> 
Jednej stronie znajdują się 1drz:wu, prowa
dzące -do ga1bi.netów sędziów. śled~zych i 
zagrody \\1o0nego. 

sie. 

- Gab{lnet paina Oaltier, jeżeli łaska? 
Zamiast odpowiedzi, woź.ny zapytał: 
- Masz pain wezwanie? 
- Nie, przychodzę w pevV1J1Ylll intere-

- Wątplię, ażeby parn Galtier m6g-l 
p211a pnyiąć , bardw· jc~t w tei d 1wHi za -

:l m?o~c:2~ '1C?7T''lk~ O Tll:l1,rńc;;~"-.:~ !~-
dnaik: nie mogło być ma-wy, ze wzgłędlt .na 
miody wiek Brookego, a z dru~ej strony 
dla tego, że łfa.ars-orwie nie posiadają ma
jątku. MJodzieniec sloompoITTowail kilka: u
tworów muZ)'ICmych, których na dabłtkę 
dyrektorzy teatrów n1ie przyjęh. Okropnie 
z:mairtwti.'Oilla parka za1kochaina, posta1JIO\.\.ifa 
00.leibrać sobie żyde. Wtaśme wt tYJ112e 
czasie sta:rsza córka otrzyrrnalai <>d swego 
narzeczonego, przebywającego\ w Rosy.i, 
list z doniesieniem, że ·ją porzuca. I ona 
zatem postarrowila umrzeć. Onegdaj obie 
panny .wręczyły Bmnkemu 40 marek, za 
któ~, wedle .ich życzen!iia, kupiil rewol\.ver 

1i1 zastrzemt mm w wlasnem miesZlkamiu -
matkę wyslal dbi teiatrul - ()lbie s:ostry, 
ale sam nie diotrz.yimal obi'etni!cy i nie ode
brał sobie życia, lecz •PO spiel1m!101ITym czynie 
staiwiJ się na pobcyii. Natjlichmtast go a re
sztowano ili wyka-zal.o się , że Brunke u -
krzyw<lz.Łl sw1ego sz·efa 1()1 blisko 1000 ma
rek. 

Liczenie ludności -0dbędzi1e s.ię 1 grn
dlniai rb. 1na cel te.n, przyg0Uowa1ni0 już 23 
wagony kartek. Nie mniej, 1mit więcej jak 
63 miluany kart do liczenia ludności z0sta
n:·,e użytych, do których przewiez.i1einia po•-
baiby 23 podwój.ny.eh wag o1nów koleyJ·

wych. Te 63 milirnny kartek poukładaine 
jedln.ai n.a: drugiej d0sięglyby 8190 metrów 
wysr0kości , co zna.czy wys-0ikość 53 razy 
większą jaik w:ieżai katedry kol1ońskiej, któ. 
ra jest wys1oką 156 mtr'. Kairtrki te za:ś uło
żo.ne j.e'dna przy dmgiei, ei1.ąg;nęlybyi się na 
p.rz.estrzeinti w;yn oszącej 13230 k11Ioimetrów 
czyLB 1764 mil. Kaiżda kartkai jest 21 cm. 
długa• , ai 13 cm. szeroka. 

Statystyka Londyn.u. OgloszoniaJ św1ie 
żo, przez hrabstw10i Londyinu staitystyka 
stolicyli Aingli.h, obejmuje laita 1903 li 1904, 
przytacza liczby, odnoszące się ni•etylko 
clio „hraibstwa LOindynu", (ut\.V10rzonego1 w 
celach a<l:minJstracyjnyich w r. 1888 ~-: 
hrnbst M!iQdlesex, Sur.rey i Kent), lecz, ró
wnież diOl mezaileżnej „City" 1n wuelikii·ego 
Londynu", który•, sięgając dalekUi poza 
graJniJce <lawinego miasta, oibej.muJe ~}bec
'111ie hra.b>stwa Middlesex, czięść hrabstwa 
SurreY'\, Kentl, Essex a Marntfordshire. •We 4 

dlug 10statniego sp!su ludrn~ści (r. 1901), 
hralbstwo Londyn liczy. 4,509,618 miesz
kańców, gdy natOIITlliast „wi1eiLkir Londyn" 
łiczy łtch 6,581,402. W sto.sunku do przy
bytku ludlnK>ści, !liczba urodzi\01 maleje. 0-
siągnęlas onai mimJimum w r. 1903, kiedy to 
spadfa dlQI 28.4 nai tysiąc (wyn()IS!:~ai .zaś n. 
p. w 1867 r. 36.65 .na WOO). Jedmocześntle 
jec:Lnalk, i to Jest -01biaw najba:rdlz·iej pocie
szający, obn:lża si1ę stale liczba śmiertel
ności. Najko rzystni•ejszym po'Cil tym wzi'glę 
dem byll r.ok 19-0:J, w którym ~iczba zmar
lych spadl'ał d loi 15.2 na 1000 mieszkańców. 

Rozmaitości. 
Jłe pism wychodzi na św1tecie? Pyta

niem tern za.~muje się airtyikul czasopisma 
francusikk~go ,,Revu:e hebd·cma&f re", i 

jętyi, .oto są śwJadtkowiiie, którzy jeszicze 
nie byK przesludiani ii <>czeikują k~~el. 

Jedinncześnie woź.ny iwskazal trzy -)
soby, sioedzące n~ jednej z lawek, umi~· 
szczvnych w :galery)ll przy ściainie naprze
dwko drzwi gabńn.etów sędz!i·ów śledczysh. 

Qilibert machń1nalnie zwródJ w.zrok \V 

ich stronę. 
Bylai to klohieta i dwóch m~ż:zy.m. 
Doktór pozinal Berthaiuid, który <1~ .ric

ral mu drzwi pałacu n.a ulicy Oaracien.'. 
Dwóch tinnych osób :Illie znal, byla ~I) 

sfa.ra Zwzanna i f i~ "P .de Garennes. 
Ten ostatni z cliekawośa1ą, przygl4. 

<i'a~ si·ę w,ysokiemu stan::\Olwlii, z brodą i 
wlosan1w bialemi, którego twairz 11msi'ła i:a 
s0·bfo rzadkji w.yraz dystmkcyi·, a wyso
lrn p1ostać dziwną m1alai godność . 

Gil·bert mówił dalej: 
- Kiedly więc, jak się panu zdaje pan 

sędzia śledczy ~ie W\Ołny? 
- Ni·e m;ześiniej jak o szó~~ ;j, 
- Jeże1J111 pa1I1u chodzi ł) to, aby ~o 

w:.dizdeć, bądź pan tu o wpól do szc,~ttj„. 
z.aniosę mu pańską kartę„. 

- Gdzie siei Z1I1.a1jduje !.rahmet ryro:rn-
ratorn R.zecz,ypospolitej? 

- Na dole, każdy panu . z ·J. 

- Dziękuję. 
Gilbert znalazł bez trudu wskazane 

miejsce, zapytał odźwtiernego bard!zo ;ihn· 

ponującej miny, który rów1meż jak 110 u
czy111Ał v.noź.ny poprzednio, d o,wi.adyrwał 
się: " 

- Czy ma P.aJ!l wez:wanie? . 
- Ni.e mam, ale powód, który mnie tu 

sprowadza jest w ielikiei wagi, k0imrecznem 
jest, ażeby pan prokurni.1o1r z.echcń:al mnie 
przyij.ąć n wysłuchać, jaik może myć naj-
prędzej . l 

k1~„~~ ~!~y :k!\:~1'."e :~~k~"~:' ~~. 
W Eur~e pierwsze· miejsce, ro -do He~ 
pism w:v<iawanych, zaitmu~ N1emcy, ~.e· 
wychotlzi 5500; z ty.eh 800 jest dziennika~ 
mL Na dn11giem mrescu s~ Anglia, ptl
siadająca 3000 pism, z tych 809 dzieałli~ 
ków. Francya ma prawie t~ salmą cyfr~ 
2819, z tych wszakże tyliko część czwarta 
wychtodz:i ccidz1ernnie albo dwa lub trz>~ 
razy tygooni tYwo. Włochy mają 1~ 
p:sm. Ogólem liczba .gazet w.ydawan:v.c9, 
w E uropi:1e '\vynos.i. ok·olłO' 20 OOO. W AZ}1 

wychodzi 3000 pism peryo-dycznych , z 
tych większoś'ć w Japi0inii 1500 i Indya;c~ 
brytańskich·. Afryka jest najibardzieł w 
tym k~ernrnku za:cofaina - i·est tam tytk<1 
200 p~sm c.a-dzlieninych, z tyich 30 w Egip
cie, a r~sztai \\" koloniach eumpejski:ch .. 
N!igdzlic zaś nie wychodzi tyle pism oo w 
Ameryce. W sam)'ICh Sta!Ilach Ziednu
cz.oinyich jest ich 12 OOO, z tych 1000 w'y
cho<lzi c~:idzien1J1ie, a 120 wydawanych 
jest przez murzynów. W Ausfrai!H bczba 
pii sm jest i11l1e w1i1elka. 

Baczność Oberhausen! 
Tow. g; !mn. „Sa.kól" I. donos i sw1ym 

druhom, iż przyszłe zebramh~, iodbędzie -si ~ 
1w 1niec:lzielę d!nia 22 paźdlzli 1 erinika o godiz. 
5 po pol. u p. 1(-:;Hera, prz,y Nowy m RY!n
ku. Na z.obra1ru:iu w·ołne piwo. Poniev. a.i. 
mam..y bardzo ważne sprawy ct101 zalarw(Je
nia, dla tego pon.vi1rnni• s;i ę wszyscy µU!D'k
tualnf1e stawić. Czolem ! (1) 

Wydzi.at 

Tow. św. Antoniego w Oher-Styrum 
donosi SWiYm cz.f'()111Jmm, •or~ ·wszystk&!ln 
brntnim towairzystw1om, które zaprosze:nia 
odebrały i tym, które dla braiku adresów 
zaproszen 1nie odebrały, ~ż w :niedzielę dlnia 
29 paMzemi:ka <>bchlo<lza n31sze towarzy.. 
suwa swą 4 rocLJrn)cę założenia, ina1 którą 
szan. Towarzystwa z chorągwiam1 ~ak 
najuprzejmiej zaipraszamy. Program mti
cz:ysf':)śd zostanie w 1ostatnf.1m tygtJidlniu t1-
gloszc111Y, gdyż jeszcze nie manny pewn1D
śc~. o której gOOzl.:riie się naibnieńst\Yo od
będzie. (i~ 

A. ldziaszek, przew, 

W EWING 
wieic „Związku Polaków" nie odbędzre si~ 
22, lecz dopiero 29 października. 

WIECE! 
22L±±i 

Nadesłano! 

HER NE! 
WLADYSLA W MALKOWSl(I 

posiada w Herne skład towarów krótkicłl . 
chustek i t. d. na co zwraca się Rodakom. 
uwagę! 

LENARTOWSKI I TALARCZYK . 
w Herne, którzy mają skład takciowy i 
garderoby gotowej, zasługują na poparcie 
Rodaków. 

SWOJ DO SWEGO! 
LE 

-:- Toi ·będz."e trudno mój painlile.„ Je
dJn:a:k:że daj mi pattl. swoją. kartę, wręcz~ 
ją painu prokuratorowi R.ZOCZiypospoliteJ. 

- On mru[e nie zna: i .rniie:maim ża~j 
karty przy sobie„. Zechciej pain tyl·ko mu 
powiedzieć że przychodzę w. spra1w1ie, od
nte>iszącej Sitę do śmierdl. hra·biegio Mak~
milfaina d1e Vaindains, że nazywam s!ię du.t
tór Gilbert, i że przynoszę mu Wliadomoś
ci bardzo ważne i nieocziekiwane„. 

w tei cbwili oogl•os -d2Jwonka rozleg4 
s;'lę z gał1ialetu 1 <J<l'źw1ierny pospieszył na 
\VleZWainie. 

Doktór poz:ostal naJ środJku prwd'PfO'kO'
ju, w. którym prócz nliego z dziesięć osób 
sie<l2liafo na lalW\kach 'viloofo 'Ścia.1J1y usta
wiionyich. 

Oczekiwrunie jego nfo trwało dlu.go. 
Odlźwnerny powróc1l til rzekl mu: 
- R.aicz pa11 irść za miną. 
Wprow.adzil gioi do gaibi!netu z wtcl

'łoiem zgorszeniem osób, które p.r~ed nii!ll 
przys:xl'y\, a niektóre z nich oczekliwałY 
już przeszlo od: dwóch godzi111. 

Prokurator R.zeczypoSlpolitei, ujrzt· 
wszy wchodzącego dokrorai Gilberta, tJO
wstal z mejsca. 

Gilbert Siktoni:~ si~ . 
- Więc to pairi natz;y,Wasz się d<0ktM 

Gilbert? - zapytal 1»rokurator. 
- Tak pa:niie. . 
- I to pa1n przyslaleś mr dW'aJl1aśrclC 

~zy pietnaście din1 temu list, zai\\t~crajii~.Y 
akt odrto:ctzern1ia córki hrabi1ego Mak~yntl~~ 
amai de Valilldans, wychowam.ej w ta1em. 
cy zdala od swego ojca, a której d'zicdi1c
twa tylko cl) '11de z.a:graibioniQt, 

- Tak panie, to ja. 

(Ciąg dalszy 1asb\~). 



Od RetlaWl7i. 
r - Na kilka stron. Spótka z nioograini
cz®ą 1().Up()WiedZialnaścią ·nafclada. na każ· 
cte:go czlVJllka odpowiiedz!ialność za wszyst
kie swoje dlugi ~ w1ereycitele mogą }edJn-e-. 
go eztonka, który coś pOSiada, za wszyst
kie diluigi spółki skarżyć 1 fantować. Odzie 
ocpowied.zfalność ograiniczooal tam usta
wy przepi sują, za ile karżdy czlom.ek od.ipo·
wil;a>da. Zal;Qi.yciele banku lll'dowegt.i skla
dają zwYkle z góry ki1lka tysięcy marek, 
abY bylo czem obr.acać. Czlv.nkow;·_e za
rządu nowego bainku pracują zwyJkle pier
wsze lata Z1upellniie darmo ale obowiązaITTi 
złOżyć P,O "kltlka tysięcy mairek kaucyi, od 
której pobierają proce:nt. Oct 'kasyern żąda 
się, żeby przedtem pracowa·l w ba.n'ku i 
żeby zł-ożył w najmniej 6 OOO mr. kauc,yL 

Do Gelsenkirchen. Slusz.nie Pain 
twi:erdzi, że p. l(arnl RIDse: z Bedin3.! rni·e jest 
reprezentam.tem wychodźtwa w zarządz.ie 
„Straży", boi ani jeiden reprezentamt wy'
chddlźtwa alni• nawet sam p. R-0se me był 
prz,y wyb0irz.e obecn,ym. Powolal p1. Ro.
seg()I d-0 zarządu „Straży" p. 1(0śdelskii za 
zgiodą większości załi0życieU. Pain Rose 
reprezentuje więc raczej zarząd „Straiży" 
w Berliilnfie a nie wyc.b()dźtwo w za·rzącLzie 
„Straży". Jeżeli! mu prz.edeż tytul, 'któ
ry przybrał, potrzebny, można mu g·J 1 s.po
Joojnie p0Ziostaw1ć, bo t-01 niewrn1I1a. z:abaiw
ka» 

Towarz. gimn. 1,Sokół'~ w Neumiihl 
ctm1osi S'\vym druho.m, iż w niedz2Ielę, dtl1\Ja 
22 'Paź.dz:iemi'ka: o godz. 3 po pal. OObędzie 
s;ię iw.aillne zebranLe na saU zwykłych po1

-

sicldzeń. Uprasza się szan. d!ruhów o Punk· 
tu'3fłn.e st:a1wienie sie, ponaeważ. będlz:ie obór 
rtow.ego sekretarza t ,naczelnika, oraz mne 
\Wł.2in1e s,praiwy są do zala:twtieni.a. Upra
sza się wszystkich druhów1 o ptllrnktu.ailne 
stalwil.enie S:ię. Goście mle widz.kunli. Czo'
tęm! Zarząd. (2) 

Baczność! Osterfeld ! Baczność! 

W nied~ele 22 bm. o godz. 5 po pol. 
o.dbedz.ie się na sa~J p. Husemanna; naprze
c&w k.lściolai katoHddego 
wiec w sprawie opieki duchownej i w 
sprawie wyborów do dozoru kościelnego 

i reprezentacyi. . 
Pooieważ to są •bairdro ważne sprawy, 

które oma;wJil3Jlle będą, przeto o jak najlicz-
1biejszy udZiiał Rodaków uprasza się. 
(3} Zwołu;ący. 

Cesarski urząd sanitarny 
prJemówil. 

W broszurce wydanej przez Cee arski U rzf\d 
sanitarny pod nagłówkiem .,Kawa", znajdujemy 
następne zdania za~ługujące na •wagę : -

„Nie ma nic zadziwiajfleego, że napoju, zawie1·a
,.js,cego w takich ilościach n 1drow·e działaj\cego 

,:Kofein nie wolno uwnżt.ć za niestkodliwy. Aczkol
„wiek d<lt14d n'e rozpozna.no dostatecznie, w ,iaki 
„sposób się kofein wytivarza i ,jakie ma właściwt ści, 

„to jednak niezawodzte codziennie drażnienie systemu 
• ,nerwowrg1 nie nio!e pozo,tać bez wpływu •.•••. " 

„~kutk' nadmiennego używania kawy s~ do~tate-

1:eznio znn'.le. Ti;kże doświa.dczenia wła<ine, wypo
.,wiedziane w pismach zawodowych i rozmyślne 

,. zG.truwa.nia świadcz(\ o lfy!lok ej działalności tru
„cizny, zawartej w kawiec'. 

,,Napój, zs.wleraj~ey i przy spożywanin małJch 

„ilosci poczf\tki wyżej o.ti3e.nllgo za\ruwania przez 
„kofein, ~le nada.ie się do spożywania dla. dzieci, osób 
,,nerwowych i chorych na serce. Z tego pewodu ,;est 
„zwyczaj d.:isyć rozpotr!Zechni'ny, nie dawania 
„kawy dzieciom, nie potrzebuj~cym i tak żadn(Jgo 

„podniecaj,cego napoju .••.•• " 

,,Pomimo to wyjaśnienie, że i kawa jest li tylko 
„napojem podoiecaj2'cym i ie nie ma iadn&j zawarto
,18ci spożywczej, być li tylko poiytecznem dla pu
,,bliczuości". 

Kto us~y ma, niech słucha! Z tych niedwuzna-
c.:mycb wywodów naszej n'łjwyżs~ej, wła fay sanitarnej wy-
nika. jedno z absolutną pewnością, mianowjcie, że : _ 

kawa strączkowa (zwyczajna z powodu pewnych wła
ściwości szkodliwych zdrowiu nie nadaje siQ do regularnego, 
codziennego spożycia dla osób nerwowych, dzieci i chorych 
i dla tego - to z logiczną koniecznością z teg9 wynika -
musi być zastąpiona pr~ez napój inny, zupełnie nieszkodli
wy i służący zdrowiu. Takim napojem jest według zgo
dnego orzeczenia pierwszorzędnych rzeczoznawców i lekarzy 
- Kathreinera. kawa ~lodowa, ponieważ zawiera w szc.zQśli
wy sposób równocześnie .zdrowotne .zalety napoju pod 
każdym względem nieszkodliwego i zdrowiu służącego, 
j podniecający, pachnący smak kawy strączkowej, nadany 
mu µrzez spe cyalny i opatentowany sposób. To się atoli 
spotka tylko przy prawdziwym .,Katbreiner'', sprzedawany 
wyłącznie w zamkniętyeh paczkach, noszących podpis 
księdza Kneippa jako marką ochronną. - Uwzględniajcie 
te waine korzyści i zróbcie natychmiast, lepiej niż jutro, 
z nim próbę. 

' o ' Ustawy 
dla towarzystw 

wykonywa 

prędko i tanio 
Drukarnia 

,,Wiarusa Pol· 
ski ego" 

t a t 
Wiązarki 

z polakfmi napiaami I ta

Jde po1ecs „ WlAJtU~ 
PCLS.K.Ic' w ~oollua• 

Ziomkowie! 
kupujcie gardernbę dla p:i !IÓW i 
chłopców, oraz gardcrob~ <lo ro
boty u mnie. Ceny przy dobrtj 
jakości towarów są najtańsze i 
ściśle stałe, że przepłacenie jest 
wykluczone. Znajdzie u mnie ka
żdy największy wybór " ·szelkich 
towarów od najtańszych do na.i 
więcej eleganckich. 

Dziś i w dni następne sprzc 
dawać będziemy po nn:dr.wyr.zaj 
tanich cenach: 
Partyę paletotów męzkich od 

12 marek • 
ubra1i mę;i;kich od 

I~.7S ma:rek 
,, nhrań dla <·hłopaków i pa 

Jctot6w po zadzivviająco 
tu.nich cenach. 
ubrań i pa1etotów dla 

chłopc6w od 3 marek poc;r,ąw. 
Partyn, spodni na niedzielę 
po L 95, 2.95 4..85. - warto~ć 
ich znacznie \vyższn. 

\Vszclka garderoba do roho 
ty, kaftany i ga~·ie po cenach ba
,ieczn.ie tanich. 
N aj większy i najtai1s:1.y specyalnv 

skład w Bochum. 

li, Bartog, Bochum 
Wł. nl. Mischkowski. 

Ul. Oberemarktstr. i na 25 
rożnik ut Rosenstr. • 

Wielki wiec w HOrcfe 
odbędzie Siię w meid7Jie~ 22 hm. P-0 p.'>ł. o 
godz. 4 na sa'li „Domu CzeladZd", w spra
wie wiyibotrów koś-cielnych. O Hemy U·· 
dział pros-i Zwołulący. (t~ 

PIRANl(I wszelkiego rodzaju pierze i far
buje na nowo i reparuje naitariej F ARBIERNIA 
OALLUSCHl(E, PRALNIA W BOCHUM. Te\~ 
nr. 911. 

Ne: Hofstede, Hovnorstr. 259; Herne.~ 
Bahnhołitr 111'. 32, 7a, 134; EJckel, Qiłlngłtao
sen. Llndea. Hattłngen, Lan2e11dreer, Wltteth 
Anoen, Werne, Lilt2oodortmund, Marten, J(a ... 
strop, Wattenschell, Kamen, Dortmund. 

' . ~ : ~ -( 

... _: .. ' > .- . --.-. , . :~~:... /:·'.~~: 
~ 

Nowy sklad! 

Najnowsza oferta!.__ 
....._ 

Szanownej publirznosci ionos~~, ia 

Gerthe, przy ulicy Lotbringerstrasse 96 
otwerzyłem --1111 

skład s p e e· y a I ft y -- ---- ---
1111 

ubrań dla panów, chłopców i do roboty, obuwia, kapeluszy itd. 
Moją zasadą jest dobry i rzetelny towar, gdyż w ten sposób zdobywa si~ i utrzymuje !łlię atałych odbiorców. - N .t. dowód taniości 

towarów, niech pos:łuży następujący cennik: 
600 ubrań dla panów 8 50 do 45 mr. - 400 J>aletotów dła panów 9 do 48 mr. 300 ubrań dla d1ie 1i 1:75 do 15

1
50 mr. -

2000 róintgo obuwia od najzwyklejszego ao najlep8.zego. 
. Spod_nt p:rz1·odzlewek. wszelkiego rodzaju. 

Ubrania, pałetoty, spodnie podln;; Dliary pod ~wa1~aneyą 
za dobry krój po cenach umiarkowanych, gdyż sam jestem zawodowcem. 

Ceny są przy dobrym towar.ze bardzo lanie. albowiem małym 1yskiem się zadowalam, aby uzyskać 
wlellll obrót ! 

Mówie po . polsko i każdy najgrzeczniej zostanie obłożony ! 

Now:v sklad! Nowy sklad! 



' • 

„· .. „ . 

~:~~- -~' .. 

;~ „ 

" .. 
„ i• • • ~ . 

•• ....... .lj. 

· 1; · . . (H 1 do marek. 
~~~CE:l.Y są i. g j t J ńsze I Nasz wybór jest bezprzecznie naj"większ..y 

I 
i 111 ncij~lłstowni~j~y l Krój i odrob!rnie Sł\ najwięcej wskończone i naj

lepsze! 

er, Firma • 
BOU UNI, 

Rynek 1. ~ Marktplatz 1. 
Pierwszorzędny skład dobrej rgarderoby dla panów i chłop. 

11 Kaf'elusze żałobne. 11 
--- ~- -- -

Otr;ymaliśmy nowośei ~,... !>R;at; *' I -
kapeI~~zach E. M. Levisohn 

w Bochum. 
ul. Bongardstr. 6. 

dz:lec~. 
Bongardstr. 6. 

I I 
I 

~ Wszystkie ... 

kapelusze 
są bardzo 

i tanie, 
a wybór jest bardzo 

gustowne • 
·~ wielki. -• 

Codziennie nadchodzą nowości. 

=a -Wianki ślubne. - Za\t,Joje ślubne. 

'Orzaedzen.mieszkań 
najlepiej wykonane, pojed7neae meble, dywa•;y, fi· 
ranki, r;arderoba dla pa:i. i paaów na d•:oda1 

kredyt .. 
w,bór W 2 piętratCh I DowelnA dHta.wa · pe• 41stueciJat• 

Ul. Dworcowa 45 Herne ~ Bahnhofstr. 45 

Firma „Zum Bergmann'". 

l ff mann-Isaac :. 

I 

I 

Chausseestr. 7 9 w pobliżu poczty. ' 

Najwi~k1ze i ns,jhń1.ze Ź!ódło zakapna 

tawarow emaliowanych, szklanych~ pnrcelanych i żelaz. 
• .. · ·,-., Towary s1lórzane i kuferki podróżne ~"-'9illn!'.li 

Na składz;e .zawsze 7d do 80 

ognisk (maszyn do gotowania) i pieców, 
~aszvnv dtl prani bardzó tanio! 

Najwięk8zy skład dobrze odrobionych 

--·Mebli i materaców 
i wozików dzieeięeyeh po nadzwyczaj tanich cenach. 

Na życzenie odpłata I Na życzenie odpłata! 

Za -druk, nakla'l'J ł redakcn od oowicdzia!ny A n to n i Brei s k; w Bochum.- Nakładem i czclonkami Wyd;;nictwa „Wi-a -ru-sa-P-ols-kic-go=„ ::::;:;w ::;;;;;:Bo:::::;:ch==um==. ==;;:;-~ 
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• Ctłlietllle piimt ltdowe iła Polakbw oa ebczy,nle, poiwięcoat 8'wiacie oraz sprawom narodowym. polityanym i zarob 

~ ......,,..! U.. ~ &We 

~~ • ..., ... _..1 •• 
~. kt• ~ ~· --------·· 

I WJIJ&d.k6w óf". 
....-uizacya prowadzi • ettłstępatwa u 

w.łlly! 

Bc:.mdsz~ ł(m'ł :· 
W naszej iminie mieszkałai rodiflitrMii 

JOWr;a;. której wszystkie dzieci 9'& miem
..X.C. W końcu owa rodizma• zamilanila 
swe polskie 1na~w(isko nai niemiockre. W 
•łlltmch ~1ach jeden z synów O!Wej l'IO

~ Zdstal łlltrem i ~il siQ 0 •luter'ką. 
Oto1 fi czeco prowadzi ciermaaiza

lfaf 
Powiamy o tern parriicttać wszystkie 
~ ccnt.row~ które w~hkrch dloddadaj~ 
1łarań, aby mlod.e połkolenie poiłskie 1J1a< ob
~ ponmmylo szered memcC1w1. Po
~Y przykLad jest nowym dowodem, 
Zł tto germainiz.uje Palaków, prowadzi~ .ich 
6' cdstepstwa od w.ia·ry, co potwier~1ł 
..-wet ZltlfilllY ·ba.rolli Sc~rlemer - Alst, 
tlwill!dcz.a~ąa, ie·: Ołermaaizacya znaczy 
-.. co protestaatyzacya ! 

Tak test istotałe! Kto zatem szczerze 
_... wiarę Ojców, włnien &we dzieci 
.,..c1lować - pnawycll, s<>tlhrycll po19„ 
·W.! 
a...hie utwierdza się przypuszczeate, że 
•lłltaia kampaała cazet liiemieckicll prze
* Potako• posiada znaczeaie nłerzwylde. 

i? Benlinai depeszuj~ do f;uet ~aHcyj-
~· ~ 

01.ltennikri tll.tei!Ze UJCźY~ uazu ·~
lliceczać f~tastycZ1ne odkrycia o rzelko
~11 ruchach r v.amachach w Królestw11e. 
1t tozsiewaini11 tych wileścii widać pewuein 
,.... iednolity, iz czei(}I można Wlniosko.
,,., tle rozsiewanie tó.lk~h po~lose'k po·-
1mebne jest rz~dowi do jakichś , b!Jiiżej je·
.._e !fllieznanych celów. 

· Telegramy. 
·JJ e r 1 i a. Wjazd króla .hi:Szpańskiego 

edbędzie się dnia 6 listopada. Na udekoro••rde ulicy pod Lipami uchw:alil magistrat 
21 ąs. marek. --

1 Lo n dy n. W sobotę 21 b. m. obcho-
: 4aolo uroczyście w całej A111lli stuletni~ 

rocz•icę bitwy pod Trafalgar, w której an
lielski admirał Nelson pobił złączoną flotę 
~i8zpańsko-łrancuzkłt, przy czem sam z1i~ 
ql od kuli nieprzyjacielskiej. - Podczas 
edhywającej się w Londynie wlelldeJ uczty 
11&4hzedł takte tełeiram od admirała To~o. 

M o s k w a. Urzędnicy linii kote.jo
WJcb Moskwa-Kursk i Moskwa-NUny; 
Nowouód zawiesilJ pracę. 

Wieśd coraz gorsze. 
Skrycie i1 ·otwarcie .pracuj~ świat .gliler

-.Dski tnai zaigladę polskości, coraz więcei 
-:.aostrzają się prZiedirwieństwa nełrodo\.Ye, 
coraz więcej staramy się uśw1!31domić sObic 
"llitność chiWili którą przeżywamy. ' . Niestety mimo wg:z;ystkiego z nasze1 
str<l!Jl.Y zamalo jesz:cze praicy, za' maiło sta-

, rań o dobrą obronę narodową, iaik dotwlo-
4ti tegO' szerez przerażaf~cych wJado
llołcr, które w Jedln'Ym ty11oo dniu zebra:li
&u, r które pom~et po<iaijemy: 

Z Pałuk donoszą, że trzy madątki poi· 
tkie maoą przyjść w. ręce .nL,emiookie: 

Dobrylewo, ldóre pa.in Maaejewskf 

I li~ h~ti ZI llart J DJCZJZll I 

Adru: „ Wiaru Polski", Bechum. - Telefe n• u. liłl-4:. 

przed mnieiwięcej trzema iaity kupił od dr. 
WDllf~, jest iuź prawie sprzedainie, chodd 
tylko o cenc:, diziś już może .}rorntrakt pod
pisany. Jest to mają,tetk Qłkoło 2-!00 rnónc, 
p .. Jl(. urabWI 10\kolo 200 tysięcy rnairek. 

Drui!Jego majątku1 Male Laski o. Ste„ 
pczyńskiei{o, który kupi!l paire lat ilernu z 
pomocą pewn~o ku1peai ,z Oąsawyi i ~ któ 
reigu perwm~ cz~ść rozkolonizowaił pomi4)
dzy 8,SiadóWJ, nkc chce ~ koloni„ 
ucya nabyć, ale wla.ściciel IIl!ie waha się 
publicmie chwalić, źe pertraktuje z 'kolonJ
~a~ ,i twiercłt.ić, ~e n.ai])lierw ch~il o 
ttiCł?o, a·by mó"l zarobić, reszta go nile me 
obchodzi, a te tam po ~azetach troche poi-
krzycz~ o to mu !Jllie cłlodrzl 'WCallei, bo ta 
W\llet z.a~ 

Trz~ maJ~tek są B<>~jewiczld paina 
Trzebińskiego, o którym ]luż VU5a1110 pairu 
tygodlnliami, z~ tylko różniq, że nj.e wla
śoi1c'lel p. Zalewski ma być tym sprz·~· 
w.czykLe.rn, tyllko obecny wlaścidel sarn, 
gdyż kto raz sprzedał,, temUJ nie tru<ilno 
taką rzecz powtórzyć, PP. Z. i S. są poci'
stal\V!i101I1emi figura:m:i, bo i tak me mają wie 
le db -stracenia. 

,.Dzltm. Poz.n." dooos'~, że p. Michało
wski, ·WJaściciel l(ałiszanek, rołwaJnku 0-
bejmu~cegO 300 mórg dobrej, ·wyctrenow• 
ncj ziemL t ,w kulturze, w pow1r.eai.e wą
gl1Ql\vieokltm kooiecmie takOIWiYl iebce sprzc 
dać. P~y kupcy cie trafiają sic;, którzy. 
by odlpow1rednl1ą .cenę '®!wali; 1I1atomiast 
aigetnci kolooizacyi ulbi~ają s1«= o ten fol
wa·rk tak pięk!ny kawal ziem~ - lecz p . 
MłclWovsltiJ ami slud1ać o tem nte chce. 
Może szanowm. Redafkcyai poruszy:· to spra 
w.e i jak.ii Bank lfla parcelaJcYe kupi, -- bo 
si:e bardzo nacfa,je. Pospitech kon!e:::zr1Y1 

bo itnteresa f~nanSOIW:e bair<11zio na.preżonc, 
·więc, żeby cza5em ostateczność ale zma
słła czasem pana Micb.a1owskłąro łlo sprze 
daola kolo•i7Jlcyf. ( ! !) 

W ,,Dziien. Kuj." czytanw: DoJnosz" 
1rnm z wi:airogodnego źród~ai, że: I) p. Ro
~i,ń!ki w Grochowisk:acll ·hu:żych per
tralktuje zai pośrednłictwetm pewrnego tyda 
,_ Rogowa z k.ooiisyą ',}rolonilzaicyjm,. o 
sprzedaiż !'Wego majątku, · wynoszącego 
335 mórg zJemi. Dnia 9 bm. było dwóch 
painó.w :z Poz.nania oglądać tetn folwark 
2) 500 morgowy rołwark w Bożasinie pod 
Rogowem wtasność polska, ma nabyć 1pe
wfoo !fliemiec z PopielOiwai voo Trzemesz
nem. Kupujący daje 150 ai dotYichcza·so
wy właściciel żąda 160 tys1ec:y marek. 
Smutne dpprawdy, że w czaS'i1e gdy nie
mcy marzą o tern, aby nam inai po:dstaw:i.e 
l'l.owe·j· ustawy wy.jątlwwej zabronić wogó
le nahyw:a1ni.aJ ·ziemi\ ·w Prusach, dalei, że 
na mocy n.owych miiLionóWi wyzuć nas 
kompletnie z posiia:danńa ziemii J zamilemć 
Jias we wędrt>ł\vnych cygainów, mogą się 
znarfeźć jeszcze polacYj, którzy tę robote 
ruemcom chcą nlaittwić. Czyśmy już tak 
ni!Sko upa.di.i, że nais można Za" srebmf~ki 
jucfasrowe każdego czasu kupić? 

Z Pobiedzisk piszą, że inieiaiki p.an 
Radte sprzedal n:iemoowi gościniec ~ 36 
mól"g najpię~nieiszei ziemi, mimo że mu 
Polak d'a.wmliej w:yższą podaJwal .mmę. 

Uru~t przypadek z Pobiedzi·sk: ;Jain 
·Woictt:ech Prookowski4. który fiinamsawo 
stal bard1zo dobrze sprzed/al swą kamierrtil
cę w ł(Qstrzyńskiirej ubkY1, która się świ·e
tnie' procentowalaJ, r6wmid wrog0W11 na
szemu. Widocznile pp. Luidlwik Radke i 
Wojciech Frankowskr W'Y'rzeikają się jar
wmie swej matkif., która inch żYwi ,f przy ... 
odziewa. . 

Za·szedł oowet w;ypaidlelk, że jednemu 
z obywateli Pobiiedzii·sik odbytyi tamże ty
mn1 dniami 'W1ieic się nile podobal i 'W' ten Si~ 
sób 5Jic wrrazil, te to ·wszystko~ 'WieLk1e 
balasy r krz~ii, które tylko nam P10ł1akom 
w 'Iinteresie szkodizą i to zreszt21 wszystko 
jedno czy Ido ziemię Polakowi lub Niem~ 

cowi sprzeda, iełmy wszyscy pod paao-
110waaie111 pruskiem. Czlowiek teru mieni 
siQ być Polakiem! 

Na}nlOWszy numer 54 „Kpman." po.. 
4iaie następuj~ce piwio: 
~ ~l Trz.eśniita 190i r. f\a.dia JlQ.. 

1-0l'IC>wa ucbw·alila; 
Pod ~rażeni~m liCZlliYICh w ostatnich 

C2asach wypadków zaprzepaiszczem.a zie
mi o~eystei - my n;źej podipńsain,1 oświQd.. 
czamY,, iż żatdnemu ~iemian~now.il, który 
sprzdd:ai swą posia-Olość nterodatkoM -
Qiie tył'ko ręki nie PIOdtamY1, ale i od'sądza
lll'Y" &'O odl praw honorowych. Oświaldcza 
my dlałei, ·12 samo kupno 7.Lemi. a rą'k oo„ 
cych ·nń:e zmazuje w\ilniy. 

Pnosimy W-go P.ail'la, aiby; do 1nasz~o 
eapatrywania się przY\lączyl i akces swój 
stw.ierd·ziiJ wlasnoreoz,nym podpisem na 
~czonyrn ikuJ)Onie i odleslaJ iJOl rw'. zali\
cmcej kopercie. 
Antoni De-1n.biński. AD!Wn IY.LmbskL Ma
ryan Grabski z Kruszy.· Leon Orabsloi•. Ja;„ 
kób Kozliowski. Tomasz l(ozlowski. Wla
dyslaiw MHcki. l(~erz MlkJci. Adolf 
Poniński. Tadeusz TrzcLńskl. Adam Zna· 

. n1ooki. 
Doi .powyżs~ rucbwaly rprzy.lą.czam 

się. J'ózef OraJbislqi·. 
Dniai 23 Wlrz.eśnfai 1905 r." 
Do pisma powyższ~ daje· „K.~r~· 

takie wwaii: 
„Bardzo to wszystko piękime, a.le czy 

wszyscy t• podpisa1Di panowie maj~ zapel
pelaJe czyste ręce? A jeżelil nie, to jakżeż 
swe zoOOlwtiązalnie spelllli: 'W'Zif~d'em sazne„ 
ca siebie? Jakżeż sam SOibie ręki ITT1e pa
da,'- Jiak sameto siebie podJ ~am~ dacii 
Il-ie przyjmie? Czy w lU>Strze? 0 

Cz-yż to inie ism ma1SJkarada, alby l(o
miiet db sweio łona fQkich panów Pt'ZYi· 
~ Jeżcli chce istotµlLe dlzialać powar 
żnie, to prz.edewiszystkiJJem od: kb IWJa.śniie 
p.otępienli:a zacząć powfulU:en. o• 

Nie wi·emy, - zauważa do ipowyższe-
10 ,,Gondec" - do kogo odtnosi si·e pyta.
niie .~,Komalra" o zupel1ni•e1 czyseyic, r~ 
ka.'Ch ! Atolu przy1pomliinamy, że z podpi
~anycb p. A. Dembiński sprzed~I swe,o 
czasu wieś Niemcowi! 

Bralk odwagi cyw\t~nej i poczucia wła
snej god!nośCJl uw.ydatni1 s!ię świeżo w Do. 
brzycy. Na: większą chwalę systemu an
tyPolskiiego t dlai dlooon[ai duciha haikaty!t
stom zjeichal tam świeżo 1naczeln:Y1 prezes. 
Na dworcu czekail t11ań wspanialy pojazd 
hr. CzameckJego. Polscy gospodarze u
brani w szarfy o pruskich barwach two
rzyLi lmniny oddizial i polskie pan1I1y 1il P<>: 
dlQłbnych bairwach tworzyly szpaler i wre 
szaie Pk>llacy stali wśród strzelców. Po 
obejrzeniuroizmaitych ważniejszych gma
chów zaprosil p. hr. Czainneaki - jak do
nooi. „Goniec W." - IIl'aJCZeilinego preze~a 
i lamdrata <iloi swego palaicu na śrniadan1e 
rad widpcmiie, że go wYb.:ttni przedsta
widel aintypolskiego systemu raczył octw1e 
dzić. 

Czyż to ~ wola „LechH - niie prze
rażający brak chara!kteru, odwagi cy.wiJ.. 
1nej i poczucia w Jasnej godioości? Czy c1 
~darze, którzy tworzyli szpaler, nie 
wiedzieli·, że tak huc21nie vrzezndch przyj.. 
mowany inaiczeJny P'rezes jest wyikonaw;::ą 
"\łrogiego 1nam systemu, że funduszami 

dyspozycyj111emi, z których racbu.nlku zda
wać ·nie potrzebuje, popiiierar niemczY'Znc 
z lllaszą krzywdą? A p. hr. Cza.mec.ki? 

Takie wiadomoścn nadcth.od:zą z Pol
.skii, aJ niiemczyzma giotuje sit do norwyck 
.tJ.a m.as aitaków. 

Gdzie życie najtańsze. 
Nietylko <lla osób, które w1'ele podró

żowały, mieszkając co pewien czas w liln-

nem mieście, r~ca w sposobie ż.ycia ie&l 
nader l!nteresująca. 

W tej chwili, gdy nam wlaśn,A·e ~ 
b:k baird.zo dokuczać dro.żyxna życia, ą„ ... 
ry P,Orów111amy. 

~eb icst D.Qjdrotszy "'Petersbuf'8J, 
~ naitań szy rw BrucksclF;l · oo db mlebi i 
toosla nie -0~ się orzec, gdzie ceny &cła • 
najdroższe st.ale, za to be2JW.arruinkowo qf
tańsze mlclro Jest w Oooewne a masła M 
~ruksellL Ceny mi~sa najwyŻsze są wła
sne w Bruksem, a nainiższe w Butk.ar~
cre!; 1*>ld ~~lędem węd~ilnt '113ddrożsrv ~. ' Berililn. U~,f~u 

C~r nii"dzi.e rf.ie jest talk óroei, -k 
'WI .RzymH.\ QJJe w żadnem z mi~t eulq)Q„ 
skiilch llll1e ie'st tak taati, j:ak w NOIW'ym Jor. 
b. 

Z!le!mndiaJkii, bez których nie umiemy sw 
obchodzić, w.ypatdają na.drożej w L(:mdy
nie, naHanie;i za to w Brukseli·. Nai}d;roii
szą kawe ma: Pairyż, cllociari rw tej m»erz• 
dorówniać mu •W cea:ide mogą Rzym .N~
pol, ai poniekąd Berlin i LO!n.dy!l1; w' J>Or6· 
~ainiu przerlziWlllile ta!ni.ą jest kaiwa. w N•
wym JorkUt. 

Amart:orów piwa piw.a1 zajmie wiadD
mość, że naJwiecej plaicJ:ć każą zai tein ru.„ 
potrze:~y zresztą, bo sZllrodlhliw.y napój • 
Neapolu, a ·najmniej znowu w taarlej Brilk
scl~: • . 

Z l!runych ipotrzeb ood:zii~~ ui"Ytk• 
zmarrny celny światlal i ,)pa.lu. Swiece ill.;
droższe ma ParYź, natitańs:ze Wii:edeń · ctłlY 
nafty ~ najW'yższe w RZYm!e. a aiaj~iisn 
w Brubelli, gdzie również gaz jest nzjtQ... 
szy; naikosztowniieJsze ośw:ietleinie i"~ 
w.e mają mreszkańcy Petersburi'a. 

Wę~eJl jest inaidrożs~y w; Bulrare99-· 
cie, a najta1ńSZYi w BrubellJjj '5zczt;śl
stol'lca Bel~i I) 
~Y tu jeszcze tna~p:uj~cy ~ 

cen <ni.ektóFY<:b a1rtykulów. SlJOŻY'WCZJda 
we fr~ach za 1 ki·log.ram, p~ 
~wracamy u'Waige naszyci czyte-lrniJW'w\ 
~ fr:ainJk równa Mę mniej w~~cej 80 leallł-
(001. ' 

A ~aitcm ch1ob: w Brubellt 0.30; w 
~dyrue 0.37; w Bukareszcie -0.30; w Pa.
ryzu O.~o; wr Genewie 0.30; w Rzymie . 
0.42; w Nea;polu 0.45; w Berli1me 0.50; "" 
Ndwyrin Jonku 0.55; w Wfodtniu 0.58; w 
Petersburgu 0,70. - M:ięsc \A.Ofowe: „ 
Brukselli 3.00; w umdyn.ie 2.75; ·W Bnka
reszde 0.60; w Pairyżu 2.20; w Oenew,ia 
2.95; w Rz.ymie 1.15; w Neapolu 2.40; ·;.. 
Berlinie 2.50; w Nowym Jorku 1.75; 
Wt1edlniu 2.10; w Pete•rsburgu 1.00. - Wiie
przowillla: w Bru'kselli 2,70; w Londyinie 
2.60; w Bukareszde 0.80 WI Paryrż;u 3.00; 
w Genewie 2.20; w Rz.Y'tme 3.90; w Nea
poJw 1.89; w Berlinie 4.00; w Nowym Jop • . 
ku 1.75; w Wiedni.u 1.05; w Petersburga 
1.70: - Cukier: w Bruksel111 0.97; w La11-
dytn11e 0.64; w Bukareszcie 1.10; w Paryżu 
0.60; w Genewie 1.55; w RZJyanie 1.60; w 
NeaJ)O]u 1.60; w Ber.me 1.60; w Nowynt 
Jorku 0.50; w W edniu 1.05; w Petersbur· 
gu 1.50. ~ l(awa: w Brukselli 2.05; „ 
LondY!Il1e -ł.50; w Bu'kareszaie 3.50 · w Pe,,. 
ryżu 5.40; w Genewie 2.80; w Rzymi• 
5.00; w Neapo1Ut 5.00; w. Berlime 5.00;. w 
Nowym Jorku 1.20; w Wied!n1u 3.00 „ 
Petersburgu 4,20. 

. Rzecz naturalna, re powyż~zie Ctlll1' 

ulega~ą ?ewinym zmiWlPID w poszcxegó}.; 
~yieh miastach tutaj przytocwniych. oru 
~~ muszą byt zależine od gatunku Produktu 
1 rrun.ych okoliczności. 

Mlmo to, z cyfr niniejszych można• 111 
ka~d~ razlie nabrać pojęcitaJ o prz;yblit&
ne~ IO$Jle kai<Iego z wy);c:ronych airtyiku. 
łów ZYl\VOOśc; w :fedenaistu miastach. 

Po'Wryższe zestawienie Poucza bądt oo 
bądź, iż najtańszem z wielkich miMt eu
ropejs~ich jest w tej chrwali Brutsen~ .l'(Lzia 



481 i \Vs:z.clłae Sv.·latilo, ~czyw-6 - a 
-.&ęc 'Chleb cadzltcnny: .._ nabial I Jam~y, 
.-W.et P~ - 8' tak tanie, J.at w taclnem 
~ m~eście, a jedynie zai mięso trzeba 
-W. niej przepłacać w porównaniu z llninem1 
~1.di1cami naidrożef; ale wst.aik Jarosze p.J:r 
.łrałą obchodzić sie bez m~ęsaJ rok cały -
;łaitc:m " 7.iimą. 

lłemle polskie. 
Z l'ru AaelleUloll Warmii ł 11 .... 

Wartembork. P,rz.y wyborze burmi
.strza, ja:ld się tu odbył w paruied1ziaJiek, 16 
paiździern~ka, otrzymał referendaryusz są
dowy Kwaśniewski. 10 gitosów, sekretarz 
PoWiiatowiy Stolpmarnn z Wystmciai 7 gło
sów. Pan l(waśnieiwsk,i wstaJ zatem w1y
brainy. 

CheJmno. Papai d:r~ Krefftal skazal 
sąd laiwniczy za oibrazę NtemcÓW, której 
rzekomo doipuścil s!::ę w <lnbu wyborów w 
'ldkalu wyborczym, inai 100 marek kary, lub 
20 ctnii aresztu. 

Malbork. Nareszoie po dwu~ch 
9odhodz~niaich wdalo SH~ poUcyJ moroercę 
QuecLniaua, którego pr:ze<l.1 tutejsz.ym dwor
ęem, jak donl()lsiśmy, zakluto, w osobie ro
'hotnilk.a Tetz'laffa z StOlbbendorf ( ?) wy
kryć. Aresztowaino go Ii odstaiwio1no do 
łatejszego WJi.ęz,i,e·nia. 

· Ełk. Przed! tutejszymń sądami iprz.ysię 
ch'tch l"OZ•lJIOCZąil się sJyinny proces. Oska 
i.TŻOilą jest wdowa po kupcu Augusta Maill
ko z Proistków. Osikairżetn:ie zarzuca jej, 
.te pie'I1Wsz:e;go swego męża -otrulai arsz.e
llillc.i:em, a trzeciego zastrze1kla. W 28 ro
to żyda za:reczyla: s~ pio raiz czwartY! z 
aiejaikim K()łbylińs'kim, z którym uciekla do 
P.aryża. Kobybińsk~ jak się w.ykazało, de
il.'U!Ilcyowal swą „narzeiczoną" o otrucie 
ifi;erwszego męża. W skurtek tej dlenuncya
•'yi Q~lo zrewJidlO'Wano 'i rzeczyw1iśoie z.na. 
łezfi.ono w 111iem a•rszenik Czy zbrodnia1r,. 
kai trzeciego sweigo męża zaistrzelila1

, cz.y 
tet on sam się zastrzelił•, tego dołt\_d nie 
l'Xlolaino stwiierdiAić. . 

Złotów. W Leśnie utonął SYIIłfik nau„ 
4ZYc~la SkoczewY. Zapedziil siię za ges1a. 
ri do stawu ~ dostał się na głębokie mi'ej· 
cce, z. którego nie z<l.Qlal się już cof,wtć. 

- PrarwdiziweglQt potwora za S)7lna ma
k ma~żonkowie Daiwidiowiei z Tamów.ce. 
e6-letni czlowJek ten już jailro 12..Jetruii chlo
pak odsiadywał 9-nitesiięczine więa1eni,e za 
1rabune'k. Doróslszy, począl znęcać si~ 
•a<ł rodzicamli swYJITIIi. Ojcu 1często przy. 
ldadal nóż d-0 piersi, a~oo siekierę do glo
w;y. Matka z obawy przed WjYroidkiem 
echro:nUa się do żqnatego 1brata swego. 

1 

Panna do towarzystwa. 

(fO) 

Pew~ I••--• de Moat8'fll. 
•••~6 •r•1a . . 
(~u daluf'). 

- W mn ):iście ll'lie twli~rdt.ile-ś pan 
iednakże, aby dziecko to żyło jesz:cze? 

- I nie mogę utrzymywać tegt)I dziś 
IAl'Wet leszcze... Jedynai osoba mogąca 
dostarczyć mi p.ewine wi1ad101111ości oo d3 
istnitenia córki hraibiego d,e Vaindalns, :atlCl!i

dute się dbecn~e w Ameryice,, "IW dlomu xdro 
'Wl!a l,Jard'ZO chora i, ia!k oo. tera-z: rw 111f.emo
~oŚci od:powiedzen!iiai nai pytamlie, talk mi 
donosi ten telegram z Nowego-Yorku, o
«iebraiilY przezemnie wcoor.aJJ wiecwrem, 
i którY mam hottlYJr paoo ~aikomuruko~. 

Prokurator Rzeczypospolitej odczyMl 
krótką depeszę, pocz.em poidjn1iósl ocz,y na 
1tarca,, którego powierz.chowino1ść ~· 
mo pewnej orygilI1$ośQ1 wzibudza.iłai sza.. 
cunek. 

Nie ulega w~tpfiw<JlŚClii, że to nie był 
~czainy człowiek. 

·-A więc, pani·e - mówil dlalej pro\k~
l"ator Rzeczy.posplOIJiitej - nie masz pan ~1c 
ll10Wego oo dooiesienia w przedmiocie tego 
·~ockai, oi które nam ·chodiza'? 

- N~e:, pa1t1ie, ale przychodzę pomówić 
z pa1I1em o rzeczy ni,esitychamie ważnej„. 

- Od(nosz.ącej się do spraiwtY hrabie· 
%0 oo Va;dains ? 

- T.a!k jest. 
- Znal eś pain ~hrabiego? 
Gilbert zadrżał. 
I Zjnalem go, palnie - odipQIW\ie~iał 

wzrusZJooym glose.m - zinaJem go 'bardrzo 
dobrze„. 

- I przyinooisz pan wyjaśnif~, d()-
tycuice sie jegio· śmierci? 

_ Przycłrodzę przeszkodzić spdnie
niu pomyłki. sądowej, która mogla!by być 
nie do naprawienia. 

- Co ipan chcesz przez to p0owk-
dzaeć? 

Nmeda:woo odsiedzial rok rwfęztmł.a za rllię- ' Verwałter: poseł dr. Dziembowski; tcto 
came się nad rodzicami. W zeslym ~ nie wiiicrzy, niechaj s'ię p~k()Jna, 
dniu sk3lZa!DO w;o znów· .ma rok więzieni-

Z Wiei. lt Ptzaa•skłete. 
Pszczewo. BHższe szczegóły dot}";" 

czące morderstwa mistrza rzeźnl'ick.iego 
Kosackiego opisuje ,.,l(reisblatt" milędzyrze
cki. Ody Kosicki rozmawiał z gościirmym 
Oluthem, przybyło kiLku ludzi db gośaiiń
cą, a Kosacki dal litr wódikd. Przyszlo po
tem do sp:1erki pomiędzy pari;yaimi, ai Ko
sicki wyszedl, aby zajrzeć dio konń. Przed 

. drzwiami wpa<llo na 1ni1ego kilku ludzi i 
przytrz.ymaJło glO'. Jedein z nkh, ni1ejakriś 
łfohm, pchnąl K. nożem w serce, tak iż 
tenze został trupem ma miejscu. Mordie_r
ca uciekl, lecz pnchwyco1TI0 go jedlna1kże w 
krótkim czasie. Żandairmli podhrwydili: tak
że wsp61ników mo•rdercy. 

Piła. Wcz.oraj wiiecrorem znaleziooo 
w lesie dało mężczyzniy. Z listów przy 
zmarlym wykazalo się, 1 i 1ż roz1chodzi1 się 
o 60-letmego nauczycie!Lai wizaslużbowe•g-O 
Ferdy.nainda Itricha z Ber!Jimia. O'nlo leżało 
już dkolo 24 godzJITT. Fami11ia I. 1natych
miast została! uwiaidom1bną. Poiw1odie'm 
śmierci prawdopodobnie parafa,ż sercow.y. 
Bliższe szczegóły WJY'każe obdukcya. 

Koronowo. W fabryce cykory~ za
~g.aino ooegdaj wieczorem 40-ldniego mu
zyku1sa- Ryszarda Rlllhn'l\Je,go. W d10mu 
Ruhn.kego mieszkał 1()ldi dtluiższego czasu ma 
larz Oton l(iihler, który oddawal s1ię pi'dań
st\Vlll. Koehler pokłóc:hl stię z robotnikiem 
StreHem. Ruhnke chailaJl doprowadzić do 
zgpdly i po krótld'ej sprzecz·ce. pozi01stał na 
kurytarzu. Koehler Wtyskoczw ~ pchnął 
Ruhrukego nożem rzeźinidkim tak silnLe w 
brzuch, że wnętrziności wyszły. Lekarz 
rne mógł tuż u<lzie~:ć pomocy; Ruhtrnke 
z.marł skutki'em rainy. Koehler po morder
stwie pD!lożyl się do lóżka i udaiwal pi1jaJ11e 
go. Ponieważ dobrO!WOl111i1e nli1e odda1l się w 
ręc·e poFi1cyi przeto go z.wiązaino i odstai
wiono do więz.ieni ai, gdzie zaipiera się wsz,y 
stki'ego. 

Poznań. Do!nioszą ,JPostępowi" co ina
stępuje: 

P. J. l(ośCielskl 111aibyJ !Da właisność od 
p. l(ornen<lz.ińsJdego za :pośreidlruidiwem p. 
M. l(m:Uińs1k1»ego tegoż kamieniicę polOiOną 
przy narożniku Sta!rego ryniku i ul. Nowe) 
za 610;000 marek. Przed .niedaWjnym cza
sem przejęlai na ·Własność ip. Kościelskll! 'ka 
mlie.nicę od p. Komendizińskiego, przy ul. 
Pryderykowski:ej m. 5 i zmpaitrz:ylai w u
rzędowiy napiis wiszacyi w bram:1e: Eigen
thilmerin fr. v. Kościelska aus Miloslaw8 

~ Żądam <Od pan w itmlle111Jiu sprawtie
dJliwOIŚci, nj.e tej, którą pan rep.rezeJntu1e'sz, 
leczi spraiwiedliwości boskiej - uwolnd·~i~ 
z w:i.ęz,iema wiicehrabu.ego Raiulai de Chal
!~ns. 

Pro1mratof! Rzeczypospolitej spojrzaJ 
na OOktora: Gilberta z wi<lloczmym niepo
kojem. 

- Mam: przed s·nbą waryata - my-
ślał. 

Oiilbert oogad4 myśl tę na jego twarzy 
daJ głową znaik przeicz.e!lllia i 00.rz:ekl z me
laiocholiiczniym uśmiechem: 

- Myllt1sz. się pani. Jestem w zdro
'WY'm stanie umyslu i \W<:rótce bedziesz 
pan mla~ tego dowód. 

-A wi,ęc wytlomocz mi sWK)Je s.fo
wa... Czyż nie wiesz pan, jakii1e zarzuty 
dążą na ipainu de Chałlilns ? 

- Wiem wsz,y.stko ... wliem, ~e oslmr-
tają go o otrucie wuja .. . 

- I o wykradzenń·e tmpai, ażeby u
kryć materyalny dowódl zhroidni... - do
dal prokurator Rzeczypospolitej - sama.i ta 
wlaśrlie ostrożność, zwróatla się przeciw
ko niemu; każdy umysl llOIID'CZ!I1Y musD u
mać go witrm;ym. 

- Ale ieżeLuby cialo 1Jnalazlo się? Je
żeli z<>stało dowiedz,iooe, że nie z.aiwfera 
ooo aini ie1dlnego atottnu trucimy? - od
rz.ekl Oiilbert. 

Prokurator w.zruszyl ramjoo.aani. 
- Przypuszczaisz pain rzecz piu1epod::i

bną - rzekł. 

- Nie przypuiszcza:m, lecz twierdzę i 
twierd:zoo.i·e moje mogę poprzeć ~a-
mi. 

- Jakim sposD bem? 
- Cialo ś. p. Maksymiliama de Vadain,s 

znajduje się w Morfootaine, w m~i!ttn domu. 
Prokurator Rzeczypospolitej zdumi~·· 

ny _ podsk'C>czył na krześle. 
- W pańskitm dOIITlu ! - zawolalł -

zwłoki hrnbiego de Vadam$, znajdują s1e w 
pańskj\m d!Qmu? 

- Tak jest, ipa!Ilie, n z d1,Y1Ssekcyi, któ
rej poddałem je, wypłylwa dla mn1ie najzu·-

Ze SI.aa uyU S&arej Ptllld, 

Króle":ska Huta. WHiok peląn z~ro
ey przedstaJwi~ się mektórym przechJod1• 

ni~ :we wtorek po poludniu na rynku. Pe. 
wna slużqca zostaiwila na -drodze fWe 
wóziiku dwoje małych dzieci bez dozoru, 
idąc zakupić coś w skladziiie. Niedaleko 
wózu1ka, stala ipara k<mil z. wozem. l(onie 
postąpily ktilka kroków naprzód i dyszlem 
przeb'ily kosz woziika, w, którym dzieci 
się zinajdlowały. Na: krzyk dzieci ikonie się 
sploszyły i pogjnel!ly naprzód, wl1o!kąie ze 
sobą wózJk z d!ziećmi. Dz.ie,d~ zostaly wy
rzuc01ne ina drogę, ale im się in.a sz,częśyie 
nic nie stafo. Natomiast służącej, która 
poiwraicając i zaurważyw.szy co svę dz11eje 
usilowafa1 wyrwać wózek z dyszla•, prz.e
szlo k<>Jo wozu przez. ,nogę. Nie należy ni
gdy ani• na d11wilę d21· eci małych zostawić 
bez dozoru. 

Bytom. Bodrobione pi eniądze krążą 
wciąż po 01bwnidzi1e przemyslowym. W 
nied~i.elę prz;ytrzymamo w p·ewnym Slkła
dz\i.e cygar uczniia prywatnej szkoły dr. 
Sobczyka,, gdy placił poidmbdoną id/wu.mar 
kówką, ulainą z. srebr.a i ol'OIW1ou. 

Z Górnego Slązka piszą do , Berl. Ta
gebl.", że w wtększej ,częśdi gmńln górnlO
ślązkich, mianowicie w PS'z,czyńsikiiem, 
Ryhn.ickiem, Lulb.Uniec1ldem ,1 rw'. wii1elu gmi.
na1ch okręgu hutnkzcgo, są wóH<Mlie nie 
rozumcrejący wcale., albo 1nrlecLostateczinie 
po niemiecku. Kioresponidient „Tagebl. ·• 
twierdzi, że ·na 100 wójtów 50 ·uie umie ani 
czytać am.i pisać po niemiecku, a oo posłe
dzemiach obradują po polsku. 

Jest to zwykla den1wncyaicya hakaity
styczna ! 

Gliwice. Nieszczęście 1rzadko sanno 
przychod;Zli. Nedawno w. Ozie:Iinlicyi w RY
bnidriem zjeichail poc1~ąg osob0:wy 'Z 111as.ypu 
i Potlukl silę, prz.yczem nielktórzy zabici a 
niektórzy Pokaleczeni1 zostali. W pią.te~ 
przyWiiezi.iotno tu do Oliwtc p-Otrzas.kaine 
części, wagK)lrlów 1i1 zladtQtwy;wano je w tu„ 
tetszym kolejowym warsztacie reparacyj
nym. Gdy .zlaidiQtW'Y\V'allO oiiężklJ,e jOOrio 
dmo wago1nUi, osunęła się jedna podlpora i 
·cala; część zladowanego wagprm spald.la, 
przycz.em robotnik Twardaiwai śrniertelnlle 
skaJec.wny został. Inny robJ!truik także 
skai1eczooyi zosta'l, .iaklrolwtiek lżiei. 

Ołoiówek. Z powodu grasująicej tu
taj szkarlatyiny zostfłłY szlroly zaimknu~
te. - W dole od: rruierz,wy utQ•P,iil saę w 

pełniejsza pewność, że hrabia umairł śmier
cią naturalną. - A zatem Raul de ChaJ.hi111ts 
żadnegio !Ilie miaił powodu w ukr,y:wam;iu 
'trupa, ai zatem jest 111iewilrmy; prz.emmy 
trumiien, zar6w1I10 jak i otrucia. W sp-Ołll11'11a 
leś pam. o logice, patntie prokuratorze, oto 
ooo.. w~aśniie i tym razem 111ie dp z;walcze
nia. 

Prokurator odzyskail zimną krew : 
taipyta1 surowym gl(Jse.nt: 

·- Jakim sp.owbem się to staJo, że 
trup hrabiego de Va<l$1s Z!l1aJduie się w 
pań~kian ch:lmu? Oczekuję ro oo .tego wy. 
jaśnie.oda. 

- Będ':z.'leiSz je pan miał zaraz. 
Oil'bert roopocząl opowkadainie swej 

rarnnej przechadzki w okolicy Ponta:rme, 
w towarzystwll.e dwóch swych chartów i 
rezuJtatu tej przechadz!ki. 

Prokurator Rz.eczypoopoJrlitei słuchał 
go z na.tężoną uwagą i z z.ailnteresowan.i~m 
si~ latwe1m do zrozumienia. 

- I mfi'e malazl eś pan zaid!Iltego śtad·u 
truciznY! - rrekl po ukończe1niu iopow1:1a. 
d~a. 

- Żadnego. 
- A 1nJe mogłeś p,am dlQtpuśclć się ja-

kiej pomrwylki 
-Pomyłki tego rodzaju, 111ie, paniie ... 

jestem siebie p.ewiny... Rozkaż pain leka
rzowi sądowemtlJ, alby ze mrią pojeclial a 
sprawdzi z fatwością to ,co utrzymuję„. 

- J ak;imże u licha spowbem wytło
macz,ysz ipain d\:)lpelITT::ooą zamiainę? 

..:- Najprostszym sposobem w świecie. 
Chci.runo, rzucając podejrzenie otrucia, wy
wolać ekshmmacyę zwłok, po-staiwić spra
wi,edfatwość wobec pustej trumny, ai tym 
sposobem skompromitować Raiula de Cha
l~ns i zlarnać go pod ciężarem failszywYch 
poz1orów. - Pla1I1 byl zriec.mie ~bmyślainy, 
a 1I1aj!epszY1 dowód, ż.e silę udail, ponńeważ 
niesz:cz.ęśllwy mlodtzi~nńe:c jest uwięznony. 

- Któż rwiec miał tak wielki interes 
rzucić 1podejrzemie ·na• pa.na: de Challi.ns? 

- Na to pytanie me m~ę oopoiwie
dz.i·eć. 

sąsiedniej ws1 ś1u&1rz Czamer tuzt4a. O. .. 
łHHtszeiio czasu był bez, zaitrudnKmla. _ 

Zabrze. W l'.OOCY na 1 pa~ 
&krad'Ziono zlotnikowi Pawlorwi $V!ŚBfO .lfl -

Królewskie.I Hude z skrzynQ(a wystarWłlł4, 
w.isz~ej przed skla:dettn, z~irkli, t~ 
złote i srebme i klejnoty w wartoler 
4000 marek. Sprawców mreszicte ~ -
to„ Są inimu p()IIDOCIIlicy zegarmistr74'
scy bracia Józef i Bmanuel Blaszcm•
wiue z Zaborza B. W wtoretk rano odata~ · 
wil 1ch żaJ11.idarm do wię2Ji.eln~a ś~edczep. 
Skrzynkę z sikradzJoneima rzeczami od.~łi 
db schowania rzeźrni:kowi Woźni1cy, tlOQJ.
cząc mu, że w niej z.1naJdują się tylko w
rzędzia zegarmi'strzowskfre. Oprócz. tqo 
2'naleziono jeszcze za 900 marek towad>w 
złotych, które mtodszy z ·braci byl tt

krad.l Sośnne, podczas g~y, byl u 111iego •
czmliem. Starszy 23-letntl brat wrócil w 
tych dniach do-piero od wojska. Wyu~.l 
się także u Sosny. Krad.'weż wydala: sł~· 
przez. to, że pomocnik Strużyna z Novt)'cłł · 
Hajduk, zat.rud1n'(:Any dlO n.iooawmego c~agu 
u Sosiny, sp-ostrzegł u Qlbydwóch braci ped 
padająco Wri elką ilość zlotych i srebM!3fch 
towa rów. Braicn odstaw~ono jeszcz.e -w 
ten sam dzi.ef1 do wnęzieinia. w Zahr&u, 
g,dzie siię dlo kradzieży przyzinali. R~ilie 
ci'eszą się w Zalborzu ogóJnym szaicu111_~ • 
@' L! ... 

Wi1do111ości ze świata. 
l(anc~z Bnelow a sejmik •iast nlem.iec

kłch. 
J aik wia<llomo koocforz Rzeszy o'ś~

czyl, że chętnie przyjmie przedstarwttłe1i 
seimilku rnliast rnemieckich z nadbunni
strzem Berlina· 111a.i czele w sprawie d.roilf·· 
zny mięsa, łe'cz dodał 21araizem, że '11icr:qro 
WJ tei' sprawi1e zrobić . niue m/OŻe, prócz tcp, 
co już j~st w bf~gu. 

,W sobbtę w ratuszu berltńsklim ~
ly się teraz inaradty: nad ową odpmvi.edtią 
kaJiwler.za. Po'stanOW\iono mimo ow.ej .tł
zbyt przychylinej oopow11ed'm rozmówić • 
z i]rainclerzem i odbyć -:\V paździemilku s~ 
mik, na1 którego porządku idz1iennym Błbf. 
także sprawa zaopatrywamaJ miast niende
ckich w mi~so ,i• ikrz.y.wdz~·1e ludmkr 
przez liisńrul!ejącą drdży.zinę mięsa. 

Powstanie w nlemleckied Afryce Wsclto-
dniel rozszerza się jeszcze więceJ. 
~<li były tylko wieśd1. z AfrW.J<t 

W schodni ej o PoWst.airniiu murz,y1nów prr;y 
wybrzeżu u w. poludnilOW:y'Ch stronaJch kl>
liQniL Obecnie telegram gU'ber.niarora kr. 
Ootz.em dottlosi, że poiwstainie vrzemiosf() .„ 
już także w sam środek koloodi. Do bun-

- Dł~ .czego? 
- Dla tego, że 111ie mam dotychezl5 

w reku dowodów potrzeihn~ch db wska.
zainlta tnędiznika, który OO!puści~ si:ię t~o oł0-
godnego czynu ..• 

- Lec.z pain go pod:ejrzywasz? 
- Podejrz:ywam to prawda. 
- Daj mu wtięc l)07JI1ać go ..• . 
- Nie! - od!P,OIWiedzfal Gilbert z m. 

cą. - Aż do chwm, ikie!dy podejrzenia: r-.
Je nie zamienią się w pewtnOŚć, n~1e dJo,widiE: 
sie pai.n. · 

- J eieill je<1jnak tnakazalbym P*ł1 
mówi~? 

- Przekroczyłbyś paJll swoje prart.'fłt 
i nic ze mnie nie wydobyl... zanim cz.as..,_ 
dejdzie.... Mogę tylko powied.Zieć panu, te: 
sprawc~, kt&kol!wtiekbądź oo je.st, tej pe.. 
twarczej deimmcyaicyt\ i uswniięclia trupa,. 
prz·edew.seystkiem usunął testament bra
biego de Vadans. 

..._ Zkąd, pain masz ldowk'>d, ~e hrabia 
de Vada:ns ·napii :sa~ testam-emt? 

- Oto jest.„ 
Doktór Oiłbert Wlyddbyl z kieszeni ko

pertę, z tej k)o!perty w:yjąl arkusz bibnfy, 
rozlożył go, podial pro1kuratoroW1li ~ wska
zując palicem na ślaJdJy atramentu, dodal: 

- Co pain tu widzi·sz? 
Prokurator Rzeczypospo•ldtej wzdal 

lO'metkę i. po star~em przyjrzeniu sfie, 
odrzekł. 

- Litery pomięsm:ne, 111nie naleU\ce tlo 
alfabetu francuskiego li iktóre dla mnie nie 
przedstaiwia.ifą żadnego Zin.aczem.ia„. 

- Zechdej parn przeczytać, zaczynaląc 
od lewej ręki... 

Prokurntor wydal okrzy.k. 
Cztery sl.owa: To jest mój testament. 

ukiaizaly s1ię jasno i1 calk!iem cvytelnie. 
Spt0jrz.al na dDkt:or<ł! QH1berta1 ze zclu· 

miiettriem, wzrokiem pytającym: 
Gilbert rzekł: 
- Rozumiesz pam, nieprawd:aiż? Tdt 

frazes napisany rostal na kopercde, t aby 
5ą wysuszyć u~yto arkusza bibulJ'„. 

(Ctu de:l"Y •as.~ 



t~ orzyt,ceyli śię łiówit.tH mureyint ie 
.~epu Wanyamwea, praycze.m nie '\Vtia
~' czy caly szczep, czy tct zyJko część 
rozpoczęla ~alkę prz.ecilW niemcom. Wa
.wa.mwesr twbrzą bowiem plemię niezwy-
1\k tilczln,e, bo obejmujące kilka set tysięcy 
dUSZ. . 

Spodziewac sic W!ięc molina, że Niem-
ci wyślą nieslbawem ·nowe, i !() znac~rne 
,atilik~1 także do Afryki W schodin~ej. · · 

1 róiayc.11 stron. 
Bruclt. Dnia 19 'bm. puścił strzał, 

.:aittlm gómicYJ się oddahiLi. Górnik Walen
ty Cbleho1wski zost.al tak 111iebez:PiecZ1I1ie 
p()kalecwny, ii trzeba go bylo odwieść 
do domu c1horych. Drugt R()ldak J. Koper
slti. sekretarz Tow. św. Michała został lżej 
okaleczony. 

Ueckendorf. W kopalnui ,;,Rheill1)-Elbe" 
iostal gómilk: Pawlhlrowski ciężko· poralniilQ-
M-'!· 

Monaster. Okoilo 380 Pttelęginowaczek 
~ pielęginowaczy dhonrich miasta DortrnU1n
du przybyło dio Monasteru, aby zrWJie<lzić 
tutejsze dlOmy chorych d zakłady dlobro"" 
czyinnpści, oraa.i, aby wysłuchać wy1kła
Ja o nadużyiw1amiu iaJkohoh.iJ. 

Na listopad i grudzień moż;n.a zapiLSY
wit „Wia:rusai P,o1slkiego" n.a• każd~i po
czcie. 

Na kontrol:e wojskowe., które się od
tfWaią na po.czątku listopada, watm1:1 przy
być, wsz.yscy rezerw.iści staw1ieni do <l\Y
sPOZYici., - z powlQldu niezdol\niości· do słu
rby, reklamacyi Ltd - wszyscy puszczeni 
ł curJopowraini· a stawienli1 oo <Lyspozycy1i 
w1adz, dotyczących rezerw. zapasowych, 
p~anvalidziL i zdolni <)Qj Sil'Uiiby garnizo
l!QWej i czasowi li1rnwrulid~ il czasoW10 nie
r:don dlo· służby garn~zooorw.ej i polowej 
rezerwy, dalej wojs'kOIWli obrony krajowej 
,i pawolainia wszystkf.ch broni, którzy 
wstąpili do służby aktyw111ej w cezasi·e od 
l k.włetniai db 30 wrześniai 1893 r., wszyscy 
wojskowi jazdy i airtylery:i iJ10l01Wei kJon
neł, którzy 3 lata we froncie sfażyłu a w 
cza&e o.d l kowie'tin)ta do 30 rwneśniru 1893 
r. do sluiżby wstąp(Ji, celem prz.etnJiesLeu:na 
ki do obrony bajowej 2 plOIW\Ola!nila (laind
W;erY). 

l(omeaida1 obiwod101Wa ·zwraca n.a to u
'W'i!gę, że oSKjłmych rozka'Zów stawietnia isię 
lf'J'SYlać nie będzie, że wszyscy, którz.y na 
kontrolę przybyć mają, zobowiązaini są o 
tern ~Wliadomiemnu wiedzieć i si~ pook
t~e stawić. W przoc~Wll1Yi111 razli.te ka
na'ć będzi~ z callą surowością praiwa. 

Kawy przybywający m.1i kootrolę ,po
\$1em mieć przy sobie .pas wojskmviy, 
świadectwo .prowadzenia się, mzporządlze
nie woj,enine (I(riegsboordtrmng) w~ględn.ie 
rtrtatkę pasu 1 wszy,stkie' Mme papiery 
lt'()jskowe. 

!(to od kontroli z powodu w~ch pO
W'«łów ,chce byłi zwolniooym, - z. powo~ 
du choroby, trudności zawodOIWY!Ch itd.. -
Winien o tern glówny urzą<l! melidlu\11tk.oiwy 
UJWcz.asu zmvfaidlOmić. 

I(bo z plawodu choroby, lub pi1bnych 
hrteresów, których wprzioidly iprzewidiziileć 
~ mógł, na zebra1nie kontroltn'e przybyć 
I!& ta.den sposób nie może, wmndm się uime
wllnnić godZ1mę przed zebrmiem ai tn.adpóź
tdei, na giodiziinę zebrania pośw!iadczem:iem 
~Yi•nem lub wladtz.y miejscowej. 

Lu<llzie, którzy się ~tawią na kontrole 
fl1Jaai~ podpadną karze aresztu. 

W szyscY1 w!lnm prz.ybyć w czystem 
ubrainiiu nai kontrolę. 

Laisek, para'5101i i palących się cygar 
na ~ejsce kontroli przyrnosić inie wolno. 

Oslalnle wiadomości. 
P a r y ż. Prezydent Loubet odjechał 

't towarzystwie prezesa ministrów Rou
Vler'a do Hiszpanii. 

Peters b Hr g. Do „Lokal Anz." 
donoszą, że minister Witte stara się, by 
otwarcie Dumy państwowej przynajmniej 
G dwa miesi~ce opóźnić i w tym czasie 
e11feniono ustawę wyborczą Buły~i!na. -
11le Wiadomo tylko, w jakim duchu zmiana 
lila nastąpić? Są i tacy, którzy w po wyż 
iZe) wiadomości widzieć będą zamach na 
~robinę wolności, którą sobie społeczeń 
& '70 rosyjskie świeżo wywalczy~. 

, t' M o s k w a. Strejk kolejowy rozsze
~Ył się na cały szereg dalszych linii ko
t 1owych, celem wywalczen.Ia praw poli
Vcznych. 

e Tok i o. W niedzielę odbył się uro
leZfsty wjazd admirała Togo do Tokio ce
'fl DJ. zdania sprawy cesarzowi z działań 
l' 0Jskowych floty. W otoczeniu admirała 
n:go znajdowali się admirałowie Kat~oka, 

Wa i Kamimuri. 

W I e • e i. Mimo zaprJ.eC.zd atl"Z)'• 
•ut.a si. poaloskl. te prezea alnlstr6w 
aastryacklcłl baroa Cla•tscll usUU>I aleba· 
wem.. 

W a r s z a w a. Niemieckie bł•ra te
łeKraficzne donoszą, że .w uble1iłą niedzie
lę, ady zebrany lud w kościele śś. Piotra 
i Pawła śpiewał hymn narodowy, przy. 
słała policya pół kompanii piechoty i are
sztowała kilka osób. 

P e t e r s b u r g. Dobra l(uropatkina 
położone w gubernii pskowskiej zostan~ 
według tamtejszej gazety urzędowe] sprze 
dane przez subhastę, z powodu zaległych 
podatków. 

Rozmaitości. 
Poskromienie złośnic. W dzlisiejs2yich 

czasaich szerokich aspairaicyi corarz szer
szy.eh praw koibiet dziwoląg~eun jest zaiby
tek prwchowywany w AnglU z w. XIII
XVII w postaci krzeseł z poręczami•, na 
które sa<l'zano swarlurwe ż.01I1y, aby ie klil
kakrotniie z.amurzyć w woozie1• Na~w!i~cej 
takii1ch kreseł zna}dk:ltwalo siię podo1bno w 
Wairwiclkshire, ,ojczyźnie Szekspira. -
Rzecz dziwn.ru, że n.ie wprowaidzi'l.i na scenę 
tego 1nairzędziai taortmy w „Posikromielniu 
złoś1nicy". - W ·późnfojsz:ych czasaich, za„ 
miaist :z,imną wod.ą ochlad!zać krewkó, tem
peraJITI.ent iklótnli.c, naJklad.ano lim nai usta 
rodzaj ka·gaińrców. Te narzędzfa przecho
wują się w kan.celaryach pairaifiailnyich, 
wśród in!Ilych z.aJby,tkórwi rówtnie bc:trba
rzyńslcich. 

DW•H•••łi~OU 
Szam .. druhowi Tow. „Sokół" wl Kircll

lim:Iiel 
JOZffOWI POGORZfLSl(IfMU 

oraz jego narzec:zonej 
ANTONINIE BIAŁEJ 

2asylamy w dniu ślubu 24 paźdz~ennilk:a jak 
najs.eroeczrrih:ejsze żyiczeruia, .zdrowia, 
szczęścia i błogoslarw~eństwa Bożego, a 
pd śmieiricu :zbawlienia. ~:ecmego. Życzy
my: n1ecihaj w ob fi tośc!n s·to laJt żY:Clllai ply
inie. Jak .ptaiszki w powietrzu i1 rybki w 
woclZie, tak żyj sza1n. druhu W1 radoścv i w 
swobod:zre. Życz,y:rny 1il tego wszystkie
go, oo tylko życzeiniem serca twoieg.o. Pra
gniemy, aby sf·ę wasze spelin.Uy życzenja i 
żebyście o'sięgll koronę zbarwienia Ndech 
Cu la1s!kai Boża sprzyja, a nieszczęście dK>m 
twój omija, byś ule doztnail losów srogich, 
tybko szczęślurwych i ·bl,ogich. Abyś jalko 
Polalk praiwy, dozmal za twe trudy 1chwa:ly, 
któreś pOiniósl zawsze w. męstwiie, przy 
róilnych sprawach i w towarz;ystw1i'e. Te
go Ci z calegd serca życzymy d PP trziy
:kroć wykrzykujemy: Mloci'ai Para! nJech 
żyje, aż :si.ę echo po cailem KórcMi!Ilde roz
bije. Czołem! Sokofoy ze Sokołem! 

Wydział. ___ „ ___ 
«'ft~~~~:t~~~~«-~:t~ 

Towarz. §w. Macieja w Holsterhausen 
zasyla w daliJeń ślubu 24 października sz.a1n. 
czldnlkowtil 

IGNACEMU PATELSKIEMU 
oraiz jego dozg01I11I1ej towiarz:yszce życia 

pannie STANISŁAWIE STASIAK 
iaik n.ajserdeczmejsze życzenia, Zidlrow.Lal, 
szczęścia, blogosłaJWieństwat Bożego i 
wisz!o1k1:tej p!Omyś1ności w stajnie malżęń
Skim. a w końcu po trz:Ylkroć w-ykrzykuje
my: Mllocta Para niech ż.yje! ni.ech żyje! 
niech żyje! Tego Wam życzą czJrnnkowle 
Tow. św. Madejai w ttol:sterhausen. 

.»i .»i~~ .»i~~~ .lJ .11.J ,»i I'"'«' 
Towarz. św. Józefa w Altenbochum 

u'W\iiadamia szam.. czionków, ~ w J11iedziele 
·dlniiai 29 października urządza towarzystwo 
'Z'amlmiętą zabaw~ z tańcem. O gOOz. 4 
z,ebrooie d toi pllll1ktualnde, gdyż o ·godz. 40 
roz.poczyna się zabawa„ Nieczlon'kowJe 
chcąc brać udziia1r, muszą się przed czasem 
Jna cz'looków zapis~. O iaik 1najlic2l111Lejszy 
udziial sz.aITT,. członków z ,cailą Wmiillią upra
sza Zarząd. l 1) 

Tow. Serca Jezusow. w Bochum-Hamme 
donosi SWYill czlookom, iż w lllli 1ed2ielę, 
dnlila 29 paiździernikaJ po pot o godz. 4 na 
sati p.aln~ Gosrnainln urządza towarzystwo 
nasze zamlkrnętą za'bawę, potączon.ą z tań· 
cem. Ktoby z Rodaków cbcial wziąć u
d!z1ial W zaibawie, musi sUę d1ać IIJlaJ ·CZlooka 
zapisać w przec,:ągu 5 dlni. Zapiisać rnme 
się dać u n.astępuiący1ch czfo~ków: Jg1na
cego Piki, ul. v. d. Reckestr. m. 12, Mar
,aiJna Dainkowskiego, Gabenschestr. przy 
klościiele kat., W. Tabaki, Haiiden~tr. O 
jalk: inajli1cziniejszy udz.ial czlqn'ków w za
bawie pr-O'si Zarząd. (1) 

Po długich i ciętkicll cierpimłacb u
tnairl nasz najdroższy Ojciec i dziadek 

śp. MICHAL BRUSS 
ur. dinia 15 września 1831 r. w, I(onojedzle 
pod Kościanem. 

Pogrzeb odbę®ie się w środ~, dnia 25 
paźdz.iermka o godz. 7~ rano z domu żało
by przy ul. Mittelstr. 13 w Heme. 

Dooosząc o tern krewnym i· znajomylll 
proszę o Hcwy udzi~ w. pogrzebie i o po
bożtne westchnierne zai dusze 2rnarlego. 
w smutku po.grążone · 

dzieci i wnuki. 

,' "' L-::·,I -·„ .•. „ . . :i: ...- . ..:~' . :.; 

Podobato się Panu Bogu dz,iś rainł:> d 
godz. 8 Po :dlugich cierpieniach opatrw
nego śś. Sakramentami zabrać z tego śwtia, 
ta mego uk1ochainego męfa i ojca 8 dz1ieci 

śp. WALENTEGO POśLEDNIKA 
w 45 roku życia. Pro'szę lkrewmy1ch i zina
jdmych o udz1W w pogr;z1eibie\ który się od
będliiie we wtorek rnno o godz. 9 z dornu 
żol1oby, ulica Karola nr. Sa. W smutku 
tku pogrą!Wna żona 

Zofia Poślednik i dzieci. 

···-Towarzystwo św. Izydora w Hernei 
donosi swym czlonlmm, iiŻ w środę, dnia 
25 paźdiziertn.ilk:a o godz. Yi8 raino odbędzie 
się pogrz.eb ,czlooka naszego. 

śp. MICHAŁA BRUSSA, 
z d!O!mu przy Wl. Mirttelstr. 13. 

CzlonkotwJ~e zechicą prztybylć do 1-0\ka
Ju p0isiedzeń o godz. ~7 ra!IlO w czaipkach 
i oonalkach. O licz.ny udzlial prosE (I) 

Zarząd. -Towarzystwo św. Józefa w Essen. 

WIECE ,,ZWL\ZKU POLUOW- . t 
<>W>edą się w medziei~, dnia 

29 pddzlernlka: 
W laOKendreer o gooz. 4 po pot. w 

p.KnlpPfnaa przy <tworcu. . 
W Schalke o godz. 3 po pot w sali p. 

Ewersk>h (Wilhelmsgarten, ul. Oststr. 
W Schonnebeck o godz. 4 po pol. w saJil 

wdowy N~ekernper, ul Saatbruchstr. 11 
W Wełtmar o godz. 4 po poł. w sa~ p. Hd

'llemamna - „Restaurati<*l zur Post". 
W Freisenbruch o g!Odz. 4 po Pol. w satr 

Overbeck'a. 
W Derne o god~. 364 Po poL w sali p. LU-

gerbe1m'a przy dworcu. -
W Herne o godz. Yi4 Po po.t w sali p. Nitki 

uł. Nowa (Neustr.). 
W Katernberg d godz. 43/i lJ() pol. w loka

lu p. Wulhelma Bilrger, ul. Kastainiemstr. 
WBruckhausen o godz. 4 po poł. w sali! p. 

Br'1nika, ul. Albrechtstr. 
W Hochfełd (przy Duisburg) o godz. 3 P'U) 

pol. w sali katoL'ckiego oomu towa
rzystw (katlh. Verei1nshaus) ul. Waninhei
merstr. 155, przy k()ściele św. Boliliface
go. 

W Ewing o' g()dz. 11.Yz przed poł. \\' sali p. 
Kl<Qdt (zaraz przy kościele kato!.). 

W Mengede o godz. 4 (sala będzie jesz.u · 
podama). 

W Hofstede p. Bochum o g()dZ. 04 p.o pot 
w saLŁ p. Wallburga, ul. Porststr. 

Rodaków uprasza się, aby wzięli naj
liczniejszy udział w powyższych wiecacll. 
gdyż będą tam omawiane sprawy, które 
każdego Polaka interesować winny. 
ZWIĄZEK POLAKOW W NIEMCZECH. 

Uwaga: Pisma pollslcie uprasza siQ 
· laskaiwe powtórzeime powyższych wiad._ 
mości o wiecach. 

POMIESZl(ANI.E 
od dwóch do trzech pokoi jest do wynaję... 
cia od zaraz lub od l listopada, ulica Qra„ 
niczna (Grenzstr.) nr. 44 w Her n e. (1-3 

JOZ.EP HELll(, skład płwa. 

l(toby wiedział 
gdz<ire się Zlll.a]dude Karól Michalski, roden.t 
z ollrohlcy Kąkolewa, mniejw\ięcej 30 lat sta ... 
ry, zechce mi. wskazać jego adres. Jega> 
~ameigd wzywam, aiby się dlo1 mnie stawił, 
w spra'Wlie, którai zaiszfa przed czterema 
tyg!Otdniamn. (1-13 

J. Ł ag ó dka, 
Rauxel-dworzec, u.J. Astr. 1. 

Dnia 29 października r. b. obchodzi to
warzystwo nasze uroczystość 10-te) rocz. 
niczy istnienia swego. Program uroczy
stośq1 jest nast~pujący .: O ~. Y-i 1po 8 
rano idzie tow~rzystwo nai Mszą św. z 
chorągwią do kościola św. Józefa, która 
jest przez t()IW:crrzystwo zamówiona. Po 
południu prz.ypa<la zwyczajne posi:edzenie 
o godz. Yi3. O glOldz. ~5 kqnce-rt potącro
ny z; tańcem. O godz. 8 otwarde zabalwiy Ubrania dla męłczym czyści i farbufe pr~ 
przez prz.ewodmczącego. O godz. 9 teatr i1f<AL~1la·w B~~§i~~N{!t. ie~~h~SCHKI:. 
p. t. ! „Na weksel plaieęu. Po teatrze fa- Fme: Hofstede, łiernerstr. 259; Herne„ 
iniec. Zabawa jest zamkiniięta, m którą sie Bahnhofstr nr. 32, 73, 134; Ełckel, Rolinghau-
wsz,ystikich 

1
naszych czlOIIlków zaprasza. sen, Linden, Hattłngen, Lan2endreer, Wltte„ 

(1-3) Skolarski, prze~r. Annen, Werne, Liit2end-0rtmund, Marten. Ka-
--------------·"" __ _;._st_r<>...::P:.:..•_W.;.....;,;at.:..:.tens.:.::.:chełd, }(amen, Dortmund. 
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BRUCHl 
NA PORĘ JESIENNĄ 

pole.cam mój bogato z®pa·trzony 
Sl(LAD ROŻNYCH MATERYJ KRAJO

WYCH I ZAGRANICZNYCH 
aa UBRANIA, PALETO TY, UBRANIA SO 

l(OLSl(IE, TUŻURKI I CZAMARY. 

Wszelkie prace, wchodzące w zakres 
krawiectwa wykonuje się elegancko, pod 
swarancy~ dobrego Jeżenia, począwszy 
OD 30 MAREK ZA MĘZKIB UBRANif, 

LUB PALTO AZ DO 100 MARF.K. 

Zimny czas nadchodzi„ dalej pospi&. 
su)oJe Rodacy do Gawrona, zamówić u
brania i paletoty starsi i młodzi, bo Oa
"wron każdemu podług życzenia wygodzi. 

Polecam także Szan. Rodakom móJ 
. WIELKI WYBOR BIELIZNY 

krawatek, rękawiczek, ciepłe peie, ko
!zule różnego gatunku, oraz 

OARDEROBĘ DO PRACY I MACIB-

JOWKI 

Jłrmy C. Adamski~o z Poznania. 
Z szacunkiem 

Jan Gaw on, 
mistrz krawiecki 

w Brnchn, Marienstrasse nr. 17. 
auuuuuuuu1a1u1u1u1a ' . - ·· - ',;·~--,' . - • .. ·\·. „ 
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jako ł•• 

Plaszeze • · kołnierze 
żakiety. .__ 

lesteśmy najf..tsi ·w miejscu~ Usługa skora i rzetelna. 

s 
Ul. Dworcowa 79, 

-Zakład Pr-sł. I -
w POłDla.łtt, 

ulica. Podgóma l!a - =-
poleca w~ · - ';; 

bieliłlnę koście~ • i 
ornaty, kapy, bta'sy, .:.... 

st•>ły itd. • ... 
Specyaln~; S.. ·-· 

LiCt..me uznat:i& i liety pochwalne. S:-
BUi1ui1ct. informacy,1 ud.Biel• i o llleeema pro-

w HERI\TE 
Ul. Bahnhófstrasse 79~ 

Baeznośe ! Roda~y ! ••ezooi" ! 

.DABMO.i. 
ale za ta•ie pieai~dze aprzeda.jemy w1:aelkie towary jesienne zimowe które w~ wielkim wy\or.z• 

łwie~o nadeYły. 

••teryę na •ul1:11ie od "5 f. ·metr, barchany kol. od 30 f. tnetr. 
Bieliznę, krawaty1 Jcapelusze, maciejówki itd. itd. Ca.pki szakn.ły d1a towarzystw i •neł· 

kie inne ttJ.W«.ry f• ~a.jeez .. Je tanich cena.eh. 

llam7 'er•• na składmle c•towe ubrania. 

'• ...... ·. 

a a. ... ·. 

=-•· -s . ,., . --do kościołów i dla ~!.::.~~:.ie I ~ 
si głi>wllf' zas~pca 11• Westfalio i Nadiremo 
Jaa Kwiatkowski, interes komiaowf bal 

w Rerae, ul. Nell8W. 19. 

O·· 
li: 

Lenartowski & Talar<E)'k, Heme .f'~~=~. 7;:,. 
· · 1J I Ce•, niakie lecz •łllłe. ~ 

§Baeznośe Bodaą ! . 

Największy t najtańszy polski · skład . w Herne, 
·.w a s aw a kows i, 

Owo.reo.wa nr. DERNFl. B8hnheC&tr-.sse nr. 117. 
fgf;;9?;~ :. ~, . Polecam materye •• suknie ró:in„o r•tlzaju . 

. f~ ~-~ plusze we wszystkich kolorach, akSU1ity gładkie i desenie 11.a bluzki. . ~ 
Bar kany na. snknie, poe,;,wsay od 83 fen. ZI. mełr. Preśsieradł• ło1tatnfo wielkie już •ł 1,10 mrk. za uto.kę. 

~Bi nhany grub• na spodniki p&cz-wszy •d 15 fan. za metr. Ktłłry &o lpu.ia. · · ju~ de 2,95 mrk. za llZ'1lk~. 

Inlety głaikie i w paski poez-ws1y ed. 68 fe• n ae~. · Fira.•7. rel••r, 1~:ra1y, kohlry we wielkim wyhrae. 
Wełna z gwiazdką I łutów łyBko 45 fen. 

· OJ hr z y m ł wyb or po l t-t lt Ie h e Il• stek, . . 
"·'" .redwabne (htietne IJO&Z\W8eJ jut <"Jd 3,9i mrk. d,u najlep11yeh. 

:.i-u.euakie i ut.ne Wmie.r'ewe ju l ~.50 mra:„ dt najlep11yda. 
Wełniane w kolorewe kraty z ft~rlami / jut od 1~95 mrk do :aajlepsayeh. 
Wielkie ~hnslki de thy~ia. jut llo 3 V 5 •rk. do najlep.ych. 
SZ&loft ~uatti jaa oi 8 8 fm. «• na.jlep-!ayeh. 
Jeiw&bne cll•liki aa uyje · jut ed 45 fu. de najlepgyeh. 
De pracy choatki na 1zyję jut ed 17 fea. de aajlepezych. 

W'łelkl •)'ber 8poduików„ 
sukienne, Yełniane a.tłaiowe z podszewk~, merewe~ welurowe pocg~wsay od 1,75 marek •~ na.jleps17eh. - ~apoty ila. niewiast i dzieci., s1aliki, 

rękawiczki, pc.:Dczcehy i trykotar2e polecam pe jat ••jtanszydt ~enaelt - K..W• •ęztie z ~obrego bare1lanu po•,Y•Y od 18 fen7gów 
wełniana:(nonnal) poczl}wszy od 1,15 mrk. - KOizule dla. niewiast i dzi9ci bielizna dla ie•<>Wl'\t, obszewki r6ł11ec8 rodzaju, koroaki 
czune, ·białe i kremowe. - Tiule, ·tiulki, rytki (i ryłki kujawskie) polskie wsi~ki, jedwab na fartuchy, baty~ty, hafty i W!Zelkie inne towary 
- - Ubrania dla cbłopc6w, spodnie męzkie oraz rzeczy do pracy. - Wszystko najlepszy tewar po cenach najtańsaych. 

Darmo daję przy zalrnpnie począwszy od 15 marek, 
1 metr l~O ctm. szerokiego dobrego pł6cienka na fartuch. 

··-
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• Codzienne pismo ludowe dla Polaków oa obczyźnie, poś~ięcone oświacie oraz sprawom narodowym. politycznym i zarobkowym. 

Wychodzi codziennie z WYiatkiem dni poświątecznyc~ 
Przedpłata kwartalna na p~cie i u listowych wynos: 
l mr. 50 fea .• a z odno.szeni&m do domu 1 mr. 92 fen. 
Wiarus Po19k:i" zapisany jest w cenniku pocztowym 

W lmłc 6u~ii za llarc I DJcz zn; I 
Za inseraty placi sie za miejsce rządka drobnego drukt 
o~loszenla zamieszczone przed lnseratami 40 fen. Kto 
czesto og;lasza, otrzyma rabat. - Listy do „Wiaru~a 
Polskiegt')" należy frankować i nedać w nich doklnd· 

" pod znakiem „t. polaisch" nr. 128. ny a.drea piBZf\Hgo. Rokopisów „iO nie zwra.a. 

Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje się w Bochum, przy ulicy Maltheserstrasse. - Adrei: „\iVia.rus Polski", Bochum. - Telefonu nr. 1414. 

R,odzice polscy! Uczcie dzieci swe 

mówić, czytać i pisać po polsku I Nie jest 

Polakiem, kto potomstwu swemu zniem

cQ"ć się pozwoli. 

Z wypadków dnia. 
POL1CYA PRZECIW OBRAZOWI M. B. 

CZĘSTOCHOWSKIEJ. 

Z Laar donoszą: 
Tattejsze polsko-katolickłe Tow. św. 

Antoniego P. otrzymało od policyi pismo, 
w którem policya zakazuje towarzystwu 
nosić chorągiew z obrazem Matki Boskiej 
Częstochowskiej. Na przypade.k, iżby to
warzystwo do tego zakazu się nie zastóso
wało, grozi połicya karą 150 marek. 

Natura1'ni·e, że towarzystwo \V.niesie 
zażaktlltle przeciw taJkiemu zaika1zow1\ przy
pominającemu żywo czasy kulturkampfu! 

Japonia powiększa siłę zbrojną. 

z Tokio donoszą, że rząd zamierza 
pm~ić parlament t01 pozwoiteinie powięk
szenia stainu armi z 13 na 20 d!ywiizyi, aby 
Japrnnl~t lepdcj mogła wypełniać S\» e obo
\\iązki sprzymierzeńca. Bamn Oszima, 
komendia1nt wojsk na półwyspie Jiaatuf1 
sk1m, ma zostać zamiano vany wicekró
lem l(wantungu. 

„Miska kompotu dla robotników dziś jest 
pełną, dla robotników uczyniliśmy dosyć". 

Tak mrlał się wyraz.'ć cesarz Wilhelm 
II, .a oglosH 101we zdania1 w piśmie swem 
„Zrnkunft" zrna1ny publicysta niem1ecki Ma
ksymilian Harden. 

Kanclerz ks;iążę Buelow na zapyta111ie 
wystósowaine .doń przez wydawcę pisma 
„Soiciale Praxis" zaprzeczył ternu. W 
nalnowszym numerze p:sma sweg.o p. Ma
ksymiil1ia1n Harden stanl01\vczo1 wbrew za
przeczeniom utrzymuje, że słowa rzecz.o
ne o pełnej mis.ce kompotu padły z ust 
Wilhelma.I II. Pan łfarde1n ośw1ladcza, że 
wie, kiedy, do kogo i w jakrrn związku , 
zdania •Oi\V1e w.ygJ.oszoine zostały i chę- I 
tnie chce służyć dowodem przed sądem. I 

·r elear a rr1 ·u, 
"' „il 

L o n d y n. Z l(apstadtu donoszą, iż 
300 burów wyjeżdża do Argentyny. żalą 
się oni na niepowodzenie i liche warunki 
bytu w Transwalu. Przywódcą ich jest 
dawniejszy przyjaciel Cecila Rhodesa. 

N owy Jork. Stolica Korei, mias~o 
Soeul jeist w przededniu rewolucyi, Po
wstańcy chcą usunąć panującą obecnie dy
nastyę i zdobyć niezależność Korei. Spo
dziewają się, że Japonia wl\foczy. 

s'ęiv p lskich. 
Jego Eks.celc1ncya Ks. Arcybiskup Sy,

mcm, były . administrafor archidyecezyi 
molhilcwskiej, · ()bejmnjącej \Viększą częśG 
.R.osyi europejskiej dl calą Syberyę, został 
swego czasu wydalony z granic carat.u 
za energiczne wystąp.ie/1111,e przedw księ
ż:om, którzy upośledzali w kościele język 
Polski1, aby prz,yp'Odobać się rządowi. Ks. 
Symo111 zarnieszkat w I~z.ymi.e u boku Oi
ca Swiętego i jest tam gorliwym obrof1-
~ą kośct1ofa katolicki-ego po'd berłem cara 
1 ściśle z kośie1olem kat•oihckiim p-0tączon.ei 
sprawy na.rndu i języka polskie:go1. 
. Papież Pius X pokochał ks. Symona 
a odznacza go szczególnem zaufaniem. 
l\iedy w Ameryce weszła na porządek 
dzienny sprawa biskupów po·lskich, wy~ 

slat go Ojciec św. na k~lkai miesięcy za 
ocean„ aby zbadal stosu1I11kti. 

Niedawno wróc.ił ks. Sy:mon z Ame
ry1ki do Rzymu, z tamtąd zaś, zdawszy 
spraw~ z, poselstwa swego Namiestnikowi 
Chrystusowemu, w tych 1dn1ach z polece.,
rna jeg-0 pra;ybył clio !(rakowa, a1by przy
giott{)lWać W<ł'Ż,Tl.e dla Polaków na obczyźnie 
dziefo: t10 jest założeinie w l(raikowiie semi.
nairyum duch<Yw111eg1(}, które ma WiYChować 
księży dlia P.olaików na wyichodlźtw/:1e. 

W r-0zml01wie z redaktorem kra1lmw
skiego „Głosu Narodu" roz,wodzi.t się ks. 
Syimo1n o potrzebaich kośo1elnych naszych 
brac,i w Ameryce. 

Wiem, - mówil czoigodny arcyipa
sterz, że ogół ix»lski pragnie, zarnia!nl::Ji\v.a
n;i1ai Polaika prZYITTaimn.iej na jedną z katedr 
b11Sikup~ch w Stanach Zjednoc2i01nych, sp.ra
wa ta jednak nie jest by1najmn:ej tak :na· 
glącą, jak ją przedstawiono w prasie pol
skjej, a zami1anowamie poiskrego biskupa 
niie może zaspolooić słusznych życzeń pol 
skiego luidu. W Stana1ch Zje·dnioczanych 
istnieje 95 dyecezyi,, gdyby zarząd jedlnej 
z niieh powierzono Polaikowi, w 94 i1nnych 
IJ.OZ>ostalyby. inadal obecne n~·ezin1ośne dla 
Pt()!a:ków stosu•nki, gdyż Pofacy są rozrzu
cc1ni po: caiłym kraju, i należą do jurysdY
kcyi kilkunastu biskupów. Choć by więc 
w jednej dyecezyi ustało systematyczne 
wynaradawtianie Polaków - gdz1iei·ndz'icj I 
ks':Gża irlaindczy, po dawnemu przerabiali- Ił 
by, naszych wychod'źców na! angl()l-ame
rykamów. Zresztą i pod tym wz.ględem 
możnai oczekiw1ać pomyślnego 11ozwfiąza-
11ia1 kwestyi, zwlaszcza, że niektórzy br
skup,i amerykaI1scy, jak np. arcybiskup 
Chilkag-01wski, chcą swej dyocezyc, jako 
zbyt obszerne, podz:ielić. Ale ta spraiwa · 
należy do Propagandy li Oioa św. 

Wa(inii,ejszą i pilniieiszą sprawąi, jesf 
prz.yg-0tiow.ainie ii wychowa1nie p/Oilskieigo 

,duchorwieństwa dla polskich parafii. Sto
srnrnkli w tej mierze są smutne. Część tyl
ko polskich parafii ma• duszip.asterzy Po
laków. R.eszta jest obsa·dwna duchowny 
mi ir1a1111dzkimi, którzy polskiego jęzY1ka 
wcale nie znają albo go straszhiwie łam· ąJ 
i dążą po prnstu do wynarod1Q1wienia swo 
ich parafia.n. \Vprawd>zie w kulku semi
naryach amerykaf1skich ksztaki s.ię ki:lku 
<lziesnędu alumnów Polaków, ale d: m?-0-
dzi ludzne nie s?yszą w, zakład1adh aITTi sło
wa pt{)\]skr.,ego, a nie ucząc się a.ni pols.kiej 
literatury, a1ni polskiej historyi, nietylko 
tracą łączność z kulturą sweg.o narodu, 
ale na\vet zap.om'mają ro1dzór,/nego języika. 
Zwńedzając jedną z odleglejszych polskich 
pat~afiti. nie mogłem zrazu zrozumieć, w 
jakim j~zyku wita mnie proboszcz miej
scowy! miała to jedna.le by~ polska mo-
wa.„. 

Nawet Biskupi „Ajrische", - tak na
zywaj<! nasi Irlanidczyków. - odczuwają 
złe striony za'niedbm1ia mowy ojczystej u 
duchowiieństwa, 1:1 aby mieć ks.ięży znają
cych język polski, wyslalt l<lilku alumnów 
Irlandczyków db OaJi1cyi. Jest ich teraz 
4 czy 5 w s.eminaryum tarnowskiern 1 ale 
()1 ile wi!em robią biardz.o slabe postępy w 
języku p1olskiim. A zresztą, gdyby nawet 
nauczyli się dobrze po polsku, to i tak bę
dą zawsze obcy duchem dla swoich para
fian, nie poznają i nie ukochają tradycyi, 
zwyczajów i obrządków polskiego ludu. 

I(oniiecznie zatem trzeba stworzy-'.: 
JXJISikoi.-amerykańskie serhirnaryum, w je
dnej z galicyjskich dye1oezYJi'. Ksztakilt
by. się ta1m Polacy amerykańscy, mający 
p0iwolami1e dio stainu duchow111eg10·, i natu
ral'Jlrie nie zapominaliby rodzinnego języ. 
ka, a utrwalaliby się w zasadach narodo
wych. 

W ten sposób uzyskalibyśmy crulY 
szereg młodych księży Polaików, którzy~ 

by zajęli parafie polskie teraz opróżinii0!11e, 
lub odJdaine ducih<Ywnym irlairndzkirrn. Tyl
ko tak można zapobiedz szybkiemu wy. 
narodowleniu ludu polskiego, gdyż wów
czas szkoły parafńialne ,istlnilejące przy. ka
żdym niemal Jmściele, byłyby naprawdę 
polskie i brolililyby dziatwę od kalecze
nia mowy 1ojczystej. 

Akcya.J w tej mierze jest już mtzp1a,c.zę 
ta i moja bytność w OaLicyi ma wlaśinie 
na oe'lu porozumienł!e się z, tutejszym e
pislropatem oo <llo p.o'lsk0i-amerykańskiego 
sem[1naryum. Z }(rakowa jadę do Lw<J.
wa, gdzie również będę dllialal w tej sipra 
wi'e. Co dl01 fuJnduszó'W, dostaircz.y ich w 
znacznej części Ameryka, ale było byi bar
dzo pnżądanem, aJby ri: polski,e sp01leczet1-
stwo1 w kraju z1ainteresoiwal-O. się dolą ro'"' 
daków ina wychodźtwie, i1 ct:opomoglo do 
utworzenia, z.aikladu, który będzie.,111ajlep
szą ostoją polslmścii. 

Taka byla mniejwięcej treść wyw,'J
dóów arcybiskupa, który Polo1rn:tę amery
kańską dokladn1ie poznał, bo w ciągu 120 
dlnilJ1wej bytności w Ameryce, mi.al w.le
dwie dwa dni wolne od urzędow;ych przy 
jęć i wiz.ytacyi. 

Zetknąt siię zatem bardzo blisko z 
tamtejszem polskiem sp·oleczeństwem .~ 
zbadał gruntowme jego nastrój i jego po
trzeby;. Sł-Owa więc arcypasterza: m::iią 
pmva.gę źródtoweg101 dokumentu. 

Sloi\va zasluż.rnnego Biskupia wyzna
wcy i dla wy.chodźtwa polskiego w stro
nach niemieckich wielkie mają zinaczenie, 
gdyż dowl()dzą one, że zabiegi Polaków tu. 
tejszych w sprawie opieki duchownej zgo 
dne są z poglądami najbliższego otoczenia 
Piusa X. 

Wszystko, oo Polacy w Westfalii t 

Nadrenii ujęl1i' w1 uchwalone na wiecach 
rezoluc.ye, jaiko niiezbęd)ne dla zbawienia 
dusz, u·z111a·l także ks. Arcyb)Jskup Symon 
zai kiQ1J11iecz111ie potrzebne, a in.aiwiet 1idz1e P101-
niekąd dalej, niż owe rezo1ucye. Dla1 kne.
rowników ,,Wi.arus1a Poiłsikiego" zaś jest 
to .wielką pociechą, że stanowisko, które 
w. sprawach opieki duchowjnej zaJn . .iją od 
lat kilkunastu, zgiodne jest z zapatrywa
niami tak znakom\'tego ksaęeiiia kościola, 
jakim jest Naiprzewiel-ebniejszy ks. Arcy
biskup Symoin. 

Daj Boże, żeby d Polacy rozproszeni 
w strnlnach niemieckich 1 laiknący chleba 
duchowine.g-0, docz1ekall1 się >Odwiedzin 

opi1eiki powie1111Jiika Ojca Ś\viętego. 

Wiec „Związku Polaków" w Ob2rhausen 
odbyl s1ię w ubiegłą n~edzielę w. potudn1c 
na saH p. l(oltcra przy1 udz,1ale oik1oło 200 
osób. 

Zagai,! wiec zwykłym sposobem p. 
Tomasz Kubiak. PrzemawiaU programo 
wo pp. Drozdo1wski, Kubiak i M. Kwi'lt
kowskJ. Przyjęto również rezolucye u 
chwaJ.crne ~Ja ·ogólnym wiecu ,,Z. P. w N." 
we Wa1nne. 

Na czloinków org1anizacyrl zap1:salo 
się 18 rodaków, skfadki na poparcie sta
starań w sprawie opieki duchownej zebra 
no 4 mr. 15 fen. 

W dyskusyj, przemawiah pp. Nowak, 
l(aszubiaik, Krzyżańsk·1, Józkowlia:k i in-ni 
„ T:Owarzysz" ZieliI1ski spisal się taik, że 
111ic czekając ma. odpowiedź wyni':ósl się co 
prędzej z sa1fa. 

.Ro1zprawy wiecowe tr:waly od godz. 
12-tej do 3-ciej. 

Jeden z ostatnich wetefanów z lat 1830 
j 31, 

zmarł w Chicago w domu pJ11. 468 :Elston 

ave., Polak Mateusz Lewaindowski, w 102 
roku życlla. Staruszek był jednym z ostat. 
nich wetera1nów; WPjny z lat 1830-31. W 
rokn 1830 zacfr1gnąl się do szeregów woj
ska narodmvego ii walczy(l pod komeoo, 
g.enerala Chlopickiieg-0•. Od1Z111aczony zai 
męstWIO, Lewamdowskii cały się oddal 
sprawie narodowej i bral udział w wai„ 
kach w roku 1848, a 111astępnie w ostatnnic_!tł 
PoWstainiu w 1863 r. Dzie111nik mfojsoowy; 
„Chica1go American", robiąc wzmaankę 3 
zmarłym patryiocie, zapję<lzil St:ę talk dale
ko, że aż rnial!lował go adjut3Jl1tem Kośc~u
szkr. 

List arcypasterski 
ks. arcybiskupa Stabłewskiego. 

Na ()Statnim wielkim wiecu socynlr
stycznym, odbytym w Jeinae, padly stowa, 
wzywające otwarqie di~} obalenia diotych
czasOl\Vego P-Orządku za pomocą gwalto
winego prz,ewmtu. Stronnictwo, które ze 
cel dziatain:ia postawifo sobie osiąg1nięc1e 
1epsz1eg() polo.że.ni.a: materyalnego, wystę
puje coraz więcej we walce przeci1wk.Q ca
łemu chrześ0:1ańskiemu ustrojowi ż:ycia pali 
stwoweg·o i spokczmeg10. MQŻ0\\'1ic zasta
nawiający Siię g1ębiej nad prądami ducho
wcmi:• obecnej doby, przek()1n.ują się, że 
walka przeci\\ 1ko cywmzacyi chrześcia11-
skiei coraz szersze 0igarriia· koła, a na·wet 
si·ęga iuż do ludu. 

·Wiem i chętnie to podnoszę, że i 
niechrześci'ańskie wyznanJia posiadają za
an:ych czl0inków o przckoinaniach re1·1gij
nych, wderzących w życfo po,zagrobowe, 
pragnę tylko napiętnować ową walkę prą
dów antyreligijnych i antychrześciańskick 
przecawk0i zasadom i życiu według nauk 
Chrystusa. 

W dz.iedzinie religii, nauk i1 s1tuki oraz 
życiia spole1czne·go coraz wyraźniej dwa 
przeciwne w:ystę.pują obozy. Jeden na 
sztandarze swym wypisał hasł·o prowa
dzeinia ludzkości <lin wieczinych · przezna~ 
cze11 drogą postęp111, opartego n,a. zasadach 
chrześciańsk1ch. Drugi wyrzekając s· ę 
Bf.'.)1ga ,i nieba, szuka raju na ziemi i na zie
mi jedy:nie pragnie zaspokoić wszystkie 
pożądam,ia. Wszelkie pojęo'a1 s.ięgającc po
nad ziemię o Bogu osobistym i o reliigii; o 
rze.czach nadprzyrodizonych, •o grze,chu, o 
zba wie111iu, o ,cnotach w znaczeniu chrze~ 
ściaf1skiem 1nic ty1ko zwalcza jako rzekome 
przeszkody rozwoju ludzkości, ale wprost 
\\'yk1ucza ie zupełnie z po'rządk11 za<la(r 
człowieka. Słowem, ch'o·dzi dl.a każdego z 
nas o to, czy być z Bo,giem czy przec•iwk() 
Rogu. 

Go czyni0 w tej walce? Dla chrzc
ściannlna nic może być n.a dlwilQ wqtpli
woścd. Rzecz oczY1w1ista, że mu rnic w-0,Lno 
stanąć po tamtej strnnie, bo kto chce by..; 
przyjacielem tego świ'!afa. czyni się n~e-
przyjacielcm Boga, J)O\\ 'ad a pismo św. 

(Jak. 4, 4). Ale nie wystarczy c7.asu wal
ki stać tyll·-0 po stronie zasad chrześciań
skich. Obowiązkiem naszym jest \\· alczyć 
w imię tych z.asad. Bo do clw.'ili„ jak wla
śn·:e {)becna, stosują się skiwa Zbawiciela: 
„Nie 111a tom przyszedł, aby spokój przy
nieść, ale miecz". (Mat. 10, 34). Jako 
czfonkom Ko·ścl'Oła wojującego za ten 
miecz Chrystus()\vy zatem dz1iś nam mę.ż
rnie chwycić należy w obroUlie życia1 nad
przyrodzonego. 

I my pragu11iemy postępu ludzk()ści i 
my dążymy do' wraz w,yższcj oświaty. 
Wiemyi b0iw1:em, że Pa1n· Bóg dał nam zie
mię jako pole doskonalen!<l! wszystkich sil 
i zd()lnoścj ludzkich. Dla tego też postępo
wa6 naprzód we wszystkich dz.:edziooch 
w.iedzy i umiejętności uważa reJ1".gia chrze
ściańska \Vręcz za swój obow.1ązek. Ale 



temu tozwoiowi ~mniej nie przes:tka
dza tycie nadprzyrodzqle, bo ano wtaśnłe 
Cel mu najwytszy wskaz.u2ą.~, ua:y. i przy. 
l)Orlllllna, te wszełkte ~ycze duch.a łudz
kiego mają być środkf.em i drogą, ~
Cą do tęgo, oo BosJcie. Wiecw~ N1rod
miM' nc. 

S PDfoczeństwo w naszych dyecexyaich 
v ogóhroścr stoi ddtychcza5 - ll:>gu 
chwa~ia - na gnmcie zaisa<J: chrześciań
t:1kich. W rt~a pobożoość ludu nasze
•&'O, przeszłość przepojona życ.iem religi..l
•em, chranily 1J1as dotąd od prądów nOlWo
czesnego pogaństwa. 

AJe te prądy biją coraz. ~niejszą falą 
i w każdą choć najwęższą wciskają się 
szczełinę. Niektóre obiaWiY upadku do
brych obyczajów w różnych warstwach 
-społeczeństwa s~ dowodem, ze obnŁżenie 
,zasad chrz·ewiańskich Z0JCZY1na 1niestetY1 i 
miiedz,y oomi się szerzyć. 

Szczególną atolil obaiwą i w,ielld'm 11111e
~ojem napawa Mnie myśl o mladszem 
pd}rolenriu. Doświadczeni_a zeb.raa:i:e przez 
·starsze DucbowieństW10, lic2me a jedinoo11Y
ślne glosy rodziców i v.rychowaiwców a 
przedewszys1Jkliem wilaisne spostr.z.eżeinlua i 
pew1ne skairgfi dochddzące Mnie os<Ybl:ście 
z Jud'u prostego, sa:ukająceigp Pomocy u 
swęgo Arcypasterzai,_ utwileridJzają Mnie w 
przek()!Mniu, że często mlodz~eż Iekicewa
ży zasady i przepisy! .moralności chrze
śdańskiiej, chdalaby zaipomnieć o \[l[ich, a 
nawet już poczyna wstyidzić sii·ę pochwalić 
P~ Bdga. W miejsce dbt;ychczasowej 
p.okpry, y10s!u1szeństwai -i pQlszianorwa dila 
posiwi>alego w.ie.ku wstępuje kmąbmość, 
hardość fi br.alk posłuszeństw.a dla star
szych. To. wszystko są objatwy niezm.ane 
daw1ruiiejszym pok01lenlliołtn, 'Z·dlol1ne~ p<XW10li 
zupełny zaini:k wsze1ktiej .m\01railności u ludu 
spowOdować. Mnożą się coraz więcej WIY
stępki 111iedorostków, czego dlO'W'tO<ilem 
przytoczdne nieda"wtoo w d.zJ]emmukach bluź
n ierx:ze W'ybry:k.1 mlodzineży, świaJCliczące o 
~raku poszainow:ani,a naiwet dla; rzeczy 
świętych. Grzechem ci.ężkum biyldby za
łożyć ręce wobec tego niebezpieczeństwa 
i dopliero wtenczas na gwałt uderzyć, gdy 
-wroiic prąodiy wezmą górę i w wiur woi.ą
giną to, oo nam po'W:irn(llo być najdroższe , 
dorastającą <lzfa.twę naszą. 

Prziedlewszystk!~em zaś łatwość ~ pc
j:aństwa jesf miczęstsz.ą, prz:yczY1I1ą wy
bryków i z,brodlni zwłaszcz.ai wśród ni1edio1-
rostków, i.którzy zaledwo lawy szkól!ne 
QPuśdli. Obia~ ten ~nli.emi więcej ami
żelt wszystlcie ilnne zwróorć u:wag~ czytn
tilików praiWlOdawczych. 

Fr.ainrcy.a niech nam będzi1e ostrzeże
niem, do .czego krad dojść może, jeżeli za
wcziasu nre stainie w .obronie prawa Boże
go. Zajścia politycooe dnlt ostatnich są 
nam dowodem, nad jaiką przepaścią nawet 

stemi-cy tego państwa kraj cały starw:ić 
mog.ą. Cala wielka przeszłość •chrześci-

Panna do towarzystwa. 

(-71) 

Powie&~ l(sawereae Ile MoatwJD. 
~z o' e • r u 1 a. 

(Cłu dał82c7). 

- J~im s~bem h1buła ta: ~na}duje 
s1ę w pań.Slklim ręku, zapytal pr~rator co
rarz ba:rdz.łej zdziwilony,. 
~ Znalazłem ją Wi pokoju, Wi tktórym 

Uma1'"l hrabia de V$dains. 
- l(tóż panu po21wolil wejść die tego 

pokoju? 
Oilb-ert skrz,yrowal ręce nai pi~i.ach. .. 
- Nazyiwmn si~ OUbert tlen.ryk-Lu„ 

d'\\rńik hrabiai de Vadans - orzekl - Ma
ks:Ymiliain był tllQim bratem„. Żyhśmy 
:zda.lai oo siebie od osiiemnastu lat, i illli.e wti
dzialem go 1odtąd' żyjącego. 

Prokurator Rz.eczYJJiOiSpoliitej patrzał 
na mówiącego ze wzruszeniem nie dO wry-
J)OlWiiedzen~. -

Drżący .glos, .glel>ok.ie .zmiarszczkd., bia
łe włosy tego czł.awiekai starego przed
wcześnie, jasoo wskafywiały głębok.iie 
z.martwri.l'{n.iia 1' r.ainy dotychczas nie zaibLii
nione. 

OiJbert mówił dalej. 
- Uważano mnie za zmarłego przez 

ciąg -osi:e'Illnastu lat. Brat mój podzielał 
·również to ogóhne prz.eko:na1T1ie„. Trzeba 
k -01n:i.eczm.ie, żeby przedronaniie to trwało, 
i ym tylko sposobem stanie s.ię dlai mnie 
możtirwem wyjawienie p,anu ipraiwdziwego 
winowajcy. 

- A więc to 1t1ie Ra.ul de Cha:\Lins iW'Y
k raidll testament, którego śla<iy ·Odlkryleś 
pan? 

- Z 'Pew100śdą nie! Dlaczegóż nwał
by go WY1kradać? Talk j.aik w:szyscy nie 
wiedziat, aby jego wuj mi~ córtkę; 
byl Jednyttn z 1I1arturia..lnycih• spaidilrohl)erców 

ańsłca ·Francy;_, jej ' stano\viska: Jako. na,j- . 
starszej códct k:Ościola, ·wszystko, co <::Y
wmzacya .chrześciańska stworzyła ·· wiei- · 
kiego w tym kraJu, za.cbwńaine · dztś · we 
wieJkiej mierze, 

Zachętą do męfuej a wytrwalej wa.l
ici: niechaj będą nam slolw"a drogiego ser
com naszym Ojca św. Piusa X. W pier
wszej odezWire, jaką zasia1cUszy na Stolicy 
Apostolskiej, wydal do świata chrześci
ańsk.iego, zwraca się do nas temli sł·DIWY: 
Jeżeli pragniecie, abym Wam pod.at ha
sto, to jedoo zawsze pow.tairzać b~-ę: 1n
staurar.e orrliJ1ti:a :in Christ0i, dąż.de do ·od
aipwjenia wszystkiego w. duchu Chry,
stuS-OIWiYlll". Oto zadanie nasze. Ody 
przeciWl!l.icy i w.raga nam obóz wytęża 
wszystkie sily, by W}'IIllisZ>Czyć Wiply:w re
ligi~ ~ c:Vwilizacyii1 Chrystwsowej, ll1/aszem 
stara1I1iem· pmviiillno być, .aiby WSZIYSfil©: 
życie państwowe, społeczne i rodziJnrne. 
t11auki i sztuki. byly owiane duchem oświa
ty chrz.eśc::iański1ej. 

. Mtimo lńiczinych a cięż!kf eh trosk, jakie 
Ojcu św . sprawia połolżejn1e Kośc~ola 
s~czegóLn ie w.e1 Fraincyi, mimo smutku, ja
kum serce J egio ojoolwsk!ie dotykają rnie
szczęściai, nawiedzają 1kraj iw loSlkji;, myśl 
Jego nie przestaje wyszuki;wać sposlQ/bów 
nad od!rnawierui1em życ.ia chrz.eśd1ańskiego. 
Jako jeden z 1naj·skutec.z1niiejszych sposo
bów podaje i poleca niaij1goręcej 'WJ)aijamie 
w sercai dziieci zasad u praw1Cl: 1chrze·ściań
skt:;ch. Ojciec św. w.i1e dobrze, że młt0·~ 
dizi.eż \V1 pi1eJ1W1Sziym rzędiz.ie 111arawna na 
zgubne prądy, że wraiżtiwy mliodlzi!eży u
mysl latwo <l!a s.ię uwieść Z\vt>dlni•czym 
hlasl·on~. ubrany.ro w płaszczyk dążeń (na 
pozór wyższych, prow.a!dzących .atolL w 
rzec.cy samej d!o zatraty pojęć J uczuć re
lig:ijnych. 

. W obronie zagrożo.nych ·zasad chrze
śaiańskfic'h stainąl również ;w. sposób silano
.wcz,y i ddrw.aiżirny nasz ml()Jna·rcha. Poz)na
wszy >bystrem ·o>kiem, że na z.ega)r:Ze wn:e
ków. mogą się szybsze in.iż dotąd' ·dollro111ać 
d'zieJorw1e przełomy, a ztąd 1J1Ji1ebe'Z!piecz,eń
stwo groż.ą•ce cyjWilizlacyli. .dJotyichczaso
wej., wzyiwa cesarz .narodJy europejSlkie, 
aby broniif,y najświętszych ska:r.bów, ja
ikii'e im d'afa. ·relig~a chrześciiańska. Rozu
miejąc, że chrześciaństwo opi.era siię łn.a 
fundamencie swym na wtlie!rze w Jezusa 
Chrystusa, pr.aiwdzitw:ego Syna Botego, 
wiarę swą w Boskość ZbawidelaJ -głośno 
wiy.zlrna:je, zaichęcając podld.aine Sobie ludY,, 
aibyi na podst<l!wie wspólnej w Jezusie 
Chrystusie wliJary lącz:yly ś:f: do obrony 
porządku chrześaiiańskiego. , 

Stojąc w .obowłązku urzędu biskupie
.go Ina stra!Ży d~br nadprzyrodzonych, 
d~iękuję P.a1I1u Bołgu z .głęboką wdzi~z.
nością, że w przedstalWJicieilaich najwryż-

• szej wladz.Y, duclloWlnei i pa:ństrwoweJ dał 
aiam mężów, umiejących myślą Sli1ęgać 
daleko. 

i mó,gl przypuszczać, że hrabia, który go 
bardw kocha~, wyróżrui ~ w swojej osta
tniej won. 

- Naikjqniec testaIDell1t ZITTlikinąt - Któż 
z .usuni~Clia go korzyś1ć odoosił? 

- O tern wJaś.nie diowltedzieć się nale
ży i oowiern się n!iie'Z.aJwOdtni~e.„ Zamiast 
·poHcyi, jai posZU'kl:\Wiaini:a roz.pQCmę i przy
sięgam, że odkryję W111t1K)wajc~, ai wtedy 
1~iern panu. Oto on jest, a oto są dowlo
d1" j~o ·zbrodni! Ale, aiby dbjść do tego 
celu potrzebnem jest k'onile'c.Zlnie 1UW"Olalie'-
111ie >painJaJ de ChaJ.fo11S„. 
· - To, czego pa n. żądaisz, j.est niemm-
liwe. 

- Zaręczam za mego siostrzeńca ... 
ODuairuję zlożyć gd:zii1e naJeżY, choćby inaj

•Wliększą sumę.„ mil:iioin nawet,. .. 
-Sprawred.Hwość nie prz.yjmie kau

cyi, kiedy idzOe o zarzut mo11dlerstwa. Nie
podobna IJ!Ołożyć dość :z:lotla tn:ai szalę~ na 
której z drugiej strony ciąży krew lub tru
cizn.a. - Znasz pa4n praJWdizlilwego zbro
dnarza, a przy1Ilajmniei .podejrzewasz go ... 
·Wymiet'1„. a pan de ChaJHflłS nlatychrruiast 
będzie W!Olny. 

~· Pe.mnJ. na mUo&ć, ~ z iadG\. do nas sie 
zwracal zawsze ś. p. Papie.i Leon XIII, 
J~ ~obecny, Ojciec św. Pius X 1nas ota
cza, · w.imtiśrny spelniać gortiwie iwsz:yst
~ie rooo\\-1:ą~~ płynące z zasad i prze-
1Pisów rcligiJ chrreściańsdci~j. A ·wtedy 
też udowodnimy naocznie 1 niedwuma
c2'.ł11ie, że z.a·chowuj~ z gorącą .milośc~ to 
'W'rSzystko, ieo każdemu inaroóa\viU jest d~ 
gie i św.ięte, czego nas w dnfa1ch J erbrołi.
my uczyl ze Izami Zbaiwiciel, a oo nam 
P:zeszlość ~;zieiowa prz.ekaizalai, umiemy 
rowinocześme spelniać wiennie wszys~.e 
nasze oboWJiązki· wobec ·paiistwai i że dla 
tego nlie WTO~no 1nilmmu pos<i,dzalĆ 'nas IQ ja
kiekblwiek zakusy, · i żamia:rY: przewrotu 
społecznego lub państwow1ego. 

Wśród tego, co nam drogie, cóż droż 
· szego nasdl dusze ni:eśmiiertekne .niaiszej ·dzia 
twy, kr;wią Zbawiciela octkupdone. Z ni1e
wymmv1nym bólem serca przekDjnuję stę, 
że mtodizież wchodzif w żydre z coraz 
mndejszym za1sobem wiadombSici iprawdna 
szej św. religii, z coraz· wątlejszem wtw:i·e.r
dzemiem w zais.adareh morarnśC!ł chrze
śctiańskiej. B~:k podstalW, katechi1zmowych 
oklazude się mianowiciie w.te:nczas, gdy ta 
młodzież opuszcza. dom i stl10iny rodz1i1Ime 
tii prneJiosi się w olkolice, gdzi'e od -r.aa:u wy 
starwtiona jes,t na sillniiejsze .pokusy. przeci
wko wieże i moralności. Pokazuje się 
bowiem, że wobec tyich pokus 1n:.e umi.e 
si.ę ostać i traci 1na<ler czę.st0i Slkar.b w1iary, 
a ro dła tego1, że w laitaich dziiedęcy.:h nie 
o<l.ebraila: dloist.atecz.nego wyksztalcenia i 
wschowainia religH:nego. 

•W!iem, że braik!E w przysposobi1eniiu 
do Sakramentów św., o il'e si~ urwyidiat
niia.ją, nie są wi1ną mojego Duchowieństwa. 
Wiem, że w. trudnych rnasz.y;ch waruin1lrnich 
prz:yk,faóa ono wszystkich sil, abyi dzieci 
i.alk m1le,ipiej przygotować. Włem ·rówruież, 

~Risxej Kongregtacył ks. ks. Me
kaa:ID-W roZPOrządzenie co do zmian, 111111i
cych ·lna!Stąpić vr nauce przygotow.a~ęj 
do Sa!kramentóW-św. 

· Was za§, Kocham Dyecezyaruie, pro. 
SZ4: usihi.i.e, abyście star.ainia moje i Ducfło. 
wteństwa Mojego okloto lepszeg<n>rQrgo. 
towanLa dzieci! Wasz.yich do Sakramen
tów śwńiętych, poparłi także ze swej stro
ny. Wzy,wiam Was m~cie, abyłcic 
przypi~OOtW.alii sum"ienni.e, by dziw reo.
łamie uczęszcza~y na katechizm. Qb!o:„ 
wiąz16.~m Waszym również jest„ postar\if: 

. si~ o oo, aby ~i'oolro pOSia&:lo w1asn·t IQi. 
techdzm 11" m każdą lekcyę. dobrze stci ~ 
sp-osołlblo. Bo tylko wtenczas, gd'J'i r<)... 
dzice, gdJy oaile sp&eczeństwo pójdizie ~
kai w rękę z Duchmvieństwem, os!;\oie
mY cel upraignion'Y!, ocalimy drµszd· .te
śmrierteme (nasziei .Uizi.Mwiy, uratujemy ·"-
ligaę i zasady chrześciaińskie. ' 

W tej myś~1 złączymy siilne sta~a 
z &l)rącą prośbą do Boga, dawcy w•
stkiiego diobrego. 

Rozporządizaim przeto .ininiejszem:, _,,y 
ze wizględu na p.owszechne pot~ 
dhneśicia1ństw.a, a sziczegóhllile n.a •niebce
piecz.eństwo grożące dlziamvie in:a:sz.e~'; b
pfa.'1)'1 o dmawiiali oo ni:edzielę t śWJi~ta p& 

modJ:ittw:iie powszechne] glośno i wolin 
z lud:em modlitwę, której 1naJS dla uprWt
nia pomocy niebies'ki1ej we 1wiszystkiclt IJl.h 
trz.ebaich dusz.y i cńaila wi naj.wyższ.ej Swej 
m4d·rości ooucz:yl ZbaJwk.iel, modlitw••: 
„Ojc-ze nasz". 

Dan w Poznatllf ,u w1 reztyd;encyi N-.
szej, dni·ai 16 paźdlliemilka: 1905. 

Arcybiskup Gnietniieński · ł Poz11aiełll 
t P tory a n. ·· 

Ks. Lukomski, 

że: prz;ygotowanfo, iakiie ·dzJieci z1wy'kle od • 
bilera:ly, dawnaej wystarczało najzupe~niej -!l!!!l!l!!ll!IB!!!!llm!'!!!!!!!!!!l!!!!l~!!!!!!!!!!!!lll!!!!!!!!!!!!!!!!!BI ___ _ 

_l(aipelan Jego ArcybiiSk. MOrlci. 

a dzlisiaj już nie wystarcza i to naiglówtmej Ziemie polskie. 
z po\VlOdu truooości języikowych. Wska-
ZY\vialem •nteje<lnoikrotnie na to iii czy;niłem I Pfns M!ehtdnłcb Warmii I Mazar 
oo moglem, aby zmi1anę ·z.aiprorwadz.ić. 

JeżeBi mamy ratiować .naiszą mlodz,ież, Sopot. Krąży tu pogl·oska, że łMr-
musimy kanieczITTJe poglęłYi.ć i rozsz:erzy:ć miistrz:em dbr.aTly zostanie .dlotychcxa-.. 
(nauikę przygotowawczą oo Sakramentów drugi bunn·iStrz z. lnowroclarwia.. 
św~ Przysporzyi to bez w.ątpiell1iJa1 znów .l(widzyn. Gazety iniemiieakie ~ 
praicy. Mojemu uk•ochaitlemu DucbO!Wień- W)iialdOitl.(}ŚĆ, liż jako IIlastępcai Jaigiowa •-
stwlll. Me .nie wątpię ani ina: chwUię, że bejmu}e urz.:i.d prezesa rejencyjnego "° 
DuidłbowieństwQ, które «llalo już tyłe dlQ!w10>- Krwidzymie 'Jlładlburmistr.z dlr. Karst~ z 
dów ipoświęcenia j · pracy dla sprawy Ko- zJ Torunia. 
śoiiol'a, nie usunie się od ooweg.o orow1ią„ Toruń. Ni.eszczęścMe kolejowe w~-
~u. Jestem p.rzekonallly, że wszyscy rzylo się M torze pomiędzy gfóWWfla 
~nozwmi·ej4 dziejowe 7.Jll.alCZ.etnie obecnef dworcem ai sta.cyą Cierpiice tuż przy Kia~ 
chwili, że pienwsi stainą w obro11ue zagr~ czyku. DWfaJj .pallacze kolej1orw~: Busse i 
nych .spraw świętych, nire chcąc nai sie- Bogacki z Podgórza jochailL zupełnie ero~ 
b1e W10bec póŹ1Ilfi1e}szych pdkoleń ściągnąć wą .lokornotyrwą przeznaczOil'\ dfa1 gló'Włle 
zarzu:tu, że nie przyłożyli; -ręki do pracy gQ drwi0oca w Torunii.u iZ Bydgoszcą. 
wtenczas, kiedy jeszcze porai ku temu Wskutek 'Tilieporo.zumiielrria puszczorm ~ 
hyla. przeciwnej strony drugą, lokomotywę, --

Będ-t; też miail Siposobność wydhć na dążają·c.ą do Bydgoszczy, gdy; pie~ o-

wiek, którego zbrodnkza ręka sprofaln!a
waitai trumnę hrabiego de Vad'a(ns, cz.lo
wieik, który ukradł testament mego ·braita, 
chcal zgubić Raula de CQiall1ns, zostaJł -Ulka
·ra(rllY... Za·r6WII1i()I jak .pan, pragnę ukara
nia Z!brodnitairza i ohi.ecu1e panu, że ·klara 
będlz1e straszną! Ale .do tegto potrzebuję 
pana; de Challins„. OdpQ1Wriial<iam za! Diego 
:wiszystldem: ciałem, duiszą i h<morem ! 
.Powróć mu ,pan wolność. J eżeU się myl~, 
jeżeli odkryję, żem zbl~dzil, prz:yisięgam 
panu, że mu powiiem: Zbrodniarz fa oot 
- Nałeży: <l!o p:aJJa, zaibierzi go sobi·e ! 

Oii1bertl mówt~ je'ieli Iftel ·WiYI00\\111.i-e, 
to przynajmniej z PorYJWa.iącym OgJlli.'em. 
Czuć bylo w tych slo.wach oZYiWilające go 
p rz e'.kooanie. 

Prokurat-Or Rzecz.ypospolitej inadzrwry
czad1 wzrusronY', n1e wiedzą.cy jalk sobie 
postąpić, chodlz.i.t wieJkie.mb k~ tam i 
oolpO!Wrót P011>0koiu. 

Nag.le zatrzymał się i:>rzedl bratem Af.a„ 
ksymiLiianai i· zata:pi,ając swój wzirok w jego 
oczach, powiedtziail: 

- Dlla czego ukrywasz pan przede
mną .praWlde? 

si·ę panu me zgadzającą, ·z uszalrlowaadell 
pratw.a1, ·które 'P3'Il reprezentujesz, lecz fa„ 
Jemnira ta Jest koniec7Jtllal, ażeby spra.~ 
calą ITTa jarw. wyprowadiz!;:ć: ! M!rej ~ .„ 
dzieję„. 7.Jostaw mi zupełną swobodę~ 
łalnlta„. Prowadź pa.in Jak naJściśler.e 
śledztwo.„ Zbieraj prz.eciwb> Ra!ulowi tle 
Chaimns WlSZeJkie zarzuty i OOwodlY tdt
pilające. Im <l!lle będą licztruiejsze, tem rt
haibfilłtalcya będz~ miala wt:ięcej rozgloso •.. 

Prokurator Rzeje.zypOSpOlitej ~ 
nil. 

Wszedl od:twiemy. 
- Nikogo już dztsiaj ·nie prz.yjmuję -

rzeki do ni·ego. Odpraw osie>by czek.aj~ .. 
Uprzedź sęd'Ziego śledczego pail1a, Gał~ 
i. ipain~ szefa Bezpiecze1ństwlai, że ich pt!J
sze, aby .przyszI~ db mego gaitine~ .. 
Niech xawuwomią jedln.oc.ześn~e łek.
S!lużbowego. .. Będę go potrzebowal. 

Odźwierny wysz.edl. 

VIII. Masz, ałbo przynajmniej sądzisz miJeć 

- Szósta goci!zliatai - móiwil prokura
tor, spoj.rz:a~zy na zegar. - W pól p
dzlny mniej więcef, trzy osoby, ~() kt.órc 
posła.Iem, przybedą •oo moje rozkaz~. :J'•
ktlm SPosobem mog.lib~my udać się '6 
Morlontaii1I1e, nie traicąc czasu? 

- Nie przyjmujesz paJn kaucYn·, gdy .pew~ć. Niech ją p<>dZ\'.lelam... Imię 
chodzi o za.rzut morderstwa rozumflem to zbrodjniiarza Jest ·na twioi:ch uJstach„. wy-
dobrze - •oK1'rzekl Gilbert. - Lec.z inie pa- mów to imię ... 
inu nie za·brania w samym 1naiwet :iiniteresi - To n~epodbna ... - odrzekł Giilbert. 
·nu tr.1ie zabrania w samym naiwet ~nteresie - Dla czego? 
sprnw1ool'irwoścfo tymczasowo wyipuścić na - POdeir.z.ewam krOgi()Ś, to prawda ..• 
wlOłność pana de Chal!ilns, oddaJą;c go P10d lecz jeżeili· si~ myl~ ... jeiżeliby:m wydal lll'3.-

ni1eustający llladzór, strzeg~c wszełklkh ie- Z!Wiisko 1I1iewi111nego1 sta~bym się również 
go czy1nruości, i śledzić stair.a(n111ie za WS1.Y- potw.ar-czYm dem.uncyantem. 
>Stkilem co ·robi... Jest to JT100liwe i prak- Prokurator ucz:ymil ruch gw.altowlny. 
tyikuje' sie„„ Nie żądam zupelnego uwol- Chcial mówić. CTHbert nie d1azw10Jil mu: 
Il!ienilai z poł\VocLu bratku czyinu kairygOOin.e.- - Btaigam pa.ina, inie żąda.i ~demnie 
go... Żądam przeo:IWJ!ltie, aiby śledztwo me w.yjaśnień, któryich dać a1Le mogę i ucz:yń 
.zostało przerwane i aby proces szejł to, czego i.ąidlam. Widzę, re moja wsti:ze
zwykłą koleją.„ Są~wfu przysięgłych milęźl'i>~ uderza panta.„ Tajemmca, 
przedstawię d-01w10<1.iy. Chcę, ażeby. cz.t01- • która zdaje się otaczać m-O}e -kroki, W!ydaje 

· -- Pociąg ·w.yclloidzi1 IL Paryża Oi d)
dzinfe kwadraJns nai dziesiątą_. Wysfc
diz:iemy na <ltworcu w. SurvWiers o dzi~(
tej rni111ut siedemnaśdie... Powóz od stac'Jf 
Zial\v~ezne nas do Mor-0111tiame, gdlz1ie staini~
my o wipól do d'WU1la1Stej - odrzekl OO· 
bert. 

- Pojedzie1tny razem„. Piotrzebfl1• 
wbaK:~ da'lo hraibi-ego. die V.a.dans. - Se· 
diz(iaJ śleckzy, prowadz.ący śled~ szd 
Bezpieczeńshva i lekarz sądowy poJaichl 2! 
nami. 

- Jestem nia· paińskiie romazy, p~ 
prokuratorze.„ Lecz zechce paJI1 p~ 
mni.eć sobie, że me ~ialeś ml ~ 
tych czas ... 



p,USclla już Cierpice, i dla tego - nastąpito 
d>icie sie obu ma~. Trze.i kolełalrze 
~ 'Od,bieśll porameniia, tecz prawdo
~ odzyskają zdrowie. Stkoda ·po 
~ dosyć iwiełka. Na kogo spada wi
d,a ~z~ścia, dotąd nie w11adotno. 

Z Wiei. Ir P•naiskłetL 
]łta)ątek Ossowo - o którego sprze-

4aź z ręki niemi.edldej hakatystycme pi· 
. s.ina alarm podnrosły - kupił odl p. &-e~ 
{ianIJaW1aJ pain. Henryk Mańkowsk~ z Wln-
a.dióJ"Y. 

Leszno. Tutejsze g·łtnlnaz.yum Com
. t.otizJbl.Ce założenia. Szkolę tę z.a~<>żomo 
t'(JC2IDix:ę ·założenia. Sz.klol~ te Z2:łoion 
Ut 21e'Zi\Vi0leniem króla polskiiego· iJ stara
niem pana na Lesznie Rlafaela: Leszcz.yń

·Bkłego. Mila.sto· tnaJSZe z~ieszkailli p~e~ 
wiatiirfe 'WYgtnaUli z Niemirec reformaci t 

tutrzy; szkoła zatem oo samego początku 
bY'la luterską. Ni.emcy, których tolero
waliśmy za !naszych <lloprych czasów, jak 
na:11i się teraz odpfaca.ją, nai naszych wta
~ych śmi~iach? 

Powiesił się w Trzemżalu 12-letmiŁ syn 
lookmdsty Diec:kmeiera, pooieważ przez 
-0tca rostal skarcony. 

Leszno. Przed tutejszym s.ądem la
~ym tocz;ył się w czwartek proces 
0 zabawę prywatną, iW1 Os\kcz:rui!e, którą 
jak wiadotmo policya roqJ\.viąmła be~pra: 
"\W!ie. Na lawie oskarronych zas1-ada1h 
plalOOW'ie dr. Domański, Riecz.yńskli, Sza
wełski i Benge z OsLec.z.ny;. Pro:kuraitor 
-wniósł dlla wlaścidela lokaJlu p. H:eczyń
skńe'go o. 20 mr. kary, utrzymując, że z.a

:bawa ta nie byiła pry1w.atną, gd"Y1Ż z.a!pro·-
Jszejnia no.zdawano przy wstępie na' .salę. 
Obroń.ca: w <l'lugich wy1wodla!ch wy_kaizal, 
~ 7.iaibawia miara cłtaralkter prywatnY,, ·JJ'Ol

·c.ie-waż w ·zaproszenfa:ch jest to "\VIYraŹiI1)ie 
pawied~1e, dalej, że pan dr. ~omaiński 
k.aiml dzieci wwprdWa<lzJlć z salliL - Sąd 
przychyli1 s ię dJo wywodów obroń-cy i1 u
'\VOlnilł oskarzoo;ych od winy i kary. Ko-
. szta nafdŻQ1101 ka:Siie państw1owej. 

Kórnik. Nagle zakończył żyw.ot do
' ZC511Y śp. iks. Roman Górski w 30 roku 
tycia. Jatko wikaryusz prz)CbyJ do Kórrui
ta z Roga.linlka, g<llzlie zaskainbil SIObiie ono
Q kaplaifrskiemi wielką życzJi.wość u 
parafilaln tamtejszych. RóVllilież W1 Kómi
ka ipraoował w ko-ściele g()lrliwie ia rówmą 
pmyskal m1fość. - Umairl 'Ila chorobę ser 
~ ~ taJ pr7..eciit:la nagle pasmo jego żYcia. 

le Slązka ezyU Starej Po&ld. 
Wrocław. Wl.aśckiel m/111iejszeg-0 tu

t~o banku, Ludwik Preudenthal, 
~i.egl w u:biegly piątek, ZK>iSta:wirwszy 
125 CXXl <llo 150 OOO tna!riek długu. Rroią
<fze straicą przeważn~-e ubolżsi lu<lziile. Ca
Zy SWl}j majątek, 42.,000 mr., ·Straicil~ stolarz 
1W())jtaszek. W pierw'SZej swej rozpaciz:y 
malŻOlnlkmvfo p;ostalno\v;il!i sie otruć, czego 
te4 2a1raz dakonał'i. Podczas gdy na iP:nę 
truci~ dzŁafa.lai lżej, leżYi mąt ciei}co cho
rry w szpitalu. Preudeinthal sprzedał dzień 
vrzecttem jesz.cze eałe ur.ządzen,e dOmawe 
1ZQ 1000 mr. W czwartek aJbowilem groził 
mu Jedlem z swych klientów skarigą, polfile
'ftź papiery wartośo!l<XWe, które ÓW! klient 
b;W u niewai zlożyl, b~l sprzedail lub za.fa111-
tcrwal. To prawdopodbnie przy.spieszyło 
iego ucieczi.ke; bo jeszcze w. ten sam dziień 
WIY.lecbala jego tqna, rzekomo do krew
. nYclt do Berlina, a następny: dzień ulotnrl 

. się freudetnthal. 

Bytom. W środę zmairt w <llomu cho-
. trchw Bobrku mechainik Matksymil!li.aJl1 Ja
k~be.k z Bytomia. W pondedZ111alek spa:dl 

·io:n przy mkladaniu drutów eilektryczrnyidt 
11 drabiny z wysokości' 8 metrów nai brulk, 
P'rzyczem poniósł wstrniśniie\IlUe m6zgu. 

- Na kopałnt „Prusy" J>drtiieśli robo
tniq WojC!'.:ech Rzychoń z. MiechPwi:c i 
ślusarz Kensyi z Kar'bu przez spadające 
W~le ciężkie polkal·eczenua1. RZY.choń 
PTarwid~podobirui,e już nie wYzdrowieje. 

GUwice. Przed sądem tutejszYn1 sta
Wal robotJnńik Ptilnkawia z Zabraa oskarżony 
za ci-c;ikie okaleczenie wlasnej swej żiany. 
l7 sierpniai, gdy Pink.a~a wrócił w pOlu
~ie z .pracy, źJona ń're byl.ai ugotowała 
Je!Zcze obita.du pcl!l'iewaiż bylai pijanai. Dla
tego POsziedJ p', sobie sam zakupić na obiad 
~ zaipalil w pŁecu, ażeby sobie obiaid ugoro
~. Przy rąbain.iu drzew.a wpadł Pi111ka
Wa na wiidlok pijanej swej żony w talką 

_11ł0ść, żei ją uderz.yl siekaczem w. glow:ę. 
Pl'Zy\vo,lany: żandarm Kassner zaprow"'a
dzil krwią zbroczoną 1fuaimcę do lekarza 
dr. &umgarta. Sąd przyznał oskatrWn.e
tnu lag00ząre iOkoliC1lllośai i skaz.al go na 
t~y miesiące -il t;ndzAień wileziien1a:. 

\11uomośd ae świata. 
Nowy mlDJster handlu p. Klemens 

Dellbrlck 
urod7lił sic: 19-go stye$iia 1856 roku w 
Halli nad rzeką Saale, ja.ko syn tamtejsze
g(J lekairza powiatowego, dra Ernesta Del
briickai. Studyowail pra."WQ, slużyl zratZu 
w ~downiictwie, potem PoSzedł do admi., 
inłstracyi 1polity~meJ, był $ledm lat lalOOlra
tem (naczełmk~m powiatu) w Tucholi. 
Tam się tedy Klemeins Delbriiok wykształ
cił na pocLporę nowego systemu anitypol
skiego1 w Prusach Zachodruiich. Haikaty
ści zaczęli gK> popierać. Dostał się ·oo 
Odańisik:ai, jako radca rz.ącliow!Y' biur naczel
nego preZiydoota: prQWl:ncyil Prus Zaichod
nich. Otrzymał - dział wlniczy. ·w roku 
1896 rada miasta Gdańska w}11brala go 
nad'burmi.strzem. W roku 1902 (ipaźdz~er
nik) milainow.ał go W1:ilhehn II po zmarłym 
Gosslerne naczellilym prezydlentem Prus 
Zachodnich. By,la to nagroda za to, że 
DeJbrilck, który ialko bunnniStrz naczelny 
z,asiadal w pru~ki.ej fabie pamów - dmfa 
12 czerwca 1902 r. przemaiwi'al na korzyść 
wn:ies1cmei w <lniu 21-ym maja 1di0 Sejmu 
prnski1ego ustawy rządowej, podnoszącej 
antypolski fu1ndusz kolo~nzacyjny do su
my 350 mih:lonów marek, a 1p·rócz te.go 100 
milionów na zalkupno dóbr i lasów pań
stw,OłWy·ch. 

J~o burrnjstrz micze~ny G<llańska, 
a potem jako prez·ydemt ina!czeiłny Prus Za 
chodini:ch, styikał .się Delbrilck z oesarzem 
W~t1dmem II i zyslkaJ jego laski. 

Już w roku 1901 WHhelm l1JaiZIWlall w 
mowie, którą wygłosfi'l w Odaińsku, Del
brii.cka aidrnunrustratorem, który umie prze·
w.itdywać na dalszą metę i .ma. pewną rę
kę. 

Czy ·p. Delbrilck jaiklo minister handlu 
będzie· mi•al większe szc~ęśore z kapitali
stami niem~eck~mi, mn.ia1nl()wiiCLe o 1hle chQI.. 
d1zi o przeprow.ad.zeinie układ'ów w spraiwie. 
zaikupna za1kladów towarzystwa „Hilber
nia" i ustaiwy g/iiełdowej, na~blliższa Qkaie 
przyszłość . 

Prezydent Loubet w Hiszpanii. 
W po111iedzialek po poł.udlndu stainąl 

Loubet w, .Madrycie wszęd'z(le iprzez· lud
ność wJ .tajrvy z W1ielktm .zapakm. - Kon
gres, który odbył się w Ai1x-les-:-fhermes 
z udlziałem 3000 OSób plOidi przew1odln1ktwem 
'byl·ego ministra Priairnc,;y1il Dełc.asse'go w 
sprawJilei budowy, kolei żel1aznej przez gó
ry pyrenejskie, wysłaJ telegimm do króla 
hiszpańslci'ego Alfonsa XIII z żyicze1n:iami, 
by budowa oowych litu;\i kO!lej-OfW1Ych ście
śrula serde'c21ne stósunki łączące Prancyę 
z Hiiszprunią. 

Sejmy austryackie a reforma ustawy wy. 
borczej. 

Obradujące obecnie sejmy posz-czegól
nych piaństwi koronry austrya1dk;iiej zajmuj~ 
S1~ talkże -reformą u:staJWY, wyborczej do 
sejmów krajofwych. 

W . sejmie dolnoaustryaickim .pos. Lue
ger ~ tow, postaiwhli winiosek nagi.ty o p()lle
ieenie Wydzia.lowi kraj-Owemu prze1cl.tożoo.a 
nai przyszłej sesyi seJmo'wlej zmiaruy: or.dY.
naicY!I wyborczej 00i podstaWJaJCh DOW5Ze· 
chnego i równe.go prawa WiYbor.czego. 

Naglość ti menitum w~i-Olsku .uchwalo·
oo ogromną w1ięksZk>śc.tą przeciw glownn 
lzib handlowych i wlel!kiej wlasoości. 

Zwołane parlamentu francuzkqo. 
Prez.ydmt Loubet poop\]sal Już uchwa

le RatdJy gabinetowej, w.edlug której par
la!mJelnit z.wolairiy z.osta.InJi:e 1I1a 30 h. m . 
Strejk kolejowy w Rosyi rozszerza sJę. 

Nta wszystk1ch puęci!u glówny.ch Iiilliac'n 
kolej<)fwjych wychod~ących z Moskwy na 
wszystklie strony Rosyi przerwano ruch 
kolejowy z powod'U ogóLnegJJi stre;ku kole
jarzy. Rząd ddkomenderowal wojsko do 
wiykooywaJnna: sluiiby ina kolejach. 

1 róiny~łi stron. 
Hattingen.. Żona P. SOJkolowskiego 

poloży\la dziecko do snu w: kosz i wY~zla 
z: diOmtll. Ody powróciła malaizła dz:iecko 
bez tycia. W jej !Ilieo'beoniQ:Ści kot po~o
żyt się dziecku ·ruai twairz li: uidusil je. 

Gelsenkirchen. lll1tliotlmgiaitor Hellmut 
Pbeploh zamQrdowal swoją mrzeczoną 
Priede Lauff, ai sam ob.wiieslll się u drz:w1. 
Jai~kolwieik stóswnek olbojg.ai ml<>dych lu
dzi w ostatrnim czasie si,ę rmluźnil, panuje 
prZY'PU!S~c·z~~e, że Piepl-Oh zabil dziiew
cz.yne z jej zewo1eniem. 

W sprawie katastrofy na kopalnł „Bo
rusła" władze czynią dochod1zeniai śled
cze. stw,ierdzono, że lamp.a, któraj hyla 
ipOW'Odem straszlirwego 1nieszcześcla, nie 
oolpowiadala przepisom. Sledztwo toczy 

si~ pruciw „ziatWiadi>\lr·cy kopalrtf. Z _ w> 
\\"ddu katastrofy na „Borusii'" wtiidze wy. 
dały rozporządzenie, ograniczai'lce od 11 
kwietma r. 1906 jeszcze więcej uty:warue 
otwartego światła pod zaem~ 

W l(appelrodeck zak-Ończyl klaryer,e 
· hakatysta w sPosób godny iezlO'Wlieka te 

go rodzaju. Bunnistrz mila.stai Kaippelro
deck, Ha.as, który prastow.ał rów110C:ześnie 
urząd kasyera w. banku IudOwym· tamż~,_ 

· ukradł 750,000 mr. z tejże spólkli. Rerwi
zyai zastalfai tnieporządek nie do n-pisania . 
Pan burmistrz nie wpisywał oo książek 
depoziytów i odpłat na weksle - a na su
m'y, !które oprócz tego ukradł - :wi}<:lada.l 
do kasy banku falszowa111e wieksle. 

W je<l!n:ej ·spra'Wli1e byl 'akuraitnym, bo 
wszystko, oo uikradl zapisal sobie w no
tatnńik prywatnie. Pruska loterya pań
stwowai miafa z burmistrza tego ladttiy dło~ 
chód, bo mąż ten kupowal sobie roc~n :.e 
losów. za czterdzieści Wsięcy marek. 

W,idocznie rzetelną pracą dailej się mj
dz,ie niż Uczeniem na: wygramlie wiellk1vego 
losu. 

Deifraudam.t był osobą wybiitną i Po
siadał tatk:ie zaufain1'1e, 1ż rządzi·l w ba'1iku 
bez ograiniczenia zupelTllie samowI.adnie. 
Rada.i -nadrorczai żadnych rewizyt nie u
rząd!zała i tym sposobem mógł ukraść ~ 
miliona mairek 

Rozmaił ości. 
Umarł olbrzym. W Ameryce zmarl 

najgrubszy może na świecie czlowie~, IIl?-
zwis)dem Phdip Krrigh. Chorowal ·oo kil
ku miesięcy. Od ki1ku1 lait zaitru<llniooy 
·byt w cyrku. gdzje g_o pio,kaQ;ywatno jako 
J1aiUuściejos.zego męż,czyZiJ1ę na świieaie. 
Krrhrh ważyi 775 funtów, a m/lerziyjl sześć 
stóp, 1lecz kości jego byily bardzo mak 
Potr.zebai byto d'wóch krnwców, aby 
wziąć miarę nia s.padnie, bo dfa jedneJg-0 by
łoby to nilemożhwem. Na ubrtanie dla te
go tluśaiocthai J)Oirzeb.a byl1o sie.ctm metrów 
podwójnej materyi. 

Jak długo pałł się cygaro? W Pary
żu zaJożyl Sl'ę pewien palacz tyto/niu

1 
iż 

potrafi palić jedno ZIWY.CZCł!ine cygaro l i
ściowe przez przeszło 2godzill1ly. Zakład 
wygral, gd'yż palenie jednej sztuk'1 trwało 
145 milrmt. 

W ęgleł zbawca. Mooecyna frarrbCuska 
poleca Obecnie prosty w~gii1el, jako pewjlle 
anti1ctotu1m na wszclkiie 'Zatrucia. 

·Węgii1el ma być szczególnie 'Zlblawien
ny w raz.i::e otrucia grzybami, mięsem nie 
śwkeżem, zepsutą rybą, a talkże przy o-
1ruciu alkoholem, a1 wiłec baczność knaj
piarze! 

. węgiel ma tak sarno przeciiwdzialać 
truci~m aJcaloiiclow.ym, kauta,rydtz.ie, a
iropi1T11e1 rnorfiiniie, koka.tnie, i0q>ium etc. 

Sposób użycia latwy - węgi\el spro
szkOIWlanry Wi form'ie mąkn weglainej , za2y• 
wa się wprost na sucho tub rozrobiony 
wodą. 

Pouczenie o zakażeniu krwi. rak z 
małej dskr,y często wiel!ki porwstaie potaT. 
tak inieraiz z małej rany: w.ywięzujej si~ 
idlężikai chowba1

, która mow nawet zakoń„ 
czyć s:ę śmiercią. Dzieje s\ie to wt®ry 
kiedy nastąpi zakaże11\Le aJibo zatrucit" 
krwi. 

Takre ·zakatemiie 'rn,oq;e: 1powstać na"\Vet 
z rai;rvy ba1J1dlzo malej, dlatego nie OO!łeży 
sKJlbie naw:et takiej ·ratny le!.kcewa:żyć, aie 
trzebai ją należyciie zaopaibrzyć. 

Najczęśc!iej zalkaiżenie krwi· następuje 
wskutek sk-.a1ecz·enfa ałoo zakludm paka 
lub rękł. 

J eżeU szpHka, igla lub jaJkrie 1ńnlne tna
rzędzie byto zatt1ri.eczysz.crone, ail'bo gdy 
zainieC'zryszcwną byla skóra, ro wtedy w 
miejscu skalecwnem powstaje opuchn~ę
cie i Ml, a pod pachą tworiiy Shę bolączka 
- }est to z,nak'i·em, że krew się zak~la. 

JeżeLi. sk.ailecrony jest palec u .nog·i. a 
potem cafa noga rozboli, 1 w pa-ch'WÓ!Ilie 
zrobi się bolący gruczol, to rówimeż pewną 
jest rzeczą , że 11astąpilo zaikaienlie. Cóż 
wtedy 111ależy uczynić Nadlepi'ej miejsce 
sikaI~zooe oblożyć siieanf etnfom f.nóanem, 
na,stęP1I1ie starannie zawinąć i talką ręką 
illic 111ie robić. JeżeN zaś rozlx>lala illoga, 
to zaopaitrz:yć ją talk s<Mmo i nie chod'Zić, 
ale się ipoil'ożyć. J eże1i się zachowa spO'
kói, to rana s:ę wygoi, a1 gdy się roboty 1J1ie 
zaprz.estan~e, to może nastąpić dalsze i 
większe zaka!Zenie krwn, dę:hka choroba a 
nawet śmierć. 

Bardzo dobrą rzeczą jest ~o skalecze
niu wymoczyć ra;nke w aieplej wodz.ie 
prze'Z pól goldtzWliy a potem zaiwiązał;, bo w 
ten sposób .najprędzej się wygoi. Krw!W z 
rany 111ie należy wysysać, bo sp.osób ten 
Jest ~odliwy. 

Nieraz oo ratnY dostaje się ~emia lub 
jakiś brud, a stąd może powstać z.aikaieni>e 

kr.\14 lub tętec. I vdencias ranę W')lmD- . 
czyć a nastę~e ~ać. Gdyby po ty
godniu hib. później rnł'ejsce sk~e za- r 

czelo mocno boleć, ~ zaczełY s1e Cd- .• 
skać, to natychmiast trzeba sie udać· do le
karza. 

Ody kpgo ukui żmija. szkodliwT o
wa<\, albo wes w.śdekły, trzeba do rany 
zapuścić ookolwiek ,Jodyny, to Jest leka.'f.
stwa:, którego można dostać w ka2d.ei ęc>
tece. Ale ukąszenie n. p. wśoliekłego P8Q2 
jest wtedy tylko .niebezpieczne, gd'Yi La
draśnięcie doszło do krrw!i. 

WIECE „ZJEDN. ZAW. POL." 
OO!będą si~ "'. nie<lzfolę dni:a 

29 PAŻDŻIERNIKA 
w następujących m1ejscowościach: 
W Horde po pot w lokalu p. Lenze (rum

Brtic.kienhof), godzina będzi..e późnrl.ei o-
gtosizona„ . 

W Rotthausen wietkii \\iec przed Pl()łu
diniem o godz. 11.Yi w lokalu p, Sae.t, 
przyr ul. Brnesenstr. . 

W Scharnhorst przy Dortmundzie na salt 
p. tlamke prned pOO'. o gddz. 11.Yz ; 

W Baukau p. łieme o goda. 12 w ):)O!ł. 
w S'a!li .p. Seerbruch'a, ul. Bismairka-. 

W Gelsenkirchen-Hiillen po pot o gofdz. 
w lokalu p. Naichbarschulte. 

W Remschełd po Pol. o godz . 4 w loklaia 
1p. Serwe, ul. BUsmankstr~ 

W St~le po pot. o 1godz. 3Yił w 1okalu p. 
Dree.is, ul. I. Rottstr. 

W Ruhrort-Laar po poł. o gOiOO. 4 up. M..iił
ler'ai, daw111iej Witten:kemper. 

W Altenessen przed południem o ~. 
11 Yz w loka!! u p. Saala. 

Na porządku obrad: 1) Przedst.aWfic-
1nie ·kia.nd}'ldatów do WydZlialów robotni
czych; 2) Protest przeciw z.amykam·ill' ko
palń; 3} Drożyzna mięsa; 4) Zmiaina u
staw-; 5) Wolina odyskusya, oraz inne spra
wy dotyczące kaiżdego robotnika. Na 
wiecach faibrycZ!ny<lh w La.ar i Dusseł
dorfie, ·przyjdą pod obrady: 1) Kasa ·cho ... 
rych ii kasa pensyjna na fabryce !Tuonl'.~ i 
Rheilnische Stahlwerke; 2) Stósu1111kl.i ro
botnicze na fa.brykach w Dlisseld10rfiie. 

Druhowie z ~owiyższego ipod.ani-a mo„ 
żede Sti~ przekonać, iż na wiecaach będą 
bardzo wa~ne Stpra/Wly oma/wiane, zaite!JI 
niie powinno ami iednego brakować robot
nilka na n~eldlzieluiych W1ieic~ch. Teraz wła
śnie rostaią nowe priiepisy praiwne na ko
p.ai)ni~ch wywieszane, z.wtem trzeba je 
dobrze poznać. Olicz.ny ud.zial uprasza 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

. WIEC W SCHALl(E 
j I 

" 
' 

dnia 29 października nie odbędzie się • 
ZWIĄZEI( POLAl(OW W NIEMCZECH. 

WIECE ,,ZWIĄZl(U POLAJ(OW" •• 
<KJ.będą sre w nii~idę, d!nła 

29 P81dzlernłka: 
W H~issen o godz. 11 iprzeid pot w sali p. 

.f'.flhmann 'a. 
W Stoppenbergu o godz. 3 po poł. w sali 

p. Osenberga, ul. Essenerstr. 70. 
W Buer o godz. 5~ w sat1 p. Kamp~ 

(Jagcrhof) pr.z.y ul. Essenerstr., preysta ... 
nek kolei ele.ktrycZineJ. 

W Langendreer o godz. 4 p0 poi. w al 
p.Knłppinga przY. dworcu. 

W Schonnebeck o godiz. 4 po poi, w sai,t 
WdowY NLekemper, ul. Saatbruchstr. 1• 

W Weitmar o godz., 4 po pol. w sali p.. IW-
(J)ema«ma - „Restaura:ti<J!n zur Post". 

W Freisenbmch o go.dz. 4 Po poł. w sal Ił· 
Overbeck'a. 

W Derne o god21. }ś4 po POll. w sali p. LG- A 

gerbemn'a przy dworcu. 
W Heroe o godz. ~4 Po po1. w salt p. NfdQ 

ul. Nowa (Neustr.). 
W l(aternberg d godz. 4~ po: poi. w loka

lu p. Wdlhelma Burger, uL Ka_,taJnieutSQ-. 
WBruckhausen o godz. 4 po pol. ....., sałl 11. 

BrilnJka~ ul. Albrechtstr. 
W Hocbfeld (przy Dllisburg) o giodz, a pe 

Pol. w sał1 katokkiego dornu towa.
rzystw (kath. Vereinshaus) ul. Warmhet
rnerstr. 155, przy kościele św. Bo!niface
go.. 

W Ewing d godz. 11~ przed pot wi sa.łii p. 
Kkxlt (7.araz przy kościele katol.). 

W Mengede o godz. 4 (sala bed~e i~ 
podana), 

W Hofstede p. Bochum o gQdz. ~4 p0 pOŁ. 
w sali p. Wallburga, ul. Poststr. 
~odaków uprasza się, aby wzięli nał· 

liczniejszy udział w powyższych wiecach„ 
gdyż będą tam omawiane sprawy, które 
każdego Polaka fnteresować winny. 
ZWIĄZEK POLAl(OW W NIEMCZECH. 

Uwap: Pisma polskie uprasza .si• e 
łaskawe powtórzmue powyższych ".._ 
mości o wiecach. 



~oaeZnoie ROłlaey ! 

Największy i i oajtańszy poi.ski skład w Herne,. 
w 8 ys 81 a kOIS i, 

nli~a Dworcowa nr. 11„. DERNE„ ahnhorstrasse nr. 1 7. 
==~~~~~ Polecam materye na suknie różnego rodzaju ~~~~==~ 

~ plusze l\'e wszystkich kolorach, aksamity g~ładkie i w desenie na bluzki. 
Barchany na suknie, poez4wszy od 23 fen. za mełr. l Preśeieradło dostatnio wielkie już od 1,10 mrk. za sztuk~. 

i Eachany grube na spodniki ptcząwszy od 35 fen. za metr. Kołdry do spania już do 2,95 mrk. za 8Ztukę. 

I Perkale i płótna polskie na pościele pocz. od 35 fen. za metr. ł\ ołdry do spania nadzwyczaj ci~żkie już do 3,50 mrk. za sztukę. 
Inlety gładkie i w paski począwszy od 60 fen za metr. Firany. rolHy, obrusy, kołdry we wielkim wyborze. 

Wełna z gwiazdką I łutów tylko 45 fen. 
· O I br z m I w y b o r p o I s k ł eh e h u st e k, 

tTedwabne (~wietne począws,zy jeż od 3,95 mrk. do najlepszych. 
Francuzkie i Gzame kaźmieJ owe jaż o,1 2,50 mrk. dcr najlepHych. 
WEłnia.ne w kolorowe kraty z fr~dzlami już od lt95 mrk do .najlepszych. 
Wielkie chustki do okrycia juź do 3 7 5 mrk. do najlepszy<:h. 
Szalowe chustki już od 88 fon. d.o najlep~zych . 
. Jedwabne chnitki na szyJę już od 45 fen. do najleps~ych. 
Do prary chustki na szyję już oi.i 17 fen. do najlepiizych. 

'ft1lelki wybó1• spodników, 
F\ukie1rne, wełniane atia~owe z podsZt wkq, morowe, welurowe pocz~wszy od 1,75 marek do najlepszych. -- Kapoty dla niewja~t i dzieci, szaliki, 

ręka~ ic°2ki. JH n' 2ocby i trykotane pe ltc3m r.o j&k :najtafozych crnirnb - Koszule m~zkie z dobrego barchanu począwszy cd 88 fenyg6w 
„ , wełniaoa · (n7'};;;1f""i)oc2~ws2y od 1,15 mik. - Kc szule dla niewiast i dzfaci bielizna dla 'iemowląt, obszewki różnego rodzaju, koronki 

(:zarne, bitłe i ktemo'M.~=.~· Tiule, tiulki, rJźki (i rJżki 1.ujawskie) polskie wstążki, jedwab r,a fartuchy, batysty, hafty i wszelkie inne towary 
... -----~„ =-ubran~a dla chłopców, Fpodnie m~zkie (!raz rzeczy do pracy. - Wszystko najlepszy t\.war po cenach najtańszycn. 

Darmo d· ie przy zaknpnie poczawszy od 15 marek, 
1 metr 140 ctm. szerokiego dobrego 1d'·cieoka n:i fartuch . 

. , 
ne . st}' ··

tan· eh 
Ma e·i 

se 20. 

po zadz·~ię:oo···ająco 

fe ę • :z :I 
Ubr· nia .t a 

~ - - - eleganckie no ości 

~ ~ 23 15, 1, 8 • 

~ leto ż zn Su 
we wielkim wyborze . 

25, 16, .1 , 6 mr . 

a 
45 f. 

ce11ac 

.,.. 

n, 

ietr po 55 t: 
s po n. e ze 1iot, 1.10 s~:er. czysta 

dl męż z.,-· n wełna .20 mrk. 

ff ·n: 
bard~o eleganclde żakiety 

tylko n8jpierwsze nowości 

26, 5 81\2, 5\ 

Cz·.rne a etot . 
każdej wielkośai 

3~, 19; 13, rlt 
Kolorowe i oza ·ne. 

kołnierze 
elegancki krój Sukna atynowe, 

8, 4.50, 3.50, 2.25 mrk. czysta wełna 170 mrk. 28, 15, 8, 41/2 mrk. 
Konf ekcye dla cblopcOw i dziewcząt, każdej-wielkości, obrzymio tanio. 

Za druk, naklad j) redakcy~ od irowiedzialny A n t o n i B r e i s k •i w Bochum. - Nakladem i czcionkami Wydawnictwa „Wia rusa Polskiego" w Bochum. 

( .. 
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--Piai dlugilch cierpienftach opatrz;qn:y na 
41QiQ iwi.ecmo'ŚC) śś. Sakrament.atmi umarł 

śp. ANDRZEJ SZVSZULA. 
' Zapraaszmy szato. przyjaciół oraz zna 

J(dY.cb na pogrzeb, któr;y się OObędZie w 
~ rano, o gddz. 8 J>Ol rainnei Mszy 
~ Pogrzeb z OOmu· żallobY. prz:yi ulricy 
~.tr. 4. W smutku pogrążeni! 

Matka, żona i dzieci. 

1/łabo!eńsfwo polskie. 
· •rtbe. Spowied·ź św. od soboty 28 

~rrtikai ran-0. K~iai W1 lfliedzieJ~ o 
„.llio~4. 

Oelsenklrchen-Neusta.dt. SPO!Wiedź ś. 
«I ~rku 31 paź<liz::emiika pe) pot - Kai
~• W' śr<)(fę I() ~ 11 i, o 4. 

Tt>warz. św. Antoniego w Ueckendoriie 
~s~ szan.. cz.lonkom, że m111es1ęczne po._ 
!!lied2leniie odbędzie się w niled!z.ielę, dlniai 29 
bm. o godz. 3 po pol. O g~. ;h6 ItXLpo
cmie się uroczystość srebrnego wesela. 
O liczny lidlzial W· posiiedzeniu i zabawie, 
upr.asz:ai srie. 

Uwaga Czkmlkowroe wilntni się starwić 
w ())Z!OOk.a.'ch i czapkach o godz. 5 na salJ 
poiS.'iedzeń w celu prZi)nwritania jubtiłaitów. 
(l) Zarz~d. 

'f ewarzystwo św. Antoniego w Laar 
,odajei dol wiaidlomośc~, Jż kandydaimmu do 
reur~ta-cyi kościelrnej są wytbr.anti pp. : 
Si. f(ubrilak, St. StaSllk i T. Ktette. 

Uwaga: W 1niedizieJ.ę dln~ 29 paź
tttJicrnflka odbędzie się zebranie o godz~ 4 
JOi Dol. Uprasza się członków, aby iaik 
1ajlczniej się staiwm, g<ilyż są bardzo wati
Me sprawy na porząd!ku obr~. (1) 

M. Depa, przew. 

Towarz. św. Józefa w Horst n. Emscher 
~si. swym czlonkom i wszyg;tkim Ro ... 
~ zamieiszkal·yim w Hoirst, Horster-
1tark nokolicy, ii w niedzielę drniai 29 paź
d:ziernika obchod.IZ!ll towarzystwo 14 roczini
c~ ilstnfenia swego. O godz. 4 po pol. Ró~ 
ia:tloowe nabożeństwlQt ·W1 kościele, potem 
2abarwiaJ oo salV u p. Ptatty, PofącZ())Ilai z 
koiniaertem i teatrem, p. tyt. „Mia, hraib~na 
z Togemburgu". Na uroczystość zaiprar 
szamy serdecznie wszystkich Rodaków, i 
R~zki. Zarząd. (1-2) 

Towarzystwo św. Jacka w Bismarck 
doirosi szaJłl'. 1czkmkom, iż. kwra·rtalne p\01-
siedze111J1e odlbędzfo się w nkedzielę 29 bm. 
PO wł. o godz. 2, połTllileważ jest sak11 zadęta 
Q g'O(fiz.. 4. Posiedzenie zarządu i rewiizo
rćlw k.aisy:: -Ol gddz. 12. O j.ak najłliczni·ejszy 
ucf7k..ł . ul)!rasza sh~, gdyż · przyjdą waiżne 
~prawy pod ob rad.~~. Z'arządi. · 

I . 

o ,, . 1arus-a 
· Bochum, środa 25-ao. października 1905. 

Towarzystwo łw. Antoniego w Laar. 
To-warzystwai poJt.sko-bt-0lickie w okobicy 
Laair uprasza się, aby dPruieśLi mi·, czyi u 
jnilCh zaikaz policyjny i:stra'eje, że nie. wiol.n<> 
msić chorąg.wi z obrazam~ M atkl' Boskiej 
Częsrochow:sk,ilej, bo Tow. św. Am.oniego 
w Laar ddstal'io zakaz od poJll!Cyi, że nie 
wolno nosić tej chorągwi, hOI Jest obrai 
Matkt Boskiej CzęstochO'Wskiej - pocD ka
rą 150 marek. Niechaj mm szan. Przewo
dniczący donnosą J,a!k uTaJprędizej oo kalicie 
pocztoiwef, czy taikit ziaka'Z istnieje w. 'f.o
·\.va·rz_ystwle, gd"yż tę sp.awę muszę -Od
dać d!o sądu. Adres: Michał Depa, Laar, 
b. Ruhrort, KaFserstr. 99. (1) 

Towarz. św. floryana w Gelsenkirchen 
dbno.si swym członkom i wszystkfiJill Ro
dakom zam[eszkalym w OelseinJdnchelll i 
okolicy i także nam życzililwynn. towiaray
stwom, it w n[:ediziehę drntia 29 paździemlm 
o gooii. 4 po J)Płl. obchodzjmy swą jasien~ 
zabarwę na sali p. Ekerma:rma, ul. Otiłieni
str. nr. 21, poiłącz.:mą z kontcertem, tea~rem 
i tańcei.rn, na. którą się :trtde: zapraszai. 
(2) Zarząd. 

Na budowę kościoła w Solcu (Schulltz) 
z,tozyllli w idaJszym oi:ąg.u. ipp-. : : Matuszek 
z~ SokoJJnik 3 mr., kował A. S~bihlai z Wiel
kl.e:go Ujścia 3 rnr., St. Hiasedka z: Tonmia 
5 mr., zai pośr. Pr. Mówil'lskiego organisty 
ze Skarl~na pp.: Wal. Kuca, .Maryama1 

Apoloo!i.a, łiarwrata11 Waile.Mytn, Klar.a: Wła
dysława Kmca pQł 50 fon., A. Nowailrowski 
50 feJn., J. Tyiburski·, A. Kmppe, W. Jarze
b.owsiki, Wfotrzechowskai po 1 mr., Rom. 
Oolubskill 1,50 mr., Mówi·ńskr SO fefn., - ra
z.em 10 mr. 

Serdeczne Bóg zap&ć ! Proszę usilnie 
o dails21e otiiary, bo prz:y zeszł-oitygodlnf\01.. 
"llYch u~ewach deszoze paJdaf nam kno1p1a· 
mi oo gł()IWyi i· na tawtki i ottarze, ai spró
dlmiiailego i dziiumwego dachu kościoła re
p.a1rować ni·e warto. - Wszystkie d·aitki 
krwiltuję osobiście pocztówką z, widbkiem 
kośd\ofa. 

Solec ltSchuJi.tz) 19. 10. 05. 
Ks. W. Nowakowski. 

Towarzystwo św. Józefa w Essen. 
Dnia 29 października r. b. obchodzi to

warzystwo nasze uroczystość l O-tel rocz
nlczy istnienia swego. Program uroczy
stośq;! jest następujący: O g,odz. ~ .po 8 
rano idiiie towarzystWo na Mszą św. 2 

chorągwią do kościoła św. Józefa, która 
jest przez torwa:rz:ystwo zamówiJ()na. Po 
południu przypada zwyczajne posiedzenie 
o god'z. ~3. O godz. ;h5 kqncert polączo
ny z tańcem. O godz. 8 otwarc~e zabawy 
przez przewodmczącego. O godz. 9 teatr 
p. t.: ,,Na weksel · placę". Po teatrze ta-
1niec. Zabawa jest zam~[ęta, na którą się 
wszystkich naszych cziooków zaprasza. 

W Schalke 
w tłliedZlilelę, dima! 29 paidxiemkka o ~. 
~4 po poJ. mbożet\stwOi z karlWliem pol-
skiem, - -

Nabofeństwo polskie w Suderwich 
oobęda:ne się w p~yszlą niedzielę 29 b. m. 
po pot. o godz. %4 kazani·e polskie. W 
soootę 28 od pPłudtrulal sposobno~ć d() spo
w!edzi: św. 

Tow. św. Stanisława K. w Suderwicb 
przystępuje w so~ po pp1. do św. Spo
wiedzi, a w niledzielę o gQdiz. 8 1>rz.ystępu
jemy wspólnie do l(omU!l1Jt\ św. Czfon!lw-t 
wie Wlilnini się stawnć w czapkach i oz.na„ 
kaich. Po: nalbożeństw1ie poJSlk~em odibedzie 
się zeibranii'e u p. Tigesa~ O ldiczny ud!ział 
w. nabożeńistwie jako u) w ze!bna1I1i1U prosi 
(1) Zarząd. 

Towarzystwo św. Barbary w Oberhausen 
d0toosu wszystkim czlookom, .i:ż bierzemy 
u<lzural •W uroczystośd Tow. św . .All1toniego 
w Ober-Styrum dnia 29 pa~!,ermika. Cfui01-
rąm~ :i czloolrowie wł11111li się staiwić w sali' 
posiedzeń o .,Y;l2 Po po1. O }ak oojDiczniej
sz:y udlzJal prosi ZafZ4d. ( 1) 

Tow. św. Antonie&<» w Ober-Styra 
donosi SWlYJ1l czloo.korm, (YJ',af! wsxydjnl 
bratnim towairzystWlOm, które zaproo:zmia 
-0d.ebraly i tym, które dla bratll adreaów 
zaproszeń nie od.ebraly, ~ 'W! :niedtielę cba 
29 paźidzemiika ob~ ·naisze towany
stwo swą -4 rocl1IIJilcę zal<lPlen.iia, rtQi którą 
s.zan. Towarzystrwa z cłrorągwiain» i* 
najuprzejmiej zapraszamy. Program uro
czystośdi zostanie w ostattllim tygpdaiu o
gJoSZOJJliy, gdyz }es.z.cze nie mamy pe~ 
śc~, a którei godzlllnie się naibmeńst\W> od.
będzie. M 

A. ldziaszek, p.riow. 

Towarzystwo p. op. św. Jana Chrzc. w 
Essen-W est-Altendorf 

donosi swym czfonikom, 1~ w nie<Izielę idjn1a 
29 bm. d godlz. 3 po poi. nai saJU ZWYklyclJ 
posiiie'dlzeń, oobędzile się kwarttaJne waJine 
posiedzooie. Upria:s.za. się wszystkich 
czlol11ków o prz.y1byde, pcmJ!eważ są wa.2-
ne sprawy: d<l zailartwd~ia. Oośaie :mile 
widziani. (3) 

Marcin Biernat, przew. ............ „. 
W dzień ślubu (25 bm.) naszemu człon-

kowi . ·· "' · ~Jł,,il' • 
ANDRZEJOWI KURASIAKOWI 

<>'raz jego narzecwnej 
MARYANNIB SMIGIBLSKIBJ 

składamy życzenia wsz.ellkiej pt0myś1nośct . 
Mlod:a paJra niech żyje! ai echo rnieich sję 
z łfochlarmark do Eikeł odbije. 

Tow. św. Wojdecha w Hochlarmark. ••• „.„ •••••••• 

Rok J5. 

•t••••••••ff••• Zeeer, 
biegły w robt>tach akcydensowych i skła
daniu inseratów otrzyma \stałl\ kondyeyę 

Drukar1ł1, ,Wlarus1 Polskleg1" 
w Boeham, M altheRerstrasse 17. 

···-••ff••••••• 
Ooś podobnego ! 

Tak pięknych 

obrusów woskowanych 
od 25 fen. pocz. nie manigdzie,jak tylko u 

Rosentbal'a i spółki 
w Wattenscheid, We·nt4tr. 4. 

SŁUŻĄCA POLSKA 
może znałeś~ miejsce od zaraz lub od 1 li
stopada u {3) 

STEPANA STRYKOWSKIEGO 
w Wanne, ul. St6ckistr. nr. 13a~ 

Z OBSZERNE LOKALE Z POMIE
SZKANIEM w dobrem połofeniu (blisko 
kościoła) stdsowne dla krawca, golarza lub 
rzeinika od mraz do wynajęcia. („) 

BWsze fnformacye 
WANNE, Stockstr. nr. 15. 

Sz.ainow1nej PublicmIDści w Katernber& 
·i ol©licy Podaję dlO wiadlomości, i~ wyko
·nui~ 1wsze1k~e prace wcll®ące w. zakres 

KRA WIECCZYZNY DLA NIEWIAST. 
Wsiz:y.stkie RockłiczikJ, panny, iqraiz n~

w)'1asty upraszam o poparcie mego prz.ed'
siębiorstw.a. Z szacuinkiem (3) 
HELENA KROPICKA, .krawcowa polska 
w KATERNBERG, ·u1. Hermannstr. 4. 

DOM 
dla pjekairza., lub rzeźnika, w którym 'Cht.'"' 
brze zaprowadzony interes piekarskń t rec
źni.oktr Się znajduje, w ReckDogb.-Stid 
(Bruch), oraz· dla górników ROOaikóW 1 
dolm w Hertm i 1 dom w Weme, #)cl 
Lanig.endreer, taltlbo przy wpłacie 500 mr. 
do 111abyda. Zgłoszenia przyjmuje 

W o)zlecb Orabarsklł 
w Reck.tiDJgh„-Siid, (Grullbad)) ttochstr 15. 

.Bacznogć Rodacy w Probnbausen t 

MAM .NA SPRZEDAŻ 
gościdce, oberze, restauracye, gospodar
stwa, . wsiadłości mniejsze i większe w 
prowincyi Poznańskiej. (al 

' ' PIETRZVŃSI(I, - ' 
G~iezno-Gnesen, Pfarrstr. 3 . 

: 8pecyalnj skład konfekcyi : 
dla panów, ehłopeów I do roboty 

IGOR SELIGlVIANN 
w Brnekhansen, ul. Kaiserstrasse 58. 

Pracownia ubrai podłng miat"y pod kierownietwtm pierwszorzędnego J>nykrawacza, pod gw!ł.l'ancy~ za dobre ldeoie. 
':i Gotowa garderoba dla m.ężezyzn 

:; ! w naj\;';iQklzym wyborze częściowo z własnych u ate:ryj, dobry krój najlepsza robota. 
' . Wielki wybór pojedyńczych spodni, żakietów. f g 

Ubrania i paletoty dla chłopc6w od najlepszych do najtańszych. 
=as=~-·_: Jlon-,stne ir(ldło zakupna • n:elldeJ 1ar•eroby do roboty, które sarzedaJ\' z bar•so małym zyskiem. --· .. _ 

Kapelu8.ze, bielizna, czapki, parasole, koszule, pończochy, spodnie, przyodziewek bardzo tanio. 
Cłqgle nadchod1ą nowości ! . . . Rzetelna usł'!~a ! . . Najtańsze eeny ! 

Puy .zakupnie ~a pueeJ&ło 10 marek, zwraca SH~ .za1meJseowym koszta podrozy. Na zyczeme przybywam chętnie z wzorami 

do domu. I . IGOR SELIGMANM, 
Dllca llalserstrasse 58. Brocllbansen. 
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-Szanowni Rodacy! 
Rodakom. którzy pójdą do wojska, polecam wielki wybór 

epoctm• .... _...J•ako .... ...,.c... mojej roboty, najn~wszy wojsk~wy krój, .a bardzo tania, bo już od 
._, W ~ i"W' 'VV tJ .l.ła . 13 marek. Przypommam też móJ 

wielki wybór gotowych ubrali, paletotów i spodni, 
do~rego kroju i roboty. Wielki wybór gotowycł1 ubrań dla chłopców i dzieci, spod1iir, klttle. koiZnle, rozmaitego gatu:nkt:l, gaeie 
szkarpetki, szelki itp. wszystko bardzo . tanio. Przedewszystkie:m zwracam uwag~ na. mój wielki wybór 

ma tery j na u bra11ie, paleto ty i spodni, 
z kt6rych wszystko pod gwaran ryą. zostaje odrobione we własnym warsztacie. ProM1 ę z tego skorzystać t 

BRUCH! 
NA PORĘ JESIENNĄ 

po1ecam mój bo.gato zsJopatrznny 
SKŁAD ROŻNYCH MATERYJ KRAJO~ 

WYCH I ZAGRANICZNYCH 
na UBRANIA, PALETO TY, UBRANIA SO 

l(OLSl(IE, TUŻURKI I CZAMARY. 
Wszelkie prace, wchodzące w zakres 

krawiectwa wykonuje się elegancko, pod 
gwarancyą dobrego leżenia, począwszy 
OD 30 MAREK ZA MĘZKIE UBRANIE, 

LUB PALTO AŻ DO 100 MAREK. 
Zimny czas nadchodzi, dalej pospie

szajcie Rodacy do Gawrona, zamówić u
brania i pałetoty starsi i młodzi, bo Ga
wron każdemu podług życzenia wygodzi. 

Polecam także Szan. Rodakom mój 

WIELKI WYBOR BIELIZNY 
krawatek, rękawiczek, ciepłe ~acie, ko
szule różnego gatunku, oraz 

GARDEROBĘ DO PRACY I MACIE

JOWKI 
firmy C. Adamskiego z Poznania. 

Z szacunkiem 

.. ~urn, All est 13. 

... „„„„„„„„„„„„ ... „.„„„„„„„„„ ... „„„ ... „„„„„„„„„„„„„ ... „---
. 

A. Bartkowiak, 
najstarszy polski skład mebli 

Bnf'et dębowy pClcz. 
cd 13& m. 

ZtdP,1 ;'i 11il r ł Lu'ltro z ezaf.ltlł 
szJł.ło ku.ry:iztc łowe, &l mnJk, 

11rek. 

.znaJduje się 

w- Gelsenkiroh.en·Hullen ul. W annerstr, 243. 

SpecyałnoSC : Całkowite urządzenia mieszkalne. 
Maszyny do gotowania i wszelkie sprzęty kuchenne za gotówkę na odpłatę. 

Własne warsztaty tapicerskie. 
Puy całkej wyprawie potrzebuje~z Rodaku 25 °Io wpłaty. 

Lóikr- z materacami 
&tao mrk. 

Kraeaełko 
6 mik. 

Stół d11 wylłiągaata 
M mrk. 

X.anapa z tiokryclem bnt3zyj
nem 46 mrk., 

1caoopa phts.zl>Wa 12 mrk. 

-
li3za.f& do J.1•~y, 

8S ml'k. 

86 mr"lr. 

I 

m.~~~~~:r-2~„„„llia„„„„„m1u11mhMMIB'IPIEllmm„„„„„ •• „mm„„„„._.~1m--m„„„„„„„„..,.„„ ... 



Ub1~ania 
pod.lug miary 

dobrze i tanio 
dostarcza 

Herm. Cohen t 
. Ro.hro1t Fabrikstrn$Se nr. 4 „. 

. { 

I 

l(toby wiedział 
tdrie się znajduje Karól Michalski, rodem 
L Qk()lfacy l(ąkolewa, mniejwięcej 30 lat sta
ry, t:echce mi wskazać jego adres. J e,go 
samego' wzywam, aby się do mnie stawił, 
w ~pra'Wlie, która z.aszfa przed czterema 
tyf0dnia.ml11. (1-3) 

J. L a ~ ó d k a, 
Rauxel-dworzec, ul. Astr. 1. 

g~~JL4',&;;-.~· Cl:'~ ~ ~~"1Ji':i,:Y~~-~ 

~ ku~~e }g~!?d~!~,: i . 

~
~ ehłopcó'"' oru: garderohą do ro-
1~ boty u nmie .. Ceny pr"'! r~o bre~ 
~ jaJrni ci towarow e~ naJfa!1s~e i 

~ ś ciśle stałe, że p rsepłaceme Jest 

~ 
wykluczone. Znajdv;i~ u mnie ~a
żdy najwiąks,;y ,„ybor "l\·szellnc.h 
towarów od najtańs.:r.ych do Il&J 

' ,vięcej eleganckica. 
Dziś i w dni następne sprze 

dawać będziemy po nadzwyczaj 
tanich cenach: 
Partyę paletotów rnęzkieh od 

12 1narek. 
~' ubrań mę§ij'kiclt od 

I IS,75 ma.1•ek 
~ .. '-.' ubrai dla chłopakó"..,. i pa 

" letotów po zadziwiająco 
tani eh cenach. 

,. ubra.ń i paletotów 
ehłopców od 3 aarek począw. 
Partya spodni na niedziel~ . 
po 1.95, 2.1f5 4..85, - wa.rtośc 
ich znacznie wyżsy.~. 

Wszelka garderoba de robo 
ty, kaftany i gacie po cenach ba
jec:mie tanich. 
Największy i najtań!is~y !!pecyalny 

skład w Bochum. 

li Bartog, Bochum 
Wł. M. ::Uischkowski. 

UL Obei~emarktstr. i na 25 
ro?:nik ul. Rosen!tr. • 

Bacznośe Rodacy! 
~przedaję n.ai'lepsze „Singera" :maszy

ny do szycia", meble, k.ołQWICe, ta:btic• dla 
firm, na groby~ stęple, oraz nmiej~e tabl;1,
czk,i. na drzwi'. Zabezpieczam od ognia na 
do życie i śmierć, a osobliwiie Towarzy
stwa Sokole od przypadku na ćwiicznli, 
Qra,a dziecd na.i studya i p0,sag. Karla PD
i!lłtowa wystarczy, a przybędw:. 

O awzględnienie prosi 
WALENTY NOWAK, 

Altenessen, Bruckmain:nstr. 9!. 

Ubra,nia 
dla mężezyzn i eblopeów 

J1ażdego kroju i ro~oty 
~--= aprzedaje najtanie,j 

Be· . Cohen, 
Ruhrort., Fabrik 1;tra~9 e nr. 49 

Polska golarnia w Bruckhausen ! 
Paleto ty Szan Rodakom w Druckhauł!len ł okolicy donoszę, iż obją· 

łem od p. Jlarktewlez-. 

interes golarski, 
znajdujący się w Bruckhausen, przy ul. Alfredstr. 2. 

dla. mężezyzn i ehłopeów 
w największym wyborze 

Prócz tego polecam mój 

skład yga 1 papie· . w, Herm. Cohen, 
Ruhror,t, Fabrikstrasse nr. 49 

"\vszystko wyborowy towar. ~ 
Spodziewając się od Szan. Rodaków gorliwego poparcia, kreślę się 

(1-3) z ezacunkiem 

Polecam szan. Rodakom i towarzy
stwom obrazy religijne, oraz narodowe we 
wielkim wyborze. Pieczątki (stemple) tak 
dla towarzystw jako prywatnych osób po
d~ug zamówienia. Wykonuję wszelkie dru
ki jako programy. afis7.e, karty wizytowe i 
inne rzeczy gustowne szybko i tanio. 

Oprawiam najtaniej korony ślubne 
(wieńce) i wiązarki. Mam wielki wybór 
obrazów z muzyką. 

Fabryka ram i zwierciadeł. Hurto
wna i detaliczna sprzedaż. Polecam się 
szczególnie towarzyswom polskiem w ra
zie potrzeby pamiątek; dypkJmów etc .. 

dam ·chczyński 
Gelsenkirchen, ul. ttofstr. nr. 3. 

Zakład spożywczv 

S. Windmtiller, 
Bahnbofstr. 28. Herne, Recklinghausen·Siid, 

Bochumer 129. • 
Poleeam po najtańszych ceIJaclt najlepszy towar: 

Najlepsza mąka pszenna fut 12 fen. 

" " " " 14: " ., „ cesarska „ 1• „ 
Najlepszy makaron do polewki funt 22 „ 
Najlepsze śliwki fw.nt 20 „ 

„ szare mydłe ;, 13 „ 
„ mydło ziarniete „ U „ I 

N ajlepuy tutejszy tłuszcz do krasrienia funt 4.2 fen. 

Smalec pod gwarancyą czysty funt 50 fe11. I I 
Kiełbasa „Plockwurst" funt ~O fea. 

Kiełbasa „Mettwurst", funt 72 fen. 
Najlepsza. margaryua font po 45, 50, 60, 70, 20 fea. 

Najlepi21a kal'ra funt po 70, 80, ~ 1J, 1,00, 1,10 ar. • 

Paradne do~~!~!,yz~ ~0~~~.~kl rabawtae I 
-

POMIESZKANIE 
od dwóch do trzech pokoi jest do wynaję
cia od zaraz lub od 1 listopada, ulica Gra
niczna (Grenzstr.) nr. 44 w Her n e. U-3) 

JOZEP HELIK, skład piwa. 

i w Her e, 
ł- krawiec polski i skład mebli * 

przy ul. No" ej, 
wykonujt1 RJdakom ubrania, paletoty, spodnie itd. 

we własnym 

warsztacie krawieckim, 
ręcząc za dobrą robotę i ti·wałe materye. 

Prócz tego poleca swój bogato zaopatrzony 

~ skład mebli =---~_: 
oraz towary łokciowe: pi1,'kne ma
tel' ye na. suknie, do pościeli, r~~ 
czmki. fartuchy itd. 

Wszyst -; opocenachnajtańszych! 
Swój do swego I Swój do swego ! 

•••• 
1 4Ds&. ś &D 

li Baczność! W A.NNE! Baczność! lt 
I Szanownym Rodakom z Wanne i okolicy podaję I 

do w11;).domości7 iż .z dnir.m pierws~r.(Jo p!'J.ździernika; fi. 
otworzyłam IJ 
Pracownię strojenia i obiera- _ 

Dla kapeluszy D 
po<llu~!~!~!c!!a!. dziecięcych _ 

Ceny umfarkowane. Usługa rzetelna! 
O łaskawe poparcie mego przedsięwzięcia upra.

!zam wszystkie Rodac.zki z Wanne i okolicy. (1-o) 

Pelagia Ofierzyńska 
w Wanne, ul. Karóla (Karlstr.) la. li •• ,„ ..... „.„,~""'Pl~os ... „, ...... ,„ ..... a 

teff mann lsa c · Steele 
Stary papier 

do zttwijania towarow, w większęj ilości 

do nabycia .za bezcen, celem uprzątnięcia.. 

Chausseestr. 7, w pobliżu poczty. 

Najwii:ksze i najtańdze źródle za.kupna 

tewarow emallovvanych, szklanych, parcelanych I żelaz. 
Towary skórzane i kuf erki podróżne 

Na :składai e zawsze 70 do 80 

ognisk (maszyn do goto ania) i pieeów, 
"'as.zyny do prania bardzó tanio! 

Naj\-.iQkszy skład dobr~e odrobioaych 

Mebli i materaców 
i wozików dzieeięeyeh po nadzwyczaj tanich cenach. 

Na życzenie odpłatal Na życzenie odpłata! 

,, Wiarus Polski•', 
BOCHUM. 

Ubrania 
do r b ty 

bjdrj jako!ci, dla wszdkich uwod6w 
= po aoauych tanich cenach 

n abywać mo.foa w skłll dsie irmy 

Her . C eo, 
Fabrikstrasse nr. 49 
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upneatwReiebaballen obok go9cl6aa • zwraca się koszta · . I 
Tfllefo•• ar. •••· Yesł•· . • podróży. napneeiw kołcioła kat&łickiego. 

• 
kapude .,, • . • ooooooooaaaoo • 

parasole najlepiej i najtaniej w największym wyborze. 8 . . I 
• 

Wł„.„ ••rJ11at. • • Paletoty jesienne I •lmowe 
•ajwiclr•ZJ' W,bÓP kapelusz,, e modnej roboty z . kołnierzem pluszowym albo bez po 24, 18t/2 do Hl mrk. 

~ 1119:... t11ko naJtepne 1n.fowe i ugraniczne rabeytaty. -.. • e Paletot, jesienne i zimowe e 
~ Csapkł, krawaą, •tellzna i t, d. po aajtańszych cenach. · • bard~o dobre wzorzyste i w kratki z jedwabną wstawką maj~ce zastąpić I 
·• ftTszelkle reperae7e • • robione podług mia.ry H, 28 do 19'/a mrk. 
: i powlekanie parasoli na życzenie natychmiast we własnym •• •ęzkie ubrania :łakielowe lh 

• 
warsztacie. • • 

Pel8ka a8łapt Polska 111łusa t 
• • z nadzwyczaj dobrych matieryj od 33, 28, 241/a do 12 mrk. 1· ,„ • e Spodnie dla mężezyzn 
·ft • w olbrzymim wyborze po 10, 9, 71/a do 9:5/a mr1r. I 
· ········•:•·· ······ 1• Spodzienki dla dzieci z buk skina, plas za I szewiotu, 1. 

Ludwik Bnm, 
Eolfmga.eae 4. Bochum, Eulengasse 4. 

-- Założone 1885 r. --
poleea;;~~e wie1kim wybor&e po najtaitszych 
ceDach wszelkie instrumenty muzyczne jako t.o: 

skrzypce,cytry ,flety ,klarnety, 
harmonit. f u•tne I do rozeJęaania, 

b~benki. podstawki do nut, 
laseczki taktowe dla dyrygentów, 

wszystkie" gatunki 1irun. jako i wszelkie 
przybory do inst.rument6w. 

Dalej polerJl.Ill wszelkie 

towary tocżone, 
jako: f-1 kl, c, sarnfetlld, laski, ltd. 

Te"·"rf •kórzaae jako: portmonetki, 
t-0rebki do cygar, t.orebki do listów, kuferki 
do podróży, tornistry szk6lne, szelki, paski, 
noże kieezonwe, karty do grania itd. itd. 

Goldfarba tabaka do zażywania. 

Kożuchy 

I 

Józef oski 
w Hrene, 

poleca 

korony ilubne, welony, płer
ielonJ.1 ilubne, broszki, kr•J
ży kl złote i poi:łacane z lan
c• uszkami;-korale prawdziwe 
siekanki, prawdziwe bunzt7n7 
i wiele innych rzeczy. 

F. Józef oski 
w HERNE, 

ul. ,'.B a h n h o f s t r. 52~ 

Nap:E'łWciw Nowej, u.liey. 

Jla~er;,-e sla.dkie w kratki 1 prvat. Pluez na bluzki, O!łtatnle nowełei, 
• nadzwyezaj tanio. e 
I Nowośel na porę jesienną i zimową w takietach i paletotach dam· I 
• skicll, w paletotaeh i sukienkach dla dziewcz2't i dzieri • 

• nadzwyczaj wielki WJll6r I bardzo tanio ! • 

••••••••e•••••••••„••-•••I 
1Szan. Kupcem I Premysłowcnm na o bczyźnle 

polecam najlepsze odleiale 

• • • cyg-ara polskie: • • • 
Kościuszko, Poniatowski, Korfanty, Maryśka, Sokoły, PHancery, Mexico, 

również papierosy Narodowe. 
Noblesy, Sokoły, Trójki i 'rurcfory, oraz tabak~ do zażywania we 

wielkim wyborze. - Przesyłki od 20 mr. - franko. · 

Prailclszek Krajewski w tf attenscbeld, 
hurtowny intieres i gen~ralny Mastępca flrm polskich. 

Recklinghausen-
Kinia ·Lud· 

Kożuchy 
prz~···~ek su·· d 

· kolei • 
' elektr„cznej 

wigstrasse. •-------

·w. Boehumska 72 ul. Boehumerstr. 72. 
Garderoba 

do robotJ, 

Materye 
Majwię.kszy i najzdolniejszy. skład łokciowy w miejscu 

Żakiety 
dla dzieci. 

poleca ja.ko bndzo korzystnie 

I partyę ubrań dla mężczyzn ~:;:;;e 
__ d1_a_„dz-ien_i·-1 Serya III 8 mr. SerYa Il 12 mr. Serya I 15 mr. · ·--na_u_br-au-ie_. ~-· 

Czapki 

Paletoty 
ila chłopców. 

Koszule. 

Pończochy. 

Przy odzie w. 
spodni. 

za sztukę. za sztukę. za sztuk~. 

Wartość zwykła jest podwójna I potrójna. 

· Ubrania &la chłopców ~». na składzie w olbnymim wyborze n ~tnkę 2 50 mr. do naj • 

wi~eejłeleganckioh. 

Do co~~iennego dytku partya paletotów dla mężczyzn, do wyszukania za sztuk~ ó i 6 1u. 
· Patetoty te kosztowały za sztukę 25 i 30 marek. 

W konfekcyi damskiej posiadam wielki wybór i szc3ttgólnie na ten zwracaj~c uwagę, poleeam 

bardz~ tanio: 

Pościel. 

Pierze. 
--------

Puch. 

Firanki. 
·-------

cięZkle długie kołnierze[dla niewiast, ciemne, szare i kolorowe sztuka od 7.50 mr. pocz. Dywany. 
Czarne k~ł~ie-~z~]tdla_Inie_'!!ast od najtańszych do rajwięcej eleganckich wszystkie do- -----

lbrzej odrobione.:_Damskie żakiety czarne i kolorowe najlepsza jakość od 4,50 mr. 
__ -~:"§~~~~~ Damskie paletoty czarne i kolorowe każdej długości od 12 mr. pocz. 

Chodniki. 
:;:ze:. . 

Z« druk, •a'klad f redakcyę od ppwiedzialny A lt to 11 i B r ej s k ~ w Bochum. - Nakladem i czdonkarni Wydawnictwa „Wia rusa Po1skiea:o" w Bochum. 
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Cteiemie pismo ludowe dla Polaków oa obczy~nłe, p1iwięcoae •hriacie oraz sprawom narodowym, politycznym i zarobkowym 

.... -------------------------------------:-------------------------------------------------------~--------------------------------------~· ctitlienułe z. ~em dni p°'w!ąte02.orQh 
Pl':24Jdflrłill kwarłalaa na poczoie i u listow-ylh wynMl 
t' mr. • f-eRv a ~ GdaQszetriem do domu l mr. !le Ian. 
„WHfłlll& P.WU„ :mpi8aov Mł8ł w ~enniku pocet•wym 

uotł 311Bki-em „t. DGlnłsch nr. ł~. 

I lit; 81,1 li llar1 I IJCZJZll I 

Redakcya, J):ru.k&rnia i Kaiqarnia anajduj1it się w Bochum, p:ray wiey Mab&esarstraa&e. - Adr.a: „ Wiaru Polski", .Boohum: 'l'elefe•• ar. 14:1-ł. 

Rodz.lee polsc.y ! Uczcie dzieci swe 

m6:włf, cątać I płsaó po polsku! Nie jest 

Petaldem, kto potomstwu swemu zniem

c•' &lę pozwoli. 

z wypadków uta. 
Po1łosld, że rząd przyi:-0towuje zamach na 

se•łnryum duchowne w Poznaniu, nie 

miłko~. 

Kiedy I(s. Arc~bisJc StaJblewsiki za
;pe:wifle pod •naciskiem wtaid:zy śv.iec:kiej 

P,o~om kleryiklom uczęszczać nai wry
klad'y w nowej akademii w PoZ!001I1iu, :po·
w:stalo ogólne dburzooie w kolach świec
kich i wśród księży. Ogólnie sądwno -
pisze ,,Lech", - że takie ściągatnie klery
ków do al~ad'ełmii o' charakterze wybitnie 
ger.mainizaicyjniyrn i protestajntyza.cyj.tliym 

nie jest bez km:ery. Ze o:baiwy te byly 
slUiszne, p01twierdza obiegająca po Poz.na
n.iu pogłoska, która łartw-01 sprawdzić si~ 
nroże, a którą .,Po'stęp" w następującej 
fonnie podaje: 

Dulilloszą ·narr.: z miasta, iż ro.zchodzą 
sic; p.oglosiki, że tutejsze seminaryum du
cholwtie ma być zniesione, a przylączp111e 
do niemieckiej akademii. Obeoni profeso
rowtie przy seminaryum mają być prz1Y
łą,cząłi, jako prof esorey teologii, gdryż oso 
bny fakultet przy aikede:mii ma być utwo
rronry. Ile tai pogtlosika zawiera J)ral\\rdry ·w 
sobie, inie chcemy przesądzać, że to jest 
praginieniem hakattysityczp'etl1l, to więcej, 
jak pewno. w !każdym razie sądzimy, że 
tak waJżna sprniwa musiafaby się o'prze6 
o Rzym, a talm Tia.pewnlQI na nią by się nie 
Zgx)dZIOłnO. 

.w Rosyi strejk kolejowy stał się ogólnym. 

Na wszystkich liniach kolejowy.~h 
środkowej Rosyi ustaJl ruch kolełOIWy zu. 
i>ełnie wskutek streJku kolejarzy, <lb któ
rego przyl<tcz.yli się tak.ie robotnicy porto
Wi w Petersburg'U. ROlbotnicy domagają 
'Sie praw polityczny.eh i skrócenia czasu 
Pracy, który trwa obeclnie na kolejach ro
sy}skich J 6 giodlzin ,dziennie. 

Telegramy~ 
P e t e r s b u r g. Donoszą, ż.'e jest 

rzeczą postanowioną, ii Włtte obejmie 
1>1'zewodnictwo w nowym rosyjskim gabi
necie ministeryalnym. 

Peters b ur g. Jeńców swych z Ja
Po1ii przewiezie Rosya na wt~nych okrę
tacll. - Jak wiadomo starały się o prze~ 
Wóz tliemieckle towarzystwa dla żeglugi 
lllOrskiej. 

M a d r y t. Przyjęcie Loubet'a w Hi
szpanii jest nader serdeczne. Ludność wi· 
ta Prezydenta Francyi z wielkim zapałem. 
We wtorek brał Loubet z królem Alfonsem 
udział w przeglądzie wojsk w obozie Ca
rabanchel. 

Z w rot na Ślązku 
W\Skutek świetnego ZJwycięstwai B.ollaków 
w I<artowi,ckiem jest starn{)IWiczy. W "Ka
·tonku" .powiał jakby ciepty wiatr wio
s~niny. Widocmem jest, że zwycięstwo 
PnlSkie uwo~nilo "I(atolika" rnz n~ zarw
·sze z Więzów centrowych. Zdaje się, jak 
b~ ,,l(atolikowi" spa<ll z serca ciężki ka
~leń, któryj go przygniafat Redaktorzy 
cieszą się, że mog-ą być sohą i illać \ViYraz 

przepełniającym serce ai tak1 dłll'g,01 Uu
miiQłnym uczuciom narodowym. 

Po latach ·pGlityk01wa1nia, paiktOlWania 
i chodzQnia w kompromisach, które tyllkQ 
osładziala cicha ale pożyteczna praca moi.. 
że teraz „I(at°'Iik" grać w otwa:rte karty. 

Pierwsi to zrozumieli rnie'Cla\vni sprzry
mierzeńcy a n,a pra:w1dę starz,y p:rzeciWini
cy, tiol jest hakatyści ceintrowi, z którymi 
„I(aitolik" od lait kilkunastu zaciętą, raz 
ja!Wlną, drugi raz mniej otwairtą prowadzil 
wakkę. 

Berlińska cc::mtrowa ,,Germania" z po 
wlOdu zwycięstwa w I(aitow.-Zalbrskiem 

otrzymafai od „syna liudu <gónnoślązkiego"' 
koresporndencyę, którą oglasza w nume
rze 241. Ten syn "ludu polskiego" jest 
przyjadeilem germruniza.cyi, prawdlopodo
bnie sam jęst czY1ninym i gorliwym; genma
inizaitorem. Opisuje o'Il! mniej więcej tak 
stosunki lud't.1 polskiego: 

Oddanie polskiej 1kia!rtlki wyborczej nie 
zmieruai jeszcze "Wyborcy talk, żeby on 
staJ się wietkopolakiem, żeby: czuł 1niechęć 
do ITTiemiecJkiej kultury i do niemieckiegd 
języka. Oómoślązak .czuje się zawsze 
Pmsalkiem, wiemyrm zwi0lem111ikie:m prus
kiego domu królewskiego. Pod.czas kul
turkamfu hY!l więcej katolikiem niż Polar 
kiettn i dlllaj tego wybierał do centrum. 

Gómo'§ląmk nie jest wrogiem niem
czymy i języka, 111iemieckieg<>•, ucz:y go się, 
gdzie może, a swój język polski oj.czysty 
zaniedlbuje oo d'o poprawnego czytalnia. i 
pisania bez wyrzutu sumieniai. 

Po wiyjlciu ze szikoJYi inęic'zyźni je
)dlm:k pOl\VQ1i porzucaJą jęr~yk niernioclki, 
oo starsi mówią po polsku,, więc przy;ktad 

.ctawają. Wogóle chłopcy .gorzej się u
czą po. nienniecku i łatwiej mówią Pol pol
sku, 1niż dziewcz.y;ni}'. 

Mloda dziewczyma gdy mai po ra:.z 
pierwszy modny kapelusz na rglowie, i po 
rzud strój inarodawy, wtedy dla polsko
ści jest na zawsze straiconą. 

I(orespoodent "Germamii" cieszlył się 
z te'g0i, jak po. wsiaich przemysłowych 
dzierwczyny są przychy~ne inieimczyźnie. 
Oómo1ślązkie łmbiety najgprliwiei pielę
ginują język niemiecki, w~óle niemczyz11ę 
- talk w.ola :korespondent. 

W roiclzinie mają kobiety nal}większy 
wplyw. Ody po po1lsku czujący mężieziy
zna ·nże11i się z, taiką dlziewcz:y;ną, wtedy 
dzieci nie uslysz.ą ,odi matki ani srow!a pol
skiego. Zara:z od PoC'Zątku maJtki uczą 
.dzieci P)O' niemiecku, bo mówią, że w s~o
Je im będzie łatwiej. 

Narjwiększa przeszkoda dlai ruchu pol
skiego jest, że braik mu kobiet, matek, iktó
reby sanne ko-chaly języik polski i wply,
waJy w tej myśli na swoje otoczenie. T() 
ma ,niek()lrzystne ·zmaczenie d'llaJ .sprawy pol
skiej 1nai 06rinym ŚląZlku, powiada tra&nic 
kor.esipondent-germa1nizator. 

Wedtug zasady : I( to ma mlodziei 
~dzieci), ma ·przyszlość w ręku, niemczy
zna1 na Górnym Slązku m01glaby się spo
dziewać wszelkiego z.w,ycięstwia, a pi:::i,lska 
siprawa maro nadziei by rniarla. 

Bytomski „I(atolik" - taik pisze kore
spoindein t „Germamii" - zalC'zął dla tego· p-0 
dchu, lecz rozumnie pracować, co było 
d!la niemcz.y.my o wiele niebezpieczniej, 

,niż wszelkie krzyki radykailrnych p{))lskich 
gazet. 

„I(ato11ik" był od dziesiąte!k lat niaj
moCJ1iejszą Podporą pnlskości na Oónnym 
Slązn<u. 

W swoi·ch czytelnikach staral się roz
budzać i podtrzymywać miloś1ć i p.rzry
wiązamie do języka i do obyczajów. W 
tym celu zwrócił się oo rodzinry, dio matek, 
które ciągle napomina~. że 1najświętsz,ym 
ich obOM'iązkiem jest 1nauczatnie dzieci poJ
skieJ&Q lCzytania i pisamia. 

Opowiadając '-01 przeszłoŚci „I(ato:lik" 
umiał, pielęgnowiać polskie poczucie naro 
dowe i systematycmie niweczył \VJ)ltYj\v 

niemieckiej szkoty. 
O „l\atolika" 1 IO ży.w10tne słowial1skie 

poczucie 1narodawe rozbiła się pruska sztu
ka rządzenia. 

(Am 11I(alclik" und <le'm zahein slavi
sche!n Nationalbewustsein ist die preussi
sche Staatsikrnnst zu Scha1rnden gew()lrde.n)". 

Nastiępnie r.Ozwoozi się looreis.poodlent 
,,Gerol(anii" jeszcze o telm, że „I(rutolik" 
przedewszystkiem stairal się zdoib-yt rn
dz'1ll1ę dla polskoś.ci w cichej prncy, bo1 to 
jest rzeczą najważniejszą itd. 

Tyle „Oermarnia". „I(atoJlik", sprosto:
waiwszy w 1przypiskacb niektóre myJine u~ 
wagi centrowego giennanriz:aitor.a, w k-0ńcu 
tak pisze: 

Poidailiśmy kore!SlpDinidetncyę „Germa
nii" d!lateg()I, aby nasi sza1nowni czyte!lmi
cy i zwOilerunicy się dowiedzieli z ust nie
przryja.cieła, gennaniz.aitona, kto dotąd' z.wY
ciężyl w walce z gennaniz•a ·cy.ą, w walce 
z rządem pruskim i jegio sztutką rząd!zenia. 

Zwyciężył z Bogiem lud polski, <J ile 
posiada żywe poczucie .na11c00we. 

Zwydężył z ludem polskim, z Siwoimi 
cztytełnilkarni t2lkże "Kaitołik", iaik tOI p;rzy
znaiwają 1112.'Si gerttnainizatorscy p.rzeciwmi„ 
cy. 

Dziękujmy 8-0gu za to, że ms. dotąd 
zacholwał przed gennanizac1Yą. Prośmy 
go o tnowe sily w tej strasZ1J1ej w~lce z 
germanizacyą. Bądlźmy ·di'u'1111Ili, że zno,bi
liśmy w. nieslyichainie trudnyieh warun
kacll, co1 bylo moiilna. 

Brzedewsz.ystkiem jednak pamięMj
my że daileko więcej należy zrOlbić, aiby lud 
polski (i slowiańsiki) 111a Srlązku obronić 
przed z.łniettnczemiem, które się sprzeciwia 
praWU' hoskiemu prz1y,rddz()łl'Lemu i nad
P rzy:rodlWJl emu. 

Usilnie prosimy naisziy.ch sza11101wny.ch 
czytelników, aby z wszelikich sil~ cale:m 
sercem i całą <l!uszą razem z nami praco.. 
wali dla. polskiego języka, ucz1yli gp wszę
dzie, szereyli ducha polskiego, agitowali 
za spraiwą polsiką. 

Sława wszystkim, jeżeli obronimy i 
zdobędziemy Ślązk ! 

Powyższym wywioidom „Katolika" tyl
im sz.cZierze przykla1Sną,ć m01żłna. J atkkol
wiek mie-Iiśmy ża•l ido teJgo• p~sma, że po u
two.rzeniu narodowej orgainizacyi wy,bp:r
czej jesz·cze trzymało się w iQdwiodzic., za„ 
miast stanąć na czele ruchu narodowego i 
po;wieść g10i wstęp1nyrm bojem doi zwyicię
stwai, mimo• to dalecy jesteśmy od zaipo
znaiwainia, zaslu1g „I(aitolika" i jegQi redak
torów;. Jak uciążliwą ,byla ich praca, i ile. 
wytężenia sil umyslowy,c\h1 i fizy.czny ::h 
potrzeba tyło, za1nim wogóle ktoś pomy
ślał o mo·żliwości zdabycia Slązka dla I(o
la po1lskiego, najlepiej zrozumie ten, kto w 
podobnie trudnych warunkach p·raC<Jwal 
wśród Polaików na obczyźnie. Zwycię
stwo w I(atmvicach, to żniwo z.aisi ewów 
rzuccinych przez „I(atolikia". Ody siew 
d/ojrzewa1l a „I(atolik" czekał, aż WSZiYSt-

. kie klosy do-jrzeją,, wystąpili z pośród wy
chowańców jego iiniwiarze i sprzątnęli to, 
co byfo dojrzałe. Cala Polska bije im ~sJu
szn.ie oklaski, a~e Judzie bezstl'O•nini, nie uj
mując zasfog żniwiarzom. i siewcom od
dają, c.o· im się należy, . . 

Teraz, gdy klosy dojrza~e szczęśliwi\! 
w.niesiono do gumna, 111iech wszys.cy bracia 
nasi na Slązku zajmą się zorainiem rozle
glych jeszcze narodowych ugorów, aiby za 
3 lata, kiedy będziemy mieli ogólne wybo
ry do parlamentu, żniWIO polskie było je
szcze <Jbfitsze, aby przedwmicy rnam nie 
7)albrn1i alni jednego Si11opka p-ołskiej psze
nicy. 

O szerzeniu oś wiaty przez 
01 ganizacye 

wyglosił p. St. Pieniężny na zebrłlli 
Tow. PrzemyS1lowiego w Pb'bied:ziskac• 
wyklad ze wszech miar godn.y uwagi: 

Nasze Toiw. m<iJ cel bardzo szlachetJJy 
i to 111ajprzód szerze111ie oświarty przez od ... 
czyiy, wykłady, wymianę zicllań, wzajemnt. 
się po'Uieza1nie i korzystanie . z biblioteki. 
Jakim skarbem Jest oświata, pajlepiej usą
dlzić umie ten, kto przez czytanie, OOC*· 
wanie z. różnymi ludźmi, uczęsz.czamie na 
wyiklaidy i odczyty umysl swój wzboga:c.a. 
Na zaswkojenie potrzeb codzieinny.ch, na 
utrzymainie żylCia (naszego wtrzebna. je$' 
praca, ai bed'zi'e ona lepszą i korzystntiej--1 
szą w miarę nais!Zej oś.wiaity. W ciężkici' 
wairunkach, w ja!kich (llboonie żyjemy, da 
nam st.lalnowczo przoewaigę o~wiata-. Inr 
więcej kto oświaty posiada, tern łatwiej d.i 
wbie dzisiaj radę ma świecie. Mojem z<la
niem jest to talk pe'\Vlle ialk 2 raz.y 2 jest 4. 
Czyż tnie jest obowiązkiem każdego rze
mieśbnikai przez należenie dlo Tow. Prz. jak 
najwięcej szukać oświaty. A czy nie grze
szy pnzeiciw swemu svolec21eństwu kaMy. 
.kto mając wyżisze wykszta.kenie, nie na
leży do Tdwt Prz. i nie dzieli się ze sWOił\ 
wiedzą ze swymi braćmi? Brak oświatY. 
u nas Pa!nowie i ieszieze raz brak oświaty! 
Malo ktJO z rzemieślników otrzymał lepsze 
wtyiksztalcenie szkolne lub zaiwodowe, n·Mi 
tern cierpi nasze rzemioslo det dla1wna. 

(Cierpi także i spóleczeństwo nasze 
~·lada1ące się z ludzi ciemnyich, którzy ni• 
zm.aj.ąc sami diziejów swe.glo nairodu i ni• 
maij.ąc wprarwry oo zbijatnia błędtt:tyx;h zapa„ 
trywań ami o<lpowiedlniej ddwagi pozwa
lają na to, że 'Pierw szyi lepszy chtyste!k ha„ 
katysty.c2m:y szarpie bezkarnie w 01t:ocze·
niu Polaków p~eslatwne dJzieje na.is.ze. Na 
oowbd! pan St. P. przytacza następujące 
zcltarzooie: 

Jest zebranych killku painów, pomic
dzy nimi jeden z naszy,ch na1serd'eczniej
SZYich. I praiwi im taikże jak .za polskick 
cz.aOOw bito na snopkaich, jaikie bójki byily 
pośród szlachtą, jak rzemi<Yslo bylo zamie
ctibane, ialka bieda bylai w kraju, }aki lucf 
bY'l ciem)n:y a sla'Wi · swoich! rycerzy. 1 
nikt z O'beany'Ch mu buzi nie z:aJm.knie i 
praiwie mu wierzą. A czemu? Bo ci PP, 
nie są czlonkami Tuw. Prz., nie korzysta„ 
ją z biblioteki, nie slyszą odiczyt&w, saimł 
ich nie wygłaszają, przez, w 1J1ie ma.ją od· 
wagi pub.licznie przemawiać. Odlyby tli~ 
tak, tolby mu powiedzieli, że u nas byl raj 
w stósuniku oo innych państw~ gdzie ;:-hro
plo:m przerzyinaino1 brzuchy, aby sobie w 
nich rnogi grzać, że u młJS kupiec mógl spo
kojrnie jech\ać, a mie pPtrzebowal Się Z•bó 
jeckim ryieerzom op.lacat, że moglo się 
rzemidslo na zachodzie rozv;ijać, bo je 
przodlrowic. nasi piersiami swemi zaista . 
wiali, wstrzymując najazdyj Turków i T~
tarów, i gdyby nie byl Jain Sobieski pcd 
Wieooiem Turków pobil, ci byliby pewnie 
temu wrych\via1-01llemu rzelmio slu koniec po
łożyli, że ktoś kazał umyŚLnie bić żela7Jne 
talary i pos.lał z nimi swoich ludzi do Pof
ski, aby je niby wymieniaUi za masze pie
niądze a sv:o)e żelazne nam zostawiali że
śmy SO !lt prędzej mieli konstytucy~ ni:ł 
injne narodiy, że osta1Inią ciotę w. Magde
burgu ina stosie spalili. Talk, m.uwródć trze
ba. Lecz Vv przódy pójdź' bracie i bądź 
~lo~iem To w., przeczytaj bibliotekę ra2 
i drugi, bywaj nru zebramia1Ch i wyklladach4 
s.a.m miewaj odczyty, ćwicz się w mówie
niu pu1bliCZ111em, abyś mógł bronić siebie i 
sP6leczeństwa, gdy zajdzie tego potm.eiba, 
pokaiżesz przez to, żeś nie jest sołlkiern i 
d,b'Znasz uczucia, że speł\niasz obowiązek 
Obywatelski i poczujesz sie um~lqwo 
wyższyrm od wszystkich, którzy zawszJ. 



"41a Tmra'rZ3tstwa slo'U:a kryty.kf ?Halą ~ i 
:powiesz, ~e warto być czblkient Towa• 
rzrystwa. 

Polaey na obezyźnie. 

·-ł Scbamflorst. Wiec „Związku P()Jla-
1<'6w" WJ Scha:mh.orst, odJbyl się 22 paź
·dzieriniika br. Wiec o'Uworz,ył p. Tomasz 
l(opeć pieśnią „l(to się w opiekę". Na 
przewod!niczącego wieca I>O'WU!_łał •pt. Józe
fa Prada, nai sekretarza p. fana Barańskie
go,, na law.nj:k;ów pp. Michala Smelktalę i 
Jakóba Waiszkiewicza. PrzewOOiniczącY1 
udzielil głosu p. Andrzejowi Pietrzakowi z 
Ł•ndenhorst. Mów1c.~ rozwodzil się sze-
110k0i nad polożeiniem Polaków w Niem
czech, mówił o wychow,aniu dzieci pol
skich i o opiece duichownej wśród Polaków 
nai obcz,yź·nie i o Rodaikaich w Ameryce i 
prosit R()ICiaków w Scharnhorst, aby tylko 
we w)tasne sily ufali. W końcu wyikazal 
mówiea md'ainia „Związiku Plolaikówl w 
Niemczech" i przeczytal ustawy wzy,wa
jąc, a!bY! Rodaicy jalk jede111 mąż wstępo
waJi dlo „Związku Polaków", ChiO'ciaż ma
la Iiczba wiecowników1 się zebrala, rna 
czlolllków zglosilo się 10 Rodaków. Mę
żem -miufania ,.Z. P. w N." zostal Ołbrany 
p. J. Bara.fiski, Wambelerholz, Kok~nie 48a. 
U niergp mogą się .Rodacy zglasmć na 
członków. Przemawiał jesz,cze przewo
dnkzący, wieca i zad1ęcając, aby Rodacy 
wsteporwa'1i do ruaszei orgainiz~cyi polity
cmej. P. Czerwiński skarżyl się na.i opie
kę duchowną i żailil się, że tak mato nabo
żeństw w poisk'im języku . się odbywa. 
Przemawiali jeszcze pp. T!Qm. Kbpeć, Wa
sZJkiewicz, Pawlik i Wasiński. Do komi
tetu dfa spr.aJw opieki duchow.nej zostaii 
wybnaini: fan Czerwińsiki, Mkha~ Pawlik, 
Wawirzyin :wasiński. Przem.Rwial jesz1cze 
p. And. Pietrzaik z Lindefnhorst, któryi diZię
kowail wieoownikom za ich prace i pro
sil, aby w. pracy nie usta.rwali, tylko aiby 
się lączyli w tow.airzy1stwaich, „SokK>laich", 
MZwiąziku Polaków" i „Zjedln. ztaiw. pol.", 
UJt4kać zaś trzeba niemiedkkh „feraiinów" 
,,fe:rbalłlldów". Wiec za.koń•crono pieŚl11ią 
,,Serdeczlna matko". 

Wlecownik. 

Rohlinghausen. Nie mai prawie 1kr.ainy 
i nie mai pr.arwie' ludu, gdzieby 111ie bylo łez 
ńasZych i trudu. Od tych stów z.acząl do 
.uas przemówienie swoje jedetn z Rodaków, 
zachęcając nas do wytrw,aJniai p.rzy sztain„ 
dairze naJ10;dowym i religijnym. Naparrni
.nial .Rodziców, aby dzia:twe :na dlobry.ch 
Potłków wychowafi, gdyż zniemcz,ooei po
kolenie poiskie, przestanie bYć katoli
ckiem, pój<l'Zie w. socyalisty. Tutaj zwró-

Panna do lowarzysfwa. 

(72) 

Powt~ Ksawerą• a Meota,ł•~ 
0'2Qg4' tltaca. 

(ełątr dalsz,y}. 

. - Nai co? 
- Nai moje żądanie wyipuszczea1:a 

1nai wolność pa.ina de Chiaimnis. 
- OdpowLedź moja zależeć będzie oo 

rezultatu 1J1aiszej 'podróży db Morfulntaiine~ 
Na te~ daj pan jakie szcz,ególy o d21te
dlm, •któreigo akt uro<lizeniai przysłałieś pan 
nutie... I ' ' !' ~ ~ : 

- Mogę tylko· p-owtórz:yć p~u to, 
·co mówń.lem ma .-pioczątiku naszej rozmffiVY. 
Nie wi'em nawet, czy to d.ziiecko żyje ie
szezie„. Jedynla osdbai, mogąca dać oo do 
tego dbjaśIIJiooia, w, NowYJm Y0111ku ... za
gro'ż.ooo śmier-c.1ą. 

- Co za P-owód mógl skl()lnić hrabi~„ 
go de Vam<lains do WJYlCh~amiai zdala 
'()d siebie swej lega~nej córki, o której u~ 
rodizeniu nnkt nie wi~dztal. 

.__ Pytas1' mnie pan Q injemini:.Cę, któ
ra? •nie do mnie należy i której ·nie mam 
prawa wyja'Wtlć.„ W1ie<lz pan ty!Jko, l:e 
jedynym celem mepJQ1 życia jest od'szuka
mie tego dziecka ŻyWego L'Ub Utna!rleigQ\, 
i rozświecenie wtedy a:.emności, jakiemt 
jego egzystencya umyślnie otoczoną zo
"$tałai. 

ZaledWiie Gilbert skoń.c.zYi te srowa~ 
k iedy zapuikainio do drmvi. 

- Proszę wejść! - rze\kil pr-Okurator. 
Szief bevpieczeństwa wszedł, at zaca.z 

tJioi inim sędzia śledczy. 
· Wezwalem was paino:wlte dla ważnej 

trardzo spra\ViY, - rzelkl prdlmrator. -
Jak stloi sza:nowfny kolego si>rawai zibro
..dni na: uliqy OaractLere? 

P.ain Oailtńer; . · spoirz~~--~ ,dokrorai Gil
berta. ..... 1.-.._._ · .1 ... ~. !' . .t~.ltLIWM 

cli sie _móvrca sza;ególmej do matek Po'-:-· 
lek, ponieważ Qne w tym W'Zi'led:zie ~le
piej praoow.ać mogą, bo mątr którego po
winnością jest pracować na chleb powsze
dni, nie ma tyle czasu1, aby mógl tego do
pilnować. A więc wy, matki PP:lki, ,p0win
nyście być stróżami waszych <lzieci, wy
starać się winniście, aby zostaiły na. gor.
liv.."Ydh Polaków wychowarrte. Niech slo
wa te nie przebrzmią beZ\O!Wocownie, niech 
nie będą grochem rzuwnry:m o ściajnę, ale 
niech każda matka S()bie powie: już ja te
go dopilnuję, że moje dzieci będą umiały 
po polsku czytać i pisać. Talka maik~ lnie 
pożałuje teg{)I, bo w przyszl()ści będzie 
miafa, pociechę z takiego •dziecka, 1które jej 
będzie wdzięcz.ne za to, że w;ychloiwalaJ je 
na Po.laka. Nieje<le'Il, iktóry to b~dzie czy
tail, nie będzie wiedział, gdzie tD bylo. Oto 
w <lniu 8 J}aździemika urządlzHiśmy zaiba
wę, z której czysty zysik byl obróoo1ny na 
lwściół, dokł>adniej illa k-0\nfesyqnail, który 
POilacy na pamiątkę Misyi zeszlo·~o· cZl!l.cj 
do kośdola tutejszego sprawili a jeszcze 
go nie zapłacili. W zaibawie tej wpr.a
wdzie dużo Rod.alków wzięło udział, ale na 
tylu Polaków, oo tuta~ w naszej miejsoo
wości miesvkają, tO' 111„nżna powieldzieć, że 
jeszcze mato bylo. 

Jeżeli się ddklad1niej przypatrzy:my, to 
widzimy zaiwsze jed!ny;ch i ty.eh siamy,ch 
Rodaków, którzy ·bądź to w ti(}w.a1rz.y
stwach lub też i1nnych sprawa1ch cz.yinny 
udzial biorą. Dla reszty, ai niestety więk
szej części Rodaków, to tak, jakby ich to 
nic nie obcholdziro. U niah na cele <llo'bro
czyl1i!1e nie nna trojaka, u nich cięiiki czais, 
ale gdy się bliżej przypiatrz.ymY,, tot nai roz 
maite niepotrzebne. rz.ec2'Jy się u nich 
trojak znajdzie. Ody mu wspomnisz, o 
pol'skiej gaz.ecie, toi 01n PQ:Wie, że P!O' pplsku 
czytać inie umie, bo się w szkole nie uczy!, 
ale ma niemiecką, tę potralfi lepiej cz,ytać. 
Ale przysłuchaj się bliżej, a przeko111asz 
się, że to czytanie talk mu idzie, jakby ta
cziką po igrodzfo jec!haif. Smutny to objaJW 
~.dacy l Czyje ·chwalicie, btoi swie1go nie 
2111.ade! Jalk już wspomniailem, dużo Ro
d'alków brało w zaibaiwie udzial, i oi do.pO'
mogli swoim groszem doi 1pokryciai ko
sztów za konfesyoo.a:t, którY: w póŹJniejsze 
lata iesz,cze będizie świa<llczyl o· ich ofiair
rroś.ci. W SZlY\Stkim skła<lamyi Bóg zapłać! 
Ks. probosz.cz ba:!1dlzo si~ ucieszył, gdty
śmy mu czysty dochód! z, zaJba~ wręczyli 
w sumie 156,85 mr., i kto byl n.a vabarwie 
to mógł widzieć, że ks. prob. bairdzo si~ 
cieszyl, że my Polacy wiertnie sto•imy przy 
sztandarze re·ligij111ym1. K()ITTfesyanal ten 
kosztoiwal 730 mr., a 509,11 mr. <lto'ty,chczas 
zapfa.oooo, pozostaje ·zatem jeszcze idlo ,za
plaicenia 22D,89 mr. Ks. prob. mówil, że 
jeżeli iby nam 2Ja dużo by(toi, toby on te 
koszta pokryl, ale ja myślę, że kiedy si~ 

- Możesz pan mówJ:ć - rzekł pro
ku raf.or, zrozumiaiws·zy td nieme 'Zapyta:
niie. - Pa.Il' doktór Giłbert... On ro prze~ 

slal 1nam akt urodizc,riiia: córkł hrabiego 
Maiksymilia1rtai de Vaind~ns. 

Sędziia. i sze.f BezPll.eczeństwai cieikia·
me S>Polrzeli na starca,, poczem pall1 OaJ
ti-er od·powi edxral: 

- Sledztwio pr.a/Wfle ukończone. 
- Wy<lobyleś pan przyzlflanie od pa-

na RauDa idle Chalhilns? 
- Bytn.ajmniej„. Zaprzecza wszyst"' 

kim zarzucain:ym 1r.u fruktom i walczy 7.i 
o'CZYWiistoiścią z energią 111ięl oo uwi,eirz·e,.. 
nfu'... Utrzymuje, że padl ofi'3Jrą jakJiejś 
fatabności... A1bo ten mtOOiz•eruec jest ło
trem nad wiek z.atwiairdizialym, albo też 
m·1rooi oskairżający:ch go pororów, jest 111ie 
wliilll1ym. Tego ostatniego jed!naik llliepo
dobna prz111puścić.„ 

- Być mdż,e ... _· oorzekl prokurnt-Or 
.Rz.e~zypospoliiej. Potem plOd'czas gidy 
sędzia i szef Be'Zpieczeńistwa zantJiooiaJi 
spojrz·e,n11a zdzhvhenia, mówił dalej: 

- Pa11' doktór GHlbert idziwtne in; o
])OIWiedlziail rzeczy, taikiiej 1natury, że do
zwalają wiierzyć w nieiwiirurność oskairżoa1a 
go... .Raul de ChaJ.Lins mógł paść ofilarą, 
inikczemniy,ch machinacyj jaikiegoś Zotra 
zamierzającego: go zgubić. 

-- Al~ to in1e tn-0!ż:rłW1e, dworu, u 
Raul de Challms zd'Olai wyJaJśinfć, jakim 
spośobem i przez kogo zostalo idlolloo.tiattle 
-pods tatw>i en ie truim n YI 1naipe l1ni 0inej zitemi.ą, 
w mi,ejsce zawierającej zwlok.i... Dopóki 
tego wyjaśnienia mie~ 111ie będę, pp:partegQ 
ruiezio1temi dowodami•, u:wiażaJć będę za.w.., 
sze Raula de C'hailnuns za tego, który otruł 
swego wuja i usunąl cilaill()I dla! usWli,ęcia 
zarazem śladów truidzn.y ... 

- ZwldkA są mailezf.lome... - rrekł 
prokurator Rzeczypo~litef. 

Słowa te, wypowiedztane 'S~, 

mra: nazywać, te to Nacy sprawmr tv td 
my Pólacy wszystkie koszta pa'.luyjemy._, 

• Wszystkim amatorom i tym, którzy sprze .. 
daiżą kairt się · zajmow1ali, a tak samo J 6'.te
fO!Wi Hadryaoowi, który swoim <l!atkiem 
przycziynił się dużo do porWiQkszenia su·
myD skladamy serdec11ne Bóg zaipłać ! 

My Polacy na dbcz!yźnie i „Wiaruso
wi Polskiemu" wfo\niśmy; być wdlzięczni 
za jego praicę d-Ha 1nas wychodźc6wt i po
piera~~ to pismo na każdym krolku. A 
więc górą „Wiarus Polski". 

Komitet. 

Altenessen. W niedzielę, <linia. 22 bm. 
o g-0dz. 4.Yi po pol. odbył się tutaj wiec 
„Związku Po'laków". Wiec zagiail p. A. 
Walif1ski pp cl11wa'1eniem Pana Boga i zia
śpiewaniem jednej zwrotki pieś!ni „l(to się 
w opiekę". Naistępnie p, A. Waliński za
prop<:inowal na P,rzew()ldlniczącego wieca 
p. J. Lotka., który powo~al dloi piórai p. M. 
Wa&ielews:kiego z Karnap. Jakiof pier
w:szemu mów.cy udzielił. •przewodlniczący 
p. J. Lork głosu p. Pr. Nowaikowi Z' Laar, 
który w bardzo d-0ibitrny sJ}Olsób i w bard'zo 
gorących slowaich do obecnych przemówił 
dawszy krótki plOlgląd ,na historyę po,1-
ską, wy1ka1zal przyczynry wiychodlźowa pol
skiego nai obczyznę. Dalej wykazaf mó
waa daiw111iejszą świetność .narodu polskie
go a zarazem wskazalł inaJ dobrodu'szność 
przodków naszych, którn to dldbro.dusz
ność st.ala się jedną z przyczyin (naszego 
'Ci'zisieiszegOI p:O lożeinia. Biorąc przyklaldy 
z życia wskazal mówaa .nai ciąiglą hecę ha
katys~ycznyteh i ceintrowychl bfa:t6w, za
o'hęcał do 1oświaity. Ubol'ewal też nad tern, 
że znajdują się jeszcze rodzice P!Ofaicy, 
którz.y oddają swe dzieci <l'oi 1niem1e.ckich 
Z\aik1la<lów wychowawczych. Galnil także 
malżeństw1ai miesz21ne przyto-czywszy 
przytem prawdziwe zctiairzemia z życia. 

Na·stępnie p. W. Nowaik z Altenessen 
przemarwii.ał w spr.awiel opieki diucrn0iwmej, 
ws.kazial ina smutne stosuntki w tutejszej 
miejscowości p:od' tym wz.gl~em panują
ce, uichęcal w gorących stowrach do wstę
powania dl::> to1warzystw po•lskich, i ws~o
mn.ial kHkai słowy o wyborach inai Slązku i 
wzniósł przytem toast .na cześć Rodalków 
w l(atowiC'ko1-Zrubrskiem oraiz dlai ich po
sfa1. 

P. J. Dottnbrowski z Altenessern prze
mówił w sprawie opieki duchownej, w któ
rej bo sprawie przemaiwiaili także p. A. Wa
liński i przewooniczący wieca p. J. Lorek. 

P. J. Przy.bylSlki z Altenessetn dzięko
wa~ .Rodaikom za gorliwą pracę a,gitaicyjną 
przy o'statnich wylxnia.:ch do parlameintii 
i zachęcał, alby R()dacy pO'Zlostali i nadał 
wiemi sprawfo 1rnrooowej. Naistępnie 
przystąpiono do uzupel·nienia komitetu 

sprawiły wrażenie gwałilol\Vnego ud-erze
n[a elektryczności. 

- Zrraile.izidne ! - powtórzył zdun11a
ny sędlzfa śledczy. 

- Talk. 
· - Przez kogu? 

- Prz·ez p.ana dloikto.ra U1dbe.rta. 
I proJru rator Rzec'ZYJ>OSP'I01itej powtó 

rzyil to, · ,cai mu Gilbert opowiedlz.ilal. 
- Istotnie - rzekł szef Bez·I>ie:.cteń

stwa po WYiSluchairuiu opowiadainiai - jest 
to j0kaś taJemnica, którą zgłębić n0!leży, 
i która może wyjść na korzyść pana de 
ChaJlliins. 

- Cóż v.t ee robdć nta1111iY? - z311>y
tal s~di7J1a. 

- Z(traz pamu powiem ... 
!Prokurator RzooczyJ)()ISpolitej miiial 

za1eząć mówić, gdy 21aainmsow:aoo dbkto
rar lvos. 

Lekairz sądowy fry1l czlowiekiem pięć
dziesięciu lat wieku, ookohw!iek sitwi1eją
cym, fiZ()rtiO'mii do na}wyższego stop,nia 

'inteligentnej; - wszool 'elbl gabinetu, U!klo 
ndl się zebrairrym ow1bom i zwrok swói 
utkwił w Gilbercie. 

Ten .nie był w st3llllie ukryć wrariooia. 
;.- Kocham:y doktorze - rzekl pro

kur.a.tor Rzea'ZyposJ)OHtej - ka2aleim pama 
prosić <iła bard'zo waŻ\Ilej rzec-z.y„. Za
mozą pruna cl\QI Morflonta.'ne, gd'zJe dlepeł
lnisz pain sądowego spraiwdz.eniai w mue
sz.lraniu pańskiego kolegt paam, dlokrora 
Gilberta, którego mam honor panu przed
stawić. 

Znowu lekarz sądO'W'y wlepi~ przeali
klwe swe oczy w twarz ca:fowieka', któ
reg~ mu prz.edstaw1iOłt)() t zadrżail z kole~. 

- Ależ nie myle się! - zi,aW10la~ na
gle. - Wlosy złiiel.aity, twar2' schudla 
lecz rysy zawsze też same! m.am pana. i 
to OOda(Wjoo• ! Razem sluchaMmy llrursów 
Wl Eoote de M-eciecine... Raizem zostaliśmy 

miejscowego dla spra~v npi~i duc~11tJ„ . -
do którego tr1 kamitetu W·tnieJsce ust~. 
cych ,czJonków W. Nowak.al i p. J. ~ 
bylskiego obrnno p. Fbwla Pospieaha i I'). 
Józefa Morczyr1skiego. P. W. Sz~ 
wfak prowstal mada! w komitecie. Nas~r>, 
nie obrnn;D' mężów zaufania i to: Mętem 
7,.aufainia „Związku Polaików" p. Rocha 
Wl:bWrzyniaika; mężem zaiufainia Tow. wy. 
borczego p. W. Nowaka, Bruokmannstr. 
92; mężem zaufania „Swiętojóz.afaciau p. 
Walentego Lorka; mężem zaufania dla wy. 
cieczek fatowych p,. Alntonielg.o B!aszczy. 
ka; mężem zaiufama dla agitaicyi za pisma. 
mi nar.odowemi p. fana W11ka i p. Wafon„ 
te.go Nowaka. Nai cztonkó\.v: zglc.sila sl-.: 
23 Rodaków. Skf!aictki dc·browolnej na ko· 
szta deputacyi do Rzy1mu w sprawie opie-
ki druchownej dla Polaków zebrano 2,90 m. 
Nadmieniam talkie, że zosta!y roz.dziebnc 
pomiędzy roda1ków eleme1ntarze p·olsikic Jla 
dzieci. Na za1koflcze1nie przomówil jesz:ze 
w kilku sfowach p. Pr. Nowak z Lat:i.r, !J•'.2 -
czem zaśp1iewano' jedn~ ziwrotkię p i ~śni 
,,Witaj Królowo". Na,stępnie zamkną! prt:e 
VliO\C!Jniczący pan J. . Lorek 'Wiec PO· 
chwaleniem Pain.a Boga o gooz. 7Yz . 

M. Wasielewski, sekr. \vie .::«. 

Langendreer. Jak już donosiłem, Po
lacy zwyciężyli tu przy wYbt<Jraich k)GOCiel
nych al jeden ich kan<liydlait prz,y.szedt do 
wyborów ściśłej·szych z kilku 111iemca:mi. 
Nasz ·'kandydat p. Skutec.zki zwycięży! 
przy wyborach ściślej.szych uzyskaiw szy 
z 323 oddanych 175 gilosów. Niemcy tu
tejsi bardzo z tego niezadlQ!W'Dleni, szcze
góLnie zaiś iks. proboszcz oiburrony na tycll 
Plo.Ja:k6w, którzy się sprawą wyb!O~ró"~ za
j~li. 

Wybory te są d-::nvodlem, iż P olaicy w 
par.am Lainge:ndreer tworzą większość. 
MimOI to opieka duchorwlftaJ jest w Laingen
dreer bardzo. 1niedostateczm.a, bo µry spra ... 
wiedliv..1ości powinlniśmy mieć sralego ksie
dlra polskiego i co niedziellę pocl!cz.as Ms-zy 
św. kazanie i śpiew polski. 

JaJ<: slysza1em, to Rodncy tutejsi chcą 
poczynić w tym względzie s tarainiai u ks. 
prplb., i u w:yżs.z.ej wlad'zy duchownej, a 
spodziewam się, że 'ks. prob. inie omie~tit 
slusznych życzeń naszych uwziględmic i 
poprzeć u wyższej wladzy. 

Ro.datkom, którizy tak dizde&1de się spi
sali przy wyborach, młeży się szczere u-
znanie. Parafianin. 

Misya Polsko-Litewska w Londynie. 

Wietka ilość, przewaiż.nie czasowo 
tyhlm przybywającej ludności polskiej w 
LOndytn.ie, zniewolita garstJkę ludzi dobrer 
WlOli do zbudowania wfasn.ego połsiko-ka
tolkkiego kośddta, w stollicy. AngtiL Sa-

·doktorami... Czy:bbym Sie mylil? 
- Nie myJlisz; się rwieale mój przyia• 

cielu - OO.rzekł brat Maksym:,UalJ1a, w,ycią 
gając rękę - jestem doktor.em OuJbertem. 

- Qitbertern de Vaindans dlO lfrichan 
Dawtnym mph11 towta.rzYiSZem ! Na6te ..• 
pszym przyjadtefem mł'oijych lat. 

Slysząc naziwi\Sko wymówmne prze1 
cbaktora lvos, sędzia śledczy i szef Bez; 
piecze:ństwai zaikrzyirne&. 

- OilJbert de Vaindams, brat hr~ieg{) 
MaJksytrtli:lfraina - rzekł sędzfa. 

- On sam. 
- Byłiiśmy przekananh~ żeś umarł ""~ 

Ameryce - mówil doktór lvos. 
- Dluig,r cza.is przebywalletn w 1 No ... 

wym-Yorku t1o praW<l'a - ai1e żYj e, jak pa
oowJe witdzid'!e, ·i hard:Za si~ z.estarzalełTl.t 
nrlepraiwdlaiż? -.-: dbdal gluc.hy;m glloi.sem. 

- Pamie prokuratorzic - rzek! lek~ 
sqdłOWY - mój kolega J przyjC!lciel pomf
mo mlod!ośd przed swojem zmiGcnięoiem 
należał do św,iecmi\ków nauki. Wszyscy 
jego towarzysze uz.nawaili jego wyżs~· 
a pńOfeSl(}mW\i.e poklaidalt w inllm wietk.lr 
nadiieje. Jakie wczęśliwym mnie cz.ytti 
odnallezieml1e tego droglfogo Gilberta. A 
więc to do ci:eb~e jedziemy tlo Mjdrfort
taitne? 

- Tak jest, oo mniie', mój przyjacielu. 
- Jediziemy painOJWlle •.. - rzekl pro· 

kuratJ0ir Rze<:zypospoMej. - Zjemy abiad 
w okolicy d\v\olrca Pólnoonego, zkąidl ip0-
jedzie1my pocią1gierm, o<lchodizącytrn o kwa· 
drams na <lziesiątą„. W drodze wYtloma· 
cz~ doktorowi, o oo chodzi. 

Nie będziemy towarzyszyć są.d~nl· 
kom r dwom lekarrom przez czas podró
ży, lecz polącz:ymy się z ndmri1 o -wpól di1 
dwunastej w oocy, w chwflii prz,yby.ci~ do 
MorrontaNte. 



tez"Yil1skie ducbowień-śhro abJęło piecz~ 
nad ~ w lAndyme i wilelo udział 
w prredsięw.ziętej .budowie kościola, któ· 
ry ma 1\(1sić.-tytuł M. B. Ozęstochowskiej 
i §W. Kmmierza. W ty.m roku zakupiono 
j~ 'J):łaiC za· cenę bairdzo wy.górowainą, 
lecz .cięży na nim dłuig; im prędzej zosta
nie spłaoo,r1ym tern iprędzej możina. będzie 
JilYŚleć oi rozpoczęciu budowy. To też 
rnisya polska st.ara się o li-czne na ten cel 
<>fi>alJ'Y. 

Ziemie polskie. 
i Pros .ltaehodnłcb 11 armiJ i Muw 

Chełmno. Niedzielny wic'C „Ziedno
czeniai zrarw()dowegl(} palskiego" zagaił 
przY: .dość licmym ud'ziale- rodaków krót
Jro przed godziną 5 p. EdlTlmnd Oło'wa:ctki, 
który mu też przewoctniczyl. Sekreta
rzem obraino p. Fr. Roguszke, łaW1nika1tni 
pp. Szupry;cz.yńskiego i Ciesińskiegi. Po 
pr21Ystąpieniu do •Ptdrządlku ·dzietrunego po
staurowilo zebranie zmia1nę niektóryich pa.
raigrafów ustaiw, .a następlilie po 1ilnfomm.
wa.l pirze\\'od:niczący zebranych o celach 
„Zjed1noczenia". Na wa.Lne Z1ebrainie posta 
oowiomo wyslaić delegata; i to w ds.obie 
pana Gt·owa.ckiego. Odśpiewaniem dwóch 
zwroitek "Kto się w opiekę" zakońcro1110 
wiec okofo1 g:ddzirty 7. 

Ełk. Sensacyjny proces to.czyt 
się -przez 'kilka1 dni ·w Ełtku 1na Mruzurnch. 
pPd zarzutem otrucia arszeruikiem pier
wszelg!d męża staiwalaJ przed sądem przy.., 
sięglych Augusta MamiklO, wdowa, której 
cfu'u:gi mąż kupiec r6w1nież umarł. Sędzio·
wie przysięgli u1znali ją, niewin:ną, a lfla: mo
cy tatk.iego wer.dyktu, trybu:rnaJ ją uwoLnil. 

Z Wiei. Kr Poznattskiego. 
Ze Sr.edzkieg-0 piszą eto „Pos tęp.u", że 

wa wsiach Orz.esz.kl()lwie i Poświątnem 
kilku gospoda·rzy zamierza sprzedać swo
je gospiod!airstwa komis,yi kollClnizaicyiincj, 
która podobno już oglądała gospodairstwa. 

Ostrów. ,,Gaz. Ostrowsika" dlonosi, 
że u dnuhiai prezesa okręgowego Stef. Ro· 
wińskiego na ·wITTiosek sądu Qlkręgowego 
()ldbylal się rewizya po!icyjoo; zaibr.a!nQ 
książki protokólowe, okręgow.e i miejsco;
wego „Soikolat" Orta'Z podręczniki dloJ ćwi
czeń, lkorespornde(nlc.ye i maij<lujące się 
tamte egzemplarze gaiiety, Sokolskiej. 

Ostrów. Wyrok sądu przysięgly:h 
- bez iprzysięglych. Nieby:wa.ly wy!rok 
za<pa<ll w tych idlni.ach w: Ostrowie. 

Zeslego roku slkazał sąd prz.ysięglych 
chalupni.ka Pudlysa oskairż.oolego wraz z 
t~rzyszami o opór wla.dzy1 leśniczej, 
na. 6 miesięcy1 wiezienia, gd:y towarzyszy 
jego UWlO·lniooo. Wyrolk uizasa<llnino w 

t{$l sposób, że karę dla tego obostrzono, 
gdłyż Pudysa uw.ażać należy; ja1ko „pod
żegacza" - przy;wód~. 

Przeciw temu uzaisaidlnianiu zaa,peloo
wał olboo'ńca: Pudrysa gdiyż nie i1110żina pra
\\1flie uwaiżać kio'goś za przywódcę, jeśli 
iego towarzy.sey jako bez wfaiy uwoliniOl
oo. Wobec tego sąd Rze·sz;y oorzudl -
uzasadnienie wyroku, ale nie wyr-oik sa,m. 
Talk. ·więc przyszło do powtórnej tozJYra
wy sądowej, aile bez 1preysięglyich, .gdyż 
Wyrok jako taiki z.aichQwat swą moc PM· 
wną, ty\lko wobec Wliainy uzasaidnie(Itia, 
tmruejszotno równieź i karę ze 6 miesię
cy na 4. 

Wągrówiec. ·W ·nocy nai 19 brrn. wy
ka-z:ywal tu termometr 3 stopnie p()l!liżej 
zerai, a więc mieliśmy. mrozik dość ostry. 
- Jama111k .na kolilie, który się tu odbył 
w .dniu 19 bm., był bair~ OIŹYiWicmy; z_a
koatie placooo wYsokie cejnly. 

Dobrzyca. Lekarz dir. Schreyer miał 
na: Policzku maly wyrzut, .któriy zdrapał. 
~rótko ipotem napu.dhJai mu twarz, at dru
gi 1elkalr'Z skomstatołwail zatrucie · ikrwi. 
Sch. udal sie do laizaretu w Pp'znrun·i~, lecz 
nim przystąpiono do eperacyi, zmarł. 

Ze Sl'lzka czyli Starej Polski. 
Bytom. (Zmiaina w duchowieństwie). 

'Miainowani lub przejniesieni zostaili: ksiądz 
~pefan A·ntoll1i Winkler Jako: ldkalista: do 
~a<llOszowa w RYbnickiem, kaplrun świe
d{j J ~rz.y Wischka· }a;ko kapelan do Leś
llticy, ks. lrolp. WiktQlf Siwy z Pilchowic 
Jalko taki do Micha~kowic, kaplam świecki 
fun Nied'ziella jako kapelairn oo Syoowa, 
.kis. hp. Auig. Kuch~rczyk z Mikolowa 
lako wikary powiatowy do Gliwic, ks. 
~~lam Janik z Rybnrka iaiko taki do 
"-~eh talu. 

Bytom. Praktykanta gómiczego 17 
fotniego syna as:YStearta dWorca w Szoipie„ 
11icach i 18 letniego ś-lusa:rm Władyslaiwa 
larrnę przech~'dzących si~ w, po1niedzialek 

w 1')1'u&lie nad iratiiicą zmusił pQgr240łcz· 
ny •kozak· ~ i"J"Oźbą, te ·strzeli oo nich d!). 
przekrocze.nia granicy, gdzie i<:.4 następ;njc 
aresztował. Na odgl<)s strzalu wystrzelo
nego ina alarm przybyło 5 innych kOOalków 
i odstaiwilb' na komorę, gid!zie ich po spisa
niu protokółu zamknięto. Na drugi dzień 
odstaiwiOtll-O ich do SosnQIWCa. Po spisa!Iliu 
ponoWlllega protokolu zaimk.nięto ich w 
więzioniu w celi, gdzie się już 5 zbrodnia
rzy wajdowalo.. Gdy tym nie chcieli od· 
dać swego ubrania, 'Zla!grali sobie wi~ź.nio
wie w ciuciubabkęt przyczem p.rallitykamt 
obe~al takie baty, że zemdlał ina· chyilę. 
Nie lepiej im si~ powioolo gidiy ich pod ·::>~ 
pieką dwóch żainda•J.imów ~ieszo odstawio
no do miasta wwiatowego Bedzinai. Po 
po11jOł\\~nem bada1niu za1mknięto ich diOI celki, 
gdzie już bylo 9 drnbów, z. tych najstarszy 
skazainy był na dożywocie. Gdy •na roz
kaz tegoż aresztant.a nie dali im pieniędzy, 
bo ich sami nie mie.Ji, o.graibiqno ich naj
spolkojnie·j z odzieży. Do1piero POI dwóch 
no.caich i ie<liniym dniu opuścili 1niewyspaini 
p1:1zemairZ1nięci i wy,gt1odJniali niegiśc~rnne 
więzienie. Ostawiono ich napmvrót oo 
Sosnowca, zkąd po- różinYich przeszko'cDach 
odwieziono ich koleją do Katowic. Na po
licyi w J(atawicach oświadCZl()fno' im poo()1-
~no1, że z zażaJeniem nic 111ie wskórają. 

Katowice. „ GórnlO·ś'lązialkowi." donoisz<t 
Z Upirn: 

„U wsZ'ystkich trze-eh cztanków za
rządu „Sokola" !ipińskiegioi urząd'zotno re
wiz.yę. Dokonał jej miejSiCoWly wach
mistrz policyjny w. towarzystwie połi
cyainta. Chodziló o śpiewinkzki narodQ
we, który<:h treść miała być podk:>lbnio pold
·burza,ją-cą d10 gwaltów. U prezesa zarządu 
oldlby~ się rewizya, choicia.ż go W1 <l.otrnu 
jnie byto. Przeszukano wszystkie kąciki w 
pomieszkamiu, 1nie z1naileziono jedlrnalkoworż 
·nic poidejrzaneigpi, oprócz jeld'nej kisiązki za~ 
tytu•lowamej: „Prywatne życie Wilhelma. 
II", będącej wlasinością preiesa. Także u 
drugich .cJ.wóa~1 -czlo1~ków, pomiiloo wszel
kich rposzulkiwa.ń, inie Z1nalezio1110 żadinydt 
śpiewiników. Podcws rewizyi u n1aiczelni
ka, urzędnicy spostrzegli coś zapailrofwa. 
n ego i mające:g.a ksŹtalt <l!aiwITTiejsz.ych dzid 
\v1oje11111iych. Kazali mu to odJpakorwać i 
wy.kazalo się, że to byfy tainc'e, jakie So
k{)lli dlo ćwiczeń użYJWa~ą. U rzędlnik wi
dząc tę nieibeZiPiecz1ną broń, wpyta'f, czy 
też i kclnie mają, a otr~y,mawszy. o<lipp
wiedź przeiczącą, uspokoil się carkowicie. 

Z inaye h d.zieh!ie Polski. 
Ostrowiec. 87 robotników zaJdadów 

górniczy;ch ()'Strorwieakich za udlzial w de
moinstracyi w Ostr-0wcu w dlri1

• 21 sierpnia 
zostailo Skazall1ych .na więziooie. 13 na 3 
miesiące, 12 ITlai 2 miesiące, 28 na 1 miesiąc 
25 na 10 dltli i 4 na 7 dlfli. 

Zegar dla wieży jasnogórskiej. Wie
żai częstothow.ska, która przed czteroma 
latyi przez strnszniy Pożar zoistaila: znń.sz
czonai, jest obecnie, dzięki .niezmordowa-
1nej .dlzialalności O. Rej.mama, odbud!orwal!la.· 
Nawet znakomity, historyczm!y zegair wie'
ży, 111a restauracyę iktórej cesarz rosyjski 
znaic.zmią sumę ofiairowal, mógłby już 
przed 8 września.i zdobić dumną tę budo
wę. Ze to się nie stało, to tyJko winna 
temu komora celna rw Herbach, Zegar 
posiada mi.ainiolWicie bardzo skiomplikow:a
ny mecha1niZ1J11, <llo którego częśd sklado
wiych 1należy także 36 róilne! i wtelkości 
dzwonów. Wedlug obecnie oboiwięzują
cych przepisów celnych do na „zegar 
wież,():wy" wymnsi 37 mblii 50 kopiejek. 
Komora celna, przy ocielniu tego zegara, 
nie chce Jeooak za.stosorwać tego przepisu 
i żądlai przeszlo 10,000 rubli, Jic.ząc za ka
żdy; ~woo odklizielnie. Mimo że O. Prze 
dr jajko dawód. prz.yinależności d.iz.won&w 
do zegarai wieżowego, przedstaJWil rachu
nek majstra z. Mlalines (w Belgii) i akturę, 
zalrz.ądi celny nie d!al się przetkonru~ i trwa 
przy swojem pier.wotnem mnieroo!I1iu. O. 
Przoor je:dlnak opiera się ina przepisaich 
celny.eh. 

O ks. arcybiskupie Symonie Ata!ij
skim otrzyma1 „Ol. Nlar. 11 następujące in„ 
fonnacy,e: 

Za.i r,ządów dye'ceZ1Yą Luclwi-Żytom
ską biskupai K:asprai Borowskiego, kaln()
nhk Leszczyński, proboszcz. CudlnlO!Wski, 
~wiedlzając swą parafię, w rasach ludno· 
w'Skich spotkaJ mlod.zieiniaisz:ka, który go 
udJerziyl swą .niep.oispolitą im~elige1I1cyą. 

Zaibrnf go więc do siebie, ucz.yl, przygo
tował doi szkól, do SeminiaJryum. Bislwp 
Borowski zaiąl się JJQtem wy.chowaniem 
i kształceniem chlopca. 

Chlldpcem tym byl dzisiejszy arcy
biskuip Prandszek. Al1bin Syimcm. 

Odbywał on studya w Żyromierzu, 
w petersburskiej -akademii duchownej i 
~iwersytecie monachijskim, gdzie otrzy 

maf dokturat św. TeoJogii. Pruszedmy 
WISZystkie stopnie chieraTChii du.cbł>'wnej · 
z.ost.al biskupem-sufraganem ardbidyeoe

zyi Mohylowskiej, gdzie -wyręczając po
deszłych w lata.eh pasterzy, ~ożyt dowo
dy swej gorJiwości. Rząó rosyjski chąc 
usU1I1ąć jego kandydaturę od stolicy me
tnoł(:>dlita1ner i od wplYiWU zbaiwiennego, 
j.akie mógł '\Vywierać. na duch-01Wieństwo 
prowincyj zabranych, przedstaiwil go do 
R:.z,ymu na wakujące biskupstwo plockie. 
Rzym prnk()nizowar go na biskupa! ploc
ikiego. - Zanim jednalk tę katedrę z.dolał 
objąć, został ·nagle wywieziony z Peters
burga i interinmv~1y w Odesie, za dizia:
l,a·lność w Mińskiem, gdzie zmoskowiczo 

'pyich proboszczów pousuiwal jako ówcz~-
sny aldministrator archidyecezyi Mohylo
wskiej. Po kil.Mletniej niewoli w Ode.sie 
oipuścił państwo rosyjskie i wyjechal za 
granicę, zrzeklszy si1t uprzednior, swego 
bisikupstJwai w Płocku, do któregCJ rząd 
wsyjski go nie dopuścił. Wziamian za 
Plock, ku rya rz.yrrnskai rnaJdata mu tytu r 
a:rcybisikupa atalijs.kiego „in partibus in·
fidelium". 

Wiadomości ze świata. 
Monarcha szwedzki o zerwaniu unii 

szwedzko-norweskiej. 

Tymi ·dinialmi 100bylo się ()1Sta1tnie pQ

sieldzienie pąrlamentu szwedzkiegp, na któ 
rem przeimQwił także król szwedlz'ki 
Os.kar. 

Mqwai jeigo, to waiJ11y dioikumetnt; s~
dlziwy; monarcha -w)'lpowiedziaJ ostatJnie 
slowa swoje w. sprawie zerwania unii. 
Mowa tai b rz.mi : 

F „Sza1no1winJ Parn01Wie ! Męrowie Szwec 
cy! Chwila W wiellkiej wagi, g<liy w tej 
sali podmoszę swój głos. Unia, zaiw.airta 
w mku 1814 pomiędz.yi dwoma: nawdami 
półwyspu Skaindyi.nawskiego, rozdizielcjne
mi do oawej pory, rostala zla;maJ11a1, i par
lamoot sz1Wed~ki, postainowie111iem swo·
jem z dnia 16 bm. przyjąil 111ój Wtrlioselk o 
sa111kc,~111oiwialniu tego roz,wiązatnia. Za
iste, 111ie bez głębolkiej b;dleści patrzę na 
P'OIJlO'winy rozdizial dwóch pokrewinych 
sobie l'udów i na trudloości i nie'be2lpie-

. czef1stwa1 które podczas stufo1inie;go trwa
nie unii zdawały si~ być m zawsze usu
nięte, a. które tera'.Z, być może, oo oowo 
obudlz..olne oostamą dJo życia. Nie chę je
d!nalk: zabić w sobie uczucia nadziei, że 
pomimo, niestety! polityczpliego ·rozdzialu, 
utrzymamy; będzie ina przyszłość trwtaly 
p-Otkój pomięd.ziy ludami Szewecyi a Nor
wegii, ku bezpieczeństwu i szczęściu dbu 
narodów. 

J'estem też peWlł1iY', że db'ł>rą podstaiwę 
do tego dalo zapropoo.owaine praezemnie 
poroz:umiooiei si~ z Norwegią. W tej chwi 
li, nie bez si1neg0i wzrusżemia. ; muszę iglo
śm> wyraa;.ić moje, g:o•rą·COI odczute po.nię
kowainie za wiern<>ść, ja\kiej szlachetny 
naród szwed'Zki dlowiódł w bolesinyich cza
sach prób, nasłianych na 1nas od dJnia 7 li-
1pca r.b. Wsip<>mnienie tej wierności che~ 
nietyilk-0 przechować w sercu a2 dio -01Stat· 
niej chwili megp życia, ale ma 01111()1 mnie 
zawsze upomi111a.Ć, ażeby te sił'y, które 
mi w. 'PÓilniym wieku moim jeszcze! pooo
staly~ poświęcił dobru lkraiiu i l'udu. A 
teraiZ oświ.adlczam, że na.dzwy.cmjne po
siedzenie parlamentu jest zamknięte i Po
zostaję <lfa wiais, m<>i szanotwati panowie 
a męidwie Sz.wecyi, zawsze w królew
skiej mojej lasce i życz.Jiwości wam od
dany,". 

Sodingeo. Jakieś miegooziwe ręce $i
sziez.yty mnóstwo nagróbkóWJ oo/ tutei
SZiY1Ill cmentarzu ewangiełiakirn. 

W Altenbogge z.apa!ilo się w ubie
gly,m tygodiniu kil.ka pdknadQW wę~li. 

Essen. W centrowej „Essener V<J'Lks
zeHung" c.z.ytamy, że w czasie misyi w 
Essen będą się odbY!W aly k3!Z$11iai misyjne 
także dla Holemd'erczyków. Czy dla Po
Jak6W1 będzie w Essen. także Miisyai św.? 

Altenessen. Tutejszy ks. kapelan 
Schmitzler od kościola SeI'!Cal Jezusowego 
został przesi:ed1looy diO Bonn. 

Rozmaił ości. 
„Co to jest małżeństwo?" - zapy

tal nie<llawoo proboszcz ir~i młodą 
dziewczynę na ostatniej lekcyi .kaitechi~u 
w prze.dd.zień Bierzmowania. Nai lekoyi 

-
obecnym byt także biskup, łct6ry prey.hył 
jut db miasteczka, .Wy nazajutrz duPel· 
wć Sakramentu św. Je-go obebność tak -
zmieszała dzieci, że zapytafla· dzie-wcxyn
ka, zamiast słowami katechizmu oopowie 
dzieł ,,Małżeństwo jest to Sakrament. . .' 
itd., bez namyslu 1w.yrecytowała: 

Małżeństwo jest to stan okrutn~ll 
mąk, które znosić muszą jakiś czais dusze„ 
dła oci'pokutowainia za grzechy i dlai prz'1, 
gotowania się do zbawienia \\;eczr.nego. 

Dziewczynka odpowiedź swą wygło 
silai tak szybko i pew.nie, że skonfundo
wany proboszcz nie mógł jej p.rz.erwać 
i oopiero gdy skoflczyła, poprawit: 

- Ależ dziecko! To '.vszystko o 
czem mówisz, to nie ~łżeństwo, to czy. 
ściec! 

W oku biskupa biysnęla iskierka hu
moru i •naj:po'ważniej przemówił do pro 
boszcza: 

- Zostaw ją, księże proboszczu. Kto 
wie, może ma sluszność? Co ja i ty mo
żemy o tem ·w iedzieć? 

·Xabozeńsfwo polskie, 
W Merklinde w tniedzielę, dnia 29 paź

dziernika o godz. 4 PICY p.ol. nabo.żeństw·o 
p.o.!skie z. kazaniem. 

BacznOŚlć ! Bismarck 1 Baczność t 
Tow. gimn. „Sokół" w Gelsenkirchen. 

Bismarck urządza jesiernną zaibawG w nie„ 
,dzielę, dnia 29 października o g·odz. 4 pa 
poi. Zabawa odbedizie się u p. Gustawa 
tfailtertn, 11Iica1 Wilhelmowaskra !llr. l lO. Tak 
samo zaprasztamy szan. Rodaków i Roda
cztki z Bismarck i i0kolicy uprzejmie, aże.- · 
by nas raczyli odwiedzić. Muzykę wy„ 
kooai druh kapelmistrz Ignacy Kaczmarek 
z Bismank. O jak cn.ailiczniejsz.y udział \\~ 
ziabawie uprasza się. Cz()f em! 

Wydział. 
Uwaga Miesięczne watne posiedzenie 

o<l•będzie się •W: tę Silrną niedzielę o godz. 
02, więc si~ uprasza szan . . druhów, ażeb~ 
się licZlilie stawili, iżby żadnego nic brako
\via.~o. Go'ście mile widziani. O iak natH
czniejszy udzi!al w posiedzctniu i w zaba
wie up.rasza si~. Czołem! 
(2) Antoni Olszak, prezes. 

CZOLEM ! CZOL'EM ! 

Baczność! Rodacy z Dellwig, Borbeck, 
Bottrop i okolicy r 

T{)ł\.v.. gimn. „Sokół" w Deltwig urzą
d.za dnia 29 bm. swą 3 rocznicę na sali p, 
Jie'Sse, przy kopalni „Prosper". Plo'czątek 
o godz. 4. Program zabawy: koncert, 
strzelaJnie dO tarczy o ma.grody, ćwiczenia 
gimnastyczne, tleklamacye, w. końcu ta· 
niec. Polecamy się lasikaw.ym ,wz.ględont 
szan. Rodaków i mamy nadzieję, iż na.s 
jak na.Jlic:zmiej odwic<lizą. Czołem! ( l) 

Franciszek Bogacki, prezes, 
Bor b e c k, Kreuzstr. 22. 

Towarz. św. Stanisława Bis. w Wanne 
donosi szan. czlonikom i innym Rodakom, 
iż w niedzielę dnia 29 paździermikai br. Po 
pPf.. o gocm 4 odbędzie się mielSięcZiile ze
branlie. Z rporęki gośctruneg01 będzie v.10Jne 
piWiO. O jak najliczniejszy udzial szałl„ 
członków i wszystkich Rodaików uprasza 
(1) Zarząd. 

Baczność Bruckhausen ! 
Szan. Komitet kościelny parafii ]iDJP.

born, oraz Szan. Panowie prezesi rrnejsco·
wych komitetów. wyborczych powiatu 
Ruhrort, zechcą w p.rzyszlą niedlzie!e przy
być na wiec „Zwiąiiku Polruków" w 
Bruckhausen. w celu omówieniai wamydł 
spraw. 

Adam Słoma, 
prz.ewodniczącyi powiattoiwy. 

Bractwo Różańca św. w Gerthe 
podaje do wiaAomości wszystkim Bra
ctwom i towarzystwom, które zaproszenia 
dostaly i talkże tym, któreśmy we „Wia
rusie Polskim" Z}PrOSili, iż uroczystość 
pdświęcemiai chorągwi naszej odbyć się nio 
może z nieprzewidzianego powodu. Od
będzie się dopiero 26 listopada, in01 któ" 
to uroczystlość wszystkie Towarzystwa. I 
Bractwa uprzejmie zaipraszaimy, - Zara· 
zem oznajmiamy, iż w sobotę prz.yj<lzie do 
nas ksiądz. polski i będzie słuchał sptdwfe„ 
dzi św. W' sobotie i w niedzielę. Prosimy 
szam.. Brad i Siostry, aiby z tej sposobno
ści skiorzystali i jak najliczniej się staiwili. 
(1) Wawrzyn Szulc. 
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·• 11 • • Gehril·der Kolski, • 
• Ul. Bahnhofstrns•e w" Gel-.enklrehen. Pasaż ossklsny •• 
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I -1 Firm a. 

Schuhwa,renhaus ul. Dworcowa 162 Bahnhofstr. 162. 
Najwięks7'y i rntjtańszy dom sprzedaży 

dobrego obuwia. 
Codziennie nadcbodr.ą przesyłki obuwia 
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~~~~~~~~~~~~~!!!!!~~~~~!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~„ 
1 CZELADNIKA KRA WJECl(IEGO 

aa male sztwki .potrzebuję oo zarazi Koi
szta podróży zwracann. (7) 

D E P A w Duisburgu-Ruhr-0rt, 
Kaiserstr. 99. 

~~~~~~~~3łfi~~~>Mt~~ 

GOSP-ODARSTWO 
41a, sprzedaż. Obejmuje 32 morgi roili, o-
f ród i budynki. Zgloszenia przyjmuje 
wlaściciel (4) 

.J. RATAJSKI 
w Gllńsku ( Gleini&:) per Schmiegel. 

~*~~H:~~~;J«~~~~~~ 

GOSPODARSTWO 
'W. wielkli.ej ws.i kościelnej, prZiY szikołe, -0-

kotlo 38 mórg roli, 3 morgi łąki, ®m ma
iYiW murnw~y p-od diaichówiką, o 4 iz.baich, 
chlewy, stoctola z drzewa pod slomą, w 
dobJ"YII11 stanie inwenta,rz, 3 kooie, !krowy; 
i wszelJkie .porządki ig10sP,()ldta-r:cze pozosta
ją nai gruncie. Cena kupna 4500 talarów~ 
wpłaty 800-1000 talar., reszta: hipotyika 
po 4.0 procent· na dlugie lata. Zgloszeinid. 
przyjmuje · (16) 

Jan Sowiński, 
Kempen, (Posem) Telefon nr. 39. 

·-············· BACZNOSC! . 
Polecam Sz.anowinym Rodlaikom w 

Duisburgu, łfochfeld, Reinhausen moją 
RESTAURACYĘ. 

Mam dobre 1napoje, które mogą 1każde-
~01 za!Clowiolić. Rodacy zechcą poprzeć 
mnje przedsiębio'rstwo. 

W o j c i e c h D o m a ń s k i, 
przy ulicy łiaigelstr. 20. 

~ 8•@• ,~· ~~ .~ - •• 
BACZNOSC! 

Szainowtruym RIQ!daik-0m z Wrurnne i -0„ 

kolicy donoszę, iż oQtwairlem we Wannc, 
Bahnhofstr. 21, przy hotelu p. mnzen 

l31uro P~"iilvvne 
i zalatwiam ,w:szystkie sądowe i qrwibne, 
jako i wsze1kie pisemne sp-raiwy. Sta1ram 
się o hipotyki, zbaidam1e gruntu i budowli, 
zciągam zaległe długi. Broszę szano
w1nych R0idalków o Poparcie megp· przed ... 
siębilorstwa'. (8) 

Z usz.anow:ainiem Rodlak 
FRANCISZEK GUSSMANN 

. · w Gelsenkirchen, Bulmkerstr. 24 (I) 
w Wanne, Bahnhofstr. 21 (II). 

PIĘKNE MIESZKANIE 
. o 2 pOlkoiach, piwm'ica i górai doi bielizny 
od 1 list;o'pad.a· dlo wynajęcia. (13) 

PR. BRENDICK„ B a u k a u, 
Crangerstr. 82. 

DOSKONAŁA SLUZĄCA 
potrzebna zaraz albo od 1 listopada. Ró
wnieź znajdzie zdolny 

CZELADNIK KRA WIECKI 
stałe zajęcie. 

f' r a n c. B r .e n d i c k, 
wY!ko11i,y,wa.nie ubrań na mia:rę w, Baukau 
(12) 1>. Herne, Cr.angerstr. 82. 

MiesZJkam w HERNE w domu handla
rza bydlai p. Jmkowiakta przy ul. Brun
n~str. (5) 

S Z Y MK O· W I AK O W A, 
akuszerka. 

MIEJSCA POD BUDOWLE 
są na sprzed~ w p0bliżu ,nowej większej 
kopabni, g.d/zie jest prac.a, a trudlno t()I rnie
szlk~nia. Cemiy u1miarkowane. Udziera siQ 
zaliczek na budowlę. (10) 

Wiatdomości udzieli gospodlairv pi. Ver- · 
stege w .Rohłinighausen pod Wanne, ulica 
Wa1nnerstr. 3. 

SŁUŻĄCĄ przyjmie 
Karol Nolting, 

WHhełmshohe, wi Oberhausen. 

WIECE „ZJEDN. ZAW. POLSKIEGO". 
cdbędą się w med~iele, dniai 

29 październlka: 
W Horstbausen przy tteme: przed połn~ 

dniem o go0dz. 110 w lokalu p. A. i(orte. 
W AltenbOgge przed południem o 110 w 

l01kalu p. Wenzmann. 

Scharnhorst. 
Z 2 list 87 marek 50 fetn. nadestano: 

nam 29 stycznia na strejkujących gó11ni
ków. 

„Zjednoczenie .uiw-0dowe polskie". 

WIELl(I WIEC NA LUŻYCACH. 
Dnia l listo.pacLa1 w uroczystość W':.'ic/

stkich Swiętych od;będzie się wielki wiec. 
dla Polaków z Dolny.dh Lużyic w l<)irnlu 
p. Schofrich'a (ttotel Bairanius) w Zto!rn· 
morow1e <> godz. 110 ZlaJraz Po naboż.!1·1-
stwie. Ponieważ ' na vorządlku dzienny·irjf 
nader ważne sprawy robotnicze, !1•zeto o 
liczny udziail uprasza 

„Zjednoczenie zawodowe polskie0
• 

N. B. Po wiecu kionferep.icya mężów 
zaufania. 

Zdatni podró~ujący 
przy wy1mkiej prowizyi potrzebni. 

li. Llebenfeld. Bochum, 
Kaiserstras~e nr. 2 J. (1-8) 

·"i~·- ., '"~ „ ••• ~. • ' ~· :.„t ~-. ·'!- • :.;;·~·\-."':f{: „ .•. - ' • __ ~!. 

~•-f*_t• __ •,*~J~•Jt-~~ 
Zeeer, 

biegły w robotach akcydensowych i skła
daniu inseratów otrzyma istałą kondycyę 

Drukarnia ullarusa Polskiego" 
w Doehnm, M altheRerstrassc 17. •••••••••• „ ••• 

SŁUŻĄCA ,.POLSKA 
może znaleść miejsce od zaraz lub od I li
stopada u (3) 

STEP ANA STRYKOWSKIEGO 
w Wanne, ul. Stockistr. nr. 13a·. 

2 ełużatce 
potrzebne od I listopada, pny wysokiej zapłacie 
i dobrem obfł9ciu. 

H. Engelhardł, 
rsetn·:k 

w ••11laao p. •erae, 
ul. Crangerstr. 23 ... „„!„„„ ... „„„„„ 

•RtMfi 
Polaki li•t•ww. ' 

który jui ~ le.t urz~duje w Westfalii, 
e.zuka sohie 

panny 
• urodn„j z dobrem wyclaowaniem. 1 troeł1ę ~ 
f& m,je.tku. Laa'.iawe .zgłoszenia a tioł2'- ~ 

' 

cze:rSem fotoi;rafii pró1i 1łę nad '•ła• pod ~ 
znaka•i „H. R. 1(){," do Eklp,dycyi 

„Wlaru•• Pot.kił'&;•" · . 
• w Bochum. (1) .ttJ> 
~~~-~~4 
~~~tli ;t(ndft~t!UlUlt)łOf~~tlt 

I Zakład f o tu graficzny I 
~ wdowy ~ 
! :H. Angenen.d t ! 
~ w Castrop, ~ 
1lt ul. Balmhofstrae'e nr. 4 b. • m poleca się d:> wykonywania foto- t1t m grafij podług nowoczesnych wy- • 
~ magań. o,obliwie polecam się I 

towarzystwom do wykonywania 
~ zbiorowych zdjęć dalej, obrazków · 
~ ślubnych, familijnych i t d. pod ~ 
~ gw.arancyą ju7. znanego dobrego }tt 
~ wykonania, pn-.y cenach umiarko- • 
~ wanych. - Interes także w nie- ~ 
~ dzielę otwarty. Usługa polska. i 
tl~tli·~~tmtHłl•~~~I!~ 

I Nnza kasa płaei od złotonycb I 
~Oszczędności -=-a 
I. procent na każdora11owe ż~danie 
& 1/~ „ za kwartał. ""'ypowiedzeniom 
6 „ n półroez. wypowiedzeniem. 

Kto ma u nae deoozyt ałoiony, chooby 
za półroeznem wypowiedzeniem, a kupi gnnt 
od na.s, temu -.vypła"& kasa na.eza depozyt 
natycbmiMt. 

Dobre 5 procent przynost1Lce hipoteki 
ma.my zawMe na 11przedaż. 

Bada nadzorezs: 
Dr • .A. Cbl••o•skl, dziedsic na Boni
kowie. •wobo•a· li.aiHrt.r~u. właści
ciel Banku Rolniczego w Kościanie..Dr. Za
wa•a:l.i, lekarz. a. Róliń•łił, właści-

•iel młyna. W . .JÓJ'I•• r•podarz. 

tl•l'Z1td= 
P. Lo•l•9ki, dyrektor. H. Bnm.inki 

kaeyer. •t. lli•••lski, kontroler. 
Adreaować tneba jak następuje: 

Bank Pareelaeyjny 
E. Q. m. b. H. lieeten (Poeen) 

•••••• „ •• „ •• ~ 
4t ł· 
• Do=. mebli • 
: Gołłschalk & Frank ; 
• znany jeet w Essen i dwugodzin- • 
• nym obwodaie u wszystkich ziom- • 
• ków polskich jako dostarcza nllj- •· 
• lepsze mel-ile, ognisk, pościeli i • 
• całych wybraw i zaprasza~ aby + 
• obejrzano, jego wielkie • 

: składy mebli, i 
• Essen, • 
• ul- Grabenstras!!e nr. bl i G3. • • •••• 

lVajlepsme 

MEE.LE 
na Essen I okolicę 

można do~tać 

Za inseraty d. reklamyi redakt'Y'11 111 

obec publicZll'°'ci nie odpowiada!: . ___. 

. " . ~ „ \.. \.„,, - ;!„. r„ „ • -. ~ •· • • . . •, .. , ., .. .1 • • • • , „ 

I ~ N ąjlepsze 'i! 
· --inajtaiiszeobuwie :u~~~y Ruhrorter ,Ka uf ha us' w Ruhrort 

ul. Harmoniestr. 36 • ul. Harmoniestr. 36. . 

Za drukj naklad i redakey~ ad PGWiedzialny A n ta n i Brej ski w Bochum. - Nakladetti i czclonkaml Wydawnictwa •• Wiarusa Polsk.łe~" w Bochum. 
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Cełlieme pismo ludowe iła Pelak6w •a ebczyanie, ptświęcOIO eiwiacie oraz sprawom narodowym. polityanym i zarobkowy• ,_, ____________________________________________________________________ ....,.._. __ ,,,_ ______ ...,. ______________________________________________ ...... __,,,~ 

Za iaseratv pJati si~ za miełs.e ••lra drobne~G drak• 
oSCJftHnia HmiCSMM11c •rM 'imeratam1 • feta. Klo 
caQ6to edasa, otrzyma r-aut. - Listy do „ Włamu. 
Polsld••" nale~ iiratiować i Hilfać w nich •oklad· 
ę ..,.j !~'Co· lttkop!Mw alt •ie ZWJAea. _____ . .,,_.,_. ____ ....... __________________________ _..,...._ .... ____________ ,,_,_ .......... ._.. .... ______________________________________________________________________ .... 

ltęda.key11, •n.kl.l'lłia i K1ię:arńia Jimajd•j• się w Bochum, pnry lłlicy Maltle.oae ·struse. - AdrH: ,, \Yiarw.e Polaki", :Beclmm. - Te le fe• u u. , .Uł. 

'- „. 
RMzlce pe!sea ! Uacie dzieci swe 

1111h'fłć, CQ'tać i llisać ,. iaołsku ! Nie jest 

pfłaldem, kt• pet••&twu sweau zaiem
CIJIĆ ałQ ,.l:'fre1i. 

llece ,.Związku PJlakil" 
adlł(i~ sii: w niedziel~, dnia . 

2' paździ~ika: 

W łldssen o godz. · 11 1przed pot w saM1 '· 
m.thmairnn 'a. 

W Stoppenber~u o godz. 3 po· poł. w saH 
p. Osenberga, ul. Essencrstr. 70. 

· W Buer o godz. 5~ w saJi p. Kampmanna 
(ł' ·0 ·erhof) przy ul. .Essenerstr., przysta-
1ek kolei elektry.czinej. . 

W Langendreer o gooz. 4 P'O ~I. w sali· 
J.l(alippinga przy dw:orcu. 

W. Scbonnebeck: ()• god12. 4 po pol. w sah 
wdowy Nl: ekemper, ul. Saatbrud1str. 116 -

· lV Weitmar o godz. 4 po· p-0l. w sa1i p. H-ei-
1Demamna - „Restal;lrarticm zur Post". 

lV :rreisenbruck o ~o'dz. 4 po pot. w sali , . 
Ovcrbeck'a. 

W De:rne o godz. 0 4 po poit w sali p. Lan
gorbe•m'a przy dworcu. 

W łlerne ·o godz. 7~4 po pot w sali p. Nitki 
ut Nowa (Neustr.). 

W ~2ternher~ o' gooz. 4% po pol. w lolta
h1 p. Wdihelma: Bi.irge1, ul. Kasta1nilins tr. 

WBruckh usen o godz. '4 po ,oł. ~v sali.1 '· 
Britnka, ul. Albrechtst r. 

W Hechfeld (przy Duisburg) o ,;odz. 3 po 
!J'Qf. w saI1 katol'ckiego domu towa
~stw (kath. Vereiinshaus) ul. Wamthei
mer-str. 155, przy foościeJe św. Boin iface
~~. 

w E ing d g()d Z. 1 u~ przed p.ol. w sali p. 
l(J.odt (z.araz przy kościel e kato-1.). 

W MeP.tgedc -0 l:O·dz. -4 (sala będzie jesi,cze 
~cła1J1a). 

W of~tede p. Bo~hum o go<lz. ;/zĄ po pot 
w sal p. Wallbur&ra, ul. Poststr. 

W ffochstrass p. Mors o gofdz. 3 po pot j 
w sali p. Viierbauma. „ 

. ~~1akó ł' uprasza się, aby wzięli ml!- l 
hczmeJszy udzi~ł w powyższych wiec~ . l 
gdyż hęd~ tam omawiane simnvy które 
każdego Polaka interesować winny: 

ZWIĄZEI( POLM(OW W NIEMCZECH. 

1 
Uwaga: P,sma polskie nprasz.a się o 

asl;:::ve pcwWrz~rne powyżs.?ych wiadn.~ 
ltlosc1 o wiecach. 

Gdy o własną chodzi skórę ! 
~ Oirnawia.iąc us tąpi enie tak zini enawi
~one,go przez baronów węglowych mini

! ra. h.aindlu Mocllcra (ttibernia, ustawa o 
~W1e~zeniu pracy w foopalnia0ch), wypo
ittodz~ala „Rhei,n1. Westf. Ztg." pomiędzy 

U:em1 następujące z.dainie: 
„Lecz na drogę ustawodowstwa 

•Yi~tkowego (der Anti-Gesetz.gebung), 
iiezowocownego i niebezpiecznego, 
~szed~ także tenże minister (Moel-
irc::r) • • • • " 

hi. Organ baronów węglowych 1nazy-w:a 
'IV r~TJo slusZinie ustaw.odiaiwstwo wyjątko 
e ~ZO.W:ocow.nem i . niebezpiecznem. Do

~Z.1 tego najlep1iej polity.Jm stósowana 
ro ee Polaków, przeciw którym jedn.a.
~Vloż ,,~hein. Westf. · Zt~." najglośniei 
tłmda~a się ustaw wyjątkowych. Gdy I 
~,t 1z.1 o Polaków, niemawiść, furor teu· 
„~\l k~~ 4lil~e;; r~ZS4'~0Wil 

-----------· 1 pcs~!!._t!!..!'Mk m-=ąnzn?E? _____ ~ _ __ _ ___ "'!!'!' 

Strejk kolejowy wybuchł także w Polsce 
pod Moskalem. 

Na kilku liniach kolejo'wyc~; proiwa
dz·ących do Warsz.aiwy rozpi:)częli robotni 
cy i urzędnky kolejowi streik rówl!locze
śnie 'Z r-0botnikami moskiewskimi. Obe
cnie przytączyli się do strejku t1ikże noibo ... 
tnicy linii WarszaWla1-Petersburg. Ruch 
k01lejowy ustail zatem o:beonie na wszyst
kich Hnia:ch kolejowych Polski pod MD'

skale'm z. wyjątkiem drogi żela!Znej war
szaiwsk.o-wiedeński ej. 

Czy zmieni się wreszcie w Polsce opinia 
o centrowcach? 

Do gazet, które z11lecały Polakom na 
obczyźnie w glosowaniu ściślejszem przy 
od:bytych w Essen wyborach pójść za 
ce.ntrowcem należal także „Lech". Dziś 
P1ismo to zda1e się lepiej obejrzało s.oibte 
centrowców, ·gidyż :zmajd'ujemy w !Iliem p-0-

między ininemi następującą dość trafną 
charakterystykę stmnnictwa centrum: 

Jak już p.owieidzieliśmy, nie un.ai ani 
jednego centroQwca, kióryby · zażywał tej 
powagi parlame,l!ltarnej, ca. to wstą.pieniem 
na mówin.icę sp roiwadza ciszę w sali i na
kazuje milczenie. Nie dOIWodzi wcale ży
w:otności partyi, jeżeli licząc około stu po
słów nie wyrobi ami jednego dzielnegp par-
lamenta rynsza. Po śmie.re i Wind'ho rc;ta 

nic zdobyło' się Centrum na· gQdnego na
stępcę i w haniebny sposób lawiruje mię
dzy rządem a opozy.cyą. Nai vl ieca'Ch i 
oorocznych zj.azda_ eh katolickich zarzeka- , 
ją się :przywódcy, że ina ciężary i nO\ve 
i::,ooatki •nie p·ozwolą , że .bronić będą Jud ( 
przed uchwalaniem nowych wyc;la tków na 
armię, flotę, politykę foo1mialną - ale I 
przy obrada,ch w parlamencie wlaśnie te 
wszy stkie· projekta rządu, dążące do po
większenia armii, do udoskonalenia armat 
i rozrnaiitych inm.ych illlaszyn do moroowa
nia lud·zi za pomocą Cent rum bywaj<l u
chw alane. A cóż drJ'piero mówić ·O ich ha 
katystycz1n~rich zachcianko eh ? 

.M. osk w a. Kongres i nżynierów, ja. 
ki się tu odbył, oświadczył się za tern, aby 
inżynierowie wszystkich zakładów za. 
strcjkowałi, co też już nastąpiło . 

M o s k w a. Strejkujący uderzyli na 
q.rząd pocztowy. Wszyscy urzędnicy po
cztowi złożyli pracę, a za ich przykładem 
pójdą urzędnicy urzędu t ,iegraiicznego. 

L i psk. Spr.iwa następstwa w Księ. 
s twie Lippe załatwiona . Sąd Rzeszy przy. 
,znał słuszność lit H Biestcrfeldzkiej we 
wszystkich punktach. Ks iążę Leopold wy- 1. 

dal dziś proldamacyę do swych podda
nych. 

Nieprzyjemne dla Niemiec 
wypad;_ i. 

Z wielkiem rozdraźnieniem 11ozpisuie 
się prasa niemie·cka o obecnej podróży 
prez.y<lenta Loubeta, która zwłaszcza co 
<lo sprawy maro'ka11skiej i mającej się od
by~ w Algeciras konferencyi posiada diQl
niQsle polityczne zn.aczeinie. 

Jak wfadomo, prezydentowi towarzy;
szy minister spraw zagranicznych Fran
cyi p. Rouvier. 

Odwiedziny prezydenta Prancyi u kró 
la hiszpańskiego AlfQr1S1a: w Madr}'1cie a 
dalej mające jeszcze nastąpić odrwied:ziny 
u króla portugalskiego w Lisbonie ście
śnią niewątpliwie stósunek Francyi oo Hi 4 

szpanii i Portugaflii, czeg!OI naturamie nai
nliliej pragną politycy niemieccy, którzy 
;.h~~li~ \\iJ.zi~il!Jj· fc-.acyę w ~iem w-i 

osobnieniu, \V jakiem Si'( o'becnie Zillajdują 
Niemcy. 

. W Hisz.panii podejmowano Loubct'a. 
mezwykle owacyjnie. Król HiszpanJi i 

prezydtjnt Francyi zattn~eniali dwukrotnie 
111a obiedzie powitalnym oraz na uczcie od
bytej pP' przeglądzie wojsk, nader ser<k
C2ln.e to.aisty na cześć zaipr.zy}'aźni·ony.:h 
państw i ich dzielnych amiij. 

Sprawa cala przylbiera: jeszcze nie
przyjemniejsze dla Niemiec zinaczenie że 
także Anglia pragin'ie na przekorę Nieii-tiec 
prz,ylączyć się do owych grzeczności. 
Oto bowiem co domYsi telegr1am z Paryża: 

W edlug „Echo de Paris" prosit rząd 
angielski usilinie prezydeinta Lou beta , by 
odwiedził twic.rdzę Gibraltar. Loubet ni~ 
przyjąl jednakowoż zaprosz~nia zazna
czając w odpowiedzi, że obowiązek kcm
stytucyjny zmusza go', by 30 paźdlzierni
ka, dniu otwarcia parlamentu, stooąl we 
FraJn:~yi. Rząd angielski wydal mzporzą
dzeme, by pan ce mik „Leon Gambetta" na 
któr,ym Lowbet z Lisbony p~wróci ' do 
.M~rsylii. powitano 1 Ol strzalami z bateryi 
twierdzy w przejeździe przez cieśninę p1::>d 
Gibraltair. . · 

pn' ±Ef.A™ 

i'r~ il 

rtc o ~8:.6 ~ n~~. 
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Centrowy „blat" przeciw Polakom 
w Horde. 

Hordc. P ewne pismo. centro.we .. obu
rza się w straszny sposób na tutejszy:h 
Polakó\\", że prz} wy borach k() ś cielnych 
stawili 4 własnych lrnndydatów - czysto 
polskiej n::rno dowości - rein ,!polnischer 
NatiQ1nalitat". Nastcmnic wyraża polako
żercza b!bula nadzi eję , że „nie uda się o
wy.m o bt:oplemi qni11 ym żywiolofm wp•!yw a 
swego w tak okropny spDsób 'vzmocnić i 
u~taiić" - „dach steht zu hoffen, dass es 
d1escin fremdcn .Elcmentqr.. nicht geli ngen 
wirid, ihrer1 Einfluss in ciner sokh ur ~c
he.uren Weise zu starke11 u11tl ziu bef ~sti
gcn' '. - Kol1czy zaś 0°wa gazeta tak : Jest 
db0\\1 i ązldcm każdego dobrz .katolickierro 
ojca rodziny, aby przy jutrzej szych w~
borach, QWYm 10ibw plemiennym dążnoś
ci-om encrgiczinie st2,\Vil czof.o i je. ·1i01ic'ic 
gk}so.\\·at na doty·chczasowych za
stQpców", - Pflicht eines jeden gut ka
tholischen Iiausvatc rs ist es, bei der mor
gigcn Wahl diesen frnmdrassigdn Bestr~
brnn-gen ein onergisches Paroli zu bieten 
und ehi hcitlich fiir die altbe\\ ahrte111 aus
schcidenden Vertrctcr einzutretcH". 

,.Blat" majaczy coś o „gut katliolisch", 
z•atem Polaków w łio r<le uwa,ża wi<lo 
cz1nie za. upa.dly naród - vc~kommcnes 
Volk - i pewtn ie za mniej"' airtościowych 
katoli ków, jak to swego czasu ,,Germa
nia" i różne irme gazety o Polakach na 
obczyźni e pisaly dla tego, że P-0 lacy nie 
chcą si ę wysługiwać dluż ej centrowcom. 

Tutejsi Polacy zaklaidają protest prze 
ciw ważiności wyborów, ponie N'aż za-

. rząd wyborczy Ulil iewaiinil te ·kartki, na 
których niemiec zostal skreślony a 'J-V je·· 
gJO miejsce zapisane zostalo nazwisko Po
laka" Aostępowooie takie jest najzupel
niej bezpraiW!I1e, to też wybory wiooy Z(}-

stać wnieważtr1.oione. Polak. 

Essen. Wiec ,,Związku Polaków", ja,.. 
ki się ()idbyl w Essen w przeszłą niedzielę 
zagail p. L. Merczyński z Essen w zwy
kły sposób, wyjaśnil cel \\'ieca i pJ
'\VQlal do pióra p. Walentego N-O'W.aka z 
Altenessen. Następnie udzielil glosu panu 
Skraburskiemu z Ueakendorfu, który: ja
sno i dobitn~e przedstawił zebrarnym drogi 
i ceJe „Zwaązku Polaków~· OTa'Z skrytvko-
wG.• Qc,sacuuo wszeiklca polaKozerc'Ow poU l 

____ _ fil& .„ 
rozmaitemi postaciami. Mówca. zaznaczył 
że g.dyby niemcy. ... katolicy znajdOwali si• 
w taki~t polor.leniu, jak my Polacy, to da
wno by zaw()lali wszyscy: ,.Precz i't: 

Rzymem". Dziwił się też mówca, iż róż
ne gazety wyraziły zdziwienie iż Polacy 
w .Esseńskiem tylko tyle oc!dali

1 

głosów H 
swego, pod.cz.as gdy przed wyborami aic
mal cala prasa w PioZITTa11skiern poleca· 
gl.osmvać 111ai centrowca. P. Snan. Zalisz 
zachęcaj gorąco do pielęgnowania tJl(:ia 
·na:rodiowego, a przedewszyStkiem do wy
chowania dzieci na dzielny.eh Polaków. 
P. Merczyflski p1oidziękoW1ał mówoom i E.A

wez.w1al obecmych dlo z.apisamlia się na 
czlonków „Zw. P."; do we.zwania .zaistóset
wala się wielka część zebra1niych. 

W. Nowak, sekr. wie,ca. 

~eiderich. Nie.dzielmy wiec .,Zwi:ł
zku · PlolaJków" w Meiiderich zagail mąt 
zaufania tegoż p, Tomasz Michalski po
czem zaśpiewtano „Kto · się w 01Piclu~''. 
JaJko glówny refernnt wystąpił p, Józef 
Szulc z Diimpten. Mówca rozwiódł się 
obszernie <J' doli Polaków na. obczyź.nie 
zaio'h,ęcal, aihy się orgamizowaino poUty~ 

cz111ie w „Związku Polaków w Niemczech" 
a zawod~wo w ,.Zicdnocze.niu 7awodc.\vem 
polskiem". Dalej mówit pan Szulc o opie
ce ducho\\1nej, wykazując że jest oordz<t 
11iewystarczaiącą , więc 

1

aż.r;by uzyskać 
zmianię na le1psze. wyst.ać zamierzają P J· 
lacy z. Westfo,Jii i Nadrenii łlcputa'CYe de. 
Rzymu, Gby przedstawiła Ojcu św. srrmtn~ 
dolę .naszą. Wkońcu zachęca.! mów;~ 
Rodaków z Meiderich , a,by wszyscy na
leżeli ck> To\va rzystwa św. Jaina Chrzc. 

Burza 0 1klasków ·byla diow,odem, że 
mówca przcdstawil wszystkie spra~vy we 
właściwem świetle . 

P. Piotr-0wski karcil tych Rodakó 
którzy: utrzymują różne wrogie nam 111ie ~ 
mieckie pisma, a stronią od pism polskici 
narodowych.. . ' 

. P . Józef .Mikolajczak mówił w ~pra
\\ l e orga,11izacyj polskich. 

P. Wo.iciech Staszak nie godził si~ 1i..a 
wywody p, Miko.faJcza:ka i zbijał je, Wy-

lkazail t eż, ż e w ś rodkowem .M eideri :.k 
wielki pwrmje brak opieki duchownej, bo 
przez dwa lat.a· chcąc si ę dostać do spo
wiedzi św. jeździć musia t do obcej p•1rafii. 

P. Lud1wik J ankowski ża!H s i ę ma ma
cosze traktowanie Polaków i zach ęcał d 
czerpania oświ aty. z gazet i ks iążek pol
skich. 
. P. Antoni Augustyniak z Laar żalił si c:, 
ze tam Polacy zwykle nfo \\ i edzą dokla
dnie, kiedy ma hyć po'lskie nahoż (Jl)lwn, 
bo ·nie każdy zrozumie, gdy ksiądz po nie
miecku zapowiada nab0Że11stw10' pol~kie . 

Na podróż do Rzymu złożono 6 ma- · 
rek. 

Wi ec zaJrn1kzono pochwaleniem Pcl
na Boga po d\vugoclzinnyoh rozprawa~h . 

T. M. 

edzia g rma njzat.1r. 
Z tej części Prus. Za~hWin i ch , któ~ 

nazywamy Kaszubaml, piszą do „Dzie•. 
Po-zn.": 

Jedna1 z tutejszych instytucyi parcela. 
cyjny:ch rozparcelowała w roku 1904 na 
p~raniczu .P~morza folwark pqmiędzy 
9-iCm o~idttukow Polaków (Kaszubów). W 
tych dmach odbYWalo się na sądzie w B 
przewlaszczenie o-vviych parcel na nowyc~ 
nabywców. 

Po podpisruniu o.davśnego prok>kótu 
przez osa<hników, zatrz:ymaJ ich sedzia 
~~owy w łoikafa sądo'\vyrn i przemówił 
<Ibi nich ciętym glosem doolownie: 

„Do w.as. rraby.wcyi parcel, iwr"?

cani su; z cnergicznem wezwanie:i't, abf 



~de l"ll en~em 1. ta~tef lti!=toryi (an§ 
ieF Oeschichte dort) ·nie st~·orzyli po·!~ 
9kiej kolonii. Pc>lski tu raz na zawsze 
Die ma! Jesteście niemcami, przodk0-
..,,.ie wasi byli niemcami, żądam zatem 
od was stanowczo, abyście pomiędzy 
~c-b tylko po niemiecku rozmawiali, 
r J ~wszystkiem zaś, abyiście. dzieci 
"..>ie w duchu memieckim Wychowy

wali i nie dopuścili do spo1szczenia ich! 
Powiruniście zresztą poczytywać sobie 
za zaszczyt, że niemcaimi jesteście i 
cieszyć się, że ~najdujecie się pod pru
skicm ,palflowanie.m !" 

Do obeanego zastępcy baruku sędzia 
«łezw1a1l się w dalszym ciągu: 

„Panie Cz., n.ie bierz mi pain zai zle, 
że w ten oto sposób do tych ludzi prze 
mawiam; jesteś pa:n 1nie.z.aw10'djnie Po-
1akiem (tak! panie sędzio!) i wiesz, że 

łoczymy ze sobą walkę narodowościową, 
wą, każdy więc pC>winien pHnować swo 
ich interesów, a tło moim - Jako prus
kiego urzędnika - jest świętym obo:wią 
.zikiem." 

„Przyzmaję, pa·nie sędzio" - brzmia
fa odpowdedź, - że ka:żdyi powinien pil
:aować swoich interesów" - i stosownie 
<IKJ teg'tQ1 reprezentant banku po Ziai sądem 
;przemówi! rówtnie'i -d10 o·saidiników., lecz. w 
innyim duchu, a te slowa, iak za:rę.:·za, przy 
padfy im więcej clio serca. 

· .,Do śmierci - odip;oiwiedzieli dzietni 
kaszubi - pazo'staniemy dobrY,mi Po

• 1 lakami, a o polskie wychowainie dzieci 
inaszych teraz tern więcej .dbać będzie
my." 

Ze spraw robotniczych. 
Piszą ·nam: 

Kilka uwag dla górników z nad rzekł 
Ruhry. 

Nareszcie zna1ny jest nowy poirządek 
pracy w kopalniach, w1ypraco1w.a1nyi przez 
„Związek dlai inteiresów gó11nkzych". 
Choldzi o to, aby każdy pozinal te przepisy 
iżby mógł swe zdainie d nich wypowie
dzić, do cze.:go1 podlug pirawai górniczego 
robotnieiy mają prawo; gdzie zaś istnieje 
wydział robotniczy, tOI teinże mw prawo 
życzenia robotników co dt<> zmia\nY prze
pisóWI przedJłoQ:yć kierownikowi kopalmi. 
Gdzie nie nna wydziiaiłów, możnai wybrać 
z pośród siebie delegatów, którey życze
nia· robotników zarząd()IW'i odoośnej kopa
lni przedtożą. Tak postąpić jest obowią.
miem gótlników kra.Zdej poszczeigółnej ko
pafoi. 

Czas pracy: Nowe przepisy dotyczą
ce narmalnej praicy, są 1niemal te same, co 
dawniej. Praca. p.od ziemią trWla 8 godzin, 
do czego d!ocł11oidzi pól god:ziniy WiYjazd, 

Panna do· ·lowarzvstwa. 

(70) 

Powieść Ksawerego de Moot~pin. 
th Q ~ ó d r 1 1 a. 

(Cia~ dalsiy}. 
Wystarczy powiEdzicć, że podczas 

dro.gi, Gilbert umiał ZYiSikać sobie nie tylkto 
szacunek lecz najwyższą sympatyę wszy
stkich SwYch towarzyszów podróży. 

Dzw()jnek wili dźwięcz4cy pośró<ll mil
·czenia cichej nocy obud.ził :nagle <l.woje 
slużących, nie oczeikujących swego pama 
-0 ta:k późnej godziinie. 

Psy rad<>śnie SZICZekać w'częty, 1ni~ 
ażeby ucZ.YnJić alarm, lecz aby uczcić P,O
wrót drogiego pana. 

• Wilhelm na w.pól ubrnny, priiybiegt 
zdumiony, widząc doktora w tak licwem 
towarzystwie. 

Gilbert zaipmwaJdzil swego kolegę i 
sądowników do Kwadratowego dt0'mu. 

- Swiatla! - zGJJwolait :na Wilhelma. 
- Piatem powiesz Zuzannie, żeby przygo-
t()Wtafa pokoje i przyrządzil.a, jak umi' 
najleP·iej wieczerzę„. 

Wilhelm przyniósł zapalone świece. 
Dok~ór wziąl jedną t wipmwadzil 

s wych g-0ści d.o pracQwni, którą poprze
dnio opisywaliśmy. Dziw\ny jej pozór u
de rzył ich. 

Na środku pcklOju, na dwóch kozła~h, 
przykryte czarną krepq z krncyfiksem he
b anoiwym rysowały się w,ydtużone ksztdł
t y trumny. 

- Panowie - rzekł Gilbert - ot<> 
trumna 7jn'alcziona przez mo·je psy około 
W1i-0s-ki Petntarmc. Z JXJmocą służącego, 
którego tylko w widzi eliście, następnej 
nocy p.otajettnnie przywioz!em ją tutaj.„ Na 
rniedziruncj tablicy wyczytailem nazwisko 
mego ·brata. Przypuszczalem . zbrodnię. i 
1>0Stani0wilem przekc1n.ać się o tern. - W 

wi~ ro~tn!~'? 7r."!!:c-7~n! ~~-:!~ ~,_,, :-:~: 
pod ziemią pozostać. Tak przynajmniej 
napisano w nowem prawie i tak je uo
maczą. Stare prawo także przepisywato 
8 godzin pracy, a jednak byli gór.nicy zmu
szeni do pracy 9 do 10 godzin pod ziemią 1 
a nawet dlużej. Dla górników, którzy w 
miejscach zmusz.eni są pracmvać, gdzie 
jest więcej jak 28 stopni celzyrusza, wy
nosi praca 6 godzin. J ec:Iinakowoż są pra
codawcy tego mniema.inia, że te 2 ostatnie 

.g/ddziny powinni robotnicy w ininyich miei 
scach pracować, g.dzie inie jest tak gorąco, 
tak że i oni będą musieli 80. godzin pod 
ziemią pozostać. 

Robotnicy zatrudnieni prz,y szybie, 
poganiacze i maszw1sc1 mają 9 godzin 
pracować. Praca na wierz.chu wyinosić 
ma 12 godzi.n. Umowa co do zairobku po
zostaje Po większej części ta sama. Gdy 
nie przyijdzie ido umowy, ma robotnik pra
wo. żądać przeciętnego zarobku tej samej 
ktaisy z poprz~d111iego miesiąca. Przyn.ai· 
mniej zaś 1IT11Usi zostać Wiyplaoony miej' 
scowy .dzie\nny zarobek. 

W sprawie kreślenia wóz1ków jest ma
łe ulepszenie, :ale jeżeli po'dlug IIlowego 
prawa będą pra:co:daiwcy postęp.ować z 

·karami, to zaJII1iast polepszenia, będzie je
szcze pogo•rszenie, jak to już z 1niektórych 
kOlpalń donoszą. gdzie nakładają wysokie 
kary, zia niezupelnie czy1ste węglei, lub 
za niezwpeflnie pełne wózki. Według 
prawa.i mogą 5 markami miesięczmie każde
go kairać. Oprócz tego przewiduje praWx:I 
irune karyi. Znajduje się tam n'. p. przepis 
że przy częstem wYsytaniu nie.czysty,ch 
węgli lub nie pefoych wózków, mpżm. 
robo~~ikaJ Z1araz z pracy Z\V()lnić, który to 
przepis inie pO!Winiein bYil zostać uchwa
łany, bo jest niesfoszrnY,. 

Co dlo wydziafów roootnicz:yich, spra
wa ma się tak: Dla każdego szybu musi 
się wydział robotniczy s1kladać z 3 osób. 

.,~aiżda ko.pailnia będ'zie podzielona na 3, 
-0ddziaty. Ka~y oddział wybiera jedlnegp 
czfo1nkai wydzi.afu i jednego zastępcę, tak 
że na każdej kopa,Ini będizie 6 wybiera
nyidh i to 3 cz.lonków1 wydz'la~u i 3 z,astt~
pców. Jak te o.ddlzialy zostalną utworzo
ne oznajmi kierownik kopalni. Cztery ty· 
giod1nie przed wyborami musi być wywie
szone Gglosze1nie, kiedy będzie głosowa-

„ nie. W ogłoszeniu .musi być pcidaine miej 
sce i ,godzina wyborów. Dwai tyig-0<linie 
przed wyborami musi być wylożooa li
st.a wybiorcza, z której się każdy przeko
na czy jest upr.aw.niony · dlo glosoiw~nia. 
Ql~ować możei ka©dy11 kto nai odlnośnei 
~mp,alni pra:oowair ro:k cały,, uktoińczył 21 
roik życia, jest poddanym 1r1ielmieak:im i 
posiad'a prawa obywatelskie. ·Wybranym 
może być, kto ukończył 30 mk żyda, pra
rował 3 Ia1tai na 0id10101śnej kopafai, jest pOd-

EE! 

ktliżidym raizfo zna•lazlem.' się W10ibec niewy
tlomacw111ej tajem/l1icy, którą chciałem ke>

IJJ.iecznie wy1asmc„. Przystąpiłem zatem 
<llo autopsyi, która imi d!owiodla, że podej
rzenia. moje co do otrucia inie mialY' żadnej 
pofdistaiwJY. za· chwilę ()lkaeę panom p11:)
toik;ul, zawierające łnaidrobnieisz.e szcze-
góły c<ilej 01peracyi... · 

- Alei - zapytał prokurator Rzeczy
pospolitej - jakim sposobem możesz pan 
utrzymać cialo w tym pok\aju? 

- Doikonalem zabalsamiowainia za 
pomocą nowej metody prz,y;w1ez1onej 
przezemnię z Ameryki , dzięki której ciało 
poziostailo nienarnsume, i.ak gdyiby zamie
nione w mumię, na czas niaokreśli01ny. Bę
dziecie panowie mo!gl'i osądzić dioskcinatO'ść 
tej metody~ 

Mówiąc te sło:wa, Gilbert zdjął krucy
fiks; potem krepę, którą trumna: była O'·· 

kryta. 
Prz.ycisnąf spręż11nę prz:ytwie!r!dzooą 

przez niego dlo wieka, aby utrzymać trum
nę w lhermetycznem ziaJmknięciu. 

Wieko podnk>sło się i ciało owinięte 
calunem ukazało się. 

Twarz jedynie była odkryta, znajd!O'
wata: si.ę -0ina w sta1nie konserwacyi tak 
doskonalej, z takim wynazem sp'°koju, że 
7.d~wafo się -Obecnym, że znajdują się ra
czej w obeon6ści snu, aniżeli śmierci. 

Doktór Ivos dlu1goi przypatrywał się 
tej twarzy nieruchomej na zawsze. 

-=- Dość spojrzeć n1a rezultat zabalsa--. 
mowa.nia -- rzekł na ko1niec, aby mie6 pe
wność, że 'hrabia de Vadans nie był otruty, 
Najlżejsza doza trucizny z.mnęszana z 
krwią, niedo'puścilaby podQlbnej mumifika~ 
cyi. . 

-Tak jest isto·tinie, - 10tlrzekł Giłbert 
- i mój protokul potwierdza to'. 

L - Masz pan tu · zapewne la.boratoryum 
.cheimicz.n.e? - zapyta,t sędzia śledczy. 

d~~~"":t 7:i:~::-:~:::~ : ~(s!:-:!:i ;~~~ta ~b„. 
watelskie. 

Zachodzi pytanie, czy ci, co br.ali u
dział w bezrobociu będą także mogli glo
sować. O tern do tego czasu nic nie WSIX>

mniano. Trzeba odczekać, czy ci, co 
brali udział w bez.robociu, będą w liście 
wyborczej zapisani. Wybory oo wyidzia
lów muszą, być najpóźniej do 15 grud.Jlia 
uskutecznioITTe. Wybory będą tajne, przez 
kartki. WybrnnY\111 zostamie, kto z owego 
od.dzialu najwięcej glosów dostanie. Za
stępcą będzie tm, 'kto iako drugi będzie 
mial najwięcej gloisów. 

Dalsze sprawy O' wyb<Yrach będą je
szcze 111ra kiopalnia.ch ogloszone. 

Prosimy naszych idruhów, ażeby so
bie mve przepisy dobrze przeczytali, iż
by wiedzieli, jak sobie postąpić mają. . Je
żeli teraz jeszcze robotnicy wybiorą do 
wyidzialów lizilapów prac{)lda:wców i la
mistrejków, to owe wydziały n.ie będ~ 
mialy ża•d.lnego znaiczenia. Trzeba się po
starać o dobrych kandiydatów nie lękli
wtych i inie chw.iejnych, tylko takich, któ
rym rzeczywiście spraiwa robotnicza na 
sercu leży. 

Z tego powodu wz:y1W1amY1 lnaiszych 
druhów, aby wybierali 10<lipowieidnich kan
dyd:atów, którzy będą midi ziamfanie· po
między gó11nika!mi, a wtedy i z pośród 
nais wie·1ka lic·zba wybraną zo'staniei. 
W imieniu Zarządu „Zjednoczenia zawo-

dowego polskiego": 
w. sos iński. 

m 

Ziemie pobkie. 
t; Pr~s .tiime~!®óln~rh Wana!• ~ ~i~;~·· 

W Gdańsku i Lubawie odibyly się 
wiece ,,Strnży", naJ których zapisali się 
uczestnicy d!ość 1icZ1I1ie na czlonkó·w~ tejże 
organizacyi. 

Chojnice. Sądy przysięglych ska:zaly 
18-letniego Jana Kasprzyckiego z, Ploieicza 
na 5 lat i kwartal cuchthauzu. Kmsprzy:ki 
jest wyrodkiem, któretgo wskutek .n.ieipo
prawiności umieszczono w zaik1ta:dzie przy
musio.we·go wychowalnia. W drodze · z 
dworcai dlO Kamieinia n.apaidl Kasprzycki 16 
kwietnia jakąś ·panienkę z Bydgoszczy i 
odiebral jej sakiewkę z 86 markanni pienię
dzy, książeczkę -0szczędn<>ści itd. P{)lprze
dlnio już skra.dl swemu praco<laiwcy miech 
żyta, które 1następnie spiemięż.yl. 

Z Wiet Kr Poznańskiego. 
Tr.zcianka. W tych dniach zastrzelił się 
~ prz.ystępie1 chwilowego oblędu tutejszy 
posiedzicie! farbie~ni Helmut Mlarotzke. 
Sattn1obójstwo to wy1w10łalo tutad wielkie 
wraiżenie, albowiem zmarly ży~ w pomy
ślnych stosunkach materyabnych i byt po
wszechnie szamowanyim. 

2!2i2ZL • -
- Ta1k jest, zaraz tam panów zapro

wadzę. W la1borator,yum tern właśnie d'.)
pełniłem zabalsamQiwania i podldlailem trze
wia :11nalizis chemicznej, która musiala1by 
wyikaizać każdą trucizinę.„ Doświadczenia 
te powtórzię wobec p.anów, są t01I11e sta111io-
wcze. 

IX. 
Gilbert zamknął trumnę, ()!kryl ją krę

pą, postawił k·rucyfiks na swojcm miejscu 
i .wprowadził swych gości do Iaiborato
ryum, <liotykające·go doi gaił>llnetu. 

Lampy zostały ·zapa·Lone i brat zmar
lego hrnbiegio: oddal do dysp>0'zyc.yi swego 
kolegi sloje, zawierające szczątki orga1nicz
ne, na którycih ro bil ·d0iświadczenia. 

Doktór Ivos wziął się natychmiast do 
kontrpróby, używając wszelkich śmdków 
wska.2Janych przez ITT.aukę. 

Kiedy ukol1czył, sędzi.a śledczy zapy
ta~ go: 

- Cl()I pan mó\.v1isz? 
- Utrzymuje toż samo, c:a1 mój kolega, 

ze inie było otrucia, hrabia de Va:dans u
marł na ainemię i wscięcze.nie sit.. zgasł 
jaik lampa, w której brak oliwy. 

- Oto jest pr-0tokul, który spisałem 
- rzekl Gilbert, podając d-0ktorowi Ivos 
kilka arkuszy 1papieru ~dwbnym charakte·
rem zapisa1nych. - Przeczytaj pan pro
szę„. i jeślti uznasz, daj sW'.oją aprobatę ... 

- Zc•b-0\viążesz mnie; pan, czytając 
głośno - rzekł prokuratl()r Rzeczypospo
litej. 

Lekarz sąd-0wy odczytał glośin.°' i po 
skJończeniu, za wolał: 

- Protokuł tein jest a!rcydzielem lo
. giki i jasr:i0ści, jestem gotów podpisać jego 
kinkluzyę ... 

- Podpisz więc palli - rzekł pmkura
tor, ppczem po podpisaniu dodaił: - A za
tem mamy przekonanie, panowie, że hra
bia Maksymilian de Vaidans, nie umart, o-

ln0v:ro:bw. \V p~\vn:J ~ut::js:-:j o... 
berzy powstafa w ·niedzic:~ po poludaiu 
cięta bótka pomiędzy kilku robotnikaini, 
w czasie której dwóch robotników z.WS. 
tutejszego robotnika Rychlickiego. 

Miłosław. Pan: Józef Kościełai 
zaprosil w niedzielę do parku swego ~' 1 

Miloslruwiu o'kolo 150 Sokołów z I(ui.-w. 
Do ćwiczeń na lące przed pomnikiem •~ 
liusza Słowackiego sta:nęto o:koilo 100 dra 
hów. Popisy wypadly pod każdyim wxrl, 
dem doskonnle. Poseł Bernar<lJ ChrZCJllJ· 
wski, prezes „Związku Sokolów", iiotJł 

· u stóp pomnikai Slowackiego kwiaty. P• 
ćwicz.eniach gimnastycznych podJejrtliQWał 
gości p. Józef l(ościciski. Zaba'wai otd.ZlMl.
czyla się harmqnią i swobodą. Bez tai.
darmów obylo się tym razem nnizupeł
niei. 

Z pod Koronowa piszą do ,,Dz. l(uj."; 
W Sucimiu rozkupili przed 3 laty gospo
darstwo po p. Russem polscy wyróbnicy 
i cthalupnicy; po;budowa'1i stodóliki, pobu
d'owali stajmki, ulepili wreszcie chałupki. 
Cóż, kiedy nie wolno im w nich· mieszkać! 
W ty1ch d)niach odebrali oldi komisarza z 
z groźbą 15 marek kairy zawewanje, ie 
w 14 dniach rrnają izby zamienić napow,rót 
na_:_ gi0towalnią dla świń ( !) 1na którą eto. 
stali konseirns. 

O gra)nicę wyrastają z.a.grody dla ko-~ 
Jon.istów niemiec.ki·ch jak grzyby po de
szczu, ty ziaś chrlopie polski ·nłe masz H· 
wet tyle praJWa, oo two]ai śwunia; dla tej 
v.-101Ho ci przyna.jmniej wystawić .gotowal
nię, ·dla sie-bie <lach u mad glową m~eć ci •ie 
woJno, ty możesz 'biwaikow.alć podl golen 
niebem, bo pewnie 1nie dlosyć 1na:biwa,k().L. 
wral.eś się, wyslugując się jako żolniera 
królowi pruskiemu. 

Otóż o·brazek „kultury i "\N\JLności .Ue
micckiej". 

Poznań. Przed sądem wojennym 1e 
cLywizyi toczsf sięi przy drzwiach zam·
kn.iętych proces przeciwko' oficerfJ!Wi TOI 

Lekow, który w Leszinie zastrzelił stró:ta 
Józefa Rescha. Lekow sikazainy został za 
lekkomyślne za:bójstwo na: 3 tygodnie w-. 
za op6r wzeciwko wladzy na 2 dni wię
zienia.i, razem !Ila 3 tygodlnae i 1 .dzień wię· 
zieniai. Prokurator winiósl tyńlkJo o ~ tJ
gp:d)nie więzienia. 

Nawet „Rh. Westf. Ztg .. " ·doda ie d()I RO
wyższego wyro1ku fatką uwaigę: 

„l,agodny wyrO'k w p.olączieniu z W'J
kluczeniem publicziności robi dzJiwne wra
żenie a pojed!yńoze dkoliczności w związku 
z tern m!Ołgą tylko przynajmniej J)()ł11.0'Wnie 
wywiofać nioofnl()lść dJo sąd.0iwnictwa1 woj
skowego". 

Poznań. Od „Straży" otrzymujemy, 
co następuje: Donoszą 1nam, iż władze 
adtministracyjne, powioluią nai termina lo
dzi, o któzych słyszą, iż z:amlterzają doku
pić grntnta, i oświadczają im, że nie otrnJ-

truty, a sk1utkiem tego na painu de Chalt1s 
ciążą tylko dwa 1pozostale: mrzuty, ważne 
bezj kwestyi, lecz nie talk straszne, t01 je~ 
wiykradzeniai testamentu swego wuja i u
mia11y trnmien. 

Sędzia śledczy zabrał ~1los. 

- Wątpliwość p0iwstailai wi moim u· 
myśle - rzekł - wszystko się wiązało ~, 
tern potró]nem oS'k:arżeiniu. Pie1.1Wsze upa
dło i dwa drugie rówtnież nie wydają mi 
się zbyt powainemi. Jakie jest zdanie 
paina szefa Bezpieczeństwai? 

- W zupelnoś,ci ]_jJ1dzielaim pańskie 
zda1nic i d.olktora GiUberta. - odrz'ekl. -
Oczywistem jest, że j.akaś niezin1a111a rę;ka, 
ręka wroga, urządzilai wszystko z talk pie· 1 

k'ielną zręc2mością, abiY pan <le Challin& 
wycLawal się winnyim zbroidini, których \flle 
popel1nił. Co w za r:ękai? Teigo nie wiem, 
lecz dowiedzieć się trzeba, dlowie<lizicć sie 
za ja1ką bądź cenę! Ażeby d-0iść eto tego 
odkrycia, doktór Gilbert żąda tyimcz.aso
wcg10: wypuszczenia ina wolność w~cehra:
bie.go de Challins , ale 1niech wie i nieci 
wiedzą wszyscy, że. śledz.two s1ię pr-0wa
dzi , i że stawiony będzie przed sądl prz:r
siQglych. Trzeba k0iniecz111ie, żeby tai< 
się stalo, inaczej prawdziwi winowaicY 
mogliby się przestraszyć i za pomocą u
cieczki wymknąć się z rąk naszych. Tyclł 
wi;n/nych q::;1któr Gilbert obieoaił nam wyja.
wić. - Słowa1 dotrzyma, tak sądzę, i ie: 
stem pewilly, on sam więcej uczyni, aniżeli 
wszyscy nasi agenci. · 

- Możecie pa\n.ow.ie liczyć naJ mnie! 
-- zav.'lOlal Gilbert - nfo ustąpię przed • 
z.adanicm, jakie mi p.o,wierzacie. - Konie
cznem jest, aby rehabilitacya byla: tak ~u
blicziną i rozgłośną. jaikiem bylla oskarze
nie„. W dzień sądu, Wl()bec tryibu1nar~. 
wobec tłumów, z pomocą Boską odkrYle 
prajw.dę, zdemaskuję prnwdiziwcgo zbrd
d!niarza, przys1ięga1m ina ba! 



• 
ttt:ria pozw0;C4'1.i!l nawet na pob.:::bw:m!~ · 
, OOd<)l, obór i stajen, pragnąc w ten spos:'i:i 
iedwieść o<l z.amiaru kupna ziemi. Post~
JIOWailie wl:adiz jest nieprawne; pozwóle
• na budowanie stodół, o'bór itp. nie wol
llCI im odmówić na mocy prawa osadnicze-

~· 
Niech się nikt t.aikiej groźby. /nie oba-

. .u, ai ktokolwiek pcmwolenia nie dosta
łlie niech się z1gli0'si do „Straży", która 
AP;~wę· przeprowadzi, ale trze/ba to uczy
Wć zaraz po otrzy1mmiu odlrr~wnei od
powiedzi, gdyż termm do ska:rgi, wzglę
dlaic: zażalenia: jest d!wutygoomiowy. 

Uprasza.my mówców wiecowych, aby 
1prawę tę omawiali i odPJOlwiedinio oświe
cili 111aszą ludność rolniczą. Pożąda1nem 
jest~ aby clJ:::i;nosz()no nam o każdym d.al-
3ZJm wypadku. w którymby w~adza ad
ministracyjna chciała z.nów w podobny 
!JJOSób przeszkadzać " ' kupnie ziemi. 

Ze Stązka ("E;j'lJ St;.arei Pols~o 
Król. Huta. Spa.dające węg'le poraniły 

ciQ:Żko ina kopalni „Król" górnika, Pawli
czka. 

Franksztyn. Woźny sądo\vy wspól
,flik:iem Zibrnd)nfarza. Sensacyjn.y obrót 
wzie[a spnawa kradzieży, zaszlej w tutej
szym sądtzie akręgo\.vyn1, do· iktórego wla
maioo. Padl·o albo\viem p<Jdejrzenie na 
·W)OŹJnego sądto:wcgo Sabla, że był .pomo1cny 
przy kradzieży Nowaikowi, aresztowiame
mu juiż sprnwc.y mvej kradziezy. Docho
<lzenfa wyda:ly, że N.o<wak wr1amal się 9 
września także do więzienia: w Wie~kich 
Strzelcach, co 1narobilo swego czasu nie 
'łllta\l-0! wrz.awy. Nowak odsia-d'Ywa.ł w 
Wielkich Strzelcach 12 lat domu ,kiarnego 
'Za! z:aibójstv.no i to w czasie, gidy Sabet tam
że byl dloiz.orcą. Później Po opusz.czeniu 
domu karnego przebywał Nowak u Sabla, 
który ratowial się ucieczką. Poszuikują go 
listami goińczemi. ._ 

Bytom. Na robotnika Teofila Studli
ka z Bobrku, zatrudlnioneglo1 na, hude „Ju
iia" spadły rżarzą,ce żużle. O:kro1prnie po
parzone!go l()dstawiclll:o do· lazaretu. ·WąL
pią, czy go się da utrz,y,mać przyJ życiu. 
- Na kio'{Jlailni „Karstencentrum" uderzył 
kawiar żeLaz·a górnika! W eindl·rncha z Karbu 
w g~wę. W end1ooeh poniósł hardzi() cięż
kie okaleczeniai. - Ulaitująocą pairą popa
rzytl się ina tej samej kopal1ni dlozorca kc
tla Mnich z Kairbu· .po nogach i rękach. 

W Nowym Bieruniu na Górnym Slą
slm znajid'uje się agentura. która się zajmu
je s,proiw~dzeniem mbotników, rusunów: z 
Oai!icyi <:1() Prus. Aby tp~rzeć to przed
siebiorstW101 wyszła bardm chiairakteirysty
'C'ZIM brosz.~m. W t,ytule inosi onai napi~ 
.,Vermittelungrsstelle fiir ruthenische Aribei
ter in Neubemm OberscMesien". Zaraz 
pierwsz.y par.aigraf tego pisma glosi: 

· „Rusirni, mieszkańcy Oalicyi :vsc~o: 
dlniej i Bukowiny, są greoko-lkatohk1am1 1 

,IJbchoozą z małoiruskiego plemienia, pozo
s'ta.ią oni we wrogich stosu1rnka1ch wz;glG
~m poll:lków, którzy pa1n1Ują. w Oa1li~Y! i ~e 
w.szystikidh sławian najwięcej sk!larnaią stę 
ku niemczyź1nie. Zaleca się, alby praco
dawcy mówiili do 'nich ty1k0t po niemiecku, 
w żadnym zaiś razie po polsku, aib"y ich tym 
sposobem sikfonić d!Ol telm szyjbszego n1aUJ
cz.enia się po niemiecku. Aby u~iknąć 1?i e: 
przyjemności. msi1ni nigdiY me powmm 
praoować pod dozorem pollaków:, .cmi na·
'Wet razem z polskimi r.obot:nikami. 

Z in$lly~h dziel ie Polski. 
Henryk Sienkiewicz a wywiad redak-

. tora włoskiego, Podaliśmy niedru\V1no treść 
·artyikułu dzie'ntnika włoskiego ,,Memento" 
o stósunkach polsklci-ro•syjskich <Jsnuteg~ 
na tle rozmowy, którą korespondent owe1 
gazety miał z slY!I1n'y'l11 pisarzem naszym 
Heinryikiem SiC1J1kiewiczem. 

Warsziawska Gazeta Polska" ode
brała obe,mie w tej ~prawie od Sienkiewi
cza list następujący: 

Sz.anot\vn1y Panie Reid1aiktorze! 
Pmszę uprzejmie o umieszc.z,eniie ina: 

stepująceg)o' sprostowa1niai wiad1?mo.śc1 
\)rzedrukmvanej z wt-oskiego dz1enmka 
.• M'Omento" przez. „Berliner 113.geblaH". 

Prawdą jest, że powicdziatem kore
soondentowi tegoż dzie1nnika, że porozu
mienie narodu polskiego z oo·syjskim b~łOI: 
by nie na rękę hakatystom i że ci czymą 1 

będą czynili wszystko, by temu przeszko
dzić. 

Nato'miast dalszy ciąg spraw.ozdania, 
a zwłaszcza przypisywaina mi wzmianka o 
za,bicp,;ach cesarza Wilhelma w Petersbur
gu jest czystą fantazyą z tej prostej przy
czyinY;. że o tego md'zają zabiegach, po .z~ 
kaincelaryi;l'mi dwóch paf1stw nikt wicdz1cc 
• iie może. z rpwiażaniem 

ttenryk Sienkiewicz. 

"1iadomości ze świata. 
Zwołanie parlamentu niemieckiei;to. 
Z Berlina don.o-szą, że rząd nosi się z 

myślą zwołania parlamentu prawdop.:Jdo
łmie już 111.a 16 listopaidai. Parlamentlowi 
przedfożonoby z.araz projekty finansowe i 
etat Rzeszy. 

Ciekawy proces! 
Sekretarz stanu zapQ\Viada proces 

przeci""' dzienniko'wi „Bert. Tageblatt", 
który twierdziif, że firma! v. Tippelskirch i 
sp. lJ<)siada dwa konta i to „konto P." oraz 
,.konto St" Dla wiyjaśnie)nia tej sprawy 
dodać musimy, że owej firmie zpewniono 
.na dalsze 10 lat d.ostaw1y dla niemieckich 
"\VlOjsk k0Ii0'nialnych, cłD:>ć d<Jtyohczasowy 
kontrakt się jeszcze nie skończyil. Gazety 
miemieckie twierdzą, że stalo stię to dzięki 
wpływom ministra Pod!bielskiego i dyrek
tora urzędu kolonialnego dr. StiibeJ.a. 
„Bert. Tagebl." pisa~, że opinia publiczna 
te dwa ko'nta łączy z przedtużeniem kom„ 
traktu firmy Tippelskirch. 

.,Beri. Tagebl." w odrpowiedzó. na skar
gę sekretarza stanu z,aznacza, że ina nik<l'
go podejrzeń nie rzucił i .z poWiodu twier
dzeinia tej treści ze strony sekretarza sta
nu '\v1niesie kontrskargę. 

Ogólny strejk kolejowy w Rosyi. 
Ruch 'kolejo\Vy ustaJ praiwie ·w1 ciałej 

Rosyi i w Po'lscc pod Moskalem. We1Mug 
ostatnich wiadomości 01glosili rolhotnicy 
takż~ bezrobo'Cie na linii warszaiwsiko wie
deńskiej. Streik painuje również ma dm.
gach żelazinych nadbaltyckich. Miejscami 
przytączyli się także eto strejku urzędnicy 
pocztowi i telegrafiści. W J ekateryno'sfa
wiu starli się strejkujący z wojskiem i bu'
diowali barykady, z poza.i których stawili 
sihny 1()1pór. Liczba zabitych i .rantn:ych jest 
znaczna. 

Deputacya strejkującycUi byla u Wit
teg.o i wręczyla mu me'moryał zawieliają.:y 
żądania robotn.ików. ·Witte zaiznaczyl ,x.·. 
odpowiedzi, że merrnoryal zawdera wiele 
żąda1ń niewykonalnych. Zapmwadzenje 
po\vszechnego1 glosorwania i utWIOrzenie 

1obecnie zgroma<lzeniaJ kolfl'stytucyjne'go 
jest ·niemo,żliwe. O innych żąda1niiach strei
kujących wyraził się Witte <Jgólniik-0wo, 
że zasługują na uwagę i że sam zrobi, co 
bę<llz.ie mógl. 

Sułtan Maroka a sprawa marokańska. 
Biuro Reutera <llonosi, że suttain zgo

dtzil się .na loo1nferencyę w Al.gecir.as, -0 któ 
rej programie, mia111owicie czy nań się g-o
·dzi, nic nie wsp1omnial. 

Krytyczne położenie na Kaukazie. 
Car nie ufa Pono sprawiozdaniom wi

-ceJ.uólai Kaukazu. Na Kaukaz: przemycają 
i0rgrormną ilość ·bmnt J emerar I(auibiach ob
jął naczel1J1.e oowództwOI nad 200 tys. żoł
nierza zgromaidzK>nego w Od!esie. 

@EJ!J±_~...__ __ ·_···----------· --- ---· - --- - -- ·----·--

Z róinvt.h stroe. 
Dortmund. Ulegli ·cierpieniom trzej 

górnicy, którzy ponieśli Wi zeszl'ym tygo: 
dniu ciężkie obrażen~aJ wskutek eksplozy1 
p~u węglanego na kol)ia'lni Dorstfet:d. 

Paderborn. W pobliżu Borchem zde
rzsl się p.ociąg osiOIOOwty 'Z) poc\iąigiem toi
waNYw ym. Kierowtnik lolm1II1JOtY\VY od
niósl ciężkie obrażenia, kilku padróżnych 
jest lekko ra1nnych. _ 

Wiece o'dbędą się znów w licznych 
miejsoowościach Westfalii i Nadrenii, tak 
polityczne, zwofane przez, „Związek Pola
ków w Niemczech", jak zaw1odowe 
zwołane przez ,,Zjednoczenie• zarwodowc 
polskie". . 

Spodziewamy się, ii Rodacy na: wie.
ce te licznie podążą, aiby wspólnie rad'Zić 
o niaszem pot.ożeniu. 

Altenbochum. Na walnem zebraniu 
Towarzystwa św. Józefa, które się odbyło 
8 paździennika uchwaliQ1no, iż zebrania to
warz,ystwa mają siG odbywać jak ·d.ot~ch
czas coi 2 i 3 niedzielę każdego 1n11esqc~ 
i każdy CZ'ło1nek 'Zalegający ze sk!~dkam~ 
3 miesirice nie chcąc prawa zgubie, mus, 
miesięc~nc' zaplacić, najpóźniej d<J1 drugie
go zebrania,, to jest ·do 3 niedzieli miesi~
ca .. Po tern zebraniu gubią czlonko.wtc 
praw:o do towarzystwa. Dla teg,o u~rasz:i 
się szain. czktnków, a1by na to ba1czyh'. ab_Y 
więcej jak 3 .miesiące ze s·kiladk31111 !11~ 
zalegali, gdyż oszczędzą nieprzyjemnośc~ 
nietylk1QI s<Jbic, ale i tmva·rzystwu. Dal~J 
uchwaJ{)nO, aby w niedzielę dnia 29 paz
dziernika urządzito to1w. zamkniętą zab~
wę z tańcem. im ·~t~rą tyl1k-0 c~l1cinikow1e 
z familią wstęp mi.ee będą. ~1e:członko
wie chcąc brać udz1a! muszn się na ze~r~ 
niu które się c<l.lbędz1e pr7 ed zabavvą d.ac 

' 

~n :zlc:7k6w npłs:lć. ~z:n. cz?oan~-r ' 
uprasza się, aby teraz zimo.w~ porą, ma
jąc więcej cz.asu. liczniej na zebrania uczc: 
szczali. Członek. 

Bottrop ma uzyskać połączenie kole
ją elektryczrn\ z Buer, Oladbeck i Oster
feld. 

Ełgen. Budowa tutejszego tymczaso
wego kościola katolickiego jest niemal n~ 
ukończe111iu, gdyż w polowie listopada ma 
nastąpić poświęcenie nowego domu B:::iże
go. 

Listopad i grudzień, jako miesiące zi; 
mowe nadają się do tego, aby każdy zajął 
się gorliwie c'Zytaniem dobrych gazet i 
książek. Nasi Szan. Cz.ytelnicy zechcą 
a·gitmvać za „Wiar. POI.". Na czwartej 
stwnie są kwity do zapisania gazety. 

Altenessen. Górnicy kopalni ,,Ncue-.;
sen" musieli wyjechać z kopalni przed u,.. 
pływem czasu pracy, gdyż zabrakło wa
gonów: do prze-w,ozu węgli. 

Berlin. Zadziwiające jest, jak mała 
stosuirukowo z1najduje śię liczb.a mieszka11-
ców1 BeirHna. ro1dzoinych w stolicy niemi.;> 
kieL Zaled!wie 815.000 było na po1czątk11 
roku 1905 rzeczywistych Berlińczyków w 

' Berlinie, reszta zaś 1.185.000 sklaidafa siG 
z mieszkańców intnych części rzeszy nie
mieckiej lub z obcokrajowców. Z ty1ch ro
dziło się 347,200 \\ Brandtmburgii, 142.000 
w S"lązku, 122,000 na Pomorzu, 100.300 ·w 
W. Ksi. Pozir.ańskiem, 95.000 w Prusa~h 
WS'chodnich, 82.000 w prmvi-ncyi saskiej, 
75.000 w Prusach Zaichoctnich, 17 w Na,d
rnniii, 14.000 w łlarowcrze, 9.800 w West 
fa!lii . 7.000 w Szleswigu, ·8.500 w prowin
cyi heskiej, 200 w państwie .tlohejnz.ollern, 
Z innych pa•ńStv"'.· przebywia \\~ Berlinie 
n.ajwięcej (24.000) podkiamych z Królestwa 
saskiego. 52.000 mieszkańc6w Berlina ro 
dzilo się za grainicą Niemiec lub "'' kolo
niatdh. 

Sokół charlottenburski uwolpiony. 
V/ Moabicie toczy! się proces .ap\.'.
la:cyjny przeciw Soikolowi cha,rlottenbur
skiemu o zamkniętą z;a.baiwę, nai którą rc
prezein.taintów p(}licyi nie w;puszcz-0/110. W 
pierwszej instancyi został S.okM uwolnio
,ńy. Pailicya a:pelowalai i na ostatnim 
ter.minie, jak diono'si „Dzien. Beri.", ponio·
sra znowu na całej linii klęskę. 

Sokół chairlotentburski został nietylko 
uwo1niony odi winy i kiary, ale sąd na·l-Ożył 
kasie państwowej koszta1 oibJiońcy S<Jk-0-ta. 

Redaktor „Wiarusa Polskie.gp" został 
skazany przez sąd bochumski na 50 mr. 
kary zai to, że powtórzył za „Dz. Ber!.': 
uza,sadnie111ae aipeJacyi cha1rlotoo1burs.k1e1 
wla<lz,y policyjltlej. 

Rozmaitości. 
Gruźlica w miastach Europy. Stolica 

Fi·ancyi w której · .ri.iedawno -Olbrado
wał koogres dla z.wakzania, gruźli
cy .male.ży, wśród wielkich miast europej
skich do tych, gdlz.ie gruźłica najh? rdziej 
się sroży. W r. 1902 zmarło w Paryżu na 
na suchoty przeszło' 10,000 osób, przeto 
okrągle 388 na każde 100,000 mieszkań
ców. Na drugiem 1miejscu wyrnie\nić na_lę
ży Brnka1reszt, gidzie ze 100,000 mieszk~fl
zmar'l()I w r. 1903 na gruźlicę 378 osob. 

Trzecie miejsce z.aimuią Ateny (358 na 
100,000). Cz1warte ~ Wied'eń (334); pią
te - Lugdun (306); a sz:óste - Wrnctaw 
.(304). W dalszym ciągu idzie z kolei 13 
wielkich miast w których suchoty płu.: ' . 
pochłonęły w r. 1903 na każ,de 10,000 m.~e-
szkańców J}O 200 do 300 .ofiar. Są to mia
sta n a st~pujące: Moskw:a (281) Mona
chium (255), M:adryt (243), Bmksel<łJ . (238), 
Medyolan (236), Mars.ylia (231), Warsza·wa 
(229) Sztokholm (217), Drezno (215), Chry
styai~ia (213), Strasburg (212), Berlin (207) 
i Lipsk (201). W Zurychu zmarły. w r. 
1902 na grnźlicę 183 osoby n.a 100.000, w 
Rzymie 179, w Stutgardlzie 177, w .tlam
burgu 166, w Londymńc 159, w :Edymbttr~u 
143, \\ J(openhadze 141, w Amsterdamll! 
139, w Ji<rdze 130, w Antwerpii 128. .za
bójcza z innych względów, atmosfera kilku 
miast portowych, jak np. Londynu lub 
Hamburga, inie jest, jak się zdaje, .z.byt 
prz;yjaznem środ o;wiskiem dla g~uzłl:y, 
którn wcgó!e w miasta ch nadmorskich po
d1łania stosunkowo niewielką liczbę ofiar. 

Najstarszy tunęl na świecie. . Z o~a
zyi szczęśliwe.gn 11k:a.1kzenfa1 tunelu sm1-
pJ1ońsk!iego przypomina prof. dr. Bertholet 
z Bazyle:ł że już przer póHrzeda tys,1ąccm 
lat zbudowal król Ezechiasz· tunel dla prze 
pr:o,wadzenia wc-d1)c'°<ągu zaopatrująceg?' 
Jen0iznlimę w w·odę. Zbudowany pod Si
loe zachorwal się jeszcze do dziś dn1i a, a 
jak od:kryty w r. 1888 w języku he~raj
skiim napis :vskaz11ie, roboty koto mego 
rozpoczęto z dwóch strcn rów·no-cześni~ 

dąz:i~ kn ~ro~to~:i. f( ·zta1t j::~o r~ntu 
~<.nnego prz.y.P()mmą wydlu:ioną htere 
S oo zdaje się bedzie skutk:em braku n"
J~żytych in trumePtów miernicz ·eh ·i ory
emacyjn ych,. 

DlugośC vrynosi dziś 53 metry, a do 
pracy użyto narzędzi bronzo\\rych, CO' 

zresztą, znachodzi potW!ierdizenie \\~ kiłk:• 
miejsicach Starego Testamentu. 

Ost tn· e wiadomościo 
P a r y ż. „Petit Parisien" ogłasza, t• 

pomiędzy Rosyą i Anglią nastąpiło poro
zumienie. 

Ostra walka pomiędzy dyplomacyą 
niemiecką z jednej a angielsko-francuslu1 
z drugiej strony zakończyła się ustąpie
niem ambasadora niemieckiego w Peters
burgu v. Alvensleben'a. 

Ta n g er. Sułtan marokański przy. 
jął program konfereńcyi mającej się od
być w Algeciras. 

P e t e r s b u r g. Strejk jest ogólny. 
Wojsko i policya zajęły urząd pocztowy 
i urząd telegraficzny. 

L i p s k. Sąd Rzeszy odrzucił rewi
zyę posła Kulerskiego w sprawie wyroku 
skazującego go na 2 miesiące więzienia 
za rzekome podburzanie do gwałtów je
dnych klas ludności przeciw drugim. 

Towarz. św. Jana Chrzc. w Ueckendorłie. 
W niedizielę idinia 29 pa:ździe.nnikai od

będzie się miesięczne zebranie o gptlz. 2 
po pol. Będzie sprawo.zdanie rewizorów 
kasy z III. kwart. Zarząd i rewiwmwie 
zechcą przybyć godzinę prędzej. ll) 

Zarząd. (1) 

Towarz. św. Jana Chrzc. w Ueckendorfie 
to jest wszystkich czl1o:nków za1_praszamy 
n.a obchód naszego srebrneg-0 wesela w 
dniu 29 paźdlziern1ka u p. Klein, (dawiniei 
Raige)r IO gD<lz. 4 po J}Ol. O liczny udział 
proszą jubilaci: 

Jakób Mowka z żoną. 

WIELKI WIEC W BRUCKHAUSEN 
dla całej parafii Hamborn odbędzie się v.r 
niedzielę, dnia 29 paidziernika o godz. 4 
po JX>ł. w sali Brinka, ul. Albrechtstr. 

Na "Wiecu omaiwiatną będzie sprawa <>
pieki duchownej w parafii ttamb.orn, spra
wia wychowa1I1ia narodowego dzieci, masze 
<JbeclJ1.e· p.oloiżenie itd. 

Sza!l1. R()<liaików z całej parafii uprasza 
się o Jicmy udzial, aby sprawę oipieki du
cłrow(nej wspólnie gruntownie o'mórwi·ć. 
ZWIĄZEK POLAKOW W NIEMCZECH. 

Przybędą 'mówcy zamiejscowi. 

WIEC W SCHONNEBECI( 
odbędzie się w niedzielę, dnia 29 paździer„ 
nika o godz. 4 po p.oł, w sali wdowy Nie
kamper ,ul. Saatbruchstr. 112. Na wiecu 
będą omawiane bardzo ważne sprawy, 
któr~ każdego Rodaka interesować winny, 
przeto liczny udział wszystkich Polaków 
z Schonnebeck i okolicy bardzo pożądany„ 
ZWIĄZEI( POLAKOW W NIEMCZECH. 

Na wi~c przybGdą mówcy zamiejscowi. 

WIELKI WIEC POLSKI W HERNE . 
w celu omówienia spraw opieki duchownej 
i wszelkich naszych potrzeb religijnych i 
narodowych, odbędzie się w niedzielę, dnia 
29 października o g9dz. 04 po pot. w sali 
p. Nitki, ul. Nowa (Neustr.). O liczny u
dział uprasza 
ZWIĄZEJ( POLAKOW W NIEMCZECH. 

Na wiec przybędą inówcy zamlejscp'wi. 

Wiece „Zjednoczenia zaw. poi." 
odbędą się w niedzielę dniai 

29 października br.: 
W Baukau przy tterne w południe o 12 \ . 

lokalu p. Sehrbruch, ul. Bismark, prZY; 
kościele ewangel. 

W Hochstrahs przy Mors po P:OL o god'Z. 
3 g·eidz. w loka!tt p. Vierbaum. Zwraca
my U:\V:l'gę . iż to pierwszy wiec, który 
się tam mibyw:i, przeto liczn.y udział ro
daków pożąda'11y. 

Porządek dzienny : Nowe prawo gór
nicze, obór kandy·da tów do wydziałów· 
r.a:botniczych, sprawy knapszaftowe, i in
ne ważne sprawy. 

„Zjednocze nie zawodowe polskie". 

Baczność Rodacy! 
MGżem r,.aufa'nia na Eigen jest o·bra.ny 

Jan K:ani:a, mieszka R 'ng III nr. SD. Upra
szamy szain. drithó\\' u 'niego składki p1a
cić. U nie.g-o m:lżna się także na członków 

_zgtas.zać. . _ 
„Zjednoczcn:e .za .vod~we polskie". 



jedyny polski skład mebli oraz całkowitych 
wypraw w Wanne. 

ul. Bahałaof&tr. 104, naprzeciw lokalu Scbafera. 
Polecam mój bogato, zaopatrzony s~ład mebli, ma

szyn do gotowania, wszelkich sprzętów emaliowanych 
kuchelll'lych 01u wózików dl& dzieci we wielkim 
wyborze. 

Za gotówkt! Na odpłatę! pu1 odpo~etlniej wpłaeie. 
Kanapy i materace wykonywam 

we własnym warsztacie. - Stare ma
terace przerabiam spiesznie po cenach 
niskich. - S.r:&n. 
Rudaków pros.z~ 
i nadal o ła
~kawe poparcie 

. . mego prz~dsię-
_'.,)Jt» biorstwa. Nie-

każdego będzie: Swój do swego. 
Z wysokim :;zacunkiem 

Jan :Sarań 

BaeznoAe!' 
Rodacy w Herne i okolicy f 

Polecam szanownym Rodakom mój 

skład żelaza, 
maszyn 

do gotowania, a.nycio.. pra.nia i wyżdżyman.ia, 
oru; 

wszelkich sprzetów kuchen-
nych 

110 eenaeh jak naijtańszy(l'h. 
Za.kupione rzeCfff od!!t.awi&m f'ra.nko do d.omn. 

I'fl gotówkę. Na @dpłatę. 

St 
Piecyki do .ogrze~ania. 
n· i s ław J a n k o \V i a 

tr·. 2S. 

f' 
i t n~ 

w au sen 
Ii· Jwięłui~Y w1·bt)r 1~od szew i ~ l.erz
chów, raz • 11+s~~ł · ich arty.Kl ihw 

I~ eh. 

I 
I ···-·········· Najstarezym krawcem polakim •

1 w Laar jeat 

i Ho Depa • 
przy ulicy Kaiserstrasse nr 99 ., •. 
:Uóry odstAwia \lbra.nia. najlepiej • 
i najakuratniej co poiłwiadCQlyć ! 
mogą, liczni jego odbiorcy. Ubio- lll9 

ry z jego wars.tato leż~ d~br~e I 
są jak najlepiej odrobione, a ceny • 

• • .„ 
(10) „ • ••••• „ •••• . 

H'W 

w Hrene, 
poleu 

ko1.•om7 ilub•e, welo•7, pier-
ś'Cfonlt.f ilabiłe;·lir&ł.zld, kny-
żykt złote i f'O.dacane z łail.·· 

c~:uszkamt,".'korale prawdziwe 
słe~,anki, praw~iwe bursztyny 

wiele innych rMCEJ. 

F. Józef oski 
w HEllllE, 

ut. B a h n h o f 1 t r. 52. 

Naprzeciw Nowej. ulicy. 

ftCOOCOC:OOOttOO lJ ~Ot~ 

1. ~c~no§e :Bod~ey Uiabe d•rf I ~ 
..... Jedyna p'llah klięgarnia we wielkiem o g mieście Gebeoli.11 ellaen-Uekendorf, Do· 8 
O noszę Sz1U1ownym Rl da.Ile•, iil mam na 0 o składzie obi· „.,. I wi~tych i narodo-.e, o 
1.ł Jrrzyza pod ezkłfm i bes u >.ła, fi~\lry I 
O Swiętych Pańskir.h, ksi~ki a'.' nabożei1tw1. . 8 i powieaeiowe. api,wniki, pt.pier 1l polskim 
O uapi•.em, powinUJowania, kalendarze lh.ry- O g ań"kle, S"'ięt11. rod.Ili.a i k&rtkową na 1łow, g 
o Rok. P._foc&:'Jl wiit,~ark:i r; polskiw na.pi- ~ 
O tiem, pugilar•e.y, szczotki d) rzeczy, wło··ów O 
O i butów, luster a i ~r!lebienie, M•.ra ta.k:że O 

o 
u 

8 
8 o 
g 
g 
8 
() 
o 

"Ytlfa.ry i palJif>rO!łJ' z p~l11ki~j ftrmy, 
ka.rty 5ó widPka.mi, kuty na Eożc Nar;
dzenie i No,,.,,y Ro.r. Oprawiam Tte własnym 
wartntncie obraiy, ślubn"I '"ianld i w~n.rki 
ładme tani·. b'ezerwiotom obuzy ~pra
wiam d brze 1 tanio. Niech ka.idy postę
puje podłu~ hasła.: Kupujmy u awoich I 

Z 1.u.cunkicm 

ojciech E ościelny, 
GN!iCDl • irellłNt-Uekendorf 

przy ul. Nord•tr:&sse nr. 35. (l-·13) 
o 
000000 

w B 1t1 m, 
• ulica Rotttltras!!e nr. fJ3 

udziela porady i pisze poda
„ nia w sprawach renty, i t: d. 

• 
Dawniej w 

., 
,,Biurze Iudo . em". 

• 
Szanownym Rodakom w ESSEN i ekołicy de.aazę 

uprzejmie iż otw~rsyłem· dnia 15 1ierpnia 

skład cygar i papierosów. 
__ Mam tak.że u skł'adme ===-

luki, fajki, perta1aetkl, •111raiezt karty poJskie 
z wt•ekami, papier z ptlski-.i aapisami itł. 

Pro1B9 Reiak6w • łukawe popa.role 

Wincenty Saumnilo~ski, 
w Eaaen, al. s-.,, •• erl{ertir. ar. li. I 

••••• W. Bruggemann 
w Gel enłdrcla.ea III. 

Mark~raf'~•str. lbrkgra.fenstr. 
poleca Silan. PubliMnoici &wój 

---POWÓZ 
w :razie wesół. chrzcin i wyjudów 

wycieczkowych. 
Ta.kl'l&Ki.o poleca lu1rawai11y posli"~ebew.- tak ne. 
jaku tet małe dla dzieci. - Ceay ba.rdzo •miarbwawaych 
Zamówienia przyjmuje 

Stefan Rejer, 
'lelt1tmk.iW'~ńtiM lit, M.ark:rafen:v .. 

oru właściciel um. 

•••• 
wł.aśeiciel • Gerber, 

Ka~en, nuotnik ul. Weststr. i Schuhtr. 

Najstarszy i ni!jwi~iszy w Kamen interes speeyal. 

Eleg. garderoba dla panó, i chlopeó 
Pracowa~ ubrai ltOdhlc aiary 

prxy iwarancyi • •ob.re leeaie. „ 

. szelka garderoba do roboty. 
S~ecya.lny oddział 

o łJ 
dla pul. p..an6w, i d.tie i tj lke clehrej i trwalej 

· koś ei, po e~ ae 1 lt:ir zt 

' chemiczna pralnia i farbiernia 

ł'rstbestellum!s·Formular. Postbestellungs· F ormular. f·osth '-teltung..,formular. 
Ich bestellc hiermit boi ,dem l(ai'5erH

.cl.en Postamt eifl Exemplar der ZeittUlg 

,,Wiarus Polski" aus Bochum (Ze.ituags

preisłiste 128) fiir November u. Dezemter 

1905 und zahle an Abonooment u. Bestell

~ld 1;,28 Mk: 

lek bestelle hiermit be.ii' dem l(aiserH

chen Postamt ein :Exernplar der Zeitung 

,, Wiarus Polski" aus Bochum (Zea.tuags
preisliste 12e) fiir November u. Dezember 

1905 und zahle an Abonnement u. Bcstell

g eld: 1,28 Mk 

Ich bestelle hiermit bei dem Kaiserli
cben Postarru em Exeml)łar der Zeitung 

„Robotnik Polski" aus Bochum ftir die 

MloUlate August und September 1095 und 

:zahle . an Aoorl!Ilernent uind! Bestellgeld 

0,45 Mik. 

Jeżeli listonosz jakiego numeru gzze."Y 
nie przyniesie, wtedy trzeba poniższy I«· 
mularz wypełn'ć i oddać na tej poczcie~ z 
której się gazetę otrzymuje, a poczta 
kujący numer dostarczyć winna. 

ZEITUNGSREKLAMA TION. 

Nr •......... (numer brakującej gaiiet,-) 
der von mir abonnierten Zeitu111g 

~e 1,28 Mk . .e.rhałton ii:u hai~en, be,.. 

·:ac.he i111Jet, 

. -- . . • . • •. . • . . . 199 ... 

1'f 
, „.f "" KaiserHcbes Postamt •••• 

Obigc 1,28 Mk. erhaJtein ~u haibcn, be

schein1gt. 

• • • • .... • • • • • li)G.„ 

l(a.łserliches Postamt .•••••••• 

Obige 0,45 Mk. erbialten za ha.ben, be· 

schein~ . 

' . • d. • • • 190.„ 

KałffrłJches Pottamt ...... 

„Robotnik Polski" aus Bock11• 

habe kh nkht erhaHen und bitte tn k•
stenr.eie Nochliefenmg derselben. 

(mie"jSOOWl()ŚĆ) 

(ulica 1i numer) 
„„„ •••. „„ .••• ______ - ___ „ ••••• • „ .„ •. „ ••• „„.„„-

(podpis.) 

. d. . . . . . 100 .. ~ 

{4ataJ 

la druk, .aklad i redakcyę odp-0wtedzialny A n to• i Ur e 1 ski w tlocnum.- Naldauent 1 czc1011kam1 Wyaawmctwa „W1a rusłt Polskiego" w &cnum. 



tir. 249. lłeeJaam1 sobota, 28-ao paidzlerntka • 

se odiienne pismo ludowe dla Polaków oa obczyźnie, poiwięcone oświacie oraz sprawom narodowym. politycznym i zarobkowym 

\1\lwlhod• oodzicooht z wYiątkiem dni poświątecznych Za inseraty pJaci si4= za mieisce rządka drobnego dr.u~• 
~oszenia zamieszczone vrzed h1serałanał «> ten. IGf.o 
czesto oglasza, otrzyma rabat. - Listy do „Włapa~ 
Polskiego'' nalely iralikoweć i P<Klać w lli&h dofiliatl· ~

. lata kwartał.na na poczcie i u Ustowyclt wyn~ I 11~ iał T· za Wiar; I OJczyzac I . 
•;;o kc.. a z Qdnoszeniem do domu 1 mr. 9! ten. 

•• , 3 Pabili„ zapisany jest w oenniku pocztowym 
pod wakiem „t. ptłin~chu nr. 128. 'IX'! adre-1 ~ego. ~ltopaaów - Ae ~ 

Redakcya, Druk.u..nia i Księgarnia znajduje się w Iloehum, prmy uliey Malth8'Serstr&Ye. - Adrti: „ Wiarus Poleki", Bochum. Telefonu Br .• ·Uł . 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 

mówić, czytać i pisać po polsku! Nie jest 

r.oli*łem," kto potomstwu swemu zniem

c1&'4 tlę pozwoli. 

li-ce Zjednocz. zaw. polskie. 
4'dbedą się w niedz•iele dni~ 

29 PAŹDŻIERNll(A 

w aastępujących m1ejscowośd.ach: 
W Horde p-0 poł. w lokalu. p. Lenze (zum 

Briickenhof), o godzinie 2;/i. 
W Rotthausen wielkii wiec przed po~u

cilnierm o godz. 11~ w lokalu p. Saal, 
)łrzyi ul. Brnesenstr. 

W Scbarnhorst przy Dortmundzie na sali 
·•· Hamke przed Pof. <} g·o!dz. 11;/i ; 

·W Baukau rp. Heme o godz. 12 w pot 
·w sraili •P. Seerbruch'a, ul. Bisma1rka. 

W Gełsenkirchen-HiiUen po pot. o go'dz. 
w lokalu p. Nachbairschulte. 

W Remscbeid po p-0l. o gQdZ. -4 w lokalu 
Jt.. Senve, ul. B:!sma1,kstr. 

W Steele po pol. o godz. 334 w lokalu p. 
Drees, ul. I. Rottstr. 

W Rnhrort-Laar Po pof. o g'Odz. 4 u p. Mtil
ler'a:, dawniej Wittenkemper. 

W A.ltenessen przed poludni,em -o ~o.dz. 
11?~ w lokalu p. Saala. · 

Na porządku obrad: I) Przedstawje
.lic kandyidatów oo Wydz.Jalów robotni
azycb; 2) Protest przeciw zamykamiu ko
._ałń; 3) Drożyzna mięsa; 4) Zm\iiana u
s-taw; 5) Wołna dys.kusya, .oraz inne spra
-wy dotyczące każdego robotnika. 'Na 
'liceach fabrycznyoh w Laar i Dtiss.el

acniie, przyjdą pod obrady: 1) Kasa cłtto ... 
ryc11 li 'kasa pensyj1na nai falbnrce ROOnJ:x i 
Rlteilnjsche Stahlwerke; 2) Stósunki ro
botnic-ze na fa.brykach w Dilsseldorf·ie. 

Druhoiwie z ~o,wyższego podania mo
~ocie s,ię przekonać, iż na wiecaach będą 
bardzo wa~ne sprawy omawiane, zatem 
me powinno aini jednego brakować robot
łl1Pka na rteld'zie1nych wiecach. Teraz wla
'nic zostają nowe przepisy praiwne .na ko
~łniiach wywieszane, zaitem trzeba je 
·dobrze poznać. Oliczny udział uprase;a 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

iłfiL. _ _____ ·- - ----· ·- ·· 

i ypadli.ów dola. 

Jakie zamiary ma Witte? 
· Do pism berlillskich donoszą, że hr. 
Witt.e, do 'którego car ma wielkie zaufanie 
robi zabiegi, ażeby jak najprędzej <loprn
Wadkić do zmiany komitetu ministróW( 
na gab~nct według wzmów zad'npdnio-eu
fopejskich. Witte oświadcza, że przyjmie 
tytko wtedy stanowisko~rezesai mini

stró, jeżeH car wyposaży g~osobnem pel
nom()cnictwem. Witte oświaickzył dalej, 
te w ·razie, jeżeli zostanie isto'tnie preze
sem ministrów, wówczas odllo1ży wybory. 
\Io lztby państwowej ina 2 miesiące celem 
Zniesienia ordynacyi wyborczej, nadane} 
Przez Bulygina i opracuje inną or
.dynacyę wyborczą, która będzie bardziej 
zastosowaną do potrzeb i życzeil ludności.. 

Niemcy w ambarasie. 
Dcmiesienie dzieminika angielskiego 

.. Tiines" potwierdz101Dc przez paryskie 
„~cho de Paris", że nastąpiło porozumie
nie P()między Anglią i Rosyą i że Niem
~Y starały siQ przeszkodzić temu bez sku
tk~t, Wskutek czego ustąpil ambasador nit;
:n1ecki w Petersburgu von Alvenslebcn 
Jest tak wielkiej wagi, że rząd njemiecki 
Zabrał głos \\ tci sprawie na lamach swej 
ł{rasy, · 

.!_ _____ _ 

Wypierają się 111aturaLnie Niemcy wszy kującym, jak w Moskwie. Jest co pr,t
stkiego• i twierdzą, że nie proponowały wda rzecz.ą możliwą, że rząd zginąłby w 
Rosyi podziału Austro-Węgier, Żel o pro- takiej rewolucyi, lecz zginęłaby także na1-
pozycyi wspólnego wystąpienia na morzu lepsza część inteligeincyi w owych wal-
bałtyckiem nikt w Niemczech niczego nie kach a madhina państwowa ct.ostafaby siG 
wie i t. <l. w ręce ludzi wątpliwej warto;ści.. Jeżeli 

Kto chce niechaj wierzy! moi panowie, zak01iczyl Witte, pragniecie 
Bądź co bądź jest faktem, że jeżeli na- dopiąć czegoś, przerwtijcie strejk. 

stąpilo zbliżeinie się Ainglii do Rto'syli, Niem- - Kongres 15-tu tysięc~ strejkujący~h 
cy :poniosly wielką k1ęskę d'yplomaityczną roibotników w Petersburgu. :wysłuchał spra 
i są rzeczywiście zupełnie oidosobnj.one w wozdania deputacyi o rozan()IWie z Wittem 
Europie.. i postaoowil odczekać, jaikie stainowisko 

Wszechniemcy przeciw Polakom. zajmie m~nister komunikacyi lk8'iążę Chil-
Wy<llzia1l związku wszechnieimiecki2. . kow. Ostatni jak dotnosiliś.my baiwil w 

go, który jak wiadomo· cieszy się zaufa· Afoskwie, gd1ziebezs-kutku starał się mbo
niem i P1811Jarciem wplywowych kól, po- tników nakłonić do podjęcia pracy. Z M'°-
:wziąl w sprawie sprzed'aży „niemieckiej" skwy powrócił m.\nister do Petersburga 11a 
ziemi w ręce polskie na·stęJ)ującą rezolu- lokomotywie, którą p.ono sam ikiermval. 
cyę: O IJlOJożetniu w Moskwie, !która jest 

„Wobec tego, że właśnie w 'ostatnim obecnie zupe!nie odcięta od reszty świata, 
czasie wielkie obszary ziemi przeszły w dqn()szą jeszcze: 
ręce polskie, JJiO'nawia wydział związtku Miasto posiada jeszcze nai kilka dni 
wszechniemieckiego dawne żądanie o znie- bydła, na trzy tygo.dnie mięsa wędzonego 
sienie konstytucyjnej równości obywateli i na kitka dnj masla. Ceny mięsa idą w 
(Aufhebung der Plaritat); oświadczamy, że górę, mleka nie 11Tia prawie zupelnie. Przy
dlo skutecz.nego przeprowadzeniai wa1lki pusziczają, że nastąpi wielka drożyzina śru
przeciw Polakom j,est przedewszystkiem dków żyw111ości. 
bezwarunkowo rzeczą .lro'nieczną, ib.y pań-
stwo moglo praiwnie zmusić palskicł1 wfa.. Urzędowo donoszą 
ścicieli ziemskich d-0 sprzedaży ziemi ·oraz „Deputacya strejkujących robotników 
by P-0Jakom dOZ\\~Qilono nabyi\V1ania ziemi żądała! przyznania rnbotnikom praw poli
tyLkO'. drogą spa<lku. By napięnnować zdra~ tycznych oraz wypuszczenia na w01lność 
dę wlasnego namdu, która pole:gaJ na osób .aresztowat!'lych . ChUkow oświad-
sprzedaży Polakom niemieckiej Wllasności czyl, że. sprawa ta nie leży w zakresie jego 
ziemskiej: 1. wzywamy prasę narodową, looi'mpetencyi. Mi·nistcr w sposób życzli-
by pod! osobnym naglówkiiem p()!Wf:arzala WiY rozmarwial z czfonkami .deputacyj i 
kiłkaikroitnie nazwiska! taikich niemców i przypomnial im, że dawniej g<ly jeszcze 
stwierdzała, gdzie obierają, nową siedzibę; sam byl robotnikiem w Angliii, w Ameryce 
2. wzywam1Y rzą<l, by winnych takiej zdra i prawwal przez 16 g.odzin dzienpie, aby 
dy narodu usuwano z niemieckiego stanu powiększyć swój zarobek. Książę wsk;a-
wo1skmvego i urzędniczego". Z)Tiwal dalej na wielką wydatność pra.:y 

Telegramy~ 
Ber I i n. Na zapytanie gazety „Frei

sinnige Zeitung" odpowiedziała firma Tip
pelskirch i sp., że ani konto P. ani St. nie 
istnieje. 

Be r I i n. „Reichsbote" donosi z Rzy
mu, że nieprawdziwą jest wiadomość 
„Germanii", według której Wilhelm II za
mierzał na wiosnę odwiedzić Ojca św. Piu. 
sa X. 

C h r y s t i a n i a. Norwegia zamierza 
oddać pod powszechne głosowanie ludu, 
czy ~siążę Karól duński ma objąc tron nor
weski. „Verdens Gang" donosi, że głoso
wanie odbędzie się prawdopodobnie 12-go 
grudnia. 

_ __ „ !'!"1 

Strejk ogólny w Rosyi. 
Groźne w>ieści nadchodzą obecnie z 

Rosyi. Ruch strejkowy o'garnąrl z przera
żającą szybkością prawie cale olbrzymie 
paf1Stwo1 oara or.az Polskę. 

Na stacya'Ch g.rainicznych pomiędzy 
Rosyą a Niemcami inie przyjmują przesy
łek do R-0syi, gdyż ruch kolejiowy ustal 
zupclnie. Nawet car w Petershofie od
cięty jest podobno od Petersburga, a 
minister sprawiedliwości, \który w środę 
byl ze sprawozd'aniem u cara zniewolony 
byl powrócić końmi db Petersburga. 

Wysiłki ministrów Wittego i księcia 
Chiłkowa, ministra komunikacyi celem U· 

śmierzenia ruchu spełzły na niczem. 
P,{}daliś.my już sprnwozdanie z rozmo

wy jak<i mieli r'°'botnicy z Wittem. 
Donoszą jeszcze, że Witte miaf powie

dzieć: Istnieją tylko dwlie drogi d\Y wyj
ścia, obiedwie smutne i 1krwawe. Pier
wszą jest stłumienie ruchu strejkowego 
przy pomocy wojska, drugą, że cierpiąca 
glód ludność sama wystąpi przeciw strci-. 

W:l';,c.„ 
r· 
~ 

robotników zagranicznych, zarówno pod 
względem iJ.ości jaikoteź jakaści pracy i 
stwierdzi!, że zarobki ich takie same jak 
zarobki robotników rosyjskich. Pewien 
rnoottnik zauważył na to, że w razie 16 
godz~rnnej pracy <l'ziennej nie· pozosta ·, nic 
czasu na lekturę i kształcenie się: Na to 
odipowiedział ksią~ę Chilków, że pdmimo 
16 godzinnej pracy poświęcał jeszcze 
dzie1nnie go<li'inc; na lekturQ. Pracował on 
więcej 111!iż inni robotnicy i skutkiem te.go 
zepsut Sidbie oczy". 

Burmistrz miasta z Moskwy {)trzy
mał . zaiwiaidoanienie. że r-0boinicy miejscy 
zamierzają rozpo'Cząć stre.jk jeżeli ich żą
dania d·o 28 hm. nic będą spelnaone. 

W czwartek domiesiono z Moskwy, że 
położenie pogarsza się z każdą chwilą. 
W śr.odę, zamknięto wszystkie apteki. Li. 
czba pmtestów wekslo'Wycih jest ogronma. 
ZapJsy węgla starczą fabrykom wi rewirze 

, moskie\\ skim na miesiąc, drzewo tylko n:i 
10 dni. 

W ·Petersburgu zamknięto w czwartek 
rano wszelkie skfa.dy, 

Strejkują nietylko robotnicy kQJejowi 
i portowi w całym kraju, lecz także robot
nicy fabryczni, po'mocnicykupieccy, w.ogó
le pracobforcy prawie wszelkich zawo
dów. Ludność roln.a rusza się i domaga· 
się k-0nstytucyi i wolności 7.upelnei. W 
miejSCOW()Ści Juryewo; W gubcrnii ostrow
skiej zgrómadzcnic okolo 3000 chlopów. · 
ze wsi okoHcznych, uchwaliło nie brać 11-

dzi.alu w wyborach do Dumy paf1stwowej, 
ponieważ ·nie uważają jej za prawdziwą 
raprczcntacyę · ludu. Ka:żdy, kto'kolwiek
by bral udziat w tef kome'.dyi wyborczej, 
ogfos2101ny bGdzie zdnajcą i wrogiem w10J
n-0ści nar{)du. 

Donoszą. że hr. Witte stara s1ę o przy
znanie ludoiwi praw obszerniejszych. 

Jaki będzie ostateczny wytnik strcjku, 
który wciąż jeszcze wzrasta, przewidzieć 
obeonie n.ie moillia, 

a 
Ostatnie telegramy z Rosyi brzmi~, 

jak następuje 

W ars z a w a. Strejk ogólny koleja
rz) trwa dalej. Ruch ustał zupełnie. Po
czta zamknięta. Z gazet wyszedł w 
czwartek tylko „Kuryer Warszawski", w 
inny\'h drukarniach Poniszczono płyty dru
karskie i gwałtem przeszkodzono wydaniu. 
gazet~. 

l ódż. W Kaliszu i Lodzi ustał ruck 
fabr) ·czny i kolejowy. 

P et er s b u r g. Rada ministrów 
zgodziła się na czwartkowe mposiedzeniu 
ostatecznie na utworzenie gabinetu młai
steryaJniego z prezydentem na czele. 

P e t e r s b u r g. Ukaz carski -Oddaje 
wojsko zgromadzone w Petersburgu po4 
rozkazy jenerała Tre.PQiwa. Do Petersbur
ga przybyła celem wzmocnienia garnizo
nu 24-ta dywizya piechoty. - Trep0w że
.kazał pod karą zamykanie składów ży. 
wno§ci. 

P e t e r s b u r g. Na giełdzie panuie 
przestrach. Kurs papierów kolejowych i 
przemysłowych spadł niesłychanie. Ur* 
dnicy podają się masami do dymisyi. W 
czwartkowych zebraniach strejkującycll 
przemawiali także oficerowie i żołnierz&. 
W Moskwie były walki uliczne. 

P e t e r s b u r g. Donoszą, że n 
dworcu iinladzkim przyby;y dwa wagoay 
naładowane bombami; wagony wypróż„ 
niono, zanim nadeszła policya. - Party.a 
rewolucyjna organizuje sprzedaż broni dla 
strejkujących; każdy otrzymuje 25 nab•
jów. Czwartkowe zebrania trwały a 
późnej nocy. 

W a r s z a w a. Przywódzcę przeci„ 
wnikqw reform profesora Amalickiego za. 
bito na ulłcy. 

K u r s k. W skutek wezwania strej-
kujących zaprzestały swej czynności ln
stytucye rządowe i miejskie. 

W końcu notuje jeszcze jeden tele
gram pogłoskę, że car udzielił Wittelllll 
obszerne pełnomocnictwa, a sam wyjeż
dża za granicę do Danii, czy też do Darm
stadtu. 

Ostatniej wiadomości trudno dać wła-

Kto pragnie wojny pomiędzy 

Francya i Niemcami. 
Swieżo dooiosly telegramy, że w Pe

tersburgu · nastąpiło pewne porozumi~nie 
się Amglii z Rosyą, które staraly się Niem
cy uda1remnić. Cala sprawai wzięta taki Or 
brót ostatecznie, że za pomocą f'rancyi 
zbliżyła się Rosya do Ąnglii, a ambasador 
niemieoki w Petersburgu von Alvensleben 
ustępuje. 

Na powyżej okreś#onem tle tern wię
ksze wywolują wratżenie artykuły bylego 
francuskiego ministra marytnarki, męża 
stanu i publicysty pana• de Lanessan, któ
ry wskazuje na istnienie i szkodliwą dzia
łalność wpływowej w Niemczech partyi 
wojennej. Pan de Lanessa'!l stwierdza, że 
OWlaJ ·niemiec;ka partya ·wojenna już przed 
30 Jaty pragnęła wywotać W()jnę z Fran
cyą w ppdobny sp.osób jak w roku bieżą
cym i opowiada dclej bardzo cie.kawie w 
"Siecle', w )aki sposób powiodło si~ 
wspólnym usilowaniom Anglii i R()syi w r . 
1875 udare1111nić próby Bismarctka, Moltkc
go i niemieckiej partyi wojennej w cclt1 
WY\\'Klfania \Vojny z Francyą. Lanessan 
oodajc, że przypcmina te fakty .,w chwili, 
kiedy niemiecka partya woje1~na zdaje sie 
chcieć powtórzyć wypadki · 1875 r. i pobu
dzić cesarza Wilhelma do m.aniifcstacyj, 
które grożą pokojowi". Jakidż bowiem 



~acz:e:nic miafa dem~mstracy:1 w Taingfc· 
ftC,, groźby prasy niemieckiej iUSiłowainia 
6eriińskiei dtytplomacyi w cel~ od.er.wania 
Ros'yi oo Prainc,yi? Dzisiaj Niemcy. żądają 
bezustanmie wy}aśnień od Anglii i Prancyi, 
• ,z widocznym zamiarem z.alklóceniai panu
iących między niemi najlepszych stosun
kó· o....:zy to wszystko razem wizięte nie 
prz_.. po.mina r. 1875? 

- Ale - diodlaie Laness.an - skończy 
się tak sam!O, ja'k przed ~ laty. Rosya 1 
Anglia rozumieją doskQnałe, że leży w in
teresie euroPeJskiego pokoju, ażeby nie by
ło zakłócone to pokojowe stanowisko, któ
re francya zajęła wobec wszystkich naro· 
4ów i jest silnie zdecydowana utrzymać. 
W 1875 l(osya i Anglia wid2iały s·woią 
wtasną lmrzyść w Ddm::iwieniu się Francyi 
IX> klęskach - a:żeby nie ucierpiała polity
cz;na, ·europejska równowaga. Dziś oba te 
mocarstwa widzą, że postąpUy rozumnie. 
A nadto, Rosya z doświadczenia swego 
•auczyla się oceniać teraz bismarkQWską 
;rade;, gwoli której zapuściła się na daleki 
Wschód. To wla~nie i jedynie to spoiwo
dowato ponnlO·c, jaką <}trzymaliśmy odi An-
1'lii w ciągu ubiegitycfu sześciu miesięcy. 
Bylibyśmy ró\vnocześnie mieli pomoc i 
iRosyi, gdyby inie wojna na dalekim 
Wschodzie, g.dzie Niemcy od r. 1875 chcia-
ly Rosyę zamknąć. · 

,,Ci Niemcy, którzy praginą pokoju, 
potrzebują ty1ko czytać ·dzieje ostat>nich 30 
1at, a1by się przekonać, jak ~gn<Yrr~ne szko
dy zadała ich. ojczyźnie party.a woje:nna 
·w Berlinie, agitująca bezustannie w naj
bliższem ot-0czeiniu cesarzai Wilhelmai -
iiak sobie szkodz·.i sam cesarz, dając tej par
t yi p-0stuch. My, Francuzi, mie przestanie- ! 

my powtairzać w 1905, jak w 1875, że p10-
koiu praigniemy usil•nie i sta11101wczo, lecz 
pokoju honorowego - a wiemy, iaik w da
nym razie ·go bronić. Sikoro Anglia i Ro
sya tak saimo się zapatrują, czyż n.ie jest 
rzeczą naturalJną, że \.v;s.zystkie trzy mo.:. 
.:.:arstwa dążą do wspólnego porozumienia 
"ię ?" 

Tyle p. <le Lanassan. 
. Porozumienie. pomiędzy Anglią i Ro
syą, o którem powiadomiły świat w 
~zwartek telegramy, po.tw.ieJidza wywody 
francus·kiego męża stanu1

• 

-·--·--~--- - ---------

N a. n; emieeko„franeuzkiej 
graniey. 

Wrażenie wy,wołail także nietyLko w 
kola-eh wojskowych artykul tego sailTiego 
wspomniainego już na innem miejscu p. d'e 
Lanessan o francuzkich fortecach na 
wschod\niej grranicy. 

Zazinaczywszy,, że wojny z Fran.cyą 
pragną głównie w Niemczech k.o'la ka,pita-

~~!"! -·-·~--· ----------= 

Panna do łcwarzvstwa. 
Powieść Ksawereue de Mont"ptn. 

C z ę ś ć tł r u lit a. 

(.Gią( dalszv). 

Zgoda, zad•ość uczynimy prośbie 
paina - rzekł prokurator - chyba że 
sprzeciwi się temu pan sędzia śledczy, 
wszechwładnie kierujący procesem. 

- Nie sprzeciwiam się byin1ajmniei stu
sznernu żąda111•u ..,...- odiparl Galtier - pod
piszę jutr.o rozporządzenie wypuszczenia 
więźmia za kaucyą (pan Gilbert przyrzcld 
dać potrzebną sumę). P.oiproszę tylko pa
na. szefa Bezpieczeństwa o rozciągnięcie 
dazoru nad Raiulem de CłllaHi'tlS. 

· - Spe~nię życzenie pańskie ... 
- Wdzięczny jestem panom zai pokla

<ianą ufnio'ść w zez111aniach moi dh - szep · 
n.ąl Gilbert wzruszony. - Za mego sio
strz.ef1ca: odpowiadam sobą i hlOnorem. Co 
-się tyczy córki meg.o brata, dowiem się 
wprędce, czy żyje jeszcze. 

Spr:aiw1'1 była skończ.on~. Doktór za
prow.ad.zil g<Yści do sali jadatnej, gdzie 
przyg·ot()i\Vano zimną wieczerzę, po spl(}
życiu której przedstawiciele najwyższe~o 
~ądu udali się na spoczynek. 

O dz·iesiątej rano nazajutrz \Vrócili dn 
Paryi'.l bez doktora a pain Galtier przybył 
do Pałacu sprawiedliwości i rozkazał bez
wio'cznie przyprowadzić Raula de Chal-
Jins. 

Przed wypuszczeniem glJ na vv-olnoś.;, 
-hciaf mu dać rnd kilka. 

Mlody czl-0\viek w towarzystwie 
dwóch dozórców wszedl do ga:binctu, 
gdzie prócz sędziego śledczego znajdGwali 
się szef Dezpieczcr1stwa i Oodelet, ajent 
p.olicvi. któr:V, jak wic1my, ściągał \Viado\.. 
mości w1 dzielnicy Sai1nt Sulpice. 

• łistYC'Znc, bo im woJna- wychodzi na kO'
rz:yść przypomina Lainessan, re Już raz 
wskazywał 1na znaczne bra!ki we francu
~ki~ garnizonach pogranicz., teraz zajmu 
Je su: stanem fortec, które mają 1być dla 
wojs~ osłoną i Podstawą, gdy przyjdzie 
stawiać nieprzyjadelowi opór. Podawszy 
szcz~góly iniformacyjne o szeregu fortyfi
kacy1 z Verdun ero Tool i z Epinal oo Bel
fortu - które sweg)O czasu mogły, sluszinie 
uchddzić z.al zupell!lie Wlystarczające do po
wstrzyunau1a nieprzyjaciela aż do nadejścia 
zaczepnych sil francuskich - -de Lainessan 
pisze: 

„N~ inieszczęście, kiedy my stawiali
śmy m1ęd~y Fr~ncyą a Niemcami ten silny 
wał fortyfikacyi, generalny sztab berliński 
s~uk::i.t sposobów na ich zniszczenie. W 
ciągu ostatnich kHku łat zorganizował na 
k~niec tzw. artyleryię pol1ną która moż~ 
b , ' yc przeoosz<ma za ·a:nniarrni a jest dość 
silna a1b~ 21niszczył fortyfik~cye z takfrn 
.~znie~ione kosztem. Niemcy posiadają 
1uz z gar~ _150 potęż.nych dział, które moigą 
sp owa.ctiziic pod nasze fortece pograniczne 
ró\V1noc:zeŚ/l1ie z zerwaniem dyplomaty 
cznych stosunków. Pociski mają wagi po 

· 40 klg., a moździerzowe do 145 klg. 

Napełni•o'ne silnemi materyami wybu
chowemi, bomby z tych dwu typów dział 
sprawiają tak straszne zniszczenie, że ar .. 
tyle.rya nie:mi~cka przyznaje, iż moiże zbu
rzyc w przeciągu parn godz~n każdy za
at~kow.any fort. Jednem słowem, na lą· 
dz~e, t~k .samoi iaik na J1110rzu, ·decydują 
dziś w1elk1e działa: i bitw1a jest tylko mię
dzy niemi i p.ancennikami lub fortami mo
żliwą. 

Otóż wszyscy dQ:brze poinformoiwani 
oficenowie francuscy uznaią, że w tej 
chwili !niemieckie działa są potężniejsze nJż 
jaikikolwiek mo.żliwy opór z.c strKJ'fliY fran
cu~kich fortyfikacyj. Wiedząc o tem dG-· 
brze, niemiecik:a partya wojenna usiitowala' 
:przed paru miesiącami zaatakować nas. 
Oświadczyla, że, ponieważ nasze wojska 
pograniczne są niedlQ·statecwie zorgani-
wwaine, a nasze fortyfikacye nie dość 

za.sfo.nięte, więc wojska ,nJemieckie mogly 
by stanąć pod Paryżem w ciągu tytg·oidnia 
- zanim tnawet nasze wojska: mo1gtyby 
być sfonmowaine. 

Nawet choćbyśmy widzieli w tern zd'a 
niu fanfaronadę, to jeszcze musimy przy
znać, najprzód, że nasze fortece pog·raini
czne nie są zdbine stawić ocJ.rr>orwiedniego 
OJ>?ru :no\vej artyleryi niemieckiej, n.astę
pme, że my takiej artyleryi wcale 1nje JJ>O
siadarrny, ia poi trzecie, że nasza grani.;a 
już diziś nie jest dlosfaitecznie broini•oną, ani 
przez istniejące takim kosztem fortyfika
cye, ani prnez wojska, któreby, 1powinny 
z niemi wspólidzialać przeciwko ·gwafto-

I) 

Raul byJ blady bardzo. Po •mdaga
cyi dnia wczorajszego n.ie stracił wpraw
dzie nic ze swojej dnergii, .ale po1wrnie 
wszystko tak sprzysięga1lo się na potępi.;
nie nfowininego ml1oldzieńca, że slaba: w 
nim ()ldwaig,a1 a wraz z ,powątpiewainiem o 
moż~iwości obrony, trwt~ga zalewaita mu 
duszę. • 

- Chcesz p.an jeszc-ze mnie badać, 
raczej przed1użaić moje męczannie? -
rzekl d10 sędziego, złożywszy uklon. -
Nru co to się ~dałld? Nie mogę ·nic innego 
powiedzieć nad to, oo mówiłem wczoraj. 

- Potrzebuję zasięgnąć od pan.a pe
wnych 1obiaś.niefl - oświadczył sędzia to
nem uprzejmym, innym zupełnie od! tego, 
jakim przemawiał poprzednio. - Czyz 
znasz pan d'°ktora Gilberta? 

- Nie wiem, kto on jest - odipowie
dziat Raul, spogla.dając ze zdziwie1t1iem na 
pytająceg-0· - rnazwisko toi słyszę po raz 
pierwszy. 

- Pewnym tego jesteś? • 
- Najzupetniej pew(nyrn. 
- Doktór Gilbert jednak zajmuje się 

Losem .pana z wielką życzliwością.„ wyje
dnał zezwole•nic pflokurato'rai Rzeczypo
SIJ\Olitei i moie wyp1uszczemia pana na wol 

1ność za kaucyą. 
- Wypuszczenia mnie na \\-10lność ! 

zawołał promieniejąc z radości młody 
czł.owiek - w takim razie upada.ją stawia 
nc mi zarzuty; przekonaliście się panowie 
o mio·jej niewinności, zrozumieliściei, że pa
dłem ofiarą niecnej i\ntrygi jakiegoś nęd1:
n.ika, który chciał zguby m~:>jej. 

- Zbyt śpiesznie wyciągasz wnioski 
panie Challins - odparł sędzia. Odybyś
m1y mieli d1owód zupdny niewinności p:l
iha, nie byłoby mowy o wypuszczeiniu go 
za kaucyą, ak o wyroku usprawdrd\iwi·1-
jącytrn„. tego przesądzać jeszcze nie wy
pada!... Widzieliśmy d1okto'ra Gilberta .. d1ait 
nam do zrozuinienia, że istDtnic padtcś o-

wne1 i nieprzewidzianej za'C'zepce na faką • 
f ra111Cya jest wystawiona. 

&& EE 

Polacy na obczyźnie . 
. Bulmke. W ubiegłą niedzielę odlbyl 

s1~ tu wiec „Związku Polaków". Zagaił 
wiec p. A. Rata.iczaik a przewodlniczyl mu 
p. Pr. Ma:ty.siak. Pierwszy zabra1 głos p. 
Droz~sk1 z Oberhausen, który mówil o 
~adam~c~ „Związ~~ Polaków", o „Swięto-
1ózafaci~ , ~ 1n:a1zenstwach mieszanych, o 
potrzebie oswiaty itd. Gromkie okł.aski. 
byty dowodem, że p. D. trafił wiecowni~ 
kom dio serca. 

:- Ratajczak zachęcał d.o poipier.mia 
swmch, do unikania obcych „f erainów" a 
<lid. ~D·pi~·~nia polskich towarŻystw i jak 
na11IcZ:-n1e1szego czytania gazet polskich. 

P. M. J ędmwiak z Buimke mówił o 
opiece ducho.wn.ej i o \.Vyborach kościel
nych. Pp. Belkiewicz. Szalaga i Grunt 
przema1wiali w tej samej sprawie. Wiec 
zamknął przc:wo<lniczący o godz. 08 wie-
czorem. A. Ratajczak. 

Wiec Związku Polaków w Gahmen 
odbyl się w niedzielę dnia 22 października 
o g~z. 4 · J>O poi. ·Wiec zagaił i przc
wo<lmczyl mu p. Deploiwski z Dortmundu 
protokół pisal p. Fral!1c. Dudziaik z Uinen~ 
Sili~. Na la\rników p-0rwofano 1pp.: l(ra1rne
ra i Lanigner'a z Gahmen i JóZ'efa Kraw
czyk3. z Derne. PrzamaWJiali za.ś pp.~ St. 
Ku_nz z. Bochum, Kramer z Gahimen i Du-
dziak z Lfrnen-Siid. Robotnik. 

Wiec w Dortmundzie. 
. Wiec „Z. Z. P." odlbyl się w Dortr111un.

dz1e w zeszłą niedzielę przy dosyć licz
nym udizia'le: R()<laików. Przew~idniczyt dh. 
MJy~arczyk,. p.rot?kól pisal dh. Zygmano
wski. Dh. S1bllsk1 z Bochum rozwiódł się 
obszernie o orga1nizacyach. Dh. Stolpe z 
Bochum :przestawił stósunek robotników 
dlO kapitalistów. Dh. K<nlo'ws.ki mówił o 
wew1nętrzn:ych sprawach „Z. z. P." Dh. 
Borusiak ubolewa!, iż się jeszcze znajdują 
gaze.ty, które zajmują nieprzychylne sta
oow1sko wobec nasz.ych orgamizacyj, cze
go doW10dem artykuł rniejsoo\.vej gaizety z 

powodu wieca ,,Związkiu Polaków" w 
Dortmundz.ie. Dh. JamklQ·wiak z Bochum 
mó\.~il o projekcie dotyczącym podlwyż
szemai składek. W końcu przemawiali je
~zcz~ dh. Drntnieiwski i Raczak, krytyku
Jąc me.porządki, istnaejące na h1tejszych fa, .. 
b_ry~aich: Zebrani druhowie oświadczyli 
się ied1noglośnie za p()ldrwyiższooiem skr~
dek. Wiec zaikończyl przewodlniczący s!o
wami Szczęść Boże! 

fiar~ iakiej.ś tajemniczej 1ntrygi; uzna:liśmy 
te'i .ze .mozemy przychylić się dlQI jego żą
daima ·i za chwilę ·będziesz wolm;ym. 

- Wolnym! wohnym! - poiwtórzyl 
Raul w upojeniu radości. - Co za doktór 
?i:bert, któremu zaiwdlzięczam W szczę
sc1e? 

- Czl.owiek nie~ospolity, oddany pra 
oom naukowym, którego d()lbrych rad s.lu 
~nać pan poiwi1nienieś, pamiętaj bowiem 
ze wyrpuszczeinie cię .na wio1/~1•ość nie u~ 
ma·rm byina~mniej spral\\>)7„. proces twój 
w <llalsZiyim ciągu prowaidizony: będ:zie przez 
są<li kryminalny. ' 

- Sąd krymi·rnalrny ! - zawota.f Raul! 
- kiedy <liowie<lzion.em panem zostalato 
że jestem ,niewinny? ' 

'Y~.nne. To\v~!"z~st"·~ gimm'.lityczne 
„s.oko~ l odbyło w niedzliełę dnia 15 Pit 
dziermka rb. swe rocme walne zebrąnłe 
na któreun zostal wybrany n.owy Wyckia/ 
~rezesem został dh. Bairtlomiej Marei~ 
maik, _zast. Lu~k Pengler, sekr. Ig11a..:,
I<:ul.S:k1, skarbmk1em A\nt. Musielak. nacr,d 
niiki_e~ Jan Dziiuboc~a ~osiedzenfa ocibJ 
w~. s1~ będlą w kazdą pierwszą niedzielę 
miesią~ o ~odz. 1 w polu.dnie; ćwicr;C9Ja 
odbywa.Ją su~ w pyniedziailek i środ~ • 
g-odz. 7 Wieczorem. · 

Bartłomiej Marciniak, prez~. 

Sprzedawczykom-łajdakom 

do pamiętnika. 
Pod po1wyiszym naglówkieim podąfo 

„Lech": 
Pierwszy lepszy łajdak zaiprz~

sz.czając kawał ziemi o'jczystej w siwei ałe
pohamowanej „przeklętej żądzy zlota" jest 
zwykle blaskiem podaw1anego mu złota tak. 
oślepiony, że widzi tylko własną korzrić 
a ob~jętnc:mi mu są slqitki tej IJtOdleJ fry~ 
ma·rk11. Nie diba on d to, że !biedinema i 
bezustannie nękanemu spóleczeństwu 1'1'
~z.ądza . nie?'° wetowaną 1niczelin krzywd(, 
1 ze sta1e się zdrajcą wi.ary naszej świt1teł. 
DoW10dów .n.a to daleko szukać nie potr~e
ba. W powiecie gniefoieńskim widizimy 
naj!epliej, jak kościoły nasze i:>ustoszej~ i 
podupadają, a na ich miejscu lub obo'k nick 
wy.rastają zhory protestatnckie jak grzyby 
po deszczu. 
. Je~tto u .na.s objaw talk powszedJni, że · 

się don zupelme przyzwyczaj-0no. A ic
dna1k irakie on za sio.bą musi pociągnąć sb
tki ! Przypadkiem dlo'stala się dio ~k •
szych odpoiwiedź Iarudratai na wni-0·sek pc
\.Vlnego dozoru kościdnegG, która 1najlepiei 
objaśnia skutki sprzedal\Vczy'ikostwa. Od
JX)IWiedź ta brzmi w tlómaczeniu: 

Gniezno, 19 maja 1905 r. 
Wydzia~ powiatowy 

pdwiatu gnieźnieńskiego. 
Wni.rysek katolickiego dozom ko

ścielnego tamże z ·dnia 30 kwietnia hr. 
odrzuca się, l]J>Olniewa:ż lnie znajduje uza
sadnienia w istniejących przepisach prt
wIJJych. Podllug § 14 prawa z dniai lł 
sierpnia 1904 (pra\VIOI osaidinicze) motna 
od parcemnta tylko: wtenczas żądać OO. 
sz.kod!owainia, jeżeli paircelacya sp<liWO
dowala. zmiainę lub nowe uksztattowalllie 
stóS'Unków kościelnych itp. Poniewd 
·diominiurrn . . . . . zostaJo pomiędzy e
wa111gielików rozparcelowane, przeil> 
fakt ten wcale mie dotyczy stósunkóY 
katoliokiei gminy kościehnej ( ! ?). Je· 
żePi katolickai gmina .kośdelna przet 
wyprowadzenie się rodzin katolickick 

rnz i nie 1będziesz się wyda.lal z ParJł,ł 
bez mego upoważniemia. 

- za,stosuję się we wszystk'ie.m „ 
pańskich ro~porządzeń. 

- Ono rozkaz na piśmie wypuszcr;e· 
nia paina: na wi0ln10iść. Pan szef Bezpie· 
czeństwa raczy tOIW\a!rzyszyć ci <lb kance· 
lairyi dfa d10tpcl1rLieinia wymaganych praiwełl 
formalności. Spiesz pan bezwlocznie do 
doktora Gilberta, mam naidizieję wicehra
bio, że gdy się zinow.u spotkamy, będę ;ut 
mógl uścisnąć dltQfl twioją. 

. - Dziękuję pa1nu sędziennu zai tę Wf· 
rawną unność. 

Sędzia skinął na dozórców, któllf' 
wyszli z sali, a Raula pbprowa<lzil do kal· 
celaryi szefa Bezpieczeństwa. Pan Sedzia 
_zwrócil się wówczas do agenta policyi. - W każdym ra:zie w interesie tw()

i~ w.iceh;~bio leży, a1by proces się o<lbyl, 
mew;mnosc pa)lla wykazaną była publi
cznie.„ ~·~nalezi0iny prawdzliwy przestę
p.da.. Bllzszych objaśnień Uidzieli pa.inu clio 
któr Gilbert w Mortfontaine„. Ra:chuje oin 
na prędlkie z panem porozumienie potrze
buje dę m-0:że w pobliżu ·dla u<lo~c'Cinieni"a 
twojej niewi1nności. 

- Nie trać z oczu tego mlodJego czlo· 
wieka - rzel<'l - zaczynarrn przYP1l· 
szczaić, że nie . oo dopuścil się przestęp
stwa, niemniej wiedzieć muszę d każ.dY"' 

· jego kroiku. Gdyby znmierzal wyjechać 
portajemnie z Prancy:i, donieś o tern zaraz. 

- PodążG zaniz do teg.o (!ldeznanego 
dobroczyńcy, żeby mu podziękować z 

gfQbi serca.i, pomagać z całych sil dn wy
krycia rzecz,ywistych zbrodniarzy. 

-:- ~lofonie takiego dow·ocl:u niezbędne 
- oswiadczy1ł sędzia - póki g.o nam nie 
.dostarczycie, ręka sprawiedliwości ciężyć 
nad ~anem nie przestamic, swobodę twoją 
~zymąc. poziOrną tylko ... Uprzedzam pana, 
ze będziesz strzeżonym. że za pierwszą 
próbą ucieczki zostaniesz mvięzic1n:y piono
·w1me. 

- Mając sp<0kojne sumienie, w jakim 
celu chciałbym uciekaić? - mówił Raul. 

Nde odp.o'wiadając na to pytainie sędzia 
rzekł znowu: 

- Skoro dbierzesz pain sobie mieszka
nie, zechcesz mnie za·wiaidomić o tern za-

- Nie omieszkam sp el:n.ić pańskiego 
zlecenia.„ Czy m':l.m udać się zai nirn ót 
Morfontaine? 

- U czyń to, ale dzialaj z.ręczmie., ~h1 
on nie SIXJ1strzegl obecno'ści two·jej. 

- Postaram się zmieinić fiZJ.1:Jguomie-·· 
Prun sędzfa mie ma nic więcej do rozka.1J1-
nia. 

- Nie. 
.._ Będę strz.egl pilnie ptaszka. · 
Gdy po vafatwieniu zw.yktych formit· 1. 

ności w kancelaryi sąd1u Raul ujrz.al si~ n.a 
ulicy, gd1y ciężkie drzwi wiezienia prz~· 
kn1ęly się za nim, młodiy1 czł·o:wrtek ądztl, 
że oszaleje z rndo'ści. 



~ników doznaje osfabi$ia. t-n ni~ 
jest to skutkiem kokmiza;~\ tylko od.
qrawienia ich przez wfasc1c1ela. Dla 
iatolickiej gminy kościelnej nie :wply .• 
:wai stąd prnwo do odszkodowania, tak 
eamo jak gdtyby W miało miejsce przy 
.ostąpieniu przez wlaściciela dóbr robo
taików katolickich przez. ewangielików. 
Prze"'\\l'l()dmiczący wydziału powiatowego 

podp. dr. Dlonysius. 
Czytajcie sprzeda·wczycy i niech ta 

~iediź larndrata wryje wam się w 
mózgi wasze, niech się żmiją jadbwitą we
źte w te serca wasze, które niedostępne 
bJfy dla uczuć szladhetniejszych i garść 
jedaiszo'wych srebrników przeniosty nad 
łlobro ,narodu i Kościoła. 

Hftl 

---- -
Ziemie polskie. 

"/ ~n;s !tad1odnfot t1,fa·tm~ 1 Ma~u. 
W Sierakowicach, .w Prusach Za:cho

daiclt, z.nikł •11.agle w korku sierpnia synek 
wł~iciela Zielkiego w sąsiedniem Gowi
dlinie. Wszelkie poszukiwania za dhło
pcem były d.a:re.mne. We wtorek podpa
·dlo łudziom, wybierającym kartofle, że 
wrony w pobliżu jakiegpś torfdwnsika b~z 
ustti:Djn ie spadaly na zie.nnię i 7JnQlwtu się 
a005ily. Przy badaniu przyczyiny ujrza
llO zwloki zagini.onego chlopczytka. Twarz 
miail str.asz111ie zesz.peconą od dzióbów 
·w f(.)111 i c h . 

Susz. Ddbrai Male Babięty, 1D50 
1i1ór1r obszaru, wrasrro·ść porucZ\nika Schul
ia z Chrząstowa w Wie1kOlpolsce, prze
oiUY za cenę 120 tysięcy marek na wl~s
ność pa•na Kawskiego, riodaka z Pmnama. 

Chełmińska dyecezya. Ks. pmb. Ale
k sander Bukowski z Dzialdiowa otrzy
maQ od! inaczelinego prezes.a Prus Zacho·
d!nich preze1ntę na prohostw01 w Lęgu, o
prMmione przez śmieI1ć ks. pro1b. Augusty 
na WorzaUy. 

l(s. Vv ikary Donderski ze Sz.othmdu 
~tal dfa choroby zwiolniony ze służby. 
Przesiedleni zostali: 'ks. wikary Fischoc
der z Sw. Wojciecha <to' Sz-0tla;ndu i ks. wi 
latry Reich z Borzysztków do Sw. Woj
cic-cha. 

Z Wiet Kt Poznańskiego. 

Września. P-0liw:ark w. Szemborpwie 
-ooejmujący 468 móflg' wylącznie pszennej 
drenowanej ziemi, nabył od BaJnku parce
taicyijnego we Wrześni p. Ludwik Kaspro
wicz z Szemboww1a. Nowemu na1bywcy 
,,Szczęść Boże!" . . 

Poznań. Proces .przeciw Zbi·gmewow1 
Itr. Kwileckiemu z Wróblewa o .wydanie 
młodego hr. Kwileckiego, który już kilk~
krotinie odra'czano, przyj<lz.ie ostateczm6 
Pod obradly 17 listopada rb. przed IV izbę 
kamą w Poznaniu. 

Wschowa. Tuteiszyt malla1rz Ottoo 
{(o'ehler, który w nocy z środy n~ c~war
tek z.eszlego tygodnia przez. pchmęc1e nio
żem zaibiil muzykanta Ryszairida Ruhkego 
oowiesil się ubiegłej nocy w celi tutejsze
~o więzie111ia1. 

Gniezno. Komisarz pialicyjtny Otto 
'Peschmamn który poprzednio byt w P\0-
.zn.aniu - u~iekl z Gniezna db Sz.wajcaryi, 
-urobiwszy wiele d~ugów. 

Ze Sfa~ka ezyli Starej PolskL „ 
Racibórz. Wylowienie tru.pa. - Z 

Odry wyilowicmo pod Niedaną trurpa._ W 
zwfokach r:ozpoznaino bylegp podoficera 
J(aPłera IO-tej :k*Jmpanii tutejszej załogi. 
WystąpH on 30 września br. ze slużby i 
mia~ objąć miejsce egzekutora policyjnego 
w Pryicllandizie. Ponieważ nie posiadał u
bk~m cywilnego, pmyczano mu przy ~wo
!iniendu go ze służby munduru Wk:l<Jsko
wego. . .. 

Bobre.k. Na pracującego w hucie Julu 
Teoti1a Studlika upadla cala: kloda. rnz
Jla\kmej szlaki i tak go )J!O'parzyla, że wąt
pi~ o jego wyzdlrowieniu. 

Prudnik na ~lązku. Prawdziwe zda
rzenie. Stoi soibie przoo domem druciarz. 
'POlecający gospodyni swe towary. ~rze
ch-01dzący listonosz miejski, chqc SiO'bie ~a 
dnvić z biedneg-o Słowaka, pyta go si~ 
szydercz.o: Druciarzu ślapitkorzu na my-
zy i szczury i wszelkie gadziny, ile czi1-

su potrzeba, aby się nauczyć twego. rze
Jiriosfa? Druciarz z sp·ckojcm ·o·dpowi::i.da: 

Chytry, mąd1ry, rok, dwia, try 
Osiet tliomba, tak jak ty, 
Całe 'życie jeszcze inie. 

Ogólny śmiech listonosz zawsty-
dzony w nogi! 

1 
ł 
! 

Watykan a Francya. . 'j 
Pa.])ież Pius X wystós-01wał dJd ks~ędza · 

.·ardynaifa-.arcyibiskupa paryskiego pismo, 

w k órem zapowiada:, te w chwili kiedy 
nastąpi roz.łączenie Kościoła oo państwa 
we f raincyi, to wyda do francuski~o du
chowieńshvaJ takie ~nstruikcye, jakie skut
kiem kościola uważać będzie zai konie
czne. Chwilov.-xt zaleca Papież wszyst
kim wiernym we Francyi modlitwę i Po
kutę. 

Katolicka Fraincya powinina się ściśle 
połączyć, aby odeprzeć nieprzyjazne usi-
łowania masońs ko-żydowsk 01-socyalis ty

czin e. Rządy republikańskie tak dalece 
doprow'lłdzily walkę z kościo'lem katoli
ckim, że doszły do puinktu najwyższ~g10. 
Teraiz potWinien się też przebudzić ludi ka
tolicki we f rancyi. 
_.„„ 

tron. 
Bochum. W kopalni „Konstaintin" zo-

stał pewien 1órnik zabity. . 
~ Gazety niemieakie żalą się, 

że ~~ęściej spotyka• się dzieci, palące 
ptpMłiosy i niszczące prze.z to swe zdrO·· 
wie. 

Buer. Chtlopiec Paweł tlalbeJiscn za.. 
sta:ł przejechany przez. k-0't,awinika i zna
cznie pokaleczony. 

Eikel. W tutejszym ko'ściele rozbito 
s.ka11bonki i pieniądze zabrano. fu zto
dizieiu nie ma śladu. 

Ostatni~ wiadomości11 
D u i s b u r g. Pociąg jadący z Ham~ 

burga do Kolonii najechał na dworcu tu. 
tejszym na pociąg Oberhausen-Akwizgran. 
Z podróżnych został jeden zabity, jeden 
ciężko ranny, jeden urzędnik oraz jeden 
podróżny są lekko ranni. 

B e r I i n. Podczas uczty z powodu 
odsłonięcia w Berlinie pomnika Moltkego, 
wniósł Wilhelm II toast, który zakończył 
następującymi znamiennymi zwrotami: 

„J a k w ś w i e c i e w y g I ą d a , 
w i d z i e I i ś c i e p a n o w i e. ·Dla te
go miejmy proch na pogotowiu, miecz 
wyostrzony, cel rozpoznany, siły wytę

żone, a odepchnijmy widzących wszystko 
w c:z.arnych barwach proroków! Pij~ na 
cześć ludu pod bronią! Niech żyje armia 
niemiecka i jeij sztab ieneralny ! 

Towarzystwo 1-0teryjne w Herten 
urządza 3 rocznicę swego istnienia i je.
sienną zabawę. Uprasza się Rodalków z 
tterten o Iicz1ny udzial. Zarząd. (2) 

Towarzystwo św. Józefa w Herten 
d'°inosi sw:.vm czlonklom. iż w nie<lzielę, cLn. 
29 p.aidziernika c g()d:z. 2 p.01 p.ol od!będzie 
się zebramie. O najliczniejszu udzial upra
sza się, gdyż mamy bardw wa1me spr~
wy dio' ()lmówieni:.1:, tyczące się przyjęcia 
naszej ch{}rągwi. Przewodniczący. 

Towarz. św. Barbary w Liinen-Siid 
02Jnaj1mia swym czlonkl()lm, iż w niedizielę, 
29 bm. od!będzie się walne zebranie o godz. 
4 po .poł.: 1. obrachut!1Jek kasy z 3 kwar
tału; 2. prz:yij.mowan~e noiwycl11 c2tonków; 
3. '\vplata skladek miesięcznych; 4. r-0z
maito'ści. O liczny udział prosi 

Zarząd. 
Bacznoś~ ! Zarząd powiniein się stawić 

o g.o&. 2~-ś do• lokalu tmva:rz.ystw. (I) 
łl) Zarząd. 

Towarz. św. Anionit>1go w Ober-Styrum. 
Pr.aigram naszej uroczystości: Od 

godz. 2 do 4 przyjmowa1nie bratnich towa
rzystw. o g-cAlz. 4 wy1marsz do kościoła 
nar nabożeństwo, po nalbożeństwie udamy" 
się na sa·le p. Wolberg-a, gdzie nast~pi . 
przywitanie. mowy, deklarnacye, w koncu 
teatr p. t.: MlY(Tlarz i kominiarz. Muzykę 
do'stawi P. Bodeszwa z A lstaiden. 

Zarząd. 

Tow. św. ldzieigo w Oberhausen-Lirłch 
dcmosi s\vym czllonkom, aby się wszysc~ 
stawili w niedzielę 29 paź,d:zicrnika .na1 s'lh 
zebrali o godz. 1, gdyż będziemy ~rać 11-

<lzial w rocznicy Tow. św. Antometg{) w 
Ober-Styrum. Zarząd. (1) 

Bractwo Różańca św. w Schonnebeck 
donosi swym Braciom i SiQstm'm , iż w 
niedzielę dnia 29 paździ ernika o godz. 4 
po pot. nahożeńystwo różaf1cowe i zmiana 
taj,emnic. Przeło7...ona , która się cbraL1~ 
niech się swemi Sio'strami ·opiekuje,( a ~1 

Braciai i Siostry, którzy mają d-0· m1:!c 
ufność. niech siG licznie zbi eraj4 na ws~ol
ny Różaniec. KościM jest dla wszystkich. 
Pieryszego' listopada po pol: o g~<l~. ; 
"\\'eźmaerny udział z chorąg~v1ą w p11:.Joc~s.~ i 
na cmcmtarz. o Iicz11y udział w nabozc,n- l 
stwic się upr8sia. Nadzelator. (1) 

• 

Wszystkim krewnym i znaio'myrn do
nosimy n~iejszem, iż mój najdroższy mąt 

śp. IGNACY ZVGMUNT 
umarł skutkiem nieszcz~ścia:. Zmarły ur. 
się r. 1875 w Kuczyni. 

Pogrzeb odbędzie się w iponiedziałek 
30 października z domu żaloby ;w tlofste
de Kl. Dorfstr. 7 o godiz. 8 rano. 
O 

0

Iiczny udzial w Pogrzebie i o ~~żne 
westchnjenie za duszę zmarlego pr-0s1 w 
smutku pogrąŻlOITTa żona 

Joanna Zygmunt z dziećmi. 

KW.~::.t.'-. . · "rti -

Tow. św. Franciszka Ser. w Hofstede~ 
Riemke 

<li0nosi swym członkom, iż umarł czfo:nck 
nasz 

śp. IGNACY lYGMUNT. 
Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek 

30 października o godz. 8 rano z domu ża
foby w łfofstcde, ul. 1(1. Dorfstr. 7 . . Czł<m
kowie zechcą zebrać się pół godziny prę-
1dzej w lokalu p. ·Wallburga. O liczny u
dziaJ prosi Zarząd. ( 1) 

~~~~~~!r!l!2! 

Towarzystwo św. Floryana w Merklinde 
podaje wiadk1mość czlo1nk,om i Rodakom z 
okolicy, iż towarzystw10 urządza zwbawę i 
zarazem obchodzi uroczystość poświęcenia 
chorągwi, dnia 29 p.a:ldziernika r. b. na sa2i 
p. Giikke'ra w Merklindc. Zabawa odbę
dzie się w zamk,niętem kótku. Towarzy
stwa które zaproszcinia odebrały uprnsza 
się, ~iżeby n.ie przybyły z chorągwiami. 
g.dyż policya odmówiła na ostatku pozwo
lenia na otwartą zabmvę. Prosimy, sit; 
nie z,rażać i przyiby(~ jako goście, polnie
waż towarzystwo jest bardzo bidne. 
Czlonkorwie placą 50 fen., na pokrycie ko
s.ztów i powinni się zaopatrzeć w karty le
gitymacyjme, które nabyć można u p. prze
w1o<liniczącego. Początek zabawy o g,0'dz. 
3.0 po pot Goście wprmvadzeną przez 
czfonków tak samo muszą mlteć kartę le
gitymacyjną. Program zaba:wy: 1) Wy
marsz do k()ściola na naoożeństwp i akt 
poświęcenia chorą.:gwi o giodz. 373. 2. Po
w1rót .na salę i m{)Wla 'Przywitalna. 3. Kon
cert i deklamacye. 4. Teatr p. t.: ,.Szla
chtai czynszQwa". 5. Tainiec. (2) 

Ant. Bachorz, prezes. 

Tow. blog. Bronisławy w Bochum-Wie
meJhausen. 

Dnia 29 p1aździennika: r. b. ()hchodzi 
towarzy;stwlo- nasze uroczystość) 1 roczni
cy ·istnienia swe•go. Program uroczysto'
ści jest .następujący: O godz. 11.0 !na sali 
zwyklych posiedzeń v. Schmidt ma tp'Wa
rzystwo zebranie. Członkowie zalegający 
ze skladkami miesięcznerni winni się z 
niclh uiścić, inaczej niemogą braić udzh.l.u 
w zabarwie. .Rodacy nie należący do to
w.arzystwa chcflC brać UJdziatl w Z'l•bav. ie 
muszą się ima zebrnniu· dać wpisać. na 
·czlonk6\V. O go<lz. pół do 3 udamy się z. 
chorągwią <lo kościolła na nabOOeństwo 
nieszporne, p.o nabo,żeństwie udamy się na 
salę p. Kdrnkutha (dawniej tlanefeld). O 
g!Ołd\z.. 4 otwarcie zabawy. Potem kon
cert. Ogodz. 7 teatr p. t.: ,.Szlachta czyin
swwa" czyli klótnla o wiatr. Po teatrze 
tańce. Zab~wa jest zamkniętą, n.a którą się 
wszystkich naszych czto'nków i sąsiedni~ 
towairzyst\' a, które osobne zapr?sz~n~.1 
odebraty, zaprasza. Członkowie wrnm się 
strawić w czapkach i mmakach. 
Jgn. Ratajczak, prZe\v. J. Teklik, sekr. 

Towarzystwo św. Walentego w Wanne. 
W niedzielę dnia 29 października o 

godz. 4 po pol. odbędzie się wa~ne posie
dzeinie. Ponieważ są waż.me sprawy d0 
zafatwienia przeto jest liczny udZiial czlon.
ków pożą~ny. Zarazem będzie przecz~
tany stan kasy zeszlego pót reku. O h
czny: ud.zia't czfonków prosi (I) 

Zarząd. 

Baczność Rodacy w U~ter-Styrum 
i Diimpten! 

W ppniedzialek. 30 października od,. 
będą się wyibory w parafii św. Józefa ()<l 
gi0'dz. 11 przed polu<ln,em aż do 0 4 po 
pol., do d·oZDrn k-0ścielnego .• Kandy<la:c~ 
rmszv m jest p. TomaBz Kub1alc. Zwra1.,;a 
się u~vagę, iż te ty~ko_ kartki są. dla n.as ~o I 
Jaków ważne, gdzie Jest inazw1sko P. 1 o
masza Kubiaka wypisane, innych kartek 
P-0lakom o<licL:1wać się nie należy. - Z~
raz po wyborach do dozoru odbędą się 

wybory d .. o r. eprezen_tacyi kościeln~~· Kan-. I 
dydatem nnaszym 1est p. L~<iw1k l(ru-
~zy11ski. - Wybiry odbędą się w Iokall1 
p. Artza, zar::'.:; p rzy k0ście1e. (2) . 

Tow. św. Wawrzyńca w Pecklinp.-Ost 
donoSi swym czlonkom, iż. w . .ni~i~ę, 
dnia 29 pai~ern.ica odb~e s1e m1es1e
czne zebranie po nabożeństwie, o g~. 
1134. O liczny udzial uprasza się, "d'yż 
mamy miektóre spraw;y do omówienia. 
(1) urz.a. 

To warz. św. Ignacego w Oberhausea 
dooosi swym członkom, iż w tniedzielę dn· 
29 paź@iernika bierze towarzystwo nasze 
udział w rocznicy Tow. św. Antoniego w 
Ober-Styrum. Chorążni oraz czlonkowie 
winni się stawić o godz . .02 po pol. ina. sali 
posiedze!i. Zarząd. (1) 

Towarzystwo Przemysłowe w Marxlob. 
Walne zebranie w .niedzielę d'nia 29 

bm. o g()dz. 5 p-0 pot w lokalu p. ttollera. 
Zebranie zarządu o godz. 4: Dla wa7.lnycll 
spraw prosimy o obecn{)ŚĆ wszyst.kidt 
czlonków i zarządu. O punktualne sta
wienie się prosimy. Goście :mile widziani. 
(1) Zarząd. 

Wiece ,.Związku PJJlakóW" 
eebędą się w niedzielę, dnia 

29 października: 

W Heissen o godz. 11 1prze<l pot w sajJ '· 
Fkthmarn1'a. 

W Stoppenbergu o godz. 3 po· pał. w sałf 
p. Osenberga, ul. EssC'ncrstr. 70. 

W Buer 10 godz. 5.16 w saiU p. K.ampmaana 
(.Jagerhof) przy ul. Essenerstr., p.rZJ'łi't11-
,nek kolei elektryc~nei. 

W Langendreer o gQ_dz. 4 po pot. w !3Ji 
p.Knippinga przY. dworcu. 

W Schonnebeck o godz. 4 po pot. \v sa11 
wdmvy Ntekemper, ul. Saatbruchstr. 1 ta 

W Weitmar o g.odz. 4 po pot w sati p. Hei
nemamna - „RestauratiOln zur Post". 

W Preiseflbruch () g;odz. 4 po poł. w sali p. 
Overbeck'a. 

W Derne o go.dz. 04 po po( w sali p. La·111-
gerbe:un 'a przy dworcu 

W Herne o godz . .04 po P'Ql. w sa:li p. N•tłd 
ul. Nowa (Neustr.). 

W Katernberg d godz .. 4.0 po po~. w loka
lu p. Wulhelma Biirger. ul. Kastainie:nstr. 

WBruckhausen o godz. 4 po pot. w saUl ip. 

·Brimkfl!, ul. Albrechtstr. 
W Hochłeld (przy Duisburg) o godz. 3 lłO 

piot w sah katotckiegio domu towa
raystw (katlh. Verei1nshaus) ul. Warunhef
merstr. 155, przy !kościele św. Boniface-
p. . 

W fwing o' godt. 11~ przed pol. w. sałil p. 
l(łodt (zaraz przy kościele katol.). 

W Hofstede p. Bochum o godz . .04 Po piol. 
w sabŁ p. Wallburga, ul. Poststr. 

W Hocbstrass p. Mors o g.ddz. 3 po poł. 
w sal'i p. V:ierbauma. 

Rodaków uprasza się, aby wzięli nat
liczniejszy udział w. powyższych włecaclt, 
gdy:.. będą tam omawiane sprawy, które 
każdego Polaka interesować winny. 

ZWIĄZEI( POLAł(OW W NIEMCZECH. 

Uwaga: Pisma polsk~e uprasza si~ o 
łaskaiwe pawtórzcimc powyższych wiiaicJ.4... 
mości o wiecaich. 

WIECE W SCHALKE I MENGEDE 
dnia 29 października nie odibę<lą się. 
ZWIĄZEI( POLAKÓW W NIEMCZECH. 

WIELKI WIEC POLSKI W CASTROP 
ddbędzie się w uroczystość Wszystkiclt. 
Swiętych, to jest 1 listopada o g<Xiz'.. 3 P<> 
poi. w sali p. T. Sindra. Szan. Bracia Ro
dacy! z pewn1:i1ścią wielu z was jeszcze 
nie wie iż się mają wybory odbyć do Ra
dy mielskiei na drugi miesiąc tj. na. po ... 
czątku Jistopa(n, przeto potrzeba, azeby 
każ<ly Roda.k na too wiec podążył. ho 
chcemy w~asnydh ka1ndy<lató1w przedsta
wić. Tak sam::> przy}dzie pod obrady spra
wa opieki d11chownei i wyborów do diO'
zoru ·kościC'lnego i reprezrnt1acyli. Do 
dzida Rodacy, aby w <lniu wyb~rów zwY
ci~stwr<Y byto po naszej stronie. O liczny 
udział Rodaków z Castrop, Kotte.nburg, 
h~au "el i oko licy up.rasza • .(3) 

l(omitet. 

WIEC W GELSENKIRCHEN-HUELLEN. 
\Vice \V sprawie '"yborów kośdcl-

1nych 0dbę<lz i e się 1 11istopada. Prosimy 
szHn. Rc<lakó\Y , a by jak r..ailicz.nicj sie 
'T·gromadzili, bo to jest rzecz waż.na dla 
nas. Kochani R odacy, jak jeden mąż 
idźcie przekona:! się, czy jesteście 7.apisani 
w listach wyborczych, bo tylko do 30 tego 
miesiąca jest czas. Wybcry odbędą się 
1 O i t 1 listopada. Jan Borzych. (3) 



Dom zakupna 

W kałd@i 
miejscowośei 

chcemy jednej o•oble 
ue.chrej odda~ aetęp
etwo celem pr.r:yjmowa
nia um•wieil. na przed
miot bardzo pokapay u 
wycho i.ców polekich. 
• •eked7 •n•e&ae, 17•Jk• .1.„. • •. •• „ ••. S.1ecegóły bee
pła111le . Kott1p. polska. 
ZgłoHenła n~leiy ad re
eowaó tak : nr. 1064:. 

T. SUDWAN, 
Skład główny Ob h b"'ilia 
Jlarkt•tr. 8 er aUS0Il Kirchweg 140 

Największy skład kolonialny 
ID funt. mąki cesar•kiej 1,,0 fen. 

Kwaśna kapusta funt 6 fen. 

4 L. OPPENHEIMER ł ll•••e •· Co., 
Koln. a, Rh. (28) 

Kiełbas• (•ettvurt) 75 fen. 
'/, • • ' • ' 

1

1 Ił ': ,I„ , : 1 • l ' • :'<·.· ~, :. :, , ... !{„.,.~;;-.,„,:-~ 

t w Oberhausen 
38 ulica Fri:edrich-Carlstrasse [18 4 poleca 

+ł . pa:b,_ ~~~rania, :pal~toty, żakiety, ~ 

1 o a r d e r o b ę do r o b~o ty ~ '11rpłata 3, Jł, 8, 10 marek. 

kred1lt -.; 

ubrania 

4 we wlelklm_~ wyborze przy cenach najtańszyc~. l\IE BLE · 
i Wykonywanie ubrali ;yń:;~y~::~:.::·yboue. Poje· 

ł podług miary pod gwaraneyą. ł łóżka szafy agnlskaltd. 
ł Od dziś do 2 listop. rabat nadzwyczajny. ł ~P:~dYmr:-p.0:„-:
~~f.I~m~·~~~••„•~•8' Rbem1sch-Westfałlscbe 
•.:.. J. Herrmanns i sp. .• MObelfabrik 

w Bochum 8 Hernerstr. 8, 

• • Nowo otwarta 

: er ausen : w W~t==::o=:i~1:. 
• • • • • • 
• Paletoty od 8 do 52 mr. • 
• Ubrania od 9 do 62 mr. • 

•• • •• 
MAM NA SPRZEDAŻ 

gościńce, oberze, restauracye, gospodar
stwa, posiadłości mniejsze i większe w 
prowlncyi Poznańskiej. (3) 

PIBTRZY:SSKI, 

o • n 

Nadzwyczajna 

Aby uprzątnąć 
w . celu uzyskania miejsca dla n.a.4ł~ 
chodzĄcych towarów ~imowych„ pe
lecam między innemi, .znane dome 
leżące o bu wie. 

Dla dam; 

Trzewiki .ze sprzą~„k~mi, 2 3.c 
do ezermema· , il111. 

. tyla-o 

Pantone ~e ekóry, czarne 2 41 
1 czerwone tylko , m. 

Butydo sznurowania i z gu-e 71: 
zikarni, ze ekóry cbevre- , da. i 

aux i boxcalf, tylko 8,nO rnr. 7,5~. 

Dla p~nów: 
. Pantofte k~rtowe li korka-1 &O 
· m1 tylko , •· 

Pantofte skórzanQ, czarne 2 88 
i c"erwone, tylko , uu •. 

Trze• •1k•I do sznurowania 4 98 
Ił do czernienia, , 111.. 

tylko 6,50, 5,50 

Trze".lk•I do ssnnrowania 8 25 
ze ~kóry chevre· , m. 

aux 1 boxealf tylko l 0,5u, 9,lSO. 

Kamasze z guzikami do 5 25 
c.1ern. bard~o , m. 

irwałe tylko ~,:w, 5,75 

Kamasze z guzikami do 5 25 
czern. bardi;o , •· 

trwttłe tylko 6;50, bi 7 5. 
Wysokie 

llltJ do roboty z ok~~~e;1 4,75m. 
Pófllllły z ok.ueiem 3 75. IU tylko . • 

WYPRZEDAZ 
kolorow1eh łrzewiaow i •aU~;, 
łn.ewików 21e llP'"'teskaml, 1l"te'" 

vikó• ttla fl•IMi 
(brunatne, ~er wone, ż6~tawe i białe~ ·= Za•h:l•hJlł" taafo. = 
Otto Faogmeier, 

BO CHU Jl, 
12 ulica Hoc h str & s se 12. 

=.-.: Telefaau ar. 12<.lł'i. == 
Uwaga! Rekruci i rezerwiści •• • -0==::~::::~:00000 

2 Brucher Flen1chballe 
Nasza lf:psza gardero Nasz skład zawiera • o (skład mieea." Brnchu) 0 ~ mimo tak tanich cen, otr.zmają jes~~e 

ł 6000 t, k o 'Wtdlde zniż0ofo een ! o rabaty. ;i. ba leży tak do brze j&k I rzesz o s op wa- 8 Kotlet funt 80 fen., kiełbasa funt M fen. o 
robiona, padług miary. . (23) dratow.ych. • Ssynkowe mi~a:> 76 fen., cielecina 6i fen, g g słonina 7 5 fen. (29) 0 

o Jl u •· n e h. n 

• . 8 Bruch-Recklingh~usell, ul. Leusbergi'tr. 17. g 
o oaooooooooaooo 00000000000000 obee pub&icznoki nie odpowiada. 

Za .inaeraty •i reklamy redakeya "' 

- Sp cyalny skład konfekcyi ~ 
dla panów, ehłopoów I do roboty 

rIGOR SELIGlVIANN 
w 

w Bruekbausen, ul. Kalsentrasse 58. 
, . Pracownia~ubra.ń podług miary pod kierownietwim pierw1'zorzędnego przykrawacza, pod gwarancy~ za dobre leżenłe. 
i . -A 1 • Gotowa garde1_•oba dla mężczyzn ·-------

' w najwiłtki~ym wyborze, częściowo z własnych n ateryj, dobry krój, najlepsza robota . 
. i Wielki WJbor pojedyńczych spodnL żakietów. •918 
t. Ubrania i paletoty dla cMopców od najlepszych do najtańszych. 
: -- -- Jior„,-st.ne źrodlo zakupoa vHeHdeJ aa, ·deroby do roboty. które l'i&rzeda.J\' z b1trtlir.o mał)m •yskiem. 

------ ---- Kapelu3ze, bielizna, czapki, paraaole, koszule, pońc.zochy, spodnie, pr:tyocbiewek bardzo tanio. 
Cł1"le nadchoda.~ nowc•ści ! BEetelnn usługa! NajtańHe ~en7 ! 

Przy zakupni0 a przeeJ1ło 10 marek, zwraca się zamiejscowym ko~zt& podrOży. Na życ.r:enie przybywam chętnie z wsorami 
de demtt. 

I OR SELIG1'IANN, 
Brockhansen. ulica Kalserstrasse 58. 

Za fil.lk, .ak:tad i redakcye od pewtcdztal1tY A n t o n i B r e j s k i w Bocbu111.- Nakl:adem i tzeionkatlfi Wydawnictwa "Wła tusa Polskiesro'' "«' SocllU!n. 





JHa\\' w:rnikfo, że literatka Caspari Golde przy 
sua 15 marca br. do pomieszkania Walczucha, 
ateby :z nim pomówić o sprawach zw.iązko
wych. Wnet przyszlo jeszcze kilka kobiet i 
dzieci. Zgromadzeni przysluchiwahi• sie, jak 
Uolde z mężami rozprawiała o podwyższce za
•·obku i im radzila, ażeby przedstawu'1i sztyga
rom, że przy obecnych zarobkach nie mogą, 
-..·yż,·~. Oprócz. tego by la mowa o zapomo
cizc .Valczucha. Obecny w pomieszkaniu 
byl . . ;{i;e policya11t Glogowski di asystent biu
rowy Wienziers, przebrani jako robotnicy, któ
rzy· pod przybranemi nazwiskamr zapisali sie 
clo związku i też pierwszą skladkę zaplacili. 
Potem udali s!ę do żandarma tutejszego i spo
wodowali rewizyę u zebranych. 

Bytom. Czytamy w „Katoliku": R.a
tiborska centrowa „Oberschl. Vo'lksztg" 
aapisata, że do klęski partyi centrowej w 
ł(a1towickto-Zabrskiem przycz.ynila się nie
ma/Ol nieszczęśliwa kaindydaturru ks. Ka
picy, bo - słuchajcie kochani czyte])nicy ! 
- polski lud górnoślązki jest sklonny Jo 
picia ( ! !), a więc o'soby zwalczające alko
hol, choc.iażby n:c>·sily na sobie sulkienke 
duc\hio·wną, są mu nie mile! Dla tego to 
e-losowali Polacy na Korfantego, a nie •na 
ks. Kapicę. ' 

Tak pisze w nr. 239 z dlnia 17 bm. ni
by to centm'Wa przyjaciółka ludu polskie
C10. zarzuca.jąc mu wprost skłonność do 
pijaństwa. - Przeciwko tak ohydnej po
twarzy protestujemy na tern miejscu jak 
fnajenergicmiej. 

Niech ceintrowcy szukają powodów 
ostatniej klęs1ki, gdzie chcą, ale wa·ra im 
r:oh,ydz·ai~ w tak brud1J1y sposób ludl polski. 
- Zresztą Niemcom z takim .z'f'lrzutem 
wcale nie do twarzy, bo chyiba sami nie 
odznaczają się wielką powściągliwością 

przy wychylaniu licznych kJufli piwa. 
W dalszym cią·gu niedowarzonego ar

tykutu robi - wed1tu.g „No'win Racihor
·skich" - ceJI1trówk1a raciborska, natura-
1nie bez dowodu , te same zarzuty Plola
kom, jakimi się posługują naz.wyczaj ha1-

katyści, że zarzuca im dążności graniczą
ce wprost ze zdrndą staną i chęć oder
wania części kraju od państwa pruskiego. 

Z. inn veh dzjefnic Polski . 

Ukazy cara a czynownictwo. Vv' 
Warszawie jak wogóle w Królestwie Pol: 
skiem pwbo'szczowie poszczególnych pa
rafii, opierając się na uikazie o języku pol
skim, zaczęli prowadzić księg,i kościeLne 
(narodzeń, ślubów i zejścia)1 czyli tak zwa 
ne akta stanu cywilnego w języku pol
skim. Księgi te prowadzone pierw::>t~ie 
p.o lacinie, a od cza:su Wielkiego· Księstwa 
Wa,rszawskiego w któr,ym zaiJH1oiwadzono ' . ·razem z kodeksem Napoleona także 1 „a-
kta stlajnu cywiJ.nego", pn polsku. To pra
ktyk()IWald się jeszcze po po·w1stainiu ~ty
czniowem. Później i ztąd język polski u
sunięto, a wprowa1d'zono język msyhki. 
Zdawałoby się, że po.zwolenie na 1ęzyk 
polski w tej dziedzinie byłby aktem spra-

Panna do lowarzvstwa. 
Powieść Ksawerego de Moutepin. 

C z ę ś ć d r u i a. 

(i 5) 
(Ciąg dals7y). 

- Wolny jestem! - mów il do siebie, 
ocierając potem z1\Jszone .czoło - wolU1~ 
w chwii, g.d:y mnie agamia.Ja już rozpacz i 

zwątpienie„. wolny dzięki nie2m1anemu o
pickll!nowi, który zajmo~wait się . lo~em 
moim wtedy, kiedy mnie wszyscy ~rnm o
puścili, kiedy ujrzalem się zapomman,yrr_l, 
pogardzonym, zgubionyim„. Przemow1ł 
dto sędziów zdolat ich przek()lnać, otwo·
rzył drzwi 

1

przeklętego \Vięzdenia! , ~o .ta 
ia czlowiek tak rozurrtlll1y, że domysllł się, 
iż Raul de Cha'1lins nie mógł doip~ści~ się 
hańbiącej zbrodjni? Co to Zla t~iemmc~!· 
dobroczyl1ca·, który z.wracając m1 :volnos~. 
zwraca mi życie, cześć, praw10 połączen~a 
ilię z ukodhaną kobietą. Oh ! . _:.ak, podąz~ 
do niego, . aby go blogoslaw1c, aby b.yc 
mu we wsz.ystkiem posłuszinym; czymąc 
wspólnie poszukiwania, odnajdziemy .~ik
czernnych DSL'Jczerców. Potrzeba, izby 
pno'ces r:ozegrat się w sądzie krynnMnalnym, 
jak dowodzi sędzia. Ma sluszno-ść. Skan: 
dal byt głośny; wieść o rzekomej zbrodni 
rozeszła się po świecie. Rehabilitacyn 
musi być zupelnąl 

Czyniąc w duchu te uwagi, Raul szedł 
pr<tdko a giestykulowat tak żywo, że g-0 
braniO za waryata. Na placu du Chatelet 
wsiadl do doróżki. 

- Od\zie pa1n jechać każe? - pytat 
woźnica. 

Raiul myślał w tej chwili o Gabryeli, 

0 drogiej dziewczynie, która może także 
p.oczytywala go za zbrn~niarza„: J.ak~eb~ 
się ucieszyl1a inagłym 1eJgo z1awrnmem: 
Chciał zawołać: 

;wiedliwości. Jednakże w praktyce przed- , 
. stawiają się ukazy .carskie zwykle co
kp·lwiek odmiE1t1nie. W tych dniach bo ... 
wiem rozesłany został do proboszczów o~ 
kólnik wa,rsza'W5kiego generwl~,guberna
tora, zakazujący im prowad2lenia tych 
ksiąg W1 języku polskim i nakazujący przy 
wrócenie języka rosyjskiego. Niewiado·
mo doiąd jeszcze,, jaką postawę probosz,.. 
c.zowie zajmą wobec tego okólnika, będą
cego nowym dowo<lym, że administracya, 
pomimo wszelkich ukazów, jak i zbliżają
cych się wyborów do dumy państwiowej, 
nie myśli zrzekać się ani odrobiny z do
tychczasowych ograniczeń. 

~iadomości ze świafa. 
ZATARG PRANCUSKO-ANGIELSKO-NIE

MIECI(I. 

Dla dalszego oświetlenia przyczyn zwię
kszające~o się znów naprężenia mianowicie po
między Anglią i Niemcami podajemy jeszcze 
głos organu wiedeńskiego kanclerza p. Buelo
wa wychodzącego pod tytułem „Neue frei·~ 
Presse". Dziennik ten zamieścił przed kilkoma 
dniami artykuł w którym wymienił trzech po
lityków, którzy zakłócają pokój europejski. a 
mianowici-e: Delcass'e~o ambasadora francuz
kie20 w Londynie Cambona i lorda 
Lansdowna, ministra spraw zagranicznych An
gHi. 

Prz.v tej sposobności nazwał dziennik ten 
króla Edwarda VII głównym sprawcą zatargu 
i sdównym wrogiem Niemiec. 

Wobec tego wystąpiła „DailYMail", an
J?:ielska gazeta, bardzo ostro w artykule zatytu 
łowanym: „Czy angielscy ministrowie w Niem 
czech mają być mianowani?" W artykule tym 
pisze ten dzie1m:k: Zachęcony powodzeniem 
w polityce zagranicznej, jakiem było wypędze
nie Delcasse'go na rozkaz z Berlina, urząd 
kanclerski w Bert:nie marzy o nowych tryum
fach, tvm razem kosztem An2:Ci Napad „N, 
Freie Pr." na króla i na lorda Lansdowne, nie 
może być milczeniem pom:nięty. Posądzono 
króla o politykę, zamierzającą do wywołania 
podwójnej wojny. Laska.wie jednak przyznano 
że r.łównym winowajcą jest Lansdowrie. 

Oświadczając dale.]. że Ani?t:a do swej po
lftykl żadnemu obcemu ministrowi mięszać się 
nie pozwoli. kładzie na to nacisk. że •• An~lła 
bynajmniej skłonną nie jest pośw,Sęcić swą 
przyja.źń z Fra1Jcyą i swój sojusz z a.Jponią dla 
tego, aby s:ę Niemcom przypodobać". 

Twierdząc dalej, że wysłańcy niemieccy 
wchodzm w konszachty z an2ielską prasa ll
beratną dowodzi ów artykuł, że „jest faktem 
udowodnionym, że Niemcy po bitwie p<>d Muk
denem postanowiły zmusić FrancYę do wojny. 
Prof. Schiemann i hr. Henckel-Donnersmark 
wystani zostali do Paryża, aby urzędownie o
świadczyć, że Niemcy nie zezwolą na to. by na 
wypadek wojny N!em:ec i Anglią Prancya po
została bezstronną. 

,,Albo Niemcy f rancyą ' zgniotą, albo ią 
zmuszą do wyruszenia w po(e przeciw Anglii. 
Z nami lub przeclw nam. Przectw to znaczY, 
że Niemcy zabiorą Prancył jeszcze jedne pro
wlncyę a mianowicie Champagn·e i nałożą no
wych 5 miliardów kosztów wojennych, za co 
sobie zbudują flotę przeciw An~lil. Ze wszy
stkich ambasad Prancya otrzymała poufne w1a-

- Na ulicę św. Dominika. 
Ale vowstrzymal się zaraz. 
- Nie - móWlil w duchu - widzię

czmość przedewszystkiem, nawet przed 
miłością„. jadę .do diQktora Gilberta•. 

X. 
·Woźnica plonowil pytanie. Raul miał 

już od'J)Ołwtied'zieć: 
- Na dworzec PólnocnY. Svojrz~

wszy jedmak, po so:bie dostrzegł, że dwu-
tyigodn.iowe więzie111ie, a• zwłaszcza do-· 

browiolne zaniedbanie starano'ści w ubra· 
niu, nad1awał-01 mu P!Ddejrzany wygląd. 
Miał na sobie ordyinar)tlą bielizinJę, kupiol
n.ą w sklepie tandeciarsk~m prze.z dozórcę 
wieziennego. Zawstydził się i rzelk~: 

- Na ulicę Garanciere. Zaipfata za 
gadzinę. 

Doróżkarz zaciął konia·; niebawem 
stanęli w miejscu ozmaczoinem. 

Pan de Challins wYsdadl i zaidzwonil. 
Otw1o'rzyl drzwi Berthand, który nie mógl 
powstrzymać okrzyku rad(ości na widok 
Raula. 
~ Pan wicehrabia!... zawotat, cofając 

się w tyl zdumi·onyr 
- Tak, to ja, mój Berthandzic„. wol

ny, jak widzisz„. Póilt1iej wyjaŚinię ci 
wszystko1.„ Gdzie łfonorjusz . ? 

- W łóżku, panlie. 
- Chory? 
- Był blizkim śmierci... doktór zwąt-

pil oi jego wyzdrowieniu.„ wyszedl już 
jednak z niebezpieczeństwa. 

R.aul p10.dążył spiesznie do po'koju sta
rego sługi; Berthand i Zuzanna szli za 
nim z zalzawi.onemi oczami. 

ttonorjusz wsparty o poduszki, sie· 
dział n.a lóżku. R.ozw.ażal zaszłe w. ciągu 
krótkiego czasu wydarzenia, a te myśli 
zasępily jego chud:eh pplżólkle oblicze. 

Ujrzawszy sweg·o 1111~·odego pana, krzy I 
knął z rndbści i wyciągnął d-0. niego ręce. 
R.aul rzucił mu się w objęcia. 

domości, że wojna .iest możliwą, Jeżelł nie n'e- ' 
unlknioną. Cóż wtedy zrobiła Anglia? Powia
domiła Niemcy urzędownie, ie na napad na 
Francyę -Odpowie mob:lłzacyą Iloty angielskiej 
i rzuceniem jej na brzegi niemieckie. Ta wiado
mość zapobie2ła wojnie. UczynU to- król i lord 
Lansdowne". 
· W taki sposób półurzędowy orKan anli!ieł
ski odkrył plany nfem:eckie l ich zaborczość, a 
Niemcy skompromitował wobec całego śwata. 

Odkrycia jak powyższe połączone z ostat
nimi wypadkami wzburzyły niesłychanie opinię 
publiczną we Prancyi, a przedewszystklem w 
Anglii i Niemczech. 

Warszawa. W urzędowym „Zbiorze praw 
i rozporządzeń" oi;rloszono ukaz imienny do se
natu rządzącego o pmwoleniu na wykład w 
szkołach prywatnych w guberniach JJ-Olskich 
niektórych przedmiotów w językach polskim i 
litewskim. Ukaz ten, o którym już pokrótce 
wspominaliśmy, w charakterze środka tymcza
soweiro rozkazuje: 

I) Nadać m~nistrom oświaty i skarbu pra
wo zezwalania w guberniach Królestwa Pol
skie~o na wyklady w językach: polskim i li
tewskim wszystkich przedmiotów z wyjątkiem 
rosyiskies;o, historyi i geografii, których wy
klad powunien być prowa·dzony po rosyjsku. 

2) R.zecz.one zezwolenia wydać na zasa
dzie zbioru ustaw dla instytucyi i zakladów 
naukowych zarządu ministeryum ośw(i•aty i u
staw o szkolach haudlowych. 

3) W przeksztalconych lub otwartych 
na tych zasadach zakladach nie na·dawać dla 
personalu i uciących się praw i przywilejów 
slużby rządowej. 

4) Dla szkól handlowych utrzymywanych 
klOsztem podatku od kupców i od zakl'adów 
przemyslowych · dozwoLić na zachowanie teg0 
podatku po przeksztalceniu szkól. 

5) Do zamykania tych zakladów stoso-
1wa(ć porządek wskazany przez opinię rady 

państwa z dnia I s.rrudnia 1903 r. 
Handel żywym towarem. 

Na sprawę tę rząd pruski baczną 
zwraca U1Wa1gę. W prezydyum berlińskiej 
poHcyi otw.oirz0ino w tym celu oSICl'bny od
dział mający ·obecinie wladzę w całeem 
państwie nieimie·ckiem. Składa się on z 
dwóch komisarzy i piętnastu strażników, 
którzy przepywają na dwo·rcach, gdzie 
śledzą podejrzanych cudzoziemców. 

Polacy w wojsku francuskiem. 
W ostatniem urzędiowcm wydaniu 

fraincuskiego mdnisteryum ·wojny, na wyż
sz.ych stanowiskach wQjskowych znajdują 
my następujące nazwiska polskie: w Vin
cenes pod Paryżem c:Lowo1dzi 23 pułkiem 
dragonów pułkow.nik Saski; w 18 'korpu
sie armii w Bordeaux dyrektorem służby 
sainitairnei jest inspektor leka.rski dr Czar
necki; w d.ywiziyi okupacyjnej w Tunisie 
dowód.zcą artyleryi jest pułkownik My
sz11ro.wski; wreszcie w lndochinaieh, w Vie
trie, szefem 5 batali<mu 2 pułku kolonia~n~ 
go jest rodak nasz, Bulharowski. 

Położenie na Kaukazie. 
Ks. Napoleon Bonaiparte, doi którego 

mianowamia na stanowisko gen.-·guberna
tdral erywańskiego, tyle przywiązywano 
wagi, opuszcza stanowiskp, na jego miej
sce ma być mianowany b. tyflisikli czaso
wy ge.neral.- gubernator Jackiewicz. 

- Wo•lny ! wolny! 'powtarzat poczci
wy człowiek z placzem. 

- Tak jest, wolniY, mój stary przy
jacielu. 

Gniezno. Skutek wytrwafości w o
bronie sluszillych praw. Wiadomi~>', że w;y
bory w Chwalkowie pod Gnie21nem do do
zoru szkólnego dwa razy landrat Diony
sius unieważnił dla tegioi, ponieważ wy. 
bramo' dwóch katolików a pan l~ndrat żą
dail, aby wiybrnno przy111ajmniej jednego 
protestanta. W czwartek, 19 b. m. odby
ly się wybory po raz trzeci, a 'korespo1n
dent „Lecha" o.pisuje ie tak: Nader cie
karwe wybory db dozo·ru szikólp.ego w 
Chwalkowie, nareszcie doszły do skutku; 
wybr.aliśimy Gackiego, z Leśniewika i Wil
dego z Chwalkowa. Znany „wychowa
wca" polskich dzieci p. Walitschek ze swy 
mi „landsmanami" w liczbie 29, do któ
rych niestety należeli niektórzy katolicy 
pracujący na kolei, przepadł, a to gid z·nów 
irytowal101• Wybr.anym kamd.ydatom jako 
warunek stawio·no, że .nie mogą być sądo
wnie karani, władać muszą językiem nie
mieckim, również pisać i czytać, które to 
przymioty posiadają, Gosp.oidarza Gackie 
ga zaczeipil p. Walitschek, że inie umie po 
niemiecku, na co G. oświad9zyl, że wla
da językiem niemieckim, c.zyta i pisze i 
urząd przyjmuje. W taki sam sposób za
czepił Walitschek p. Wildegio, a pa.n Wilde 
obok języka polskiego i niemieckiego, w4a 
da także biegle językiem angiel~kim. 

- - Niechże Bogu będą dzięki; ifl ·nie
\\' ininóści pana nie wątpiłem nigdy. 

_._ Jest cm niewinnym, ale muszę to 
jeszcze 11di0wodnić„. Tera.z:. mam tynko 
parę minnt czasu.„ obemo.ść moja potrze 
<bna gdziei1ndziej w spr.a.wie wielkiej wagi... 
Dziś wieczorem lub jutro będęz pQIWrd
tein, wtedy powiadomię dię -0 tem ~a z.a
sz.to„. Choro\vafe'ś biedny Honoriuszu? 

% róiny~r. sir ort. 
Wciąż · moiJna zapisywać „Wiarusi' 

Połskiego" na listopaid i grudzień ina bi,. 
dej poczcie. Prenumerata wynosi tJłb 
1,28 mr., za co listowy codziennie w. <ba 
przynosić będzie. 

Szan. naszych Czytelników prost„ 
aby zeohcieli wszystkich Rodaków do -~ 
pisainia „Wiarusa Polskiego" rrna. listOl>t,i 
i ·gmdz~eń, którzy obywają się dotąd ~ 
pisma Polskiego. 

Wanne. Jak czytam we nWiatbte 
Polskim", to zbierają teraz Rodacy Ili 
wiecach „Związku Polaków w Niemczeclt" 
skladlki na koszta podróży delegaitów, fi.. 
cy jechać mają ooi R.zymu, alby Ojcu h:. 
przedstawić smutne położenie Polaków u 
Olbczyźnie pod wa:ględem opieki diudal{). 
Wll1ej. Spodzie\vam się, iż wszędzie 1'•
dlacy chętnie swego trojaczka ofiant~, 
gdyż ch<Jidzi o rzecz wa1żną, boi o spra:wc: 
opieki duchownej \V języku naszym ok01JJ-
stym p-0lskim. Rod•k.. 

Marten. Korespi01nid!ent, który pisaf t 
wyoo·rach kościelnych był niedokład~ ia 

tyle, że w tym roku wybrani Rodacy, •· 
ją żony Polki. Co on pisal., to moglob.y 
się ty~ko odnosić do wYbnainych pr&c.41 · 
trzema laty. 

Gerthe. W kopalni „Lnthringen" ZMłal 
g-órnik pewien zabity. Jestto już trzecie po«o
bne nieszczęście w tym tygodniu. 

Rzym. Ojciec św. Pius X., przyiąl i ud'lńe
lil ks. biskupowi monasterskiemu pólgodzi1.M(a 
posiuchan.ia. 

Hamborn. Zwracam R.odakom uwago .a 
wiec parafa łfamborn, jaki się dziś o god~. 4 
po po!. odbędzie w Bruckhausen. Chodz~ ta• t 
ta1k ważne sprawy, iż każdy Polak wiiiien wzillć 
udzial w tym wiecu. Pokażmy, że nam sprawa 
opieki duchownej leży na sercu. 

Śpiegowanie duchownych katolickie~ 
w Lotaryngii pod wziględem charakteru, 
usp<Qsobienia, zapatrywań Politycznyci, 
zaprowadzono ,w wielkich rozimiaracll i 
są wi tym celu n.a:wet drukowa1nc form•ła.-' 
rze, jak don<Qsi „Ge~mania" w nr. 247. Na 
jaw zaś wyszla ta spraiwa w .następni-cf 
sposób: 

W Metzu istnieje towarzystwo hi!i!o
ryczne, 1dlo którego należy wielu ducho
wnych kat.ołickich z Lotaryngii. Preee
sem tego towarzystwa jest prezydoot o
kręgu (Bezirkspraside1nt)„ sekretarzem <ty. 
rektor airdhiwmn. Zarz.ądl rozsyła zapro
sz.en.ia na posiedzenia podJ opaską . Otót 
zna1eźli się pomiędzy odbi()rcami ciekA·wi, 
którzy <»paskę tę obejrzeli .sobie z. W'C· 
w111ątrz. Z wiel1kiem zdz~wieniem znatetłt 
w S\VlO.jem ręku wypełnione formularze, tł
bo części ich, zawierające jak najdokfa· 
dniejszy ()!pis stoswnków rodzinnych klic:
d'za, położenia majątkowego, usposobie,it., 
zaipa.trywań politycznych, uwaigi co tła 
brnnia udziału przy sposobnośoi. urodiil 

· - Wiaidl()lll1ość o aresztowaniu pua 
bylai dla mnie ciosem strasznym„. 1padłcat 
jak ma·rtwy.„ sądziłem, że tego nie przetr
ję„. Mimo wszystko wydźwignąłem się t.. 
biedy, a teraz gdym już pana widział, cza~ 
się sp-0-k,oljniejszym i odzyskam w.prę&:~ 
zdnowie. 

- Pewny tego jestem, mój przyjacit· 
lu.„ Póidę teraz zrnie1nić odzież. 

- Pain wróci prędlko? 
- Dziś lub jutro.„ Czy niema listów 

dla mnie? 
Z tern pytaniem z.wrócił się do oai· 

wiernego, który od'p-0iwied11:iat: 
- Niema żadnego listu. 
Raulowi ścisn~to się serce. Mial-••~ 

dzieję zastać slów kilka od Oabryeli. Czyt 
O'naJ wątpilai o nim, czy p.Otgarda zabiła ltli· 
lość w jej sercu? 

Pan de Chali.ns pożegnał Honoryust.i 
i udał się do swego pokoju. Na zamka.ci 
byly jeszcze ślady pieczęci sądowych. J 

- Przypuszczali, że odinajdą tu śla• 
zbrodni, której nie popełniłem - szep~ąl 
wicehrabia. Zmieniwszy ubranie i wz14-
wszy z biurka trochę pieniędzy, wsiadl dl9 
oczekującej naft ·doróżki. 

. - Na dwiarzec Pólnoony - rozkaz.tl· 
Spóźnił się na .p-0dąg, musiał cze~a.ć 

godzinę. Wtedy dopiero poczuJ, że 1e9; 

gliQdny; wszedł do rcstauracyi ~proi 
d!worca, kazał podać sobie śniadame ... 
odz1yskaną w'°lnością wrócił mu spokó1 1 

apetyt; jadł smacznie, ro'zmyślając o ~w~ 
ich przygodach. Pilno mu było zoalez 
się wobec doktora Gilberta, tego rniez.nane· 
go, tajemniczego- o·piekuna. 

Co to za człowiek ten dloktór? z.~a.· 
wal sobie nieustannie pytanie, 1nie unnie11.a 
na nie oidpowicdzicć. r-

0 drugiej wsiadł do wag>01nu; w su.~ 
villiers najął powóz, mający go dostaWtli 
na miejsce. 

<t-t11.r: dalszy ust:tpi). 



ce3M'Skich, co :przy .takicfi okolicznościadi 
ll\ĆJWU, czy cz«:sto wyjeżdżał do f'·rancyi 
itp. Podanem więc np. bylo: N. N. jeź
dzi często do Nam.cy, w jakim celu, nie 
!1fiado:rno; jest potajemnym przyjacielem 
fraucuzów itd. Pomiędzy duchawn;ymi, 
rctimież jak i pomiędzy ludnością, wyjście „ jaw tej pr()cedury wielkie w:yiwotało 
rozgoryczenie. 

W Akwizgranie (Aachen) przedl dwa~ 
ma Jaty stawily chrześciańskie Z\Yiązki 
rwaiosek u zarządu miasta, aby wszyscy 

ieli prawo ido wyboru, którzy od 4 ma
.rek placą podatki miejskie. Rada miasta 
iiell wniosek o:drzucilai. To samo uczyni
ł-a rada miasta K<>lJOlnii za pomocą centro
:woów. 

Takimi to przyjacielami bie<l.nt!go 
tu.du są pan.owie centrowcy, 

Lipsk. O kolo 20 października każ~ego. r?
b ord.bywa się tutaj Z\\ryczaj sklada~ua wien
.::ów na pomnikach mają~ych styczno.śc z owym 
wrelk\em rokiem 1813, kiedy to Napoleon I _wal
.;i:yl wspólnie z wojskie~ ~olskiem prz~ciwko 
pit}ciu mocarzom europe1sk1f!1. . J~k -..y1adomo 
.z11:i:nal w tei walce bohaterski ks1ązę Jozef. Po
niatowski, a wojsko piolsk.1e na dowód czci po~ 
itawilo mu na brzegu rzeki. E~stery, w kt.óre1 
•Ur~ch zginąl pr~eszyty _p1ęo1oma kulami . 
pomnik w ksztaJ'cie grnck1e~o sarkofa~u. kto
rJ 4o dZliś istnieje, lecz jest bardzo .zan:edban~. 
z ~dowoleniem skonstatowa.ć nale~y, ze pr~y
J'a.jJrmiej raz do roku ra.da miasta me ziapo~ma 
~ •'m, lecz sklada wieniec laurowy z b1aro-
cHrwoną wstęgą. . 

1(orcspondent „Gaz. P." nie d.odaie, czy 
„•ladze saskie nie na~ożyly na magistrat kary 
la te: „ wielkop10-lską agitacyę'". 

~ -· 

'Rozmaitości. 
Dwa lata więzienia za całus. W Bai-

1imore w tych dniach sąd' tamtejszy ska
.;z;aJ murzyna J.o:hn.a, kelnera wi jednej .z 
res.tauracyj podmiejskich, na dwa lata w1ę 
.iiienia za p.ocatowanie W()bec gości tamtej 
s1e! białej kelnerki. . 

· Najważniejszy" władca w Europie 
_ ~ król Leopold belgijski, jak okazalo 
się podczas wystaw,y w Leodiyu~. W 
pawilonie wag elektryczinych u~r<>s1ł mo
n.uchę pewien fabrykant, by usiadł na f~
tel•. - Król z calą uprzejmością uczynił 
teanu żądaniu zaod!o1ść. Waga WYikazała 

• ttatychmiast 98,7 kilogramów. , . 
_ A co - rzekł król Le-opold z usm1e 

chem - jestem najw1aż,nieiszym wła:dc~ w 
'Europie, bo nawet król Edward a(ngielski 
\Vaiy ·O 3 funty mniej ode mnie. 

Odsłonięcie pomnika Piusa X w Riesi. 
Małe miaisteczko włoskie, miejsce rodzin
ne Józ.efa Sarto, obeonie panuj~cego ~
pieźa byl•o w niedzielę świadkiem ~H~1-
k:Dej 'u•no'cz1ystości: od'stlrnnięcia pamnl'ka 
Piusa X. Pomysł wystawienia. pomni~a 
zrodził się w Wenecyi, gdzie utworzył się 
komitet nru czele którego stanął patryar
daa. we~ecki, ks. Gavallari; dzięki jego sta 
rainiom, przy współudziale !katolików ca
Jego świata, zebrano sumę potrzebną. n~ 
wystaiwienie pięknego dizieta. Do1 ~1es! 
1>0iechata 111a uroczystolść znaczna il~śc 
osób z Rzymu; w Riesi s.ametm P?czymo
no na szer0iką skale przygotorwama do u
l"Oczystego przyjęcia g,ości, przytem cl.Jenny 

-0z<lobio:no chorągwiami, a na• bramach 
tl'Y1Umfailnych widniały napisy: „Viva Pio 
JC" lub też Pio X primo cittadin~l (obywa
tel) del m~~do". Nawet w oczach miei
scowej wladzy włoskiej Zjnalazl paipież <>
hecny laskę, gdyż burmistrz miasta wyda~ 
odezwę kończącą się okrzykiem ina czcśc 
Oica śi.,~. W Riesi jest tylk1<Y, jedna ob0-
rża nosząca g<Jodlo Albergo delle due spa.-

' " 1· de" która należy do Oiambattisty Paw 1-

na 'małżonka sta.rszei siostry papieża. O
bok niej jest domek .odnowiony obecnie, 
w którym urodzil się Giuseppe . S~rto! 
;przed teimi d0imami z1naiduie się mew1elk1 
Plac, .na którym wlaśnie wysta:wiono P'<_)
mnik. Uroczystość sama rozp-oczęla się 
około gioidziny 9 przed p.ołudniem pocho
dem, na. czele którego szla orkiestra a L.a 
nią miejsco\va straż poiżarna., dalej karabi
nierzy i tłumy ludu.. Pochód skierowat 

it: ku dworcowi, gdzie powitano przyby
lych dosto~ników kościelnych, pomiędzy 
inn'Ylmi patryarchę we.neckicgo Oavall.an, 
b~skupa w Treviso moinsignora ~ng~'~na .. 
biskupa z Piacenzy mons. Pelhzzan .a 1 

biskupa z Adryi ks. mo'Irnigmora Polwa. 
Biskupi i brałaci zajęli miejsce w. 25 ix;i
\VX>zach i udali się na miejsce, gdzie wzme 
, iono pomnik. 

Ceremonii poświęceniai dokonał ~a
tryarcha. Ody padła zasłona, zakrywaJil
ca P'Oimnik, przedstawiła się oczom wsz.y
stkich postać marmurowa Pius~ X w ..:a
łej swej artystyc:zmej pięknoścL Mo~u
tnent ma wys.okości 6 metrów i jest dzie
łem rzeźbiarza weneckiegX> Pietro Longo; 
~stać wykuta z marmuru kararyjskieg~ 
Jest dwukrotnie większą . ()d .naturahiei 
i Przedstaiwia Ojca św. w pozie błogosl~
Wiącej. Na przedniej części u dofa wi-

dnieje ·napis: Giuseppe Sarto - nato' in 
Riese H 2 giugno 1835 eletto pontifice -i 
agosto 1903 prese nome di - Pio X. Na 
dJrugiej stronie dłuższy napis, w. którym 
powiedziano, iż katolicy całego świata 
wystawili pomnik obec~emu papieżowi, 

i że papież, będ'ąc dzieckiem ludu., doszool 
do najwyższej godności. 

Znakomitą cbaraktel'ystykę prusaków. 
po.daje „Simplicissimus". W wagonie ko
lejowym zabawia się dwóch panów roz
mową o kulturze pruskiej. „Bardzo mi 
się podoba sposób wy1chowywania dzieci 
w Prusieich - powiada jedein z nich. -
Jeżeli urodizi się na wsi dziecko, mdzice 
pakują je wprost do chlewa, gdzli.e roś1r1ic 
rnzem z wieprzkami. Później rodzice ga
tuin1kują mieszkańców chlewikai: młod~, 
obrośnięte sierścią, wysyłają nar paszę, a 
te, które obrośnięte są wlosem - do szko
ły kadeckiej." 

~abozeńsfwo polski& 
Gelsenklrchen-Neust~dt. Spowiedź św. od 

wtorku 31 października po pot l(a1zanie w 
środę 1 J:stopada o ~odz. Yd 1 1i o 3 po pol. 

Wattensche:d. Spowiedź św. od soboty 
4 listopada rano. Kazanie w niectz!ielę o godz. 
%12 i o 4 po , pol. 

Hamme. W niedzielę 5 listopada po połu
dniu o 4 godz. k~zaini:e, potem sposobność do 
spowiedzi św. 
· Prioszę zważać na zmieni.cny czas w Gel

senkirchen-Neustadt, po południu o 3-ciei, a 
nie o 4-tei. 

--!11~··~,
Dziś nied dela, 

więc sposobności dużo do a1Zitacyi za „Wiaru· 
sem Polskim". Prosimy zachęcać do zap:sania 
„Wiar. Pol." na listopad i grudzień wszystkich 
Rodaków, którzy dotąd pisma tego nie czyta
ją. Pr.enumerata, już z odnoszen;em do domu 
kosztu.ie tylko 1,28 mr. 

RODACY! POPIERAJCIE PISMO, KTÓ· 
RE WROGOWIE ROBOTNIKÓW POLSKICH 
ZNISZCZYĆ PRAGNĄ! 

a 
~ ·.;:.:.~-:m:~ 111;;amE1m.mma•m;;11.1i3Jii 

WIECE „ZWIĄZKU POLAKÓW" 
Q.dbędą się w śmdę '(Wszystkich Swiętych) 

dnia t.go listopada: 
W Neumiihl o godz. 4 po pol. u p. Eikoffa, ul. 

Kniippelstr. 77. 
W Alstaden o godz. 11 przed pot. w sali p. de 
Peel, przy kościele katolickdm. . 
W Rohlinghausen o godz. 4 po pot w sah p. 

f ritz Peter, ul. Bochumska. 
W niedzielę, dnia 5 listopada 

W Wiemelhausen o Rodz. 05 po połl. w sali 
p. Kikut (dawniej ttahne~eld). , ~ 

w MenR:ede po poI. (sala 1 czas zostaną poz
niej ·podane). 

W nJedzielę, dnia 12 listopada: 
W Kamen o godz. 2 po pol. 

„ZWIĄZEK POLAKOW W NIEMCZECH". 

Wiece! 
Zwracamy jeszcze raz uwagę Rodak<lw na 

wlece „Związku Polaków" i „Zjednoczenia Za
wodowego polskiego", jakle się dziś odbywają 
i zachęcamy do licznego udziału. 

Baczność Rodacy w Marxloh, Bruckhausen i 
fahrnt . 

Wniedzielę, dnia 5 histopada odbędzie ~ię 
w naszem Tow. św. Stanisfawa B. 7 rocznica 
poświęcenia chorągwi, na którą zapr~sz'!-m~ 
szan. bratnie towarzystwa z chorągw1am1: .1 
szan. Rodaków z powyżej wymi'enionych m1e!
soowości. Pros,?;ram: Od s,?;odz. 2 do 4 przy1-
mowa.nie bratnuch towarzystw na s~li p. Rosen
dalo.; o Rodz. 4 pójdziemy do kośc1?-f a na po.1-
skie nabożeństwo; po nabożeństwie nastąpią 
na sali mowy, deklamacye, koncert, a o god?:. 
7 nastąpi teatr p. t.: „Prawica ci lewica". Po
lecamy się laskawym wz.ględorn szan. Rodak?w 
·i mamy nadzieję, iż nas jak najliczniej odwie-) · 
dzą. Jan Galbierczyk •. przew. (2 

Tow. św. Stanisława B. w Marxloh. 

Towarzystwo św. Józefa w Wanne 
podaje do wiadomości swytm czlonkom, 
iż w niedzielę 29 października po po.l o 
godz. 4 będzie miesięczne posiedzenie na 
sali p. Schaefera, na drugiem piętrze, na 
które się wszystkich jaik najuprzejmiej za
prasza. Także wielce sz.n. czlonków ho
norowych prosimy, aby nas raczyli zasz„, 
czycić osobami swemi, ponieważ jest to 
pierwsze posiedzenie w nowym lokalu. 

Zarząd. 
Uwaga: Szan. członków 1naszego To

warzystwa upraszam, aiby uchwały zam.ie:.. 
niH w czYITT, a jest nas 330. Niech w1ę: 
każdv z nas się strai choć jednego zdy~ 
R>0'd~ka dla naszego towarzystwa, a .jest 
pole ku temu bardz.o duże, czy t?' 1d~c 
do pracy czy przy praicy„ wszęd·z1e gd~t~ 
tyLko sie sposobność nadarzy, namaw1aJ 

1 
my do Towarzystw p~lskich. (3) 

Michał OleJnlczak, sekretarz 

-PodzlękowauJe !' 
Tow. św. Józefa z Resse i wszystkim R.o

dakom i Rodaczkom, którzy brali lldzial w 
pogrzebie inojej :tony 

śp. ANAST AZYi GRABOWSKIEJ 
z <lomu OalkowskfoJ, skladam podziękowanie 
na~em staropolskiem Bóg zaplaćl 

Szan. Tow. św. Józefa w Resse skladam 
jak najserdeczniejsze podziękowanie za te 25 
marek wsparcia, które mi kasyer wyplaail. 
(32) Teofil Grabowski z dz~ećml. 
„„„IDlllSłlaalmlllml„„„. 

;t~~~{t;t~~;t~;!'~~~it 
Szanownemu czfonkowi Tow. św. Jana 

J.:wang1ielisty w Gelsenkirchen-ttilllen 
MICHALOWI MII(OLAJCZAKOWI 

0raz je~o narzeczonej, zasylamy w c1niu ślubu 
29 października jak najserdeczniejsze :tycze
nia, zdrowtia, szczęścia i blogoslawieństwa Bo
żef,!;o, a po śmierci zbawienfa wiecznego. Ży
czymy: niechaj w obfitości sto lat życia plynie. 
Jak ptaszki w powietrzu i rybki we wodzie, 
tak żyj szan. czlonku w radości i w swobodzie . 
Życzymy i tego wszystkie)!o, co tylko życze
niem serca Twojego. Pragniemy, aby się wa
sze spetrnily życzenia: żebyście os.i·ęgli koronę 
zbawienia. Niech Ci laska Boża sprzyja, a 
nieszczęście dom Twój omija, abyś nie doznal 
losów srogich, tylko szczęśLiwych i biogich. 
abyś jako Polak prawy, doznat za Twe trudy 
chwały, któreś pontjósl zawsze w męstwie, przy 
różnych sprawach i w towarzystwie. Tego Ci 
z cale~o serca życzymy i po trzykroć wykrzr
kujemy: Ml oda para niech żyje! aż się echo 
przez cale Niemcy do Polski odbije. (1) 
Bartkowiak. przew. Woliński, sekr. 

~~ ~~~~:G~~:t:~~.~~~~ 
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. '·t" ~· ... „ „ -.i~-

Towarzystwo św. Jana Chrzc. w Uel!k~ndorfie 
skfada w dniu srebrnego wesela 29 październi
ka r. b. szan. iubilatowi 

JAKUBOWI MOWKOWI 
i KATARZYNIE MOWKOWE.J 

z domu Olszewskiej, swe szczere życzenia, 
zdrowia dlobrego, życia dlui;iego li blogosla
wtieństwa Bożego. Aby doczekali się przy 
zdrowiu wesela zfote~o i wszystkiego dobreRo, 
co sobie życzą tu na tym padole, a po śmierci 
niebieskiej korony. Szan. iubl1laci niech żyją! 
niech żyją! niech żyją! Zarząd ( 1) 
.M,1'-~ ~~ -~~ ~I<- .i.•//. ..i~,;:)~.~~-~~-• ~.:i!t:. „11-.....,. '-i,fo.;;~p~~~"'l'l"-··,t~- 'itil~~wv ~~~ 
"'gi:l.~ . ' •. ~ ~J ·~i ~i:{ ~~ ~~d .>&-.! .Z-ft ~ \'łt W' ':;.,łfJ_ 
1~~mt$1r~,~~w„.:r:.~~ 't.J~~~~ 

· Towarzystwo św. Antouie20 w Ueckendori 
zasyla szanownemu czlonkowi 
p. FRANCISZl(OWI PRZEKOPOWICZOWI 

oraz żonie jego 
Maryannie urodz. Stawickiej 

w dniu srebrne20 wesela (29 października) 
i\Se1rdecwe życzenia wszelkiej pomyślncliŚci i 

wykrzykuje po trzykroć: Jubilaoi niech żyią l 
11\ech żyjąl niech żyją! (1) 

· Jan Wierzbicki, przew. 

~mt4{Hłd~~mztH~ ~ ~ lt™ ii~ 
Baczność Rodacy w Unter-Styrum i Diimpten t 

W poniedzialek 30 października odbędą się 
wybory w parafii św. Józefa od godz. 11 pr~ed 
poludniem aż do Vi4. po pol., do dozoru kościel
nego. Kandydatem naszym jest p. Tomasz Ku
biak:. Zwraca s1ię uwagę, iż te tylko ka:tki są 
dla nas Polaków ważne, gdzie jest nazwisko p. 
Tomasza Kubiaka wypisane, •innych kartek Po
lakom oddawać się nie należy. Zaraz po wy
borach do dozru odbędą się wYbory do repre
zentacyi kościelnej. Kandydatem naszym jest 
Ludwik Kruczyński. (1) 

Wybory odbęctą sie w lokalu p. Artza, za
raz przy kościele. -----

TowarzYstwo św. Michała w Brucbu. 
Walne zgromadzenie odbę.dzie się w 

. środę 1 listopada po poludlniu o godz. 5, 
na którem będzie spraiwo1Zdanie z cate-go 
roku zdaine. Następnie ·będzie obór nowe
go zarządu. Są także inne waiżne sprawy 
do zalatwienia, zatem prosi się WISZystkich 
czlonMw o j1aik najliczniiejsz.y udział. 
12) Zarząd. 

Towarzystwo św. Józefa w Essen. 
Dnia 29 października r. b. obchodzi to

warzystwo nasze uroczystość 10-tej rocz
niczy istnienia swego. Pmgr4lim uroczy
stośqil jest następujący: O g00z. 34 po 8 
raino idz.ie towarzystwo na Ms~ św. z 
chorą~ią do kości<>ta św. Józefa, która 
jest przez torwarzystwo zamówiona. Po 
po.lu.dniu przypada zwyczajne posiieClzenie 
o god'Z. 03. O godz. 05 kctncert połączo
ny Ź tańcem. O g<>dz. 8 <>twarcie zabawy 
przei przewodniczącego. O godz. 9 teatr 
p. t.: „Na weksel placę 11 • Po teatrze ta
niec. . Zabawa jest zamknnęta, n.a którą się 
wsz.ystkich naszych czlonków zaprasza. 

Towarzystwo g:mn. „Sokół" w Ober-Styrum 
podaje w(actomość swym druhom oraz wszy
stkim gniazdom okf'ęgu VII, które zaproszenia 
już odebraly, i tvm, które dla braku adresów 
zaproszef1 nie odcbraly, iż w niedzielę. dnia5 
listopada obchodzi nasze Tow. l!imn. „~okól" 
SWLJ. v'erwsza rocznicę, na którą ws.zystkie 
gnia:zJda Sokole jak napuprzejmiei zapraszamy. 
Gnfazdo, które sta\Vi najwięcej druhów, otrzy
ma -nagrodę honorową. Początek o godz. 5 
po pol. Prog-ram zabawy: 1. Koncer~ pofa
czony z tańcem. 2. Otwarcie zabawy 1 orzy
witanie giości przez przewo<lniczaccgo Drzy
matę. 3. Deklamacve. 4. Ć\\1lczenia miejsco
wego gniazda. 5. Cwiczcnia obcych s,?;niazd o 
nagrody. 6. ~pfow kól śpiewackich. 7. Polo
nez i taniec. Zabawa będzie zamknięta. 
(2) Czoiem ! Wydział. 

Towanystwo p. op„ iw. Jau Cme„ 
~West-Altemloń 

donosi swym ex.trokom, &t w 11iedzielę ~ 
29 bm. o godz. 3 po poi. na sati zwyklJdl.. 
posiedzeń, odbedziie se kwartalne walne 
PoSiedzenie. Uprasza sie wszystkidl 
c:zlonków o przybycie, ~u są w• 
ne sprawy: do zalatwiiejllia. Goście mile 
Widziani. ~) 

Marcin Biernat, przew. 

Towarzystwo św. FIOryaoa w MerkliacM 
Podaje wiadomość czkmkom i Rodakom 2 

okolicy, iż towarzystwo urządza zabaw, i 
zarazem obchold'zi uroczystość poświęceala 
chorągwi. dnia 29 paździemika r. b. na ~i 
p. Giilcke'ra w Merklinde. Zabawa odbc
dzie się w zamkniętem kółku. Towarzy
stwa, które zaproszenia odebrały uprasza 
się, ażeby nie przybyły z chorągwiami, 
gdyż poHcya odmówiła na ostatku pozwo
lenia na otwartą: zabawę. Prosim'Y1 si' 
nie zrażać i przybyć jako go~~c.ie, pidnie
waż towarzystwo jest bard.20 bie:lne. 
Czlonkorwie plac.ą 50 fen., na pokrycie ko
sztów i powinni się zaopatrzeć "'karty le
gitymacy~ne, które nabyć można u p. prze
w\o-dlniczącego. Początek zabawy o gp'dz. 
3Yi po pot. Goście ·wprowadzeni przez 
członków ta.k samo muszą mneć karte le
gitymacyjną. Program zabawy: 1) Wy
marsz do kościoła na nabożeństw!()' i akt 
poświecenia chorągwi o gooz. 3;,1. 2. Po
wrót na salę i mowa przyiwitalna. 3. KOR·
cert i deklamacye. 4. Teatr p. t.: „Szla
chtai czynszowa". 5. Ta111iec. (2) 

Ant. Bachorz, prezes. 

WIECE „ZJEDN. ZA W. POLSKIEGO". 
odbędą się 

. l Jistopada 
( uroczyst<>ść Wszystkich Swiętych): 

W Diisseldorfie po pof. o' go-dz. 2 w lokalu 
p. Buschmann (Rhc'inischer-H01f) 13-1.5. 

W Dellwig o g<>dz. 110 w lokalu p. Hesse 
dla kopalni Cristian Lewin. 

W DeJJwig 2 listopada po pot. o godz. -i w 
lokalu p. Hesse dla k<>paJni Prosper I. 

Na PiO'rządku dziennym: Sprawy hu
tnicze i innych kateg·oryi robotników, ka
sy ·chorych, zaibezpie1czc1nia lila przypadek 
kalectwa,. nowe prawo górnicze. Obór 
kandydatów do wydziaJów robotniczych. 
Sprawy krna1pszaftowe i inne ważne spra
wy. Liczny udział Rodaków w wiecadt 
plOżądamy. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

HOERDE! 
Wielki wiec polski „Zjednoczenia zawe-

dowego. polskiego" 
odbędzie się w ·niedzielę 29 bm. po ~l. o 
goid.z. 2.% na sali p. Le.ncegio, dktw111iej 
(Baumbecka) przy nowym moście w spra
wie robotniczej. Ojak 1najliczniejszy u· 
dzial wszystkich Rodaków z Harde, Apler
beck, Bar.op, Annen. i calej okolicy upra
sza: 

„Zjednoczenie zawodowe Polskie''. 

Towarzystwo „Jedność" w Dortmundzie 
daje do wia<l-0m10·ści swym czlonkom, it 
przyszłe zebra11ie odbędzie się w; 1niedzielę 
29 października o godz. 5 po pot w lokalu 
p. Vossa, ul. l~hein.ischestr. 127 w Dort
mundzie. Ponieważ są ważne spraiwy do 
załatwienia, przeto' o liczny udJzial w ze
braniu uprasza się. 0.Gście mile widzia1ni. 

WIECE •• ZJEDNOCZENIA ZAWODOWEGO 
POLSJ(IEGO" 

odbędą się w środę (Uroczystość Wszystkiclt 
Świętych) 

dnia 1-go listopada: 
W Herne w lokalu p. Nittki, ul. Nowa w po

ludnie o g:odz. 12. 
W Resse przy lierten po poludniu ó godz. -t 

w lokalu p. Wielanid, ul. Resserweg. 
W niedzielę, dnia 5 listopada: 

W Marxloh o v.odz. 11 Yi w po.ludnie w lokalu 
pana Rosenthala. 
Hochfeld po poludrr:u o g-;xiz. 3 w domu ka

tolickich Towarzystw (Kath. Vereinshaus}. 
Porządek obrad, jak na ostatnich· wie

cach. O licwv udzial uprasza 
„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

29 października: 
W Horsthausen przy tterne przed potu~ 

dniem o godz. 110 w lokalu p, A. l(orte. 
W AltenbOgge przed południem o 11~ w 

lokalu p. Wenzmann. 

WJ.EC W GELSENKIRCHEN-HUELLEN. 
Wiec w sprawie wyb.orów kościel-

111ych <>dbędzie się l Hstopa<la:. Prosimy 
smn. Rodaków, aby jak nailicz.niej się 
zgromadzili, bo to jest rzecz waż.na dła 
nas. Kochani Rodacy, jak jeden mąt 
idźcie przekonać się, czy jesteście zapisani 
w listach wyborczych, bo tylko do 30 tego 

' miesiąca jest czas. Wybory odbędą się 
10 i 11 listopada. Jan Borzych. (3) 

Uwaga: Wiec odbędzie się o g. 4 po 
pot. w sali p. Nachbarschulte, Wannerstr. 



' . ' Wittenerstrasse 20. 

po zadziwiająco tanich cenach sprzedaję : 
Końfekcya dla mężczyzn: Materye Konfekcya dla pań: 

1, Ubrania dla.m11żcz~zn, n a s n k n i ,e: __ - bardzo ele~anckie żakiety = 
\! J M t tylko najpierwsze noweśei 

1· 23, ·i5:ncii:08śc~;k-:- n~suknie !m~!!i~tr 29 f. 26, t5, 81
12, 5 mrk. 

„ i 

Paletoły dla · mężczyzn Sukna dla pań, 
t ,45 f kddej wielkości 

Czarne paletoty damskie 
we wielkint ~·yborze me r ':I: • 

· 25,~16, 10, 6 mrk. Szewiot, metr po 55 t: 35, 19, 13, 9 mrk. 
Spodnie I Szewiot, 1.10 szer. czysta Kolorowe i cza1ne 

dla męźezJzll , wełna 1.20 mrk. kołnierze 
elegancki krój Sukna satynowe, . dobrej ja le ·Ości ~==== 

8, 4.50, 3.50, 2.25 mrk. czysta wełna 170 mrk. 28, 15, 8, 41J2 mrk. 
i~ Konf ekcye dla chłopcOw i . dziewcząt, każdej wielkości, obrzymio tanio. 

/ 

..... „· ~ : • ł • ~ • • <.. „1_ „ : 
t. l • : • • • • • ~ „·~ ·, . . . ~ ~ 

·w 

Sehlesin;:era 
domu konfekcyjnym 

. nąrożuih: łll. Bott- BoJRbUDI nar~żni~~ ul. Bott· 
j i Kihaigstr. "- ' 1 Konigst1. 

tam znajdzieeie swe korzyści. 

'PALTA 50 · 
I · · dla panów 

zwykle 15 i 18 m·arek 

· ·~Paletoty 
-, pierwszorzcdna Jakość 

zwykle 24,50 i 29 mr. 

1:1EJR.ANIA 

.m., 
50 
m., 

50 

50 
m. 
50 

. rn. 
50 

c la pa ów 
zwykle 15 mr. i 22 marek. m.' m. 

. „it~: 500 pod.ni 500 sp clni 
Serya I. I, 78 Serya II. 2,58 Sery a III. 3,58 mr. 

Podaż, jaka się już nigdy nie powtórzy 

'' ·· 

••••• 
T q I ko wł a s n ej ro b o t q. : 

PIJbaleto~y od 15 do ·:2 mr. • + 
. rauta od 14 do '11~· mr. # ' 
Zakiety od 4,50 do 21 mr. • 

· U b r a n i a dla c h ł op ców i p a Ie tot y 
• w niedośeignienie wielkim wyborze od 2,óO mr. do najwjt:~ej • 

. • eleganckich. • 

I Sciśle stałe, najt_ańsze ceny. I ~ 
. Firmą, ... 

Ge brii0~r~a~en~ EI N,: 
ul. Mał'ktstr. nr . .toli ebok apteki 1'1arkt-A.pothe1ts. (31} 

• • • i:a dAJk, naklad i rcdakcye od p-ew1eaztalny A n t o n ł H r ej s k i w Bochum. - Nakladem i czcionkami Wyda wmctwa „ Wta rusa Polskiego'" w ł3ocnum, 



Boc onledzlałek, 3 

tottzienne pismo ludowe dla Polaków oa obczyźnie, poświęcone oświacie oraz sprawom narodowym, politycznym i zarobkowym 

W~hodzi codziennie z wvtątki~ dni poświątecroycb_ 
prae-Oplata kwartalna na p~zcie i u listowYch wynos: 
; mr. 50 fen., a z odnoszeniem do domu 1 mr. 92 ten. 
Wiarus Polski" zapisany jest w cenniku pocztawym 

I imię &8ż za llarc I t DJCZJZIC I 
Za inseraty placi si~ za miejsce rz:i,dka drobnego dr:uk11 
O!l:loszenia zamieszczone przed inseratami 40 ten. Kłł 
czesto ogfasza, otrzYma rabat. - Listy do •• Wiaru• 
Polskiego" naleiy frankować i uodać w nich dokład-

" pod znakiem •• t. polnisch" nr. 128. ny a.dres pisząoego. R~kopisów t1i~ :aie &wraea. 

Redakcya Drukarnia i Księgarnia znajduje się w Bochum, pI"..i;y ulicy Ma.ltheserstrasse. - Adres: „ \Viarus Polski", Bochum. - Tel efo n u nr. 1łlł. ' ' 
*I!'~ __ aa __ _ 

Rodzice .polscy! Uczcie dzieci swe 

wow!ć, czytać I pisać po polsku! Nie Jest 

Polakiem, kto potomstwu swemu zoiem

cf,fć się pozwoli. 

Wiece ,.Z.wiązko Palaków" 
od-be<lą się w środę (Wszystkich Swiętych) 

dnia 1-go listopada: 
w Neumilhł o godz. 4 po pol. u p. Eikoffa, ul. 

Knippelstr. 77. 
w Alstaden o godz. 11 przed pot w sali p. de 
Pcel, przy kościele katolickfrm. . 
w Rohli111ghausen o godz. 4 po pot. w sali p. 

f'r itz Peter, ul. Bochumska. 

W niedzielę, dnia 5 Hstopada 
w \\\iemelhausen o godz. %5 po pol:. w sali 

p. Kikut (dawniej łfahne~eld). , , 
w Mengede po pot. (sala 1 czas zostaną poz

J1 iej podane). 

W niedziek, dnia 12 listopada: 
W Kamen o godz. 2 po pot. 

„ZWIĄZEK POLAKÓW W NIEMCZECH". 

Wiec ZJednncz. zaw. polskie. 
odbędą sie 

1 listopada 
(urnczySt()ŚĆ Wszystkich Swiętych): 

W Diisseldorłie po pol. d godz. 2 w lokalu 
p. Buschmann (Rheinischer-H01f) 13-15. 

W Dellwig o g<Jdz. 11.Yi w lokalu p. ttes5e 
dla kopalni Cristian Lewin. 

' W Herne w lokalu p. Nittki, ul. Nowa w po
ludnie o g'odz. 12. 

W R.esse przy Herten po poludniu o ~odz. -4 
w lokalu p. Wieland, ul. Resserwe~. 

W Dellwig 2 listopada po pol. o godz. 4 w 
lokalu p. Hesse dla kopalni Prosper I. 

W niedzielę, dnia 5 listopada: 
W M.arxloh o godz. 11~ w poludnie w lokalu 

pana Rosenthala. 
Hochfeld po pofudn'iu o godz. 3 w <1.omu ka

tolickich Towarzystw (Kath. Veren:shaus). 

Na iw'rządku dzienn~m: Sp_ra,wy hu
tnicze i innych kategory1 robotmkow, ka
sy chorych, zabezpiecze.nia ~ai iprzypad~k 
kalectwa nowe prawo górnicze. Obor 
kandyda t'ów dio wydzialów robotniczych. 
Sprawy kni3Jpszaftowe i inne ważne spra
\ry, Liczny udział Rodaków w wiecach 
!)Ożąda1ny. 

Z1'ednoczenie zawodowe polskie". 
" i 

~j~ --·------------- 'Pl! 

Zatarg pomiędzy Turcyą a mocarstwami 
zaostrza się. 

Dono.szą, że demoinstrncya okr_ęt.ów 
Woi mnych mocarstw przeciw Turcy1 1est 
rzeczą postanowioną. Nad wykonaniem 
~stanowienia radzą ambasadorowie mo-
1:arstw w }\l()nstainty1nopolu. 

Jak wiadomo mociarstwa zamierzają 
iaprowadzić w Macedonii kontro~ę finan
ową, która należy doi reform, jakie mo

'~rstwia przepro\v adziadą celem uśmierze
nia nieustające'g,o ruchu p-0wstallczego w 
Macedqnii. Tnrcya oparła się zaprowa
llzeniu kootroli hnansov.·ej stanowczo, a 
e.tnbasaidorom mocarstw którzy pragnęli 
Zb~Drowe.go posłuchania t; suttana w kiońcu 
~bt.e;gtego tyg()dnia, sułtan 1odimówit prZY
! ęc1a. 

. Ta okoliczność zaostrzyła si~nie po·ło
v.~nie Polityczne na Bałkanie. 
w· 1ttc Przedłożył carowi listę członków 

. nowego gabinetu ministeryalnego. 
. Jak iuż d10nieśliśmy, rosyjska Rada 

niinistrów oświadczyła się ostatecznie za 
Ut\\'Qrzeniem gabinetu ministrów. Premier 

będzie miat tytuł prezydenta gabinetu i bę
dzie miał prawo proponowania kandyda
tów na fotele ministerya1ne, z wyjątkiem 
rmhnistrów: spraw zewnętrzinych, "\YGj1ny, 
marynarki i dworu carskiegto-. 

Witte udał się doi Petershofu dQ1 cara, 
by mu przedłożyć liste członków nowego 
gaibinetu. W Petershofie bawili również 
Bułygin i jenerał Trepo'w. 

Co będzie ąa Węgrzech? 
Baron Peierwary dotąd żadnego sc1-

ślej okreśLonego' programu nie 01glosil. 
Ministerstw!O wystosowało tylko do 

wsz.ystkich wlarlz porwiato1wyd1 okólnik o 
pJtoownem miamow.ainiu gabinetu i zapo
wiedziało, że zamierza rząidzić przy ści
słem przestrzeganiu ustaw. Rządl ie<linakże 
liczy na to, że władze p()wiatowe !gid po:.. 
prą, szczególnie, że prz.yjmować będą po
datki i zglaszania się rekrutów. W razie 
jednakże ,niespelniatniai -nbowiązk6w rząd 
użyje przeciw w:tadz.o.m p~viatowym jdk 
u1ajsumwszych środików. 

Telegramy~ 
P e k i n g. Skutki sojuszu angielsko. 

japońskiego już poczynają się okazywać~ 

Rząd niemiecki doniósł rządowi chińskie
mu, że stojące w Czili wojska niemie~ie 
oraz załogi innych mocarstw zostaną wy. 
cofane. 

S t o k b o I m. Cały gabinet ministe
ryałny wniósł o dymisyę. 

l(on-0tap. W 75-tym roku żyda zmarł 
jenerał Dragomlrow. - Dragomirowa, 
który zasłynął w r. 1877 w wojnie rosyj
sko-tureckiej, uważano ogólnie za najzdol
niejszego wodza w Rosyi. Z powodu P-O· 
deszłego wieku i choroby nie brał on U· 

działu w wojnie rosyjsko-japońskiej. 
L i z b o n a. l(ról portugalski powitał 

nader serdecznie prezydenta f ran cyi Lou~ 
beta. - Prezes ministrów Rouvier udał się 
w piątek z powrotem do Paryża. 

_ _ _ Q _______ !lll 

Rueh re\volueyjny w Rosyi. 
Szczupłe nadchodzą tylk\O wiaidomości 

z .Ridsyi z pmvl()du przerwainia komunika
cyi i zastoju w ruchu .pocztowym. Prasa 
angielskai uważa µoho.żen.ie w Rp'syi za 

. 1naid.zwyczainie pow~żne. Strajk ogólny, 
który się rozpowszechnił z taką szybko
ścią, dlowodzi istnienia silnej orgainizacyi 
rewolucyjnej. Niebezpieczefls t\vo dla rządu 
jest tern większe, że w obecnym ruchu re
wolucyj,nyim nie mpże bezwzględnie Ji:zyć 
na wojsko. Wiadooności z Petersburga są 
już i tak pow.ażme, a przypuszczać należy, 
że niajbardziej poważnych wiadomości cen
zurn nie przepuściła. 

Ogólnie domagają się streikując~ znie
sienia policyi fabrycznej, wi0iności slowa1 

prasy i zgromadzeń i bezpieczef1stwa -0so
by. 

z Rewlu nadeszła wiadomość., ie 
strejkujący kilkakrotnje zderzyli się z pO'
Jicyą i wojskiem. 

Dalej .d01noszą telegramy, co .następu-

ie 
P e t e r s b u r g. Banku państwowe

go strzeże wojsko. Apteki stanęły po stro· 
nie strejkujących i nie sprzedają lekarstw. 
Adwokaci zniewolili urzędników sądu ob
wodowego do przerwania pracy. Tłum lu 
du który wtargnął do wnętrza gmachu są
do~ego, by odbyć zebranie tamże, został 
rozpędzony przez połicyę i woj3ko. 

pet er s .b u r g. Połączenie tel.egra-
iiczne z Moskwą przer":ane. . 

Moskwa. Wszystlue baniu, składy, 
restauracye są zamknięte. Rada miejska 
obraduje bez przerwy. 

M o s k w a. Posiedziciele fabryk o. 
świadczyli przez osobną deputacyę jene
rał-gubernatorowi, że utrzymania stanu 
wojennego nie uważają za rzecz pożądaną, 
natomiast jest rzeczą konieczną,. by robot
nikom pozwolono odbywać zebrania po fa
brykach. Dumę państwową zorganizowano 
na podstawie liberalnej, oraz by ludowi 
przyznano nalerżące się mu prawa wolno
ści zgromadzeń, słowa i bezpieczeństwa 
osoby. 

Z P e t e r s b u r g a donosi londyński 
„Standart": Jacht carski, „Gwiazda" po
larna" stoi pod parą w Petershołie, by w 
danym razie przewieść cara i jego rodzinę 
do Danii. 

P e t e r s b u r g. Urzędnicy części 
banków prywatnych przyłączyli się do 
strejku. 

W a r s z a w a. Piątek minął wzglę
dnie spokojnie. Ruch w mieście jest bar
dzo mały. Składy są tylko w części o
twarte. Dzienniki nie wyszły dzisiaj. 
Brak wiadomści, mianowicie z Petersbut
ga, zaniepokoił ludność. Po mieście cho
dzą silne oddziały wojskowe. 

""""'=~·---··--·· · --·-··--- -· 
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NA LISTOPAD I GRUDZIEŃ 
zapisai~ można ·na każ.dej poczcie 

„WIARUSA POLSKIEGO". 
Prenumerata w311nosi tylko 

l markę, 
a z odnoszeniem do domu 28 fon. więcej, 
czyli razem 1,28 mr. 

.Wiele tysięcy Polaków na obczyźnie 
()!bywa się dotą<l bez gazety p-olskiei, licz..
nc tysiące zatruwają swego ducha przez 
czytanie gazet niemieckich. „Blaity" te 
wyrugowaić z idoonów Polskich•na obczyż
tnie~ a zaprowadzić w ich miejsce „Wiarusa 
Polskiego", uwaiżać winien za swój obo
wiązek każdy szczery P1ola:k. Teraz Jo 
teg10 dobra sposobność, więc też wo
łamy: Rodacy! Na listopad i grudzień 
zdobywajcie dla „Wiarusa Polskiego" licz-

nych nowych abonentów. , 

~~~;tre~~~~~~~~~~ 

Marten. OdbYił się tu w niedzielę 
wiec Ziednoczenia zawodowego· Pi::>lskie-

" I . J go" p-0,d przewodnictwem dh. K ups1a. a-
ko referent przybył druh ttain z ttofstede 
a· w dyskusyi zabierali glos d!ruhowie1 Jall.1-
k()wski Kubiak, tobiński i Matuszek. Wy 
brano też po 3 kandydatów d10· wydziału 
robotniczego dla szybu I. i Il. kopalni 
„Germania". Druh. 

Gładbeck. Zało.ż,qno tu Towarzystwo 
muzyczno-śpiewackie „Wanda", którego 
prezesem obrany Z()StJal tutejszy polski 
krawiec p. · .Józef Witecki. 

Nowej drużynie śpiewackiej ,,Szczęść 
Boże"! - Cześć polskiej pieśni! 

Lubownik śpiewu. 

Wiec „Związku Polaków" w Kray 
który się odbyl 22 bm. 'zagail p. Antoni 
Kopczyk, na. sekretarza zost(l!t pzywfQła~y 
p. Wladyslaw l\ukiokzyf1ski. P. fan Wil
kowski z Schonnbeck omawiał potrz:!bG 
marodowej oświaty, którą należy ro'zszc
rzać między ludem, a w końcu zachęcał, 
aby każdy wychował swe dzieci na Po~a
'ków. Potem wywiązała się dyskusya mię
dzy PP. Wal. Twmowskim, Janem Wil-

g 

kowskim, Józefem ttcfnze i Poglodziń-' 
skim. Do komitetu kościelnego wstali o
brani pp.: Rębowski: Jan, Kukiokzyński 
Józef i Słomil1sk Andrzej. Mężem zaufa
nia ,,Związku Pola•ków" jest p. ·w1a.dyslaw 
l(ukiołczyński z l\ray, ttstr. 5. Wiec za
częto i zakończono pieśnią kościelną. 

Wiecowni.k:. 

Wiec w sprawie opieki duchownej 
Osterfeld. 

Osterfel<l. W niedzielę 22 1bm. odbył 
się rn wiec w sprawie opieki duchownej. 
Wie-c zagail p. Pr. ttoryza -p-ochwaleniem 
Pana Boga, p.oczem odśp-iewaoo pieśJł 
,.Kto· się w opiekę". Następnie p„ Fr. Ho·
rYza wyjaśnił cel Wieca i zalecit obrać 
biuro wiecowe. Przew1o'diniczącym obrano 
\1· Fr". ttoryzę, sekretarzem p, St. Stró
żyńskie1g-0, larwnikami pp. A. Lorka i St. 
Gierliclha. Nasamprzód przema\vial prze
wi0dniczący w: sprawie opieki <luchl::>WU1ej. 
Mówaa wykazał, jak Polacy tutejsi by
'\Wldą upośledzeni w sprawie opieki ducho
wnej w ojczystym języku, jaik probosz·cL
rniejscowy na prośby o lepszą opiekę du
cilow1.11ą się tlómaczy, iż trudno księdza 
mówiąceg-0 po p.olsku idostać i tympod()
bnie. Dalej zanaczył mówcai, iż Pi01akrnn 
tutejszym należy się uznanie, iż się jeszcze 
moqno trzymają wiary św., pomimo, iż 
mają tak mało opieki duchnwnej. W t~j 
sprawie przema1wiali jeszcze pp. W. Dra-
1bent, St. Stróżyński, J. Kozl·owski, F. Kau
be i inn) mówcy, wszyscy zgodnie uskar
żając się na niedostateczną a.piekę diU.cho ... 
w111ą i wykazując, jak się miejsool\ve du
chowieństwo z Polakami obchodzi. Da
lej mówcy :Pe>lecali zal.ożyiĆ kiomitet dla 
spraiw opieki druchowinej i dać mu zlece
nia ,aby w imieniu Polaków parafii przed.
stawi! priośby i życzenia miejscow.amu ks. 
pridboszcz.owi i staraił się, ·abyśmy! czę-

ściej księdza polskiego dostali i mogli 
więcej mieć nabożeństw. H:>tem obrano 
komitet, do któreg.o należą następujący pp. 
Józef I(:nl()w.ski, Antdni Januszk(}Wiak, 
Józef Laskowski, Frainciszek Horyza, Sta
nislaiw Stróżyński i Antoni Michalski. Do 
wyborów db dozmu kościelnego i repre
zcntacyi JX>stawio'no także ·wJaisnych kan.
dy(<l.atów. Potem przemawia/ przewodni-· 
czący o spnawach dotyczących nas ogólnie 
i zachęcał do wstępowania do towarzystw 
~o.lskiQl.katolickich, a nie <ld i)rl!Tiych, dalej 
wskazywa1ł mówca1, iż żaden Polak nie 
może. mleżeć do żadnych S(Jcyal.no-demo
kratycznych stowarzyszcf1 ani związków. 
W ffi0ńcu udhwalono jednogłośnie \następu
jącą reziolucyę: My Polacy katolicy ze
brani na wiecu dnia 22 10. 05. w Osterf~Jd, 
wyrażamy ubolew31nic, iż będąc katoliln
mi i mieszkając w znacznej liczbie w tu
tejszej parafii, nie mamy ctostatc.czn~j opie
ki duchow1nej w ojczystyim języku, i upra,
szamy mieiscD'we duchowiei1stwo, a:by się 
11113.mi lepiej za1opiekowalo i częściej księ
dza mówiącegl:> po polsku dla nas sprowa;
.dzito. Dzisiaj ·Obranemu komitetowi dla 
spra-w opieki duchc1wncj ·dajemy polecenie, 
aby się w naszem imieniu tą sprawą zajął 
Przebieg- "icca byl wzorowy, tylko liczba 
uczestnik<nv byla mogla: b~ większa. Nie 
zbyt liczny udział byl dlai tego zapewne, 
iż kilkaknotnie ogloszonw wiec przedtem 
się a1ie odbył z powo<lu, iż n.am odmówiono 
sali w ostatniej chwili. Prze\.vod(niczą~y· 
zamknął wiec podhwaleniem Pana B~ga. 

Wiecownik. 

Klęska dyplomatyczna Niemiec 
w Petersburgu, 

może spro'wa<lzić \V polityce europejskiej 
następstwa poważne. 



Ponieważ v.·edtug informacyi ,,,Time
$at' Niemcy mfały ofiarować Rosyi pomoc 
"flo:łskową na .wypadek rewolucyi w. Pol-
ce i proponawaly pod.ział Austryi, więc 

deka wą jest · rzeczą, jaik zapatrują się na 
owe odkryciai obY\\·atele I11fl'narchii austro
. węgicrs kiei. Oto, co w tej sprawie pisze 
wi _" ... .:i1·i korespondent „Ol. Nair.": 

1 -iajp-0ważnicjsza z gazet loodyńskich 
„Times" podala wiadomość, bardzo blisko 
obchPd>zącą obywateli a.ustryackich bez 
różnicy narodowości. 

Korespoodent petersburski dziennika 
}ti Times" donlósl, że ambasa<lor apgielskl 
ud Newą ttardinge wyjecha~ na urlop 
4W'llmiesięczny. Poprzednio miał ~silu
cłlanie u cesarza Mik<llaia Il. To poslu· 
chanie stato w związku z projektowanem 
porozumieniem ścistem Alnglii z R:osyą. 
Har<linge'a powołano w tej sprawie 1o 
Wndynu. Hraibia Benckendorff z powodu 
itei samei kwestyi ma się udać do Peters
lturga. 

Nie jest tajemnicą, że Niemcy staraty 
si~ riie dl()puścić d10 tego śaislegio porozu
mienia. W tym celu robiły Rosyi szereg 
propozycyi jak rnatlbardziej ponętnych. 
Owe propozycye mialy na celu odszkp:do
wanie Rosyi za to, że zajętaby wpbec An
ilii stano\vJs'ko ruiezfbyt przyjazne. Dokla ... 
dea treść propozycyi niemieckich jeszcze: 
nie jest z.namą lecz korespondent gazetY. 

Times" ma p~'Wne poszlaki, by twierdzić. te Niemcy ofiairdwaity R<}Syi wspólnie d.z.ia
ła1I1ic na morzu Baltyckiem i w dalszyim 
ciągu jako efekt klol1aowy podzia\ł monar
chii austro-węgierskiej. 

Iirabia Witte popieraił plany ruiemiec
kie. Sta·wila im przecież opór Zlacięty 
f'rancya. Nie leży w interesię rzeczy.po
spolitej, by Niemcy sta~y się jeszcze ~il-
1niejszemi. Ta próba ostatnia z strony Nie ... 
miec, by .pokrzywwać rokowaniell a.nglo
·rosyjskie2 stoi - być mloże - w zw1ąz'ku „ dymisyą hrabiego Alveinslebenai, ambasai
id·ora niemieckiego w Petersburgu. 

Tyle „Times". . 
· Rzecz znamiqnna, że podobną mfo·:-
macyę z Petersburga, choć. nie t~~ w,f raz
łlą otrzymał dziennik „Petit Pans1en , or,
ga~ Rouviera, wła1sność byłeg10' ministra 
r·olnictwa JaJna Dupuya. · 

Pio d~ugiem wajianiu - brnmi i~f,orm~
cyai petersbu.rsk!a dziennika ,,Petit Par.1'" 
sien" - Rosya wreszcie zdlecydJowaila się 
.za.a:kceptować zasadę porozumienia się z 
Anglią. Witte zrazu opie1r.al się temu. B~l 
przeciwnym myśli zbliżenia .się dJo A.ngn. 
Projektował zawaraie przwmerz.ai z Niem
cami. Lecz nie przewidział, że. ~ran.cya 
musi stawić opór jak naJstras.z.me1szy ta
kiemu projektowi. Wynikiem t~go o~tat-
11iego byloby p1owi~kszenie mepoko1ą~~ 
potęgi Niemiec i zniweczenie równ:°wagt 
Europejskiej. Pomiędzy dy;plomatanm frian-

Panna do 1o\\'arzvstwa. 
Powieść Ksawerego de Montepłn. 

C z ę ś ć d r u I a. 

(76) 
(Ciąg dalszy). 

- Tak witają tylko znaionwch - po-· 
myślał doktór - to nie może hytć, Rool. 

„ 

Wicehraibia de OhaJ.Hns pr.zeZ\ przęsta 
kraty glaskal psy, liżące mu dlooie. 

- Czy zastałem doktora Gilberta? -
pyta..l mł·O<l'Y człowiek W~lhelma, dążącego 
.na spotkanie przybysza. 

Nieuprzedzony, o oczekiwanej wizy;
cie Wilhelm chciail stosownie dlo zWYiczaju 
!Od~wiedzieć, że jego pana n~e.m~ w don:iu. 
Gilbert zjawil s'ię w tej chwili mespodz1a-
nie. · 

Poznal oo swego siostrzeńca po wiel-
kiem podobieństwie do zma11łej wicehra„ 
biny de ChaJlins. 

- Otwieraj! - rozkazał dJOktór Wil
h e ln:now i. 

Raul wsze.dl do parku a charty ·rzucily 
się ku ·niemu radośnie. 

- Moie psy witają pana, }ak nie zwy· 
kty witaić nikogo - rzekł doktór z uśmie
chem. - Poczytuję to za dobrą wróżbę; 
instynk t zwierząt trafniejszy od sądów 
lud!zkich. Witam cię rówinież życzliwie 
\V moim domu. 

Raul zbliżył się;, kaipeluszem wi ręku. 
- Czy mówię z panem doktorem 

G ilbertem ? - zapytał. 
- Tak jest, mój mfody przyjacielu . 

wszak widzę wicehraibiego de Challins. 
Powtarzam raz jeszcze: jesteś moim go
ściem pO'lądanym. 

_ Dziękuję panu za łaskawe przyję-
cie, ale pYJiZwól pierwej wyraizić sobie„_. 

_ Nic nie pozwalam - przerwal Gil. 

cuskimi i niemieckimi w Petersburgu W.Y
wiązala sie walka gwalto~a. Skończwa 
się ona w sobotę zw:yciestwem ambasadoi
ra francuskiego Bompn.rdai. Ambasa<lor 
niemiecki Alensleben wziął dymisy~. Ten 
dzień (21 października) rozstrzygnął Q 

zwycięstwie zgody anglo-rosyjskiej nad 
projektami nie.mie·ckimi. Owa zgoda wca. 
le mierna jako celu prowadzenia polityki 
awanturniczej. Chce jedJynJie utrzymać 
status quo i rozwinąć stosunki handllowe w 
Azy i. 

Tak brzmią informacye „Petit Parisier 
na". Wynika z nich przooewszystkiem 
ja'Sno, że Berlin wobec Wie<linia grai -0d
dawina fałszywą nolę. I(osztem imo\Ilarchii 
Habsburskiej chcial zapewnić sobie popar
cie Rosyi przeciwko Anglii. Plan się nie 
powiódl. Następstwlem dwulicowości pru
skiej będzie - mimo pisan.eigo trójprz,ymie
rza <>'ziębienie stosunków między diworem 
Wiedeńskim i Berlińskim. Ediwaird VII 
jest zbyt dobrym dyploma1tą, :by nie zd·o
być doWIOdów jasnych, dwulicowości Pru
skiej i nie przedstawić ich w Wiedlniu. 

Porwtórnie z owych informacyj wyni 
kai, że Rosya porozumiala się z Anglią. 
Owo poro'zumienie w ,polączeniu z zim1-
nyim nastrojem dworu wiedeńskiego two
rzy ulroroiilowanie plainu Edwardai VII pla1-
il1U, którego celem · 'bY'ło i jest: odosobnienie 
Niemiec. Zarysy tego pLainu widać już by
W po katastrofie po<l ttull, 1góy Anglia.I zro
bila wszystko, by utrzymać z Rosyą idobr~ 
stosunki, widać je byl:o i wtedy, gdy po 

,bytności Wilhelma II w Ta·ngerze Edward 
VII z pomocą Roosevelta doprowaM;ił d10 
zawieszenia broni, a ,potem dio zawarcia 
pokoju. 

. M.arzeniai i mowy Wilhelma II o 
wszechświatowem państwie iniemieckiem 
spoczywa,ią teraiz na pod1stawie bardzo 
kruchej. 

Ziemie polskie. 
Z Prus lachodnfob \Warmii i FAiaw~r 

Z Chełmińskiej dyecezyi. Na<leszta 
już z Rzymu tak zwana „prowista", mia
lllu.jąca prez,entowane,go przez rząd pruski 
kanonika honorowego, dzieka1na i pr-0bo
sz.cz.ai f rainciszka Scharmera: z Gdańska 
~ainlO!nikiem gremialnym przy kościele ka
tedralnym w Pelplinie. Zaipewne i drugi 
opróżniiOlnY kanonikat wikrótce obsadzo
nym z,ostanie. 

1J ; Nadmienić trzeba, że ks. Schainner 
zina1ny jest z wrogiego usposo'bieiniai dila 
Po.laków i dążności giermanizaicyjnyclL. 

Z Warmińskiej dyecezyi. Ks. prob. 
Jan K~nsbook z Gietklowa otrzymał insty,
tucy.ą kanonicroą na1 probostwo w Sze.m-
1barku. 

bert1 uśmiechając się przyJazrne. - Cze:
kalem na pa.ina„. Proszę dalej ... 

Szli iku .doml()IWi; ;psy lasily się Rau
lowi jakby odnajdowaly dawne.go znaj.o
meg~. Gilbert poprowadzi~ gościa prosto 
do laboratoryum, którego urządzenie wy
dailo siię młodemu człowiekowi ponure~. 
Ocz.y jego padlly na podluiimą skrzyn.1ę . 
pokrytą czarną krepą z krzY!żem nCl! w1e
rzchUi. 

- WY'gląda to rua trumnę - pomy,-
ślał I~aul, dOiznając mimowolneig·OI dre
szczu. 

- Siadaj, panie hraibio - rz.ekt Gil-
bert, podając mu krzesło - zechciej mi 
odpowiedzieć na kitka pytań. 

- Odpowiem na wszystkie - 1odparf 
~aul - prze'de:wszystkiem Pozwól mi 
'Pa\n wyraziić wdzięczność n1oj.ą za życzl~
wą nademną opiekę.„ ·Wiem, że pośre
dnictwu pa.ina zawdzięczam wolno'ść. 

_ Wyrazy szczerej pa.ina ~vdlzięcz1no
ści wzruszają mnie niewątpliwie, •bo na 
inią nie zasluguję. Zrobiłem, oo k;ażdy 

uczciwy człowiek w podbbnyclh Qkol11czno 
ściach zrobiłby ina mojem mie.jscu. Sta-. 
raiłem się przeszkodzić jednej .z tych PiO'
rrnyMc sądowych, stanowiących krwawą 
plaimę na księdze sprawiedliwości ludz ... 
kiej !... Mając ,dowody twojej niewinno
śoi działać bylem ob'0iwiąza111:y. Zatem 
daj,~y pokój p-0<lziękowarni<lm a zechciej 
pan o'dpOłwiada:ć. 

- Jestem gotów to uczyinić. 
Co panu powiedział sędzia! śled-

czy? 
- Żeś pa.in wYjedlnaił: wiarunikowe U·· 

woLnienie przeikonawsz.yi sąd o zupełnej 
' -iniemal mojej niewinności. 

- Udowodnilem rzeczywgcie sę
dziom., żeś pain nie otruł swego wujai hrar 
biego Maksymiliana die Vaindans. 

- Jak pian zdołałeś przełarrnać upor
czywe w tym \\-Zgl~dzie mniemanie? 

Chojnice. Przed sądem przysięgłych 
tdcz.ył ~ę w tych dnia<;h proces o falszo... 
wanie pieniędzy. Na ławie oskarżonych 
zasiedli: Polikarp Zióllrowski, robotnik li
~zący 27 lat, tegoż 17 letni brat i 57 letni 
ojciec z Iwca w powiecie tucholskim. Po
likarp Ziółkowski zezinawał, że wie więzie
niu w Trewirze jakiś więzień objaśnił go, 
jak się pieniądze rdbtl. Wróciwszy do do
mu, za1bra~ się do fabrylrowainia dwumar
kówek z cymy i ołowiu. Oszustwo nie 
'Przynioslo im jednakowoż błogosławień
stwa, bo wykryto się już przy zamianie 
drugiej d'Wumarkówkli. Polikarp Ziólik,O'Wr 
ski skazany rostal !na 3 la.fai więzienia i 5 
lat utraty praw honorowych, ojciec jego 
na •pó1ltora roku więzienia. Trzeciego 01-

skarż.onego uwolniono. 

Z Wiei. Kr F'oznańskiego. 
Za dobra Osowskie zaplacit p. M. Bie

dermann 1 120 OOO mr., P. Maińkowski zaś 
dal 1 200 OOO mr. i za:raz wpłB:cil polowę 
ceny kupna. Mimo to dobra te mabyte w
stały bardzo tanio., 1bo wairte są wedle o
bliczenia sąsiadów 2 miliollly. Samo drze
wo w lesie warte jest pól mili-oma, aJ prócz 
te~o jest jeszcze 1000 mórg, za które mo
żna oostać Po 150 do 200 1mr. Interes za
tem zrobiono dobry, a że p. ttenryik Malii
kOiWski jest nadto tęgim g.ospodarzem, prze 
to będzie wiedzial, iaik po~nożyć sw!(>lje 
dochody. Szczęść mu Boże! Niechajby 
się dorobil milionów1 jaik ,na.jw~ęcej ! 

Inowrocław. W ponie<l'zialek zabity 
-z.ostail robotnik rosyjski w ·cukrowni w 
Sz:ymborzu. Przy la4owaniu buraków na 
wagon,, obrzucali się robotnicy .w.za~emnie 
biurakami. Jeden robotnik tram Ro~ya-
1nioo tak nieszcz.ęśliwie w. skroń, iż tenże 
padJł bez przytomności na ziemię w dm
dze do. lazaretu życie zakoń·czył. 

Ze Slązka czyli Starej Polskie 
Laurahuta. M~oMjstwo. Zlbrodnię 

wprost nieludzką po:pelnila w poniedziCt
leik w Czel~dzi, wsi leżącej w Królestwie 
Polskiem tuż przy granicy, ż.o(na górnika 
Bartscha. Bezwstydna żona utrz'ylmywa ... 
la stJDS'll/flek miłosny z pewnym ro.odym 
górnikiem. Ody wróciła z swym mężem 
z wesela, przystąpiła dio wykooania swej 
ohydnej z.bmcfui, z ,którą, mwe iuiż się od 
daw111ai niosila. Gdy mąż zrnuŻOll'Y spoży.
temli napojami usnął twiardiym Siilem, pod'.
sunęła pod je.go naigłówek paitronę <lynami 
tową i zaipalila ją. Skutek byl straszny. 
Glowa i część tulowi.a nieszczęśliwej o
fiary rozprysly się w tysiączne ka1Watki. 
Na suficie zaiwisly cząstki ciała 1i mózgu. 
We wtorek przybylai komisyai są<lowai na 
miejsce zbrod!ni. Długo się okrutna żona 
wy,pierafa popełnionej zbrodlni, ale prz.yci
śnięta do muru, przyznała się do wszyst-

-· Pokazalem ty)m panom ciałlo zaibal
samo1waine przezemnie i ·n.ie t1J01Sząc ża
dnych śladów trucizny. Przedstaiwiłem 
wnętrzności pod<llaine ainalizie chemiczneit 
a doktór, <llziailaj~cy z ramienie sądu, Po
pafll 100~e twierdzenie. 

Raul drżał, słuchając. lekarzai. 
- Pain zabalza:mOłWałeiś cialo? -

szepnął niewYraiźnym głosem - trup za· 
tern mialaizł się w pańskich rękach? 

- Tak jest. 
- Sł:lowai te stanowią dlla mnie zaga-

dkę„. ByJem obecny w Compieigne przy 
ekshumaicyi zwl1ok nak.azianej przez sę-. 
1dlzi.iów„. Cial-Oi usunięte bylo z trull11j.'1Y 
i na tern usunięciu opartO· z.wróc()!ne prze
ciwko mnie oskarżenie. 

.i- Oto rozwiązanie zagadki. 
Doktór Gilbert opowiedział Raulowii 

w jaki sposób Agra i Nello, wiedzione in
stynktem, odkopaily tru1Tljl1ę w ·polu nieda., 
leikd P()lntanne i dalsze kolejne wyda
rzenia. 

Od pierwszeg·o rzutu oka· na pana Je 
Challins doktór -0dlczuł glęboką dlai niego 
sympatyę, z każdą chwilą nabierał 1silniej
szego prze!ko:nania o 1niewi1nności mliOde„ 
go człowieka. Gilbert 1odgadywał' że prze 
stępstwo popelnil filip de Garennes, ale 
pptrzebował mieć na t{}! dowody. 

Niewątpliwie wystarczsfoby mu -0 

t*>dejrzeniach swoich wspomnieć proku
ratorowi i sędziemu śledczemu, a byliby 
wydali rozkaz aresztowruiia filipa. Dia 
czegoż nie uczy.nil tego? 

- Niedostateczne w takim razie po
dejrzenie - myślał - trzeba czeig{)lś wię
cej dla zemszczenlia się nad .nędz1nikami \ 
którzy wiedząc o testemencie mego' bratd 
i istniemiu Gabryeli, chcieli dziewczync 
wygnać z majątku, może nawet pozbawić 
ją życia. Urządzę zasadzkę w którą nik
czemni ludzie wpadną i z.difadzą się sami. 

Podczas ponownej przeclidzki po par-

kiemo. Jako wspc)Jwinmvajcię ws.kazat~ 
s-wego kochanka, któr;y jej mial tet do
starczyć ową pat~ dyłllamitową. ObJ
dtwóch odstawi<mo do więzieniai w. Bę
dzinie. 

Z Laurabuty. „Nie'nlczyznai- to woł • 
ność". Nast~pujący wYPiadek zdarzył się 
w tych dniach w jednej z tutejszych resta.
uracyi. Przy szklaince piwa gwarzy so
bie kilku Aolaków; wtem wchodzi Nie
miec z policyantem. Niemcowi moiwai td
ska się nie podobała i zakazal l ! w kai. 
cu polskiej rozmowy, właścicielowi reafa„ 
uracyi zaś rozkaza~ tych „polskich luw1.
Jców" (polnische ttanakeo.) wyrzucić. Te. 
jedlrnakże orzekł„ że do wyrzucenia P\Ot
skich gości nia ma ·najmniejszego 1powodu, 
ponieważ skromnie się z.achowują. ROl'.iu
szony Niemiec rzucił się nai to nai Poła.
.ków, wywijając rewolwerem i krzycz,c: 
„Ja was z.astrzelię, wy polskie hana.ki !" 
Jeden z panów pro sil obecnego policyaata, 
aby w tę sprawę wkroczył. „Qwatsckell 
Sie mich nicht an", bYla odipowiedź poti
cyiaJnta. Sprawę od(Cf:ano .prolkuratorowi. 

' Z innych dzielnic Polski. 
Warszawa. Do „ Czasu" d1onosz~, .ie 

senat uniwersytetu warszawskiego udtYł
lil, że zachodzi potrzeba utworzenia '()Jilt. 

bnego1 po'lskiego fakultetu, któryhy obej
m01Wal 4 katedry literatury, historyi, ttrt.
wa i języka polskiego. 

Pamięci kapłana patryoty. U ro~r.
ste odslonięcie P,O!tpnik1a śp. arcybisk-.,. 
Issak<YWicza w katedirze ormiańskiej od:· 
było się we L worwie w czwartek i zgro
madziło licziną publiczność. Pomnik dłu
ta artysty rzeźbia1rza Beltowskiego, umie
szczonio naprzeciw aJJTiibony. Na tle szai
rej mannuwwej płyty rzeźbiooej wycłty:
la się z niewielkiego W.glębielnia popiersie 
śp. Issaikowicza, rze.źbl~ne w bialym mar· 
murze, naturalnej wiełkości, ze stut, i 
krzyiżem na piersiach, rękami o partemi Ra 
brewiarzu. - U dołu widnieje nap~s: 1Jo-
t-0ustemu kaznodziei, iobywatelowi p~~ 
wszys~kich wszystkich ukochanemu wi;1zi~ 
czne sP'QleczeństwiQ stalwi~ tem1 poitnnik, 
a opatrując napisem, wieńczy slowa.mi1 
które za życia: na epitaiphium obral byl so
bie do'StoinY książę ikościo~a, gdy mówił 
do sWioich „wyryjcie mi kiedyś na grob<Y
wym ka.mieniu jedoo tylko krótkie ulamie: 
- Oto pasterz. który wielce umill{)(Wal." 

Za:nim zasłona z pomnika spadła wiy,
glosił ks. ar.cybiskup Teodorowie~~ ubrai
ny w szaty pontyfikailne podniiosłą prze
mowę. 

INa uwczyshości obecni byli namie
stnik, marszalek' krn}owyb książętaJ koś
dola, glówoo dowodzący generail fiedlex, 
prezes Kola polskiego Dzieduszydd, ba.r
dzo wielu posłów sejmowych, naczelnicy; 
władz i t. d. 

ku doktór ucLzielil siostrzeńcowi spostrie
żeil sW10ich w tej sprawie, poczem wrócili 
dbaj do dl()ltTlu. Dzwptn wzywa~ ich .na o-
1biad. 

Bo krótka trwai.iącym posil.ku rozeszli 
się. Raul zmużon.y w ciągu dnia wrate
niami potrzeibowral spoczynku. Nie zasn~ 
jednaik zaraz. Odkrycia dlo!ktora wzbu.
rzyly um.ysl jego. 

Sam prawy, szlaichetny, nie mógł po
sądzać filipai o nikczemne I oszczerstwa 
o hanieibną zbrodlnię. 

...:.._ Mnie także obwinili, chociaż jestem 
niewinny - p0wtairzal w duchu. - filip 
również mógfby paść ofiarą falszyiweco 
posądzenia. 

Oburzał się przypuszczeniem podei- ( 
rzeń przyp-0szących ujmę ·ca~ei rodzinie. 

- Co to za doktór Gilbert, dawnY 
przyjaciel hrabiego i znający wszystkie 
fogo tajemnice? ... - łamal głowę nadl te. 
zagadką mtody czJdwiek Co go skla· 
nial!o wm~ęsza:ć się w tę spraiwę? 

Skąd u niego to gorące pragnienie wr· 
świetlenia• prawdy? Nic teigo nie wieitn, 
ale jaikiegokolwiek ma zamiary, błogosla.~ 
wię im z głębi dusz,y. Jemu zaidzięczam 
wo~noś.ć, będę zawdzięczał odzyskaine ~
bre imię, sikoro posiada diow1ooy mpjej me-
winności. 

Raul gubił się w przypuszczenia.ck, 
dochodząc zawsze dlO tej 'konikluzyi: 
~ Tajemniczy wróg jakiś zaprzysi~gl 

zgubę moją; mog.ę jedynie WiYkryć me- . 
przyjaciela spel.niając rozkazy doktora,. · 
Będę mu posluszrny. 

Nie p+otrzebujemy dod.aW1ać, ie! myśl~ 
zwraca: się rów111ież 1clKJ dabryieli, które} 
odbite w ·wyobraźni powaibne 01blicz.e .zdia~ 
wa1to się do niego uśmiechać, o meJ te~ 
marzył, gdy sen skleił mu powieki. 

Gilbert obudzit go nazajutrz wcz.es~ 
nym rankiem. 

(Ct~ dals,;y aa~a-pi). 



. „Zjednoczenie za wodo we polskie" 
wydało na.stępującą odezwę : 

(Ciąg dalszy). 

W osobnem położeniu znajduje się ro
~k Polak, osobnej też potrzebuje obro
•, którą mu daś może tylko polska on~a
lllirlaCJa zawodowa. 

Organizacye niemieckie pragnęłyby 

tmie .napełnialć swe kasy 2roszem robo
tnika polskiesto i starait1 sie 20 wabić do 

siebie, by ten suosz polski użyć na korzyć 
robotników niemieckich. Bowiem w orga 
łllll&cyach niemieckich niemcy zawsze wię
kBOŚć posiadają i posiadać będą, więc tet 
dWS.Ze członków Polaków przegłosują, a 

z pieniędzmi polskimi zrobią co zechcą. 
Taki stan rzeczy podoba się natura.1-

mc: robotnikom niemi1eckim, zwłaszcza że 
o.w i tak robotnik~ polskiego nienawidzą, 

1- uwaiżają go za konkurenta. 
To też od samego początku organiza

qic niemieckie zaciekle zwalczały i 
~welczają organizacye polskie, bo one 
pM19zkodziły pomiataniu i niecnemu wy„ 
...-iwaniu robotnika polskiego. 

Socyaliści w swych „ferba:ndach" i 
t ak ~wa:nych wolnych związkach pragną z . 
r~tników nietylk10 grosz wydobyć, lecz 
;z.uazem _zdobyć icn dla celów ·partyi so-
4Cyalno-demokratcznej. Tak w Koloni·i na 
!.<oo.gresie socyahsrycznych związkówi, jak 

w Berlime na walnem zebrnniu bochum
skiego tak zwanego starego „ferbandu" 
górniczego przyznano, że socyalistyczna 
~zki pragną wytępić w czlonkach: prze
konania religijne i namdowe. że pragną, z 
c1Jbników zrobić socyalnych demokratów. 

Robotnik polski uświadQ.Dliony nigdy 
·ta daleko nie upadnie, by pozwolił zdep. 
tać swe ideały, więc też tylko należeć mo

.że do polskiej organizacyi zawodowej, do 
„lJednoczenia zawodowego polskiego•· 
gdzie wszyscy członkowie ideały te posia
·1łajq ; szanują. 

Zresztą u swych wlasnych zwolenni
M w nie n.oszą socyaliśai innego zdan.ta; 
ka~o który tylko od.waży się posiaidać 
i!Hle zdanie jak wodzireje, wyrzucają so

cyaliśc.i na bruk, iak ina przy'klad w osta
tnm czasie wyrzucila. ze swego gruaa dłu· 
~tniego ag~tatora Idzińskiego. 

Tak wygląda w praktyce za8hwalana 
.pr;mz wcyaJistycznych ag~tatorów wol-

11ość przek-0nań u socyalistów. 

Systematy·czną kampanię przeci:w or
gat1izacyom polskim prowadzą centrowe 
"tat zwane chrześciańsk11e „gewertferajny" 
'Stronnictwo centrowe dawndej staralu s1~ 
'\\.'J)lywać przez różne ~azety polskie na 
r()botników polskich. Gdy strcmnilctwo 

centrowe przeszło zupeln;ie do ob.nu rzą
t:lowego, wpływy na tej drodze skończyły 

si ~. Za to teraiz centrowcy przez orpna o
wych „gewerkferajnów" naprzyklad przez 

.„Gónnika Polskiego" i w~chodzącego w 
Poznaniu „Przyjaciela. robotników" sta-
nią się napędzić robotników polskich 
: do obozu centrowego i wymyślają w 
niesłychany'"'" sposób na '";s"zystkich tych: 
którzy zdarli maskę obłudy z oblicza cen
trbwe20. 

Nie o sprawę robotniczą chodzi owym 
,,cbrześciańsklitm" gewerkferajnom, któ
re rak p:o pogańsku lżą 1 blotem obrzucają 

'Polaków, lecz ch~i o interesy pairty.i cen 
truwei. Dla teg·o owe „Górni1ki Polskfo" i 
. ,Jłoootniki" odi gewerkieradinów zamiast 
foczyć dyskusy-ę o sprawach robotnkzych, 
napadają na „Wiaru·sa Polskiego", „Gazetę 

Grudziądzką", „Ga!Zetę Toruńską" i t. d., 

~ nie chodzi 0wym ,,Oómikom Polskilrn" 
1 „Robotnikom" o polożenie zarobkowe 
robotnika, lecz o obrz,ydzenile r0botn1i:k01Wi 
Wszystk:1ego oo polskie, i napędzenie go do 
"Obozu centrowego. 

Ale i ten manewr obludny nie powie
dzie się centrowym gewe11kferajnom, bo 
f nadto dobrze wremy, kim są palilOWie 

~·~eWefkf erajniści". 

Oto w połączeniu z l:beralami glos0-
wałi panowie centrowcy a z l1imi 1 przed
stawiciele gewerkferajnu, na przykład p. 

August Brust za głośną nowelą górniczą. 
.Zgodzili się więc na to, że usunięto prze
pis o skróceniu czasu pracy, i, że wstawfo 
no do noweli wyjątkowy przepis przeciw 
polskim robotnikom zakazujący wybierać 
do wydziału robotników, którzy nie wlada 
ją dobrze językiem niernreoknm. 

O wiele lepszą bylby uchwalil parla
ment ustawę dla· górników, gdyby centro
wcy nie byli zdrad:ziili interesu robotników. 

Co na to „chrześciaf1skie geweńerai
ny"? 

Oto na walnem zebraniu górniiczego 
chrześciańskiego gewerkferajnu uchwalo
no p. Brustowi 1500 mairek rocznej emery
tury. 

Ten sam p. Brust sprzedwil się swegJ 
czasu. podwyższ.eniu pensyi ~nwali1dJom 

knapszaftowym, za to w .:iiystko dziś po
biera jek-0< czlowi·ek młody i zdrowy 1500 
marek rocznie, chociaż niczego dla gewerk 
ferajnu r Jbić już nie potrzebuje. 

Czyż na to robotnicy grosze SW10je 
składają? 

· Rohotniicy Polacy, którzy są jeszicze 
w gewerkferajnie a szanują swój hooor ja
ko robotnicy Polacy, pl()winni teraz jak je
den mąż wystąpić z owej orgaiD1izacyi. 

Przypatrzmy się dalej tym „geiwerk
ferajnowym obrońcom" robotników pol
skich! 

W Czersku powiedz·i1al p. Bohmk:e, za
stępca gewer:kferajnu, że on Polaków inie 
Zina i że w Czersku - na octw:i·eczniie pol
skiiej ziemi - nie ma Po laików. 

W Gnieźnie również gewerkf erajniśCll 
zadienuncyowa1i policyanrta, że z robotni
ka.mi Polakami rozma.wial po polsku. Bi~
<l!nego policyanta wydaloruo ze sluiiby 
wskutek tego. 

(Dokończenie nastąpi). 

2±2 n _ .„ ••••••••. ~··· 
l(TOBY PRAGNĄŁ, 

.abyśmYi przez listopad i gmdzieI1 posyłali 
jego krewnym do Polski 

„ WIARUSA POLSKIEGO", 
·niech nade!Śle :nam 1,28 mr. i dp'k'ladniy 
adres, ai gazetę dLa owej osoby przekaż~
my poczcie. 

W ten sposób mogliby Rodacy na ob
czyźnie przyczynić się w znacznej mierze 
do uświadomienia narodowego swych kre
wnych w Polsce. .• „ •. ~~~ ·~····„ 

Z rótnytłi stron. 
Strassburi. Ks. biskup dr. fritzen zo

staił mianowany asystentem tronu papie
skiego. 

Bochum. D111ia 2 listopada ddibędzie 
się doroczne liczenie górników. W cza
sie od! 1 oo 10 listopada może kaiżdy gór
nik zmienić lekarża knapszftowiego, o ile 
nowy lekarz nie •mieszka w większeru -Od
daleniu nadi 4 kilometry. 

Kray. Nowy cmentarz katofi.oki zo
stanie poświęcony w przysz.łą środę o 
godiz. Yi4 po pot 

Oberhausen. Kościół rektoracki św. 
J aina ma zostać wyniesiony dl() rzędu ko
ściolów parafial1nych. 

Osterfeld. Odlbyl.y się wybory ko-
ścielne. Z Polaków wstaH wybraJni: do 
dlOz•oru ·P'P. Stanisław Gierlich i Antoni L<J
rek„ a do reprezentacyi p. Ignacy Duszyń
ski.. 

Upraw1nionych do glosowania byto 
2216, glosowalo przy wyborach do oo'Z.1~ 
ru 401 do retprezentacyj 323. 

Dortmund. K()palnię ,,Freiberg" kupił 
p. Stines. 

Zima w Szwajcaryi. Roz:poczęla się 
rna dobre. W sobotę w ca~ym kraju padał 
obfity śnieg, zw,fasz,czaJ w okoHcaich Ber
na Interlaker.r,)Pryibu,rga, Lucerny, Zury
ch~ St. Oallen i Glarus. - Właściciełka ' . . hotelu na Santis z trzema dziewc~yn.anu 
do służby nie może oid tygodnia ruszyć 
się z hotelu, który jest zasypam.y śniegiem. 
Chciano jej })()śpieszyć przedJ kiLkiu· dmi.a
mi z pomocą, ale okazało się niettnożliwcm 

z powodu śnieżycy i Iaiwin. W sobo~ 
wyruszyła ponowna wyp.raw:a. ·nai 5anti!. 

l(sJ:tżę bułgarski jako robotnik. Ks. 
Perdynapd Jest zagorzałym maszynistą 
kolejowym, Za pobytu w. Paryżu wyje
chal pociągiem specyalnym do Crousot, 
gdzie znajdują się s.lynne 00.lewiarnie. 
Na jednej ze stacyj kazał zatrzymać po. 
ciąg i przebrany w bluze robotniczą, za
jął nai lokommywie miejsce maszyinisty. 
W Dijqn udal się na chwilę do swego wa
gonu salonowego, poczem znów zajął miei
sce na platfonnie maszyny. Czasami p<)
ciąg książęcy przebiegał przestrzeń 120 
km. na godzinę. 

W Neapolu ziniikt kit1ka d:nii temu 8 Iet
lni chlop-czyk, który kąpial się w morzu. 
Rodz,1ce mnilema.li, że chłopiec utoną!. 
Krótko potem schwyciU rybacy, 20 mil 
morskich od zatoki neapo!Ltańskiej rekilna 
5 metrów długiego. Po prze.ciędu tuJowia 
znal1eźli we wnętrzu trupa zagirrooego 
chłopca. 

_;___ ~·~. 

Tow. św. Szczepana w Gelsenkirchen-Bis
mark. 

Walne zebranie odbędzie się w śrudę 
(u~oczystość Wszystkich Swiętydh); dnia 
I hstopada o godz. 4 po wl. w sali IA ttal'
ter. Posiedzenie Wydzialu i rewizorów 
kasy o godz;. 3 po poł. Odście1 mile wi
dziani. PIO zebrainiu wolne piw10. O licz
ny udzial prosi (2) 

Antoni Olszak, przew. 

Baczn<>ść parafianie w Essen! 
W śrddę (Wszystkich Swiętych) po 

pol. ? godz. ~ punktualnie. o<llbędz'ie się ze
brame p·olsk1ch prurafiain z calego miasta 
Essen w celu bliższego •oimówiemia eiw. spra 
~fonia ~amiątki polskiej misyi. św., która 
się tu rnezadlugo odlbędizie. Zebranie od
będzie się w lokalu p. Ma1jstra przy ulicy 
Prdlhhauserstr. (Alfredushaus), nai które 
zapraszanny wszystkich polskich parafia:n. 
(2) Wydział. 

Wiec „Z.iednoczenia zawodowego iJ.ołskie2o" 
w Bottrople 

odbędzie się dnia 2 listopada, to jest w czwar
tek o godz. 4 po potud111iu w lokalu p. l()irsch
bauma, przy końskiem targoW1i's.ku. Na porzą
dku dz1e~·nym: nowe p;awo górnicze, obóJ 
~andy<la~ow do wyd.z1atów robotniczych i 
mne wazne sprawy. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

WIELl(I Wlł:C POLSKI W CASTROP 
oobędzie się w uroczystość Wszystkich 
Swiętych, to jest 1 fistopada o go@J. 3 JM 
pol. w sali p, T. Sindra. Szan. Braciai Ro
dacy! Z pewnOOcią wielu z was jeszcze 
nie wie, dż się mają wylbory odlbyć do Ra. 
dy miejskiej na drugi miesiąc tj. na po„ 
czątlm listopada, przetot potrzeba, ażeby 
każdy Rodak '1.a tein 'Wiec pod.ążyl, bo 
chcemy Wllasnyc/h ka1ndydatów przedsta
wić. Ta;K: samo przy~d'zie pod obrady spr~
wa opieki d1uchowinej i wybo.rówi do do'
zoru koście'lnego i reprezeintacyi. Do 
dzieła R.iodacy, aby w dniu w

1
yoorów ,1,wy

cięstwd było po naszej stronie. O licz.ny 
udzial Rodaków z Castrop, Kottenbu·rg, 
Rauxel i okolicy U!IJraszai (3) 

Komitet. 

WIEC W GELSENKIRCHEN-HU:ELLEN. 
Wiec w sprawie wyoor6w kościct

inycb l()d/będzie się 1 llistopadai. Prosimy 
SZlalil. RQdakótw, aby jak najliczniej sic 
Zigromadzili, oo to jest rzecz w:aiż.na dla 
nas. Kochani Rodacy, jak jeden m~ 
Idźcie przekonać się, czy je!teście zapisaall 
w listach wyborczych, bo tylko do 30 tege 
miesiąca jest czas. Wybory OObęd~ Mę 
IO i 11 listopada. Jaa Bor.zycb. <a 

Uwaga: Wiec odbędzie się o ~. '4 po 
poł. w sali p. Nachbarschulte, Waunerstr: 

WIELKI WIEC NA ŁUŻYCACH. 
Dnia 1 listopada w uroczystość Wsr,y

stkich Swiętych -0ct:będzie się wielki wiec. 
dla Polaków z Dolny·dhi Luży·c w lokalu 
p. Schotrich'a (flotel Bairanius) w Złoko
morowłe o godz. 1 lYz 'za1ra:z po n.aboi.!1·1-
stwie. Ponieważ na p<>rząd!ku dziennym 
nader w~żne sprawy robotnicze, :irzeto o 
liczny udzial uprasza 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 
N. B. Pb wiecu k().nfcrencya mężów 

zaufania. 

BACZNOSC WYBORCY ! 
Dnia 1 listopada o godz. 3 po poł. na 

salli p. Lobka w Gelsenkirchen, naprzeciw 
domu ichorych, odbędzie się posie<i<zenie 
„Komisyi dla zmiany regulamin.u \VYbo'r
czego". 

Uprasza się wszystkich członków 
tejże kamisyi, aby PUi'nktualnie się sta-
wili. A. ·W ojczyński. 

l\tabozeńsfwo p·olskia. 
GelseakJrcllen-Neustlfdt. SpOwiedź św. ed 

wtorku 31 października po poi. Ka-zanie w 
środe 1 listopada -0 iod7... ~ 1 I ii o 3 po poi . 

Wattenschełd. Spowiedź św. od soboty 
4 listopada rano. Kazanie w nied2iele o ~
% 12 i o „ 1>0 poi. 

Hamme. W niedziele 5 listopada po połu
dniu o 4 godz. kazanfre, potem sposobność li• 
spowiedzi św. 

Prosze zważa~ na zmieniony czas w Gel
senkirchen-Neustadt, po poludniu o 3-ciej, a 
nie o 4-tej. 

Szal11ownej Publkzru>ści w Katernbel'c 
• okolicy podaję do wiadomości, iż wyko
nuję ·wszelkie prace wchodzące w z.akr.es 
. l(RA WIECCZYZNY DLA NIEWIAST. 

Wszystkie Roctaczlq, panny, oraz · -
wli.asty upraszam o poparcie mego przctł
si~biorstw.a. Z sz.acookiem łl) 
HELENA KROPICKA, krawcowa połsllll . 
w KAT.ERNBERG, ul. Hermannstr. 4. 

(~····" „ .•• ·•tH~ .... 
·zecer, 

biegły \V robotach akeydensowych i skła
daniu inseratów otrzyma siałą kondycn 

Drukarnla,,llarusa Polskleg1" 
w Bochum, M altbeserstrassc 17. 

• •••••••••••••• 
BACZNOSC! 

Dom masyw murowany o 5 Pokojad1. 
z wielkim owocowem ogrodem, placem 
bud'Owlanym i wielkiem podwórzem, 
Dzierżalwy rocznej przynfOtsi 400 mr., na
dający się dla każdego' interesu, jest z po
iWodu choroby od zaira.z lub ·późni,ej na 
sprzedaż. Cena k'll'pjl1a 6300 anr., wp1fat.r 
2000 mr, reszta w.Jasność po 43/io/o na dlu
gie lata. Zgłoszenia przyjmuje (25) 

JAN SOWIŃSKI, (tel. nr. 39. 
Kępno-Kempen. 

MIEJSCA POD BUDOWLE 
s~ na svrzedat w pabliżu nowej "WiQks"'i 
kopałni, gdzie jest pra.ca, a trudlno młc~ 
s~·ami.a. Coniy umiarkowane. Udziela. się 
-za.liczeik aa ·budowlę. (10) 

Wiadomości udzieli ,-0spodairz1 p. "łer
stece w Rohłinihausea JIQd Wa111•e, •a 
\Vanc.erstr. 3. ' 

Postbestellungs· Formular. 
Ich besieUe hiermit bei dem I(aiJsedi

chen Postamt ein .Exemp.l.air der Zeitung 

„Wiarus Polski" aus Bochum (Zeitwtgs

prcisliste 128) ftir Novembcr u. Dczemer 

1905 und zahle aa AboonemMt u. Bestelt.

~ld 1,28 Mlk. 

f)bigc 1,28 Mk. erllalten zu ltabea, be

schd11i«t. 

.... '· ..... 198 ... 

Kaiserłiches Postamt .•• .. ; .••• 

Postbestellungs-Formular. 
lek besteUe hiermit bd dem K&serłi

d1e11 Postarnt eiA Exemplar der Zeitung 

,, Wiarus Polski" aius Bochum (Z.elt11ngs

preisłiste 128) filr November u. D~er 

1905 w.nd zahJe an A~eat 11. Besłełł„ 

gełl l.~B .Mk. 

~ti 1,28 Mk. erltaiłie:a :ru habe11, be-

„ ( . . d. . . . . . 190: .• 

Kai&erlellH Postamt • • •• 



8RUCH! 
NA PORĘ JESIENNĄ 

,e!ecam mój btig'ato z®patrzony 
SKŁAD ROŻNYCH MA TERY J KRAJ@. 

WYCH I ZAGRANICZNYCH 
aa UBRANIA, PALETOTY, UBRANIA se 
· KOtSl(IE, TUŻURKI I CZAMARY. 

W szełkłe prace, wchodzące w zakc•s 
krawiect~a wykonuje sł~ ele~ancko, potl 
cw1rancyą dobrego leżenia, począwszy 
80 lO MAREK ZA MĘZl(IB UBRAN~, 

LUB PALTO AŻ DO lOft MAREK. 
Zimny czas nadchodzi, dalej pospłe. 

&zajoie Rodacy do Gawrona, zamówić u
brallia i paletoty starsi i młodzi, bo Ga
wron każdemu podług życzenia wy~odzł. 

Najtańsza 1pl'Zedaż 

ze~arków 
~!'>- towarów złotych. • $ I 

· Wielka partya 

b n d z I k ó w 175 
pee~. 

przeszło 20 gatunków od mr. 

Srebrne męzkie i damskie ze gat ki950 pm. 
09. JllJ.'. 

Tatr e zegarki do kopalni 325 poez. 
ei '1!r. 

B a u m e r i spółka, 
He1•ne, ul. Bahnhof8tr. 74. 

Polecam także Szan. Rodakom •'ł 

WIELKI WYBOR BIELIZNY 
krawatek, rękawiczek, ciepłe 2acie, k•
szufe różneio gatunku, oraz 

GARDEROBĘ DO PRACY I MACJE. 

potrzebna zaraz albo od 1 listopada. Ró· 
wnież znajdzie zdolny 

CZELADNIK KRA WIECKI 
stałe zafęcie. 

f' t a n c. B r e n d i c k, 
wyikony;wanie ubr'ań na mian~ w Baukau 

o 3 izbach zaraz lub później do wydzierta. 
wienia. Mieszkanie na drugiem piętrze li 
mr. miesięcznie; a na trzeciem 15 mr., Do 
każdego mieszkania chlew i sklep oraz 
wspólna góra do bielizny suszenia. 

JOWKI 
iiray C. Adanaskl~o z PoznaAia. (12) p4 Herne, Cr.an~erstr. 82. 

(24) MACIEJ MACIEJEWSKI, 
Holsterhausen p. Wan\ne, R.lottbruchstr. 23. 

Z szecun1dem 

W Gelsenkirchen· 
tylko przy ul. Bahnhofstrasse, 

w ogrodzie hotelu ,,Bąhnhofs·Hótel" 
naprzeciw nowtgo dworca znajduje się, jak do•qd, tak i nadal 

z a Jad fotograficzny 
GER1'1A.NIA.. 

12 fotoiirafij wizytowych osoby dorosłej 1.90 mr. 
12 fotoiirafij tiabinetowych dorosłej osoby 4,90 mr. 
10 kart pocztowy eh z f otoiirafi.ą 1,50 mr. 
pod~gwarancyą wybornego wykonania. o czem wiele tysięcy 

najlepszem ej\ świadectwem. 

::::::::; W niedziel~ otwarte cały dzień. = 
Bardzo piękne zdjęcia, dzieci, 

grup i rodzin. 

Zakład spożywczy 

S. Windmttller, 
Bahnhotstr. 28. Herne; Recklinghausefł·Siid, 

Bochumer 129. 
Polecam -po najtaiszych oenaclt najlepaey towar: 

Najlepsza mąka pszenna fu.ut 12 fea. 

" " ,, " 1 ł " „ „ cesi.rska „ lG „ 
N aj lepszy makaron do polewki fut 2i „ 
Najlepsze śJi,„ki fuat M „ 

,, szare mydle „ ] 3 ,, 
„ mydło .ziarniste „ 14: „ 

Najlepszy tutejszy tłm;zcz de kraszenia funt 42 fell. 
Smalec pod gwarancyą czysty funt 5e feu. 
Kiełba.sa. „Plockwurst" funt ~łO fea. 

Kiełbasa „Mettwurst", funt 72 fea. 
Niljleps.za ma.rgaryua f1rnt pQ 45, iO, iO, 70, H fea. 
Najlep~n kavra hut po 70, 80, 9t), 1,0t, 1,W :mr. 

Paradne dodatki za znaczki rabat1we 

Szan. Kupcom I Przęmysłowcom na a bczyźnle 
polecam najlept!ze odltJiale 

cygara polskie: • ·• • 
Kościuszko, Poniatowski, Korfanty, Maryśka, Sokoły, P±lancery, Mexico, 

również papierosy Narndowe. 
Noblesy, Sokoły, Trójki i Turcfory, oraz tabakę do zażywania we 

wielkim wyborze. - Przeiyłki od 20 mr. - franko. 

Pranciszek Krajewski w tf attenscbeld, 
hurtowny interes i generalny za3tępca firm polskich 

••• „ •••••• o • • Dom mebli 
• Gołlschalk & Frank 
6 znany jeet w Essen i dwugodzin
$ nym obwodzie u wszystkich ziom- • 
O ków polakich jako doitarcza naj- • 
• lepsze meble, ogiisk, pościeli i • 
• całych wybra.w i zapraeza, aby • 
• ebejrzano, jego wielkie O 

: składy mebli, i 
• Essen, • 
O ul- Grabenstras~e nr. 61 i 13. O 

!iajlepsze · i najtańsze 

OBUWIE 
kupuje się 

Herne, w d o m u o b u w i a • $~a·ii•~ 

Spiesz się! 
Zamkni~cie ulubionego 

tyg1dnia 38-fenygawego 
w p•niedslalek 30 ltm. 

Nowe towary 
Kożuchy damskie · 

po dotąd nie znanych tutaj ta
nich cenach. 

Rob. Schlesinger, 

l\T jlepsm~ 

MEBLE 
~ na Essen I o)lolicę 
• · ri moźna dostać 

«i w Essen, Grabenstr. 68. , 

Za 1nseraty ii reklaimYi redakcya w 
obec pub)iicuośd nie odpowiada. 

H. SC HU L TE, 
ul. Dworcowa nr. 54. Uerne, Bahnhofstr. nr. 54. 

Ku.pojele , ________________ ;;...._ ______ ~-------

Kupuj obuwie · 
u 

w Gelsenk i eh en Ili, 
którego skład obuwia jest największym i 
najstarszym w miejscu. Największy wybór 
WSllelkiego rodzaju obuwia od najzwyklej-
1zeg<t do nsjlepszego. 

Najl4'psze: obn'\vie do robnty. 
N"jwi~k. w miejscu warsztat repera. 
Skora usługa! Najtań'szeeenYT 

n-:---4---------......... ~------------------------
u 'WJlh~ Dewert'a 

li z 
Za dM&k, naklad i redakcyc: od po~edziałny A n to n i B r ej s ki w Bochum. - Nakładem i czcionkami Wydawnictwa „Wia rusa Polsk1eszo" w Bocnum. 



loehnm, czwartek, 2 · . ~ . 

• Co:d~enne pismo ludowe dla Polaków oa ebczyźnie, poświęco11c 1świacie oraz sprawem narodowym. politycznym i .zarobkowy 

WY .. ,41J .*. . c&d~ z wYłątklem dni PGśwłątccznycll 
Pr~a·ta kwartałntl na poozaie ł u llstoiwych wynos{ 
~iii(. ii feA., a z Gid110Honiem do domu 1 mr. !>! fen. 
„Wiiinis Po.laki'' 0a.11isany jest w cenniku p~ztowym 
· ·· ! 1mr.l znakiem „t. 1>ołnisch" nr. łZ8. 

" lmłg &ile ZI Wlar1 I DJCZJZDI I 
Za inseraty placi sie za mielsee rządka drobnel{O d~ka 
~leszenla zamieszc:mne przed \nseratamł 40 fen. Kła 
cztst• •glasza, otrzyma rabat. - Listy do „Wiarusa 
Polskieio" naleiy frankować i 11od.ać w nich doklad-

ny adres pic1Zl\cego. RQk.>pieów i-i~ nie zwraca. 

Reuakcya, lłruka.rDia i Księ:n.rnia znajduje się w Bochum, przy ulicy Maltheserstl'a1se. - Adres: „Wiarue Polski", Bochum. - Telefonu nr .• H4. 
g 

ROdzi4e polscy! Uczcie dzieci swe 

mówić, czytać i pisać po polsku! Nie jest 

Polałliem, kto potemshvu swemu zniem

i;ąć się pozwoli. 

z wnadków dnia. 

Ka1ełerz Rzeszy hr. Buelow przyJ'łł de.pu. 
taeyę sejmiku miast w sprawie drooyzny 

mięsa. 

Niczeg<> nowego• kanclerz Rzeszy de-
1miacyi sejmiku miast niemieckich nie o·
śwładlczyl, lecz zaręczaJ jedrynie, że spra
wą drożyzny mięsa się zajmuje i z110ibi, .:.-o 
btJdzie mógł. 

Nadburmistrz Berlina Kirschp:ler z na
ciskiem oświa<l'czył, że zarządzenia, urz~
dowe celem zniżenia cen mięsa są nieod
zowne. 

Nkzego p.ozytywnego cala wytmiana 
zdaf.l nie. przyniosła. 

W Afryce Zachodniej stoczyli niemcy 
krwawą potyczkę z powstańcami. 
Podpu~ko.wnik von Semmem zderzył 

sict w Pobliżu rzeki Orainje z oddziałem 
murzynów1 dowodz.onych przez Morengę, 
którzy pd długiej walce cofnęli się. Niem;;y 
st11acili w zaibitych 3 oficerów i 13 żolnie
riy, ciężko ra!1!nych jest 3 oficerówi i 18 
:żo,Jnierzy, lekko ramnych 13, zaginęło 5. 

Centrowcy zakładają protest przeciw od
bytym świeżo wyborom w l(atowicko-

Zabrskiem. 
„l(attowitzer Ztg." donosi, że centrum 

wniesie .ponow1nie. protest przeciw. ważno
ści wyboru p. Korfantego na p0<sla do par
lamentu w l(afowicko-!Zabrskiem. 

Sejm norweski upoważnił rząd do układów 
z księciem Karolem duńskim w sprawie 

objęcia tronu w Norwegii. 
Na wtorkowem wieczornem posiedze

liu przyjęto' 87 g!. przeciw 29 projekt rzą
.to-wy, '" którym rząd otrzymuje zlece!1ie 
do układów z księciem Karole!m duńskim, 
by tenże przyjąl wybór na króla· Norwegii, 
jeżeli ~1aród norweski w powszechnem gl0-
sowaniu zgodzi się na uchwr:ilę seijmu i 
rządu. 

·'· .:...- ~. 

Telegramy-I 
W a r s z a w a. Cały personał kole

jowy drogi żelaznej warszawsko-wiedeń
skiej postanowił wytrwać w strejku ai do 
cltw1Ii spełnienia życzeń narodowych. 

P e t e r s b u r g. Na Newskim pro-
81>ekcie przyszło we wtorek do zaburzeń, 
które trwały do późnej nocy. Rząd jest 
Zdecyd{)wany stłumić z energią rozruchy. 

B ei· I i n. Król grecki przybył tu do
tąd oowltany na dworcu przeiz Wilhel
lla li. 

Przełom w RosyL 
b ~zicf1 30-tego października na zawsze ł 
~?Zle pamiętnym w dziejach R:osyi. W 

~niu tym ogłoszon,y zost:al mainifcst, \V 

tórYn1 car przyrzeka Rosyi rzeczywistą 
.ko~tytucyę na wzór innych pa11stw euro
;ieJskich. Manifest ruczon.y brzmi: 

„My, Mikotaj II z Bożej Laski cesarz, 
~a~1~dzicrżca Rosyi, Król Polsku, wieUd 
siązę Pinlandyi itd. itd. oświa<l'czamy 

Wszystkim naszym d11ogim poddainym, że 
ztab~rze11ia i ro'znamiętnienie w naszych 
.s Ohc"c' . . I . ł . 1 i " .i 1 \\' Ie u mnyc 1 m1ast'lc 1 napei~ 

Z Peters·burga donoszą, że streik 1: -
k-01'iczony na kolejach moskiewskiej, p~
tersburskiej, kazal1skiej . i archangielskiej. 

Petersburska rada miejska p~stano,vi
la po przeczytaniu matnifestu cesarskiego 
przestać carowi teilegrann treści nast~pują
cej: Miejska duma petersburska wita z 
zachwytem obwieszczenie upragnionej 
wlO~ności, wierząc niezachwianie w jasną 
i wielką przyszłość drogiej ojczyzny. Hu
ra cesarzowi v..~ołnego narodu ! 

W wtmek przed południem o'dbyl siG 
wspania.ły pochód w Petersburgu, w któ
rym wzięły udział tYsiączne rzesze ludu. 
Na. ulicach, przez które przechodził po·
chód, salutowała policya. 

Socyaliści wydali jed1nakowlOiŻ -0dez,rę 
rewolucyjną,, w której wzywają do dalszd 
wal'ki. 

W Kaa:aniu, Kiszyniewie i Pólmwi~ 
wojsko strzelało do h1du. Zabito i ra1niono 
razem kiłkaidzicsiąt '°sób. 

W Moskwie zapanowala wielka ra
dość. Strejkujący ddbrowo}nie padjęli pt"a-

ni.a nasze serce wielkim i bole~nym smut
kiem. Szczęście w'ladizcy rosyjskiego jest 
nieroz~ącznic związane z szczęściem narn
ou. Boleść narodu jest boleścią władzcy". 
Z pa:nujących obecnie rozruchów mote 
wyniknąć głębokie na11odo'We rozdwojenie 
i niebezpieczeństwo dla catości i jed!noś :i 
paf1stw.a. Wysoki nałoż,ony na nas jakD 
w laid'zcę obowiązek nakazuje nam dążyć 
zd wszystkich sil naszych do usu\nięcia 
n.iebe.zp1iecz~nych paiństwu zamieszek i gdy
śmy \vladz1om odndśnym pPlecili, aby z.:t
stósowały środki gwaltow:ne dla sUurnie
nia objawów nieporząd!ku, gwałtów i wy
kroczef1, iżby ludzie sp-0kojni, pel111ią~Y 
swój obowiązek, znaleźli i0iehnoj!1ę, u.znali
śmy też za rzecz niezbędną, dla uspokoje
nia opinii publiczne) uprościć akcyę najwyż 
szych władz państwowych. NaJklładamy 
niniejszem ooo'Wiązek na rząd, a;by w spo
s&b na,stępujący niewzruszoną wolę naszą 
przeprowadził: l) Udzielić narodowi gwa
ra·ncyi niewzruszonej wolności obywatel
ski(1j, polegającej na rzeczywistej nietykal
ności osobistej, wolności sumienia, mowy, 
zebrań i związków; 2) Dopuścić do cę. 

Podpora dotychczasowcgio· systemu 
nadprokurat-0r synodu Pobied10nt0'scew o
trzymał dy;misyę; na i0dsnawkę ·idzie ró
wnież dlOtychczasowy minister oświaty 
Głazow, któregOI tymczasowym następcą 
mianow2tno dotychczasowego ieg10• pomo.::
nika Lukjiarriowa. 

wyboru posłów do dumy szerokich 
warstw społeczeństwa, o ile one prawa te
go nie posiada:fy, przyczem nie należy od~ 
kładać terminu otwarcia dumy, pótniei 
ma zostać zaprowadzone, powszechne pra
wo wyborcze na ustanowionej drodze pra
wodawczej; 3) Ustanowić jako zasadę nie
wzruszoną, że żadne rozporządzenie nie 
może wej§~ w zastosowanie bez uprzed
niego zezwolenia dumy i że wybrańcom 
narodu przysługuje prawo dozorowania 
czynności władz przez nas mianowanych. 

Zwracamy się do wszystkich wier
nych synów Rosyi z upomnieniettn, aby 
obowiązek swój wobec ojcz,yznyi ·wypc:l-

Czasopisma całego świata obszernie 
omawiają ogromną doniosłość przełomu 
dokonującego się obecniie w Rp'syi. 

Polacy na obczyźnie$ 

nili, nam dbpomogli db uśmierzenia rozn- Wiec w Weitmar. 
chów i wspólnie z nami pracowali \Ilad u-
spokojeniem kraju. Dan01 w Petershofle Wiec „Związku Polalków w Niem-
30 paździennika 1905 r. w ject·yn~stym wl<u czech", który się tu od/był dnia 29 pa1ździer 
naszego! panowania. Podp, Mikofaj." nika na sali p. łleinemainna zagaił P. An,.. 

d!rzej Stencel pochwaleniem Panai ....,oga i 
Równocześnie przeslaJ car Witt.e- pieśnią XW się w opiekę. Na przewod'ni-

mu p:ismo, p-olecające wykqruanie jak naj- czącego wieda mstał powołany p. Jgna:;y 
spieszniejsze tego, oo manifest zawiera. Rynkowski z BarendlQrfu, na sekretarza 

Witte przedlożyl także carowi pro- p. Franciszek Oierus z Weitmar. Piern•sz.y 
graim przysz!ej dziafalności politycznej, 1~a za1brał gł·os p. Jan Wilkowski z Schonne
którym cesarz napisał, że program ten ma beQk, który w swej półtoriagodzin;nej mo-
być ctla rz~du, miarodawczym. W prd-J :a.- wie wykazał najpierw, dlo jakiego celu · 
mie powiedziano, -że wszelkie ustawy WY- „Związek Polaków w Niemczech" dąży. 
jątkowe mają być zniiesione. Dalej t0mówil smutne potożenie PP.laków 

Sp-0leczenstwo rtosyjskie zwycięży~o na obczyźnie pod względem opieki ducho
\vięc •ostatecz.mie w strasznej, krwawej, \\nnej. Na<lmienil także, iż ma zostać wy-
pełnej ofiar walce z systemem samowladz- slamt deputacyę z prośbą do Ojca św. w 
twa. RzyfJrlie w celu przedlożeniai Ol<lwie Ko-

1,Naród rosyjski za:cz.yna czuć w sobie ściola smutnę;go lo'su Polakó\v~ na obczy
sily tytaniczne i rwie się do użycia ich w żnie pod względem opieki duchownej. 
sposób tytainiczny telegrafował z Ro·syi .3 Drugim mówcą by1l p„ . fra(nciszek 
dni przed ukazaniem się manifestu kore- Damski z Weitmar, który -0mawial sto·sun
sp-ondent londyilskieglO „Daily Telegra1- ki miejscowe. Trzecim mówcą był P. Stu. 
phu". Rząd msyjski poznał cLdbrze tm stan nislaw Kamlcz.ak z Barendorf, który za-
spo1leczei1stwa i zniewi0'lony był ustąpić chęcal dlo popierania p-0lskich tm\ arzystw: 
przed występującym z żywiolową silą ru· do o'szczędności itd. 
chem walczącego o v..•olność i prawo 111du. Pan Oierusz ubolewał, że w Weatmar 

z całego państwa ro.syjskiego niem11iej i Barendorfie znajduje się jeszcze bardzo 
z Polski c1onoszą o wielkiej rndiości ludów dużo Rodaków, którzy zgola nie dbają o 
z pow1Qd1.1 odniesioneg1oi nad samod'zierża.- sprawy irnarodiowe. Tych ozięblycll nale
wicm i czyinownictwem zwycięstwa,, :hoi- ży pozyskać dla sprawy, starając się o to, 
ciaż nie brak ta~że jcszcz~ wi~d?mości ~> aby ch<}d.zili na wiece, na zebrania to'Wa· 
knv~~wych sta:c1ach pubhcznosc1 z p.ol:- rzystw itd. Wiec zakończonD pochwalc-
cyą 1 kozakarm.l ·niem Pana Boga. 

Wiadornpści petersburskiej al. tel. o J fr. Gierusz, sekr. wieca. 
wrnżcniu, jakie wywarł \\' \Varszawie 111a- , 
nifest brzmi: 

Wiadomość petersburskiej aj. tel. o j 
sarskiego wywarta tu potężne wrażenie; 
dodatki nadzwyczajne „Kuryera Warsza
wskiego" rozchwytano natychmiast; w rc
stauracyach gromadzą się tłumni~ ludzk; 
patrole \\·:ojskowe z ulic usunięto; oficerG
wie rosyjscy biDrą ja\vnie 11d7.ial w ogólnl'i 
rad.o ści. 

Wiec polski w Derne. 

Wiec Związku Polaków" w Dcrnc 
dnia 29 patdzie11nika zagaH p. J?ze! Ton
der. Na wstępie odśpiewan_o p1eśn, .,~to 
si~ \\ opiekę'·. Na przcwodlmczącego w1~
ca powołano p. Józefa Ton~era, ~a fa:wm
kó\v p. Józefa Krawczyka i p. Jozefa Te
sznera, do pióra p. Antoµ1iego Kaczmarka 

il&!& 

z Altenderne. Następnie wykrzykni~t• 
trzykrotnie: Niech żyją zwydęzcy nru Gór 
nym Slązku, P<Jczem udzielił przewodni
czący glosu P. Franciszkowi Wechterowi
czowi z Ewing, który jasno i dobitni• 
przedstawił zebranym drogi i cele „Związ 
ku" oraz skrytykował c:Losadrnie wszeł.kicia 
polakożerców. Pan Józef Krawczyk WY
iaśnil wszystkim wieww1nil©m jaka różni
ca iest pomiędzy „Związkiem P:01aków'" 
a „Zjednoczeniem zawodowettn polskiem" 
i zachęcał Rodaków, alby każdy wstąpił 
do , ,Związku Polaków". 

Po przemówieniach pp. 
W ech terowi cza za1kJoń c zono' 
,,Sdrdeczna Matko". 

Krawczyka i 
wiec pieśnią 

Włecownik. 

22 ________ ----·-----·--~----==a , 
Posłowie polscy .ze Slązka 

a Koło polskie 
Chociaż spomw1i wytoczone.mu prze:• 

pismai centrowe: o to, czy Posłowie polscy 
z Górnego Slązka w r. 1848: ks. Szafran·~k 
i w''Ościąnin Gorzałka, należeli do grona. 
(tak się ono 111atenczas nazy.walo) poslóWJ 
polskich, nie przypisuję walgi nadzwyczaj
nej, to przecież w imię prawdy hlistorycz„ 
nei, a opartej na własnej wiedzy i świa-1 
dectwie wspólczesnycb posłów J>Olskicłt, 
z którymi w blis•}:ich pozostawałem stosull 
kach, stwierdzić mogę, że obaj ci posłowia 
eto grona tego slię zaliczali. 

W pozyskaniu ich dla niego pośredni
czyli ks. Klingeinberg z Prus Zach. i wlo· 
ściamin M. Palacz z Górczytnla .pod' Fozna„ 
niem, obaj także poslowie do gno'na pd ... 
skiego się zaliczający. 

W tym też celu zamieszczono w pre-
gramie ówczesnym, wyszczególniai'lcym 
cele działalności grnma pplskie.go obok o
brony praw nawdowych W. I(s. Poznań
skiego m zasadzie traktatów i poręczem. 
królewskich: obronę narodowości polski ck 
WI zi~tmiach pruskich i ślązkich. 

Poczuciu nanodowemu polskiemu dał 
też wyraz wymowjny posel Oorzalka, kie
clly wśród ro'zpr.arw nad funduszem 600:00G 
talarów, przez.naczonym na utrzymanie i 
wychowanie sierót górnoślązk;~h (ro ty
fusie blod10wym, który w roku 1'347:4t: rn:t
wiediził w straszliwy sppsób ludhość gór
naślązku, przewa2nie polską), posL1\\ ie 
niemieccy Stiehl i Richthofen nic wahali 
się miotać 111icgodnych obelg na ludność 
polską Gónnego Slązka, ale domagali si~ 
wychowania przenarodbwiająceg1d, terni 
odpowiedziaJ slowy : 

. „Spraw.ozdanie komisyi waszej rnó
wi -0 rodakach moich na Sląz.ku w spo
sób, który oburzyć może każdegO' mie
szkańca Górnego Slązka. Protcstui<; 
imieniem więcej jak pót miliona ziom
ków: moich przeciw niegodnemu poró-. 
wnaniu nas z pędrakiem kartoflanym. 
Że jesteśmy po większej części w ubó
stwie i 1nędzy, to prawda, ale nie nasza 
w tern wina. Przodk,o\vie nasi byli w: 
dobrym stainie, byli zamożni. Bracia na
si z graniq Prus są jeszcze dzisiaj za~ 
możni i mają się dobrze. Nie putrzeb!1-
ję wy.wodzić, na kog,o spada ciężar oct
powiedzialności za zubOżenie nasze." 

PDparli zaś prostego kmiecia śląskie
go f}Osłowie Janecki i Erazm Sta:blewski; 
- ostatni przemówienie swoje 1iastępują
cą zak9flczył apostrofą: 

„Won:un na ap-0siolów germaniza
cyi, do których i komisya wasza należy: 
zatrzym'ajcie się póki czas p:r temu -
uszanujcie prawa szczepu slowiańskie„ 
gO"'. 

Już z powyższego przemÓ\\!e.nia po„ 
sla GorzaJki \\ y nika dósy-.: iaSi:o i tak i..y'-; 



~ poczudc pols}\.ie, że oni:) s::i.m<:l star
czyć może za dowód iączności jego z .Ko
Iem Polskiem. 

d.:'. s:e. :-c~t wrrzutr, 1~'.e dale we dn'.c i w no
cy spokoju. 

G<ly ~ złe sumienie budzi, ludzie staraj~ 
s:ę ie uspokoić. A na to są dwa sposoby, dwa 
lekarstwa. Jedno prawdziwe. drulie fałszy
we. Jedno wraca spokój sumJenlowl, dru1de 
Je tylko na pewien czas usypia, zagłusza, a tak 
zagłuszone sumien.le z tem większą KWattowno
ścią sie budzi. 

Jak się stalo, że w późniejszych cza
sach polacy z Górnego Slązka, czy to księ
za, czy to świeccy nie wsi!ępowali dJo J(o!a 
lłOlskiego, ale do frakcy.i cetntrowej, zre
·sztą później dopiero w znaczeniu jej ()\bec
Jłem zorganizowanej przez tak zwaną wai
kę kulturną, o tern rozwodzić się w tej 
chwili nie widzi mi się rzeczą IJ()Żytec.zną. 

Dr. Henryk Szuman. 

Dla czego nas Polaków niena
widzą? 

(Mowa powiedziana na wiecu „Straży" w No
wemmieście przez ks. dr. Lissa). 

Panowie t :zapewnle podpadło wam, że my 
T- ołacy katolicy wielu mamy przeciwników i 
w rogów - owszem każdy z nas na własnej, 
~e tak powiem, skórze doświadczył lub do
świadcza, że nie jesteśmy łubiani. I dla cze~o 

,to? 
Otóż chcę ja wam to dziś wytłómaczyć, 

że to Jest zupełnie naturalnym objawem zepsu
tej utury ludzkiej. 

Gdy jeden drugiego obrazi, skrzywdzi. za
raz w sercu ie11to budzi się wstręt i odraza do 
tej osoby tak, że pogańscy Rzymianie, nieo~ 
~włecenł Jeszcze światłem wiary prawdziwej, 
z tel obrzydliwej namlętności zrobili sobie Ja
koby „cnotę" I „obowiązek" i mawiali: „Quem 

. laesisti, odi - kogoś obraził, nienawidź!" tak, 
jak ten buhaj w okolicy Pelplma - zdaje mi się 
w LiKnow!cach - co zabódł na śmierć swea:o 
pana na polu, 2 g;dy trupa wiezion-0 z Pola do 
elomu, ów buhaj Jak wściekły rycząc I dokazu-
1~. leciał za wozem z pola aż do domu. 

Człowiek, co ma w sercu nienawiść, fest 
ZJodobny owemu buhajowi rozwścieczonemu. 

Dla czego więc świat nas Polaków katoli· 
ków nienawidzi? 

Najprzód, że jesteśmy Polakami, a potem 
jeszcze więcej dla tego, te Jesteśmy katołi· 
.kaml 

Nienawidzą nas, bo jesteśmy Polakami. 
Nam zaś Polakom stała się na świecie wielka 
krzywda. Rozebrano gwałtem naszą ojczyznę, 
wyrzucono nas prawie ze wszystkich urzędów. 
zabrano nam wszystkje prawie - prócz ma
łych wyjątków - dobra duchowne, odebrano 
um nasz śliczny język - prócz mizernell:o U· 
rzędu tłomaczów - w sądownictw:e, wypędzo
ao nasz język ze szkoły, gwałtem chcianoby 
r:o różnemi sztuczkami - że tu wspomnę tyl
ko te tak zwane „deutsche Schulmessen" - wy 
inać 20 i z kościołów naszych, chcą nam za· 
kazać mówić na zebraniach po polsku i woła
j~ często: „Maul halten, bier wird nur deutsch 
&esprochen !" Chc~anobv i nam polskie nasze 
r;azety skasować - przynajmnie} przywieść do 
upadku, ~dyby oprócz tekstu polskleg-0 miały 

· tlrukować tłómaczenie niemieckie. I za nasze 
J)Odatki wykupują polskie przedewszystkiem 
majątki i żadnemu Połakowi ich n'ie odsprze
dają. Zakazują Połakom parcelacyii, budow":
•la domów - a nawet i chlewów z kominami. 
M.aią chęć zakazać nam w 02óle kupowania -
ł odziedziczania? nie w:em - zieml ()jczystei 
łtd. itd. Wypędzono 40,000 niewinnych roda· 
ków - przepędzają .corocznie na zimQ ble
clnych robotników polskich. I(tóżby te krzy
wdy wszystkie, które się dzieją Polakom, wy
liczył? bodajby ich na wołowej nie spisał skó
rze. 

A skutek tego laki jest? Zie sumienie bu-

Jako katołlcy wiecie wszyscy, że jedyny 
sposób uspokojenia złeKo sumienia Jest lekar
stwo Boskie, szczera skrucha J żal za 2'.rzechy, 
naprawa złego i św. Spowiedź. Po dobrej św, 
Spowiedzi i najgorszemu złemu sumieniowi 
wraca pokój błogi, pokój Chrystusów, pokój, 
jakiego świat dać nie może. Nie J>Otrzeba wam 
panowie tego tlómaczyć, bo wiecie to z do
świadczenia. 

Lecz Inaczej jest u innowierców. Ci tego 
lekarstwa niemają, nie znają ~o. a słysząc o 
niem, włosy im na głowie stają, że morże być 
ktoś taki J?łupJ I się swoich 2'.rzechów spowia· 
dać. B;edni oni! Nie znając więc prawdziwe· 
~o lekarstwa na złe sumienie, szukają fałs1y. 
wego narkotyzmu, uśpienia, ogłuszenia sumie
nia. A co to jest? Jest to nienawiść, i:tnlew. 
wściekłość - quem laes:sti odi - kogoś obra
ził, do te2'.o miej nienawiść. 

Oto proste psychologiczne wytłómaczenie 
tej zajadłości i wściekłości, która n:enawMzł 
wszystko, co polskie, co tylko Polskością pa
chnie. 

Powtóre nienawidzą nas i pr1eśladują, bo
śmy nletylko Polakami, lecz co ~orsza, katołi· 
kami. Powiedzcie mi, panowie, dla czeR'.o Po
lacy Mazurzy wyznania luterskie2'.0 mają spo
kój w Prusach Wschodnich czyli książecych? 
Mów;ą po polsku, tak jak i my, a dla czego tam 
tet?:o ucisku nie ma? - bo nasi Mazurzy nie są 
katolikatni, a my Jesteśmy i to twardym!, bo 
powiedział Papież P;us IX: Polonia semper fi
delis - Polska zawsze prawowierna. 

My Polacy katolicy wiele doznaliśmy 
krzywd 'i doznajemy. W czasie nłeszczęsne20 
knlturkampfu naiw:ęcej ucierpieli polscy księża 
Biskupi i kapłani - jest to czarna plama w hi· 
storyił. Ja tej sceny nigdy nie zapomnę, gdy 
Jako 2imnazyasta w Pelplinie biegłem za ka· 
retą śp. ks. Biskupa Marwicza, uwieńczoną w 
kwiaty i wieńce, którą ciągnął wierny lud pol
ski z rynku pelplińskiego przed pałac biskupi. 
Ja nigdy nie zapomnę tego rozrzewniienia, gdy 
już jako kapłan odprawiłem w Płużnicy, po U· 
sunięciu odstępcy, pierwsze katolickie nabo
żeństwo. 

Mów:ą, że kulturkampf ustał. Tak, ustał 
ten gwałtowny, hałaśliwy, brutalny, który nie 
prowadził do celu, lecz cichy kulturkampf nie 
ustał - aditus ad pacem - ten początek do 
pok0iju stoi na bardzo kruchych nogach. Py
tacie mnie się o dowód? O ten mi ni·e trudno. 
Wspomnę tylko to, co powiedziałem w Luba· 
wie, że dla 65 dzieci polsko-katolickich, a tyl
ko dla 2 dz·eci luterskich jest przeznacrony -
jak mi wszyscy zaręczają - do Naguszewa w 
mojej param luterski nauczyciel. Piękny mi 
to aditus ad pacem -- początek pokoiu ! . 

Mógłbym Wam, J}anowie, całą 2odzine 
tajnych kruczek I sztuczek naszych „serdecz· 
nych przvjac:ół" opisywać, żebyście się dziwili. 
skąd ja to wszystko mam,, co się za kulisami 
dzieje, jak czychają, aby nas sprotcstantyzo
wać. Lecz o tern przy sposobniejsze.I chwlll. 
Tu tylko powiadam: „Es wird nicht so ie:n 
izesponnen, dass es nicht kommt an d:e Sormen ! 
nic nl.e jest tak tajne, żeby nie miało stać się 
iawne. 

Mam oczy i patrzę, mam uszy i słyszę, 
mam. rozum i myślę - a po każdej nitce do
chodzę do kłębka. 

Słowem, krzywda się nam dzieje. A psy
chologlczna, nieubłagana logika złe2'.0 sumie. 
nia sprawia, że nas nie naw:dzą, namł 2ardzą, · 
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Panna do towarzystwa. 
Powfeś~ KsawerelO de Mootepin. 

Oz c; ś ć dr u i a. 
(77) 

(Ciąg dadszy). 

- Jak się zdaje, dostala miejsce w in
nym domu„. przynajmniej tak się diomy
ślarn z kilku słów zamie(niO!nych pomiędzy 

. nią a jakimś mło,dym czlio·wie!kiem, który 
przyszed1t jej p.omódz w zabraniu rzecz.v. 

- Nie wiesz, w czyim diomu umieścilą 
się, wycho'dząc ztąd? 

Widząc go przechodzącego dziedzi
ttiec bladego, z 2apadłemi Jjoliczkami, o'
czami obłąka.n.emi, odźwierny zbliżyl się 
do niego ... 

- Co się .PatnU stala, panie wkehra· 
bio? ...._ zapytał go, - zdaje się pan być 
chorym, czy pan cierpi? 

- Tak, - Qdrzekł p. de Challiins, któ
remm nagle nwśl przysztai do. gtowy -
cierpię baJrcLzo„. Do'wiedziailem się coś 
bardzo zlego. 

- Coś bardzo zlego? - powtórzył z 
ciekawością odźwierny. - Od pa111i mar· 
grabiny? 

- Tak; - pan.i de Brennes powiedzia
ła! mi, że peW111a mloda ·dziewczyna, która 
blizko mnie obcbio<lzila, dla które1j wiele 
mi-alem szacunku, panina Vandame, nie mie
szka już u pani margrabiny i to' mnie bar
dzo zmartwiło„. 

- Ah ! - zawołał odźwierny - rny 
wszyscy byliśmy r6W111ież, zadziwieni i 
zmartwieni, bo bardzo kochaliśmy pa~nę 
Gabryelę i szanowaliśmy ią. Tak zacna 

_partienka l i: 
- Czy dawno odeszła? 
- Okołlo dziesięciu dni... 

XI. 
Zapewne pain1nai Gabryela µowrócila 

do no'd2iców ... - mówil dalej R.aul de 
Chiallins„. 

- O! oo do tego, to nie wiem.„ 
- A nie slyszateś czasem, z: jakiego 

powodu pani de Brenines oddailila pannę 
Vandame? · ·1 

Podoblnro skutkiem jakiejś sprze-
czki.... 

Sprzeczki? w jakim przedmiocie? 
- Stużący nie domyślają się, nie mo

gli więc nic mi P,dwiedzieć. 
- Dziękuj1ę ci, mój przyjacielu - rzekł 

Raul widząc, że żadnych dokladniejszyd1 
wliad:Omości już nie otrZ1Ylma. 

Opuścił pialacyk pogrąż.Dny w smut
ku, gniewne rzncaijąc spojrzenie ina okna, 
poza któremi znajdowała się margrabina. 
i jej córka. 

- Odeszła - wyjąknął, ocierając 
dwie wielkie lzy, splywa,jące mu po p-01i
licz.kach. - Zniknęła!!! Gdzie ją znaleźć 
teraz? gdzie jej szukać? Żadnego śladu, 
żadjnej wskazówki!! Zanadto urad0iwa
łem się z IQdzyskanej wolności... zanadto 
cieszyła mnie myśl o jej zobaczeniu! 
Wszystko runęfo ! Ach! nie, dla mnie nie~ 
ma szczęścia! 

R.aJUl wyszedł z ulicy Saint Dominique, 
dążyl prosboi przed siebie z pochy1Looą na 
piersi głową i sercem opanc}\vanem pon.u.
remi myślamd. 

Nagle, kierowany silą przyzwyczaje„ 
nia, ocknąl się na placu Saint Sulpice, nie 
wiedząc sam, jakim tam się z,-ialazr sposo'· 
hem. 

r rzez~ ·rają „ult:~·mc::-tta-:i~:ni", „1tt."t:ei wart;:i
fo!ow:vmr' ł „2łupimf Połaka111J". 

Oj, zobaczymy, kto w końcu 2łupszy, czy 
orześladowca ze złem swnieruem, czy uiewin
n:e prześladowany. 

My Polacy katolicy wlemy, te nasz Zba
wiciel mówi: „Mnie prześladowali, J was prze 
śladować będą. - Cieszcie się i radujcie, ~dy 
was prześladować ~dą dla imlen!a me20, bo 
zaplata wasza obfita jest w nieb:esiech". 

Rodacy! jeżeli chcemy ostać się ! nie zgi
nąć, to vowhtniśmy być nie tylko malowanymi, 
lecz prawdziwymi Polakami. Przodkowie na
si nadstawial'l śmiało karku pod miecz pohań
ców tureckich, kozackich i szwedzkich, ażeby 
bronić Ojczyznę i I(ościół. Od nas tego nikt 
nfo wyma2a, abyśmy za te dwa dobra krew 
rozlewałi, od nas tylko wymaga się, abyśmy 
m~eli cokolwiek rozumu i cnoty więcej. 

.Jako Polacy mamy się trzymać Jedności -
swój do swego, mamy zachować zgodę i pokój 
mamy unikać procesów i swarów, mamy pilno
wać naszych obow;ązków stanu, mamy być 
pilni, pracowici, oszczędni, mamy się uczyć 
samii oo polsku i zawsze dalej kształcić - je
dnem słowem mamy być „echte Polen" - a 
nie „dum me Polaken". 

Rodacy! Jeżeli mamy S:ę ostać l nie zgi· 
nąć, to musimy przedewszystkiem być dobry
mi katolikami, wiernie trzymać się ręki Kośc:o
ła katolickie20, tej matki naszej naJmils1ej -
bo „kt-0 nie chce mieć I(ościoła za matkę, nie 
może mleć Bo2a za Ojca", mówi św. Cypryan. 
A więc mamy w;ernie zachowywać przykaza
nia Boskie J Kościelne, mamy chodzić regular
nie na Mszę św .• zachowywać ściśle posty, 
strzedz się mamy pijaństwa 'i rozpusty - ma· 
cle strzedz się mięszanych małżeństw, boć sa
ma natura wskazuje - że to nie pięknie, 2dy 
się króliki z zającami kojarzą - jcdnem sło· 
wem: bądźcie Pod każdym względem wzoro
wymi katolikami. Bo wofam w imien~u „Stra·' 
źy" na was „custos quid de d:e, custos quid de 
nocte". - Pilnujcie się nie tylko we dnie, lecz 
ł w nocy, 

Rodacy! Mają Niemcy piękne przysłow!c: 
„Raum liir alłe hat d1:e Erde" - dla wszyst
kich ludzi jest dość miejsca na z:emi. Narody 
wszystkie są z woli Bożej, n!e tylko Niemcy, 
lecz Anv.licy, Polacy i Chińczycy. Pocóż ma· 
my się nawzajem gryść i wypierać? Oj, przyj. 
dz.ie czas, gdzie my właśnie Polacy będziemy 
poszuki,wani jako podpory tronu i ołtarza. 

Panowie, ~dy dziś w drodze odmawiałem 
Brewiarz, czytałem, - bo dziś obchodzimy 
święto św. Archani<>ła Rafaela - iak pow:e· 
dział te słowa do ślepego i uzdrowioego sta· 
re20 Tobiasza: „Że dusza twoia była przyje
mna BoJ?:u, dla tego było potrzeba, ażeby JJO
kusa doświadczyła Clę." -

- I my Polacy Jesteśmy nader rlieszcze
śliwymi, lecz n.ie lękajmy się. Te utrai1f enia są 
potrzebne, abyśmy jak złoto w ogniiu byli oc1y 
szczeni. 

I dalej czytałem w drug!m nokturnie ko· 
mentarz św. Aull:ustyna: „Licet alta est terra 
et altum est coelum, tamen audit Deus lin!,!uam 
homln:s, Qui puram habet conscientiam". -
Chociaż niska jest ziemia, a wysokie niebo, ró· 
wnież słucha Bó~ 2;fosu człowieka, który czy. 
stc ma sumien:e. 

Rodacy! Mieimv zawsze czyste sumrenfe, 
a' całe piekła i świat "cały nas n'.e pQkooa, nie 
zwyc:lęży! 

Skoftczyłem. 
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Ziemie polskie. 
l Prua L&rJho1~.rdc!1 W ~reidi i M<-t:ii·e!f. 

Z nizin cheimińsktch. Rodzina Konrada 
\Vitta wychowafa 4 synów na wprawnych zfo ... 

-== 
wszedł do palacu śp. hrnbieg-0 de Vadans 
i nda~ się do· p.okoju ttonoryusza. 

Przesz kilka chwil mlo<ly czki1wiek 
rnzmawial ze starym slugą i inie mówią.: 
mu o planach doktora Gilberta, powiedział 
tylko, że zostaJ wypuszczDsny na wolność 
za daną przez 1wiego kaiucyą. 

Honoryusz przyrzekl milczeć. Do-
trzyrnal więc slo1wa. Ud.awal, że nawet 
nie zna z nazwiska doktona Gilberta. 

- Pan wicehrabia zapewne mieszkać 
będzie w pałacu? 

- Nie, jaik na teraz przynajmniej, -
-0drzek1l Raul - 111awet wstrzymam się t0d 
przychodzenia tutaj, dopóki wyrok, mający 
postanowić o mym losie, lllie zostanie wy
rzecwny i pomimo chęci 1widlzenia ciebie 
mój P:O'czciwy ttonoryuszu, nie byłbym 
wcale przyszedl, gdyby nie tio, że chcia
lem prosić Berthaud, aby kazal przenieść 
wszystko, c.o do mnie .należy, do mieszka
nia, jakie: s-obie nająlem pod nr. *** na ulicy 
Saint Dominique. Tam będz.iesz mógł 
mnie odwiedzać, .kiedy już będziesz z dlJI· 
mu wych()dzić, pragnąłbym, żeby to mo
gło nastąpić jak najprędzej. 

- I ja także dhcialbyim bardzo~ - za
wlolal stary kamerc:liylner - i prosilbyrn 
pana wiceh·rabiego, ażeby mnie przyjął clio 
służby. 

- Staraj się przedewszystkiem od
zySikać zdrowie i licz n.a mnie. 

Raul pożegnat rekonwalescenta•, dał 
iinstmkcyę Berthaud, poczem udał się d•o 
patacu Sprawiedliwości, przesl.al swą kar
tę prokurat()fOWi R.zeczypospdlitei, który 
przyjął go natychmiast i zapytal: 

- Plorwracasz pan z Morfqntaine? 
- Tak jest panie. 
- A więc p.oznaleś pan już swego pro-- Nie sądzę, panie.„ - ,odpowiedział 

~dźwierny. Starając się zap-0mnieć o swej holeści, 
skierowial kroki ku ulicyi Garan.cierei 

tektora? 
- A c.zy nie wiesz, dokąd się miara? - Przebyłem noc całą u nieg-o.„ Roz-

d/1.,i, ~~zjni'.ols,;y ;;:a :2, 'J, 11ajsb.rsz~· 1- ~ 
już odsied1.i'eli we więz!cniu pQ 2 tygo·dnie 't1o 
2 miesi~cy - ale to ich nie poprawilo. S~iei~; 
sch~ytano ich przy nowej kradzieży. Wlażo. 
no im pęta na ręce ,i odstawiono do więzienia 
NajmlOdszy byl najzręczniejszym. · 

. Toruń. Jako podejrzanych o dopuszcze. 
n:e się kraidzieży u jubilera Siega aresztow.ann 
dwóch pod.danych rosyjskich. 

Ostruda. „Goniec Mazurski" do11J00i~ że w 
nocy na niedzielę odebral sobie życie w Lębor
ku tamtejszy pastor Paersch, podobno w przy. 
stępie nag-lego obłędu. 

Olsztyn. Redaktor i wydawca „Gaz. -OJ. 
sztyńskiej", p. Seweryn Piell!fężny, któr~· ad 
dtuższego cz.asu cierpi na chorobę piersiovq 
zanicmógl w niedzielę po poludniu tak Qi"~~; 
iż opatrzony zostal Sakramentami św. ' 

Z Wiei. lt Poznańskiego. 
Gniezno. Przypominają sobie zape-.. ne 

Czytelnicy nasi - pisze „Lech" - o tragkt:nei 
śmierci fotografa tuteiszego Dtiringa, który ~i~ 
rzucil z, czwartego piętra na bruk. Obecnie io. 
wiadujemy się bliższych szczeg-Mów o i~o 
śmierci z ust bardzo w.iarogodnych. 

Ody Dtiringa zaniesiorm do szpitala kato!;. 
ckiego, żyl on jeszcze. Lekarz i s·ostra mił~
sierdzia sądzili w pierwszej chwiLi, że \'fY'lio
ną.t już ducha. Rozmawiali nad nim glośno po 
polsku. Naraz Dii ring otw,iera oczy i zra*ll· 
nym gosem wofa: Iii er wird nicht polnisch ge. 
sprochen, - Tu nie wolno mówić po polsku! 
- Sie sind wohl łiakatist! - Pan jesteś i:ap~
wne hakatystą? - pyta się lekarz. - Ja, ias 
bin ich - odpowiedz.ial Dliring i - skonail. 

Leszno. Samobójstwo. Kuśnierz I(, 0d
grażal siQ w podpitym stanie żonie i dzieciom 
że je zamorduje. Udafo się go wprawdzie n~ 
razie rozbroić, ale za to na drugi dzień rano si~ 
obw.iesil. Pozostawia żonę i 8 dzieci. 

Międzyrzec?.. Kościelny przy kościele ka
tolickim, p. Morawski, popel.nil samobóistwo. 
Najpierw nap:l sie kwasu siarczanego, a pon'e· 
waż tenże &lstatecznie nie d!ziafaI, wbil sob:e j 
sztylet w piersi pod samą rękojeść. Powodem 
samobójstwa - p:·jaf!stwo. 

Pleszew. Na drodze z Kajewa do Plesr.e
wa znaleziono robotnika Sadfowskiego zamor
dowB.nego. Zbójcy nie odkryto dotychczas. 

Krotoszyn. Przed nadejściem pociągu oso
bowego z Ostrowa nvrotniczy Karmi11ski chciar 
przejść przw; szyny - lokomotywa' go. po
chwyo'.la 1 przeiechafa. Poc:ąg wstrzyman.J. 
jeszcze żyl, ale niezad,Jugo potem umarl. 

Kotowiecko, majątek rodziny MorawsL:kh 
mCi. zostać sprzedany na subhaście. C:t"ęść 
cztonków rnclziny chci'Wa gros.za pragJllie na. tej 
drodze wyb'.ć jak najwi~kszą cenę. Hańb.i. im 
na wieczne czasy za to.ką zdrndę ojczyzny! 

Poznań. Sprzedaż Malych Babic p!IUI! 

Ka.'.vskiemn z Poznanfa dopic;ro dziś wyjaśnia.ii\ 
niemieckie gazety. Otóż p. Kawski jest Niem
cem. Zawczesna więc byta radość w p.,)lskim 
obozie. 

Ogłasza to ku S\Vem usprawiedlivieniu w 
gazetach n'emieckich byl'y właściciel .Mafyclt 
Babic, porucznik Schulz. 

W Bydgoszczy odby1 się w·ec. na którym 
zctal sprawozdanie z czy11ności poselskiej j'IO· 

scl Czarlif1ski. 
· WiecowrJ:kch\' zebrafo się o.koto 800. 

Ze Siązka ezyli Starej Polski, 
Wparaf] szopinicko-rozdzińskiei (w pn· 

wiecie katowick1im) wybrano do dozoru ja-ko 
też i <lo reprezcntacyi kościola samych pola
ków. Jest to pierwsza parafia, \V której do· 
zorze J reprezentacyj zasiadać będą sami po· 
la cy. Szop·;•nice-R0zdzin posiadają okol o 30 OOO 
mieslzka!'1ców. 

staliśmy się do'piero dziś rano, udzielił n1i 
wiele rad, do których maim zamiar ściślti 
się stosować ... 

- Czy masz paill nadzieję, tak jak on 
sam zdaje się ją mieć, dostarczeiniai trybu· 
na~owi stanowczych dow.odów twej nie
winności. 

- Marm na<lżieię, gdyż pokładam "-?· 
wlutną wiarę w twierdzenia dfok:tora Ot!· 
berta. , 

- Wyszukałeś pan sobie mieszka.nie? 
- Tak jest palnie, i przysze<llem paina 

o' tem zawiadomić ... 
Raul powiedzia1l adres, który prQkur.f\· 

tor Rzeczyipospolitei zapisal. 
Poczem mówił . ') 
- Widzialeś pan sędziego śledczegi0. 
- Nie, pa1nie, czy koniecznie! potrzeba, 

abym się stawił w jego gabinecie? . 
- Czy masz pan mu coś do powie· 

dzenia? 
- Nic zup.el1nie. · 
- Zatem nie po.trzebuiesz. pan dziś M 

!niego się udawać. Idź pan za swemi i~i
teresami, panie <le Chaillins 1i niech B~1' 
pomoże ci w tern trudnem zadaniu, jak10 

prz,edsiębierzesz. 
Młody człowiek pożegnał ukliO-ne~ 

prokuratora R.zeczypospolitej i wyszedł 
patacu Sprawiedliwości. .• 

-- Teraz, - rzekł do siebie, oddata!a~ 
się - trze ba będzie ddegcywać najlepi~:i 
jak tylko będę mógl, rol'ę naka21aną .. 
przez doktora Gilberta, śledzić filipa 1 lf." 
gio matkę tak, żeby się pie spostrzeg .1' 
Chociaiż rola ta 1"est mi wstrętna, a p.od~f· 

·ni·· rzenie dalekiem od mego umyslu, powt . ~() 
nem, muszę być pos~usznyim„. Cho~zt 
mój ho'nor i o dojście oo celu, a jeżeh ~ 
c:elen1 jest odkrycie prawdy, wsze 
środki są g()dziwe !„. 

(Ciąg d.a'ffiy l'asfłfj)l}. 



Nic:;icr z::.micrz:iią i:cn) pastara0 sic o 
11nieważnienie wyborów. 

Bytom. ZnlAany w duchowienstwie. Mia
nowany: ks. dziekan Urbanek w Zgorzelkach 
radzcą. du~hownym. Ustanowieni: ks. kap. Jan 
Oarbas, lic. teol. w Zakrzowie, jako admini· 
strator w Oieraltowicach, w dek. lońskim, ks. 
admin. Jerzy Dilrlich w Moczydol11~cach iako 
kap. w Ziębicach (Milnsterberg), ks. kap. Pry
de rYk Mtiller w Ziębicach jako kap. w Górze 
kaplau świecki ks. l(arol Pronobis jako kapc~ 
Ian w Zakrzowie. 

Wiadomości ze świata. 
Nowa pruska ustawa ~zkolna. 

Według „Kreuzztg." przedli0'żona zu
stuie niezaidlugo ustawa \V sprawie utrzy
mywania szkól sejmowi pruskiemu, który 
prawdopodob:nie zbierze się 21 Hstopada. 
Wrażenie manifestu konstytucyjne~o w 

Rosy i. 
„V:oss. Ztg." ze środy donosi: Z przc

szl-0 200 telegramów urzęd.owych i pry
watny·ch z całej R<Jsyi mo.żna skreślić na
stepujący obraz położeni~ rzeczy: \V 
prowincyach zachodnich nicmcy przyjęli z 
zapalem manifest, 'który zresztą nie zrobił 
wrażenia. W P<llsce przyjęro manifest 
pr.zychylnie, niemniej w Rosyi środki0wej. 
W Rosyi poludniowej zdaje się, że rewo ... 
lucya jest górą. Nad Wolgą admJinistracya 
nie dopuszcza demonstracyj. W Dorzanie, 
Rydze, Jekaterynosławiu, Odesie i Kiszy
niewie -0dibywają się walki .ulicz1ne. 

I różny._t. sfrott. 
Dortmund. W fabryce firmy Eickel

berg -0ibwiesH się ślifierz L11dWik Rentrop 
na transmisyi. - Na kopalni Tretrnonia 
kosz przycisnął do, ścian.y szybu murarza 
l(irchhpffa, który wskutek tego Zimart w 
kilka chwil. 

Wattenscheid. Podczas wybuchu 
strzalu zapalił się pył kopalniany, ws1kuteK 
czeg·o. pięciu g6rników. mianowicie. Betzen 
oraz rębacze Porek, Buchenthal i brad.a 
Oaluchowscy odnieśli tak ciężkie 0ibrażr ,
·nia1, że wątpią o ich wyzdrowieniu. 

Recklinghausen. Przed oczyma pu-
blicznoś'Ci z-0stal ·na tutejszym dlwor::u 
przejecba1ny i na miejscu zabity pewi-211 
urzędnik p.o'cztowy. 
· Barmen. Pociąg osobowy prz.ejecl1at 

i zaibił na miejscu 12 letnieg·o chłopca Boh
le„ 

Caternberg. Przy wyborach kościelnych 
"1f'branti zostali następujący Polacy: Do Za
rząidu: p. Praudszek Pakulski, d<> reprczcn
la.cyi gm:nnei pp.: Michał Klauza, Jakób ~o
sif1~ki, franciszek Szwarc i Ignacy Wasielew
skit W wyborach wzięto udziat 156 osób. P. 

~otthausen. Górnicy okolicznycl1 kopali! 
żalą się, iż z powodu braku wagonów w prze
szlym mlcsiącu kilka dni musieli świętować, co 
przy dzisiejszych marnych zarobkach jest dla 
n.Ich z wielką potączone stratą materyalną. 

Buschhausen. Tutejszy kośdiól katolicki 
otrzyma w krótce nowe dzwo·ny. 

Z Moers do Schaephuysen zostanie pobu
dowana kolei żela.zna. 

Od Redakbyi. 
Panu A. K. w Wanne~ „Berg" w k{)

palni, w przeciwstawieniu clio węgla, nazy
wai się zwykle „skalai." 

Zapa.sów żywrności dla wojska na wy
padek wojny ludzie prywatni nie m(jgą o
cenić, gdyż jestto tajemniaa zaruid'.u W'JJ

skowego. Coi się o tern mówi i pisze pu
blicz~ie., to tylko domysl,Y,, dalekie odi pra
W<l'Y. 

Baczność l(ray ! 
·szanownym czfonkom i rodakom z Kray i 

sąsiednf.ch mle·iscowCJ\5cj1 podajemy do wiado
tności, iż Tow. św. Marcina odpra'\.v1ia 6 roci
nk:ę istnienia, która się odbędiiie w niedzielę 
dnia 5 Pstopada na sali p. H.ofenhOrster (Kray
Sll<l) zaraz przy dwQ"rcu. Uroczystość zacznie 
się o godz. 4 po pol. ' Zapraszamy też sąs~ed iic 
towa.nzystwa bez chorągwi. Czlonkowie, któ
rzy nie przybędą z przewodnicząc~m lub za: 
stępcą, muszą się okazać ustawami. Kartki 
wstępne dla czfonków wszystldch towarzystw 
30 fen., dla nieczlonków 50 fen. Uprasza się 
ni.etylko. czfonków, ale także wszystkkh Ro
da.ków z l(ray, aby ud.zial brali w uroczysto
śc~. Będzie ladna sztuczka teatralna odegrana. 
(11 Zarząd Tow. św. Marcina w l(ray. 

Towarzystwo św. Jana Chrzc. w Melderi~h 
donosi· swym cz.tonkom, iż w niedzielę 5 11st.o
Pada odbędzie się zebranie 10 zwyktym czaste. 
O jak naWczniejszy udzial wszystkich czl'onków 
Upraszam, ponieważ ma nas odwiedzić gość 
od. nas wszystkich szanowany. ~amv tak~e 
duzoi spraw ważnych do z.atatwiema. Zebranie 
~~ząctu pól godziny prędzej, to jest o 04. Oo
sc1e rnile widziani. (2) 

Feliks Kałek, przew. 
------

Towarzystwo 2Tmn. „Sokół'' w Neumilhł. 
. W nied:d'el~ 5 listopada o godz. 3 P'?' pot '!' 

salt P. Ekkoffa, przy ul. l(nippelstr. posiedzenie 
W sprawie zaba\vy. Po zebraniu W~!łr~z do 
Ober-Stvrum Druhowie ~chcą wz1ąc hczny 
uttz~t Czoiern ! Wydział. 

PODZIĘI(O\V Ar.\IE ! 
Wszystkim krewnym, l.(llajomym i 

Tow. Ś\V. Franciszka Ser. w Riemke za li
czny udział w pogrzebie drogiego męża 
mego 

śp. IGNACEGO ZYGMUNTA, 
składam niniejszern Staropolskie ,,Bóg za
płać". (50) 

Stroskono żona 
JOANNA ZYGMUNT z dziećmi. 

PODZIĘKOWANIE! 
Towarzystwu św. Józefa! jak i wszy

stkim, którzy brali udział w pogrzebie 
śp. STANISLA W A CHOJNACl(IEGO 

skl.adamy serdec2111e „Bóg zapf ajć ! " (51) 
Famiłle Ranke i Chojnackich w Essen. 

Koło śpiewu „Zgoda" w Witten 
~onosi swym czlonkom, iż w niedzielę dnia 5 
!Istopada o g-odz. 3 po poJ'. odbędzie sie walne 
zebranie, ua które się wszystkich czlonków jak 
najuprzejmeij zaprasza, ponieważ bardzo waż

. ne sprawy są do zaJatw.icnia. (1) 
Zarząd. 

Towarzystwo św. Barbary w Hamborn 
d!oinosi s\vym członkom, iż przyszłe zebra
nie odbędzie się w niedzielę, dnia 5 listo
padai przed pol. o' godz. 110 zaraz po 
wielkiem nabożeństwie nai sali p. Busch
manJna. Po1 poludniu te.goiż dnia o godz. 
4 na sali p. Mar ego urządlzamy jesienną 
zabawę \V zamkniętem groonie. Rodacy, 
którz.yby chcieH udział brać w na1szej za
baiwie, winni się U1a wyżej wymienionem 
zebraniu na człtonków dać zapisać, w prze 
ciwnym razie nie mają wstępu. Czlonko
wie, którzy zalegają w s.klt1adkach prze
szło trzy miesiące, win!rni się z nich uiścić, 
O jak najliczniejszy udział w: posiedzeniu 
i zabawie pro·si Zarząd. (2) 

Tow. gimn. „Sokół'' w Kottenburgu 
podaje doi wiaidomości, iż w niectzJelę, dnia 
5 listopada. urządza swą jesien)ną wbawę 
na sali p. Bartling.a, na którą szanownyich 
dmhów1 serdecznie zaprasza. Zaibawaf od1

-. 

będzie' się w zamknjętem kó~ku, więc kt-0-
by chciał brać udzial musi być za!Opatrzo
ny w !kartę zaproszenfa z pieczęcią Tow, 
Czatem! Wydział. 

Uwaga: Zebranie o·dbędzie się przed 
zabawą o godz. 1.0, na które druhmvie 
powinni się punktu1alnie i kompletnie sta
wić. M. f orszpaniak, prezes. (2) 

Towarzystwo gimn. „Sokół" w Witten 
obch-0dzi dnia 12 listopada pierwszą rtocz
Jiicę swego istnienia ina wielkiej s.ali „Wil · 
helrnslust", ul. Crengeldanzstr. 38, ma którą 
nifniejszem szanownych druhów, Roda:ków 
i Rodaczki z Witten i okolicy zaprasza
my. Początek o godz. 04 po. pot l(to się 
chce ucieszyć i dobrze zabawić, niechaj 
podąży do. „Sokola" nai w~1mienfoną. nie-
dzielę. Czołem! Wydział. 

Uwaga: Przy szle zebramie odbędzie 
się o go'dz. 2 po. po.t. przed rozp.oczęciem 
rocznicy. Druhów Wydziału oraz, dru
hów posiadających karty wstęp)ne, uprasza 
s.ię o giodz . . ~2. O punktualne stawienie 
się uprasza. Prerzes. 

Baczność druho,wie 0kręgu X. 
Z powodu iż nal zlocie we Win.ters

·wyk, inie przyśliśm;y tak dlalece do skutku, 
.abyśmy magli ponowne ćwiczą1ia odbyć, 
czyli tak zwane rozbijanie się o nagrody, 
dlarl:ego proszę niżej Wiymaenionych dru
hów, aby się stawili wszyscy puinktuaJ,nie 
w niedzielę, dnia 5 listopada rb. o g-0<lzi
nie 11 przed poludniem w lokalu p. Hom
burga w Wanne I. wcelu odbycia pono
wnych ćwiczefl in.a przyrządach. 

Do tych ćwiczefJ. są tylko uvoważnic
·ni ci drulhowie, którzs na z?iode otrzymali 
4 punkty i wyżej, a mianowicie: Bartko
wiak z Wattenscheid, Michczyński z Ue
kendorf, Michalak, Kaziaka z Wan(ne I, 
Walczak z Warnne II, Vo,gt, Radbjewski, 
Woitakowski, J(orduszak, Baraszyński z 
Herne'. Zrarazem zwracam druhom mvagę, 
iż ci druhm.vie, którzy się na ćwiczenia nie 
stawią i się nie uiniewinnią przed ćwicze
a1iami dlaczego przybyć nie mogą, tracą 
wszelkie prawo do nagród. Czotem ! (2) 

Siudziński, naczelnik okr. X. 
Ądres: Siudziński, tterme, Neustr. nr. 53. 

Tow. św. Wincentego a Paulo w Heeren 
donosi swym czlo.nk-0m, iż przyszłe zebra
nie odbędzie się w nie1dzielę, 5 listopada 
(j godz. 012 przed ploł. zaraz. po nabożeń
stwie w lokalu posiedzefJ p. Kahlerta. 
Cztonkowie· winni się wszyscy stawić. Oo 
ście mile widzialni. l 1) 

Marcin Gorwa, przewodn. 
Uwaga: Zarazem donosi tQl\v. sWYm 

cZilonkom, iż bierzemy ud'zial w zabawie 
1\1w. św. Antoniego' z Padwy wi Asscln. 

Zarząd. 

Bacznośt Roda y w Grułbad i o.:11.clłc;'! 
W niedziele du!a 5 listopada o godz 4 od

bedzie sie zebranie na sali p. H. Schramm w 
Orulbad, w celu zaloeenia towarzystwa. (2) 

I2nacy Roszak. 

Tow. św. Antoniego z Padwy w Assela 
donosi swym czlonk'Om i wszystkim Rodakom 
tu zamieszkalym, oraz zaproszonym Towarzv
stwom, które zechcą przybyć bez chorągwi, iż 
w nied'Zielę, dn~a 5 listopada cxlbędz.ie sie za
bawa, polączona z koncertem , teatrem i ta11-
cem. Odegrana zostanie sztuka: „Pieniądze 
życie, pieni·ądze śmierć! Kepelę dostawti pan 
Kuik z Herne. O liczny udziat prosi (2) 

Zarząd. 

l(oło śpiewu „Słowik" w Horsthausen 
donosi szan. czlonkom, iż w niedzielę 5 listopa
da o ~odz. 4 po pot odbędzie się zwyczajne 
zebranie. Po zebraniu lekcya śpiewu. O jak 
nait:czniejszy udział prosi Zarząd. 

!Jwaga: Listy tyczące kola śpiewackiego 
p11os1my przysylać pod adresem przewodniczą
cego: Franciszek Bartkowiak w Horsthausen, 
111. 'Roonstr. 19. Zarząd. (I) 

Towarzystwo św. Andrzeia w Ober-Marxloh 
p~ai~ do ~iadomości swym członkom, iż w 
medz1elę 5 llstopa<la nasze towarzystw<> bierze 
udzfal w rocznicy św. Stanisfawa B. w Marx
loh. Wymarsz o godz. 10. O Eczne stawienie 
się prosi Zarząd. 

Uwaga Podaje się tak samo <lo wiadomo
ści, iż 5 listopada urządza Tow. św. Andrzeja 
famili}ny wieczorek na saLi van de Boom. Po
czątek o godz. 4. ( t) 

Józef Olejnicz.ak, sek r. 

POWINSZOWANIE! 
W dn'.u dzisiejszej radości, która Twem 

Imieniem slynic, życzymy niechaj żyaie Twoje 
jeszcze sto lat plynie. Chóry anielskie dziś 

wesolo gfoszą, Tobie przeza-cny księże koronę 
rn'.osą. Jaik te ptaszkii w powietrzu i ryby w 
wodzie, tak żyj nam Wielebny Ojc:Ze ducho
wny w radości i swobodzie. Życzymy Ci 
szczęścia, zdrowia, blogostawieństwa Bożego, 

a po śmierci zbawien'.a }Viecznego ·i abyś za
siadl przy boku Patrona Twego - Karola 
świętego. 

· Nasz wielebny 
KSIĄDZ KAROL VENNEKAMP 

~ ~~~~~~~~~ft~ it ~~ft 
POWINSZOWANIE! 

Towarzystwo św. Michała w Recklin~h.
Sfid (Bruch) 

zasyła szan. czJ-Oinkowi 
WOJCIECHOWI JOZWIAl(OWI 

i jeg-0 żonie 
JULIANNIE 

na dzień srebrneg,o' wesela (3 Iistoip. 1905) 
serdeczne życzenia zdrowia, szczęścia i 
błogQstawieństwa Boże;go. Zaraz 'm wy
krzykujemy po trzykroć: Szanowni Ju
bilaci nie·ch żyją! niech żyją! niech żyją l 

W imieR1iu towarzystwa: 
Jan Koperski, sekr. 

H~~;t~--~T~ ~-~;t~tt-~~-ti 

WIELKI WIEC POLSKI W EWINO 
w sprawie opieki duchownej odbędz.ie się w 
nie<l~i·elę dnia 5 listopada o godz. 11~ zaraz po 
naboże(1stwie na sali p. Kloclt, na który wszy
stkich Rodaków parafii Ewing się zaprasza, po
nieważ przyjdą ważne SPTawY pod obrady. Li
czny udziat pożądany. 

Komitet kościelny. 

Wiece Zjedna cz. zaw. po Is kle~ 
edbędą się 

W niedzielę, dnia 5 listopada: 
W Bis.mark o 11:odz. 4 po pol. w sali p. Halter. 
W Wanne po voludniu o 11:odz. 4, w lokalu p. 

Breain11:a'a, ul. łfofstr i Oelsenkirchenerstr. 
W Horstermark po poludniu o godz. 4 w lo

kalu p. Hanrichs (dawn. Brass, ul. DevelłStr. 
W .Ma.rxloh o godz. 110 w poludnie w lokalu 

pana Rosenthala. 
Hochfeld po poludn~u o ~z. 3 w dornu ka

to~ickich Towarzystw (Kath. Vereinshaus). 
W Aplerbeck w !Qkalu p. Seipmann, Berg

markischestr., po poł. o godz. 3. 
W Neumilhl w niedz.ielę dnia 5 Ji.stopada po pol. 

o godz. 04 u p. Eickhoffa przy ul. Kniippel
str. 97. 
Na; po'rzq,dku dziennym: Sprawy hu

tnicze i innych kategoryi robotników, ka
sy chorych, zabezpioczeuiia· n.ai przypadek 
kalectwa, nowe prnwo górnicze. Obór 
kan:dy<latów do wydzialów r-0bot1lic2ych. 
Sprawy kniapszaftowe i inne ważne spra
wy. Liczny udzial Rodaków w wiecach 
p\O!ądamy. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Wiece ,.Związku Pif ató 
W aJedzJelę, dllła 5 listoi>ałla 

W Wfemelbausen o iodZ. ~5 po pot .,,, s.iH 
,. (t.kat (dawniej Hahneftłd). 

W ~ede {>O pol. (sala 1 czas zostana, Jóź„ 
nieł podane). 

W Bi!lnarck o Rodz. 6 po pol. w ali p. ttalter. 
Wlec ten odbędzie się w sprawie wyboró"'· k•· 
ściehaycb. 

W aiedzłel,, daia 12 listo,atla: 

W Ka•• o iodz. 2 po pol. 

•• JWI>.ZEK POLAl(OW W NIEMCZECH·'. 

Otto Fangmeier, 
Bochum, 

12 ul. Hochstrasse 12 . 

Dom obuwi 
I. rz~dn. 

I 

Tylko najlep!'&e WHf8tko dnbrze 
aatunkl. let1. 

TANIE CENY. 

Aby uprzątnąć 
i zrobić miejsce dla nadchodzących co 
dziennie tovmrów .zimowych. '\Y tJm 

tygodniu. 

nadźwyczaj tan1a 
pod.aż.: 

===== Polecam m. L: 

DI a pa ń„ 
Pantofle sukienne, podeszwa o~~ 

ze 1kóry i obgzewka, tylko m. 

Pantofle Melton, podszewka. 1c )40" 
ik6ry, obszewka kożuch. po m. 

Pantofle z skóry, czarne i 2 lO 
czerwone, tylko m. 

Trzewiki ze sprzączk., skóra 23[> 
do czernienia, tylko m. 

Trze1dki z guzik. i do sznu- A Vll 
row., skóra do czer., tylko -r n~ 

Trzewiki do sznur. i z guzik., 1!7 5 
skóra chevreaux i boxcalf, U m. 
eleg. krój, 8.5l\ ? .5P, <lo 

Dla m-:żezyzn: 
Jłant -,fle sukienne, wyściełane 095 

tylko m. 
Pantofle ze skóry, czarne 260 

i czerwone tylko m. 

Trzewiki do srnurowania, skó- ~ 2f> 
1·ado·czernienia (trwałe) 6.75, 5.75tl m. 

. T.rzewłkł do sznurowannia ze 8 !5 
skóry chevr. i box.calf 10,50 U.50 m. 
J{ama1•e do czernienia 5~5 

7 .51\ 6.50 m. 
Wysokie tue!''iłd do r~boty 415 

z okucie31 dobra Jakość m. 
Trzewiki do szaurowania i ze315 
sprz'\czk.ami i okuciem <lob, jako5ć m. 

Buty do roboty, 
Długie buty, (z okudem i bez) 

Eleganckie b11ty do jazdy ko1m >. 
Kalosze (tylko naJlepsze fabrykaty). 

Kamasże 
we .wiclk' m wyborze po różn. cenach 

Wyprzedaż 
kolorowych trzewików i butów, 
trzewików ze sprzączkami, pan· 
toHi, trzewików dla dzieci 

(brunatnych. czerwonych szarych 
i białych) 

po zadzlwlającyeh tan. cenach. 

Otto 

Fńngmeie 
12 

Boehum, 

Hochstrasse nr. 
Tfłefen ar. 12łlł. 12 



Wer den. 

Fir111a: Gebr. Rindskopf, 
Konfekcya dla mężczyzn 

Paletoty dla mężczyzn · ł5, 34, 22, 1~, H.5o 1000 m. 

Ubrania dla mężczyzn, !n„ 38, 2r\ t9, is, 1200 m. 

Peleryny dla mężczyzltl, i•pregnowane, 16, 12, 950 m. 

Gumowe paletoty dla ·mężczyzn. 

Polecamr• 

I Spodnie dla mężczyzz 
Kamizelki dla mężczyzn 

: Paletot.r dla chłopców I Ubrania dla chłopców 

Steele. 
Derne, 

naprzeciw kat. koś„foła. 

1r, 6, 4..B6, o, l35 m. 

7,50) 5,50 3,25, 225 m. 

11, ~, 6.rn 4.50, 2 50 m 

"25 10, 8.50, 6.50, 4:, "' m . 

•• ~ ••• ~ •••••••• „ BACZNOSC HORSTHAUSEN! BOER- "* ew 1ga a ... „ • ł'e> Polecam ~:~s:a~~~~i!!;Nk!ażdego ~a.su Baczność Rodacy W 9berhausen ! 

• T q I k O W ł a S n e Jl r o b o t q • f~ iu';~ae:~~ :ęg~~zze:r~~~~zi~c~omu oraz sru-
Proszę Szanowną Publiczn~ć o popareie 

M . I • ::o P~~;er~~~~nttó~~P:i~ ~.~~nu/:-c~n~~lt::; „ p I t t 50 uiticy Bruchstr. nr. 34 b. ' (97) 

• a e 0 Y od 15 do mr. • Kwit/n! ~o:ieo o!Jb~?a: ~/s~adach „1. 
• .Ubrania od 14 do 55 mr. • skich PP. rr. ::::: ~ M~:::;;~; w Sodi.,.,,. 

• 
Zakiety od 4,50 do 21 mr. • piąt!r~1~~~;:ct~zne:~:;rc~u.~i3:~hof-s~d~': 

Bochum, miech (150 funtów) po 5 marek. Z 

Donoszę Szanownym Rodakom v.r 6~er
hausen i okollcy, że mam na skladzie 

KIEŁBASY I KISZKI POLSKIE . 
~ina cygara i papierosy, we wielkim wy1Dorzc~ 

. WIĄZARKI I POWINSZOWANIA. 
Wszystko z polskiich fabryk sprowa4.r:ani 

i sprzedaje po cenach jak najtańszych. 
Proszę Szan. Rodaków o poparcie i kreś-

le sie a poważmem ( 41/1 

Mieczysław Graczyk, 
O b e r h a u s e n, ul. Karlstr. nr. 1. 

• 
u b r a n i a dla c h ł op c ó • i p a Ie tot y • domu przy ul. Oustawstr. 20 po 5,25 mr. Próż-

w niedoaciguienie wielkim wyborze od 2,nO rur. do najwię·'ej Dalei polecam polskie wino, po• 1 mr. !itr., Za Dnseraty ~ tekłilmy rcdatcy.a w. 
ne miechy trzeba ze sobą przynieść. I 

funt tabaki 1 mr. ST. SLEBODA. •ee nuhicmośei aic o*-n,wi~. 

' I Sciśle stałe:le::~i:b~ńsze ceny. I : -

: Ge br ii 0i~.~:n~ E I N, : czwart~ią~,~~~~:dzielę 
:.tt·+a+x;:;c·;;+8•+1 wielka sprzedaż p0.,::j~~~~':h.'1-

s~anownym Rod~kom w ESSEN i ekolicy dtmosz~ 10 dZIBICZąt Wielki~ partye 
io hotelów i go1podudtW I uprzejmie iż otworzyłem dnia 15 sierpnia r~~n;~~J~rebuję zaraz ubrań i· paletotów dla dorosłych i chłopców 

.I·, . Jkł~- cMva·~~~e ina~!~!~. rosów. . ::~~~,t~E;:~~: 1· oraz spodni dla dorosłych. 
cyę u Gerbud.y 

~ łask;, fajki, portm?netki, cyga~nie~I, ka~t~ poI~kte Db.roU~dtaemr~ht~rJ.z~!J:2ę,~,~~:~~ ~.- .". ~~~lyka& Ubrań_ dla m'1Ż. c. zyzn,eleg;~~~~e k::ene 1850 
i. ~ wjd~_lu~m.i,. p~_ p1er _ z poi. sk .. 1~.~ napisami itd. . „ . r \' 

. domem towaromym Alt-

~ Pro\Vi~~·;~,; i„s;:;~·iłowskl, h•ff• (5•J I nbrame po , mr. 

ł w Essen, ul. Stoppenbergerstr. nr. 11. ~ :d1~~~~Ja ::~~ki~b!~~"~!~or~~~~~~D~2~e~:~~:r 227~ 
Zdatni podróżujący 0980~ ;Jfj~")M-9tl 1 tylłw po mi. 

P"1 wysokiej prow1'yi potmbni. I Najleps1:e ! Widk"Ubraó dla m~ZCZ"ZD n~j~ięeej .e~egan-29'5 11. Liebenfeld, Bochum, •. . i pa.r tya , 'i J ck1e novrosc1, bar 
' . Kaieerstrasse nr. 24. (18) ME B LE A 

ll~•tttlilliid'tliiHlttiiHii>it~jl(i! ~ ' . ; Bdzoo moo<lue, najldeps:e dw11·konanie ~aMe ubra:::no~!~:atuye, 6r7m5-. 
~ Z?+~ !. la 81smeo"'-lln1. cllo·.t~ck' lliCQ I· spo Dl a mĄzczyzu _„,J.c .~ti:~hl•nie ; Zakład. fotagraficznr ~ ~ ~, „ "' _ J 

i wtowy !ii & E G b tr 66 I l.9S, 2.9S, 4.85, naarc:k. mr, 

I :e:. A~!!~en.d.t I '- „ SSIB, . ra ens . a~ Wybór we wszystkich odzialaeh najwięk w miejseu. 

1tt ul. Ba=hot traa:5e dr.~ b. ~ - ·M'l\=w M HARTOG 8 h ~ poleca się d) wykonywama foto- tli I c i I 
~ grafi~ podług nowoczesnych w.~- ~ & 

·~ mtoawgaar~;yst"?,doombli~~~e !Yo.~e~:ymwa~~: ! PERKI z POLSKI! • , ~ ~ ~'. ~:~~ . 
l"'ł:l. .... " ~ Białe okrągłe perki (miech) 150 funt. 4 1 
~ zbiorowych zdjęć dale.J, obrilzków ~ marki 20 fen. franko, tylko za gotówkę poleca Wł. M. Mischkowski. 

· ~ ślubnych, familijnych i t d. pod ~ 2osoodarz polski J handlarz perek ~ 
~ gwarancyn ' J'uż znanego d()brego fłi.', JOZEF LEISNER W HORST-RUHR. 1' lk l' Ob kt t 25 " 'k J Ro e t1a e ~ '1: ) y o u ica eremar s r. , naror.m u . s ns„ · >:.s • 
~ wykonania., przy cenach umiarko- ~ okolo karnieniol'omów (Steinbruch). (39 
~ wanycb. - Interes także w nie- ~ Można zamawiat._przez kartę pocztową. 
; dzielę otwarty. Usługa polska. jłi 111111 

H 

Firm a. 

Schuhwa1·enl1a11s 
Geb •• u~rs~h, 

Największy i najtańszy interes spec. w Bochum. 

zimowego; buty do roboty, trzewiki ao 

reboty, "Duty do jazdy po bez konkuren-

cyjnie tanich cenach. ( 1- lO) • 

.. 

1 



• · 11a1111m, sobota 4„go listopada 1101 . 

Cedden · e pi. mo ludowe dla Polak9w oa obczytnle, poświęcone oświacie eraz sprawom narodowym, politycznym i zarobkowym. 

wvchoi!i codr.~ennle z wyjątkiem dni pcświąte~nych 
pr'zedp1ata h."W:irtalna na poczcie i u listowvch wynosi 
1 mr. 50 fe1., a z odaoszewiem do dornu I mr. 92 fen. 
Wiarus Poli;ki" upisal'l}"' iest w cenniku pocztQwym 

" · pgd znakiem „t. Jt lnisch" nr. 128. 

z z 
·Za Inseraty placi sie za mieis~e rządka drobne~o dr.ub 
or.l szenia zamieszczone przid inseratami 40 fea. Kio 
czcsto ogias.za, otrzyma rabat. - Listy do „ Wiamsa 
P lskiego" należy frankować i D dać w nich k ad-

ny ndre • pbz~e gJ. R1k1pi ór. ti t •i~ zwr ca. 

znajduje się w Bochum, przy ulicy l\falth sarstrn se. - Adres: „ \Viaru3 Polski", Boclrnm. - 'f 1-d ef n u u. J !14:. 

Rndzice polscy! U~zcie dzieci swe 

r .~i. 1Ć, CZ)'tać i pisać po polsku! Nie jest 

t.'h u S\'\emu zniem-

:.„ ć ... ię po woli. 

·i ce ,.Z · i z 
W niedziele, dn!a 5 listopada 

W \\'icmelhau5>cn o i:,oclz. /!S po poL w sal 
,1 Kikut (dawniej łlahnefelc!). 

\\ ic..'l~cde po poJu .... niu. 
\\ msmarck n p;odz. 6 po pof. \V sat. p, Ealter. 
W:cc ten odbf,dz1c $.ę v „prawie wyborów k1.1-
~c:r!Dych. 

W niedzielę, dnta 12 listopada: 
\\ }\amen c ~(dz. 2 po pot 

„ZW!t\ZEI( POLAKÓW W NIE:"ttCZECłl", 

Wiec ZJ~dnucz. zaij , lskie. 
odbędą si~ 

W niedzielę, dnia 5 listopada: 
W Bruchu o r,-odz. 4 po pr~l. \V sali p, Kuchcma. 
W Neumiihl w nicdr..!elę dnia 5 listopada po pel 

o g-od7.. y:;u up. Eickhoffa przy ul. Kniippe~ 
str. 97. 

W Btsmark o godz. 4 po pot w sali p. Iialter. 
W Wanne po poludniu o ~odz. 4. w lokalu p. 
Brcl in~a·a, ul. łfofstr i Oelsenkirchenerstr. 

W Horstermark po pofudniu o ~odz. 4 w lo
k.a.fu p. Iianrichs (dawn. Brass, ul. Devenstr. 

W Marxloh o godz. llYz w poludnie w lokalu 
•ana Rosenthala. 
Hechfeld po poludJr:u o !!<ldz. 3 w dpmu ka

ttli<ilkich Towarzystw (Kath. Vereinshaus). 
W Apłerbeck w lokalu p. Seipmann, Ber~
m~rkischestr., po pol. -01 ~-0dz. 3. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

\\' Wiedniu odbyły się burzliwe d~mon
stracye na rzecz powszechnego głoso

wania. 
Pochód urządzony głównie przez so-

0Yalistów zdierzyl się z policyą. I~aniomo 
i starciu przeszło 40 osób. 

Amnestya w Rosyi udzielona. 
Car po'<ipisał ukaz przyrze'kającyi bez-

arność aresztowanym za. przewinienia 
olityczne. 
. Jak dalck-0 sięga amnestya dotąd nic 
1a<lomo. Zdaje się, że jest ograniczona. 

Car porzumiewa się z WiłheAmem II! 
. Pólurzędowl(} potwierdzają seµisacyiną 
1a?omość, że przy pom;ocy niemieckiego 
r~o: \111ika ,,Luebeck" oraiz 7 niemieckU1 
lldzi torpe<lorwyclh urządzono~ połączenie 
elegraficzne pomiędzy Ktajp.ejdą (Memei) 
Pet~rhofem, gidzie obecnie przebywa 

ar. 

, Wechlug depeszy prywatnej krążownik 
·~~eb~ck'.' ma przewieść canJwą, która 
a1uu1e się w stainie blogosławionym, do
ąd, nie wiado'mo. 
' . 
"'•elu częściach Rosyi i Polski kre1W le-

je się w dalszym ciągu. 

1 
• ?statnie telegramy z kraju ·donosz.1 o 

~l~J łub więcej poważnych zaburzenia(:h 
ni 1 i 2 bm. W wielu miastiacll wystąpi

ab~oisk'.° czynnie, przy czem ra:niono i 
. · 

1 0 wiele osób mianowicie w Warszai.. 
~~' l\~ludze, Or

1

odnie, Twerze, Mińsku. 
1 ganie, Białymstoku, Baku i Sewasln~ 
~i .. : \niektórych' miastach była walka 
cz :V C?Jlonk1ami różnych partyi poli
~Yc~. Inne telegramy dionoszą w dal-

rze . ciągu o rozruchach zwróaony:h 
iit ctw żydom, mianowicie w Niechimk. 

ebsku, R-0mny, KHowie, Wilnie, .Eli;:a-

·b, tgrodzie i gló\rnie '"' Odt:sic. Rabo'\v:i-
1no i p.-1l·dllO składy 11:-.leżą\.:c do żydów, 
t tó r~ eh rPnio·, ':.> i za bi t•o \\ i ;ką lkzbę W 
::-~~trat,\\ it.. pudpalo110 ~:n~gogę. 

Rosya znosi cenzurę. 
Z '' iel.1 miast pru\\ ini.;y.cmrlnych do

noszą, że crnzura dla ~,az~t została zn:~
sic1a. 

h~o·syjska aJ. te.I. ogłcsn: Cenzura 
dla telegramów nieurzę„L\vych '" gau~ 
taich z•ostafa zniesiona. 

Crzędowo ogłaszają, że wszelkie dla 
prasy wydane przepisy cyrkularne zvistaly 
zniesioi1e i maczelncmn urzędowi dla prasy 
nakazano·, by IW\\ ydi nie wydawar. 

Podobno w Austryi zo::;tanie zaprowadzone 
powszechne prawo wyborcze. 

Z Wiednia dctnoszą: Z kół nrzędo
\\ ych wyszk1 po1gł·oska, że cesarz Franci
szek Józef p{) uarad:i.ch w radzie mini
strów zdecydował się na zaprowadzenie w 
Austryi i na Węgrzech PO\\rszed:ineg·o prJ
wa wyborczego. Prezes ministró\v au
stryackich Oa11tsch ·Otrzymał już pe~ncmo ... 
cnictwo d.o wypracow:::inia projektu do n
stawy -0 powszechncm prawie wybur
czem. 

Telegramy-i 
K at o w i ce. Urzędowo ogłaszają, 

że ruch kolejowy z Niemiec do Rosyi zu. 
pełnie przerwany. 

M a d r y t. Król hiszpański Alfons XIII 
znajduje się już w drodze do Berlina, gdzie· 
złoży urzędową wizytę Wilhelmowi Il. 

P a r y ż. „Matin" donosi, że Wilhelm 
II udaje się na wiosnę do Rzymu, lecz nie 
dla tego, by odwiedzić papieża lub króla 
włoskiego, lecz celem dokonania otwarcia 
niemieckiej akademii dla sztuk pięknych 
w Rzymie. 

P e s z t. Rząd węgierski chwyta się 
ostrych środków wobec zorganizowanego 
oporu w płaceniu podatków. Swieżo do
konam~ mianowanie nowych dowódzców 
wojskowych na Węgrzech znienawidzo
nych przez Madziarów wykazuje, że rząd 
Fejerwarego nie cofnie się w danym razie 
przed wystąpieniem z siłą wojskową. 
&! 

Wrzenie w obwodzie górni
czym 

westfalsko·nadreńskim • 
Właściciele kopa1lń pragną posiadać 

nad robotnikami pracującymi w ich zakta„ 
dach wladzę dyktatorską, najchętniej sta
liby snę 10•Wi kapitaliści panami życia i 
śmierci robotnika u nich zatrudnionego. 
Wskazuje na to ich opór przeciw wszel
kim ustawom mający1m ch-0ciaiż tylko po
zory obrany robotnika, przyznat się do 
takich zasad ntwarcie w imieniu swych 
µrzyjacióf politycznych i zawodbwy~h 
przywódzca tutejszych baronów 'kopal-
1niainyclh p. Kirdorf z Gelsenkirchen, na ta· 
ki sposób pojmowania stósunku praco'da
wcy do praoobiorcy wskazuje też cale po
stępowanie właścicieli kopalmi w osta· 
tniem wielkiem bezrobociu górników. Nie." 
tylko, że starają si~ owi panowie .o~eiść 
zręcznie przepisy ustaw, lecz, nawet wy
dają rozporządzenia i ukta,dają porządki 
robocze wręcz przeciwi11e bądź to ducho
wi bądź też wyraźnym przepisom obo· 
więzujących ustaw. 
· By tern więcej pognębić rolbiortnika. 
wprowadzić go w jeszcze większy stosu-
1nek zale'żności od pr.acodawcy, zawarii 
św1ieżo właściciele kopalń umowę, że 
przyjmować będą z jednej kopalni na dru
gą tylko robotników Posiadających z k-0·
palni, w której ostatnio pracowali tak zwa-

ny „Ueberweisun~sc:;chein". Górnik{)Jn 
"ięc, którzy z własnej \\di albo z po\\ o-du 
prn krych st"SU1~ków panujących na :l J 
lub :J\\ ej 1 :i1wll', alh.1 też z iakh.:,gr, innego 
po\\ edu '" bre\\ \\ 0li zar1ąou S\\ ej k"p~tl· i 
()d1..hcdzą <.cl pit ... :. k(ira: ·ia ta 0J.
mó\\ i udzielenia tak zwa11ego . 1 'cbcrw i
siu1gsschein", bez którego owego ro'bclni· 
ka nie przyjmą dl'.} pracy •na innej objęlri 
'" SPOD~nianą 11mową kopa•lni. Takit post~ 
powanio:: kapitalistów sprzeciwia się \\ręcz 
1tsta\\ic -0 \\>Oln·Oś..:i pr~enoszenia się z 
miejsca ua miejsce. 

Dalej ustanowily kopalnie il1'Q\\Y po
rz<1<lek roboczy, \v którym szydzą S·OblC 

po pr-ostu z przepisów· niedawno nchwa
Joncj llJO'weli górniczej. 

Ztąd też pomiędzy górnikami panuje 
wielkie niezadowolenie, a k:omisy1a siedmiu 
do' której z ramicinia ,,Zjednoczenia zawo
doweg·o l}Ols.kieg()" należn pp„ Sosi{1ski i 
l\orpus, otlbyla w sprawach tych kilka 
po&icdze!l i nclrn:aJHa na ostatniem iQdby
fom w ubiegły czwartek posiedzeniu 
·wnieść p11Jtest do wladz, mianowicie do 
kanclerza I~zeszy i ministra h:iu1dlu prze
ciw prostępowaniu pracoda\vców w górni·· 
ctwie tutejszego ·obiwo·du. 

Protest wysłany do kanclerza Rzeszy 
·niemieckiej, ksiocia Buelowa brzmi1: 

Mości Książę! 
Na wielkiej części kopall1 <lortmund.z

kiego· obwodu nadgórniczego górnicy, któ~ 
Izy ~tósuiąc ~ię zresztą eto przepisó\\' ,,._ 
puszczają pracę na jednej kopalni, d-0póty 
nie otrzymują prncy na innych kopalniach 
dopóki prócz przepłsanego ustawą świa~ 
dectwa opuszczeni.a pracy nie okażą . się 
jeszcze osobnem p'::>Ieceniem kopaJ1ii; 
że mogą na innej kopalni o'trzyma•ć pra2~ 
(tak zw. Ueberweisungsschein lub Ueber
nafurrnescheine). 

Jeżeli jaki górnik, który zresztą opu
szc.zi:rjąc pracę dopelnJt wszelkich przepi
sów, żądancg-0 1osoibnego1 polecenia 
przedstawić nie może, wówczas może 
chodzić od jednej k:o'pa.bni do drugie.i 
i pytać o pracę, lecz nigdzie nie otrzyma 
pracy. Je,żeli zaś ów robotnik udaje · ~ 
do zarządu kopalni, z której -0dszedl, i d0-
ma1ga siG takiego osobncg·o P·olecenia 
tedy Qdlmawiają mu go. Wskutek tego 
gór\11ik nie mcne zmieniać pracy \\" reńsko
·westfalskim obwodzie górnjczym. 

'Naszem zdaniem sprzeciwda się podo
bne postęp.owanie dobrym obyczajiom maz 
ustawie o wolności przeJlioszenia się 7 

miejsca ni::L miejsce, którą nawet po prostu. 
znpelnie unicestwia. 

Z tych powodów prosimy ·Waszą Ksi<) 
żęcą Mość majuprzcjm~ej, by zechciah 
łaskawie w tym kiernniku starać się o za. 

. radę ewentualnie przez projekt <I.o zmia~ 
ny pa1istwi0'wej ustawy procederowej. 

Z najglębszem poważaniem 
Jan Effert. Franciszek Behrens. łiemian 
Saichse. Henryk tta111smann. Bernard łfam
macher. Wojciech Sosiński. Jan Korpus. 

Podanie do ministra handlu~ p. Del
brlioka w sprawie wywieszonego na ko
pa!lniach nowego porząd!ku roho'czcgo 
brzmi: 

Ekscelencyo ! 
Niżej podpisana na ko'nferencyi obwo

dowej zorganizowanych górników Nie
miec wybrana loomisya siedmiu pozwala 
sobie zwrócić uv.~agę Waszej .Ekscelencyi 
ina następujące punkty normalnego pl0rzą1 ... 
ku roboczego oglosz-Olneg-0 przez „Zwdązek 
dJa ochrony interesów górnictwa w d>0rt
mun<lzkim obwodzie nadgórn.iczym" a 
przyjętego przez zarządy kopalni. ów 
porządek no'boczy sprzeciwia się zdaniem 
naszem przepisom prawn,ym (noweli gór~ 
01iczej z dnia 14 lipca r. 1905). 

§ 93b usta\\ y przepisuje, że przedłu
żenie czasu pracy, aby obej&~ poprzednie. 
;>'"zcpi y,, nic jest dCZ\\{);-Onc. 

ł Toiinialny porządek roboczy nat-0-
11.ia<;,t przi„pis11j · \ § 7 1~stl'>pie J. że ens 
pr2 ·J dla wb~.nikó\\' pracujncych w szy
hi1., dla lw 1ir rk6w oraz dla robotnik(Jw 
zatrudnionych puy p d1iemncm ma.:hi
nowem \vyc.kibywaniu '"' ęgla wynosić ma 
gudzin 9. Hc.it'ld robctnky 01wtl ogólme 
mi?.!i 8-mk1 godzinny czas pracy. Dakj 
przepisuje porządek r-ObO'czy w ~ 7 ustępie 
4, że d,la \\ szystkich robotników ina. wicrz
ch11 z.apmwadz011y ma byC; 10-cio godzin- · 
ny czas pracy (wykluczając przerwy dla 
wypoczynku). Dotq<l zaś mieli robotnkv 
zatrudnieni na wierzchu bezpośrednio przy 
wydobywaniu węgla na równi z r/Ohotni
kwmi pod ziemici 8-mio godzinny czas pra
cy. Widzimy w trm obejście przepisó\v 
~ 93b. 

~ 93d ustęp 2 przepisuje: Przed roz
p.oczQciem szychty regularnej jak i szy
chty poboczne.i każdy po·szczególny rob(}
tnik musi mieć c-0 najmniej 8-mio godzinny 
<:>dp.o'czya1ek". 

\.V normalnym porządku roboczym· 
przepisuje § 10 11stęp 1: „Jeżeli pojcdy6-
czy robotnik dobro-wolnie pragnie prac-0· 
wać ponad zwykJy czas pracy lub pragnie 
zmienić czas pracy, winien przedtem sta· 
rać się o pozwolenie swego najbliższe gO' 
przcło7.011ego". Takfo w tyn1 przepisie 
widzimy obejście ustawy. l!stęp 2 para
grafu 93d stałby się na.\.vet wyłącznie pa
pierowym przez pracę ponad) normalny 
czas pracy, gdyż wówczas w praktyce ~ie 
stósowanoby \vX:aJe szycht po1boc21nycb
Jecz· jedynie nadszychty. 

§ 80c 11st.awy przepisuje: „W razie 
jeżeli przy dalszej pracy na tern sannem 
miejscu placa akordoiwa (gedinge) nie zo
stafa ustanowiona aż do chwili mającej być 
oznaczoną wedlug § 80b nr. 2 w Porządku 
roboczym, wówczas ma rnbottnik prawo 
domag~ się o ustano.wienie zaplaty we
dlug pilacy, jaką ustanowiono· poprzednio 
dla tego samego miejsca pracy". 

Ust~p 4 § 12 n()rmaJnego 'porządk\l 
pracy przewiduje JJatomiast tylk-0 prawo 
do d\Yóch trzecich części przeciętneg~ 
czystego zarobku dziennego robo'tjnłków 
teJ samej kategoryi w poprzednim mie. 
siącu. Naszcm zdaniem istnieje tutaJ zu
pełne. przeciwief1stw•:> do § 80c ustawy. 

Niżej podpisani zwracają się z zażale
niem d.la tego wprost do Waszej Eksce1en
cyi, gdyż kopalnie ikrólewskie w IQhwo
dzie nad rzeką Ruhrą IX>WYWie-szaly' po·
rządck roboczy, który w \najgłówniej
szych punktach zgadza się z normalnym 
porządkiem pracy „Zwiazku dla ochrony 
interesów górnichva". Wnioskujemy ztąd 
że kompetentny w tym względizie urząd 
.nadgómiczy zgodził się ina zawarte w po~ 
rządku roboczym sprzeczności 7, ustaw~. 

Upraszamy Waszą Ekscelencyę o na
kazanie królewskim władzom górniczym. 
by tylko· wtenczas zgodziły się ria Porząd
ki robocze, gdy wymienione obejście usta
wy oraz sprzecztności z nowelą górniczą 
usunięte zostaną z normwlnego purządku 
roboczego. 

Równocześnie prosimy Pana. Ministra 
o· wytłomaczenie przepisów pr.awnych w 
§ 93c i d. wsJ)oimnialllej noweli z 14 czer
'\Vca r. b. 

Mimo, że § 93e zawierai przepis, „ż.: . 
czas pracy w gorących tamże wymieniOi
nych miejscadh nie Powinien trwać dłużej 
jak 6 godzin dziennie" a § 93d zakazuje 
szycht pobnczn;ych i nadszycht, dorad.zca 
pr.a\\'9'JY „Związku dfa ochrony interesó"r 
górn.ict\\ a" dr. jur. Bernard Bodenstein w 
broszurz?. swej: „Wydziały . robotnicze. 
Pio'rządki robocze. kasy wsparcia w, gllrni-



ctwie" tłomaczy: usta wę (str. 4.3) jak na-
5tępuje: ,.W miejscnch pracYJ ponad 28 
stopni zakazane są szychty poboczne oraz 
tnadszychty; natomiast r.o.botnicy, którzy 
2wykl~ pracują w miejscach z temperatu
tą ponad 28 stop.ni, mogą na innych miei
~P.f' 1 !'r:l.CY wykonY\rnć nadszychty oraz 
sz:, · .y poboczne". 

".Jonieważ także urzędnicy kopalnia.ni 
iu.ż gloszą, że to jest dozwolone, więc 
trzeba się obawiać, że kopalnie w ten 
•posób postęp.ować będą i wrywolają wie
łe sporów i niechęci pomięd·zy robotnika-
111i. Byiibyśmy dlateigo' ·wdzięczni Waszej 
~·kscelencyi, jeżeliby 1nam udzielono auten
łyczncgo wytlomaczenia tej sprawy. 

Z najglębszem uszan.owaniem 
~Tau Effert. Franciszek Behrens. lieriman 
Sochse. Henryk liainsmann. Bernard liam
łłlachcr. Wojciech Sosil1ski. Jam Korpus. 

:&twią~ek dla orhrony i11te:resów 
.:4h·n r ctwa·• odpowiada Konlisył 

Sfe41min. 
Z powodu powyżej ogłoszonych podań 

wy~łanych przez l(omisyę Siedmiu do 
kanclerza Rzeszy i ministra handlu w 
sprawie nowego normalnego porządku ro
boczego ogłasza „Związek dla ochrony in
teresów górnictwa w dortmundzkim ob
wodzie nadgórniczym" (Bergbaulicher 
\lerein) oświadczeniei, w którem stara się 
wyjaśnić sprawę .przedłużenia czasu pra
ey oraz stara się wykazać, że 1(10misya 
Siedmiu źle pojęła uwagi dr-a Bodenstehta. 

Walne zebranie 
H Ostmarkenf erajnn". 

na które prz}'lbyli delegaci z. cailei Rzeszy 
lłiemieckiej, odbyło się 29 października w 
Berlinie w sali Po'Siedzeń se!jmu pruSikiego. 

Skarżono się na brak ofiarności, z 
którego t·o Powo<lu, tak z,wany „ostmar
lcenschatz" nie po<l.niósl się wiele. Widio,_ 
cznie też paoowie hakatyści mieli dużo .:10 
tajenia, gdyż w spraWlozdaniach gazet nie
mieckich z zebtania podpada wszelki brak 
dt0klad~i::iszych liczb, które mo!?;'~yby t!~,' 
pogląd rla robotę owego t·owarzyst\l.1a dla 
\Vschodtnich kresó\V." 

W edtug sprawi0.zdań gazet niemie;:. 
kich zagaił zebranie radzca Kennemann z: 
l(Ionki jako prezes honoro'WY, a przew-0~ 
:dniczyl wlaściciel dóbr Bemuth z Borowa, 
który wezwa1l zebranych, aby w d1ni po
wszednie wiernie wykonywali to, oo po-· 
stanawiają W! dni świąteczne. 

Przewrod!niczący głównego zarząJ1: 
Tiedemann z Jeziórek dal p,o:g!ąd na czyn ... 
ność ,.Ostmarkenferajnu" w ubiegłym n
ku. ,,Tagebl." pisze o tern tylko sucho, że 
t()warzystwo \.VZrasta pod względem licz
by członków, w.plywu i pracy, że polsk-0~ó 
rozwija g.orączkową czynność w paif1stwie 
i poza granicami państwa i że z po~ 

P5!2! 

Panna do towarzystwa. 
Powieść Ks.awereJ,?D de MontE.!pln. 

C z ę ś ć li r u g a. 
(R!•) 

(Ciąg dalsn· ). 

Dwie te budowle polączone były na 
wysokości pierwszeg101 piętra ridcfzajern 
bl'alkonu, twiO'rzącego korytarz oszikkmy od 
góry do d<Ylu. 

Balkon ten dla oka bardziej byt dziwa 
c~nym aniżeli mailp!W111iczym. 

Na parterze k.orp.u0su głównego znai
d.()JwaJ się sal<m, pokój jadalny, kuchnia i 
kredens. 

Na pierwszem piętrze, dwa sypialne 
pokoje i drwa gabinety tuai1etowe. 

Trzy pakoje dla1 slużących urządzone 
były na strychu. 

Budyn~k do<lany miatl tylko cztery 
pQlko'ie dwa na parterze i dwa na pierw
szem piętrze. Wązikie schody prowadziły 
na dach, na którym znai.idował się rodzaj 
trasu, zkąd• widok na dollnę Marny był 
prześliczny. 

Wszystkie polwje umebl'()IW.ane były 
nie zbytkownie, ale i nie bez pewnej r
legalllcyi, a przytem bardz.o dQbrze utrzy
mane. 

Stuletnie <hzeiw.a ocieniały o'bie bu
d!o·wle, które zdawały się tonąć w zielono
ści. 

Po obejrzeniu wn~trza domów i dłu
giej przechadzce po parku, !00.'Plitalista zbli 
ży~ sie do notaryusza i rzekł mu· do a
cha: 

w-0du tego . powstają dla towarzystwa no,. 
we zadania. 

Z kolei zdawali sprawe deleg~i z 
Berlina, Poznania, Gdańska i Wrocławia, 
przytaczając obj.awy i życzenia poszcze
·gólnych: filii „Ostmarkenferajnu". Ref:!
ratów tych nie podają g.azety niemieckie 
na/Wet w strzeszczeniu, piszą tylko ogólni~ 
kowo, że wszędzie panuje ożywiona dzia· 
lalność tow.arzyska i ws~ędzie wzrasta. 
zrozumienie grożącego ze strony Polaków 
niebezpiecze1istwa, które w rzeczy samej 
staje silę coraz większem. 

Radzca krajowy Kratz referował o 
funduszach towiarzystwa, które stadą si~ 
co'raz większemi i rokują pomyślne wido:~ 
ki n.a przyszłosć. Ostmarkenferaj!n posia
da 5 stypendyów na rozmaite cele, w tern 
znajduje się fundusz Wittinga, niezatarte\ 
pamięci nadburmistrz.a Poznan!ia. Dwa 
Jnowe fundusze zostaną utworzone. Roz
wodził się o tern znany radzoa: Wa~gner z 
Berlina, autor antypolskiej broszury. Wy 
wiody jego mialy być nader interesujące, 
ale wi<lotznie nie przeznaczone dla szer
szej public?Jności, gdyż oficyal111ie spra\vO
zdanie Pomija ie milczeniem. 

Rad!zca Schoultz z Berlina poruszy! 
sprawę „skarbu dla kresów wschodnich", 
który niestety dotąd się nie powiększa., 
ponieważ nie doznaje należytegp poparcia 
ze strony grup miejsoowych. Po wygl·<Y
szeniu J)Owyższych referatów zajmowa110 
się zmianą organizacyi, Aby la1twiej' i 
pewiniej rozwiązać zadania przyszłości po
Jeoono grupom miejsclOłWym w olrolica.:h 
czysto' niemieckich tworzyć zwiąZiki kraja~ 
we, reprezentowane w glówtnym zarzą,<lzią 
przez swych prezesów1. ·W dzielnicach 
polskich natomiast wszystkie grupy miej
scowe mają utworzyć związki powiato
we pod przewodnictwem wyibieranych 
prezesów. ·Wniosek ten przyjęto. 

Joonoglośnie przeszedł następjnie wnh 
sek gilównego zarządu następującej treśd: 
Zebr.ani wyrażają na1dzieję, iż król. rząd 
dotrzym;i przyrzeczenia i jak najprędzej 
przedtdży projekt prawny, wedl.ug które
go Ina wszystkich zebrailliiach towarzystw· 
politycznych i wiecaich omawiających 
sprawy publiczne, dozwolone będzie jedy
nie używanie języka niemieckiego. 

Jednym tchem z p101wyższ.ym wnio
skiem &twierdz.omo, że „Ostmtlrkenfera.i.n" 
uwa.ża walkę na „kresach wschod,nich" jc
dlynie jalm walkę -0 dobra narodowe1 re 
trzyma się z<laloa od wszelkich spraw stron 
lliczych, ekonomicznych i wyllnaniowy ~h, 
że każdego Niemca bez względu na wy
znanie i przekonania polityczne uważa, za 
sprizymierzeńca, a mianowicie chętniei 
przyjmuje do swego grona tych katoli~'
kich Niemców, którzy dążą do' wzmocnie
nia. nlemczyzny. 

P. Tiedemann z Jeziorek omawial 
szczególowo sprawę przechodzeinia dóbr 
niemieckiich w ręce polskie, skarzyl się, iż 
lnowa ustawa osadnicza nie bywa stóso-
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- Warte to najrn/niej sto' d\\l"adzieścia 
tysięcy franków, pożyczę sześćdziesiąt. 

- Pani haronowt> - rzekl notaryusz 
- będziemy mieli do p-omówlienia i mogę 
paini przyrzec, że będziesz zadowoloną ... 
Panie baronie, Pa\11, któr,y znasz Bry, bądź 
tyle uprZlejmym i wskaiż na.im Jakąś rest.au 
racyę, w której bytdby możliwem zjeść 
śniadanie. 

- Mam nadzieję, pani barooowa: uczy 
ni ruam zaszczyt przyjęcia zarproszeinia -
rzekł kapitalista z głębokim ukłonem. 

Zaproszenie zostrul.o przyjęte i śnia
damie jak na wiejską restauracyę okaiza!o 
sie wcale nie zle. 

Po2ywiając potrawkę z ryby, kotlety 
i kurczęta, r,dzmo.wa sk!ierowallai się dio 
interesu. Pożyczka szeiśćdziesięciu tysię· 
c,y frajnków na pierwszą hypotekę, zostala 
zaproponowaną i zgoda 1I11aturalnie nastąpi„ 
la. Umówiono się zeiść nazadutrz. '-V. biu
rze notaryusza. Ten ostatmi wraz z 
swym klientem odjechal d·o P,aryża. 

Bawnowar z syinem powrócili <l:o willi. 
Paini de Oarennes, widzą-c si~ blizka 

posiadania znacznej surny, choiala wydać 
ogrodnikowi rozkazy wz·ględettn dok)o.na;nia 
pewnych robót kioniecznych, a od.dawna 
spóźni-onych d1la braku gotowizny. 

Hierdntm bez WZiloki udał się pp mu
larza i blachairza, którym baronowa wy._ 
jaśnila, czego żąda. 

Cws szybko uplynąl. 
Dopdero około godziny szóstej wiecw

rem wraz z synem wsiedli oo Nogent dd 
pociągu, mającego ich odwieźć do Paryża, 

,Oboje byli bairdro weseli i nie spor., 
dziewali się bymajmnJej nieslycbanej no.
winy,, jakai ich oczekiwnfa na ulicy Ma
dame. 

waną, dość stanrowczor wsk.azyw1al ua ,;ią
ilY wzrost CCllY ziemi, na krytyczne po„ 
łożenie wielu niemieckich rółników, oraz 
na brak J)dc.Zuda narodowego i bezsku
teczność nacisku moralnego na sprzeda.w „ 
cz}'fków niemieckich. W końcu zaznaczył 
mówca, że państwa nie można gwailtem 
zmuszać do zastósowiania wszystkich śnod 
ków zapobiegawczych, jakie dotąd propo-
1nowano. 

Po przemówieniu p. Tiedemanna przy 
i~td ied'n.og lośnie następującą rewlucyę : 

„Ostmarkenferajn" potępta jak naj
energiczniej sprzedaż niemieckiej ziemi 
P01lakom, jako zdradę niemczyzny. .Jak
kolwiek państwo nie ma obowiązku ku
pować wszystkich ofiarowainych sobie 
wsi, to jednak „Osillnarkenferajn" spodzie
wa się po wtadzach jak na1większej prze
zdmości i przyspiesz~ial pr'i0cedury ku
pnta, aby zaPobiedz. sprzedaży Polakom. 
W interesie państwa i Rzesz,y uwaiża to
warzystwio za nieodzowną konieczn-0ść, 
aby zaprowadzono stanowcze śrtodki pra-
wne, które zapiegtyiby dalszemu przecho
<fu:ellliu ziemi w dzielnicach wsc1twidnich w 
ręce polskie. 

Przez przyjęcie tej rerolucyi upadło 
bardzo wiele w.niosków poszczególnychi 
grup miejsc·owych, przedłożonych w tej 
samej sprawie. Z innych punktóWI po
rządku dztiennego zaslugujc na · uwagę 
Winiosek wydziailu ślązikiego żądający d'.),_. 
datków pemsyjnych, tzw. „Osrtmarkenzu
lage" dla nauczycieli szkól Judowyo'h na 
O. Slązku, który ()tzywiście jednogł·ośnie 
przyjęto. 

W dyskusyi omawiano jesz.cze postę
powanie wielu urzędników w walce niem-, 
czyZ111y z Polakami, nie<llostatec21ny kredyt 
w malych miastach, wadliw1J.ść podręczni
ków historyi powszechnej w szkofa.ch i 
wiele innych spraw, które poleoono zba
dać gilównemu l.larządiQ'\l.U. 

Pro gra ;:1 Witf ego. 
Prezydctnt ministrów rosyjskJich Wit

te przedłożył carowi sprawozdanie, które
go treść podaliśmy już ·W a•rtykule. „Prze
l·om w Rosyi". Dosłownie owo sprawo
zdanie, n1a którem car napisa:t, że ma być 
drogowskazem, brzmi, jak ruastępuje: 

„Wasza cesarska mość raczyi.l' mi p-0-
dać kiernjące zas:idy rządu z uwzględnie
niem obecnego stanu w l(osyi. Ruch spo 
leczeństw.a rosyjskiego mie jest następ
stwem przejściowej waid!Iiwp'śd porządku 
społecznego i systemu rządowego albo na 
stępstwem zorganizowanej akcyi skraj
nych. żywiolów, lecz ma pmrod IO wiele 
głębszy i ma Początek w za!k:lóceniu ró
wnowagi pomiędzy monaJ.nymi interesami 
a zewn.ętrznemi formami życiai myślącego 
społeczeństwa. Rosya dąży do praw uia 

podstawie wolaości obywatelskiej. - Pier
WtSZe zadanie rządu polega na tern, aby 
wszystkie wiarunki wplności obywateli-

XIII. 
Powróćmy teraz do pana de Challins. 

wc}Wdzącego dlo salonu swej ciotki, podL 
czas gdy służący pnszedł uprzedzić panm~ 
do tow:arzystwa, mówiąc, że krewn~ pani 
barqnowe.i życzy siobie ją widzieć. 

Ga:bryela znajdowala się ,w swoim 
pokoju, haftując na kanwde, kiedy posly
szallai dyskretne pukanie dlo dTZWi. 

- Proszę wejść... - rzekła. 
Służący wszedif. 
- Czy pani baronowa p.owróciła 

zapytała mJloda <kliewczyna. 
- Jeszcze nie J)'alni... 
- O cóż więc chodlzi ?.„ 

- Siostrzeniec pani baronowej ... przy-
szedl ją odwiedzić.„ Nie zastawszy ciotki 
w domu, chciałby zia1pytać, czy pani nie 
wie, gdzie się ,znajduje pani ba-ronbwa, i 
czy prędlko powróci. 

,Ga'bryela zadrżałrai. 
Te st,o.wa: s!io'strze111iec pani bairono

wej, uderzyły ją i wzmszyty~ lecz wie
dząc, że Raul jest uwięziony, nie przypu
szczał!a, ażeby to o nim byifa mowa. Pra
wdopodlobnie pani de Garennes innych 
miał.a jeszcze siostrzeńców. 

- Prosiłeś tego pana oo salonu? 
zapytala ml-Od.la diziewczyna. 

- Tak jest pani. 
- To dobrze, zaraz przyjdę. 
Służący wyszed1. 
Rzuciwszy wzr.o'kiem na SW10·ie ubr'1'

nie, Gabryela skierowala się ku drzwiom 
salonu. 

Idąc myślała. 
- Co to za siostrzeniec pani de Ga

rennes, o którym nigdy nie słyszalam? 
W tej samej chwili wzruszenie bez wi

docznej przyczyny i nad którem nie umia-

skiej przeprowadzić przed sankcy:ą Przei , 
lclumę na drodze normalnej ust.a~. 
ciej pracy - tak s.artlQ kwestye tlotyc~ 
równouprawnienia ·wszystkich obytwatcfi 
rosyjskich bez różnicy wyznania i nal'Odb.. 
wości. Dalszym problematem jest ustuc>. 
Wienie norm ustawodawczy.eh d:lai Zabez~ 
pieczenia dobrodziejstw wolności ohYJli. 
te.lskiej, politycznej, ekonomicznej, przeg co 
ma być osiągniętem dobro mas ludowy~ 
z 1Jastrzeżeniem praw przynależnych Pli~ 
stwu cy.wilizowanemu. Urzeczywistnieate 
iych celów ITTie powinno jednakże natm. 
miast nastąpić, gdyż żaden rząd nie bJfby 
w możności od razu 135 milionów ludli z 
rozleglą administracyą, uczynić zdolnf'1'J 
dla przyjęcia w.ofaości. 

Jest więc konieczmem, aby rz~ pe. 
siadał sklad jedlnolity i panow1ała •iedlaśt 
w jego celach. Jest tedy kcmiec.znem ttt
rać się, aby na1jważnieisze czynniki w 
prnktyoe byly przyprowadz.one, jest ko.. 
niecznem drać dowód szczero-ści i u~ ·i
wych zamiarów-. Rząd musi się wstrit
mać od wsze.Jkiego mięsza111ia się do wybo_ 
rów do· Dumy i dążyć szczerze db Pr!e. 
prowadzenia ukazu z 25 grudniai 190{ 
Rząd powinien utrzymać poiwaigę d•y 
i zaufanie w pracę a nie zwatlcz.ać jej 
ucihwat ia'k dlugo. ooe nie oddalają, słę 
od historyczn.ej wielkości RoaJi. 
Rząd powinien zespolić się z m~ 
wielkiej większości społeczeństwa aJ nie- z 
glośnem echem posz.czególn.ych zbyt ci~. 
sto się zmieniających gmp1. 

W szczególności musi ibyć przepr0t'ł/a. 
dzoną reforma. Raid!y plaństwa ina podata
waich zasadtniczych! prai\vai WY'borczep. 
Sądzę, że czynn()lści rządu opierać sie '6-
w~nny na następujących podstaiwadt: 

1) Szczerość i uczciw.:>ść przy !}rzc. 
prowad·zaniu zasady wolności obywatełł i 
ustanowienia gwaina.n.cyi tej wolności. 

2) Dążenie do z1niesienia usta,w wyj-t
kowych. 

3) Zgodno.ść dziajlania1 wszystkidt tr· 
gajnów rządu. 

4) Zniesienie represaJiów, zwróconoyd 
przeciw czy.nom, które nie zagra:żiaią bez· 
pieczeństwu państwa i sppfoczeństwia. 

5) Opozycya: przeciw wszystkim dca 
laniom, które zagraża.ją bezpieczeństwu 
pań1stwa i spoleczJeństwa, a mianowicie Ił 
podstawie ustaw i moralnej zgody z ro&łl,
mną większością społeczeństwa. Tl'fle. 
ba mieć faufainie do taktu p0lityctle· 
go społeczeństwa rosyiskiegp, p°'niewti 
jest wyklucz.onem, aby pragnęło ono a!llr
chii, która - nie mówiąc już o wszystk!ci 
okropnościach walki - przyniosłaby 1.r 

sobą niebezpieczeńst\VIO rozpadu państwa. 

Ziemie polskie. 
~ 1~rn6 ,,,~achodni(l.il Warmii i Maat 

l Starogard.a donoszą: W miejscowolci 
którą przechrncooo na .,Polodersee", świ~ 
protestantyzm nową zdobycz. Oto we wton* 

la zap.aoo':'fać, spowodowało· bicie jej ser, 
ca. 

W ch'Wili kied1y kłlad'ła rękę; na klam~e 
dtzwi, uczula jakby rodzaj Dmdllen.ial. 

- Cóż t01 się ze mną dzieje? - p,Uć 
się siebie poczęla. Zkąd to pomieszanle? 
Zdawatoby się, że jakaś wielka rad.Pść •a 
mnie spotkać, lub jakieś 1nieszczęście tlli 
zagraża? ... 

Zmuszając się niemal, ·r~acisnęł'a klaJI· 
kę, Drzwi się odemknęly. 

Raul de Challins stal przy oknie i ei
trzal na dziedziniec, tym spoS<Jlbem byl od· 
wrócony do drzwi pleciami. 

Postyszawszy oitwierające się drz'łli· 
odwrócił się nagle i Zlllalazl się w .dbecllO
ści Gabryeli. 

Oboje razem wydali okrzyk ~dlzi-wi~
Ria i radości. 

Wzmszona do glębi duszy tern z.Jawft: 
11-iet11 się ukochanego tak niespodzi~· 
nem, młoda dZliewczyna onieprzytJOlm!1.l 1 
nadlmiaru szczęścia zmus~oną bylla oprzeć 
się o drzwiach. 

Raul stal nieruchomy, jakby zamiam0• 

ny w po'sąg, z wyciągniętemi rękialni. 
OOOie milcząc tak stali, drżący, p0te: 

rając się wzajem oczami, lecz. nie z~l 
słowa wymówić_ 

Raul pierwszy zaipranował nad s.Qb~ 
- Gabryel-0 moj.a ukochanin'!. .. vtf· 

szeptal, rzucając się ku mloded dziewcZt 
nie;, która padla w jego objęcia prawie bC 
przytomności. . r 

Raul przycisnął ją oo serca l dkrY 
pocałunkami czolio i włosy. 

(Ciąg dadsz:y naistĄpi). 



'>-t paż<lzierri:.ka o<lbyla ~ilę uroczystość: poświr:-
' ~a 11-0wego protestanckiego zooru, wybud-n

"C"aOego prlez komisyę koloruz.acyjną. Z oka
~ tak ważnej pozjeżdżaty sic: też glówne pod
pory protestantyzmu w Prusa.eh Królewskich. 
f)yl radca konsystoryalny dr. Meyer, Jeneralny 
aperintendent z Gdańska Doblin, landrat Tru
słedt z Kościerzyny i mzmaki radcy. Po uro
esystooci kościelnej nastąpila ucz.ta, w której 
~noszono toasty na cześć krzewicieli niemczy
MIY· Pastor nowego zboru p~f na pomyślnośc 
kamisyi kolonizacyjnej, wyższy ra<lzca Ganse „ Poznania podnióst, że komisya kolonizacyjna 
wdaje chęunie z.bory, bo one są roz
.ad111ikami niemczyzny, superinten<lent pir na 
1>omyślność kolonist6w i na szczerą przyjaźń 
i •imi·. 

Oto nowy dow.ód, że z kolonizacyą wali się 
4lr?iwiami i OJknami protestantyzm. Kto więc 
ziemię sprzedaje kolonizacyi, ten jest kiepskim ł 
lichym katoli'kiem, bo pomaga do szerzenia się 
i1frołes tan tyzmu. 

Panowie ministrowie twierdzą wciąż, że to 
• nieprawda, jakoby nas miał być szerzony pro

te!mntyzm. Jeżeli tak rzeczywiście myślą, to 
powinni pou'CZYĆ rozmaitych panów, aby SW\lje 
;n1yś-łi o protestantyzmie dla siebie schowali i 
~X~no ich nic wypowiadaN, bo zadają kfam sto
""°om swych przefożonych. 

F e 1 p li n. Zmarl, opatrzony Sakrameu
ttami śś„ w tutejszym domu chorych św. Józefa 
Jnnrarz Ludwik Lisewski z Rożentala, wskutek. 
meM:częśliwego wypadku spowodowanego za
Jamaniem się rusztowania na budowli koleio
''fłOj ""-' przeszlym tygodniu. 

Z Wiei. Kr Poznanskiego. 
Folttań. Teg(Jroczny sejmik Spólek - jak 

.czytamy w „Por. dla Sp." - nie odbędzie się 
._reale. 

Gniezno. Polski magnat pod opieką pru
.slii:ic~o wojska. W ostatnim czasie, pisze 
,.Lt>ch". musieliśmy kilkakrotnie donosić o PO.· 
:iar.h::h w d!::>hrach hr. Ponil1skiego w Wrześni. 
Nie ulega wątpliwości, ie podlożone one. zostaly 
fl'Je zemsty i dla tego z naszego stanowiska po
tępić musimy stanowczo taki podly ~zyn. Z 
iina~iej strony jednak podlug na~~y~h 111!Jnna
cJi winnym jest sam p. hr. Ponmsk~. k~ory po 
dawnemu uważa ludzi za by,ą1o robocze .1 odp~
\\'riednio ich traktuie. Nie dziw przeto, ze takie 
1 ... nstępowanie wywoJuje zemstę. Dawrniei :ta 
cz.a~ów ojca :obecnego wlaściciela dóbr wrze
~iń!kich takie rzeczy się nie dzialy .. Ob~hOO,z1l 
oa l!ię bowiem z ludźmi jak nal.ei,y 1 um1al 1~~ 
odróżnić od bydła. To też ludzie go szanowall 

do Jziś z szacunkiem o nim wspominają. Rósl 
też majątek, <lóbr nie potrzeba bylo sprzeda
"' :::ć. i owszem były kapita1y. Dziiś 'Y~yst~ 
si~ zmienilo. Z świetnej fortUI1Y wllaśc1\.v'.e tyt
ko strzępy pozostaly. a jasny pan hrabi~ tak 

. Ił~ z ludźmi obchodz.i, ie luny J?ożarne az na
ibyt często świeca, nad Wrześu:ą, powodowa· 
ne przez ludzi, k~órzy ~s~czą się za krz)'.W~Y 
.swoje. To też nie 'Zadzrw1a nas wcale wiadv
mość, rozgtoszona przez ha.katYsty~zne gaz~tv, 
7.e pan z panóv..-. pot(}mek magnatow po!sk1~h, 
~trze-żony jest W SWYJ? palacu przez 12 zol~le
rzy pruskich z podof!ccre~ na czele. ;:-- l ra~ 
"fldZiwY zaszczyt dla polsk~e~o „p~na! Alec 
łli• dziwimy się, bo pan hrab~a. o h1storycznem 
nazwisku. znanem „zaszczytme · z c~asów. roz
biorów Polski, uwaial sol:l'ie. widoczme takze za 
za!~zvt sprz.edać na kolomzacyą aż. trzy ma.
iątki i to Dominowo, Orzesz.kowo •l .sz~abkl. 
Oby dalszy ciąg tei smutnej dz1afalnośc1 1he na-
$•vil! 

Ze Ślązka czyli Starej Polskł„ 
f\atowice. Jak d-t>11-0szą niemieck1ie gazety 

r,dhc;dą się w prz.ysziym roku manewry ce
iarskie na ślązku dla korpusu VI. W mane
wrach brać będą udział jeszcze pono dwa kor~ , •• „. . k' 

)(ról. Huta. Starszy cechu rz~?,11<c 1ego 
fHinik Wyrwas spowodowal rzeźników, któ
ray otrzymują nierogaaizne z Sosn01Wca, aże~y 
JJOd'czas trwan;a rozruchów w Soon01WcU me 
podwyższyli ceny na wieprzowinę. 

Głogówek. W czwartek przecha~zaXa sie 
robotnica Kot nad brzegiem Osohl'ogi.. Prz.v
tem poślizgnęła się, wpadfa do wody 1 utopiła 
~ ~-

Z jnnycb dzielnie Polski 
Doniosłe wypadki we Warszawie. 
Na sali filhanoonii warszawskiej od

byJ się wiec, w którym uczestniczyli re
wezeintanci wszystkich stmrmictw, począ
wszy od ugodowców a skończywszy n3 
żyoowiskim Bundzie i P. P. S. Ogólcm 
brało udział w wiecu 4500 osób. Porządku 
rnie zaklóoono. Późniym wieczorem co
fnięto patrole woisoklOWe z ulic. W teru. 
trach nie grano wczoraj na znak żatoby 
oo ofiarach d!nia o'negdajs.zego. Na życze
nie adlw10katów sądy byly wczoraj zam
knjęte. Tak samo zamknięte byly banki i 
,gielda. Ruch w calem m4eście ustal. 
Wcrorajsze pisma wiecwrne, jak ghosi te
leigram, protestu.ją .przeciw onegdajszej 
rzezi. Związek adwokatów wystos:owa~ 
'Protest do hr. Wittcgo', pokryty pod1p1sami 
·wybitnych osobistości. 

Z Warsza\vy oodeszta dalej wieść, ie 
lll\\'{)rzyt ~ię tam komitet narodowy, sk!a
'(iają,cy się z reprezenta1ntów wszrystk1ch 
\\'arstw. Komitet dwunastu objął kieru
WnichvlQ cafego narod{)\vego. ruchu. 

Profesorzy uniwersytetu warszaw-
skiego oglaszają pismo, w którcm odpol
szczenie uniwersytetu i gimnazyów uw.a
ża.ią za jedyny środlek przywrócenia w 
ł<rólestwie toormalI11Ych stosunków szkol
ny~h. 

Wieczorem ko.zacy strzelali do' tlumu 
de.monstrantów. Zastrzelili Jednego ucz-

nia: i zranili 20 osób. Szpitale prze.pełnio
ne są rannymi. 

Wiadomości ze świata. 
Nowe nieszczęście na kolei niemieckiej. 

Na dWlOrcu Gevelsbergrtlaufe odjechał 
bez rozkazu pośpieszny pociąg towamwy. 
Zwrotnica źle była nastawiona, z którego 
to Powodu pociąg najechał na wag<m tO!
warowy stojący na kof1cu tom niartwegp. 
Wag-0n ów wbił się w lo'komty;\\.·ę, która 
byla odwrócona i zabił kieroWJlika 1-0k()I.. 
motywy i palacza. Obydwaj zabici ,)Q„ 

c/hoozili z ttagen we Westfalii. 
Skutki podróży Loubeta do Hiszpanii. 

Z Madrytu donoszą, że w kołach urzę
do'wych obiega pogloska o upe'łnormou11ie
niu ambasadora hiszpańskieg-o w Paryżu 
do zawa1rcia traktatu lrnindl-o\,·ego hiszpa11-
skp-francuskiego. 

z reinv\łi stron. 
B-0chum. Górnik Bo.gmniX Polko;ws.ki z 

\Verne podczas strcjku p01Wietlziat do pewne
go tamistrejka: Czekaj, jak pójdziesz do pracy 
to ci uszy ·oberznę! Za to skazat go sąd na 
dwa mie~iące wtięziooia. 

Hag:en. Na dworcu Gcvelsberg-łfause zde
rzyly się pocią~i z powo<lu falszywego nasta
wienia zwrotnicy. Kierownik lokomotywy i 
palacz zostali zabici. 

Rodaków prosimy. aby dziś. przy niedzieli 
rozszerzali „Wiarusa Polskiego" wśród znajo-
mych. · · 

Essen. Zderzyly !'ię tu dwa wozy knlei 
elektrycznei. Wóz się zaparn. Po<lróinym nic 
się nie staf o. 

Altenessen. Zgorzala tu piekarnia piekarza 
Lan~hoff. 

l(olonia. \V jednej z fahryk tuteis.zych 
wszczal się pożar z p()WOLhl wybuchu kwasu 
terpentynowego. Dwaj mlodzi r10.botnicy od
nieśli śmiertelne rany. 

Bottroo. Górnik Jakób LesZiniows.ki zo
sfal napadn'.ęty przez górnika Aug. Dudę, i 
śmiert-elnie poraniony. 

Od Ekspedycyi. 
r. R. S. Kartę oddaliśmy ie<lnemu z na

szych polskich przemyslowców. który Panu 
bliższe szczególy poda l ;stownlie. 

W KLASZTORZE W BOCHUM 
odprawiać się będzie 

TRZYDNIOWY ODPUST DLA KANONl
Z i\CYI SW. BRACISZKA 

GERAR.DA MAJELLI. 
W niedzielę, 12 listopada będą ci~hc 

msze śv.r. o 5, %6, 6, }~7. 7 i o Il. O 8 
7aś będzie Suma odprawiona przez Naj
przew. ks. biskupa sufragajna z Paderbor
nu. 

, Kazania. będą: njemieckie o g:odz. 5 i 
8 po pol.. ostatnie wypowie ks. biskup. 

Polskie kazanie o god'Z. Yi 12 jak zwy
czajnie. 

W poniedziałek i wtorek 13 i 14 listo
pada: Rano o godz. 9: U roczystai Suma 
z 1niemieickiem kaizaniem, a dmgie niemiec
kie kaza\nie na wieczór o godz. 8. 

Polskie kazania będą -przez obydrwa 
<lni popoi. o godz. 5. 

Uwaga: 1. Po każdem kazaniu pocało
wanie relikwii św. Gerarda. 2. Odpust zu~ 
pel·ny Po godnej Komunii św. przez wszy
stkie 3 dni. 3. 'Raz na dlzień 100 dni od
pustu za pobożne icdwiedzemie kościoła 
kla sz:tornego. 

Do tego naibożeństwa. zapraisza uprzej
mie wszystkich Pl()laków i Po.Iki z miasta 
i okolicy 

Klasztor OO. Redemptorystów. 

PodlobaJo sie Panu Bogu zabrać z teio 
świata dziś o !{odz. 2 po pot. moją kochaną żo
nę, naszą, matke i siostrę 

śp. TEOFILĘ TOMASZEWSKĄ, 
ur. Weinarska 

w 40 roku życia i to skutktiem zapalenia p.l~c 
opatrzoną Sakramentami św. na drogę wie-
czności. . 

O poboż.ne westchnienie 7,.a dusze zmarle.i 
p1'1Qsi w smutku pO!{rążony mąż • 

fr. Tomaszewska 
z dziećmi 

Ueckend<>ri, dnia 2. 11. 05. 
P09:rzeb odbcdzf.c się w niedzielę 5 b. m. 

po pol. o godz. 3 z domu żaloby, Ueckendor
ferstr. nr. 95. --

Towarzystwo św. Stanisława w Herne. . 
Donoszę szan. Tow., które już zaproszenia 

od nas odebraly, ażeby byly laskawe na r?cz
nicę przybyć, to jest na 19 listopada. PrzyJmO-: 
wa11ie towarzystw o godz. 20 po pol. na sah 
łlolzhausen, a przedtem ,u p. Nussb~uma. O 
~odz. 4 po pot. nabożenstwo pQlsk1e, pote!n 
koncert i teatr. Donos.ze szan. Rodakom. ze 
zabawa. będzie zamknięta, więc tylko czlon
kowie mogą ~dzi~ brać. Prz.et? p~oszę sza~ . 
Rodaków, o ile n1~ są czlon~any. azeby przJ
szli na zebranie się dać zapisac. 
(3) Zamtd. 

Towarzystwo św. Jana Chrzc. w Ueckendorlie. 
NinieJszem uwiadamiam -szan. Rooaków. 

czlonków Tow. św. Jana Chru::. w Uecken
doriie, iż :rasnela na wieki żona naszego gorli
wego czlonka fr. Tenna.szewskiego 

śp. TEOFILA, 
nr. Weinarska. Pogrzeb odbędzie sie w n:e
dziele 5 listopada po poi. o !{odz. 3 z domu ża
loby, ulica Ueckendorferstr. nr. 95. Czlonkó'\ 1 

prosze, aby zechcieli się zebrać ~odzine prędzej 
w czapkach •i oznakach na sali pOSliedzefl. O 
liczny u dziar uprasza ( 1) 

Fr. l(olpackł, prze w . 

Bacznośćt BRUCHt Baczność! 
Wszystkie listy oznajmienia itd„ dotyczące 

Tow. św. Michała w Recklin2b-Siid (Bruch) 
uprasza się nadsyfać pod adresem: Stan:sław 
Tomczak, przew .• Koloniestr. nr. 32, alb(> Jan 
K<merski, sekr., Grullbadstr. nr. 18., Recklini:i;h.
Siid. Zarząd. (1) 

Towarzystwo R:imn. „Sokół" w Gerthe 
donosi swvm druhom, że zebranie odbędzie się 
dnia 5 listopada, zaraz po wielk1iem nabO'.lcń
stwie. Liczny udzial druhów pożądany. Go-
ście mile widziani. CzoJ:em! Wydzrał. 

Towarzystwo św. Stanisława w Herne. 
Donoszę sza~1. cztonkom, ii zebranie odbę. 

dzie się 5 h. m. p0 pal. o godz. 3 na górnej sali 
poStie<lzeń . Zarząd. 

Uwaga. Walne zebranie odbędzie się do
piero po naszej rocznicy, to jest 26 listopada. 
(1) Zarząd. 

Pośpiech . 
Baczonść naczelnicy okr~2u X. 

Wz:ywa Silę wszystkich na\:zelników", aby 
przybyli punktualnie do W anne I do lokalu p 
Homburga, dnia 5 listopada bm. o godz. 11 

przed poJ. w celu wypelnienia formularza 
związkowego. Czoiem ! ( 1) 

Siudziński, nacz. okr. X. 

B.aczn-0ść Parafianie Kobierscy p. l(rotoszynem ! 
Oznajmiam wam, iż dnia 12 listopada ~1 

godlz. 3 po po.fudniu o<lbę<lzie się narada u p. 
Unterschemann w Wanne. Prosze wszystkich 
Parafian, by kaidy siię stawil, ponieważ becta 
ważne sprawy do zalatwienia, S?;<lzie ma chorą
S?;iew być zamówiona i w jakiej cenie. Do tego 
czasu mamy 425 marek zebrany~h. a chcemy 
chorągiew odpowiednią sprawić, to jeszcze 

mamy wtielki nied/obór. Przeto proszę wszy. 
stkich Parafian. aby się nie pozwolili wyprze
dztić innym parafianom. Skfa.dki można poslal~ 
pod adresem: Stanisław Mazajczyk, fssen-
West, Holsterhauserstr. 12. (70) 

Za kQmitet St. Mazajczyk. 

Towarz. św. Jana Chrzc. w Haspe. 
W niedziele 5 bm. odbędzie sfę w lokallf 

p. Dorl0chtera, Vórderstr., o S?;od7- 4 po poi. 
zebranie. Tak c-Llonków; jak i wszystkich iJl
nych Rodaków o liczny udział prosimy, P<>
nieważ przyjdą \\ ażnc sprawy pod obrady. 

Zarząd. 

Tew. lot •• .Zaoda" w Bruckhausen 
dano~ uprttimie, 1± dnia 12 listopada rb. urzą
tka pierwsz~ rocznicę paląc~ z teatrom i 
);(them na sali R. Brinka .w Bru~khauae.a. 
• rem. 4 po pal, przyjmo~·ame bratnich t<nn.
rzysf ~. Cv.Jonkowie l)lac~ wst(pncgo 50 fea .• 
2'.eflcie 75 f enygów 19 ntelł nse1n. przy kame 
1 R1arkę. (n) 
W.rłk, JHczes. Tomaszewski, sekr. 

WIEC „Z.JEDN. ZAW. POL." w BRUCHU 
o-Obędzie się w niedziele <lnia 5 listopada w lo
kalu p. Kuchema 'PO poi. o godz. 4. Na porząd
ku dziennym: Nowe prawo górnicze. Obór 
kandydatów do wydziaiów robotniczych. Wa
żne spraWY. 
Spodziewamy się. iż Rodacy liczny udzial we
zmą w wiecu i zaprotestują przeciw nowemu 
pra\\'u, które na niekorzyść zostało wydane. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

WIELKI WIEC W HUCKARDE 
<Jdbedzie się w niedzielę dnia 5 listopada. o 
godzinie 11~ przed Poł. w dlOllnu wdowy 
Schneider, zaraz przy kościele karolickłm. 
Będzie obór ka1ndydatów do wydzia~u gór
niczego i pod Q!brady przyjdzie nowe pra:
wo górnicze. Uprasza się druhów, aby się 
jak najliczniej stawili z okolicy łluckarde 
Dorstfeld, Do'rtmund itd. 

„ZJednoczenie zawodowe potslde" . 

WIEC W BISMARK 
w sprawie wyborów kościelnych odbędzie 
się w niedzielę, dnia 5 listopada o godz. 6 
po poł. O liczny udział uprasza 
ZWIĄZEK POLAKOW W NIEMCZEClł 

.WIEC W HUELLEN 
~v spraJWie wybo'rów kościelnych odbędzie 
się w niedzielę, dnia 5 listopada o ~z. -4 
po poq, w sali p. Hagemanna., ul. Wainner
str. O liczny udział wszystkich par:afi:t• 
polskich z ttiillen uprasza się. (2) 

Poszukuję od i2 listopada 
w pobliżu drukarni „Wiarusa; P'lolskiego·' 
sta:ncyi. Oferty pod lit A. S. do .,Wiaru
sa Polskiego". (63) 

••••••••••••••• tł Ila odpłatę. Ila odpłatę. = Dom. zakup a • 

: m · bli, maszyndog owt· · 1a • 
a i pościeli • 

= 17 pry u: v~:r:;trasse f 7 = 
• Jlłmo myeh tnnleh eeo • 
• otr~yma każdf lkupupujący przy zakupnie • 

.~ ;_I _1'ł_e_h-=-J_·i ______ l=-=--=-o~_an:~i_s-=_k-=_-=.1 i 
• Po!ieieli • 

• 1 Kanap Szafek do blellznr 1 • · = od sa marek począwszr = 
• ~~-'lustro darmo. ~~i• • • X Za gotóWkę i na odpłatę. ac 
• HERM'E. • 
X Ullea Ton der Heydtstras,..e nr. 17. • „ Na odpłatę. Na odpłatę, „ (56) •••• •••~•• •••• 
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a. Na. ka.tdym przedmiocie jeit cena. wyprzedaty na zewuętrznej stronie etykiety jMnym ołówkiem zaznaczona. 

1brania dla rn~ żrzyza 
i paletoty 

zaddwłająeo tanto. 

S1amozy na fartuchy 
materye drukowane na 

!-Ulmie tylko 49 feny~ó w. 

Konf ekcya damska 
po części p) polo ie <l tsch

f.2".l' s )Wrj reny. 

Partya ochraniaczy ścian 
z nap i ~arii i obrazkami tylko 

28 fenygów. 

Partya najlepszej weł1y 
z gwiazdk~ lo lotów tylko 48 

fenygów. 

Znpełn~ wrprż~daż 
:r. powodu zwinięcia mego interesu ' 

B O C H U M, 18. Obere-Marktstrasse nr. 18. 
rozpocznie sią w sobotę o godzinie 10 rano. 

GebrUder Lówenstein. 
Sukienki dla dzieci Kołnierze kożuchowe 

ha.rdzo tanio. 
-·. -~, 

S.zanowuym Hotlakom z \Vunne i okolicy poduj.ą 
do wiadomości, iż r. dniem pierwszego października 
otwornylum , ~ 

· nię st o·e ła ublere.- ;~i 

Ubrania dla chłopców 
i paletoty 

niżej wal'toiei. 

Garderoba 
M- do robotr ~ 
po crn1ch bajecznie tanich. 

Ubrania dla chłopców 
i paletoty 

allzwyeza.i ta tio. 

1 • ż .,rj ,inl1t Fci1 d1 e. v.Pr.dkicb znw< i{,w la a e u z 
damskich · dzieoięopob 

dobrze i tanio = im z m · ~·eh ta.~cł1 ccuacl1 
nahy\l\'aĆ moś·rn, w alił.d.ri 3 firmy 

Ile J. Cohen, 
Fab1ik stn sse 1 r .94. 

Ubrania 
dla.mężczyzn i eblopeów 

każdego kroju i roboty 
= == epl'zedaje najtanieJ === 

Herm. Cohen, 
Ruhrort, Fabriksti asse nr. 

Wiązarki 

podług najno.'v~zej mody. 
Ceny umiarkowane. IJ!!lługa r1:etelna. ! 

O łaskawe poparcie mego przccl>1iąwzięcia upr.t
szam wsr.ystkie Hodac·,r,ki z Wannc i okolicy. (l-t1) 

Pelagia Ofierzyńska 
w Wanne, ul. Karóla (Karlstr.) la . 

--- dostarcza =-=--

Herm. Col1en, 
RJhrort Fabrikst1asse nr. 4:') . 

z p olskimi naplllami i ta
nio poleca ,,WIARUS 
POLSKI" w Bochum. a a 

Kilku krawców C H L O P C A 
na duże sztuki i stale zatrudnienie poiszu- liczącego 15, 16 lub 17 lat w 111iaukę dosko- I 
kuje l64) nałego krawiectwa przyjmie (62) 

A. POWALOWSl(I, Bochum, A. POWALOWSl(I w Bochum, 
ul. Alleestr 13. ul. Alleestr. 13. 

(71) 

~ krawiec polski ~ 

Albrechtstr. 27 w B1uckhausen ul. Albrechta 27, 
=============== wykonywa =============== 

Paleto ty 
dla mężezyzn i ehłopeów 

w największym wyborze 

Herm. Cohen, 
Fabrikstras•e nr. 

PanującJ brak mięsa i nadzwyczajne podniesienie ~en kflI1iecznych w gospodarsfwie ar
tykułów ży"ll·noiei wsprawia ojca rodziny i troskliwą gospodynią wielkie kłopoty. Bały zai•obek 
tygodniowy albo pensya miesięczna urzędnika wystarcza tyl ko o tyle aby swe ciało mógł utrzy1rnać, 

a~eby mógł swe służbowe obo~ iązki wypełnić, Komorne jest t~k wielkie, że nawet najoszczę~ niej szy 
człovvielr nie może tyle oszczędzić. aby mógł tnkże sprzęty gospodarc.zc [u.zupełnie i nową garde
robę itd. sobie sprawić. Spr.zęty gospodarcze i przyodziewek są tak samo konieczne do utrzy
ma.nia gospodarstwa, jak mięso i chleb na stół. Niech zatem każdy uważa na te słowa: 

Nie tylko bogatemu, każdemu uczciwemu należy się kredyt! 
W razie potrzeby proszę się zwrócić z ,r,aufoniem do mego starego, w Herne bardzo renomo

wanego domu kredytowego towarów ł mebli. Udzielam kredytu pad możliwie najłatwiejszy
mi warunkami odpłaty. Główny oddział mego olbrzymiego interesu jest dostawa dobrych 

:; . ' „ • :-- I . . „ - ~ - ~ •• 

I 

(55) 

Moją zasadą w przeciwieństwie do podobnych interesów - jest prowadzenie 
beznagannego towaru, za którego dobroć daj~ każdą żądaną gwarancyę. 

Jestem najzupełniej przekonany, że przy moim wielkim wybor.rn, każdy .7:ostanie 

„Zum Bergmann", w Herne 
ni. Dworcowa 45 • Bahnhorstr. ':15, 

narożnik ul. Rowej Ecke Neustr. 

• za d'Aik, aaklad ! redakcy~ od P-OWtedzła!ny A u to o i B r c j ski w Bo-cllum. - NakfAdem i czciouk:imi· Wydawnictwa „Wta rusa Po.Tskfe20·· w B3Clntm.' 

, • r 



BocU1ł:łm1 poniedziałek fi„ • 

Codzienne pismo ludowe dla Polaków oa obczyźnie, poiwięcoac tświacie oraz sprawom narodowym. politycznym i zarobkowy 

-----------------------------------------~--~---------------------------------------------------------------------------------------------WY_cbo~il codziennie z W'Yłątłdern dni poświątecmych 
Pr~ta kwartalna na poc21Qłe l u listfi>wyeh wYBOsi 
1 mr, 50 ioo .• a z od~oszeniem do demu 1 mr. 'Z fen. 
Wiarus Pol*i" zapisany jest w cenniku pocztewym 

I lml; sż~ za llarc I OJczyzq I 
Za łnsetaty placi sl-ę za lllieisce ri;ądka droinew> droka 
~ zamiest:eane 1>1.'fid łnseratami 40 fłlł. K.:te 
cą.!t• D~s.3a. e1rzyllr.l rat.at. - Usty do „Wta.ru!A 
Połsk~o" lmłeay kaakować i "4ać w nich cłoilad-

„ pod znakiem „t. 1>ołnisch" nr. 128. ny adrel 2i:;e!\Hgo. R~kopt3()w ~ię aie zwraca. 

Red.akcya, Drukarnia. i Kai~amia anajduje się w ~•clmm, pn:y •licy Malthesar2ti-aae. - AdrH: „ Wia.ns Pol!ki", Boclwm. - Te le fG n u nr. 1414. 

R,odzice polscy! Uczcie dzieci swe 

m6włć, cwtać i pisać pe J>Msku! Nie Jest 

Polakłem, kte potomstwu swemu zniem

cnt się pozwell. 

RH.ruchy w Rosyi, mianowicie zwrócone 
przeciw żydom, trwają dalej. 

W Petersburgu zapa11owal wizględny 
spokój, z kraju donoszą jednaiko·wio·ż o róż
ayck starciach z wojskiem i żydami, w 
których zabito i raniono dnść znaczjnie li
czb~ osób. 

Amnestya polityczna, którą ogłosił car, je.!it 
do pewnego stopnia ograniczona. 
Uka1z carski wylicza różne kategorye 

p rzest<~pstw po.litycznych, dla1 których c-
iłoszono zupełne ulaskawienie, w inny.::h 
przypadkach zmiejszono kary znacznie. 
Amnestya obejmuje także wypadki, w· któ
rych chodzifo •O .osobę cara lub członków 
jego, ro<llziny oraz o przynależenie do taj
nych stowarzyszeń dążących do zmia„1y 
ustroju państwoW1eg10. 

Mocarstwa grożą Turcyi. 
Dziennik francuski „Matin" donosi, ż~ 

ambasad·o'rowie mocarstw w Konstantyn'.:l
polu uchwalili wobec -0porn.ej postawy rnf-
1ana w sprawie kontroli fina111sowej w Ma·· 
cedo:nii urządzić wspólną demonstracyę 
flo·ty w plo1bliżu wybrzeży Azyi MnieiszJj. 

Minister Witte pragnie ukończyć strejk 
kolejowy w Rosyi. 

Depesza z Petersburga do111osi: minister 
przyjął trzech czfonków cerntralnego komi.., 
tetu strejkoweg-0 .oraiz prezydenta. kongre
su delegatów 'kolejarzy. Upoważnil ich, 
by teleg raficznie powiadomili wszystkie 
k<Jmitcty strejkowe koleja.rzy11 że żądania 
ich zostaną spełnione. 

Finlandya domaga się praw narodowych. 
Calą Finlandyę ogarnął ruch dążący do 

samorządu naro dowegd. W Tornei u
chwa lo n·J sformować gwardyę narodową_ 
i posta r ać si ę o wolny dowóz bw'ni. Wy
brainoi \\ ydział, który spJU\\ ami w myśL 
P-Owyiższych życzeń pokieruje. . 

Z Rygi przybyła do stolicy Finliandy1 
ttelsingforsu r<:i syjsika flota wo·jenna. 

I<siążę Oboleński został następcą Pobied<l· 
noscewa. 

U rzędowo ogłaszają nominacyę · do 
tychczasdwego cztonka1 rady par1sfwa 
księcia Oholeńskiego na nadprokurat<:Jra 
świątobli\vego synodu. · 

B e r 1 i n. Przez stacye graniczne 
Prostki i Gajewo podjęto ograniczony 
ruch kolejowy z Niemiec do Rosyi. 

Żądamy ochrony pracy. 
Piszą nam: 
Mądrość n-0w1oczes1nych politykó'<V 

ekonomistów czyli kierowników gospodat"
stwa spólecznego polega przeważnie tin 
tem, że starają oni się bronić wytwórców 
kraj.owych przed konkurencyą zagrafliczn~ł. 
A więc fabrykamto·m pomagają nakladając 
cla na wyroby zagraniczine a r()lnikom 
prz.ez opłaty celne za przywoż.one .z innych 
kradów z.boże, n14kę, byd!lo i mięso. Im 
wyższe cła, tern drożej mogą sprzedawać 
fabrykanci swoje wyroby a r·o'1nicyi płody 
swej ziemi. 

Kupujący wpra\vdzie na tern tracą, 
płacąc ceiny \Vygórowane a, nawet dlo'szlo 
do tego., że np. mięsa dziś człowiek biedny 
a zwłaszcza robotnik dokupić się nie mo
że. Ale nikt o to nie pytai, bo dnożyma 
wychodizi na korzyść wielkim wfaścici~
lom dóbr, ho:dującym bydlo· i świnie a Jak 
się junkrowie zbogacą kosztem ludu pra
cującego• , to. gotorwi wysta•wić ministro\vi 
Podbielskiemu, który się opiera otwarciu. 
grainicy, pomnik za tak dzielną obroinę ,,na. 
rddmv10--niemieckiej świni", jiak to bardzo 
,,pięknie" mówią i piszą agraryusze. 

Aby upi:norować walkę przeciw bydtn 
i świniom z zagranicy, wyzyskiwacze, u
prawiający lichwę na chlebie. i mięsie, glo1-

szą,, że w pai1stwach sąsiedlnich grasują 

wśród bydla i J1ierogacizny zaraźliwe cho:
roby, więc at-warcie granicy zagrażałoby 
cennemu zdrowiu \VOló\V i wieprzów ni ć"
mieckich. 

Tę troskliwość o dobrobyt "biednych" 
gnafów i junkrów i o zdrowie czworono
gów możnaby wyrozumieć, gdyby cośkol
wiek więcej dbano' ·O· całość skóry i o ja
kie takie wyżywienie robotników a prze
dewszystkieml, gdyby pracę krajo>wych ro 
botników zabezpiecz·onl•Ji przed konku r~'). : 
cyą zagraniczną. 

Niestety, o tern nm.1ł-0 kto pomyśli. 
l(iedy p. Jan Brcjski sprawę tę P;O'ruszyl v 
parlamencie, konsern atyści i ina rodowi li
beraimvie wyli jak opętani, a co z pewnej 
strony polskiej s{)Kltkato p,, Brejskiego za 
jego wystąpienie przeciw sprowadzaniu z 
zagranicy lamistrejków, jeszcze. wszys ::y 
pamiętamy. Przedstawiono go• jako sn
cyalistę, który dba tylko o robotników. a o 
inne warstwy nie troszczy się; !nazwano 
go lichym patryotą, którego koniecznie 
zgnębić trzeba. 

Tymczasem wszystko, oo p. Breiskj 
powiedzial w parlamencie o sprowadlza.niu 
z zagranicy łamistreJ'ków każdy robotnik 
potwierdzi, bo· pytam ja, czy p. Schiltt w 
Czersku byłby się ośmielił wyrzucić 7 

pracy przeszło stu J101botmików, gdyby nie 
Telegramy'! był mógł sprowadzić łamistrejków; z za-

P et e r s b ur g. Car przyjął dymi- granicy? 
syę ministra spraw wewnętrznych Bufy. Pytam ja dalej, czy w Saksonii a mia-
li!ina, którego tymcusowym zastępcą zo. nowicie w ()!kolicy Bittcrfeldu i Mansfeldu 
stał J>-Omocnik ministeirstwa Dumowo. wyrzuconoby ro'bortmików z prncy za to, 

W ars z a w a. w częściach miasta że należą do Polskiego tQl\Varzys"wa 
zamieszkałych przez żydów zabito 7 de· lub śmieli nozmawiać z posłem polskim? 
tektywów. Pytam wreszcie, czyby baronowie 

W ie de ń. „Neue freie Presse" dor węglowi ośmielili się na wydanie rok bez
nosi. że prezydent ministrów baron wstydnych przepisów roboczych, gdyby 
Gautsch wniesie po zebraniu się rady pań- nie mieli pewno'ści, że dziesiątki tysiccY. 
stwa projekt powszechnej ustawy wybor- Wlochów, łfolendrów, Węgrów i inny.~11 
czej, przybyszów zagranicznych zaludni ko-

H et s i n g i 0 r s. Car zniósł rozpu- palnie, gdyby doprmvadzemi do <:JStatecznD-
~ządzenia wydane w ostatnich latach d~~ ści górnicy krajl{)wi, polscy i niemiec:::Y,i 
zące do zruszczenia Pinlandyi. . uciekli się do strejku? I zarn'bki w ko-

l( ł a i I> e da (Memei). w sobotę za- paLniach nie byilyby tak imarne, gdyby r.k 
lvinęły tudotąd 2 łodzie torpedowe rosyj- konkuriencya robotników zagraniczrnych , 
Skle, które zabrały około 160 paczek po- którzy po większej części są potulnymi 
cztowych. , niewolnik~mi sztyg,g_r(nv i siedzq cicho, jak 

trusie, z oba\\ry, żeby ich nie wydalono ja
ko uprzykrzonych cudzoziemców:. 

Cóż dopiero powiedzieć o robotnika~h 
ro1)l1ych! Wskutek na:pływu najrozmait . 
szych żywiołów z kof1ca świata, bo aż z 
nad Wolgi, robotnicy krajowi już się przy 
robotach rolnych utrzy1mać nie mogą, bo 
panowie placq im marnie, żywią gorzej, niż 
zliQdziei po więzieniach, a obchodlzić chcie
liby się z· :nami, jak z niewolnikami. Z te
go powoou mianowicie roibotnicy piolscy, 
tak przy;wiązani do ziemi rodzinnej, zmu
szeni są kolataić się po świecie i hen da
leko od ojczyzny szukać kawałka chleba. 

Ale nie diosyć na tern! Robotnicy za
granicztni, którzy częstokroć maij4 pier.
wszeństwo przed zorganizowian.ymi robot
nikami krajo·wymi zwJaszczai zaś przed 
Poliakami, nietylko nam odbierają pracę i 
obniiają płacę, nietylko CZYlilią nas popy,
chatdlami kapitalistów, lecz nawet 1narażają 
nas na różne chomby. Przecieri tę stra
szliwą chorobę robaków, która nasze zdro
wie marnuje na zawsze. przynieśli nam \\: 
gości!lcu przy.bysze z zagranicy. 

I dzi-wma rzecz! O niemieckie woly 
i świnie troszczy się rząd: tak dalece, że 
zamyka granicę dla ich bezpiecze1istwa, ale 
o zamknięciu granicy dla robotników z 
o.kolie zagr~micznyclh1, w których grasują 
zairaźliwe choroby, nie pomyślano do tfi 
l)Ory. 

My robotnicy Polacy z pod: zab,Jru 
pruskiegD- daiecy jesteśmy od tego, żeby
śmy mieli zazdrościć zarobku robotnikom 
zagranicznym. aJe jeżeli rządi dba .o zdro
wie bydla i świf1, to i o zdrowie robotni
ków więcej troszczyć się powinien, a jeżeli 
opieki przed kon'kureincyą zagraniczną d-0-
znaje kapital fabryczny i rolny, to my ro·
botnicy mamy również prawo żądać , żeby 
i nas broni<rno przed zagrnniczinymi larni
strejkami. 

Żądamy ochrony pracy r 
Topól'. 

Nad_ Rurą bardzo żle, na Słązku 
jeszcze goruj 

Także na k1opalniach górnoślązkid1 
zabierają ba1ron.owie kopal)l1ia:ni do' ,,WY·· 
kbn.ania" przepisów noweli górniczej 
Jak się oni do teg-0 zabierają, przekonać 
si~ można z następujących gl1osów górni
ków górnoślązkich. 

Z Mys.Jowic oglasza grono górników: 
Na tutejszej kopalni wywieszono w 

tych dlj]iach nowy porządek roboczy, k tó~ 
ry nam się at-0 li nic podO'ba. i •tie wiele z. 
nieg10 możemy zrozumieć . Slychać, że w 
ogólności mamy wybi e r.ać 5 członków z 
p·omiędzy robotników• do \vydzialu, co je
dnakowoż nic zgadza się z 111owern prn\\ em 
górniczem, wedtug którego wybierać sio 
ma z kaiżdcg-0 szyibn po trzech robotników 
do wydliatu, ai trzech innych jako zastęp
ców tychże. A ponieważ n.a naszej kop alni 
mamy trzyby szyby, przysluguje nam i)ra 
\\'{) wybrania sobie 9 robotników jako ich 
zastępców. Slychać także, że pracodawcy 
chcą przeforso'wać db wy<lzia·łu kilku urZG
dników. Na t<:J nie p cl\vinniśmy pozwolić . 
Baczność zatem górnicy, i nie śpijmy, pod
czas gdy przeciwnicy nasi pracują". 

Z Wełnowca donoszą: ,,Na tutejszej 
kopalni ,.Alfreda" wywiesil zarząd kopal„ 
nio\\ry porządek roboczy, wedlug ·któreg;o 
bylibyśmy olxrwiązani pracować 11 za
miast 10 godzin. Zarobek jednakowoż m~ 
być ten sam, jaki dotąd byl. 

Kochani bracia górnicy, szczeg6lni ~ 
zaś my, którzy pracujemy na diale, nie daj
my się. Jeżeli pracowa ć maimy 11 godzin, 
toż kiedy wtedy nastąpi wjazd i wyjn d 
z kop1Jni, który i te raz trwa dość dfogo. 

Nowy ten porządek dzien,ny jest dla nu. 
wielką krzywdą, na wyrządzenie której r.tie 
powinniśmy pozwolić". 

Drwią sobie po prostu kapitaliści z ·~
dzy robotnika, podczas gdy w obecn~ 
świetnej konjukturze bajeczne do ich ki-=· 
szeni sypią się zyski. 

Niechaj obecne położenie rzeczy wy
każe robotnikom, że organizacya to i::h n~j 
lepsza i jedyna broń. 

v._r rażenie konstytncyjnego mani· 
f~stu carskiego i jego skutki. 

Niemcy ·nie tają się z niezadowoleniew1 
ze zmiany ustroju państwowego w Rosyi, 
do czego głównie przyczypia się nienawiść 
do Polaków i obawa przed1 możlhvym 
"zrostem po~ęgi Rosyi. 

Dzienniki londyf1skie na<lz·wyczaj 1it 

zimno przyjcly mainifest carai podnoszą.:: . 
że obecnie chodzi o to, czy rzcczywiś..::ie 
uczciwie będzie 0111 prz-cprowadz-0ny, -.:zy 
też z woli partyi wstecznej nie zostaną w. 
dane później postanowienia ograiniczaiące. 
które obniżą całą wartość manifestu car
skiego. 

Urzędowa austryacka „Wie91er Allg. 
Ztg." przynosi następujące informacye z 
kól politycznych: Na dworze carskim 
stosumki zaostrzyły się tak dalece, że licz0-
no się z możliwością rewo1ucyi palaicowcj. 
naturalnie ze stmny reakcyjnej. Ze do te
go inie przyszło, byld tylko powodem stc..
nowisko pulków gwardyi, którym nie drJ
wierza.no.. Carowa i carowa wdlOwa parły 
na cara, aiby nadal konstytucyę. Ostate;;.~ 
na decyzya wypaść musiaJa na korzyś<S 
ko'nstytucyi. Obecnie illależy się spodzk
\J,'ać, że książęta uczynią wszystko1 b y J-e 
tylko obietnice cara uniemożliwić. <;o ;.;ię 
tyczy ruchu rewolucyjnego, to tern tru-
dniej będzie go sttumić, że wlaściwie ni~ 
rna obecnie przew·o'<lników. Zwrócano z 
owych kół zarazem uwagę, że stosunki 
rosyjskie mogą wplynąć ujemnie na Au
stro-Węgry. gdyż w przysz1lej Dumie u 
tworzy się wielka partya panslawistyczna. 
czemu rząd ·rosyjski sprzyjać będzi e, ·.xbj~ 

przez porusz·enie idei pamslawistycz1nej po . 
niekąd usunąć na dru~i plan niebczpi cc 1;ne 
kwestye wewnętrzno-p.olityczne, a w tJ
kim razie mastąpi zwrot w kobach pols kk h 
w Anstryi. 

W innym artykule ta sama „Wi ener 
Allgemeine Zeitung" r<::Jzpatruie pyta11ir> 
jakie następstwa w Austryi, wywala nad a
nie pa11stwu r-0syjsJr•emu kor.stytucyi? 

Odpowiedź, udzielona redaktora .\ 1 

przez pewineg-0 dyplomatę, utrzymuje. że 
prą<ly, panujące w Dumie, odbU<ł się 3i; .. 
nie w Austryi. Słowianie Austro ... Węgier 
będą ciążyli ku parlamentarnej R o..c 
syi. Nie tylko Słowiani e ! Ale także P o.' 
łacy. 

,,Do tej pory - pisze urzędowa .. Vv ie
ner Zeitung" - Polacy galicyjscy korzy„ 
stali z bardziej pomyślnego stanowiska po
litycznego, ·niż Pola.cy\\- Rosyi, Ci ostatnl 
znmrn ciągDęli o wiele większe z y ski rna„ 
teryalne dzięki stosunkom gospodarczym 
Rosyi. Jeżeli teraz l(rólest\\ o Polskie o
siągnie swobody narodlowe dzięki now~j 
konstytucyi, to należy się prz.ygotować w 
Austryi na zmianę nast ro ju w naszych ko
łach polskich" . 

Karą za język polski. 
Sędzia p. dr. Steinhardt przy gnieźnieri 

skim sądzie okręg.owym wystąpi! znowu z 
karą parządkową za- ni eznajomość języka 
.niemieckiego. W so'botę, donosi „Le2h"1 



'!Stawa!a przc'u \\·ymi:::·r;icnym s~tJcm jG\8 
'IQSkarż.ona przekupka .francuszkiewic:r..o
~ z Gnieźna. Nie me>gla się na)eżycie P'J 
niemiecku wysłowić, więc zeznawała 
przez tlómacza. Jako świadek \Vystępo-

. wail policyant W ehnelt i ten zeznaJ, że je
go zdaniem Francuszkiewicz-0'\va zna ję
~yk niemiecki d'O tego st0-pnia1, że może \\" 
tym języku zczna\\~ać. Potwierdził to 
także drugi policyant Driese, który znaj., 
<lowaJ się przedziale dla publiczności. 

Na; podstawie tych ze21nal1 przewodni
czący p. dr. Steinhairdt skazat fran~us~
kiewiczową na 24 go'dziny aresztu i ode
brał jej tłómacza. Biedna kobieta zez.na

· wać musiala w dalszym ciągu po niemiec
:"J<u, ale niech Bóg broni każdego przied slJl
..:hamiem takiej 1niemczyzny. Naiszem zda
niem sam wzgląd na obrazę języka p'owi-
1;kn był pana dr. Steinhrardta powstrzy
mać od takieg:o wyroku . Svodziewamy 
siQ, że skazana odniesie się z zaiżaleniem 
dd sądu }lladziemiaflskiego w P·oznaniu, któ 
ry. to przed rokiem skasował ppdobny wy 
rok p. dr. Steinharota w spraiwie T ck li 
Wojciechowskiej. 

Ze spraw robotniCzych. 
Jakie to paniery trzeba zabrać ze sobą, itdY 

się chce starać o zwrot składek? 
1. Jeśli się chce zwrotu składek po zmar

łej osobie, trzeba zabrać ostatnią kartę kwi
tCJwa zmarłego i wszystk1e dawniejsze kwity, 
otrzymane za poprzednie karty kwitowe. 

2. W do wa, która po śmierci męża zwro
tu składek żąda, dostarczyć musi śwdectwa 
ślubu oraz śmierci męża; oba poświadczenia ze 
&taau cywilnego. 

3. W dowlec. niezdolny do pracy. chcąc u
zyskać po śmJerol żony zwrot przez nią zapła
conych składek, dostarczy prócz po.świadcze
•ia ślubu i śmierci żony, świadectwo sołtysa 
lub burmistrza, że żona była żywicielką rodd· •Y. l}():ttieważ mąż jest niezdolny do pracy. 

"- Dzfeci, żądające zwrotu składek po 
imlercl ostatniego z rodziców, ojca lub matki. 
winne dostawić: świadectwa ślubu i śmierci 
obojga rodziców, metryki dzieci poniżej 15 lat 
i pisma sądawe, mianujące Im opiekuna. 

5. Jeślł mąż nie żył z żoną i nie płaclł na 
utrzymanie dzlecl - dzled, chcąc uzyskać 
zwrot składek, zapłaconych przez zmarłą mat
kę, winne dostawić śwlad. ślubu rodziców, 
hvładectwo śmierci matki, pismo sądowe mia
•uJące opiekuna. metr. dzieci poniżej lat 15 
oświadczenie sołtysa lub burmistrza irminy, w 
której matka mieszkała, Jak dawno Juź mąź się 
od żony oddalił i na utrzymanie dzieci płacić 
przestał. 

6. Niewiasta, która po ślubie żąda zwrotu 
składek, musi dostarczyć poświadczen:a ślubu 
ze stanu cywiłnego oraz ostatnią ~woją kartę 
kwitową i dawnłe}sze kwity. 

Paftna do towarzystwa. 

(81) 

Powk!ść Ksawere&o de Montepłn. 
c;z ę ś ć d r u i a. 

(Ciąg dalszir ). 

Skutek tych pocałunków szybkli był 
jak gdyby iskry elektrycznej. Natych'
miast powróciła przytompość córce Gil· 
'bertai łagodnie wyrywając się z obi~ 
Raula, uścisnęła ręce swego narzecrorregÓ 
i, patrząc mu w oczy z up.()ljenie'm, wyją
kncęła: 

- Pan„. to' pajn, jest.eś \.volny,! Ach! 
byleś niewinny, wiedizdaila!tn -0 tern -0.bhrz::. 
W:iedziailam, że ten, któremu, aale mo]e 
serce oddalam, nie mógf dopuścić się zbm
dni ! 

- · Gabryelo! - zawofal Raul w za
pale - cóż mnie w tej chwili obchbdzić 
może szalone <Jskarżenie ! eoi wstyd znie
siony! przebyte cierpienda! Tyś o mnie 
nie wątpila ! W tern mdjtai ra<l!o.ść i duma l 
o wszystkie.m in.nem zaip.omnialeirn! 

- A więc na!kon.iec przek·onwo się o 
hvojej niew,inności, skoro jesteś \volny'( 
- zapytała mli0da deziewczyna„. 

- Jestem na woln()śai za kaucyą. 

- Czyż to znaczyłoby, że jeszicze je-
steś oskarżony? 

- Tak i nie.„ Nie uważają mnie za 
winnego, potrzeba tylko, ażebym ·odkrył 
i wydal w ręce sprawiedliwości potwarcG, 
który rzudl na mnie ihanieibne P-Odlejrze
inie.„ Ale dosyć tego, nie zajmujmy ~ię 
więc ej moją osobą. Mówmy o tobie, Ga
•bryeJ(), o tobie, którą prz.ed kilku godzina
mi uważ.alcm za s t raconą dla mojej mił()

ści ! ! ! 
~ Byleś u pani de Brennes? 

- Bylem ... 
- A więc musiały powiedzieć, dla 

.czego ... 
- Zaledwie moglem z niemi zamienić 

sfów parę„. 
·- Czyliż nie chciaily slucłrać ? ... 

7. Osoba, ltóra otrzymuje rentę oo wy
padku (Unfall), musi dostarczyć poświadczenie 
od ~owar~ystw.a zawodoweKO, ile renty odbie
ra 1 na ządame władzy także poświadczenie 
lekarza, że stała się stale niezdolną do pracy 
a do tcio także swoją ostatnJą karte kwitow~ 
oraz kwity za dawniejsze karty. 

Wszystkie poświadczenia są bezpłatne. W 
wypadk.ach wymlenlonycb pod nr. 2, 3, i 4 do
łączyć 1eszcze trz.eba pośwładczen;a od sołty
sa, zarządz~y 2'.mmy lub pollcyi, że rodzJna 
zmarłego me odebrała żadnego pośmiertnego 
wynagrodze11la z zabezpf.eczenia od wypadku 
~Unfall).. Jeśli rodz1na zmarłego dostała tak
ze pośmiertne, wówczas już n:e zwrócą jej 

· składek. 

Uwaga: Nigdy nie zwraca się składek 
jeśli Uczba wk!e.i<>nycłt składek nie dosię~~ 
200. Zdarza s1ę jednak często, że niema 200 
znac.zków ~latego t~lko, że pracodawcy zanie
dbali wkle:c znaczki za wszystkie tyiodnie, z 
większych zakładów często dochodzą skargi 
*e pisarze itd., którym pracodawca poleca wkl~ 
!an!e znaczków, obowiązku tego nie dopełnia
Ją 1 znaczki do własnej kieszenl biorą. Wów
czas należy o tem donieść do zarządu ~miny 
i zażądać uzupełnienia. · 

Czas, w którym zmarły służył w wojsku 
lic1y si~ jako czas pracy, dołlcza slę do ty2odnl 
pracy, Jeśli zabezpieczony już przed wojsko
wością znaczki wklejał. 

. Czas. chor~by, która przerwała prace, 
takze dolicza się do tygodni pracy. Również 
cz.as powrotu do zdrowia po chorobie, dla nle
Wfast także po urodzeniu dziecka, czas, w któ
rym nie pracowały, najwyżej jednak 6 ty2odnl 
od dnia porodzenia. 

Przykład: Robotnlk umiera, vozostawla
iąc wdowę i dzieci. Wdowa stawia wniosek 
o zwrot składek. Wykazuje się, że ma tylko 
wklejonych znaczków 169. Braknie fe] w;ęc 
do 200 znaczków 31. Wdowa przypomina so
bie, że zmsrły pracował już 3 lata i 11 m!esię
D?icsięcy bez przerwy u tego samego przedslę- . 
b:orcy. W tym czasie był 4 tygodnie na ćwi
czen'ach. wojskowych, a 3 tyg<Jdnie był chory. 
P~nrewaz prze~ 3 łata 11 miesięcy z wyjąt
kiem 7 tygodni zawsze pracował, powinieu 
mleć znaczków wklejonych 193. W~docznem 
więc, że pracodawca lub zastępca jego za mało 
mu wkleił 24 znaczków. Wdowa oświadcza 
to zarządcy gm:ny, który o tem donosi landra
towi, ażeby rzecz zbadał i zaległe znaczki ~cią 
gną,ł. Prócz tego przedkłada wdowa papiery 
woj5'kowe, gdzie jest pośwl.adczone, że mąż 
był 4 tygodnie na ćwiczenlach wojskowych. 
Tak samo wystarała się o pośw:adczenie dłu
f.!ości choroby z kasy chorych, z której mąż po
bierał w czasie choroby wsparcie, i to także 
oddaje razem z papferaml wojskowemł. Land
rat ścią1't~ął znaczki zal~.łe, jest zatem teraz 
wkleionych 193 - do teg.o dolicza 4 tyg. 
służby wojskowej i 3 tygodnie choroby - a 
więc razem 200 tygodni. Na mocy tego wnio
sek wdowy o zwrot składek zostaje uwzgle
dnlony. 

Należy to przeczytać sobie uważn'e i J,ie 
jeden raz tylko, ale kilka razy P-OWyżsie uwa-
2r, aby wszyscy wledzletr, co począć w takim 
razie, i aby umieC poradzić innym. 

- Więcej uczyniły.„ Wypędzily 
mnie. 

- Ciebie! - zawolala Gabryela. 
- Wypędzily jak nędznika, którego 

samai obecność hańbę im przynosi! 
- Och! niegodziwe. stwiorze!Jlia!! 
- O tak, ba1rdzl(} niegod1ziwe ! Ale to 

czegio· Cjne mnie nie powiedziały, ty mi po
wiesz. Jaki byt p~wód, czy też pno'tekst 
oddalenia.? 

--TY Raulu. 
~ Ja? - po:wt.órzY1t Raul. 
- Tak jest, oskairżano ciebie, stanę

lam w twojej obronie, z: początku ni-eśmia
l·o, Olbełgi zdwoity się, tak podl~, tak 
wstrętne, że gniew o'pairuowr:il m!nie. Nie
z<llolna powstrzymać się, za.kazalam tym 
painiom lżyć ciebie w mole.i obedności. 
„Dla czego bierzesz jego stronę? Za!\VIOla
lai margrabina. Odp,o'Wiedziala: Dlai tego, 
że go kocham. Te nierozsąd·ne st·owa 
wzbudziły myśl w tych 1koQ1bietach, żel kie
dyś się zdaIWal pog;ard'zać panną de Bren
nes, było to dla tego, żeś m(nie kPchal. Mo
żna sobie wyobrazić, jaki huragan gniewu 
spad!l na moją glo'Wę. Żadnej obelgi nie 
oszczędzono mi... Traktowano mnie jak 
ostatnią lrobictę i wypędzono haniebnie. 

- Gabryelo„. droga Oabryelo.„ prze
zemnie fzy wylewafaś, przezemnie cierpia
laś ! 

- Tak, cierpiatam b:udzo... Bóg mi 
świadkiem , że wierzyłam ·W ciebie, le.cz 
rozpacz ograniala: moje serce. 

- Zapomnij <J tern wszystkiem, moja 
ukochana. Po ·dmiach próby 21awitają dni 
szczęścia. Widzisz, że Bóg' się nami opie
.kuje, ponieważ znowu jesteśmy zlączeni 1 
Opatrzność przywiodła cię do tego domu. 

- Wolałabym nigdy tu nie wchQ'<lzić 
- szepnęlai Oabryela ze drżeniem. 

R.aul zbJtadl. 
- Dla czegio? - za pyt.at 
Oaibryela walhala się. 
- Dla czego? - za,pyta1t mlody. cztu

wiek. - Czy znieważają 11n1nie tu, tak jak 
u pani de Brennes? 

- O! oo clio tego to nie, przysięgam! 
Nig<ly o tobie przy mnie nie mówiono. 

- Dla czeg-0~ więc żaluiesz, że jesteś 

:Ziemie połskje. 
Z Prtts Lachodnfoh WarmJi i Ma.nr 

Pruszcz. ttandłarza Richerta, o kM~ 
~~go zamordowatniu po krótce już <lonosi
hsmy, zabito celem rabunku. Wójt Patsch
ke mniema, że pewnie ktoś z Ja.gotowa go 
z~mor<lO'wal, !Jo tam po!fio w ostatnim cza
sie nagromadziło się d'uż.oi po-dejrunych 
osób. 

Z dyecezyi chełmińskiej. Ks. dziek2n 
.Jakób l(lundier., doktor obojga pra.wa1 pro
boszcz przy kościele Panny Maryi ~ To
r~nin, 21ostał przez najprzew. ks. biskupa 
m1~:owany kanonikiem rezydującym przy 
kosc1ele katednalnY1J11 w Pelplinie. 

- Ks. Franciszek Kitzermainn wikary 
w Rajkowach, otrzymał od naczcl~ego pre
zesa Prus Za1chadnich prezentę ·na probo
stwo w Leśnie w dlekamacie tucholskim. 

Gdańsk. Minister handlu Delbriick o
pu·ścil w czwartek Oda,ńsk i odjechał do 
Berlina celem {)bjęcia nowego' urzędu swe. 
go. 

Z Olsztyna na Warmii doszła nas ża
lohna wieść. Oto uma•rl tam ś. p, 
SewerY,n Pieniężny, dlugoletni redaktor 
„Gazety Olsztyńskiej" i nieustraszony 
szermierz· sprawy narndmvej. 

Wąbrzeźno. R.obolniik Wincenty Le
wandowski, po-chodzący z l(rólestwai pra
cował i0<l dłuższego czasu u posiedziciela 
Kortha1lsa w Sicinku i d1cial się wkrótce 
ożenić z pewną służącą. P'iolnieważ mu 
wladJze rosyjskie. nie chciajly wystawić po,
trzebnych do ślubu papierów oo mu za·
warcie malżef1stwa1 zamierzanego unie·· 
możliwiailo, pdpetnil w polu Jl(>dczas· orania 
samobójst\v"O. Za<lziergnąwszy lejce sobie 
na ()kofo szyi, P'-Owiesił się na plug-u. 

Z Wiei. Kr Pozuńskiego. 
Poznań. Twarzyst.wo przemysfow e 

w Krobi przez. długie lata miaM polskie u
stawy. Po wstąpieniu dlo Związku tow.a.., 
rzystw; przemysłowych ustawy ulegly 
zmianie i Za0rząd przestał palicyi do Wici· · 

dQn1ości egzemplarz ustaiw oczywiście p-Ot.· 
ski. Bolicya żądafa niemieckiego Homaczc 
nia, czemu oparl się zarząd. Ztąd sprawa 
p-oszła przed sądly. Izba karna w Lesznie 
uznała, że zarząd nie potrzebuje doręczać 
ustaw niemieckich. Prokuratory.a ~·1niosla 
rewizyę do kame 1rgerychtu, który ją przy
jąl i przekaZJal · do wnownych rozpraw 
spraiwę izbie karnej w Poz111aniu. Ta 1)

rzekla, że w myśl § 2 ustawiy o stowarzy ~ 
szeniach p.ołicya ma prawo żądać tłoma-

w domu niojej ciotki? 
- Obawiam się, - wyszeptal.a Ga

bryela, spuszczając oczy - obawiam si~ .. 
że zrodzilaJm mimowoli w sercu twe.go ku~ 
zyna uczucie, którego podzielać nie mogę, 

- Filip nie mógł patrzeć ina debie i 
nie kochać, to mzumiem - odrzekł Raul. 
- Nie trzeba go za W ganić, ale żlafKYWać. 
Filip jest przyzwoitym cz·lol\\iiekieln wy.
starczy powioozieć mu , że twoje ser~e nie 
jest wolne, a z pewnością nie będziesz 
miała potrzeby obawiać si_ę je-go nagaby
wań. 

- Th1k sądzisz, R.aulu? 
- Więcej aniżeli sądzę, jestem tego 

pewny, zresztą tflie mogę mu bra!ć za. :zie, 
żeś mu się pod.obala. Wszak ma oc~ i 
serce, tak jak i ja. Lecz piowtarzam ci, że 
o'n jest uczciwym czfowiekiem... Powiem 
mu, że kocham cię, że cię uwielbiam, że 
pragnę dać ci m()je nazwisko, a rę.czię że 
nakażę milczenie swemu sercu„. ' 

- Nie, nie, R.autu, nic. mu o tem nie 
mów ... - zawola\ta mloda dziewczyna z 
przenaż~niem. 

- Dlaczego nie mam mu mówić? 
- Zdaje mi się, że to zwierzenie przY-

ni.ostoby nam nieszczęście„. Pomyśl tyl
ko l~aulu ! PiQ p\Odobnem wyznaniu czyż. 
ci-0tka twiOja nie wypędzilaby mnie, tak jak 
parni de Brennes. 

- Byłoby to ohydne, .ale na szczęś::ic 
jest to moiżliwe. 

- Przypuśćmy jednaik, że tak będzie„ 
Cóż się wte-dy ze mną stanie? ZnaJazłam 
to miejsce, wychodząc od margrabiny, lecz 
któż może zaręczyć, czy wychodząc ztąd . 
znajdę inne„. · 

- A czyż mnie tu niema, Oabryelo? 
- I cóżbyś uczyn.ił, Raulu, cóżbyś 

mógł uczynić. 
- Jesteś moją narzecwną wobec Bo

gai i będziesz moją żoną„. niewątpliwie 
mam prawo, zanim się pioibierzemy myśleć 
o wszystkich twoich potrzebach, a ty Ga
bryelo z twojej sitr<my nie masz prawa mi 
odmówić ... 

- A jednak odm6wilaibym, mój przy. 
jacielu, -Odmówiłabym stanowczo.„ W dniLt 

cz~n~a .ustaw, lee.z; tu ni~ chcdzi 1J s;.;yLnę,· 
choc1az \V Krobi są urzędnicy rozumieją:::) 
po polsku, co w przyszlo'ści może się zmie 
J1ić. 

Łabiszyn. Nieszczęście. Pl()'ciąg nad. 
c~odzący z Bydgoszczy pochwycił w<bw~ 
P~nzur z Szubina i rzucill ją między szyny. 
P.mzuro.wa zh11mała nogę, innych dbr~ei\1 
me odmosta, mimo że caly pociąg \Ila!d! ni~ 
przeszedł. Winną jest P. sama, oo nie 
7Wa.żatląc na sygnaly, chciaila konieczflie 
przejść przez tor. 

Smieszkowo. Przy wyborach do ifl'. 
zioru kościelnego ponieśliśmy klęskę v. wi. 
ll1Y {>pieszalJ.ści polskich wyborców, z któ
rydh bardw wielu się nie staiwiło' by na 
swoich oddać glosy. I tak niemcy-ikatolicv 
swc•ich laindsmanów przeprowadzili 12 l'Ytn· .. 
sami większości. ·' 

Łobżenica. Handlarza bydłai P~wfa 
Kunza czloiwieka 27-letniegp, znaJezionu 
tymi dniami na drodze z Beg.od~i11 : 1 
nieżywego w pobliżu jego w ozu. Prawdo
podo\bnie wóz uderz,y.l o <lrzeWlo·, a K. wy. 
padl, zlamal sobie kręgi i Zl'.lbił się na miej.., 
scu. Morderstwo wykluczone\, gdyż przv 
trupie znaleziono 100 mairek i różne przed. 
mioty wartościowe. 

Pleszew. Sprzedawczyk. Pi-0t r O!a .. 
pa sprzedał swego gosIJ:o'darst°"10, obeimit
jąc~ 56 mórg, za 18 193 mr. Ls,n<lba nkowl. 

Ze Slązka ezyH Starej Polski„ 
Bytom. 8782 wagonów węgli został\· 

w jedinym idiniu z .górnośląskieg10· obwod;1 
przemysłowego wyslaine. Jest to na.iwię. 
ksza liczba, którą <li0tąd osiągniębo. T rze
.ba przytem zwa,żyć, że z poW10du strełku 
na rosyjskich kolejach wywóz <lo R.osyi 
zupełnie ustal. ·Widać z tego, że magn~d 
śląscy także robią dobre interesa. 

Wyjazd ze Sosnowca za kordon na
\i;et kofrmi prze klomo'rę Modrzejów j est 
bardzo utrudmionym. Na drodze wiodące j 
do komory stoi pJacówka strajkujących, 
która nie pusz.cza wyjeżdżających a 'WZglę
dem opornych używa sily. Owi strażni~y 
twierdzą, iż gdy w R.o.syi rewołucyai, ni~ 
komu nie wolno opuszczać Królestwa). Wy
jazd za kordon z Zaiglębia .odby.wa "ię 
przeważnie przez komo.rę Czeladź. 

Katowice. Centrowa „Gazeta Katolic
ka" pisze ,,Katowicerka" donosi, że ma 
być stawiony zmów pro.test naiprzeciv.1 wa
żności K-0'rfantego i to znóWi ze stron>' 
partyi centrowe.i. Zdaje się, że ów prot~st· 
wylęgla jakaś główka hakatystyczna, bo 
nam o p.odobnym zamia>rze nic nie wia.do· 
IDO. 

w którym oosić będę t"WlOje nazwisko, ch.:ę 
mieć prawo' chodzić z podniesioną głową, 
tak, ażeby nawet 71ajdmbniejsze! podejrze
nie nle moglo mnie dlortknąć, ani wywolać
rumieńca na twairz moją - zresztą czY 
dzień nadejdzie kiedykiOilwiek? 

, - Ga·bryek>, Oabrye1o, ty wątpisz ()I 

mnie! 
- Nie, nie wątpię, prędlzejbym o sobie· 

wątpiła.„ Ale obawiam się. 
- Czego? 
- Przyszłości! 

- Cóż w (I1iej widzisz tak przeraiJai'ą-
ce~o? 

- O Raulu, nie jesteś Vv10lny, tylko za 
kaucyą, jak mi powiedziałeś ... 

- Tak jest, i będę stawiony przed są· 
dem przysięgłych, ale iiostanę uniewinni-0-
ny, z tryumfem, a tern samem przywróC10' 
ny <Ld czci w oczach ca.lego świ.lata. 

- A zatem, zanim ooś postajnowimY, 
czekajmy, podajmy się próbie, niech W'J'· 
rok zapadnie i stanowczą wolność uzY· 
s.kasz, R.aulu. Bylam w błędzie przed 
chwilą, ai ty miałeś słuszność.„ Tuk jest 
Opatrzność mnie tu przywiodła, pooiewat 
tu sptOtkaliśmy się na ·nowo. Widywać sie
będziemy często·, lecz zarwierz mi, W! in-. 
teresie naszej przysztośd bąd~my pozor· 
nie dla tych, oo mnie otaczają, obcy na
wzajem dla siebie. 

- Jest to przymus nie dlo z.niesienia 
któremu chcesz, abym się po<l<lall ! - za· 
wola! Raul. . 

- Tak jest, Ra'lllu, ale ten. przytnu~ 
powinieneś zrozumieć, jednocześnie nak~.
zuie gi0 ro'zsądek. Nie wywoJujmy w ni· 
kim zazdrości... Zaz<lroś(; zlyrn jest do~ 
radcą, ·- gorzko możemy i.ialowaić, żeśtn1' 
jej zdradzić się pozwolili... Będzie ci przY: 
krn nie mówić d{) mnie wo'bec 'bano·nowel 
i jej syna, tak jak to teraz czynisz, le~! 

.przypadlek dostarczy nam bez wątpien~ 
). n1(,' 

sam na sam i wtedy będziemy mog 1 

naikazywać milcze11ia naszym sercom. 

Raul milczał. 

(Ciąg dalszy nastąpi). 



Z innjch dzielnlc Pclski 
MANIFEST ACY A NARODOWO-POL-

SKA W WARSZAWIE. 
W a r s z a w a. W niedzielę, 5-go 

ł>ież. mies. odbył się wielki pochód, któ-
ry rozpoczął się od katedry. Na czele 
kroczyło duchowieństwo. W pocho-

-dzie brało udział l OO tysięcy osób 
wszystkich stanów. Porządek utrzy-
auu10 wzorowy, policyi wogóle nie było. 

Warszawa. Jen.erat gubernator war
szewski otrzymał telegraficzne uwiado
mienie z Petersburga, że duchownych zam 
kniętych µrzez władze cywilne ze \VZgl.ę
dów politycznych w klasztiorach nale:r.y 
11a,tychmia.st wypuścić nai wolność. 

Ksiądz Maksymilian, książe1 sa.ski. w 
Cz45tochowie. We wtmek.' poc1ąg1~m 
1tadzwyczajnym, o godz. 7 mmut 15 :v1~
crorem przybył db Częstochowy ks1ąze 

sa~ki ksiądz Maksymilian. Z . ~arsz~w7 
towarzyszył księciu Oj.ciec hraJb1a Lub1e,1-
ski redemptorysfa. Na dworcu p.01:vitał g~
ści~ prz.oor Paulinów ks. Eustachmsz ~ei
malrl. poczem ()łbaj udali się ma Jasną Gors. 
W środę -0 go<lzinie 5 zrana, ks. Maksymi
lian już sp-0wia<lał się. Z\vie~i\~ISzy Sikar
biec, ks. Maksymiliain '<} godz1111~ 9 zrana 
odjechał k.o:Ieią herbsk4 za gr~mc~. . ~Jo 
stacyi Herby towarzyszył giośc10iw1 0.1cJ1~c 
Rejman w asystencyi Ojca ~azylego: Ks 
Maksymilian jest bratem krola saskiego. 

"Jladomości ze świata. 
Zarzuty przeciw niemieckiej polityce k,>. 

lonialnej. 
Na zebraniu centrowców wypowit~

dział p-0se1 I:rzberger walkę przeciw. urz~
dowi koronialnemu. i polityce kolo'malni::1· 
Mianowicie ośvviadczy,ł p. I:rzberger, z~ 
posia.da akta w ręce, z których ud<nv-a:jn ' 
że niejeden oficer niemiecki w k.01oma~!1 
,vystępowal przeciw krat.owcom w sposoo 
J)Odły, niemoralny i brutalny. 

Klęska niemców w Afryce. 
Przez kolonie angielskie qia<leszła, wia.

domość. że murzyni P.dd dowództwem 
Morengi pobili niemców p!O<l tta.rte1bees.t·: 
mnnd. Niemcy zostali rozproszem, utracili 
30 do 4{) ludzi w zabitych i 33 rannych. 
Morenga zdo1był anmat~. 12 wozów oraz 
różne przyblory polne niemieckie. 

Zaburzenia w Pradze. 
Qd.byla się tutaj \vielka de1nonstracyJ 

urządzo~a przez socyalistówJ, w której bra 
lo u<l!zial okolo IO tysięcy osób. Lud starł 
się z wojskiem; aresztowa.nx} kilka<lzies!ąt 
osób raniooo mniej lub więcej 10 o'sób, Je-

' dnę śmierteJnie. 

Bałkan ludom bałkańskim!" 
Dziś, w poniedziałek, m11 zeb:aniu s~u

pczyny prezes ministrów ~erbsk1~~ Sto1,a· 
nowicz ktadlł nacisk na ·kbmecz.nosc wspol
nei pracy z Bułgarami na Bałkanie, ~dyż 
tyłkQ n.a tej drddze stanie się rzeczyw1st-01-

sclą polityka· głosząca.: „Balkan ludom 
bałkańskim. a w tern każdy swoją część!" 

z rliny\h stron. 
Heissen. Na kopatni „Roseniblumen

de.lle" spadł budowniczy kominó.w, Goer~e 
z wysolkości 45 metrów i tak się poram~; 
że pewnie lekarze nie zdolają go utrzymac 
ryrzy życiu. . . 

1 Bergbeim. W Oberembt zastrzelił rol
nik Nessel brata swego wystrzalem z re
wolweru. 

Solingen. Strejk czeladników blach
niersikich został ukończxmy. 

Berlłn. Pierwsi czeladnicy żeńscy zo
stali w Berlinie mianowani przez izbę rze
mieślniczą, gdzie się odbył popis pr~ed 
Wydzialem egzaminowym. Po raz p1~r
wszy brali w Jniem udział żeńscy, uczmo.
Wie a mianowice panna łiuhin i T<Jdenha
gen: Po'pis zdały z predykatem: .dbardzo 
dobrze". 

Berlin. Sypialnie \V\ wagonach III. kla.-
sy. Minister kJolei pruskich1 zam1er1:a 
'"Prowadzić jako n()'Wość sypialnie dla p.u
·dróżnych III klasy. Dotychczas są one 11-

rzą<lzone tylko dla podróżnych I i II klasy 
()raz w pociągach luksusowych. , ~~formę 
tę Przy.jęłaby publiczimo·ść podrnzuiąca 7. 

zad•owoleniem. 

~--. -~------

Rozmaitości. 
Jenerał Dragomirow. W tyich „dniach 

2~arł w sw.ych <lobrach w guber~n .cze~
nicOOw-skiej sędziwy jeneral rosYJsk1 .M.1-
cha.1 Dragio.mirow jedlna Zl największych 
PQwa.g wo]skowydh w caJej Rosyi, rna}po· 
Plllanniejszy jenerał arn1ii rosyjskiej. U.ro-

dzony w r. 1830 rozpocZ[lł swą karyerę 
wojsk-0\q jako profesor taktyki \V akade~ 
mii Mikolajewskiej sztabu jeneralnego w 
Petersburgu. Pod.jego kierunkiem wyi.. 
wsztakil si~ szereg najwybitniejszych wo
dzów rosyjskich, także Aleksander lll. byl 
jego uczniem. Wr. 1866 przerwal Drago
mirow swój zawód nauczyciela i jako at
tache w-0iskowy rosyjski wziął ud'Ziat w 
wojnie austryacko-pruskiej. Spostrzeże
nia swoje i uwagi zebrał w wielkiem dzie
le „Szkice o woj/nie austryacko-.prusik~ei. z 
r. 1866". Niebawem otrzymał gp<lnośc Je
nerał-majora, w rok później zosta~ miano-
wainy szefem sztabu kiiowskieg(l· 0kręgu 
wojennego. Na tern stanow:isku podniósl 
niezmiernie sprawność wojsk, skutkiem 
czego niedlugt::i. później zo'stal mianowany 
komend:antem 14 dywizyi. W wojnie ro
syjsko.-tureckiej w r. 1877 -0degral Dr~go
mirow wybitną rolę; dowo·dził -0111 ros~Js~ą 
awaingardą. o<lznaczyl się przy prze1śc111 
bez Dunaj, pod Szipką odniósł rainę. Po u
koflczen.iu wojny zostaJ dyrektorem aka
demii Mikolajewskiej, w r. 1889 został 

mianowany jeneral-guber:natorem i ko
mendantem wojsk okręgu wojskiQ·Wego ki„ 
jo•wskieg<J. . 

W roku zeszłym opuścH to sta1J1ow1-
sko ze względu na stain zdrowia .i prze
niósł się do swoich dóbr pod Kon()topem 
Przed kilku miesiącami powofanor gio do 
Petersburga, gdzie brail udziaJ w -naradach 
·nrad przyczynami klęsk rosyjskich W! ~an
ctiżuryi. Car zamierzał nawet wyslac go 
na p·~.fe walk\i, ale zły sta)n. zdrowia jenera
ła stanął temu na przeszkodzie. Drago
mirow jest autorem wielu dzieł wojsko· 
wo~niaukowych · pisywał też wiele kryty
cznych tiozpra~ d literaturze msy;jsk~ej, 
z których wyróżnia się zwlaszcza.stu~yum 
o powieści Lwa Tolst:oja: ,,W·o1·na i po~· 
kój". 

Bez kapelusza. W Anglii staie się o
becnie mo-dnytzn chodzić z golą głową bez 
~vzględu na pogodę. Umiarkowaini refor
mat\or7y noszą przy tern kapelusz w1 ręku, 
JX>Stępowsi ziadaw:alają sie czapecz:ką po· 
cfiróżną, wsuniętą, do kieszeni, natomiast ra
<lY'kalini nowatono.wie nie mają wcale k~~ 
peluszy i czapek. Nawet panie zaczy\[la1ą 

• brać udzia;t w tym ruchu. 
Okropny wypadek. Pewie1n ia rmer z 

Kentucky w Ameryce P;O'Wr?.ciwszy .z 
dluższej podróży do domu, uc.1eszo~J: w.1· 
dokiem swej maleń1kiej sześc1olet111e1 ~o· 
reczki podniósł ją ku sobie, chcąc j~ uści
skać. Lecz jakaż byilli roepacz 1b1edak~. 
gdy spostrzegł. że dziec~o1 z. rąk mu się 
usunęło--· martwe -· na z1em1ę. PrzyWiO· 
fainy lekarz stwierdził, że ojciec przy. Z'~Yt 
natarczywem całic>'watniu zlamal kręgi b1e.· 
dnemu dziecię.ciu. 

tej należ:if::ł, dopiero w ostatnich latach do
puszczono jednego Polaka do Zarządu a 
dwóch do reprezentacyi kośclełneJ. U
przytomniając sobie krzywdy, które nam 
się działy i wciąż jeszcze dzieją, byłoby 
błędnem, gdybyśmy nie mieli wziąć udzia
łu w wyborach kościelnych i spokojnie 
poz w ołili rządzić samym nlemcom. 

PRZVSZLA CHWILA ODWETU! 
Za upośledzenia, któreśmy z poręki 

niemców przeze lata całe znosić musieli, 
możemy im się teraz odwzajemnić i to 
pnez to, ż~ Polacy sami, bez czyjejkol· 
wiek pomocy obiorą zarząd i reprezenta. 
cyę kościelną, składającą się z samych 
Polaków-katolików. 

Zabiegi czynione, aby i 
W STAREJ PARAFII DOPUŚCIC POLA

KOW 
znów spełzł na niczem, gdyż w starej pa. 
rafii 

ANI SŁUCHAC NlECHCĄ O POLA- . 
J KACH, 
/chociaż tam ich razem co najmniej tylu się 

znajduje, co w parafii N~jsłodszego Serca 
Jezusowego niem ców. 

Żądaliśmy układu, na mocy którego 
nłemcy w starej parafii mieli dopuścić Po
laka, to i my dopuścimy do Zarządu niem
ców. Niemcy na to się nie zgodzili! Wo
bec tego nie pozostaje nam nic innego, jak 
wytężyć wszystkie siły i zgodnie w je
dności pracować NAD PRZEPROW ADZE
NIEM SAMYCH POLAKOW, przez co za
dokumentujemy, że my w parafii tej ma
my większość i na mocy tej większości 
nam też odpowiednie przysługują prawa 
w kościele. 

Do dzieła zatem kochani bracia! Pra
cujcie, ile kto może, jednajcie jak najwię
ksze koła rodaków naszych dla sprawy 
naszej, pouczajcie tych, którzy mówią, że 
to równo, czy tam niemcy czy Polacy za. 
siadają w dozorze i reprezentacyf, po
w Jedzcie im, że trzeba pokazać siłę naszą, 
gdyż jeżeJi z niemcami głosow~ będzie
my zawsze to gdy o coś dopominać i na 
siłę naszą powoływać się będziemy, po. 
wiedzą że to nie taka siła, gdyż i tyle a 
tyle setek niemców głosowało. PobudzaiN 
cie tych, którzy niechętnie by szli. na wy • 
bory, a wtedy zobaczymy, że opieka du
chowna dla nas inną będzie, albowiem bę
dą wiedzie:ć, że jesteśmy złączeni i jedno
ścią siłni1 przekonają się, że wszelkie ich 
sposoby i machinacye w niwecz się o
brócą. 

W tej pracy serdeczne „Szczęść 
Boże". 

DO ZOR KOSCIELNY: 
Jan Swoboda, Wincenty Sk.aba, Ludwiłl 
Gronwtka, Józef Szczot ok, f rancłszck 

222!!± _ ____ .?.!1!!!! Mandrysz, Hugon P odsada, Leopo:dJPro-

O słałni e wiadomości. cek, Emanuel św~~:!~ic. Jan Deme erzy 

" 
p o I a k o ż e r c y s t r a s z ą t" 

B e r I i n. Jakieś biuro koresponden .• 
cyjne berlińskie dowiaduje się, że położe
nie w Polsce pod Moskalem jest tak powa
żne iż w Niemczech poczynają liczyć się 
z ~ożliwością przerzucenia się ruchu ua 
ziemie pruskie. Potajemnie i zupełnie po 
cichu wydano rozporządzenie do natych· 
miastowego stłumienia dążności wielkopol„ 
skłch, mianowicie na granicy Gór~o 
ślązk.a. - Takie wiadomości puszczają w 
świat nasi „najserdecznieisi" - naturalni" 
nie bez celu! 

M o s k w a. Panuje tutaj zupełna 
anarchia. Chodzenie po ulicy jest połączo •. 
ne z niebezpieczeństwem życia. W zburze. · 
nie umysłów jest niesłychane. 

Odezwa 
do wybor~ów Polaków-katolików 

w B o t t ro p i el 
Kochani Bracia r 

Dawniejsza parafia nasza została l>O
dzłelona i utworzono parafiei nowe, w któ· 
rych teraz odbędą się wybory zarządu. ko
ścielnego i reprezentacyi. Do jedneJ z 
tych nowo utworzonych paraiij t. j:do pa
rafii kościoła Najśw. Serca Jezusowego 
należy bardzo wielka, wprost olbrzymia 
część Polaków, osiadłych w Bottropie\
gdyż w całej południo~ej części Bottrop~ 
mieszkaJą niemal sami Polacy, którz~ 
wszyscy należą do parafii Najśw. Serca 
Jezusowego. 

Wlduic tak wielką liczbę Polaków w 
tej nowej parafii, a przypominając sobie 
upośledzenia, jakich doznali Polacy przy 
w borach do zarządu i reprezentacyl ~o
ścrelneJ w parafił·stareJ, gdzie na tak wiei: 
ką liczbę Polaków jaka dawniej do param 

REPREZENTACYA l(OŚCIELNA: 
Andrzej Sitko, Antoni Kowol, Jan Rano: 
cha, Emanuel Mitko, Emanuel Koźnick1, 
Józef Strzelec, Paweł Menż?1k, Jan Jur. 
czyk Augustyn Brachmański, Paweł SO· 
sna, 'Paweł Kubitza, Piotr Kupłl ~ · . Win
centy Andrzejewski, Józef Klimanen:: Leo
pold Barczyk, Matoosz Mika, Antom Wie
czorek Walenty Kotyrba, Jakób Cbłapek, 
f ranci~zek Twardzik, Antoni Piekorz, 
Wincenty Grobelny, Franciszek Schymu
ra Pawel Moczała, Józef Klinrek, Józef 
Wierzbica Hermann Piontek, Wojciech 
Konieczny: lzyd. Wardenga, Józ. tyczko. 

Botrop w listopadzie 1905 r. 
KOMITET KOSCIELNY. 

Wybory odbędą się w lokalu p. Ber
narda Bremera {Hotel) ul. Hauptstr., dni.a 
8 listopada od godz. 10-6 wiecz i 10 li
stopada od 10-<j godz. 

IW· 

W niedziel~ p • połudttlu o gciz. 11 za
sną.ł w B•Jgu nasz najukocbań ·zy Bynek 

śp. Wacław Budzyński 
w drng ej wiośnie życia. - Pogrzeb o<lbę
dltie Bię w środę raan o godi. 8, o CZ"Ill 
donollz(ł krewnym i znaj 1mym w smutku po
grj\Żeni rodzice 

Anflrz«"j B11dzyński z ionj\. 
P,>grzeb odbędz.e się w Gelaei:1drchen z 

domu żałoby, ul ~ ronprinzenitr. 3 l. (78) I 

Tow. św. Franciszka w Wanne Eickel. 
LPrzyszle zebranie odbędzie się w .nie

dzielę dnia 12 Jistopad'1! o godz. 4 po po.ł. 
w salt p. J\ettgen. O liczny udziat :Roją„ 
ków z pogranicza Wanne i Eiokka uprasza 
się. Rodacy! Mieszka nas tylu w tej oko
licyJ iż towarzystwio nasze mogłoby liczyć 
kilka set czkrnków. Zarząd. 

To warz. św. Macieja w Hols terhauseo 
zasyla \V dniu ślubu 7 listopada szan. czfo. 
ko w i 

STANISŁAWOWI DAŃCZAKOWI, 
oraz jego narzeczonej 

ANNIE STACHOWSKIEJ 
jak najserdeczniejsze życzenia. zdrowia 
szczęścia i blogosławieństwa Bożego, a 
po śmierci królestwa niebieskiego. T·ak 
jak kwiat róży pod rosą się rumieni, tak 
dla Was dzieli dzisiejszy pięlqny jedyny; 
gdyż dzisiaj jest wasz ślub. ŻyczymY\. że·„ 
byś tam przed Stwórcy naszego tro11em 
zażywal chwaly wraz z Twoj.ą żoną. Te
go Wam z całego serca życZY1:1Y i po 
trzykroć wykrzy:knjcmy: Młoda: para 
niech żyje! Tego Wam życzą czlonkowie 
towarzystwa naszego. 

Kasper Wawrzyniak, sekr. 

itntnrntnłi~itHti ~tuini~~ ttoirn~ 

Wiece ,.Związku Palaków" 
odbędą się: 

w niedzielę, dnia 12 listopada: 
W Kamen o godz. 2 po poł. 
W Honirop o gio<lz. 4 po J)()l. w sali r>. 

Knap,Pmanna, obo.k kości-01a kart. 
W Kourł /J godz. 2!/i po pot w sali para 

Schnier. 
O liczny udział prosi 
„Związek Polaków w Niemczech". 

Wiece ZJednacz. za1. polskie 
ddJbędą się: 

w niedzielę, dnia 12 listopada: 
W EwJng przed poludniem o godz. 11 }~ 

w lokalu p. Klodt przy kościele kat. 
W Stoppenberg po pol. o godz. 3 w loka.tli 

p. Osseber.g, Essenerstr. 
W Sterkrade po J)()t. d g10<lz. 4 w lokalu p·. 

W. Gross, Marktstr. 56. 
W Rotthausen po pot o godz. 4 w lokaln 

p. Saal. Griesenstr. 
W Kray pd poi. O• godz. 3,~ w l:okalu JJ, 

1W Banningbaus, Hauptstr. 
W Barop przed pol. o g-0dz. 11 w lokalu p, 

W. Wichhoff, Kirchstr. 
Na porządlku dziennym: Nowe prawo 

górnicze. Obór kandydatów cl.o wydzia
łów robotniczych. Sprawy knapszaftow~ 
i inne ważne sprawy. Liczny udział J)()Ż<.ł
<lany. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

BACZNOSć BRUCKHAUSEN! 
Mężem zaufania zostal obramy drult 

Franciszek Tarkowski. Mieszka przy nL 
AI•brechtstr. 6. 

Dla Horstermark 
zostali obrani mężiami zaufani.a: Michał 
Rączek, Markenstr. 12 i Józef DbbiszJ Pi
scherstr. 39. 
Baczność delegaci i mężowJe zaufania! 

Z powodu nadzwyczajnego' zebrania;. 
które się odbędzie 26 listopadai, prosimy -.; 
owym dniu żad!nych \Vie.ców nie urządzaćt 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 
Baczno§ć Erle-Middelicb ! 

W miejsce druł,J. Sch)litra zosta\ł obra
ny mężem zaufania. druh Józef Nowak. · 
Oststr. 36, tam można składki miesięc?:ne 
płacić oraz na cztonkóW! się zapisywać. 

„Zjednoczenie zawodowe polskieu. 

PostbesteJlungs-Formular. 
Ich bestelle h.iermit boi dcm l(ais&rfr ... 

c1u:m Postamt eiin Exemplar de.r Zeitung 

„Wiarus Polski" all6 Bochum (Ze.itungs

preisliste 128) fiir NovembeJr u. Dezember 

1905 und zahle an Abonnement u. Bestelł·· 

2eld 1J2i Mk 

O&łti 1,28 Mk erhalte.1 zu haben. be ... 

sclłetmgt. 

. . . d. . . . . . 190 .• „ 

Kałserfłches Postamt ••• " 



~ Kredytl 
p„ • ~ ,~ ... ~ , ;. • : ~· • 

J.:· Silbeżpfennis N. 
w Ge 1 se n ki r c h e n, największy dom kredytowy. 

18 Stary Rynek 18 18 Alter Markt 18. 

Ge l s en kirch e n. 

N a o d p I a t c;. 
M 

I Wpłata= 
Pojcfel do 1 pokoju 10 marek 

_ 1 Towary wyśdt"ł. 

~ O~•iska 

d-o 2 pokoi 20 

do a " 30 
" 
" 

ę.) do 4 40 
f Lustra " " 
~ 111••·--·-~ Kanapy 
'C ~· •'.'::tłi4Mfil~ 

Dla Pela:ków w Obe:a·bausen? 
Mis)'a !w. w kościele 8f'rcfł dezusoweco 1:aczt1la i!ilt dnia 6 lishpada. 

a skończy się dnia UJ li!uopatla 
Sza•ownym Rodakom polecam wszelkie Pamiątki misyjne jako 

to: Książki misyjne i do nabo.żeństwa dla młodzieży i żonatych, figury św. 
hzy?.e, różańce szkaplerze itd. Przerlewszystkiem polecam w śliczny obraz 

Matki Boskiej Częstochowskiej, 
oraz ebrazy św. Patronów z napisem „Pamiątka misyjna" które tylko umnie 

~'fj' można }, upić przed Kościołem. , 
iii ł " - · Główny ~kład rozmaityc·h TYTONI, CYGAR, PAPIEROSOW I 
11 TOWARvW GALANTERYJ ~ma.i duje się tylko przy ul. Friedrich· Karhtr. 16 

I , llurto~nie. OBERHAUSEN, Detalicznie. 

c1s) · . Andrzej Wosik„ -
~ptZfdaję każdego rodzaju obuwie zimowe1 od naj 
ZW) klejszego do najwit}cej eleganckiego, znamj od 

· lat dobrej j~kości, ~o cenach najtańszych. 

Partya okolicznościowa · 

··1·0·0 o d~mskieh ·Jl~nfofli sukienny eh 8 5 
C (I . Z podeS7.Wą ze skóry 

• para· tylko fe. 

Dobrze 

tanio! 

Stały skład 
ruskich i niemieckich 

kaloszy 
kaideł wielkości każ•.-J uiełliełei. 

Dobrr~e 

i 

ta:uio l 

Pottbrock'a dom obuwia 
Bahnbofstr. 7 4. 

Za mseraty i reklamy redakcy.a wobec pU:b1iczności nie odpowiada. 

10 dziewcząt 
do hotelów i go'l;..101brstw 
rolnych potrr;eli ;ję v.arsz 
lub ł /lźnif'j. 

-
Herne, Reckl~noh. -SUd, 

Dzt„a·n\'ł• po
uuk•ją.c e ~łużhy ot1 zy
ma ~ darmo stót i sttn -
c~·~ u Gerh'udy 
Jlaaah, ltrę<'zydelkiw 
Dorta:iurdzie, SchwarŹe
brUderatr. 12, , 8.UZ za 
.g mem towaromym Alt- Bahnhofstr. nr. 28. Bochumerstr. 129 . 
llotfa (ił) 

Uczciwej Ta~ie eeny! 
służ~cej Cukier miałki. font 19 fan 

po1zuk:1je od v.n.ru 

Jan ~hvobodą, 
Bot t r o p, Feldst·-. 3, 

" 
w kostkach . funt 21 fen. 

Najlepsza mąka f\mt 12 f~n. 

,, cesarska funt 14 fen. 

Ustan'y 
Najlepszy tłu~zcz do jedzenia. font 42 ie 1. 

Olej rzepiowy . li1r ·H fen. 
Sliwki f.mt 17 fen. dla towarzytdłv 

wykonywa N a jlepsze ślt d ii e . tuzin fJ 3 fen. 
prędko i tanio 

Drukarnia 
59) Wszystkłelinne towary także bardzo tanio. 

„ Wiarusa Pol· 
skiego" 

Nowe dodatki nadeszły, Marki rabatowe 

•81iłetl~ees\19'HM 

I M'Ajleps11e : 

MEBLE I . ·- . I aa Essen I okolicę I 
• można do~tać fi 

: w Essen, Grabenstr. 88. I 
eee.i>łłM81łłtOSHt9 

PERKI Z POLSKI! 
Białe okrągłe perki (miech) 15fł funt. ~ 

marki 20 fen. franko, tylko za llOtówke poleca 
gospodarz polski i handlarz perek 

.fÓZEf LEISNER W HORST-RUHR, 
około kamieniołomów (Stei1nbruch). (3') 
Można zamawiać przez karte pocztową. 

Polskie biuro prawne 
Ftldstr. 12 Marxlóh, Fcld~tr. l 2 

11. Ślischka, 
skargi, podania. rtklamacye, 

obronę w sprawaco kryminalny{ h, i 

udziela i1.for1uac} j wi:zelideh. (58) 

BACZNOśC HORSTHAUS.EN! BO.ER
NIG i SO DING.EN! 

Polecam się Szan. Rodakom każde11:0 czasu 
do zwożenia węgli z kopalni do domu oraz ~lo
żę furmanką w przeprowadzkach. 

Proszę Szanowną Publiczność o poparcie 
mego interesu, który sie zna}dujc w Hołthau· 
sen, przy kolonii kopalni „Monte-Ce·nis" przy 
u\1icy Bruchstr. nr. 3'4 b. (37) 

. JA N S O B K O W I A K. 
!(wity na węgle odbieraj~ w skladac.A pol

skich pp, fr. Nowak i M. Bu!Ański w Sodlnr-en. 

W. Karłowski 
Zakład Przemysł. 

w PozaaJłła, 
ulica Podgórna l 2a 

poleca W$zelkq 

bieliznę .kościelną, 

ornaty, kapy, bursy1 

stnły itd. 

Specyalnoać; 

Chorągwie 
do kościołów i dla Towan•;ystw. 

Llr7.ne nznani9 i l!st.y pochwalne. 
Bllż ; yeh iuf„ rmacy.1 udliela i o zleceni;> pro

g ówlJy :1.nstv ,ca na Westlalię i Nadidnię 

Jan l(wiatkowski, interes k-0misowy 
w H e r n e, ul. Neustr. 16. 

HAf'TY oraz ręczne robótki wszelkiego ro
dzaju czyści jak najstaranniej chemicznie 
f AI{BIERNIA OALLUSCHKE, PI{ALNIA W 
BOCHUM. Tel. nr. 911. 

l';łie: Hoistede, tlernersv. 259: Berne, 
Bahnhofstr nr. 32, 73, 134; Eickel, Rilllagbau
seo, Linden, Hattingen, L1WgendrHr, Wlłten, 
Annen, Werne, Liitf;tendortmund, Marten, Ra· 
strop, Wattenscheld, Kamen, Dortmuucl. 

CHLO PCA 
licząceg-o 15, 16 lub 17 lat w iniaukę dosko
nałego krawiectwa przyjmie (62) 

A. POWALOWSKI w Bochum, 
ul. Alleestr. 13. 

~ -Poszukuję od i2 listopada 
w pobliżu drukarnł „Wiarusa1 Ao'1skie,;•·' 
stancyi. Oferty potl lit A. S. do „Wiaru
sa Polskiego". {G3) -. 

Kilku krawców 
na: duże sztuki i stale zatrudnienie poszu
kuje li4) 

A. POW ALOWSl(I, Bochum, 
ul. Alleestr 13. 

Baczność I{odacy na obczyźnie! 
Kartofle ,przy odbiorze 200 centnarów fiY· 

sylarn JJIO 2,30 mr. franko do Bochum, Dert· 
mund, Gelsenkirchen!. Próby po Hl fu~ 
wysylam darmo. flil)· 

Ą.. Kowak:zyk, Szubin (Schubin Pr. Pose1l 

li 
Nadz,vyczajna 

~ 

podaż 

WFFobuwia.~a· 
Aby uprzątnąć 

w celu uzyskania miejsca dla l'latł0 

chodzących towarów zimowych, pt
lecam między innemi, znane dobrze· 
leżące obuwie. 

Dla. dam; 

Trzewi• kl ze sprzą,?zk~mi, 2 35 
do <?zermema , m. 

tylkG 

Pa ntofte ze skóry, czarne 2 40 
i czerwone cy lko , m~ 

Butvd.o szi:inrowania i z gu-& 7r. 
.z1kam1, ze skóry chevre- , "llH~ 

aux i boxcalf, tyli.o 8/.0 nu'. 7 ,53. 

Dla panót~ = 

Pantofle :~rtowe z (y~~~a-1,60~ 
Pantone skórzane, cza ·nc 2 en 

i czerwone, tylko , Im. 

Trzewiki do sznur?w~nia 4 90 
. do c.zern1cma, , at. 

tylko 6.5n, 5,50 

Trzel.lk•I do sznurowan1a 8 25 
.7.e skóry chcvrc- , ai. 

aux i boxcalf tylko 0.5 ', 9,50. 

Karu asze z guzikami do 5 25 
tri czern. bardzo . Nr 

trwałe tylko G,:w, 5,if)' 

Kamasze z guzikami do 5 25 
czcrn. bardzo , 111. 

trwałe tylko 6;50, !'l 75. 
Wyeokie 

b'.UłJ tło roboty z okuciem 4 75 
tylko , s. 

PśfbHły z okuciem tylko 3,75Jl. 
WYPRZEDAZ 

lrnlorow)'eh tauwsłtow ~tó1f', 
trr.ewike• ze •prtąezkami, tr1e• 

vikew ctla d..itaci 
(brunakle, ozerwone, żó'tawe i białe) = Zntb:hriajqeo tanio. = 
~tto Fangmeier, 

BO CHU H, 
12 ulica Hoc h str n.!'! se 12. 

=.-::Telefonu nr. 124lj, :::= 
Uwaga! Rekruci i rezerwiści 

mimo tak tanich een, otrzmają jeszei• 

~ rabaty. ~ 

za druk, naklad ,1 redakcye od PoWledztalny A o t o n i 8 r ej s k i w Bochum. · - Nakladcm 1 czciolłkaml Wyda wmctwa „ W11 rusa Po.lskiello" w Bocnum. 



• 2S7. Ustopada 1 Ol. 

Ccf ·enne piamo ludowe iła Polak&w oa obczylnie, poświęc •wincie •raz prawom narodowym. politycznym i zarobkowym. 

Wycbg~ ooatenoie z WYłatkiern dot PoświateeBQcb 
puedjdłlia kwartiłua aa poc1JCie l u list.owych wY11ost 
l mr. 50 fen„ a z ooa0S2enieJ1:1 do domu 1 mr. 'Z faa. 
„wiarus Polski" zapise.a.y Jest w cenniku pocztowYtll 

ood znakiem „t. pelnił;cb'' ar. 128. 

I lml za lari I OjCZJZDł I 
Za insuaty placi sie za miejsce rz&dka drobnelłQ drolal 
O!doszenia zamieszczene JtrHd łoseraiami 40 rea. Kł• 
często oglasza. otr-z.yma rabat. - i:.i&ty de Wiam5a 
Polskiego" nal.e:ły frankować i l'odać w Rich dołdad-

ny adres pacqeego. Rfkopisów ei~ aie zwraca. 

ltedak:ćya, Drukarllia. i K1i~aaia .'inajdu.je !i~ w ~•Anm, przy uliey Matth ... rstr&aH. - Adrea: ,, Wiams Polski", BHlmm. - Telef o n u nr. 1~14:. 

Rodzice polscy! Uczci~ dzieci swe 

116wić, czytać I pisać po polsku t Nie jest 

Polakiem, kto potomstwu swemu zniem

elf4 się pezweH. 

Z wypadll~• dnia. 

Król hiszpański Alfons XIII. przybył do 
Berlina. 

W pc!11i~d.ziafek -0 godz. 2 minut 30 sta-
11 ął król ttisz•p:anii w Berlinie powitany na 
dworcu przez Wilhelma li i je.go świtę 

W imieniu miasta Berlina powital przy 
bramie brandenburskiej Alfonsa XIII. nad/
burmistrz Kirschner. Pu:bJicz:ność witała 
owacyjnie młodego, ho dopiero 19-iletnie.g·o 
monarchę. 

Z Odesy donoszą o okropnych wypadkach. 
Prawie wszystkie składy żydowskil~ 

są Z\tliszcz·onc. Zmasakrowalno, nawet ko
biety i dzieci. Mówią. że zaibito1 3500 osób 1 

rani;o.no okol'° 12 ty,sięcy. W sobotę o'ko!o 
północy leżałQ na ulicach przedmieśda 
Poldawanka Qkoło 1000 zabitych i ran
nych . . 

Ruch kolejowy przez Wierzbołowo do Pe~ 
tersburga rcdjęto na nowo. 

Koleje niemieckie ·przryumui4 21nów to-
1vary do transJX)rtu przez Wierzboto:\\10 do 
"Rosyi z wyjątkiem transpo'rtu do Mińska, 
Moskwy. Ruch kolejowy pomiędzy Wierz
bolowem a Petersburgiem podjęto w :::a
le.i pelni. 

Czarnogóra otrzyma konstytucyę. 
Książę Mikotaj czannogórski wydał 

odez.wę dv ludu czarnogórskiego, w której 
slawi jeg-o zamił·owanie do wi0lności 1 do 
niezależności, jego' waleczność i mitość oj
czyzny, i wydaje rozporządzenie dd
bycia wolnego wyboru ~;Jrsłów do sku1)
czyny (sejmu), którą zwołuje na 6 grudnia·; 
w dniu tym Czarnogórcy obchodz[l 
święto' part:rona' kraj<}Wego, św. Mikolaj.1, 
T<siążęi przyznaje ludlorwi z w1lasnei woli p.:".
wne prawa do wspólnej pracy w spra1wa:::h 
i a:dministracyi kraju. 

Telegramy~ · 

Be r I i n. .Jenerał Trotha zostanie 18 
hm. odwołany z Afryki. Następcą 1ego zo
stanie pułkownik Dame, który podlegać 
będzie gubernatorowi v. Lindequist'owi. 
Trotha otrzymał order „pour le merite". 

W a r s z a w a. Jenerał gubernator 
zakazał wydawania gazet bez cenzury, a 
dalej odbywania proce~yi i zebrań pod 
gołem niebem grożąc użyciem siły zbroj
nej. 

H e I s i n g f o r s. Z powodu manife
stu carskiego znoszącego różne zarządze„ 
nia Wyjątkowe w finlandyi zapanował tu. 
taj znów spokój. 

W i e d e ń. Z Triestu, Salcburgu i Ins
hruku donoszą, że demonstracye na rze~z 
l>Owszechnego głosowania miały przebieg 
spokojny, -
Baczność Towarzysł\l>a ! 

Nadzwyczaj waż,ny dla. towarzystw 
\\'Yfok Wydał świeżr0 dortmundzki sąd zie-
1lliański. Proces traczyt się o ma1jątek na.i
starszega. w ca.lej Westfalii i Nadrenii to„ 
w,arzystwapołskiego' . Je'dność" w Dorf:-ni rl • .„ 

ttnuz1e. Przebieg sprnwy byl taki: 
1W towarzystwie istnialy odl pewnego 

:zasu dwa stronnictwa tj. liczniejsze na
Odowe, składające się przewaiilnie z u-

świadomionych narodowo robotników i 
przychylnych im rzemieślników, uraz 
mniej liczne centrowe, obejmujące wy
chodźtwo starszej generacyi, ze stanu rze
mieślniczego, p1:::iżenionych z Niemkami i· 
wychowujących .dzieci na Niemców. Pier
wszych naliczion'()I 88, drugich około 30. 
Robotnicy starali się wprowadzić do za.
rządu ro'botników i narodowców z Pj.J śród 
przemysłowców, a wśród ziniemczony~h 
rzemieślników odzywa1ly się glosy, że 
tylko rzemieślnik powipien zasiadać w 
zarządzie. 

Właściciel sali, na której 1odbywaly się 
zebrania towarzystwa, Niemiec p. Pahlcr 
był również członkiem towarzystwa .. ,J~
dn101ś6" i stał oczywiście po stronie cen
tm'Wei mniejszości. Otóż p. Pahler wypo
wiedział towarz,ystwu lokal. Wiceprezes 
towarzystwa, jako zastępca prze:wodni
czącego,, który urząd swój złożył, zwc·łat 
te.dy przez ogłoszenie w gazetach \naidzwyi
czańne walne zgromactz.enie, na którem 
wytbrairno1 prezesem robotnika p. Walente
go! Kędziorę i uchwalono, że zebrania mai
ją się -odbywać u oberzysty VosS1a. Liczba 
obeqnych na zebraniu czlonków wynosiła 
84. 

Pan Pahler porozumiał się przecież z 
partyą centrowców i odmówit wydania 
dwóch chorągwi, szafy, 1obrazów itd., któ
re są wfasnością t :)warzystwa Takżl.! 
chlwnieiszy czlo'nek zarządu inwalida p. 
Prędlki, który miał kasę rtowairzystwa, od
mówił wydania pieniędzy. Pairtya c~n
trowcóW' zebrała się owszem w liczbie o
kot01 30 o0sób i ·orzekła., że zelbrania nadal 
mają się odbywać u Pahlera,, który się na 
to zgodził, ale broni wstępu d/J1 lokalu na
rodo'\vej większości. · 

Towarzystwo rozpadto się •na dwa ml
d.zialy, z których każdly uwaiża się zai stare 
towarzystwo „Jedność". 

Większość, zbierając1a się u Vt0ssa. 10-

pierając się na uchwale QSta-tniego przed 
roz!aimem walnego· zgr-0ma1dtzenia, zaskar~ 
żyła. pp. Pahlera i Predkiego o wydanie 
włas.nO'ści fo,warzystwa. Do skargi przy
łączyło się 88 członków. 

Oskarżeni zaczepili nasamprzód pod
pisy skarżących na pelnomocnictwie tlla 
.adwokata; wrskutek tego byli oni zniewole
ni po·starać się o uwierzytelnienie podpisó\.v 
przez. notaryusza. Co do rzeczy samej u
czynili oskarżeni wybieg, że walne zebra
nie, 11a którem wybran-0 nowego przewo„ 
dniczącegi0 i uchwalono przeniesienie ze
brań do Vossa, !Ilie było ważne, ho człon
kowie 11ie otrzymali imiennego wezwa111ia 
na zebranie. j.ak to przepisuje „Landrecht". 

Sąd przychylil się do· wy1wPdów oskar
żonych, wychodząc z założenia. że ustawy 
nie przepisują, w jaki sposób c21lo'nkowic 
maJą być wzywani na wailne zgromadze
nia. Wobec tego rozstrzyga tu ,,Land
recht", który przepisuje W § 57 U, 6 W(,

zwtrnie imienne każdego członka wcdhg 
przepisów procesowych. 

Skute1k wyroku jest na rnzie ten, że 
pp. Pahler i Predki nie wydadzą większ.or
ści majątku towa1rzyst.wa, ale' z tego nłć 
wynika by~ajmniej, żeby mniejszość mia
ła. praw o. rozpiorząd,zania tym majątkiem, 
bo jest on do tei pory wspólną wlasnośdą 
wszystkich członków i tylko nowe wspól
ne, prawidłowo przez uprawnioną osobę 
zwofane zebranie wa1Jne może majątk!cm 
rozporządzić. Dopóki P. Pahler pewnej 
części członków broni wstępu do swojego 
lokalu, dopóty nie może się u niego 0Jł1 y.S 
ważn~ walne. zgroi111Jadzenie. Zebranie r.o·
winie1n zwołać ten, kto sta1t na czele towa
rzystwa przed! jego rozbiciem na dwa od
łamy i to do l\Dika·lu, da którego\\ szystkim 
czł·onkom wstęp jest do'zwiolony. Tak 11a
kazuje zdrowy rozum i t::i.kby być po\virmJ 

·wedtug rozstrzygającej w nowem praw ic 
cywilnem zasady słuszności. Qbk stncnv 
powimny we wlasnym interesie. :·:! :m uni
knięcia dalszych procesów zgodzić się na 
takie załatwienie sprawy. 

Aby czytelnicy mogli so'bie sami \VY

robić zdanie o stanowisku naro.Jowem <"!•hu 
odłamów towarzystwa „Jedn1nść.'' , poda
jemy ustęp z pisma, jakie oskarżeni zlożyli 
na sądzie w ·od1po'wiedizi )na skar~ę. Czyta
my ta1111 lak: ,,Rzecz ma się oo p1~ostu tal•, 
iż w towarzystwie powstały dwa stron-

· nictwa, jedno stronnictwo tak zwanych ży
wiołów radykalnych i drugi kierunek, któ
ry stara się zachować pierwotny. więcej 
kościelny charakter rowarzystwa. Skar
żący należeli do pierwszego {tj. radykal
nego) stronnictwa.„" 

Tak oskarżeni napisali do 5ąctu 
Wszelkie uwagi byłyby tu zbyteczne. 

Natomiast zwracamy uwagę na wynik pro
cesu dortmumdzkiego tym tO\yarzystwom, 
których ustawy nie zawierają przepisu, w 
jaki sposób należy zwoływać walne zgro
madzenia. Powinny te to'warzystwa kor
niecznie jak najprędzej zwalać swoL.:h 
czlonków imienrnie na .walne' zgromadzenie 
i uchwalić jako dl(}datek d!o· ustaw przepis 
że „walne zebrania· zwołuje się, o ile ich 
czas nie jest oznaczony w ustawach, przez 
ogto·szenia w gazecie lub w gazeitach\ któ~ 
re uchwa~ą zgromadzenia na ten cel wy
brane zostaną". 

Tę uch\valę n.ależy ~apisać w protoko
le i w trzech dniach podać policyi. 

Równocześnie niech towarzystwai wy
biorą sobie gazetę lub ga·zety dla -0gl1o'sze11 
i powinno ro być zaprotokołowane. Może 
takie rzeczy, jak w Dortmundzie, gdzie 
oberżysta niemiecki stał się ·,niejako: panem 
towaTzystwa polskiego, w innych miejsco
wościach się nie zdarzą, ale 'ostrożność. riie 
zawadzi a strzeżio1neg·o Pan Bóg strzeże. 

Polacy na obczyźn·e. 

BRAK WOLN05;CI W WOLNEM MIEŚCIE 
BREMIE. 

V e 2 e s a c k. W nledzielę, dnia 29 paź
dziernika miał slę tu ·odbyć wiec „Zjedn. zaw. 
poi.", lecz właściciel 5ali p. Graba odmówił nam 
swego lokalu w ostatniej chwili - jak ludzie 
mówią, na życzenie policyi. Vegesack należy 
do „wolnego" miasta Bremy! 

Sali więc dostać nle możemy, ale to nie po
winno bynajmniej zniechęcać, lecz przeciwnie 
Jeszcze zagrzewać do pracy nad rozwojem ,,Zje 
dnoczenia zawodowego polskiego", bo właśnie 
to, że naszą organizacyę polską kapitaliści tak 
nienawfdzą jest dowodem, że „Zjednoczenie za
wodowe poi." z korzyścią oracuje alla robotni
ków. Ag'itujmy więc za „Zjedn. zaw. p-01." cho 
dząc od domu d'o domu, a gdy wszystkich po
łączymy, to będziemy moii:li inaczej postąpić w 
obec tych, którzy nam dziś sali na wiec dać nie 
chcą, choć z nas żyją. D r u h. 

POLICY A A TOWARZYSTWO POLSKIE W 
MERKLINDE. 

·Tutejsze polskie Towarzystwo św. florya
na obchodziło w ubie2łą niedzielę uroczystość 
poświęcenia chorą2wl. Pozwolenie na ur za
dzenie otwartej zabawy cofnięto w ostatniej 
chwilł, więc nie można było uwiadomić Roda
ków o zakazie, toteż z~romadziła się znaczna 
liczba ludzi. O ~odz. 5rfi wróćitiśmy z uabo
żeństwa;>0lskie20. Przybył zaraz komisarz z 
kilku oolicyantami i kazano nam się rozejść. 
Pozwolono J>Qtem zostać nam i bawiliśmy się 
do ~odz. 'J wieczorem, poczem znów przybył 
komisarz i 9 stróżów bezpieczeństwa i kazano 
nam się rozeiść. W tym samym czasie 6 czy 
7 policyantów i żandarmów stało na ulicy. Gdy 
uczestnicy uroczystości nie dość spiesznie -
wedłu~ zdania stróżów bezpieczeństwa - opu
szczali salę, zaszły podobne sceny, jak w I( a
stropie. Doprawdy, że coraz cięższe nastają w 
Prusiech czasy dla nas Polaków. W Rosy! lud 
dobija się swobód a prusacy nam je coraz bar-
dzieł . ukracają. ,_ ~ R o d a k. 
1- ~ n · · · ; __ J ---

Wiec „Związku Polaków" w Bismarck 
odbyl się ubiegłej niedzieli o godz. 6-te: 
wieczorem na sali tlaltera zaraz po wie~G. 
„Zjedno'czenia zawodowego polskiego" 
przy nader licznym udziale wiecowników 

z:agaił rozprawy p. JainkO\vski, przc
wodmczył p. Gorzelal1czyk, protokół pisał 
p. B. WilklOwski. 

Głównym punktem rozpraw była spra 
wa wyboró\v1 uzupelniaiących do dozoru 
kościelnego i reprezentacyi kościelnej~ 
Wy1bran.o' kaindydatów do doz·oru kościel
nego p. Dyzerta, kandydatalmi do repre
zemtacyi pp. Niedzielskiego Leiona Skrzyp
lra. i Gorzelańczyka_ 

Przemawiali do powyższego,' punktu 
w dyskusyi pp. Janikowski, Niedzielski 
Gorzelańczyk, Pietrowski, Olszak i Mri-
szyński. · 

Na.i stara111ia w sprawie opieki ducho
wrn~j zebrano składki doobrowo1nej 3 m. 
64 fen. 

Do komitetu miejsCIOwego dla: spra\~ 
opieki duchownej wybrano pp. Jankow
skiego. PawLaka, Wojtko.wiaka~ Oarwronia
ka i Napierarlskieg-0. 

Pa zaitatwie)liu spraw: ko'ścielnyd1 
mial wykład treści politycznej redaktor p. 
Michał Kwiatk·owski z Bochum. 

Wiec odbyl się ·w wzorowym Porząd
ku i zak()i1czył się wśród zwykly•Qh okrzy, 
ków po dwu godzinnych r-0zprawach. 

WIEC W AL TENBOEGGE. 
W Altenoogge odbył się wJec „Z. Z. P." 

Zaicalł 20 druh .Masłowski. Dh. J. Ha:n z Hof
stede objaśnił szeroko nowelę górniczą, która 
nam miała polepszyć nasz byt robotniczy, tym
czasem mówca udowodnił, iż się stało przec1-
wnie. Tak samo wydz;aty górnicze w formie. 
jakiej zostały uchwalone nie przyniosą nam wie· 
le korzyści, pmfteważ każdy członek wydziału. 
będzie miał zastępcę I gdy członek n:e będz!o 
się podobał, nadsztygarowi, zostanie posłany do 
pracy w innym obwodzie i teni samem z urzę
du zrzuconym a zastępca, aby tak samo rJe 
był prześla_dowany, będzie może więcej się sto
sował do woli nadsztygara, jak do wołi swyck 
wyborców. Na kandydatów wybran<> dh. db.: 
Fr. Troka, And. Stachowiaka i .Tańa Maćko
wiah dla szybu III. kopalni „Koniggrube". 

Przemawiali jeszcze dh. Pepliński, Roba· 
czewski i Smołkowski, w sprawie nowe2;o po
rządku robotnicze20 na kopalniach i kobo
wniach. Dh. J. Ha'.n i tutaj wykazał, że nowY 
porządek roboczy tak samo przyniesie pogor
szenie. Oburzeni są taksamo druhowie, iż tak 
zwani J>01rnniacze koni (konlarki) malą praco
wać 9 ~odzin. Czyż onł mogą siły nabyć przy 
tak długiej pracy, aby kiedyś byli silnymi robo
tnikaml. Wszyscy też jednogłośnie zaprote
stowali przeciw temu. Na członków zgłosiło 
się kilkunastu Rodaków. Bezpracy. 

Wiec w Ruhrort-Laar. 
Obrady z wieca z dnia 29 paźdz. zagaił I 

przewodniczył Jm dh. Fr. Nowak z Laar, który 
priedstawiwszy zebranynt cel wieca zachęcat 
do przystępowania do „Zjednoczen:a". Tak sa
mo przedstawił projekt zmiany ustaw i Pod· 
wyższenia składek mies7ęcznych. W dyskusyl 
przemawiali druhowie Piotrowski z J\leidericb. 
Wawrzyn Rvba z Laar, Fr. Nowak II z Laar i 
Stefan Przybylski z Meiderich. Z oowodu, iż 
hutnicy iyja w innych warunkach aniżeli górni
cy, uznano, Iż proponowana składka lak ł 
wsparcia dla hutników nie wystarcza. Może to 
być dobre dla ~órnlków, którzy mają kasy 
knapszaftowe i różne kasy pomocnicze, ale hu
tnicy mają tylko jedna kasę chorych, z oowodu 
teJ?o zebrania wszyscy byli za tern, aby ołacono 
składki tygodniowo 45 fen„ a wsparcia, aby 
płacono najmnłej 1 markę. Tak samo uchwalo
no protest przeciwko związkowi fabryk, które 
się ułożyły, że skoro robotnik na przykład prze
stanie pracować na fabryce „Phonix", nie może 
pracy dostać ani na „R.heinische Stahłwerke" „ 
ani w Bruckhausen, bez tak zwane~rn przekazu 
(Ueberweisun2), czyli oolecenia zarządu 
fabryki. Jest ·to zamach na w'olność obywatel
ską robotników! Owe fabryki przez takie po
stępowanie chcą stworzyć sobie nowomodnych 
niewolników. Wiec trwał oółtrzec·ej J!:Odzlny. 
Na członków zizłos:ło się kilku Rodaków. 

Wiec w Ueckendoriie. 
Wiec „Zjednoczenia zawodoWe20 oolskie

go" w Ueckendoriie odbył się w n1edzielę 2? 



· rtaidrlerntk·a. Obrady za2aił db. fr. Kołecki. 
Pierwszym mówcą był db. Piotr Grzesiek z 
Rauxel, który mówił o ostatniem wJelkiem bez· 
Jrobocłu górników, o pok>tenłu robotnika pol
:sk:ego na obczyźnie, o komisyJ, która zwiedziła 
kopalnie ł która uznała tutejsze stosunki za naj
AePSze. Na dowód, że tak nie było ł nie jest, 
wymienił mówca nieszczęśc;e, które się wyda
rzvł" r'1 kopalni „Borussia". w końcu swej 
m' ... 1. Grzesiek objaśnił obszernie wszelkie 
spr a" y robtnlcze, będące teraz na porządku 
ctz'ennym I o o<>stawienlu kandydatów do wy-
4ziałów robotniczych. 

Db. fr. l(ołpacki zachęcał do asdtacyi, żeby: 
Rodacy jak najl:cznlej wstęPowali oo „Zjedn. 
zaw. poi." l mówił o postawieniu kandydatów 
efo wydziałów robotniczy<:h. Dh. aJn Trzecia· 
kowski krytykował ludzi, którzy szkodzą 
„,Ziedn. zaw. pols.". 

Dh. Jan Skraburski mów:t o dzielnej pracy 
~.Zledn. zaw. poi." i uopieral wywody po
orzednich mówców. Dh. Piotr Grzesiek mó· 
wił jeszcze o podwyźszeniu składek mtes:ęc:z· 
uych. Jeszcze wielu innych mówców było za 
tem, aby miesięczne składki były podwyżs~one, 
na co się jednogłośn:e z~odzQno. Poniewaz de· 
leitat opuszcza naszą miejscowość, nastąpił obór 
•owego dele!i!ata, którym został dh. Antoni Pa
tryas, który mieszka w Ueckendorfle, ul. Bus<:h-
weg 26. . ł 

Wiec zamknął db. fr. I(ołeck1 has em 
„ ,Szczęść Boże". . 

I(onst. Berent, se.kr. wueca. 

I ," 
Wiec w Scharnhorst. 

Wiec „Z. Z. P." w Scharnhorst za2:aił druh 
Piw:ńskł. Potem zabrał dos dh. J. Hain z 
Hofstede, który omówił wszelltie sprawy ro
botnicze Do wydzlału robotn~czeizo obrano dh. 
Wiktora· Gościniaka, Antonieg,o I(otas:ńskief(o i 
Marcina Piwińskiei;!o na szyb I. kopalni „Scharn 
horst". Przemawiali jeszcze dh. Pracel, ~~
-wlic i I(opczyk z Scharnhorst i dr~h Ja~odz1~1-
skł z Marten i zachęcali, aby kazdy rob<?!mk 
-należał do pots}<(iei on~an:zacyi. Dh. J. Sosmski 
t1bolewał, iż mu wypowiedziano prace pod po
zorem, iż mają za dużo robotnika. a wysyłała 
age1,tów za gra.nicę, aby sprowadzili robotników 
:do tutejszych kopalń. 

Z~romadzeni oświadczyli się za tern, a?Y 
składki podwyższono na 1,20 mr. mlesięczrne, 
a on.~an aby ·wydawano co ty~ień. Prz~ma.
wiali w tej sprawie druhowte Ham, Czerw1nsk1, 
Pr~.cel i Pietrzak. Druh. 

Wiec w Hochstrass nad Renem. 
Wiec dnia 29 zm. otworzył dh. Woic:ech 

Gabryś, a przewodniczył dh. Jan Stachowiak z 
Hochheide. Sekretarzem obrano druha Leona 
Szczv2:ielskieizo z Hocbheide. 

Druh Mańkowski z Wanne omówił położe-
n:e robotnika i zachęcał w.:eco~1!ików, aby b~:
łł wiernymi or~anizacyi polsk1.e1., . Druhowi~ 
Wo}c!ech Gabryś i Antoni Milczynsk1 zachecah 
zebranych aby sle zgtosili na członków „Zie
dnoczenla 'zawodowe~o polskiego". Obór ~an
dydatów do wydziału robotntcz~o odtozonv 
został na orzyszły w:ec. Dh. Mankowski wy
j~śnił sorawe ostatn:cgo streiku i omówił pro
jekt 110d,wyższenla składek miesięcznych, 1ia 
tyj!;odniowo 30 fen., na co się wszyscy dru~o
wie zvodz·n Przewodniczący zachęcał drnhow 
oo jedności i zakończył wiec słowami „Szczęść 
Boże! 

Zarząd wieca: 
J. Stachowiak, prz~L. Szczygielski, sekr. 

Wiec w Herne. 
Ostatni wiec tutejszy, zwołany przez „Z. 

·z. P." zagalł delegat miejscowy d~uh Hałas 
poczem udzielił 2'.łosu dh. W. Sos1ńsk1er.du z. Bo
chum. który ~mawiał sprawy robofut.czei or-

Panna do towarzystwa 
'f>owlełć Ksaweresr;o de Montepin. 

C z ę ś ć • r u g a. 
(81) 

(Ciąg dalszy}. 

Dlacze.gio nic nie mówisz, Rauiu? 
- rzc:kfa Oabrye.la. -- Czyż nie jesteiś prze 
konany, że mam s.luszność? 

-- Zastainowienie dt()wodzi mi, że ~ra
·wda jest przy tobie, - odpowiedlzial mlo
tly czfo,wiek, - i drtociaż wiele to mnie 
kosztuje, przyznaję ci słusz.nołść. Kiedy 
nie będziemy sami, uda1wać będziemy, i,e 
się nie z.naimy, lecz potrafimy wywoływać 
(}kazye samotności. A teraiz powiedz mi, 
<iroga Gabryelo, gdzie jest moja ciotka'? 

- Pojechała na wieś w towiair-zystwie 
pana filipa do swojej willi w Rnr:-sur
Marne. 

-- Znam j4.„ Czy pm,vrócą dziś j~„ 
-szcze? 

- Tak jest', mai o:biad. 
- O której god2inie? 
- O siódmej. 
- Powrócę więc o siódmej ... teraz od. 

.:hodzę .. 
- Już? 
- Tak trzeba... Zbyt dtuga rozmowa 

moglaby zwrócić uwagę służących.„ 
--- Czy mam uprzedzić panią de Ga~ 

ren n es o tWlojej Raulu wizycie? 
- Bezwątpien.ia, dowie się bowiem 

od Andrzeja, żeś mnie widziała, ai w takim 
razie milczenie mogłoby być źle zrozumia
ne„. 

- A więc dO' wieczora, mój przyjacie~ 
1u„. 

- Tak }est do wieczora i nai zawsze ... 
Jestem pełen nadziei... Wszedłem tu z ser 

~anizacyi, Przemawiali jeszcze druhowie Lu
dwiczak, Magiełka, Banasiewicz, Nowaczyk, 
Sosiński i Hałas. Przemawlall WSZYSCY 1łó
wnłe za tem, aby składki m~sięczne zostały 
podwyższooe na 1 mr., albo na 1,20 mr., a or
gan, iżby wychodził dwa razy w miesiąeu. 

Kandydatów do wydziałów robotniczych 
ma wybrać przyszła konferencya mężów zau
fania w celu przedstawienia tychże na następ-
nym wiecu. 

Antoni Marcbtiak, sekr. wieca. 

Austrya ma otrzymać powsze· 
chne prawo wyborcze. 

Podlaliśmy już w zeszłym numerze te
legram 0 wiadomości, którą przyniosła 
1
nied.zielna ,,Neue f reie Presse" d-0nosząc 
że prezes ministrów austnl)acki~h baron 
Gaiutsch po zebraniu się rady pamstwa za- · 
powie wypracowanie i wniesienie ?roje
ktu do ustawy o powszechnem pralWle wy 
borczem. 

O zamiarach rządu d-ono'si urzędowo 
„Wiener Abendipost": 

„Ponieważ refomna wy.borem w A:~
stryi dokonainą być nie może w ~i:oson 
prosty i pojedyńczy, lecz ~wzgl.ędmc bę
dzie trzeba różne punikty w1dz~ma! dlai te.
go konieczmą jest nader spokoJ?a i gtębo,
ka rozwaga i jed'na rzec~ m~z,owna, 
mianow:icie: spo'kói w życm pubhcznei;i. 
Rządl ruchowi politycznemu przeszk~d 
czynić' nie będzie, aini w roz?'atrywam.u 
spra'WY w prasie aini na zebraniach: Poli· 
tyczna agitacya: na rzecz wy~rczeJ refo~
my ma się rozwinąć natychmiast ;wi gr.~m
cach prawnych, lecz. z drugiej ~tr~ny ]e!;t 
rząd zdecydowany do Wtystąp1ema przy 
po.m\OcY wszelkich P'raW1nie ~ozwolo'n~~h 
śmdków przeciw wykroczejmom szkodza.„ 
cym życiu publicznemu i poniżającym po~ 
wtaigę państwa. Parlament, ni~ ulica jest 
miejscem gdzie winno zaipaść rozstrzy
gnięcie 0 ' reformie wyborczej,." 

Burzliwe deimo'nstracye na ~zecz poi„ 

wszechnegio głiosowainia są Jww1~m obc
ctnie w Austryi na porządJm dziennym. 

Tymi dniami podczas takiej demo?1
: 

stracyi rainiono w starciu z policyą d~sc 
ciężko czterdziestu jeden. deimonstra:nt?w 
i trzech policyantów' a wiele.... o'sób odmo
sto lekkie .01brażeni•a. 

Ubiegła niedziela w Pra<lze. u_Ptyn~~.a 
róv.nnież nader burzliwie, o czem iuz dom" -
śliśmy. W pochodzie brato przedl potu.
dniem udział ok{)ło 10 tys. osób. p~ p·n
ludmiu, gdy wo}sko wystanłJ n.a rru.asto, 
lud budował barykady, które wo1slro· 1 po
Iicya zd·obyły z bronią w ręce. Przed P?
ludniem aresztowano 65 osób,. po ~łudn:u 
r6~1nież znaczną liczbę. 13amono, JaJk t..,.
raz dJo.noszą, oko.to 200 osob . . 

Wynika z po~v.yższego że agi~acya ~a 
rozszerzeniem .. prawa wyborczego·, kto-

cem przepelnionem smutkiem, opanowany 
zniechęceniem bez granic, wychodzę sz.cz~ 
śliwy i pel·en zaufania. . 

Pan de Chamns, przyciągadąc imtod~ 
dziewczę w swoje ramiona, P? raz drug~ 
zlożyt na jej crole pocałunek i w;yszedł z 
salonu poczem udał się do, swego! nowego 
mieszkania, aby się przek)onać, czy Bert· 
haud wYPetnil jego rąztkaizy. 

Berthaud już tam ibyt, kaa:ał pod swo1. 
jem okiem wypailwwać kuf~lt i ~a;tych
miast zaiąl się uporządkowaniem m1eszka-
1nia swego· młodego pooa•. 

XIV. 
Połączmy się z doktorem Gilbertem. 

którego podróż do Paryża nie byłai bez re.
zultatu, jak tego wkrótce czytelnik będzie 
miail dowody. 

Rozstawszy się z. Raulem, ?rat zm~r·· 
lego hrabiego de Vadans ud~ się do .m1ę.
dzynarodowego biura telegraficznego 1 ;>o
słal do Noiwego-Jorku, do ba.nkie1rn Morti
mera depeszę w tych wyraz.ach: 

Nie trncić z oczu Honoraty Lefebre. 
Wyb~dać ją, jak tylko będzfo w sta1.1ie 
przemówić chociaż jedno ~rowo. Zaw.ia
damiać mnie o jej stanie t o wszystk1::h 
zmiainach, jestto rzeczą najwięik.szej wagi" , 

Po wystaniu tej depeszy Gilbert kazał 
się zaiwieść do biura administ_racyi prze~
siębiorcy pl::igrzebowego, gdzie, 1ak. so?1: 
czytelnicy przypomina,ją, udawał się JUZ 

raiz nazajutrz po wyikopaniu przez Agrę i 
NeHa trumny hraibie<go Maksymiliana de 
Vadans na pofa Pontarme. 

Tam przystąpił do pierwszeg·o śledz-
twa w prz.edmiocie przewiezitiflia zwtok 
brata do Compiegn.e. z tegl(} pobieżnegp badania powziął ,)t> 

wność, że zamia.na jednej trutmnY nai drugfl; 
nie mogla być spełnioną ,gdzieipdziej i~k 
w Pontarme1 pod szo'Dct, stuiqcą za 'vozo
wnię dla forgonu. 

re dotąd jest bardzo ograniczone, \\~ Au· 
stryi jest bardźo silna, a wypadki w Rosyi 
przyczyniają się niewątpliwie do jesz.cza 
większego rozbudzenia tejże agitacyi. 

Reform~ wyhorcza w Austryi, w któ
rej żyje przeszło 5 milidnóv.~ Polaków bę
dzie miała także wielki wpływ. nai spole
czeństwo polskie. Lu'Cty austryaokie pra
gnięłyby skrzywdzłć Polaików a miaoowi
cie Oalicyi nie przyznać tej ilości manda
tów poselskich, która jej się wedlug liczby 
ludności należy. Ztąd tamtejsi Pblacy o
czekują z pewną nieufnością zap0wiedzia
negoi projektu reformy w.yborczej. Qlbawia
jąc się, że przedewszystkiem Niemcy a 
także Czesi s.tairać się będą o ograniczenie 
wplywu Polaków na sprawy państwowe w Au
stryi. 

Z gazet galicyjskicb, które w tej spra
wie gJos zabrały notujemy tutaj, co pisze 
lwowskie ,.Slow o Polskie": 

„Nie pora tutaj i mie miejsce~ czyta,
my w temże piśmie - wy1liczać wszystkie 
wairunki, od których przyjęcia Kolo' polskie 
musi Ciczynić zaleiżnem przytięcie samej rn
formy. Narważniejszym warunkie~n jest i 
pozostanie powiększenie w nowej ordyna.
cyi wyborczej liczby mandaitów galicyj. 
skich odpo\\-ied)nio do liczby ludności, !ak 
W .oświa<lczył w dniu 6 października r. b. 
prezes Kola:, hr,. Wojciech Dziedluszycki. 
Należy się Oalicyi 20 proc. ogólnej liczby 
mandatów. Jest to postulat pierwszorzę
dny. Od teg-0 postulatu Ko~u p-O•lskiemu 
pod groźbą narnżenia na zatrartę najważ
niejszych hnteresów naro!dowych nie wol
no odstąpić. Gdyby rzą<l i .gdyby inne 
stronnictwa chcialy liczbę mandatów gali
cyjskich ukrócić pod pozorem mniejszl:!J 
sily podatkowej, to K-0~01 polskie, p.ckLl\:rc,
ślaJąc olbrzymi podatek krwi, sktaidany 
prz.ez Gwlicyę paf1stwu, musi się schiwycić 
naiwet obstrukcyi." 

„Głos Naro<l'u", który Ina rzecz przy
chyJniej się zapatruje i.ak „Srowo1 Polskie", 
pisze w tej sprawie!: 

„Czy powszechne glosowanie jest 
mniej lub więcej wygo<lne dla. rozmaitych 
pos-l'ów, - czy po refonnie wyborczej, ten 
lub ów posel straci mandat, a inni zn:owu, 
będą musieli poświęcić wyiboro1m daleko 
więcej trudu i czasu •niż dotychczas, - to 
inie może wpJynąć na losy reformy.„. Za:
powiedztane przedlożeniie rzą,dowe przyjąć 
należy spotk{)jnie, ro.z.wa.żnie i„. szczerze 

Dailei zaś: 
Dla Galicyi, dla nai;odu P;dlskiego nie 

tylko w granicach Austryi, ale dla jego 2a
lości taka reforma wyborcza posia<lai zna
czenie donio·slości .nieislychanei. Koł\o Pol
skie powinno zawczasu się przygorować, 
by zalatwienie reformy odpowiaid'a)to mQ.
żliwie najlepiej interesom na:rodio1wo-poli
tycznym p;olskim. 

Jak wiemy, ślędżfa śledJczy doszedł 
do tej samej ko·nkluzyi. 

-- fakt ten zresztą nie dawa~ żadn~j 
wskazówki, mogącej naprowa<lzić ma trop 
winnego i Gilbert nie· zabarwi·al się długo 
poszukiwaniami, które dotychczas n~e mo:
gły doprowadzić do niczego, dfa braku 
punktu wyjścia. 

Lecz teraz, kiedry Raul wolny zacz,nie 
praoować natd rozświec$iem tajemni
czych tych ciemności, aby zrnaleść dowody 
sW\ej ·niewinności, doktór ze swej strony 
mógl róW1I1ież zabrać się do dzieta. 

- Zastąpię niedołężną policyę; -- mó
wil d.a. siebie zobo'Wią,zailem się odegrać tę 
rolę„. należy dotrzy:mać ()łbietlnicy i d:O'
wieść mej intelige.ncyi i wytrwaiłości.. 

Obu tych przymiotów, jak wiemy, aie 
brakło Gilbertowi. 

Powiedziat sądownikom to iedyuie, 
co uważał za sto'sowne im powiedzieć, le.:z 
w głębi byl peWlllym JJ!o,sia&nia punktu 
wyjścia koniecz;neigo do prowadzenia po~ 
szukiwań. 

Należało tylko upewnić siei, że tem 
punkt wyjścia był dobry. 

Dlatego to powrócił do magazynów 
prze<l siębiorstwa po'grzebowego. 

Udał się do odlźwiernego i zapytał go, 
gdzie można powziąć ś-ciste wiadomości 
co do fabrykacyi trumien. 

Wska:zano mu biuro; udał się tam i 
urzęd111ik z całą grzecznością ofiarowa1l się 
dlać mu wszelkie objaś111ieniai. 

- Pragnąłbym wiedzieć - rozpoczął 
Oi!ibert, - jak panowie postępujecie, aby 
przygotować trumnę wyjątkowej mocy i 
wyższej cen.y, ~tóre wy<lajecie na żądanie 
rodzin? 

- Bą<lź pan laskaw ściślej postawić 
zapytanie. 

- Czy powierzacie pano\.v~ie r0tb-0tę 
takich trumiei1 po za a<ltrnirnistracyą przed!-

,,Porząlki'' w _dom·1 cb 'rycb 
dla górników. 

Cieka.wy proces toczyl się obecnie w 
Chociebużu (Kottbus) na Lużycach przeci.., 
dv.rom górnikom: Edwardowi Bajerowskie 
mu i Harmanowi Richteroiwi. Ska.irgę prze 
ciw nim wniósł zarząd domu chorych v.• 
Zlokomorowie (Send'teberg) \należącego d<l 
akcyjnych towarzystw górniczych w Ob
woozie zl\okomorowskim. Na pewnym 
przez socyalistów zwołanym wiecu w Zło. 
lroill!drowie uskarżali się robotnicy na sto. 
sunki, panujące w lamrecie tamtejszy111 
dla górników. W pierwszej linii u-skarzaa 
się ()/Ili na liche i niedl0sta1ecrne jadro. Za
rząd lazairetu czul się temi wywod.aimi mó. 
wców diotkięty i wytoczył obydwom mó. 
wcom proces o obrazę i rozsiewanie ni~. 
prawdziwych wieści. 

Swiadków: Powolaino' bardzo wielk~ 
liczibę, którzy wszyscy -zezinaU na nieko. 
rzyść zarządu lazaretu. Dowiadujemy st~ 
z roz.praiw o arcyideaLnych stosunec'2Jbch 
które tam paijC)IW0ly. I tak zeznal górnik 
Pleischer, który dluższy czais w lazarecie 
przeleżaJ, że znalazł robaki w jedzeniu. 

Inny świadek oświai(icza, że ŻY\Vcem 
nie oostanoby g·o do domu dhorych w Zło'
komorowie. Skarg chorzy •nie wYrtacu\ 
gdyż obawiali się, że będą mieli trudności 
z kasą knapszaftową. 

Kilku przez pN>'kuratorn zarwezwa
nych świadków zaznawafoi, że jedzenie w 
d-Olmu ·chorych byfo dobre, le'cz ,obrotka 
oskarżonyciil stwierdzil, że wszyscy d 
świadkowie byli w owym domu chory ~!1 
już po wytoczeiniu l)rocesu. 

Inny nobotnik z;eznal, że musiał je~ć 
bairdzo gęstą zupę bez łyżki. Znowu inny 
skairżyt się, że mięso byfo twarde i mia.to 
już kalor Z<ielony. Na pytanie przewodni
czącego, dla czego mięs.o to jadJt , odJpowie. 
dziaJ: co mbić, jak głód dokucza! 

Do pew:nego roooi(nikia, który się na 
zle ja<llo uskarż.al, powi~dziruł dozórca 
chorych: 

.,f iir Pollacken ist das Essen la1ce 
gut !" - Dla Polaków jadfo to jest aż za 
dobre. - Dalsze przesłuchiwanie świad
ków potwierdza, że jadt0i hylb z.le i zepsu. 
te często. Swiadek Melkowai, która da· 
Wllliei w lazarecie stużyla, zezlnala, że ja. 
rzyny przed gotowaniem nie umyto, krup 
i soczewicy nie przebieram.o. 

Lecz nie kończą się jeszcze te stdsun
ki ·na zlem j1adle. Swiadek Gartner zeznai 
że w lazarecie panował pośredni przymus 
pracy. 

Obrońca: Co. pan rozumiesz ppd WY· 
rażeniem pośredni prZYillUS? 

Świadek: Kto nie chciał pracować, 
temu dawano bardzo liche jadło. 

Inni świooknwie potwierdzili to zda· 
nie. Jeden z nich zeznal, że ppilewka byb 

sięibi.orstwa, lub też maicie swoje wlaste 
specyalne pracownie? 

- Mamy wia:sne pracownie, gdzie 
wszystkie trutmlY się ro\bią, zarówno pro· 
ste jak i zbytkowne„. 

- Bardzo dobrze - odrze:kl doktór -
jes to dla mnie ·bardzo waiżiny punkt... Czy 
liczba fabrykowainych trumien podlega 
kontroli? 

- Tak jest, pa!Ilie. 
· - Jakiego rodzaju jest ta k)ontrola? 
- Każda trumna. no'si tnurrner porZ9.d· 

kow~, wybity na zimno. 
Oko ooktora zabłysło. 
- Na której części z,najduje się ten n11· 

mer? 
- Na wieku i n.a części spodniei, o· 

prócz tego jeżeli trumna jest w;ylbitai oło: 
wiem, numer zmajduje się płOwtórzortY 1 

na metalu. 
- Inne jeszcze pytanie: tkiedly się bi~· r 

rze trumnę z pańskich pracOiWilli, cz~ zap~· 
suie się nazwisko osoby, której się 0 · 

®je? 
- Tego nie wiem, palnie. . . : ? 
- Gdzie się o tern można dow1ed-z1e,; · 
- W biurze wairsztatów. 
- Które się znajdują? 
- Na ulicy Chemin Vert. 
Doktor adres zapisał w książeczce, 

zawierającej już sporo infortrnacyj, odn°'
·szących się do zbrodni na ulicy oaran· 
ciere. . <ł 

Wychodzą,c z biura .administracy1 P 
grzebowej Gilbert udal się db preifekturY 
policyi i z'.apytat o szefa bezpieczeństwa, 
Lecz byl on nagle wezwany wraiz z proktt· 
ratorem Rzeczypospolitej z P'mvodu m0

:,: 
o!Jtv 

derstwa, spełnio'ne'g·O w Ndgent na os . . 
jakiegoś starca, mieszkającego samotnie ł 
o którvm mówiono że jest milionerem. , . 

· (Ciąg daitszy nastąpi). 
·.: 
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~zestv ztmełnie' surow:~, że dołlożył w 
trzech tygod:nia.ch 20 mr. na lepsze poży
-wienie. 

Przewodtn. Dla czeg-0 pan się nie za-
_iallłeś? 

Swiadek: Mówiono ogólnie, że kt() sie 
gaiali, łen wyleci (fliegt raus). • 

Inny świadek, który chorował na gło
wę, musbal w jednym poP,<Yludniu 20 cent
?11arów brykietów uprzątnąć. 

Sl.owem wszyscy zeztnawali na ;fr.!

{(orzyść zarządu domu chorych. Mimo to 
-0skarżeni skazani zositali na znaczne kary. 
_za obrazę zarządu domu chąrych. - Wy
roków sądowych, jak wiadomo, nie \VOlno 
lk rytykować. 

SL Z± 

Ziemie polskie. 
~f, Pras !achodnłch Warmii i Mazat 

Staro2ard. W niedzielę odbyl s:ę wiec w 
·Starogard.zie celem wyboru członków do rady 
rnieisk.iej. 

Teraz ma,ją Polacy tylko 2 czfonkórw w Ra-
-Oz&e miejskie.i, których jeszcze nie mogą ~ 
wlasnych silach przeprowadzić. Dlugu ma 

mia sto obeonie 1 milion 300 tys. marek. Uchwa
lv na wiecu 11ie powięto, pozootai\viou10 to ra
,c.zej komitetowi i mężo-:n zaufania. 

Szczecinek. Przy lowien·u ryl> w jednym 
'1. mte.iszych opodal odlei;;Iych jezbr utonat 
mistrz rzeźnicki Schulz i jego uczeń tliibncr. 
Ciala ich iniedlugo perlem wydobyto z wody, 

·Malbork. Od przcszJego poniedz :aJ1ku znikl 
·tu dawn!e.iszy przedsiębiorca uprnwy bu·raków 
Pllarski. Udal się on O•Wego dnia nad brze:;?; 
Nogatu. aby wf.ci narznąć, skad <lotychczas nie 
wród. Przypuszczenie, iż się utop ii, spraw
dzi.to s i ę też niebawem, gdyż w ' sobotę po po
~udntlu wydobyto ciafo jego z Nogatu. 

Pruszcz. Jak wiadomo, popcfnliono w nocy 
na ni edzielę straszne morderstwo. Oto pomię
dzy Zufawą a Rekcim em znalez' on<> wfaściciela 
wlości Richerta bez życia z k1:1ka ciężkiemi ra
na mi na gtowie. M'0rderca jest ceglarek Napię
tak z Goszyna, który przy1ączyl s '.ę do powra
cai ą cegr> z Oosizyna z odwiedzin u brata, Rich
tera i zabir go, ażeby 11:0 następnf.e obrabować. 

·13 mordercy znaleziono pierścionek i okrwawio
na chustkę . oraz skrwawione ubranie. Napięta-

"ka odstawiono do wtięzfonia. 

Z Wiei. Kr Poznańskiego. 
Poznań. W svrawie subskrypcyi IV ern i

syi akcyi aBnku Związku Spólek Zarobkowych 
10'\\iadujemy s ' ę z kompetentnego źródla, że 
ra<la nadzorcza na posiedzer~:u siwem, odbytem 
w dniu 24-go października rb., sprawdzifa. 1ż 
podwyższenie kapitalu zakfadowego o 2 mifo-
1y marek przyszło do sku~ku pr.zez podpisar4ie 

.2000 akcyi po lOOU marek. Akcye wstaJy w 
ten .sposób rozebrane, że 153 Spółki rozebrafy 
1639 akcyi. a osoby prywatne 361 akcyi. 

'fak spótki .iak d osoby prywa,tne, które 
·zgfo~dy się po 1 października r. b'leż., nie mo
~1y już być uwzględnione. 

Sprawdzono dalej, że wyplacono na l. ratę 
500,000 marek; II. rate 203,750 mr.: III. ratę 
194,700 mr.; IV. ratę 194,500 mr.; raz.em 
1,093,000 mr., które zarząd w gotowiźnie przed
toiyl. 

Na ffil0cy tego podał zarząd oraz. rada nad
zorcza oświaidc.zenJie do sądu, potwierdzone no
taryalnie przez pana radzcę spraW1iedliwości 
Cichowicza, że podwyższenie kapita1u zakla
dowego przyszlo do skutku wedle uchwaly ra
dy nadzorczej oraz walnego zebrania z 25 ma
ja rb. 

Podwyższenie to zosta.J\o do rejestru han
dlowei;i:o zap.isane w dniu 28 paźd'z.iernika rb. 

l(ap1ital zaikladowy Banku Związku Spótek 
Zarobkowych wynosi obecnie 3 m '.liony ma
rek. 

Pleszew. Odby1 s:ę tutaj wiec . ,Straży'', 
na który przybylo około 1000 osób. Przewo
dniczyl ks. dz.iekan Dzie11:iee1ki z Czermina. 
Przemawia.li posel p. 4r. Ni·egolewski, ksi. pr'l()b. 
_tir. Growiński z Rz.egodna oraz goopodarze pp. 
Trzęsawski z Lenartovvic i Wo~ciech Derw~ch „ Zawady. 

Trzemesz11-0. Niedmvno temu donosil'.śmy 
o śmie rci murarza Szajdy. Stwierdzono, iż 
tenże przejechany został przez wóz bez latarni 
ua szosie Oniezno-Trzemes:on{)I, tak, iż b iedak na 
drugi dzień ducha wyzion~l. Policyi udafo si: ę 
wreszcie wykryć właściciela wo'Zu; i est nim 
handla rz gęsi $wiatek z On&ezna. Ciało zmar
lel{o odkopano celem sekcyi sądowej. 

Inowrocław Od dawna już nie ulega wąt
Phwcśc i , że panow:ie daiczkatolicy są duchowo 
skuz:vrnwani z hak~tystami z pod sztandaru 
trzech liter. Obecnie zlożyli oni na to jasny 
dowód, bo daiczkatolickie towarzystwo w Ino
Wroclawiu stawia wn:osek, aby urzędową fir
me towarzystw dajczkatolickich zmienić na 
„Zv.i1ią'Zek towarzystw niemieck:ch katolików 
na kresach wschodnich". Ma to nastąpić „z 
har<Jm ważnych przyczyn". - PanOlWie ~ajcz
katoli cv, my ; tak wiiemy, co o was sądz·ć. 

Ze Slązka czyll Stareł Polslll" 
OUwice. Wielkie nieszczęście spoitkalo mu-

\r~:za Tomasze M~ierę, mieszkającego przy ul. 
.-v teżowej. Zostal albowiem w śro<lę o godz. 

2 Po Poludniu na Kozielskiej· ulf.cy iprzejechany 
nrz~z motor i zlamal sobie pr1Z1Y tern obydwie 
110"il: t. Nieszczęśliwego odstawtlono do miejskie
g? laza.retu. Motorem jechał pewien kupiec z 
u 1~Y. Ligockiej . . 
Gliwice. (Nieszczęście). W kotlarni Bened11-
xa ~eyera pękla rura. Wydobywająca się wo 
~a 1 Para p0parzyly bardzo nieibezpiecznae ko-

arzy I(aróla i Jakóba Mikulaszów. 

1, - Szka·rlatyna szerzy się tuta1 bardro. 
-iczba chorych wz.mogla się do 110. 
k Bytom. „Katolik" donosi o wciekl~ci ~a
·i %~stycznej pewnego nauczyciela. Siedm:o~ k ie dziewczątko przvsz.ł'o do szkoty z ksńąż-
ą obwiniętą w numer ·· Gazety Opotshiej". Pan 

P~ u:~v~:e! ol'!l:-7'r.:-!v ·;1 tak;:i .,zuchwatość" 

wpadł '" stras<iJHwy ~niew, oktadke po<lar1, a 
dziecko trzykrot11ie w twarz uderzyl i jesz~ze 
kilka razy poprawU na plecach i rękach. Tak 
się dzieciom \Ypaja m:tość do ojayzn~· µru
skiej. 

Mysłowice. Ponieważ przechodzifo przez 
S?;ranicę dużo ludu, w:ndodnialego z Królestwa 
Polskiei;:i:o, obsadzono granicę ułanami z Gliwic, 
ażeby dalszemu przekraczaniu granicy przesz
kodZlić. 

Z innych dzielnic Polski 
. Stan Sokolstwa w Gatlcyi Ze sprawozda-

111a za rok 190+-5 wydziafu Związku towa
rzyst~ soko~ich. w pal1stwie austryackiem, do
W11~du1emy s i ę, ze \\' roku ub'eglym nafeżafo do 
Związku 132 towarzystw: w okresie sprawo
z,dawcz~.m. roZ'\vii~zalo się „Ko.to nauczycieli lu
?owych J~ko gn:azdo sokole, natomiast przy
ięto do Zw11ązku nowe towarzystwa następują
ce: Ch~ostków. Dziedzice, tiusiatyń, Karwina 
Lubac~ow, Lwów IV, Lutynia Niemiecka, Ole
sko, .s:ersza, .' Skole i .Zahlotów. Wobec tego 
nalezy obecnie do Związku raz.em 142 towa
rzystw, a mianowicie 1) w okręgu krakowskim 
31 towarz. z liczbą czfonków przeszlo 3223: 2) 
w okręgu tarnowsk1im 12 towarzystw 71 liczhą 
cz~onków przesz.ro 1027; 3) w okręgu rzeszow
skim 16 towarzystw z liczba czfonków prze
szło 1645; 4) w okręgu przemyskim razem 18 
towarzystw z liczbą cz.tonków 1879; 5) w okrę
gu lwo\\skim 25 towarzystw z liczbą czfon
ków przeszfo 4244: 6) w okręgu tarnopolskim 
15 towarzystw z liczbą członków 1793: 7) w 
okręgu stanistawowskim wreszcie 25 towarz. 
z liczbą czfonków 1729. 

. „Z tego okazuje siG - - pisze „Przewodnik 
g1mnastycz.ny Sokół" - że w 142 towarzy
stwach związkowych liczymy co najmn iej 
16640 sokołów, że zatem wzrastamy nktylko 
liczebni~ i jakościowo. ponieważ coroczny przy 
rost gimazd i czlonków świa-dCIZy nfozawndnie 
o coraz większem poglęhianiu się ideli sokolej". 
~wiadczy o tern także liczniejszy, ntti dawniei 
udzi~ w zlotach okręg-owych, wykooanie i ja~ 
kość ćwiczeń. 

"1iadomości ze świata. 
Rząd a hakatyści. 

Pólurzędowa „Koln. Ztg." omawia żą
dania wywłaszczenia i zakaizu nabywania 
ziemi przez Polaków i wywodzi\! że wy~-· 
·maganiai te inie są możliwe do przeprowa
dzenia. Niemczyzna ma ddstate.czn.ą już 
ochnonę w komisyi koll{}niz.acyjned i nowe
li do prnwa: o ko·lonizacyi, zresztą spodzie
wać się należy - J)()Wiadlai wspomniany 
dtziennik - że wobec tych praw bainik par. 
celacyjny polski, nie mogąc ko1onizować 
na nowe kupna rzuaaC' się 1nie będzie. Pi
s:mo apeluje w kiO·ńcu do patryotyzmu Niem 
ców na kresach wschodnich, aby ziem Po .... 
lakom nie sprzedarwali. 

Skutki strejku kolejowego w Rosyi. 
Ogromna ilość gęsi zniszczalai skut

kiem streJków ko:lejiowych w Królestwie 
Pioilskiem. łfandlairze berlińscy stracili po
dobno 2 OOO OOO m'1!rek i postanowili żą. 
dać WY\n.agrod.zenia od rządu rosyjskiego. 
W Beirlinie nie byilo onegdaj ani jednej gę;
si na targu. 

Prasa holenderska a Polacy „ 
W jednym z najpawaiżniejszych dzien-· 

1ników holendierskich „Nieuwei l(o'tterdam
sche Courant" w numerze z dnia 19 z. m. 
znaijdujemy znowu artykuł o stosunkach 
naszych pod zaborem pruskim. Dziennik 
holenderski piętnuje szowilnistycz.ną prasQ 
niemiecką w sposób ·bardzo dooadni i przy 
taicza jako rzecz niesłychaną airtykul „Dan 
ziger Allg. Zt1g. ". domagający: się zakazu 
IJJ'.1bywiania ziemi przez p.olaików. Dzien
nik holenderski pisze: ,,Że po:lacy są oby
watelami pruskimi i że im konstytucya za
pewnia równe prawa.i !)(}równo z prusaka
mi, to nie wdhodzi w rachubę u owego pi
smai ! Zdaje się, że niem cy <liotychczas nie
d.ość jeszcze wydaili pieniędzy na naukę, 

· jaką im da~y praiwa wyj~tko.we". 
Amnestya polityczna w Rosyi. 

, Nowo je W remi a" pisze o amnestyi: Od. 
roku 1825 do 30 października 1905 trwala walka 
o wolność konstytucyjną. Część tych, którzy 
walczyli o tę wolność z poświęceniem wlasnei 
osoby, już dzisiaj nie żyje, a pamięć ich cz.ci oj
czyzna, część iednaik znajduje sie w kazamatach 
i na wygnaniu. Tych trzeba koniecznie wyba
wić. Dlatego witamy z zadowoleniem amne
styę, która, jak się zdaje, jest bardzo rozleglą. 

&LLZL EU 

Z rlżnv~h słr•n. 
Berlln. fabrykanci obuwia filcow~o. po

dróżneizo l domowell:O oraz pantofli postanowili 
podwyższyć cenę swych fabrykatów o 5 do 15 
procent. 

Homber~. Kontroler Thelen zostat na torze 
kolei kopalnianej przejechany 1i zabity. 

Wattenscheid. Górnicy Betzen i Buchen
thal. którzy w kopalt~i „Centrum" zostali oka
leczeni, umarli skutkliem odniesionych ran. 

Ełberfełd. Piekarze podwyższyli cenę 7 
funtów ważącego chleba o 4 fenygi. 

Bochum. Kupiec Bohm odebrał sobie ży
c'e wystrralem z rewiolweru. 

Essen. „Rh. Westf. Ztg." zaprzecza wia
domości, jakoby tajny radzca p. l(irdorf z Gel
senkirchen zamierzał ustąpić z kierownictwa w 
syn<l,ka~ie wę~lowYffi. . 

Prawdą jest jednakowot, :;e p. K:rd .:d i:~r 

mngąc przeprmv2cłz'ć swego 1..<lan:a kl:lda ró
żne urzęda honorowe. a Tlożyl także już we 
wrześniu urzqd przewo<lniczącei;?:o w tak zwa
nym „Bergbaulicher Verein". 

Ha2en. Rozporządzenie policyjne ua cza
sie, dotyczące wystawiania artykulów spożyw
czych na placach publicznych, urcach itd., wy
dane zo~talo dla miasta liagen w Westfalii. We 
dlug teRo rozPorządzenia nie wolno żadnych 
artykulów spoży"'\vczych, które sprzedawają się 
na placr.ch ulicach. w przejazdach lub na po
dwórzach, a przcdewszystkiem na m'eiscach 
targowych. rozkla<lać na samym bruku albo 
tylko na podkładce z worków, der, plótna itp. 
- Przekupnie 2obo\\1iązani sa wystawiać swoje 
towary tytko w koszach, pudlach albo przynaj
mniej na podkładkach z drzewa lub innego nie
przepus.7.czalnego materyalu. 

Nadto nakazuje ów przepis poHcyi sanitar
nej, a7eby wszystkie sktady 1i sklepy, które ta
kie artykuly spożywcze wyktadaia na ulicy 
prizy wejściu do wlaściwego lokalu sprzedaży, 
umieszczaly je na stolach, lawach lub innych 
postumentach wysokości przynajmnieJ jednego 
metra. albo za.w:eszali je tak, ażehy najniższa 
częś6 towaru najmniej ieden metr od ziemi o<lle
gfa byfa. 

Dalej zakazuje się kupującej publiczności 
niepotrzebnego dotykania i obmacywania towa
rów spożywczych. Rzeźnicy zaś, piekarze, 
handlarze ryb itp. zobowiązani są towary swo
je transportować alb:o w woza.eh zamkniętvch „ 
a•lbo, jeśl\ ich nie posiadają, przynajmniej owi
nięte szczeln:e w czyste białe ptótno. Nie wol
no także artykutów spożywczych niezuoelnie 
.suchych owijać w papier zapisany albo druk :i 
gazety.. Na koniec zakazuje rozporządzenie, za 
b'.erać psy do sklad6w i sklepów. w który..:h 
wystawione są na spr:zedaż towan' spożywcze. 
Rt0zumie st ę, że i kupcowi również nie wolno w 
tych miejscach psów trzymać ani c i erpieć. 

Widać w tern rozporządzeniu należyte zro
zumienie i pojmmvanie ważności hygienv pu
bFcZinei. Przykfad to naślaidowania goch1y. 

Od Redakcyi. 
Pan Rusinek w SevinghattSen. Prosimy o 

podanie nam swego adresu. 

Tow. gimn. „Sokór' w Gelsenk.-Ueckendori 
podafo \lo W1iad'olności, iż w niedzielę, dn:a 12 
listopada rb. urządza jesienną zabawę na sali 
p. Dreickhaus, przy ul. Siidstr., nai którą sza110-
wnych druhów serdeczn'e zaprasza. Goście 
mile widziani. Wydział. (3) 

Tow. itimn. „Sokół" w Giinnigfeld 
podaje do wiaidomości swym druhom oraz Ro
dakom w Giinnigfeld„ iż w ndedzielę, 12 listopa
da urządza zabawę z tańcem na sali Józefa 
Daremrechta. Początek o godz. 4 po pot O 
liczny udz.iaJ uprasza Wydział. 

Uwag;a: Zebranie odbędzie się w te samą 
niedzelę o godt.. 3 po pol'. R.odacy chcąc brać 
udizJa.t w zabawie, w\nni, się na ~ebrnniu zapi
sać na czlonków. Wydział. ~3) 

W KLASZTORZE W BOCHUM 
odprawiać sie będzie 

TRlYDNIOWY ODPUST DLA KA ON(
ZACYI SW. BRACISZKA 

GERARDA MAJ.ELU. 
W niedzielę, J 2 listopada będą ckhe 

msze św. o 5, ~6, 6, 7'27, 7 i o 11. O S 
nś będzie Suma odprawiona przez Naj
przew. ks. biskupa sufraga{l1a z Paderbor
nu. 

Kazania ~dą: niemieckie o g-odz. 5 ~ 
~ po Pol .. ostatnie wYJ)O\\;e ks. biskup. 

Polskie kazanie o godz. 0 12 jak Z\: v-
czainie. · 

W poniedziałek i wtorek 13 i 14 list-0-
pada: Rano o godz. 9: Uroczysta Sum a 
z .niemieckiem kazaniem, a dmgie nlemiec
k1e kazamie na wieczór o godz. 8. 

Polskie kazania będą przez obyd·wa 
dni popoł. o godz. 5. 

Uwaga: I. Po każdem kazaniu pocalo
wanie relikwii św. Gerarda. 2. Odpust zu"' 
pe/ny PtO goonej Komunii św. przez wszy
stkie 3 dni. 3. ~az na dzień 100 dni od
pustu z:a pobożne od\\<·iedzenie kości<>ła 
klasztornego. 

D-0 tegn naibożeństwa; zaprasza uprzej
mie wszystkich Polaków i Polki z miasta 
i okolicy 

l(lasztor OO. Redemptoryst6w. 

Bac~~~ć Rodacy z parafii Czempłńskief. 
N1meJsrzem odzywamy sie do was szanowui 

R~dacy w WestfalH i Nadrenii prosimy aby
ścte r~C~Jli przybyć na po~adankc: w sp r:rn ie 
sprarw1e111a naszemu kiościołowi Jakiego ro<far
ku. Jak jest wam wszystkim wia<lomo, i:i: m~
my nowy kośo'iól a niejednego mu jeszcze nit:
<lostaje, więc jeszcze raz wszystkich parafiaa 
zap~aszamy na .niedzielę, 12 !istopa<la o 12 go
dzmie w poludme obok kościola katolickiego u 
J!iościnnego p. Scholtego w Bruckhausen, 'ut. 
Schulstr. Z szacunkiem 
Paweł WuJciak. Franciszek Twardowski. 

lłece ,.Związku PalakiW" 
odbędą się: 

w niedzielę, dnia 12 listopada: 
W Herten o godz. 50 po pol. (po polskiem na

bożeństwie) w sali p. Gustawa ttella, ul. 
:Ewaldstr. w pohliżu kopalrni „Ewald''. 

W Kamen o godz. 2 po pot. 
W Hontrop o giodz. 4 po pol. w sali p. 

Knappmanna, obok kościorła kait. 
W l(ourl o godz. 2~ po pot. w sali pana 

Schnier . 
O liczny udział prosi 
„Związek Polaków w Niemczecll". 

Tow. św. Stanisława l(ostkl w Suderwich 
oznajmia SWYffi czlonikom, iż przyszle zebrame Polsk1·e b1'uro praw e odbędzie s~ę dnia1 12 listopada O godz. 4 PO po/. n 
Zarząd powiJ1lien się i>ól godziny prędzej sta- • 
wić. Na zebrainiu będą obrady o ważnych spra . Feldstr. 12 Marxloh, Fdd,tr. 12 
wach. O liczny udziaJ prosimy. il tł Śl' . hk. 
(1) Zarząd. • •se a, 

Tow. lot. ,,Zgoda" w Bruckhause.n 
denosi nprze.imie, i~ dnia 12 listopada rb. urzą
dza pierW!Z4l rOC'lnicc; p-Ol~czo~ z teatrem i 
tańeem na sali R. Brfnka w Bruckhanse'I. 
O r;odz. 4 po pol. przyjmowanie bratnich towa
rzystw. Calonkowie pJac4 wstepn.e1<> 50 fCJt„ 
J;?eścle 75 fenygów pr3e4 czasem, przy lta~e 
1 markę. '(a} 

Woh1l, prezes. Tomaszewski, sekT. 

Tow. św. f'raaciszk.a w Wanne .Eickel. 
!Przyszłe zebranie odbędzie si~ w .nie

dziele, dnia 12 listopada o godz. 4 po p:}ł . 
w sali p. Kettgen. O liczny udział Ro1a
ków z pogranicza Wanne i Eiokla uprasza 
się. Roda.cy! Mieszka na:s tylu w tej oko
licy, iż towarzystwo nasze mogl0iby liczyć 
kilka set członków. Zarząd. 

Towarzystwo 1dmn. „Sokół" w Essen 
podaie swym druhom do wiadomości, iż w nie
dzielę, dnia 12 bm. o<lbęd2'ie się walne zebranie. 
Zwraca s'.ę uwa~ę druhom, którzy zalei;cają ze 
skfadkami miesięcznemi, aby s~t; z takowych 
uiścili. Gośaie m'.le w~ dziani. Wydział. (3) 

Towarzystwo św. Józefa w Altenessen 
Donosi się szan. czlonkom i Rodakom w 

A!tenessen i okolicy, ii w nied11ielę, dnia 12 li
stopada urządzamy je~ienną zabawę polączoną 
z tańcem na sali .,Kaisersaal" gościnnegp p. 
Schmitz. Poczatek o godz. 4 po po.Z. Wstępne 
dla czlonków 50 fen., dla nieczlonków 75 fe.n, 
Muzykę dostawi p. Teodor Wasielewski. O 
jak naHicz11ieiszy udzia1 w zabawie uprasza s i ę. 
(2) l(omitet. 

Cześć polskiej pieśni! 
Szanowny·ch przewodniczących l(ól śp iewac

kich w Westfalhi i Nadrenii, uprasza się, aby 
swoje adresy najpóźniej w przeciągu 8 dni na 
ręce Ludwika l(ruszewsk~go w Bochum, ul. 
Johannlterstr. nr. 7 nades1aly. Chodzi o to, 
by każdemu Kofu można nadestać projekt u
staw związkowych. Zarazem oonosi się, tiż w 
przeciągu 4 tygodni po nadeslaniu ustaw zosta
ną zwol'a1J1i wszyscy delegaci Kól śp i ewackich . 
<'.by zafatwić sprawy zw\iązkowe: to jest usku
tecz•nić obór stalego zarzadu itd. Uprasza się. 
aby szan. pp. przewod111ic.zący s i ę z kolami 
swemi porozumieli w spra\Vie przystąp!enia do 
„Związku". O dzielrni, pracę organizacyjną pro
si prowizoryczny Zarząd. 

Z polecenia 
LUDWII( I<RUSZEWSKI 

\r nocbem. ·~l : 'J rmi terstr. 7. 

spisuje skarg;, p 1dania. tekla.macye •. 

obro11ę w sprawach kl'yminalnyca. I. 
ud~i~la id'ormacyj wszelki1h. (i8) --
Kupna okazyjne. 

Odebralem co tylko w Komis i polecam 
we wielkiej wsi w powiecie Sremskit11 

dom z handlem towarów sJ)Ot., 
pieknym 011:rodem ~ 4 mg. roli. Budynki fak 
forteca, masywne, pod dachówką . Zabezp. ol 
Oi;!n'ia na 5000 mk. KośC:ól i s7Jkola w nU.td
scu. Cena razem za wszystko tylko 5000 mr. 
Wplata bard.ro niska. 

Gospodarstwo 
okolo 30 mór~ roli, z masywnemi hu<lyttkuti 
gospodarczemi i dla komorników. z k01T1TJlet
nym i111wentarzem, tylko milę od Poonanla .-.. 
lożone: w okolicy pelno fabryk, poczta i tolei 
w ITTejscu. - Cena 14500 mr. Wplata ini.ska -
podtug ugody. 

W mieście Zdu1ry, pOW'iat I(roros~. 
sprzedam 

Kamienicę 
polożoną przy glównei ul. między dwoma rytt
kami, z handlem kolonialnym i pól mg. owoc•
wego ogrodu. front 14 mtr. z oknem wrsta
wnem, sklepa;.ni itd. Miasto liczy 6000 mlesr.:
kańców. posiada cukrownię, klilka garbarń i in
ne fabryki. 

Cena z urządzonym kramem &400 ttW. 
Wplaty około 3000 mr. 

Dobra egzystencya 
Z powodu objęcia po rodzicach posiadl~Ci 

w Polsce, jest zaraz do sprzedania pod budt
dogodnymi warunkami 

handel kolonialny 
cygar i papieru tu we Westfalii w miejsc~ 
ści przeważnie polskiej. Obrót mies. 1000 do 
1100 mr. Dzierżawa n:ska: inter~ dobrEo za· 
prowadzony. . 

. ~roszę o spies~ne zgłoszenia, osobiste lub 
piśmienne. Bliższych objaś.nień ud.Zlielam ol
wrotnie. cm 

J. KWIATKOWSKI, 
interes handlowo-kom~owy. 

Her n e. Neustr. 18. 

Za iaseraty ·i reklamy redakcya w. 
ebec publkznoś~i nie ncf1'-0włada. 



Maryański m • m 
Katolik • ~ ~ ~ m 

z Mikołowa. Cena 60 fenyg61ł' 
z przesyłką 70 fen. · 

z Bytomia. Cena 50 foenygów, 
z przesełką eo fen. 

. g Świetei Rodziny 11 z Mikołowa .. Ce•a 50 fenyg6w, 
~ :.I zprzesełką 6 O fen. 

a Kalendarz Katolicki z Mikołowa. Cena 25 fenyg6w, 
~ z przesełk1, 35 fen. 

Pieniądze najlepiej nadeołąć naprzód przekazem pocz.towyrn, 
na. którego odcinku można wypisać 2amówienia. Płaci sią za. przekaz 
ąź do 5 marek tylko 10 fen~ Na życzenie wysełamy też Kalendarze do 
Pohiki, dla żony, rodzirów itd. 

Zamówieuia i pieniądze przeseła.ć tylko pod adresem: 

.,Wiarus Polski', Bochum. 
Nadto polecam wielki wybor 

książek do nabożeństwa, elementarze, dzieje narodu 
polskiego, piękne powieści i historye, różne śpiewniki 

kościelne i świeckie słowniki polsko·niemleckie,:różań· 
ce, szkaplerze, lriąz-arki chrzestne, papier do pisania 
papier lis to wy z polskimi wierszykami, piór a, atra
ment. powinszowania, karty z widokami i wszelkie 

artykuły księgarskie. 
Z nszanowaniem 

Ksiegarnia „Wiarusa Polskiego" 
w Bo~hnDl, 

Ma1these1·gtr. 17 ul. Maltheserstr 
niedaleko kościołów Klasztornego św Józefa 

Dla Pelaków w Oberhao~eu? 
Kl1ya iw. w koielele 8~rea .Jflzw1ewe10 ••eąl.a •i~ dała 6 li1bpa•a, 

a •kończy •ł~ dnia I6 lilłOJlada 
Szaurwnym Rodakom polecam wszelkie Pamlqtkł 1nłsyjae jako 

to: Ksi~;;ki misyjne i do nabożc1istwa dla rnłodzie;;y i żonatych, figury św. 
krzyże, różańce szkaplerze itd. Przede~zystkiem polecam w !liczny o9rat'l 

lll•tki Boskiej Częstochowakiej. 
oraz ebruy św. Patronów z napisem „Pamiątka misyjna" które tylko urn•i• 

li można łupić p1'Eed Kościołem. • 

li Główny !:'kład rozmaitych TYTONI, CYGAU, PAPIEROSOW I 
TOW ARvW GALAXTERYI znajduje si~ tylko przy ul. Friedrich-l:arl~tr. l!S 

I Hnrtovvnie. 8BEBRAUSEN, Detalicznie. I 
c1•) Andrzej Wosik. 

Panny, . 
·którl;jby miały zamiar· 
się wy kształcić w 

krawie~z,-inie 
przyjmuje zaraz 

Maryanna 
C1esielczak, 

Recklingbausen-SUd 
Boc~mmł'rstr, 17 4. (7 4) 

Potrzecuje od zaraz 

dziewczyne ~ 
M do dzieci, 

.z dobrej familii. 

ROMAN PAUL, 
Rerne, ( 5) 

ul. Newa Ne11.tr. OO. 

Uczciwej 

słaż,oeJ 
p u;ukuje od zarH 
.Jan Swebo•~, 

Bot t r op, Feld1tr. 3, 

I 

-

• A. W•tlczyóski, 
w Gelsenklt•t!hen 

ul Karola 7. Karlstr. 7, 

poleca Szan. Rodakom na obczyźnie swój 

warsztat krawiecki. . 
Zarazem donoszą uprzejmie, 

iż wszelkie 

nowości 
na sezon jesłeuno-zhnow1 · 

nadeszły. 

UW AG A: Kt" pragllie mieć ubra, 

nie palto Jtd. niech na.pii'ze mi na karcie. I 
a przyb~łę z próbami wzi"ć miar9. (73) 

llllllllllllllBllllllllllllllll - = I Fabryka parasoU w tternc • 
firmy -·= .~~:!'.'1':&. .Jan lJliilłer ~!r:::.i;~-. = 

. - napmmciw Reichahallen obok gościńca „ 
-

h~ -Ti'lefunu nr. 90:1. 

- kupuje et~ -1111111111111111111111111111111 = parasole najlepiej i;:.!!!~i~~.~,!!!~fokszym wyborze. = - - „- Największy wybór kapeluszy, --- BaeznoAe Rodaey w Bohlłnah~usen ! - M::.. tylko naj1ep1Jze krajowe i zagraniczne fabrykaty .• .._.. 

- - „ -..pkł, krawat1, bielizna i t, d. po najtańszych cłmacll -...i 
Niniejl!lzem podaję Szanownym Rodakom z Ro lingbaueen i okolicy do wiado- _, 

- mości, iż przeniosłem inój skład z domu -przy ullcy Bochumeratr. do domu prny ulicy - - ftT Szeik le reper&4'Je ~( t = 
- JIA..BliT·STBA..SSE 6. - - i powlekanie parasoli na życzenie natychmiast we własnylll 
1= Polecam mój dobrze zaopatr.zony skład we wszelkie - - ~ warsztacie. ....-i 
. towary kolonialne, towary mksne, towary krótkie, szczotki - ... Polska usługa! Polika usługa 1 -
:- do szorowania, zamiatania, do czyszczenia ubrania 1 obuwia. - - „ 

Taksamo polecam pocztówki polskie I •iązarkł bardzo śliczne i ta- · imliiiilll 
- nie wino polskie i rozmaite po~skie cygafJ i papierosy. 1'a~samo ·nadmieniam, U 1111 - ...., 
~ ~i~rz;:~~~l\i ;::t~l~~mk!~~:ki~r~:~:tn:a::::.kę. Taksamo udz1eLm, tak pr1Iy zapła- „ n· 11011111111111111111111111• 
- Bzonownycł. Rodaków upraszam uprzejmie o go11liwe poparcie mego interesu. - • • •• 

- W każd1m razie pol8ka u5ło;a. ... .~.-.-.-.-.-.;.._;;,,_.-„-.-.-:----:.--.-.-.---.-::--:--------D-0-M-.-----
-- Antoni w Adamski Rohlingbausen, -- • Kto chce • dla n)iekairra, lub rzeźnika, w którym d•· 

• • 
brze zaprowadzony interes piekarska d r~-

-

ulica. Rynkowa 6. · (60) Marktstr. 6, - źn~ &Ie ~naJduie, w Recklłngh.-Slid 

I I llllllnll.11111 • ·dobre Dlebłe • (Brach), o.r~ dm górników Roo~ów 1 n 11 'Ili 1111 . li : tanio kupić, niech idzie t•m gdzie I t:g:d~'.ei;.,:~ pa:: ~:::n;Gt : 

Meble, 
ogniska, pościel 

dobrze, rzetelnie J tanlo . 

przy najmniejszej ,Wpłacie. 

Ubrania dla mężczyzn 
paJetoty 

..,. przy 6-..~Ąrek wpłaty. -... 

„Zorn Bergmann" 
Tylkó Herne. Tylko Herne 

ul Bahnhofstr nr. 45 
narożnik ulicy Nowej. 

• jego ziomkowie już dawno ehQt- • óo nooyda. Zgloszooi'a przyjmuje 

• • 
Wojciech Grabarakł 

nie kupują, niec do • w :Rock~h.,-Słid, (Grulłbad)) Hochstr 85. 

I d bi. • MAM NA SPRZEDAŻ • omo me I • gościńce, oberze, restauracye, gospoder· 
stwa, posiadłości mnłejize i większe 'fi c Hermann'a Frank I sp. I prowincyi Po~;~~~l'łSKI, (S) 

• • Oniezno-Gnesen, Pfarrstr. a. 
D • b 

• w u1s urgu, • 
• ul. Pocztowa 37. Poststr. 37 .• 

- (79) • 

···-····-···-·· •1111 
SzanowBej Publicznoscl .r; Marxloh i o'k.olic1 

upuejmie dcnossę, tł przeniosłem mój 

zakład krawiecki 
z· domu przy aliey Mittelstr. do dnmu prey ul 

MaryańskleJ nr. 14. 
Mój krój ndwom dny zadowoli zaptwnie 

wszystkich Szano~ nych Rodaków, którzy mnie 
swem aaufaniem obdarz7ć racz~. Zarazem oznaj
"fii&m~ jj aliczne materye na ubrania i paletoty na 
zim9 jut nadeszły i pr•~zi; Rodaków a.by z iego 
korzyatać zechcieli. Z szacunkiem 

Ignacy. Wieczorek, 
mi~tr.z krawie•ki. 

w MA.RXLOH, ul. Marienstr. J.4. --

••••••••••••••• • • • Dom mebli ·• 
: . Gołłschalk & Frank : . 
•. znany jest w Esse• i dwugodzin· ł' 
• nym obwodzie u wszystkich ziom· • 
• ków polskich jako dostarcza naj- • 

• lepsze rnel>le, ognisk, pościeli i • 
• całych wybraw i zaprasza, aby • 
• obejrzano, jego wielkie • 

: składy mebli, : • •• 
• Essen, • 
: ni- Gri.benstrae•e ar. 81 i 63. : 

••••••••••••••• 
Za druk. naklad i redakcyę od DOWiedzialny A n to o t B r ej s ki w Bochum. - Nakładem i czcioskam1 Wydawnictwa „W11 rosa l'c..tsk1e20·• w J:>ocnum. 
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Wythedli c~aennte z Wl'łąthiem dni peświąteezanb 
Prffdolata kwari&tna na Jftł~6 i 11 lł~l'h wwnoit 
l ąv. 50 feti., a « odnoszeniem do domu 1 mr. ~ fui. 
\.VJ"ł.rus Ptł8łd„ lllQlbaaw to&t w cenniku prn::iwWJ'm " Imię Buz ZI llarc I DJCZJZIC I 

la iasvmtv placi s~ :ra rnle}sce l'2adka drobne10 dr.uh• 
~ ~mł-.-ne '~' \nseratarm 40 fea. Kt• 
~!!to ~. t_.ma rAttat. - Listy do „Wiarus 
Pelati~o" aai.iy -.kewać i ..Cać w aieh tłoklą.? 

•• pod liAIUtian „t. ...-Uscb" nr. liS. ny Mrłfl t~~· .&tko,Ww ~it •ie zwraea. 

.·L,,. - •oc,'-um, PNIJ włi- Msltheserswa•H. - Adres: „Wiar\CS Pol~ki", „cłwm. - Telefonu •I'. 141-4:. 1teiakeya, Prukar:aia i K1icarnia najjuie CJ"' .... o • -J 

Aod:iice polsoy ! Uezcie dzieci swe 

•6wić~ HYtać I pisać po polsku! Nłe jest 

Polallłem, kto potemstwu swemu zniem

c~ MQ pozwoli. 

z wypadków dnia. 

RŻąd austryacki grozi. 
Wobec 10dbyw.ających się burz.liwych 

d·einwnstracyj, których widiQrwnią jest mi~
nowicie Praga, rząd uchwalil pqno -01glos1ć 
w Pradze stan wyjątk()!Wy, gdy,by ro•zru
chy, mialy się powtórzyć. 

Do Kladn.a, środlowiska praskiego 
przemysłu kolejowego i zakła<liów węglo
wych wystano trzy bataliony V.Tl()jska. 

Włtte napotyka na wielkie trudności w 
swej nowej działalności politycznej. 

Organ urzędi{)IWY oglosil dbecnie n~
min.acyę Wittego na prezydenta, rady mi
nistrów. Dotąd inie powioQdlo' się Wittemu 
ostatecznie ukonstytuować gabinet. Wiele 
osób odmówilo przyjęcia teki ministerya'1-
nej tak iż <lotąd jest jedynie rzieczą pew~ą, 
ie 'hr. Lamsdorff ~mostanie ministrem 
sprarw zewn.ętrzny,ch, Birilew minist~em 
marynarki, Chi'lkow ministrem komunik~ 
cyi. 

finłandya zwycięża we walce o samorząd• 
Car zgodzil się na µrośbę o powołanie 

nadlzwyczajnej sesyi sejmu Hnhandzkiego 
na 2D grudnia celem zmi2:ny zasad or<iyn.a
cyi wyborczej sejmu na podstaiwie P'Oi
wszec:hnego głosdwania. Manifest z. 15 lu~ 
tegio 1899 w sprawlte wspólnego ustawo~ 
óawstwa dla calegQi paiństwa, jaJk i wszy
stkie ustawy wydane po r. 18991, zostają 
zmiflnionc. 

Dalej ma sejm rozpatrywać ustawy o 
wo'lności prasy zebrań i towarzystw. U
stawy te przygotuje se1nat, jaik przepisuje 
drugi manifest cara w.ydainy. dlai Pinlandyi. 
Wladze miejscowe będą odpowiedzialne 
Wobec zastępców narodu; d1rugi manifest 
carai zn'Osi także 111atychmiast cenzurę ga
zet. 

Jak głębokie wrażenie zrobiło w PoJsce 
Pod Moskalem ogłoszenie konstytucyi w 

Rosyi 
-Oipisują obszernie pisma warszawskie, któ~ 
re dopiero teraz po tygodniu poczta dostar„ 
czyfa1. Dla braku miejsca streścimyi cieka
we, chociaż spóźnione opisy w następ/llym 
numerze. 

Prawo wyborcze w R-0syi do Dumy pań
stwowej zostanie rozszerzone. 

Petersburska aj. teł. donosi: Rada 
niinistrów wypracowafa przepisy uzupel
nłające. do wyborów; do Dumy pa1ństw10J-. 
Wej. Pra\v-0 wyborcze mają P.,o'siada'Ć tak
ie lokatorzy płacący przy/najmniej podar
tek mieszkalny 3-ciej klasy; kupcy płacą
cy p{)ldatek proced,eroiwy 2-giei klaisY; 
:szyscy posiada1jący świ.adectwo1 z szkól 
v~szych: urzęd1nicy p-0bierającyi 12?0 r.u: 
· w miastach glównych lub przynau1:n~1e1 
q rubli w innych miastach; wlaśc1c1ele 
:jadający wart.ości 300 rubli nierucho1-

{c::i w miastach do 25 tys. mieszkańców 
~Ynaimniej nieruchomości -0szrucowane 
OOO rubli w' miastach1 ponad 25 tys. 
zka6ców. Liczb31 postów robotni
J wynosić ma 21, mniejwięcej iedien 
robotniczy na 25D tys. mieszkańców. 
iczbę posłów w Dumie ppdwyższo1no 

000. Rad.a ukończyla1 również Qbrady 
• sprawie zniesienia cenzury. 

Telegramy~ 
R y g a. Na przedmieściu starli się na

rodowcy rosyjscy z żydami. Zabito 12 o
sób, raniono też dość znaczną liczbę. 

K u t a i s. W powie~ie Osurgieckim 
wybuchem bomby zabity został naczelnik 
powiatu, sędzia pokojowy, żona tegoż orai 
wielka liczba kozaków. 

S to kh o I m. Nowy gabinet ministe„ 
ryalny ukonstytuował się już. 

Pr a g a. Za przykładem Wiednia za. 
wleszono wykłady na tutejszej akademii. 

Polacy na obczyźnie. 

SPRAW A OPIEKI DUCHOWNEJ W BAUl(AU. 
Baukau. Już dawno chciałem donieść Szan. 

Redakcyl kilka słów w sprawJe nabożeństw 
POiskich. Mamy tu wprawdzie kapłana, który 
nauczyt się po oolsku, ale nabożeństwo polskie 
miewamy zwykle tylko co dwa tygodnie, ale 
zawsze tylko po południu. .Jest«> w;elka bar
dllo krzywda dla nas, gdyż tworzymy w parafiJ 
włękSZ<>ść. Rodacy 1 Nieustawajmy w stara
niach onasze słuszne prawa w kościele, do
Pó~i sprawiedliwość wymierzoną nam nie zo. 
stan;e. Czyż nie ma w Baukau ludzi, którzyby 
Się upomnieli o to u ks. proboszcza? 

Ciek a wy. 

WIEC W STOPPENBERGU. 
Dnia 29 zm. odbył się tu Wlec „Zwtązktt 

Polaków". Przewodniczył p. M. Kaźmierczak. 
pisał protokół p. Zyber. Pierwsw przemawiał 
p, Kiszka z Ewina: zachęcając, aby kaidy przez 
czytante sr;azet starał się oświecać. P. Adam 
Ratajczak z Bulmke wyjaśnił cele „Związku 
Polaków", .i zachęcał do łącznoścL P. A. l(rze 
kotowski z Essen zach~ał do- gorliwej pracy 
na polu narodowem A. Zyber, sekr. wieca. 

WIEC „z. P. W N.~' W HOCHFELD. 
odbył się dnia 29 zm. Włec zagaił p. Stelma· 
szyk, a przewodniczył mu p. Pietrzak. Pierw
szy zabrał gł-Os p, Walenty Chwiałkowski z 
Dyseldorfu, który dał po1ląd na rozwój wy. 
chodźtwa w Westfalii i Nadrenii i jego organi· 
zacyl. P. Antoni Pietrzak wyjaśnił ustawy 
„Związku Polaków" i zachęcat do or2anizowa
nai si~ w tymte. Przemawiali leszcze pp. Stel 
maszyk, Gomółka i Dybizbański, Dorsz, Szła
piński i Stanisławski. Wiec zakończon-0 pleśnią 
„Witaj l(rólowa". A. S. 

WIEC W FREIS:ENBRUCHU 
odbył się w niedzielę, 29 zm. staraniem „Zwią
zku Polaków". Zagaił wiec i przewodniczył 
mu P. Tomasz Furmaniak. Protokół pisał p, 
Fr. Rusinek. Przemawiall pp. Ratajczak, Ja
kubowski. Furmaniak, l(unca, Twardowski i 
Patka. Sekretarz wleca. 

Wiec w Buer, 
jaki się staraniem „Związku Polaków" od
byl dnia1 29 października na sali p. Kdmp
mannai zagaiil i przewodniczyl mu p. A. 
Zdtędziewski. Pierwszy przemawiall p. 
Józef Szulc z Diimpte/n oi polożeniu. Polai
ków na -Obczyźnie podi względem rcligii.
nym. P. Onderka z Buer przema1wia·l o 
wtyboraich do zarządu i reprezentacyi kp
ście'in.ej. P. Fr. Olenc z Beckhausen żailit 
się na brak polskie·j opieki duchawnej w 
Buer. Jako kandydaci zostali obrani: Do 
zarządu kościelneg;o: Pl· A1nti011i ZolędzieWL 
ski z Buer do reprezentacyi kości el n.ej: p-p. 
Jian liewk z Bu er i Fraindszck Michalek z 
Heege. Potem uchwalono zwrócić się 

0 Jepszą opiekę diuchowiną dlo, ks. probo
szcza. Wiec zamknięt101 pozdrowieniem 
katolickim i pie·śnią: „Serdecz1na, Matko". 

fr. Glenz. 

\\1 jakim języku · 
dzieci polskie powłnne się przygotować do 

pierwszej spowiedzi i Komunii św.? 

Na tle stósunków górnoślązkich ogłasza ks. 
l(otuliński następujący uwagi g-0dny artykuł: 

Na polski katechizm, na polską naukę przy
li(otowawczą, wy ołcowie i matki polskie, po
syłajcie dziatki wasze! 

Czas przygotowania dzieci do spowiedzi i 
l(omunii św. już się zaczął; ważna to bardzo 
nauka dla waszych dziatek t 

l(aidy ojciec i matka polska pragnący, aby 
dzieci po-kochały swoją św. wiarę katolicką i 
nauczyły się życia chrześciańskiego, niechai 
rozważy i pamięta, że kapłan pozyska serce 
dzieci dla Bo2a i wiary tylko wtedy zupełnie, 
gdy do n:e20 przemawiać będzie w języku oj„ 
czystym; albowiem nie wystarczy, ażeby dzie
ci polskie niemiecki katehizm umiały na pa
mięć iak papuga ; tern jeszcze nie pokochają 
swojej wiary św. katolickiej: rozumem i ser
cem oowinno pojąć i przeniknąć dziecko pra
wdy św. wiary, a to jest mofebnem dla dzie
:cka polskie20 tylko za pomocą mowy polskiej. 

Nieszczęście to. wielk"' dla ludu stórnośląz
kie10, ie Prusacy pragną 11:0 zniemczyć, nawet 
za pomocą szkolnej nauki rellgił św. Taka nau
ka wyd2iera dziecku nletylko mowę czyfi język. 
ale osłabła i wiarę św. Nauka re lig li św. ud złe 
Jana w obcym języku bardzo a bardzo mało 
dobrych owoców wydaje. 

l(atołiccy rodzice! zastanówcie s;ę, czemu 
to dziatki wasze macie posłać na polską nauke 
przygotowawczą? Powiedzcie, czyby szło dzłe· 
cko niemieckie na polską naukę katechizmową, 
choc'Iatby umiało po polsku? - Nigdy a nigdy! 
Nikt nie wymagałby od rodziców niemieckich, 
żeby dzieci niemleck1e posyłali na polski ka· 
techfzm. Czy więc jest rozumnem i 
naturalnem, 1dy wy 4ziatkl wasze polskie PO· 
syłacle na niemiecki katechizm, chociaż ksida 
i rozumni Judzie i katołfckie gazety tak często 
wam przedstawiają, że św. powinJ110ścfą waszą 
jest, abyście dzieci posyłali na polską naukę? 
Powiedzcie, kochani rodzice, kto to was napo
mlna, aby dzieci wasze po polsku się przyspo
sabiały do płerwszei spowled.7.ł św.? 

Duchowieństwo was napomina. Ducbo· 
włeństwo maiące powołanie l zadanie od Bęiga. 
uczyć lud i dziatwę wiary św. i życia chrze. 
ściańsk'lego. 

Może Jeszcze pamiętacie, co nie tale dawno 
roporządzit przewie). arcybiskup poznański. 
Ten duchowieństwu przypomniał, że każde dzie 
cko w swoim ojczystym języku powinno po. 
błerać naukę przygotowawczą, albowiem tak 
pisze przew. ks. arcybłskup: ,, w języku obcym 
niezdolne Jest dziecko się należycie przy2oto. 
wać na tę ważną chwilę, Jaką dla niego jest 
oJerwsza spowiedź i pierwsza l(omunła św., a 
tem mniej w obcym języku pod przymusem s.ię 
spowiadać z największych tajrrików serca." 

Mote sobie leszcze przypominacie, ie pra· 
wie całe katoJfckie duchowieństwo GórnelitO 
Slązka w r. 1899 <;Io ministra oświaty wysłało 
prośbę, aby nauka religii 'nawet w szkołach 
była udzielana w języku polskim dla d7.leci poi· 
skteKO pochodzenia i żeby dziatwa pol ... ka uczy 
ła się w szkole połskie10 czytania, 1 to dla te
KO, ażeby dzieci polskie miały z nauki przy20-
towawczej większy pożytek, ażeby później nie 
straciły wiary i nie poszły między bezbożni
ków I naia:orszych socyalłstów. 

l(to z was zapomniał o sławnei broszurze 
ks. Skowrońskiego, który obszernie i dobitnie 
wykazał, że św. obowiązkiem polskich rodz.l
ców jest, dzieci swe posyłać na polską naukę 
przygotowawczą, gdyż inaczej dziatki poniosą 
wielką szkodę na wychowaniu religijnem. 

Czytaliście zapewne list ks. proboszcza 
G. z W., n1emca, w którym dowodzł, Jak 
swoich parafian zachęcał i napominał, ażeby 
dzieci ich chodzi.ty na polski katechizm? Cze
mu ów zacny kapłan tak sobie postępuje, choć 
wie, że to się 2ermanłzatorom, ~akatystom I 
rządowi pruskiemu wcale pooobać nie będzie? 
Platego, bo pragnie, ażeby jego paraflanfe zo
stali dobr:vmf katolikami. 

Inny ks. proboszcz w książce do modlitwy 
nakazuje przy rachunku sumienia siebie same-
20 pytać: „Czy uczy Iem dzieci pacierza, kate
chizmu, czytania w ~zyku ojczystym?" Pisze 
dalej: „Matka powinna być nauczycielką 

. swoich dzieci, uczyć .je w domu czytania, p.f.sa
nia polskiego, czytać z nimf katechzm, histo
ryę św. i pflnJe baczyć ita to, by dzieci uczę
szczające na naukę przygotowawczą do pierw· 
szej spowiedzi i Komunii św. uczyły się w do
mu tego, co kapłan zadał„." 

Czemu to kapłani do was polscy rodzice 
tak przemawiają? Czy może za to od rządu 
order otrzymają? O nie! - Napominają dłate· 
g,o, że chodzi zacnym tym kapłanom. o to, aby 
dzieci wasze miały jak największy pożytek z 
nauki przygotowawczej! Musicie włęc przy. 
znać te l(ościół katolicki duchowieństwo żY· 
czy ~obie, ażeby dziatki uczyły się religU. w oj. 
czystym języku. 

Rodzice kochani, powiedzcie, czy z ~rze
sznei pvchy dzieci wasze po.syłać będzfec1e na 
niemiecki katechizm, dlatea:o. że wam się ,,fai
niei" wvdaje język niemiecki? Czy nie posłu
chacie Kości-Oła i duchowieństwa waszego w 
tak ważnej sprawłe religijnej, które pragnie i 
ntłwołuje. ażeby dzieci polskie P<>hierały pols~ą 
naukę 11r:zy~otowawczą? Czy zapominacie. 

jak straszną przed Bogiem bierzecie odpowie
dzialność na siebie, gdyby. z waszej winy osła· 
biała się wiara w sercach dziatek waszych? 

A nareszcie, co nasze srnzety polskie J>łsz11 
w tej sprawie? 

Z wyjątkiem „Gazety robotniczej", która 
pragnie, abyście wy i działki wasze były bez 
Wiary, wszystkie 2azety wasze polsk<>·katoJi„ 
ckie przedstawiają wam konieczną potrzebę 
aby dzieci wasze naukę przy2otowawczą pobł~ 
rały w języku polskim. 

A nawet i rozumny j sprawiedliwy niemiec 
chętnie się przyzna, że nauka religii św. powin
na być udzielaną dziatkom w języku ojczystym 
ażeby by.la pożyteczną. 

W o.lam przeto: Dla Boga! przebudźcie 
się. Brońcie wiary św. w dz.iatka>Ch waszych. 
Sl.uchaicie, co powiedu.iial dawno już zacny nie
m1ec Schorlemer: „Niemczenie jest zarazem 
lutrzeniem". Do tej prawdy przyznaJ się 'fil 
tych dniach także pastor ewangiielicki na zgro· 
madzeniu ewangielickiego „bun.du" w ttambur· 
"'u: „że lud polski trzeba najprzód zniemczyć, 
aby S!O potem tern tatwiej zlutrzyć." 

Otóż prag114 dziatl<1i wasze najprzód zniem
czyć, aby się potem później może tern tatwliej 
pozbyly wiary katolickiej. I tak uczy do
świadczenie: Liczni Polacy, co wywędrowali 
do Berlina, do BrandenburR"H, do Sakso1J1.'i i do 
innych luterskich okolic, 11aiprzód się zniem
czyli i potem przeszli na wiarę ewangieLicką. 

Tak się tei d?Jieie na Górnym Slązku ! Tu 
już niejeden zniemcz:ony Polak odpa<ll' od swej 
św. wiary. Sw. Augustyn powiedzial, że nie 
ma większego bogactwa i droższego skarbu 
od wiary katolickiej. Ten skarb każdy katołik 
sobie i swoim dziatkom zachować powinien. 
Katolik, który jest przekonanym i dobrym Pn
lakie}n, który 'zanuie polsklie pochodzenie ·i ie
zyk swój polski, szanować bedzie i wian~ kato
licką,. którą po ojcach odziedziczył. Kto slę Żą 
prze swego pochodzenia i swej mOIWY, ten za
przeć sie latwo może i wu'a·ry św. Ks. Ficek 
powiedzial: Dopóty będzie lud katolkk!Im, do· 
póki bedzie polskim. Każdy, co się przyczy.nła 
do niemazenfa ludu polskiego, przyczynia sJ• 
także do lutrz.enia się ludu polsko-katolickieg°' 

Wy rodzice przyczyniacie się do niemcze
nie waszych dziatek, jeżeli kh nie uczycie pot„ 
skiego czytania, jeżeli ich nie posylacie na· pol~ 
ską naukę przygotowaiwczą. Takim sposobem 
osłabi.aere wiarę św. w dz.latkach waszych; wy 
kochani moi, takim sposobem wyrz~dzacle Ko· 
ścioł<>wł katolickiemu wielką szkodę. Jeżell dzJa 
tki wasze nie ugruntowane we wierze św. Pó• 
źnlej się staną albo złymi katolikami, albo 50„ 
cyalistamr, albo leżeli odpadną od swej wiary. 
Wy przeto wobec Boga macle dla teg0i wielka 
odrowledzialność w sprawach reli1iinego wy
chowania waszych dzieci. 

Starajcie się więc usilnie o to, ażeby dzfe ... 
ci wasze chodziły na polski katechizm. Nikt 
was przymusić ole może, abyście POSYłali dzie
ci na niemiecką naukę 1>rzy2otowawczą. Zda
rza s~ to, ie nauczyciele polskie dzieci zapf. 
sują na niemiecki kate<:hizm. Te10 prawa nłe 
mają; albowiem szkołę J nauczyciela nauka 
przygotowawcza n:C nie obchodzi, tylko blsku· · 
pa i Kościół katolicki. Jeżeli nauczydel 2re„ 
źbą zmusza dziecko wasze, ieby poszło na nie· 
miecką naukę, wtedy trzeba napisać d~ prze. 
wiei. ks. biskupa wroctawsk~o zażalen:e, ;,e 
nauczyciel się wtrąca w sprawy kościelne I 
prawa rodzicielskie, a ks. biskup bedzłe musiał 
przyczynić się za wami, albowiem do b::Skul>Ów 
należy czuwać, ażeb· · praw Kościoła nie uszczu 
płono. 

„Przygotowanie do Sakramentów św. na
leży wyłącznie do l(oścloła 1 tylko do moieł 
kompetencyi, dlatego wobec zbliżających slłt 
znów lekcyJ uważam sobie za obowf ązek upo. 

· mnieć, aby najświętsza ta chwila w życiu ka
żdej;!;o człowieka katolickieizo którejkolwiek na
rodowości nie była nadużywaną do jakichbądź
kolwlek ubocznych celów." Tak pisa't nieda
wno do sweiw duchowieństwa Najpn.ew. ks. 
arcybiskup poznański. 

Brońmy wiec stanowczo, ale spokoin!e i 
bez nienawi~l do niemców naszych praw śwha 
tych i wiary katołlckłej l N:e wstydźmy słe. 
nie wypJeraimy się naszego Pochodzenia poi· 
skłeil:o ! 

Wy kochani czy{~lnk.v. przeczytajcie te 
słowa polskim rodzk:om, którzy dziecf swoje 
posyłają na nremłecką naukę przygotowawczą, 
żeby poznali swój błąd i takowy naprawllłl A 
wy nie powinniście należeć do takich, e-0 s:ę za 
Polaków uważają, a na nłemczett!e swych dzie
ci zezwalają. Dzieci wasze mo2:ą ł mafą sł• 
uczyć mowy niemieckiej, ale nie powinne sie 
zniemczyć; ale naukę vrzyi;(otowawczą musz~ 
pobierać po oolsku, a powlnne zostać także Jak 

· wy Polakami. 

Matki, niewiasty polskie, orzebudźc!e s'ę 
z snu oboJetoości waszej, albowiem to nfe „jest 
wszystko jedno", (jak często mówicie) czy dzie 



cko wasze póidz:e na oolski albo niemiecki ka
techizm. 

Życzeniem mojem jest, aby ~ Inne polsłde 
Jtazety słowa te przedrukowały 1 rozpowszec.b 
n1ały, I czytelników bezustannie oświecały, te 
nauka przygotowawcza udzielana powinna być 
w Języku ojczystym. - Przedstawiać, napomi
nać, pouczać bez ustanku. wytrwale, rokroez
.~. nź sic stosunki zmienią na lepsze. 

Ks. Kotutińskl Staropołanln. 
_ -iK pisze przejęty swym zadaniem kaptan 

szczerze katot:ckJ, a biskupi niemieccy na ob-
1...-z1 · źnie wydali wyraźne rozporządzenie do du
chowleństwa, by dzieci polskie przygotowywa
ao do Sakramentów ,w. w Języku niemieckim. 

Zebranie hakatvstów w Kolonii 
tak opisuje korespondent „Dz. Pozn.": 

W piątek dnia 3 listopada bakatyścl nadreń 
scy urządzili zebran:e w Kolonii. Prawdopo
dobnie nasi nałserdeczniejsi obawiali się podo
bnej klęski, jaką przed 8 laty ponieśli, kiedy pa
stor Oenske próbował w Kolonii szczęścia ze 
wstr~tnemi ideanil hakatyzmu. Tym razem 
więc hakatyści sprowadzili sobie mówcew zna
MYCh nietylko w stronach polskich, ale ponie
kąd i na zachodzle, mianowicie jednego z oj
ców hakatyzmu, Tiedemanna z Jeziorek i se
kretarza 2eneralnego Schołtza z Berlina. Ci 
mówcy więc - nadto szumna reklama, jaką 
na klika dni przed zebraniem prowadzono i na 
łamaćh miejscowych pism polakożerczych i o
Mbiście. - mleli zapewnić powodzenie hakacle 
dla której stanowczo n:ema szczęścia ani w Ko
lonii, ani w innych miastach nadreńskich, 2dz!e 
ludność katolicka zapatruje się na sprawę pol
ską dość sprawiedliwie i po ludzku. To też ml 
m.o ws1.elkich wysiłków wy1rik zebrania kowń
skiej?;o, sprawił hakatystom roZJczar<>wanie. Ze 
brało sie 02ółem około 180 osób (w tem 40-50 
polaków!!), liczba zaiste aż zbyt ~kromna, jak 
na miasto liczą,ce około 450 OOO mieszkańców. 

Mowę Tiedemanna naileviejby zbyć milcze
ntem, bo istotnie on w swoich wywodach, trwa
jących około 1 i pół godz:ny, ni'e przytoczył 
ani jednego dowodu na to, co powiedzlat. BY· 
ły to znane Jeremiady polakożerców, kt6re się 
stł"eszczają w tych zdaniach .Jest wielkiem nie
-szczęściem, że polacy zawsze jeszcze istn:eJą, 
wytępienie '.eh, to nahdównieisze zadanie niem
-czyzny; ziemie polskie, to prastara własność 
germańska. polacy wszystko zawdzięczaią 
tt"emcom (a więc i to, że są polakami, pan~e 
Tiedemannie?) ; pola cy marzą o stworzerou 
wielkiei?:o państwa polskiego, a biedny Michałek 
tftemiecki nigdy n:e jest pewien. czy pewnego 
poranka nie znajdzie slę w 2ruzach całe20 gma
chu 2ermańskie2'.0; polacy mają za włele praw 
w NiOOtczech, a' więc trzeba konieczni~ ie u
krócić; polacy omijają najsurowsze prawo osa
dnłcze, wiec trzeba im zakazać wogóle naby-

Dowodów na te twierdzenia, nie było ani 
jednego , bo gdyby próbowano ie przy,toczyć, 
mogłaby się wydać .cała ohydność walk:~ haka
tyzmu mo~łaby wyjść na jaw prawda, a wtedY 
nastąt>łtby p0<czątek końca hakatyzmu. ~ wie· 
le wyR:odniei opowiadać kłamstwo ogólnikowe: 
bo po co hakatyści potrzebują dowodów. 0111 
przecież ~łoszą prawdę nłeomylną ł na tem ba
sta! Kto im nie wierzy, to zdrajca lub zazdro· 
śnik. Jedyną -skarbnicą prawdy, to. hakatyzm. 

Jako nowość poniekąd usłYszehśmy zapo
wiedź całego szere~u nowych praw wyjątko
wych, których hakata pragnie domagać się od 
rządu Jej oddan.ev.o. • 

Kiedy po skończeniu ziadtfwych wywodow 
hakatystycznych wyznaczo.oo Tozprawy, }e4en 

Panna do lowarzvstwa 
„owteść Ksawer.ego de Mnnteptn. 

C· ~ ę ś ć d r u i a. 
(82) 

(Ciąg dalszy). 

Kiedy p0wrócą? - naturalnie nie wia1o
domo. 

Doktór Gilbert wszedł <lo' pałacu Spra 
wiedliwości i udał się do gaibinetu sędzie-
go„ .. 

Drzwi były zamknięte. 
Pan OaJtier towairzyszyił prokuratoro

wi Reczypospp1itei i szefowi bezpieczeń-
stwa. 

- Nie mila to rzeczi - myśla~ Gilbert 
_ odwlekająca: prowaidz~nie śledztwa o 
dwadzieścia cztery godziny. Zresztą maly 
to wywrze wpływ. To, c01 mam robić, 
trwać będzie bardoo długo i wielkie prze:d
sta•wia trudności... Muszę uzbroić się w 
cierpli-..\.,~ i myśleć o dstatecroym reiz.ut
tacie... Od dnia dzisiejszego muszę nająć 
mieszkanie w Pary:żu. Morfontaii.ne jest 
zbyt oddalone i ciągle podróże zai wiele 
vabralyby czasu. 

- D-0 Hotelu du Louvre! - i-awi0~a~ 
na woźnicę, wsiadając do fiakra. 

Tam wynajął mały aparttament, skła
dający się z przedpokoju i d'Wióch pokoi. 

Zaprzątn.iony myślami, zapoanniaI o 
śniaidlaniu. :OOtąd·ek upominait się ()I swode 
prnwa. 

Ziadl cośkolwiek i>o raiz piertWSZY1 o 
czwartej po południu, zai~edziail, że 'Afl.
zaiutrz obejmie nowe mieszka.inie i udal się 
oo Morfontaine, aiby zawiadomić Wilhelma 
o zmianie w jego życiu, wstawić mu swhi 
ad-res w Iłaryżu, g<lzie kaiżda lmresponden
cya ma być mu iniezwłt>c.zmie P,dsyla:ną. 

O szóstej, baronowa wraiz z synem 
wsiedli do pociągu, udającego się· z Nogent
.sur--Mame do Paryża. 

z naszych rodaków pragnął nakr~lić mały o
brazek stosunków w dzielo:cach polskich i po
IOźeuie polaków, opierając się jedynie na sze
re2u dowodów lf.czb urzędowych, których ł 
hakatyści bodaj zaczepić nie mo2ą. 

Widząc, na co sie zanosl i znaJą.c własną 
~zsiloość wobec dowodów niezbitych, hakata 
ozyła środka radykalnego, jej właściwego, I 
mówcy naszemu zaraz odebrano głos, 2dy spo
strzetooo, że mowa nie będzie po myśli hakaty. 

Tak więc hakate leszcze raz uratowano, a 
nas oolaków na nowo przekonano, że żyjemy 
wśród „kultury J wolności" J)'rusko-hakatysty
czne.i. 

Zgubne skutki alkoholu. 
Alkohol jest to substancya, znajdułąca sJę 

w~ . wszystkich napojach upajających, piwie, 
wm1e i wódkach, w Jednych w mniejszej, w 
druidch w większej ilości, a powstająca przez 
ierllK}ntowanie ciał on~:anicznych, zawierających 
cukier lub mąkę (głównie zboża lub ziemnia
ków). Czysty, nlerozcieńcrony alkohol jest 
trucizną i to tak silną, że w większej ilości uży
ty (0 do 1 łitra) zabija. Ponieważ jednak w 
napojach alkoholicznych używa 20 się nie w 
stanie czystym. lecz zm'Ieszany z wodą, alkohol 
w n!ch 'Zawarty nie działa tak zabójczo jak w 
stan,e czystym, mJmo to jednak używanie tych 
trunków jest niczem Innem, Jak przyzwycza. 
ieniem się do0 vowoli działającej trucizny. Al
kohol bowiem, choć rozcieńczony, trucizną być 
n:e przestaje i powoli, lecz pewno· działa na 
organizm pjjące20. 

Jeśli zastanowimy się nad szkodłiwością 
napojów alkoholicznych dla zdrowia i życia 
ludzktego, to przyznać muslmy, że używanie ich 
straszne pociąga skutki za sobą. Alkohol nie 
tylko, że wywołuje 02romnie wiele chorób, lecz 
skraca też znacznie życie ludzkłe. Między in
neml chorobami powoduje używanie alkoholu n. 
p. n'ieżyt żołądka, zapalenie wątroby J nerek. 
Qtłuszczeilie serca, zapalenie mózgu, a nieraz 
sprowadzić może nagłą śmierć przez porażenie 
mózgu lub serca. Stawny profesor l;pski 
Błrch-Hlrschleld stwierdził, że z badanych 
przezeń po śm'ierci mężczyzn co drugi miał róż
ne narządy uszkodzooe przez używanie alkoho· 
Ucznycb napoi. 

Alkohol iednak nietylko wywołuje wiele 
chorób, lecz osłabia odporność ciała przeciw 
chorobom innym. I tak np. zbadano w kilku la
zaretach niemieckich, że podczas 2dy na 100 
suchotników wogóle umarło 18 przeciętnie, na 
100 suchotn:ków-pijaków umarło 40. Podobnie 
Jest w Amdii, gdzie chorzy pijący umiarkowanie 
chorowali przeciętnie 26 tygodni, nie pijący zaś 
n:czego, czyli abstynenci ch{)rowałł tytko 7 ty
godni. 

Alkohol skraca także życie. W wielkich 
miastach Szwajcarył, :;l;dzie bynajmniej nie plją 
więcej, niż u nas, co 10 człowiek umiera wsku
tek używania alkoholu. Najlepiej pozna się zabój 
czy wpływ alkoholu z obliczeń angielskk:h to
warzystw ubezpieczenia na życl'e. Małą one o
sobne oddziały d~ ludzi n1e pilących n'icze20 
ł dla ludzi płiących umiarkowanie, pijaków zaś 
wcale nie przyjmują, Otóż ich obl'.-czenia wy
kazafy. że cl, co nie piją nicze20 (abstynenci) . 
mają przeciętnie 7-8 lat więcej życia przed so
bą niż ci, oo pjją umiarkowa.nie. Jedne wiec · 
niepijącym dają znaczny rabat, drusr:e żądają 
od pijących dopłaty. Gdy zaś z tego oowodu 
pijący założyli osobne stowarzyszenie, musiało 
się on po 5 latach już rozwiązać, bo liczba wy
padków śmierci była zbyt wielka. 

.Już sławny Oladstone p-0w:edzial w r. 1880 

O siódmej przyjechali raizem lli1 ulicę 
Ma<lla!me, Filip miał Z!Ostać nai obiedzie u 
matki. 

Am<lrzej drzwi im otworzy)Ł~ 
- Nic 1nowego, Andrze.ju? - zapy

tała pani de Oarennes. 
- Przepraszam panią bairoruową ... -

odpowiedzie11ł slużący. - Pa.ni miala wi
zytę podczas swej nieobecności i pani bai
ronQWa będzie 1ba'rdzo z.adziwionCll, kiedy 
panina Gabryela powie nazwisko tej osoby: 

Baironowa chcia:la wwytywać dalej, 
lecz nie mi•ala czasu. Drzwi odJ salc1nu o
tworzyły się i Gabry ..!l::t ukaaat.1 ~ię na 
pt10gU. 

- P-0wied:zże, diroga Gabryeło, .kto to 
taki skladal mi wizytę, którego nazwisko 
ma mnie tiak zadziwić? - zapytala baro
inowa, wchodz·ąc z synem dlo sailonu i za1-
myka.jąc drzwi za sobą. 

- Nie wiem, czy iegjOt ~isko za
dziwi i>anią baronową,, - odrzekła Ga
bryeba całkiem naturaiLn.ym tonem - jest 
to pani siostrzeniec .... 

- Mój ~iostrzeiniec... - powtórzyła 
baroinowa, sr><>glądając na filipcli - }aki 
s~ostrzeniec? 

- Pan wice-hrabiai de Challms. 
Piorun, gdyby uderzY)l w sal~nie, nie 

wywarłby takiego wrażenia na: filipa i je
go ma~kę, jak to imię poprostu powiedziane 
przez Gabryelę. 

Barooowa zt1.drżala. 
filip zbladli jak widmo, lecz nędznik 

tetn posiadal żelaizną wolę, szatańską ener-
gię. 

Zapainowa1 nad swem pomieszaniem i 
{J()traifil nadać swej twalrzY, wyraiz nie 
przerażenia lecz zadziwieni/a. 
- - Istotmie rniespod:zi.an.kai to praw1d.zi
"nai! - rzeki glosem niemal pewnym. -
Ale czy tylko nie myliszi się, panno Ga
bryelo? 

- aJkimże sposobem mogtabym sie 
omylić? - rzekła Gabryela, - widzia.tam 

""' parlamencie an2'.ielskim, że alkohol więcej 
S!'rawła miszczenła niż 2łód, zaraza I wojna, 
I młal słuszność bo przez ostatnie lat 30 z2inęło 
w Eureple około 7 m;fiOna ludzi wskutek al
koholu tj. więcej niż we wszystkich wojnach 
XIX stulecia. Zresztą .I u nas, w Polsce. tak 
czesto w codziennem życiu wklzlmy przykłady 
chorób wskutek picia, tak często słyszymy o 
nieszczęśt;wych wypadkach wskutek alkoholu, 
o śmierci nagłej pijaków, że szkodliwości na
pojów ałkoboUcznyclt dla zdrowia i życia na
sze20 nie potrzeba chyba dowodzić. 

%ie11ie polskie. 
Z P.ł08 laohodnieb Warmii i Macur 

Tczew. W nocy z 1 na 2 bm. strażnik ko~ 
lejowy Lorkowskii 'C fis zew a, idąc nad torem 
przejechany zostal przez pociąg pomiędzy sta
cyami Orunowem a Starempiolem. 

Starogard. Wi.ec „Straży", który zwołał 
1i zagail p. Górski z Mirotek, odbyl się ub:egleJ 
1Jedzieli na sa·Li p. Budy. WJecowi przewodni
czył p. Jeżewski z Starogardu: 

Z Warmińskiej dyecezyi. Ks. kapelan Gru
nenherg z tteiligenthal przeniesiony zosta.f jako 
drugi kapelan do Licheirgii', ks. kaipelan Pa;wer 
Matern z KrekoHen do Plausen, ks. kapelan 
Jan Zimmermann z Plause11 do Krekollen, a ks. 
kapelan Pawe1 ttebenthener z Liittkaiu do 
Orioss Kolten. 

Piława. Poza plantacyą, 9-tei bateryi zna
leziono podczas polowania robotn ika Mohrke 
powieszonego. Powód samobójstwai mfala być 
nieuleczalna choroba. ' 

Wystruć. Za zamordnwan,ie swych dwoj
ga rn'eślubnych dzieci skazał są·d przysięgfych 
Anne Jesiatz z Kl. Oerlauken na 3 lata i kwar
tat domu karnego.. 

Z Wiei. Kt Pozna6skiego. 
Bydi;?:oszcz. Onegdaj po po.tudn:u a:.atonęJa. 

•W pobliżu Pordonu pod Karolewem na Wiśle 
szkuta, nalaid-01Wana 4000 centnaram!i cukru. 
Szkuta n<l. leżala do Jana Weso.lowskiego, a z 
fa.dun'ku malo co zdolano uratować. 

Redgosz-cz. Gospodarz p. Józef Kończal 
z Wągrówca, kupi( od Niemca Ewerta gospodar 
.stwo 75 morgowe za 8000 talarów. Przewla
szczenie jui nastaphl'o. Nabywcy hStz.część 
Boże!" 

Witkowo. Czytamy w „Lechu": ,.Oospo
<larz Antonii Rzepka z Strzyżewa sprzedal swe 
400 morgiowe gospodarstwo za 85,000 marek 
komisyi kolonizacyjnej. Sprzedawczyk ten na
byf dopiero przed 8 laty to srospodar,stwo za 
52 OOO marek; zarobi1 w:ec na niem 33 tys. mr. 

Kępno. Wielka ilooć · starych monet zna
laJZtl gospodarz Pelka przy oraniu na gruncie 
sW1rum. Znak]owaly siię one w garncu w 111:.e
znacznei gJębokcxści. Pomie<lzy monetami byty 
4 sztuki zlota. 80 sztuk pfoniędzy srebrnych 
wielkości 5 rnarkówki i 600 drobnych monet. 
Mo.netv są iesicze dobrze utrzymane i leżaiy 
już kilkaset lat w tern miejscu. - Pomiędzy 
dziećmi szko.ly kafoilickliei w Maślniewie grasu
je epidemicznie szkarlatyna. Szkolę zamknięto 
na trzy tygod.nie. 

Ze Sl~ka ezyli Star~ Ptł61. 
Bytom. Dola górników. Spadają•ce kamie

tl1ie zabiJy w środę rano na kopalnti noswo<lwor
skiej górnika Sylwestra Zimnego z Tarnow
skkh Gór. 

pana de Challins .... mówiłam z nim ... ·od
powieaziaJaim mu ina' kilka pytań qo {W 1,nie'-
01becn-0ści pani baronowej i pan die Cha.Jlins 
P'Olecit mi oświa<l·czyć pani, że powróci o 
godzinie siódltneL 

Podczas kie<lry Gahryela z filipem za
mienia.li powyższe S'lowa, barqnowai mialła 
czas przyjść co'kiolwiek do siebie po tym 
strasroym ciosie, jaki spa.dl na jej głowę. 

Twa·rz jej przybrała zwykt.y wy:raiz:. 
Ręce drżeć przestaily. 
Oabryela, nie 1110gąc odgadnąć praw

dziwiej przyczyny wzruszenia, spowodlQ.
wanego wizytą Raufa, prz.ypisywiafa je 
niespodzianej wiadomooci o uW101nieniu z 
więzienia młodego czlowieikai i zn'1!,iddwala 
to :bardzo na1uralnerrn. 

- Niespodzianka to rzeczyrwiście pra~ 
wd!ziwa -- zaczęła1 baronowa. 

Uderzenie dzwonka przerwało rozpo
częty frazes. 

- Otóż zapewme pan de Challins, -
rzekfa Gabryela. 

Filip z matką m01wu zamienili spoj.: 
1-zenia. 

- Zo'staw nas samych na1 kilka mim1t 
mbje kochane dziecię ... - rrekla pa.ni de 
Garennes, z:wiraciając się doi Oabryeli, któ
rai sklonila się i wyszla natychmiast, prze· ... 
konana., ż. e baronowa oddalafa ią, ażeby 
obecność obcej osoby nie mktócafa wynu~ 
rzeń pierwszej chwili. 

Drzwi się otwarły. 
Atndrzej O'znajmił: 

Pw wicehrabia de ChaJHns ... 
Pani de Oarennes wyciągnęła ramiona 

do swego siostrzeńca, 1który rzucił sie w 
·nie z p:ośpieche.m i uczul znikające odraizu 
miedowierzanie, widząc się tak serdeC21tlie 
przyjętym. 

- Ty!... wiec to ty11 moje dz.iecię ! -
zawolala! baronowa ze lzacrni w glosie. -
ZaJedwie ocz.om wierz.yć mogę! Obawiai
łam się, czy nie jakaś pomyłka! Bogu 
dzięki to prawda! Jesteś wołnyL .. 

f<unze~dor~ w powiecie gfogow·skim Mby. 
ty przez n1_ebozczyka Urbauowskliego po prze. 
frymarc~emu Turostowa, sprzedali syn<Jwie i 
spadkobiercy w tych dniach jakiemuś p. Woł. 
fowi z Chociebuża i zarobiLi na tern 40 OOO tnr 

Zalęż.e. Są tutaj w obiegu fałszywe dwu~ 
markówkt. Żona robotnika kolej~ego Gemufy 
otrzymala od kogoś pooobną, dwumarkówk 
PoUcya już ją skonfiskowała. Kto tę faJszyw~ 
monetę -yv obieg puścił, nie zdolano dotychczas 
wyśledzić. 

Z innych dzielnic Polski. 
Sejm a:alłcyjski . a wypadki w Rosyt 

. Na posiedzeniu sejmu Gałicyi wobec do
moslych wypadków w R.osyi i Polsce pad Mo
skalem odczytaf p. R.ayski przyjętą hucznyrnr 0 _ 
klaskami następującą deklaracyę: 

„z 2ranic państwa, w którem największe 
dziedziny ziem naszych, największa część ••· 
rodu żyje, wyzuta z praw obywatelskich t Ił· 
rodowych, dochodzą wieści. które zdają słę q. 
powiadać doniosłe przemiany i k<miec bezpra. 
wła. 

W tej chwili, która da BóR:. może bc:dzle 
świtem sprawiedliwośc dziełowej, my symwle 
Jednego . i nlerozdzielne20 narodu, zebra.I •• 
Sejm w tej dzielnicy, ślemy braci<>m z zabotu 
rosyjskiego gorące wyrazy nadziei". 

Warszawa. Wedlug wiadomości z wtorku 
streik ogólny trwa tutaj idalei. Wojsko stoi. w 
pogotowiu. 
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\\Jiadomości ze świata. 
Walki niemców z powstańcami w Afrvce. 1 

U rzędowo do1cmszą z Berlina, że ou 
27-ego do· 29-ego z. m. 10-dbyly się m.ate 
potyc~ki, w których za;bito 30 hoterutotów; 
po stronie niemieckiej-od!niosloi rany triech 
ż.ofoierzy. ' 

Derouledes w Paryżu. 
Nacyonaliści powitaili przybyłego. z 

wygna·nia do Paryża Deroule<les'a, które
go czczą jako, męczennika 1na1rodowegQ. 
Fabrykanci przeciw ograniczeniu czasu 

pracy. 
Związek przemyslowców niemieckick 

wniósl wdanie do Rady ZwiązJ{()rwej prre
ciw zaprowaidze.niu tak zwanego mak:sy
mahnego <linia pracy oraz przeciw ograni· 
czeniu czasu pracy dla robotnic. 

Turcya a Mocarstwa. 
Urzędowo po1\viaidiomiły obecnie Ro- 1 

sya i Austrya nl'O•carstwa o konieczności 1 

urządzenia dlemonstracyi floty mocairstw 
przeciw Turcyi z pow'ddu. opornego stanOl
wiska tejże w spraiwie zaprowiad.Ze.9ta 
komtroli finansowej w Macedonii. 

Niemcy a Maroko. 
Posel aingielski Lowther oraiz pOieł 

niemiecki hr. Tattenbach opuścili jmi rei. 
Poseł niemiecki bawił przed ctijazdem 2 
godziny na postuchainiu u sułtana. 

Wilhelm Il a Alfons XIII. 
Podczas uczty, która od.'była si-ę na 

- Tak, kochana ciotko. • 
- Uściskajże i mnie także, kuzynie! ' 

- rzekl Filip z kolei... Wiesz dobrze, ie 
podzielam ra<lość matki... 1: 

Z objęć b.aronio•wej 1Ra.uł przeszedl w. li 
obięcia' mfo<lego barona, który mówił d.ro
lei, po uścisku braterskim Kai.ina całuj~ce,
go Abla: 

-- A więc uznooo t\vioią niewinność? 
Ah ! nigdyśmy o tern nie wąit'pili. 

..__ Nigdy! - ppparlai pani de Garen
nes - Lecz znadąc powolność sprawiedli
wości, nie spodiziewaliśmy się, aby na JJO· 
myłce tak prędko się spostrwgli. Z~d 
.mJoje wzruszenie na twój widok\, moje po
mieszatn·ie i... 

Barionowa dlużej mówlić nie mog'fa ... 
Upadła ina1 sofę , w gwaltoW111ym ner

vvowym ataku, calkien;i: praiwdziwwm.· 
prz'y})isywanym przez Raula ·radości ai w 
rzeczywistości pochodzącym 1J przerarżenia 
i niePokoiu. 

- Doktór Giłbert my1li się - myśiał 
pan de. Challins. - Podejrzenia jegto ~e 
mają żadnej podstawy.! Moja ciotka i ku:· 
zyn mają <lla mnie· tylko uczucia: przywią
zania, .. , Oni nie ,mfdgli mnie spotwarz~! 
TrzebClJ szukac gdzieindziei. 

Pani de Ora:rennes wuuótce zapano ' 
nad1 sobą. 

Raz jeszcze prziycisnęla du ł-0nai s 
go siostrzeńca i okryta go pocalunk' 
podczas gdy filip, myśląc o niebezpie 
stwie, zapytaf: 

- Ależ inakoniec, kochany. Ra,c;' 
kim sposobem jesteś wolny? Zape" 
zupeilnego braku dowod.óW1? Proł 
ryai oświadczyła, że miel mai calkicm 
du <to prowadzenia dalej śledztwa? 

- Nie, jestem ciągle oskarżon~ . 
- Oskatrżony ! Nie roz.umiem.. . .. 
- Zostałem uwolniony tymczasowo, 1 

zia kaucyą. 

'(O~r ś,;.tl~ bfttStł\ltl). 



„ześć króla hiszpaf1skiego zamietnili monar„ 
diO'Wi-e zwyklłe toasty. 

·We wtorek przed południem uczestni
czył Alfons XIII w zap-rzysiężeniu rekru
tów. Po po'lu<lniu przyjął w1 dłuższem po
stu{:~ani u kanclerza Buelowa. 

Laasdowne a angielska polityka zagrani~ 
czna. 

Podczas bankietu urządzonego w Lon
dynie z pow'Ddu zawarcia sojuszu angiel
skp-japońskiego na cześć m~nistra spraw 
zagranicznych Lan<lsdowna. wygłosił ten
że ,mowę, w której zlł!Znaczyl~ że polityka 
.Nnglii ma cele pokojowe, niemniej sojusz 
angielsloo japoński oraz porozumienie an.
giellsko- francuskie. Mówił też minister. że 
w czas.ach obccnychP'af1shV10, któr·e pra
srnie utrzymać swe stzinowisko J)Olityczne 
..,,. świecie, nie mo'że byt osamotnione. 

\V koiicu za\\iadomil naiwiasem Lans,.. 
downe zebranych 1 że poselstwio japońskie 
w Londynie wy.niesione ziostainie d-0 rzędu 
2mbasady. - Jak wiadl()mo Anglia mian()i.. 
wala już posła swego w Tokio' armbaisado
rem, przez oo' uzwailai pierwsza sta!nowisko 
m-0carst\\llowe .Jaipionii. 
B 25 

z re.inv~h slro tt. 
Berlin. Odbył się tutaj wiec '"Stra.~ 

·ży", na któJYm przemawiali pp. KairfJil R.ol
'Se, Józef l(ościelski i I(. R.zepeicki. Z wie!
cow111ików zapisafa się znaiczn.at liczba, na 
czl<Onków1 „Straży". 
2W 

Od Redakcyi. 
. Pan I1wacy Rydzyński w Elklu. „Haft-

·pfh:c~r · znaczy po polsku , ,poręka" albo p•01rę
czem~, co .z~cz~, odpowiedzialność za dlugi 
spólk1. „eJzeh spolk~ Jest z poręką ogran;czoną 
(beschrankte Jiaftpf,!Jcht), to każdy czlonek mo
że tylko stracić udzial i za dfogi spół'kli można 
go Slkarżyć, .tylko .d\) sumy, za którą wedlug u
staw odpowiada, a ktgra przy.najmniej wysoko
ści udz'lalu równać się musi. 

w .. spólkach z poręką -nieograniczoną (un
h~schrankte Haftpflicht), każ,dy czJO.nek odpo
:wrad~ !a d~ugi ~pólki wsa;ystk iem, co posiada 
1 diuzrncy spólk1 mogą czfonka, 1którego1 sob~e 
upatrzą skarżyć za wszystkie jej dlugi, gdyby 
spólka sama• nie placifa.. Tak przepisuje usta
wa o spólkacb (Das Reichsgesetz betrefend 
die P.rwerhs- und Wirbschaftsgenossenschaften) 
w § 122, ustępie II .. .książkę tę nabyć można w 
każd'ei księgarni. Jest ona też rwyfożona w 
„Czytelni „Wiarusa Polskiego", gdzie każdy 
przejrzeć ia może. 

Pan Jan Sikorski w Herne. J my o tern 
sryszeliśmy, ale interesowani ni.e oglosili te-go 
urzędownie. Ogloszooia sądowego także do 
tej pory nie czvtaliśmy. Każda spóllka zarob
kowa jest przedsiębiorstwem •kupieckiem, które 
każdemu prawodlZielnemn założyć wolno tak 
<iobrze, jak skfad cygar, obuwtia, meblt lub to
~arów ~rnlo:1ialnych. Osohom, które d{) spółki 
me nalezą me do tego i my także nie myślimy 
bez potrzeby mieszać się w cudze interesv. 
Wszelkie korzyśd spólek zarobkowych przy~ 
Padają w udzfale wspóln:·kom, ale też tylko 
wspólnicy ponoszą za dzialalność spólki zarob
kowej odoowiedziaJ..n'Ość moralną i maaeryalną. 

W kilka stron. Kto przysyla koreisponden
cye albo ogloszenia, powinii'en pisać w szerszych 
t1dstępa•ch, a więc nie gęsto wforsz przy wier
-szu i zawsze tyilko po jednej stron1i·e. Kore
SP-Ondencye im są krótsze, treściowe, tern prę
dzej będ'ą mogly za&tać zamii001.Czone. 

Nadesłano. 
Na czwartej stronie dzisiejszego numeru 

7.Jtaiduią sie wspólne ogłoszenia przemysłowców 
DOiskich z Bruckhausen oraz klilku z sąsiednich 
11tieiscowości, na e-0 się zWTaca uwai:ę. Sp_o
dzlewać się należy, że Rodacy zechcą orwych 
llaszych J)Olskich kupców i przemysłowców 
~orliwłe pop.ierać, postępując zawsze podłu2 
11asła! 

SWÓJ DO SWEGO! 

BACZNOSć BRUCH! 
W czwartek 9 listopada o zodz. 8 rano uro· 

czysta Msza św. w kośclełe parafialnym. O 11!· 
czny udział wszystkich Rodaczek f Rodaków 
ltłłrasza się. 

Towarzystwo św. Marcina w Krav. 
Zebranie miesi'ęczne odbędzie się dn. 12 li

stopada o godz.. 4 po pol. Będzie wPiS nowych 
t7Jonk6w. Goście mile wklxiani. (2) 

Zarząd. 

o śpiewu „Kościuszko" w Alstaden. 
'' niedzielę, dnia 12 listopada po pol. o g. 
w zie się zabawa z tańcem na sarn p. Grot 
bl: rzy Rurze, na .którą szanownych. czlon~ 

90
• roda1ków .~ rodacziki z calei okolicy Al-

się zaprasza. 
~ tępne ko~ztuie przed ozasem 50 fen., 
mo,'I sie 75 fen. Kapelę dostruwi p. Pod.Ce-) 
i · Alstaden. Zarząd. 2 
, Pr~ 

1~ 1 tzystwo św. Józefa w Huckarde. 
lUtes iedzielę, dnia 12 listopada o godz. 3 
CZYch dbędziie się walne ze.branie na sa~i p. 
Pose·t •r. Na zebraniu będzie przedstaw10ny 

lek kasy z 3-go kwartalu, obór n01We-
L ra. Zosta1J1ie też omówiona sprarwa 

na, ' j inne ważne spra,wy, zatem wszyscy 
(r) nkoWie pożądani. Goście mile wti·dziani. 

Zarząd. 
Uw~a: Rodacy, którzy dotychcz.as. nie 

Są ?~<mkami polskiego Towarzystwa 'Y'lf1:nI na 
~ze1 Wymieni.one zebranie przybyć 1 91.ę na 

Qnka zapisać. J. O. p · 

Towarzystwo św. Marcina w l(ray. 
Szanownym amaiorom i amatorkoan tak 

samo dyrygentowi zastępcy prze~·odniczącego 
panu tteinze za trudy, amatorom i amatorkom 
za pi'.ękne odegranie sztuczki teatralnej, dzię
kuje tov.'. jak najserdeczniej. 

Wł. Kukiołczyński, sekr. (1) 

Baczność druhowie naczelnky okrę~u X. 
Uprasza się wszystkich naczelników nasze

go okręgu, n <ioniesienie pod poniższym adre
sem co następuje: adres naczelnika, ilu ćwiczą
cych liczy gniazdo, ilu ćwiczyło na zlbcie, ilu 
zastępów na przyrządach dostarczylo, w które 
dtii odbywają się ćwiczenia, jakie sprzęty po
siada gniazdo Proszę n:ezwlocznie przysfać 
najpóźniej do 11 bm., gdyż musimy wypetnić 
formularz zwi.ązkowy. Czolem ! 

Z polecenia ( 1) 
Bereszyński, zastępca naczeln"ka okręgu X. 

Adres: Bereszvl1ski, łforne, Brunnenstr. 20. 

Towarzystwo św. Macieja w Holsterhausen 
donos{' wszystkim czlonkom, iż w niedzielę dnia 
12 listopa:da ohchodzi to1warzystwo nasze 5 ro
cznicę .\stnien'a, na sali p. S. Krafta, na któ
rą czfonków wraz z rodzi,nami serdecznie za
praszamv. Program uroczystości jest następu
jący: Od godz. 4 d,o 6 będzite koncert, i:nowy 
oraz deklamacve. Od l?;Odz. 6 rozpo<;znre się 
teatr bar,dzo ciekawy i jeszcze tutaj nie grany. 
p. t.: „Kultum:k". Po teatrze ta·r:iiec. Pon.ie
waż z zakazu tutejszej policyi musimy ro<:zrncę 
obchodzić zamkn,:ętą, dla tego· czfonkowie za
legający ze sktadką miesięczna. poiwinni s;ę z 
niej uiścić przed czasem. Tak -samo i ci Roda
c:y, którzyby chcieli na naszą uroczystość przy
być, muszą się dać do naszego towarzystwa za-
pisać. O licz.ny udział uprasza Zarząd. 

Uwaf,!a: Zebranie odbędz,i 'e się o godi'Z. 2 
w lokalu· p. Karóla lJffelmanna. Wiec prnszę 
azlonków, ze zalegającą skfadką. Tak saimo 
szan. Rodaków, co nie są czfonkami, ażeby 
przyśLi na zebran'ie dać się zapitSać. Zarząd i 
rewizorowie kasy powbmi się stawić pól go·
dziny prędzej. (2) 

Kasper Wawrzyniak, sekr. 

Towarzystwo Przemysłowe w Marxloh. 
Nadzwyczajne zebranie w n:.edz,ielę dnia 12 

bm. o godz. 5 po pol. w lokalu tow. O licz111y 
udzial c1J-0nków z Marxloh, Hambom i Neu
mi.ihl i okol!cy uprasza się. Goocie mile wi'
dzian.i. Zarząd. (1) 

Tow. sdmn •• ,Sokół" w Oelsenk.-Ueckend<>rf 
podaje do wliaodomości, iż w niedzielę, dnia 12 
listopada rb. urządza jesienną zaibawę na sali 
p. Dreickhaus, przy ul. Si.idstr., na którą szano
wnych druhów serdeczn:e zaprasza. Goście 
mile widzrat11i. Wydział. (3) 

Tow. gimn. „Sokół" w Oiim1i1deld 
podaje do wiadomości swym druhom oraz Ro
dakom w Oiinn!gfetcL, iż w 111iedzielę, 12 listopa
da urządza zabawę z taf1cem na sa:li Józefa 
Daremrechta. Początek o 11;odz. 4 po poJ. O 
liczny udziaJ'. uprasza Wydział. 

Uwaga: Zebranie odbędzie s.ię w tę samą. 
n\iedzelę o godz.. 3 po ·pof. Roda-cy chcąc brać 
udizial w zabawie, winni się na zebralJl'iu zapi
sać na czlonków. Wydział. t3) 

Tow. św. Fraaciszka w Wanne Eickel. 
IPrzyszle zebranie odbędzie si~ w juie

dzielc:, d1nia 12 łistopaidai o godz. -i po pD>ł. 
w sali p. l(ettgen. O liczny udział R.ofa
ków z pogranicza1 Wanne i Eiokla uprasza 
się. R.odacy ! Mieszka nais tylu w tej oko
licy, iż towarzystwo nasze mogloby Jiczyć 
kilka set czlonków. Zarząd. 

Towarzystwo św. Józefa w Attenessen 
Donosi się szan. członkom i Rodakom w 

Altenessen i okolicy, iż w nied:zlielę, dnia 12 li
stopada urządzamy jesienną zabawę połączoną, 
z tańcem na sali .,Kaisersaal" gościnnegt' p. 
Schmitz. Początek o godz. 4 po p.o:l. Wsitępne 
odlla 'CZ!onków 50 fen., dla niecxlonków 75 fen, 
Muzykę dostawi p. Teodor Wasielewslci. O 
Jak naHicz:niej.szy udzial w zabawie uprasza się. 
(2) Komitet. 

Baczność Rodacy z parafii Czempł6skłe}. 
Ni:nieisizem odzywamy się do was sZ:ano1Vlli 

Rodacy w Westfal\i i Nadrenii prosimy, ab!· 
ście raczyli przybyć na pogadankę w spra'Wło 
sprarwienia naszemu kościolowi iaktego po<lftl'
ku. Jak jest wam wszystkLm wiadomo, IŻ ma
my nawy kośoiól a niejedneio mu _iesz-cze •.le
dostaje, więc jeszcze raz wszystk1ch parafwa 
zapraszamy na niedzielę, 12. listopaida. o .12 ~ 
dzinie w południe obok kośc10la katol1ck1~,;o, u 
g1ościnnego p. Scholtego w Brnckhausen, at 
Schulstr. Z szacunkiem 
Paweł Wujciak. Pranciszek Twardowtlłd. 

PODZIĘKO W ANIE! 
Wszystkim Rodakom i Rodaczkom ą 

także szan. członkom Tow. św. Józefa i 
Resse, którzy udział brali w )'ogrzebie na
szego kochanego synka JASINKA, który 
się odbył w sobotę 4 bm., składamy !ak 
najserdeczniejsze staropolski~ "Bóg za
płać!" (84} 
Franciszek i Pelagia Lasiccy z dziećmi. 

~--~W.tttł10łOtntHtHll~•nt1 
Czołem! db. Teodorowi Wasielewskiemu! 

Szanownemu druhowi 
TEODOROWI WASIELEWSKIEMU 

jako jednemu z przemyslowiców polskkh w A}
tenessen oraz jego synowi Teodorowi w d!1m 
i;1;odnych Imienin skladamy jak naj.szczersze zy
czemia wszelkiej pomyślności i wierności dla 
ideW n~szei. Tego życząc zasyłamy trzykrotn) 
gromkie Czo.Iem!!! (87 \ 
r. M • .f. l r. M. w. i R. I. I. E M. K • .J, i St. A. 

A. 'B. J. A. J. N. M. S. W. N. M. W. J. P. 

tltffUłHfi*~ttH$H*ittHlUIDfi~Ht\ 

Wiece ZJedaacz. zi1„ pols~le 
odbedą sie: 

w niedziele, dnia 12 llstopada: 

W Ewing przed poludniem o godz. 11 % w lo
kalu p. Klodt przy kościele kat. 

W Stoppeober~ po pot. o godz. 3 "" lokalu p. 
Osseberg, .E~senerstr. 

W Sterkrade po pol. o godz. 4 w lokalu p. W. 
Gross, Marktstr. 56. 

W Rotthausen po .pot o godz. 4 w lokalu p. 
Saal, Griesenstr. 

W Kray po pot o godz. 30 w lokalu p. W. 
Bann!nghaus, Jiauptstr . 

W Barop przed pol. o g1odz. 11 w lokalu p. W. 
Wichhoff, Kirchstr. 

W Neumiihl odbędizie się w niedz~elę, dnia 12 
listopada przed poludniem o godz. 1136 w lo
kalu p. Eickhoff, przy ul. Knippelstr . 

Na porządku dziennym: Nowe prawo gór
nicze. Obór kandydatów do wydzialów robot
niczych. Sprawy knapszaftowe i inne ważne 
sprawy. Liczny udziat pożądany. 

„Zjedroczenle zawodowe P-Olskie". 

Wiece ,.Zwlązlu P~fakóW" 
odbęd~ si~: 

w niedzielę, dnia 12 Hstopalia: 
W Herten o godz. 50 po pot (po pofskieut na

bożeńst,..'ie) w sali p. Gustawa Neila. ul. 
Ewaldstr. w pobliżu kopallli „'Ewald". 

W Kamen o R"odz. 2 po poJ. w sali p. Oortz. ul. 
Bahnhofstr. 

W Hontrov o godz. 4 po pot w sali p. 
J<nappmanna, obok kościdla kat. 

W Kourl o ~z. 20 po pot. w ali 1tana 
Schnier. 

W Heissen o ~ndz. 11 przed pot w sali p. Fłith
mann'a, obok kościola katolickiego. 

O liczny udział prosi 
„Związek Polaków w Niemczecll". 

Kartofle 
do jedenla ofiaruję w ładunkach waa:ooowych 
vo mr. 2,30 za centnar franko stacye prowincył 
Westfalskiej i Nadreńskiej i vroszę z poWOllu 
spóźnfonei pory o rychłe zlecenia. (83) 

I W. Loga & Co., Toruń-Tborn. 
~~~~ti~A~~~~„~~..,~~~~ 

_ . Czeigoclne•u rektorowi kościoła św. Antoniego )A ł 

Księdzu 

·Teodorowi \V olters 
oraz czcigodnemu ks. kapela.nowi 

ks. Teodo(owi Alt-Eppiog 
du•zpa.etuzowi Polaków w Bru.chu, składamy w dniu 1odnyah. 

naeze najsll]C?>ets>łe życzenia zdrowia, !zczęścia i wszelkiego p•wod.r;e
nia, a po śmierci nieba za p1·acę, podejmowaną dla dobra du!z lud,,;
kich. W końcu wołamy: Wielebni .księźa Tc od or Wo I ter s 

Teedor Alt-Eppi11g: Niech r&yjąl 1'iech żyj~! ~ieeh żyją! 

Tow. polsko-katolickie iw . . Antoniefo w Bruchu na Ludwiku. 
' Z poleeenia W awrzya Kędzierski, prezes. ł ~ 

j:~~-@)ł 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

f Powin.szowanie ! i 
~ Bractwo Różańca św. wReckliogh.-Siid (Bruch) j 
~ za.8yła swemu Wielebnemu Dyrektorowi ~ 

i księdzu Teodorowi Alt-Eppingowi i , 
;t w d11iu godnych Imiui• (9-go listopn.da) serdeczne tyczenia. ;t 
~ W dniu dzisiejszej mfości, .która Twe• Imieniem słynie, życzymy nie- ;1!t 
I: chaj życie Twoje w zdrowiu, !Pczęściu płynie. Chóry Auielsk.ie dziś we- ~ 
;t soło głosz~ i Tobio przezacny ks. Dyrektorze koronę nioc:.ią. Zyczyrny Ci ~ 
;!' łło~osławieństwa Bożego, a po ś•ieui zbawienia wiecznego i abyś zasiadł ;t 
:t' przy boku Patrona Twojago Teodora świQtego. - Nasz Wiel. ks. Dyrektor fi: 
;t' niech żyje I I 1 W imieniu Bractwa: P. Gomoliwslri, nadzelator. ~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~ 
~ ~-. Po"1ins.zowanie ! 

W dniu godnych 

«' ~ Imienin «' ;t 
zasyła 

Towarzystwo św. Michała w Recklgh.-Siid 
swemu honorowemu członkowi, czcigodnemu polskiemu dusz

pasterzowi 

ks. Teodorowi Alt-Epping'owi 
serdeczne życzenia, .zdrowia, s.r,c.zęścia, błogosławieństwa. Bo

żego a po śmierci .zbawienia wiecznego. Duszpasterz poleki 

ks. Teodor AU·Eppiog: Niech zyje ! 

ZARZĄD. ~~ 

--,~··--·~M~@~~ 



acznosc ruc ausen 
i okolicy! 

W czasach, gdzie hakata stara się nas Polaków ogłodzić, powinniśmy wszyscy popierać się w. zajemaie, bo im poszcze. 
gólnym Polakom lepiej się będzie powodziło, tern lepiej będzie dla ogółu społeczeństwa naszego. Kupcy zaś i przemysłowcy 
polscy dnzn(łjąc gorliwego poparcia Rodaków, będą mogli tern skuteczniej pracować dla naszej wspólnej nam· spra-vy ndriJdowej 

W tej myśli polecamy Szan. Rodakom poniżej nasze przedsiębiorstwa, przyrzekając skorą i rzetelną usługe. 
BQUCKHAUSfN!!! -BRUCKHAUSEN!!! 

SZANOWNYM RODAKOM 
•olecam mój 

warsztat szewski 
w którym wykonuje wszelkie prace po cenach 
,rzystępoych •• 

SPECYALNOSC: Polskie kropusyt 
O łaskawe p-0parcie prosi 

Anastazy Beszczyński 
56. UL. CESARSKA 56. 

~Swój do Swesto ! ! Swói do Swesto ! !-

BRUCKHAUSEN ! ! ! BRUCl(łiAUSEN ! ! ! 
Polecam sle Szanownym Rodakom jako 

.kI•11w1ec polski. 
Wykonu.ie wszelkie orace, w zakres me2:0 

zawodu wchodzące 
DOBRZE I TANIO. 

prosze zatem Szanownych Rodaków o popar~ 
cle ate20 przedsiębiorstwa. Staraniem molem 
ltędzie Rod;tków jak nairzetelnlei obsłużyć. 

U ni.żony 

Fr. Kamyszek, 
mistrz krawiecki, 

Br u ck ha us en. ulica Albrechta nr. 2. 

-Swói do Swea:o t ! Swój do Swe20 ! !--

BRUCKHAUSEN ! ! ! BRUCl(HAUSEN ! ! ! 

Baczność Rodacyt SWÓJ DO SWEOO! 
Polecam mói 

Salon colarskl 
Rwe zęby bez bólu, przystawiam bańki. 

WIELKI SKŁAD CYGAR, PAPIEROSÓW I 
TYTONI. 

Specyalność: tabaka do ż'ucia. . 
Mam też na skladzie portmonetki, wiuarki. 

.karty polskie z widokami oraz D~W'~zowania 
&wiazdkowe i noWX>roczne we w1elknn wybo-
rze. 

1
,.: 

Myd.f a. perfumy, grzebienie, lustra ·ruieszon-
kowe oraz wszelkie artykuly toale~owe po b~
jecznie nizkich cenaich. Wykonuię. wsizelk1e 
prace z wlosów: warkocze, peruki 1td. 

USLUOA SKORA I RZETELNA! 

Franciszek Arentowłcz, 
BRUCKHAUSEN, ul. Lulsenstr. nr. 19. 

-Swój do Swe20 ! ! Swół do Swe2'.0 ! !-

BRUCl(HAUSEN ! ! ! BRUCKHAUSEN ! ! ! 

J(ajstarszy polski skład kolonialny 
Jan Jussezak 

ul Lebnhofstr. nr. 9. 
Polecam Szanownym Rotlakom wszelkie 

towary kolonialne, cy2~ry, papierosy. tabakę •o za:tywania, tłuszcze itd-. . 
Specyalność: obuwie drewniane i obuwie 

do pracy. , . 
Proszę Szanownych R.oda1kow o poparcie . 

„ ..... · Usłuia skora i rzetelna! 

-Swój do Swe2'.o ! ! Swój do Swe20 ! !-

BRUCKHAUSEN!!! BRUCKHAUSEN"i"'!t 
SZAN. RODAKOM W BRUCKHAUSEN_ 

i ok:oHcy oznajmiam, iż posiadam przy ulicv 
Lellnboi 12 

jadalni~ p ·1łskq. 
Usługa skora I rzetelna. 

ODSTAWIAM OBIADY PO ZA DOM 
i przyjmuję na stół i stancyę, 

Ceny umiarkowane. 
unH:ony 

Konrad Pieczka. 

BRUCl(łIAUSEN ! ! ! BRUCl(łIAUSEN I ! ! 
Uwiadamiam Szanownych Rodaków, 

iż pov.iększylem mój 

skład zegarmistrzowski 
na czas gwiiazdkowy, Wszystko będę sprze
dawal po bardzo tar1ich cenach. Rzetelny to-
war! Zegarki kieszonkoiwe z najlepszych fa
bryk szwajcarskich, regulatory, zegary ścienne 
i budzi'ki z fabryk fryburskich. 

Biżuterye: z prawdl21iwego zlota, srebra i 
double, lańcuszki męskie, damskie, kolczyki, 
broszki i wszelkie rzeczy w zakres mego za· 
wodu wchodzące, przy gwarancy~ pi,ięcialetniej, 

Wyrabiam ta1kże na życzenie w moilll wla
snym warsztade pierścionki ślubne i zaręczy
nowe, każdemu wedlug życzeni'a. 

Jako prawd1Z1iwy 1ZJega1rmistrz. zawodOIW)' 
reparuję ze2arkl osobiście pod gwarancyą je
duoroczna . 

Proszę Szanownych Rodaków o poparcie 
p-olskiego mojego interesu, posteP'ułac podloa: 
ltasła: Swój do swe~o! 

Z szacunkiem 

J. Żywlałowskł, 
polski zegarmistrz J złotnik 

W BRUCl(HAUSEN, ul. Albrechtstr. 16. 
PROSZĘ UW AżAC NA POLSKĄ FIRMĘ! 

-Swój do Swe20 ! ! Swój do Swesro ! !-· 

BRUCKłIAUSEN ! ! ! BR.UCKfIAUSEN ! ! l 
Pol„ka drf•ger7a 

Walenty Dorożalski~ Bruckhau· 
sen ul. Cesarska 67, 

Polecam: Maść „Dorolini'', paczka po 1,50 
mr. przeciw lupieży, wyrzutom skórnym ra· 
nom na no1tach, wnz·odorn, zastrarzafym ra · 
nom. ' 

PRAWDZIWY TŁUSZCZ ZAJĘCZY. 
Wyborną wodę na Wllosy, która przyspiesza 

porost ·wlosów. 
ŚRODEK NA KOŁTUN • 

Soki J)ł'zecłiw kaszlowi, katarowi tak u dzieci, 
iak I u doro-slych. 

tarby olejne, luźno i w paczkach. 
-Swój do Swea:o ! ! Swój do Swe20 ! t-

BRUCKHAUSEN I ! l BRUCKHAUSEN ! ! ! 

Era-wiec polsll:t 
Adam Słoma 

ulica Albrechta nr. 27. 
Proszę Szanownych Rodaków 01 poparcie 

mego przedsiębiorstwa, a staraniem molem bę
dzie rodaków Jak nairzetelniiej obsłużyć. 

Usługa skora i rzetelna! 
-Swój do Swea:o ! t Swój do Swego!!-

BRUCKfIAUSEN I! I BR.UCl(fIAUSEN ! ! ! 

Teodor liritijewskl 
polski skład kolonialny 

BRUCKHAUSEN, 
ulica Albrechtstr. 31. 

poleca swoje towary po jak najtańszych cenach. 

-Swó.i do Swe20 ! ! Swój do Swe2'.0 t !--

MARXLOH!!! MARXLOH!!! 

Jan Chudziński, Marxlob 
ul. Mittelstr. nr. ll. 

Polecam się szanownym Rodakom w 
Marxloh. Bruckbausen i okolicy Jako 

plwiarz polski. 
Odstawiam piwo z 1>ferwszorzędnych bro· 

warów po cenach umiarkowanych. 
PROSZĘ O POPARCIE MEGO PRZEDSIĘ

BIORSTW A! 

BRUCKHAUSEN ! ! ! BRUCKHAUSEN ! ! ! 
BACZNOSC RODACY! 

Szanownym R.oda:kom niniejszem .donoszę 
uprzejmie, iż mam dobrze zaopatrzony 

Sl(LAD TOW ARÓW KOLONIALNYCH 
ł spożywczych, win, cygar i tabaki ltd. 
Moiem stara.ruiem jest, aby Szanownych 

odbiiorców dobrym tQwarem przy tanich ce
nach rzetelnie obslużyć. Uwi·a:damiam Szano
wne Rod'aczki z Bruckhausen i okolicy, iż pu
siadam 

MAGIEL ANOIELSl(Ą, 
która nadzwyczaj dobrze ma1gluie, więc proszę 
Szamownych Rodaków i R.odaczki o poparcie 
mego i1nteresu. 

Z wysokim szacunkiem 

Konstancya i Wojciech Jasiniak, 
Bruckhausen, ul. Albrechta 26. 
-Swój do Swego!! Swój do Swe20!!-

BRUCKfIAUSEN ! ! ! BRUCKHAUSEN ! ! ! 

POLSl(I SZEWC 

Bon1an Gternat 
W BRUCKHAUSEN, 

ul. Albrechtstr. '1 
wykonuje obuwJe podłu2 mJarry dla mężczyzn 
i niewiast od najtańszych aż d-0 najwykwłnt
ofeJszych pod gwarancyą dobre!lo noszenia s'ię. 
Wykonuję również 1reparacye jak najitaranniej 
w najkrótszym czasie. 

CENY NAJNIŻSZE, LECZ STALE! 
Z szacunkiem 

ROMAN OIERNAT, 
polski szewQ. 

-Swój do Swe2ot! Swói do Swe2o!t-

BRUCKHAUSEN t t ! BRUCKHAUSEN ! l t 

Obraźnik JłOlskł ! 
Mieszkam w domu p. Ad. Slomy, ul. Al

brechtstr. 27 ~ polecam się szanownym R.<xla
kom w Bruckhausen, Marxloh, flambom" Neu
mtihl i okolicy do wykony.wania wszelkich 
w1anków ślubnych, wląz.arków fotografij, O
brazy religijne i narodowe: pr~ysiięga .Koś~!'l!
szki, Sobieski, Kościuszko, Poniatowski, 1(1h_n
ski, Bartosz Glowack.i itd. z.awsre na skfadz1e. 

l(SIĄŻl(I DO NABOŻEŃSTW A, 
elemen1arze polsik!e, papier z naglówkiem fir
my Buszczyńsklego, karty narodowe. 

Zarazem wykonuie stemple czyli pieczątki 
dla To;warzystw ·i osób prywatnych. Wszelkie 
druki. 

Sprz.edaie pod korzystnymi wamrukami na:i
lepsze maszyny do szycia „Wiktorya". 

Licząc na poparcie szanownych Rodaków 
kreśle się z szacunkiem 

Stanisław Kochowicz, 
ul. Albrechtstr. 27. 

--Swój do Swesto ! ! Swój do Swea:o t !__, 

BR.UCKHAUSEN ! ! ! BRUCKłIAUSEN ! ! ! 
BACZNOŚĆ!!! BACZNOSCt!! 
Już wielu z Laar i okolicy przekonało ilę, 

iż moja 

pracownia garderob-y męskiej 
jest najlepsza. A że doorze obslug~ję, tego ~o
wodem także to, że chcąc wszystkich 1obsluzyć 
powiększyłem mo)ą pracownię 1arderoby 

męskleJ. _ 
Dostawiam ubrania, paletoty i wykony

wam wszelkie zlece1]ia wchodzące w zakres z~ 
wodu krawieokiego po prz,ystępnych cenach 1 
w jak najkrótszym czasie. 

Szanownych l(od'a~ów proszę o poparare. 

Jan Poprawa w Ruhrort • Laar 
ulica Cesarska (Kaiserstr.) 118 - wejście z ul. 

kościelnej (l(irchstr.). 

-Swój do Swe20 ! ! Swój do Swea:o !t-

LAAR!!! LAAR!!! LAAI{!!! 
BACZNOSC! BACZNOŚĆ! 

Najrzetelniejszym krawcem polskim w L11r iest 

J óze:f Szlaehetka 
przy ulicy l(aiserstr. u.. 82, 

który wykonuje wszystkie prace w zakre1 kra. 
wiectwa wchodzące, spiesznie i akuratalo Pt 

możliwie tanich cenach. 
-Swój do SweKo!! Swój do SweKo!!-

Bl~UCKłIAUScN ! ! ! BRUCKHAUSEN ! ! l 

Polska golarnia w Bruckbausen ! 
Szan. Rodakom w Brud:hausen I okOi;cy 

donoszę. iż obiąlem od )). M.arklewłcza 

INTERES GOLARSl(I, 
,,;naidujący się w Bruckhausen, przy ul. Alfred· 
str. nr. 2. 

Prócz tego polecam mói 

skład cygar i papierosów 
w,szystko wyborowy towar. 

Spodziewając s1' ę od Szan. Rodaków (M
liwego poparcia, kreślę s:e z szacunkiem 

Kam7,..zek. 
-Swój do Swe10 ! ! Swój do Swe20 U-

HAMBORN!!! HAMBORN!!!" 

jedvny polski skład 
towarów ko1onialaycłl, cy2ar, papierosów, eel· 
sk.ich kart z widokami, bielizny męsldei i ił! · 
nych artykulów krótkch 

w H•mborn 
znaiduie sie przy ulicy EmS<Cherstr. 40. 
Polecam Slfę także do wykonywania wsze.l· 

kich prac ~śmiennych jako to: zaprowad~ia 
k1sLąg kupiecki-eh, bilansów uregulowani& w 
stanie ·niewlaśdwym się z.naJdujących oraz ~r-0· 
wadzerrla tychże za malem wynagrodzeni~, 
dalej: spisuję skargi. wniosk~. reklamacye ut-O. 

Obok mego skla<lu znajduje s·ię co dopier• 
zaprowadzona 

pralnia i prasowalnia bielizny 

meskiej i damskie}, polącz.ona z chemki111ell\ 
czyszczeniem ubrań. 

CENY NAJNIŻSZE! 
USŁUGA SKORA i RZETELNA! 

St. Litkowski. 
-Swół do Swe20 t ! Swój do Swego!!--' 

BRUCl(HAUSEN ! ! ! BRUCKHAUSEN ! ! ! 

Polecam się Rodakom jako 

rzeźnik polski na Bruckhausen 
J okol'icę i proszę Szanownych Rodaków o· oo· 
parcie mego przedsiębiorstwa. Staraniem •111~ jem będzie, aby Szanownych Rodaków jak aa; 
rzetelnie] obsłużyć. Usłu2a skora ł rzetełt•· 

uniżony 

:U. Strzełezyk 
ulica Cesarska nr. 71. 

-Swój do Sweiz:ot! Swój do Swego!t-:-

BRUCI<łIAUSEN I!! BRUCKHAUS:EN ! ! f 

Jan Szule, 
2racz polski 

ulica Cesarska nr. 71. 

UDZIELAM LEl(CYI MUZYKI I SPifWII 

oraz dosf.a.rczam .~ 
~M-U-Z-YK-Ę-DL-A-TOWARZSTW I NA W.fSOL.4· 

-SwóJ do Swe1totl Swój do Sweszo!!_... 

Za dMlk, nakład 1 redakcn od 1><>wiedziałoy A n to n t B r tj s Je ł w Bochum. - Naktadern j czrn,li.k'att.1 Wydawnictwa „ Wfa rosa Polskiego" w Bocitnnn. 



art1k 9„ 

• ~oueaae piimo lad.owe dła Pelakłw ea elłazytnłe, priwłęc ńwilcie erai s,rawom narodowym. po ·tyany i aarobko..,.. 

I Ilię li~& za 11111 1 IJCZJZD I 
..... 

lted4:~a, ... W.ia. i Jrti~a:raia ·majiaje ~ w Beca1t11m, p~ .tier U:allauerswuae. - Adra: „Wiara.s Polski", ••łlum. - Te ler. •u ar. lłl-ł. 

'Rodz.lee „Inr! Uuelo 6iecl swe 

i46wić, czytać I płsa" „ pelaku~ Nł• Jest 

PGłakieol, Id• potemstwu swemu zalem

ewt się ptzweB. 
~UMM• 6_2&32~- ---- ---2-- -
Polityczny strejk kolejowy rozpoczął się 

w Austryi. 
,We wtorek zastrejkowaiło' - jak z 

Wiednia don.0oszą - 10 tysięcy robotników: 
k()lejowych. Jest to dziesią!.a część ogó:u 
osoo zatrudnicmych na austrytackicb koJe.
;adt paflstwowych. Tow.a1rów do stacyj 
~zeskich nic przyjmuje sie na razie. 

· KraJo'wa konierencya. m'-}żów zaufa
nia socyialistycznych robotników k!Olejo
w1ck w Czechach, postanowiła, że opór 
~~arzy ma być rozszerzony nietylko Jl& 
wszystkie linie kolejowe Czech, lecz ta:kże 
1la wszystki~ linie kolejowe w Austryi. 

W Lodzi r"~dz~ ·kozacy po dawnemu. 
Na uNcv Franciszkańskiej strzelifo woi

sf. o do ludu zabijając 4 osol.Jy i raniąc zna
&Eną lic~bę. Gdy obok fabryki BiedermelJna 

t przechodził patrol kozacki, zawołał ktoś 
ea kozakami: ,,rnzbójnicy!" Kozacy dali 
o0'~1'ia i wbili 6, r.a1nili ciężko 50 osób. 

·· f raacuzcy urzęd•icy państwowi nie ••iai 
prawa tworzenia oruanizacyj. 

~= ł(ilku postów socrYalistycznych obst«
w-ale prz.y tern, że urzednicy państwowi 

• N-aj'! prnwo mg:alnizoiwania sie. Minister 
<JŚw ia:ty Bienvenu-Martin oświadczył, że 
1ue cofa okólnika zakazującego nauczycie-· 

„ lo'111 organizowania sie. Prezes ministrów 
' "011vier poparł go oświadczająo. że zna.
" tt:J stwoTzyć anarchię, jeżeli sie przyzna 

wszystkim urzGdnikiom pa1ństwa prarwo 
strejkowania. Dziś żaden rząd, niechcąc 
~opelnić samobójstwa nie może .udzielić 
nauczycielom i urzędnikom pocztawym 
Prawa orga1niz·nwania sie. Parlament zgo
dzit sie na stanowiskl<; rządu 312 ~tos-ami 
Prr:eciw 235. 

Urzęifowo shviet"dzaj~, że ludność w Ro
syi uspokaja się powoli. 

r. 1'.ząd oglosit komunikat, w którym 
~t"'-ierdza, że ostatnie wiadomości z ró-
7.ttych części Ros,yi donoszą o ogólnem u

n 3ll0koieniu si~ umysłów. Tragiczne i po
ł.alo'wania ~odne wypndki ostatnich dni w 

• k!lku mieisca:ch pałlstwa uważać moż:ina za 
Wynikle ze starcia si~ konserwatywnych 

a! iYwiołów ludności z ' przesadnymi anoże 
demonstracyami żywiołów radykalnych. 
~omunikat urzGdowy n.ie tai, że odąiiności 
\lJ~teczne poparte zostaly ;przez agentów 

~„ 

~· ladz miejscowych. Odzie jednaikowol. 
~tnieje poldejrzenie że lokalni urzędnicy 
ldmi·nistracyjni po~ieraJi dążności zmie'
rzaj~·ce do gwałtów, nastąpią oochodzenia 
ądowe. 

1,0om P Is I" w Bachom. 
11
• Otrzymaliśmy z prośbą o zamieszcze-
1 ' co następuje : 

R.<:dacy.! 
Od la:t wielu r.ajwięhze na obczyźnie 

r.~a.~izacye J;>ó!!skie.rnie mo.g~ .Qtrzymać w 
'.·eiscu swej siedziby odpowiedniegioi na 

lli~c . lub walne zgromadzenie fokalu, a ~ 
_w.arzystwa boGhr..imskie są zniewo1one 
. sn~c się P<> z.autka1ck z zebu„niami i wi~
~Itami familiin_ymL Brak teł pun.ktt1 

zbo~ncgio, w którym moglibyśmy sie spo
tyikaić i wymieniać myśli ·bez. wz~Lędu na 
ro, od.o którego należy1111y towarzystwa. 

T.ak dalej być nie może i nie p-owinoo ! 

Trzeba koniecznie zbadowiać w Bo
chum ,,Dom Po.Jski", w którymby or.gani
za~ye nasze mo'gly pomieścić swoje biura 
a towarzystwa polskie odbywać zebram)a. 
W tym celu p~lączyli si~ podpisani w ko
mitet, któreg9 zadaniem jest zbieranie skla 
d,ek celem zakupn:a lub .wybudowania do
mu dla to,warzystw przy pomocy odpowie
dniej spótki. . Wszystkie, choćby najdro
bniejsze datki bedą kwito'Wane w pismach 
publicznych i z!oż,one )Ila procea1t w „Ban„ 
ku Spółek Zarobkow.ych" w Po:zmaniu aż 
do ch'\vili urzeczywistnienia nasze~o za
mia1ru. 

Rodlaicy! Wiemy, że imyśl, do której 
wykonania si~ zabierall1ly, jest myślą Wa
szą, bo glosy, Że w. Bodmm powinien sta
mąć „Dom po'lski" odzywają sie . oo dawna 
i to cmaz poteżniej. DI~ tego jesteśmy pe
wni, że wszyscy Polacy na obczyźnie a 
zwłaszcza w Westfalii i Nadrenii pośpieszą 
ze skladkami , aby ,,Dom Polski" sta,n.ąt jak 

najprędzej. Spodziewamy si~ talk.że, iż na
si Br.acia w Polsce użyczą, nam swojej po
mocy, jak my wspieramy chętnie wszy

stkie ich usilowania. 
RO:dacy! Wszędzie, gdzie tylko spotka 

sic: Polak z Polakiem, skladajmy i11a „Dom 
Polski" w Bochum. Wszelkie składki pro
simy po.sełać p1o<l adresem: 

Wojciech Sosiński 
w Bochum, ul. Unter den Linden 1. 18 a. 

Niech pod1 tym adresem plyną · choćby 
najskromniejsze datki, bo gdy przyjdzie 

1'rosz do ~ro'sza, t.o wnet zbimą sie setki i 
tysiące! 

Szcz~ść Boże! 

KOMITET BUDOWY „DOMU POL
SKIEGO" W BOCHUM. 

Bochum, w listopadzie1905 roku. 
Ludwik Kruszewski, Michal K:wiaftkowski, 
Stanisław K:unca, Wojcied1 Sosiński, Sta-

1nisfaw I(unz, Antoni Brejs.ki. 

_J&U!$1L. 

Ja~ w~Polsce , pod Moskalem "'r· 

przyjęto końi(ytucy~ w :RlśyT 
Pierwsze wrażenie manifestu konsty. 

tucy)nezo opisuje Wl numerze 297 ,,I\uryer 
Warszawski", jA<!k następuje: 

Była godzina ósma wieczorem (d1I1ia 
30 paździc1rnik~). W redakcyi irnnc życie. 
niż zwykle. Pokoje stabo oświetlone. 
Przy biurkach pusto i cicho. Zaledwie 
czterech kolegów skupito si~ w głównym 
salonie i gwarzy smutnie, pr:a·wie ponuro. 
Co .dalej? Zdn~twiafo życie. .Wielki pa
ra!lii bezrobocia o·be:zwfadnil miasto. Od
cięci od świaita, pozbawieni środków do 
pracy, z chmurą złych przeczuć na czole. 
wytężamy z balkonu \'Vzro'k w ciche i cie
mne ulice. Hei! mroku strnszny! Hej! ci
szo złowroga:! Coś blyska ·w tobie, roś 
huczy. A dusza chlonie napróiJno te plo
mienie twoje i te dźwięki twoje. Co nie
siesz? Co kryjesz? Mów~· bo inż sil nie 
staje tym, kt(i'rzy tęsknią 'li.a slo'wem za-
gadki. . 

Cyt! PrzYnie~li depesze. Kflolś dił'O-· 
nj~ tnerwo:w~ rozdziera koperty i iakij 

krzyk ogromny 1wstrząsnął mu·rami re
daikcyi. Wydzieramy papier z jego ręki 
drżącej. Cmi nam się w oczach. Cyt! 
Niech cisza wielka się stanie ... 
K onstytucya ! Prawdziwa konstytucya ! 

Sp-okoju ! na rany Boskie, spokoju! 
Biegniemy da' trzech telefonów redakcyi. 
Pierwsza nowina kolegom! Potem klu
bom, stowarzyszeniom, wszystkim przyja
ciołom „Kuryera". Nie upłynęl,o mim1t 20 . 
a siedem komnat red!akcyi roi się tłumem 
ob,ywateli. Za]a,śniały światła, słychać ()· 
krzyki radości. 

Lecz dla nas, sług sp.oleczcństwa, uw.
jenie to g-rzecl1 zakazany. ·W duszy gra 
pieś11 nad' pieśniami, lecz mózg sucho i 
tw.a.rdo głosi swój rozkaz: Na slużbę ! 

Doi biurek zatem! W mgnieniu oka 
depesza petersburska jest przetlóma!Czona. 
W ślad za nią nadchodzą inne. Jedna, dru
g~, trzecia! Wszystkie mówią to samo! 
Wiosna! Otworzyć Olkna na oście-i,! Ko'n
stytucy.a! 

Nie uply11ęlo pól godziny, a delegat 
redakcyi z depeszami w reku puka do kan
celaryi cenzury. Czekamy dlugo. .. Idzie, 
iuż idzie!... Oczy ma jasne, usta uśmie
chniete ... Przy.nosi prawo ogłoszenia wiel
kiej nowiny... „Bonne nuit, cito'yen I" (D<l
·hrnnoc obywatelu!) p-0wiedziaino mu na T>O
żc~nainie. 

A redakcya zmienia sie w k10ściół 
Tłumy na 2'órze, Uumy na dziedzii1cu. I 
ludzie mówią szeptem, jak w świątyni... . 

Gońcy, roze'slani po mieście, przyno·
szą wiafom<J·ść', że udalo się zwo'łać do 
pracy zecerów. W obec wielkiej godziny 
świtów i przebudzei1, stanęli jak jeden mąż 
przy kasztach drukarskich. Praca zecer
ska trwa· krótko,. lecz piece zimne i na 
stereotyp do machiny rotacyjnej trzeba 
dlugo czekać. Nie sposób wytrzymać w 
tej bezczynnQści okf()pnej. Zbiegamy na 
dól! Do· maszyn! Na1reszcie ! Wszystko 
w porządku! Puścić motory! Z p11szrzy 
machiny ogromnej wylatuje czarn0-b1a:ly 
świstek! Za nim drugi, dziesiąty, setny i 
tysiączny! Pierwsza nowin.a o \Vielkim 
dniu konstytucyi ! 

Przed zamkniętemi drzwiami drukami 
tłum gęsty czeka na „d•Jdatek nadzwyczaj
ny" „Kuryera". Zegar wydzwania jede
nastą w nocy, a oni pięściami biją w bra
my zaryglowane. Zgrzyt kineza. Ktoś 
tysiąc świstków rzucił w ciżbę ludzką. I 
krzyk rad<Jści wstrząsa! murami ,,Kurye
ra". Ktoś plaicze ! J\t.oś krzyczy, jak ope
tainy. Po chwil na ulicach miasta wszy
stkie serca biją już, jak dzwon... Wielkie 
„Te Deum" dusz ludzkich. 
. Ateraz przerwa, w robocie redakcyjnej 
Dają nam znać z telegrafu, że nadszedł Ma
nifest i że za kwadrans otrzymamy gló
wne z.1rysy konstytucyi. Minut piętna;.. 
ście ! Wie.k cafy dla dziennikarza. Dwu
dziestu wspólpraeiowników ,.l(uryera-" zaj. 
muje doróżki, czekaiące przed gmachem 
redakcyi. 

Szukamy Judzi. Stój! Oświetlono' ja
sno salony... A tam już wiedzą o wszy
stkiem. ·Wino leje się strumieniami. L u
.dzie ściskają się. \ Niektórzy płaczą ... 

Nagle ktoś krzyJrnąl: •. Proszę o ci
szę!" Z redakcyi przyniesion:0 

tekst Manifestu. 
Cała restauracya skupia się przy je

dnym ~tole. 
- Kt.o z nas najlepiej czyta p-o ro'syj-

sku? 
- Dawajcie! 
Jeden z kole~ów staje na krześle i 

czyta.i: 
„Rozszerzam prawo wyborcze... \Vol-

ność ~umienia... Wolność Z.iromadzeń ... 
W<>lniość ~bi~ta... Wolność pr~J'... Nit 

ma praw żadnych bez sankcyi przedstawi
cieli narodu ... 

Huraga·n oklasków wita ka·żde slowo .. 
W •kącie sali sied1zia.lo kilku studentów ..• 
Podnoszą się.„ Słuchają... Jede111 z nieb 
wota: „Pmszę powtórzyć czytanie!" J 
.znowu radość bez granić. Pal<i się oczł'. 
wargi drżą, slyszycie? jakieś śpiewanie 
brzmi w sali sąsiedniej... Cud! cud! Lu
dzie padają sobie w o'bięci~.... Gdzieś w 
górze chór archaniołów wyczarował z 
ha·rf złotych psalmy miłości. 

,,Pro.szę o ciszę!" Nowy wysł·uiec 
redakcyi staje przed tłumem rozradowa
nym: „Rapiort Wittego o potrzebie re
form państwowych." Cyt! Pieśnią set ie
gd slowa. Swoboda! S\Voboda ! Dla calt
go państwa, bez różnicy wynnai1 i 1ml"IOlde 
wości ! · 

I ludzie śmieli sie przez lzy w tej cl1wi 
li upojeń._ Nad ranem wracailem dp domu. 
Na Nowym Swiecie z.gromadzilo się li 
.stróżów i dorożkarzy. Jeden wi glo~ cr,;r
tal dodatek ,,Kuryiera". I krzyk sfyua
lem: Vivat l(onstytucya ! 

A gdym już do snu zmrużył oczy z••
czone, szki: 'ku. mnie z dali przesłodkie w• 
lanie: .,Bonne nuit ! citoyem ! Bóg hy i.M 
aby to cudne ,,Dobranoc" snem nie pow
stafo. 

Znr1clcnje za pow i2dzianych re
form 

oma~via warszawska „Gazeta Po1sk~" i Ji
sze 1ak :nastGpuje: 

Pękly żelazne okowy! 

Ogloszony wcz{)raj Manifest Najwyi
szy jest kartą konstytucyjną. 

Przynosi -ona spokczeństwu sw()bod;y 
obywatelskie i g\v:arancye prawne. Odtąd. 
P~awo nic może być obQ\wiązujące, dopóki 
me uzyska aprobaty przedstawicieli lud:no 
ści. Odtąd zapewnioną będzie 11ietykal
ność osób, 10-dtąd wolne będą nasze sumie
nia i nasze mowy odUid będziemy miej 
SWQbod~ zbie~·a·nia się, zrzeszania się, wy
z1n.awama takich lub innych przekonań. 
Azeby rozumieć to' wrażenie, jakie nas. 
Polaków pod bcrlcm rosyjskicrn przeirnu~ 
je w chwili . tak historycznie 

1

pamiętnci. 
trz.eba ?yło przeż_yć z nami tę snogą epok~ 
ucisku 1 bezprawia, która, ni estety, trwala 
zbyt d!ugo. Mieliśmy związane ręce i za 
kneblowane usta. Tak związanych i mil
czących bito. Srnżyło się bezprawie we 
wsz~stkich fonna1ch. Ucisk, jakiemu pold
Jegal1śmy, byt P.Odwójnie ciężkim. Zwra,
cal się ~n przeciw/ na.s.lym praiwom ludi
k!m i obywatelskim, a jednocześnie prze
ciw naszym prawom narodov.rym. TeraL 
przydw.ctzi godzina przemiany. 

A dalej: Tak wyrai<>·rna.' wola Monar
chy o'twiera nową kartę dziejów. Dotą4 
przez nfowolę i bezprawia pafJstwo szlQ 
do rozs troju. Odtąd przez wolność i pra
wo musi ·być powstrzymame 11a tej drodze 
Pękly żelazne okowy. Niech żyje prawo! 

. My Pofacy„ wobec ogl·oszenia ogólno
panstWl'.YWYch swobód konstytucyjnych ~ 
rękojmi paorlamentarnych, mamy do powie
dze~ia proste i s~czere słO\vo. Nie pomy„ 
Ję się z pewno'śc1ą twicrdząa, że spolecz.. 
n?ść 1:-olska powita te swo body z glębo
krnm 1 serdec.zinem w zruszeniem tak sa
mo, jak_ m_y ie t:1taj witamy, A ~witać jtt 
!ak moze 1 powu~na dla tego, że. zapewnia 
~ąc pra\\:a·. G'gólno ludzkie, otwierają one 
1e<lnoczesme drogę do zabezpieczenia aa.
szych praw narodowych. 

W reszcie ż.1da sta,nowczo saroorządv 
<llai Królestwa . 



\4J5p aniałą ;~I anifeslacvę 
narodową, 

która odbyła się ubiegilej ·niedzieli we 
Warszawie, przedstawiłiŚlmy już po krót
c e. Warto jednakowoż zamieścić opis 
ob r;; ·· i .,; jszy: 

.;, 11..11 byl pochmurny. Plac przed po 
mni :dem Mickiewicza zalany mrowiem 
lu<lzkieim. Ktoś mówi, Potem zalega cisza 
Zrywa się mowa mas jak szum fali mor
skiej. 

Muzyka gra hymn nar()dowy, lud pKh 

dejmuje śpiew ,,Boże cO'ś P<llskę". Spiew 
grzmi potężnie, bije pod ·niebiosa tysiąca
mi glosów. Tlumy rusza,ją. Na czele 
księża, pastorzy i 30 sztandarów narodo
" '.Ych. 

Nieppdobnai określić nawet w przybli
żeniu tej ()Jbrzymiej masy ludzkiej, która 
płynie Vv zdluż No\vego Swiata, Krakow
skieg'° Przedmieścia, zalegai wszystkie 
place i przecznice. Jest to nieprzejrzana 
m asa glów, cala Warszawa wyległa 1n·a 
ulice. 

Można śmiało liczyć, że w olbrzymiej 
tej maoffestacyi wzięło udział 200-300 ty. 
~ięcy osób. 

·Fala glów płynie ku· ()grodowi Bofa
nicznemu, ku pamiątk-0wej kap.licz ce,, zbu
do\vanej tam, gd·zie p.o~ożono kamiefl wę
gielny pod niewybudowany dotychczas 
kościół \11a pa1miątkę konstytucyi 3 Maja. 

Sklepy p;o·zamykanei, ruch kolej owy 
usta l w ca1:ej W airszawie. Domy przy1-
strojone dyw:anami, ortami po'lskiimi i por 
tretami Kościuszki, Mickiewicza, Sobies.. 
kiego i innych osobistości histo·rycznych. 
Na jednym z balkonów w Alejach Ujazd01-
wskic11 pozn2lnio Sienkiew.icza. Rozlegają 
siG wołania: „Niąch żyje Sienkiewicz". 
~icnkiewicz przemawia z balkonu, lwńczą~ 
mdwę swoją okrzykiem: ,,Niech żyje lud 
polski! niech żyje polski robotnik! Niech 

· żyje Polska!' Okrzyki te podchwytuje 
tlum i pmvtarza dlugo niemilknącem płotę
i\nem ech~m. 

Pochód z,wraca się na ulicę Marszał
kowską, która jest cudnie ustro]·o,na 11'a cai
tej przestrzeni cd rogatki Mok()towskiej 
aż d1J o gr8du Saskiego. Boch6d sunie ci
che.n, poważnie, niekiedy tylko zrywa1ją się 
~dlosne okrzyki. 

Z balkclnów powiewają białe chustccz 
ki, ·które trzepocą się niby chmura białego 
ptactwa nad gfowami. Zdaje się nam, że 
t() jakiś sen czan::iidziejski. W Saskim O
grodzie, przez który pochód przeciąga, 
widz1my wo]sko. Przygląda się ono ma
nifestacyi spokojnie i nie interwe\Iliuje 
wcale. Przez ul. Berga p1ochód zwraca si~ 
Zl1!0'\v11 na Nowy Swiat. Tutaj, z króżgan
ku kościofa św. Krzyżal przemawia ks. 
Szikopowski, wzywając d 10. zgiody i dzięku
jąc wszystkim za tak poważne zacho,wa-.. 

Panna do towarzystwa 

(8-l) 

~-·owieść K~awerego de Montepin. 
G z ę ś ć d r u g a. 

(Ciąg d2!s.? y , , 

XV. 
f W-p, wypytując się s\vego kuzyna, po\vlie

dz.Lal sobie, że musi być przygotowany na 
\\.·s1;ystlrn; pilnować siebie, n.ie okazywać z~: 
dziwienia ani . n'.c takiego, coby mogio obudz1c 
JJOdejrzenia Raula. 

B:uor owa myślała toż samo. 
Nie zadrżeLi więc oboje, slysząc s.towa tak 

u spokajające, wymówione przez pana de Chal
lins: Wolność tymczasowa„. Za kaucyą„„ 

Zno\ i.: u fi lip za·b eral' s i ę wypytywac,. gdy 
" ·szedf Andrzej z serweht na ręku 1i otworzy
wszy na rozcierz drzwi, prowadzące do poko
_iu jadalnego, rzekl: 

- Waza na stole.„ 
- Zadnej aluzyi podczas obiadu oo do te-

·go, co Si: ę dzieje, mój drogi chlopcze -:- rzek~a 
nół51: fosem ba ronowa 'lla ucho .swei:riu ~1ostrzen
·cowi - - zbyteczncm }est wtaiemn·c~~c .obcy~h 
w na.szc interesa. familijne. tembardzieJ, ze m?Ja 
panna do towar.zvstwa będzie z nami przy obie-
('l_zie.„ .

1 - Bąd/, spokojna. moja ciotko, ~ędę_ mi -
cz?t przv tej pannic. pogadamy po ob•edzie. 

Pod.c:d ramię diotce i zaprowadzi! ją do po
lrniu ia:dalnep;o, gdz.ie znajdowala się już Oa-
brvela. . 

· -- M6i sioslr1eniec wicehrabia de Chall ~ ns, 
m oja m2.ra - - rzckta barnnowa, wskazując na 
Raula. - O:rnajmilaś nam jep;o powrót z dlu
~ ; ej podróży i widziataś nasze wzruszenie i ra
<iość. Raulu, panna Cta1Hyela Vandame, moja 
'ckt()rka ... 

Raul ukton ir się n~Iod.~i dziewczynie, cafoi 
z a rumienionej i odpOWliedz·at tonem, który u-
·- " tował uczynić obo~ętny1:1: . . . . 

_ lv\ialcm pr1}'iemn~śc ~idziec. panią pr!'~Z 
chwilę. Przez nia dow1edzi:alem się o iodzinie 
waszego powrotu. 

Wszyscy zaieli mleisca przy stole. . 
Filip i baronowa wicleby dali ~a to, zeby 

oan de Challins nie pozn<i:l Gabrydy, lt:;cz V:"."" 
padek zachowan 'a t_ajemrncy ~c~yn1l. ni~rnozh
wem, filoz)'.)ticzuie więc poct<laU s1ę losowi. 

nie si~. Sztand:.ry narodic)\\ e Wiroszą d~ 
kościoJla, żywi-Ol ludzki zwolna rozpływa 
się do demów. 

Przez caty czas tej <Jlbrzymiej patryo. 
tycznej manifestacyi, jakiej Warszawa ni~ 
gdy jeszcze nie 'vidziala, nie było ani je
dnego 1niesz1częśliwego wypadku,. Wieczo 
rem ulice ciche, miasto wspaniale ilumino
\l'ane. 

R11botniey uar ' d~.ł w cy 
wyd a li z n a nd en 1uł o de z wę 
w Dąbrowskiem Zagłębiu przemyslo
wem, która brzmi, jak następuje: 

.,~;zed 4 dniami, Bracia R()bo-tnicy, 
\~dah~my hasł'o: „Czekać w pogoto
wm !•' na to, oo nam najbliższe dni przynio 
są; czekać należalo', kto zwycięży: lud 
rosyjski, dopominający się pra1w i swobód, 
czy car despotyczny! I oto lud zwyciężył! 
Caira zmusili nadai~ mieszkańcom państwa 
rosyjskiego prawa \\1olne.go czfowieka: 
swobodę sumienia1 nietykailno'ść os<Jbistą, 
swobodę slowa, zebra!'1 i z,wiązków ! 
Wielka to zaiste zdobycz re\VIOlucyi, wiel
~a wiygrana ! I my w tern udziail bierzemy; 
I my z tych praw ko'rzystamy na równi z 
Moskalami, Tatarami i Jakutami! Wi0.tno 
nam się zbierać , "rolno pisać i mówić, bez 
WY!iOku sądu nie wo'lno nas frzymać w wifJ 
zieniach! To. prawda! 

„Ale Po dawnemu rządzić mają nami 
Moskale, po dawnemu prawa dla nas sta
nowić mają hen, o tysiące wi-01rst w Pe
tersburgu obcy (bo cóż znaczyć' będzi~ 
garść naszyoh P.O·slów wobec dJziesięć rai
zy większej licziby poslów obcych: Ro- I 
sya,1~. Tatarów), pd dawnemu szlwrly rzq„ 
do.we są rosyjskie, po dawnemu podatki z 
nas ściągame, kwawica nasza, iść mają n.a 
poitrzeby cara i Rosy i; po dawnemu może 
być urzędnikiem u mas Mioskal nie rozu
miejący naszej mowy, nie znają~y naszych 
zwyczajów! A czy może obcy dobrze rząi 
dzić nami? Czy obcy może znać dobrze 
,nasze potrzeby? 

„Czy odobrz.e dla nas będzie, gdy sta
nowić będą w Pete,rsburgu prawa wspólne 
l ·dla n:as i dla Rosyi? Nie, Bracia! To 
krzywda będzie dla na,s! Od 15 lat upomi
namy się 'O utw1orzenie u nas kasy emery
talnej dla robotników, o zabezpieczenie 
naszej starości! Odmawiali nam tego h0 
w Rosyi rob otnicy jeszcze n.aJ\vet p-o ·m'-o~y 
lekarskiej nie mieli i jeszcze nie dorośli 
jak mówil rząd carski, do kasy emerytal1~ 
nej ! 

,,UJYominaliśmy się o prawa wyborcze 
dla nas robo'tnik6w: - .ai rzą;d crurski od
mawiał, bo fa.brykainci rosyjscy sprzeciwi
li się temu! Mnóstwo innych jeszcze mo
żna.i podać przykla<low, że odmawiali nam. 
Polakom, slusznych prraw, bo R-0sya do 
tych pra\v nie dlorosla! Otóż zawsze tak 

Obiad brl smutny, pomimo· usi.fowań FiE
pa starającego siG rozweselić towarzystwo. 

W!1doczny przymus pa,nowa.ł wśród wspól
b iesiadników, z których ża,den nie mógl wyja
wić swoich myśli. 

Nareszcie obiad się skończy! i baronowa 
pozwJob]a udać się Oabrye!.i do swego pokoju, 
co też natychmiast uczynUo mlQde dziewczę , 
nie śm!ejac choćby jednego z Ra.ulem zamienić 
spojrzenia'. 

Udano s.ię do salonu. 
Chwila zwierze(1 nadeszfa. 
Pan de Challins zapomn ial o podejrzeniach 

doktora Ollberta co d'o Filipa, lub jeżeli o ni'C11 
pamiętal. to tylko dlatego, aby je odepchnąć 
ze wszystklich sil. 

Wskutek tego zwi erzal się szczerze swemu 
kuzynowi. spd111 ''a.,jąc, nie w:edząc o tern, pro
gram nakreślony przez doktora Gilberta. 

Baronowa i Pi lip p ostarali si:ę usiąść tylem . 
do światla, pozostaw:.ając tym sposobem twa
rze swoje w pól-cien!·u; roiz.umna ostrożność ńa 
wypadek, gdyby jak ieś nieprzewidziane s.towa 
sp01wodowaly jedno z tych wzruszeń gwalto·
wnych, które mimowolna gra fizy onomE od
kryćbv dozwoli.fa. 

T\varz Raula przectiwnie w calei pefo!i o
świecała lampa, nmieszczona na pewnej wyso
kości. 

-- Mów 7Jeś nam więc, kuzynie, - zaczął 
f!lip - że zostałeś uwolniony tymczasowo.„ 

- Tak. 
· - To mnie s • ę wYdaje dziwnem„. Jeśli si ę 

nic mylę. ooza .tą prowirzoryczną wolnośc·ą u
krywają s·:ę jakieś sidla, zastawione na ciebie 
przez sedz.iego śledczego. 

- Si·dfa? - zarwola.r Raul. - Z pewnośc:ą 
nie, gdvż teraz sęE!zia śledczy przekonany jest 
o mojej niewi nn ości.„ Co zaś do tymczasowej 
wolności, zawdzięczam ją interwencyó wcale 
n:eoczckiwancj. którą móglbym nazwać opa
trznością . 

Fil ip nadstawil uszy. 
- Intenvencyi? - poiwtórzyr. 

· - - Tak jest. 
- Czyjej 1i nterwency1? 
- Pewnej oso,by. żyjącej zdai\a od świata, 

prawie biemniczo, która dz:ęki swoim psom, 
dwóm olbrzym:m szkockim, a przytem prze
ślicznym chart•om, znaJa7,J1a trumnę wykraidziio
ną z furgonu przed~iębioirstwa posrrzebowesro. 

Filip na swoje szazęśc;e byl praw~e w cie
niu, nasi;la bowiem bladość, jaka twarz jego o-

będzie, zawsze cofać nas będą w tyl\, dCJI. 
póki prawa dla n3s stanowić będą obcy -
w Petersburgu! Tak dalej być nie może!. 
Musimy mlelć swój własny Sejm w War, 
szawie, stamcwi4cy dla nas prawa. Sejm 
zlo7.-0ny z posłów polskich, wybrnnych 
przez wszystkich mieszka1f1ców Królestwa :1 

musimy mieć prawo sami u siebie rządzić 
się i uchwalać prawa dla nas najlepsze! 

„Musimy mieć pełny polityczny samo
rząd (antonomię) ! Muszą wypeln.iać te. 
praw.a przez naszych polskich poslów w 
Sejmie warsz,awskim uchwalclne, urzędlni
cy przez nas ustanowieni, Polacy, krew z 
kr.wi, k()ŚĆ z kości naszej! Polska dla Po. 
laków! Musimy tern silniej obecnie wszy
scy wspólnie walczyć o Sejm prawodaw
czy w Warszawie! o autonomię! 

, Musimy iQ1 to walcz,yć i te prawa zdd 
być - bo inaczej wieczna, niewol1a 11a--1~ 
grozi! Niech żyje Polska ludmva! Precz 
z rządem centralnym! Niech żyje autono·
mia !" 

N a .Dam Polski'' w Bochum 
zlożyJi: 

.fan Brejski za: rok 1905 100 mr An
toni Brejski 50 mr., Ludwik Krusz~wski 
3 mr., Wojciech Sosif1ski 5 mr., Stanislaw 
Kutnz 1 mr .. Michal Kwiatkowski 10 mr. 1 

Stanislaw Kunca 2 mr., Aloizy Bieliński SQ 
fen. 

Razem 171,50 mr. 
Bóg zapłać! O <la.Isze datki gorąco 

prosimy. 

l(OMITET BUDOWY „DOMU POL
SKIEGO" W BOCHUM. 

Z polecen.ia 

Wojciech Sosiński. 
BtJchum, ul. Unter den Linden I. 18 a. 

--~ 

Ziemie polskie. 
i ~~ł"Rłl it:~~bo1it,gi;,&1 War mH i ~~t.~l:„lł 

Oliwa. W RadJowie uma1rfa w dniu 
28 października r. b. w.dlo'wa Franciszka 
Ja.blońskai, licząca 99 l<łt i 4 miesiące ży
cia. Matkai zmarłej lic.zyla w chwili zgQ
nu 105 rat. 

Z Człuchowskiego. Landba1nk berli!'i -
ski niabyl od p~osiedziciela Bernsteina do'-· 
bra Domyslaw, 3580 mórg obszaru. 

l(rólewiec. W parku w Palmnikach 
ba:wili się synowie Kurt i Walter ogrodni
ka Mierwalda. W tern spuścił się ko1osal
nyi orzel i rzucil się na 4-letnieg.o' Kurta. 
7-Ietlili Wa:Iter wydail iQlkrzyk i zasllonil bra 
ciszika w chwili gdy orzel zamierzał po
wtórnie rzucić się na ofiarę. Orzel 
wzniósł się wys.ioko, a następnie; z rozma
chem rzucil się i pochw:ycil dziobem star-

-
kryla, by fa by s;o zdraJd:z1ila. Jednocześnie 
dreszcz przerażenia przeszedl go po alele. 

- Znalezion\> trumnę porwaną z furgonu 
pogrzebowego! - wyjąknąJ. 

- Tak, mój kuzynie. 
-- I g-dz"e ją znaleziono? 
- W okolicy Pontarme„. Tam, gdzie ai, 

którzy dla nieW!iadomej przyczyny wykradli 
trumnę, zakopali ją na polu„. Psy przechadza
ly się ze swoim panem„. zwęszyly coś podej
rzanego, poczęly drapać i po dCug :ei pracy wy
kopaly dól, na dnie którego doktór Oiilbert zna
lazf trumnę. 

- Któż to jest ten <loktór Gilbert? 
- Cz.towiiek, o którym mów&lem przed 

chwilą„„ Uczony pierwszej wody;„. odbyl se
kcyę ciala naszego wuja, poddal trzewia ana
Fzie chemicznej, zkąd powzią1 przekonanie, że 
hrabia de Vadans rnie byl wcale otruty i diowody 
tego zJO'.i:yI w ręce sprawiec:Hiwości. 

Zimny pot występowar na czelo Filipa. 
Pani de Oarennes <lrżala. 
Raul mówiJ dalej: 
- Doktór Gilbert, jak się zdaje, kiiedyś w 

bHzkich bardzo p0zostawar stosunkach z na
szym wujem. Znal tajemnicę urodzenia legal
nej córki hrabiego Vadans, któreroo świat caly 
uważa!' za bezdz;etncgo... On to wlaśn~e prze
sJal prokuratorow.i R.zeczypospolHej akt urodze 
~ie tej córki, w chwili, kiedy miet:.śmy być 
,\.·prnwad.z.el1li w pos;ada,nie spadku, d.o którego 
11,ie mamy żadnego prawa„. Ten zac11y czlo
wiek, ten dloktór Gilbert, otrzymar moje uwol
nienie za osob:stem poreczeni·em„ aby ,dozwolić 
mi poszukiwać nędzników, którzy dopuściwszy 
s i ę świętokradzkiej profanacyi, na mnie rzucili 
potwarcze oskarżenJie. . Pojmujeaie, że powi
nienem blogoslawić Opatrzn.ość, która mi przy 
stala z pomocą? 

- Naturalnie! - odrze kl Filip - lecz nie 
rozumiem n;c a nic postępowan:a sądu wzglę
dem twojej osoby.„ 

- Jakto? 
- Aresztują cię pod zarzutem otrucia wu-

ja, lirabiesro de Va.dans. Jest to przedmiot o
skarżenia doskonale obmyślony i wcale nie 
cl.wuznacznv ... znajdują truoa i trup ten n:e za
v.1iera żadnego śladu truc;zny„. Więc hrabia 
umarl śmiercią naturalną. A zatem jesteś nie
winny, toż jasne jak slofice! Staleś siię ofarą 
srfsku urzą<lzoneRo przeciwko tobie w celu, 
którego odg-a<lnąć nie jestem w stanie... Do
wody twojej ni.ewinnośai sa niezbite! Na cóż 
·więc to prowiz.oryczne uwolrtienie, zamiast zu-

szego brata za szyję. Scl:wycił zapewne 
zbyt sla:bo, gdyż wzniósł się po\vtórnie do 
góry. W tej chwili przybiegł d.iciec eh.to, 
ców z fuzyą, a dobrze wymierzony stn:at 
ugodził rozbójnika, który śmiertelnie ra
niony upaclił na ziemię. Dzieci -0dniosly 
Ciość ciężkie ran.y. Orzel mierzyf z, roz
PDrtartemi skrzydłami 2,18 metry. 

Z Wiel. Kr rozmaskiego„ 
Z Ostrowa donoszą o strasznym wy. 

padku. Otóż gdy w niedzielę wieczorem 
gospodarz Gapa z dorosłym synem wra:ca 
li z Ostrowa do domu w Mielcarku, u.apa
dli ich po za miastem dwaj ż1ofoieirze i tak 
okropnie poranili palaszami, że ojciec na 
miejscu wyzionąl ducha, a syin jest śtmier
telnie ranny. Zabójców aresztowaino w no 
cy. Przesluchy 21..iletniego Antoniego Ga. 
py wykazial,y, że żolnierze wykonali te1 
.ohydny czyn w celu rabunku~ bo gdy wzy 
puszczali, że Gapa i jego syn już nie żyji,, 
wypróż:nili im kieszenit. 

Wschowa. PakladJ węgla brunat1e. 
go. Jak wiadomo posiada powiat wschow 
ski Po'klady węgla brulnatnego. Dotąd nie 
miał nikt och.vagi, zabrać się do wydoby
wania go, ponieważ ogólnie przypuszc~a~ 
ją, że praca ta nie oplactlalby się. Dopiero 
gdy w ostatnim czasie kilku większyd1 
wlaścicieli ziemskich z.nalazło pod Osiecz
ną na swych majątkach również pok.lady 
węgla brumatnego i z po\vlOdu tego powsta 
lo przypuszczenie, że stoją one w związku 
z pokładami wschowskiemi, rozpocz.ęla 
pewna berlińska firma wiercenia za wę
glem tuż pod miast~m. W przeidsie
biorstwie tflm, zaangażowane jest również 
nasze miasto. Ponieiw.aiż cala ta alkcya 
prł01Wiadzo'nai jest w tajem)llicy, dla tego nie 
można się niczego pewnego dowiedzieć. 
Obawia.ją się jedna·k, że woda będzie roti
l1a bardzo wielkie trudności. 

Leszno. Straszne nieszczęście wy1Cła.
rzylo się w dzień Wszystkich Swiętycb 
na tutejszym dworcu. łfamulczy Henryk 
Kończaki, przechodząc przez szyny, Zidstał 
przy ranżerto·waniu wa,gonów przejechany, 
przyczem k,oJa wagonu ucię1:y mu nog~ 
powyżej kostki. Ciężko ra:nnego odw~e
ziqno da tutejszego lazaretu. 

Ze Siązka ezyH Star-ej Polski„ 
Gliwice. Prooces w sprawie p, Wy

ciska i towarzyszy toczyć się będzie dnia 
20 listopada rb. przed gliwi~ką izbą kal"llą . 
Zatem p.ogloska, jakoby JJI. Wy;cis:k sądzo
nYi mial być za zdraidę stanu Wi Lipsku, nie 
Polega na prawdzie. 

Na Górnym Slązku pojawi.a się Złl<l· 
wu tężec karku. 

Z Bytomia n.a Górnym Slązku dcU10iZą 
że w kopalni „Conoordia" spadające W'~ 
gie zabily na miejscu dwóch górników 
ojców rodlzin. 

pe!nego? Jesteś może oskarżony o coś nsego 
jeszcze, jak o otrucie. 

-Tak. 
- O cóż takiegio? 
- O zamianę trum ien, zastąpienie napellio 

nej ziemią w miejsce zawierającej cialo mego 
wuja ... 

- Dla czegóż byś mial to uczynić? . 
- Nie wiem, sąd równ'eż nle wie, lecz t11e 

przestaje żądać odemn:.e. <lowodu, że to nie ja 
ticzynitem„ „ Rozumiesz teraz? 

- Rozumiem doskonale. 
- A w ' ęc dowód żądany przez sąd, mugg;e 

znaleźć · 
- Nikt bardziej .odemnie nie pragnie, aby 

ai się udato. . 
- N:e wątpiię o <lob rym skutku moich as1-

lowa11.„. -· przcrwal Raul. 
- Ale czy masz punkt wyjścia do tych po

szukiiwa ń ... -- m6wi! dalej Filip, 
- Nie. mam tylko gJ'ębokie przeświadcze

nie, które mi go nstępuje .. 
- Jaki eż to prześw;adczenie? 
- Że jakis m6J wróg. pragnąc mei zguby. 

wymyśiiI tę zmiarię trumiC'n, aby mnie pote'.f' 
oskarżyć, n:e przypuszczając. że cialb zostanie . 
odnalezione ... 

- Wydaje mi się to bardzo sprytnie P~;:1f" 
ślane - rzekl filip z przewyborną pewnv:>C4 
siebie . 

- I prawdopodobnie .... - dodal Raul. . ~ 
- Tak i n:e... Oo za 1int.eres mógt rruec 

ten ktoś. abv oskarżyć cię o otrucie? 
- Chodzifo o .zemstę bez wątpienia ... ? 
- Czy7 d8.te~ ko!T"u powód do zemsty· 
- N'e sądziłbym. nie wiem, jakf.m SP~ 

hem mó1rłbvm mieć nieprzyj2.ct:óJ, nie. zrobi~~ 
nikomu nic z~ego._.. Tymc.zasem myl11em_ s•e,nie 
oczvwiste.„ .fa kiś 111ez,n::i.1omv prześlad~11e. rn w 
swoją n;cnawiścią.„ Odkryję go w c·eniu. 

0
_ 

którym się ukrvwa I Zedrę maskę z teg-o ~ 
twarcy !.. A ty mt w tem dopomożesz„. nie-
prawdaż kuzynie? 

- Calemi s 'lami. r zn-
- Chce, ażeby mbja rehabilitacya bv.~. 

nelną rozgtośna ~i liczę na deb'e w d<JAA"' 
11iu p~zvsięg-lym mej niew:nności„ d ;°""ie-

- Na mnie? - z.a.pvtal flip z za z, 
niem i niespokonoścą zarazem. d katet11· 

- Naturaln:e! wszakże jesteś a wo W'!? 
Czyżhvś nni odmówil oodliać się moiei s?ray fe~ · 

filip uczul n:>wy dreszcz. wstrząsaiąc 
go cialern. 

(Cn.,:.; <lalszy nastąpi) 



1-Jiadomości ze świata. 
Zaniepokojeni hakatyści. 

• ,Berliner Tageblatt" donosi, że w kołach 
kołonU polsk~ej w Chicago nurtuje obecnie oży. 
-.iioaa nadzieja wskrzeszenia Polski. Z powo
du łeiO okazuje się u tamtejszych Polaków nie
przeparta chęć powrotu do starej ojczyzny. No
ivo)orska 2azeta „Sun" popiera nadzieję tę 
twJerdzeniem, że dwie piąte arm:i niemieckiej 
uSJ>OSObiiOt1e są rewolucyjno-socyalistycznie, dla 
tel[o cesarz niemiecki nie będ:t:e w stanie prze
ciwdziałać dążnościom Polaków pod zaborem 
prnskim w niesieniu ewentualnej wmocy bra
c:om swym pod caratem. „Berliner Taj?ebl." 
otzłasza światu, że ..Polacy z pod Prusaka goto
wi ;, Rodakami z Ameryki pójść na rewolucyą 
do Polski i że Prusak nie będzie mógł im prze
szkodzić. 

I(lęska gtodowa w Japonii. 
Skutki wojny dają sie obecnie Japonii we 

znaki. Donoszą, że pomiędzy ludnością obowo
dów f ukuszima, Mujayi i Irate Uczącą przeszło 
m!Uon dusz panuje głód. _ 
... „---=-- ·Pogrom żydów w Rosyi. 

9o Londynu donoszą, że wedłu~ wiaro20-
-dnycll wiadomości liczba zabitych w południo-
-we) Rosyi żydów wynosi 15 tys., Hczba ranio-
11vcłt 100 tysięcy. 

Rzad rosyjski o „zasługach" wojska. 

Nowy komunikat rządowy zaznacza, że po
wiełlzy władzą cywilną i wojskową panuje. zu
pełna zv.odność i mówl dalej o zasłu1rnch wo~ska 
w »spokoieniu kraju. 

Anarchia na l(aukazie. 
Na. stacyi Supsa zab:to pięciu kozaków, na 

stacyi Kobulery nnewodniczacego stacyl 
dwóch urz~dników . W Nassekwirali milicya 
fodowa zaczepiła naczelnika obwodowe~o oto
cŻooeao przez 120 koza.ków; walka trwała 17 
~·odz:i7. Po!egio 105 kozaków. Zab:to 
... ~sr.vstkich urzędników policyjnych w miejsco
wości. Z mitlcyl padły tylko 4 osoby. Kozacy 
padJ)alają domostwa po wsiach. 

Sordarność narodowa Czechów. 
l \ Viednia. donosz<1. 17 tys. Czechów wy

prw!ed7J'ało zahez1Jieczenie morawsko-śląikie
mu towarzystwu zabezpieczeń, ponieważ za
rzad towarzvstwa sklaida się z niemców a 
ii:niach towarzystwa w czasie sejmiku ni~mi~c
kieg-o wyw~es i t sztand;uy o barwach 11:em!e
~ kid1. 

Walki z powstańcami w Afryce. 
Z Dar es S3.lam donoszą, 'że p.owstańcy za

czepili sta.cyę Kilossa, zostali jednakowoż od
parci ponosząc znaczne straty. 

Demonstracya mocarstw przeciw Turcyi. 
Wiedeńska .,Neue Frei Presse" dono·si, że 

demonstracya noty mocarstw przeciw Turcyi 
jest rzecza postanowioną. Każde z mocarstw 
stawł 2 lub 3 okręty wojenne. 

Usookojenie umysłów w Moskwie. 
~ada. mleiska uchwaliła znaczne ~l~psze!1i.a 

·dla coł>otników zatrudn'onych w słuzb1e m1e1-
skiej. Czas prac~· skrócono na 8% do 90 go
tlzmy. Ogółem wydatki miasta z tego powodu 
powiększą się o 400 tys. marek. 

....... 

„Kom:sya Siedmiu" a kanclerz Rzeszy. 
Na podanie .,Komisyi Siedmiu" do ~ancle

rza Rzeszv księcia Buelo;wa w sprawie tak 
:iwaaych .,Ueberweisungsscheine" wymaga!1y~h 
przez kcpa lnie nadeszta nastęµująca odpowiedz: 

„Z polecenia pana kanclerza Rzeszy dono
szę Panom nainprzejmiej, że wniosek Panów 
z dnia 2. b. m. oddany został pruskiemu mini
str-owi handlu do zbadania i dalszego zała
twienia. Proszę resztę panów podpisa~~ch 
ood wnioskiem łaskawie o tern powiadom1c. 

Naczelnik kancelaryl Rzeszy 
von Loebel." 

Górą Po1aey w Bottrop e. 
F rzy środowych wyborach do Zarządu ko

ścielnego przeprowadzili Polacy narodowcy 
wszystkich swych 1 O kandydatów większością 
76 głosów. Partya niemiecka połączona z pol
ską partyą ugodową poniosła sromotną klęskę. 

Rozmaitości. 
Chwila podpisania carskiego ukazu konsty· 

tucyjnego. Walka rniędzy Witt.em a T~epo
w1em toczyfa się od tygodnia z ciągle wazące
mi się szansami. Obaj wydawali mzporządz~
nia i obaj je sobie wzajemnie kasowali, jako rne 
Qdpowiednie i bezpodstawne. W sobotę ~ytua
cya byfa tak naprężoną, że Witte wyrazil. z~
miar Wyjechania za grauicę i pozostaw1en1a 
Wszystkiego swojemu losowi. By fa. na_w~t 
\:hwila, że Trepow zagrozJ Wittem~, z~ uzyie 
sity, aby nie dopuścić cara do podp1sama ko1~
stytucyti·. Gwardya kozacka t. zw. „konwoi
~y" miala już polecenie. obsadzić palac. w Pe
tcrhofie, i nikogo do cara bez po.zwolenr.a Tre
'PO·wa nie wpuszczać. 

Sprawa ważyla się w ten sposób aż do f":.O
uz.iny czwartej v.~ pon'.ed~.ialek. Wówczas W1t
te 1i barnn Frederiks pojechali statkiem do Pe
tcrhofu. Car w ostatnich dniach pozosta~~l 
Pod Wpfy\vem zwolenników; aut01kratyzmu ~t1-
szińskiego, Sturmera i Igniatiewa, którzy. na: 
kłaniali go, aby nie ustęPowal. Kiedy W1tte_ 1 
ba.r. f'roderiks stanęli o godz. 5 po. P'olud~m 
p~·zed carem, pozna.li od razu, że powz1ąJ! on Ja
kieś postanowienie. Car mówil z początku_ o 
rz~czach mniej ważnych, a poiem nagle pow1~
~Ztal do Wittego: „Wfadizę abs.olut!lą ~trz}
mYWalem tylko dla dobra narodu i n:gdy zadne 
~o inneQ;o zamiaru ani celu oprócz -O.obr.a nar?
du na oku nie miafom. Teraz jednak mdzę, ze 

c.bs~Jlutnr s:rstem rządów nic odpowiada 1uz 
w'.ęcej interesom rosyjskiego narodu i dlatego 
chcę narodowi odstąp'ić część swej wladzy". Po 
tnh slowach car przeżegnal się, wziąl pi6ro 
do ręki i podpisal ukaz konstytucyjny. W 
przedpokoju cala świta carska oczekiwala w 
n~eslychanem napr~żeniu. Kiedy się dow:iedzia
w, że car podpisal historyczny dokument, wie
lu się rozplakal'o. Witte i bar. Prederiks wv
szli od cara 'Ze lzami \V oczach, podczas gtly 
car pozostał w gabinec;e i spacerowa.I po nim 
spokojnie, jak gdyby me Hie zaszlo. 

Poflcya w Norwesdi. Połicya w tym kra
ju pólnocnyrn w niczem n;e jest podobna do in
nych krajów Europy, Przedcwszntkiem za
znaczyć trzeba, że ·strażnicy w Norwegii nie 
posiadaia żaunej hmni palnej, a11i s 'ccznei. 
Przy boku nosza jedynie pateczkę. będącą zna
kiem wfadzy. im powierzonei. Są niezm:ern:e 
grzeczni:. Jeżeli mają aresztować kogo, czynią 
to w sposób jak najbardz;ej grzeczny. W razie 
oporu umieją w jednej chwili obezwfadnić prze 
ciwnika nieszkodliwie dla niego. Cwiczeni są w 
tym kunszcie w osobnych zakfadach dla Doli
cyi. Obowiązk ; em ich jest czuwać zarówno 
nad og6lnyrn porządkt; em, ia·ko też nad 7,dro
wiem mieszkaflców. Pijaków uważa się w 
Norwegii za chorych nie za przestęp-ców. Sko 
ro ktoś tylko zar.hwicjc S'lię na nogach pod 
wplywem wódki. natychmi.ast prilicya b ierze )!O 
w opiekę, odwozi do miejsca odosobnionego•, i 
wodą luh proszkomi osłabia wplyw „trucizny'' 
wódki. Wszystko to odbywa się z nadzwy
czajną szybkośełia, poczem „chlory" puszcz<>ny 
jest na wolność. Od czasu wprowadzenia tego 
sposobu. przestępstwa w Nonve5(i zmniejszvJy 
się znaczn ie. Do1wodzi to, że większość prze
stępstw popełnfonych bywa wogólc w stan.ie 
nietrzęźwym. 

Policva norweska jest zarazem pogoto
wiem ratunkowem. Dziata ona prócz tego w 
ścislem porozumieniu ize strażą ogniiową. Na 
stac:i.~i policyjnej istnieją wzorowe urządzenia, 
orzyśpieszajace ile tylko można. przychodzenie 
z pomocą w naglych wypadkach. Skoro wieść 
o pożarze, lub jakim wypadku nadejdz'.e na sta
cyę, urzędnik. za pomocą przesunięcia odpow:e
dnich tabliczek, wskazujących miejsce i rodzaj 
wydarzenia zawiadamia o tern stacyę ogniową 
lub leczniczą, gdz'c w jednej chw.ili da.ją rozkaz 
zaprzo.gania wozów poża rnych, lub karetki po
p;otowia. Koń, przyprowadzony do wozu, by
wa sztuczrne zaprzężony ta.k szybko, że w nie:
spelna minutę po za.wiaclomieniu o wypadku, ka 
retka lub ·wóz pożarny gotów jest clo odjC1zJu. 
Wszystko to istotnie nie przypomina urząclzełl 
w 1innych krajach. 

Straszny lew. Jakich zajęć chwytają się 
nieraz wychodźcy, aby tytko grosz zarobić, do
wodzii następujące zdarzenie zabawne. opowie
dJ7:iape na lama•ch Jednego z p,ism polsko-ame-
rykallskich. . 

Szuka!em kawalka chleba - · opowiada 
pewien wychodźca - rzucafem się na wsz:y
stkie strony, ale nadaremnie. Zap'.1znalem się 
wreszcie z wlaścicielcm menaieryi, objeżdża· 
jącei pomniejsze miasteczka. Potrzebował: 
ci:liowieka do wszystkiego. Zdechl mu byt 
wfaśnie wspaniaty Tygrys bengalski, stanowią
cy gfówna przynętę dla publiczności. Ja mi~
lem tedy pozwolić zaszyć się w skórę tygrysi<\ 
1i zastępować nieboszczyka. Op'eralem się, iak 
mogfcm, pogromca jednak uspokajal mnie, że 
lew, z którym siedzieć będę_ w j~~ne~ klatce 
to stary niedhfęga, maiacy me dosc sąy, aby 
na m6i wido•k z miejsca się nawet ruszyc. Zre
szta, co wolę. zastępować tygrysa, czy tei. 
54lód cierpieć? . . 

Wyhrarem, placząc, p·crwsze, pozwoli:fem 
zaszvć się w skórę. za cenę iednego dolara 
dziennic, i wsunąć do klatki. 

Lew leża! spokojnie w kącie. Ale już sa
ma obecność strasznego zwierzęcia i myśl o 
Hiebezpieczeństwlie odbieraly mi· przytomrność. 
Zamknąlem oczy i czekał:em chwili, gdy na 
skórze s.wojei poczuje kly i pazury po~ora. 

Nagle styszę ruch w klatce. Otwier~m O· 
czv i widz~ przerażony, jak le~, przec1ci.gną~ 
wszy się, kroczy wurost na _mrne .. Co S.'ę ~e 
mną w tej chwili działo, opisać nie potrafię 
Postawc:e się w mojem po.Jożeniu :, Z~ _cenę 
jednego dolara dać się rozsz~rpac d_z1.k1emu 
zw.'e rzęciu. zginąć wśród na1straszrne!szych 
męczarni! Chcialem krzyczeć --:- gtc;is 1ed11~k 
zamarJ mi w gardle, chd1a1em uc1ekac, ale nie 
hylo dokąd. Leżatem więc iak zahypnoityz?
wanv. A tymczasem lew zbliżal się do. mnie 
cora·z bardziej. Już czuię, jak doty~a. mme la
pa, iui czuję oddech jego gorący, 1uz nac~yla 
się nademną - - i - o cudo l - szepce m1 do 
ucha: 

- Czy i tobie także pladi tylko j~nego 
dolara dziennie? 

Wiece ,.Związku Palaków" 
odbędą sic;: 

w niedzielę, dnia 12 listopada: 
W Steełe o godz. 1 I przed por. w sali P Rah-

man. N w Baukau o godz. 12 "'' południe w sali: p. e
weli11g8. 

Wiece ZJedn. zaw. polskiego 
odbedą się; 

w niedzielę. dnia 12 listopada: . 
W Kastrop o 012 przed pol. w sali p. Schulte

Be<:kra . 
W I(ottenburgu o godz. 05 po pot w sali P· 

Towarzystwo gimn. „Sokół" w Langeodreer 
uwiadamia swych członków, oraz wszystkich 
nam ży.:zliwych Rodaków, iż w n"e<lzielę 12 
listopada po poi. o ~odz. 3 odbędzie sf,ę zebranie 
na sali p. Knippin~a przy .cJworcu. Wzywamy 
mlodzież naszą. aby na powyższe zebranie jak 
najliczniej przybyla i wstąpi.la w szeregi „So
kola''. Zarazem donosimy, iż nasz lokal do 
Ć\viczeń także jest u p. Knippin~a. Zebranie 
odbędzie s i ę na dole po lewej stronie. Czolem ! 

Wydział. 
Uwa2a: Cwiczenia odbędą się o godz. 3-42. 

\Vszelhiie listy tyczące się nasze[o towarzystwa 
proszę nadsylać na ręce przew. Jana Dcrwicha, 
Langcndreer, Kaiserstr. 191 a. 

Tow. Przemnlowców polskich w Recklin~h.-
Siid 

~odaje swym członkom oraz Rodakom do w ia
domości, i ż urzadza dnia 12 listopada w loka
lu p. Kuchema (1(6lnischer-ttof) zabawe jesien
ną czyli !'i l'oczr;foę swego istnienia. Zahawa 
rozpocz\'ll:t sie po J1abo;~ef1stwie polskiem o g. 
5 po po.I'. Program zahawy: Teatr amatorski 
p. t.: „Stryj przyjechał". Potem nastąpi ta
niec upiększony humorystyk<J i deklamacyami. 
Koncert hedzie wykonany przez kapelmistrza 
M. l..aw1:ckiego z l{eckl:ngh.-Siid. (3) 

Brandykowski, sekr .. 

Tow. śś. Piotra i Pawła w Bruckhanscn 
ciznaimia wszystkim czfonkon1/ iż w orzyszl~\ 
11iedzielę 12 bm. będziemy miel: w kościele w 
Bruckhmtsen dwóch polsktich .zamiejscowych 
księży, więc czfonkon.vie wyżej wymienionego 
towarzystwa w tę JJiedzielę przystępuja rano o 
g-cdz. 8 na Mszy św., która clla n?sze~o towa
rzystwa się odbędzie, wspólnie db Komunii św. 
Sposobność do· ~powuedzi św. w sobotę i w nie
dzielę. Zwraca s ie uwagę wszy~tkim Polakom 
zamicszkalv111 \V Bruckhausen, aby z tej spo
sobności korzrsbli. O liczny udzial pr0si 

Pr1ew. Tow. śś. P.:otra l Pawła w Brukh. 

Towarzystwo św. Walentego w Horde 
oznaimia szan. członkom, ci w niedzielę dnia 12 
t. m. u·rządza towarzystwo zabawę zamkniętą 
1:a sali domu czeladzi kat. (Oesellenhaus). Po-
11;cwai. to będzie zabawa tvlko dla czfonków, 
nrzeto powinien każdy czlonek bez wyjątku na 
7ab(łwie być obecny Roda.cy. którzyby chcieli 
brać uuz!ar w zahawr:c, winni zapisać się na 
czX011ków. Wstępne do tiowarzystwa wynosi 
2 marki. 7.aha.wa rozpocznie się o godz. 5 po 
pol. 

Uwa~a: Czło11kOi\'i e zalegaiacy dlll'~ci jak 
4 rniesiacc, wi1111! si<;- re swycb sktadek uiścicć 
przy wsteu'.e 11n salę, w przeciiwnym razie maja 
"'stęp wzhroniony. Józ. Matyla, sekr. (3) 

Towarzvstwo loteryjne „Nadzieja" w Herten 
uwia·dam.ia czfonków, ii zebranie <>dbędzie się 
l2 bm. o g-odz. 1 l y; w 11okc.lu p. Schbekiego. 
Uprnsza sic tvch cztonków ,którzy s~ę dali za
p'sać. o punktualne stawienie się. (1) 

Zarząd. 

Tow. p . op. św. Jana Chrzc. w fssen-West
Altend{)Tf. 

W niedzielę d1~ia 12 Hstopacla urządza swą 
icsic111na zabawę na malej sali p.. Post. Począ
tek o godz. 5 po pol.. ona którą szan. czfonków 
się zaprasza. O liczny udziat prosi (3) 

Zarząd. 

I(oło śpiewu .,Sława" w Bulmke 
daje do wiadomości wszystkim Rodakom w 
Bulmke i catc.i nkolicy, i w~zvstkim bratnim 
K·olom śpiewu, i:i nasze Koto śpiewu ,,Staw_a" 
urządza pierwszą zamkniętą zabawę w me
dzielę , <Inia 19 listopada br. Początek o godz. 
4 po poi'. Prosimy szan. Rodaków i Ko.ta śpie
wu, aby nas odwiedzić raczvly. (2) 

Józef Nowicki, sekr. ------
Towarzystwo j.".imn. „Sokół" w freisen.bruchu 
donosi swym druhom i Rodakom w Freisen
hruchu i okolicy. iż w niedzielę dnia 12 listopa
da o godz. 4 po pot. ur.ziądza gniazdo nasze 
pierwsza swoja z<ihwe w zamkniętem kole, p~-
11'eważ na otwartą zabawę nam policya rne 
i1ozwiolira. O łiczny udziaf uprasza się. Czo
lem ! Wydział. (~) 

Uw<.ijl".a:. Dzirci niżej 14 lat nic moga_ s•ę 
poclczas zabawy na sali znajdować. Pros 1my 
aby sie szan. Rodaczki do tego zastósni\vah· 

Towarzystwo św. Barbary w Bochum 
donosi swym czionkom, iż 12 !istopa-da odbędzie 
się zehranic. nn które wszystkich czlonków s;ę 
zaurasza, albowiem jest wiele spraw do za
łatwienia. Zarząd. (t) 

Towarzystwo św. Józefa w Altenbochum 
donosi swym czlonkom, iii zebranie towarzy
stwa odbędzie się na przysz1ą niedz;elę dnia 12 
b. m. zaraz po Sumie o godz. 11% z powodu. 
iż po pol. bierze towarzystwo udział z chorą
gwią w 20 rocznicy to0w. „Jedność" w Lan
gendrcer. Czfonkowic \\1inrn1 się zabrać o godz 
2 po pal. w czapkach i aznakach, skąd nastąpi 
wymarsz. - Zebranie. które się odbędzie w 
niedzielę 19 hm. odbędzie się także zaraz po 
Sumie. O jak najlicznfoiszy udZtial uprasza (I) 

Zarząd. 

Towarzystwo św. Józefa w Herten 
donosi swym czlonkom, iż w niedzielę ·dr1ia ~2 
listopada odbędzie się walne zebranie w sp~aw1e 
choragwi o god·z. 2 po pol. O Liczny udz1at u
prasza się, ho mamy bardzo ważn.e spra~vy do 
omówienia. Fr. M1chalsk1. (0 

Zeibi~. / 
W Meider[ch po pot. o god'i,. 4 w lokalu p. J. 

ttertens, l(urzestr. 1. 

Towarzystwo gimo. „&>kół" II w Oberhausen 
podaje do wiad\>mości wszystkim druhom gnia
Z>da naszego, iż urządz~my zabawę Jeslen~ą, 
dnia 19 listopada na. sa.lt p .. Webera, na ktorą 
zapraszamy wszystkie .zyczl:we nam Towarzy
stwa w Oberhausen 1' okoltcy. Zabawa bę
dzie zamknięta. Początek -zabawy o godz. 4) 

Towarz. św. Jana Cbrzc. w Ueckendorfi~ 
odbędzie swe zwyczajne zebranie w rt.etlz1e~ę 
dnia 12 listopada o go<lz. 4 po pol., Po zeb_ramu 
wolne piwo z qk jubilatów Mowkow. O liczny) 
udzia1 prosi Zarząd. (I 

po pol. Czolem ! Wydział. (3 

Towarzystwo e:linn. „Sokół" II ~ OtJt:rhausen. 
Zebrnnie zarządu odbędzie srę 12 listopada. 

Liczny udzial jest pożądany, ponieważ są waż
ne sprawy do omówienia. Uprasza się, aby ża-
dnego nie brakło. (1) 

· Jan Horała, prezes. 

l(oło śpiewu „fiołek" w Bruchu. . 
Z powodu. iż lokal icst zajęty, zebra111~ od

będzie się pr.zed południem o godz. 0 ią dma li? 
bm. -- Lekcya śp iewu w znanym czasie. 
(l) Wojciech Hetmański_. ·ekr . 

Koło śpiewu „Mickiew;cz" w Oberhausea. 
\ niedzielę dn ia 12 bm. lekcya śpiewu wY

pada z powodu Misyi św. Następn · e odhyW:ać 
się będa tekcye w S\ ro im porządku .. \\ me
dzielę, dnia 19 bm. zebranie, na które się w·szy
stkich czlonków zaprasza. Zarząd. (ł) 

Towarzystwo św. Wincentego w Hochheide . . 
Zebra1j:e odhęd7i.e się w niedzielę 12 li

stopada o ~· 3 po pol. w lokalu p. Oiesberts·a 
w Scherpeuhcrg. -- Posiedzenie zarządu • 
godz. 03. Leon Szczyg:elski, sekr. (1) 
Towarzvstwo św. Augustyna w Rotthaus~. 
M iesięczne posiedzenie odbędzie się w n11e

dziele o g-odz. 4. Zarząd. ( J) 

Baczność parafianie z Zakrzewa p. Rawiczem! 
Zapraszam wszystkich para~: an z ca.tą fa

milią na niedzielę, dnia 12 listopada do tterne 
Jo domu czeladzi kat., ul. Nowa, na malej sali 
o srodz. 2 po pol. aż do godz. 6. Tam możemy 
sobie oglądać ten podarune~ dla_ nasze~~o ~o
śaiola, to jest chorągiew, \\1. ęc się wszystk1clt 
parafian i rodaczki z naszej parnfii się uprasza. 
ażeby żadnego nie brakowafo. Tak s~mo. Ro
dci.ków z innych parafii, którzy zlożyh• o!ia~y. 
tak samo s.ię zaprasza. nraz mężów zauram~, 
co hyli \\' ~azecie wymien'eni. Zaprasza s1e 
także szan. p. Jana Kwiatk'0wskr~go z Jierne. 
O jak najliczniejszy udzial parafian a Rodacz~k 
z cafą familią prosl (93) 

Antoni Olszak, parai'an:n. 

I(oło śpiewu „Halka" w l(astrop 
donsd swym członkom, iż w nkdziele. dnia 12 
listopada urządza kó.tko zamkniętą zabawę na 
sali p. T. Sindra. Początek zabawy o 1o1:o<lz. 5 
po po.r. Rodacy, którzyby chcieli udzial brać ~ 
naszej zabawie, rnusZ'ą się do naszego KoJa dac 
zapisać. Czlonkom naszego Kola jest wolno za
pros:ić ROścia. Czlonko·w!ie naszeg>o Kola placą 
na pokrycie kosztów SO fen. Muzykę dost.awł 
p, Marya Wilkowska z Schonnebeck. Szan 
czlonków serdecznie zapraszamy. O jak naj
liczniejszy udziat w zabawie prosi 

Zarząd. 
Uwa11:a: Lekcya śpiewu w tę samą 11!e

dzielę o godz. IO przed po.I. O punktualne sta
wienie się prosi (2) 

K. Antoniewicz, prezes. 

Towarzystwo św. l(az.m:erza w Baukau • . 
W niedzielę, dniia 12 listopada po poludniu 

o godz. 04. jest kwartalne walne zebranie. 
Na które wszystkich czfonków się zapras~a 
gdyż przyjdą ważne sprawy pod obrady, mia
nowicie sprawa uch\valenia wysokości ~eny .n~ 
chorągiew i obrady wedle naszej gwi:azdk1 t 
wiele jeszcze innych rzeczy. Zapraszam wszy
stkich czfo.nków, także i wszystkich Rodaków, 
którzy stronią od towarzystwa, aby przyśli si~ 
na czlonków zapiscić. O jak naj[iczntiejszy u
dzia.r jeszcze raz prosi Zarząd. (1) 

Baczność! Hamhorn i Neumiihl ! 
W niedziele dnia 12 bm. o godz. 30 po pot 

odbędzie się zebranie w celu zafożenia llOWego 
towarzystwa przcmy5'owego, które wskutek: 
coraz to większe~o naplywu Polaków do łlam
born i okolicy ma mieć za zadanie, zastępować 
tychże we wszelkich sprawach po-litycznych. 
jak niemniej starać się o pop ;eranie .swoich. 
Zebraniie to odbędzie się w lQlkalu Teodor~ 
Langhoffa w ttamborn, przy ulicy :Emscherstr. 
i Beeckerstr., na które wsizystktich dobrze my
śl;:icych Rodaków jak najuprzejmiej zapras1..a 
(2) Za komitet 

St. Litkowslci. --- _.., 
Koło śp:ewu „Wanda" w Laar 

pcxlaje do wiadomści życzliwym Rodakom z 
La.ar i okol;cy. iż w n1:edziełę dnia 12 listopad~ 
urzadramv wieczorek familijny, połączony z 
tańcc·m n:t s:.i ti r. \V:tcnk~impra. Porzadck o 
godz. SY~. () liczny udziar w zabawie uprasza 

Zarząd. 
Uwa~a: S1.an. cz.tonkom donoszę uprzej

mie, 1jż mies.ięczne zebranie odbędzie się o godz 
4 po pof. . O liczny udziat uprasza się, poniewat 
nasz dyry(".ent będzie obecny na zebraniu. 

Cześć polskiej pieśni! Sekretarz. (2) 

Towarzystwo S!imn. „Sokół" w Kastrop 
donosi swym druhom. 1iż w niedzielę, dnia 12 li
stopada odbędz!e się '7ebranie o godz. 3 po pot. 
O liczny ud2iat uprasza się . Oo· q;e mile wi
dziani. Czolem! Wydział. (l) 

OSTRZEŻENIE! 
Od czasu ostatnich wyborów do dozoru k,1'

ścielnego w Laar n'ektóre osoby rozsiewają o 
mnie różne oszczerstwa i płotki, które mojej 
czci uwtaczaią. Z po'.vodu ter.ro ostrzegam owe 
osoh:r. że jeżeli nadal to będą czynić i o mnie 
n;epraiwdzi.we wieści mzsiewać. będę zmuszony 
na innej drodze się z nimi za1atwić. (O 

Fr. Nowak. 

W DASZEWICACH I 
jest na sprzedaż pomieszkanie o trzech izbach, 
przytcm chlew pod dachówką i studnia, fadny 
ogród owocowy i morga ładnego i:!runtu. Sprze 
daż każdej chwili może nastan'ć. (98) 

WOJCIECH BOIŃSKI. 
Daszewice I. (I(r. Schrimm). 

FIIUNICI wszelkiego rodzaju pier'ze i fa.r
huje u nowo i reparuje najtaniej FARBIERNIA 
OALLUSCHl(E, PRALNIA W BOCHUM. Tel. 
nr. 911. 

Ptl'ie: Hofstetle, Hernertt. 250: llerM. 
'Bahnh•łsłr nr. 32. 73, 13-4; flckeł, R.._trfii. 
!e•, Llllden, Hatt~en, L-aen•Hr, :W,._, 
Aimen, Werne. J .iit\IJ"ff'~ł•n•tl. Marten, l(a• 
•••· Wattenscllełd. Ka•-. Der•8H. 



• 
pecy~dny skład konfekcyi 

dla paa.ów, ehłopeów I do roboty 

.·.:~·'I"'.,,<,~;.•' 
~ -'/I; > .... „ ' • , I i.:; • ~ •'\ 

.•• „ „ ~ . ' ....... ,,. '~ „ .. • ·: .... -
IGOR SELIGMANN 

w Bruckllansen, ul li:ał1er1trasse l'iS. 
Pracownia:ubrai. poiłllg mia.ry pod kierownictwem pierwgzc.rx~dnege pnykrawa.cza, pod gwarancyą za iobre lder..ie. 

Gotowa garderoba dla łlllęiezyz• 
w naj?.iqks.?.ym wyborze, cz~lciowo z własnych ~ ateryj, dobry kr6j. najlepsza. robota. 

~ Wielki wybór pojedyńczych spodni, żakietów. __. 
Ubrania i paletoty dla ctdopców od najlepszych do najtańszych. 

· ·-·- --- li.on,- rdne źradło za.ln1pna wMeUd„J Al\Ri-:ll'•flrelay •n rebety. które M1nedaj~ z b.~r łw,o •ał1m EyRkfcm. ;;.;;;-,... ==;;;;; 
Kapelu~.ze, bielizna, czapki, paruole, koazule, pończochy, spodnie, pr.zyodziewek: bardzo tanio. 

~!i.,. ; Ciągle nadcl1odr.ą now ścl ! Bzet.elna usługa! Xajtańs~e c1 en7 ! 
Pn;y .znkupnic 7.a pr.zes91ło 10 marek, zwraca się .za.miejseowym koszta podroży. - Na życzenie pr.zybyvrnm ehątnie "' wzorami 

do domu. · 

I o 
Brack.ha s n. 

N ajtai1sza 8przedaż 

er:a1•ków •·t„ towarów złctvch. 
Wielki\ partya 

b u d z j k ,, w 1'0 PflCZ. 

prceszfo 20 ~atunków od mr. 

Srebrne męzkie i damskie zegar ki950 poor:. 
· ~d mr. 

Tnnł.e !.leg ·:r~kt do k.Gp lt~ I. 325 pooz. 

oU. •· 

Ba u m!e:~r i spółka, 
:Uerne, ni. Ba,.h.:ahef~tr"' ,4. 

tylko prny ul. 'Dah:a!Jofstruis;e, 

w ogrodzie hotelu ,,Bqhnhofs·HótelH 
.! naprv.eciw nowt go dworca znajduje si~1~jak do~ ąd, tak i nadal I 
z ~l~d a d · fotograficzny ł 

GE A ·JA. . 
12 ·foto(trafii wiz;itow~'<~h osoby dorosłej l.90 mr. 

12 fotogr«ifii gabinetowych dorosłej osoby 4,90 mi„. 

IO ka1 t ";;; -.cztowyr;h z fototirafią 1,50 mr. · 
1)(1d " g.v- ar1.11.c~· ~ v.Jbon ego w~komlnia. o cacm wiele tyeię0y 

najkp112em ~ świadectwem. 

W niedziE:k otwarte~cdy dzień. 
Bard1w piękne zdjęcin, dzieci, , 

grup i rodzi.n. 

I 

H [ . HE 

Potrz9o;je od urn; 

d ie ~ czynę li 
~ do dzieci, 

.1 do brej familii. 

ROMA~ PAUL, 
erae, ( 5) 

ul. Newa Neu11tr . aO. 

Uczciwej 

słuŻl\08j 
p ;ezuk:rje od .u.raz 

.Jan Sw•ltod11-, 
Bottrop, Fald1k. a, 

' 
79 

SELIGDANN, 
ulloa l.alserstrasse 58. 

J. Silb rpfeiu:Li , 
w Ge 1 s e n kirch e n. największy aom kredytowy. 

18 StM'Y :&yuk li 18 Alter Markt 18. 

Q lse:Akirch.en. 
„„„„aa~~~~IC~2!\~m:~!fi'l!imllBKllll:liml!liimliiilillilmi!lillm'Ziliiie:tDEi 

&r; 1'1. a o d. p I ~ t ę„ 

~=-~~~~-~~ 
PefMid•l r~ de 1 pokoJ·U 10 llUtrek: 

--!ISll!majJłllm'i~"' ~1. 
Tew1u·1 wybh~. do 2 pokoi 20 · „ 
~ilHit'r~ ·· do 3 38 •s Inka '' " 

d.o 4 „ «O „ .... 
Lnatra 

. ~rb::łubra:i~ mr. 1 •• im ; 

l li:eł7•ki. " płaty począw. 11..te•J• n& 1uknie. ':' 
@Q~~;.(~-Jg~~~~i~~N-~-;;_m:-~----i 

Nadzwy~1a1j ł t e ~ pl '1' 
=mz:mmi•t1sod.ałowo, dwutn:•'1llewo albo U1Lłeol~cZ111ie. a::ai::=:n 

nie ubrania. 
1 "kiardr;o eleie.uc:.i 

kapehun:. 

b inseraty i reklamy Redakcya wa- bee publiczności nie odpowiada. 

b I 

dla 

mężcz· zn 

„ „ • 
JR -~e1 

z11ajdzie ażdy u firmy 

I. Dworco . ·a, Bahnh fstr. 79. 
Za dr-lik, naklad l redakcyę od POWledzialny A n to n l Brei ski w Bochum. - Nakl.adtm i czcio?1k~m1 Wvdawo1ctwa „Wi: rusa Pclskie~o" w Bocn:im. 



r. 260. ao nam, pl"tek· IG~go listopada l I 

• Sienne piimo ludowe dla. Polaków ea obczyźnie~ poświ~oae oświacie oraz sprawom narodowym, - politycznym i zarobkowf•· 

~d codziennie z WYJątkiem dol po!whłtoeznycb 
p~ata kwartalna na poczcie i u listowych wY11ost 
J lllł', 50 fen., a z odn01Szeniem do dom~ 1 Jlll'. 92 fen. 
WJ;arus Polski" zal}isany Jest w cenniku POlilZWwYm 

I Imię liźC za llarc I OJCZJZDC I 
Za inseraty placi sie za miejsce ~dka drobne1{o tiRaA 
~J.oszenia zamieszczone przed insilałami 40 teu. Kłł 
czesto e>glasza, e>trzyma rabat. - listy do „Wiaru,sa 
Połskiei;i:o„ należy frankować i t>Qdać w nieb do~-

" pod znakiem „t. polnisch" nr. 128. ny ą.dree piszl\cego. ~kopiiÓw lliO Die swraea. 

Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajiuje się w Bochum, przy ulicy MaU.aHer1tra11e. - Adrea: „Wia~s Pelski"; •oellum. - Telefonu nr . . 4:1-ł. 

.R<ftlM „1$.,.,1 ••• dlłMI swe : 

6wlć, czytać I pisać '' ''Isku! Nie Jest 

0Jak)em, k• peto'n.tstwu 1weau z•i.._ 
,'4,r $.lę .,,.zw:•I. 

Wiece ,.Zil~zka P1lalill" 
ił~(g sic: 

w aieUielę, fłaia 12 łil•1aa: 
1 Hertu • 1elłz. 5~ •• ,.l. („ peil&kiom l.~

Miellstw") w sałł '· Ohtawa lletta. a1. 
f!waJ4str. w ,,.~Htu ke11alQil .~.W". 

w l(a•oa • f'Qdz. 2 ,. ,ol. w s:ali Jt. Gir~. ul. 
~hallmtt. 

V liatr•• • moli. 4ł ~-01 ~l. w sali Jt. 
~ppmaa•~, eiok ,}ro,ci.• kat. 

lourl •, i•«z. 20 „ ,.t. w saJi ttana 
SoJWer. 
ileilMll • (ctde. 11 pri.d pa.{. w sali ,. rli1't· 
oau'a, ebok kościala kałe'lick~•. 

W Steolo o ~odz. 11 przed pot w sali p Rah
man. 

w laakau o ~odz. 12 w polu.dnie w saln· p. Ne
wielinga. 

I liczny udział prosi 

"Związek Polak6w w Nie•czecłl". 

Wiece Zje~a. zaw, palsklega 
•łłł•iA si~: 

w •iedzl•~. 4aia U Hstepatla: 
W l(astrop o 012 przed pot. w sali p. Sindra, 

dla kopalni „l:3rin". 
W Kotteaabur~u o ~odz. 05 po pol. w sali p. 

Telschof'a, dla kopalni „Graf Schwerin". 
w M.eidedch po pol. o rodz. 4 w lokal• p. J. 

Hcrtens. Kurzestr. I. 
W hi11 przed polu<linicm o too.z. 110 w le

bl1 '· l(lodt pri!f ko&ct61e kat. 
W Sto„eaberc po pul. • r:o.ttz. 3 w l()kalu Jl. 

Osnberr;1 :Esse-neratr. 
W Sterkratle t>O vol. o godz. 4 w 11kalu J. W. 

Bross, Marktstr. 50. 
\V 1'otthauseo po pot • go<la. -4 w lokalu "P· 

Saal, Briesenstr. 
W l(ray po poi.. • r:odz. 30 w l•kalu J. W. 

Banuin~haus, Iiauptstr. 
W D'1rop przed pol. o giodz. 11 w lokalu łł· W. 

Wichhoff, Kirchstr. 
W Ne1miił1J odbed:ziie sie w niedziole, dnia 12 
liłtopada przed poludniem o ~?dz. uYz w l•
kat1 p. Eickhoff, przy ul. Kmpt>elstr. 

Na porządku drz.iennym: Nowe prawo r;ór
Ritz&. Obór kandydatów do wydzialów robot
nic..--ych. Sprawy- knapszaftow• i inne ~a~•o 
SDra-.vy. Licny udzia: poż~ci ~ . 

„Zject,-oczeU.:e zawe4owe Nt.Jde". 

W twierdzy brazylijskiej Santa Cruz zbun
towała się załoga, 

. ,W fortecy Santai Crui pol-0żonei u 
7eiś~ia oo zatok~, nad którą leży Rio d~ 
kane1ro, odby.ła się z piowddu buntu za.~og1 
~.w1a walka, w której po.legło 3 of1ce

~ w 1 60 żotnierzy. Zmowa ż.ołnierzy b_Y~ 
~Od dawna przygotowana, i stoi w zw1ą
\ u z ruchem rewolucyjnym w Brazylii, 
~ ą<l rdoni.oslyi też już mylnie niektóre te
~gran1Y, że w całej Brazylii wybuchła re~ 
olucya. 

W llłnisterstwie dla spraw zagranicznych 
~osyf nta jednakowoż nastąpić zmiana. 

. Telegram prywaitny z Petersburga do.-
%fil . h . n· 1 ze r. Lamsdo'rff dotychczasowy m1-
1~~t~r dl.a spraiw ziag

1

ranicznych inie chce 
v iec urzędu w nowYim gabi1necie Wittego. 
~asti;pcą jego z.ostanie poseł rosyjski w 
0Penhadze, Iswolski. 

W. książę Włodzimierz I książę Chiłk<>w 
· otrzymali dymlsyę. 

Urzędowo ogł()szon0i w Petersburgu\ 
że prośby o zwo1nienie za słuiż.by w. ks. 
Włodzimierza jako naczelnikai gwardyi 
petersburskiego obwodu wojskowego ·oraz · 
powołanego dol rady państwa ministra ko
munikacyi !księcia Chiłkpiwai rostaly p rz.y
j~te. „Nasza Żiźń" i „Nowoje Wremia" 
donosz4, że dymisyę otrzymał również 
jenerał Trepow. 

W Pinlandyi powraca spokój. 
Z Wy.borgu donoszą, że po \Vszech

stronnem uznaniu żądań politycznych, 
strejk został ukończony. W skladaich han 
dlowych rozpoczyna się zwykły bieg inte
resów. 

Strejk urzędników kolejowych w Austryi 
rozszerza się. 

Strejk kolejowy, który wybuchł na 
kolej1ach czeskich, przybiera coraz szer
sze rozmiary i grozi przemianą w1 streik 
ie:neralny. 

Urzędnicy wszystkich do Wiednia pro 
\Vaidzących linij kolejowych uchwalili na 
ogólnem zebraniu rezolncyęr, w której dai· 
maga1ą się podwyższenia placy o 20 pro
cent i powszechnego równego prawa wy
borczego. 

Centrowi giermanizatorzy w sutannie cie
szą się pomocą władz! 

Ze Starogardu donoszą, że dwóch ro
botników, pracujących na ikolei, zwolnione 
z p-racy dla tego, że nie' chcieH swych dzie 
ci pnselać na niemiecką nau'kę przygoto
waiw.czą <llo Sakramentów św. 

Telegramy4 
P e t e r s b u r g. ·W iedług nie po,.; 

twłerdzonych dotąd wiadomości rozegrała 
się w l(ronstacie w nocy z 8- na 9-tego za
cięta watka. Piechota strzelała, nawet dzia
ła maszynowe miały być w robocie. Mia
sto stoi w płomieniach, mieszkańcy ratują 
się ucieczką. Połączenie1 telegraficzne i 
telefoniczne z Petersburgiem jest przerwa-
ne. 

W a r s z a w a. Pod Nowomińskiem 
linii Warszawa-Brześć Litewski wykoleił 
się pociąg towarowy, z powodu uszkodze
nia relsów. Nadkonduktor został zabitY1 
dwie osoby odniosły obrażenia, 6 wago
nów zostało zdruzgotanych. Dyrekcya 
wysłała ów pociąg wbrew woli komitetu 
strejkowego. 

.E i s e n a c h. W wyborach uzupeł
niających do parlamentu niemieckiego nie 
otrzymał ani jeden kandydat absolutnej wię 
kszości. Odbędą się zatem wybory ści~ 
ślejsze pomiędzy socyalistą Leberem a 
kandydatem niemieck.o-socyalnym Scha
ckiem. 

Nap•śó na Polaków 
w Westfalii. 

Piszą nam: 
Na zebraniu w Po·znaniu, na którem 

założono „Straż" przyjęto slusznie czy 
niesluszmie zasadę, że redaktorzy nie mają 
należeć do zarządu, aby w ten sposób uni
knąć wspófzawodnictwa pomiędzy po
szczególnemi wyda1w1nictwami i redakcya
mi. Pan Kościelski przecież, chociaż wy
raźnie, , jako przewo'dniczący zebrania, 
prz.yswoil siobie tę zasadę, zaproponowal 
na członka zarządu wydaiwcę ,,Dzienniki 
Berlińskiego" p. I(amlai R1osego. Wobec 
tego że wśród <tbecnych trudno bylo wy;
szuk1ać dostateczną liczbę kandydiatów do 
zarządu, którzyby wybór przyjąć chci_eli, 
zgodzqno się na propozycyę p. Kościel
skiego. 

Kiedy niedawno w pewnem kółku za
pytywano, dlaczego p. l(o'ścielski powołał 
so:bie do boku p. Karola Rose.go, który 
znaczną część r.o.ku spędza za1 K:ordonem! 
gdzie ma rozlegle przedsiębiorstwa a w 
Berlinie a raczej w swej wili we Friede
nau pod Berlinem mieszka tylko o tyle, o 
ile na to pozwaladą, interesy zako«fonowei1 

ta!k ktoś odpowiedzial: Między p. Józefom 
Kościelskim i panem Karolem Rosem za
chodlzi wielkie Podobieństwo. I jeden i 
drugi zaw<lzięcza główną część znaczooia 
swojemu worknwi, w.obce którego korzy 
się 1niejeden majzaciętszy przeciwnik poli
tyczny. Taniec wobec milionów Blocha i 
Sefera baszy przybierający w Poznaniu 
potworne rozmiary, J)Jr\vitarza się w Ber
linie w miniaturze wobec kroci zaikordono~ 
wegr0 procederzy,gty. 

Polacy \.\" Westfalii nic nauczyli sic; 
klaniać złotemu ciele.owi i dla tego, uzrna
jąc potrzebę istznieniai w kraju takiej insty„ 
tucyi, jaką ma być .,,Straż", nie mogą siQ 
zapalać do tQ\varzystwa prowadz~nego 
przez „po polsku mówiąceg'° Prusaka" 
który swego czasu oglosil publicznie, że 
Polacy obowiązani dać państwu wszyst
:rn, co ono uważa za potrzebne dla swego 
bytu. Z tern wszystkicm Piolacy w West
falii i Nadrenii nie z.ajęli wobec „Straiy" 
staoowiska nieprzychylnego, . lecz przeci
"\\1nie na wiecu w Wamne uchwalili rezolu~ 
cyę, bardzo dla ,.Straży" życzliwą, w prze 
konaniu, że wydr0będzie ona się z czasem 
z pod wplywó\.°V( takich polityków, jakim 
Jest P. K.ościel~ki i postaiwi .nai czele męża 
poważnego r,1Jwmem i charakterem a nie 
kieszenią. 

Mimo to p. Karol Rose, który nie wie
dzieć jakiem prawem chce uchodzić za 
przedstawiciela polskiego wychodźtwa' w 
Niemczech. skladającego się, przewa~nie 
7. robotników i rzemieślników ,napad.I w 
niedzielę na wiecu „Straży" w Berlinie w 
niegodziwy sposób nai PoJaków w Wcstfa 
Iii i rzuca na nich r0szczerstwo, jakoby 
przyjęli ,.,Straż" niechętnie dla tego, .,.e 
„powstała w kraju a nie na obczyźnie _i 

z innych, godnych potQpienia pobudek". 
Na tak 111iegodziwy a mczem nie uzasa 

dniony zarzut mógl się tylko zdobyć ge
\>Zefciarz w rodzaju p. Karola Roseg-0, któ 
remu się .zdaje, że jego krocie uprawn~aią 
go d<> znieważania r·oboczego ludu po1Jskie 
go w Westfalii. 

P:an Rose wola z patosem, że Polacy 
\V Berlinie i Brandenburgii nie powinni na 
śladov..rać przykładu Westfalii. Na to 
odpo-wiadam: Nie myślę uchybiać na
szym Rodaikom w Berlinie i Bratndenbur· 
gii, bo są t::> dzielni lu<lzie i dobrzy Polacy, 
ale wielka szkoda, że zbyt się oglądają 
nal wielimożinych i jaśnie wielmożnych i 
dla tego nie mogą stanąć na wlasnych no„ 
gach. Odyrby więcej polegali na wfaS111ych 
silaich, jak to czyinią Polacy w Westfalii i 
Nadrenii„ nie byliby czekali, aż „Straż" si~ 
nimi zaopiekujei. 

Gzem „Straż" dopiero ma być, tern: 
.,Związek Polaków" z siedzibą w Bochum 
jest dLa Westfalii i Nadrenii i przyległycli 
prowincyj od lat z górą dziesięciu. Ponie
waż lud' polski na zachodzie Niemiec wie , 
czem byt i jest dla niego „Związek Pola
ków„ a nie może wiedzieć, , jiaką ,,Straż„ 

będzie i czy będzie, sk{)ro pp. I(-0ścielski~ 
Rose i towarzysze zajmą się cz em innem. 
przeto ,niech się nikt w kraju nie dziwi, Ż'ł 
w Dortmundzie, gdzie „Związek Pol::i„ 
ków" grzeba·ć dhciano w asystencyi przy. 
sianego z Poznaniet urzędnika „Straży" . 
odezwały się gromkie protesty. 

Kraj może wychodźtwu imp-onować 
tylko oświatą, której lud \flasz tak jest spra 
gniony. Jeżeli przecież w kraju kola. 
ch·wilov,·o najwięcej wpływowe ~e>zwala-

ją się olśniewać połyskowi skarbów po„ 
chodzenia egipsko-·palestyńskiego, jeżeli 
llla dobitkę te skarby świadomie starają sic 
nietylko wywierać wplyw rua nasze życie 
publiczne, lecz dopuszczają się poniekąd 
aiawet teroryzmu czyli przymusu, to op6r 
wyctiod:źtwa wobec podobnych usilowaa 
jest zasługą obywatelską. Polacy w 
Westfalii i Nadrenii \.viedzą bardzo <lQ
brze, że są tacy, którzy chcieliby ich sa„ 
modzie.LnQść zgnieść śr<Xi.kaimi kapitalisty
cznymi. 

Mme szczęśliwy dziedzic gdzie~ndziti 
uchodzić zer Chrobrego, uprzywilejowany 
dostawca rządu carskiego za: J a,gieUe zr~-

, cziny faktor za, ŃapoJoooo, ale lud' roboczy 
polski ocenia ludzi wedilug ich rzeczyw}
stych zasitug a nie wedllug zawartości ka-
sy żela.1lnej. 

Dziękr0wać Bogu, że tak jest i prosić 
Go., żeby tak bylo zawsze i wszędzie. 

obczyźnie. -
Wiec w Duisburg-Hochfeld. 

Wier ,.Zjc<lnoczenia zaw-0<loweg1(} pol
ski.ego" <J<lbyl się w ostatnią niedziel~ ne 
sali towarzystw kato'lickich. Wiec zugait 
dh. Fr. Maflko\Vski z Wanne. Na przewD
.ctniczącegQ wiec a PO\\ ofano druha, A. Pie
trzaka. Proóokól pisa! Szlapiński, a na la
wników pow.olano drwhów M. Wilka i I. 
Wlodarczyka. Przema:wiali <lhdh. Mań~ 
kowski, Pietrzak, Sz/apiński i Oomo:rka. 

R. Szłapiński. 

Wiec w Bismark. 
W ~tiedzi<:lę dnia 5 bm. odbyl sie w Btis

mark wiec ,.Z1ednoczenfa zawodowego polskie
g:o" pod prz~w:..'X111ictwem dh. Andrzeja Ool'\Ze
lań~o/k.a. Pierwszy prremawial dh. Wojciecll 
Sosinsk1J. z ąochum. Prócz tego przemawiali 
dr.u~owi.e Mikolai Ochman z Wanne i l3arUo
i:n1:e! W1lko\".ski z Rotthausen. Mówcy wyia
sml1 obszernie wszystkie sprawy robotnicze ka 
OR"ólne:nu zadowo1erv:u wiecown'.ków. Mężami 
zaufania obrani zostali dh. t'rano"szek Itkowia.lc 
Kr.onenst.. m. 15 i dh. Frnnciszek Tomc:zak' 
W1IheJmstr. nr 165. Szczęść Boże! Drull. 

Wiec w Wiemelhausen 
z poręki „Związku Polaków w Niemczech" od-
1Jy1 s!ę dnia 5 li~topadą rb. o godz. 4~ w lokalu 
p. Kikut. dawP1ej HUJncfcld. Wiec zaga:z i 
przewodniczy! mu p. Tomasz Wojctiński z Wie
m~lhauc;e11, protokóI pisal p. Ja.n Glowacz " 
W1emelhausen. Potem udzieL:il przewodniczą
cy gfosu referentowi p. Janowi Wilkowskiemu 
z Schonnebeck. Tenże rozwodzil się o celach 
„Z":'iązku Polaków w Niemczech" i w jasnych i 
dobitnych s.lowach przedstav,11il dzialahiość 
„Zwiazku Polaków" od początku, aż do dnia 
dz :1siejszcgo. Wykazat jakie mamy krzywdy 
ze strony rządu i jakie korzyści daje nam 
„Związek Polaków". Porneważ opieka ducho
wna nie iest wystarczająca, zami 'erzaią Polacy 
wysiać devutacye do Oica św. Dalej zachecal 
aby się Polacy dei wlasnych związków i towa
rzystw 1rnrnęli. a przez to s:ebie i potomstw() 
przed p;iermanizacyą uchroni~i. Krytykowal tak
'ie mafżclistwa mieszane ~ nawolywal mlo
dzieńców. aby sobie tylko Polki za żony brali. 
Mowę povierali jeszcze panowie f gnacy 
Bu11:aiewski i Tomasz Wojoiński. Do komitetu 
dla spraw opiek•i duchownej zostali obrani: Jan 
Marciniak. Tomasz Wojciński. Jan Glowacz. 
Zak01iczono Wlec pieśnią „Wfttaj Królowa". 

· Jan Głowacz, sekretarz wieca. 

Wiec „Związku Polaków w Niemczech" ......-
Rohlin2hausen 

<Xlbyl sie w środę I listopada na sali p, Petera 
Wiec 7.a~iJ K. łfadryan, który mu też przewio~ 
dniczyt. Na 5ckretarza powo.l'al p. W. Wo1-
ciechowskicgo. a na Iawników pp. J. Wojcie
chowskie1ro i J. Katarzyńskiego. Wnec rozpo
częto . pieśnią •. Kto się w opiekę". Potem o. 
ttadryan, przewodniczący wieca, powital Ro
Jaków i oznajmił cel wreca i zarazem zachę
caJ Rodaków. aby licznie przystąpili do„Zwią· 
zku Polaków''. 

P. W. Nowak 7. Altenessen mówil o celach. 
„Zwiazkn Polaków", tak S<.'lmo przeustawil sta· 
nowi~ko tutejszych ks'.ęży n.iemieckich wobec 
nas Polaków. 

Pan Walenty Wojciechowski urzemawial Q 



'!tle!soo'\\rych st6surrkach kościelnych i oznajmi! 
2'~ ~krótkości. odbę<łą się wybory do dozoru 
kościelnego i reprezentaoeyi, wiec winni Połacy 
"'flYbr~ć z pomiedzy siebie do zarządu kościel
n~o 1 reprezent~cYi trzecią cześć, t to takich 
tylko, którzy są Polakamt i zarazem "Wliernymi 
synami Kościcla katolickiego 

, ~ t~i. spraiw1e. ~rzemawi~li jeszcze pp. J. 
l(a7.l'l'.1!'~" ·i •. J. Woic~ec~owskr., M. Nowaczyk, 
J. J. .: 11 1 ~t. Antkowiak. W końcu wYkrzy
knęi w1ecGwmcy trzykrotny toast Rodakom na 
Górnym $!ązku, którzy tak dzielniie ~ie sp-;sali, 
l><X'.zem ~mknąl przewodniczący wiec pochwa
(emem Pana Boga. 

Jeden z wiecowników. 

Przełem w Rosyi 
a prasa peters~urska. 

Prasa petersburska przybrała z dniem .C 
ltm. zgoła odmienny a dotąd w RosyJ n:ewłdzia 
llY wygląd. Liberalne dotychczas dzienniki Jak 
.-Ruś" stały się zupełnie radykalnemL W wstę-
1mym artykule składa ten dziemtłk hołd Bał
maszewowi, Kalajewowi i Sazonowowi sła
:Wiąc zabójców Slpiagina, w. księcia Sergiusza 
1 Plehweł!o jako naczelnych bojowników o w-0l-
11ość RosvJ. W innym artykule domai;ta się 
•• Ruś" natychmiastowego ustąpienia Trepowa. 
Jest bowiem zagadką, jak człowiek, który nl
~dy nf.czem więcej nie dowodził jak zwyczai
Aym s1wadronem, może teraz rozkazywać 
całemu 2arnizonowi petersburskiemu. 

•• Ruś" i inue dzienniki piszą wyraźnie że 
wszystk:e starcia ludności z rządem wynfkły 
przedewszystkiem z nieszczerości rządu ·ponie
waż ni2dy J nigdzie nie było rzeczywi~tej po
trzeby strzelania do bezbronnego ludu. Po
dobne wiadomości notują dzienniki petersbur
iikie z Moskwy, gdz:e w najbezwstydniejszy 
sposób strzelano do ludu. Prasa petersburska 
:zalicza dalej w zupełności na rachunek admi
tt!_stracył masakry żydów w J>Ołudniowo-rosyj
sk:ch miastach. 

Propaganda rewolucyjna w wojsku postę
Jltdc z niesłychaną szybkością. W ciągu osta
tnich dni dzlesięciu wpłynęło do sądu wojsko
wego w Petersburgu 92 skarg na oficerów, za 
to, że WYidaszali do żołnierzy mowy rewolu
cyjne. 

Dzienniki rosyjskie obHczyły strejkujących 
w całcm państw:e ·rohotników na siedm milio
J!ÓW lttdzi. fakt, że dzienniki zaczęły znowu 
wychodzić, świadczyłby o pewnem uspokoje
J!iu sie umysłów. Chociaż z drugiej strony n·e 
można nfedoccniać ogromnego wpływu s.tron
n~ctwa rew<thacyjneg:o, ktćre z amnestyi nje jest 
zadowolone. 

Manifest konstyt4cyjny przywitała prasa 
i;etersburska radośnie. 

„Nowoje Wrem:a" nazywa manifest „słoń
cem wolności, które wnet rozproszy mdę świ
taiącego nowego dnia" i domaga się, aby zapo
mniano iak najprędzej o okropnościach osta
tn~ch dni. W innem miejscu powiada ten dz:en 
nik o położeniu: „Wypadk1 orzeżyte1to przez 
R.osyę ósmego z rzędu przesilenia państwowe
J?:O rozeJ?;rały się z tak niesłychaną szyhkośc1ą 
i przybrały formy tak niebezpieczne, że nai~ 
umlarkowańsi ludzie stracili panowanie nad so
ha. W tern leży największe n·ebezpieczeństwo 
obecnej chwilf. Straszliwe wzburzenie wśród 
ludności czyni ja podobną do wulkanu, który w 
każdej chwili grozi wybuchem. Kto odJ?:adnie. 
do czego doidzie to wzburzen·e, skoro się cia~ 
~te do:ewa ot:wy do ognia. Obecnie w społe
czeństwie istnieją tylim dwa elementy: oorząd
f.:u i rewolucyi, tak,·że rządowi pozostaje tylko 
do wyboru cprzeć się na iednym z tych dwóch 
Rząd zyskuic zupełnie nową s'.łę moralną, wcho 
dzac w śc isły stosunek do ooinll publicznej. U
możliwia on nadowi poprowadzenie odrodzo
nej Rosyl do spokoju l zadowolenia". 

•------
Panna do łowarz.vstwa 

Powfeść Ksawere10 de Montepln. 
C z ę ś ć d r u i a. 
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(Ciąg d alszy), 

- - Ja mam cię broni6? - wyiąkrtął. 
- Gdzież miałbym znaleźć gt1os bar-

dziej przekonywający, a zarazem serce 
h :i. rdziej oddane? 

- Ależ Raul ma słuszność, ma silu
SZ'ność najzupełniejszą - odczwala się ba
ron-owa, widząc p-0mięszanie swego' sylila. 
- Nikt na świecie nie bylby w stanie le
piej bronić jak ty, sprawy twego kuzyna 
Latwo ci przyjdzie d•o1wieść, że Raul padl 
ofiarą jakiejś zemsty, i że pobudką spraw
cy zbrodni jedynie by la nienawiść„. Jeże-: 
li tak nie było, to nas chyba powi1miby o
skarżyć, wszak skaranie Raula, jako na
szego wsp-ólspaidlkobiercy, nam tylko ko
rzyśćby przyniosło . 

- Ach! mDja ckitko, moja ciotko, -
za:wQV::tt mtod'y człowiek - komuż p.odio
hna myśl przyjśćby mogła do gfo'Wy !... 

- MGgłaby z Łatwością przyjść komu
kolwiek -· Gdrzckta: pani de Garcnncs, -
a zatem dla nas zarówno jak i dla ciebie 
1>0trzeba, ażeby filip wziął tę sprawę w 
.swioje ręce : pomagał ci w wytr-0pieniu po
tw.arców i odda~ ich w rGce sędziów. ! fi
lip wahać się 1nie po\vinien. 

- J a siG nic waham moja matko! -
rzekł adwokat z żywością. - Jeże.li przed 
chwilą zdawałem się niezdccy.dowanym, to 
dla tego, że '°bawiałcm się, czy d'am radę 
takiemu za<lanin, radbym słyszeć gfos bar. 
dziej zdolny od niego, jednego z tych ksią: 

Jłendc polskJe. 
g ~ lia@odcle.lt Wmaii I ~ 

Sopot. Burmistrzem Sooot wsi.al za„ 
mianowany dotychczasowy drugi bur„ 
mistrz miasta Inowrocławia dr. Kollath. 
Oddano na- niego 12, na bumtistrza miasta 
Olsztyna Zillcha 10 gJasów. 

Z Chełmińskiej dyecezyi. 7 b. m: otrzy. 
mali kanonicZ\11ą instytucyą: ks. prob. Ale
:tander Bukowski z Działdowa na probo
stwo w Lęgu; ks. aidlm. Alfons Sobieraj
czyk z Buczkai tamże; ks. adm. Klink z 
Susza na probostwo tamże. 

- Przesiedleni zostali, ks. wikary 
Reich z Sw. Wojciecha jako administrator 
do Działdowa.i, ks. wikary Mańkowski z 
Lasina do Świekatowa i ks.. wikary W\oj
taszewski z Chmielna do Las~. 

Kwidzyn. Z Berlina donoszą, że pre
zesem rejencyi kwidzyńskiej zamiano
wano dra Schillinga, rndcę w ministerstwie 
rolnictwa. Nowy prezes rejencyjlny byt 
dalWltliej land!ratem w Lignicy; ponieważ 
swego cz.asu nie głosowa.il za ustawą ka
mt!ową, przeto stawionio go do dyspozy;
cy1. 

Toruń. Z powodu strcjku kolejowego 
w Królestwie i w Rosyi powstał tamże 
wielki brak węgli. Obecnie prziybywai co
{l.zienjnie do Torunia koleją 30-40 wago
nów węgli śląskich, które srtąd dalej dlo 
Królestwa1 wysyla się szkutami. 

Z Wiei. Kr P&znanskieco. 
W Bydgoszczy haikatyzm obmyślil 

·nowy sposób, mający zapobiedz sprzedar
ży ziemi przez niemców polakom. Oto 
państw'°' ma niemieckim właścicielom 
ziemskim udzielać pożyczek po jak najniż
szym procencie z amortyzacyą. Wlaści
ciel ziemski, który taką otrzyma p~,życzkę 1 
musi się jednak Zl()\b-Oiwiązać, że .w razie 
sprzedaży p.ozostawi państwu pierwszef1,_ 
stwo zakupna. 

Tak brzmi nowy projetkt haka.Jty. 
Nie jest to 1t1i:-c innego, tylko zakaptw

rzo'ny przymus odkupywania własności 
niemieckiej za pa1ństwowe pieniądze. -

W Zninie ·przy wyborach et() rady 
miejskiej przeipiadh Polacy w wszystkich 
1<lasach, a przyczynili się do tego gitów1nie 
żydzi. Wszędzie oni równi, wszę
dzie zaciętymi maszymi wrogami, a mimQ 
to społeczeństwo :nasze lgnie do nich. Kie
dyż zrozumiemy, że nie wolno nam popie
rać wnogów naszych? 

Gniezno. Odbywaily się tu w tych 
dniach \ViYb-Ory 4 'członków do dozioru ka
ścieinego. Kandydaci katolików ·niemiec
kich przepadli -- nasi uzyskali większość. 

Do .doz-0·ru wy•br:ani zostali pp. Woi·· 
ciech Gt.owacki, Ant()ini Ścigalski, :Edmund 
Samberger, Julian Witkowski, do rady p.a
rofialnei zaś pp. Marcin Ddbrzyko\\ ski ze:. 
Zdziechowy, Miko.taj Gairdo, Stefan Gant
kowski. Pi<:Jtr Kamiński, Andrzej Koczo'ro-
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żąt kratek sądowych, broniącego mego ku
zyna.„ lecz kiedy Raul czyni mi ten wielki 
zaszczyt, że potktada w~ mnie zaiufajnie„. 
i oddaje los swój w ręce moje.„ przyjmuję. 

- Dziękuję ci, mój kuzynie„. 
- To ja ci dziękuję, żeś mnie wybrał 

z pomiędzy wszystkich! ai z•resztą ostate
cznie, być może masz słuszność„. Przy
wiązanie moje do ciebie uczyni mnie \VY.
mownym. da mi dar przekonania! Po<lej~ 
muję się dio1wieść sądowi o' is~nieniu spisku: 
podszepnięte~o przez nienaiwiść i mające
go na wid-0ku ohydną zemstę.„ Razem 
odwiedzimy doktora Gilberta, muszę z ust 
jego posłyszeć szczegóły tego dziwneg.c 
ddkrycia ... powie mi, ao o tern wszyst'kicm 
myśli. 

- Doktór Gilbert niewątpliwie uczynj 
to wszystko : mój kuz.ynie~ - odrzekł Raul. 
Uprzedzę go o twej wizycie, bardzo będę 
szcz·ęśliwy, jak cię pozna i oceni.„ Jest
to czlowiek lnadzwyczajny. 

- A czy mówił ci o naszej kuzynce ... , 
tern dziecku tajemnicz10i wychowanem, u
krywa.n.em przed całym światem? 

- Nie. On sam nie wie, czy córka 
naszego' wuja żyje, czy też umarła„. W 
tej chwili wtaśnie z1ajęty jest poszukiwa
J1iem jej. 

- A c1y ma· przynajm\niei jakie wska-· 
zówki? 

- Żadnych, wie tylko, że dziecko u
r-0dzilo się w Oompiegne, i nic więcej. 

-- Oby mógl ją odszukać.„ Bylibyś
my bardzo S7.częś.Iiwi, moja matka i ja, 
gdyby legalna sukcesorka <:Jbjęła w posia
danie fortunę sweg•o ·o'jca, lecz nie może
my pomagać doktor-Owi Gilbertowi \V Jego 
poszukiwaniach. przedewszystkicm trzeba 
się tobą zaiąi'.:. 

wski, Jan Panert, Walenty Sptońskow·ski 
Józef Wierbiński, Ja.n Wiśniewski i Te!O; 
fil Zalewski, wszyscy z Gniezna. 

Poza.a6. W 1kasie oszczędności Baill
ku Przemysłowców w Poznaniu wplacono 
w październiku rb. 1,280,215,29 marek, a 
wypłacono 1.128,464,31 marek; w r. z. w 
październiku wpfaco'no 1,099,613,64 mare~ 
a wyplaoono 970,423,18 mairek; od 1 styc21-
ll'lia rb. wpłacono 12,468,293,08 mr., a wy<r 
płacono 10,150,561,58 mairek; stan obecny 
na 1 listopada jest: 12~431,357,56 mr., w r. 
z. bylo 9,716,613,90 marek. 

Ostrowo. Tutejszy są<l! przysięgiłych 
skaz.al g-0spodarza Walczaka.i z Chrzaina 
za zamordidwanie wymiernika Filipiaka z 
Chrzana na śmierć. Zonę Walczaka.i uwol
niOJID. Proces trwał blisko 2 tygodnie. 

Środa. P-0pelniono tutaj krwawą zbro 
<linię. Dwudziestoletni robotnik Szymań
ski, który p.omimo swej mlodości ma już 
nieslawę nooownika, pożgał nożem 70 let
niego starca Jakubowskiego taik, że biedak 
leży bez nadziei. Sz. utrzyimywal stosu
nek z córką Jakubowskiego, który się o.icu 
nie piodobal i dla tego z.akazywal to nie
ustannie córce. Ciekawe jest i to, że zbro-. 
dnia się !Odbyta w domu Jatkubowskiego. 
Szymańskiego zlCl.iQłaino. po ciężkiej walce 
przyareszto1wać. 

Poznań. 1.0 miliona rubli odebrała ja
kaś hralbinai rosyjska przed niedawnym cza 
sem z jednego z banków p•oznańskichi, w 
kt1órY1m z obawy podczas pierwszych roz
ruchów w Rnsyi pieniądze te zlożyiła. Na 
dworcu zgubila paczkę, zawierającą ten 
majątek. Zauważylai to dopiem w Skal· 
mierzycach, skąd telegrafowała do zarzą
du stacyi z. pwśbą o zarządzenie poszuki·· 
waiń za pieniędzmi i wyznaczy.la dla zna1

-

lazcy 500 rubli nagrndly. Odwrotnie donie 
siono jej,, że w J)oczekalni pierwszej kla
sy znalazł pewien pakier pieniądze. tlra
bina wyslala pew.neg•o pan.a po odebranie 
ich, któremu też bez trudności pieniądize 
oddano. Pakier, który się bairdzo na na
grodę cieszył, zrobil bardzo kwaśną minę, 
gdy mu ów pan. oświadczył, że jako oii
cyalista 1k\ofojowy nie ma naijmniejszegr. 
prawa do znaleźnego z tego powo!du O· 

wych 500 rubli wypłacić mu nie może, nad 
czeim sam bardzo ubolewa. 

l(ępno. W Skalniku szalał przed po
iłudniem p-0żer, łuna widlOc.zną by la na kil· 
ka mil wokol-0. Palily się cztery st.odo1y 
domini:alne, które sp~onęly ·doszczętnie. Z 
po-wodu olbrzymiej gorączki i wiatru plo~ 
mienia przec\h!Odziły z jednego ·budynku na 
drugi, tak iż sikawki byly bezczynne. Po
żar trwal przeszlo 10 godzin i zniszczył 
wszelkie zapasy żniwne i wietlkie zapasy 
Inu. Szkiody są olbrzymie pomimo, iż bu
dynki i inwentarz "Qyly zabezpieczone. 
PrawdJopodobnie ogiefl rozmyślnie podlo-
żo-no. 

Łobżenica. Wielkie nieszczęście sta
fol się we wsi pobliskiej. 30 letni syn. rze-

- Cóż będziemy robili? 
- Rozpoczniemy od szcze,gólowego 

zbadania1 wszystkieg•o, co się zdarzyłQ od 
śmierci 1naszego wuja, aiż do chwili, kiedy 
przyjechaleś cto Compiegne wraz z furgo,, 
nem przedsiębiorstwa plogrzebo'wego. WY
baidamy woźnicę furgonu. ·Wybadamy ró
wnież ludzi w oberży, w któreu nooowa!łeś. 

- Lecz - zauwaiżył Raul - sędzLa. 
śledczy i uż się tern wiszystkiem zajmoi
wat. 

- M'Y do tego inaczej się weźmiemy. 
powtarzając wszystko to, co' l{)iU robił ... On 
stal na stanowisku 0oskarżenia, my zaś czy
nić to będziemy z punktu widzenia obro-
1ny.„ Bądź spokojny, nie zapomnę o ni
czem, postaram się \!1awet spra·wdzić. zkąd 
po'wstaty plotki, które 1naprnwadzily sąd 
na przypuszczenie zbrndlni i aresz1towanie 
ciebie. Tym sposobem dojdziemy do -0d
kryciai potwarcy, uda się to nam niezawo
dniel, obowiązuję się formalnie! 

Raul zai ca~ą ddpowiedź ze szczerem 
·wzruszeniem ściskał rękę filipa. 

- Chwili niema d·o stracenia - rzekł 
tein ostatni. - Zaczniemy od jutra praco
walć wspólnie, a potem pojedziemy odwie
dzić doktora Gilberta. Pilno mi p-0dziękn
w:ać mu za tiQ, co' uczynił dla· ciebie, gdyż 
bez niego nic wypuszczonoby cię na wol
ność i gdyby cialo naszego wuja nie byto 
odnalezione, nie wiem, czy byloiby możli
wem wykazać 1 wo'ją niewinno·ść !. .. · 

- Ach! - zawoła1ł R aul! - żeby inie 
doktór Gilbert, bylbym zgubiony, bez ra„ 
tunku ! Jemu zawdzięczam życic, nie prze
żyłbym bowiem hańbiąceg,o· wyroku ... 

- Wdzięczność moja wyrówn.ywa 
twojej - rzekł filip z ogniem, potem diQ'
dal: - Trzeba nam często się z so'bą wi
dywać.„ Gdzie się zobaczymy? 

źnika T(untza naJechal na ~drzewo na 
sie, wóz sic; wywrócił i młOO~ 
ka znaleziono. nieżywego w rowie. 

le Sittakt „u 8łartj 
Zabrze. Na: kopa-lni „Konkordia'' 

ty zostaJ 23 letni robotnik Gdly. X 
P? tern ?;a tej samej kopalni postradat 
:•~ gór~1k Szlęzok z Mikukzyc. Nie 
shwy hczyl 37 lat wieku i byl żon 
ojce11'. czworga dzieci. - Na kopalni 
!owej Ludwiki" zaiwalił się jeden fi11 

polu wschod1nim i czterech robdt 
zostalo zasypanych. Zabity zostal 36 
g?rnik Mikolaj Owczorz ze Zaborza B 
ciec czworga dzieci. Ciężko pokalec 
~stal górnik Karol Glowa ze Zabo 
I Jan Zuherda z Pmemby. Lżej ranny 
stal górnik Bernacki. 
. . Załęże. Zywce1t11 spalony zosl.11 
1ak1 Ma.nsla. Przybyl on pijany do 
i żonę swoją wypędził z mieszkania 
czem polożyl się koło ro'zpalonego ~i 
Ody żon.a po. ja.kimś czasie wróciła 
strzegla pożar w ·domu a mężai napó

1

1 
l:onego 1be7. ducha kolo pieca. - Taki 
skutki niesz1częsnej gorza·łki ! 

Bytom. Do' „Katolika" piszą: Na 
szej kopa:Jni sztygar nie pisze sz,ychty 
żeli się ktoś .odezwie po polsku. Zarz 
wciąż mówi: Jesteśmy w Niemczec 
nie w Polsce. Nia to mu pewien ro 
powiedział: Wszyscy jemy polski 
J)olską kiełbasę, polskie mięso - na 
skiej ziemh. z której p.olscy ludzie \\ 
bywają polskie skarby. Przecież O<! 
slowic do Berlina i tlamburga jest zi 
polska i slowiańska. 

Wiadomości ze świat 
Finlandya a Rooya. 

Pinlamdya: jest wielkiem księstw 
syjs.kiem, mającem własną adnninist 
państwową i wlasne prawa . Obszar 
kraju wynosi 373.604 kwadratowych 
metrów, pomiędzy fi11ską a Botnicką 
ką morza Ba~tyckiego, a morzem Uid 
tem. Finlandya jest 5 razy większą 
licyi, ale tylkp 2 i pól miliona ma ludi 
Klimat mai lagocf.ny i wilgotny, je 
zbyt zimny na uprawę roli. Najpowa· 
szem zajęciem mieszkańców finlandyi 
spław drzewa. l(raj plaski, pelno i 
rzek, moczarów i wielkie -bogactw 
sów. Religia przewazme protesta 
(98 procent). W r. 1809 kraj tein ode 
iny ·od Szwecyi stanowi część paoństw 
syjskiego. .,, 

Otwarcie granicy dla dowozu mię 
Dro·żyzną mięsru zajmowało się 

skie ministerst.wK> stanu. Podobno z 
się na to, że stopniowo wpuszcz.ać 
coraz więcej niemgaciz.ny z · Króle 
Polskiego i Rosyi d<J Prus. 

Wbrew poWYższej wiadomości 

- Tutaj mój kuzynie, jeżeli ciotk 
zwalia„. - rzekl pain de Challins ·z z 
ścią, myśląc o Ga.bryeli. 

-·- Niety1kl0 pozwalam - od.rzeki 
rooowa - lecz liczę ina to, że będzie, 
dal z nami... Zapewne przed ko. 
twych klopo'tów nie będ'ziesz miesik 
pal.ac u na ulicy Garainciere? 

- Nie mylisz się moja ciotko„. 
nająłem mały a,partamelncik na parter 
dnego diomu na ulicy Sainit-Domini 
Przyjmuję z cakgo serca.i twoje zapr 
1nie, moja kochana ciotko. 

1-- Wyho'rnie - rzeklł filip - b 
my się widywać tutaj u mojej matki. .. 
jeszcze słowo -- Dając ci wolność. 
czasową, czy QZn.aiczyli ci jaki terrm 
dziala1nia ! złożenia dowoidówi niewin 

·- z~ctnego ... śledztwo prowadzi 
dalszym ciągu „. ' 

- Bardz-o: dobrze, zoba.czę się 
dzią Galticr. PewnaJ myśl, która 
wydaje dobrą, lecz która, chciałbym. 
by doj rzaita. zanim ci o niej ppwietn. 
szla mi do glowy... No, a teraz kUZ 

czy idziesz d0 swego mieszkania n.a 
Saint-Dominique? 

-Tak. 
- .Jeśli dhcesz, pójdziemy r~~rn 

także chciatbym wcześniej wróctc di 
mu i myśleć o twojej sprawie„. 

Kuzy no'w ie opuścili <lłJm barorio\' 
Garenncs, po.żegnali się na tr-0tuarze 
Madame i każdy udał się w stronę s 

mieszkania. 
Raul czuł się bardzo uspokoion. 
Zda wato mu sięi że miał jeden d< 

. ·więcej ni esprawiedliwości sądtt 
Dilberta OC do Filipa1 i pani de oare 

( Ci~g da~szy nastą,t). 



91?· ZY "WYborach do- rP.4f mieJsk~ 
"nifi"'-·.„ ff.\o '· J> Hberalna •:ttrotWtt1atta •t ~1~-f-'tallii1"ł•:'!181tłlłl*8illiil\1!rJ 
ra zd~la§li ~ów; cęn ~340. Polaey 

. l25 t:L>Sów. 
W łt1łlsterłiausen przy WYborach do ra<bl 

onimieJ wyzyskali Polacy PrąckOIWiaik i Bla-
:UJ'k tyle "ilosów, że odb~ a· 13 b bor 
śc'iś!ejsze m(ędizy nimi a Z' cen rowaa . • ko.-o: 
ws~y Polacy sta.wią się na wybory, to Po
lacy: odli~eś~ mogą Z'\Vycf.estw~ 

Wiee,e .Związ).tu Poma<ów" i 1.ZJedno
czenia: zti . pot!' baibędą się 12 b. m. w 
znaezti.ef liczbie'\ ~wracamy ~ą nie uw.ąge 
Rodaków i spodziewamYi sie, it wiece cie
sz~ się będą i~ym ucbialem 

Ewłng. Rodaków z kopalni ,;Minister 
·StfJD" · J,:la:rd~berg" pros~ aby w 
prz~ą, ied.Ziele (12 bm.) o g~. 1174' 
pł"ZJtiłU ię. na wiec „Ziedp. ZaJW. poi." 
do ~a1u . lod'f, gdzie zosłlah~ sta1W1e.L 
ni kandydaci dl() wydziałów robotniczych, 
Rodacy .z E:win~ i l.:.indenh-0rst winni się 
liciin-ie zebrać A. • 

B r e m L Z powodu załar1u o płace za
lke)kowaU tutejsi robotnicy węzłowi. 

W a r s z a w a. We wszystkich teakach 
~rałe kapele od kłlku dał hydla narodOWf ptzed 
roQOCzęclem przedstawienia. Wszyscy ucze
stalcy I w:dzowle w teatrże śpiewają gol włel
ld• sapałem. Si;l&'w piolsttefiO narodowego 
llY•au brł w Królestwie i w ziemiach zabra-
~- ~acyf zaltroalony. 

Nermołny b:er; tycia we Warszawie I w 
so..owł~kłln obwodzie przemysłowym dotąd 
lde 1t0'ńóćłl. 

M'e.dyolan. W poniedziałek, dnta 6 
bm. wyst.aiwiono Po raz pierwszy „Halkę' 
!Monius~i w Med'yolanie w „Teatro Liri„ 
oo'* z bardm wielkiem powodzeniem. 

W Johanageorgeustadt spadł śnieg, który 
-pokrył rna pół metra wysoko pdla. Biedni 
\rolnicy musieli, chcąc wykopać swoje kai.ta 
mfle, śni usunąć i zmarzłą ziemię J'1<1Zbi„ 
iać, ai na pnie sprzęt swój na sainiach po„ 
włezli do dt()tmu. Tu· niew1ttpliwie -(lz" 
-~~! -· W południowych Ni 
~ k klem długich des~ó 
.(ł~ mrozu bartlzo wiele jaskółek. 
lłl). w ~mberdzei, w Bawaryi, spa 
te ptaszki nieraz tuźinarni 111ieżywe z da
dhów na ziemie. 

Ostatnie władomolcł. 
Czy Polska pod Moskalem 

o t r z y ma sam o rząd? 
W ars z a w a. Do „Lokal.Anz." de· 

peszu)ą: W. )szych kolach oblega po-
-cłoska, że n edł rozkaz, by Polsce u-
dzielono bezzwłocznie taki samorząd, laki 
otrzyma-Fłnlandya. 

N o w e r o z r u c h y -w- ę.e te rs„ 
bur1u. 

P e t e r s b u r g. Szturmowano tuta) 
arsenał marynarki. Pomiędzy zabitymi 
znalduJe się dziesięciu oficerów 11181)'narkl. 
W kilku częściach miasta wybuchł poiar. 

H a m b u r g. Według doniesienia z 
~dela)de zatonął żaglowiec angielski „Loch 

cher'. Utonęl6 30-tu marynarzy I 
pasaterów. 

Cze~ PMkieJ .PfełnU 
~zanownych pr~esów lub ich zastęl?cl'>w 

kól śpiewackich, bior.ą,~}'.l udzrat w Jatbs.ftn 
~~ie kól śpiewackich. zaprasza się nhłie:l
Si w celu 'błi'Zsz~ ała sprll. do-
~cych zjazd11y na zebr~'"ę, k~re się odr~
dzle 12 bm. w domu -cz~i Dlolick;ieJ., ni. 
Nowa (Neustr.) w Heme o gói:lzi. ~~Pó pl)f, Przy 
bycie wszystkich przedstaiwideU kól śpiewa
cki.eh konieczne. 12) 

Koło śtlfłwu „Cecyua• w Herne. 

Towarzvstwo św. WoJcCecha w Bllcęa 
donosi swym cżlonkom oraz ws~ystkim fclaa
kom, iż zebranie ~ stę dol11 12 Jiątppa4a 
JjO poil. o godz. ~:C. A po zebraniu Od~1e się 
zabąwa towarzystwa naszego, na którą zapra
sza .się wszystkk:fi c7Jooków oraz l~odaków z 
Raukau i okohcy. Wstępne dl\\ r1.fonk~w ~O 
fen, dla gości 50 fen„ ai przy kas;'} i~ fm, Ktc.~ 
by z gości miał: ch~ć d~ Się ;tu naszego grnra 
wpisać, nLech przybędzie- na tebr<rne.. ) jak 
nantcznieJszy udział: tak w zeimm:1 iak w 1.: -
baiwie prosi Zariąd. :. : J 

„Sokół" w Liit&endl)ftmw1d. 
Zwyczajne zebranie odb~dz·i'e si~ dnia 12 

bm. o godz. ~ l' . r1a sah r> Buschkampa. 
UY..ają• W te!e. dnia J;> listopada u-

rqdzamy ~Wictema J)oląc?X>OO z tańcmn. P°"" 
Gzątek -o godz. '5 po pal. Liczny udział w te-
11r · i wieczormcy pożądany. Goście miie 

i. C1olem! St. Karolcz9 , pr1ew.(l) 

Tow • .ghnn. „sotjr• w Hcru }, 
'.$złe ~ebranie odbędzie sie w meJz1eł~ 

o godz. ~4 J>klo pol. w domu ezela-
1.ei. ul. Nowa. Na porządku dz:ien

wyklad i inne ważne sprawy. Uprasza 
się wszystkich druhów o przybycie. Goście 
mille widziani. Czolem! Wydział. l2) 

l(oło śpiewu „OWłazda Jedności" w Oetsen-
kłrchen-Błsmarck 

donosi swym czlonlforn iz · miesięczne zebranie 
odbęd.zie się w niedzie 2 bm. o godz. ~4 po 
J)Oludn.:io. O H<:'Zny u uprMm. 
(1) Zarząd. 

Baczao~ druhowie z Wetter I Herdecke. 
NinteJszem doooszę iacuyim muhom z 

Wetter i Herdecke, it zebratlłe iade odbę zie 
si~ w niedzielę, dnia 12. l~stopada godz. 2 do 
3 po poludniu. Proszę zacny~ ~ ów o pun-
ktualne stawienhl si'ę, bo e>-g~ mamy pol; 
skie nabożeństwa; Zebratnet ć sle musi, 
poniew~ mamy bardlz'O wdn s a'WY do z~-
latwJenia. Zebranie odbędt;ie · ćwi„ 
czeń.. Czoleml ydzlał. 

Towarzystwo ś: h' w Hochlartnatk 
donosi uprzeJrnie . człbnkom, i~ 'Jllie-
dzielę dnia 12 b m. -Odbędzie się miesięczne ze
bran'le o godz 4 pó pot. O trczny udiial apra
s,za sle .członków, J>Qmewa.ż iest ostatnie zebra-
nie w -smrym ro1m Zat14d. 

Uwaga: Czlonkowii:e zarządu winnt się stjt-
w:ć punktualnie C> godz. 3. (1\ 

• W. OkQałeWskł, seRr. 

Towar~. Iw. franclSzka ser. w och.·1lolstecle 
bosi &WYm czlonlmm, ~ w niedziele 12 i:· 

topada po por. o gddz. 4 u p. Jllł'Bl Walburga 
odbedzle ste kwartalne i>OS\edunłe. Pomewd 
przyjda ważne spraiwy pod obraidy: lako prze
czytanie sprawozdania z zabaiwy z dnia 10 
)TI'ześn;a i obrady DOIW~go zarządu, przeto U• 
p aszamy cd..>nk6tw naszego tMvarzysłwa otaz 
góścl .z Boch.-Hofstede, ażeby Jak nafW'iekszy 
udział wzięli w posiedzeniu. CzłonkaW.t(e I 
gbście miłe widziani'. Zarząd. 

Towarzystwo ałmn. „Sok61" w Derne. 
Miesięczne zebranie Tow. $'0imn. ,Sokór' w 

Derne odbędz.~e się w niedizielę 12 bm. o godz. 
3 po pol. w lokalu p. Schoek'a w Hofstede. 
Szan. Druhów prosi o liczne i punktuatne pr.zr-
bycie Wydział. 

Bacmość ! Szan. Wydzial prosimy, aby 
pr0ybyl godzi1J1ę predzej. Czolem ł (2J 

Wydżfał. 

Towarzystwo „Jedność" w tmuadzle 
dale do wiadomości swym członkom, łt przy· 
szle zebraJłle odbędzie się w niedzielę dnia 12 
lislbpa'Cla w tókalu p. 'V05Sa o godz. 5 ~ ~· 
Poniewa:t mamy watną spraw~ do omówłema), 
przeto o liczny udz1al prosł Zartlłd. (1 

Holsterhausen! 
W przyszły poo:eddałek, dnia l3 listopada 

odbęda sfę ścłśteJsze wybory mJędzy Polskimi 
lrand:vdatamł Błaszvldem I Pr•ckowlaldem • 
dwoma nremcamł. OboWIQzi.iem naszy:m dolo
tyd stara~ aby kandydatom naszym zapewale 
zwycięstwo. Asr;łtuJmy. aby Pokaza~ te VI 
Holsterhausen Jest tak duło Polakdiw te z nimi 
I czvć się trzeba. Odmawiano nna salę. a my 
ookazalMmv. że mimo _ pmtemv zwycięł.ać. 
W PONIEDZIAl.EK. 13 USTOPADA, SPIE· 

szcre NA WYBORY! 

BACZNOSC RODACY! 
W Bismarcku wybory kośdelne sie odbę

dą 14 i 15 listopada rano od 10 do 12 przed P°"" 
lu.dniem 1 od a do 7 w:ieczorem. Do zarządu 
kościelnego jest kandydatem p. Jan. Zy:ł>er a do 
reptezer.tac r kościełnej trzech todak6W: 
1. Franciszek Niedzielski. 2. Leon SkrZYJ>ek. 3. 
Andrzej Oor1elańczyk. Prarwo glosu ma każdy 
który skończyl 21 rok i rok mieszka w parafdł 
Rodacy! Wetc!e wszyscy ud?Jial w WYboracb 
aby na8'ZY111 kandydatom zapewnić zwYClęsWlo. 

WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W RĘ 
LINOHAUSEN 

-Odbędą sie bieżącym miesiącu, dniach 19 
i 20 r tlopada. Do WYhorów fest uprawn1ony 
kto -akońcn-1 25 rok życia rok w. fte mlcłef
sCO'Wości zamieszkuje ł nie ~ra wspa.r a 
iako ubogi. Pobior-1ący .._ty takte upra
wmeni do S(loSO anta. 

Zebranie orzedwYborcze B r u c b u 
dia 3 klasy wyb()rców. -odbedzie się w niedziele, 
dnia 12 bm. o S(odt p6l do 12 w poludnic na sali 
p. tuchema. a tern zebraniu becizie kandydat 
postawiony n1echai kddy WYborca posp:esrcy 
na łb zebra me! 

Kolo łolewadde „Zgoda" w Wlttłm 
zasyła 'Swemu szanownemu czlonkowi 

MA.CJEIOWI CZAPRACKIEMU 
oraz Jego <k>qonnef towarzyszce fyciai, 

MARANNIE OORSKIEJ 
w dniu ich ślubu 11 listopada naJserdeczuieJs,; 
iYczenła. Niechaj żyje ~ mło.ia przy dff„ 
słeJszem ich obrzędzie. ara. nltłoś~. jedm ś~ 
zgoda. niecha.J u was będzie„ Nie.:n w dosta· 
tek los bogaty mlodej parze zawsze sfuty. 
N'ecb wam tycie stroi w kwiaty ).yć _p<>Z!\VOI 
Jak naidlutef. Zarz1td. (1 

M• 

P-OWłnszOtWanie na dzień 1ł listopada dla 
o 'ca naszego 

J MARCINA NAWROT.\ 
w Michalowie. D d~ 'W nocv o ~1111>.:-y przy
szedl ktoś i o'1udzcJ nas. te1 zah?ys n i 1a
ttrztnial'o :i r. : s·e tet p.rf. {l'>JNlliłl l. że to 
jest mak z meba, ~c <JJłianv :iicte pr.
winszować trzeba. Wiec w a ze progi wstę
puJemy, zdrowia. szczęścia wam lYCZ 'tnY. Zy
Qla do sto łat dlQłUo og~aweflstwa n0a 
~ego. Laski i dqt chleba. Bedziemv Bo~a 
proeit ile starczy tł ab nam kochany Oj""' 
dluio fyl. Abyś ine dO'i.nal żadnej trwogi 
abń się dost8l w ni progi. Ażebyście osie 
dli na niebios tronie przy waszym świętym Pa„ 
tronie.. Tego 'W8111 jyczą wasi was kochaiąey 
synoWie wYkrzykulą po 99999 razy: OJclet: 
nasz mech tvJe a:! się echo z Heeren d'o M cha
lowa ót'łbłJe! P. N. ST. N. (90) 

. MARCINOM 
najserdeczniejsze tyczen·a, zdrowia .~tMSm~ 
pomyślności I blogoslawieństwa Bo 
krzykoJe im 2 obczyzny w 0Jczy211 
świat trzykrotny, a grzniotny -~r$.W' 



No'ft'OŚĆ ! Nowo'ć ! 

Spec walny skład .i•j i 1Dasla 
· Clica Mo. towa 11. BOCHUM, Briickstr 11. 

----w pobliżu firmy Gebriider Buhm. ====-
Nial · .i~ze• zwracam S21aa. moim dhi<'rcom a Bochum i ckolioy uwag~, że w pi•tek 10 

liat<>pa 111. ot'(torayłem fili~ pr&) ulicy BołlcL.iitr. 12 w Borhum. 
• · ,Jak WilQl,.9 • aźd6 jłłje 'badam prz.ed 1przedsJI\ pr1y ptirno1y OIObnece [•TZJl'Bl\tłll. dla-

ie~ ni. kaiae u maie knpiene jaje m• gę gwarantować i zawue 110•~ i latem de lny do1ta.r
czyć tGwar. Ponieważ sprowadzam z n11j•ańszych źródeł, ' prz11to mOl;O u1ttaaewi6 n11jaiisae ceny 
Poleca•: Cokolwiek. natłuczone jaja tuzin tylko 60 fen. Jaja importowe 
tuzin 7~-15 fen. Jaja do picia bardzo smnczne tuzin lłO fen. Najlepsze 
jaja do iotowania tuzin l,lu mr. Stłu~one jaja. (garnek przynieść) tazin 
30 feaygów. Jlasłe natarllłae. 
rajlepsze 1,05 mr. n1tjlepsze nsasło z beczki l,15 mr. Maełoatołowe w pa.cz 
heh funtowych 1,!0 mr. Dla iprzed~.jących z <lragiej ręki piekarlly restau
ratorów tuit-j. N a życzenie przyayła. się każde zamówienie w 4i.om. 

Spee,-alny skład joj I ma8~a 
(105) (Special-Eier-Ilutter-Handlung.) 

Marlenstr. 31 Joachim Sass, Bochum lrDckstr. 11 
'r~lefon nr. 11•. Telefo• nr. 118. 

~;t;t~~~it~it~~~~~~ 

~ ~ ·····~········· ! Tew. św. Antoniege w Laar, !: '.!. Do~ mebli .• 
~ zasyła swemu SJ'Ja- ,,.. Y tliilllA 

~ft. now•emu członk•wi ł~ •:.· Goffschalk & Frank i· 
~ Marcinewi ~ 

Jakubiakowi znany jest w Esae• i dwugodaia-
• nym obwodzie u wa.zys~ich aiom-
!;;. onrn jPgo do.?.gonl\Cj towarz~zcc t • ków polskich jako dostarcn. n•j- i 
~ życia pannie ,..,, ~ 4" :t X lepsr..e meble, „. ~gnisk, pościeli i 
;t Maryannie Czaprackiej it •• całych wybraw i: npra!n„ a.by 

Księgarnia polska Habinghorst 
poleca w bardzo wielkłm wyborze 

l(SIĄŻl(I DO NABOŻEŃSTW A 
i pow:eścJowe, kalendarze i wszelkie artykuły 
piśmienne i papierowe. Ogromny wybór 

TOW ARÓW GALANTERYJNYCH 
harmonik do rozciągania od _najtańszych do naj
droższych. Jako specyalność polecam olbrzy
mf wybór odleżałych tylko polskich 

CYGAR I PAPIEROSÓW 
i wszelkiego rodzaju tytoni. 

NA GWIAZDl(Ę TOWARZYSTWOM POL· 
SKIM 

J>Olecam na oodarunkł dla dzieci wszelklego ro
dzaju małe ksJąieczki do nabożeństwa, elemen· 
tarze. tigurki, krzyże. różańce i 

OZDOBY NA CHOINl(Ę (drzewka) 
bardzo piękne a tan:e. Towarzystwom zama
wiającym towary wysyłam franko. 

Dostawiam oznaki i pamiątki wszełkłezo . 
rodzaju. Polskim przemysłowcom I towarzy. 
stw()m polecam wszelkie książki, jako to: ko
piały, ~łówne książki, kasowe, kontowe, do 
zapisywania członków, do protokółu itd. ltd. 

Staraniem moiem będzie, aby wszystkich 
obsłużyć tak, aby s;ę nłe mógł nikt tallć. 

Z poważaniem (103) 
- l(slęgarnia polska 

Marcin Jarczyński, Habinghorst 
ulica Biiłoiwstr. 7. 

·~······ ••••.. • 1J rzątlz9ałe • 
: składu kolonialnego: • 
A. 1 n1Ał, 1 luiamal•a 2 w11taw:ri w ebe • 
'1:P niemr.I •owe, • pow «11 ~niaiocia t.:aie • 
• aa 1praed.ai. {lC ~) • .••••.••••• „ .. 
Zegarki kieszenkowe regulatory 
A. bo dziki. 

WJ oe;;~~~ki ślubne 
ratenowskie tkulary. 
~ Rtperacye ..... ._ 

prędko, dobrze i tanio. 

H.Dalinghoff 
Zesarmlstrz. (103) Złotalk. 

MARXLOH, ulica Provinzialstr. !3. 

B•czno,6 Rodacy w Oberhausen i okolicy! 
Doaeu~ Szaao-.rnym Roi•koa i ltedaczkoa, iz z dniem izi1iejszym etwer:1ył•• 

• WARSZTAT SZEWSKI, 
w kt6rym wyk<>nywa• wszelkie obuwie •••••1 aiary, jab też w1zelkie reperae:re 

prędkt 1 akuratnie p& .enaeh umiarkewanycll. 
s"oJ DJ sw•ao 

Dlehał Skiba, Oberhausen 
uliea. Winkel1tra.sae nr. 3!1. prą ul. e telutra.ue. 4a w dniu śh19u (Il liatopada) jak :t obejrzano, jef:O wielkie • 

~ ~~~~c·~:::;t~l:;"e,~~::::ia"f~~: ;t : składy mebli, : · •• „ ••• „ •• „.~.-•• 
~ ~~J.:::~e~ •~i1c!1~z~!:i:;ń:::; i . •• • · „ ft • „ „ ft . 
fi: k1 otny oLr.zyk; Młoda para niech it Eseen, • • T I k · ł • b t • 
~ żyje, aż ~ię echo po cłiłem Laar ~ · e ul~ Graba.struse u. <sil i 6B. • q o w a s n e J r o o q. .• 
~ odbije. ZARZĄD. „ • • „ 
~;t~«'~~it~«';t;t;t;t~~ ••.•••.•••••.••••• ~ . 

• I 111111111111111111111111111 • ~:!:~i~ 0°: Z :: :: ::.r. • = Raet111o~e R@daey w ROhlłn~b1uu+e.o t = •. Żakiety od .(,so do 21 mr. •• 
- Niniejazem podaję Szanownym Itodakom z Ro' lingbausen i oholicy do -wiado- I - u b r a n i a dla c h ł o p c ó w i p a I et ot „ 
- moici, ii przeuioełem mój skład z domu przy ulicy Bochumeratr. do domu p1ay ulicy - • „ 
- JIABKT-STRASSE 6. - w nit:dośeignienie wielkim wyborze od 2,flO mr. do najwję·~ej „ 
- Poltcam mój dobrze zaopatrzony akład we wszelkie - • eleganckich. • · m towary kolonialne. towary mfosne, towary krótkie, szczotki - I I 
- do szorowania, zamiatania, do t>zyszczenia ubrania i obuwia. li • S c i ś I e st a Ie, n aj t a ń s z e c e n y. • 

Tabamo polecam poezt6wki poflikie i -..httarLi bardzo śiicrme i i11-
- nie wino j>GIS1'ie i rormaite polskie cygt.ry i papierosy. Talc!iamo nadmieniam, ił F I r m a 
- J·O!'z\dnym i rzeteloym Rodakom daje na biY,k~ 'faksamo udzielun, tak prz7 i:apla- - • • 
~ cie gotówki\ jak i L& kredyt 5 procent rabatu. - G 1 •• d B E I N 
Ulllliill Sirnnown;yct. ltorlakó~ upra.ez:m uprzt'fmie o gorliwe poparcie me,o interesu. e o r u e r . 
- W kazd-ym rHi~ polska 11&łu1•· - ' • = Antoni Adamski Riihlingbausen, =. • Oberhausen, . 
- ulica. Rynkowa 6. (tlO) , Marktstr. 6, - · ul. n:a1ktatr. or. &6 obok apteki Jlarkt-.&pothel.e. (31} • 
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ruc ausen i o o ica ! 
chce dobrze leżące gotowe ubrania i pa

letoty w razie potrzeby kupić, niech naj

pierw zważa na towary, wyłożone w ok

nach wystawnych Jakóba Rothschilda w 

Bruckhausen, ul. Albrechtstr. 31 i w Ruhr

ort, ul. Konigstr. 5. 
Wszelkie gotowe przedmioty, zostaj~ 

wykonywane według własnych wskazó

wek, aby stósowne były dla każdej figury, 

est HRM ±#'i§I 

tak, iż mą konfekcyę ledwi~ odróżnić moż
na od garderoby robionej podług miary. 
Me ceny są dla tego bezkonkurencyjnie ta
nie, że koszta utrzymania interesu są bar· 
dzo niskie, i komornego płacić qie. potrze
buję, dalej z powodu masowego zakupna 
dla mych składów. Każdy odbi~ca zosta
nie fachowo i ściśle rzetelme obsłużony. 

•\ 

Rzeczy nie noszone jeszcze chętnie zamie· 
niam. (101) 

Jakób Rothschild, 
Rnhrort, Konigstr. 5. Bru"khansen, Albrecbtstr. 3l, 

~• 
1.a ...._ nłda4 i nlftłlcn od po~ A n l o 1 l B r • J 1 k i w Bochum. - Nakładem l czaoałl:ann Wydawmctwa „ W11 rasa Potslae20" w BocriUm. 
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• co· ~ · enne pismo ludowe dla Polaków oa obczyinle, pośw1ęc 1e oświacie oraz sp~awom narodowym. politycznym i zarobko •„ 
~----...... ------~ .... ---------------..----------------..,.,.---=>O ______ ..., __________________________________________________________________________ ___ 
w~:r • odl1lli codziennie z WYidkiem dtlł poświateeŻnych 
p. · ata lcwart~lna na pocz<..'fe i. u listowych wynosi 
.1 „ 5() fen .• a z odnoszeniem do domu 1 rur. 92 fen. 
• • · •s Polski" ilłptSallJ' Jest w cenniku poeztctwym 
' ood znakiem „t. połnisch" nr. 128. 

za la.re I DJcz z111 
Za i11Seraty Jlaci się za mieJsce ~dka drobnesio ci8łtł'I 
wlos:aenia zamie&zoe;oo.e przed kisar.ata 40 fe•. iłtt 
czesto oglasza, otrzym-a rabat. - Illsty do „ Wiam.ta 
PolskleRo" należy frankować i cnać w nieh dolCrH-

ny adr~ I piSlll!lCego, Ręko,iiÓW ait; aie !IWI'AQ, 

Redakcya, ~rukarnia i Księgarnia .znaja11je SiQ w noclm•, p1·1:y uliay MahheHrlWAiH. - AdrH: „Wiarus P•l!ki", •.chu1. - Telefonu nr. 1!14. 

Red~H pel11ł".! UezQle Ulecl awo 
1dwić, czytać I Jls&ć ,. ••Isku? Nie J•at 

Po~, kt• pet.Wstwu nrem.u zaleta· 

izv~ . się pezwełł. 

W buncie marynarzy w Kronszf a dz ie bie. 
rze udział 8000 chłopa. 

Pulk dragonów wystany z Peterhofu 
przeciw zbuntowa1nym w l(ronszta;dzie 
marynarz.om podrał się im bez o~ru, drugi 
reg~me.nt z1o'stał w strasznej walce prawie 
zupdnie zniesiony. 

Wedlug innych wiado!mo1ści liczba. 
·zbuilltowanych w l(rn'nsztadzie wojsk wy,~ 
n()si 25 tys. Obaiwiają się, że wr ręce ich 
dostanie się jaki statek \V\Ojenny, na któ
rym będą bomba rdoiwiali Peterhbt 

Port Kroinsztadtu sroi WI ptomiemiacłL. 
Arsenal zupelnje spustoszO\nY1, broń zabra
na. Marynarze są WSZfYSCY uzbrojeni, 
składy są splądrowane. 

· SU!~owisko gabinetu ministeryalncgo Rou· 
vier'a zachwiane1! 

Piąikowe p-osiedzqnic parlamen.tu f rain
'UZkieg.a• miał-O' przebieg burzliwy. Rząd 
ni~ je~t pewim doitychczasowei większo;~ 
ści. 

Połączenie kolejowe z Warszawą · przy
wrócone. 

Bydgoska dyrekcyai koJej<}Wa -0głosila 
wczoraj, że ruch 1os.o'bowy .nai linii Ilowo""
Mława-Warszawa został na now10 podi~
ty . Na razie kursują tylko 2 podągi dzien~ 
nic. Ruch towarow.y zostanie podjęty pra-. 
wdo-podob,nic \V przeciągu następnych 
dwóch dni. 

Ucisk Polaków ·pod Prusakiem wzmaga 
się coraz więcej. 

Rząd pruski posądzai widocznie o chę
ci re-\v\ofocyjn.e nawet takie towarzystw.a 
polskie, ktÓre z polityką nic wspólneg·o 1nie 
mają. Gnieźnieńska.· p-olicya dlozorow~ła 
jak pisz.e „Lech''. w nied,zidę walne zebra1.1 
nie l(ólck rólniczych. Również i na ostai
tn.iem posiedZE1niu Towarzystwa Młodych 
Przemysłowców byl p.olic1yaint. Z Miłol
sławia donoszą także, że policyai zapo·wio
dziafa· regularne wizyty swoi-el na ZE'lbr~· 
niach tamtejsze.go To'\\'arzystwa Przemy
sł-owego. 

'Socyaliści znów zdradzili otwarcie robo
tników. 

Z Oómego Slązka: donoszą, ż.e na ko
paĄni ,.Deutschland" socyalistyczni 1obroń
cy i zastępcy robotników podpisali bez 
wahaniai nowy dla robotników; tak nieko
rzystny p.orźądek robO'czy. Jedyny przed 
stawicie! organizacyi polskieL bytiomskiego 
.,Związku wzajemnej pomocy" wzbraniał 
się to uczynić. 

Trepow ustąpił; następcą w. księcia Wło
dzimierza został w. książę Mikołaj Mikota- , 

je w i cz. 
.Wiad-0mYJść podaina przez nas w ze

szlym numerze o dY\misyi TreP'o.w.a. po
twierdza sie<; z.nienawidz1ony przez Jud 
Trepo\V został mianowc:my k-0mendantem 
Pałaicowym. W. książę Miko'tai Mikołaj~: 
Wicz mianowany komendantem gwardYJ 
wszystkich wojsk obw1oidu petersburskiego 
należy do najpopularniejszych czl01nków 
rod-ziny carskie.j. 

W Polsce pod Moskalem strejk panuje w 
dalszym ciągu. 

Z WarszawYi i ZagJłębia Dąbrowskie:4 

·ro•. dorn0sz<i. że kolcj8Jrze i rob'otnicy po-

stanowili strejk pr-0wadzić dalej, dopóki 
wszystkie zarządzenia wyjątkowe nie ZQ· 

staną zniesione, mia·nowicie stan Wloienny 
we Warszawie.. Do Petersburga udała się 
deputacya. z.łożona z pięciu adwokatów. 

Centrowcy postanowili zemścić się w par-
lamencie na Polakach. 

Z powodu zbliżatiąceg-0 się dnia -0t\rnr
cia parlamentu (28 bm.) obiega gazety cen 
trowe koresp.onde.ncya, w której pomię
dzy innemi wyrażono wątpliwlooć co do 
Ponownego wiyboru Polaka do biura parła.i. 
menta•rnego. Jest to zemsta za to, iż 1(01-

lo po'lskie przy głosowaniu na dotychcza1-
sowego prezydenta hr. Ballestrema oddala 
ostatnią raizą biaile kartki nie clhcąc piopief
rać człowieka, który to oświadczyl\ że 
„agitatorów polskich trzeba bić po p„.u." 
- Dotychczas zasiadał w biurze parla
mentu niemieckiego. jako sekretarz hr. 
Mielżyl1ski. 

Telegramy4 
P e1 t e r s b u r g. Pierwszy numer ga. 

zety socyalistycznei „Nowaja Żizn" został 
·skonfiskowany. Przeciw r.edaktorowi 
wniesiono skargę o ogłoszenie programu 
stronnictwa socyalistów rosyjskich. Pro
gram ten jest podobny do programu socya
listów niemieckich ułożonego w Erfurcie. 

P e t e r s b u r g. Petersburska aj. tel. 
oświadcza, że wiadomości o ponownym 
buncie marynarzy są zmyślone. W Kron
sztadzie panuje obecnie\ spokój. 

L o n d y n. Gazety angielskie zapo
wiadają na przyszły rok nadzwyczajnyc1' 
rozmiarów manewry floty angielskiej. 

Polacy na obczyźnie. 

świetne zwycięstwo Polaków w 
0

Bottro
. pie. 

Piszą nam: 
Swiettne zwycięstwo cdinieśłi'my we 

śr-0d)ę 8 bm. we wyborach do zarządu ko1-
ścielnego. Pomimo, że niektórzy z ~
śród Polaków utworzyli partyę polsk·o~ 
niemiecką zrzekając się ,na korzyść Niem
ców P,o•k><WiY krzeseł w zarządzie kościel
nym, jednakowoż Polacy zwyciężyli 39 
glosami większo'ści. Polacy ·na kapdyd:a-. 
tów1 postaiwionych przez komitet oddali 
576 glosów, podczas gdy Niemcy tylko 
302 oddali gtosów. Z ow:ych 302 g~osów 
jest co najmnie.j 200-250 gło.sów polskich, 
także, na pewno twierdz.ić można, że nie
speJn.a 100 niemców dotrzymało umowy z 
ugodowcami. Charakterystycznem także 
jest i to, że przewodniczący wyborów ks. 
prtohoszcz Belert po odczytainiu głosów 
polskich, widząc zgodne P.o'Stępo;\vanie Po 
laków, poprnsil nas, abyśmy opuścili sal~. 
abyśmy nie spostrzegli tej zdrady, którą 
niemcy względem Polaków ugodowych 
popełnili. Pew1na część wyszła z sali, po
ZkJ1stało tylk·o· 3 naszych, którz:y byli cie
kawi do'wiedzieć się, jak to ta zgoda pol
sko-.iniemiecka wyglądała. Zaczęlo się od 
czytywanie głosów, lecz już J}O o'dczyta~ 
niu 12 kartek nie możebn.em było nam dalej 
słuchać gdyż przewodniczący tak cicho 
czytał ~1ł?osy, że nie można było nic do„ 
słyszeć. Jednak już z owych 12 kartek 
byli P·olacy wykreśleni zupełnie 10 razy, 
dosłownie dziesięć razy. Z tego nasi ugo:.. 

··dowcy mogli by poznać, .na co się przyda 
z niemcami zawarta ugoda. Jeszcze jedno: 
Ks. Venekamp oświadczył przed wyborar
mi, że ma poza so'bą 60% Polakó,\1. a Po"
!acy „radykaly" tylko 15%. Przekonał 
siG, ie je.st prz,eciw111ie. Eksak. 

Wiec w Hoistede. 
W uiedz\•clę dnia 2 paźcl.zi:crnika 1905 po 

pot. o godz. 4 odbyt s1~ w ttofstede wiec 
,.Związku Po•laków w Niemczech". ZaRail wiec 
Kuncewicz, przcwodn'.czyl Józef Talarczyk, a 
.Tan Kuncewicz pisał protokół. Pierwszy za
brał g~os n. Józef Choryńskil• i mówi~ o niedoli 
Pola.ków 11.l obczyźnie. Następnie przema
wiali pµ, Teodor 'Szmaj, Ignacy Słopa, Józef 
Talarczyk i Jan Kuncewicz. Przew. Józef Ta
larczyk zako11czyt \\~lee o godz. 7 slowy „Niech 
będzie pochwalony Jezus Chrystus". 

Sekretarz wieca. 

Wiec w Langendreer 
odbyl się w niedzielę 29 zm. z poręki „Zwiąizku 
Pol." przy bardzo u·cznym nd2liale Rodaków na 
sali p. Krnppinga. Wiec za11:aił p. Fr. Wos:ck, 
na sekretarza powołano p. Lewandowskiego. 
na ławników pp. Hroplaka i Derwicha. 

P. Derwich omawia~· stosunek miejscowego 
ks. prob. do Palaków, wykazując, że grosze 
polskve byly dobre na kośc:ót, okna ltd., ale u 
równouprawnieniu Polaków w kościele dotąd 
nie pomyślano. , 

P. Drozdowski z Oberhausen zachęca! do 
wstępowania do polskich tbwarzystw, do· o
światy, :r.walczal malżeństwa mieszane, do 
skladania pieniędzy w polskich spółkach 1itd. 

P. Zmuctzif.ski z Kastropu wyka-zal krzy
wdy, .iakie nam Polakom z różnych stron się 
dzieją i nawolywal do wytrwar.iia przy sztan<la
rze narodowym. 

Na koszta podróży deputacJfi do Rzymu ze
brano 8,52 mr. 

Priemawi<Jli Jeszcze pp. P:trnwiak, Hra
plak. Do komitetu kościelnego zostali wybrani 
pp.: M::ićlrnw!ak, Pilarsk1i i Lewandowski. 

Na wi·ccn rozdawano z poręki „Związ.ku 
P.obków" liczptatnic elementarz.e. 

P. Duwich oznajm U, iż „Sokót" przenosi 
się do p. Kn:ppini.;a, dla te~o mając bHżei na 
ćwiczenia, wszyscy garnąć winni s{ę do Sokola:. 
Wiec zamknąt p Wosiek pieśnią „Serdeczna 
matko". f. W. 

Prasa zagraniczna o Polakach 
\VSPominai obecnie cor<łJZ częściej, a osta
tnie wypadki w Ros,yi kwestyi polskiej do 
dały jeszcze więcej aktualności. 

$wieżo zabrnlo glos io 1111as w artykul1;:1 
„Polacy w Prusiech" czasopismo parY.
skie ,,Le Siecle". 

Artykul wcdlug streszczenia „Dz. 
Po0n." na1wiązany jest do pogłosek o 110<

wozmwiązainym sojuszu niemiecko-austry
ackb-rosyjskim, mającym na celu pono
\V\tle skneblowanie wszelkich Qbjawów na
rodowych p-0lskich. Nie ręczymy za pra
wdziwość tej pogłoski - powiada pismo 
-, aile w1 ka·żdym razie jest rzeczą nieza
przeczoną, że między rządem pruskim ::i. 

rosyjskim oddaiwna widioczną iest zgod
nlOść w prześladowaniu narodu polskiego 
Polłacy w Prusiea'h są prześladowani bez 
ustanku, na każdym kr-oku, w życiu ro- • 
dzi1nnem i publicznem i to z .zaciekłością 
do jakiej żaden inny rząd nic jest w dzisie,i 
szych czasach zdolny. 

Korespondencye - mówi dalej ,,Le 
Siecle" - jakie. pisma zagraniczne otrzy ... 
mu·ją z tego nieszczęśliwego kraju, CZY\Ilią 
wrażenie jeszcze boleśniejsze, niż to, któ
regio się doznaje przy czytaniu listów nad
chodzących z Macedlonii. Tam w pro\Vin · 
cyach tureckich bandy przebiegające kraj, 
rabujące, podpalające, są objawem ohy· 
dnego rozbójnictwa, które dobra admini
stracya mme uśmierzyć. W Polsce _prn
skiei widok jest inny; tu prześladowanie i 
dręczenie są ow1ncem sz1owinizmu narodo
wego. 

Lago<lzimy wyraz.y artykułu zazna
czamy tylko, że dalej traktuje pismo o ko
Jonizacyi, o biciu dzieci z.a język polski, o 
zabronieniu sprzedaży pism polskich na 
dworcach, IO męczeóstwach redakt<lrów, o 
walce z Sokolami, D przechrzceniu Ino
wrocfawia, o karach wymierzanych za 
nieużywanie języka niemieckiego przy ze-. 
znawaniu sq<lo\\ em. 

Naród polski mimo to ~1ie ugina się -
kol1czy .,Siecle" - ,ale gdyby to kiedy na. 

stąpił10 i gdyby żywotność jego rządy za
borcze zatopiły1 istotnie kie<lykolwiek w 
potokach krwi, byłby ta widok ,naiokrut~ 
niejszy i najsr<YI11otnicjszy w dziejach świa 
ta cywiliwwanego . 

E SL 2!!±22± 

D• historyi gier~anizatorów 
w sut1nnie. 

11Gaz Gd." podała w ubiegłym tygo
dlniu wiadomość, iż wikary ks. Na:bakow
ski w Gdańsku wzbraniait się ochrzcić pol
skie dziec.w w polskim języku. ~wiew 
donosi pism-0 to o zajściu tern co nastę
puje: 

W sprawie wypadku z polskim 
chrztem polskieg() dzłe'cka w Gdańsku Po
zwolę S10bie podzielić się z szanownymi 
czytelnikami kilku ciekawszymi szczegó
łami, dotyczącymi głównego bohatera ca
łej tej sprawy, ks. wikarego Emila Naba-. 
kowskiego· przy kościele św. Józefa. 

Dziwn.em jest bardzo, że ks. Nabakow 
ski wzbra.nialł się oohrzcić dziecko polskie 
w polskim języku. Wl.afa on bowiem do
brze językiem polskim. Jego <>i ciec, Po
lak, J)O!::::hodzqcy od Starogar<lui. umie .aku
rat tyle po nit1miecku, ile mu potrzeba. Ma
tka jego, Polka .Kaszubka, ze szlacheckiego 
dlOmu Robakowskich ze Świecina w powie 
cie puckim, to osoba, o której możnaby 
śmiało' powiedzieć, że jGzyka niemieckiego 
używa~ chyba na lekarstwo. 0-diy zaś nim 
mówi, to i Niemiec prawowity z .trudno
ścią domyśli się swego języka. Sam 
ksiądz umie także dlobrze P<J wlsku, oo 
gdy byl na gimnazyum w Wejherowie, 
śpiewa! razem ze zruan.ą sobie rówieśnicz
ką ,,Boże coś Po'lskę", 11Z dymem poża. 
rów", „Jeszcze P„. nie zginęla" i rozmaita 
inne pieśni polskie. 

Skąd poszlo, ze ks. N. z biegiem lat 
przeoblekl się w szaty niemieckie, nie 
wiem. Sądzę, że ma specyalny i,nteres wy 
stępcwać sobie w pod!Obny sp-osób, iak po„ 
stąpił sobie z dzieckiem p. SwiniarskiegO'. 

Otrz.ymujemy. z prośbą o zamieszcze
nir, co' następuje: 

Odezwa. 
Wiec w sprawie ruchu wstrzemięźliwości 
odbędzie się w Poznaniu dnia 22. listopada 
b. r. na dużej sali Bazardwej o godzinie 7 
wieczór., (\veiście z Nowej ulicy num. 7 a). 

Porządek obrad będzie następujący: . 
1) Zagajenie. 
2) Wybór prezydyum. 
3) Wykład p. dr. P. Gantkowskiego: 

11Czy alkohol wzmaonia i p-oży
wia ?". 

4) Dyskusya nad w.ykłaidem. 
5) Wyklad1 księdza K. Nicsiol>0wskie-

go: „O kwestyi alkoholizmu. 
6) Dyskusya nad wykładam. 
7) Zakoflczenie,. 
Wszystkich, którym sprawa o'drodze

nia: narodu leżY1 na sercu proszq o liczny 
udzial: 
Ks. kanonik St. Adamski, Dr. Celichowski, 

Dr. fr. Chlapowski!, Dr. Czarnecki, 
A. Dzieciuchowicz, ks. L. Formanowicz, 
Fr. l(rzyżagórski, ks. M. Mrugf:łs, A. Nie
siolowski, ks. K. Niesio1towski, L. Posadzy, 

dr. M. Seyda. 

liemle polskie. 
Z P.r Aaehodni h Warmii ł łla:tU. 

Gdańsk. Tutejsi żydzi zibierają gorli
wie składki na swych prześladowanych 
współbraci w R<lsyi. 

Lubichowo. W nowo założonym tu
tejszym Ranku Lud1:nvym przyjmuje się o~ 



~zczędności w ka-Miy wtorek i czwartek 
i td w oznaczonych gooz•nach. 

Olsztyn. „Gazeta Olsztyńska po 
śmierci swego redaktora i wydawcy śp, 
Seweryna PienęiJnego przeszła na włar 
soość żony jego, a redakcyę objął p. Wlai
dysł~w Pieniężny. Dalsza jej egzyst~cya 
r.a :· ' i.>na. 

Gniezno. O rewizyach \V Miloslawiu 
oonosz<l, ,,Lechowi" cd następuje: Z po
~~odu zabawy Sokołów, która się przed 3 
tyg<Jdniami odbyla w parku p. I(ościelskie
go, urządziła policya we wtorek rewizye 
11 kilku -Obywateli milo'słaiwskich i to nie~ 
ty,Jko u członków zarządu tamtejszego So 
koła, ale i u osobistości poza towarzy~ 
stwem stojących. 

Z Wiei. Kr pty~sldeto. 
Pleszew, Wiec w Pleszewie {)dbyl się 

w ubiegtą . niedzielę o godz. 4 po p-0itud:niu 
Licznie zgromadzo'nych wiec{)Wników po
\Vital przewodniczący komitetu powiatowe 
~o p. dr. Kubacki. 

Po ukonstytuow.amiu się biura zabrał 
głos posel Chlapowski, który zdał sprawo 
:zdanie z czynno'ści Kola parlamentarnego. 

Śrem. PIJklaid węgla brunatnego zna
leziono na tereinie Brodnicy w głębokości 
80 metrów. Pokład te111 ma 5-6 metrów 
gruhoś~i. 

Poznań. 19-letniego studenta Wlady~ 
sla\va Pawl,owskieg.o. z Warszawy are
szt-0wa,no w maju rb., jak to sweg·D czasu 
donosiliśmy, za rzekome zdejmowanie pła 
nów poznańskich fortów. Jiak pisze „T a
ge bł." Pawi-Owski mial się przyzmać, że 
szpicgowal z polecenia· jakiegoś rt0syjskie
go agenta, lecz inie chcial wyjawić państwa 
tlla którego' plany zdejmował. Pawfowski 
stawać będzie przed są:dem rzeszy w Li
psku dnia 18 hm. 

l(ościan. Panu Władysławowi Ta
'-·zanowskiemu, posiedzicieloowi ChlOryni i 
J erki w pmv. kościaflskim, zostaly, jaik pi-

. s ze dziennik urzędowy (Amtsblatt) m. 45 
na obwód Pozinański z 7 bm. następujące 
o'bszerne pole na załnżenic k'opalni węgla 
brunatnego przez wyższy urząd gónniczy 
w ·Wrodawiu prawnie zatwierdzQne. 

1. „Crispus" na terytoryum dominial
ncm i posiadłościach gmińskich Jerki 
2188988 kw. mtr. 

2. „Nero" na posiadt1ości.ach gmiń
skich Giertacho"\va, nowegd dworu i 
Zbęch w pow. kościańskim 2188980 k\v. 
metrów. 

3. "'Chilon" na posiadlościach gmiń
skich Gierfachowa, Nowego dworu i tery
toryum dom•nialnem Lubinia w pow. ko
ściańskim 2188982 !kw. metr. 

4. „Vittelius" na p-0siad!l'°ściach g.miń
skich Lubin.ia, Nowego dworu i teryto·· 
ryum dominialnem Lubinia w IJ!OIW. ko1-

ściańskim 218895 kw. mtr. 
5. „Gulo" na pQsiadł<:1ściach gmińskich 

Mościszek (Seebriiok), ZbęQh i I(rólew-

( 

Panna cło towarJyslwa 
Powieść Ksawerego de .Mootepin. 

Ch ę H • r 11 c a. 
(84) 

(Ciag dalszy ). 

XVI. 
Filip ro'zstawszy sią z, kuzynem, zapy

tywal się, czy nie jest po<ll wpływem ja
kieg·nś snu strasznego. 

Raul tymczasowo uwol1niony, odnale
z ieniem trumny , {}balające cale rusztO\v.ru
nie tak sztucznie WZ)llicsione, intcrwencya 
nieznajomego, mianującego się doktorem 
Gilbertem, prośba Raula do niego, do fili
pa, aby się podjął jego obrony, wszystko 
1lo wydawaił<>1 mm się jakąś fikcyą wymy
·1o ną. ro mansem nieprawdiopodo'b111ym. 

A jedJnak była t'° rzeczywistość. 
RuinrJ. pięknych planów zdawała się 

zupełną. 

Czyż nic byto na to lekarslwa ? 
filip zapytywał siebie ze strasznym 

ni cpo~lrnicm. co ma cz,ynić , aby odwrócić 
ten cios nieprzewidziany, lecz na to pyta
ri ic. niepod1obna mu było znaleźć o dpa.wie
dzi. Uczuwał P·OtrzebQ zastanowienia się. 

Juli~tn Vendarne -0czckiw.a ł w domu na 
uli cy Assas p.a.wr()tu swego pana. 

filip nie uważał za potrzebn~ zwie
rzyć się przed nim, przynajmniej tego wie 
czo:ra, chociaż był on zawsze dobry do 
rady ; dh cial przedewszystkiem zebrać my 
ś li w o bec tak gnoźnego położenia. 

Po nocy bez snu praiwie m1ody adwo I 
kat wcze~nie uda! się do matki. 

Pani de Oarcunes równiez całą ,noc 
()~a z~ru~~ć ni~ mogta. i o~zekiwala z nie 
crcrphwoscią tei rainne1 wizyty. 

Kie.dy ozna}miOlno jej Filipa, szybko 

szczyźnie Mośdszek (Domane Se.ebrtick) 
w pow. kościańskim 2188993 kw. mtr. 

6. ,,Acte" na teryotyu.m Dom. Zbęch, 
Lubinia i posiadłościach gimińskich Zbęch 
i Bieżynia w pow. l(ościańskim 2188969 
nitr. O ile doszly 1na-s pewne wiadomości, 
dodaje „Gaz. Pol.", pola te nie stanowią 
nawet trzeciej części obszaru, na którym 
szukal brunatnego . węgla p. Wladyslaw 
Taczaoowski. Doczekamy się bezwątpi~ 
nia dlalszych zapisów na rzecz p. Taiczan0-
wskiego. 

Ze S!~a tąl Starej P.W„ 
Gliwice. Strasziny obraz nędzy przed

stawił się słuchaczom, 'którzy przysłuchi
wali się mzprawom sądowym w Gliwi
cach, skierowanym przcciWi oskarżonemu 
o obrazę policya.nta Józefowi Doktorowi . 
z Nowcjwsi. · 

Oska:rżony liczy 73 lat życia i )est zu
petnie niezdblny do pracy. W trzech woj. 
inach bil się za Prusa.ków, to jest w Danii, 
Austryi i Francyi - a: teraz ima stare lcita 
nie dostanie nic, chociaż pracować nie 
może. Aby sobie we więzieniu zape\vnić 
dach nad gfową i jakie takie utrzymanie 
obraził policyainta. · 

Przed sądem zastępca prokuratora 
żądal dla oskarżop1ego miesiąc więzienia~ 
a wtedy sta·rzcc -0dezwał się w te st.owa: 
To jest bardZQ za mato, proszę °' 6 miesię
cy więzienia; będzie to chleb łaskawy dla 
mnie, a jeślibym umarł, to przynajmniej 
na koszt więzienia będ~ po.grzebany„ 

Sąd! jednakże nie z~odlzil się naJ tę 
prośbę i {)Skarżony bardzo żafowat gdy 
sędzia zial\vyrok-0wał tylko tydzień więzie
nia i zaznaczył, że więzienie nie jest przy 
tuliskiem dla ubogich. 

Do powyższegio1 -0brazu nie poitrzebu
jemy nic dodawać , b-0 mówi ,on sam za 
siebie dosyć wymownie. 

Lipiny. Aresztowano tutaj robotnika 
P.ojcika pod zarzutem kłus-0wnictwa. Podi
czais rewizyi, Jaką w jego· pomieszkaniu u
rządZ!ono1, znaleziono broń palną i naboje, 
Fojcikowi zarz.uca .ią także, że strzelil do 
jakiegoś mężczyzny. 

Wielki Chełm. Od! dłuższego czaiSu 
inż. jakaś szajka złodziejska niepokoiła tu
tejszą ok()licę. Policya dt.ug,o śledziła za 
z.llodzieiami, lecz z.awsze napró~no. W 
tych dniach udało jej się nareszcie' przy„ 
chwycić dwóch głównych hersztów tej 
bandly i od'Sta\Yić ich do więzienia. 

Moszczenica. Domniemanego mor-
dercę nieszczęśliwej Oślizlainki wypu.
szczono już na wolność. Nafomiast uwi~-
2i10no innego mężczyznę, poch()dzącego z 
Radlina, który jest prawdopodobnie jei 
mordercą. 

Mysłowice. Sąd mysłowicki skazat. 
w zeszly wtorek posla I(orfaintego na 30 
marek kary zai to, że przed przesz.to dwo
ma lafami przed wyborami miał urządzić, 

E 

pobiegła naprzeciw iniego i zaprowadziła 
go do swego pokoju, którego. drzwd na 
klucz zamknęła, aby uchmnić się od nie
sp!Odziewanego. wejścia kogokolwiek
bądź. 

- I cóż? - zapytała syna, chwytając 
go za ręce. - Co myślisz o tern, oo się 
dzieje? Wszak wszystko nie jest jeszcu 
stracoi!'le? 

- Nie -· odrzekł filip. 
- A więc jeszcze nie tracisz odwagi? 
- · Wczor;aj wychodząc ztąd, czułem 

się calkiem upadlym na duchu, przyznaję. 
Tak jak i ty, moja matko,, wszystko, uwa
żałem zai strac<>ne. Lecz później dlug;o i 
głęboko się zastan.1\'.' iaJem i usp-okoiłeirn 
się. 

- I na czemżc opierasz tw1oją nadzie-
ję? 

- Na atucie, który pozostaje jesz.cze 
''' naszych rękach p<Jmimo ogólnego zawa 
Jonia się całej budowy i który d!ostaitecz
nym będzie do wygrania partyi... Maimy 
w rękach córkę mego wuja, jedyną sukce. 
sorkę jego majątku, a zatem jesteśmy za
wsze panami pofożenia„. Trzeba, ażeby 
przed upływem miesiąca Gabryela została 
moją żoną. 

- Ależ \Vszakże tak źle przyjęła pier
w sze twoje oświadczenia. 

- Cóż to szkodzi, następne przyjmie 
lepiej. 

- J cżeli jednak (Jdmówi st.ainowczo 
oddania ci swej ręki? 

- Nie odmówi. 
- Należy wszystko przewidzieć; co 

uczynisz w takim razie? 
-· Nie mnżna zrobić jajecznicy bez 

stłuczenia jajek, 'moja matko - odrzekł try 
wialnie Filip. - Za dralek·o zaszliśmy, aiby1 
się cofać„. Usunę przeszkodę„. 

- - Jakim sposa.bcrn? 

zebranie przedwyborcze w1 Brzezi-nce w 
mieszkaniu p. Winzera, ai nie zamełdowa~ 
go na policyi. 

Z i&aTch dziela!o Polaki 
GalJcya a reforma ustawy wyborczej w Au

stryL 
W '?raktyce, piszą. z W:i:ednia do „Sl. p." 

zwole.nmcy pokrzywdzenia Oalicyi na punkdc 
t?.?Jdz1alu mandatów muszą się liczyć z oporem 
me t~l~o Kola Polskiego, lecz i całej ludności 
~~lskteJ w Oal~~yt„ T~ri opór bylby potężnym 
~uz przed 3,0 pazdz1ermka; teraz pio przewrocie 
konst~tucymym w Rosyi, po ueyskaniu przez 
Po}akow yv zaborze. rosyjskim praw obywatel
skfoh, politycznych 1 w pewnej mierze narodo
wy~h, po zdoby:.iu możnośc;l odzyskania dtla 
Krolestwa Pols.k:ego samorządu narodk>wego 
wewinęt.r~ne.go. - teraz Polacy w dzielnicy au
~tryackteJ me pozw?lą na wyznaczenie Oalicyi 
t~li Kopcuszka. Ni;e pozwolą choćby rząd 
N.1emcy_ i ~zesi sprzysięgli się na pokrzywdze~ 
me Galtcy1. 

Kolo Pol~kie nie c.ofnile się nawet przed :Jb 
strukcyą, boc to będzie obstrukcya w obronie 
fundamentów narodowego istn.ieni;a w Austryi 
obstrukcva daleko bardziej uprawniona niż ta' 
którą prowadzili Niemcy w 1896-1899 pod rze~ 
komem haslem, że brl;)nią bytu narodowego, 
pod~~a~ gdy naprawdę bronili sztucznej hege
mon.u. ze obstrukcyi klubu, liczącego 60 pos.10\v 
popartcg~> przez caly kraj i przez caJy dwu
dz1estomll1onowy naród, nic r.ie zdola zlamać. 
Austrya zanadto po macoszemu traktuje potrze
by g-ospodQ.rcze Galit:yi, by mogla sobie na c:lo
:niar pozwol!~ n~ jaskrawe jej po.Jepszenfa bytu 
1 to w chwil: 111 cslychanego polepszenia bytu 
narodowo-pol1tycznęgo Polaków dzielnicy ro-
syjskiej. · 

NUe wątpimy, że Wojciech hr. Dzieduszycki 
wszystko to wyloży! jasno baronowi~ Oautscho
wi i że baron Gantsch n·e będzie usilowal za
~koczyć Kola Polskiego. W razie przeciwnym 
1 rząd i Niemcy i Czesil poparzą sobie ręce. 

Płock. Konsystorz duchowny ptio
cki 1oitrzymal okólnik jenerał-gube rnatorn 
warszawskiegD z zaiwiadomieiniem, że je
żeli nie usta1nie w kościołach śpiew za1waZd
nej pieśni patryQ!tycznej, to- jenerał-guber

nator warszawski będzie zmus7JO·ny wydać 
rozkazy zamykar.iia tych kościo-łów. Okól 
nik te:n rozesłany został dziekanom i pro
boszczom dyecczyi pllockiej dla wiadoma-
ści. 

Warszawa. Skutkiem oświadczenia. 
posfa Rayskiego zfożone.gp w sejmie ga.li
cyjskim z powodu wypadków w Rosyi i 
Polsce pod Moskalem uchwaM wiec naw. 
oowy w Warszawie i przeslal do sejmu 
Galicyi następujący telegram: 

Warszawa, dnia 7 listopada. Zebrani 
w dzień 6-tego listopada w Warszawie na 
wiecu, zwołanym przez stronnictwo demo. 
kratyczno narodowe, po wysłuchaniu de. 
klaracyi sejmu krajowego we Lwowie prze 
syłają jedynemu dotychczas sejmowi pol
skiemu wyrazy czci i nadziei wspólnej 
prac.y dla dobra ojczyzny całego nieroz„ 
dzielnego narodu polskiego. Przewodnl
wący wieca: Libicki. 

Lwów. Na o'statniem posiedzeniu Ra~ 
<ly Miejskiej uchwalono wśród ()klasków 
i IJiOlWStań z miejsc wniosek wiceprezyden 
ta Ciuchnińskiego wystać do Warszawy 

Mki<ly człowiek odpowie.ctzial jedynie 
uśmiechem z wyrazem. tak zlow:rogim, że 
painią de Garennes dreszcz wstrząS\nął. 

Zrozumiała. 
Po kilku chwila1ch miJczenia, rzek~a: 
- Trzeba będzie zaiwsze rachować si~ 

z Raulem, którego jesteś obrońcą. 
- Jeżeli nie moiżina będzie uniknąć po 

działu, po.dzielimy się,.„ Najważniejszą 

rzeczą jest, aby podejrzenie na minie nie 
paidfo.„ TegK> uniknę„. Rau1t wybra.l mnie. 
swoim adwokatem i jest to p11awdziwa la 
ska ,nieba„. Sam sprnwę prowadzić będę, 
a wiedząc o wszystkiem\, co się stanie z 
pieirwszej ręki, wszystkiemu będę mógł 
zapobie<lz. 

- P ojedziesz poznać się z tym dokto 
rem Gilbertem? 

- Jakto, czy pojadę ?„. Ależ natu
ralnie p~ojadę ! Bezpieczeństwo moje wy
maga tego komiecznie„. Człowiek ten, da
wny przyjaciel hrabiego de Vadans, znają
cy taiemnicę urndzenia Gabryeli, zacieka' 
wiai mnie bardzo i cokolwiek niepokoi... 
Dobrze będzie zrobić z nim znafomość, i 
sta1rać się go wystudyować„. Jak się z.dw
ie, pokochał on mego kuzypa.„ Mój tytuf 
obrońcy Raula odrazu zjedna mi jego la
ski; musi to być jakiś orygina ł , · rodzaj fi
lantwpa, (chociaż filantropia dawno już wy 
szla z mody!) - Odwrócę całe niebczpie ... 
czeflst \ 'O! Ty zaś, moja matko, tu dla 
mnie pracuj, - Oblegaj serce Gabrycli 
wszak nie brak ci wielkich zdrollności dy· 
p[omatyczl1ych. J c1żeli tylko zechcesz za
dać s-ubie cokolwiek truduh ta malai przyi
rnie mnie za męża w bardzo krótkin1 cza-
sie. 

- Nie' zastanawiasz się, moje drogie 
dziecko. 

- Nad czem? 
- Nad tern, na' co już da-w1niej zwróci-

na ręce komitetu kierującego ·dziaJainością 
narodo'wą następujący telegram: „ · 

„ W cbwłlł, w której odbywa się zu. 
pełna puemlana stosunków w Królestwie 
Polsklem w chwili, a;dy dla wszystkkli 
braci naszych pod zaborem rosyjskim bije 
godzina dziejowej sprawiedliwości, reore. 
zentacya królewskiego st-Ołecznego .... 
sta Lwowa odczuwa gorąco każde drph. 
nie Warszawy. Z podziwem patrzymy aa 
jej męskie i prawdziwie patryotyczne 1'11· 
stąpienie i rośnie nam duch na wid.Qk łel.' 
jak z chaQsu wywołanego długoletnią llle. 
wolą i bezprzykładnym uciskiem, wyllllt 
się czysta i nieskalana myśl narodowa. ~ 
Odczuwając w całej pełni ciężkie polOf.e. 
nie braci naszej w ·zaborach, i czuJ'c 11ę 
jednem z nimi ciałem, przesyłamy im WllJ 
scy wyrazy najszczerszej miłości I •· 
dziei, że zaświta dla nich i dla nas 1111111· 
gniona godzina swobody i z nią raze• •• 
żność pracy narodowej." 

.. 4 h2 z 

\Viadomości ze świata. 
Bunt marynarzy w Kronsztadzie 
W walce ulicznej braił0i udziat kilka 

tysięcy zbuntowanyc~1 marynarzy, z któ. 
rych wielka czę,ść upila się wódką zdobyt~ 
w splądrowanym składzie. W kilku miej. 
se.ach. :podpalo'n-0 mia~to, a .st;aż poż~111a 1 
w1elk1m trudem ugasiła 101gien. Spaliło si~ 
kUkamaścic d.omów. Wojsko, które wy. 
slano przeciw marynarziom zastrzclito i p6 
ranił<> 'kilka set osób. Dopiero po,wioJi Ma
stąpiło pewne uspokojenie umystów. 

Nowi ministrowie w Rosyi • 
Członkami nowego, gabiifietu miaJJ11Qi. 

wa/ni zostali Qbecnie dla finansów Szi}»'f.'. 
dla rolnictwa I(utler:, dla1 świeżo! utwo-rmi
nego ministerstwa ltaindlu Timirja'Sew, dla 
komunikacyi Nemeszew. K{)lntrolerem 
Państwa znstat Fil<>sowow. 

P a r y ż. . Minister wojny Berteaux 
ustępuje. Ostateczne· głosowanie poprawi
ło stanowisko gabinetu Rouviera. Port-· 
dek dzienny poparty przez rząd został 
przyjęty 310 głosami przeciw 147. 

Peters b 'u r g. Petersb. aj. tel. de· 
nosi: Uchwalono na całym obszarze Kr4· 
lestwa polskiego ogłosić stan wojenny. 

I( r o n s z t a d t. W mieście oglosit· 
no sfan wojenny. Przybyły tudotąd 3 ·m. 1• 

taliony gwardyi, 4 bataliony pułków lilfł· 
wych, dalej artylerya oraz działa ma1r.r· 
nowe. Patrole wojskowe aresztują 11 
ulicach marynarzy. 

P e t e r s b u r g. Akademie oraz Me· 
dnie zakłady naukowe wszystkich mlaat 
Rosyi są zamknięte. Termin otwarcia Ił· 
stani.e jeszcze ogłoszony. 
aan: E!!±! & . ±SL'. EZLS! 

~am twoją uwagę. Wszakże ta dziew~f.· 
na nie naz.ywa się, jak się jej zda1je, O•· 
bryela Vendame.„ Jeżeli m~lżeństwo i 

tobą Z()Stainie ułożone, trzeba będzie do· 
żyć })Oltrzeb)ne papiery. - Wszalk pnawdł? 

- Tak jest, bezwątpienia. 
- Gabryela zażąda tych pa:pierów od 

Vendamów, którzy op!owiedzą prawdę, w 
jest, że ona nie jest ich córką i że: nie zna- · 
ją 1nazwiska jej rodziców, ani 'l1a'Wet mici· 
sca urodzeinia. OdPowiedź ta musi v..ry'ff<J 
fać ścisłe ślcdztwKJ. 

- StedztwQ, które nie ooprowa<lzr et 
niczego bez m{)jej wo·Ii, wrtedy tylko, kiedY 
ja tego chcieć będę.„ wynajdę jakiś sprt· 
tny sposób, wierz mi moja matko, aby <>· 
betiść niebezpieczeflstw0i. 

- Jedna rzecz, której jesteim pew1a, 
to, że idziemy dio zguby - odp.owiedzi~ł• 
z goryczą baronowa. 

- Dla czegóż widzisz wszystko w tit 
czarnych kolornch? 

- Dla tego, że stoimy wobec miepo<h 
bieństw, z .których sądzisz, że się wykre· 
cisz, a z których cato nie wyjdziesz. 

- Wyjdę, moja ma,tko. 
- Dalby Bóg!... _,,1 - Nic Bóg da, ale szatan! - odrzea 

filip śmie j(1c się „ . Gabryela1 zostanie 1~· 
ją żoną. albo przestanie przeszkadzać iii. 

- W jednym, tak jak i w drugim ra· 
zie też same widzę niepodobiel1stwa - rze 
Ida pani 'de Oarennes. 

- .Jakież niep-0dobiel1stwa? 
- Nie nmmżaby napisać, a tem sa1.nent 

zaprodukowa~ aktu zejścia· Oabryeh de 
Yad.ans ponie\~'aż Vendamowie nie wiedz~ 
czyje t~ dziecko, które ,yych'°wywali. _ 

( C!ą2 dalsz:y nastą{' i~. 

--------



L u b e k a. Parowce przybywalące z 
'R•SYi są wszys~le pełne. zbleaów. 

P e t e r s bu rK. Minister marynarki 
91rUew udał się do Kronsztadtu. 

P e t e r s b a r I· Donoszą, że mini
ster spraw zewnętrznych hr. Lamsdońł 
oraz minister sprawiedliwości Manuchin 
,ozostają w urzędzie. Do obsadzenia są 

szcze ministerstwa dla spraw wewnę
trznych i oświaty. 
~~~~~l!!!lll~~~!!!!!!!!!!!!llmm 

T••· '· ep. św. Jama Cllrzc. w l!ł§sea-West-
. Altndori. 

W niedziele tlma 12 listopada urz~dza aw~ 
jasieEIĄ zabawe na malol sali p. P~t. POCll!l
ttk o ll.'Odz. 5 po pot, ua którą szan. czloakłw 
~ę aaiprasza.. O łiczay udzid prosi (a) 

Zarzlit41. 

Towarzystwo iimn. „Sokół" w freisenbrucllu 
do1osi swym druhom i Rodakom w Frei~e•
t ruchu i okolicy, iż w niedz•ielę dnia 12 li~topa
~a e F;odz. 4 po pol. urz.1\dza 11:niazdo nan:e 
pierw~zą swoją zabwę w zamknietem kole, JtO
m ewaz na otwart». zaibawe ·nam policya nie 
p~orna. O łiczny udzial uprasza się. Czo
Ienll Wydział. (3) 

Uwaga: Dzieci niże .i H lat nie mo,;q s itt 
l'&Cłczas zabawy na sali znajdować. ProsirrtN 
,aby s i ~ szan. Rodaczki do te~o 1a.stóso1waly 

Baczność (Bru<:h) Recklin2h.-Siid ! 
Wniedzielę 12 li~topada przed poludniem 1 

~04łi. wpóf do 12 u p. tt. Kuchema odbę,iz,ię sie 
wielkie zebraniie wszystkich katol'ckich i zara
zem polskich wyborców w sprawie wyboru ra
dnych m!eiskich. Ponieważ w tym miesiąc• 
11a~tąpią wybory do rady miasta, dla te11:0· obo-

. wiązki em naszym jest, ażebyśmy też z naszyci 
' któregQ przeprowad?Jić mo~li. Wszyscy win-

11i sie na ten wiec stawić. O liczne zebranie !l;CI 
po!~k ich wyborców prosi (2) 

Grono wyborców. 

Towarzystwo św. Watente~o w HHrde 
uzuajmia szan. cuonkom, .iż w niedzielę dnia 12 
t. +'n. urządza towarzystwo zabawę z.amknięt~ 
u ~ali domu czeladzi kat. (Gesellenhaus). Po
nieważ to będzie zabawa tylko dla czionków, 
przeto powinien każdy cztonek bez wyjątk• u 
zabawie być obecny. Rodacy, którzyby chcieft 
brać udz ial w zabawtle, willl!1i zapisać si~ aa 

· 1.:t:lonków. Wst~pne do towarzystwa wynot;i 
2 lłlarki. Zabawa rozpocznie sie o ~odz. 5 pe 
pot 

Uwaga: Czlonkowie z~legający dlużei jak 
-4 Niesiące, winni ~ie ze swych skladek uiścicć 
Jrzy wsteo :e na ~aAę, w przedwnym razie maj~ 

· "'stęp wzbroaiony. Józ. Matyla, sekr. (3) 

Towarzystwo gimn. „Sokół" w· Derne. 
M!esięczne zebranie Tow. g'imn. „Soikól'" w 

Denae odbędz.ie się w niedzielę 12 bm. o godz. 
3 T>O pol. w lokalu p. Schoek'a w łfofstede. 
Szaa-. Druhó\V prosi o liczne i punktua·lne przy-
tycie Wydział. 

Baczność! Szan. Wydzial prosimy, aby 
pniybyl go-Oz.i~H~ prędzej. Czolem! (2) 

Wydział. 

Tow. gimL „Sokół"· w Herm~. 
Przysz.le zebranie odbędzie się w ni~dziele 

li1ia 12 bm. o godz. %4 plo pol. w domu czela
~ kafol1ickiej, ul. Nowa. Na porządku dz;ien
~Jlł'l wykfad i inne ważne sprawy. Uprasza 
się wszystkich druhów o przybycie. Goście 
rnh widziani. Czolem! Wydział. (2) 

.Baczność Szanowni Rodacy w Herne! 
Do1nosimy szan. Rodakom, że wyibory 

d<l doz.om kościelnego i reprez.entacyi 
,;minnei odbędą się w poni~ziałek i wto
rek, ti. 13 i 14 listo'pa<l.a od godz. 10 rano 
Ido 6 po pot. w sali domu czeladzi (na dole 
na małej sali na prawo). 

W poniedziałek odbędą się wybory 
oo dozoru kośc. Kaindydaci są następu
jący: 

1. tteinr. DicktiodJ. 
2. Franciszek Kra!Us. 
,l Johann Stiiwe. 
1. Iicrman Ostendorf. 
5. Sta.nislaw Jankowiak. 
We wtorek i0.dbędą się wybory do rc

prezc!ntacyi gminy: ka.ndydad są następu
i~cy: 

1. Stanisław Lemański. 
2. Antoni Marciniak. 
3. Wincenty Szudziński. 
4 . .T ózef Tunke. 
5. ttermann fa:hnep1stich. 
6. Prane. Biicker. 
7. Of.mg Tćille. 
8. Wilh. Oddde. 
9. Wilh. Willenberg. 
1 O. J óztf P-0-iesz. 
1 I. Andreas Braun. 
12. Karl Niermann. 
13. Perdin. tteller. 
14. Theodor Foker. 

Bractwo Różańca iw. w Steele. T•w. Przemyslewc6w Pols~ w ltecklimdl.- Baczność mężowie zaufania oraz delepcłf 
K toby na miesiąc listopad zainalo p

zet dostał, zechce się do biura zgłosić. 
„Zjedaoczenie zawodowe polskie. 

SU Nmiejszem oznajmiam wszystkim Braciom 
i Siostrom. rt w niedziel«:, dnia 13 listopada 1 
godz. 6 po poi. b~ale odmawiany Różaniec św. 
Potem zmiana tajemn:c i skladka na c·h.nągiew 
na sali pana Rahmann. Na posiedzenie łr'SZY
stkich Braci i Si.ostry zaprasza (2) 

J aa Młsi11r1v. 

podaje swrm czlonkom oru ~odakom do ft
domości, ~ arządza dnia 13 listDpa<la w loka
lu p. Kache111a (Kolnischt.r-HoO DMW42 ....... 
IUł czyli 5 rocmic.c sweio ist!Wni.a. Zabawa 
rozpociyna sic po nabofeństwie polski«n o r. 
5 po poi. Program zabawy: Teatr amaM>r 
p. l: „Stryt przyjechal". Potem nu~pł ta
aiec upickszony humorystyką i deklamacya111i. 
Koncert bcdzie wykonany przez kapelmistrza 
M. Lalrickieto z Recklinih.-Slid. (3) 

WIEC W HERTEN 

BACZNOSC RODACY! 
W Bismarcku wybory kościelne się odbę

dą 14 i 15 li5topada rano od 10 do 12 przetl po
Iudniem ; od 3 do 7 wieczorem. Do zarządu 
kościelnego jest kandydatem p. Jan Zyber, a do 
reprezer.tacyi kościelnej trzech rodaków: 
1. f'ranciszek Niedzielski„ 2. Leon Skrzypek, 3. 
Andrzej Gor1elańczyk. Prawo g.fosu ma każdy 
który skor1czyt 21 rok i rok miesz.ka w parafii 
~odacy! Wetóe wszyscy udztiaJ w wyborach, 
aby naszym kandydatom zapewnić zwycięstwo. 

l(oło śpiewll „Zolła" w Sodłn2en 
doaosi swym czfonkom, iż lekcya śpiewu od
będzie się w niedzielę, dnia 12 listopada o ;;;od,.;. 
2Yi po pot O jak najliczniejsze i puuktialne 
stal'f>'1ieT11·e się uprasza sie. Rodacy mający chęć 
wstąp'ć do grona, ażeby pracować dla sprawy 
naródowei mogą się stawić w lokalu p. l.nuis 
Moliera. Cześć polskiej pieśni! 
(2) Dyrygeat. 

l(oło śpiewu „Halka" w Kastrop 
donsi swym członkom, iż w niedziele, dnia 12 
listopada urządza kótko zamkniętą zabawę na 
sali p. T. Sindra. Początek zaba•wY I() godz. S 
po pot Rodacy, którzyby chcieli udzial brać w 
naszej zabawie, muszą się do naszego Kola dać 
zapisać. Czlonkom naszego Kola j.est woloo za
prosić gościa. Czlonkowiie naszego Kola placą 
na pokrycie kosztów 50 fen. Muzykę dostawi 
p. Marya Wilkowska z Schonnebeck. Szan 
czlonków serdecznie zapraszamy. O jak atai
licznieis.zy udziat w zabawie prosi 

Zamul. 
Uwa2a: Lckcya śpiewu w tę samą n;e

dzielę o godz. 10 przed pot. O punktualne sta
wienie się prosi (2) 

I(. Antonlewłcz, prezes. 

ODEZW A DO WYBORCO W POLAK O W 
KATOLJl(OW W HUELLEN! 

K-0chani Bracia! 
Wkrótce, bo już we wtorek dnia 14 

1isto·pada i w środę d\nia 15 list-opada odbę
dą sitt nowe wybory do zarządu i repre
zeintacyi ko'ścielnej w parafii Serca JC'zu
sowegiQ w łiiilleni, w lokalu p. Brox'a. 

Rodacy! Na % Polaików, a 0 Niem· 
ców, posiadają ci ostatni 3 przed po·
ludinicm. i jedno, a najczęściej dwa po pot. 
nahorżei1stwa w niedziele i święta, my za~ 
c,o kilka tyg{)dni z.alcdwie ie<llno i t-0 je
szcze po połud1nim Do zarządu i reprc.
zentacyi kościelnej nas przy ostatnich wy
borach nie dopuścili, chorągiew J}Olsk0t-ka
tolicką z kościola wy•prosili; upo'śledzenia 
na· każdym kroku! . 

Rodacy! BąM,my w: jedności sta.li, i 
pokażmy jak przed 3 Jaty, że potrafimy 
o własnej sile maiszych kandydatów prze.
prow'1!d2ić p·okatmy i dziś, jaik pokazali
śmy przed trzema latYl, gdy wylbór na
szych kandydatów z;dstail wiesiony. Przy 
ponownych wyborach, jak jedca ff~ ,.': ro-
Z{)Staliśmy w domu . 

Rodacy! Prz.y teraiźniejszycll. wyb,~~ 
rachJ pokaiżmy także, ~e ta s~a 1edno~c: 
jak pano'wała, tak panuie pom1ędz~ na~m,. l 
teraz że nie pozwolimy sobą pomiatac, ze 
żądai'ny tylko tego, co nam się pc~dlu~ 
sprawiedliwości należ,y, i od te.go tez arn 
joty nie odstąpimy. . . 

R'°dacy ! Miał by się znaleśc pp'm1ę-
d'zy nami jaki sY]n wyrodny 1naszej wspól· 
nei Matki, i ch'CiaJ,by winieść rozdWtOje~ie. 
pomiędzy nas, bądź to przez na~owę, ze
byście gł-osowali ze stroną przeciwną, lub 
też rozdawainie kartek wyb-orczych? Spo. 
dziewamy się, że nie! 

Gzem wlaściwie są, po-znaliście, gdy 
1nam wiec r.o'zbi'ć chcieli, przekonaliście się. 
że są do \.vszystkicgo zdolni, nawet do 
zdrady swych braci. P'°wiedzcie iim ze 
spokojnem sumieniem: łfańba1 wa~, ! bo 
ostatni ten ptak, co swe własne gmazdo 

kala! . 
Do dzida zatem lrocharni R:odacY ! 

Brall4ykowskl, sekr. 

Koło śplewu „Wanda" w Laar 
podaje do wiadomści życzliwym Rodakom z 
Laar i olrnlicy, iż w niedz.iele dnia 12 listopada 
urządzamy wieczorek familijny, polączony z 
tańcem na sali p. Witenkampra. Porządek • 
~odz. 5%. O liczny u<lzial w zabawie upraua 

Zar~•. 
Uwaa:a: Szan. cuonkom donoszę uprzei

-t po poł. O liczny udz ial uprasza się, poniewat 
nasz dyrygent będ1ie obecny na zebraniu. 

Cześć polskiej pieśni! Sekretarz. W 

Towarzystwo św. Michała w Hochfeld 
donosi swym członk1om, iż w niedzielę, 12 
t. m. o g-0dz. 3 po pot odbędzie się zebra
nie, na które się wszystkich uprzejmie za1-
prasza, ponieważ mamy ważne sprawy do 
załatwienia. Liczny udział pożądany. Go
ście mile \.Vidziani. Zarząd. (1) 

Cześć pieśni! 
Koło śpiewu „Dzwon" w Essen 

urządza w niedzielę dniai 19 listopada na 
wielki ej sali p. Ma1jstra. (Alfredushaus) wiel
ki koncert połączony z przedstawieniem 
teatrailncm. 

Program: O godz. 5 koncert p. M. 
Lawickiego z Bruchu. Spiewy chórowe. 
Przedstawienie p. t.: „Stryj przyjechał". 
komedya w I akcie, napisał Wt. hr. Kozic
brodzki. Po przedstawieniu z.aibawa z tań-
cami. 

u ·waga: Szan. Ri-0'dakom p·ozwalamy 
sobie zwrócić uwagę na ktQncert wykona.
ny ty1lko przez wyborowe siły z wspót
udziatem chórów wyk1onanych przez Koło. 

Sztuka teatralna mieści w sobie wiele 
humorystycz111ych scen i daje widzowi 
spos.o'bność dio spędzenia kilku wesołych 
chwil. Licząc na jak największe poparcie 
kreślimy się hasłem Cześć pieśni! 

12 bm. nie odbędzie się, bo w ostat•I 
chwlli pod naciskiem z zewnątrz 1ośclaAY 
odmówił sali. 

„Związek Polaków w Niemczech". 

Kupna okazyjne. 
OtinraJem ce tylko w Komis i ,.toca111 

we wielkiej wsi w powiecie SreJUki• 
llo• z łaan41ea towar6w MMJli„ 

pif<kl:!Ynt Oll.'rodem li 4 mr. roli. 1'e-dyinki ~ 
forteca, lł1a$~, pod dachówk~ la.bezp. ~ 
oinia. na 5000 mk. K~ciOI i s~ko.la w "* 
scu. Cena ruem ia wsJy8tk• W\ko 5Q()t llX'. 

Wplata uidlo &i~kl. 
Gospodarstwo 

ekolo 30 J11ór~ roli, z masywnemi btt~ynlt-.pi 
~ospodarczemł i dla komoraików. z komi>lłł
nym inwentarzem, tylko rrilę od Poznanłft 111-
lotone; w ekolicy pelno f4bryll. pocz.t. i k~ 
w nR•i5cu. - Cena 14500 mr. \Vpla„ n~ -
podlui urody. 

W mieście Zdumy, powiat Kr•to~zyńeoki, 
sprzedam 

Kamienicę 
potożon~ przy rlówneć ul. mi.,dzy awoma llłfll
kami, z band~• koloniałnym i pó.t '1'11«· .weco
wesi;o ogrodu. front 14 mtr. z <>kilem wy!llltt
wnem. sk\epa17.li itd. Miacto liuy ~OO miee
kańców, pOiiada cukrow~. kiU\a 1afl>M'łi ~ ~
ne fabryki. 

Cena t urządzonym kramem ł40I mr. 
Wplaty ok.ol• 3000 mr. 

Dobrn egzystenrya 
Z powodu objęcia po rodzicach 19Hit.dl9'oi 

w Polsce, jest zaru do sprH'daa1ia pe4 Da-rbo 
Q()f.ctnymi warunkami 

·handel kolonialny 
cyr;ar i papieru tu we We~tfalii w. miei•c•w•
ści przeważnie polskiej. Obrót ~1n. 1008 tle 
1100 mr. Dzienława niska; interes 4obru n-
prowadzny. 

Proszę o ~pi eszne zl(lostenia, osoQfisto \ais 
piśmienne. Bl iższych obdaśn\eń u<:kiiełam ol; 
wrotsie. (6l, 

J. KWIATKOWSKI, 
(3) Zarząd. 

Uwaga: Dla dzieci szkolnych wstęp interes haadlO"Wo-komiffWY. 
na salę zakazany. Il• r • e, Neu8tr. 11. 
..:.:.::....::::..~::.==.:.~~~~~~~~~~~~~-• • • • • • • • • • • • • • • • I Kupno D 
I== oko\\cznościowe ==: 
• tylllo dopóllf. zapas starczy. • 

•••••• „„ •• ··~············. 
• 100 metrów . niebielonego bobru meir 22 fen. • 

• 1000 mttrów bielonego bobru metr 25 fen. • 

• ~o· o sztut„ niebielonych koszul b$browyca 95 = C.J 1;. dla mężczyzn !!!,,,;tuka fen. „ 400 sztuk niebielonych bobrowych kos7.ul 65 A!6. ft elams'ki!•h sr.tuk.a fen. 
9 

• 200 ~ztuk biel. koszul dla n1ążezym sztuka po l1~r .• 

łC 200 sztuk bohr· fartuchów dla dzieci po 17 fen. X 
• 300 sztck czarnych baranków sztuka 78 fen .• 

150 ~ztuk bobrowych koszul d~f:ci po 22 ren. 

•

• • , •••••• !!l •••• • •rt•••tt•• • 
F irm 

15. tteiinr. Vordersielhl:H·st. 
Pro~imy szain. Rodaków, ażeby się jak 

ilai!icziniei 1~a wybory stawili i nao p{)W\Y:
żej wymienionych \.vszystkich ka1t1dydatów 
głosowali ponieważ ci kandydaci prawol~ 
.vicie i v/spó1nie o'd nas i od niemieckich 
katolik6w postawieni i przyjęci zostali. 
I<' artcczki wvhorcze są w lokalu do naby
cia i przez dwóch Rodaków od nas postiaf
Wi<l!nych będą wydawaine. 

Pra,cujcie. ile k to' może, jednajcie jak naj
większe k:;,ła Rodaków. riaszych dla .spr~
wy naszej, pouczajcie tyclh co mówtą, Z'l 
zruróvwo, czy tam niemcy czy Polacy z_ar
siada~ą w ci.ozorze lub reprezentacy1, po: 
budzajck tych, którzy niechętnie by. sz.11 
na wybory, a gdy wszyscy wspóln.emt ~t
łami prac."J \'aĆ bGdzi emy, i pokażemY, z~ 
jesteśmy jcdnościq silni, to' hądi,my pc:wm , 
że zwycięshrn· będzie po· naszej stron.te, ~ 
majqc zastępców naszych w 7'ar1ądz1c 1 

reprczentacy i, to i lepszą opiekę ducho 
wną nad P -0 lnkmi uzyskamy. 

Zbożnej pracy Szczęść Boże! ,, . 
Naszymi kand)ydatami do· dozoru kosc1cl-

ncgo są: . 
Młynarczyk, łfoza, Duka,t, .Misza:nowskt. 

Do reprezentacy1: . 
Sobieralski, Mrnzck, Lepka, Bara1no::sk~, 
Florczyk, Wiśnicwsk~, Bożych; Os11~sk~ 
S óstak Musielak, M1szanowsk11 Zymch 

Ste le , • naprzeciw , Adlerapotbeke". X ulica Berlińska 1--3, 

••• • • l(omitet kościelnY1 : 
Jan I( wia tk0:Yvski, Józef fJ elrk, Stanisław „ z • Komitet kościelny . 

.T ank\Owiak. 



jwiększy 

• Bacznóść Rodacy ! 

r~ajtańszy polski sk.ład w Herne. 
a s a.w a o ski, 

ułiea Dwort"!ow , Itr. 117. DERNE. BahnltoCstrasse nr, Ił„. ,, 
-====~~~~~- Poleca111 materye na suknie różnego rodzaju ===~~~~~~ 

plusze·~. we ~; wszvstkieh koloracli, . aksamity gładkie i desenie na bl.uzki. 
Barthany na suknie, . począw~zy od 23 fen n metr. Prześcieralła dostatnio wielkie jut od 1,10 mrk. za sztukę. 
Barchany grub~ na spodniki począwgzy od 35 fen. za. metr. Kołdry do spar,ia jut od 2,95 mrlr. za zztak~ 
Perkale i płótna polskie na pościel .. ." poCZBrwszy od 35 fen. za. metr. Kołdry do spania na.dz wyczaj cif;ikie już Q.1' 3,50 m1k. za si ukę. 
Inlety gładkie i w paski poc~ąirnzy od 60 fen za metr. Fliraoy, rolosy obrusy, kołdry we wielkim wyborze. 

---============= Wełna z gwiazdką IO łutów t1lko 45 fen. ~===========:------:--
01b:rz7 m :l wry'bór polskich chustek. 

Jedwabne (świetne) poCZl\Wszy jut od 3,95 mrk. do najlepszych. 
Francuzkie i szare kaźmierowe już od 2.50 mrk. do najlepszych. 
Wt.lniane w kolorowe kraty z frędzlami jut oi 1,95 mrk. do najlepszych. 
Wielkie chustki do okrycia jut od 3, 7 4 mrk. do najlepszych. 
Szalowe chustki już od 88 fen. do najlepszych . 
• Jedwabne rbw.stki na szyję jut od 45 fen. do najlepszyih. 
Do pracy chustki na szyję już od 17 fu. do najlepszyclt. 
Wsypy od 45 mrk. poez. W eł aa we wielkim wyborze. Bielizna, krawaty. 

Wielki W'ybór spódnikó-w: 
~ukienne. we '.niane atłasowe z pJdszewk~, morowe. welnrowe, począwszy od 175 mrk do najlepszych, - Kapoty dla. niewiast i d1ied, szalikh 
rękawirzki, pończochy i trykotarze polecam po najtańszych cenach - Koszule męikie z dobrego barchanu począwszy od 88 fenygów wełniana. 
(normal) począwszy od 1.15 mrk. - Koszule dla niewiast i dzieci bielhrna dla n.iemowl~t ob3zewki ró.tnegJ rodaju, koronki czarne, białe i 
kremowe. - Tiule, tiulki, rytki (i ry.tki kujawskie) polskie wstąiki, jedwab na fartuchy, batysty~ hafty i W!lzelkie inne towary. - Ubranka 
clht cłi łopców, spodnie męzkie oraz rzeczy do pracy. - Wszystko, najlep~zy towar po cenach najtańszych. 

_,, - · ~~--· k~j DA.Ił.MO przy zakupnie poeząwszy o ~ 15 mrk. I mttr. 140 ctm. szerokiego dobrego płócienka na fartuch 
l-... - ........ -

~ -I\Tie tak łatwo 
motna kupować tak korzystnie, jak w cz 1sie 

am owe 
&fi W"P iW H 

naszego 

OBUWIA, 
gdyż -, 

po eenaeh 

I 

I Tylko dopóki I 
. zapas starczy! 

baj ee z n ie ta n ie h ! 
\Tylki krltkl cząs! 

PHILIPP DOSES • I spółka, 
największy i najtańszy dóm obuwia 

(100) 

~ 

Ulłea F.rłedrleh-Karlst1·, 584 OBERHAUSEN F1•łedrłeh-Karlstr, 58, ~ · 

z. tlld, ..-.d ł uclakcH od tK>wtt43l'llny A a i o at Br a J 1 ki w Bo~tum. - Ni'kladcm l adoabmt Wydawlttdwa. „Wta rna Połslde1ro·• w aoc-.num, 



mumi poniedziałek 13 a 

• rodzienne pismo ludowe dla Polaków oa obczyźnie, poświęcone oświacie oraz sprawom narodowym, politycznym i zarobkowym. 

Wychodzi codzienni• z wYłą.tk!em dni poświątecz.nych 
pr.udplata kwartalna na poczcie i u listowych wynos{ 
.1 Jur. 50 fen .• a z odnoszeniem do domu 1 mr. 92 fen. 
Wiuus Pofoki" zapisany jest w cenniku pocztowvrn 

I Imię &~ż za llarc I OJczyznt I 
Za inseraty placi sie za mielsce rzadka drobne~o drulnl 
Ol?:loszenia zamieszczone przed inseratami 40 fen. Kt• 
często op;tasza, otrzyma rabat. - Listy do „Wiarusa 
PolskieRo" należy frankować i oO<iać w nich d()kJd-

" DC>d znakiem „t. oolnisch" nr. 128. ny a.dres piszl\cego. Rękoplsbw 1oię uie zwraca. 

Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje się w Bochum, przy ulicy Maltheserstrasse. - Adres: „ Wiarus Polski", Bochum. - Te 1 efo n u nr. 1414. 
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· Rodzice pnlscy ! Uczcie dzieci swe 

••wić, czytać I pisać po polsku! Nie jest 

Polikiem, kto potomstwu swemu zniem

uy.ć się pozwoli. 

Z wypadków dnia. 

Na razie zapanował „spokój" w Kronszta
dzie. 

Tak przynajmniej d1c1nosi telegram du
dając, że .na wylocie ka1żdej ulic'y stoją 
<lziiafa ma,szynowe. Sąd wojqnny uchwalił 
zastrzelić co ctizi·esiątego chłopa z liczby 
zb11ntowanych marynarzy, razem około 
300. 

Gabinet ministcryalny Roov'ier'a utrzymał 
się. 

T~zą.d francuski uzyska! w1 parlamencie 
~iową więksZ!ość., na której się oprzeć za
mierza, wskutek cz.ego ustąpił jednakowo! 
minister wojny Bertooux, jak już dO'nosi
liśmy w zesztym numerze. 

Gabinet uzupełnił się w ten sposób, że 
minister sp.raw wewnętrznych Etie.nne z-O· 
st1a1f ministrem wojny, minister marynarki 
Thcms·on ministrem spraw wewnętrznych, 
minister handlu Dubief zosta1ł ministrem 
marynarki. tekę ministra handlu otrzymał 
deputowany i dawniejszy minister Troujl
lat ze stronnictwa radyka.bnego. 

Z Pletersburga i Kiszyniewa nadeszły no
we niepokojące wiadomości. 

Prz.estrach pomiędzy ludnością w; Pe
' tersburgu trw:a w da1lszym ciągu, żydzi u
cię'kaiją tłumnie do Pinlandyi. 

We więzieU1iu w Kisze.ne\vie wy.
buchł bunt, podczas którego poidpalono bu
dyinek więzienny. Wojsko strzeJiroi do wię
źniów klad;tc 'kilkn trupem i rnniąc zna. 
GZną liczbę. · 

Witte oświadczył się przeciw autonomii 
Polski pod Moskalem. 

„Lok. An.z. d(l1nosi: Hr. Witte prz:yjąf 
delcgacyę adwokatów w1erszawskich i 01-

świadczyl jej: 
,,St1an w-0je,nuy w Polscei nie będzie 

zniesiony, reformy nie będą zaprowadzo·
ne, dopóki krarj się nie usp·okioi. · P:opieraim 
lokalny samorząd, lecz nigdy samorząd po
lityczny. J cstem Polakom przychylny, 
lecz p.od naiciskiem rząd )nie ustąpi. 

Baron Gautsch zap•::>wiedział reformę usta
wy wyborczej w Austryi na zasadach no-

woczesnych. 
Deputacyi przemysinowców, która przY:

hła w sprawie oporu biennego ko,leiarzy, 
oświa1dczyl prezes ministrów1 austryackich 

• , baron Oautsch, że przy,gotowuje za zezw10-
leniem ccsa rza projekt db ustawy ·wybor
~ze,i ·na podst1a\\ ach m:J:\\'•oczesnyd1 

W Norwegii odbyło się powszechne gł\0-
sowanie nad sprawą objęcia tronu przez 

księcia Karola duńskiego. 
· Przez dzień wicz()1rajszy, i dzisiejszYi 

Odbywało1 się w Norweg'ii ndwszechne głol
~'.)wainie ludności nad< tam, czy udzielić rzą ... 
rj?Wi pełn.oma.cn1ictwa -do uikladów z <księ,
tiem Karolem duńskim by tenże \vstąpił 
"a tran norweski. ' 
"!ant 

- - -·- - ~· EZ! _ ____ - - - -

Pólaey na 
„ 

obezyźniH. 

Nowe towarzvstwo polskie w Brnchu na 
„Grullb~tdzie". 

t Brurh (Orullbad). W nicdz•.'ele. dn'a 5 li-. 
ni~Pada odhyt'o si~ na sa.li p. Schramma zebra

w cel!1 z::ifożeni::i tcwarzystwa polsko-kato-

lickiego" 7.ehrnnie otworzy( p. Ignacy R.oszak. 
ktory tci: r.ebraniu przcwo<lnicz.yl. Pa. odśpie
war~;u jednej zwrotki „Kto się w :opiekę", zabrał 
~ros p. F. J., który wykazal ważność towa~ 
ri.ystw polskich oraz zachęcał R.odaków gorą
cemi słowami do popierania tychże. Potem 
p rzemawiat p. Franciszek PiotrO\vski, który byt 
także za tern, aby zostaro w tej okolicy założo
ne towarzystwo polskio-katolickli'e" P. Adam 
Blaszak zachęca! przedewszystkiem mtode;ież 
aby licznJ:ei wstępowala w szeregi towarzystw. 
Wszyscy jednogośnie zgodzili się, aby zostalo 
za.1lorżo11c tbwarzystwo polsko-katolickt\'e p. op'. 
św. Stanistawa Kostki. Na cz.fonków dafo sie 
w1pi·sać 31 Rodaków. Do zarządu zostali wy-. 
orani: lgn. Roszak. przewodniczącym; Stani
s.law Graboi\vski zast.; Ludwik takomski se
kretarzem; Stanisfa·w HiebowSiki zast.; W1->i
ciech Grabowski kasyerem; Wojciech Kużai 
'l.ast.: Ignacy Oieluik bibli'otekarzem; Jakób 
Kohi·elak zast.; Leonard Wt'ttembeck protoko
listą. 
h!n. Roszak, przew. Ludw. Łakomski, sekr 

SPRAWO ZDANIE Z WIECA W ZLOKOMO
ROWIE. 

W uroczystość Wszystkl·ch Swiętych od
był się wiec „Z. Z. P." w Zloikomorowie na Łu
życach przy dość licznym ud:n:ale rodaków i 
rodaczek. 

Wiec zaJ?:a1ł krótko po 2odzin:,e dwunastej 
dh. Stan. Strui;tarek ze Złokomorowskich hu
bów, który mu też przewodniczył a do pióra 
powołał dh. Ptaszyńskie~o z Rasche. 

Pierwszy przemawiał dh. Szafrański z 
Annahuty, który sie rozwodził o ukracaniu 
praw robotniczych przez urzędników na kopal
niach a przedewszystkiem, iż każą polskim ro
botn:kom 1>racować w święta katolickie. Po„ 
tem zabrał ~los dh. Regulski z Thamm, który 
mówił o nowem prawie 2órniczem a przede
wszvstkiem o wydzlałach robotnt-czych, o po
rzadku roboczym a w kol1cu nadmienił, źe cho
ciaż mamy znów nowe praw-0 szórn:cze, to je
s11cze pozostaje wiele spraw, które zadowolić 
górników nie moszą, zatem szór.nicy powinni wię 
cej jak dotąd dą.żyć do orszanizacyi!, aby przez 
to wvwalc1yć sobie prawa znośniejsze. 

Trzeci przemawiał dh. l(aczmarek z Jiitten
dodskich hubów, który krytykował różne spra 
wki socyalistów i stanowisko ja~'.e zajęli wz2lę 
dem wiary na zjeździe w .Jena. zatem też żaden 
i-obotnik polski nie powio'.en się łączyć we 
„ferhandv" socvalistyczne, bo dla polskie~o 
robotnika iest tylko miejsce w „Zjedn. zaw. 
poi." i w polskich towarzystwach. Teraz prtfy 
szedł .na porządek dzienny projekt zmiany u
staw „Ziedn. zaw. poi." Do tel sprawy zabrał 
głos najprzód dh. Re2ulski, ob~aśnia.]ąc. dla 
czeszo potrzebną jest zmiana ustaw itd. Zabie
rali jeszcze głos dh. dh. Olejniczak, Hudowicz 
l(aczmarek, Kamiiiski, Skrzypczak i Kt:mczak. 

Wszyscy mówcy oświadczyli się ,~a proie· 
ktem zarządu oraz aby „Zjednoczenie wycho„ 
dzlło co tydzień. W końcu przewodniczący 
dał pod J?fosowan'c i większość stanęta za pro
jektem. 

Na zakończenie zabrał jeszcze głos dh. Re· 
J?;ulski mówiąc: Szanown'i druhowie, w 
ostatniej chwil doszła mnie wiado· 
mość, iż na pewnej kopalni powiedział urzędnik 
jeżeli chcec:c intro (to jest dzień Wszystkich 
świętvch) śwkcić, to możecie iść do księdza 
do robotv. Jeżeli wiadomość ta polega na pra
wdzie, to proszę szanownych druhów o tern 
mi donie~ć jak najprędzej, a ia si~ postaram o 
to, że mu na przvi;złość sie odechce takie wy
głaszać zdania. Przewodniczacv zakończył 
wiec słowami: „Szczęść Boże!" Druh. 

Nowe podatki i 1owe miliony 
na flotę. 

W vdatki Rzeszy n:emlecklej są stałe wie· 
ksze od jej dochodów. ztąd cią~ły niedobór i 
olbrzymi wzrost długów państwowych. Celem 
uzdrnwienia finansów Rzeszy zostanie parlamen 
towi zaraz na początku zapowiedt'anei sesyi 
przedłożony projekt do ustawy zaprowadzają
cej nowe podatki; równocześ1111c jednakowoż za 
powiadaja projekt nowej,!O olbrzymie20 powi~· 
kszenia floty niemieck:ej, która z pewnością 
pochłonie n:etylko nowe dochody, lecz nieba
wem zniewoli rząd do obmyślenia dalszych co
raz to nowych podatków. 

Według obecnie obow:ęzującej ustawr 
przcwiduiącej rozbudowanie iloty niemieckiej 
przeznac1ono na budowę nowych statków 
od r. 1906 do roku 1917 przeszło 2500 milio
nów marek czyli olcoło 200-250 mil. m. rocznie. 

Chc~c jednakowoż kon'eczr.ie dorównać 
Anglii· rząd niemiecki w miejsce 3 wielkich krą 
żowników pan.cernych ch~e. pob.udo,yać · 9.-: a 
zatem 6 wlece1, a pancern,k1 maią mieć, nie 1ak 

przewidziano 13,000 ton r.oiemności. lecz 18000 
tj. tyle ile najnowsze pancerniki angielskie 
w:ęc wydatki na ilotę znacznie się podniosą. 

l(rążownikipancerne, które rząd zamierza 
pobudować mają mieć nie 11 tys. ton pojemno
ścr, lecz 15,000 ton. 

Z powodu te20 wydatki na ilotę powiększą 
sie 1naczn:e i wynosić mają na rok: 

1906 - 250 mil. mr. 
1907 - 270 mil. mr. 
I 908 - 285 mil. mr. 
1909 - 300 mil. mr. 
1910 - 310 mil. mr. 
1911 - 315 mil. mr. 
1912 - 320 mil. mr. 

Tyle co w r. 1912 będzie trzeba wydać 
także w pieciu latach następnych, czyli że ko· 
szta <~ólne bedą do roku 1917 o około 800 ml· 
lionów większe, iak przewidziano w ustawie z 
roku 1900. 

Projekt odnośny przedłoży rząd wkrótce 
parlamentowi. 

Lud biedny będzie z.niewolony składać s!e 
na t.e olbrzymi:e koszta, a korzyść będą mieli 
z te20 panowie kapitaliści, którym już teraz 
ślina dlo ust idzie na myśl o tych 02romnych 
zyskach, które wskutek nowych zamówień we
s:la, ielaza, armat i płyt pancernych wpłyną do 
ich kieszeni. 

Tymczasem położenie robotników coraz 
~orsze, płaca coraz niższa, a drożyma coraz 
większa! .i\Umo to kapitalistyczna „Rheinisch 
Westf. Zt2.". która w interesie kapitalistów 
prze ciągle do jak największego pomnożeni:a li· 
czby okrętów wojennych, posiadała czelność 
napisania, że jeżeli robotnik posiada pienią
dze na organizacyę, tedy będżie też mó~ł 
rocznie płacić tyle i tyle marek więcei poda
tków na woisko i ilotę! Znakomicie charakte-

. ryzuje t-0 panów kapitalistów_. 

Agifacya hakaly•fów w głębJ 
'Niemiec. 

11,0stma-rkenferajn" urządza obecnie 
szereg wieców na zachod1zie celelm szerze
nia nienawiści do Polaków. 

Donosiliśmy Już o odbytym w K.o'lonii 
wiecu, który wypadł dość marnie. Swic1-
żi0 odbyli haka.tyści wiece podobne w l(re
feldlzie i Monachium. 

W pierwszej miejscowości liczącej 
przeszło 100 tys. mieszkańców zebra;l siĘJ 
okk:>ł-0 sto osób, w drugi,ej z ludnością prze~ 
szło pól miJi.on.o·\vą według sprnwoz.cta.fi 
gazet niemieckich niespełna 300. 

Na wszystkich tych zgromadzeniach 
przemawiał zawsze ncc jedną nutę sekre
tarz jen.eralny towarzystwa hakatystó\V 
Schoułtz, o którym donoszą, że jest z poi.
chodzenia Rosyaninem i był ctiawniej \Vy
znania1 prnwo'silawnego. ów geuieraiLny se
kretarz wszędlzie jedn.e i te same opJOwia
daJ i odczytywał bajki: O boiko'cie polskim 
-0 milionowym funduszu Dr. Marcinkow
skieg1cJ. któreg·o proceinta służą dl1a mlo
dizieży polskiej, ·O kadrach so.k!Jlsi.:ich, jako 
wojsku na prz.yszte poW!stan.ie, <l ich pol
·skich a nieprnktycznyclh ubiorach naro'd.o
wych. to· wzrastaniu stanu średniego po 
miastach, o panu Kościelskim, jak()I preze
sie sokołów(?!!), D jego· rzdrnmej podbu
rzającej mo\vie w Lw10wic . Kler polski 
przedstawił jako fanatyczITTy, a ks. Arcy
biskupa Stablewskiego ja.ko największego 
po'dszczuwacza( ! !) Polskiego; dalej mówił 
o księżach, zmuszający niemieckich kat'Oli
ków na p<:ilskic riahoż.ci'1stwa i dzieci ich 
na polską naukę katechizmu, a przysp<:i1sa.
biających je gwałtem \\~ języku polskim do 
pierwszej spowiedzi i komunii św., .o· sfa~ 
natyzowanym narodzie. polskim. który 
wierzy, że Pan Jez•us i Motka Bilska tylko 
po polsku rozp.mic i µo polsku z aniclami 
rozma.wia. Dalej o skarbie ogromnym 
11at1odowy11n w I~apperswy)u. który ma sic; 
teraz w Paryżu znajdować; n?r:·adat na 
,.Straż", na Ligę p,o·Iską~ jako grożące nie~ 
bczpieczci'lstwo dla Niemiec. Szarpat cen
trnm. że popiera polaków, jako najwięk: 
szy...:h wrogów niemczyzny. Odczytywiat 

___ .§ 

:i.·ycinki, wcdfog których Polacy 111a.j;4 na 
celu odh11dowa6 Pols.kę od mo'rza BaUY.
ckicgo aż do Dr:ieprn, i tak szarpał i pluł. 
jadem na wszy.stko co polskie i kat-0lickic. 

=- -' ---- ··--==--
· Smutne wieści. 

· Przy wyborach do miejscowej "spólnej 
kasy chorych I\' (oodział I) w Inowrocław:u 
było u p r a w n i o n v c h do g ł o s o w- a
n ia P o I a k ó w o k o ł o 60, N i e m c ó w 
m n i e \ w i e c e j 40. 

Na wybory s t a w i ł o s i ę N i e m c ó w 
20, Po I a k ów lił. Polscy kandydaci przepa
dli więc„. 7 głosami. „Dz. J(uj." takie robi u
wa~i: 

Był wiec w tyin celu zwołany, była aR:ita
cya, mieliśmy wickszą Jiczbę głosów, a jednak 
przepadliśmy! Nic dziwmy się teraz, że Niem
cy wszęd1ie biorą nad nami 2órę, jeżeli my sa
ini o swoje interesa nie dbamy, jeżeli my sami 
dobrowoln!e praw swych s:e zrzekamy. Narze
kamy, że w kasach chorych mamy lekarzy nie
mieckich. nie umiejących słowa po polsku. l(to 
temu winien? My samr - i nt:e będzie niidv 
inaczej, jetelf nre będzilemy um1eli walczyć I 
2wyc:ężać. Na świecie bez walki i ofiar nicze-
20 się nic osią2nie. Porównając naszych bracł 
w l(rólestwie Polskiern z sobą, nie możemy się 
wstrzymać od wypow:cdzenia przykrej pra
wdy, żeśmy wobec nich kalekanli patryotyczny 
mł i politycznymi. Dlate20 nie dziwmy się, że 
wszedz:e Niemcy nawet po takich polskich 
miastach, iak Inowrocław, biorą nad naml · 2órę. 
Kiedy u nas wreszcie będzie lepiei?" 

Z Poł:iiedzisk p:szą pomiędzy inneml do 
„Gońca": 

Polakom w~zędzie tera-z roboty odmawiają 
i wydalają. Tak się msi.czą n Straż. Niedlu
~o mamy wybory do rady mie!skiei. N:e ma 
widoków, aby którego z naszych przeprowa
dzić, a będzie 4 radnych obieranych. 30 Niem
ców i żydów jest więcej niż Polaków. 

Brak nam ludzi inteligentnych. Pan radz-
ca Szafrański nie chce do nicze~o należeć. Ma- • 
my dokf()ra, który się niczem nie zajmuje, tak 
samo aptekarza. Za to Ich hakatyści chwalą. 
Jeden tylko pan dr. Alkiewicz, który s'.e wszy
stkiem zajmuje i do wsrystkich towarzystw 
należy. Przed 3 laty obrała rada miejska pa-
na Szafrańskiego za zastępcę burmistrza. Kró
lewska rejencya ów wybór zatwierdziła, ale 
pan Sz. urzędu n'e przyJą.ł. bo to urząd niepła
tny, Nie1totrzebnle sami Niemcy ów urząd oia
stu.ia i prawa dyktują, po innych miasteczkach 
idzie inteligencya razem, u nas wszystko spo
czywa na barkach rzemieślników i przemy.
słowców. którzy są sznębieni na wszystkie stro 
ny. Hakatyści nas bojkotują, a swoi n1'e pooie
raią, choć hasło swój do swesw codz'ennie czv
tają. Co dalej będzie, przyszłość wykaże." 

Otóż przyszłość bedzie taka, ie jeżeli bę
dziemv spali. to nas hakatyści zjedzą, czyli oni 
hęda rządzili. a my dla własnej ospałości I 

. v.nuśności będziemy zniewoleni: im sie wysłu
Jdwać. -· =- -·-·-- il 

Rurzliwe dni w Wilnie. 
Wilno przeżyto dni c:ężkie w dniach ostat

nich października i pierwszych listopada. 
Szereg maniiestacyi i starć z wojskiem l 

kozakami roz1101czął się już od dnia 28 paździer
Jtika. O 2odzinle 11 w no.::y przyszło do starcia 
pomiedzy demołlstrantami a wojskiem. Było 
w;eJu rannych. Na ulicach zapanował niesłycha
ny ruch, pomimo gęstych patroli, krążących 
po mieśc·e. l\liasto wyglądało przez noc całą. 
jakby byto osaczonem pnez nieprzyjaciela. N3 
dru~i dzień {29 października) niec'.erpliwie o„ 
czekiwaM wyjśc!a „l(uryera Litewskiego" lub 
miejscowych dzienników rosyjsk:ch, lecz żadc" 
z nich sie nie ukazał. 

Po streiku kolejowym nastąoił strejk oizót
ny, o charnkterze oczywiście politycznym. Za
stój zapanował w całem życ'u publlcznem. Mia
sto oograżyło sle w ciemnościach. Zanact 
strejkowv pozwolił tylko na sprzedaż chleba 
Tesroż dnia, 29 paźd7.iernika odbył sie wiec ko
lejarzy, na który t•dał się także irnbernator 
Pahlen. Gdy dele~ac:, wysłani przez wiec wra1 
z 2ubcrnatorcm orzechod7ili wśród tłumów lu· 
cłności, 05oha -nieznana i dotąd' nie ujęta strze
Fła do ~ubernatora, raniąc ~I) w prawy bok . 
Również raniono pristawa Kuwicowa i dwóct~ 
foir::er 1.v pułl<u tro ckie1rn. Wówczas nast!}
p:ły ostre salwy 7C strO!lY wojsk~ na nrosu~
kcie śto-Jerskim. Zabito i c:ężko zratliono 7 
p11bliczności 15 osób. Żołnierzy w tem starcil• 
dwóch zah<to, ~ pięciu raniono. Po tem starc'tt 
1npattowało w mieście t1icbywałc podn'eceuie 

Wśród takich okolic1ności na" et ukazar·~ 
sic ostatniego manifestu nie wywarł-0 wielkic20 

• wrażen:a w ~1crsz ych trnł<tch ludno~ci. P:-d 



1'1'b'weal IDHilMtu za(enifo Sło tet M t'utt 
-pos~powaoJe nądu. Wojska cofnięto z abc. a 
czuwanie nad porządkiem I beii>łeczeMtwem 
mienia I osób pozostawiono suiet ludności. Na· 
'łl'et władze rtłie zaprzeczaJa, ·te ludaośt wywla•: 
z.ala się Cl<>brze z tego iadanw: Pogrzeb oo· 
t~łycb odbył slę we wzorowym Porządku. -.. 
Na wielu punktach miasta odbyły się wiece. na 
tdór-:. ·..-'l wy1łaszano mowy przeciw rządowi. 
Arc - ~ -..:anycb puszczooo na wolność, z rozpo
rzątl . . enta Jeoerał-1ubernaton. 

Od dnia 2. bm. praca rozpacząć się miała 
1ta nowo. Pracownie otwarte, a z2romadzerda 
odbywają się Jedne po dru":ch. Około godziny 
2 wa ul. Zawalnej dano dwa strzały do cyrku
f0'9t'e20 dozórcy Abramowowa, któremu zresztą 
at!c słę nie stało. Wśród ludności zapan-0wało 
przekonanfe, te to uczynił ajent prowokacyjny. 
Oficer kozacki nadszedł z oddziałem kozaków. 
ikazał strzelać do publicznoścl, nie wezwawszy 

nawet - jak zapewniają - do rozejścia się 
Zabito i raniono przeszło 20 ·osób. Znowu skle
py i ma2azyny pozamykano; znowu ciemności 
zapanowały w mieście. 

Ziemie polskie. 
Z Prus Lacbodnfoh Warmii i Mazur. 

Pelplin. W tutejszym domu chorych 
zmarl 24-lehii syn posiedziciela Pollmianna z 
Wysoki, który zraniwszy się lekk'o przy oraniu 
w palec, dostal zakażenia krwi. Ody go do 
domu chorrych św. Józefa odstaiWiono, zatrucie 
już tak daleko postąpilo, że lekarze mu pomocy 
udzielić nie moi;d:i. 

. świecie. W pobliżu miasto leżące dobra 
rrcerskie Sulnowo, 2300 mórg obszaru, s·prze
da.ł dotychczasowy posiedzicf.el dr. Pacully za 
585000 marek fiskusOIWi. 

Z Wiei. Kr Poznańskie10. 
O!'trowo. „Oaz. Ostr." donost'. że w wy

budowanym za polskie pieniądze w Ostrowie 
konwikc:ie są również naZ'l1aczone rdwa dni, w 
których dz"edom po·lsk.im nie W01l1J10 iilnaczei do 
siebie mówić i'.l•k po niemiecku. 

Inowrocław. Szeiwc Kurza,wski skazany 
został na 4 lata cuchthauzu iza napaść morder
czą na gospodarza Mokarskiego. 

Poznań. O strejku garncarZ'Y w P-01-
2naniu piszą do , . ,Oręd).": Strejk garnca
rzy, którzy należą oC!Jo CeJntralnego Związku 
rozpoczął się we wtore!k od rama i to z te
go p.o·wodu, że ,majstrowie :złamali ko'n
itrakt, który obie strony podpisa·ły na 3 
fata ai do 1 .kwietnia 1908. Majstrowie 
żądają od czeladzi, żeby z taryfy opuścili 
IO proceint. Taryf.a by1ła piodwyższ.o'na1 1 
kwietnia bieżąceg:o roku nai 12 procent. 
Majstr•o\vie żądali także, ażeby czeladnicy 
bez taryfy prncowali. 

Ostrowo. Jak już donosiliśmy, został 
gospodarz Józef Olaipa z Mielaarka ~r. 
dowany przez dwóch żol1nierz.y zalogujące 
go w Ostrowie 155 pułku piechoty, a syn 
jego pokailecrony. O tej zbrodni pfodaje 
„Gazeta OstrowiSka" takie szczególy: 

„Zbrodnia•rze nap;adli io'łt. wie:cwrem 
na wfasnym gruncie międlzy Mielcarkiem 
a żwirówką prowadizącą do Czdrnmowa ... 
Gła·pa odprowadził z 20-lei{nim synem 
swym krewnych, którzy; do niego przyje-

P·a1Hta do łow1r1yslw1 
: PtJwiM4 Ksaw~• e Mo_... 

A·ftłć lrera. 
(84) 

(Clłąg aatsą ). 

- Zal}))ominasz moja mntlro, że n-otat· 
ka do<lana do testamentu mego wuja, wy- . 
starcza, aby ustaJnowić w sposób niez.ar 
przeczalny stan cywilny Gaibryeli żyjącej 
<;:z,y zmarłej. 

- Zachowałeś te notatki? 
- Strzegłem się tiei pozbYć ! Nie gtu. 

pim ! Ukaże się ona w czasie wlaiściwym. 
- Okazać ją, by\foby zgubić się. 
,_... Jakże smutne masz moja matkoi, 

wyobrażenie -0 mojej inteligencyi l - od
rzeikl - myślałem o wszystkiern, wszY,
stk0i przewidziałem. W dniu, w którym 
ootatka, -0 której mowa, uj.rzy światło 
dzienne, bądź pewną, ma:tko, że tyilk<> wy
padek będzie p;~wodem jej ukazania: sie. 

- Nie masz żadnej obawy? 
- Najmniejszej. 
- A więc.„ jesteś sl}Dkojny? 
-Najzupełniej.. · 

- Ah ! upokaiaisz mnie... chciałabym 
podzielać twoje zaufanie. 

- Wybornie! tak to lubięi, zwątpienie 
~woje, moja matko, spralwiata mi przy
krość. 

- Od dziś 11o.rzmawiać zacznę z G<l!
bryelą, i będę wiedz'iała, czego się trzy
mać, co do zeW10lemia na małżeństwo z to
bą. 

- Lic1ę na ciebie, mo'il'.li matko, i pro-
szę, ażebyś byla wymffiVlną. A teraz po._ 
zwól mi przejść <llO twego buduaru i u
czynić z niegto na <lziś rano mói gaibinet do 
pracy. Chciafbym rzucić na papier pod\
stawy memJ'Yryafo, który zamierzam z.ło
żyć w sprawie mego kuzyna. 

cha.li w odwiedziny, na dworzec czekaino~ 
wski a z powrotem zebrali się furmanką z 
Kełisza< dążącą do miasta. Kiedy zsiedli z 
wo.za przy drodte p~wadzącet od szosy 
przez pole do ich mieszkania, dwaj żołnie
rze zaczęli ich ścigać, po dlogonieniu żąda~· 
li odi mich pieniędzy, a otrz.}'!ffialWszy; od). 
mowną odpowiedź, rzucili .się na nich swe. 
mi paofaszami. Ojciec otrzymawszy ci~ką 
ranę w glowę, padl •bez życia na ziemię. 
Syn chciail uciekać. .ŻOlnierze go dogonili 
i mimo, że oddr1l im pieniądze i zegarek. 
błagając o życie, chcieli go zabić. Na 
szczeście młodzieniec padł bezprzytomny
na ziemię a rolnierze żgtną\\'SZY go w bok 
w oikolicy serca, sądzili, że ducha wyzio
nął. 

„Po zaibraniu im z~ kieszeni reszty pie
niędlzyi i zegarka, mordercy się odd0ailili. 
Młody Oliapa;, przyszedtszy cokolwiek .do 
siebie, mial jeszcze tyle sity, ż.e się zaicwl 
gal do domw, gdzie powiaid!oimiwszy mat
kę o stra:sznym wypadku, padł bezprzyto
mny. Policya zawiadomiona o zbrodni 
1natychmiast zjechała nai miejsce. Mlt<J<le
go Glapę oddano d;o1 lazaretu, gdzie już 
zmarł, a starego poz.ostawiono strzeżone„ 
go przez czterech policyantów aż dlo przy. 
bycia komisyi sądowej". 

Z Ostriowai ctonoszą do, giazet rniemiec
·kich, że zbmd.ni:uze ,-iazyw.ają s~ę Gepper1 
i Rosins1ki z, zawodu są robotnikami. Pier 
wszy pochodzi z Żeganiai, drugi z Char . . 
lottenburga. Po ukończeniu śledztwa, O· 
bydwaj przeniesieni z:ostamą eto Poznainia. 
i stain~ prz.ed sądem wt>iskowym. 

Z Gnietnieńskiego piszą do „Dz. P.": 
Dziedzic dóbr ryce·rskich <lr. Chetmicki z 
Żyidlowa., dawait swoim ludziom od sZ'ef!'l 
WiYibierainycE1 perek (180 funtów/) po 8 fen. 
a obcym po1 10 fe1n., a że ci ludzie nie chciei 
li, rzecz jasina1, za taik niską ceITTę wyibie·rać 
więc zamówit sobie do wyibierania parn 
żołnierzy i tytrn pladl Po marce dzienniec 
da!j~c prz.ytem f::>ibiad i kolacyę. 

Poznań. I(omisya k0ilonizracyjna kupi
ła od p. Hiilsego Lęgowo w powiecie wą
gro.wieckim 01bejmujące 1160 mórg. 

Ze Śląz:Jta UJH saar.j Pi>llL 
. {\atowice. Niemcy mają widocznie bardzo 

W)lelkt strach przed strejkuią.cymi· robotnikami 
w Za~lebiu Dąbrowskiem, bo isproiwadizają co
ra_z większe zastępy żam.darmów z różnych po
Wlatów Górneiz.°' Slązka, aby strzedz i pilno
wać ~ranky pruskiej. 

Pszcyua. Samobójstwo. - Jak~ś mfody 
meżczyzn·a, m~ący liczyć do 26 lat, popeln~i 
r niewiadlomo jakiej przyczyny s.amobójst'Wo w 
ogrodzie. ~naJdującym się opodia1 miejscowego 
dw<?rca kolejawei;ro. Samobójca odebra!l1 so~ 
życie dwoma wystrzalamt z rewol·w:eru. Pli'er· 
wszy wystrzał skierowany byl w glowę, lecz 
nłe byl §miertelny wskute1k czego znużony ży
cie mlodzieniec rozebral sie, i odslonńwszy pier 
si, strzelil sobie celnym wystllZ'alem w samo 
serce. Smierć nastąpila na miej•scu. Dotych-

Jesteś u siebie, rozporządza.i się, 
j.ak ci się po'do'bai. 

- Dzięku1ę. 
Filip wstal. 
- Ach l jeszcze $lowio„. i-zekłai bara.. 

nowa.. 
- · W przedmiocie GahryelL.. 
-Mów moja matłko. 

- Czy nie sądzisz piebezpiecznem po.. 
kazywać ją R.aulow:i? 

...,.._.. Niebezpiecziuem! Dla czego? 
- Jeżeli odgadmi e w niej osobę po

szukiwaną przez doktora Gilberta.„ córkę 
twojego wuja? 

Filip uśmiechnął się. 
- Co za dz.ie.ciństw:o.! - odrze.kl. - · 

Zastainów się moja matko... Dra! świata ca
łego Gabryela jest córką Vend'.amów : .. 
Zkądżeż może być iarkar obaw.a1? Pozwól. 
niech rzeczy icl.ąi natll/railną, .koleją... Im 
mniej będz.ie pozi0'rnej tajemniczości, tern 
lepieJ ... Nie nastawaij matko na Gabryelę ! 
nie przyśpieszaj małżeństwa. · 

Mlody adWiokat -0puścil matkę, uda'l 
się do buduar~, ma.ego pokoiku bardzo etei„ 
ganckieg·o, ze ściamami i .meblami o'bitemi 
kretanem perłowego koloru zasianym 
kwiatami, ptaikaimi i motylkami. 

Wyjąt z kieszeni książkę z: niotatkami 
i począl szkicować obronę swego kuzyna 
Raula de Chamns. 

XVII. 
Doktór Gilbert, ·chcąc d ile możności. 

szybko prowadzić śledztwo rozP,Oczęte 
nie tracił .a.ni chwili. 

Od samego zaraz r3.1113), W'Y!dawszy roz,.. 
kazy Wilhelmowi i wstaiwiwiszy mu adres 
tymczasowy swego: mieszkania: w Pa:ryżu, 
opuścił Miorfontaine. 

·Wysiadlszy z waigonu, udaJł się do par 
łacu Spra1wiedliwości i .kazait się zameldOl
'V'aĆ panu Gailtier sędziemu śledczemu. 

Sędzia pr7.ymt go 111atychmiast i zapy,- _ 
tał: 

czas nic zdolan<} stwierdlzić skąd s.amobóica po
ch'Odzi. 

M:vs(owłce. Koo;acy rosyjscy <iopuściU Siie 
~ów J>OltW~lcenia praw pogramczny<:h. · Pod-, 
czas streJku zamykają komore w Moor.Ujowie 
o godz. 7 'wieczorem, po której to godzinie nLe 
wolno już nikomu przekraczać granicy rosyj
skiej. Pomimo tego zakazu :kilku ludtzi1 chcialo 
się przedoo.tać •na strone rosyjską. Wtym celu 
przekupili kozaka. pelniącego straż na p09:rani
czu. l(ozak odebral laipówkę, lecz gdy ludzie 
ci wstąpili na terytoryum rosyjskie, zaczął 
strzelać do nich, wskutek czego cofnęli sie na
tychmiast nia stronę pruską. Tymczasem nad
biegl kapitan rosyjskiej straży pogranicznej, i 
pomimo protestu ze strony żandarmów pruski<:h 
przesz:edl na terytoryum pruskie i zaibral ze 
sobą zbie~ów. 

Bytom. Na drętwę karku zachorowaro w 
Bytomiu na ul. Gojorwej nr. 18 pewne cztero
letnie d.ziecko, które d-0 lazaretu odstawiono. -
Zdaje się, że ta straszina zaraz.a znowu w nad
chodzącej zimie za11:raża Górnemu Slązkow1:1. O 
ile dotąd wiadomo, zachorowalio już kilka ·dzie
ci na nią, ttaprzykla<l w Myslowicach dwo•ie, w 
Laurahucie jedno, w Olszy w Ra.icflbo•rskilem je
dno. w Repczy pod Pmdnikiem także jedno. 

Opole. Patryotyczno-niem'iecki zmązek 
wyborczv zalożyli tu przedstawiiciele miesza
nych niemieckich stronnictw, do których także 
należy ni'emafa część niemteckirch katoUków, 
bratających się chętnie z hakatystami prz.eciw 
ludowi polskiemu. Gazety niemieckie donoszą . 
że odnośne zebrarnie zwofano ido sali „Czarnego 
Orfa", która uc.zestni:ków 11ie mlogla pomieścić 
tak liczny hyl ndzial. Prze<lewszystkiem byli 
repr~7ento·wani urzędnicy za przykfadem pre
zesa rejer.cyi pana Iioltza, który jako pier
wszy do tep:o związku się wpisat Pan Iioltz 
ośwfadczyl, że ziwiąz.ek nie na to• się zakfada, 
aby żyć w niepokoju z· „mówiącymi po polsku" 
wyborcami. lecz aby zwalczać pewien polity
czny kierunek party:i polskiej, którego życzenie 
! cele n:e zgadzaią się z interesami państwa. 

Zawodzie. (100 marek kary.) Po· wybo
rach donosit-:'śmy, że w Mysfowicach komisarz 
Iialemba kazaJ' odprowadzić druha Walentei:ro· 
Dejasa z Za·wo-dzia do aresztu za to., że w ubra 
niu sokolskim i z maciejówką na glawie rozda
w.al kartki wyborcze i wypuściit po sloiwie. 
że ubiór zrn!eni i maciejówkę zdejmie. Obeonre 
przyslano druhowi Dejaso'W1il maindat karny na 
100 marek za grubą srwawolę, której się p'odlug 
zdania policvi mial dopuśc i ć orzez noszenue o
wego sokolskiegr, ubioru. Naturalnie ie druh 
Deias wn'.ósl O· s::idowe rozstrzygnięcie. 

Wiadomości ze świata. 
Podwyższenie cła i podatku na tytoń. 

r.Silddeutsche Taiba:kztg." donosi, że 
.nowe cła i podatki, które 1nato00ne zostaną 
celem nalprarwy fina1ns6w. Rze:szy niemie
ckiej na tytoń i paipierosy. powiększyć .maJ.. 
ją ®chody państw.al o 40 milionów marek. 

Obstrukcya kolejowa w Austryi. 
Z kilku stron donoszą., że kolejarze 

• miejscami z.ami·echali talk zwanego oporu 
biernego. 

Rosya a Turcya. 
Ambasador rosyjski zaiżą,dlalł sba.!Ww

ci;Qł za·placeniai zalegtej · raty kosztów 
wojennych od rządu tureckiegp. 

- Czy maisz pialn coo nowego· do 00.. 
niesieni~? 

- Nic, panie - odpowiedział: doktór 
Gilbert, chyib.ai to tyLk.o, że widziałem pana 
de Cha.łlins i ·dialem mu instrukcyę. 

- Wiem o tern. 
- Widziałeś igo pan? 
- Nie, ale powiediział to prokuratorOJ-

wi Rzeczyposp-olitej, przyn\Osząc mu adres 
swego nowego mieszkarnia, jak to bylo u1-

. łożone. 
- Pczwalisz pam zapytać o ten adres? 
- Ra1rdzo <l.inbrze. „" 
Sędzia. śledczy ws.ka.z.al doktorowi uu. .. 

ce Saint-D<mlinique i numer domu, poczem 
doo<la-1 

- Teraz bądź pan faskawi wytlóma>
czyć mi powód swoje wizyty? 

- Powód ten jest bardzo' prosty_ 
Wszak trumna wyjęta; z familijnego grobu 
hrabiów de Vada.ns w Compiegne znaij<lu
je się tu, jako t>orpus. delicti? 

...._ Ta!k jest została ztożona w jed,iem 
z anneksów kancelaryi s.ądo1wej. 

- Upraszam o upowlalż.nieinie obeJrze:
nia jej. - Czy myiślisz. pan znaleść jaką~ 
wskazówkę, której my o!dkryć nie zdolał
liśmy. 

Óilbert uśmiechnął się. 
- Panie sędQ:io śledczy, iOdrzekł, ra· 

czyiłeś pan pozwolić, abym zastąprn poli 
cy~ w tej sprawie, i bYć, że tak powiem , 
pańskim agentem. Zaipatruję się bardzo 
poważ-nie na nowe moje obowiązki.,. Che~ 
sobie zrdać sprawe z naidro'bniejszea rze;
cz~, zbadać osO'biście najmniejsze szcze.
góty , chocby niewiedizieć ialk niewaczą
cemi się wyda.wały.„ Dla tego i jed·ynie 
dlaJ tego upraszam o pozwolenie zobaicze
nia trumny. 

- Nic latwieJszego, napiszę panu słów 
parę do kan.celaryi .sądowej ... 

Pan Oaltier zabrał sie oo pisa!nia. 
W tej chwili szelf Bezpieczeństwa 

Powstaole murzynów. w . Afryce. 1 '1 

Gubernator niemiecki w Afryce w&elao.. 
~J do~sJ, że powstańcy zaczepłaAe. sta. 
cyę l(łlossa spalili około 600 chat. "Atak 
powstańców odparto. 

Z NIEWOLI JAPOiq'S((IEJ 
powrócił obecnie przez Marsyllę do Rosyi nie
fortunny w błtwle pod Czuszimą wódz ros.yj. 
skł admirał Nfebogatow. . 

Z przyjazdu Nłebo1atowa doooszą łeszcz.e 
z Ma_rsylil następujące szczegóły: 

Admirał Nieb02atow, który pod Czuszhu11 
dowodził częśc:ą eskadry rosyjskiej, przybył 
tu dnia 4 bm. na pokładzie paro·wca ~.India" 
NieboR;atow podróżuje nie pod własnem nazwi
~kiem, ale jako admirał Kopitowskl, a towarzy 
szą mu kapitan Lesz;u i Smirnow a nadto aa. 
czelny Jożynier-mechanik Greniew. Nleboga
tow Jest chory na szkorbut, z powodu którego 
całą głowe ma spuchniętą i twarz nabrzmfałą 
do n.lemożllwoścł. Podczas przejazdu Nieboga. 
tow, który Jechał pierwszą klasą nlemiał pra
wie żadnej styczności ze swoimi oficerami, któ
rzy znajdowali się w drugiej klas!e ł prze1 całą 
~roJ;?:ę wogóle do nikogo ani słowem się nie o
dezwał. W Marsylii dziennikarze francuscy 
chcieli urządzić z nim .interwiew, ale Nieboga
tow odpowiedział, że teraz nie jest nlrczem i 
nie przyjmie dlate20 dziennikarzy. Niebo2atow 
który na Paryż powraca do ~osyi, wiezie 1e 
sobą 1naczną sumę pieniędzy, którą podcz.as 
przejazdu morzem złożył w ręce komicarza o
krętowe2'.o. 

1 rlinyth slr•n. 
Altenessen. Pożar zlnisz·czyl część za

bud-0wań inwalidy Poe:rtgena przy ulicy 
Brucl<:mannstr. 

Bruckhausen. W fabryce „Deutscher 
Kaiser" zostały pewn1emu robotnikowi u
cięte obie nogi przeiz wóz transpo.rtowy. 

Ruhrort. Zamierzaiją tu ceny mleka 
poldwyższ.yć z 18 1t1a1 20 feny.gów za litr. 

W Bochum bawi Naiiprzew. biskup 
sufragan ks. dr. Odc.kieł z P.alderbornu z oJ. 
kaiz.yi nr-oczystości, jakie w tutejszym kla
sztorZ'e odbywają się z poW10du policzenia 
w poczet Swiętycjh, Gerairdai Majelli, bra
ciszka zakonu OO. R.edlemptorystów. 

Berlin. Toczyl się tutaj proces przeciw 
p. Brochowi jako prezesawu Związku Towa
rzystw Polsko-katolickkh w Beriltnfie, który 
zaprowadzil dQa członków kasę pogrzebową. 
Szlo zaś 1wytącz1nie o to, czy tego· rodzaju kas~ 
pogrzeb'owe pocHegają nawet i wtedy kontroh 
urzędu rzeszy dla spraw asekuracyjnych, g~y 
uczestnicy wyr1ekaią prawa dochodzema 
swych pretensY'i na drodze sądowej„ tak jak to 
uczynilo walnezebran~e <ielegatóiw rzeczonego 
Związku w czerwcu 1904. 

Sąd uznal wspa.rcie Związku Tow. P.-K. w 
Berlnnie za obowią1:k01We, a nre za .dobrowolne 
J skazal p. Blocha na 50 m. ka rv. ~uriad~zad~ • 
że postanowienie wa1l11ego z.groma<lzen1a de· 
le~at6w w czerwcu 1904 bylo tyl•ko aktem for
malnym, obliczonym na zadośćucz.ynienie lite~ze 
praiwa, nie zmienilo zaś w nic7iem stosunku ttl.
stytucyi do czlonk6w. 

Obro11ca skazanego p. Dzi·emliowski wnie
sie pono rewiz.ye do .kamergerychtu. 

wszedł do gabi;netu s.ędziegOł śledczeglO; 
oz1nadmiono mu o ·żądaniu doktora Gilberta: 
oświadczyrł, że chętnie tow~rzysz1ye mu 
będzie do kancelacyi, dokąd! się też i uda.li 
natychmiast. · 

Szefa Be'zpi~zenstwa i 1diok~ra Oli· 
berta wprow.ad!zooo oo saU, Wi której zna.i<· 
dowa~o się .mnóstwo przedmiotów na·i~· 
maitszego rodzaju, ·stairanviie ponumerowa
nych, slużących zai cdrpus delicti. 

W Jedinym kącie sali .nai dwóch koz
ia-eh spoiczyrwaola trumna, którą widzieli
śmY' wydobytą z grobu familii de Vadains 
w Campiegne. 

- Oto jest prze<lłniot, który pan 
chc.esz ()lbejrz.eć„. - rzekł urzędnik d>O' diol
ktora Gilberta, spo~rzawsz.y naprzód na 
pozwiolenie podpisane przez 1s.~d'ziego śled-
czego. . 

- Brat zmar.łego .hrabiego Maks-ytttU· 
liana podniósł wieko trumny i zaczął st.ar 
rannie prz.yglądać się d:>ln~ części tru-
mny. . 

Szef Bezpieczeństwa przyipatrywal s1e 
cieikaiwie., a· jednp:cześnie zadiiiwienie mafd· 
walo się na jego twarzy. 

Po chwili zaczął mówić : 
- Pozwól mi P3{Ill zapytać slę, czeg'-0 

tak szukasz.? 
Gilbert ws1rnzat palcem 1nai jeden punkt 

wieka i rzekł: 
- Oto czego szukam. 
- Cóż to takiego? 
- Zobacz parn. . 
Szef 1bezpiecz.eństwa p.ochylil ~ie , 

spdjrval na punkt wiskazany przez 01lbe't'· 
ta. 1 

-·· Ach! wszak to numer! 
- Tak„. 987 - numer zaikłaldóv! 

przed'siębiorstwai pogrzebowego. - poł. 
mufesz pan, panie Szefie bez.pieczeństwaJ~ 

~ ......... 



. 
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· Essen. P.t"zys:doroczne ~ebranie katolików 
11temieckich odbędzie si<: w ES.sen dnia 19 ster
pnia w umyślnie na ten cel zbudowanym na-
mto.cle. . 

Bruckhausen. Poctąg towarO"Wy kolei gór
ueJ fabryki1 „Deutscher Kaiser" spa<U z wyso-
~ości 8 metrów. Wszystkie wa.gony podru~go
tanc. Z ludzi ·nikt szkody ni~ ponlósl. 

Sterkrade. W kopalni „Konstantin" dostal 
$łe górnik Schraub pomiędzy kosz i' ścianę szy
bU i tak pokaleczony zostal, iż umarl nieba-
"i\'em. 

Królewiec. Tutejsi robotnicy portm\1i za
streikowali, żądając podwyższeniia zaplaty od 
pracY god_zinnej i uregulowania ~zeregu kwe
styi technncz'1Ych. Okręty w m1are mOŻności 
sa ladowane i wyladowywane przy pomocy 
wlasnych zalóg. Zresztą praca spoczywa. 

Paryż. Zmarł w Pary.żu darwnyt je.ne
raf-gubernator warszawski Czertkow. Byl 
.zawziętym wrogiem narodu ~dlskiego i nie 
nawiści swojej mie tail zarówno w prze.
mówieniach do poów~adinych urzędiników, 
jak i '"" zarządzeniach i0sobistych. Jedynie 
starczemu nied{)lęstwu jego zawdzięczamy 
że nie wyrządził nam wielkich krzywd. 
zostawił po sobie jaknajgorsze wspomnie-
11ie. 

Ze spraw robolniczvch. 
Dla tych, którzy muszą dźwigać ciężary. 

Gdy w pewnym browarze wożnCca dźwigał 
11a wóz skrzynię z piwem, poczuł nagłe w pra
wem biodrze takie boleści, że musiał natych
miast przerwać pracę i musialllo go odwieść 
do domu. Już dwa tygodn!e poprzednio zdar:zył 
był mu s:e podobny wypadek; wyleczył się je
dnakże zupełnie z choroby i wrócił zdrów do 
pracy. Zpowodtt drugiego nieszczęścia prze
cież. które R:O spotikało, ~t·racił w wielkiej czę
ści dawne siły zarobkol\Vania. 

Na wniosek, który poszkodowany stawił 
do towarzystwa zawodowego browarskiego, od 
Powiedziano mu, że o wypadku nieszczęśliwym 
w myśl prawa o zabezoieczeniu od wypadku tu 
mowy być nie może, pon:eważ praca, którą wo
źnica spełniał, była taką, jaką każdy robotnik 
w browarze z.wy·czai~Y wypełniać może bez 
szkody dla zdrowia. Ze zaś woźni.ca okalecza
łv nadwerężył zdrowre swiO.ie dźwh~anlem dę
iaru. tego już przypisywać 111'.e można wypadko
wi, tylko po prostu słabej budowie ciała je20. 
Dla testo towarzystwo renty PoSZkodowanemu, 
przyznać nie mote.. 

Aoelacya, wniiesf.ona przez robotnika do 
si.rdu roz]emcze~o odniosła iednak:te pożądany 
dla poszkodowanego skutek. Bo sąd nie ,przv
taczył si~ do wywodów towarzystwa zawodo
wego I uznał okaleczenie wotnlcy jako spowo
dowane wypadkiem, a wlec uprawniające do 
udszkodowanła. Stanowisko w ,rozstrzy2nlęcie 
-sf)fawy sąd rozjemczy zajął takie: 

Powiada towarzystwo zawodowe. ie jako 
wY1>adek nteszcu:śliwv w myśl prawa należy 
11waiać tytko takie okaleczenie, które spowo
dowała praca niezwykła, wychodząca poza za. 
hes zwvczainle spełnianej pracy zawodowej. 
Twierdzenie to ~dnakże nie ma żadnej ood-sta„ 
'WY prawnej. Prz.eclwnłe, wyrok na}wyisz.e20 
r>aństwowego urzędu dla zabezpieczeń wydany 
w r. 1898 opiewa wyraźnie, że praca, która sta· 
ła i;i~ Qowooent nieszczęścia, nie potrzebule 
wcale bvć niezwykłą anl nadzWYc:za)nie cłętką 
~żeby okaleczenie dało prawo do reety. 

Nadto nie ule2a wątvtrwości, że w tym ra-
2~-e dopełniony jest I druiti warunek, laki stawia 
nrawo zahezpieczenia od wypadku; a młan()Wi· 
cie, że chod:r.f tu o wypadek nieszcześllwy, któ
TV stał sle w ob-rębie przedsiebiorstwa, i ie ta 
11raca rzeczywiście była powodem a nłe tylko 
~kazya do Ókate-czenia robotnłka. że zaś woź· 
łlka łui dwa tvgodnie orzedtem z podobnel 
orzyczynv zach0rował. o to ro~hodzlć sie tu 
1'tłe mote, pontewat powrócił zdrów do pracy 
A zres:itą oboietną iest kwestyą, czy dźwlizanie 
i;krzyoi spowodowało chorobę, która do tei?O 
czasu u robotnika nie łstnlala, czy tet stało 
~le pirzyczyną znaczne20· po2orszenia się cłer
l>ełlila już istniejącego. W każdym razie zacho
dzi tu wvoadek nies:r.częśUwy taki, jaki w myśl 
Drawa da!e prawo do renty. 

Wyrok ten i wvwody potwierdził także 
11aiwvtszv urząd oa6stwowy dla zabezpieczeń . 

Wyrok ten winni sobie wycłać i zachować 
~·szvscy. któny muszą dźwigać cłę:tary. Na
turalnie flrawo do renty ma1ą tylko ci, co le
llłą marki . 

Rozmalloścl. 
Co należy rozumieć pod obstrukcyą kolejo

wą. Z wvrazem obstrukcya spotykamy sie o· 
becnte często. 

Obstrukcya1 w parlamencie! obstrukcya na 
kolejach I Ohstrukcye są do siebie podobne na 
ll~nkcie taktyki. Zwolennicy obstrukcyii w Iz
bie_ Poselskiej wyzyskiwalt drobiazgowo VfSZY
stk1e przepisy regulam~nu, by nie d.opuśc1ć do 
zalatwienia prz.edfoże.ń r~·ądtowych. Obstruk
~Ya na koleja~h ·~rypel.n~a skrupulatnie i c_o do 
litery zarządzenia regulamin slużbY. byle tylko 
1.lJ>óźni;ć ruch pociąp;ów. Ten re11:ulamin zaś i
stotnie zawiera wiele posta111ow(eń bardzo roz.
trODnyrh, lecz nie liczących się z cz.asem. l!· 
kladaili ~o panow.ie referenci, n1e znający sluz
~Y Praktycznej, traktui.ący ludzii l}iby masZY?Y 

ez nerwów, wiecznie zdr01WYch 1 silnych, rne.
Zlnęczonvch m:·p;dy. Teraz •okazuje 5ię, że in
strukcve darwne slużbie ruchu, w praktyce są 
Zabójcze dlla normalne~o krążenia podiąp;ów. 

Obstrukcyon.iści rozumują w sposób ·n~
stępuiący: · Robotnik ma ściśle spefniać przepi
sy r~gulatninu slużbowego. Z ~i'egiem cza~u 
za~meździly się przec1eż zwYcza1e, mocą kto·· 
r~h na podstaiwie rozkazu pnzelożonych za
~edbuie się tych albo owych przepisów sluż-

Wych . . I tak n. p. przy przesuwaniu wap;onów 
ua tor uboczny, .zazwyczaj. odpycha st~ pewn~ 
agć tvch osta~mch; robotmk przesuwający stoi 

na mas.z:itrt.ie. która po miniędu zwromicr od
py~ha wagony. Natomiast przepi'S wymaga, by 
takie wagony przeprowadzano na tbr ooboczny 
lecz ich nie odpychano. Robotnik przesuwają
cy, ma iść obok maszyny. 

Otóż ofkyaliki kolejowli spelniają doslo
wnie przepisy. Każdy wagon stosownie do 
pr]:episu, Jest odprowadzonym na dany tor; 
szyber idzie obok maszyny i'td~ Każda rewi
zya lo.komotywY lub wa-11:onu odbywa się tak 
skrupulatnie, że z stacyi mogą dziennie wy
c.hodzić zaledwie dwa albo trzy pooią~i towaro
we. 

.Tak wiadomo C\hstrukcyi takiej chwycili się 
obecnie kolejarze w Austryt· domagając się pod
wyższenia placy i zapwwad\Zlenia powszechne
go równego prawa wyborczego. 

Wspomnienie pośmiertne 
ś. p. Sewerynowi Pienię!aemu. 

Jużeś spoczą,t, Sewervme, 
Ro pracy na polskiej !1il.v·e, 
Na warmiif1skiei „tez .folinie," 
Gdzf~ duch polski leJwie żywie. 

Ty stanąteś przy ka~allcn, 
By go wznieść nad polskie siola 
Tu, 11:1dzie na dalel<im kral1cu 
Lud polskn ratunku wola. 

Tu, gdz:e ciężka jest posucha, 
Gdzie żnicz polski s.tabo grzeje, 
Tyś polskiego bud1i1l ducha, 

Walczyteś meżnie w r>brouie 
Polskich, żywotnich id~. 
A prawda po na5zei strnnie 
Spędzala wro~ów do kniei. 

Pracowaleś, iakeś umial, 
Dla. Polski·! - Praca Oię ;:dęła, 
A wichr szalal, hucz.at, szumiat 
- Ale - ona„. nie zginęła! --

Smierć Ci wytrącifa pióro, 
A któż je teraz pochwy:::i? 
Tu ciemno„. chmurno„. P•)nuro„. 
- Polskiem u'.órem któż się s~~c1yd? 

* 
Za Twe pol,skie przekonanie, 
Któreś rozszerza.I daleko, 
Wiieczny pOlkói daj Ci Panie! 
Zi·tm1ia niech Ci będzie lekką. 
-- A i Polska zmartwychwsta111'.e, 
Gdy Bóg zrzuci z trumny wieko. 

Andrzej Samulowski. 

Wesoły kącik. 
Nieporozumienie. 

Pewien dbywatel rzecz.e do imłodzi~1i
.ca, któremu się spo.dobała pewna panna' z 
Londynu: 

- Ta panina, to Angielka, ma ona 600 
fantów ... (to znaczy.: 600 funtów szterlin
gów czyli 12 OOO marek). 

Na to zdziwio'ny odpowiada młodzie-
niec: 

- 600 funtów!! Taik dężkiej1 baby 
bytrn nie chdal... 

Szczęście małżeńskie. 
- Co cie też najbardziej ud·erzyło w 

życiu? 
- Mój mąż -- odrze:klła z westchnie-

niem. 
Na polu bitwy. · 

Kapitan mówi do żo~nierz'1!, które'mu 
kulla.! palec strzaska.fa\: 

- Czemu wrz.eszc.zysz. Patrz\... wój 
kamrait jaik milcz;il, chlać mu kula. głowę u~
wafa! 

W szkole. 
Naucz.ycieł: Dlaczego mówimy do 

Pana Bop;a: chleba naszego p-O!Wszedniego 
dia:j nam' dlzisiaj, ai nie: daj nam za1W1szel? 

Uczeń: A'byiśmY1 mieli chleb cod·zień 
świeży ... 

W sądzie. 
Sędzia (ero oskarżqnego): Jak widać 

z akt to macie już ~g.ro'mlnie długi regestr 
kar i

1 

procesów. W osta~nich trze.eh ' la
ta!cn jednalk nie sIJ,otkaiła WJaJS żadna kara i 
dobrze'ście się spra'W'owali. Dlaczego? 

Oskairżony. : Proszę prześwietnego 
sądu, w ostatnich trzech tartach siedziałem 
w kozie mwia.·rty. 

Między dzl~wczętaml. 
._ Maniu, to ty takiego małego masz 

ko'chankal? - ta!k zapytała Kasia swej kQ.
leżanki. 

Nai to r~elkła Matnia: 
- MalfY, bo· mały, .arle za to mam 

ich dwóch. 
Baika perska. 

Ni~ złamią świata! zgbnem wielkości ni
czyje; 

lskrai pryśnie i zgaśnie, ale płomień żyje. 
Z rozmyślań o kobiecie. 

Kobieta jest najpiękniei.szą ro.śliną w ogro- · 
dzie przyrody. . 

Ażeby kobietę poznać - trzeba si~ z mą 
ożenić. · 

Nie każ.dy mąż Ksantypy jest Sokratesem~ 
Milość jest śle:pą - stąd tyle pot'rnieć. . 
Tylko prz~ Bo~iem t swoi111 kraw:·ern 111e 

maia kobiety ta1tmmc. . 
W szarej KOdzi.rue. 

On· Ach gdybym te ma1Ie ;>a'.uszki mći.:1 
zawsze· trzym'ać w m01ich rękach!... 

Ona: CóibY dz tego prz~o?„. 
On: Nie ~rafabyś na fortep1ame .. 

Na „Dom Polski'' w Bocllum 
zfotyli: 

Teofil Waoot z Bochwn 3 mr. 
:Bóg zapłać! O dalsze datki ~orąc•:i 

prosimy. · 

KOMITET BUDOWY „DOMU POL· 
SKIBGO" W BOCHUM. 

·Z polecania 
Wojciech Sosiński, 

Bochum, ul. Unter den Linden I. 18~ 

•••••••• „ •.. „ 
TowatZ}'stwo św. Marcłlla w Dente. 

W dzień ślubu dnia 14 listopada tyczy swe
mu \\ierncmu i 5talemu czlonkowi 

JANOWI PA WLAI( 
$ jeg<> uarzecwnej 

ELżBIECIE PAWLAK 
z Frankowskich wszelkiej pomyślności, zdro
wia, życia dlu~ie~o i blogoslawieństwa Boiego-. 
laski B~a. a po śmierci zbavtienia wiecznego. 
Mloda para ntech żyje! aż Derne zadrży! Z 
polecenia J. Tooder. (1) ••.• „ .••• „ ••• 

- u- •.•.•.•. „ ••••• 
Tow. św. Stanisława B. w Wanne. 

W środę 15 bm. o godz. 9 rano odbędzio 
sie pogrzeb żony czlonka naszego 

śp. STANISLAWY WOJT, 
ur. Ziętkowskiej. Pogrzeb odbędzcie sie z domu 
żaloby przy ul. Wilhelmstr. 17 a. Czlonkowie 
zechcą się zebrać w lokalu o godz. 0 8 rano. O 
liczny ud-ziat prosi Zarząd. 

-Towarz. św. Jadwigi w Gerthe 
donosi swym czro'n1kom, iż Panu Bogu po
dobaf.o się zabrać . w kwiecie wieku żionę 
na•szego czl-0tn1<a fana Zaręby 

śp. ZOFIĘ ur. Slotała. 
Zmarla urodziła się w Zbytkach pod 

Garzynem, um. w 21 roku życiai . Bdgrzeb 
odbęd1zie się we wtorek 14 listop1ada po 
poł. Członkowie wiQni się staiwić o godz. 3 
w czapkach i oz.tnakach nai sali posiedzeń. 
( 1) - Zarząd. --Towarz. gimni. „Sokół" w Gerthe 
donosi swym czldnkom, iż Pa1nu Bogu poi
dio.bał-0 się zabrać •w kwiecie wieku 2'om: 
naszego członka fana Zaręby 

śp. ZOFIĘ ur. Slotała. 
Zmarla ur. się w Zbytkach pod Oarzy,

ne'm, um. w 21 roiku życia1. Pogrzeb ()d
będzie się we wtorek 14 listopada po po
łudniu. Czlonkowie winni się stawić o 
grad.z. 3 w ozapkach i oonaikaich n.a sali Pot-
sie~eń. Wydział. ·-
mm~HłHlH$H$U~~~m·•~-
Powinszowanłe z okazyi srebrnego jubi· 

leuszu małżeńskiego. 
To'W'. św. Paiwla: w Eicklu zasyla: swe1

-

mu dlugoletniemu i gorliwemu członkowi 
p. ANDRZEJOWI BŁASZYKOWI 

oraz jego gOO.ruej małżQnce 
MARYANNIB 

serdeczne życzenia. Oby Pani Bóg po
zwom im doczeka'Ć się zlotegO i dyamen
towegor wesela. Szam0iwni Jubilaci 111iecb 
żyją I niech żyją! niech żyją! 

Zarząd. 

········--··· 
lll*t~~łH8HIJlll1łl••t1111 

I Tow. św. Macieja • 
w HolsterhHsen W 

Jal. sHada w dni• 11abraego weatla * 
~ H. listopada 111an. j•\ila\owi ~ 

M A•dnejewl M I Bła~zykowi I 
• Maryannie Błaszyk • 
• jabajeardeeaaiejaz• tycr:eala PJdro1'iia do- i 
I brege, łyeia dłggl•g•J i błogosławida\wa 

. Bob,o, aby ioe.Hkali sit przy airowiu 
wesela złotege. SHnownl jubilaci aiech va 

• tyj, I niech t,j~ I •lteh i'j' I m 
~ Tego Wam iyUll członkowie Tow. ~ = iw. MHieja w Iols\wbaueell. W 
~ Z poleceal• m: 
• llasper Wawrsyalak, aekr. li 
•••łlłlW•ltlllHłiOP 

BRUCHt 
Skladamy w dniu srebrnego wesela 14 listo

padanaszem kochanym R.odzicom 
ŁUl(ASZOWI PRZEWOŻNEMU 

i ElŻB1ECIE PRZEWOŻNEJ 
z domu Gryczyńskiej nasze szczere życzenia 
zdrowia dobrego, życia dlbgiego i blogosla~ 
wieństwa Bożego. Aby doczekali się prZ)' 
zidrVl\viu wesela zlotego i wszystkiego dobrego. 
co sobie życzą tu na tym pa<lole, a po śmierci 
niebieskiej ko-rony. Kochani Rodzice niech ży
ją! niech żyją! niech żyją! aż się echa z Erie i 
z liochlarmark na Bruch odbiją. Tego Wam 
~~yczą wasi zic:ciowie ·i córki (105) ••••••••••••••• 

Firanki prane w domu apretuje codziennie 
najtaniej F ARBIERNIA GALLUSCHKE, PRAL
NIA W BOCHUM. Tel nr. 911. -.: •w•. ~-. •; -..w. 
aui.hlł!Mr u. U, l"S, lH; r.1111; .... , 'lf u· 
-. i.JlllMa, n.u ... -. 1 --'* .... · .... 
Annen, W erne, Liitgendortmund, Marten Ka-*"· VfattHlcll .... •-• ........ 

Kart1fl1 
lit łetk.U. •Haruję w łMu•kae11 wa ... HWQll 
11• w. 2,31 za eentnar irut• Ataeiya 11r•wfllw.:ł 
w esłłalllll-1 I Nadrmki.t I Jr.... z ........... '°'*'' a ••ry • rnłlłe „...... „ 
W. Loga & Co., Toruń-1łb1ra. 

'··~·~·Ił i ok~~:;o;;~:ł ~;:~~~'w ::i~~~: l 
1 lis~opada b. r. o5wor.yłem 1111. nowe 

i „
6

~i~sztat krawiecki. 
~ S\araniea mojem 'e~dzie jak -przedtem • 
, tak i nadal Sun Rodaków jakllajrzetel-

ł 
niej obsłuayd ProH~ o pepareie moje- ) 
10 puedaiobiontwa, bo haałelll naeHm 

1 
jHił Sw•j do awego, a nie do obcego. 

Fr. Sloma., krawiec. ł 
llełłlerłeh, (Kuncstr.) ul. Kró- • 
tka nr. 14. u gościn. Misma.la(H a11.„ ••• ~1te 

I F.u•~g~~~~!!u~~ .... '· -- Założone 1885 r. 
poleca~awe wielkim wybone po najtaiu1sych 
~-ach-wazelk.ie in11trumentr muzyC11Z1e jako to: 

skrzypce,cytry,flety ,klarnety, 
barmoallil u•tnfl i do rozełlta•m•, 

b~benki, podstawki do nut, 
laseczki taktowe dl& dyrygentów, 

wisgyetkiel gatunki si.run. jako i w11zeliie 
prsyboq do instrumentów. 

Dalej poleum wsmelkie 

tow~r~ ocżone, 
jako: fajki, e11arniezld, •••Id, u•. 

„owar7 akórzane jako: portmonetki, 
tDJ'ebki cło cygar, torebki do listów, kuferki 
do podróiy, tornistry szk1Hne, ezelld, paski, 
noie kies1onwe, kart1 do grania itd. itd. 

Goldfarba tabaka do zażywania,. 
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~~ ielka n de-r tania 
i YPRZEDAi ~~~ 

' ~ Żakietówdamskich Paltów dla panów, 
i Płaszczy dla pań, Ubrań dla panów, 
JJ Kołnierzy dla pań, Zakietów dla panów, 
., Kołnierzy Garderoba dla robotników 

najnowsi zch i eleganekich 

W ś odę i czw .irte 
wyprzedaży 

wyłożone (110) 

100 
kożuchowych, i rztczy, spodnie, 

• 
Zakietówipłaszczy Ubrania dla chłop-

dla dzieci. ców i paletoty, 

damskich płaszszy od deszczu 

teraz 19 mr. zamiast 24 marki 
110 podpadająco tanich cenach. 

Emil Markus, Ruhrort, teraz 13 mr. zamiast 22 marki 
Harmnniestr. 39;41. Harmoniestr. 39/41. 

Polska usługa ! c112; 

·11~~~~ 
ł7 marek teraz 

••••••••:••••••• t J. Herrmanns i sp. : I. G~id;t~~ b 
i er ausen i - Hochstrasse I Bocbom . Hochstr~ssc I. I 
• 

ul. Friedrich·Karlstr. 26. • llLI 
Polskie biuro prawne ••••••••••••e•• 

• • 
Feldstr. 12 Marxlóh, :rel~tr. 12 • . Bacżnoś6 Rodacy 8 8 w ekoliey Bam•orn, Br11ek- 9 

' · ft. Ślischkl, •• 1ta1Hfa, ~·~~1:!=.~rmarxloll .-
• • 

• • • Da11tare1&m kałde ·u na i\danie 
spisuje ~karg~, podama. reklamaeye, e debre karto:fte 9 

• • 
obrollę w sprawach kryminalnyc.ll, i ·• na pHee\.ow•nia przez zimo. Dobry bwar • p I t t d • d • raeielna waga. Ta.nie ce•J· Zaminzkuj9 A .. 

• 
a e o y o o o 52 mr. • udziela iriforrraeyj wsz-elkiełl. (51) w Hamborn Sclliiferatr. 6. ~ 

flb 
• d d /;,,. • 9 Uwaga: Proszo tylko uważać na.wa- O 

fanta 0 9 0 '12 mr. ·········A······ ·e ił bo róini ludzie obcy 1przedawajf\, 10 • 

• • 

~ ,r y • fen. taniei jak ja, a:e tylko 90 funtów, Ml 
• · • ale u nmie jest r;aw1ze 100 funtów w l!l!l'1 

. , • Baeziloie Roclaey · 8 m echv. Kreślt się z szacunkiem (i9) 8 

• • 
w Habinghorst i okolicy! • • Paweł Wujciak. 6' 

: Dono5'1Q szanownej Publicz- t •••••DDll•DGOIJ8lf9 

• Nasza lepsza gardero Nasz sklad zawiera • : nośi~t~;;;„;;;źnieki ! Kilku krawców 
• ba leży tak dobrze jak przeszło 6000 stóp kwa-· • • w Habinghorat, ul Biilowa 7. • 

. • Sta.raniem mojem bttdzie, a- • „. 1 obiona podłng , miary. (!3) dratowych. • • by :~etelną par~ą rodaków. zado- \. 

na duże sztuki i stałe zatrudnienie po
szukuje 

O wohc. :Z wysokim szacunkiem. • ••••••:••••••+• •. Ja~::r~o~k~01' c~u) •. 
A. Nowieki w Oastrop. 

przy u. Balmhofatr. 4 a. ~ (95) 

Za illleraty i r„damy Redakcva wo-•••••• lllł••••••lł•••a•• •••••••• • •• $ ·~······ f> bee publlczoołci nie odpowiada. 

C ·81fr :eaczr.u~ść I ._ I 10 dziewcząt 
p;w dolnyok potrzebuj9 mara. 

lui 1.eźnif'ii. 
Otwarcie interesu w Weitmar. -•• sp o' łka kraw1· ecka „.· dohoielówigo111pedarstw 

Dziewn,ta p•· 

! ul. Jerze10 „ł. w Gelsenklroben Georgstr. 24. ! =~111i:::m:łu:!r 18!;:~: Szanownym mieezka~eom w '1ł'eitmar i okolicJ do łaska-
... "8 eyt u Certr11dy wej wiadomcś1i, it otworzyłem w moim nowym dl)mu pray ulicy Wil-
łr( Szanownym Rodakom z Gelsenkirchen i okolicy podaJ' emy do wia. . li Jlaa11h, stri;czycielkiw helmstr. 2, w pobliżu kościoła katolickiego 

1 domośp;~c;;gyię · ubrań męzkich I g~;;J[:; Wt , ~!~!~ .,Vc}e~~~!. ~ 
I Panny, 

Ceny naiarkowene ! Usługa rzetelna! Ił 
podług najnowszej modr. 

O łaskawe poparcie nns.?:ego przedsiewzięcia upraszamy wszystkich • 
Y Rodaków. li 

1an lftleezyńskl. Anzelm Glesz~zyńskl. I 
Sylwester Prąszozałl.. ; 

~-··--•=•~=•==-- ••n••• 

które by miały zamią,r 
się wykształcić w 

kra wieccZ"YŹnie 
przyjmuje r;araz 

Maryanna 
Ciesielczak, 

Reck'ingbausen-Stid 
Bocbumnstr, 174. (74) 

e~ el!ee 

Tylko przeJ do9ry townr i •11j!ai1~ze ceny, starał się będę do
pozyakać .aanfa.nle Szanownycla oiibitrców. 

J. Geldmacher, Weitmar, 
przr ul. Wilhelmstr. 2. 

Telefonu nr. 897. (111) . 1'elefonu nr. 597. 

1<1;;id l r~dakcYfo oa ncw1cd7ia!r.y !A n 1 n n t Br i i 1 ki w Bochum.,- Nakhdtm i c2cio!!!kirm Wydlł''. ntctws. „Wia mu P~l~kicgc • v. 1:5ocmuc. 
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Coizienne pismo ludowe dla Polaków oa obczyźnl~, poświęcone oświacie oraz sprawom narodowym. politycznym i zarobkowym. 

Wvcbodzi codziennie z wyjątkiem dni poświątecznych 
PrHdplata kwartalna na poczcie i u listowych wynosi 
l . mr. 50 fen., a z odnoszeniem do domu 1 mr. 92 fen. 
.,Wiarus Polski" zapisany )est w cenniku pocztowYm· I lml~ Boże za llarc I DJcz1z11 I 

Za inseraty placi sie za miejsce rządka drobnego d~kti 
()S!loszenia zamieszezone przed inseratami 40 fen. Kt4' 
często oglasza, otrzyma rabat. - Listy do „Wiaruu 
Polskie~o" należy frankować i oodać w nich dokla d-

pod znakiem „t. polnisch" nr. 128. ny ad.rea pi ze.cego. RękGpi&ów tiO nie zwraaa. 

Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje się w Bochum, przy ulicy Malthe1entra1se. - Adres: „Wiarus Polski", Bocaum. - Telefonu nr. t41(. 

„dilce polscy! Uczcie dzlecl swe 

••włó) caytae I pfsa~ po pelsku ! Nie Jest 

Polilłlm, kto potomstwu swemu znłem

C114'. .'1• pezweU. 

z wnadkiw łala. 
' l(ról hiszpański odjechał do Wiednia. 

Przez ca1ly: tydzień bawił Alfons XIII 
u Wilhelma U. W niedzielę wieczorem 
-0dJechal do Wie1omia w odJwiedziny do ce-' 
Sia.rza Franciszka Józefa. 

Wittemu przesłano z różnych stron Polski 
żądania samorządu. 

Z różnych części Polski, mian!Owicie 
z Kalisza i Radlomia iotrzyrrnał telegraficzl
Iie hr. Witte uchwały wielkich zebrnń PUi· 
blicznych oświa<lczające, że tylk,o -samn
rz·~d polityczny dla Polski i <»sobny sejm 
Jtpllski wybrany na podstawie pmvszecłJ\ne,„ 
to. rówr.ego i tajnego gllosowania i zwoła 
1ry do Warszal\vy: może zapewnić Pl(}lsce 
zdrowy rozwó1. 

W Moskwie tworzy się nowe stronnict o 

konstytucyjne. 
Znani w Moskwie obywaitele Szipo:w 

i Gn·czkow organizują w Moskwie stmnni
ctwo, którego programem jest stc.ramie si~ 
o urzeczywistnienie przyrzecz·eń dain<ych 
:przez cara w manifeście z. dnia 31 paździer 
nika. Z prio'gramem tyrn nowe stro(nnic
h:\~O' zamier.za wystąpić na zjeździe 
ziemstw i miiast, który oldlbędlzie się 19 bm. 
w Moskwie. 

J(ollferencya obwodowa górników n.ad 
Ruhrą odbędzie się 18 b. m. 

Wsprawie. wywieszonego przez kopal
nie porządku r-0hoczegJ01 i w sprawie wy
borów efo wyidzialów robotniczych -0dbę
d1zie się kG1nferencya obwodowa delegatów 
iórników z 0ibw10du tutejszegµ. l(onferen
cy~ zwofoje .. Komisya siedmiu' :, której 
posiedzenie rczstrzygające odbyło się 
wczoraj w Essen. 
_!LQ . 

Polakożerey tryumfują 
Szo'rs~ką, bruta~ną odpowiedź dał no

"'ł.')' rząd rosyjski Polaikorm swego zaboru 
starającym się sfoszne prawa narDdowe. 

Z ust Witego, otrzymała deputacy:i 
Polaków oświadczenie, że Polska samo
rządu nie otrzyma, a równocześnie uka
zem carskim ogłoszono w całej Polsce. 
ood Moskalem stan wojenny. 

Dlai wszystkich stron nowy rz.ą<l 110-

syjski miat przyrze.czcinia, starano się ugfa
skać rewolucyionistów rosyjskich, usunięto 
os.o'by ludowi ni1emi1e, finlandyi przyznaino 
sarrnorz4d, Polakom natomiast okazano 
Jłięść. 

Pan Witte nie napróżn.o bawil w Niem
czech, gdy p-0 zawarciu J)dkoju w Ports~ 
rnouth wraoat ido Petersburga. Zaraz po 
iego powr-0cie z. posłucłoan.ia u cesarza nie
mieckiego Wilhelma! II zauwaiŻ-Ono zmianQ 
POgląidów u p. Wittego na sprawę p·olską. 

M.'ówiaino też o tajnym ukf ad!zie niemiecko
rDsyjskim przeciw P-0lak1om. Dziś nie ule
~a już wątI311iWlości, w jakim duchu noi\vY 
rząd. ro'syjski zwracać się myśli do narcx:lu 
J>olskiegQ. 

Hakąta trynmfuj.e·, a pDmógł jej do zwy ł 

cięstwai zaślepictny rząd carski, na szkodQ 
wlaisną oraz na szko~ społeczeństwa ro
syjskiego i cailego świata slowiańs'kiegio. 

. Komunik at rządu rosyjskiego 
w •prawie polskiej 

wydany świeżo przypomina najpierw ukaz 
carski Zl dnia 2 grudnia poku zeszfogo i 
wska!Zuje 1nai to, że na.i mO'cy ukazów i d/nia 
3 kwietnia i 30 paźdlziemika r. 1905 znie
sione są wszelkie prawa wyjątkowe i przy 
znane są wszelkie' ż~dania -0ictnioszące się 
cllo szkól, ziemstw, admnnistracyi miejskiej 
i sądowej oraz w;Q1ność religijna, że podda 

· n.ych polskiej narodowości zrównano pra~ 
winie z Rosyam:umi i ud~ielon:o im możniość 
WZ'ięcia ud>zialu w wielkiej twórczej pracy. 
ZapOlminając zupełnie - zaznacz.a· ukaz w 
dalszym ciągu o dotkliwych dawttliej udzie 
1()łnych naukach czynią przywódzcy narpi
cliowego mchu w I(rólestwie Bolskiem za
biegi o oderwanie oo Rosyi i .odrzucają 
wspólność praicy z narodem rosyjskim. 
Obiedlwie partye polskie, narodowcy i sc
cyaliści ·zgadza.ją się na pwnkcie starali o 
zjednanie s10ioic ludu. Urządza się p-0ch-0<ly 
ze sztt?Jndar.aimi po.lskimi śpie\Mając polskie 
pieśni narodowe. Równociieśnie poczęto 
wypierać język państwowy nawet tam . 
gdzie jeg{)i używanie prawlnie przepis.all1o~ 
Ttumy robotników i włościan plądrują 
szkoty, paf1stwowe sktady wódki, urządze 
nia gminne i niszczą wszelką korespon~ 

·dencyę w języku rK>-syjskim. 
Następnie wspomniano w komunikacie 

·O· z,brodniaich politycznych i powied!Ziano 
daJej, że rząd nie pozwoli, by .naruszono 
caitosć państwową, i oświadcza stalnowczP1, 
iż dopóki w ziemia.dh p-O~Dżo.nych nad Wi
slą (11ie przeszkodzi się irwwym rozruch.am . 
dopóki część ludności sluchająca politycz
nych agitatło•rów, nie pozbędzie się zaś1epie 
nia, dopóty dobrodziejstwa płynące z ma
niiestów dnia 13 sierpnia i 30 październi• 
ka ani w jednym punkcie w krajach tych 
zastósowane nie będą. Celem przywróce
nia spokoju ogłasza się tymczasowo stan 
wojenny w ziemiach nad Wisłą. Rząd. 
który i nadal prag·nie zachować praJwa· •na 
rodbwe polskieglO 111arodlu, czeka aż gorącz 
ka polityczna w namdzie minie, i ostrzega 
naród' przed wkroczeniem na drogę., , której 
nielbezpieczeńst\V-O pnzjnaf niestety nie po 
raz pierwszy. 

W rażenie ukazu carskiego 
w Polsce 

Z Warszawy depeszują do gaiZet nie
mieckich : Z powodu stan.owczej Q'dmowy 
Wittego w sprawie staraJf1 polskich o Sial · 

morząd zapano"'alo1 tutaj wielkie przygrnę:
bie1t1ie urnyslów. Docho-dzi do tego, że <J· 
hecnie rzeczywiście ukazem cesrstkim d· 
glosrnno w całej Polsce st.am wojenny. W 
kopalniach i fabryka'ch Dąbrowskich IY,O'
lożcnie pogorszylo się. Zabito tam wielu 
p01icyantów, reszta zbiegta. Milicya zlo1-
żiona z· robotników stara.i się utrzymać po:.. 
rządek. Organ rohotników „Górnik" do
tychczas potajemnie rozszerzaJny, wydho~ 
dzi iQbecnie publicznie. W JOkolicy Kutna, w 
gnbernii warszawskiej, wybuchty ro'ZrU· 
:hy w!ościan. Z powodu silnych zawieii 
śnieżnych jest w ·części przerwane potą
czenie teleg11aficzn.e z zagranką. 

_31 

Hakatyśei przy robocie. 
.Atgitacya naszych „rJ!erdecwiej

szvch" jest w obecnej chwili ct:ale.ko wiecei 
ciż1rwiona jał< zwykle. Wynika ro także z 

p1odróży agitacyjncji, jaką tutaj na zachoi
dzic odbywa sekretarz je1neralny „ostmar
kenferaunu" p. Schoultz. 

Prasa niemiecka: stoiącai na usługach 
polak9żerc6w pomaga naturalnie p. Schoul 
tzowi Wl jego zadaniu szerzenia nienawiści 
do Polaków. 

Inowrocławski „l\ujawski Woźny" 
(I(ujawischer Bo'te) pomiędzy innemi wy
~tąpil z takim atykulem: 

11Straszliwe agitacye uprawiają IQlbe~ 
cnic Związki śpiewaickie polskie we West,.. 
falii i Nadr1enii. Na wiecu w GeJsenkit~ 
chen uchwalono utwmzyć Zlwiązek śpiewa 
cki ze siedzibą w Gelsenkirchen. Po utwo 
rzeniu Związku ma nastąpić połączenie z 
centralnym związkiem poznańskim. Pol ... 
skich związMw śpiewackich nie należy 
zbyt lekko oceniać co do polityczncgpr ich 
znaczenie, tak sam~:J1 jak „Solrnlów", bo 
one również dążą dlo ożywiania i utrwala
nia interesów odrębnych polskicih na~ tle 
pieśni po!ski~j ·-- nawet śpiewy kp'ścielne 
( ! ! !) zaliczać do nich należ,y, bo i one mają 
znaczenie polityczne, aJ wszystkie przypo
minając istnienie dia!wnego niepodleglego 
państwa poilskieg-0~ wyrażają życzenie po
wrotu do tego byłego' czasu niepodlegto
ści polskiej. Jest t10 wszystko dążrność. 
wroga państwu pruskiemu ukrywająca si~ 
po<l niewinną maską - i niezadJlugo staną 
te Z\viązki, ze Sokotiarni złączone, , będą 
stanj()!\viły zaJStęp i centrum ruchu dla n iem 
ców wrogie.go." 

Pierwszy rosyjs ·i mąż stanu. 
Glośne jest o'becnie wszędzie nazwi

sko hr. Wittego, pierwszego rosyjskiego 
męża stanu. Wobec odpowiedzi, jaką on 
1obecnie dal deputacyi polskiej domagającej 
SiG samorządu dla Polski, warto tutaj przy
toczyć charaikterystykę p. Wittego, którą 
zatmieścila patrząca zbliztka na jego dzia~ 
lalniość petersburska „Ruś": 

Rządowi obecnemu - - pisze „Ruś" - 
ufać można. Sergiusza Wittega SP·Oileczel1-
stw10 rosyjskie zna dostatecznie. „est to 
samowładzca przedewszystkiem, szanująr 
cy tylko siłę, a w paI1stwie ze wszystkich 
jego żywiołów zaledwie prawa człQWieka'. 
Często~ mówit on o „ruskim człowieku", 
ale, że <mnie szanu1je rosyjskiego narodu i 
w najlepszym razie lubi go tylko, to udo-
w1odnil Witte stokrotnie w swojej admini
stracyjnej dzialalności. 

Prawo - jest dla niego czemś co naj. 
mniej niepotrzebnem. Żaden z rosyjskich 
m1nistrów nie przeprowadzil tyle samo1-
Wl0lnych decyzyi w sprawie najważniej
szych zaga<lnień rosyjskiego życiai drogą 

osobistego sprawozdania przeli carem al z 
plo.min.ięciem Rady państwa, co Witte . 
Wszystko sprowadza on do osoby i to na
turalnie do swojej osoby. WedJe niego naj
lepiej byloby wówczas, gdyby nie potrze
ba byto wydawać żadnych ustaw, lecz 
gdyby \vszystko zalcżalbi od hrabiego Wit
tegiO'. On już poszukałby sobie odpowiet.. 
dnich ludzi, w odpowiednim czasie po\\·ie
działby im cd i jak czynić należy. 

Oświecony despotyzm - oto system, 
który najle:piej ·odpowiada ternperainenro
wi i naturze hrabiego Wittego i któreg()1-
by on nigdy nie chcia1l porzucać. Ale za
razem Witte jest czlo'wickiem, którego mo
żna przP.k-0nać cczywistemi fakta mi. 

Sk-0ro on raz przyszedf dQ przckJO na
nia. ż e l(osya potrzebuje konstytucyi, to 
nie ulega wątpliwości, że silnemi popdmię„ 
ciami przyspieszy jej wypracowanie i bęr 
dzie w tern uczciwym a nie chytrym -
pracować będzie jak wól i drugich doi pra
cy pr~ymusi." 

Tyle „I(nś ' '. 
Stano'wisko, jakie zajął Witte obecnie 

wu bec Polaków, zdaje się potwierdlzać nie
jedno, c-0 o p. Wittem wypowiedziało wy
mienione pismo rosyjskie. 

Mowa Henryka Sienkiewicza 
wygłoszona do ludu w Warszawie. 

.,Gooiec" podaje przemówienie He•„ 
ryka Sienkiewicza wygłoszone dnia 5 list<>
paida do pochodu narodlo\1,rego. Przemówi• 
nie to brzmi: 

,,B'raieia Rodacy! 
,,Po długich latach kajdan bólu i m~

czeństwa nadszedł wreszcie d~iefl, w kJt>„ 
rym pP\viaty nam nad glow.ami nasze nar• 
dlowe chorągwie z naszym drogim Orletn 
Bialytm, który byl zawsze, jest i będzie 
symbolem miloścL, tolerancyi, sprawiedli
wości i wolności. 

„Tak jest! zajaśnia1ł nam pierwszy 
brzask wolności i oto czebmy, a.by we-
szło jej slo11ce. · 

.,Ale pamiętajmy, że wolność, d1ają• 
praw.a, wklada także o'bowiązki. 

,,Pamiętajmy, że po narodo\\' ycłł 
świętach powinny i muszą nadejść pows.z.e 
dnie dni pracy dla -0jczyz.ny. 

11 Więc bierzmy się do prncy w zgodzie 
w jedności i miłości brntnici. To dziś nasz 
pierwszy obowiązek. 

,,Lud.lu J)plski ! w twojem ręku twoja 
prziyszlość, lecz pomnij, że wblność, zd<>
byta przez bóJ, utwierdza się tylko przez 
pracę. 

Lud1t1 polski! ty masz swą pracą odbn 
diować ten twój ukochamy dom, który d 
zburzono w czasach klęski i natl bramą 
jego poło'żyć napis wtyryty we wszystkick 
naszych sercach: 

,,Jeszcze Polska nie zginęła! 
„Niech żyje Lud Polski! niech żyj• 

millość bratnia! niech żyje praca! - niedtlt 
żyje Polska!" 

L _ -

Polacy na obezyźnie.I 

Z BRUCHU. 
Mam kilka, nowych wiaid01110ści , któ

rcmi J)!O<lzielić się pragnę. 
Na „Grullbadzie" zafo:hono polskie to

w,arzystwo św. Stanislarwa K. 
Zdziwiło mnie 1bardzo, że u pewneg<> 

niby to Polaka: na ścianie spctkakm gaz.e
iłę so'cyailistyc7J,ną. Byto to na Ludwiku 
Może ta uwaga starczy! 

J aik słychać, toi w najbliższym ciiasie 
będzie się naoożeństwa1 polskie odprawiato 
także przed! poludni"m oo niedzielę i świę
to. Daj Boże, aby się ta pogłoska spraw
dztila\, coby nas wszystkich ucieszylo nie
zmiernie. 

Przy \Vyborach kościelnych p.oszlo tym 
razem bez w.alki, gdyż zgo<l1zonp się na 
111as.z.ych kandydatów. Zdaje się . że zgo
dzono się raz dla te.go, że obawiali się zu . 
petnej porażki przy dobrej agitacyi ze strc 
ny polskiej, aJ powtóre chciano sobie ])O . 

dobno za.pewntć poparcie Pl:>lakó\.V przy 
wyborach do rady miejskiej. 

Przebąkują tu o tern, że z pewnej stro
ny myślą o utworzeniu tu ,,ferbandu" kato 
lickich towarzystw, tna wzór tego, jaki od 
lat istnieje w no·rtmundzie, a naturalnie że 
liczą ta:kże 'na przystąpienie towarzystw 
polskich. No, z tej mąki dhleba nie będzie . 
I() tem mogą być pewni, bo przecież nie d:ar 
mo wola wciąż „Wiarus Pilski" abyśmy 
unikali wszystkiego, oo obce. 

1 

Nie do jakiegoś tam „ferba„<lu" 11am 
przystępować, lecz raczej towarzystwa 
polskie same winny utwo'rz.yć komitet mier 
scowych tGwarzystw, aby wspólnie ra<lzić 



D rozwcju S\\ .r~h t'l\\ arzyst\\·, oraz o tem 
jakby ręka \\. rGkę dla dobra ogólnego pra
cować. Tę myśl trzeba wprowadzić w 
życie. 

W k<J11cu zwracam się cLo' Rodaków. 
aby pamiętali o haśle: Swój do swego i 
To n<lc7. obiwiązek, bo obcy n.as nic poprą t 

.jestrowalem niektóre nOVv'l(}ści zu
pch .... krótko, idąc za radą Szal!1. Redakcyj 
t-0 też sądzę, że w krótkim czasie zamie
szczone zostaną. 1(0!1cząc moje pismo po 
zct:awiam wszystkich Rodaków na -0b~zy-
tme. Nieśmiały. 

ł:feckendMf. Jak słyszę, to dwa tutci-· 
, ze Kota śpie\vu tj. Polsko-katolickie Kolo 
~piewu ora.z Kolo śpiewu Mickiewicz za
mierzają się połączyć w jedno Ko'lo pod 
·naz.wą ,.Jc<ln-0ść". Myśl tę tylko pochwa
lić można, gdyż sfooro Kola te się po!ączą 
I o liczyć będ~ okol o 100 czl<i\nkó\v, a wte
dy też łatwiej przyjdzie o'pfacać dobregJ 
dyrygenta . ńo też Kolo przyszłe mogłoby 
iść w za\\"Ody z najsilniejszemi dotąd Ko
łami na obczyźnie. Życzę Rodakom, któ
rzy nad pofączcniem obu tych Kół pracują 
n ajlcpsze~o po'wodzenia w ich piękny:ch za 
miarach, a czło1nków obn Kół proszę, aby 
nbiegi te popierali. Cze!ść polskiej pieśni! 

]łobotnik. 

PROCES O OBCHÓD IMIENIN. 
Z Kastrouu oisza nam: 

. nn·~ 9 listopada s{aw~ł przed s~dem ła
'\ ·n~czvm znanv mistrz krawinC'ld Ah Bernard 
7muo1,,.;,;._k~ z· I(ottenłiurr'a fJl)d 1lłrw.tem, iż, 1(

P"''l7lł rm.blic:rne zebraP..ic, hcz ·z2łoszen1a te1?:0Ż 
mi nnlicvi 

Dnr.h Zmm:fzirlski ohcłt"<fa;ł 20 s'erpr•iti swe 
!mlP1'1•v. 11'l fdóre rrzvhvli 8ol<-0fi z róż•lVclt 
rn 1eiscl"' "nśc · Pol'"v?. miwn. że to hvta 7aba
wa „~m!w 1eta ! mimo rrotest11 weszła n.3 sa.łe. 

Po<foz::is imienin nrzemówlfo kell<u Roda
Jrfiw. :>hv wrn·eść toast na soteniz:rnta oraz na 
,.,,1r<"·V!c clh. Berri:trchi Chr7f!•i.ows!{:C'!O z Pn.
"""":1. r('1>'1'pC:3 „ZW!(,zku Sokołów" 'w pań
!'t~vie n·emieckiem. 

7, rm"l'ti•t t~fl'.O t•?fl~· '''l ohchóc! itPie~·n 7'l. 
PJ1h!irzt1n , :~"'Pr:>nlp i tfh_ 7m11d7,lil<::l<:p(rr) t;;l<'.1?.q. 

t") '"'"! Hlfl ttt~„~fr L-1„„ Nf :•'lśnie 20 dni wiez'e
''tia l\fofr.r~l"!c. 7e cfłt. Z. l"'dwota s1e do wvz
t;;?"'i itH:fan.cvi. Dh. Zmvdz:ń~ki w term·ni~ za-
7.'"l"C'7vł , fp ll'<lVhV h rf chc1;ił rohić n11hll~7flP. 
... ,..r.-..,„:" !·w~łw in ... ~·Jr.sit n::i PoPcvi. iak to .luż 
hr!<>~rni-i,;~ ''~'>'. rplł. llle ie to hvło zehran'e 
z:imkn.:etP.. w:ec rolkvi o tern donns'ć n:e on
.,..,.n„~·-nw~t. ~flit 11ie "rzvclnrHł s'e ied~ak (i.Q 
tvch wvwodów i wydał oowvższy wvrok. 

T~l.r +0 p,..,chcy na każdym kroku n:i. Jrn.,„ł!ł 

""''·' "hi fl. "':"? ·~cr.i, Druh. 

R"·"'"'''"'··Hnistedc. N::i zebraniu ostntniem 
7r:<;t2li cłri 7'1 r71du obrani: Jan Knncewi'cz 
nrz~w.: .TP„ Kie1'7ek. zast.: fo:nacy Hurlv sr=>
krcfarzeni. J:łll Kaczmarek zast.: .Tan Rzvl. 
skarbnf.kiern. Frana\szrk 87.d nst.: Józef Bon
r'7Yk r110 I"'> 71·111' ,T ń7<'f Scli<>nk11ech t r.as t.: ,T :rn 
Rnrn-k" M" rci11 K ~czmarek a<;yst<'nt::imi · .T::in 
~frńh·k i M;rh:if 7.v,,.n11111t 7.~st.: .Takób Brze
,,;,..hii_ i .Tó7.Pf M:i.Jecki rewi1or:i111i ka.c:v. Anfop1; 
mowa.cz bib!Jiotekarzem: Stanisław Szymczak 
"'"lc:ł : Pr7~-c:7tf' zehr:iniP, n<lbędzie sie w niedz1'c-
fo dnia 19 listop. o godz. 4. 
Jan K11.11-cewkz. przew. len. Hudy, sekr 

Panna do I owarzystwa. 
Powtejć Ksawerego de Montepfn. 

C z ę ś ć d r u g a. 
(84) 

(Ciąg dalszy). 

-- P·ojnmię d{)skcmailc ! -- od!rzek~ 
Szef Bezpiecze11stwa z uśmiechem, - je· 
steś pan bardzo sprytny doktorze! Jest 
tio rzecz, którahy mi nigdy nai 1myśl nir 
przvszla. 

- Zbyt wiażne mam pow1ddy„ aby mY
śle'Ć o tern wszystkiem... Chodzi mi o o
czyszczenie niewinnego z olhydnego oskar
żemia, jakie na nim cięży. Urnyst mój pra„ 
cuje bez ustanku. Dniem i nocą szukam 
ciągle ... 

Gilbert zanotował \V pugilaresie nu-
mer %7, potem dodal: 

- Teraz zabieram się dlO· dalszegp' śle-
dztwa. 

- Czy m<>gę być panu w czeun u7.y-
tecznym 

- Nie w tei chwili. -- Wiesz pan. że 
pragnę d7iałać sam. 

- Dzialaij więc pan san~, lecz pamię
tad. że jestem zawsze na jego uslugi. 

Dziękuję, 

Obadwaj opuścili 'kancelaryę sądową. 
Szef bezpieczeństwa Powrócił do 

swego ga:binetu w prefekturze, doktór zaś 
wisadł do oczekującej nań doróżki. Kaza~ 
się zawieiść na ulicę CheminNert do war
sztiatów przedsiębiorstwa pogrzeb!owego. 

Olbrzymie te zaik~ady zatrudniały 
śrechnło stu pięćdziesiięciu robotników 
(lziejnnie. 

Doktór skierował: się do parwilonu, na 
orzwiach które.go włelkiemi literami WY,- . 
1I1alarwony byl napis: Biura. 

H.uckarde. Na nstatnim wiecu „Z. z. P." 
zost<JJ1 na kamlydató\V do wyd71ialu górniczego 
wybra-~l druho.wic: Stanislaw Marcinkowski 
Piotr Raczy1iski i Andrzej Michalski. Druh. • 

. . Alstaden. W uroczystość Wszystkich 
$\\t,ętych mieliśmy tu wlec „Z. P. w N.", któ
remu pr~cwodnicząy~ p .. Micha.tek. P,ierwszy 
przemaw1al p. l~az.arew1cz, wykazując cele 
„Zwiazku Polaków". Zglosi~ się też do slowa 
socyalista ttc<;cta, któremu dali należytą odpra
we pp. Lupszcz:rk i Juskowiak. który wyka
zał warto.ść socyalizmu. Socyalista siedziaJ ci
cho, bo słusznych wywodów nic mógt raczepić. 

L. 

9berhausen •. Mamy tu księgarnię polsk4 o. 
~tamsfawa Ku.śn1erka, który g-odr.1;ei'! poparcia 
Rodaków. Dziwi mnie, że jakiś rn"by to Polak 
dał sie użyć nicmcowi do sprzedaży artvkutów 
rnisyfnych podcz'1s mis\ii polskiej, aby n.rzez to 
przysporzyć nicmco\\1: odbiorców. przez co ua
turalnie zaszkodzil naszemu polskiemu księga
rzowi. Dziwić s•:ę trzeba, że n;ektórzv więcej 
życz;1 obcemu niż swojemu. Rodak. 

Ranxel-łlab:nghorst. Sprawozdanie cafo
roczne z dzi.atalności To-w. gimn. „Sokó!" w 
Rauxel-Habinghorst. . Tow. nasze zostato zafo
żone .31 sierp111:a r. 1902. Po uplywie trzech lat 
w ko.(1cn roku liczy gniazdo nasze 71 druhów. 
Z tych jest wypfatnych i co s.l'użbę wojskową 
pctni4 43. niewvnfatnvrh :::>11 11111„ .. t 1 ":ostat wy 
kreślony J. Ogólny dochód 387,20 mr., roz
ch<'>d J()5,44 mr., pozostaje w kasie 81.76 mr. 
Zabaw urządzito tow. dwi:c, pierwsza \V stycz
niu, drugą w h'pcu, połączone ćwiczeniami gim-
11astycznemi. Towarzvstwo nasze ·bra.lo utlziaf 
w zlocie odbytym w Holandyi. Cwiczenia o<l
hywają si~ co wtorek i sobotę od 7-9 godz. 
wieczorem na sali p. Wessels w tlalinghorst. 
Zebrali odb:vro tow. nasze 11. Z tych jedno 
walne zebranie, które się odbyfo 15 paździer
nlb.. Na zebranr:u tern zosta,t nowy wydzinl 
wybr:inv. w sktad którego. weszli druhowie: 
Piotr Wdczyt'1ski. jako prezes, Jan Reszel, sekre 
tarz, \Vincenty Szczcsny, skarbnik. Do Rady: 
St(lnisJaw Handtke, Michał Mocek . .Tan Kunurv 
.Tak6b Ziólkowsk1i, Jan \Voźnv, Ludwik Wali
~óra, Marcin Andrysiak. Czo.tem ! 

Jan Reszel, sekr. 

Telegramy., 
Peters hu r 1!,. Do „B. T." depeszują: 

Sąd wojenn:v w Krnnsztadzie skazał 300 zbunto
wanvcb marynarzy P.a śmierć. Niektóre 2azety 
protestu.ią przec:w takiemu masowemu mordo
waniu . 

Johannesburg. Szyb kopalni Drieiontein 
zawalił sie, vrzyczem poniosło śmierć 68 ludzi; 
w tern 67 krajowców. 

W i e d e ń. Król hiszpai1ski stanął tutaj w 
pon1edziałek rano pow:tany przez cesarza Fran
ciszka Józefa i arcyksiążąt. 

K a t o w i c e. Dyrekcya koleiowa 01oda
.sza, że wszelki ruch kolejowy przez Sosnowice 
1awsze jeszcze przerwany. ' 

Eisenach. Od 13-tego do 18·tego t. m. od
bywać się tutaj będzie konferencya przedstawi
cieli państw zwi~zkowych w sprawie zamiany 
jednotorowych d1róg żelaznych na dwutorowe 
celem zapobieżenia t:cznym w ostatnim czasie 
nieszczęściom kolejowym. 

Kilkunastu urzędników schylonych 
na1d pulpitami pisał()! za kratkami. 

Doktór wszedł. Jeden z urzędników, 
będą.cy pomoc)nikiem dlyrektorai warszta
tów, zapytaJ go, czego sobie życzy. 

- Botrzebuję pewneg.o wyjaśnienia. 
które zapewne będziesz. pain w; możn.ości 
dać mi, - .odrzekł doktór Gilbert. 

- Z \największą chęcią, d cóż chodzi? 
- Chodz1i o rzecz bardzo ważną i 

tajemniczą. Wyjaśnienie, które mi pan dać 
zechcesz, mam naidzieję, pozwoli ją cokol
wiek rozświecić. 

- I cóż to za spraiwa? - zapytał po
nro-cnik dyrekto'ra mocno zainteresO!\Vany. 

Doktór wyjąt notatkę. 
- Czy możesz mi pa.tI powiedzieć, 

komu wydałeś pan przed kilku d·niarni, tru
mnę dębową wybitą wewnątrz ołowiem 
noszącą .numer 987? 

- Będzie to bard!zo latwo, panie gd;yż 
znajdziemy to w naszych re~estrnch. 

Poczem pomocnik dyrektora zwrócil 
się do' jed1nego ze swych kio.Jegów. 

- Panie Fryderyku, podaj mi, proszę 
rejestr robót zbytkowych stolarskich. 

Urzędnik z.aipytan:y zdjął rejestr i po.
dał pomocnikowi dyrektora. 

Te.n otworzył i szukał numeru wska,
zanego przez cti0iktora Gilberta. 

- Ot-0 jest panie., rzekł numer 987. 
pp!d datą 27 lipca. 

- Właśnie pod tą dartą kup;no trumny 
musiało być uczynione.„ 

- Jak się nazywa osobai, która na,~ 
byla? 

- FontaneJie. 
Gilbert nazwisko to rapisia~, potem za. 

~ytał: 
· · - A czy ·mogę wied'zieć adres tej o-
S!Olby? 

- Niema go. 

Wrzenie pomiędzy gór
olaami. 

Jakle usposobienie panuje pomiędzy 2órni
lrnmi obwodu nad Rurą, tylokrotnie już przed
stawiI:śmy. Robotnicy słu~znle oburzają się na 
postępowanie kapitalistów zmierzające do je
szcze większe~o poJ;tnęb:enla ~órników. 

Na Ślązku stósunek górników do właścic:eli 
kopalń zaostrzył się tak dalece, źe donoszą już 
o bezrobociu. W Szopienicach na kopalni nale
żącej do spadkobierców G:esche2:0 1500 górni
ków nie zajechało, reszta zam:erza dzisiaj za
wiesić pracę. Przed ośmiu dniami domal.':ali s'.ę 
robotnicy podwyższenia płacy o 15 procent, da
lej 10-cio godz:nnego czasu pracy, usunięcia no
we20 porządku roboczego oraz skasowania za
kazu używania języka polskiego. Z Zwickau 
donoszono już od kilku dni o wzburzeniu umy
słów, które coraz szersze ogarniało masy gór
ników sask:ch. Obecnie nadeszła wiadomość 
że konierencya mężów zaufania uchwaliła na 
konierencyi rewirowej jednogłośnie rozvocząć 
energiczne staran~a o polepszenie płacy i ewen
tualn:e rozopocząć bezrobocie. 

Górnicy belgijscy w obwodach Mons i 
Charleroi oraz w obwodzie leodyjskim równiez 
są wielce niezadowoleni z położen:a neczy. z 
kilku miejsc donoŚzą o strejkach lokalnych. 

Ziemie polskie. 
Z p, t»s 1.J€H'hodnfoh gtJ~rzni: i i:~for - i' 

Starogard. Z 1:,'ewytlomaczonej dotąd przy
c!'vr:v w.rdarzyJ się za stacyą kolej.ową w Pie
s:er~1cy w czwartek porannemu pospiesznemu 
pociągowi herlit'lskicmu wypadek, spowodowa
ny wybuchem na lgkomotywie. Kierownik lo
komotywy odnrnsl wskutek wypadku tylko lek
k!e po!·ażenia natomiast palacz ciężko i niebez
p1eczme zos.tal poparzony. Rannych odstawio-
1110 poczritlmwo dotąd a później do domu cho
rych w Choinicach. 

Gdańsk. Spalona wieża koścfota św. Kata-
. rzyny, która byla osobliwością z powodu na 

i:iej umieszczonych dz.wonów, gfoszących pie
śni - tak jak teraz w Częstochowie - będzie 
znów tak samo odbudowaną. Koszta obliczono 
na 290 tysięcy marek. Towarzystwo ogrn'owe 
placi 115 tys. mr. -~ zatem potrzeba jeszcze 
175 tys. mr. 

Z Nowego d1011oszą, iż przy wyborach do 
rady miejskiej przeszli sami innowiercy. Po
nieważ przy wyborach zaszJy poważne niepra
widlości, przeto postanowiono zafożyć protest. 

Z Brodnicy donoszą do „Oaz. Tor.": W 
czwartek odbyJy sie tu wybory d·o rady miej
skiej, lecz we wszystkich trzech klasach obra
no tylko Niemców. W 2 pierwszych klasach 
nie brali Pola.cy wcale udzialu, natomiast w 3 
klasie pa,dto na 166 g-fosów 66 gfus. polskich. Od 
Nowego Roku począwszy zasiadać będą w Ra
dzie miejS1kiej niestety już tylko 2 Polacy. 

Z Wiei. Kt Poznańskiego. 
Poznań. „Goniec WielkDp." pisze: Poznań

ski „Ostmarkenferajn" (hakatyści) lowi te1 n.z 
czlonków w skla<lki jak i gdzie może. Rozsyła 
pocztą drukowane wezwanlia z podpi'sem p. 
Ooertza, radzcy krajo,wego ( !), oraz broszury 

- Ja:kto niemai? 
- Adres był niepotrzebny, człowiek 

ten wziął trumnę srurn. 
- A zatem niemai żadnej in.nej wskai-

zówki? 
- Jest jeszcze jedna ... 
- Jakaż? 
- Trumna wydaną została, mówi u-

waga pomieszcz<Jlna przy ()lbstalunku, w 
celu inhu.mlaJCyi w Saint P()lrt. 

Doktór Gilbert zapisał w sw1ej notatce 
i zapytał znowu. 

- Cey mógłbyś pan dać jaikie szcze
łówY o tym Fonta.nelle? - Widziąteś go 
pan? "' 

-- \Vidzialem go z pewru0iścią, panie.-
waż musiał zglosłć się <lid ~niei, alby mu 
wydano trumnę, ale nie pamiętam.„ 

- Nawet starając się przypomnieć? 
- Naiwet. Osobistość ta nie ziostawiła 

żadnego wspomnienia w moim umyśle. 
- Dzięku.ię panu„. - Więc to wszy

stko, czego mog~ sle ~edzieć, nicpr::
wdaż? 

- Tak, na nieszczęście„. chybaiby.„ 
- Chybaby co? - zapytał z żywoi-

ścią dloktór Gilbert. 
- Chyba posługacz magazynu. który 

wydaje tdwar klientom, przypomni sobie 
cokolwiek więcej, co z.resztą jest mOiżli
wem. 

- Bardzo nawet nnożliwem... Bądź 
pan zatem łaskaw upoważnić mnie do zar
pytarnia posługaicza ... 

- Razem go wybaidaJmy. 
P 1omocnik dyrektorai wyszedł ze swej 

zakratowarrej przeg.IiodYI, dold.aiąc: 
-- Służę painu. 
Doktór Gilbert udał się za: swym przeL.. 

\V'odni'kiem dGo wielkich ma-gazymów, w 
których zmvjdlowaty się stosY. trumien 

\\''SZelkich rozmiarów. 

ze spisem. n:emieckkh i . ż:> dowskich interesów 
'": Poznan:u. a rozsrla me tylko -do „landstłlAn
n~w", lecz także - o naiwności! - do Pola
kow. Nawet redaktorowi ,.Goi1ca W." nadesla 
n~ broszurę i odezwę żebraczą. Zaiste aie 
wiadomo, co podziwiać: czelność lub naiwność 
zarzadu „Ostma rkenfcrajnu" ! 

Pisma w Polsce powtarzają powyższą wia
domoś~ „G90ca"' pod nagłówkiem .,Czelnoś(; 
czy 11a1, wnosc. „ 

. Pisma w Polsce nic wiedzą, o czem wfdo
czrne po~viadcmieni s4 panowie hakatyści, że 
;ed.v.ktor r nakfadca „Gof1ca" drukuje i poclpi'su. 
1e Jako drukarz pismo centrowe wydawane 
pr~ez Niemców na oglupianie robotników pol
skich Dod tyturcm „Przyjaciel R.obotników" 
P,iśmidfo to pragnie nape<lzić robotników Po~ 
laków do zw .ązków niemieckich zohydza or
ganizacye polskie i stara się robotnikom Qlbrzy. 
dzić wszystko, co polskie. 
.. G1~i~zno. \V. sprawie ~yborów clio rady 

m1e1sk1e1 w On1czn1e o<lbrl s1e tamże wiec pod 
przewoct'!l:ctwem p. mecenasa Karpińskiego, z 
udzi2.km przeszro 300 wyborców. P. mecenas 
w referacie z dziafalnnści komitetu wyborctc
go wykazal, że 7. powodu istniej4cego dotąd w 
Onieźuic .. poi.latku obywatelsk;ego'', wynoszą
ce~o 15 marek. pc1zhawinnych jest 2552 p{l[
skich ohvwatcli p;·awa obywatelskiego. Uchwa 
!ono tei r<.:zolucyę, W} rażającą magistratowi i 
radz:c miejskiej wielkie niezadowolen:e, że clo
tychc:.rns podatek ten nie zostal z.niesi'i0ny. 

Na kc:i·ndydatów do rady miejskiej postawio
no: W klasie lII pp . dr. Juliana CzarnieckieRo, 
T. Daneckiego, I3ro.ni.slawa Uoffmana i dr. Sta.ni 
sfawa Tomaszkiewicza - w klasie II pp. Zwie
rzy11skiego, Jana Wierbit'Jskiego i Janowskiego 
- w klasie I p. Stabrowskiego, Ludwika fran
k owskiego i Oantkorws.kiego. 

Inowrocław. Na dobrach kolonizacyjnych ' 
Deutsch,vri.lde ( !) pokłócili się onegdaj koloni
~ta Bertling ze swoim teściem Meagerem. Oita
tni ·dobyt re\\'Olwcru i strzeli1 dwa razy do B. 
rani:1c go ciężko w glorwę. Ody B. uciekru i 
byl we ·drzwiach otrzymał jeszcze jedni\ kul~ 
w szyjQ. I'\astępnie skierował ku sobie rewol
wer i wpakowal sobie 1kulę w g~owę, tak iż 
śmierć 11atychmi3st 11ast4pi.ta. Bertlinga odwle- 1 
7.:ono do tutejszego lazaretu, gdzie leży beizttia· 
dzejnie chory. 

Ostrów. Gospodarz Józef Walczak z Chrza
nu. którego uhiegfcgo tygodnia skazał sąid prz.y
sięglych po· dwunasto dniowych ro.zprawach 
na śmierć za zamordowanie wyrobnika Filipia
ka, przvznal slę dopiero teraz do wLny. Wal
czak oświadczy.t, iż morderstwo popetrnil w roz 
burzeniu. 

Szamotuły. Trojęta porodzifa żona goapo-
darza Cyrnniaka z Koni·nka. Dwoje dzieci ~yie 
jeszcze, trzecie umarlo. 

Leszno. Straszne nieszczęście. Dz.:les:e
cioletni syn chaJupm'ka WfodaJrczyka w 06rznie 
miail1 napoić 2 sztuki mfodocianego bydla. By 
módz lepiej je trzymać, ow1inąt sobie postronek 
w okolo pasa. Zwierzęta naraz przelekly się 
jakiegoś trzasku 1t zaczely uciekać, cią~nac 
chfopaka za sobą. Ody matka, przed które.i e
czyma scena slę odbyla, byfa 11arestzcie w sta
nie zwierzęta opanować, chlopak już nie żyt 

Poznań. ,.Pos. Tagebl.", znany arcyhaka
tystyczny organ re}encyi poznańskiej, iosta.t 
skazany na zamieszczenie sprostowania ZwiĄi
ku Sokoiów. Twfordzil on, że w piśmie „So
kól" byle wezwanie, aby Sokoli agitowali ~a p, 
Bre)sk1im. 'Tymczasem okazmfo sie, że w~e.
nia tego w wYs.lanych egzemolar7.::ir.h nie byto. 
Mimo to sprostowania nie chcial zam:·eścić i 
został' dopiero sądownie do teglo zmuszony. 

Ze ślązka czyli Starej Polski. 
Katowice. Na konferencyii mini.steryali1ei 

odbytej w ubieglą sobotę zgodził si'ę zastępca 

Czf.owiek jakiś zamiatał maigazyll.. 
- P()mmier ! - zawotail na niego u

rzęd1I1ik -· zbliż się tu, mam się ciebie o 
coiś zapytać. 

Fo.stugacz zbliżył się do swego zwieri-
chnika, trzY1111ając czapkę w ręku. . 

-- Czy prZYP'Om)nasz sobie - meWI~ 
- żeś wydal 27 lipca trumnę dębową, obi-
tą wewnątrz ołowiem, przeznaiezoną ·de 
Sain:t-.Port? 

- O! przypoiminam sobie wybidroie, 
tak jakby to dziś byto. 

- Czf.owiek, który 'Odbierał trumłl~· 
co to by.fa za jede~? , 

- Jakiś jegomość wcale ,.rigolo', na-
wet wypiliśmy sobie razem po kieliszk~. 

-· Cd rozumiesz przez to słowo ,,,n· 
golo"? Zdaje się, że okoliczmoś.ć ku{)fla 
trumny. nie nadawła się tak bardzo do ~
sotości? 
~ Zar-az panu to wytłómaiczę. - :fe-

gorność ów, jak mi mówit, stracil krew11.el
go, który z,ostawił 1mu ład!ny kawal grosza 
i przez wdzięczność chcia1ł niehosz.czyko
wi zafundmvać coś dobrego, z najzdlfO"" 
wszego dębu, pierwszego gatunku, nie eh• 
dzil-0 mu wcale d wydatek. 

Doktór Gilbert zabral głos: . 
- A ten spadkobierca byl mieszczatU· 

nem, czy też wieśniakiem? . . 
- Prędzej wicśniaikiem, aniżeli kim Hl· 

nym. 
- Czy możesz mi powiedzie!ć,. jak w'4J· 

wyglądał? . 
- Pamiętam, że mia.ił twarz płaską, ; 

czerwone włosy... Ale to tak czerwon 
jak marchew. 

- Młooy? 
- Tak, najwyżej dwa.dzieścia czterr, 

dwadzieścia pięć lat. albo ooś koło tego. 
- Niz.ki, wysoki. chudy czy tłusty? 
- Ani chud'y ani tłusty... Chropak d1o-



·ministra rnilnict\\'a na stopniowe powiększenie 
1<ontynp;entn d.owozu świi1 do 1 marca roku 
prVJ'S7..1ego na 2500 sztuk tygodniowo. K()IJJ
ty~ent ma bvć powiększony o aoo sztuk mic
slęCZillie. „Oórnoślązak" zauważa: Przed za
burzeniami w Rosyi, gdyśmy mogli poddostat
lde• świ1'1 stamta<l otrzymać, nic dozw.olit na 
dowóz pan minister 1i przy pustych żotądkach 
zadowoEć s:e musieliśrny widokiem, jak nasi for 
tttnnkisii wspóHiracia z pod herla carskiego za
jadali pelna gębą tanie mięso. Obecnie jest już 
poz..,,•o!eńshvo na większy dowóz Ś\\~;11, ale cói. 
l<iedy wskutek streiku \\' Rosyi z niego skorzr
stać n;e m'ożem,·. 

Tluste wieprze hukaj~ sohic w chlewach 
JJO wsiach w Królestwie, ale do nas mimo o
twaro~a g-ranicy, tak prędko one nic przyjdą. 

Z inn vr,h d~ielni<'. Pnlsld 

Cł4Powiedź Warszawy. Na ręce marszał
ka ~ejmu Oalicyli nadszedJ z Warszawy naste
·ptliacT telegram: 

„Z granic pal!stwa, gdzie leżą największe 
iłzie<l.ziny ziem uaszycli„ w klt'Jrem nicbvwalv 
11c1\sk tlumil żvcic 1w rodowe pr7cz lat dziesiątki 
11ierwszv wolny wiec pr::iw11ików, śle Sejmowi 
·we Lwowie, słowa podzięki za wyrazy nadziei. 
wł·crzą~ w tryumf spnrn'' edliwości m cat\'111 
~w~cie, a wriec i tam. gdzie dotąd hczprawic 
panowa.1'0. Ufamv. że i nam z.ajaśnieie pogo
dni;oj!łze sJ01'icc. Prezy<lvum w:eca: Stanisfaw 
Leszczvliski, Peliks Ochimowski. Tadeusz 
Strr.embosz. Feliks Kr'1msztyk." 

Włk WZAA!JHW!liJiJi &$ESC >::• 

iadomośd ze świat a. 
Z .Jap O Il j i. 

Aresztowano tutaj kilku wybitn:vch polity
l.ów iarzucailłC im udział w ostatn!ch rozru
chitck zwróconych przec!w warunkom połrnio
w:.·m. - Ameryka za przykładem Anglii wynio
• ła fl'•~elstwo swe w Tokio do riędu ambasady. 
- A•mirał TO«!o odwiedzi 11a czele (loty Amdię 
prawef.opcdobn:e w marcu. -- Półurzędowy 

dzieu•~k „I(okumin" donos:, że celem nawiąza
nia więcej przyjaznych stósunków pomiędzy 

Rosya i Japonią wyśle car do Japonii w. księ
cia Aleksandra M!chałowicza, a Japonia do Ro
syi również członka rodziny cesarskiej. - z 
Tokle dof1Qszą, że cesarz japońskł przyjmował 
biskupa. O'Cor.ella, nadzwyczajnego posła Ojca 
.Sw., z n!ezwykłymi honoram:. 

Konferency a w sprawie · 
marokańskiej 

maiac.3 si~ odbrć .iak wiadomo w Algeciras roz
pooi.nle swe posiedzenie na początku ~rudnia , 

Zwołanie sejmu pruskiego 
nastlłoi. jak ogłasza półurzędowe biuro W oiia 
fJ)rawdopodobn:e na 5-tego grudnla. 

Społeczeństwo rosyjskie 
a Po I ac y. 

Centralny komitet rnsyjskiego „Związku 

Z~żłi:ów" z siedzibą w Petersburgu ogłaszał 
że JJ()Stan-0wlł wydać odezwę do wszystkich 
związków z prote5tem przeciw ustępowi mani
~estu konstytucyjnego z dnia 30-tego z. m. od
·aoszacego się do Polski oraz przeciw ogłoszeniu 
. stan. wojennego w całej Polsce. „Związek 

Zwflłzków" widzi w owych rozporządzen:ach 
. :akt nieprawny zwrócony przeciw polskiemu dą-

brze zbudowany ... prędzej wysoki alniieili 
.nb;ki, ale nie zanadto wysoki. 

- A jak byl ubrany? 
- Jiak zamożny wieśniak. 
- Byl sarn? 
- Tak panie. 
- W jakiż spQsób zabrał trumnę? 

- \V swrabanie, który stait przed 
tdrzwiami magazynu. Chtopak te(n pomógł 
mi wlad.Diwać trumnę i poŁ01żyć ią pod snoi
l>ami sfomy. - W głębi wozu byty już na
rzędzia do kopania zupełnie n-0we„. 

-- I ten czlowiek miaJ jechać aż do 
Saint-Port na swoim wozie? 

-- Ba! tak mówił... 
-To właśnie osobistość, której P,o!-

:szukuję„ myślał doktór Gilbert. 
Wsunął sztukę pięcilofra.nkową v,r rękę 

POshrgacza magazynu, podziękowa~ urzę~ 
<inikowi za jego grzeczność i wsiadł do 
oczekującej doróżki. 

- Dokąd jedziemw? - zapytał wo-

- Na dworzec Lyoński. 
W droidz.e Gilbert mówit d() siebie. 
- Wid10cznie czr,owiek ten zrobil za-

1nia.nę trumien lecz musztę wszystko wy
Jaśnić; i ża<ln.ej nie pozostawić sobie w u
ntyśle wątpliwości. 
. Wdwie godz~ny później doktór wy-

sia'(H w Saint-Port. 
Celem jego' byli udając się do tej wio

ski, rolożonej 0 dw~naście kilometrów od 
st~cyi Cessoin zapewnić się czy w cz.asie 
~iędzy 27 a 28 lipca podhowano tam kogo1 
1 czy znmyim ieJst człowiek nazwiskiem 
PontiLneL!e. · 

W pięć minut dlowiedział się, że nie 
P<>chowano nik-0go w Saint-Port i że nie 
0Ylo tam wcale człowieka nazwiskiem 
Ponta·ne.lle. 

- A więc - mówił d-0 siebie doktór 

żeniu do wolnośd, które uważać trzeba za od
łam OJZólneizo dążenia do wolności. 

Obstrukcya kolejowa 
w A ust r y i. 

Na niektórych l:nrach kolejowych oodjęto 
na nowo w całej pełni ruch osobowy i towaro
wy skutkiem nowych rozporiądzeń rządow}·ch. 

~ __ 15! 

Ze spraw robotniczych 
Z Horsthattsen piszą: 
W niedzielę, dn:a 5 listopada zwołał izc

werb ferajn" zebranie 2órników (Bele2sch~Us
versammlung), na które zebrała sle także zna~ 
czna Hczba Polaków. Niemiecki mówca progra
mowy omówiwszy położ1mle l?Órn'.ków, napadł 
na Polaków, jakoby przychodzili z wgranicy i 
roblli J?;órnikom konkurencyę. Widocznie ów 
„~ewerkferaJn:sta". nic wie, łe w górnictwie 
tutejszem bardzo mało Polaków z zagranicy 
pracuje, lecz że sa to riiemal wyłącznie Polacy 
z pod zaboru pruskieR;o. W dyskusyi zabrał 
2łos dh .J. Słanina i skrytykował postępowanie 
•. gewerkicr~jnistów", bo dla czegoż bez wszel
kiei:;o nawet powodu napadają na Polaków. a 
ani słówkiem nie wspominają o zagranicznych 
robotn'kach np. Włochach, Holenderczykach 
itd., którzy rzeczyw;ście robią konkurcncye i 
szkod:r.ą or~Cln:zacyom robotniczym? No, bo 
dzi już weszło w zwyczai wyzywanie na Pola
ków. My robotnicy nnlscy życzymy każdemu 
robotnUrnwi pracv, ale żądamy, aby zai:i;ran!czni 
robotnicy n!e byli używani za łamistrejków, żą 
damy. ahy ich nle wyzyslilwano, jak to dziś 
n 1ejed110łtrotnie się dzieje, a gdy się upomną o 
swe orcnVH; to każa ich kapitaliści wyrzuc!ć za 
granice. 

Zdaje sie, że mówca „gewerkierainu" nie 
wie, że rohotn'cy Polacy z pod zaboru pruskie· 
r.o maja te same prawa, co robotnicy niemiec
cy, więc uwa~i o robotn"kach za2ranicznych do 
n'ich stosowane nie były wcale na n::e~ ;u. 

Potem p. Banach. członek , """'P.r~ferllinu" 
oświadczył także w języku polsknu, że ttraz się 
przelrnnał, iż ,gcwerkierajn" wro20 dla Pola
ków usposobiony, dla tc~rn z nlego występuje i 
przyłącza si·ę do polskiei 01 , , r-'1 "CYi. 

Gdy dh. Słanina powtórnie o głos popro
sił. już mu j?.o n:e udzielono. Dh. Stanina wobe.-: 
tego wezwał naszych druhów do opuszczenia 
sali, skutkiem ciego pozostało tylko 18 .,l!e
werkferajnistów". którzy odpowiedziel:: „'E.ine 
Schwatbe macht keinen Sommer" - „iedna ja
skółka riie robi 1.ata". a na zakończen:e zaśpie
wali: .,Deutschland iiber alles". 

Jak druhowie w Horsthausen, tak należy 
postąpić wszędz:e. skoro na oi;!:ólnych zebra
Jl ·a.ch, zwołanych dla poszcz'!f!ólnych kopalń 
(Bele~schaftsversammlung) chcianoby ich od
ciąć od głosu, albo ~dvb~' nle chciano dopuśc'.ć 
do przemówień polskich. .Tal\ Polak przemawia 
na takiem zebraniu po n!em:ecku, naraża sle na 
s:r.vderstwo niem ców. W szedz:e powinniśmy 
strzedz naszych praw do języka oiczystei;?o! 

Wiecownik. 

Ostatnie wiadomości. 
Peters bur 2. Urzędowo donoszą, # 

prawie w całej Rosyi zapanował znów zupełny 
spokój. 

C h r . s t i a n i a. Dotąd wiadomy jest 
wynik ~losowania z 403 obwodów. Za upełno
mocn:eniem rządu do układów z księciem I(aro
lem duńskim głosowało 219 143, przeciw .e;7 591. 
Jest zatem rzeczą pewną, że Norwei.>fa pozosta
nie monarchią. 

Gilbert, "\Vracaiąic piechotą cł0t Cesso:n, trw
dlności wychodzą nai jaw, przewidywałem 
je.„ Ja'kim sµosbem odkryć tę osobistość. 
o czerwonych wfosach? Aby dojść 001 te!
go, postaram się uczynić nawet rniepodo
bieflstwa. 

Powrócił do Paryżai z gk>wą zajętą, 
tworząc plany, układając kombinacyc. 

Uczuwał pptrzebę, jak naijprędzcj po
rozumieć się Zl Raulem de Challins, dowie
d?.ieć się, czy widział swoją ciotkę baro~ 
nowę de Oa.renncs, swego kuzyna Filipa, 
i jaki był rezultat teg•o wlidzenia. 

Wskutek tych myśJi kaizal się zawieść 
na ulicę Saint-Dominique do mieszkania: 
któreg-0 adres diail mu sędzia śledczy. 

f-(aula nie znala~l w domu, i0dźwie11ny 
nie wiedział, o której godzi<nie powróci. 

Doktór zażądał koperty, wyiąl z port
felu kartę wizytową i nakreślił na 111iej silo'
wa następujące: 

Potrzebuję rozm.<Jwić się z panem. -
Przyjdź jutro ramo do hotelu du Louvre. 

Wlużył kairtę w kopertę i napisa;t na 
niej nazwisko wicehraibieg~1 de ChaJlins 
ws ta wił ją odwiern.emu z polecaniem wrę
czenia swemu 1okatl()'r()!Wi. 

Poczem udał się do hotelu du Louvre. 

XIII. 
Rwl pamięta~ dobrze, że Filip naza

jutrz p-0 wid1zeniu się z nim miał roZJp-Ocząć 
redag-01Wanie memkJiryału, w którym po~ 

. mieszczone być miaJy wszystkie f.akta i 
wszystkie szczegóły,. stanowiące pQdstawę 
o'brOiny. 

Młody czlowiek przepędził noc \)ez 
porównania lepiej, aniżeli wszystkie pd.
'prz.ednie:, wstaA wieJSQ\ly i pele:n na·dlziei, 
myśląc o swojej rehabilita.cyi całkowitej i 
prędlkioj, a prnedewszystikiem 10 swej uko
cha·nej Oaibryeli. 

•adesłano. 
Największy i najtańszy polski sklad w 

Herne posiada p. Wladyslaw MaikowskL 
Zwraca się uwagę szanownych Rodaków 

na powyżej wymieniony skla<l towarów lokcio
wych, krótkich, trykotarzy, bielizny, garderoby 
roboczej itd. Towar rzetelny, ceny jaknajtań
szc. 

oze s · No polski 
Langendreer. 

Spowiedź św. od soboty 18 listopada rano. 
Kazania w niedzielę o ~ 10 i o 4-tej. 

Bismarck. 
Spowiedź św. od soboty 18 listopada rano. 

Kazania w niedziele o 11-tei i 4-tei. 
Rohlinghausen. 

Spowiedź św. we wtorek 21 listopada od 
rana i we środę. 

Tow. gimn. „Sokół'• w Rauxcl-Habinghorst. 
Zebrania odbywają się co trzecią niedziel~ 

każde~o rniesdą;;a o godz. 4 po poJ. na sali p. 
Wcsscls w liabin~horst. PrzyszJe zebranie od
b~~zie si~. dni~ .19 Lstoi;>a~a o godz. 2 po pol„ 
O 1ak na11Iczme1szy udział druhów uprasza się. 
(I ) W ydzlał. 

Towarzystwo św. Piotra w Horst n. 'R.. 
donl>Si towarzystwom. które zaproszenia ode
braly, i~ 20 rocznica istnienia nie odbędzie się 
26 listopada tylko 10 bm., tlldtego uprasza tow. 
św. Piotra. ażeby s:c szan. towarzystwa podlug 
tego zastósował:r. \V imien 11 tnwarzystwa i 
(1) Wawrz}n Ratajczak, sckr I 
Polskie Towarzyst~o „Jednoś~" w Szczecinie 
urządza w n i otlz.ie!ę, d11ia 19 bm. o godz. 7 wie
czorem na sali p. Kotza, Outcnbergstr. 7 przed
stawienie amatcrskic. Odegrane będą dwie 
bardzo piekne i ciekawe sztuki: „W1iestaw" 
t:zyli krakowskie wesele i „Bajeczny hrabia" z 
różnemi urozmaiceniam~; po przedstawieniu za
bawa w tańce, na które wszystkl!ch Rodaków 
z Szczecna i oklicy jak najuprzejmej zaprasza 
( 1) . Zarząd. 

CHÓR KOŚCIELNY W RRUCHU. 
Lekc_ye śp!cwu odbywają się co n:edzielę 

i święto o ~odi. JO przed poł. O łczny udział 
uprasza się. (3) 

Towarzystwo loteryJne „Gwiazda Szczęścia" 
w Bruchu . 

Zcbran~c c<lbedzie się 19 listopada o godz. 
10 rano w lokalu p. Kuchcma. Uprasza się o 
Ii:cziny udziaf, bo rok sie koi1cz.y Zarząd. (2) 

Towarzystwo gimn. „Sokół" w Alstaden. 
Szan. druhom gniazda Alstaden oznajmia

my, iż zebranie odbędzie się w 111iedzielę dnia 11 
listopada o godz. 2 po poL Wydz;ał. (1) 

Koło śpiewu „Lntnia" w RohlinJ?.hausen. 
Z powodu zjazdu kót śpicwack1ich uprasza

my szan. C'7lonków kota w niedzielę, dnia 19 
hm. o punktualne stawienie się na lekcyę o g. 
I w zwykfym lokalu. Zarząd. (2) 

Wiec pól$11.I w Eloklo ! 
Wiec „Związku Polaków w Niemczech" 

odbędzie się w Eicktu w niedzielę, dn:a 19 bm. 
o godzinie 4 po południu w san p. Zwełbohmer 
przy kościele kat. Rodaków z Elekta, Horst
hausen, Roht:nghausen, Wanne i całej okolicy 
uprasza się o liczny udział. 
„ZWJĄZEI( POLAKÓW W NIEMCZECH" 
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Odtąd pewnym był przynajmniej je
d1nej rzeczy w oczekiwaniu lepszej przy
szłości, to jest, że będzie ją widywał co 
dzień, będzie mógt ro'zma1wiać z nią, slu
chać jej. 

Wszystko to sta)l'lowit-0 już dla niegc. 
rzeczywiste szczęście. 

Uhrał się bardizo starannie i udait się 
na uJicę Madame na kwadrans przed · gOf
dziną śniadania. 

iZaprow,adz{)IU01 gio, natychmiast do bu
duaru baronowej do filipa, który już prnce 
swio]ą r()zpocząl. 

Dw·a,i mlodzi Judzie uściSjnęli sie za rę~ 
ce. 

-- Widzisz kochany kuzynie, - rzekł 
pan de Oarermes, wskazując na papiery 
rozlo.żone na biurku, - zajmuję siG już 
twoją sprawą.„ Zacząlem redagować me
moryat co do samego faktu, tak, jak go 
znam. Miałem właśnie przerwać, oczeku
jąc na ciebie1• nie mO'gąc z pożytkiem pra
cować dalej bez twojej pomocy„. Potrze'
ba, abyśmy razem przeszli dziei1 po dniu. 
godzina.i po godzinie, wszystko· coś robił, 
.01d początku 1ostatniej dhoroby naszego wu
ja,, aż do chwil ceremonii pogrzebowej w · 
Compiegne. Ty jeden możesz mi dać - co 
do tego wyjaśnienia. 

-Jestem gotów ucz1YJnić to, kochany 
kuzynie, i bądź pewny, że o niczem nie 
zap<>mnę. Mo-żerny zacząć natychmiast, 
jeżeli chcesz. 

- W tej chwili to bylo1by ~bytecznem, 
oto się ·zbliża godzina śniadania, nie mie
libyśmy czasu nic zrobić porządnie„. 

- A więc po śniadaniu:, jeżeli będziesz 
łaskaw przeprowadzić ze mnie ś.lediztwo 
co do wszystkich faktów, jak mówią zdajo 
się w pałacu Spraiwiedliwości, odpowiem 
jak będę umiał naile'piej. 

- Oto, moja matka. 

Wielki i~c ;pol8ki 
w Linden pod Hanowerem 

odbędzie ię w niedz:elę, dnia 19 listopada po 
południu o godz. I w lokalu p. latheasa (Hotel 
Posthorn). Na porządku dziennym: Sprawy 

-polskic20 robotnika na obczyźnie. Dla czego 
się organizujemy w Pol kic związki zaw<Mk>we 

Szanown)'Ch Rodaków ; Rodaczki z Lill
den, Hanoweru, Misburga i okolicy na PoWYi.
szy wiec jak najuprzejmiej sie zaprasza • 

• ,ZJEDNOCZENIE ZA WODO WE POL.KIE". 

Baczność górnicy 
z ob odo rz ki Bohry. 

W sobotę, dnia 19 łlstopada przed polu
. dniem odbędzie się konierenc}'a obwodowa w 

Essen, ul. Scbiitzenbahn, w lokalu van de Loo. 
Porządek dzicnnv 

• 1. Wniosek do \Vyższego urzędu górn'.cze· 
r.o w sprawie nowych przepisów robo
tniczych na kopalniach. R.eicrent: Sachse. 

2. Powzfecie ucbwat przeciw przykuciu ro
botników do kopalń (Spcrrc). Referent: 
Effert. 

3. Wydz:ały robotnicze. Referent: Ha111-
macher. 

Przystęp mają deJegaci związków zawodo
wych i zastępcy prasy. 

O ile miejsca starczy w lokalu, mo2ą w ze
bran:n brać takie udział inni zorganizowani 
J.!órniczy. 

Z polecenia 
„I<:Ol\\ISYI SIEDMIU". 

Dale~atent na Hamborn 
j.est dh. Walenty Biedka, ul. Klosterstr. 29 . .M.ę
zem zaufania: Szczepan Kamii1ski, Schillerstr. 
nr. 77. 

„ZJEDNOCZENIE ZAWODOWE POLSKIE". 

Wiece Zjedn. zaw. polskiego 
.odbędą się: 

„ w. niedzielę, dnia 19 t:stopada r. b.: 
W Rohlinghausen przy Eickel po pol. o godz. 

4 w lokalu p. ~chiibbego, ul. Bochumcrstr. 
_Dla wszystkich tych, którzy pracują na ko

paiw „Pluto. I" ~ „Korx;gsgrube", powinni wszy
scy rodacy Jak Jeden mąż się stawić, aby dziel
nych, kandydatów do wyd7.lialów robotniczych 
ob rac. , 
W ~erne PO pol. o 4 godz. w lokalu p. Langen-

bem, . 
W środę, dn:a 22 listopada: 

W Essen przed po.J. o godz. 11 w lokalu p Van 
de Loo, Schiitzenbahn. · 

W Oberhausen po. pof. o godz. 2V w lokalu p. 
Weber, przy Dursburgcrstr„ na wiec powinni 
przybyć wszyscy, którzy pracuja na 3 szy
bach kopalni „I(onkordyi". 

W Gelsenkirchen-Schalke pQ pot o godz. 3 w 
loka~u P-. f:.ver~loh, Wilhelmsgarten, dla ko
palni '0'1lh.elmme, Wiktorya, liibernia i 
Conso!Jdaho~ szyb I, II, III li IV. Rheinel 
be, Alma I I II i Bismark. 

W Altenderne po poludniu o godz. 2 w lokalu p 
Fr. Meermann, Ndedcrbecker. · 

W Huck~arde przed pofodniem o 11)1;; w lokalu 
p. Schne·1der p~zy koociele katolick•im. 

. Na porządku dziennym: Nowe prawo gór-
11lcze, ?~ór kandydatów do wydziaJów robotni
czych 1 mnc wazne sprawy. 

„Zjednoczenie zawodowe ~lskie" . 

•••••••• WSZYSTI(ICH POLAKÓW I POLl(I Z BOTT -
R.OPU 

upras.~am usilnie, aby we wszystkich skfadach 
~olomalnyc~ żąda·no margarynę „Optima" oraz 
inne gatur'.k~ mar~aryny z fabryki Eisenloh.-. 

Równ!cz pros1lbym szanownych Rodaków 
~by w kazdej szynkmmi /-ądano tyllfo następu~ 
ią~ych cygar i papierosów tj. „Kościuszko, 
W1aru~'. Wand!ł, .~aryanka itp." z któremi ja 
p.odrózuię .. Jezelł ich nie mają, proszę im yska
z~ć .na mn~e, .a P!·zez to. najlepiej mnie poprze
cie 1 pokazec1e, ze chociaż kopalnia mnie wy
rzupc1fa z pracy, wy mi upaść ruie dacie. Do
tychczas n:ia ~ygary ode.mnle dopiero p. Kirsch
baum, Konsk1e Targowisko a margarynę nie
omal wszystkie polskie skfady oraz u p. Zen
geler, ul. Prosperstr. 

Z glębokim uszanowaniem 
Fraoo:szek Żgol. ••:••• • Baczność Wanne! 

Połccam się Szan, Rodakom każdego czasu 
do ~ w o ż e n 1 a węgli z kopalni do domu, oraz 
słuzą furmanką. w przeprawa<lzkach. Proszę. 
Szanowną Publiczność o poparcie mojego in. 
teresu, który się znaj<iuje w W a n n e przy uli-
cy Stockstr nr. 13a. ' 

IGNACY JASZl(IEWICZ. (119) 

.· Kwitv na węg~e odbierają w skladach p~l
sk1c!1 pp, .Józ. Da~1elaka, u lg. Jankowskiego ii 
Jakoba Orzdkowiaka w \Vanne. 

BACZNOSC RODACY! 
eJst za.raz do. nabycia nowo wYbudowany 

dom dwa 1 P~ piętrowy, oraz kilku miejsc do 
bu~owy. w R.hemhausen f r,imersheim, przy no
weJ hucie I<ruppa, w bardzo dobrem polożeniu, 
z pow.octu wyiazdu w strony Podzinne tauio d'O 
nabycia .. \Vplaty 5000 mr., reszta na hipotekę. 
Zgloszema przyjmuje H. Janiszewski, Marxloh 
P. R.uhrnrt, tta~edornstr. 37. I. piętro. ( 123) 

I(ILI(U LUDZI 
dobrze mówiących po polsku •i niemiecku zaro
bić mDgą 20 do 30 marek dziennie. Ludzre ci 
zwiedzać mają odbiorców w Heme, Rekling
ha.usen i okolicy. Adres wskaże Ekspedycya 

. „Wiarusa P<>lskiego" w Bochum. ( 122) 



Najtańszy i najwiekszy chrz e ś ci a ń ski skład w mieJscu. 

enry C U•• ren Najtańsze źródło zakupna Dla· 
terJj na suknie, ubrań tłła Dł~Ż· 

' czyzn i dzieci •lraz konCeke~, Il clla 

I • 
Herne, Bahnhofstr. 10. ++niewiast.~ 

„Najta11sze i najrzetelniejsze źródł-o 

·za kupna"! 
Wstystkie moje zegarki są starannie obcią· 

cnic;te i na minute; uregulowane. Za każdy ze
.ł[arek daie 2 letnią piśmienną gwarancye. O· 
bawy nie ma żadnej, bo coby sie podobać nit 
mialo, przyimuie z powrotem i zwracam pie
niJł(lze. Trzeba sie koniecznio przekonać, a 
Ido nie kup-i, toć trudno, ten sam sobie szkodzi. 
Zamóweinia i podziekowania codzie1mle nad
tłlodza. 

Olbrzymi wybor ! 
Czysto srebrne naJpic;knieiszo zegarki 1 

Matką Boską, z 2 zloconerni brzegami i z m1)
!epszemi werkami na 10 kamieniach po 12. 1-t 
16, 18 i 20 marek. 

Najwspanialszy z Matką Boską zegarek. 
docone litery, i najozdobniejszymi zlocooyml 
brzegami, cic:żki w srebrze i z najlepszym nlł 
!O kamieni prima werkiem tylko 26 mr. Zega1 
h tego z pewnością nikt jeszcze nie widzial. 

mr. 

Zegarek pOMebr~any kluczykowy 5,90 mr. 
Zegarek niklowy cyi. kluczykowy 5,40 ł 8 

Z~arek pośrebrzany nallepszy na 6 kamie· 
nlach kluczyko-wy 7,75 mr. 

Zegarek czysto srebrny cyi. na 6 kamie
niacłł klucz. lub remon. z 2 z1ooonemi brzeg-ami 
prima werk 10 mr., - Ten sam na 10 kamio· 
niach po 12 mr. 

Lańcuszki po 25, 30, 50, 85 fen., lepsze ni· 
kłowe po l, 1,25, l,50, 1,75 mr. 
Ueanlkl bogate na 500 i1011traeye 
n.a zegarki~ laricuszki, biżuterye, także skrzyp· 
·ce. flety, klarnety, harmoniki, oraz ooże, brzy
twy, portmooetki i różne okolicznościowe fJO· 
dar ki wYSYlam każdemu darmo i franko. 

M. Danecki, Mi e iska Gork a, 
(Gorchen, Bez. Posen). 

~-~.:~GD~: eeMeGe• 

• • • 

Zawsze polska wsluga. 

Baczneić! Baezność ! Rodaey i 

DARMO nie 
ale za tanie pieniądze sprzedajemy wszelkie towary jesienne zimowe które we wiel.IDa wyborze 

świeżo na.des~ły. 

•ateryę na su nie od 45 f. metr, barchany kol. od aa f. metr. 
Bieliznę. krawatył kapdusze, maciejółfki itd itd. C1e.pki, szakuły dla. towar2ntw i wszeł-

kie inne towary po ~ajecz .ie trn1ch cena~h. 

Damy teraz na 8.kładzłe sotowe nbraała .• 

Lenartowski & Talarczyk, Hcirne .r.a~!~~~~~~ 7~7. 
Ce11y nizkie lecz •tale • 

\\1.Bruggemann 
w Gehenklrehen III. 

Markgrafen~tr. M arkg1&łeulir. 
polua. Sian. Publieflności ewój 

---POWÓB ===---
: • 

• 
Baczność 

Rodacy! 

• 

w l!azie wesół, chrzcin i wyjazdów • 
wycieczkowych. 

„ .iTak<11an;o poleca karawaay 1tocrzebow~ tak u. • 1 

jedyny polski skład mebli oraz całkowitych 
wypraw w Winne. 

• ako też małe dla dzieai. - CeJy ba.rdzo umiarkowawo;r•h 

Za.mó vrienia prz~ł·~ fa n R ej e r, • 

• 
Gełs~•ldre.b.en lit, Markgrafiri<iłr. 

or&z właściciel eam. 

·····=······ 
T. SUHWAN, 

' 
Filia ~!;1kg~;..~Ys Oberhausen Kirchweg i40 . 

Najwiekszy skład kolonialny 
IO funt. m111ki cesarskiej 1,40 fen. 

Kwaśna kaposta funt 6 fen. 
Kiełbasa (MeHvurst) 75 fen. 

ul. Bah•hoftttr. 104, naprzeciw lokalu Schafera. 
Polecam mój bogato za.opatrzony skład mebli, ma

azyn do gotowania, wszelkich t1pr.zętów emaliowanych 
.kuchennych 01az wózików dla dzieci we wielkim 
wyborze. 

Za. gotówktl Na odpłatę! pr111 oclpowiedniej wpłaci•. 
Kanapy i materace wykonywam 

we własnym warsztacie. - Stare ma
terace pry.er.abiam spiesznie po cenach 
niskich. - Szan. 
Rodaków proszę 
i nadal o ła-
11kawe poparcie 
mego przedsię· 
biorstwa.. Nie„ 

każdego bęJzie: Swój do swego. 
Z wysokim ::;zacunkiem 

A. Bar Jkowiak, 
najstarszy polski skład mebli 

I Bufet d~bowy poea, 
od 13l) m. 

A 

E 

Zvv:larciadfo Lustro A eea ... 
s.111ło kryHtałowe. 4.l marek. 

.sn&Jduj0 się . 

~ Gelsenkirchen·Hullen nl. W annerstr. 243. 

SpecyalnoSC : Całkowite urządzenia mieszkalne. 
8Hfon'. erli•, 

:i"! lJJPk. ·' 

Maszyny do gotowania i wszelkie sprzęty kuchenne za gotówkę na od~łatę„ 

Własne warsztaty tapicerskie. 

Lótka z msteraoami 
4.U-0 mrk. 

Pny całej wyprawie potnrebujesz Rofaku 2i 't. wpłaty. 

Xamapa z JOkryclem fanta.zyj
ntm 4.6 mrk., 

ltaM pl~wa ; 2 nsk. 86 1uw. 

I 



Hr. 263. 

Esse; c~'!1!~~ w!!~:: kapita!i-I 
5~. Donosmśmy niedawno, te p. Kirdorf 7Jlo
żYł różne urzędy honorOtWe. Obecnie potwłer
oa uR.h. Wcstf. Ztg." wiadomość, że tafny 
ra.dzca górniczy Krabler zlożyl urząd prezesa w 
Zwi~zku dla ochrony iinteres6w górnictwa" 

(Bergbaulicher Verein). 
Serllft. Wielki l'.:>s pr.uskiei loterył klaso

'fv'CS Jadt ·na numer 229 738. 
Dortmund. Na kopalni „Scharnhorst" nale

żącej do famy „Horder Bergwer1ks- ,un~ tlii~
tenverein" wprowadzono mw~ć. Gom1cy me 
chudzą pieszo mt szybu na nyeisce p~acy, ~ecz 
udain się tamd·ot<\d wózkam~ wpraw1anym1 w 
ruch za pomocą elektryOMości. 

S'smarck. W przySIZll1ą środę i czwartek 
odbyw<1.i<!, się wybory do <lozoru :i reprezenta
cyj kościelnej. Kandydatami Polaków są: do 
dozoru p. Jan Dyzert„ do !eprezentacy~ pp. Pr. 
Niedzielski, L. Skrzypek 1 A. Gorzelanczyk. 

Miilen. Zwraca się· uwagę Rodakó'Y ~a 
wybory kcścielne. N'.ech wszys.sy sta"'.1ą się 
do urny wyborczej, aby zapewmc zwycięstwo 
naszvm polskimkandydatom. . 

tWrde. W kop;:i!ni „Crone" zostat górnik 
Weber zab'.ty. SpadJy na niego kamien~e. 

Rruckłrnuscn. Robotnik Nicmeycr zostal 
przejechany przez kole.i elektryczuą i na miej~ 
scu z:i.h'tv. · . 

Vie Pcdebur2u zmarł 10 bm. w domu rodzi 
ól5k;m śri. ks. wika·rv Wilhelm Kle.'nsorge w 
;:i,:; roku ::'.Ycia. Zmcir!y byl najpierw czynny w 
ttofstcde, -następnie w Bochum a ostatnie 6 l~t 
w Ueckcndorfie. ~p.· ks. Kleinsorge nauczyl 5: ę 
JJO onh:,u i od cz:ł1Sll do czasu wygtaszail takze 
polskie lnz;;1.n(a. \Viecz,ny odpoczynek racz mu 
clnć. Pan;", a świattość wieJrnlsta rn"ecpai mu 
~wiec' na wicki wiel·ów. Amen. 

W Essen bawi Je~~o Emlnencya ks. kardy· 
1d 1-·;scf1rr. arcybis!rnp hn\.c)i'sl\i w celu udz1e-
1~uf;.i św. Sa!.;rnmentu bierzmowania. . 

fsscn. W kopalni . J-Ierknles" dosta! .s·~ 
po.rD.''' ·tez k01i 1-!i'iin:r pod wózek z węglmm 1 
Ollin.{ist t: 1 \ c:e:i:kie rany, f,ż niebawem umart 

fierne. Na dworcu tutejszym naiechaJ ~va-
~on na rob'.ltn:k:=i kolejowego Schumacher i .u-
ci;';l fłlll 'rt •Wę. · . 

Bottror1. Centrowa „Esscncr Volkszeitu11g" 
don0s1ąc, ż~ przv wvborach l·ościelnyc\ w pa
r:i.fi.: Scrn Jezusowego zwyc;ężyll I ob.cy, 
stwierdza że Polacy tworJ.<i %, a Nlemcy 7:3 pa
rali 1:1. ! 'rta.m\': A .iak z n1· c1·;i <lucllowną? . 

Vcdi:em\orf. Dnia 15 Ustopada zostan,:e 
otwarty tutejszy knapswftowy dom chorych. 
Oórnicv n:c dobre'.{o· po takich clomach chorycll 
sob;·c n;e ohiecuią. . . 

l;rle. ' Kopalnia ,.Bis111arck" szyb m I IV. 
nnisial z ra-na świ.i~bwać z powodu braku popy. 
tu na węgle. 

·Bez przerwy agitować trzeba, aby w ka- . 
· żdvm d:imu polskim na obczyźnie czytywano 
~,\V1iarusa Polskiego". Giermaniz~turzy .Jok!~
daja ~tu·Dń, ::i.by zabić .ciucha polskiego w luclz~e 
nols~ ;rn r1 obczvźnl'.e, a gazeta J>Olska, to naJ
lcpsza t;rcz pricciw g'ernianizacyi. 

Hr'"'~. Sasko-tmyil~~scy pracodawcy przc
przcemvsh1 tk::i.clile'."'o z pt 1wndu strcilrn \'~ G~ra 
zamlvr{e! \V'iZYStk:e swe fdHYki w pomedz1a
lck. P~·nowic ka.pitaliśo: wyrzucaja tern samem 
na bruk ol,olo 40 jysiccy robotn;ków: 

• Ot\'Varcie przyznają się. ~:c czyn.<l to, by 
rnzb' ~ rinr::i.rizacye rnhntnfkó\v. • • 

Sąd wojcmw 15-tcj dywizyj w Konlen~vt 
wyd~)I Ś\\ icżo w' rok bardzo ostrr: Musz.k1.e
tierzy Pckcrsha:m i. Sturm skazam zos~a.11 za 
udzial w bu:1cie wojskowym na 6• lat .1 ~eden 
tydz.icr'1 w1 t,:Zicu:a i przesadzcn:c do drug'iCJ kla
sy staPu wo.iskowe~o względnie 5 lat domu kar 
ncg,o, ,vypędzenie z wojska i utratę praw hono
rowvc~1 iw. lat pięć. 

Oskarżeni oddalili się z kwatery. w Eilem 
w~ wrzcśni11 z2sztego roku li _rzucili clz.~::i.nek 
·kamicnn;· nrzez okno oberż~· na poid.011cera, 
znajdu.ici•:C:i.!;ó s:ę w oberży. Pr~c.z tego kawa-
·forn c1.rzcw a w podoficera ugodz1lt. . . 

Oska meni znnjc1ują. sic od iedeaastu trnes1 ę
cy w Aę;,kmiu...śJ.Q,Qczem. ktMcgo to czasu s~1<l 
wi.jenny ,,„ wyroku l1le .voliczyl. 

'.oi=Q~~·~-~ r -~o~fliOll2,_,.,_E=~--~.~d!lll!!""""'1~kCA• 

W ;:ołv J1ącikc 
W sądzie. 

Na r:rn ie oska żonych siedzi trzesh 
Zl()<lziei. SGdzia chc8 się zapytać pier
wszego, ponieważ jednak ·jest zezowaty, 
.llatrzy r..a drugiego i pyta: 

· - Jak się nazywacie? · 
Drngi \Vstaje w przek·onaniu, że to 4e

gJ zapytano i mówii : 
· - N'.lzywam się Ja:i Pasternak! . 

Rozgniewany sędzia Z\vraca. się do 
drugiego, patrząc jednak 11a trzeciego 
voti: 

Ja was wcale nie PY-

Wtc:n ·pm::staje trzu:i i mówi. tło
llla·oząc si"': 

- T<J ... też ja nic nie mówiłem„. 
Nic nie szkodzi! 

Pewien profesor ttczorny z~ied~aJ .raz 
muzeum ,~, jedncm \\ iel.kiem nueśc1e. ~ -
Prowadzający v.·o portyer ty.tułował go cią-
gli:: „l;t;• i '1"11!". 

• 
Bochum, wtorek 14-ao listopada 1905. Rok 15. 

Nie podobało się to profesorowi, wiec I 
rzekł: 

- Dajcie pokój temu tytułowaniu, nie 
jestem ja żadDiY111 „Jaśnie panem!" 

- Nic nie szkodzi, JaŚltlie panie - od
rzekł J>Qrtyer - my tu w~eystkicb łap„ 
serdaków tak tytuMemy ! 

Ząb za ząb. 
- Powiadają, że uszy pani jak dfa ko

biety są trochę za długie. 
- A pańskie, jak dła osła„ trochę za 

krótkie - qdpowiad.a z całym spokojem 
artystka. 

Zgadł. 

--.,,.. Winszuję powiększ'OOlia rodzi;ny. 
Cóż syn? 

- Nne. 
- CóPka? 
- Zgadleś pa111 -- córkai! 

Pomiędzy myśliwymi. 
- W1ie pan, są psy, które mądrośo'.ą 

swoJą sprytem przechodzą niieraz swoich 
painów.„ 

- O, wierzę temu z.upełnier, przecież 
ja sam mam takiego!... 

Prawda. 
~ Rzekl raz ojciec do syna: ,,O m·jd1 oż· 

szy synku! Strzeż s~ę iak p1ow!e~n•l, rt1ewiasty 
i szynku .. .'' 

·- I~zeczc synek: ,:f.atuwu, uohr.1 twd<.J 
rada, lecz mów:ą, że z muzi.;'rw ;Jrać przyi·ind 
wypada". 

Organista w klat;:e. 
- A cóż tam chlopcze 111es•esl w tej kla-

tce? 
- Ptaka, panie. 
- A jak się nazywa? 
- Worganista, prose pana. 
--- Org-ani'sta, a to clla :ze,cfJ'? 
-- A bo druzo źre, prnsę pa11.1, a k:cp~'.>o 

Śp:wo. 

_„_ -
.'." -- ----·-- -- -' 

Pokwitowanie dobrowolnych składek na budo
wę nowego kościoła w Świerczynie: 

Z $wiuczyny: W. Zielińskii 3 mr., W. Maj
chrzak ~ J. Dudziak 6 mr., I. Baranowski 3 mr., 
I. Hiliński 3 mr., S. f'eld 7 mr., K. Dudzii1ski 3 
nu .• S. Potrzeba 5 mr., I. Patelka 2 rnr„ M. 
Z1iclil1ski 1 mr., 1. l'ilipowski 50 fen., I. Skórze
wski 10 mr., P. Urbarniaik 10 mr., S. Borowiak 
2,50 mr., M. Szyszka 10 mr., L. I~atajczak 2 mr., 
P. Kobush'!ski 50 fen., A. Stru:i.yk 50 fen„ A. 
Mrus 1 mr„ łi. Wesolek 1 mi·„ f. Marci:nak 3 
mr., I. Górny 50 fen„ W. Górny 1 mr., I. Sta
chO\viak 3 mr., I WoJtko 1 mr .. M. Dusza 1 mr., 
M. Krvgcr 50 fen„ I. .Jankowski l mr., W. Du
dzfak J mr., A. \Vitknwski 3 mr., I. Stru;i;yk 1,50 
nu .• S. $miejko·wski .3 mr., W Silczak .5 mr. 

. Z Górzna T. Janko•wski 1 mr„ A. La
szczyi1ski 2 mr., W. Laszczyr'1skii 2 mr„ L. Pfo
dniczak ~3 rnr.. T. Majc;hrzak 2 mr., W. Przybyl 
1 mr., A. Andrze.icwski 3 mr .• W. MikoJaiczak 5 
nu., W. Hylak 3 mr .• A. Leśniarek 1.50 ·mr., I. 
łiJak 5 mr., J. Gruncik I mr., A. Pahura 7 mr., 
.\1. Gbiorczyk 50 fen., W • .Musielak 6 nu., I. 
Paholczyk 5 mr„-A. Kajewski 1 mr., T. Kajew
ski 3,30 nu., S. Bartkowiak 1 mr., I. Ziembow
ski 2,50 mr., A. Zynga 1,50 mr., F. J\lichalak 3 
mr., I. Napierała 50 icn., P. Cug:or 3 mr., I. 
Graho\vslci 2 mr., 1'1. Sieracki 3 mr., S. Przy
hvlski 2,50 rnr„ S. Wojci.cchowski1 2 mr., L. Ma
śiankiewicz 1 mr., I. Kaźmierczak 4 nu., I. No
wak 2 mr, A. Gierczyk 2 mr. 

fen .• S. Tycner 50 fen., J . .Ma.kb~ak 1 mr., W. 
Nokałski 1 mr., M. Walkowiak 50 fen., P. Czar
nicki 70 fen~ J. Maćkowiak 60 fen., A. l(opa
czewski 1 mr., S. Dutkowiak 1 mr. 

Z Garzyn i Zbytki: P. Dudziak 6 mr., J. 
Michalskł 6 mr., J. Slotala 1,50 mr., T. Zafka 
2 mr„ J. Pietrzak 2 mr„ T. Pietrzak 2 mr .• J. 
Słotala 2 mr., A. Wojciechowski 10 mr., S. Woj 
c;iechawski 15 mr .• J. Merta 10 mr., P. Wawrzy 
niak 10 mr., J. Wawrzyniak 10 mr„ S. Maj
chrzak 1 mr., L. Mafchrzaik 1 mr., J. Urbaniak 
6 mr., J. Wofdi.echowsld 2 mr., W. Matyja• 
szczy:k 6 mr., f. Kolańczyk 1,50 rnr., P. Urbal 
niak 2,50 mr. 

Z loniewa: S. Kochanek 1 mr., J. Oorczak 
5 mr., J. Oo.rczak 1 mr„ S. Kochanek 2 mr., P. 
Nadolny 3 mr., M. Luczak 3 mr., J. ZLelii1ski 5 
mr., B. Kamniczak 5 mr. 

Z Grodziska: W. Nadolny 5 mr., M. Mu
sielak JO mr., S. Rataj 3 mr .• S. Garczarek 5 
mr„ J. Hofmann 2 mr .. S. R.oi 3 mr„ L. Dudziak, 
50 ren., .1\-1. Pacho.Jczyk 25 fen„ W. Kędzia 50 
fen„ B. Bajer 2.50 mr., P. Oerczarek 5 mr. 

Z Bojanic: A. Sieczarck 1,50 mr., A. Miel
i.Zarek SO fen., W. Dudziak 1,50 mr .. J. Mazan
kiewicz 50 fen., i\. Bartkowiak 50 fen .• J. Ber" 

' lińcki 50 fen„ W. Skorupka 50 fen., W. Kajak 
5 mr„ J Mielcarek 1 mr., P. Przybylaik 2 mr„ 
T. Przybyfak 1,50 mr.; J. Roszak 3 mr., .J. 
Chlebowski 5 mr, F. Chlebowski 4 mr., S. 
Chebońsk~ 3 mr., J. l(ocińcl<i 10 rnr .• r. Kocii1-
cki 10 mr., M. Skorupka 6 mr., J. Skorupka 10 
rnr„ J. Zborowski 3 mr., J. Mania 3 mr. 
R.. Skorupka 6 mr., W. Luczak 50 fen. W. 
M~dat 50 fen., J. Masztalesz 2 mr„, J. Mikolai
czak 1 mr., T. Masztales.z 4 mr.„ M. Putkowski 
50 fen. 

Z sąsiednich parafian zlożyl~: J. Zak 3 
mr., J. Setiler 50 fen., .J. Kalota 50 fen., S. Krau
se 1 mr„ M. Pachura 2 mr., Iz. Strugala IO fen., 
A. Jakubiak 2,50 mr.;r. Domagala 50 fen., M. 
Koczorowski 50 fen„ J. Skrzypczak SO fen., J. 
Maty.i.a I mr. 

.Jeszcze ze $werczyny: W. Chumskii 1 m., 
A. Chumski 1,50 mr„ M. Krysiak 1,50 mr„ J. 
Plóci11czak 2 mr., T. Chumskir 1,50 mr. 

Razem zebrano 747,70 mr. - OgJ'oszenia 
18 mr., koszta komitetu 19 mr., rnzchód .razem: 
37 mr., pozostaje 710.70 mr. 

Wojciech Silczak. 

Mtiryański ~ ~ ~ · 

-----·--- -- --
-- ---- - -· - --- --- --oę--~ --

" Svłiętej Rodzin\' ~;; 
-· - - . --- . - ~ ·-

I Kalendarz Katolicki 
„-----------··· 

- -,·---·--·--8mo•ęm Jł.odakom mlada E•t• • 
1 okolley cloueu, li pnenloełem mój li 

warsztat krawiecki • •. 
a ul Słlliagalr w 4om 14..., przy 
ul GerllngsplatJI nr. ł, 'btdt 1'.tken1wał • 
nadal jak dutyehcsa wet.uda prace w li 
sakle• krawiectwa weh•• po jak 
n! jtańuych c•· ach Na ł;GMOle pnybt-
do s pre~kaml. Proest • łu-awe popu• 
cie mego przedel~bioretwa i bj\t • ę 

Józef Drabik, 

UKLADANIE f ALD. Materye ut?ada w 
faldy podlug każdego wzoru, prędko •; po ce
na.eh najtańsz.ych. f ARBIERNIA OALLUSCH~ 
KE, PRALNIA W BOCHUM. Tel. nr. 911. 

fiHe: Helstede, Heme.rstr. 259; lhrae. 
Bahnhefstr nr. 32, 73, 134; Elckel, t•lllllllH· 
sen, Lłilden, Hattin1en, Lanmenclreer, W[tten, 
Annen, W erne, Llltgendortmund, Marten ICa
stnp, Watteascheł•. Kamen, •rtmurul. 

Pomocnika 
krawieckitgo 

nil duie szt11kl, p„t.rze-
buje zaraz (118) 

1„. !F~n31er. 
\'\' unn„, B:i.hnh f tr 1~3. 

~ ........... 
w·ązarki 

polskimi r.apisrm• iła

l"io polec•Jl. ,. WlAH.U~ 
nPCL':fo.I'· w Bol·hum. 

Młod7 

pom9c ł1alwierz 
pnfrz bny i:-d zaru ul> 
1 óźuiej ( 1:12 t 

·Jan t~ajtHUi' 
balv.iłlrz 

HE R.NI<J, Hah· of • . !Hl. 

Czeladnika 
piekarskiego 

bic•gle)' J V •WVll .-•• fi 

dzie, ~o z·~lrnh' "~ 211rn' 
nn. t tal' io:atru•lnieu " 
W „ Brzóstow cz 

pie' o.rz p le i \ l n) 
w v\' Il! ue ul. l\11.1 !str. 14 4, 

z 1Jik ·ł 1\1\ J, CtI1a 60 r tiygó . 
z lJrle.) ł~ą 70 fe • 

z Byto,r!hl. C~··a 50 f~ t g{n.v 
z 11„ zeseL:ą 60 fon 

z M .kuł wa. .Cena 50 feny!J;ó 
.z rze~ełk~ 60 fe:„ 

z 1\111 ołowa. Cena 25 fenyg)w, 
z prze<>t łką 3 5 f fi •• 

Pieniądze najlepiej nadcsłac napnr.ócl pr7.ekazem poc.tt wym, 
na którego c>dcinku można wy pi ać zamó,vienia. Płaci ~ię z\ przekaz 

aż do 5 marek tylko 10 f1;:11. Na życzenie wysełamy też Kalcudar.r.~ do 

Poli:ki, dla żony, rodziców itd. 
Z Drobmna: M. Falbicrski 1 nu., I Ant- . 

kowiak l mr., A. Wojtko 5 rnr., f. Jierbryh :-3 
mr., f. Pralat 2 mr„ S. Mikolajczak 5 mr., I. 
M:kolaiczak 5 mr .• A. Gpryjan 5 nu„ I. Skrzyp 
czak s· mr„ P. Szymkowiak 2 mr. · 

Z::unówicnia. i pieniądze przcsełać tylko pod adresem: 

,,Wiarus Pols~i ', Bochum. 
.:. T ad to polecam wielki wybór Z Zimie, Kleszczowo i Ourka: M. Bortl~

wicz 3 mr .. A Makalowski 1,50 nu .. A. Las1k 
5 mr .. I. Sztor l,50 mr., I. Ratajczak 10 mr., 
A. Ratajczak 3 mr., M. Pawlicki 2 mr., I. Du-. 
d7.iak 1,50 mr., M. $łuski .3 mr., A. Slusmi1 2 mr:, 
1\'t Lerkmann 1 mr., P. Mako\vski 3 mr., '1. Ci
chy l mr, W. Krausc 2 mr .. J. I(rause 1 mr., 
M. l~atajcz~k 2 rr:r, W. Matecki 1 mr., S. Urba
niak 3 mr., A. Urbaniak 2 mr„ S. Kozlowski 1 
rnr., \\'. Kozro .vsl·i 20 fen., f. j\uśnierek 10 mr .. 
L p;·zvbvl5ki 3 mr„ I. AmlrzeiewskJi 50 fen„ Ą· 
Jankowski 50 fen., M. Raburski 3 mr .• P. Woi
takowski 50 fen .. L Drygas 1,50 rnr„ J. Drygas 
2 mr„ Jan Tęgler 51,05 mr. 

z Karhowa: S. l(onopka 5 mr., !'vl. Gn~~zt: 
ski 3 mr., A. Wojtkowiak 10 mr„ f. Du9z:n~k1 
5 mr., M. Kokociński 5 mr .• S. Kolrncińskt 3 m.! 
W. Sulz ~ rnr., J. Ghiorczyk 2 mr., .J. f~lipowsk1 
3 mr., K. Kuśnierek 3 mr., A. Józefow!ak 1 m., 
A. Karulewicz 2 mr„ .J. Karulcwicz 10 mr., T. 
Dudziak 5 nu., M. Wyrwincki 1 mr., J. Goltman 
50 fen. . 

z Belęcina: A. Picz ó mr„ W. M_aier 50 
fen. \V. Plóczajczak 10 mr .. f. Olejmczak 5 mr.: J. Qtto .:i mr:, M. Ko11icczt1v 5 mr„ S. Otto 
l mr., P. Wlódarcza.k. 1 mr., M. Otto 50 f~n., 
L. Kur1.awsk1 J mr., S. Otto· 1 ~r„ J. Krawczyk 
50 fen.,f': Kę111ak 2 mr., T. Komczak 50 fen., J. 
Stachowmk 1 mr. . 

z ttrsztupowa: A. Dut~ow1aik 5 mr., J. D~
clziak 3 mr., f'. Wawrzyrrnk 2 mr .. A. Ra~aJ
_;;,ak !iO fon M. 1 ataiczak 4 mr .• L. Dudzrak 3 'mr 'J Be;dychowski 3 mr., J. Berclyc~owskl 
? ·• r' B rt'rn" iak 2 mr„ J. Ba1·tJ·ow•nk sr „ mr,, . 

ksiaiek do nabnżeńshva, e1ement1rze, dzi je 
polskiego. pięirne powie '.:i i histoo e, różne śpie ni l 

kościelne i świeckie słowniki polsko·niemieckie, róiań· 

ce, szkap! rze, "iąurki chrze tne. p icr d·-. p~san. 
papier list wy z pols11imi wi rszy1nmi piór „ at· 
rnent powinszo\-ran a, karty z ' 'i 'okami 

arty '"uły księgarskie. 

Z uszanowaniem 

s ·1 go' 
' u 1 l\I 1 t1 € n. Malthcc„f.tr 17. 



J 

_.US 
cłlce dobrze leżłfCe COtowe w.brania i pa~ 

letoty w rade potrzeby kupić, niech naj

pierw zważa na towary, wyłożone w ok:

aach wyitawnycłl Ja,kóba Rothschilda w 

Bruckhausen, ul. Albreclltstr. 31 i w Rullr

ert, ul. Koni~str. 5. 
W szeik.ie KOtowe przedmioty, zostaj-. 

wyk:onywane wedł•& własayclt wskazó

wek:, aby itósowne były dla każdej iigury, 

tak, iż m~ konfekcyę ledwie odróżnić moż
na od 2arderoby robi()nej podlu2 miary. 
Me ceny są dla te~o bezkonkurencyjnie ta
nie, że koszta utrzymania interesu są bar
dzo niskie, i komornego płacić nie potrze
buję, dalej z powodu masow~o zakupna 
dla mych składów. Każdy odbiorca zosta
aie fachowo i ścme rzetełnle obsłużony. 
Rzeczy nie noszone jeszcze ckęhtie zamie
•ła!•· (100 

o hsch~ 
' R11.hrert~. Konigstr. 5. 

G 

o 
N 

ISRUCH! 
NA PORĘ JESIENNĄ 

,,.Wo.cam mój bo.2".ato zaio1pa:tru1tiy 
SKŁAD ROZNYCłl MATERYJ KRAJO. 

WYCH I ZAGRANICZNYCH 
u.a UBRANIA, PALETOTY, UBRANIA SO 

l(OLSKIE, TUŻURKI I CZAMARY. 
Wszelkie prace, wchodzące w zakt~ 

krawiectwa wykonuje się elegancka, p,oa 
1warancyą dobrego leżeuia, począws-z.v . 
OD ao MAREK ZA MĘZl(IE UBRA~, 

LUB PALTO AŻ DO 100 MA)łl!I(. 

Zi111uy czas ndchodzi, dalej pospje
szałcie Rodacy do Gawrona, zamówió U.· 

brauia i paletoty starsi ·1 młodzi, IM fłil. 
wroa każdemu PQdłu1 tyczenia wy1odlll 

Polecam także Szan. Rodakom •+i 
WIELKI WYBOR BIELIZNY 

1 krawatek, rękawiczek, ciepłe 1acło, ą. 

ntde różnego iatuHku, oraz 
GARDEROBĘ DO PRACY I MACll

JOWKI 
firmy C. Adamskiego z Pozaanła. 

i !zacuakiea 

mistrz krawiecki 

w Bruchu, łlarienstrasse nr. 17. 

Najtai1t1za sprzedaż 

. ze~a,rków 
~;'· lot~arów złotych. ~ 

Wielka pa.rtya 

b n d z I. k ó wv 175 
po~. 

pueszło 20 g11tu11k6w oa mr. 

Srebrne męzkie i damskie ze gm k\950 poGE. 
cd mr. 

Ta ~. le ~e:!Z~J·kl do .k@naln~ 325 
c::>I' 11"" :pecz. 

Gd .Jlr. 

B a u m· e~"r i Spółka, 
Herne, ul. Bnhnhof~trt. 74. 

fi „ 

Szan. Kupcom i Przemysłowcom na obczyźnie 
poleMm najlepsze odb'Ż&ł0 

* ·• ~~ e~' ~'ara · polskie: * • • 
KościusEko, Poniatowski, Korfanty, Maryśka, Sokoły, Pflancery, Mexico, 

rów1rdeż papierosy N~hr~ndowe. 
Noblesy, Sokoły, Trójki i Turcfory, oraz tabakę do zażywania we 

wielkim wyborze. - ~rzesyłki od 20 mr. - franko. 

rranciszek Krajewski w Wattellscbeid, 
hmtowny interes i generalny zastępca flrm polskich. 

B•czność Rodacy w Oberhaunen i okolicy! I 
;•mo ;·;YR s·z-~ A"tS ~ż ;·;/si•;;, o<wor;• I 

vr k rłrytll w7k~sywa• wuelkit ehwie p0Clł•1 ai~iry, j&kil tit w1&11k.l• .repeNUtJ e 

· po tenacłr amia.rk.owanyeh:. 
!WOJ D:> ewHO 

Jitehał Sktbim, Oberhausen 
uli&l\ Winkalet.r'u1e l'lł . at. 

--~ Interes założony r. 1872. -.a 

sprzedaję każdego rofłzaju obuwie :iimowe, od nai 
Z'WJ klej szego do najwięcej eleganckiego, znanej od 
ld dobrej ja.koici, 1-:0 eenach najtańaych. 

. :~ ·· Par;tya okolicznościowa 

1 O O O d~mskieh Jlantofli s~kiennyeh 85 ca. . . z podeer;wą 5§0 skóry 
para tylk& fe. 

Dobrze 

taafo ! 

Stały skład ~ 

ruskich i niemieckich 
kalosz 1'JF 

:kfl'ideł wielkdci 
ła:aio I 

Pottbrock'a dom obuwia 
Babnbofstr. 7 4~ 







mr. 2&1. le•lllm, środa Hi·I• Ustopada lłl. 

• Coditenne pismo ludowe dla Polaków oa obczyźnie, poświęcone oświacie oraz sprawom narodowym, politycznym i zarobkowi-

· Jtothli cod~iemale z wYłfltklem dni pośwłątecmych 
1 · piata kwartrdna na poczcie l a listowych w;rnosi 
J , • 50 fen„ a z odnoszeniem do domu 1 mr. 92 fen. 
"'Wl&ru Polski" zapisany jest w cenniku pocztowym 

I lmt; Beże za llar1 I OJcz1z111 
Za inseraty placi sie za mielsce rzadka drobnego d"'° 
09:Joszenia zamieszczone przed inseraiam!I 40 fea. Kle 
często oglasza, otrzyma rabat. - listy do „Wt;m1n 
Polskie~o" nale:ty frankować i oodać w nich dołlai· 

" ood znakiem „t. vołnisch" nr. 128. ny adre1 tiiaz1'cego. Ręko\llsóW iliQ nie zwraca. 

Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje eię w Bochum, przy ulicy Maltheserstraue. - Adres: „Wiarus Polski", Bochum. - Telefon u nr. lłl-ł. 

Rodalce polscy! Uczcie dzieci swe 
&1:świć, czytać I pisać po polsku 1 Nie Jest 

Polaliif.m, kto potomstwu swemu zniem

cn!-0 kię poiwoll. 

z wypadków dala. 

·'Społeczeństwo rosyjskie występuje prze. 
eł„: zdziesiątkowaniu zbuntowanych w 

Kronsztadzie marynarzy. 

Prasa i 1oby\vatelstwo protestują prze
·ciw zamierzonemu zastrzeleniu· okolo' 300 
matynarzy w Kmnszt'adzie.. Zbiera się 
podpisy p·od wniosek o ułaskawieinie. 

Do kilku gubernij wyseła car jenerałów z 
osobnemi pełnomocnictwami. 

Obszerną wlaidzę nadal car jenera.t
adjut1aITTt101m,, któryo'h wysyła do gubernii 
:zernigowskiej, sarato1wskiej i tamborskiej 
.:ełem zaprowadzenia spokoju. 
We Władywostoku wybuchły rozruchy. 

O wielkich walkach ulicznych dCl,1110-
szą z Wlady.\VOSt()ku. Od niedzieli stoi 
miasto w plomieniach. Budynki rządowe 
spalon-0. Oficero\Vie nic mogą wychodzić 
na ulicę. Pomiędzy zabitymi i rannymi 
jest wiele kobiet i dzieci. 

Rosyjska rada ministrów radzi nad rozsze. 
rzeniem prawa wyborczego. 

UrzędiOl\vio donoszą z Petersburga..:. Stó 
sow1nie. dlO wyrażoneg()I w mainifeście oara 
z ·dnia, 30-teg,o paMziernika zamiaru rozi
szerzenia prawa wybo'rczego także na 
wain~twy ludiności, które go obecnie nia 
posiadają, wypnaoowujc rada ministrów 
obecnie 1odp-owiednie przep·isy, których o~ 
głoszenie mastąpi niebawem, poczem bez„ 
wtocz.nie nastąpią wybory do dumy pat1-
stv.Tl()Wej. 

Obstrukcya kolejowa w Austryi zakoń· 
czyła się Uiodą. 

Rząd poczynil ustępstwa kolejarzom 
i przyrzek1 podiwyższ:yć płacę o 10 do 20 
Procent. Również postami się rząd o ta.: 
że kole.je prywatne warunki ustanowi1one 
AOtm!iędzy rządem a przedstawicielami mbo 
tników rówlnież przyjmą. 
. Na tych warunkach kolej2.rze podej-
mują na now·:J. regularną służbę. 

Strejk górników na Ślązku rozszerza się. 

.,Schles. Ztg." ·donosi z Mystowie: Na 
kopa:fni Mysłmvickiej katowickiego towa
rzyshn1. a:kcyjnego wybuchł strejk. Szy' 
chta dzicn1na licząca kilka set c1hlo'.pa nie 
zaje·chala do pracy. · 

Dalsze wiadomości p-0twierdza,ją ró
\\ 'iJiież, że bezr-0hocie się no'zszerz~ takż:? 
ł1a in.Jf1e kopalnie. ~ 

Telegramy·, 
\v ro c ł-a w. ,9Schles. Ztg.'' donosi z 

Piotrkowa, że wojsko wzbraniało się strze . 
lać do ludu; wskutek tego strzelali ofice
rowie do robotnikó z rewolwerów raniąc 

znaczną liczbę. · I 
. I< i c I c e. Petersburs_ka aj. tel. dono

si: Tutejszy biskup otrzymał nakaz od pa~ · 
Pieża, by nie brał udziału w proce:syach 
kościelnych z charakterem politycznym. 

Ber I i n. Urzęd-0wo ogłaszają obec- I 
nie rnzporządzenie zwoł•Jące sejm pruski ł 
11a 5-tego tlrndnia. . 1 

O samorząd Polski 
pod Moskalem. 

Brutalny występ rząd'u rosyjskiego 
przeciw spolcczeństwu polskiemu przyjęL. 

ta z oburzeniem glębokiem nietylko opinia 
publiczna w Polsce, lecz także rozw,ażna 
IJ!oistępowa część społeczeństwa rosyi
skiego. 

Gazety wairszawskie protestują prze
ciw ogłoszeniu stanu woje1nnego w Polsce, 
dn czego nic bytio nigdzie powtodu. Krok 
ten rządu będzie bezskuteczny i pogłębi 
tylko ogólne ·oburzenie w kraju. Polacy 
na drodze prawnej walczą 10 slusinc pra
wa, ai krwawe JJ!Ożogi i plądrowa~ia:, które 
widzimy w r-0z,IicZ1nych miastach rosyj
skich, są w Polsce niemożliwością. Rząd 

skairży się nla brak poparcia ze strony na
rodu, saim je-dnokownż w niczem nie budzi 
zaufania. Rząd poruosi odlpowiedzialność 

za skutki niedorzec21neg0i 4CJ-letniego uci
sku. Tendencyjnem ktamstwem jest twier 
dzenie1. że rząd obarwia sic ~brojncgo po
wstania. 

Protestują też pisma warsziaws'kie 
przeciw nazwa,niu P1nlski „krajem nadwi
śla)ńśkim". 

W ten sam sposób zwracał się do Pol 
ski rząd starego systemu, a już wtencns 
nawet pisma rosyjskie pmtestowaly prze
ciw tak'iemu fałszowaniu nazwy ziem pio.J
skich. 

Sweg-0 czasu wwsze przychylna Po
lakom petersburska „Ruś" wystąpila prze 
ciwko nazwie „prywiślińskiego, kraju". 
Nazwę tę zap1i0wadzono za czasów apuch
tinows'kich, c.hoć cesarz Wszechrosyi nie 
.nazywał si~ nigdy królem kraju przywi
ślifiskieg10, lecz tylkn Królestwa1 PolskiegQ. 
,,Rus" wyka~ata nie.dorzeczność tej nazwy 
choćby tylko z punktu \vidzenia, że ,,Przy
wiślinia", alho „kraj przywiśliński" obei·· 
muje przecież ~ie tylkÓ I<:rÓI~·st;-;J.:>o~ 
ale nadt·o obszary pici jednej i drugiej stro
nie Wisly, od źródeł w Ślązku austryac
kim, aż dlo ujścia Wisły pod Gdal1skiem. 
a więc obszary, które \V znacznej części 

w'cale do Rosy i nie. \llależą. 
Jeżeli istnieje wielki książę finlandzki, 

tD istnieje też i wie.lkie księstwo finlandz
kie a jeżeli jest tytul cesarza rosyjskiego 
jaifoo' królai polskiego, to jest t~ż i Królestwo 
Polslnc. Nanva Kró,lestwa· Polskiego ma 
takie samo upral\vnie~nic:, jak wielkiego 
księstwa finlandzkiego. 

Tak pis.ata .,Ruś" przed killv:mia mie
siącami. 

To też {)becny występ rządu rosyjskie 
g.o nie ró~niący się w niczem odi występów 
rządi1 starego· systemu. zaniepokoił żywo 
opiniG publiczrnl w Rosyi i wzn;1o'cnił cb1-
w~. że: Jednako\rnż mimo pięknych przy
rzccze(1 Witte.go nie wiele u góry się z.mie
nilo. 
Wychodząc z takiego zał()żcnia central

.ny komitet rosyjskieg·o ,,Związku Związ
ków" z siedzibą w Petersburgu postano ... 
wil - jak już w zeszłym numerze donosili 
śmv -· \vydać o<lezwę do wszystkich z:wią 
zkć;\\~ z protest~ przeciw ~stępowi mani„ I 
festu konstytucyme~o z dma 30 z. m. od-

nVJszącego się do Polski oraz przeciw ogk 
szeniu stanu wojc~ncgo w całej P-0lsce. 
„Związek Związków" widzi w owych roz 
porządzeniach akt nieprawny zwrócony 
przeciw dążeniu spoleczef1stwa polskiego 
din wolności, o którą się ono staralo razem 
ze sp.ole·czeństwem rosyjskicm. 

Rów1nocześ11ie z powyższem odezwa',-
niem się „Związku Związków" p1ostępowia 
prasa r.O'syjska krytykuje -0strio komunikat 
rządowy w sprawie polskiej. „Ruś" zazna 
cza, że komunikat rządo;wy jest skutkiem 
biurokratycznego ustmju gabinetu Wittego 
i domaga się n.atychmia1stowe;gci po<l tą lub 
ową formą wprowadzenia clio gabinetu 
przedstawicieli społeczeństwa rosyjskieg<JJi 
gdyż grlQzi niebezpieczeństwo. - „Sy1n 
Oteczestwa" przeci\.vstawia bezczynność 
rządu w państwie rosyjskiem energiczne
mu wystąpieniu Witteg101 przeciw Polakom 
i wnioskuje ztąd, że Witte mtl \Yolne ręce, 
jeżeli chodzi o Jud bezbronny, inatomiast 
jest skrępowany wobec rzeczywistych po 

tentatów w państwie rosyjskiem. „Nasza 
Żiźń" na.zywa. fałszem twierdzenie, że do. 
tąd Polacy starali się Qderwać Polskę od 
Rosy i. 

Wecilug pisma t;:go.ż odpow1c.d'l. Wit
t~o udzielona deputacyi polskiej jeszcze 
więcej, jak pierwotnie byld wiaidomem, 
,l1)nsila na sobie piętnro wplywn Polakożer
ców. 

Witte miał powiedzieć, że nie myślJ 

czynić ustępstw Polakom, gdyż niedojrza
łość tychże dla reform uwydatniła ·się naj
wyraźniej. Obecnie - mówił p. Witte -
jest rzeczą ~asną, że tylko malaJ garstka, re
wolucy.o:nistńw cLolmaga się reform. W. 
ko!lcu uapomknąl Wittc, że możliwy jest 
także jeszcze ·kierunek wstecz i nastanie 
dawnego systemu. 

Tak mówit p. Witte. Tymczasem 
berliński k\orespo.ndent Londyńskiego dzien
nika „Standard" chociaż kanclerska 
„Nordd. Allg. Ztg." temu przeczy, po·dtrzy
muje swoje twierdzenie, że rząd niemiecki 
wystąpił w Petersburgu z interwencyą 

przeciw nadaniu sa~orządu Polsce pod 
Moskalem. 

Ohydne wy bry ki soeyalistów 
w Polsce pod 1f.I os kalem. 

które zaszły w c.zasie iO'sk1tnich wypadków 
politycznych z pewnościq otworzyły i 
otworzą jeszcze oczy nieje<lnemn Polako
wi, który dawniej sluchal ztudnych obie
tnic oweg-0 stronnictwa1 przewrotu. 

Pocho'dy narodowe i pr-0cesye, które 
odbywaly się we Warszawie w· pierw
szych dniach b. m. nicpodobały się stra
sznie socyalisf-0m i połączonym z nimi ży .. 
dom. 

Mianowicie żydzi napadali prawie wszę
dzie te procesye razem z polskimi socya:.. 
lis tarni. . 

Mówcy socyalistyczni przemawiali po 
ulicach, między inr1emi przed Filharmo~ią, 
gdzie uderzano nietylko m1 narodowcow 
Iccz wprost na PolskG. Między innemi 
wznoszono okrzyki: „Precz z Po·Jską !" i 
„Polacy to czar,nc s.otnie !" Podobne <J
krzyki wzn()łlił tlum, zlo.żo·ny przew.aenie 
z żydów, przed rcdakcyą .,Gońca", gdzie 
również wygłaszano mowy. Z początku 
- pisze sprawozdawca „Slo:wa" - byli 

górą socyaliści, lecz gdy po' ukazaniu się 
sztandaru narodowego z Orłem Bialym na. 
bal'kolnie redakcyi, pod11iósl się krzyk:· 
„Precz z Polską! Precz z biaJą gęsią!" itd. 
podniósł się jeden wielki krziYk: „Precz z 
socyalistami ! Nie damy, więcej .mówić! 
Niech żyje naród!'' itd. ·Wtedy zaczęły si~ 
mowy. czysto w duchu narodowym i wre 
szcie tłum kilkutysięczny mszył z pieśni~~ 
„Boże coś Pi0lskę" .na.i ustach ulicą Zgo'dy. 
Rioz.rzncon-0 tysiące egz.cmPtłarzy pieśni na 
rodowych i pro.klamacyi, po:dpisa\J1ych. 
priez Towarzy:Stwo narodowe: 

Nai wiecu demokrac,yi postęp)'(}wcj, na 
który1m przemawiali: St. Leszczy(1ski A
leksander Swiętochowski. inżynier o'star
.:-h'iewicz i przedstawiciel „Proletaryatu" 
P. Warski recte Wa:rszmvski, nic zbraikl<J 
również dysonansu S\ocyalistyczn.ego. Jak 
dicinosi „I\uryer Narodowy", jeden z rob0t
tników l..\vyszyidzainiem J(onstytucyi 3 ma.
ja i pieś.J'Ji na110'd0iwych WY\v1otał Q1burze11h 
zgromadzenia". 

Gdy procesya· 7, Woli opuszczała k401-
ściól św. Staniislawa \\"i dniu Wszystkicb. 
Swiętych, jeden z s,ocyalistów wydobył z 
kieszeri rewolwer i z krzykiem bluźnier
czym - · jak pisze demokratyczny "Go
!liec" --- wyimierzyl ·do sztandaru Polskie
gQ, który żydizi i socyaliści nazywają „bia,.. 
lą gęsią". Jakaś mlo<ia kobieta siadła je
dnym skokiem znalazła się przy napastni
ku i wymierzyła mu ]}Olichek tak silny, ż~ 
L.uchwalec wypuścił broń z ręki, a saim 
padl jak d~ugi ina ziemię. 

Na ul. Chfodncj na tę samą procesyę 
napadl tlum socyalistów, uzbrojony w kiie, 
krzycząc: „Precz z duchowici'1stwerm t 
Precz z \vaszemi sztandarami i pieśnia
mi!" P 0ochód musial naw,rócić ~· socy'Ćlli
ści koizystając z zamieszania: usilowali 
poszarpaf. sztandary, lecz uszk,o<lzili tylko 
jeden. 

W reszcie, gdy w szk,01lach ludowych 
warszawskich rnzpoczęla się nauka pol
ska, stósffw11ie d'o uchwały wieca n.auczy
deli, socyaliści uderzyli na szkoły i p-01-
riozpędzali dzieci, 111nicmożliwiając naukę 
r>olską. · 

obe:z-rźnie. 

WIEC W WANNE-ZACHÓD. 

W niedzielę, dnia 5 listopada odbył się w . 
Wanne-Zacbód wiec „Ziednoczen:a zawodowe
j;O polskiego" poo przewodnictwem dh. Andrze 
ja M~drego z Wanne. Na sekretarza powołano 
dh. Stanisława Szumnego z Wanne. Po prze
czytaniu porządku dzie:"nc~o. zabrał jako piec· 
wszy mówca głos dh. Jan J(orpus z &chum. 
Mówca wyjaśnił obszernie najprzód nowe pra
wo 2:Órnicze, potem rozwiódł się o sprawach 
knapszaftowych. Poruszył też sprawę zm!auv 
ustaw i podwyższenia składek, wyjaśniając 
wiecown'ikom jakle lrnrzyści stąd dla nich wy-
11ikną. Następnie zachęcał mówca, aby w miei
scowości Wanne, w której tak wiele Polaków 
sie znajduje, obrali swoith kandydatów do wy
działów robotniczych i tychże w dniu wybo
rów także mogli przeprowadJić. Potem prze
wodn iczą cy zarządził głosowanie czy druhowie 
są xa zmianą ustaw i podwyższeniem składek. 
Wykazało się, iż wszyscy z wyjatkiem kilkK 
hylJ za pod;.vyższenicm składek. Na kandyda
tów do w~1dziafów rob-otniczych na kooalnle 
„Pluto" szyb „Wilhelm" zostali wybrani: l) 
Tomasz Tnrzyi ki z Wanne, ul. Hofstr. nr. 38 
2) Szymon Górski, ut. Wilhelmstr ir. 17a, 3) 
Francisick Mańkowski, ul. StOckstr. 20, 4) Jgu, 
Wachow1ak, ·J(arlstr., 5) Jan Brzechwa z Wan
ne. Potem zabrał 2łos dh. Naskręt z Wanne 
Mówca przytoczył, że ieżelł składki będą ł}Od· 
wyższone, „Zjednoczenie zaw. poi." winno sie 
więcej starać o oświecenie swych druhów 
przez urządzanie kursów itd. Potem zab.eralJ 
jeszcze i:;łos dh. dh. Ignacy Wachowiak z Wam 
~. He!n z Hofstcde i Gwizdek z Bochum. Mó
wcy wyjaśnili obszernie sprawy robotnicze ku 
Ofo?:ółnemu zadowoleniu wiecown:ków .•• Szcześw 
Boże t St. Szumay, sekr. 



. K8żdemu na?eżut\ eześć. 
Pod powyższym tytułem nadesłano 

„Dz. P02:n. · z kół ducłrorwieństwa co' na.~ 
. tępuje: 

Naczclnyprezes W. Ks. Pozm.ailskiego 
~~1 'V~ldow objeżdfa poszczególne po
·~: i „_ · pewne dla poznania stosuinków i 
poL L.enia ludności. 

Przyjecie., jakiego do~naje ze strony 
v!adz ~·dwladnych i ludności niemieckieL 
9rzyp.cminai nam przyjęcia, jakie ludnO!Ść 
aasza gotowaita z okazyi wiz,ytacyi koście! 
ttych naszym książętom K.10·ściola, z tą arto
łi różnic.ąi, ż.e urządza\nie przyjęć u.roczy
stych dla przedstawicieli wfad,zy ducho
..-mei na najrozmaitsze napotykało trudno
ści, przeszkody i zakazy, natwet kary pie
J1ię.i1ne byly nieraiz: epilogiem przyjęć 1na'.
sz:rch księży biskupów. 

Tern więcej nas zadziwia, że niektó
rzy księża odwiedzanych przez P. naiczel
aego prezesa miejscowości zdają się uwa-

. żać za urzędników pruskich, że posluszn.i 
{ll ieprawnemu wezwainiu ze strony urzędni
ków pa.ństv.10.wydh lub komunalnych sta
wiają się na powitanie w szeregach urzę
dników, a w kidściele występują przybraini 
w szaty kościeJne i z przemową - zupeł
nie tak, jak się tylko przyjmuje panujące
g-0 lub swego- biskupa. Zdarzy~ się taki 
wypa,dek w powiecie Wągrowieckim, a nie 
dawno drugi w Swarzędzu, gdzie pro
hcszcz stanął najprzód ze wszystkimi urzę 
dnikami rn:t ratuszu c.zy na IiYnku. a potem 
przyjmował w kościele p. naczeLnegtO pre
zesa w sposób wyżej pddainy. 

Wobec tego, że duchowieństwo nasze 
\:oraz częściej bywa zaczepia)ne i obraża,.. 
ne prywatnie i urzędowo, jak to wykazują 
rozprawy sejmowe, i w10bec trudności , na 
jakie w naszych uroczysto'ściach kościel
nych ze stron władz. świe,ckich napotyka
my, powinniśmy się zdala trzytmać od fe
sty)!lów, nie mających nic do czyinienda z 
kościok.m, a już wcale nam nie wolno za
JJQminać, o przepisach liturgicznych, po
zwalających na używanie szat kościelnych 
tylko w wypaidkiach ściśle 1dkreślony.ch. 

Nie chcę tu· przypisywać świadomej 
winy owym księwm, którzy działali zape
W\nie w nieświad.10m-01ści istniejących przepi 
sów kościelnych, pragnę tylko zwrócić u
wagę na 11ieo<lpowiedrność taikiegK>1 postępo
w.ainia, a zaraa:em poinf-O'rmować drugiclh. 
iż jesteśmy tylko obowiązani do upr:zejme
&'O pokaza1nia kościoła, jeżeli go bądź to p. 
naczebny prezes bądź inny urzędnik zwie
dzić pragnie. 

Słusznie zauw:aiża do puw:yższego 

~, Orędownik": 
tad\r~e stosunki wytwarzaiją się u nie

których księży i na to ma lud paitrzeć spo
kojnie. 

Panna do lowarzvstwa. 
Powieść Ksawerego de Montepln. 

C i ę ś ć d r u g a. 
(85) 

(Ciąg dalszy). 

Pani de Oarennes ukazala się rzeczy
wiście w drzwiach buduaru„ w którym 
znad<lotwali się mlo<lzi ludzie. 

UśmięchnJęta, szyibki0 zbliżYla się i 
serdecznie wyciągnętia rękę .diOi swego sio
strzieńca Raula, mówią;c mu: 

- Witam cię, drogie moje dziecko. 
Nig<l1y ta przewrotna lmbieta. nie oka.

zywata się dotąd tak kochającą, tak ma
cierzy(lską względem swego. siostrzeńoa. 

Temi ·Oświadczeniami prZiywiązania 
zda wala się chcieć dać mu z.a.pomnieć o 
cierpieiniach, jakie straszna owa potwar'l 
mu sprawiata. 

Raul glęhoko by1 wzrus210~y. 
Ozn.aimion<:>1, że śniadanie jest gotiowe. 
Panu de Challins serce gwałtownie za.-

hi to. Miat ujrzeć Oabryelę„. 
Młoda dziewczyna oczekiw.aJa w sali 

jadalnej. 
Ohojr. zamienili ukłon z chłodną grze

czności::i_, lecz kłaniając się, rzucili na siebie 
spojrzenie pełne mit·nści, wymo·wniejsze 
aniżeli najpiękniejsze stowa. 

Po śniada.niu Filip wraz z kuzy(nem 
z.aimkrn~li się w buduarze, alżeby zająć si~ 
pracą. której cel znamy. . 

Pani de Garennes i Gabryela przeszly 
d·o salonu. 

Baronowej pilno byti0~ po.mówić o 
~ \V Yffi synie z pa\rmą do towarzystwa i 
wysąd10wać ją w przedmiocie przysztew 
małżeński ego z nim związku. 

Pragnęła przed końcem jeszcze dnia 
"1Ypowiedzieć wojnę, i ja'k się spodziewa.
la. ·osiągnąć Z\\ydęstwo stanowcze. 

Gabrycla nsiadlai przy baronowej, 

liemłe polskie. 
Z Pras łta~hcdnłch Warmii ł M1zGr 

Wejherowo. K:onsum polski „Kupiec" 
odbył walne z&vranie, naJ którem uchwało'
.no wyplacić u<lzialowcom 6 procent dywi
dend1y. Obrót zeszłoroczny ~sił % 
tys. 592 marek czyli 15 tys. marek więcej 
iałk rok przed tern. 

Z Kartuzkiego. „Oaz. Od." donosi: 
Rodak nasz p. Węsierski z Pierszczewa 
kupił od p. Reschkeg~, Niemca• w Plach- , 
tach, w po!Wiecie kościerskim, posirudłość. 
obejmującą 170 mórg, z.a 45,000 marek. ' 

Z Grudziądzkiego. Przed niedaiwnym 
czasem skradzi1ono fAOsiedzicie1owi Pried
lerowi w Nowem Bleno'wie wartościowego 
konia. Jak się wykazało skradł g·o wla~ 
Sny syn pwa F., który wyprowaidziwszy 
konia z,e stajni, uda~ się z 1nim do pewnego 
posiedziciela w Mełnie, by gK> sprzedać 
Pt0wiaidomiona policya aresztowała ztO'-
dzieja. · 

Subkowy. P. Rudolf · Thiel sprzedał 
swą tutejszą posiadlość, obejmującą okolo 
232 mórg z żywym i martwym inwenta
rnem za 115,000 mr. p. Edmundowi Kleinie 
z Pączewa. · 

Z Wiei. Kt Poznańskiego. 

Poznań. Pa)ll Na.wrot, wlaiśdciel Mi
nikidwa, sprzedał swój 500-morgO!W,Y ma
jątek firttnie Drwęski i Lalngner w Pozna
niu. Na majątek ten iostrzyit sobie zęby 
la.nctbank, z którym podobno by~y już na
wet pewne u1klady. Morgę plaoono po 
525 marek. 

Gniezno. W „Lechu" czytamy: Kiedy 
ży1chJińsk1 zaprzepaścil Modliszewo, PP· 
slano mu - tak głosi fama - w rek~1men
doW1amym liście pnosty sznurek z uprzejmą 
pnośbą aby się na nim raczyl vowiesić. W 
i11J11ym przypadku zna/ny sprzedaiwczyk o
gl1osil w gaizetach, że poszukuje lokaja 
Zglosil się n·ai ten a1nons odpPWiedini czto~ 
wiek, ale dowiedziawsz:Y się, że ma s.!u
żyć u sprze<la.wczyka·, oświadczyf, iż za:
nadto szanuje swą godn.o·ść, aby się plamić 
stużbą u zdraicy )narodu. To są charakte
rystyczne 1objawy, świadczące o przeini
kającem spokczeństwo zrio.zumieniu krzy- . 
wdy, jakie nam sprzedawczycy wyrzą
dzają. 

Krotoszyn. By zaradzić drożyZ111ie P'O
stanowila1 tutejsza1 rada! miejska sprowa
dzić transport ryb morskkh., by je miesz
kańcom odsprzedawać Po cenie zaikupna. 
Jeżeli pomys~ się udai, ro rada zamyśla co 
tyd.2.ień nowy tralnsport sprowad!zat:. 

wzięla do ręki książkę, rozpoczętą pG
przedniego dnia1 i zaibiera,lła się do czytania 
gfośno, jak to czynila zwykle· lJ'Q/ poifu„ 
dniu. 

- Zostaw tę książkę, mojai droga -
rookla p-ani de Gairenne - później czytać 
będziemy„. Niema nic piln.ego.„ Nla tcraiz 
musimy się zająć czem irnne.m;, niesko'ńcze
nie więcej Enteresującem jak wszystkie ro
manse. 

- O cóż więc chodzi pani? ... zapytała 
' ciekawie Oaibryela. 

--0 ciebie.„ 
-- O mnie! p0iwtórzyla imloda dziew.-

czy111a, spo.gląda.jąc ze zdumieniem n.a baro
nową. 

- Tak je.st moja śliczna... Czy to cię 
dziwi? 

- Dziwi mnie bairdzo, pani. 
- Natychmiast zro'zumiesz, - chodź 

tu siaidai bliżej mnie„ 
Ga!bryela przysunęła s\voje krzesło do 

krzes!.a pani de Oarennes. 
Baronowa uśimiechając się, wzięla ją 

za rękę, i nadając gtiosmvi swemu pie
szczotliwą intonacyę . zaczęła w ten spa~ 
sób: 

- Nie wiem moja rnajdroższa; , czy zau
w:ażyfaś, do jaikiego stopnia jesteś dla· mnie 
sympatyczną i jak ja ciebie k·odhctJm. 

- Wiem, pani, że jesteś dla mnie bar
dzo dobrą - wyjąknęla: mfodia dziewczy
na, - i wierz mi pani, że umiem to ocenić. 
Nfoo.graniczqną uczuwam wdzięczność . 
widząc, że JłO'stępuje pani ze mną nie jak z 
obcą, niższą, lecz jak z o.sob<t, należącą d3 
światai w·aszego, do parni rodziny„. C7uj~ 
się tak tu d-0brze, jak gdybym byla przy 
mojej matce w Nanteuil-le-łfaudoin. 

Pani de OareJnnes skorzys.t.afa z ostat
nich stów Oabryeli. 

- Przy tW10jej matce„. - rzeklai z ży
wością. - Pragnęla:bym wzbudzić w tdbie 
przywiązanie równe temu, jakie uczuwa'SZ 
dla twej matki. . 

Ze Ślązka czyli Starej Pelslde 
Bls.111arckhuta. Podczas pracy ~niósl 

tu nieszczęście pewien robotnik. Bonie
·Waiż obrażenia odniesione byly niebezpie
czne i wymagające ja1k .najprędszej kura
cyi, zaniesiono ciężkJO raamego do pobli
skiego ltazaretu hutnkzegio, lecz tam - o 
dziwo: - nie przyj~to g0i, bo nie zgadza
lob~ się to z przepisami la..zaretu. Chorego 
~usiano zatem nieść aż do Swiętochl,owic„ 
k1egl01 lazaretu, a co przytem wycierpieć 
m~·sia~, o tem chyba nie potrzebujemy pi
sac. 

Lecz bądź co bądź ciekiawe muszą być 
te przepisy w :niektórych domach chorych 
skom ani pierwszej pomocy rannemu u~ 
dzielić nie mogą. --..... 

Z innv,'. h dzieln ic Polski 
Mordy żołdackie i ofiary. 

Licz.hę o·statnich -0fiair ulicznych i pClJ
gr~·n:ów wojskow~ch we Warszawie, przy 
w1ez1101nych dlo sz.pitali Dzieciątka Jezus , 
S~. Ducha, Sw. Roc1ha1, Praskiego i żydow 
sk1ego do, giQdz. 12-ej w pioludnie dnia 3 b. 
m. „Kur„ Warsz." wykazuje w liście imien 
nej, obejmującej 71 mazwisk. W tern jest 8 
trup?w, 9 zmarlych wskutek i0'dniesion.ych 
ran I 54 rarnnych. Pomiędzy temi ofiarami 
temi jest kilkow dzieci, a wogóle mtl()<lz1ież 
nie sięgająca 20 roku życia 1oblrnk tych któ 
rych wieku iQkreśJić nie byto można,' dQ:
chp'dizi do 30. Rzeczona lista oibejmuje: 36. 
1nazwisk żydowskich, ai 35 chrześciaf1skich . 

Stwierdz.o.no, że k1ozacy nie poprzesta~ 
li we środę na rzezi, wyprawionej na. Pl31-
c~ Teatrailnym. Zadlna z przyległych ulic 

.n~e da'\vaila schiionienia uciekadącym w pa·
)11tczn.ym poplo.chu tlumom. Nawet wtedy 
gdy na Placu Teatra.!niym już leka1rze przy~ 
stąpili did i0patrywamia raniooych, wojsko 
w dalszym ciągu siekfo1 i traitowalo !Ila Trę 
ba:ckiej, Wierzibowejr Bielańskiej i Sena.
torskiej. Obszerne 1podwórze gmachu 
przy uJicy Bielańskiej i Senatorskiej gdzi~ 
mieści się restauracya „Nowa :gwfazda", 
poslużyla za schwnie\nie dla tych, którzy 
zd,o'lali s,zczęśliwie ujść przed szablaimi. 
Rozw'ścieczeni kozacy wpadli i tutaj, dwu
ikmtmł sa.lwę diaJąc w zbitą masę. Ramio
ny .zosta1f kasyer restaruracyi, zabity zaś. 
nai miej~cu gośc restauracyjny, inżYJ11ier 
gaooMTm, JuliaJn K:i0narze.wski. 

Dniai ·następnego dam! znów dwie sal
wy na ul. ŻaibieL Strzelano' ·do spokojnie 
idącegi0 pachod~, a dzielai zniszczenia do
kJo.nali wśród trupów i ra.nnych k.o,zacy. 

·W Aleja.eh Jemzo1imskich na parkani~ 
posesyi Nr. 101, w której dzie<lzificu w d. 
1-ym maja.i zabito d'waidzieścia kilka ofi:vr 
-- zawieiszono święty ()lbraz, w wieńcu z 
kwiatów <0, barwach mrod)::nvych i takk:h 

- Uczmv:am id.la pani wielktie bardzo 
przywiązanie„. Jestem szczęśliwą w jej 
domu. 

-· Czy napra'\.\kl'ę? 

- .Mam nadzieję, że pani o tern nie 
wątpi... 

- A więc, moje drogie dziecko~ trzeba, 
, wstać tu lflaJ zawsze, nie trzeba nas nigdy 

opuszczaf, i pozwolić mi kierowa,~ twojem 
serduszkiem. • 

Gaibryela zaidrżafa. 
- - K:ierow1ać majem sercem.„ wyją

knęla niesp.okojn.a. 

- ·Mój Boże! ailez tak jest, moje dz;ie}
cię, }e.steś tak młoda, nie ZJnasz świata, nie 
zinaisz życia-... fa zaiś żyłam d)lugo, widzia·· 
fam wiele rzeczy,, wzrosllam wraiz z wie,'" 
kiem, i chociaż należącaJ do arysto:krncyi, 
nie mogę powstrzymać się od przyklaski
wania st0pnkiwemn z1nikaniu przesądów 
kastowych... Kiedyś sama :myśl tego, co 
nazywają mezaliansem. wywio1tywa1a 
wśród należących do szlachty okrzyki 
zgrozy... Teraz zupelnie co innego i bar
dzo to spra,vied!iwi c. CM~ ir.:oż~ być 11a
turalniejszego, jak złamie się rozmaitych 
warstw społccz1nych? Pi0 cóż żądać od 
mlodei dziewczyny, cza.rującej p-0d ka1-
żdym względem, twrczy herbowej, której 
ona nie posiada? Czyż perspektywa, a na 
wet pąwiem pewność szczęścia, Jakie 
przynosi człowiekowi zaślubiają::cnm ją: 
nie znaczy sto razy więce}, jak zatę~·hte 
pergami·ny i <llug'i szereg przodków! Je
st eś inteligentną moje dńO·gie dziecię, mo
żesz więc mieć P-O<l tym wzglęcl cm zdalnie 
podobne do megOI„. Powiedz ~.z::zerze„. 
Wszak zgadzasz się w: tem ze mną? 

Gabryela zaiczerwienHa się, -0Llpowia
dając: 

- Myślę tak jak ty pani - - rzekta 
drżącym głosem, - że dwa serca, :z11Ją(.:,e 
dlo siebie P<Jciąg nie powiln.ny myśleć o nic 
równości towarzyskiej, urodzeni:r i rnsy.„ 

wstążkach. Przy obrazie tym publłctnośC 
eawiesiła mnóstwo wieńców i krzytśw z 
ie-d!Uny. 

- !S!!!.s 

"Jiadomości ze świata. 
Zaniechali deJD()nstracyi ulicznycll secya. 

liści niemieccy, 
które pragnęli urządzić w dniu zwołarua 
se.łmu pruskiegu przezciw ustawie ~r
czei obowięzującej do tejże i~by p.raiWQ. 
dawc.rej. 

Miał!1owicie socyaliści wrocławscy 
pod wrażeniem wypadków w ~sY1i wy. 
slali do gfównego zarządlu partyjnero w 
Berlinie formalny wniosek, aiby w;ydaroo łti& 
sl·o do urz~dzenia demomtracyi ulic2.11iych 
przeciwko trzyklasowemu prawu wybor
czemu dl(): sejmu pruskie:go. Socyaliści, iak 
wiadorno, żądają bezpośredniego, tajne.ro i 
pow~zcchnego prawa glosol\vania doi sej. 
mu pruskiego, ja1kie obowięzuje przy wy. 
borach do parlDmentUJ, g·dyż tylko przy ta
kiem praiwie mogą liczy~~ na, wysłanie 
swoich p-0stów do pruskiej Izhy poscłiskiet 1 

Jeden z posłów socyalistyie~nych powie·
dzial m.vwet wyraiinie : I my pójdzietny 
na ulicę! 

Ołów.ny zarząd partyjny nie przycilyi. 
1il się ied1nak do wni•osku „towa·rzysz.6w" 
wrodawskich, gdlyż - lak pisze MVor
warts" -- już kongres socyalistycz1rny W! J, 
n.ie •odrzucil w;ninsek poslai Bernsteina.• UL 

rządzainic <lemonstraicyi pubJicznych za. po
wszechne.m glosowaniem do sejmu. Nie 
macz.y to jednak, że s1dcyal1ści wogółe za
niechają agitacyi za zmianą trzyklais-owego 
systemu wyborczego. PrzeciWITTie utwo:.
rzyli oni owbną korporacyę, która r~em 
z głównym zarządem energicznie spr~rwą 

tą się zajmie. 

Zmiana taktyki u socyalistów. 
RedaJk.cya „Vorwarts'a" zarrnieś.dłai tyt 

mi dniami ntO'Wa. ddezwę. W piśmie tern 
poglądy radykalne posta Bebla wzięfy {)L. 

hecnie górę. Niewy.g-0.d.inych redalktorów 
prawie gwaltem zmusZiono dio ustąpienia, 
a nowy .skład redaik:cyi w dluższem QŚwtad 
czeniu z.apowiedz.ial z.mialnę taik~yki. Cho
dzi głównie o większy udział centralaycll 
związków zawodowych w polityce. Do~ 
tyichczas podnosili socyaJiści z naciskiem, 
że każdy członek związku cem.tralnego ma 
co do przek-0nań politycznych zupehią 
sw1dbodę. Nowa redakcya „Vorwart&'a" 
zapowiada niedwuznacznie, że odtąd zwłtt
zkl zawodowe centralne muszą stanowcto 
popierać politykę socyalistyczn~. 

Prasa angielska o staraniach Polski (łOd 
Moskalem. 

J(ilka dni przed otlmową Witte'goi i 
ogliaszeniem stanu wojennego w PolSiC(\ oo 

Mówiąc te sllowa GabryeL'.3.• myślała! o 
Raulu. 

- Wylbdrnie ! - zaiwolah baro1J0.wa. 
- Cieszy mnie to 1nieskończenie, miłe '51ldd 
wisz si~. słuchając pemnegry zwierr:enitt, 
które ci tllliatm uczynić. 

Oabryelai drżeć poczęta . 
NiewyraŹillie, ja1kby przez intuicyę 

zda.wala się odgadywać, i ·J jakieś niebe«· 
pieczeństwo zagraża je} miłości dla. pajll.a 
de Chałlins. 

Pani de Garenjiles rnc>wiła dalej . 
- Bądź ze mną sz.:zi:-r'l:i Oabryeł<>. 
- Szczerą pani.~. Sz.;zerą za,wszo 

jestem ... 
- Wszak syn mój powiedział, że cię 

kocha. nieprnwdai? 
Rumieniec mlode i ~;;:; :, ·~, zyny zast~pi 

ła naglai bladbść. 
·Przeczucia nie omvlli .1.~ ją... J)ołlr-

ślała się słusznie. · · 
- Tak jest, pani... wyjąknęlai„. Ale 

nie uczyniłam nic, przy5ięgam paini, atY ( 
ściągnąć na siebie spojrzenie pa)na .Filipa. 

- Ależ nie: uspraiwiedliwiaj się, mp'Je 
drogie dziecię! - zawQfal.a baronowa. -: 
Nie myślę wcale czynić ci wyrzutów! Mt
lość mojego· syna jest prawym thiolde11n zto
żonym twej piękności, wdziękom, dystyod\ 
cyi! Widząc cię, 1I1ie móg;t 0 1przei;; się, ~y 
ciebie nie pokochać. Sympat.ya , jaka s1e 
we mnie zrodziłai, u niego przyjętai forn;Q 
mHości. Nictylko nie widzę w tern 11c 
zlego, lecz dumną jestem z dbbrego gn1t11 

i wyboru Filipa. 
- Pani - za.czięla Oabryela" . 
- Pozwól mi mówić , m,o]a droga. ft.-

lip wziąl mnie za1 powierinicę, oo do~iz.1 

jaikie ma do mnie zaufa.nie„. Przyjętais it
mno jego wyz·nanlie, wiem o tem„. Pri-Y· 
puszczając zapewne, że tOI tylko kat>rYS z 
iegtOI stronyl lub co maJiwyiżej chwilowa na~ 
miętno'ść, wątpiąc jeszcze być może o pra- , 
wości jego zamiarów'. zaikaz01ta:ś mu ws.pil· 
miinać S"ibie o ' mitości... Czy to prawdai? 



·7 b. m. zamieścił wielki dzte.nnik londyi1ski 
Times" następ.Ujący telegram sw~o pe

;~rsbu·rskie~o korespondenta: 
S~ obawy, że Polacy zechcą naślado!

~ spokojną rewoltę, która się tak do
i,rze powiocUa w finlandyi. w celu zdohy"'! 
cit aut<mo1111ii. Niema wątpliwości, że o 
takie ustępstw1d hedzie daleko trudniej po 
~je~dzie Damy. Generalny komitet strej
k-011> y rosyjski umyślnie przecNużyl strejk 
JcoJejoW;y, aiżcby <lać Połakom możność 
proklamowa<nia~ ich żąda!ń, ale zda.le się, ż.e 
Polacy zawahali się i nie skorzystali ze 
sAQ'sobnej chwili. Dopiem teraz zaczynają 
0kai:iywać chęć lnapratwienna tego blędu -
jetełi go tak możina nazwać - gdyż Pola
cr, różni "" tern -0<l Finlandczyków, mają 
flieszczęście posia<la(ć tuż obok sąsiada, któ 
ryby ctiętnie skorzystaf ze sposobności i 
urz~dził interwencyj111ą demp:nstracyę. Co 
nie przcszkaidza, że olbrzymie procesye 
~· Warszawie, mające wyraźnie namd()
\\ e 1.lł1a.JT1ię i demonstracyę w KaJiszu, 
~ozie ogl·oszono program, żą<llający polskie 
"'0 sejmu, prawoda!Wczcj auti0'nonnii, narndo 
...,ych szkół i paif1stwowego ubezpieczqnia 
.ijcia dla robotnikó\v - że to wszystko. 
~4c wskazuje., jak silną i tl1ariodową jes~ 
dąirność Królestwa do autooo·m~i. J eżeH 
obecny ruch się rozwinie, t·o mnżna się s.po 
<błe!Wać dalszego trwania.i strejku." 

} Skargi murzynów w koloniach niemiec
kich. 

, Deutsche Tagesztg." doniosi: Obwi
·niania gnbemato'ra (I(amerumr) Puttkamei
ra .nie ustają. Dla tego rząd· chociaż z n:ie · 
chęcią ziarz<tdzil tajne docho<lzenia. - Jak 
wi~domo naczelnicy plemi<'.An murzyńskich 
\\ kolonii niemieckiej Kamerun, w Afryce,, 
11adeslali prze.z kancelaryę hr. B{ilowa bez
pośredniie> dio cesarz.ai skargę n.a guberna
to'ra imemieckiego tej kolonii, Puttkamera. 
Natze\nicy skarżą się, że mimo: uczuć 10-
jaln:ych względem Niemiec i cesarza, dn
pu~z.cz.ann się w.obec nich ogromnych nadL. 
uiyć. Z pow.odu tych nadużyć naczelnicy 
nfemiou murzyńskich wiystosorwali liczine 
sk.air~i dio gubernatdra, dotychczas przecież 
nie otrzvmailii za<lnej odip(l1wiedzi, wskutek 
~zeg-0 zmttszeni są Z\Vrócić się \V'prost do 
cesarza. 

.Murzy)ni zwrócili się także· ze ska1rg(l, 
cLD parlamentu. 

Jiłochum. Umarl tu rationy paraliżem naj
~tarSZ'Y z adwokatów Westfalii i Nadrent.i p. 
Dti~berg. 

J(astrop. Na dworcu tutejszym dostat si~ 
pewien robotnik kolejowy pod kola wagonu 1 
zo~tal na mLeiscu trupem. S. 

J;aternłłerg. Straszne nieszczęście ·wyda
rzyło ~ę na kopalni „Zollverein" szyb IIII. W 
11.iedziele 12 b. m. trzej gómky (f'ahrhauer) za
trudnieni naprawjanie.m szybu powietr~eg<? 
(Luhschacht) zaJamali się z rusztowamem l 
"Padli w gląb szybu bLisko 80 metrów. Zwlokl 
nie~zczęśliwych wydobyto strasznie pos_zan:~a
ne. Bylv niedopoznan.ia. Także w pon1edz1a
. tek 13 b1r1. zosłal na kopailni „Zollverein" szyb 
ł/IJ okaleczony przezi spadające kamienie gór
llulk f'randszek Walendowski i odstawiony do 
domu chorvch w Stopperuberi. Smutny los 
tórnika.! · W. 

Wiedeń. Walne zebraniio katolików 
au~tryackich odbędzie się w WieJdinoiu w 
czasie od 18 eta 21 bm. rwlącznie. Między 
innymi przemawiać będzie ks. Te<J<lior()
wkz, arcybiskup obrzą<liku ()rtniańskieg.o 
z Lwowa. 

Berlin. Dramat fami!Uny rozegrał się 
iutaj przy Petersburgerstr. 88, gdzie od 
<iwóch lat małżeństwo Nicke zajmuje miesz 
kanie na czwartem piętrze. Pi01nieWar.i N1 
jako przedstawiciel jednej z tutejszych 

· firm wiele podróżuje, zostaje żoniai więk&Zą 
C~ść roku sama w domu. Samotniość ta 
byfa niezctwodlriie powodem lekkich o'bia
Wów obłędu, jakie od niejakiegQŚ czasu _u 
niej Z<lillważonro. Gdy wczoraj po południu 
N. co dopieno' byl wyszedł z mieszkajnia., 
owinęła nie.sz:częśliwai kobietai trzyletniego 
synka w p-0duszki i przywiązala go do 
Wlasnego ciala. Następnie zesklo-czyla z 
czwartego piętra na podwórze. Szczęśli: 
Wym trafom nie paidfo dzieck'O' na gtowę 1 

nie Ponioslo ża<lnei szki0dy. Matka odni-0i
~ 1a ciężkie uszkodzenia· na; growie i no
~ach. Mimo to mają lekarze nadzieję u
lrz:ymania jej przy życiu. 

Niektórzy handlarze i gosP,o'darze nie 
Wiedzą wcale, że są pra!Wnie zobiowiązani 
?debrać zepsute jajka z p0wrotem. }\upu· 
iącym odpowiadają często, że „w jajka 
Wglądać nie mOigą !" Dla piCmczenia ich i 
Publiczności przypominamy, że sprz~ar.i 
zepsutych jajek jest za:kazaną i kary;gadną 
nai mocy ustawy Q aitykułach sp-ożyw ... 
CZY-eh. 

Rozmaitości. 
Dramat małżeński. W tych dniach skaza

n? w Loncl'rnie na śmierć 65-letnią kobietę. Ma
rion Seddon, za zamordowanie męża. Okołi
czności jednak, towarzyszące temu dramatowi 
byly tak wzruszające, że sędz.iowie przysięgli 
Postanowili prosić króla o ulaskawienie skaza
nej. MaCżeństwo Seddonów posiadafo maly skle
pik przy jednej z ulic Londynu, ale interes szedl 
coraz ~orzej z powodu podeszre~o wieku i s.la
bośc.i' malżef1stwa, komorne zalegalo, kredyt 
się wyczerpal i wreszcie przyszla chwila, ż~ 
sta~~zkom nic ~rzyszfo ni\ inneg1o. jak tylko 
prosr.c o przyjęcie do przytulku dla starców. 
Myśli jednak o tej ostateczności znieść nie mo
gli, po~tanowili zatem życie zakoflczyć wspól
nie. Po nocy bezsennie spędzonej, Scddono\va 
wstala, wzię.la butelkę, w której zna}dował s i ę 
floztwór belladonny i akonitu, wypita część za
wartości i podafa 78-letniemu mężowi butelkę. 

.Seddon wypil resztę. Matżonków przewicz,io-
no do szpitala. Tam Seddon umarł, lecz żona 
ie~o ocalała po dluższej chorobie i oddano ją 
pod sąu. A prawo an~i·elskie ostre jest w ta
kich razach, opiewa bowiem, że jeżeli d\vie oso 
by postanowihr odebrać sob'e życie wspólnie 
to ta, która pozostanie przy życiu, winna jest 
zbrodni morderstwa i skazana ma być na 
śmierć. Wobec tes;o nie pozostało nic innego 
sądawi, jak tylko zastosować się do atykufu 
prawa. Nieulega wątpliwości, że król ufaska\\':i 
nieszczęśliwą kobietę. 

Szczyt skępstwa. Pewien skąpiec po
wiesil się1 .ale dusząc.ego się uratował słu· 
żący przeciąwszy sznur nożem. Przy wy 
płacie pensyi miesięcznej skąpiec potrącił 
40 fen. za sznur, twierdząc,, że mógł go 
przecież rozwiązać, a nie przecinać i ni
szczyć. 

Ostatnie wiadomości~ 
P a r y ż. Robotnicy w arsenałach zastrei

kowali. Najwi~ksza liczba strejkuje w Toulon, 
b-0 na ogólną liczbę 6500 strc:h1.~~ 6100. 

Lwów. Studenci urządzili demonstracyę 
przed konsulatem rosyjskim J niemieckim. Po
J;cya wmieszała się, przyczem zraniono według 
2azet uiemiecklch kilka osób. 

W a r s z a w a. Podczas demonstracyi w 
lublinie strzeliło wojsko do ludu. Padło kilka 
osób, 9 odniosło rany. 

C h r y s t ł a n i a. DQ\ wczoraj wieczora 
wiadomy był wyntk z 462 obwooów. Oddano 
254 899 głosób za upełnomocnieniem rządu 
68 262 nrze-ciw. 

Od Redakcyi. 
Ks. A. F. w Rzymie. Artykut zamieścimy 

w przyszłym „Posłańcu katolickim". 

Towarz. św. Jacka w Bismark 
donosi swym czl•onkom i wszystkim Ro
dakon1 nttnieszkailyrn w Bismarck, iż w 
dniu 19 listopada mamy polskiego księdza. 
Sposobność do sppwiedzi będlzie od sobo1-
ty ra,na. Towar.z.ystwo prz1ystępuie' wspól
nie do Komunii św. o godz. 8. Proszę sit} 
stawić w czapkach i oonaikach na sa:H 
zwykłych posi.edzel1. O HcZ\11.Y ud7i ~ ł pro-
si Zarząd. 

Naib.ożeń.stwo polskie 10· g1odz . .% 12 i 
o gooz. 4 po pot. 

Towarz. św. W-0jciecha w Duisburgu 

Baczność Giinnidełd ! 
Bractwo Różańcai św. podaje swym 

..._ iostrom do wiadomości, iż w sobotę, dn . 
18 będzie sposobność <W SJlOWiedzi św. i 
w niedziele. W niedzielę o iodz. 4 polskie 

.nabożeństw-0 z kazniem, które nam odpra
wi ksiądz Polak. Po u1ab<Yleństwie krótkie 
zebranie u p J. Darenreohta, na maił ej sali 
na które się zapraszai wszystkie Siostry i 
mężczyzny z Giinnigfeld. (2) 

W. Andrzejewski. 

Towarzystwo św. Stanisława K. w Reck-
linghausen-Sild ( Grulbad) 

donosi swym czlonkom uprzejmie, iż \V 

niedzielę, dnia 19 listopada odbędzie się 
pier\'\rsze zebranie o godzinie 4 po pot. Jla 
górnej sali p. Schramma. O punktualny 
i liczny udzial uprasza się. Zarząd. 

Uwaga: C1Jonkowie zarządu wirmi sie 
stawić punktualnie o· godz. 3. 

Przewodniczący. ( 1) 

DYSSELDORP. 
Nadzwyczajne zebranie Tow. gimn. 

,,Sokół" \\' Dysseldorfie Odbędzie się w 
niedzielq. dnia 19 listopada w lokalu pana 
Stripckai, ul. Koloflska nr. 252, o g()dz. 2 
po poL O liczny ll'dzial członków i gbści 
uprasza. Wydział. (1) 

CHÓR KOSCIELNY W RRUCHU. 
Lekcye śpiewu odbywają się co n:edzielę 

i święto o ~odz. 10 przed poł. O lczny udział 
uprasza się. (3) 

Towarzystwo loteryjne „Gwiazda Szczęścia" 
w Bruchu. 

Zebranie odbędzie się 19 listopada o godz. 
10 rano w lokalu p. Kuchema. Uprasza się o 
11bozny udziat, bo rok się kończ.y Zarząd. (2) 

Na sprzęty dla gnazda w Dysseldoriie 
zfoiyli w l(o:Jonii na rocznicy: 

Jnlczyński 1150 mr., Krzyszewski 50 
ren., K()walewski 50 fen., Andrzej-czak 50 
fen., f(zepski 15 fen., Ka1t1be 50 fein., Szo1-
piński 30 fen., Ranhut 50 fen., Cims 25 fen., 
Cybulski 50 fen1., Bbkowski 30_ fe.n., fo
rzyński 40 ten., W. łfoff.mainn 80 fen., J. 
Hoffmann 1 mr., Sikorski 50 fepi„ Wągrt:Jw~ 
ski 20 fen.., MaliJwwski 50 feai., Sibern 30 
fon., Mikołajczak 50 fe11., Pinicki 20 fen .1 
Kaczmirzak 3 mr., Tesmer 50 fen., Juchą 
20 fen., Dąbitz 20 fen., Poraczyilski 50 fen., 
Ratajczak 50 fen., Mzumowski 5D fen., Ow
czaire:k I 20 fen., Owczarek II 20 fon., An· 
drzJjewski 25 fen., Zając 20 fon., Myszka 
50 fen., Inden 25 fe/11., Niezbo'ralski 10 feJl.„ 
I(ulpil1ski 20 fen., Smkawski 15 fen., Ko
zl,dws'ki I mr., Olek I mr., I\10111iecz.ny 1 m., 
Zadon 30 fen., Kocisz 3(J fen., TuUewski 30 
f~n .. Jurek 30 fen.! Kaczmarek 20 fen., Za
gf()ba z nad Renu 2 mr., Ciepluch 30 fen. ; 
Nieznajomy 1 mr., Gos~owski 50 f., Mil
ke 50 fen., Zółkowski 50 fen., Bieliński 50 
fen., Tunzaik 50 fon., Kowala 20 fen., Skut
foo'Wski 75 fen., Klcinert 50 fein., Jablono'
wsk:i 50 fon., Schmitz 50 fen., I\Qś.mirowski 
I 50 fen., Kośmirowski II 50 fein ., Zegucki. 
10 fen., Koch 1 mr., Odia 50 fen., Paiwla1k 50 
fe:n., Niklanz 30 fen . 

dc\nt0si wszyst•kim człookom, ornz wszy,- ( ) 
stkim ·Rodakom w Du1isburgu i okolicy za- . 1 

mieszkalym, ż.e w prz:yszlą, s.Olbotę tj. 18 

Serdeczne dzięki składa wsp61'nie 
Gniazdo w Dysseldorfie. 

b. m. poi pot w kiościele: św. Józefa bę
dzie sposobność do spowiedzi Ś\'L i w nie
dzielę raJno. W niedzielę P10\ pol. o godlz.. 3 
nabożeństwo. z ka:zainiem, POI nabo-żeństwie 
,odbędzie się zebrnnie towarzystwai w lo
kalu zwyklych posiedze11. O liczny milziaf 
w 1nabożeflstwic i zebraniu uprasza się. 
(3) Zarząd. 

BACZNOśC HOCHLARMARI( ! 
l(oło śpiewu „Róża Leśna w Hochlar· 

mark o'zmajmia szan. czilonkom., iż w nie
dzielę dnia 19 listopada o giodz. 4 po pot. 
cdbędzie się nasze roczne walne zebranie, 
czyli iobór ni0w.ego zarządu. Poniewa.ż 
przyjdą bard'z<J ważne sprawy; p.od obrady. 
przeto' jest jak najl'iczniejszy udzial pożą
dany. n) 

Uwag: Zarząd winien się stawić o 
godz, 2. Zarząd. 

Koło śpiewu „Wanda" w Caternberg 
donosi swvm czfonkom, ii zebranie miesięczne 
odbectz :e się w niedz.i clę, dr.i a 19 listopada o 
godz. 1 po po.l. Zarazem oznajmia się czfon
kom, iż przyjdzie pod obrady sprawa dyrygen
ta. O jak najliczniejszy udziat w zebraniu u
prasza się . Zarząd. (2) 

Dortmund. 
Ninieiszem dolnoszę szan. czlcmkom 

Tow. „JednQść", iż w niedzielę, 19 list. cd1
-

będzie się nadzwyczajne .walne zebra~ie 
po pol. o godz. 5 w lokalu p. Jankowsk1e·-
g'Q, Bete111str. 25, i to .dla obt\ stronnictw. 
o liczny ndziat prosi ( 1) 

Wal. Kędziora, zast. przew. 

WIELKI WIEC POLSl(l W BRUCl(HAUSEN. 
Wiec „Zw'iązku Polaków w Niemczech" od

będzie się 19 listopada b. r. w południe o godz. 
12, tj. zaraz po wielklem nabożeństwie, na sali 
p. Brinka, ul. Albrechstr. 

Z powodu bardzo ważnych spraw upras-za 
się szan. Rodaków o liczny udział. 

Porzybedą mówcy zamiejscowi. 
Ani iednego Rodaka nie powinno brakować. 

O Hczny udział prosi 
,,Związek Polaków w Niemczech". 

WIEC POLSKI W SCHALKE 
odbędzie się w niedzielę, dnia 19 rstooada o 
godz. 6 po poi. w sali p. Everstoh (Wilhelms
garten). Na wiecu omawiane beda bardw wa
żne sprawy, dla tego liczny udział Rodaków z 
Schalke i ·okolicy bardzo pożądany, 

Przvbeda mówcy zamieiscowl 
„zwiĄZEK POLAKÓW w NIEMCZECH". 

Wielki wiec polski 
w Linden pod Hanowerem 

odbedzie s ię w n iedz:elę, dnia 19 listopada po 
nołudn:u o godz. t w lokalu o. Matheasa (Hotel 
Posthorn). Na porządku dziennym: Sprawy 
polskiego robotnika na obczyźn ie. Dla czeS!O 
s:ę organizujemy w polskie związki zawodo~e 

Szanownych Rodaków i Rodaczki z Lm
den Hanoweru, Mishurga I okolicy na powyż. 
szv' w iec jak nahmrzelmiei sie zanrasza. " :,z JEDNOCZENIE ZA WODO WE POLSKIE . 

łiupeów~ 
którzy nie ogłaszają we „Wiarusie Pol
skim", niech nasze Szan. Czytelniczki 
Czytelnicy zachęcają, aby swe towary po. 
lecall w naszem piśmie, przez co wielkie 
odniosą korzyści, gdyż pozyskają dozo no
wych odbiorców. 

Baczność górnicy 
. z obwodu rzeki Robry. 

W obotę, dnia 19 listopada o godz. ' 0 
przed oołudniem odbędzie s:e konferencya ob
wodowa w Essen, ul. Schiitzenbahn, w Io alu 
van de Loo. 

Porządek dzienny 
1. Wniosek do wyższego urzędu górn:Cze

go w sprawie nowych przepisów robe
tniczych na kopalniach. Referent: Sacll~ 

2. Powzięcie uchwał przeciw przykuci. r•
botników do kopalń (Sperre). Refereat: 
Ellert. 

3. Wydz;ały robotnicze. Referent: Ham
macher. 

Pr1ystęp mają dele!.!acl związków zawodo
wych ł zastępcy prasy. 

O ile miejsca starczy w lokalu, mogą w H· 
braniu brać także udział inni zorganizowani 
górniczy. 

Z polecenia 
„l(OMISYI SIEDMIU". 

Daleg,atem na Hamborn 
Jest dh. Walenty Biedka, ul. I(losterstr. 2,, Mę
żem zaufania: Szczepan I(a mi!iski, Schillerstr. 
nr. 77. 

„ZJEDNOCZENIE ZA WODO WE POLSl(Jf'6. 

Wiece ZJedn. zaw. polskiego, 
00.bę<lą się: 

w niedzielę, dnia 19 t:stopada r. b.: 
W Wattenscheid po pot o godz. 4, w lokału p. 

Fichtnera, przy ul. Westrstr. 
W Rohlin2hausen przy Eickel po pot <> fodz. 

-4 w lokalu p, Schiibbego, ul. Bochumeratr. 
Dla wszystkich tych, którzy pracują na ko

palni „Pluto I" i „Konigsgrube", powinni wsw
scy rodacy ia·k jeden mąż się stawić, aby dticl
nych kandydatów do wydzlialów robotniczyc• 
obrać. 
W Altenderne po poludniu o godz. 2 w lokalu p. 

Fr. Meermann, N~ederbecker. 
W środę, dn:a 22 listopada: 

W Essen przed pol. o godz. 11 w lokalu p. Vaa 
de Loo, Schiitzenbahn. 

W Oberhausen po poi. o godz. 2V w lokalu p, 
Weber, przy Duiisburgerstr„ na wiec powinni 
przybyć wszyscy, którzy pracuj<i na 3 szy
bach kopalni „Konkordyi". 

W Gelsenkirchen-Schalke po pol. o godz. 3 w · 
lokalu p. f.:versloh, Wilhelmsgarten, dla ko
palni Wilhelmine, Wi.ktorya, tlibernla i 
Conso!idation szyb I, II, III i' IV. R,heiael 
be, Alma I i II i BiiSmark. 

W Huckarde przed po.fudniem o 117'2 w lokalu 
p. Schneider przy koociele katolickiim. 
Na porzą'dku dziennym: Nowe prawo gór

nicze, obór kandydatów do wydzia.l'ów robotni-
czych i inne ważne spraviy. • 

„Zjedn~zenłe zawodowe oolskte". 

Skutek 
wielki mają ogłoszenia zamieszczane we 
,,Wiarusie Polskim", przeto każdy kupiec 

ł przemysłowiec w dobrze zrozumianym 
własnym Interesie niech poleca swe prrJeCl
siębiorstwo w tem piśmie. 

Kolo śpiewu ,,Róża leśna" w Hochłarm.ark 
zasyla! swemu sza·n. czlook()IWi 

p. WALENTEMU SZYMA~Sl(IEMU 
oraz jeg.a dQzgonnej towarzysz.ce życia 

pannie KATARlYNIB KACZMAREK 
w dniu· ślubu 16 listopada jak najserdecz
niejsze życzenia z<lrowia, szczęścia, powlO~ 
dzenia jak najlepszego i błogosławieństwa 
Bożego. Wkońcu ·V.-"Z"nosimy trzykrotny 
okrzyk: Młoda para niech żyje! niech ży
je! niech żyje! aż się echo z Hochlarmark 
do ttochlar odbUe. Zarząd. (1) 

m~1ą 11łtHK~!l ::~ ~~%1~intt.-

••• ••• Tow. św. Antoniejl;o w (Frolmhausen) Esse.
West 

zas:r ta swemu sz:mownemn C'7Jonkowi 
IGNACEMU POTRA WIAl(OWI. 

oraz jego doz~onnej towarzyszce żyoia 

pannie WALENTYNIE ZAGRODZKIEJ 
w dniu ślubu 16 lfstopada jak najserdeczniejsze 
życzenia zdrowia, szc zęści a., powodzenla jak 
najlepszego i blogoslawiet'lstwa Bożego, a w 
kol1cu wznosimy trzykrotny okrzyk: Ml oda pa. 
ra niech żyje .. a ż si ę ech o po calem F rohnhau-
sen odbiic. Zarząd. 

·.,~: .. 
. . 4.~ . 4~ $.!· ~ ,, ~ 

~~~~~-::.i~. ~-~ ,11"- •~t· .:·!it, 10-- . ~~ 

Nas.zemu wiernemu c7Jonkowi ~ chorążemu 
panu IGNACEMU RACZYNSKIE,vtll 

oraz jego godnej narzeczonej 
pannie MARY ANNIE ZACHARYASZ 

zasyla my w dzieri ślubu dnia 16 listopada jak 
najse rdeczniejsze ż:rczenia i wykrzykujemy 
po trzvkroć: Mlo<la para niech ŻJ."ic, niech żyje, 
niech żyje, aż cale L!ntlcn zadrży! 
Zarząd Towarzystwa św. Wacława w Linden. • ••• ·<t•••·••ff• 



••••••••:••······ • Ila otlpłat!· Ila od„łatę. X 
Nu„ kasa płui od ~łoionyMi 

8 r Oazczędnoaci~ł-.sl 

W. Karłowska 
Za.kład Pr~e.,.~. 

w Poaasnda. 
uliaa Pod161•Jla 12a 

peleca. wu~ 

bieli.nę keiei.e1-~. 

oraaty, kapy, liw.ay, 
stuły itł. 

: ~om zakup:a.a • I 
: mebll, maszyndogotowama I 
• i pościeli • 

I l 7 pry u: v~:r::trasse l 7 I 
X Jłllmo m7ch tanich cen ! 
~ jotlzyma ~~~)~fi 11;: q pizy ;n;:isk , 1 

4. prowat na kdduahwe ż1rdułe 
•82 „ n kwaJ.'ł.1.1. lPYP•"iHHnieat 
6 „ u półro~. W:fpowiell.Hni•m. 

Kto Dl& u Jl&a de o.r;yt doiony. tltołly 

z& półro•uem wypowi•łizuiea, a .k111pi cuat 
od nu, t.iia ,.,.y,ł•"• ltua 11„sza tlep•Z11t 
nat,rchmia1t. 

Dobre & proeent pnyH11,ee hłpetekl 
m11.my .11&w1ze n& 1przedai. 

Ba•a •••Hreza: 
Br. A. C•łapew•k.I, idtdaic na ~o•i
ką„ie. • wobMa-llaiHr1nu, właiiioi
eiel Buku Rolniezeco w Koicianie. Dr. Za
wa••i, lekau. 8. aeU••kł. w;Aiei-

••ł :ml.yu. •· .Jer1a, 1 : 1pedarłl. 

•l'INt•= P. L•Jtiń•ki, dyrektor. H. Drsealuki 
kasy&r. fU. ltlits•lald, koniroler. 
.Aclr•o,.,ać tueba jak na.1t~p•je : 

Bank Pareela.eyjny 
G. m. I. H. Beatn1 (Pou11) I 

11 dzł11cz~t I czeI~dnika . 
. 't iekarskie o 

te
1
ll•telew 1 gosp~aal'.S~W biegfego w swym "~o 

ie llY~. ~e~Hlt•Jt zaaz dzte, po zuk1.1ję od .earaz 
lub płni•J· na <tale za1rudnien c. 

1:'zi•w~z,ta Jłfł· W. B1•&óstowłc~ 
uuksJ„ee .-hm'ey . •trey- pie, arz p 1l1ki (11 $) 
aa.~ i&N!H •t'ł 1 •taa- w Wanne ul Karletr.Ua. 
•n u Cerłl'••Y •••fil, 1trf)łł':yeielldw 
Dortaur.Uo, lialnvarze
&riliu1tr. l 2, raraz za 
••••• ~W&rH:'l)'M Alt-•. „. (5i) -

·Pomocnika 
krawieckie go 

na duże eztukl, potrze-
buje zai111z (118) 

lpecyal•oić; 

Cltor„iwie 
do kościołów i dla 'fowarzy!tw. 

Llczne uznania i liat.J pochwa.lu. 
~li~~ ych (inform aeyj udd~fa i o .zlteni~ {ro

:' ó wny ~u~~?C& Il& we~tfalię i Nadrenii) 

Jaa Kwiatkowski, interes komi9<>wy 
w H • r n •, ul. Ncustr. Hi . 

-Kto chce 

dobre D1eble 
tanio kupić, niech idzie tam gdzie 

jego ziomkowie juz dawno chęt

nie kupujt1:, niech idzie do 

domu mebli 
Hermann'a Frank i sp. 

• I Potieieli • I C Kanap Szafek do blellzny 11 
od 50 marek począwszy łł dliewczynę Il 

• llli de dzieci, • ~ -~· lustro darmo. ~ ~ Ił ' dobrej r.„m •. 

Petrzecoje cd zar4Z L. 1l'en1łer, 
WannP, B&hnhflfdtr. in. 

Szukam poloiej 

służącej 
w Duisburgu, 

ul. Pocztowa 37. Poststr. 37. 
(7~) 

• 
ROMAI PAUL, 

.... Bernc, ( 5) 
~ • ul. Nowa Netutr. H. 

od 16 do 18 lat li~tj\Cej. 
Podrój zwracam. (l26) 

Wal. Dere1ahki, 
Jie>lska drvgerya, Bruk-
llnHn, Kai eretr. 67. 

·-
• Za gotówk.ę i na odpłatę. ac 
• .-c _ --~~~u~~~ H E RN E. • :M "™uuea -von der He1dtstr9Ssenr;T~~-·- .• 

..,, -~a · O"-P!&t_ę~- Na odpłatę .• 

... (56) 

•••••••••••••••• ~ ~~~ tłi łli lift}ltm~lttJtt!flH~m ! Zakład '2d!~~raf1Czny I 
~ H. Ange:n.el\dt ! 
tli w Castrop, ~ 
tli ul. Bahnhofstrasse nr. 4 h. ~ 
~ poleca sią d'J wykonywania foto- m m grafij. podług ~o':"oczesoych w~- • 
~i.c!Z. mag an. Qgo bhwie polecam SH~ ~ 
~ towarzystwom do wykonywania ~ 
Jili ibiorowych zdjęć dalej, obrazków ~ tJ! ~lubnych, familijnych i t d. pod.~ 
~ gwara_ncyą już Enanego do.brego ~ 
~ wykonania, prny cenach umiar~o- ~ 
~ w::.mych. - Interes także w me- ~ 
~ dzielą otwarty. Usługa polska. ·i 
łłfil!}tfitH~~~~~ain~ ~·*~~ 

S.zanownvm Rodaczk<'m i Rodakom 
~ BN~cbn t;przejmie dono:3.zę, iż mbj 

s ·1 
ł to 

fł biel.2Zity 
arów krotkioh 

przenio3łem z ulicy !\I aryai1skiej na ulicę 
Bochumg1<ą nr. 37. (n:ipr.zeciw Grulbaskiej 
·ulicy. Dzic;kując '\\'sz:yst~dm 'Viaruso~, 
.htórzy dotychczas m~\J mteres poparli, 
prosię ztira:r.cm o dalszą pamięć. (125) 

Jan Mikołajczak. 

l~~llt-~~tmi~~[···@.if 
?i.~ M ·a . h··~ ~ Sianownym Rod.s.kom w ei erw ,.,.. 

·Jl), i c lrnlicy k.\moez~ uprzejmit•, iż z dniem 
~ 1 li.itopada. b. r. &trrnrzyłem 11a. nowo .~ 

1 mó~;;sztat km,ieckl. ł 
~ Stu:miem mnjcm bvdzie jak przedtem ł
~ tak i IJadal Szan Rodnkó"' jaln jrzetel-

.ltt ni j 0bsłużyć Prosz~ o :pe„arcic moje- ł
ti( go przedil'~biorstwa, bo h&~łem naszem 

§ jcet: SVJbj do swego, a nie d obcego. -

.f Fr. Słoma. krawiec. ł 

j=i H ef derlch, (Kurzestr.) ul. Kró- •. 
' tka nr. 14. u gościn. Misrr.ala(H . _ 

~ •••• ~~~ 

--~ll~~~~·11 

ł Perki z Polski ł 
ł poleca. (121) ł 
ł po następująeyeh eenaeh ł 
4 Prof. Miirker 3,50 m. ł 
ł Żótte Róże 4,00 m. ; 
ł Gzerwone 4,50 m ł 
ł Marchew 1,50 m. ł 
ł J Ch d · „ k. · ł ~ • U ZlllS. l ~ 
, w Barendorf, ul. Schuistr. 14„ ł. . 
~tlf·~IT·~~.~~ 

Pf~~f !!=~,~ ~!~~,~~~. 
Najlepszad , mie ;zli a kawy. Także 
w pa<'z ach dla kuchni i użytku 

...,~ d J!lr>l'fe'o prak1ycznie epako
-----' wa.e fil} do nbycia. 

.ł;sencya ł.:awy · (115) 

tłt~ ~~~ fJ~~~t;tH~Hl~ if~ttl 

~ Baczność I Swój do swego! I 
t'f'. S.zanownym Rodak o rn w Bruchu ~ 
~{ i okolicy polecam moją ~ 

~ fiolnJD ~ m • ę ~ 
R"t do p1:zrp1 Oln1dzld i t. d. ~ 
~ po jak najtańszych !cena.eh i pro- ~ 
tl sz~ Szanownych Hodaków o ła- ~ 

~~ el~·e popu;ci~alk • k ~ m arce ow1a ' ~ m Bruch, J{Onig-Ludwig ul. 19.(120) ~ 

m~m1tlf~~HtHtHtHfHl~ ~~~~ 
Za iaseraty I rekJamy l(edakcya w-0-

bcc pcbHczaoścł aie odpowiada. 

W DASZYCACH ' 
jest na sprzedaż pomieszkanie o trzech izbach: 
przytem chlew pod dachówką i studnia, laidnv 
o.gród owocowy i morga la<lnego ~runtu. Sprze 
daż każdej chwili może nastap:ć. (98) 

WOJCIECH BOIŃSl(I, 

Józef os.ki 
w Hrene, 

poleca 

Daszewice I. (Kr. Schrimm)_. __ _ 

Baczność W anne ! 
Polecam się Szan, Rodakom każdego czasu 

do z w oż en 'i a węgli z kopalni do domu, oraz 
słuźą furmanką w przeprowadzkach. Proszę 
Szanowną Publiczność o poparcie mojego in
teresu, który się znajduje w W a n n e, przy ubi
cy Stockstr nr. 13a. 

IGNACY JASZKIEWICZ. (119) 

ko1·ony ślnbne, welony, pier
śelonifalahn 9, bru~ I.il, 4H~f -
ż1ki złote i pozłacane z łań· 

c1.uszkamł, korale prawdziwe 
siekanki, prawdziwe bursztyny 
i wiele innych rzeczy. 

l(w1ity na węgle odbierają w skladacl: pol
skich pp. Józ. Danielaka, u lg. Jankowskiego 1i 

Jakóba Grześkowiaka w Wanne. 

KILKU LUDZI 

F. Józef oski 
w HERNE, 

dobrze mówiących po polsku i niemiecku zaro- ul. B a h n h o f s t r. 52. 
bić mogą 20 do 30 marek dziennie. Ludzite ci I 
zwiedzać mają odbiorców w tterne, Rekli-ng- Naprzeciw Nowej ulicy. 

hausen i okolicy. Adres wskaż;e-~E=k=s:_ped~y~cy~a~~~~~~~~~~~~~~~~ „Wiarusa Polskiego" w Bochum_:_ (122) 6™~1& 

=······!\I•••• •••••••.• ····-·= C _.. ·eaezn~ ść ! '$11 I 
: Spółka krawiecka: 

111. Jerze:o lM. W Gelsenkirchen Georgstr: 24. I 
Szanownym Rodakom z Gelsenkirchen i okolicy pod.u.jemy do wia- : 

domości, iż otworzyliśmy „ 
pr· .cor nię ubrań męzk"ch 

podług 11ajnowszej mody. 

• „ 
• • Ceay undarlrnwane ! Ugłnga rzetelna! -„ 

O łaskawe poparcie naszego przedsiewzięcia upras.za.my ws7Jystkich 
Rodaków • -ieez:vński. Anzelm Gł śzozyński. : Jan 

f113) Sylwester rąszoza . I 
l'l!' . K<0.:~-'-"'~°""~~~1i!lf..~t~l~' [-«tj-'•f.l ·Ga.·' -~"-1~~~-....-"WllQv: • 

Adam Slon1a 
(71) 

~ kra iec polski ~ 

Albrechtstr. 27 w B!uchhausen ul. Albrechta 27, 

Za tlrłlt, nakJacJ I rtdakcy' od oowi~d':l1a1ny A n to n t Br ci 1 lc i w flocbom.- Nakbrlem i C!CJ()•hmi Vt'ydawo1ctwa „W11 rusa Polslrieiu„ w Bocmuu. 



jr. J&S. •01 ~·.m, czwartek 15·1 

·Codzienne pismo ludowe dla Polaków oa obczyźnie, poświęcone oświacie oraz sprawom narodowym. politycznym i zarobkowy 

Wychodzi codziennie z wYtątklem d1:11 poświątecznych 
Pnę,dplata kwartalna na poczcie i u listowych wynosi 
l mt. SO fen •• a z odnoszeniem do domu 1 mr. 92 fen. 
•• Wiarus Polski" zapisany jest w cenniku pocztowym W 1n11c 81żt za Wiarę OJCZIZRQ I 

Za inseraty placi sic za miejsce rządka drobne1tO dr.uk 
OR;loszenia zamieszczone przed inseratami «> fen. KU. 
często oglas:i.a, otrzyma rabat. - Listy do „Wiaru~• 
Polskiego" należy frankować i oodać w nich doklad ~ 

pod znakiem „t. oolnisch" nr. 128. ny adrfe pi•ziioego. R~k·rpl~ów „ię nie zwrae:i.. 

Redakcya, Drukarnia i Keięga.rnia zi;iajduje sią w Bochum, przy ulicy Maltheiterstralise. - Adrsij: „Wiarus Polski", Bo•hum. - Telefonu nr. 14:1(. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci 1we 

•fwlć• czytać ł pisać po polsku~ Nie jest 

Pułakfum, kto potomstw• swemu zolem

~ lfę pozwd. 

ft.ohotnicy rosyjscy wystąpili przeciw o
o:łoszenłu stanu wojennego w Polsce. 

Ga.zety petersburskie 01głosily powzię
tai we wtorek uchwalę Rady mężów zau
fama robotników petersburskich; udhwała 
o.rlaisza oowy strejk wlityiczny celem za
prote'stowania przeciw zacr:nierzoinemu za
strzeleniu mairyinarzy w l(ronsztadzie ora~ 
na wa:k s.o'lidarności z robot.nikarrni polski
mi. łfaslem ma być: Precz z sądem wo
jen)nym, z karą śmierci .oraz ze stanem wp„ 
jennym w Polsce i calem państwie! 

Prasa niemiecka jest wielce uradowana z 
powodu nowego obrotu rzeczy w Polsce 

pod Moskalem. 
Gazety niemieckie~ które przed' kilko·

ma dniam'i się oh.aiwiały, że Piola·cy pod 
µoskalem tQdetchną wresz'Cie sw,0ibodmiej 
i ztąd v.1iele pisały „o niebezpieczeństwie 

· grożącem ze strony buntujących się nie
ustannie Polaków", dziś nie tają się z. ra
dością, że rząd rosyjski usluchait glosu nie. 
miecl:<:lich pofak·ożeTców. 

Potwierdzają się wiadomości o przygoto
waniu porozumienia pomiędzy Anglią i 

Rosyą. 

Biuro Reutera oglasza: Rosy.a i An
glia są zg\ldn.e w do konfooZ1I1101ści porozu
mienia w pewnych kw.estyach. Układy 
zaipOwiadające sie pomyślnie jui rozpoczę 
to. lecz wskutek zawieruich w Rosyi przer
wano je na razie. 

- 3 

Telegrarny~ 

P e t e r s b u r g. W środę w południe 
o 1odz. 12-tej zawieszono ruch na linii ko .. 
lejowej Bałtyckiej oraz na linii Petersburg.J 
Warszawa. Pociąg pośpieszny do Ejdkun· 
•le wyjechał. 

P e t e r s b u r g. Do stl'lejku jeneral
•ec~ przyłączyli się także zecerzy. Dziś 
iuż gazety nie wychodzą. W edlug donie
sienia do „B. T." koleje usłuchają gło~u 
~ady mężów zaufania robotników (patrz 
„z wypadków dnia"). Położenie pogor-· 
szyło się znacznie. Oczekują nowych de
monstracyj. - Jeżeli do 4-tego grudnia 
Przyrzeczenia dane kolejarzom nie zosta„ 
•ą spełnione mają znów stanąc wszystlcie 
koleje w Rosyi. 

W r o c ł a w. ,,Beri. Tagebl." dowia· 
duje się z Zabrza, że wrzenie panuje także 
POtniędzy robotnikami kopalni fiskalnej · 
,J(rólowa Ludwika". Robotnicy postano
lt'ilł ponownie przedstawić żądania króle
"1skiej inspekcyi górniczej i ogłosić bezro
~ocie, gdyby życzeń ich nie wysłuchano. 

- . '?* ~ 

Strejk górników 
na Górmiym Slązkli· 

Bezrob.o:c:ie riozp•ocz_ęto się w po~ied~ia I 
le~ m110 na kopalni spadkob1er.co\.V 
Gie.schego w Szopienicach, mianowicie 1 

z.astrcjkowalo nia szybie „Następcy tmnu" j 
(J<ronprinzenschacht) 1500 robotników. We 
Wtorek rano wzszerzyl sic strejk na dal
sze 4 szyby ki0palni. 

. Strejkuje przeszla. potowa robotników, 
kto~ych 1kopalnia liczy 4283. palei ogarnął l 
strerk ko~ałnię Misl·owice i kopalnię Wil- I 

d~nsteinsegen. Nai kopalni Mysłowice za
jechało z 800 robotników tylko 130, na ko
palni Wildensteinsegen zastrejkowato 1000 
roootników. Na! kopalni „l(leofas" zawic
siłio pracę 1200 robotników. 

Pomiędzy strejkującymi uwy!datinia 
się brak organizacyi. Kopalnie górnk:>śląz
kie zatmd1niają 86 300 rabotników, hajerzy 
zarnbiają oko:ło 3 mr., śleprz.y okoł·o 2 m. 
50 fen. dlzie!nl!lie, szychta trwai do 12 gn-
dzdn. . 

Domoszą także, że robotnicy z kopalni 
Wilenstefnsegengrube zeczepili żiandar'· 
m31, który strzelił i zaibH jed1nego rabo · 
tnikai. 

„Sd1les. Ztg." donosi z l(arto.wic, że 
okotai 40 strejknjących pod Zalężem strz.e
lilo d:o p1owozu, w którym jechal pewien 
fabrykant berliński. Strzail chybił. R-0-
bo~nicy przypuszczali, że w r>owo.zie zinaj
duje siię dyrektor kopalni. 

O ile wiadlQmości powyższ:e o starciu 
z ża,-idarmem i strzelaniu cLo powmu są pra 
wdziwe nie wiemy; gruz ety górnośląskie, 
które dzisiaj -0trzym.aliśmy jeszcze nic IO 

str,ejku nie donO"szą. Tylko „Oómoślązaik" 
wspomina po krótce o r()lzpoczęciu bez110-
bodai na kopalni Wildensteinsegein oraz na 
szybie „Następcy troinu" i taki kreśli obrnz 
ogólnego p,o~łożenia rzeczy: 

,.RiObotnicy są strasznie oburzeni na 
nowy p-0rz.ądek roboczy, który prac<>daw
cy pmvywieszali po ki0palnia,ch. 

Porządek ten jest naprawKlę ·niemicżli
wy: Szychtę dzienną przedłużano po nad 
IO godz.i11; górnicy (haje.rzy) w raizie pjOl
trzeby bę<l'ą musieli pełnić czyinność szle
pra lub ciskacza. ka1ry za lada przewinienia 
są tak licme i wysokie, że nobotnicy zo
stawić będą musieli znaczną część zariobku 
w rękach praco<iaiwców, z praicod.aJWJCami 
ludlzie tnie mo~gą się pomzumiet, bo ktaiżdy 
urzętlnik uda1ic, że mu gęba zamarzta, g1d'y 
się do 1niegb robotnik odz,ywa, stowem sto
sunki na kopalniach gómośląskich stafą 
się niezno1śnemi." 

Na kopalni Wildenstei1nse.ge1n robotnicy 
tydzień przed zawieszeniem prncy znżądla.U · 
podiwyższenia placy o' 15 pmceint, 10 gQi
dzinniej szychty roboczej, usunięcia ,nowe
go porządku r:obocze:go i Z1niesienia1 naka
zu, że robotnikom wo~rno ,ddzywać się do 
urzędników tylko po .nieimiecku. 

Są to rzeczywiście żąidamia aż 11:adto 
skromne. 

Robotnicy upad,ają .p::::id ciężarem pra
cy, a bar-0n-0wie fo0ipaJ.niatni nai Slązku z 
powodu szczęśliwego układu okoliczności 
zgarniają w mku bieżącym zyski tak wiel
kie jak nigdy przed tern. 

Z głosów prasv polskiej 
o ostatnich wypadkach w Polsce 

pod Moskalem 

notujemy, co pisze krakowski „,Głos Nar.": 
Biurokracya rosyjska, pisze wymier 

niJonllJ gazeta, przemówiła znowu ,c]() Pola. ... 
ków. Na żądalflie autonomii Królestwa i 
)I1arodowego rówń10'upraw;nienia, rząd od· 
powiedział zawiesze1niam stanu oblężenia 
w calem Królestwie i groźbą najsroższe~ 
represyi, zarówno dla nłarodiowego~ jaik i 
dla rewolucyjnegtJ. ruchu. Nie darmp czy,„ 
taliśmy w dz.iennikach niemie:ckich mieu
stanne „przyjalCielskie ostrizeżenia" pod 
adresem Rosyi, przedstawiające Króle
stwo jak kraj zbuntowa1ny dążący do 
()·derwania się i politycz111ej iniezawisłośd. 
J~ząd w swQim komun1ikacie1 powtarza tyl
ko kłamstwa i insynuacye niemieckiej ha
katystycznej prasy. - Nic nie pomogły 
wybuchy rewolucyjne w catej Rcsy:, .-.
nic mie zina·czY, że spoteczelistwn rosy1sK1e 
przez usta1 swych wybra11có\v stanowczo . 

się o'Świadczy.ho1 ~a zupełnym samorządem 
Polskich prowincyi - biurokraicya \'v y• 
trw.ala na swem stainowisku z epoki .Mu
rawiewGw 1 l(atkowów, i ma dla ?o laków 
tylko zlo§c i przemoc. l.)b 'osZJono k0:1 '.•:y. 
tucyę, nadano wszystkimi obywaielo711 
państwa wiol1ność i praiwa, - tyiko Pola.~.y 
muszą być wiykluczeni <.':d tyich dobr<Ji.. 
dziejstw, tylko dla nich niemai ża.dnydh 
ustepstw.„ 

Tak chce, tak myiśli, ·niem~ecko-mon~ 
golska biurokracya którai widząc, że cała 
Rosyai zrzuca z, siebie jej jarzmo, - :h\.·e 
przynajmniej w Polsce rządzić .i gospod..11~· 
rować p0i dawtnemu.„ 

Czy to· jest już możliwem? - czy sPo· 
leczeństwo rosyJskie zatwierdzi, pochwali 
poprze tę nową !napaść biuroikracyi na Po
laków? Czy ·nie są to ostatnie drgnienia 
azynownictwai na śmierć skaleczonego 
przez w~aspe SP,oleczeństWio, - które jak 
konając.a żmija probuj.e jeszcze swój jad 
wypuścić? 

Jeżeli ty~ko spnlecze11stwo rosyjskie 
wytrwa w swej w1ailce o wolność, je:żeli 
zrozumie~ że wszelka reakcya ma silniej
szie ·Popairoie w ucisku nar.o!Cl,oiwym, jeżeli 
z'afryumfuje ostatecznie n1ad swoimi cie
miężydelami, - nie.mai wątpliwości, że 
biurokracya1 nie zdlolai wyw1rz.eć na Polai
kach swej bez.silinej z~łości, ai najnowszy. 
manifest antypolski ministeryalnyd1 cz.y;-
11mvników., po'zostanie tylko pustym frar 
zesem, .a 21araizem ostrzeżeniem, że temu 
1ządowi, nigdy i w U1iczem wierzyć nie 
można. 

Jesteśmy pewni, że nasi bracia za kor 1 

d-0nern tak samo zrozwmieją s:ytuacyę, i od 
poiwiednio do tego postąpią. 

? _ ____ §@ __ „ __ § -221·~·--· _, 

Najwspan:alsza manifesta.eya 
we Wmrsza ie 

odbyła się dnia 5-tego ltistopaida, a opis jej 
podaliśmy już prz;oo kilklomai <dniami. Po
nieważ prz.ypisują jej znacJ'l~nie historycZ'
ne, więc podajemy jeszcze jeden ()pis, któ· 
ry zamieszcza warszawska „Gazeta Pol
ska". Brzm~ on jak n.astępuje: 

Og.ót warszawski zdait w ubiegłą n~e~ 
dzielę świetnie egzaimin ze swej dnjrzail<l
ści Politycl.lnej, a1 idea narodlowa święciła 
d'ztleń wiełkieg-0 tryumfu. Bez szumnych 
zapowied:zi i bez żadnej agitacyi, jedynie 
wskutek kilkuwierszowcglQt zawiadomienia 
w pismach, krodowe tlum!Y pospieszyły 
dać wylew swym uczuciom patryotycz
nym w pochodlzie z katedry św. Jana 
przez glówne ulice mia,sta. Już o godzinie 
11 morze głów lu<lzkich fa.lowialid ku dziel
.nicy staromiejskiej, gdzie w głównej śwją
typi, 1natlocz10nei szczeJlnie, \\1ierni slali do 
:Stwórcy modly dziękczynne. 

Pb ukończeniu nabożeństwa tlum zol
brz.y.mial do tego stopnia, że młodzież ruka
demicka i rzemieślnicza z trudem nie
znnie.mym zdKJ:fa:ta utworzyć szeregi pra
włcllf.o.we i rozstawić Chorążych ze sztan
daraimi. Z chwilą jednak, gdy tego doko
narvO', zapan0iwal tak wzorowy lad, że na.
wet dwukrotne fałszywe alarmy nie zdola
ly wyprowadzić tłumu z równowagi. 

Majestatyczny to byt widl()k, gdy wie
Jotysię.cvny orszak. idąc równio, a trzy
mając się rzędami pod ramiq posuwać się 
za'cząl ()d katedry. Orkicstr:a z.a·grala pnd. 
nitQsly hymn: ,.Boże, c<>ś Polskę", kola 
śpiewacze zaintonowaly, a Jud pio'chwycil 
dlźwięki wspa,nialei pieśni i z tą pieśnią na 
ustach iarszaik przybliży/ się do- pomnika 
MiCkie·wicza. Tutaj, przy balustradzie, za
bicrala kQlejno gf.os czterech mówców: 
redaktor Libicki, adwokat przysięgły 
Franciszek No\vodwors.ki, przcdsta·wiciel 
strnrnnictwa narc'd·owo:•demokra.tyczneg;} i 
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prz·edstawiciel mfod:zieży akademickiej. 
We wszystkich przemówieniach dźwię·
czala jedna nuta głó\\11n<l!: Jedność i zgoda. 

Od pomnika dopiero pochód rozwijał 
się zaicz<.}l w całej okazałości swojej. Krzyjj 
z~aczyl drogę orszakowi, za tym krzyŻellł 
zaś p,o'stępowalo duchowiellstwo katolicki~ 
z księżmi: COOińskim, Maitlakowskim i 
Gąsiorowskim na iezele. W śla.dl z.a klerem 
katoJickim t>OStępO!\Vali pas~rzy: ze zbora · 
ewangelicko-augsburskiego, paistor Loth 1 
zhoru ewangelicko-refu.rano'wanego, pasror: 
Jelen. Pochód rósl .nieustajnnie, -pr:zyl~
czaly się bowiem procesye, wychodzące 
z świątyń, n.apotykanych po drodze i w 
kulminacyjnym punkcie doszedł; wedle 
prnwdopod.obnegd obHciieinia, dt0 200 OOO 
osób. 

Nad głowami tego olbrzy!IT13J powio-
walo z górą 30 szta:ndarów. Barn1nił ' 
przedstawiail się sztaml:ar .PObotników pol
skich oraz sztandar o barwach na:rddo
w,ych sbo.warzysze.111ia kelnerów, ina któ
rym widniał napis: 

Długo spaila Polskai świętai, 
Długo Biały Orzel spal. · 
Lecz sie zbndlzil, i palmic::t.a, 
Ze dn niegdyś wolność miaił. 

l(.iedy procesya doszlai dio. Nowcgu 
~wiaiu, z.nów drsz.aik ie'i się; pawiększ:YJ 
przez świeży zastęp uczestników. Z ulicJI 
Swiętokrzyskiej wyszli ad'Wlakad przysię,. 
g-Ji i polączyli sifJ z podhodem. Na przej
ście całości pochodu potrzeba byto pólOOi
rej godziny, co dlQlwddzi, jak !()!Il byl długi. 

Okolo godz.iny 3 ?Jnów 1niowy 1napfyw. 
uczestników„ Wiecujący I0-01 rana ku'J)Cy 
wyszli ze sztandarami ina spotkanie proce
syi, która poprz.ednio zatrzymailai się przed 
dornem w Alejach Ujazdowskich. Tutai na 
batkonie, pięknie ud'ekorov4a1nyn1, na po
chód oczekiwaił Heinryk Si~nkiewicz. Po
znaino autora ,,Krzyżaków", więc też po .... 
plynęly w stronę balkonu okrzyki na 
cześr mistrza si.dwa. Szta111dary i lance ii 
dawnych czasów wionęly, ' Sienkiewicz. 7J3.~ 
pr.zemówil krótko. 

(Przeimow~ Sienkiewicza pa.daliśm 
już onegdaj.) 

Z tego s.aJTllego d.omu przemówił je
sz.cze p. Witoild Lewicki i wywarł silnio 
wrażenie słowami, skiermV'anemi do 
wzmocni€1nia łączności pPmiędzy Pruskla\ 
a Litwą. 

Ci, którzy nie szli wspólnie, z okiqn 
mieszkań, z balkonów, z werand i bram 
domów wYraiŻ.ali swoje uczucia, po:\viewa
jąc chustkami. Na zbiegu Pięknej z Alej~
mi IJjazdowskicmi dz.wwice w strojadh na;
no<lowych ·~wstąpily naiprzedw procesyi i 
s7ly 7. nią dalej w niezamąconym niczem 
ladzie ku Bagateli, gdzie pochOd zakręcił. 
przesiedl wzdłuż caJą ulicę i .wszedl na 
Marsz.ałkowską. Tutaj utrzymanie p.orząd
ku było wskutek robót '()kofo urządzenia. 
toru tramwajów elektrycznych bardzo u-· 
trudnione. Pomimo to jednak 2\ni na chwi
lę nie zlamano' szyku i tak samo majestar 
tycZTiiei. jak na Krakowskiem Przedmieściu 
i Nowym Swiecie przeszła pmcesya1 uli~ 
M::i1rszr.ilk1owską. Spicwy 1nabożne które 
rozbrzmiewały ()d Początku do lroń~a. uci
chl:v rw. chwilę przy ulicy Wilczej. gazie lf1a 
balkoT!ie chór dzieci pragnął dać w,yraz 
sw:ym uczuciom. Chór ten, d()Sk()nale 
W~'ćwiczony, p()dczas przejścia; pmcesyi 
śp1ewal sarn . , Boże, coś Polskę"! 

P o gQ!dz, 4 cfopiero p.o chód d·oszedl do 
Zielon1C'go Placu. zkąd skiemwat się mów 
do' l(rak{l\vs1deg-o Przedmieścia. Tutaj zkf. 
żono sztandary ! tłumy, jak zawsze w 
wwrowym porządku rozchodzić się za
częły do dQmów. Zmierzch już po<:ząl za
padJ.ć, gctv akt uroczysty d1Dbieg1 tym s~
robem do kofica . 

Ale nie tu jeszcze koniec l:roczysto ... 
ści. Wieczorem w wiciu ok1mch zaplon~-



ly św·iec~ i uka.zały się tr.mspa:retntY. Do ' 
późnej nct~Y uw~j.a.ły się gnomady, a w~ 
mowa.r;h w<;zystkich na pierwszem miejscu 
za.znaczono ra<lo'ść z tego, że dmeń, który 
rano zapowiadał si~ grO'@ie, młnąl w na-1 
~troju tak uroczystym, jakiego nawet si~ 
wie ~n'· <lziew.atro. 

\'. '.;;!):rniala to byla niedziela, dzień też 
i.--1 ~ listopa~'.1 1905 roku stanie się (niezar 
l\'1~dlnie odtąd datą historyczną. ... - . ----·---~----

;. oiaey na. obczyźnie~ 

Nie11łycllany występ księdza dajczkatoli
ckiego. 

Przedw· poszczególnym żądaniom Po
laków berlińskic'h pod względem opieki du
cho'wnej wystąpił - jak piszą gazety po·
lakożercze - z calą stan.owczością nowy 
delegat biskupi ks. prob. Kleineidam. 

Na wiecu Polaków katolików parafii 
3\V\. Piusa odbytym w niedzielę w p-0fodnic 
p. Berkain oświadczył, że gdy byl u ks. 
delegata KJci•neidama i zwrócił mu uwagę: 
±e jeżeli w~adze duchowne nie będą chcia
ły dziieci polskich w ich ojczystym języku 
do pierwszych Sakramentów świętych 
przyspasabiać, toi 60_:80 dzieci wcale do 
komunii św. nie pójdzie, od:pQwiedzia1 ks. 
delegat krótko: „Gut, dann lasse ich es 
darau7 ankommen". 

Ks. l(leineidam z pewpoścną otrzyma 
wkrótce jaki order lub posadę jeszcze dOl
nośniejszą, jaik wnWslmwać można z wiel
kiego uznania, którego mu teraz nie szczę.
dz:i, gazety lu~ersko-polak.ożercze. 

Ziemae polskie •. 

Grudziądz. „Gaz. Gr." pisze, że 
w Orudziądizu aż 66 dzieci polskich zgtosi
ło1 się do niemieckiego oddzialu prz,y nau~e 
prz.ygotowawczej do sakramentów św. 

Lipusz. W tutejszej oberży W. od
było się (\negc4ij wesel~, na którem paina 
mł\oidego ·i kilku gośoi w bójce nożami rar
niono. 

Z Wi~l. i.t Poznatasklego" 
Poznań. W sobotę w baiz.arze 01 godz, 

2 w nocy majstrowal z 111abitym rewolwe
rem palacz - prz.y tern maistrowaJniu 
strzał padił, a, kulai trafUa drugiego pala.cz3 
w piersi. Dwóch lekarzy prz.yW10tany:ch 
poleciło zawieść rannego do lazaretu, -
ale rana n~e jest nieibezpieczn.ą. - W tnOi
wym gmac'hu pralni w;ojskowej we fo:rcie 
Haake spostrzeżomo wiszącego 20-letmego 
nieznane.go mł-odzieńca. 

-----=---------· -··. 

Pan na do 1owarzvsłwa. 
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l'owleść Ksawere10 de Moutepin. 
C z ę ś ć d r u 1 a. 

(Ciąg diiilsz si· 

- To' prawda, pani. 
- Zamiast uczuć się t0bro2<l111yrrn twie-

mi slowa.mi, filip p.ok:1xhal cię jesz,cze wie 
cej znalazłszy w toibie taką stafość zaisadl, 
,iexiność, tak rzadko spotykając~ się w ~$
szych czasach, przy~nal, że met~lko l~· 
steś najpiękniejszą z mfodych dziewcząt, 
ale zarazem i najczystszą, najcnotliwszą. 

- O! pani... 
- Tylko bez failszywej skromności! 

Opinię mojego sYjna podiielam w zupet.no
ści. __ Zwierzył się ze wszystkiego przede 
mną. - - ze swej rnilo·ści i ze swych na-
dziei. . · 

- Swych 1naidlziei ! - przerwała Oa.-
brycla, poruszywszy się nagle„. 

- B(!:Z wątpienia. 
- Lecz przyznalaś pani samru przed 

chwilą, że zaOrn:zalattn mówić mu o miło
.ści... 

- I dodatam zarazem, że twój zakaz 
zwickszyl tylko jego• miłość. I(inniec k011-
cem, drogie moje d·ziecię, mai o'n nadziej~ 
i jai mam ją ta:kże, że przyjmiesz laskawie 
prośbę której iestom pośredniczką.„ Fi
lip jestto cztowiek poważny, zastainawia
jący siGi niiepodobjny wcale do dzisiejszych 
mfcdzieflców w jeg\ol wieku, niezdolnych 
prawie bez wyjątku do pr~ywiązania 
szczerego i trwa!łcgid. K•ochai cię bez pa
mięci, w tobie złoiy1 ~dzie!ę ca.~ego 
życia, nadzieję przysz~ości. Nie skaze~z 
na rozpacz tego, które.go jedlyną zb~odim~, 
te ciebie uwidbia! Musisz nazyw~c mn~e 
swoją, matką i up-0ważinić db pow1edzema 

Z Sremskieeo dOJLOszą „Gońcowi", że 
w szkole w Brodnicy mają zachddzić przy 
kre i smutne sceny. Przed 6 tygodniami 
mial tam Qbić młody naucziyciel p. Brett
schneider uczennicę czwartego oddziału 
9-letnią Józefe Jainkowską z SuJejewa! w, 
ten sposób. że dziew.czątkio skutkiem tego 
umarlo na zap.a!e:nie mózgu. CiaJo' dziecka 
PoChowano pomimo protestu ks. probq
szcza OaldyńskJego, który żądar przeprOl
wazelniat śledztwa. Matka śp. Józi Janko
wskiej wniosla skargę do prokuratora na 
nauczyciela, skutkiem której zwłoki od._ 
kQpano i dok10inano ich sekcyi, o wyniku 
której brak dotąd szczegóitów. 

O calem tern zajściu żadna, gtazeta ani 
slówkiem 1nde wspomniała. Donoszą, że 
nauczyciel p. Brettschneider 1nie r,o'zumic 
wcale po p-0lsku, dzieci zaiś w .szkole bro
dnickiej są polskie i nie rozumieją p:o nie
miecku·. Że zaś p. Brettsch!neicter jest bar
dzo „energiczny", więc stosumki panują o,
kropne. Dzieci z plarczem -0pK:>rwiadaią m
dzicom o surowych karach, ai rodzice żalą 
się ·Ogólnie bez skutecznie. 

Odczekać należy wyniku sekcyi zwłok 
śp. Jankl()wskiej. 

Bydg-oszcz. Sekretarz prokuratoryi 
Hans Bn rgwe.deil zastrzelil się. w swl()jem 
mieszka!1iu. Przyczyny samobójstwa nie
znane. 

Witkow-0. W Stefaµiowie utracila ży
cie P.atrz.akowrai. Przybiegla ona przypa. 
trywa1ć sii>ę bójae dWióch mężczyzt.n. Przy 
szamotaniu się jednemu z nich puścila naibi 
ta.i broń a str,zait tram PtaitrzaJ.mwą. 

Ze Siązką ez:vH Starej Polskło 
R.oździeii. Państwo pruskie zinowu I 

byto w \11iebezpieczeństwie, ai prz.ycz:yną 
tego byly trzy pocztówki sokolskie, sprze
dawane podczas tegoroczneg:o' z.lotu Soko
łów ślązkich w SzczakQIWeL Trzy takie 
pocztów,k'i, przedstawiające Sokola w mun 
durze i orla bialego~ znJalaztai ~olicya u I 
kolpoltern Richtera w. Roździeniu i oddala 
.prokurato·ryi, która wytoczyla proces. Sąd 
w BytQmiu uwal, że pocztówki te mogly~ 
by podburzyć ' ludność polską do gwaHów 
i nakazał skonfiskow.a\nie ich oraz znlisz
czenie l()doośnych płyt. 

J edn:akże plyty zniszczone nie będą } 
bid zinaidują się w Krnkowiie i tam O!We p(). 
cztówki dalej będą drukowane. 

Borsigwerk. We rkimis trz D rend.a 
zachorowa1 1na zapalenie pluc i 
w kilku dniach na tę zdrndz.iecką chono
bę zmar'l. Jeszcze leżal /nai maradh, gdy 
w tern zapadlar żona jego nai tę samą cho~ 
roibę. Zainim męża pochdwamo i ona z.mar 
la. Syn rniehosZ'czyków leży ciężk-0· chory 
w Berlinie. 

W Dziedzicach na Ślązku austryaic
kim piopełlniono okropną zbrodnię. Pe. 

memu syin°'wi, że zezwa.ilasz przyczynić. 
się d!o jego szczęścia i nazwisko Vendame 
zamienić •na tytul baronowej de Oarermes. 

Gabryela przycisn.ęla ręką serce, aiby 
powstrzymać bicie, które ją dusiro. 

Co mialai powiedzieć? 
Co mogla odp\01Wiedzieć? 
Wszak on.a sama ·błagaila Raula,, a;by 

inie wyjawia~ swej nliilości nikomu na świe 
cie. 

Wyznać- miloś'ć dla pana de Challins, 
bytdby ~o ściągnąć na siebie iniemawiść pa
ni de Garennes; wypędJzilaby ją może., tak 
jaik margrabina d'e Br~nes. 

Ale czyż podbbna: zaimilczeć? M'ilcze 
nie ściągnęłoby podlejrzeinie i otwbrzylo 
wolne pole do przypuszczeń. 

A jednak za iakąbądź cenę trzeba bylo 
wyjść z tak falszywego1 i prziykrego polo·
żenia. 

- Czekam, rzekła barooowa. 
- Oh ! palni, wyiąfonęla Oabryela, jak 

mi trudnl()I odpowied1:ieć jej. 
- Dla czegóż? 
Żądanie paini jest dla mnie zaszczy

tem, wielkim zaszczytem, nieoczekiwanym 
lecz ono mnie smuci męczy ... 

- fakto moja maJa:, czy filip mial·bY 
być tobie wstrętnym? 

-:- Wstrętnym!... Oh! nie. paini... wca
le nie... Ale pan filip należy do mofoej ro
dziny, a ia jestem córką prostych chłopów. 

- Ależ to nie może być przeszkodą ... 
Wsz.ak tylko co porozumiałyśmy się wy
born1ie w sprawie mezaliar.1sów.„ Wszak 
samai powiedzia-laś. że dwa kochaiiące siG 
serca nie powinny zwracać uwaigi na nie
równości towarzyskie, rodu i stanowiska. 

- Tak jiest, praw.da, powiedziałam 
to ... 

- Bowiedziałaś, ale nie myślisz talk? 
- Myślę tak zaiwsze... W tooryi nie 

ma nic sprawie·dliwszeg.o... Ale rzeczywi
stość przeraża mnie... Czyż dziecię niz-

wie:n robotnik został z ~owo.du jekiego'Ś 
matego przewinienia w.ydalooy z pracy, 
a nie wiedząc, gd2lie szukać innego zajęcia, 
postainowil zamordowaić calłą swĄ rodzinę, 
a 111a.reszcie siebie samego. w tym celu 
kupił sobie rewolwer i indż., a przyszedł· 
szy do dbmu, poprzerzyaial gardła 4 swym 
dzieciom i żonie, .ai n.a koniec strzelil sobie 
samemu z rewolweru w glowę. Trupa 
kobiety znaleziono w pP'stawie klęcz~cej, 
z zlOIW~1emi rękami. Zl czego wnioskować 
mdfoa, że biednai cliarai prosila swego <»
praiwcę, .ażeby jej darowal żyoie i nie pa'
pelniał tak strasznej zbnodni. 

Z innych dzielnic Polski 
Rocznica Chmielnicczyzny. Lwów 

przybrainy flagami odświętnie obchod'e:il 
w SPosób uro.czysty 250 rocz1t1icę obr0tny 
Lwowa podczas paimiętne~OI oblężenia 
przez kozaków i Moskali w r. 1655. Po na~ 
bożeństwach solennych zaproszeni gnście 
zebrali się po połndlniu '\V sa.li ratuszowej. 
Przybyło wielu pp'slów. Umczyst{)1ść roz.
poczęf,o „I:cho" odp.rywied)nimi śpiewrami;, 
poczem archiwaryusz miejski dr. CzołiOl
wski, wygliosil -0dJczyt historyczmy, świe ... 
tnie opracowany nai pddstawli.e opisów ów
czesnych kmnikarzy. 

Między publiczność rozdano broszur
k~ P. t.: ,~Obwna Lwowa 1655", !napisain(\ 
bard'z(l piękmc a źródłowo przez asysten
ta archiw1aryusz(ł\ p. fr. JaiwlOrskiego. Re ... 

· sztę 1egzcmplarzy tej br.oszurki w ilości 
IO OOO egzeJtnplarzy rozdamo dJzjedom 
szkól ludowych. 

Warszawa. A resztowano tu taj osla-
wioną sncy.a:lis tkę, żydówkę Esterę Go.Me. 

l(rakowska rada miejska a wypadki w Pol
sce pod Moskalem. 

Ostatnie posicdze111i.e Rady miasta, Kra
kmva ogr@niczylo się jedynie na manifesta
cyi nairodD1wej . Prez.yden.t dr. Leo ·otwarl
szy posiedzenie przemówił w następują
cych s~tOt\Vach: 

W tej części ziem polskich, w których 
nafctaiwniej tępionol JVYśl, sl°'wo i tra<lycyę 
nnro<lową, świt.w obecnie blada jutrzc111ka 
'\vo1rno:ści i swobód lmnstytucyjnych. 

Cześć i uzna1nie tym, którzy do uzy,
skamiaJ zapiO\\)iedzi lepszej dloli oj·czyzny się 
p rzyczy,n ili ! 

Z ITTaidzieią, że te zap()i\viedlzi i przyrze
.czeni.a się ziszczą, łączymy nadzieię, że 
nietyłko jednostka:, ale i :naród! czuć się 
tam zacz!rniie sobą. 

Rodakom rw.szym za ·kordbrnem ślemy 
z glębi serc braterskie życzemia, by w 
ciężkich próba•cih i przejściach, które ich 
cz.eka~ą, ai które już w ostatniej chwili za
powiedziane zostaly, zachorwali moc i 
spl()lkói męski, aby w zgodnem, patry-0ty
czinem, wspóldzialaniu wszystkich warstw 

:;:=. !2L2!i!! 

kiego pochodzenia: może: zna·łeźć miejsce 
'W szlacheckiej rodzinie 

- Niewątpliwie, ie2eli tai rodzma sama 
pierwsza występuje i nic75ego nie pragtnie 
więcef, jak ad.1dptować to dziecię. 

- Blagam panią, nie nalegaj. - Spr24-
wia-sz mi paini cierpienie ... 

- A więc ppwtarza~, filip jest tobie 
wstrętnym! 

- Mam d1a niego szczerą przyja.źń ... 
.Ale nie mog~ zostać jego ż.Qną. 

-- Dla czego? 
Oabryela zarumiimita się znowu. spu

ściła oczy i milczaiłai. 
- Milczysz! :iaiwo1a1łai pani de Garen ... 

nes. - Jest więc ·c<Yś, do czego nlie 1ośmie
lasz się przyz.nalć. P~międ.zy mo1m sy;nem 
a OOlbą jedna tYil~ai może być przeszkoda ... 
iJinq mil-Ość! Czyż nie jesteś wolną? Od 
d!atlaś już komu swioje serce'? 

Oa!bryela słabym glosem odpowiedzia 
łai: 

- Taki, paini... 
- Kochasz kog{)ś? 
- Z calych rncicll si-t, i jakk-0'1wiek 

przykrcmi stać się mogą dla mnie skutki 
mej odmowy, nie mo1gę jednakże przyjąć 
taik wielkiego zaszczytu , jakim jest wejście 
do mdzinY pani b.amn10wei..... Przebacz 
mi pani, wszak widzisz, że w tern są tylko 
.pozory niewictizięcmości.... . 

Bądź p~ni wyrozumiałą dla mnie, taką 
jakąś byla dotychczas i racz zatrzyma:ć 
mnie, przy sobie, jako najpiokomiejszą, naj 
bardziej o<ldainą, k-0chaiącą i najwdzię
czniejszą z tWioich podwladn:ych. 

Oabryela ostatnie slo'wai wymówiła.i z 
egzaltacyą. ' 

Pa111i de Garernnes, kometlyantka pie!
wszej wodY'I. udawalai zasmuconą, lecz nie 
zirytowamą i wziąwszy mfl()dą dziewcz.ynę 
w sW10ie objęcia, rzekła: 

- Uspokój się, mJ01a śliczinai!.„ Natu
ralnie nie myślę byqiajnmiei wzsta:mić si~ 

snolłecznyd1, przetrwali chwile o<l.mQt11 ·r 
powstali z niego jednością silni, odrocbrai, 
przejęci Jedynem uczuciem, godnea:a ta.
wsze i wszę-Ozie Polakai t. J. wiairc~ w 
prz.yszlość i posłannictwo na't'Odu. 

W tej nadzie'i utwierdza ;nas i 1a.iraz;em 
d1miq napełnia przeświadlczenie, że ~Y 
nasi za kordc1I1em nie ulegH zaraźli'WJ)lł 
hastom nienawiści rasowej lub reli~i. 
że nie skafali rąk swych czyinamł, które 
dzikPścią i barbarzyństw(Xm instynk:tóli 
bud'Zić muszą odrazę w sercu każde"o Po·~ 
laka i każdego chrześcianina. 

Kraków, to żywe serce Polski, ta! sł.i
wn.a ongi siedziba' naiiwiększych króló'\': 
naszych , to jasnem plomieniem bijące o
gnisko nauki i sztuki nardd101wej, śle bra
ciom za k<Hdo~nem wyraiz:y otuchyi, żyer;e; 
nia wytrwałości i nadzieii.' 

Sądzę - zakończ.yl prezydent - że 
odpowiem życzeni()lm Szarnownej Ra1d:r, ie
żeli w tej, tak waiżnej chwili zamkin<: Jl'O
siedlzcnie. ~· 

Rada wysluchata catc.g.o przembwie-
1nia stojąc, p1o skończeniu z.a.oś przyjlęla prze 
mówienie huc.znymi i długotrwalymi okla
skami, p0iczem zebrani zwolna: się rer:ea:li. 

www_ www --- aa_ 

Wiadomośd ze .świata. 
Hr. Witte pro!<.stuje! 

Petersburs1ka ajemtura tel. donosi., że 
jest upelnomo1cnio1na do oświadcz1enda:, że 
d10·0iiesienie gazety petersburskiej ,,Na.a 
Zizń" o przyjęciu deputacyi polskiej u, Wit. 
ieg10t jest fal.szywa. Pr.zyjęcia deputacyi 
polskiej nie było, a Witte przypisywa1J.1iyd1 
mu zda1ń ~ie powiedzial. -
Rząd prusko-niemiecki prostuje rówałeż ! 

Pólnrzędowa ,,Siidctieutsche Reic!ts
ko'rrespondenz'' oświa:dc.za, że pcttnie<lziy 
Berlinem a Petersburgiem nie po11ozumiamo 
się w niczem co do Pofaków w Rosyi. R01-
sya o.bchodzi się z Polakami tak~ jak iei 
inakazuie rosyjski Dnteres państwowy(??!) 
Do spraw p:o1skich w Rosyd nie rząd aie
miecki, lecz socyaliśc'i praigną się wmie· 
szać. Przeciw tym zapędom stworzoae 
]ednakowoż dostateczne zapory. 

Z JJ-OWIYżsZiego gł10isu pólurzędowei gi!
zety wy1nika w kiońcu, że jedln.ak\OwtOfŻ ist
nieje porozumienie pomiędzy Berlinem a 
Petersburgiem, a zresztą ogólnie wiado
mo, oo warte są plodobne półurzędowe ~ai
przeczenia. 

Nowy zamach w Konstantynopoh1. 
Zamach dynamitowy wy:kp'nano ..,, 

I(i01nstamtyn10ipolu na szefa tajnej policyi l'e
kim Pasze. Zamach nie udail się. PrZJ'Płl· 
szczają też. że zamach ów hyl ko1medn, 
by przywrócić f ehim Paszy utracone do 
pewnego stopniai laski sultanai. 

Komeuyą mialo' być rów/ruież zilri•-
gpą .L-3LEZ 

z tobą i chcę, ażebyś zawsze mnie k:och.rt. 
Zresztą niema nic straconego... Licz~, tt 
.czas WYjleczy cię z tej nnilości, która li• 
może być tak bairdzo poważną .... 

- Ach! pani, miłość ta, to moje zycie'! 
- przerwaJ'.a Oabryelai ... - jeżeliby tr7.dla 
jej się wyrzec... urrnarlaibym„. 

- Tak -się tor mówi! - rziekla bar<*
wa, uśmie'Cha1ąc się. - Dni uptY\V'.aiią, mt
~ość przechodzi, a, je<ltnak .nic to nie szto· 
dzi ll1al zc!Jrowie. Miłość t\Vloja przejdzie. 

- Nigdy! 
- Zludzenie osiemnastoletniej dziew-

czyny. . 
~ U mnie, pani, pewność ... 
- Koigoż więc ta:k Jrochasz, lub ~e 

ci się, że J«iichasz talk silnie? Mt~ 
człowieka z twej wioski zapewne? Bie
dnego tak jaik ty? 

-A choóby tak bybo, pa1rti, odwaga i 
praica wyrówmywają bogactwu ... 

· - No, dlalei, zwierz· mi swą tajemnic•· 
- Blagam pa.ni, aby zechciaJa nie P'Y· 

tać mnie o nic wi·ęcei... Pimimo uszarttlO· 
wania dla rozkaizów parni, po1mimp' zwy.kle· 
go mego posluszeństwa, odporwiedzieć nJe 
mogę. 

Barcn0iwa, iako kobieta doświad!czona 
- zmzumiata. że na teraz n.ie mdżna, było 
in.aistarwać dlużej i przemawiać zai filipem 
a1ni też upierać się przy otrzy.ma.niu zwie· 
rzenia Oabryeli. 

- Niech się · sta·nie twoja wola, moie 
dziecko! - rzekła, wydając gtębokie ,we
stchnienie. - Sercu trudno rozka1zyWac.-: 
Niech filip cierpi, ponieważ nie jest VI:~ 
mocy diaJć 1mu szczęście. - Nie będę . 
wić ci już an! słowa więcej o jego rniloścJ. 

- ,Ach! pani, przebacz mi, prze?ac:~ 
blagain oię ! - rzeklai Gabryela. _wyc~ag le 
jąc ręce dl{Y bamnowej. - Odyibys p~ll ~6" 
działa 1 co ja derpię z.asmucając p~iedą, : ta 
rą k-0cham z cakj ct:uszy, 'gdybyś 'Wł zia 



ti,zQłla z po'w.odu ostatµiieg·o zamachu n.l 
salta:na śledztwo i znalezienie ·b.o:rnb i dy
Jllilllitu. Sułtan otr21ymal pono pe\V'Ile do.
~dy. iż znalezione bomby i dynamit ZQ

stall w różnych miejscach zJożiony na noz
kd wyższych urz~drników, którym poru
~ śledztwo w sprawie owego z.arna„ „. 

Odrzucona rewlzya. 
Sąd Rzeszy w Lipsku od:rzudt rewi

zyc: zasądzonych w glośnym procesie gli -
-.ilcldm o rzekome należenie do tajnych 
~ków. 

Nowy .dyrektor kolonialny. 
„Nordd. Allg. Ztg." donosi, że dotych-

0-1.uowy dyrektor urzędu loo1onialne~o dr. 
~tabel otrzyma stanowiskd A_osła niemiec
~łoro za gratnicą. Ki ero:wnict\vo urzędu 
kolonialnego ma objąć książę :Ermest Iio
hen loh e-Langen bu rg. 

Solidarność żydowska. 
z Ameryki, Pramcyi, Anglii i wielu in

nycb pa.listw donoszą o pro~estaich żyd:ow
skid1 przeciw pogr-0m<Jwi żydów w R.o
sy'i. Wszędzie tworzą siQ komitety zaj
muj"lce się zbieraniem składek na rzecz żY,
dów w I-?osyii. Pieniądze pfyiną obficie. I3ain 
kierzy żydowscy dają po kilkadz.iesiąt ty-
i,cy marek. 
Rożdjestweński ministrem marynarki? 

Nieszczęśliwy wódz rosyjski w bitwie 
poo Cuszimą pO'\vraca do Rosy.i, znajduje 
si~ jeldmikowdż jeszcze na woda'ch wsch0t-
d]n.r-a:azya tycki eh. · 

"P,o'nicważ minister marynarki Birilew 
poda~ się do dymisyi, -0fiiarnwano - jak te
legrafują z Petersburga -· Roźdjestwcfl
sld.-.:mu tekę ministra ma~ynarki. 

Rozruchy we Władywostoku. 
uNO'\VJOje Wremia" potWlierd!za wiado

mość o krwawych walkach ulicz:nych we 
Wfadywiosto!ku. Miasta znst.ailo splądro
wane i µodpalone. W pierwszym dlndu za 
'bito 300 dsób. Do W~adyiwostoku według 
wiadomości z Szaingaju wysłano kilka ro
syjskich statków w-0jenrwch. 

O aapowiedzianem rozstrzelaniu maryna-
rzy w Kronsztadzie 

-pisze „Nowoje Wre:mia", że o takim za
miarze nie :ma moiwy, gdyż nie chodzi tu a 
bunt lecz tylko o wybry.ki i plądiiowania 
wy:k~nane po pijam.emu. - Doniesienie iJo 
wchodzi wic!JooeZlnie ze źródfai urzędowego 
i· ma na ;celu uspokojenie wizburronej lu'
«ności. 

W •. książę Cyryl o Wittem. 
Wspólpraoownik „Echa dJe .Paris" r10IZ

maiwia·l z bawiącym obecnie w Catn111!es w: 
b. Cyrylem, który mu powiedział, że oj
ciec jego w. ks. Włodzimierz podia.i! się dla 
tego·dkl dymisyi, ze stanowiska kome.ndain
ta ko'rpusu petersburskie.go, ponieważ car 
~kreślił w. ks. CyryLai z armii. Zdaniem 
w. ks. Cyryla ihr. Witte jest jedynym mę. 
paągz a.st. LSL--~~-- ___ .sz . . LE--~ &IL 

ja:k mi się serce kraje, miaifabyś pani dla 
m1:1ic wspókzucie. · 

Baroinowa po rnz drugi ścisnęła ml·otdą 
dziowczylflę w swoich obięciaJCh~ i złożyla 
na; jej czole judasmwski pocałunek. 

Poczem rzeklai: 
" - Nie gniewam sie na1 ciebie, tnlO'je 

'dziecię... Mój szacunek i przYW'iązanie w 
microm lnie ulegają zmiamie. Szanuję cie.
bie stokroć więcej jeszicze, gdiyż pomimo 
·wtoli mu<Szę h>Gł1d oddiać twej bezintereso
w:ności... No, skończmy już, moja naldrori:
SZlJ. weź książkę i prze'czytaj mi co1ool
wieik. 

Gabryela wzięla książkę do ręki, 01-

hrnrzyb ją na przerwanej wczoraj kartce 
i rozpaczęfu czytanie .. 

Pami de Oarennes slyszaJa tylko glos 
sw,ej lektorki. Wyraźnie nie z.dawa1ta so
bie s.prawy z żadnego frazesu, z żadnego 
słowa. 

Myśl jej zaprzątnięta byłia bezustanku 
PO'Pfzednią rdzmową z, OabryeJą. 

Gabrycla mlala jakąś mib0<ść w sercu. 
- Gabryela .admawiala zaślubić filipa .. „ 

Skutki tej milości i tej od!no0wy muszą 
być straszliwe. 

Ba,r.oinowa '\\'iedziala: dobrze, że jej syn 
nie Cl{)foie się przed' niczem '\V świecie, aby 
przeszkodzić legalnej spaichkoibierczyni hra
hiega de Va<lans wejść w posJadanie fortu
ny, którą pragnął zagarnąć. Od dawna li-
·zył na ten majątek; potrzeb01wnł go za 
ia:kąkolwiek cenę. 

I pa:ni de Garennes, pomimo zlej natu
ry, <lio gmntu ska2lomej dlus~y, nie mogld 
oprzeć się drżeniu, zastana0wiając się nai~ 
znacZieniem tych trzech stów: za jakąbądz. 
cenę! 

Dzie11 się skończył bez żadn:ych 1il1\nych 
w1xfarzeń. 

(Oiąg da1lszy nastąpi). 

żmn, zdolnym sprowadzić uspokojenie. Je
żeli w Rosyi sądzą, że Witte chce wstać 
prezydtmtem rosyjskiej rzeczyposp<)litej, 
to t\vierdzeniai ~e są przesadzone. lir. Wit~ 
te jest wprawdzie bardzo ambitnym, lecz 
także lojalnym slugą. cara. 

Demonstracya floty mocarstw przeciw 
Turcyi 

ma się odbyt 20 bm. Naczelnikiem ()Ołą,
cwnej floty mocarstw tnaJ być angielski 
admirał Charles Beresford. 

Strejk robotników we francuskich portach 
wojennych 

rozszerzył się jeszcze ·więcej, Rząd nie 
myśli je'Clnakowoż ustąpić zasłaniając si~ 
intere.sem 0 1brnny tnarodow1ej, 

Minister marynarki zwołał burmi
strzów portów wojennych do Paryża ce
lem narady nadl położetr1iem wytwo·rzonem 
przez strejk. 

Położenie na Węgrzech Zawsze niejasne. 
W ostatnich dniach z:n()\VU występują 

na widownię polityczną po,głoski, że mię-
1dzy koroną a przywódzc.ami koaJicyi z ~
minięciem gabinetu Pejcrw.aregO' toczą się 
rokoiwamia\, mające na celu zawnrcic k10m
p11omisu. 

Pogł·osce o bliskiej p0n0Wt11ej dymisyi 
barona fejer.\.varego ty;mczasem zaprze-
czono. 

Bochum. W czo raj Qdby t.o si~ posie
dzenie zarzą:in knapszaftu. Wypracowa
ny prz.ez knapszaft pla1n wydatków na rok 
1906 Z()Stał rzucony równi0:ścią głosów. 
Za przyjęciem głos:Jwali pr7edstaJwiciele 
kopalń. przeciw przedsta.:w\cicle robotni
ków. Według ustaw knrapszaitu nastąpi 
nad tą spra'\vą jeszcze jedno gtosmva1nie. 

. Bochum. Przy uzupelniających wy-
borach starszych knapszaftowych zwycię
żyil w Laar kandydat „ferbandu" a w Ster
krade „gewerkferninu". 

Bottrop. Także przy wybdrach diJ1 re ... 
prezentacyi kościelnej odnieśli P01lacy 
świetne zwyC'ięstWIO, w.ybierając wsziy
stkich 30 swoich karndydatów1. Slwwa im! 

Holsterhausen. Przy wyborarch ści
ślejszych do ra<ly gminnej otrzymali kan
dydaci polscy głosów 142 odn. 139, a cen
trowcy :?29 <*in. 230, a więc centr01wcy 
zwyciężyli. 

Langendreer. Pewieln Rodak Z!Ostal o
kaleczony w kopalni „Heinrich Gustaw". 
J!aktn1 go·rliwemu praicownikOfWi na.i ,-iiwie 
nairoodo:wej życzę mu r:ychtego powrotu do 
zdrowia. W. I(. 

Annen liczy 12391 mieszkańców. Ka
tolików jest 3483, ewangielików 8758, ży
dów 41, innych wyzna:ń 39. 

Elberfeld. Malarz Emil Bcckman!Tl 
spadł z rusztow.a;nia i zaibiil się. 

Hiillen. Przy wyborach dlo dozoru ko~ 
ścielmego wYbrani z.ostali ka1ndytdacli. nie111t
cy uz.yskaiwszy 200 głosów. Po,lacy odJ.. 
dali 120 glosów. 

Berlin. W parafii N. Mairyi Pa·nny, 
gdzie proboszczem jest znajny ze swej nie
chęci d!o Polaków ks. Je<ler., zwyciężyli 
Polacy przy wyborach rdl() dJOZoru ko'ściel
nego i do raicly parafial11Jei, przeprowadza
jąc do dienom 3 kandydatów i dl{) ra<ly pa,
rnfialnej 12. 

Berlin. Złączeni w śmierci. Bosie
dziciel Doberitz w Beyersdorf ztamal sobie 
nogę i mia1 być przewie:ziiony do kliniki w 
BerHnie celem operaicyi. W drodzre u.marl 
ied!nak mszon:y paraliżem. Odly furmanka 
l)O'wrócilia dd domu, zbliżyla się po7Jllstafa 
ż.o:na, nie przeczuwaiąc nic 2Jlego do woz~, 
lecz na widok zwlok męża również Z<J•sta~a 
ruszona paraliżem i zmarla po krótkim 
czasie. 

7 ---- -··- L - - ·---

Roz111aifości. 
Komunikacya z Rosyą. Przywrócono 

regularną komunika:cyę .na wszystkich koi.. 
lejach rowiskich, wyjątkiem linii Aleksan-1 

drow-0-\Varszawa, Kalisz-Wairszaw1ai, Gra
nica-Ząbkowice i Warszawa-Kowel. Na 
linii Uowo-Mlawai~Warszaw1a kursuje t~ 
czasem tylko jeden pociąg, który i0dcho~.z1 
z Howa, o godzinie 1 minut 43 Po pol~dm~. 
Przesyłka listów do R.osyi uskutecZ1ma się 
w ogólności tak samo jak przed r.o'zpioczę;· 
dem streików. Usta~o też używanie d~G 
gi morskiej do finla:ndyi; przesyłki do Fm
lamdyi uskuteczniają s!ę priiez ~etersburg. 
Tylko pe-cz.ta listowa. do gubermu war~~aw 
skiei i do Moskwy, nie mo'że odchodz1c !na 
drodze zwykłej. Do Warszawy rannai J)CY

czta z Berlina odchodzić będzie tym:zase.m 
prz.ez Prostki-Białystok a poczta WiecZ!Ot-

na :przez Ilowo-Mlawę. Do M.o'skwy od
d1ootić będą przesyłki przez Petersburg. 

Gazeta Maksyma Oorklest0. Dzienni
ki petersburskie donoszą, ii w chwilach ~ 
beonegp. przełomu w Petersburgu PoWSta.„ 
fa !nowa gazeta „Nowe życie", z głównym 
udziałem Maksyma Go'rkiego. Redakcya 
zorganizowała sie w ciągu dwóch dni. O 
tej gorączkowej organizacył QO<iaią nastę
pujące szczegóły: 

„W ciągu pól dnia• znaJeziono lokal 
przygodny i oa1wiązano uklady z drukar
nią. W pustym lokalu od razu zakipiala 
robota. Ustawiono stół i usadowi.ono przy 
nim parimę. To był kantor. Mebli znaleźć· 
bylo niep-odnbna z powodu zamknięcia ma
gazynów, więc pisano ina oknach stojąc w 
paltach, czapkach i kaloszach. Nazajutrz 
numer mógl już w.yjść. 

, . Ostatnie wi mosc1. 
Pe te r s b u r g. Urzędowo donoszą: 

Podczas rozruchów w l(ronsztadzie zabito 
18 osób, 8 zmarło wskutek odniesionych 
ran. Raniono 2 oficerów i 81 marynarzy 

, i osób cywilnych. spalono 5 domów, 6 mie
szkań oficerskich, 143 sldady i 9 winierń 
splądrowano. Wszystkich, .którzy się zbun
towali i plądrowali, aresztowano. Śle

dztwo toczy się energicznie. 

Pr a g a. Wykłady na tutejszej aka
demii rozpoczęto na nowo. 

Cherbourg. Tutejsi robotnicy ar
senałowi postanowili podjąć pracę. 

P a r y ż. Zanosi się na rychłe zakońr 
czenie strejku robotników arsena"lowych. 

Po z n a ń. Do „Dz. Pozn." depeszu
ją z Grudziądza: Posła l(ulerskiego are
sztowano i odprowadzono do więzienia, 

gdzie odsiedzieć musi 2 miesięczną karę, 
na którą skazany został jako wydawca 
„Gazety Grudziądzkiej" za rzekome prze
stępstwa. 

W a rs z a wa • W mieście panuje 
spokój: szkół, któ,re są otwarte, strzeże 
wojsko. 

M o s k w a. Zapanowat tu już spokói 
zupełny. Rada miejska przygotG>wuje obór 
nowego burmistrza. 

Tow. gimn. „Sokół" II w Oberhausen 
podaje do wiadomości wszystkim druhom 
gniazda naszego, iż urządzamy zabawę je. 
sienną, dmiai 19 listopada· na sali P. Webera. 
na którą zapraszamy wszystkie życzliwe 
nam Towarzystwa z Oberlhause1,t1 i i0'koli
cy. Zabawa będzie zamknięta. Początek 
zialbawy o godz. 4 po pol. Czotem ! 

Wydział. (3,) 

Tow. św. Michała w Reckl.-Siid ~Bruch} 
do\TIJOsi swym czfonkam, iż miesięczne ze
branie o&będzie sil! w niedzielę, dnia 19 li
stopada o gio:dz .• 012 przed poludnie:m,, w 
przodkowej sali. Poniewiaż przyjdą ważne 
sprawy piod obrady, jest więc pożądanem, 
a,ż.eby wszyscy czlonkmvie się stawili. 

Zarząd. 
Uwaga: Zebrajnie zarządu o zwy-

kłym czasie. Zarazem zapraszam cho•rą
żych cd pierwszei chorągwi na zebrainie 
zarządu. Stan. Tomczak, przew. (1) 

Towarz. św. Wawrzyńca w Elberfeld~e. 
Domsi się sza:n.. cz.Ionkom i Rodakom 

w ElberfeJdzie i ()kolicy, iż w niedzielę. 
dnia 19 listopada urządzamy jesienną zaba
wę polączoną z teatrem i tańcem na sali 
p. Kappesa, &chstr. nr. 26. O jak pajli
cziniejszy udział w zabawie uprasza: się. 

... Zarząd. (2) 
-----
EI ber fe Id. 

Polskie nab.oief1stwo \\r k-0,~ciele Ś\.C 

Wawrzyf1ca (St. L:rnrcn.tiuskirche) °'godz. 
3% po pol. W sobotG wiecwrcm i w nie1-
dzielę sp·osobność ,c!Jo polskiej spowiedzi 
św. (2) 

Towarz. św. Macieja w Holsterhausen 
donosi szati. czlonko,rn. iż w niedzielę dnia 
19 listopada pd m::i~. () go<lz. 2 bierzemy tt,
dział w rocznicy Tow. św. Sta1nisfawa Wi 
Hernc. Członkowie winni się stawić w 
czapkach i ()zna,kach towarzyskich. O 
jak nailiczniejszy udzial uprasza ( 1) 

Zarząd. 

CHÓR KOSCTELNY W RRUCHU. 
Lekcy-e śo!ewu odbywaJa sle co n'.edziele 

i święto o 2octz. 1 O przed poł. O I cz.ny udział 
uprasza się. (3) 

CZOŁEM! 
Towarzystwo 1Imn. „Sokół'' w G~ 

ddoosi swym druhom, iż zebranie oobędzie 
się dnia 19 listo'pada zaraz po wiełkiem 111«
bozeństwie. l(omplet druhów ~daay. 
Rodaków przychylnych „Sokołowi", a ruij
bardziei młodzież IIl3i to zebranie się zapra-
sza. Crołem! Wydział. (0 

Czołem! Marten! Czole•! 
Towarzystwo gimn. „Sokół" w Ma~łelt 

obchodzd dnia 19 listlOpada: drugą roczni~ 
swego istnienia na sali p. Kortmain~.a, przy 
Bochumskiej ulicy. Początek o gtOdz. ~-4 
po pot. Zabawa odbędzie się otwarta:, na 
którą się zaprasza. Cwlcm ! (1) 

Wydział. 

Towarzystwo św. Barbary w Anne• 
urządza dn.ia 19 listopada: s :\'t>ją jesielllłłł 
zabawę połącz.o111a z tańcem. Zaba :va je. t 
zamknięta. Muzyka polska. Zabawa od
będzie 5ię na sali p. Iiolscher. Wittenerstr. 
21. Początek o g<J<lz. Jl;;5. O jak rnailicz-
niejszy udział uprasza. Zarząd. (1 

l(oło śpiewu „Sława" w Bulmke 
daje do wiadoQmości wszystkim J{pdaik(}m 
w Bulmke i ca.lei okolicy, i wszystkilll 
bratnim K-0lom śpiewu, iż nasze Kolo śpie
wu ,,Slawa" urządza pierwszą zamlmię~ 
zabawę w niedzielę, dnia 19 listopada br. 
Początek o godz. 4 P-O ~()L Prosimy szan. 
R-0daków i Koła śpiewu, aby nas {)ldwie
dzić raczyły. (2) 

Józef Nowicki, sekr. 

Koło śpiewu „Słowik" w Buer 
daje do wia<lQlrności, iż w nie<lzielę, djnia 
19 łistopada odbędzie się śpiew ~ zebr.amie. 
Uprasza się Rodaków, aby licznie prz:y;
b,yli. Zarząd. (l) 

Koło śpiewu „Sobieski" w Hertea . 
dionosi swym czllonk<>m oraz .Rodak<>m ~r 
lierte:n i okolicy, iż przy.szk zebr.anie od
będzie się w niedzielę dnia 19 bm. o godz. 
4 po pp'ff ., na które jak najuprzcjmi~i za
prasza Zarząd. ( 1) 

Baczność Freisenbruch ! 
Tmv. św. Antoniego w Prcisenbmchn 

doinr0·si swym członkom i wszystkim R\Ol
dakom w Prcisenbruchu, iż mamy sPoSIQ!
bniość do spowiedzi św. o<l soboty południa 
aż doi poniedzi.a~ku południa, td iest od! 18 
aż do 20 listopada. Prosimy RodakóWI i 
Rodaczki, aby z sposobności tej jak uai
więcej skorzystali. Zarząd. (I) 

Tow. §w. Andrzeja w O~r„Marxlołi 
podaje swym cz~qnkon1 dio wia<looroścł, iż 
w niedzielę 19 listopada będzie Tow. św. 
Andrzeja przystęPować wspólnie do Komu·
nii św~ po'd sztandarem. Cz~onk-0wie win
ni się stawiić do lokalu posiedzeń pUlnktua.ł
nie o godz. 8 ran:o. Do K()imunii św. przy
stępujemy o godz. 09. Sposobność do 
spp'wiedzi św. będzie w piątak w sobot~ 
i w poniedziałek. Także przybędzie poł
skJ ksiądz. Uprasza się więc wszystkiclt 
Rodaków z Ober-iMarxlJołn, aby się licznie 
zgromadzili. Zarząd. (l) 

Uwaga: Chorąży i asystenci wi)nnł 
się stawić dio lckalu posiedzeń o godz.. 08 
rano. St. Rowiński, p.rzew. 

Towarz. św. Antoniego w ReckJ.-Siid 
podaje swym członkom <!01 wiadomości. 
iż w niedzielę dnia 19 listopadai bierzemy 
udział w rocznicy Towarzystwa św. Sta
nislawa w ttcme. Uprasza się zatem 
czlonków, aby się licznie zgromadzili, 
gdyż o g-odz. 2 wvmarsz z lokalu posie
dzeń. J. Maćkowiak, sekr. (1) 

Cześć pieśni! 

l(oło śpiewu ,,Dzwon" w Essen 
urządza w niedzielę dnia.i 19 listopada na 
wielkiej sali p. Majstra (Alfredushaus) wiel
ki koncert połączony; z przedstawieniem 
teatralnem. 

Program: O godz. 5 koncert p. M. 
LawickiegK>1 z Bruchu. Spiewy chórowe. 
Przedstawienie p. t.: „Stryj przyj ech al" 1 

komedya w I akcie, napisal Wł. hr. Kmie
brodzki. Po przedstawieniu zabawa z tań„ 
cami. 

Uwaga: Szan. R:o'dakorn JJ'{}zwalam_ 
sobie zwrócić uwagę na koncert \vykona
ny tylko przez wyborowe sily z wspóf
udzialem chórów wykonanych przez l(oło. 

Sztuka teatralna mieści w sobie wiele 
humorystycz111ych scen i daje widzowi 
sposo'bność do spędzeniai kilku wesofych 
chwil. Licząc na jak największe JJ()parcie 
kreślimy się basfom Cześć pieśni! 
(3) Zarząd. 

Uwaga: Dla dzieci szkolnych wstięp 
na sale: zakazany. 



•.••• „. t••·~~ • • Jlaez*•*' •••••T • 
w Habingborst i tkolicy t : 

DHoSzQ szanownej :Pablicz- • „ aoaci, iż otworzyłem • 

: intfires rzeźnieki • 
• w Habinghont, ul Biilewa 7. • 
• Staranielll mojem będzie, &• • 

• ~1 rzotela~ pracę rodaków Eade- • 
• welie . . z wysokim szacunkiem. • 

• Janua..., Paul, • 
• rzeźnik polski. (96) • 

·······~~· •..• 
Polskie biuro prawne 

Et-ldstr. 12 Marxloh, 1"el.t '*'" .1 ~ 

n. Ślischka, 
spilrnje :tkart,i, p•dania. n~kl&aacye, 

+obro•ę w Sf1ta\1JlCI'\ !uyaiaalnyt.t . i 

•tlziela ii formac1j w&r1~lkiełl. (6~) 

WANNf! WANN~! 

Szanownej publiczności donoszę. li JMJ' 
'41iliejszych wysokich cenach miesa mam H· 
·-...e ceny naitańsze a towar wybonw: 

Wlepszowłaa funt po 80 i 85 fea., 
W olowlna f u.nt oo 70 łenn6w. 
l:lelbasa· lunt pg SO feon<nr. 
Watreblanka funt Po 60 lenHów. 
Kiszka z lcaazy funt po 30 feaye;ów. 

Zakupującym we wiekszei ił~ci na w~ 
Ja łub chrzciny udz,ielam odpowaednie"o f'aba.łll. 

Proszę szaoowną, i życzliwą mi pubU~ 
MO~ć i nadal o poparcie. SwQj do 1w~•, 19 
it:sł nasze haslo i nasza jedyna broń! 

Donosz~. iż zabijam wiepsze dla ·prywa-
11ych i przywoże moią furmankll. Za cal• f•
iyge biorc: tylko 2,50 mr. Dla pcywatgyclt •
Wiiam tylko w środe i czwartek. 

Prosze o latSkawe poparcie! 

Jakób ·Hausa, rzeźnik, 

W a a • e, ulica Kairola •· ł. 

~-~ .~~~~~W:~ttt!1ł:. Jfi~~ 

~ Baczność! Swój do swego! łj 
~ Szanownym Rodakom w Bruchu ~ 
~ i okolicy polecam moją ~ 

; . furmankę I 
ift do prz„p1 owadzkł i t. d. W 
tł! po jak najtańszych ~cena~h i pro· ~ 
~ szę Szanown~ch Rodakow o ła- ~ 
jl skawe poparcie. ~ 

Jłi Marcel .Walkowiak, ~ 
~ Bruch, Konig-Ludwig ul. 19.(120) m 
łłHti~ttH~~*tlHtHTH~ ~~~ ~ 

Szanownym Rodac,r,k1 m i ł:fodakom 
1. \ .JJr11 chu upr.zejmie donoszę, iż mój 

skład bielizny 
I towarów krótlliolt 

••e•a:eneeec•9 
• Baczn•'6 lłellacy I 
I - .„ ••.. 7 ......... • ..... _ ..„.,.., Marx le la, •••r•ar:d •Il • 

t w •••• „.. a 

I DHtarcza• kucem• aa ._daaie W 
••ltre liartefte e 

• •a pnedlo" ni• przez m•t· De•! tiw~T • 
· rntelaa waia. 'l'aai• ceay. Z.uitet•kVJł • 

W Ha111IHtPR ieUferetr. 6. 
• U"asa Prns.tt tylk• •wdae u,,.._ 

• n lto runi 1114.se •bc7 apraedaft'aj4, 19 • 
r ••. łuif'I jale ja. & • t7lkn •• fua~w, • 

• ale • ••ie jeeł BA"WIH 10ł fantłw w e m ech. Xrtślt 1io • ... acualtiem. (g9) \li 
• . P•weł Wujciak. I 
·-·--·-····· 

PLUSZE Z MEBLI czyści i po rozpruciu 
farbuje oraz w piękne wzory wyciska. f AR· 
BIERNIA GALLUSCHl(E, PRALNIA W BO· 
CHUM. Tel. nr. 911. 

rille: Hołstede, Hetnerstr. 25'"; ~ 
Ba·hnhofstr nr. 32, 73, 134; fłckel, RłłilKil&U· 
sen. Unden, Hattłn~c11. Lani:eudreer, lV*-, 
Anoen, Werne, Uitgendortmund, Martet1 '8· 
skop, W atteIJMCheid, Ka•en. Ber.ł•u.ad. 

•••••••:·•····· ~ 
: Tqlko własnej robotq. : 
·• Paletot.y od 15 do 50 mr. ·• 

• ~brania od 14 do 55 mr. • 

• Zakiety od ~.so do 21 mr. • 
_. w U br a n i• dl• c h I op ców i pa Ie tot y • „ nie-doi•ignienie wielkim wyborze od 2/•0 111r. do najwi~ ·ej 

• 
1 

eleganckich. 

1 

• . 

• SC i1Ue etałe. n aj ta l'ł sz e ce n Y• • 

" Firma . 

••. Gebriider B·. EIN,:. 
Oberhausen, 

• al~ ftarktstr. Mr. 4.6 ohok. apteki lfl.ria.rkt.-:Ap•thet e. (łt) • 

••••••••:••••••• Pomocmka· 
krawieckiego 

na duże sztuki, p1 trze-
buje zaraz (118) 

L. fl't1naler . 
Wannf',Bahnh •·f~tr 123. 

Szukam polak iej 

służątej · 
od 113 do 18 lat lioz~cej. 
Podrół zwraeam. (126) 
lht.l. Dormtal8ki, 
polska drngerya, Bruk-
lansen, Kai · erstr. 67. 

Potrzecuje od zaru!'4 

1- A. \Vojczyóski, -
w Gelsenłitr~hen 

ul Karola 7. Karlstr. 7, 

poleca Ssan. Rodakom na obcsyinie ew6j 

warsztat krawleck[ 
Zarazem donoszę upr.zejmie, 

iż wszelkie 

Baczność wanne! dliewczynę ~ 
Polecam sie Szan. Rodakom każdego czasu • na 1te.zon je8łenno-zimew7 

do z w ożeni a węgli z kopalni do domu, oraz li do dziect, 
służą furmanką w prz.eprowa<lzkach. Proszę 11 dobrej familii. 
Szanowną Publiczność o poparcie mojego in- UWAGA: J{t;., pragnie 1uiei ubra-
teresu, który się znajduje w W a n n e, przy ulli- ROMAN PAUL, 11;· 
cy Stóckstr nr. 13a. nie palto 1td. niech na.pli-11e mi na karcie. ~~l 

IGNACY JASZKIEWICZ. (119) Herne, ( I>) a pr1yb~. io z próbami vvzU.t miar9. (73) Ml 
Kwity na węgle odbierają w skladach pol- _u_l._N_o_w_a_N_e_ue_tr_r>o_·.______________ m 

skich pp, .Józ. Danielaka, u lg. Jankowskiego 1i ~, ~~~UO~ 
Jakóba Grześkowiaka w Wanne. . , O 

rr;;iiPot;kii I Kalendarze 4 poleca (121) J' „ 

n:ides.zły. 

na rok 1906. 
~-~ po nastęou1· S\eyeh cenach L Maryańsk.i fi ~ ~ z ·Mikołowa. Cena. 60 fenygó ""' 
'§ 11-t r . z• prz.es ełk4 7 o f eu •. 

I Prof. Mirker 3,50 m. ł Katolik lit ~ lM ~ ~ z Bytomia. Cena 50 fenygów, 
z przesełkfł 60 fen. 

ł Żółte Róże 4~00 m. • g Świętej Rodzinv • z :V1kofowa .. Cena 50 fenygów, 

ł Gzerwone 4.50 m ł n . . . zprzesełką 60 ten. 

ł M h 150 " ~ Kalendarz KatohckI z , Vik:l~~:;s.~~=a.3~ 5,::~ygów, arc ew ~ m. Er ~ 
przeniosłem z ulicy Maryań8kiej na ulicę c= ł~ Pieniądze najlepiej nadesłać napr.r:ód przekazem poc.Lihwym, 
I3ochu•ską nr. 37. (na1 r.7.f'Ciw Grulbaskiej J Ch d • " k • ~ k ' d · k · · ' · Pł · k 
ulicy. D.zic:Jrnjąc wszystkim Wiarusom, __ U ZJDS · 1 . na torego o cm u można wyp1sac zamowienia. a.ci eię .u. pr~e ·az 
Hórzy dotyrhczas rn "' j intere::; poparli, JJ. • '..J . ~ aź do 5 marek tylko 10 fen. Na życzenie wysełamy też Kaleada11.za do 
proszę zarazem o d :1lszą pamięć. (125) ~ w Barendot•f, ul Scbulstr 14. Ir Polski, dla żony, ro<lzi· ·ów itd. 

Jan Mck ... łaj·c~ak. F~ .. " ~vhiTiiims.' . - ~~~"'-.V,c,;m l~ Zamówienia i pieniądze przesełac tylko pod adresem: ,..,c y - ~1!~~11,llJ~illl il~' „.1~11 lll ii~il ll ą' 

----:--------"------- · „Wiarus Polski·', Bochum. - ~t 1111111111 ·. 'llllll I l i 111111! H 
- F k 11 

" = • abry a parasou \aJ 1~ernt • 
lflll firmy -„ 1JI. Dalm- I 1'tm •• J Ut. 8abn· 
- hofstr. 24. „ a n . ·u. n „ Ił" bof!i~r ~. . -„ Hprzeciw Reichshallen obo i. goicińo& -

I '1'0atł • -
- Tt1Jefonu nr. 903. • -
- kupuje si~ 
- parasole najlepiej i najtaniej w najw"ię~ szym wybm•ze. -
- Własn:t fabrykat. -

- Największy wybór k•peluszy -
-- ~ 1ylkn najlepsze · ii rajoV1'e i zagraoiczne fahr ·kat. . ·~I -
- •apkł, k.-awaty, bielizna i t, d. po na,Jtanszych cenach -

- WflllzeUi e rep ... 1•a,„ł~ e -
- i powlekanie parasoli na życzenie natychmi;i.~t we własnym -

warsztacie. -
- Polska nt14łułl'a~ Poł„łrn n8łnir ~• I -

= 

Nadk> polecamy we wielkim wybórze: · ~ 

książki do naboż~ństwa . e lti~entar z~, dzieje narodu ~ 
polskiego, piękne powieś~i i historye, . fÓŻile śpiewnikJ. , CODO> 

kościelne i świeckie słowniki polsko-niemieckie, róiań· 
ce, szkaplerze, wiązarki chrze~tne, papier do pisania 
papier lis towy z polskimi wierszykami, piór.1, atm· Q 
ment. powinszowan a, karty z widokafili i wszelkie "'-

arty~u~„~::~:~:~kie. . l1 
Ksiegarnia ,, Wiarusa Polskiego'· 

wB ehnllł" 
17 ul. Maltbeserstr 1 7. 

11iedaleko kościołów Klaizłornego i św. Jó.Eefa. . 

__ ,.<nb_l· „ ~=M5 fi' ~~E 
---

la (.HUK, uu.l.;.d 1 reuu1.yc OQ oow1t:dz11unv A o • o'' 1 H r • 1 • 1; 1 w t:Sucaum. - N.a ltlu<ltm 1 czcwvku rn w va1 wrr ctwa „ W LI rusa PoJ!kJeRo" w tlo~n'f.1ra . 
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'C~nne pismo ludowe dla Polak6w oa obczytnle, poświęcone tiwiaeie oraz sprawom ~odowym. politycznym i zarobkowN"lłl. 

~kodd codzinoie z W'Ył•tkiem dlłł połwłąteczuycb 
~ata kwartalna u poczcie t a listowych wYDOsł 
f9lk. 50 łea.. a z odnoueniom do domu 1 mr. 92 fen. 
.• Wl1.rus Polski" zapisany Jest w cenniku po-cztowyru 

I 111, 1121 za llarc I 8Jczyz111 
Za inseraty pJaci sie za mielsce rzadka drobneio dJ.aka 
ogłoszenia zamieuczone przed inseratami «> fen. Kt:t 
czesto Oilasza, otrzyma rabat - Usty do „Wiar11 
Polskiego" należy frankować i oodać w nich doklał 

llOd znakiem „t. p<Nłiscla" u. 128. ny Ml.rea pi~eego. ~kopW>w „lt nle zwraca. 

Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje się w Bochum, przy ulicy Malłhełleretrasea. - Adres: „Wiarus Polski", Boeb.uni. - Telefonu n1" 1414. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 

••wt4, czyta~ I ~ P• pełsku ! Nie test 

poJa)dem, kte potomstwu swemu zuiem

ud 9'ę ,ozwol. 
2LZ2-------ZE 

Z wypadków d•la. 

We Warszawie aresztowano kilku przy. 
wódzców ruchu narodoweco. 

Aresz.t()rwano w ich mieszkaJniach na 
r~ jen e rnl.-gu bernatom warszaw skier 
go Wlłaściciela ziemskiego Wladyslaiw4l 
ar. Tyszkiewicza,, redakoora: Stanisław.a 
Ubickiega, kupca i przmysfo1wcai Edwar
da Janzena. 

Pi0i d:oikonanej rewizyi transp.o-rtowl?\110 
ie.i Jroleją petersburską do Archangielsika. 
Arcs:ztorwaoo także zna1J1ego pisarza nasze. 
IO! Sieroszewskiego. i wfaścicie!a. domu 
Mlabymiliana Luksamburga. 

Z Warszawy donoszą o dalszych prześla
dowaniach. 

Na 11nkaz jenerała gubernato'ra zawi0 
szo.n.e 1„.ostalo wyclJawJJ.ictwlO „Goilca" oraz 
il1lll·eł liberaJnej gaz~ty rosyjskiej. Do War. 
szruwy przyby;t nowy regiment kozakÓ\\~ . 

Nowy strejk jenerainy rozpoczął się w 
Petersburgu. 

Uahwały centralnego k1omitetu strej
Joo;wego żącLającej i~ozpO'częciai pono'wITTego 
strejkn politycznego ustu.chała wieika 
część koilejarzy, pra1w1ie wszyscy robotni
cy fabryczni·. drukarze, ze.cerzy, jako też 

. robotnicy niektórych zakładów elektrycz„ 
11ych. W czwartek rnno \\'YSZly tylkcJ 
izieniniki urzęd!o.we. W przedmieścia1ch 
PoZiabijan,:::i. deskami dirzwi s1kladmve i okna 
wystawne. 

P-Ofożenie na Bałkanie zaostrza się. 

Sultan w nstaifnich d!ni8Jch ponlownie 
·<idmówil przyjęcia 'rów11oczesne:gie:>' .amba,· 
sa<lorów wszystkich mooarstw. 

O~tate:czne warunki, które Turcya ma 
f.'rzyjąć pod i;roźbą demonstracyi flo'ty, 
Prz.edfożono sułtanowi w środę wieczo
rem. 

We wilajecie monastyrskim !napadła 
h~nda grecka bułgarskie towarzystwo we
seb1e; 13 osób zabito, 8 ranion\O'. 

Z lłębi Rosyi donoszą o nowych rozru. 
chach. 

Petersburska ai. tel. don~si: ·We wsi 
Matino\vka w obw~<lzie sK>rbolskim p!ądru 

· iącai band.a \Vpędzila bydf o do kościola. 
Włościa1nic -01burzeni z.aibili na placu ko
ścielnym 42 członków owej bandy. Z Ką- . 
zania na.desz.la wiadomość, że niias.t101 od 
dni 16-tu jest bez gaizct wskutek strejku. 
Z I<:ierzcm{)wa w gubernii tamho'wskiej ·da
ao~zą, że chlopi plądrują i palą winski. 
Zn1szcz():n'() 25 d1::i:men p:if1stv.~01Wych. 

~rz chiński zarnier7.a odwiedzić dwory 
europejskie. 

Posel chiński w Paryżu Suengpawki 
ZOstal r>owo'łany <lo Pe.kinu, by zdal spra
l'Dzdanie: jakie przyjęcie czeka,foby cesa
rza Cqin ina dworach europejskich. Ce
s~rzawą„wdowa obecnie nie sprzeciwia 
się iuż zamiarowi cesarza. 
~ 

- ------· - -------~-' 

Proces ł(oła śpiewu ,,fiolek" w Bruchu. 
. Bruch. W lutym rCAku zeszJego urzą

~tło J<oło śpiewu „fiolek" w Bruchu za
sr~·~~ _w zaimkn!ętmn kót.ku. Polic~a przy 
~r '"' .:.2.rz:idoy;1 .:1and2.ty karne , twierdząc 

że brały udział w zabawie także osoby nic 
zaprosume. Towarzystwo odwo~alo sic; 
do sądu. Sąd! ławniczy maindarty potwier
dizil. NatomiaJSt sąd ziemiański W' Bochum 
w ubiegły czwartek UWlOlrnl oskarżQOy.Oh 
oo winy i kairy, gdiyż pow.olani świaidko
wie inie mogli 1nic na niekorzyść zeznać. 

Splewak. 

Wiec w Stoppenberg. 
W ubiegłą nied.Zielę odbył się wiec 

..Ziednoczenfa za w.ooowego polskiego" w 
Stoppcnhergu. Wiecowi prze\.\'Udniczyt diJ. 
Kaźmierczak. Druh Trzebniak z Liitgen
dortmµnd referował o n.ow.em prawie gór
JJi~zem, o wydziałach robotniczych, wyja .. 
śmal wszystkie stosunki robotnicze, oraz 
„Zjednoczenia zaw. pol." ku zaidowi0leuiu 
dbecnych. Mówca wzyrwał zebranych do 
wytrw.ałeJ agitacyi na. rz.ecz ,,Zje.~. z.a;w. 
po1t.", M:eby i tutaj w Stoppenbergu roda
cy ocucili sie z letargn i wspólnie sprawy 
robotniczej bronili, a lepsze stosunki nasta
ną. W Stoppe.nbcrgu Zinaj<luje się jeszcze 
wielka liczba nasz:y1ch braci, którzy choi. 
dzą po nrnnOiwrach, lub po niemieckich 
„ferban<ladh" się tułają, Tak da.Jej być nie 
Powinno, bo· jeżeli mamy wJa1Sll1ą orgraniza 
cyę, to też jest naszym ś·więtym obowiąz
kiem do niej \należeć .. Druh Trzcbniak je .. 
szcze raz zabrał gł-Os w tej spra:wie i za
chęcał zebranych dn wytrwakj piacy"'. 
Mężami zaufania są: Michall: Kaźmierczak, 
Jan .Chmielarz i Paweł Tyczeński, wszy, 
scy przy ulicy Fclqstr. Druh. 

Wiec w Steele 
odbył się dnia 12 bm . .a zwalany z.ostat 
Ptzez „Związek Polaków". Wiec zagaił p. 
A. K-0czo·rowski a przeWJOdniczyl mu p. J. 
Misiórny, protokół zaś pisal p. Mocek. Pier 
.wszy zabrał glos p. J. Misióriny, który 
przeczytawszy ustawy , ,Związku Polaków 
w Niemczech" d-o·ctawał rodakom otuchy i 
zachęcał ido zapisywania się 1na1 cztrnnków. 
P. W. Ratajczak z Steele mówit o opie::e 
duchbwnej. P. Merczyl1ski z Essen wska~ 
zat na istniejące na obczyźnie orga.nizacye 
Polaków i zachęca/, aby się lączano tyl
ko pomiędzy W·bą w związkach, a ina do
wód, że w Indzie po1skim tkwi wielka siła 
wskazał mó\vca na ostatnie zwycięst\VI() 
naszych Rodakó''-" na Górnym Slązku przy 
wyhoirach. P. A. Mlaichr.zak zachęcał wie 
cmvników, aby się bardziej ćwiczyli w 
czytaniu i pisaniu polskiem, aiby po polsku 
więcej czytywali książek i gazet, przez c8 
łatwy sposób każdy sam się może kształ
cić. Wiec z;aanktnięto pieśnią "Kto się w 
opiekę". P. Mocek, sekr. wicca 

Zwycięstwo Polaków w Wetter przy WY· 
borach kościelnych. 

Wetter. W środę ubkglą odbyly się 
tu wybory do dozoru i reprezentacyi k101-
ścieJnd. Zwyciężyta \\~spólna lista Pola
ków i niemców, przeciw liście niemców. 
Z Polaków zostali wybrani dlo do'zoru: p. 
W.alen.ty Matuszczak, do reprezem.tacyi: 
pp. Pa1wcl Janas, Michał Szufla, Piotr Kró
lak i Miclrnl Sliwka. 

Wiec ,,z. Z. P." w Ewing 
od'byl się w miodizielę, 12 bm. przy bardz<J 
licznym udziale na sali p, Klodt. Wiec za. 
gaJl druh K1lu·czy11ski i udzielil glosu dh. 
Janowi Slaninie z łiorsthausen. Mówca 
omawi.al no\\"le pra\Vl8' górnicz.e i wydzialYi 
robotnicze. Dh. A!ndrze.i Pietrzak z Linden 
horst omawiaJ sprawy wyborów do wy
działów robotniczy.eh, wykazując jak to się 
magnaci kopalniami z górnikami obchodzą. 
R,.olbotnlcY wszelkich zawodów swą dolę 
polepsz% inrogą, tylko przez silną organiza 
cy~. jaką jest „ZiedITT.oczenie zawo<low.e 
polskie". Przemawiali jeszcze druhowie 
Wcchterowicz, Dydlzyński i Kiszka. 

Mężem zaufa111iai został obrrun.y dh. St. 
Janiszewskd z Ewing, Wilhełmstr. 3, .na uli 
ce Lindenhorsterstr., Densen i Ho11lhausen. 
Wy'bór kan<lydlatów do wy<lizia,iłów robo·„ 
t!Iliczych pofooono męrom zaufania, więc w 
tej sprawie odbędą męZiowie zaufania kon
fere.ncyę. W sprawie podwyższ.enia skłai
dek ttniesięicznych, u.chwafili druhowie ie
dinidgłośnie aiby placić tygp<lnio\v!O 30 fen., 
o.ra2 aby nasz organ „Zjednoczenie" oo ty;. 
dzień wychodził. Wiec zamknięto słowa
mi: „Szczęść Boże!" Wiecownlk. 

Wiec „Z. Z. P." w Kastropie. 
W Kastm'pie adibył się w'jec „ZjedlnQ

czeniai za'Wl<Ydowegio polskiego" w sprawie 
mężów1 zaufajnia dla kopa.lni „Erin". Wiec 
zaigail druh delegat Orz,esiek i ornówil 
spraiwę wy'boró,,n do wydziałów robotni
czych na kopalni „Erin", zachęcając do p.d 
stawienia własnych kandydatów. W teJ 
sprawie przemawiali dh. dh. Ant. W alko·
wiak, i Ja:n l(owalczyk. Następnie prze
mawiali drwhowic Kaź. An.toniewicz i Zmu 
dzińs.ki o sprawach robotniczych. Deleg1t 
Grzesiek zapytał, czy czfonkowic S'Jibie ży 
czą, aby składki mieisęcznc podv.nyższyć ) 
na c-o' się druhowie jednogłośnie z.godzili. 

Jeden z wiecowników. 

Wiec w Kourl 
odby1ł siię ·W niedzielę, dnia 12 lisbo·pada. 

· Przewi0'd:niczyl wiecowi P. Pr. Jany. Na 
rozpoczęcie zaśpiewano pieśń „l(to. się w 

·opiekę". Na sekretarza z.ostał powołany 
p. Kazimierz Bzyl. Prz.ewodiniczący udzie 
lił głosu p. Ja.n10iwi Jensz z Ewing, który 
mial· wyklad .o ,,Związku Polaków", o
ra:z o staraniach naszych o lepszą opiek~ 
duchowną. Wiec zakończoioo pieśnią „Ser 
deczna Matk·o" i pochwalelniem Pana Bo--
2a. Wiecownik. 

_ Wiec w l(ray. 
Wiec „Ziedn. zaw. p10l." . i0dbyl ~.ę w 

niedziele, <l)nria 12 listopada w Kray. Pier„ 
wszy zabrał głos o stosunku robotnika do 
prnoodawcy tdh. Sosiflski i mówił przeszfo 
go:dzinę. Sprawę obom kandydatów dQ 
wy<lizialu robot•nkzego odroczono. l(an-

• dyda.t.ów ma upatrzeć delegat wspólnie z 
dh. Józiakowskim. Co1 do zmiany ustaw· 
to v.·szyscy byli zai J)IOdwyższen.iem skła ... 
dek miesięcznych. Dh. Iieinze ubolei\val 
bardw1, iż witlu Rodaków w czasie strejku 
daito się zapisać do „Zjednoczenia •zaw. 
p·ol." a po streiku zeń \Vystąpili. Dlatego 
jest zatem, ażeby ci,którzy dopiero wstą
pią podczas strejku przynajm,!iej S mr. 
wstępneg10 placili. 

Oe> SiG tyczy delegatów na walne ze
branie ,,,Zjednoczania zarw<ldo'Wego polskie 
go" dh. łfcinze wnosi, ażeby delc.gat b-yl 
wybierany na wiecu a nie jak dotychczas 
przez podpisy. Zebrani zgodzili się na 
'\\~niosek jego. Druh RGoowski stawił wnio 
sek, ażeby gazeta ,:Ziednocze.nie" wycho- · 
dzila co· I 4 dni. Zebrani byJi jednogl-0śnie 
za tern. Wojciech Józiakowski. 

Wiec „Z. P. w N." w Kamen. 
Dniai 12 bm. 'otworzył mąż zaufania 

staropolskiem pozdrowieniem, poczem u
dzieli/ glt0'su p. Wo;jcif1skiemu z Wicmel· 
hausen, który ()bjaśnil cele • .Związku Po.
laków". Pa1n Stanisla•w Kunz z Bodmm 
w póltoragodzin.ncj mowie wykazał 
wsz,ystkie krzywdy, jakie się dzieją Pola
kom i zachęcał gorące.mi slowy do pracy 
gorliwej na niwie narodnwei we wszyst~ 
kich kiemnkach. P. Walenty Banasik z 
Kamen zaiehę-cał, aby się więcej garnięto 
do towarzystw i oświaty. Do komitetu 
w sprawie. opieki duchownej zostali obrani 
p.p. Walenty Banasik, Ja.n Kucha1rski i Jó
zef Nol\vicki. Wiec zamkn.ąl mąż zaufania 

p. T. Błażejewski, p.oczem odśpiewaliHitf: 
iednę zwrotkę pie~ni „Kto się w opieq '. 

Na koszta· P.ddróży deputacyi do Rą'
mu zebraliśmy 3,40 mr. 

T. Błażejewski, 
mąż zaufania. 

-j-

W. Banasik, 
sekr. wieca. 

Wiec w Helssen 
z poręki ,,Związku Polaków w Nic.mczecłt'' 
oobył się dnia 12 listopada rb. (} ganz. ) l 
przed PQ'l. w lokalu p. flietmall\!1a. Wie 
zagail p. Micha~ Grajek, który też mu prH 
wochtlczył. Wiec z-0sta~ otworzony .p•
chwaJeniem Pana Boga i pieśnią „Serde
czna Matko", któnt jednak komisarz '811-
cyjny zakazał śpiewać. Prot:'.)J'M pisaJ p. 
Józef Drzymała z ttiolthausCjll. PrzewOOii 
czący udzielil gło'su referentowi p. Ja111Cw.:i 
Wilkowskiemu z SchQ.nnebec,k. Tente 
~ił się o celach „Związku Polakóv 
w Niemczech" i wykaza! w dobitnych sł• 
wach dzialJalnK:>ść „Zwfrizku PQJaków" 04 
początku jego istnienia aż do dnia dzisiei~ 
szegp'. Potem rozwodził się o sprawacI 
duchownych, omówił stosunki panujące ""r 
Nadrenii i Westfalii, oraz wykazał, jakie 
krzywdy ·nam si~ dzieją ze sir·o.ny rzą<lY. 
Krytyko\1.1al też mówca mieszane malżeń
stwa i radził ~::>lskim miodzieńcom, aby; 
tylko P-0'lki brali ~obie za żony a w kotku 
zachęcał w gorących słowach, aby Roda
cy stary polski {) byczaj i swoją ojczyst~ 
mowę za1chowa1i i przekaeali je dziecio:m, 
a oszczędności swe tylko w polskich ban
kach sklaidali gdzie są 11ajpew.11iejsze. P. M. 
Grajek zachęcał aby; w _piolskich domach 
tylko! polskie gazety się z.na}dowaly. P. 
Jan Wilkowski zachęcał rodaków aby agi
towaJi za towarzystwa.mi i za, orgamiza
cyprni polskiemi . 

Nai wiecu z()staly z porięki , .Związk.• 
Polaków w Niemczech" bezpłatnie elemc• 
tarze rozdane. Nai męża zaufania obraa. 
p. Józefa Drzymat~ z tfolthauscn. Za.koił
cz:o'no wiec pie.śnią „l(to się w opiekę." 

Józef Drzymała, sek r. wtieca. 

rasa ~Jarszaws a 
o nowem pofoieniu r eet?.y · Pois· e 

pod M ~l,a I<.>m . 

Wobec ogłoszonego w Po~sc e pod .M 
skalem stanu wojennego oroz. wytlaneg• 
przez rząd rosyjski komunikatu w sprawi 
palskiej wymieniona inż przez nas kilka
krotnie „Gazeta Polska" takie zajęła sta.
nmvisko: 

„W kraju naszym, w kraju .,przywi
ślai'1skim", z.aprowa<lzony z,o-.stal stan obl~
żeniai na !Obszarze wszystkich dziesi~ci 
gubernii. 

Kiedy wiadomość ta przyszla , publkc:
no'ść przyjęfa ją ze zdumieniem. 

Przyszła wtedy, kiedy wszy t.kie war 
siwy Judn.o'ści ''-'7YWUly o zni " icnie wy'
jątkówych praw represyjnych. 

Przyszła mimo to. że cala! opinia pol
ska uważala 1.niesicnie stanu wojenncg:~ u 
prostą drogę dd uspokojenia umysłów i do 
zaprowadzenia la<lu i równowa gi moralne! 
w sł?°leczeństwie. Przyszła iakby na urą
giowtisko konstytucyi i na zawstydzenie 
tych \\.szystkich , którzy mnie.mali, że p:l
rządek prawny w państwie już się napra
wdę zaczyna ... 

. Ale zdumienie to zmieiilić się musialo 
'':' ~nne zgoła ucz;ucie, daleko jeszcze si!
meisze , po przeczytaniu loonnunikatu. kt'1· 
ry 5treszcza motywy ukaizu o stanie wo
jennym w Królestwie. 

Komunikat ten przedstawia sytuac.n 
kraju naszego w barwach zupelnie fanta;., 
stycznych. OcMia ()111. o'bjaw ·wolnego ży
da ohywatelskiegio,)ako objaw bwntu. Te-



mu ię nit.. mcżn:~ dziwi.:, że urzędnicy 
miejsco\Yi, któ(zy przez czterdzieści lat 
widzieli bunt \\. nauczaniu polskieg10 abe
ca-dla· lub w posiadaniu książki „zakaza~ 
11cj", Zl!pctnic potracili gto~'"Y\ patrząc na 
~;w·r.: bcdny \Vybuch uczucia1 1narodo·wego w 
szer" 1; i ··h masach. Ale, że wf'ad'ze central 
li (' ._;„ iły się .na to, żeby nowe stosunld 
iniL . iyć miarą dawnych pojęć policyjnych 
i foby na Podstawie takiej o'ce\Ily formo-· 
\\' QI~ S\\1ojc względem kraju postępowanie, 
to już przechodzi granicę tego, co wo<lno 
byto: przypuszczać narwet pesymistorn. 

Komwnikat urzędO\\'"Y twierdzi, że krai 
nasz jest w stanie buntu przeciw państwu. 
Td jest .niezgoone z prarwdą, bo kraj nasz 
jest tylko w stanie opoz.ycyi przeciw tym 
fortmom rus-yiikacyjnym i policyjnym, któ
re zostaly potępkme przez manjfest i ukai, 
zy najwyŻsze i skazane na zagładę, ale -
jeszcze nie są usulnięte. 

l(<>munikat utrzymuje, że stronnictwa 
nasze d11Cą oderv,.rać Królestwo o'd paf1stwa 
rosyjskiego: t;o· jest zno·wu nie.zg-0dne z pm 
1vidą, bo ani jed)mo1 stronnictwo polskie nie
ma t~g-0 \V swio·im programie, żeby Króle
stwo odrywaić od Rosyi. 

Kiomunikat określa objaw ain.typaf1stwQ 
wy tą że my chcemy autoiniomii. R-0zumie 
my, że autonomia inie może się podobać u
rzęd.n~korn, którzy przez dlugie lata rzą
dzili ty>m krajem bez. kontroli; ale w tre~ 
ści swej auto1nomia ziwra:ca się tylko prze
ciw, tym urzędnikom, a nie przeciw pa1ń
stwu, z którem owszem silniej spioiłaby 
kraj. 

Komullii.k!at nazywa godfa .i hymny na
ri0d10we P,Ołlskie .,rewolucyjnemi". Jest to 
znowu <liaiwine stanowis~ry policyj1ne, na 
którem sfJojąc, widzi się rewolucyę we 
wszystkich l()bjawaich życia i ludu namdJO·
wego. 

Jeśli też po tern wszystkiem ko'mu1111i
ka t ozna.jmlia. że ,,rząd nie cierpi pokusze1i 
11a c.ailośoć państwa", to nie możemy upa 4 

1:ry-wtać " - tem c:zego ~nine1go1. jak faktu, że 
rząd dail się wpmwaidzić w bląd co do pa
rnuiących w tej chwili w kraju naszym siJC>.. 
sunków, i że z inarzuconeg1CJ sobie blędne
g-0; zalożenia wyprowadził wni10.ski. 'które, 
według naszej opi1nii, są grubą omyl~ą p0li
iycz.ną. 

T-0 po,wiedziawszy musimy jednak d10-

dać, że nic tracimy nadziei, iż rząd tę 10myl 
kę spostrzeże i naprawi. Nie tracimy na~ 
d'Zici, że spo'leczeństw,o rosyjskie nie to u
rzędnicze , które resztkami wlad!zy uparcie 
brolni dawnych porządków, afo to nowe, 
dążące do prawdy, do prarw.a. d dlo wol1110J
ści nie da się omamić nieuz.asadnionemi 
pod naszym adresem oskarżeniami, i nie 
da się sprowad'zić z tej dro 1gi politycznej, 
in,a której jedynie ustalić się może pra!Wi· 
<Howy st\oisunek między nie:m a ludnością 
rolską. 

Pan na do towarzvstwa. 
Powk~ść Ksawerego de Montepłn. 

C z ę ś ć d r u g a. 

(Cin~ dalsn' ) .. 

XIX. 
Aż do godziny obiadu Filip i Raul po

zosUl. \rnli zamknięci w budua1rze, pracując 
bez 1odpo'czynku na<l ułl()żen:iem materya,tu, 
mająceg101 stużyć za podstawę Qbrony mto·
dego a1dwn kata. 

Raul dawal filipowi broń w rękę, któ
rą te.n nędznik 1obiecywat sobie użyć na 
sw1dją korzyść w razie potrzeby. 

PO/łączenie się obu kuzynów, barono
wej i Oaibryeli miało miejsce dbpie110 na 
parę minut przed obiadem. 

Pani <l.e Oarennes chciala pomówić 
przez ch\Yi!·Q ze swym synem na cztery o
czy. 

Gaibryelai zaś gorąco praignęla być \V 

rooiności opowiedzenia Raulowi tego, co 
zasz~o p)Jmiędzy inią a baronową. 

. J e<lna i druga rzecz by la niemożliwą. 
Pod wptyw.em tego zamyślenia obu 

kobiet o·biadowi brnklo wesofości. 
Raula: uderzył smutek Oaibryeli i bar

dzo go v.miepc.k\otił, lecz nie mial sposobno
ści zapytać o przyczynę. Okol{)! dziesiątej 
opuścił dlom przy ulic.y Madame, opano
~·any tysiącz:nermi przypuszczeniami. 

Przeszedtszy do siebie na ulicę Sa.int
Don, ;nique, znalaizl kartę dokt1ona Oilber„ 
1a. Wia<l'.~ 1mość , że przeniósit się do Pary
ża, ucieszyła go, ponieważ zwolniła go do 
<>dbywania podróży d!o Miorfojntaiine. 

Nazaijutrz \Vcteśnie udait się do hotelu 
du Louvre i zapytał o: doktora Gilberta. 
Wskaizano ,mu jego mi~szkanie. 

Bnat Maksyrnilia1na przyjąf go serde~ 
cz.nie. 

r 

Abr to się stało, społxzeilsrwo po·lskie · 
musi zachować, obok godności post.a.wy 
sw1ojej, spzykój i zimną krew, które mu są 
w tej chwili potrzebniejscze niż kiedykol
wiek. To jeszcze nie jest „nieszczęście", 
to co ma nas spadło; ale to jest ostrzeżenie 
przed sidłami, w które nie P;dwinniśmy 
w;pad..ać, jeśli chcemy uniknąć nieszczęść 
prawdiziwych. Nie ·dajmy się wytrącić z 
równowagi, nie obawiajmy się oskarżeń. 
Rozwieją się .one jak mgla, zaś prawda 
zwycięży,, kiedy o prawdizie wyrokowa..:: 
będą ci, co mają do tego kwalif ikaicyę, że
by ją zrozumieć i żeby ją uczciwie uZJnać 
i stwierdzić. 

!±2!3!2±. 

Pastor Baohstein 
oskarżony o zohydzanie urządzeń Kościo

ła katolickiego znów uwolniony! 

We wtorek uko11czyJ się sensacyjny 
pmces przed! \Vyższym sądem W:die~nyrr. 
w Monasterze, wiytocwn.y przeciw ducłbo1 .. 
wnemu dywizyjnemu Bachsteinowi z Min 
den. 

Oskarrony był pierwo4nie księdze.IT' 
katolfickim, jako wikairyusz. pelnil obowiąz 
,ki w Poczdamie, a następnie był przez 
p1ięć lat proho~szczem w Gryfii. 
· Licząc lat 30, odstąpił i0d ka1tlolicyzmu 
i zo·stal ewangelickim duchownym Wiojsko 
wytm, najpierw w Strasburgu, a później w 
M~nidern· . W Minden ożenił się z wdmvą 
Oreifswalder, 12 .lait starszą od niego. 

Bachstein miał dnia 19 stycznia rb. 
wykład w Osnabriicku w tamtejszej filii 
ewaingclickieg.o związku na temat: „Rzut 
oka na duszę ultramcmtańską". 

Swiadkien1 wykładu byl dr. L. Fromm, 
redaktor kiatoiickiej gazety osnabruckiej, 
który też dla gazei.y sw:ej z wyikla<lu tego 
spisał reforat. Podług referatu tego Bach. 
stein powiedziiał międz.y innelmi: ,,Zly 
Rzym i paipieztwo wolno mu nienawictzieć 
ta:k jak iniegdyś Chrystus pienawidził fa
ryzeuszów. Rzym jest kotem, który za1 
w.sze pia.da na nio'gi, nigdy na grzbiet. Po
między katio·Iicyzmem i ultraanontanizme\rr1 
nic ma różnicy. Ultramo1ntanizm nie jest 
niazem inmem, jak katolicyzmem Ignacego 
Loyoli i koncylium trydlentskiego, u'1tra1 
montanizm nie oznacza.i pewnego kierunku 
w katoHcyzrnie, lecz ten o'statni jest zupeł
nytrn ultramon tanizmemi. 

,,Jaik niegdyś arcykapłan Kaifasz na
zywal Iier0ick11 najbardziej żydlJ1wskim 
królem, tak samo arcykaplain w Rzymie 
Ludwika XIV i Ludwika XV, choć byli 
przestępcami obyczajow;ymi1, nazywał naj
bardziej katolickimi królami. Szatrun za.
stać musiał chrześcianinem, tera.z płynie 
z niego wszelkie btogosfarwieństWiO: w cicJ.
pustach, relikwiiach itd.; teraz siedzi on, 
otocZ-0111Y wszelką wsp.ainia:lością, „Kling-

- No cóż, ml10>dy mój przyjacielu -
zapytal - ja'kże idą tw1oij-e interesa? 
Wiem, że przez dwa dni nie wiele miagli · 
ście zrobić, a jednak chcialłbym z tobą po
mówić: jak można 111aj.prędz·ei, potrzebuję 
lloiwiem wiedzieć, jak wstaiłeś przyjęty 
przez. twoją ciotkę. 

- Zostałem przyjęty w. sp1Dsób, któ
ry rozchwiał wszelkie podejrzenia, jakieś 
pan zridd!zit w moje.m umyśle i które bę
dziesz pain sann musiał uznać za niespra
wiedliwe. 

- Dopria·wdy? - rzeikl d10któr ironi
cznym cokolwiek tclnem. 

- Niewątpliwie. 
-- I na czernie o·pierasz twoje przekio-

nanie? 
- Na• tern, co zaszło pomiędzy ciotką 

mo1ą i mną. 
- Odpowiedz mi szczeg6\lowo, osą

dzę ... 
Raul opo.wicd'ziat pobieżnie to, oo już 

wiemy. 
Doktór Gilbert stuchat uważnie, bar

dzo byl zadziwli.C'll1Y tern, co Rraul {Y!JlD·wia..
dat. 

- A więc --- rzekł po wysłuc~anlu do 
końca opowiada111ia - kiedy prosiłeś twe
go kuzyna Filipa, aiby się pod~ął twojej o
brony r>rzcd sądem przysięgłych, nie oka
z•ał się zadtzh.\rionym, anJ znnięszanym? 

- Ani jedno, aini drugie... Oś·wia<l
czyl mi, że obrqnę mej sprawy uw:a:ża nie
tyUm za aikt przywiązania i symp.atyi, ale 
tako obowiązek„. ooda~ 1na1Wet słowa mniej 
'"·ięcej nc:,stępujące: ZarzutYi, jakie na to
bie ciążą , daleko więcej są poz.orne, aniżeli 
rzeczywiste... Jestem pmvITTym uczynić 
cię tak białym jaJk śnieg, gdyż naiIDoniec 
twoja niewinność jest w~idoczn~ ! Dla ·cze
goż cieibie oskarżają, a nie mnie, IJIC>nieważ 
jeżeli je5tcś nicwi1-.nym~ a jesteś nim, mu
si być inny w'inowajca, któremu zbrodnia 
korzyść przynosHa, a nn zbrodni ja ko-· 

kl.ang, Oloria, Mo11stranz und Mummel
schattlz" bratobójstwo ujął Rzym w sy
stem. Największą świętością jest w kata: 
licyzmie: I) Chrystus (pierwotnie), krz.yż 
Chrystusa (później) i sakrarrnen~ ołtarza; 
2) Maryta i papieztwo. Kruplain tnabrail p-0-

tęgi cudownej; mówi on: „HD'kusipokuSt, to 
jest ciało moje" i przemienia przez. to ho\.. 
styę w cialo Chrystusa. Przy święceniu 
namaszcza się kapłanowi osobno trzy pial
ce, a te. trzy palce mają tę siłę, iż przeista
czają chleb tak, że staje się ciałem · Chry
stusa. Zdumiewać się- trzeba nad. potęgą 
kaplana, który jest w mor.loości, boskość 
lflai metry kubiczne przyrządzać (die Oott
heit kubikimeterweise herzustellen)." 

W dawniejszych instanc)'lach Bach
stein został uwolniony, wskutek czego 
wniesiono rewizyę, która została uwzglę
dniona. 

W ostatnim uwa·lniajającym Bach
steina wy!1oku zaznaczył sąd, że zebranie 
111ie było publiczneim, że wykład dj:)tyczyl 
także urządzeń Kości-Ota katolickiego. U
iinał też sąd), że wyrażenia oska1rżoneg-0 o 
papieżu i szatanie, Siłowa porównywające 
kult Najświętszej Maryi Pa_nny z bałwo
chwalstwem, wyrażenia o hnkuspokusie w 
związku z mszią świętą, zawienają obiekty; .. 
wnie obrazę, że jednakże wedile wyiniku 
ustnej ro'zprawy, rzecz obiektyw1I1ie wzią
wszy, oskarżony świadomości o tych obel~ 
gach nie miał i dla tego uwiol1I1ić go należy . 

14 bm. to1czyl się więc proces pono
wnie przed wyższyim sądem wojennym 
7 ;meg.o armikulu. 

Oskairżony Bachstein prz.yiinał, iż re
ferat gazety osnabruckiej jest prawd'.z,iwy, 

. mimo to nie uznaje się za winneg-0, p,oini~
waż 0chdat przemawiać tylko do chrze
ściain ewamgelickich, którzy sami tylko zro 
zumieć go z1dlolnJi. Wykład byit: wb.lką z 
systemem. Aby ultraimcintanizm przedsta~ 
wić, użyl oskarżony ow;ych stów o 1krzy -
ż~. Chrystusie, sakramentach, o Maryi i 
świętych, duchowieństwie, biskupach i pa 
pieztwie. Sakramentu ołtarza n1ie okreśhl 
bliżej. 

Przeczył też osktarżony, że wykła d 
byl publicziny, jakkoJwiek stwierdzlcmo, że 
na wykładzie byly i0'SlohY1 nie należące dlo 
związku ewangelickiego. Oskarżony za
słaniał się bezustannie tern, że chcial przeJ 
stawić niebezpieczeństwo grożące Niem
c001 ze strony ultr.aimonta,nizmu. 

OQ.y Bachstein. mówiąc o Sla!kramencie 
Cia1lo i Krwi Pańskiej prz:yznal, że p1orwie
dzial: diiwujcic się potędze księdza, który 
na kubiczne metry bóstwo. fabryko\v ać 
rnpiże, -0~świad'czyl przewodniczący, że wY
raiziwszy s1ię delikatnie trzeb.ai to uznać za 
brutalstwo. Bachstein jednaikowoż od
par,ł, że nie mógl sobie uświadomić, że to 
uważać mJ:)iŻna za zohydz..anie. Oskarżony 

rzystalem zaró-w1no jak i ty, ponieważ obaj 
jesteśmy spadkobiercami naszego wuja. A 
zatem kuz.ynje, tak dilai 1111nie jiak i dla· cie
bie kio1n1ie.;::z1nem jest wszystJm na jaw wy~ 
prmvadzić !„. 

- On to powiedział! - zarwoł.ait Oil
be1i. 

- Prawie temi s1łowa1mi, powtarzam 
panu, które w każdym razie ściśle myśl je
go. tłómac.zą. 

- Kioniec końcem, cóż zakonkludo ... 
wal? 

- T i0'ż s.a!mo oo i pa,:i, że u rządz-0n o 
sz.ataińską machinacyę, alby .mnie zgubić. 

- I cóż według nieg10 powodowało 
tymi,którz.y pragnęli twej zguby. 

- Chęć zemsty ... nienawiść. 
- Twierdziłeś,, że nie maiSz woale nie 

przyjació~. 

- Tak sądzilem. Na nieszczęście wi
ooczinem jest, że mi się tylko tak ~daiwa
lo ... 

- Czyżbym się miał taik caitkiem po
mylić, - mówil Gilbert z;e z.wątpieniem. 

- Jestem na1jmlocn:iej o tern przekona
ny - od.rzekł Raul. - Zresztą będlziesz 
pain miał tego dowód. 

- Jakim sposobCIJlll 
- Osądzisz pan wkrótce w łasnemi -Ol-

czami mego kuzyna Filipa. 
- Czyżby chciał się ze rqną widzieć?. 
-Tak. 
- Czegóż chce odemnie? 
- Pragnie, żebyś go pain oświecił. 
- W jakim przedmiocie? 
- Wiedząc, że byłem podle spotwa-

rzony, chce wraz z panem zbaxlać źródto 
tych denuncyacyi. 

- To dobrze, zobaczę go. 
- I(ie<l,y 
- Zaczekaj, proszę, aż ja sam oznaczę 

\\ taściwą chwilę. 
-· RędG czekał, doktorze. 

sta11wwczo się wypieral, jakoby chciał zo. 
hydzać ltvb obrażać. 

Sąd po kilkagodzirnnych naradach ·wy. 
da~ znów wyrok uwalniający uzasadniafą.: 
go tern, że oskarżony nie miał Zlamiaru 
aohydzania i mowy jego nie mowa uznać 
bezwarunkowo za zohydzanie urządrzeń 
Kościola katolickiego. 

Także przeciw powyższemu wyr<:t.o.. 
wi zamierza fungujący jako prok:una.tor 
radzca wyższego sądu \Yoljejnn.eg0 
Schwarze założyć rewizyę. 
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Ważny wyrok 
w sprawie zamkai~tych zabaw. 

Za.sadniczą sprawę ro.zstrzygrutl w sa 
boitę sąd ławniczy w OpoluL R:zecz miała 
sięi ~otllug „Oaz. Op." jak następuje: W 
sierpniu rb urządzila Towarzystwo pe>!. 
skOl"1katolickie wyciec1ikę z Opola do C'.Qr. 
rnowąsów do ogrodu tamtejszego resta.ura. 
Wra P. W1ojtalli. Podczas zabawy tarm.tt 
zrobił ktoś z uczestników prop()'.Zycyę aby 
się udać na chwilkę oo gospody p. P~a 

·Większa część uczestników zgod.zila si~ 
nai propiozycyę. U p. Po'ldkai zabawiono się 
na saJij grami tiowel!rz.yskiemi, gdy w tem 
zjawilo się trzech muzykantów:, zaanówiJ
.nych przez kilku am.aitoróWi tańca. Zlnn
knięto tedy drzwi sali, aby nie,proszo.ny111 
gościom uniemożlyiwić wstęp, i tafl ..... Z00(1 

wszystkiego razem niespe'tna godzinę, P.O· 
c--zem wszyscy znów powrócili do gospody 
pa1na Wojtali. Po upływie kilku dnł <J. 

trzymwł p. PtoLdk od amtowego imandat 
karny na 20 mr. 'za urządzainic „pu-blic!
nych tańców" (Offerutliche Tanzmusik) bez 
pjJipTZed.niego zameldmvanfa policyjp:ego. 

Pan Polnk kary tej je<lna:k nie zaplacil. 
lecz zmbil wniosek o rozstrzygnięcie spra. 
wy przez sąd. Obnońca p. Poloka p. aidtwp. 
kat M.a<laliński stawił wniosek '° przes~u
chanie jako świadików wfaściciela falbrykl 
dachówek p .fr. Paszkowskiego i inżynie. 
rai p. Tadeusza• Koraszew skiego. Onai ze. 
znali na scb-0ttnim terminie, że p-0dcza·s wy. 
cieczki ściśle przestrzegano, aby cała ta· 
bawa, a tem więcej tar'lce, trwające zreszta 
nader krótk\O', ()dhywały się w zail11knię· 
tern t oiw.arzystwie, to jest, aby obcy. łudzie 
nie mieli przystępu. Sam żandarm, który 
przybył p1o<lczas ta·ńców do: p. Poloka, 
przyz,tlal towarzystwu, jak zeznał p. Pa· 
sz.kowski, cl'naira:kter towarnystw.a zann· 
kniętego, co p. Pasz.kiowski dlo'brz.e zach.o· 
wał w pa·mięci, tom więcej, że żandarm 
uważając go mylnie za wydawcę „Oaz. 
Op." tytul1mvat go przy tej sposo·bnb!Ści: 
,,Herr Verleger". Zanda1rm przesluchiwt· 
ny teraz także jako świadek, zaprzeczy/ 
kategorycznie wywod.Dlm ·p. Paszl<:o'Wskie
go i oświa<lcz.yl, że tego, co pan P.aszl©w· 
ski oświadczył, nic mógł powiedzieć, pv-

- Czy twój kuzyn. filip mieszka rt· 
ze'm z matką? _ 

- Nie. Ma wła~ne miesz.kainie na uli· 
cy AssaiS. 

- Czy bywa.teś u nieg10? 
- · Bylem dwa albo trzy razy. 
- Trzyma, sfażąceigo? 
- Naturalnie. 
- Jiakże się on naz.ywai? 
- Juliain:. 
- Czy ma rude włosy? 
- Ależ bynaimniei, ciemne czy tot 

czarne, nie pamiętam jui d!01brze,, ale w ka· 
żdym razie nie rnde. 

- :taitw:o zmienić kolor wl-Os6W1, pa· 
szepnąl doktór Oiłbert, później rzekl gto
śno: Ten Julia:n czy jest wiysokieg101 w.r;ro 
stu? 

- Prę.dzej wysoki, amiżeli niski. 
- Mina wieśniaka? 
- O nie, nic chlopskiego, ani w twa· 

rzy a.n.i w postawie„. Ma fizyondmię Fr~ 
tyna. - Po cóż, u licha, wypytujesz ~11e 
pan o to? 

- Potrzebowaifom pewmych wYi'" 
śnie1i.„ 

- Wątpisz pan jeszcze? . . 
- Nie, - oorzekil Gilbert bez najtntt~ 

szego przekonania. ZairóWlilO jak ty i ja 
twój kuzyn wierzę, że jakiś niez;na1nY' ni~· 
przyjaciel ~hciał ciebie z,gubić i. zajmu~: 
więc beZ' przerwy ułożeniem silnych IJV""ć 
staw ()lbrdny ... ja z mojej stnon:y p11ac<YW4~ 
będę również i kiedy net!dejdz1e stosowtl 
chwila, z.a.komunikuję twemu ob.r~ońcy; 
zultat mej pracy... Mź więc moqe .d21 

a dlo widz,enia niedługo.. . idal 
Raul wyszedł z hotelu Louvre 1 t 

się eto swej ciotki. . sie· 
Doktór pozostawszy sann, zap.ytal 

bie: 

(Ciag dalszy nastą.pt.) 



«11e \aż zabawa O'\\?a była publiczrn.i, a nie 
p~atną (w zamkniętem towarzystwie). 
Zastępca. proikuratora p. CoroeJius wniósl () 
rozstrzygnięcie sprawy .na. niekorzyść p1 

Poloka i skazanie go stósownie do manda
tu polkyjnego na. 20 mr. kary. Obroi1ca p. 
,Mada;Jiński ,oświadczył, że na podstawie 
zezna:ń pp. Fr. Paszkowskiego ! T. l(.ora·
szewskiego chodziło jedynie o zamknięte 
towarzystwo; zatem oskarżony piJ·winien 
być wolny od winy i kary. Sąd też po 
dłuższej inaradzie wydal wyr,o'k: uwalniają
jący. Koszta postępol\vania sądowego na
li(jż.onn kasie państwowej. 

Ziemie polskie. 
z Prus .laehodnich Warmii i Maur-

Gdańsk. Raida miejska uchwaliła 20 
. ys. mairek illa powiększenie funduszu, prze 
:zmoczonego na leczenie mootników i rze
ntieśłnikóv;, cierpiących na gruźlicę. Fun
da.cy~ tę ofia,ruje miasto parze cesarskie} 
;n.a dzień ·sreb~nego wesela. 

Gdańsk. Przed tutejszą izbą foarną 
taiwala niejaikaś łfelena Gronkowska, zi 

Jet. dziewczyina, która pod! przybranem 
nazwiskiooi dr:oiw.ej SLany z Warszawy i 
panny Schulenbnrg, córki majora, papcl
'!liaJa w okolicy Gdańska rozliczne oszu
stwa, a w koficu wlama:ła się w nocy do 
~oioia w Cop.ort-ach nazibi1łai skarbqn:kę i 
. za.fę w zakrystyi. Sąd1 skaizat Ją na póf
iora w.ku więzienia. 

Z Lubawskiego ckmoszą n.am, iż kapi„ 
1afista p. Polkowski z Biskupca n. O. nabył 
·majątek okioto 430-morg{)WY dd p. Beurtle
ra:.. Niemca, w W1onnie za 136 OOO mr. Ma
jelho:ś:: ta znajdowala się już przeszlo 25 
lat "; rękach innowierców, 

Z Wiei. I\r Poznańskiego. 

Poznań. O p1odburzanie różnych 
'Wci;r~tw ludności do gwałtóv." wytocZtOlnO 
f}roccs redaktorom „Pracy" poiznańskiej, 
panom Maciejowi Wierzbii1skiemu i Bo-
1esławowi Rakowskiemn. P.o<lburzania 
dp'patrzyła się się prokuratoryai w artykule 
. ,NiebezP'ieczne .aimbicye Niemiec". 

Gniezno. W czasie kontroli wojskol
\\·ej przemówił rotmistrz p. Ey. i zwracał 
ttWYcłlgę na stosunki w Królestwiei. wzywał 
do czujności wiernych poddan:t·ych i ub~e
waił, że żaden z {)becny,ch nic ma oz.na.ki 
· „kriegerferajnu", co świadczy o nieprzy. 
111ależjnio'Ści do. „fena}nu". 

Ze Ślązka C}tyłi Starej Polski!) 
l(rólewska Huta. O nieszczęściu ko

ie)ow"el11 w kopalni „Król" Wi Królewskiej 
łiucie 1na Górnym Slązku dol111Dsiliśmy już 
.Pokrótce. Nieszczęście wyda-rz.yło się w 
mcy. Dwóch urzędników i jeden górnik 
lttracili żyoie wskutek uduszenia trujące
mi ga:zami, dwóch górników wYdohyt<l 
bezprzytomnych. 

Nlieidaiwino z powio!du zapalenia.i się ga
g,ów ka:w-cvł po1lai wschodlniego 10dgrodziono 
:groblami ażeby stlumdć pożar. Onegdaj 
w nocy,' p o. s}Wńczonej szychcie, zjechali 
sztygar' Koniecko, Karikowski i doziorca 
Schimke z oddziałem górników, .ażeby 
'Prllebić tamy ·i przewietrzyć odgro<lizone 
PQle. Rano 01k1tAło 6 g:o<lzhny, gdy straiaik 
Bajer przebił jednę tamę, •nagle buchnęty 
'trujące gazy z taką siłą, że BaJ.ier natych
miast padł bezprzytomny. Sztygar Kar
'kowski usiluiąc wyciągnąć Baijera na ga;.. 
nek;. ró~nież został odurzony gazami; ten 
-sam los sµotkał sztygara Kcltllieckę, d1o:zor
cę Schimkegta; i górników Chmiela i Malr
czewskiego, którzy pos}Yieszyli z. pomocą. 
Wieść o niesiiczęśdu rozeszła się loteITTli 
błyskawicy. Ploid kieroiw.nidwem .radzcy 
górniczego zorgailliZAowiami0i P,omoc 1 zabra 
no się natychmiast do prac ratwnkowydh. 
Po trzech .god'Zinach niebezpiecznej pracy 
OOtlziat ootarJ ·dlo nieszczęśliwych; sztY\
glar l(.oniecko, dOfzórcai Schimke i strażak 
Bajer byli już bez życia; sztygar ~air~'!
ski i górnicy Chmiel i Marczewski ży;h ~e
Sl.Cze lecz stracili przyiJomność. Przewic
'Zio~o' ich dlo lazaretu lecz nie wia<lorno, 
czy lekarzom ud.a si~ przywróci-~ ich d'° 
t~ia. . 

DWiie ofiary 111ie·szczęścia, Kon~edl\p' 1 
Bajer, są żonaci i P.O'Z-ostai\viają liczne ro
~ny. 

z innvch dzielnic Polski 
Warszawa. w pismach warszaJw

skich czytamy: Po manifeś~ie k-01t1styt~t~ 
cyjnym zaczęty gazety polskie wychodzie 
bez ,cenzury i z p.owodu teg10 zosta~y za
'Wieszone w s10lbotę 4. bm., a zaczęły wy
chodzić ·pon-01Wl1ie we wtorek 7. ·bm. Na 
telegraficzne zapyta~1i~ jeneral-.gubennarto~ 
\Va rsz.a wskiego zgodził się minister spra 

wewnętrznych na zniesienie cenzury ~~ 
przedniej, według systemu praktykowane
go w stolicach, aż oo czasu póki nie będzie 
wydane nowe pra\\10 prasowe. System 
wytrnieniony przewiduje. nietylko odpowie. 
dzialność sądową, ale i ,,ostrzeżenia" i 
e\\lentualnie po trzeciem ostrzeżeniu zam
knięcie pis.ma. 

W a r s z a w a. Delegaci kolejarzy 
uohwalllł podjąć na nowo ruch kolejowy z 
zagranicą. Składy i banki są znów po-
otwierane. Na giełdzie panuje również 
zwykłe życie. Dła gazet wychodzących 
na prowincyi przywrócono cenzurę. 

Warszawa. Don{)SZq gazety 'varsza. 
wskie. że grono osób z inicyatywy pana. 
Kanofa Malczewskiego zal1oiżyło w Warsza 
wie Towarzystwo gimnastyczne „Sokół" 
wziorowaine na P;o'do}m;ych stowarzysze
niach w Oalkyi i W. Ks. P'°znańskiem. 
Na przewodni-.:.iącego ·wybrano dr. Trzcii1-
skieroo. 
Język polski we warszawskiej administra

cyi miejskiej. 
We warszawskiej ,,Ga.z. Polskiej" czy. 

1!am1Y: Na 111iedawnrym wiecu urzędników 
zarządu mieiskiegio uchwalono zaprowa
dzfinie języka PiO'lskiego w biurowości i 
k1oresP101n.dencyi ' wewnętrznej magistratu. 
Prezydent miasta, Bibikow, -0znajmit ·wo
bec tego delegacyi urzędlników. iż zamie
rza ustąpić ze st.ainO'wisikai prezydenta. Na 
usHnei naleganie delegaicyi, ażeby rnmiarn 
tego zaniecha·t, prezydent zg.odzit się na 
poddanie kwestyi pio<l rozpozna,nie' pond
W1neg1°' wieca. Wierc ten ·odbyl s'.ę '7 udzia 
łem okolo 2000 urzędnikó"r i na nim u
ckllwalę J;>Oprzednią w cafości zaitwierdzo
.no, a z.arazem po'sta.no'Wiono. prosić prezy
denta o poparcie sprnw~.· n;;-;ed władlzą 
wyższa na co j enc rnł Bibikó\\ się zgtaictzir. 

W myśl uchwały wieca, lkorespo.n.den
cyw we\\.i11ętrzna we wszystkich wydzia
łach 111aigistraitu jest już prowadzona w ję
z,yku polskim. 

"1iadomości ze świata. 
Zapowiedzi nowych rozruchów w Peter

sburgu . 

Z P.olaków zostali wybrani: do z.arzqdu 
kościelnego p. Stan. Smiejkowski. do re„ 
prezentacyi kości-o:ła pp. Franciszek Hu
h rak i Walenty Rzeźnik Do glosowania 
uprawionych bylo 510, między tymi 80 Po. 
laków. W głosowaniu bralo udział 72. 

Ostatnie wiadomości. 
S t r e j k k o n i a r k ó w n a k o

p a I n i Hasenwinkel. 
B o c h urn. Dziś rano zastrejkowalJ 

poganiacze koni na kopalni Hasenwinkel w 
Dahlhausen; powodem jest nowy porządek 
roboczy. 

Ma dr y t. Konierencya w sprawie. 
marokańskiej w Algeciras rozpocznie się 
15 grudnia. Stany Zjednoczone wezmą ró
wnież udział w konferencyi. 

I( is z y n ie w. Tutejsze organizacye 
robotnicze ogłaszają strejk jeneralny na 
poniedziałek. 

Petersburg. Przedstawiciele 72 
fabryk przemysłowego obwodu petersbur
skiego oświadczyli, że żądanego przez ro
botników ośmlOgodzinnego dnia pracy za. 
prowadzi1; nie mogą, gdyż byliby zniewo
leni zamknąć fabryki. 

W a r s z a w a. Gubernator zakazał 
pojedyńczej sprzedaży dzienników Pol
skich. 

M o s k w a. Petersb. aj. tel. donosi: 
Większość robotników wzbrania się strei
kować za sprawę Polski. 

Tow. św. Jana Nep. w Frintrop 
donosi swym czlo'nkom, iż zebranje odbę
dzie się w ·niedzielę, d!nia 19 bm. o godz 
.03 po p{)L Uprasza się czlonków o jak 
najliczniejszy udział w· zebraniu. Goście 
są mile '\\ idzia.ni. Zarząd. (1) 

Tow. św. Barbary w Oberhausen. 
Przyszle zebranie :odbędzie się 19 bm. 

o zwycza~nytm cza·sit. Wszystkich człon
kó\\." zaprasza się, gdyż mamy \\ ażne spra 
wy do zalatwienia w sprm.vi e gwiazdki. 
Goście mile widziani Zarząd. (1) 

Bractwo Różańcowe w Wetter. 
w niedzielę dnia- 19 bm. o godz. 2 po 

pol odbędzie się zebra.nic w domu katoli
ckim. Upraszai się wszystkie Si.ostry i 
B rKł'Cl, aby się licznie stawili, ponieważ są 
bairdzo ważne sprawy d.o załatwienia. O 
jak 1najlicznieiszy udzia1ł w zebraniu upra-
sza się. Roch Bazak, zelator. 

Cały Petersburg pełen jest wojska 
Na ulicach usta1wi·o1rno cailc baterye armat 1 

aby w dainym r.aizie zwalczyć zbrojną re
woltę. Kierownicy streiku zapowiadlaja,, 
t0lbrzymią demonstracyę, w której weź
mie rzekomo udział pół miliona uzbroj-0-
nych robotników. Wlaidze są zdecydowa. 
ne stłumić -rokosz żelazną ręką, choćby 

Towarzystwo św. Jana w Meiderich 
daje clio wiadomości tym czlomk:()ll11, którzy 

~~.....,_.,_..._ __ foto.grafie zamówili, że mogą je w -nicdzie'
lę zairaz po nabożellstwic w l-oka1u p~sie
dzeń odebra'ć. P. l(ałek, przew. (I) 

kosztem krwi tysięcy ludzi. 
nnt"Crf'hf'?"!:'IC:: ~·- ~ '' · . • 

d'emons m-

.Z róinytłi słro11i. 
Steele liczy 12896 mieszkańców: ka

tolików 10 236, ewan.gielik6\\1 2 390, iY
d'ów 241, dlysydentów 29. Pki męz1kiej 
jest 6479, plci żeńskiej 6417. Własne (1()

spodarstwo prowadzi 2610 osób. 
Recklinghausen. Dyrekto:rem tutej-

szego katolickiego gimnazyum miejskieg>o 
·zostat wybrany wyższy nauczyciel tej 
szkoty dr. Verres. 

Na grudzień można. już teraz zapisy
wać ,,Wiarusa Polskiego" lflai każdej PłY· 
czcie. Prosimy Rddaików o gorliwą agita:· 
cyę, w celu J)OZyskania licznsch noWYch 
czytelników Ina p-rzyszly miesiąc. Pre.nu
merata wynosi tydko 50 fen., a z odnosze
niem do domu 14 fon. więcej. 

Suderwich. Odbyly się tu wybory do 
zarządu kościelnego i do reprezentacyi. 

Towarzystwo św. Izydora w Herne. 
W niedzielę dnia 19 listopada bierze

my udziat \ V rocznicy Tow. św. Stanisła
wa w tterne. CzlonkGwie winni się sta
wić w l101kalu posicdzer1 o godz . .03, a, o 
godz. kwadrans po trzeciej wy:ma·rsz z lo
kalu. O jak najliczniejszy udzia1t uµrasz.a 
(1) Zarząd. 

Tow św. Wawrzyńca w Recklinghausen
Ost. 

Zebranie 10<1\bctdzie się dnia 19 bm. o g, 
.012 przed p'OL Zarazem upraszam za~ 
rząd' i rewiz.o.rów kasy, aby się stawili pół 
do jedenastej. O liczny ud.ział w zebraniu 
prosi Zarząd. 

Baczność Sodngen-BOrnig ! 
SJ)Owiednik polski sluchać bQdzie SJJ'Ol

wiechzi do 22 bm. to jest do śm1dy. Prosi 
się ro'dJaków i rodaczki, aby z kgo skorzy
sta:ii. Czas mszv św. którą w niedzielę 
ks. polski <ldpra1w-i będzie w kościele o'z,na
czony. Pierwsze kazanie .odbędzie się ~,W
raz po sumie. Po. południu nieszpory po.J„ 
skie także z 1kazaniem P,01skiem. Czas bę
dzie zapowiedziany w kościele. Uprnsza 
się Rodaków i ~odaczki, ażeby skorz.y
stali z powyżej wymienionego raoo.że(J.~ 
stwia, 'które tak rzadko nam jest udlzielone. 

Z polecenia Ks. polskiego·: 
Jan Kaczmarek. 

Tow. gimn. „Sokół" w Huckarde 
p1odaje d.o wiadomości S\.VYm druho'm i ro
da1kom, że zaba-\va, która się miala odbyć 
dnia 26 listopada odbędzie się tydzień prę
dzej tj. 19 listopada na sali P'.· Andrej. P<>i
czątek zabawy d godz . .04 po pot. DmhDL 
wie winni przybyć kompletnie o godz. 03 
po pol. Czolem ! 

Tomasz Głowacki, prezes. 

Tow. gimn. „Sokół'' w Liitgendortmund 
W iniedzie~ę. dnia 19 Jistiopada o godz: 

6 wieczorem o!dbędzie się w sali p. Busch
kampa wit>czornica. O liczny udział prosi 
(I) Wydział. 

Baczność - Bruckhausen ! 
Zebranie PrzernyslQwców polskich w 

Bruckhausen odbędzie się w poniedzialeic 
20 bm. o godz. ~ wieczorem w lokalu p. 
Scholten. Goście miłe widziani 

ZarZ41ti. 

Baczność Giinnigield ! 
Bractwo Różań a św. podaje swym

._ iostrom do wiadomoś i, iż w sobotę, dn. 
18 będzie sposobność dd sp.owicdzi świ. i 
w niedzielę. W niedzielę o godz. 4 polskie-
nabożeństwo z kazniam, które nam odpra.
wi ksiądz Polak. Po nabo-żer1stwie krótkie. 
zebranie u p .1. Darenreohta, na malej sati 
na. które się zaprasza wszystkie Siostr}~ · 
mężczyzny z Giinnigfeld. (~) 

W. Andrzejewski. 

Towarz. św. Wojciecha w Duisburgu 
dcinosi wszystkim członkom, oraz w~y~ 
stkim Rodakom w Duisburgu i olmlicy ~..a 
rnics7.kalym, że w przyszlą sobotc: tj. 1 
b. m. po pot. w }wściele św. Józefa bę
dzir sp.osobność do spowiedzi Ś\\r . i w nie
dzielę rano. W niedzielę po pot. o god:Z.. 3 
nabożeństwo z ka2aniem, p0 nabcYl:cf1st-..rie 
o<lbęd.7.ie siG zcbrnnie towarzystwa w lo
kalu zwykłych p.osiedzef1. O liczny udziat 
w .nahW.eństwic i zebraniu uprasza sie. 
( ~~) Zarutd. 

Baczność śpiewacy w Bruchu i Rott
hau.sen . 

Lekcya śpiewu w Bruchu oobęclzie si~ 
w przyszłą niedzielę 19 bm. zaraz po obie
dzie o g. 12;/i punktualnie a w Rottbausea 
o godz. 20 punktualnie. O liczny udział 
prosi Dyrygent. 

Towarz. św. Wojciecha w Schonnebeck 
Podaje d'° wiadomości swym członkom, iż 
zebranie nic odbędzie się w niedzieilę, dk1ia 
19 list•opada, jak byto zapowiedziane. tylko. 
w środę dnia 22 o go'dz. 4 po pot W nie
dzielę się nic 1tn()żc odbyć, ponieważ jest 
sala zajęta. Uprasz.a się wszystkich czron
kó\.v o liczny n<lziatL Zarząd. (2) 

Baczność „Sokoły" w Neumiihl. 
Niniejszcm uwiadamia.i się druhów 

gniaiZ<la1 1naszego, iż w niedzielę, diniai 19 
bm. urządzia towarzystwo nasze zamkniętą 
zabawę na sali p. Becheima przy katolic
kim ko·ściele w Neumiihl, na którą się za
prasza WSZ:Ystkich druhów gniazd.a nasze
go, oraz tych gości, którzy zaproszenia '° "' 
trzymaili, dalej gości, którzyby zeohcieli 
brać udział w .naszej za-bawie, muszą się 
dać n.a członków za.pisai5 pru<l czasem, 
JJ()nieważ Z1abawa jest zamknięta,. 

Wydział.· 
Uwaga: Druhowie ćwiczący zechcą 

się stawić pr1ynajmniei o g<:l<lz. 3 po poł. 

Towarzystwo św. Piotra w Horst n. R. 
obcho'dz1 w1 .nieidzielę, dnia 19 hm. 20 letnią 
rocznicę oraz poświęcenia chorągwi . 
Wszystkie Tow. po1Jsko-katoliokie, które 
zaproszenia otrzymaly i te które taiko 
wych nic otrzyimaly, prosimy aby na uro
czystość przyby<ly. Wstępne dla wszyst
kich cztr.mków to-\\ 'q rzystw 30 fen. Obcy 
przed czasem 50 fen., przy kasie 60 fen . 
Towarzystwia przyjmowane .biędą od godz. 
12 do 3 po pol. Pochódi dto kdściola z mu
zyką jest dozwolony. Zgromadzenie To
warzystw u pana Leipiolta, łfurst, ztąd do 
kościoła o godz. 3,45, z kościoła udamy 
się do pana Milllera w. Freise,Jnbruc.h. u któ . 
rego się doalsza zabawa i uroczystość od
będzie. Kartki wstępme przed czaser1 
można dosta~ u pr?"ewo<llnicząceg-0 niż.!j 
podpisanego. 
( 1) Józef Leisner w Horst. 

Towar.z. św. Wawrzyńca w Elberfeldz.łe. 
Doonsi się szan. czlonkom i Rodakom 

w ElbcrfcJ<lzie i okolicy, iż w niedzielc: r 
dnia 19 listopada urządzamy jesienną zaba
wę Polączoną z teatrem i tańcem na. sali 
p. Kappesa, fuchstr. nr. 26. O jak naili
cziniejszy udzial w zabawie uprasza się. 

Zarząd. (2) 

Tow. św. Jana z Matty w Wetter 
zasyła swemu szan. członkowi 

JOZEfOWI ROGOWSKIEMU 
oraz jego .ct.ozgxmnej to\\..arzyszce życia1 

pannie MARY ANNIE ROGUS 
w dniu ich ślubu (18 listopada) najserdecz
niejsze życzenia zdrowia, szczęścia i bł-o
gosławieńs.twa. Boże.go, a po śmierci kró
lestwa niebieskieg'D. Mloda para niech 
żyje! aż się echo po całym powiecie ostrol-
wskim odbije'! Zarząd. 

~~~ ~tł~:t~'ł*ii~~~~•n~iłi 



acznosc ruc au sen -i okolicy! 
f 
I 

Sta~: Ja: ci mówię Jasiu, że nasi pol

scy kupcy i przemysł<Jwcy z Bruckhiausen 

Staś: Co jednak rozum maj.ą, to mają, 

bo polecają wspólnie swe interesy w na· 

p.ozwoli, cl10dzić będę po Bruckłlau.se. 

okolicy i wołać będę na całe 1ardło: 

to mądre chlopy; szym „Wiairusie Polskim". Rodacy! Kupnlcfe u poniżej wyae. 

Jaś: Ei, co tam gadasz, że mąd1re, Jaś: No, teraz widz~, bo to wszyStko nionyck kupców i przemysłowców „1„ 

kiedy naJWet prochu nie wynaleźli. ·dzielvi ludzie, to też skoro tylko czas mi skicll! 
~ u~-........, ... __ .. 1 - ~ ~ 

lmUCl(HAUSEN ! t _ ! BRUCl(HAUSEN ! ! ! BRUCI(ttAUSEN ! ! ! BRUCKttAUSEN ! ! ! BRUCKHAUSEN ! ! ! BRUCKHAUSEN ! ! ! 
SZANOWNYM RODAKOM Uwiadalllła111 Szanownych Rodaków. BACZNOSC RODACY! 

eołecam ••i iż powieksz:rlem mój 
Nowo otwarta! 

wars•tat ssewskł skład zegarmistrzowski 
w Ji:t,ry111 wykonuję wszelkie prace po cenach 
••nte•Ycll •• 

SPE CY ALNOSć: Polskie kropusy ! 
• łaskawe poparcie prosi 

Anastazy Beszczyński 
5,. UL. CESARSl(A 56. 

--Sw9i do Swe20 ! ! Swói do Sweiro ! !-

J:BRUCKłiAUSEN ! ! ! BRUCKHAUSEN ! ! ! 
P9lecaA1 się Szanownym Rodakom jako 

WykOJ1uję wszelkie prace, w zakres m~o 
nw•4u wchodzace 

DOBRZE I TANIO, 
presze zatem SzHownyck Rodaków o poJ)llr· 
ele ~o przedsiębiorstwa. Staraniem mo.le• 
lłłf'dzie Rodaków jak najrzetełnłei obsłutyć. 

Uniżony 

Fr. Kamyszek, 
•istrz krawiecki, 

Br u ck li a us en, ulica Albrechta nr. 2. 

-Swój do Swego!! Swół do Swei?o 1 !--

:DQUCJ(HAUSEN ! ! ! BR.UCKHAUSEN ! ! ! 

Baczność Rodacy! SWÓ.1 DO SWEGO! 
PCłlecam mój 

Snłnn gohar~hł 
~wę zęby bez bólu, przystawiam bańki. 

Wl~Ll(I SKŁAD CYGAR. PAPIEROSÓW I 
TYTONI. 

s,ecyalność: tabaka do żucia. 

. .Mam łeż na skfadzie portmoaetkł, wiązarki. 
karty polskle z widokami o.-az powinttzowaoia 
JtWiazclko~• 1 nowaroczne we wielkim wybo
rze. 

Mydfa. perfumy, l;!rzebienie, lustra k~eszon
!kowe oraz wszelkie artykuly toaleto.we po b~
iecznie nizkich cenach.· Wykonuję wszelkie 
prace z w losów: warkocze, peruki itd. 

USŁUGA SKORA I RZETELNA! 

Franciszek Arentowicz, 
BIWCKHAUSEN, ul. Luiseostr. nr. 19. 

-Swój do SweR:o!! Swój do Sweiro!!-

BRUCF(HAUSEN ! ! ! BRUCKHAUS.EN ! ! t 

Najstarszy polski skład kolonialny 
Jan Ju@zezak · 

ul. Lehnhofstr. nr. 9. 
_ Po-lecam Szanownym R.oda~om wszelkitt ] 

tQwary kolonialne. cy~~ry. pap1er-0sy, tabakę 
do zażywania, tłuszcze 1~d. I 

Specyahtość: obuwie drewniane i obuwie 
cio pracy. . 

Prosz~ Szanownych Rodaków o poparcie . 
' "' Usłu~a skora ) rzetelna! 

-Swól do Swee;o ! ! Swój do Swe20 ! t-

-
BRUCJ(HAUSEN ! ! ! BRUCKHA~USEN ! ! ! 

SZAN. RODAl(OM W BRUCKHAUSEN 
j okolicy oniaimiam, iż f}Osiada111 przy ulicv 
.ł ebelaoi 12 

j®dal1dt; p łską· 
Usłu2a skora I rzetelna. 

ODSTAWIAJ\\ OBIADY PO ZA DOM 
i przyjmttię 11a stół i stancye. 

Coay tmiarkowane. 
llllhŻOftł' 

Konrad Pieczka. 

na czas ~w!iazdkowy. Wszystko be<le sprze
da'Wal po bardzo ta.11ich cenach. l~zetelny tQ~ 
war! Zegarki kieszonkowe z ·najlepszych fa.
bryk szwajcarskich, re~ulatory, zegary ścieMe 
i budziki z fabryk fryburskich. 

Biżuterye: z prawdtzliwe-go zlota, srebra i 
double, lańcus.zki męskie, d~msk.ic, kolczyki, 
broszki i wszelkie rzeczy w zakres mego z.a .. 
wodu wchodzące, przy ~warancYi P'iecioletniei. 

Wyrabiam także na życzenie w moiro wla
snym warsztacie pierśdonki ślubne i zaręczy
nowe, każdemu wecUu~ życzen!ta. 

Jako prawd.z.iwy zega•rmistrz zawodOIWY 
reparuJę ze2arld osobiście pod iwarancyą je
dnoroczna. 

Pr-0szc Szanownych. Rodaków • 11eparcłe 
polskłe~o moie20 łnterestl, poiłępadąc Jo4łuK 
hasła: Swój tło swes::o! 

Z szacu•kie111 

.Ji. Ż ,._ 1.~t, łnwtiilkł, 
Pttlsk:i zegarw1itrz i złotaik 

W ftRUCl(HAUSEN. ut. Albrechtstr. 16. 
PROSZĘ UWAŻAĆ NA POLSl(Ą FIRMĘ! 

-Sw6i do SweS(o t ! Swój do Swer;o? !-

BRUCKttAUSEN ! ! ! BRUCKttAUSEN ! ! ! 

P~~rrl 'Stli~ •lr~t głł-'1·y~1 

YN alenty Doroża1ski. Bruckhau
sen ul. Ci;; sars!rn 67, 

Polecam: Maść „Dorolin",. pacz.ka po l ,ił I 
mr. przeciw lupieży, wyrzutom skórnym ra
•om na aogach, wrzodom, zastrarzał'ym a 
nom. 

PRAWDZIWY TŁUSZCZ ZAJĘClY. 
Wyborną wod~ ·u wlosy, która przyipie z 

porost wlosów. 
ŚRODEK NA l(OŁ TUN. 

Seki przecliw kaszlowi, katarowi tałc w dzieci. 
iałl i u dorosłyc.11. 

łarby olejne, luźno i w P<liCZkach. 

-Swój do Swer;o ! ! Swój do Swe~o ! !-

BRUCKHAUSEN ! ! ! I BRUCl(UAUSEN ! ! ! 

.,,. '~ ·~':('\\' .;ł f:!:'r> ~~ ~ ~ \ #Pł· lJPI' t 
~i~ ·~v ib~~~ p~„~ ~~~ 

ulica Albrechta nr. 27. 
Proszę Szanownych Roda'ków o poparc:o 

m-ego przedsiębiorstwa, a stara.niem ano.jem b.,. 
'4zie rodaków jak najrzetelniej obsłużyć. 

Usługa skora i rzetelna! 

-Swói do Swef!o!! Swój do Swe20!!-

BI~UCI\łIAUS~N ! ! ! BR,UCI\HAUS.EN ! ! ! I 

1: e ii~ d o 111 ~ :: ~< l~ wn~ lit \ 
peLki skhd kolonialny 

BRUCKHAUSEN, 
ulica Albrecktstr. 31. 

poleca swoje towary po Jak najtańszych ce11ad1. 

--Swół do Swego! 1 Swój do Swe20 ! !--

MARXLOH!!! MARXLOH!!t 

Jan Chudzió~ki. Marxloh 
uL M1ttelstr. ar. 11. 

Polecam się szanownym Rodakom w 
Marxloh. Bruckltausen i okolicy jake 

pl fłVh1'.rZ pnł~~.i . 
Odstawiam piwo z płcrwszorzędayck br•· 

warów po cenach umiarkowanych. 
PROSZĘ O POPARCIE MEGO PRZEDSIĘ. 

BIORSTWA! 

Szanownym Rodakom ninierszcm donOSll.ę 
uprzejmie, iż mam dobrze za.opatrzony 

Sl(LAD TOW ARÓW KOLONIALNYCH 
i spoży:wcz:vcll, wlll, cy1ar i tabaki tt•. 
M·ojem staranliom fest. aby Szanownycia 

odbiorców dobrym towarem pr.iy tanich ce
na.eh rzetelnie obslużyć. Uwiadamiam Szaao
wne Rodaczki z Brnckhausen i okbłicy, iż po- · 
siadam 

MAGIEL ANGIELSKĄ, 
która nadzwyczaj dobrze ma~luje, wiec vrOizQ 
Szainownych Rodaków i Rodaczki • poparcie 
mel'Q interes.u. 

Z wysokim szuunkitm 

Konstancy~ i W ojcicch Jasiniak, 
Bruckhausen, ul. Albrechta 26. 
-Swói łlo Swero!! Swej do Sweao I!-

BR.UCKttAUSEN ! ! ! BR.UCKHAUSEN ! ! ! 
POLSJ(I SZEWC 

Bom.t· .. n Gl.~-rnt?~t 
W BRUCKHAUSEN, 

uL Alłtrecltt1tt. 'J 
w·ykonuje ohuwie podłui miary dla rnężczyzm 
i •iewiast od n.ajtańizycb aż do aajwykwlat-
11łejszycb. potl cwaraacyą dobrGgo aoszenia sio. 
Wykonuję również reparacye jak aaj8taraallłej 
w najkrótszym czasie. 

CENY NAJNIŻSZE. LECZ STALE! . 
Z szacunkiem 

ROMAN OIERNAT. 
polski szewc. 

ói efo Swego t ! Swój 4o Sw e ! !-

@ileca wielki wybór pieczy•wa. 
n.ie świe\iy chleb dlostarczarrn w. cloill. 

Każmierz Jankowiak 
Brucldlaui.elt 

Ałbrechtstr. 27. 

- . Sw6i cl• Swez:o!! 

B~UCKHAUS:EN ! ! ! "RUCKliA~! ! 

Polska golarnia w Bruckha11t1, 
Szaw. Rodakoon w Srudd1ausea i .ekołC 

do11osze, iż o.biottem ~ ~ . .Marklewłui 

-.. ............ „ -- ·~- JNTI:RES OOLARSKI. 

skład cygir i papierosów 
w~ystko wyboro°'vy towar. 

Spodziewając ~'e oo Szan. 1',oaa.Pw fł'r• 
)iweio po?2rcia, kreśl~ s'.ę z !Zaett•ldht 

K1~my~~ek, 
-Swój .&o Swe:o!! Swej u Swec•!f-

HAMBORN!!! HAMJMJ'ftNi!t 

jed ~ ny polski skład 
towar•w keJoniałaycll, cypr, papleł'OM11; ....... 
sklcłl kart z "'iclokaat. A.ieli'z11Y ~ y::r.„ 
•Yci. artykuiów krótkch 

w Hamborn 
znaJr.lu ic s:G JrzY ulicy- '.emsdaerstr. il. 

P o!ecam s::c takżs do -wykonywaxia w88ff"' 
1·:ic11 prnc rfśm i cnnych jako to: izaprowa.••.:J 
k~ią_~ kup ieckich, hiiansćw uregntowarlia ._ 
stani e uiewlaści wym się znajdujących orae plf
wadzeaia tychże za malem wyna~ro~• 
da.lei : spisuję skar~i. wni'OHi, reklama.qe •· 

Obok me~o skladu zna;d11ie si~ co ~' 
zaprnwadzona 

f'taluią i .Prasowaluia atielizJ1y 
mcskiej i damskiej, polączoaa 
czy~czeniem ubrań. 

CENY NAJNIŻSZE! 

USŁUGA Sl(ORA i R.ZETELNA! 

S tfl l~J t.kowskl. 
-Swój do Swe~o!! SwóJ 6o Swei!•lł 

BRUCKHAUSEN ! ! ! BRUCl(UAU~ Hf 
P olecam słą Ro4akoa jako 

rzeźnik . pn:ski na 

BRUCF(HAUS.EN ! ! ! BRUCKHAUSf.N I! I 
BACZNOŚĆ!!! , BACZNOŚĆ!!! 

Sta·rn i znana polska piekaimia 

w Bruckhausen, 

Ortinstr. 10 

Un.iŻOl!Y 

1ł • Stn•ze1~zyk 
ułlea Cesarska łlr. 71. 

--Swój do Swc~o t ! Swój d.G Swep~ 

BRUCl(HAUSEN ! ! 1 BRUCKttAUSM ! ·1 I 
poleca pieczywo oo dzień świeże, chleb 
dosta;rcza w dom. .J ii '.fł § i~ U ł it'1 

~ polski kapelmistrz, 
Rodacy! swój do swego! 

Rltca Ccsa.rska nr. 71. 

UDZffLA.!'4 LEJ(CYI MUZYKI I śPJPftl 

era~ da.tarczam 
\Vacław Jankowiak, 

Griiustr. 11. MUZYKĘ DLA TOW ARZSTW I NA w.esot.1\. 
....--Sw6i de sweio!! Swól de Swe1:o1!- -Swój de Swee:o!! Swói de Swe::ott- -S-w4i de Swes:e!! Sw'l lłG Swe2ot!- -Swój c1o iwe.:ol! Sw'ł do SweK•!~ 
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• pismo ludowe iła Polak6w oa obczytnle, pośwłęco•e oświacie oraz sprawom narodowym. politycznym i zarobkoWD1. 

Wydiodzi cedzieJUJle z "W'Yłllrlem llei połwt.teczaycb 
p11ddJ>Jata kwartalna n.a poczcie t a listowych v.rynosf 
Ji!ll· 50 fen., a z odaououiem do dornu 1 mr. 92 fen. 
w1uus Polski" zapisany iest w cenaiku pQ()i.towym I Imię B1że za llarc I IJCZJZll I 

Za laseraty Dlaci s!e za mleJsce l"Qdka dr.Onego dJ!lilll 
9t?leet:enia zamieszezone przed i.nserata~ .CO fee, 189 
c~t• edas1Al. otrzyma rabat. - Liłlty łlo „Wiua• 
Palakiero'' •ałety frankować i l>Mać w aicq c:lołi1fW. 

„ &Jod ~sakiem „t. połaiscb" ar. 121. ay ahea ~co. R9kopia6w aif ale awra ... 

Redakcya, Drukarnia i Keięgarnia .anajdllje ei~ w Bochum, przy 11li•y Mai•eHrstrasea. - Adres : „ Wiarus Polski", BocD.um. - Telef o n u nr. l 4: 14:. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 

wić, czytać I pisać po polsku! Nłe Jest 

iem, kto potomstwu swemu zoiem

t !!ię pozwo~I. 

1y1ownictwo rosyjskie w Polsce tłumi 
wałtownie wszelkie objawy ruchu naro

dowego. 
z Lodzi dionoszą do Warszawy, że 

·ecnota rosyjska otoczyJ.ai w niedzielę ko
iól Ś\V. Krzyża, gdy z,gromadzeni pod~ 

nab-0żeństwa śpiewali pieśf1 „Boże, 
ś Polskę". Wojsko aresztQIWalo 500 
żczyzn. Ody część areszto\vamych od

owadzano przez ulicę Milrolajewską i 
łopak jakiś gwizdnął, 1kazail oficer dać 
nia. Zabito 2 robotników i pewną mlo-
niewiastę, kilku przechodniów raniani<)'. 
eczorern kościól byf zajęty przez trzy 

ialy piechoty. 

wa nowe nieszczęścia wydarzyły się na 
morzu. 

Par.owiec angielski „Hilda" w drodze 
Southampton natknął się podczas wichru 
mgly na skalę i zait~ąt. Rasaiżerow1c i 
, a razem 123 osoby, zginęli, wyrato· 
a-n-0 tylko 5 osób. 

Parowiec n~emiecki „Uhlenhors t" zato 
t w pobliżu ttelsingoer. Z zal.ogi i po
'żny-ch nie urato:w:an()' 1nikogo. 

a pokładzie dwóch rosyjskich okrętów 
aasportowych wiozących jeńców z Ja„ 

ponii wybuchł bunt w Nagasaki. 
500 jeńców rosyjskich na pokładzie 

tatków· transporto'Wych „Włodzimierz" i 
,Woronci" mających odpłynąć <lo Wla~ 

rost.oku, podejrzywaino o z~oiwę; wslm 
ck tegd zwrócili się oficerowie o pomoc 
rządu japońskiego, który wystial natych 

iast 100 policyantów po<l dowództwem 
icerai policyjnego. 4 l<>dzie torpedowe 
toczyiy statki rosyjskie. Na poktadizie 
krętu „Wo'rconeż" znajduje się Rożdiest
ieński. 

~osyi szerzą się rozruchy włościańskie. 
Pet. aj, tel. ogtaisza: W gubernii kur

iej wlościanie splądroiwali i podpalili 17 
·siadlości 'Ziemskich. Wyslamo' na miei
e rozruchów piecho1ę i kozaków. W 
berniach kurskiej i penskiej, gdzie ró
nież zaszly rozruchy, ogłoszono stan 
'Ximocnionej ochrony. 

łlearyk Wittboj, ieden z głównych wo. 
ów powstańców w niem. Afryce zach. 

umarł. 

Jenerał Trotha depeszuje, że wedifog: 
wnych doniesień kapitana Ooli.aitha ')

r2ymal Henryk Wittooi podczas napadu 
'a Wóz pr:o'wiantowy ciężką ranę w udo, 
~utek której zmarł 3 bm. Naczelnikiem 

"Ybrano dzień prze<l' jego śmiercią syna 
l&lo Samuel:a Izaka. 

ĄV .Moskwie otwarto kongres ziemstw i 
miast. 

W ubieglą niedzielę po pdtudniu rozp0 
~Z~ły się pod przewodnictwem: Petnmkie
l~cza obrady kongresu przedstawicieli 
ltlia'St i ziemstw Rosyi i Polski. 

'geprezentowanych jest 26 gubernii i 
llli?.st; z Polski przybyn:> 23 dele.gatów. 

ongres ziemstw w Moskwie. 
. Nie hyfo z pewoością kongresu ~ Rc:i· 

llti, który wszędzie budzilby: tak w1elk1e 

zainteresowanie, jlaik tQtwarty ubiegłei Ulie
dzieli w Mo'skwie kongres miast i ziemstw 
Chodzi bowiem o to, jakie ilrongres ów, w 
którym biorą udział najwięcej wpływowi 
mężowie Rosyi i Polski, zajmie stanowi
sko wtobec polity1ki hr. Wittego i kwestyi 
polskiej. Z p-owodu ważności obrad posta
nowił kongres t-0czyć rozprawy z wyklu
czeniem publiczności. 

Pierwszy pulflikt porządku dziennegn 
twcrzy pytanie, jakie zajmie kongres star
no'wisko wobec obe.cnego polożenia p101ity. 
('ZllejgiO. ~ 

Po referacie Kokoszlkina o przyjęciu 
deputacyi moskiewskiej u hr. Wittegio roz
poczęfa się dyskusya, w której kilku mów 
ców prz.ema\vialo za wyrażeirniem zaufania 
hr. Wittcmu i popieraniem jego polityki. 
Znacztna większość jednakowoż wsklazy•, 
wala na ogro1nną sprzeczność pomiędzy 
przyrzeczeniami manifestu a krokami rzą
du, na: zo'rg - w ainą p.rzez rząd kontr
rewiolu cyę, na .._ - ·łoszenie stanu wojennego 
w Polsce, na wyo.atenie w głąb Rosyi pa
tryotów polskich, na wysyłkę jenerat-ad
jutantów celem sUumienia rozruchów chto. 
pskich. 

Większlaść mówcó\v ()Świackz.yla, że 
ziemstwa i miasta1 tylko wt~nczas mogą 
poiprzeć gabinet Wittegq, jeżeli tenże da 
w:ystarczającą gw:arancyę za. urzeczyiwist
nlienie przyrzeczonych reform, jeżeli usu
nie ministrów stareg·QI kierunku, zniesie 
·wszelkie zarządizenia wyjątkowe i ZWtQła 
k(llnstytuantę na1 podsta•wie powszed.hnego 
równego, bezpośredniego, tajnego glosq
wania. 

1 Nai pasiedzeniu niedzielnem kongres 
jednuk()IWoż stanmviiska swego ostatecznie 
nie określił i odroczy! rozprawy d,o pKJJnie
dizialku. 

Położenie we Warszawie 
Znów wstecz. - Nędza pomiędzy ludno
ścią. - Pocieszające objawy solidarności. 

Strejk zakończył się już zupelnie w 
Polsce :pod Mo1skalem; koleje p()<ljęly na 
111(}W10 ruch w calej pełni. Lecz jak się 
przedstawia J>Qlofonie Q·gólne? Oto po
wrót <llo starego systemu na ca1tei linii.. ko
munikat Wittego obudził :wszystkie złe du 
chy, przywrócił odiwiagę catemu czyno
'\V:nictwu, które już czuło się zagrlnonem 
utratą posad i przywilejów. 

Pamięt.al6 należy, pisze ii Warszawy 
korespoodient „GL Nar.", że przywrócetnie 
·pioilskiego języka w szkole i urzędzie i 
zniesienie ograniczeń nairodowych, musi za 
dać śmiertelny cios tutejszej biurokracyi, 
żyj4cej i tuczącej się z narod-0'wego i reli
gijnego ucisku. Będzie też ona bronić 
swoich stanowisk wszelkiemi silami, i go
towa jest na wszystkie pjodllości, byle po:
wstrzymać swój upadek. Komunikat Wit
tego jest niezawodnie jej <lziełettn, .a ustęp
stwa, zawieszenia k-0nstytucyi tam przy~ 
toczone, są wprost wyjęte z rap<Jrtów u· 
rzęd!01Wych wysylainych z Wa1rszawy. 

!(przystając z nowego: prądu, władze 
rzucalv się z zapalem dl() tłumienia narodo
w.egol ruchu. W .alka z sncyalizmem ze
szla na drugi plan. 

Hr. Tyszkiewicza pp. Stanislarw;a Li
bickieg·o1 i ':Jantzena, wywieziono oo Ar
chamgie'lska, z.upel·nie według dawnego s}",

stemu w nocy, pokry}omu, tak że 11'3iWet 
rodzi~Y wygnańców o tern nie \\iedzia.lY. 
Więzienia z.n-O!Wu wypclntla1ą się aresz~ 
wanymi, a uwa pisma „Goniec" i ,_,Nowh 
1ny" zostały zupełnie zarnlrnięte; ten sam 
los spot.kal już daWi11~ej „l(u:yer _Nair:cdlo· 
wry", za wydrwkowame polsik1ch p1eśm n.a-
ro<lmvYCh. 

Tak u nas zaczęta się konstytucyai.„ 
Ak: prawt\a ! zyskaMmy je'dno... Naj-

wyższyrrn ukazem dozwQliono najmiłości
wiej używać języka p-0lskiego i litewskie
go, obok rosyjskiego, w szkołach elemen
tannych przy nauce arytmetyki. Ogromna 
łaska! Tymczasem nauczyciele zaprowa
dzili wykład polski na własną rękę, i zdaje 
się1 że tak zostanie, bo wśród1 nauczycieli 
i nauczycielek szkól lucbwych), jest bardzo 
malo Rosyan, niechętnie przyjmujących ta.
kie skromne posady. 

Sz1ki01nictwo prywatne ro'zwija się n
gromnie. Gimnazya polskie powstają je
dne po drugich. 

Strejk ustał, bo ustać musiał, dla bra
ku środków. z powiodu nędlzy, która zaczę
ła się szerzyć wśród strejkujących robotni
ków. Zresztą strejk na kolei wiedeńskiej 
nigdy nie, miał racyi bytu, bo krzywdzil 
diotkliwie \Vairszawę, a rząddwi wcale nie 
'Szkodził. 

N~dza z dniem każdym wzrasta. Do
browol-n;a poł:noc jnie może pPdolać potrze
bom. Na wsZ'yst:kich punktach roz,dawni
ctwa chleba zbierają się takie tlumy głod
nych, że na obszernych dziedzińcach fa
brycznych przecisnąć się trudn'°' 

chwm. Sprawę kandyidatów .dlQ' wydzi~ów 
polecono mężom 7.aufania do załatwieriia. 

DruJł. 

Wiec „Z. Z. P." w Diissełdorfie 
odbył się dnia 1 listopada. Zagaił go dit. 
·Witkowski a przewodniczył delegat dit. 
Chwiałkowski. Referat <> sprawach ro
bo'tniczych wygłosił dh. Ma6kowski z 
Wanne. Dh. Chwiałkowski omówił smu
tne stósun'ki, pel!nujące w różnych fabry
li:i.ach -w Dilsse1dorfie. Zam sit! też dh. 
Chwialkowski, że zagraniczni robatnicy. 
szczególnie Włosi podejmują się pracy zt1 
niższą placę, szkodząc przez to robotni
kom zorganizowanym. 

Wiecownicy zgpdzili się na poowyż
szetnie skladek ,na 25..JO fen. tygodniowo. 

Następnie wywiąziala się oiywło11dli 
dyskusya~ . w której wzięli udział dhdk 
Mańkowski, Witkowski, Bormvicki, Bo~ 
chiński , Stawiński, I(lobuch, dh"'>vialkows·ki 
i inni. W ko11cu ,omawiano sprnwy bez-
robocia. Szczęść Boże! C. 

--- ·-· · --· !!Et . 

Smutne to tlumy. Nie mówiąc już o p · t · ' · ' k' · 
łaichmanach żebraczych, tysiące ludzi, na ow1a gmezmens l coraz wtę· 
pozór przyzwoicie odzia1nych, pp<l ZWPerz- Cej ~agtOŻOfly, 
chnią o'diieżą świecą g-0lem ciałem, oo 
w:szystk<> już pochlonęly lombardy. Są to Nasz powiat gnieźnieński pisze ,,Lech" 
rz.emieślnicy i ro'hntnicy fabryczni bez jest przez klomisyę ko'lonizacyjną tak prze
pracy. trzebiony i z dnia na dzień '\] tak -zastl'ł.-

Nai wieść 0 strasznej nęd"ly . h1d,l1:..1_....e...,-_,._ ... s ... w..,.·~ją:...~Y sp.osób liczba właścicieli ziemski ck 
skieg-0. poruszyło się serce ~hl,opa polskie:- ~- mniejszych~ bo większych praiwie wca
go. Na drogach wiodących do Wiarszaiwy le już nie ma - się przerzedza, że 1nieza
~ Lodzi. spotkać można cale szeregi furmar- d~ug-0 w okolicy Gniezna nie będzi.e kawat
nek, 'nietylko dw<Yrskich ale i wliościa.ń- ka 'Ziemi w rękach polskich. Najbliższein 
skich. wiozących -0fiary w naturze dla glo- następstwem musi być upadek handlu 1 
dnych. przemysłu polskiego w Gnieźnie samem, a 

•P
0
odr.>bne odczucie n'iedoli zarysowa~o następnie upadek polsko'ści wogóJe. Glnie

się we wszystkich mia·s~aich i miastecz- zno stanie się miastem czysto niemieckiem 
kach Królestwa P-0lskiego'. Niektóre gmi- i protestanckiem, kościoly nasze opustosze 
ny uchwalily zasilek pieniężny dla głod- ią, przepięlknego głosu naszegio „Wojcie
nych. ·cha" z dzwo111I1icy tumskiej siluchać będą 

rzesze wyz111awców luteranizmu. a w miej-
·W kieleckiem wlościa·niie zbierają sce krzyżów widnieł będą z kQściolów ko„ 

składki po k()ściolach na chleb dla brad w gwty jako znak protestanckiej czujności. -
Warszawie. W ·okolicy Dąbrowy Gór;ni- Obraz ten, 'który w krótkości naszkicowali 
czei okoliczni włościanie ofiarowali znacz- śmy, nie jest czasem w,ytwlorem bu]nej wy, 
ną ilość ziemniaków d.lai górników. W obraźni, ale polega na dokladnej obserwai... 
pułtuski em d,wiory i chaty do wspólki wy- cyi najrozmaitszych objawoów. Od lat kil. 
prawiły kilkadziesiąt furmainek z prowian- ku bowiem komisya kolonizacyjna uderzY,-
tem do rozpanądzenia komitetów ratunko- lai z niesłychaną silą na gród 1nasz, a po.-
\Vych \Marszawy. trząsną;wszy W1Qirem zlota oślepila fo:nnal-

W dniach 13-14 bm. zanoilo się na nie naszą „wielkopańską" holotę, która siQ 
stacyi Tłuszcz kolei petersburskiej od fur- w najhaniebniejszy sposób prawie 7upel
mainelk kmiecych i dworskich; to rolnicy ·nie wyzbyła ziemi. Za przykladem „pa.
z k-0stolińskiej i 'klembowskiej parafii ra- tnów" idą diziś nasi gospodarze w szeregi 
dzimińskiego dekanatu gfodlnym bradotm z sprzedawczyków nie robiąc sobie żadny;ch. 
Warszawy śpieszyli z pomocą i zwozili co skrupulów z tego, oo na podlą tę fry:mar~ 
Ido mógł: wóz lub wór kartofli, iimy kil- kę ploiwie spoleczeńst\n). Po części jest 
kanaście glówek kapusty, inny chleba rai- t<>' niestety wim ciemnoty pod. względem 
zowe~o bochen, jeszcze inny ćwiartkę lub narodowym, braku uświadomienia· na.ro
pólsądek drzewa, tak wspó•nemi silami dowego. Bo i kto ma.i ich oświecić, kto ma 
miejscowej służby kolejowej, kmieci, wi~- im przedstawić zgubne, okro~ne wprost 
kszych obszarników, fornali, wYSfano do skutki ich frymarki? Komitety wyborcze 
Warszawy 5 wag()nów z.icnmi:11ków oraz po części śpią, a odznacza się podl tym 
<lwa wagony, zapelni~ne .chlebem~ drze- WZ&'1lędem komitet gnieźnieński, który u
wem, kapustą, jarzynami itp. rządziwszy ua tak wielki obszar przed 15 

W takich warunkach zakończenie strej- .miesiącami dwa Skromnie wiece, śpi sne:m 
ku było rzeczą nieodizow\Tlą. sprawiedli\\'~o i znaku życia nie daje. 

O krzywdę polską musi sie teraz u-
pomnieć rosyjskie spoleczeństwo, które 
tyle już skorzystało· z Polskiej polJnłOcy w 
~'W"Ojej waJce o wolność. 

Polacy n& obczyźnie. 

Na wiecu w Oelsenkirchen-Scbalke 
zw10ł'anym z poręki ,,Z. Z, P." na przeszłą 
niedzielę, prziernawiali dhdh. A. Pietrzak_ z 
Lindenh<>rst, Pietrow.ski z Schalke, B. W1l,
kowski z Rotthausen i A. Gwizdek z Bo-

Nasi kupcy. 
,,Gaz. Ostr." zamieszcza w sprawie, 

by kupcy Polacy czy.nili starania o ·woja
żerów Polaków u swydh, dostawców i fa:
bryk, nwa·gi godny artykuł, z którego po
dm.Jemy co następuje: 

Mamy nieliczne '\\ryjątki kupców nie
zaleŻIIJ'Ych, lecz tych jest za lTlallo. - l(to
by się tam z nimi liczył. Przecież nasi ku
pcy polscy w pdcZuciu własnej ekonomicz
nej słabości prowadzą książki handlowe 
'Y j~zyku niemieckim. 



Tak nie nwi~rzycic. ale tak jest. Nie ' 
wiem jak w Poznaniu - ale na prow~cyi 
to białe kruki ci kupcy, którzy Po polsku 
1\siążki prowadzą. 

bd obrali też kilkn niemiccldch katolików 
w.wsze.chnie poważanych. Z teio wszy~ 
stkiego widać, że w parafii tczewskiej P~ 
Ja<;y znacljllie przeważają. 

Chełmno. W „Oaz. Tr0r." piszą, iż w 
wczo'r.ajszych wyborach do rady miejskiej 
w 2 klasie przeszedil także Polak p. Wit
kowski. 

Tak, tak Szaoowny korespondencie 
- - chciałeś uderzyć w stronę narodową u 
kupców, omyliłeś się - pieniądze to wszy~ 
sfk' ·" szystko intne schodzi nai plan dru"' 
ci. 

Kupiec to przedstawiciel dobroW10lnej 
germa1I1izac.yi dla interesu. 

I znowu d:armo byś szukał narodu 1 

który na własnej ziemi <ltobrowolnie posłu
guje si~ obcym językiem, kupiec musi by\: 
patryotą, gdy .chddzi o hasJo „swój do 
swego!" - lecz tylko wtedty. On sam do 
hasla tego nie potrzebuje się stósować. 
Chlop, rze.mieśhlik, robotnik - wszyscy 
mają iść do niego, bo powinien przecież 
Polak Polaka wspierać, ch<>tby i trochę 
drożej zapłacił - ale kupiec polski może 
iść <lo obcej restaurncyi, bo tam ·piwo lep;
sze, d·o obcej kręgielni, bo ona wygodniej
sza, któż śmie krępować go. haslem „swój 
do' swegl()", on. jest na to kupcem, by Pola.
cy u niego kupowali, a co <>n z tym polskint 
groszem z.robi, do tego wara - t<> nikogo 
tnie obchodzi. 

I oo takich ludzi żądać, by dl()µo'minali 
się o polskich wojażerów i polską kore-
, pon<lencyę, to lepiej gfową m}lr rozw.a.la,ć. 

To nasz gospodarz ma większe IJOCZU

de tego -0'bowiązku - widziałem właśnie 
list firmy berlińskiej pisany strasznie t:ai
maną polszczyzną dl() gospodarza Polaka 
11a polski jego list. 

Widziałem też, że kupcy P.olacy roz
da wali niemieckie reklamy kliemteli p·ol
skiej, że kupcy polscy do Polaików niemie. 
ckie " ysyŁali zawiadomienia. 

Tak czytamy w ,,Gaz. Ostr. ", która 
uwagi te stósuje naturalnie do' Polski; nie
jcd~'l•O jednakiowo·ż zasługuje także i mi 
obcz:yźnie na uwagę. 

Ziemie polskie. 

Tczew. Po raz pierwszy wystąpili tu 
Polac,y samo'dzielnie przy wyootCłlcih (\.O 
<iozo1 u kościelneg() i rady parafialnej 
,,Dirschauer Zeitung" twierdzi, że padło 
przy wyhorzc dozoru kościelnego 212 g~o
sów pi~·lskich i 170 niemieckich; przy wy
borze rady· parafialnej 280 polskich głosów 
i 200 niemieckich. A przecież niemieckim 
katolikom wykona•nie praf\va wyborczego 
bylo ulatwioine, bo wybory odlbywaly si~ 
w mieście. gdzie mieszikadą; a wielu p{}l
skich r-0hotników nie 11n\Ogfo przybyć, bo 
był dzici''. pO\\rsze<llni. J edna:kowoż P 1olacy 
nie zupełnie wyzyskali swef więksro~ci, 

Powleść l(sawerego de Montepln. 
C z ę ś ć tł r u g a. 

(D ) 
(C~ąg dals2!;). 

- A chwila ta wlkrótce 1nasLąpić musi, 
moja: najdroższa... filip pr.dejmuje się mo
jej obmny z poświęceniem prawdziwie cn
dow:nem... Układa memoryail, który p1Jp1ar 
iy niezbitymi dlOW{}dami, uczyni moją nie
winność jasną jak slońcc, narwet dla mah 
bardziej uprzedzonych oczu.„ 

- Widzisz więc, mój przyjacielu, że 
rniafam stuszno·ść prosząc cię, a1byś nie 
wspomniał o naszej miłi0ści ani ciotce, ani 
pamu filipowi... Gdty widzia1ł w tobie szczę 
śliwcgo rywala1. nie bylby tak gorąoo pra
cowal naid twoją sprawą? Potrzebujesz 
pana de Garennes... Unikajmy obudze11i1 
w nim zaiz,dr1ości, która ·dla ciebie mogłaby 
mieć złe skutki. Czekajmy ze spokoiem i 
zanfaniem... Mówiąc ci przed chwilą, że 
się obawiam. bytam sza.~ona. Czegóż mam 
ię obawiać? 

Raul chciał przycisnąć cIJo serca Ga
bryelę, lecz przeszkodziil mu odgłos kro
ków '\\" sąsiedtnńm pdkioju. 

Młoda dziewcz~ma szybko usiadła i 
w1ięła \\' rękę porzuconą robotę. 

Pan de Challins udał się ku drzwiom 
salo111u w których ukazała się barfJ·nowa de 
Garennes i filip1. 

- Jesteś już, mój drogi chtopcz.c -
rzek ta baronio'\v.a do' młodego człowieka, 
p :::idczas gdy Filip serdecznie: ściskal go za 
rękę ... - Czy d1nmo już tn jesteś? 

- Kilka mtnut zaledwie, moja cioHro. 
- Na szczęście nic byleś sam... Ga-

bryelai dotrzymała ci towarzystwa. 
- Tak jest, moja droga ciotko i podzi

wiałem. z jakim wdziękiem i zręcrnością 
panna Oatbryeb wtada igfą. 

Lubawa. Na tartaku mistrza murar
skiego p. Kamieńskiego wydarzyło się 
straszne nieszczęście. 15-letni chłopak Wi 
śniewski, chcąc zarzucić na będącą w bie-

. gu maszynę p.ais transmisyjny, zasta~ roz
sZJarpany w kawały. Obok stojący palacz 
chcąc chłopaka uratować, zlamaił rękę. 

Z Wiei. Kt Poznańskiego. 
Koronowo. Przy wyborach do rady 

miejskiej obrnno w trzeciej klasie dr. Szu
kalskiego i mistrza garncarskiego p. Sta
nislawa Kleibera 155 glosami, przeciwnicy 
otrzymali pd 151 glosów. 

Miłosław. ZCłlpowiedziana na niedzie
lę, dnia 19 bm. w Bazarze wspólna kolacya 
nie odbędzie się. Policyai za1grozlla b-0-
wi~m rozwiązaniem. - Niec>h żyje wK>l
mość ! 

Trzemeszno. Do ra<ly miejskiej obra
D{) w trzeciej klasie pp. Ellmaina i MaciejOl
wskiego 116 glosami con. 66, w drugiej 
klasie przeszedł p. Litwicki 24 gl. przeciw 
23. W dmgiej klasie nie stawilo się dwóch 
i także dwóch przeciwników. 

Gniezno. Właściciel dóbr rycerskkh 
l(a:bitz sprzedail swój majątek Wiolę koimi· 
syi kolonizacyjnej. -· Właściciel ziemski 
Htibner sprzedał swój 460 mórg duży ma
jątek za 120 OOO marek l-OOimisyi kot.omiza
cyjnej. 

Poznań. Do „Przyjaciela Ludu" pi
szą : W Siemianowie jest do nabycia z rąk 
niemieckich gospodarstwo 60 mórg pszen~ 
.nej ziemi i 20 mórg jęzio'ra~. Laindbank poi. 
daJł już 9500 talarów, chcąc gospodarstwo 
to kupić, arie posiediziciel tegQż, Niemiec, p. 
Neumann., uwziął się, "P::>siaidłość swoją 
sprzedać Polalmwi. l(a:ż<lej chwili jest to 
gospodarstwo' do .naib~cia. Dom mieszkal .. 
ny, budynki gosp.odarcze i inwentarz, tak 
żyrwy jak i martwy, wszystko w dobrym. 
stainie. Rodakom, mającym chęć kupna, 
służy bliższemi informacyami J. Adamczyk 
w Siemianowie, sta·cyi'.ł kolei Weissenburg 
(Chwałkow10). 

Poznań. Do· „Wielkop." donoszą,. że 
p, Górs•ki z Lipin pod Koronowem sprze
dał swoją p;osiadlość 600 mnrgową Komi
syi kolonizacyj.nej, · choda~ miał mozność 
rozparcelowania jej. 

Poznań. To1czyla się tutaj ponownie 
sprawa o podsunięcie dziecka. Ztona zwrot
.niczego, Meyerowa skarży hr. I(wilecką o 
wy.da.nic dziecka.. Proces odrocz-01no zn-0 1

-

- Panna. Oabryela posiada wszystkie 
przymioty - za\.vGtał filip, - ale nie lubi, 
żeby jej o t€lm mówić. 

Gabryela zarumienilai się. 

- Za·brnnia entuzyazmu - wówił da
lej filip - i muszę się w do tego jej wy
tlómaczyć ... 

Młoda <lzie\\·czyna sp-0jrz11la ina filipa. 
- Wytlo~maczyć ! mnie! - wyjąknęta~ 
- Tak jest pani, ponieważ bez ·wzglę-

'diu ·na dane sfowo, prosiłem moją matkę, 
żeby po raz ostatni jeszczie udiala się do 
p.a1ni... 

Gabryela skrycie sp-0jrzala na Raula, 
przed którym ukryć oświadczenie filipa u
wraiżala przed chwilą za rozsądine. 

Biedna dzie\''czyna drżała. filip rnó
wil dal cf: 

- Mam dla pani najwyższy szacunek, 
a szacunek ten wzbudził10 we mnie p·ostą
picnic pani - szczere wyznajnie uczynione 
mo'jej matce, że serce pani .nie należy już 
do nieL - Sytuacy,a na-sza teraz jest jasną 
i szczerą.„ Utraciwszy wszelką nadzieję, 
potrafiQ nakazać milczqnie mojej milości. 
lecz jeżeli nie mo·gę uwielbiać pani jako na~ 
rzeczonej, .niemniej przeto ko chać cię będę 
jaiko siostrę. P:'J z.ostań więc z nami jak 
mozesz najdlużcj„. Pozostań pi1ni, aż do 
dnia, w którym tqn, którego masz za.stał 
ż.oną, przyjdzie p.orwa6 panią z pDśród uas. 

Raul słuchał z g-lębokiem mzczufe
ni e.m słów S\\"eg.o kuzyna. 

Cieszyły go ~e życz.liwe slo wa, zwró
cone do Q.abryeli, lecz doŚt~ mial panowa

. nia nad sobą i przytomności umystu., aże
by udawać, że ich nie rozumie. 

- Winien ci jestem i1ozwiązanie za. 
gadki, kochany Raulu - rzekł filip - i 
zaraz je będziesz miat 

Pragnąłem z panny Oabryeli uczy.nić 
baroni0wę de Oarennes ... 

- Zaslugiwala ma to nic\vątpliwie, -
wyjąknął pan de Ch(;ll\ins z pomięszanienn 
nie d•o' wypowiedzenia. · 

wu, poniewaf na świadka za'\'\~ezwaną zo.
stainie bratowa hrabiny, którra obecną byla 
przy urodzinach małego hrabiegd, co ma 
poprzysiądz. 
- Poznań. Przed wyżsZiym sądem wo
jennym toczył się ponownie pro
ces przedwiko 1oficerowi Leko'wowi, który 
w Lesznie zastrzelił posługacza domowego 
Reicha. Do wyższej insnancyi ocl\.v1olal 
się sędzia, któremu kara 3 tygodni 1 dnia 
więzienia wydawala się zai niską. Sąd 
wojenny Z!niósl dawniejszy wyrok i ska.., 
zail gid na 2 miesiące więzienia i wydalenie 
z służ·by. 

Ze Słązka czyH Starej Polski. 
Swiętochłowice. Zemsta kobiety. Nie

jaikaś Reimann napadła w ciemnej piwnicy 
na robotnika .Jędrosika i rozbita mu gru
bym kijem głowę. Niezadowo~()lna jeszcze 
:z tego poszfa po' dzbaJ!l z giorącą kawą i 
znienawidzc.inego nią oblala. Powl(}dem 
zemsty jest panująca pomiędzy nimi nic
zgodai. 

Rybnik. Ciskacz frajnciszek Kąsek z 
Rownia, w pow. rybnickim, spadł na lqoi
palni ,.Do'nersmairck" do szybu 30 metra 
na dół i roz.bH sobie czaszkę. Odwiezio
no go dlo la:zaretu knapszaftJO!weg·o w Ry
bniku, gdzie mimo1 pomocy 1le!kairskiej 
\vśród okro'pnych boleści wyziqnąil ducha. 

Brzezina. Samobójstw-o. Robotnik 
górirticzy Jasionek, przyszedtszy mocno 
podchmie1ony do domu, wsz,cząl z swą ż<~
!1ą kłótnię, podczas której żonie groził no.
żeru i następnie wyrzucił j~· z pomieszka
nia. Potem szaleniec; powiesił się na 
drzwiach. Wszelkie usilo'wa1nia1 przywró
cenia go do życia okiazaly się daremnemi. 

Z inn n:h dzielnic Polski 
Warszawa. Urzędow,y „Dziennik'' 

Warszawski" doinosi, że „wydaleinia z gra„ 
nic kraju" hr. Tyszkiewicza, Libickiego i 
Jantzena 'CllQ'kionano ~ inicyatywyJ na roz
kaz jen. gubernatora SkaHona. iak samo 
przez SkaU.otna „wydaleni" zostaH referen
ci wzaj. Tdwarzystwa Ubezpieczeń Eich
mlond i Jabłoński, za żądanie polskiego ję
ZYika w urzędl()iwaniu. 

Co do Tyszkiewicza, Libickiego i fan
tzena to zdaje się, że pocisk w nich wymie 
rziony przez Skalłona złamał się w p:owie
trzu. W drodze w Moskwie, zaopiekowali 
się wygn:a·ńcami zierrncy i oburzeni barba
rzyństwem wyroku, wyjednali jego zawie
szqnie a następnie wszystkich trzech skie
rowali do Petersburga, gdzie mają być 
prz,yjęci na audyencyi u Wittego. 

Pani Libicka wysfafa telegram do pre 
zyidlenta ministrów Wittego, z żąda.niem 
bezzwl·0tczneg:o, uwolnienia jej męża. "'\vl()bec 
uznanej przez 1Ua1jwyższy manifest niety
kalno'ści osobistej. 
.lmlllQ.M:ll Cl - &EE __ qm _ _ __ ~ 

- Ale na nieszczęście nie jest już wol
ną, - mówil dalej młody a-dw1rnkat - znaj. 
duję więc rozsąd1t1icjszem i bardziej uczci
wem p·o•ddlać się memu l{}sowi, cvniże,li wal
.czyć z niep.o•dobieństwem. - A teraz, pan- , 
no Oabryelo bądź wspainiiatiornyślną i po- ' 
wiedz mi, ze przyjmujesz moje Uómaczenie 
się i poz.ostańmy do'bryimi przyjadólmi. 

-Oh ! tak, dobrymi przyjaciólmi ! -
za\i,.'10lafa: młoda dziewcz.yna - dziękuję 
panu z całego serca. ~ 

filip wziął rękę panny Gabryeli i z 
szact11nikiem uścisnął. 

- Brawio! - zav.mlała pani de Qa:ren
l!eS. - Zgo<la, pókói, zjednoczenie zap.a.nu. 
ją, będę już tylk<> myśleć o przyprowadze
niu <lio skutku prnje.ktu, który po·wzięlam. 

- Pro'jektu? -- zapytał filip, grając 
ciągle komcdyę. 

- Tak jest... projektu, którego' 1111oże 
nie uznasz, zarówno jak Raul, gdyż nie dLQ'. 
Z\v10H qn tak często nam się widywać. 

Gabryela i pan de Challins spojrzeli 
na siebie z niespJikojerm. ' I 

Baroo10wa mówita dalej: 
-Zresztą made interesa. które was 

zatrzymują w Pary.żu, i pewno nie myśli
cie -obaidwaj o' używaniu mzkoszy willegja
tury. 

- Więc opuszcz:l'sz Pairyż, moja ciot
ko? - zapytał Raul z wzrastając}'1m nie
pa.kojem. 

-Ta'k, moje kochane dziecko, mam 
zaimiar przepędzić .na wsi resztę pięknych 
dni... Dardzio· mi to dobrze posluży ... i Ga„. 
bryeli taikże ... jak się spodziewam. 

- I gdzie wyjeżdżasz moja matko'? -
zapytał filip. 

- Niedaleko ztąd, do Bry-sur-Ma1mes, 
będę cfo1glądać robotników, dokonywają
cych repracyi w mojej willi. 

- Wszak to spacer! - odrzekł adwo .. 
kat. -- Po pracy z Raulem wiedziemy 
przepędzić z wami parę godzin, aby Odpo~ 
cząccząc po naszych truda·ch„. 

'4Jiadomości ze świata. 
NieporoŹumienuia u socyalistów alemłec. 

cldcll. 
BJsel socyalistyczny Maks Scłtippe( 

z·łożyl mandat poselski do parlamentu. 

Wieści o rozruchach we W ładywoste&cu. 
Podczas rewolty we Wladywos~~ 

która trwała dd 12-tego do 16-tego b. łłl. 
zabito pono 400 Oficerów i ŻOtlnierzy, n 
obywateli i 500 Chi1kzyków . .Miasto ił*· 
k>ine. Szkodę obliczają na około 100 miłioi1 
nów marek. 

Ad!mirał J esscn został pon:n także za,_ 
rnoroowany. 

Hakon VII. 
Wponie<lzialek przybyła d(l l(open

hagi urnczyśde podejmowana przez naród. 
i króla duf1skiego. deputacya norweskai i<ł 
ksi·ęcia l(aiioila dnf1skiego który za ikillra d.11 
uda się cLo Norwegii i obecnie już jalkl() kr4I 
Norwegii no.si imię łf.aikona VII. 

Korea prowincyą japońską. 
W niedzielę rano P,Odpisano w paih.:u 

w stalicy Korei, Soeulu, wypraco'w.a1J1'1' za 
~tara.niem japo·ń';kiego męża stanu mmrgrt. 
beigo Ito uktr:łd, mocą którego Jap~i~ 
obejmuje za1łatwia1nie spraw zagramicznyct1 
Korei, niby na tak długo, cbpóki krai ten 
nie bęcizie dość silny, by sam bro~1it &wej 
niezależności. Sprawami wewnętrznemi 
'kierować będ·zic japo.i1S1ki jc(neral- ·gubernai
tor p-od.1lng rozporządzeń cesarza I(orei. 

· Uklad ten zn.a.czy tyle, oo zupeln.e ·opai
niowanie Ko~ei przez Japonię, która teraz 
zabiera się do' wykorzystania swych ~-
cięstw. ' 

Zdobycze Japonii w Chinach. 
Ustępstwa, jakie \\r Mandżuryi Ckiar 

poczynily Rnsyi, o'hec.nie mocą ukłaie!it 
przeniesiono na Japonię. Prócz tego to· 
czą się układy w sprawie ściślejszego ~1-
rozumienia ja;po·ńsktQl-chińskiegio. 

Sprawa Tybetu. 
Pomiędzy Anglią a Chinami zawarli 

układ, '\Vedlug którego - jak daniositt -
Anglia uznaje zwierzchnictwo Ch~n na 1 
Tybetem, a Chiny płacą Anglii odszkotł·~ 
wainje pieniężne. 

Rząd rosyjski a Polacy. 
Wzmiankowaliśmy już w zeszłym nu

merze o usilowanem tlomaiczQ'niu się rai
du rosyjskiego w sprawie ostatnich za.tt-
dzeń \V Polsce pod Moskalem. W urzed's
wym organie zamiesZ'czoino artykuł, kt6-
rym staranie· si·ę u.sprawiedliwić rozciąg•ie
cie stanu oblężenia nad mJcrn I(rólestwe• 
Po1skicim. 

Najprzód rząd -Oświadcza, że nieuzas!l.
dni·Qln eimi są pogilloski. j1akoby ogł-0'szenie 

- Otóż to wła1śn.ie„. będziecie prr;y
wo•zić inam najświeższe paryskie niQ_wiaf. 

- Kiedy wyjeżdża'Sz, maja ciotko? 
- Pojutrze, jak się zdiaje. - Od 1diiś 

zajmę się memi paiku!llikami. 
Ranl z Gabryelą znowu zamienili Sł'Di· 

rzenia1. 
Wyjazd ten byl dla nich prawdziwetft 

rozł~czeniem. Zamiaist widywać sie Cie 
dziel1. będą widywali się z.ailec:Lwie raz •J.1 
tydzień i myśl ta przyprowadza~a ich de 
rozpaczy, Ie.cz nie byli w n10'żności w:płv~ 
nąć na zlmialnę postainiowienia: baronowei. 

Ozmjmiono, że śnia1da1n:i.e jest podaJt~ 
i cale tDwarzystwo przeszło dn sali jadal-
nej. · 

XXII. 
Doktór Gilbert, jak wiemy, udał się 

do Pi0'!1tarme. 
Trzy kwadrnnse czasu potrzeho'w.al, 

aby dojść do wioski ,któr.ą zresztą zuł 
doskdnale i do której odi czasu do czasu 
przychodził z Mod01ntaine .ze swemi psa~ 
mi na ran.n~ śniadanie, składające sie ~ 
mleka prosto ·od kro\vy i chleb~ razo.weg•, 
do oberży wd r.:.wy M21gl1ofre. 

Gilhert wyjechał z Paryża na czcz•. 
chciał \ViGc zjeść śnia1fanie w oberży, '° 
której tylko co ws1~oimi·naliśmy. 

·W.d:cnva Magloirc po!witatn go majpięk~ 
niejszym ukłninem, z akompanjamenteftł 
najprz.yjemnic.iszcgo uśnhiechu. 

-Jatkże to dawno nic widziałam p.3.\
trnl - rzekła wdowa. 

- T-0 prawda, :odparł d>O'któr, myśla·f1a 
pani, że umarłem, nieprawdaiż? 

- Nie, ale my;ślatam,' że ~~ pl~dróit•· 
je ... 

- Nie mylihś się, moja dobra ikobie-· 
td, długi czas mnie tu nie bylo ... 

- A więc t•o dla tego! A dziś pan 
przyszedł bez swoich dzielnych piesków. 

( Cią5' dalszy nastąpi.) 



"5tal'l.U oblężenia w Królestwie SJX..lW>0·~0\v.a- I & ~~~ a -
~1om zostało przez mocarstwa sąs1edm~, "~M.lllllill&l•~~lmlla • _. 
-vznaczal-o zar~ucani~ za.sa<l n.1a.nlfestu ~r- Ila grOd"leń 
skiego z 30 pazdzermka r. b., 1 1akobp mia- „ 
lo .na celu sianie niezgody międz:y Rpsya- 1aplsać moina już teraz na każdej poczcie 

nlJTl}.a Polakami. tłlia ... sa P1tlsk1· go" W dalszym ciągu artykułu rząd hr. p & ł& V e 
Wittego: usprawiedliwia ogło'szelnie stanu Prenumerata wynosi tylko 
,\flOjemiegro, powołując się na trudność roz- so fenygów 
grainiczenia separatystycznych dążności \:.; a z odnoszeniem do dQmu 14 fenygów więcej. 
Królestwie o<l autonomii po1skiej, która ma ~odacy! Dziś nikt nie powinien się eby-
wiooc-znie na celu zOObyde zupet10ej a<limi- wać bez 2azety polskiej, dla tego prosimy Ro-
nłstmcyjuej i praw.odJa\v•czej niezależności daków o zdobycie .,Wiarusowi Polskiemu" na 
od ]Jaństwa. grudz:eft licznych nowych czytelników. 

Życzenie to zmierz.a. niewątpliwie, jak KWIT DO ZAPISANIA .,WIARUSA POL-
110 iu-ż zresztą ra<lykaJne pa.rtye objawiły, SKIEGO" NA GRUDZIEŃ ZNAJDUJE SIĘ NA 
dio ddbudow1anfa K·rólestwa: Polskieg-0 i do czw ART.EJ STRONIE. 
iupe1nego us1~nięda rosyjskich zasad rzą- 1111!!111 
d~nia w I(ról. Polskiem. Los Królestwa „ W 
?ols'kiego nie moiże być rozstrzyg·niętyim ~-!'!. !!!'!!~llllllll!'~~~!"!!B!!!!!"'l!!!!l!l!!!!I!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~ 
praed ut\\rorzeniem Dumy pańsnvowe!, 
gdyż przy regulowaniu spra:wy po'lskiej 
nrus-i naród rosyjski -być za1pytany I(). z.da
nie. Stan wojel1Jny w. Królestwie Po1ls:kieim 
(}g'łosZloiny został absolutnie •n.ie w tym ce
lu. aby. odebrać Plolak1olm prarw.a im już 
przyzoone, tylko iedyinie i wiyiłą~zntte z te.
go po.rwodt~. że ·o.kazała się konieqn:ość z~
radzeniu wy-pa-elkom, których Z·e stainiQIWh 

·ska wyższych interesów państwa ·nie mo
ina totle.rować. 

Artvkul kończy się oświadczeniem, że 
stan wojenny w Królestwie zostanie Z(nie
'Si~1y, skoro w niem znowu za,pam1je spo
M'f'. 

· Artykuł piowyźszy rządu obliczl()my 
jest Ha nd.byw,ający się Mio:sk\vie kon
Q're-s ziemstw. Czy rząd tern Uomacze
;1iw1 c-oś uzyska, zobaczy.my. 

Zesłańcy p1olscy w Moskwie. 
Na skufok telegramu ziemców r:osy,j~ 

skicla ienerait-gubernator moskiewski -Ol~ 
trz..ymał telegram z Petersburga! treści na
stępującej: Str.aż usunąć, zapro1pionio1wać 

hr. Tyszkiewicz.dwi. Ubiokiemu i Jantze-
11owr, aby udali się do Petersburga. 

Na skutek powyższej depeszy, hr. Ty
szkiewicz po_ieohal dl() Potersbutga: sam. 
Libicki i Jaintzen Zl(}stali w Moskwie. Od
wledzili ich w mieszkaniu, z wyta·zaimi 
współczucia z pG'Wodu deporta·cyi :admini
stracyJnej: ks. Piiotr i Paweł Dołgoruk(o1-
wy Mikolaj L''"ow, prez1es Goiłowin, K:G'
lm;zkrn, Szczepnjk, Majtow, ZanzhnO'w i 
wielu inny.eh. Byi1 taikże Mitmfan Szczop
kim wr.az z delegatami .aid: p,artyi demrnkra
tyczum-konstytucyjnej. Damy pt0lskie na
-desłaly bukiety żywych kwiaitów. ze ... 
1~ząc!J 1~apływają dowo1dy współczucia. 
Wiec w sprawie polskiej w Petersburgu. 

W ubieglą sobotę o~dbyl się w Peters·
burgu na sali Teniszewa, o<lbrzyrni wiec 
-po.tsk-0i-.r-0syjski. Prz.emawialii Struve, A1n
n-ieński i Rfo iczew. Struveg-o powitano hu. 
ra.1irainem oklais:ków. 

Uchwal-0:nD rezo1lucyę, domagającą się 
zniesienia stanu \V.Ojene1go i ogl:oszejnia sa
morządu Polski. 

W 'Nie.cu braJ,o udzial okJofo 4000 osób. 

Oltawa rządu rosyjskiego przed jeńcami. 
Z Petersburga dqnioszą, że wia-domość 

-0 J'IOizdziale wśr6cl1 jeńców rosyjskich w 
Jalp'(jn'ii i o ujawnianiu się wśródJ nich par
tyt rewolucyjnej, WY'NC«laJa ~ kolach r~ą
uowtych wielkie zaklopotame. Jalk wia
,do.Tnio, rząd .Ucząc się z duchem re~violu.c?'i.
nYm, panującym w armii ma:ndżurslk1e1, 
)}OStanorwit zatrzymał tę armię na dotych
czas<}wych !leżach, a spr~owadeić do kraju 
tvtka Jeńców na którY'ch liczył jeszcze. 
Obecnie Z\1Ś ~rzychodzi do przeświadcze
•1iai. ie żolnierze ci po· powrocie mogą się 
sta1ć rozsadnik.arni nowy.eh buntów. 

Nowi członkowie rosyjskiej Rady 
państwa. 

Minister wojny jene'ral R6d1ger i mi
~isłer marynarki Birylew z,o!stali z poznsta .. 
Wieniem na dotyctlczasmvych stanowi
ska'Ch p.01wot1ani d101 Rady państwa. 

~ „ • ~~ Il- łr. 
>I'• ił'l!A"71!_''11\~· ~- t'!1~!'l 

.dl~. !!; v.:~M.~~ i "~dł -ilł>1?r...... •li 

, W Altenessen z.astreJk-0wali r?botnicy, i 
i.atru-d:nieni przy kladzeniu drugiego. toru ! 
~olei elektry1czneL prorwadizącej do Essein . 
~obotnicy żąda:ją Podwy~sz:enia zarobku. 

Bochum. Wczoraj padaJ tu śnieg. 
Essen. Trzy kolbie1ty upiwszy siG 

Wszczęły bójkę, podczas której jedna, z ko
~let Makler uderzyla drugą Ma:nschaiu n:o ... 
zem w Piersi. M~nschau .ma przebite płu· 
cal Pa·dita na miejscu trupem. Nl10::rderczy. 
ni llciekla. 

t Buer. Przy wyborach kościelnyc? o
rz'Ylnau Polacy 66 nie 19 głosów, a Niem

ty ł3?. Niemcy zwydężyll. 

. .Ze s i)rałJ.1 robołniczvch. f 

Zabezpieczenie bezrobotnych w Mo
nachium. Magistrat mm1achiiski pnstaino·· 
wił urządzić kasę dla bez1~i0botnych, której 
udzieli rocznie subwencyi w kw1ocie 35,000 
marek, nai razie przez przeciąg trzech łat. 
Kasa opierać się będzie nai systemie zapw
w.adz.o.nym w Gaindawi'i; polega wś na 
te~1 że z zasobów kasy udziela się doo~t
ku pewnego do wsp.airć ina beizmbocie, któ
re udzielają <Jrgainizacyei ·1naicobii·o'rców 
czł1onkom swoim. Kasa opiem się za.tern na 
zasadzie, że ka1ż·dy praoobiorcai starać się 
powinkn -C} to, aby się za1bezpieczyć prze
dw nędJzy bezrobocia, bądź to nailcląc ·dio 
związku za.wodo·\l."ego, bą·d!ź t:'ż skt:C.ając 
-osz.czędności ina wypadek bezrohoda., 
Wyklucza się zatem od kasy bezmboicia 
tych robotników, którzy iii~ ~tarają się o 
to, a1żeby ·o' wlasnych sila1ch zabezpieczy(' 
się przeciw nędzy bezroblOda. Kasa nie 
udziela wsparcia dla bezrolbocia wskutek 
strejku. gmmad'nego wyidialenia z pracy, 
choroby i niez110Jności do pracy. Podstai
wą uzy.skainia1 prawa jest pobyt jednml'.)1cz
ny w Monachium !nb uzyskanie obywatel
stwa. Wsparcia, co jest b.airdz-o. ..-v,ażnem, 
nie ma.ią charaktern wsparcia1 ubogich, t z. 
nie odbierają honior1mvy,ch prarw obyrwa
tels!kich; wypla;;a. się 1najwyżej 1 1ma.1rkę 
,dtziennie, najdilużej prziez 8 tygodni ·P\'.)1 6 dni 
robo1czych. 

W Kolonii istnieje już pordohna kasa , 
nie ·opiera się jednaik•Ol\ViO-Ż na >0·rga111iz~
cyad1 praooda1wców i praciobi101rców, lecz 
na poszczególnvch ·o·siołmch. System mO/
nachiiski sta1nowcz.o ma przewa1gę wfaśnie 
·dla tegi0, że prncnje ręka w rękę z organr
:::acy.a1mi i potączonerni .z niemi wyJrnzaimi 
pracy. Najlepszą 1obmnę prz.e-ciw bezm
boiciu nie'Zawinionrrnu jest przecież .szylbkie 
nastręczanie pracy za pomocą drobrze zor
ganizn:wanych biur. 

Wypadlci nieszczęśliwe w gtlrnfotwie 
doszJy ·w roku 1904 d{) liczby SO 2.04 na 
642 526 zabezpie'Crnnych ~osób. Liczha wy~ 
padlków przernosi liczby mku poprzedniego 
0 6000. Wypadk6w, których następstwa 
trwa,fy p{>· 1nad 13 tyg·oidin~ 1 byto 9950, .czyli 
15 49 na 1000 zabezpieczonyich robotników. 
W~pad:ków śmierci byfo 1178; powstało 
857 sierót, 2410 dzieci i 61 innych hew,
nych. Wobec ta1k zinac.znej a msną•cej 
z Irnżdlym rokiem liczby wypadków nic1-
szcz'ęśliwych domJga1ją się ga1zety górni~ 
•ków słusznie, aby w kontrioli nad urządze
)niami ochronnemi i zapo'biega:w.czym[ u~ 
d'ział hrali ddegaci wyibrani z gmn:a· I 

przez r-ohotników. 

Na ,Dom Polski'' w~ Bochum 
złożyli: 

Fr. Matysiak z Gelsenkirchen (wręcz. 
A. Breiski) 1,50 mr. 

z wieca w Brnckhausen z dnia 19. 11. 
05. (wręczył St Kunz) 13,05 mr .. 

Jan Orpel z Sodingen lłOO mr., 
Staszewski z Baulkaiu 1,00 mr. 
Bóg za:płrać ! O d 1als-ze datki g-orąc:o 

prosimy. 
KOMITET BUDOWY „DOMU POL

SKIEGO" W BOCHUM. 
Z polecenia W. Sosiński, 

Bochum, ul. lJnter den Linden I. 18a. 

Od Reda „cyi . .... 
Panu St. Vogel w Obermarxloh. Ko

re.sp·ondencyę umieścimy w jed,nym _z n.aj~ 
bliższych numerów. pra~d10podo·b~ue 11~1, 
w następnym numerze. N1eslycfo~m1e waz. 
ne wypadki w Rosvi i Pol~ce POd Mr~sk~,_ 
Iem znie\,:<01ity nas ponownie do ~!ozen~a 
korespondpncyi. która z pewrvo-sc1ą me 

zwróci1aby na 5iebie należytej mva.gi 
\.\'ówczas, g<ly umysfy wszystkich zapr.zą-
11nięte byly "WYJ>adkami w zaoorze rosyjsk. 

Baczność? Pieniądze na „Swiętoióza
facie" uprasza się nadsyłać pod <>dresem: 
A. I3rejski, Bochum, a pieniądze przezna~ 
cwne dlai Wydai\\1nictwa ,;Wiarusa Pol, 
skieg()" pod adresem: „Wiarus P.o1skt'', 
Bochum. 

Młsya św. dla Polaków w kościele św. 
Gertrudy w 'Essen 

odprawiona przez Księży rnisyonarey z G, 
Slązka· od 26-go listopada do 3-go grudnia. 

Porz.tdek misyi św.~ 
W niedzielę 26 listopada: 

wstępne cgodz. 6 wieczorem. 
K.azaihie 

W dni powszednie wygłaszane będą 
kazania o 8% rano po mszy św. i wieczio
rem o 8%. Przed kazaniem o{lmawia.ny 
będzie Różaniec św. 

Od wtorku 28 listopada rana spos-0b
ność do Spowiedzi św. ka2dego czrasu. 

W niedzielę 3-go grudnia: odbędzie się 
po: południu zalkończenie misyi św. 

Wszystkich Rodaików z Essen i .oko
licy u;prasza się {) liczm.y udział: w misyi 
św. Wydział kościelny. 

ri:~\abozensfwo polskie11 
Bochum w kościele św. Antoni·ego w nie

ddzielę 26 listopadai pa pot o godz. 4 
kazanie i pntem sposobność do spo
wiedzi św. 

Witten. Spowiedź św. od soboty 25 li
st-0paid~ rano. Kazania w niedzielę o 
10 i <>< 4 godz„ 

Rotthausen. Spowiedź św. 1od soboty 25 li
stopada po ._pol. Kazanie w niedzielę 
poi pot. o godz. 3-~4. 

Ueckendorf. Sp-01\viedź św. ·we wtoreik: 28 
lisw:pada od rana i w1 środę ramo. 

Gerthe. Spowie<lź św. w czwartek 30 li
stopada odrana i w piątek rano. - Kai

zanie w czwa·rtek po plot '°' god·z. 5. 

Towarzystwo św. Józefa w Wanne 
donosi swym czto11k101m, iż w niedzielQ 
dnia.i 29 listopada o · g·odz. 4 odbędzie się 
miesięczne poi~iedZ'enie na malej sali p. 
Schefra, ul. Dv.r1orcK>wa, mia które się za· 
prasza wszystkkh czlo111ków. Goście mile 
widziani. Na tern posiiedzeniu będzie u
chwa\ony o'bcMd nrnc·zy·stości g-wia:zd:lm-
wej. Zarząd. 

Uwaga: Każdy z czlonków towarzy
stwa św. Józefa J)Owinie.n jaJ\ dotąd, taik i 
nadal szerzyć ·oświatę, . sziczególnie mię
dzy tymi, którzy jesz.cze nie należą dto 1 ża
dnych polskich tmvarzystw, aby ci I(odaicy 
nie błąkali się p.o manJ01wc.ach i na obcych 
festyn.aich nam wro'gich ludzi, jak to się 
zdarzy !o w lokalu przy ul. Dwornowcj 
„Pod flotą". Mich. Olejniczak. (1) 

Tow. św. Marcina w Kirchlinde 
doin.os.i swym czlonko1111, iż w. iniedzielę 26 
·Hstiopad.a b. r. odbę<llzie się walne r.dnne 
zebranie oraz obór nowego zarządu i t-0 P<O 
po1łudniu o godz. 3 u p. Fr. Bollho-ffa. 

Porządek z.ebrnnia jak zwykle. Człon
kowie, którzy posiadają książki z bibli<Jtelki 
winni z sobą wz.iąć czyli zabrać, truk, aby 
żadnej nie brakowafo. O liczny udzia\ł w 
zebraniu i punktualne stawienie czl0nk6\\ 
się uprn.sza Zarząd. 

Uwaga: Zarząd oraz rewizor-0iw~e ik.a.
sy' zechcą się stawić już o godz. 2 po po!., 
°' ·co prosi Wawrzyn Łuczak, prz.ew. (1) 

Baczność! Iiochlarmark ! Zmiana! 
Tow. św. Wojciecha w1 ftoc!ilarmark 

donosi uprzejmie SWYtrn członkom, iż w 
śro<lę 22 b. m. (święto1 Ofiar. N. Panny 0 1di.. 
będzie się roczne walne zebranie o godz. 4 
po po•l. Na porządku dziennym oprócz in
nych ważnych .spraw jest traikże o-bó~· no
wego Zarządu. Członków Zarządu 1 Rc.
wizo'rów kasy uprasza się -0 godz. 20. ''. 
jak najliczniejszy udział w zebraniu prosi 
(1) Zarząd. 

Towarz. św. Wojcie.cha w Rohłinghau.s.cu 
donosi swym członkom, iż Tow. przystę
puje "\Y środę wspólnie do f\omunii św. 
Sp0sobno·ść do spówiedzi św. jest "~ wto
rek i środę cary dzień. Cz:to:nkow1e, ko1

-

rzyst:ijcie z tej spos0bności jak uajficzniej. 
ażeby ani jedne-i?;n nie brakowało. c~fon
ko~wie zecbc.ą przy·być w •oznakach i \\r 

czapka.eh tow. (n 
Wal. Wojciechowski, przew. 

Bac zn'ość! 
Szan. ~zl-Onkom J(ola- śpiewu „Ce.:y

Jia" w tterne dcn.osi się, iż '"~ środę dni~ 22 
t. in. odbędzie si~ lekcyra śpiewu, p.-o śpi.e· 
'\Vie zebranie. O liczny udzial uJ)rasza s1e. 
(1) Zarząd. 

Polakom z AJtcnessen 
donosi się, iż \'.r sobo'T,ę dnia 25 list-opadao 
p0 pot i w niedzielę rano Jest sposobność 
do spowiedzi św. w oj-czystym języku w 
kościele Ś\C Jana .. Zatem się Rodaków i. 
Rddaczki t!pomina, ał>y z sr>0sobności ko
rzystali. W niedzielę 26 listop3.<la po P<>!. 
o _Y:.:4 godz. p.(}Jskie nabożeństwo z kaza
niem. Potem jest zebr.anie towarzystwa w 
lokalu zwyklych Posiedzeń. (2: 

Zarząd Tow. św. Jana Chrzc. 

· Towarz. św. Stanisława B. w Waime 
donosi swym czlonkom i wszystkim Ro~ 
<lakom, iż w niedzielę dnia 26 listopada ~ 
godz. 4 po }}Oil. odnędzie się miesięczne ze
branie i zarazem z trzeciego kwart.a.lu bę
dzie obrachunek. O liczny udział uprasn 
się \\ szystki~h członków i I(od'1ków. 
( 1) Zarl.4d. 

Towarz. św. Stanisława K. w Suderwica 
uwiadamia swych czlo11ków, iż w nie~:lzielt: 
26 P-O pol. o godz. 4 ze-bramie. Na zebraniu
tem będzie obrany za·stępca przewodniczą-
cego~ O liczny udzial prosi Zarząd. 

Uwaga: Lekcya śpiewu odbędzie się 
w czwartek i piątek po pol. o godz. 5 ...,,.. 
lokalu P<>'siedzeń. Uprasza się o licz.nY. u
dzial w zebraniu jako i w śpiewie. (1) 

Stan. Smieikowski, przew. 

Towarz. św. Antoniego w freisenbrucku 
id1o'n!(),Si swym cztcmkom, iż posiedzenie od
będzie się w niedzielę 26 bm. o giod:z. ·~ 
po pol. O licziny nidział prosi 

Zarzlld. 
Uwaga: Zarazem uwiadamiam czlQn.

ków i rodaków, iż w środę 22 hm. jest 
godz. 2 d10 3 przeznaczona ·w ko'ściele dla 
Polaków, O liczny udział w nabożeństwie 
pwsi T. Jakubowski. (1) 

'tit"•'.\;''\.+~~ '·"f· ·1:; ~'iv'l. . • : :" ""':i."'~1;;;~·1:f'J,1;1'~:ł;7t.Q1~ 
~~ ~ ,~ ~ "-1\ Jf/ ;:.~ .:;;(;-~.·/Jr~' 1~1.'."".'l.ty.,.~~ 

Towarzystwo gimn. „Sokół" w Marte11 
zasyła swemu szan. druhowi 

MICHAŁOWI KROLOWI 
ornz jego dozgo11mej tawarzyszce życia. 

JADWIDZE GRZESIEK, 
w dniu ich śluibu 23 listopada najserdie~
nieiszc życz,e1nia. Niechad żyje pa;rn mh 
dai 'Przy dzisiejszY'm ich obrzędzie, wia•ra. 
mil-0·ść, jedność, zgoda, niechaj u was 
zafWsze będzi1e. Niech w -dostatek los 
bogaty młodej parze 21awsze Siluży. Nieo'h 
was w kwiaty stroi życie, i pjD•ZWio1li żyć 
na}dlużej. Pozostań Sokolowi naid1a·1 dru
hem dzielnym i walcz z nami społem. 
Gniaz.do z Mairteni wykrz<yikuje 3 razy; 
Cwlem! czołem! czołem! 

Wydział. 

l1ece ,!Związku Polaków'· 
Q>Cf będa sie: 

W środę, dnia 22 listopada: 
W Baukau o godz. 4 po p<>X. w sali p. Newe

linia. 
O liczny udz.iat uprasza się. Na wiecach 

przemawiać będą mówcy zamiejscowi. 
..,ZWIĄZfJ( POl.Ał(OW W NIEMCZECH" 

W IfC POLSKI W HEEHEN 
odbędzie się w niedzięlę, dnia 26 listopada 
o godz. 012 w południe w sali p. l(ahlerta. 
Na wiec ten zaprasza się wszystkich Ro.
d>aków z tleeren., AltenbOgge, Kamen i o
łmlicY). or.az wszystkich tych, któr~y do 
parafii Kamen należą, gdyż 4 grudnia od-: 
będą się wybmy kościelne w Kamen, a 
chcemy wlasnych kandydatów przedsta
wić. DaJej tedy Rodacy spieszcie na wiec. 
ZWIĄZEK POLAK9W ~ NIEMCZECH"_ . 

WIEC „Z. Z. P." w Dfimpten 
odbędzie sie w śro-dę, dnia 22 listopada o 
godz. %5 po pot w sal~ p. Breii~2a, pn:;y 
ul. Mellinghofe'.str. O hcz~y udzral !({)da;, 
ków uprasza się. ,.Z1edn. zaw. ix>l. 

WIEC „Z. Z. P." W KIRCHLINDE 
odbędzie się w środę, dnia 22 list{)pada o 
godz. 3~.5 po· poi. '\V sali p. Schumachera. 
O liczny ud:7ial Rodaków z l(irchlindc i o
'l<Jlicy uprasza się. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Mam 2 domy na sprzedaż w Poniecu, na 
przeciw dworca kolei, w jednym domu są 4 
stancye, skń, i po<l izbą sklep i do każdego do
mu należy Yi morgi op:rodu, piękne podwórze 
ogrodzone i także do jednego dornu należy stó
dólka i Gbory razem, budyT1'ki są masyw mu
rowarie. Cena kupna bardzo przystępna, po
nieważ potowa pieniędzy jest na I. hipotyce w 
Banku ludowvm w Poni1ecu z amortyzacyą pa 
a drugi dom· 4000 marek bez stodófki. Zgb-
5 % . Cena kupna: jeden de>m - 5000 marek. 
szenia przyjmuje · (138) 

„ Józef Charaszkłewlcz, budown.:cy. 



-
Poniedziałek, wtorek, środę, czwartek 

4dnimateryj.na oknie 
Wyłoiyliśmy na tę wyprzedaż specyalną 

okolo 500 · poprzemierzanych materyf na suk nie 
po 6 metrów długie, po nadzwyczajn5~ 7 nich cenach. 

Najkorzystniejsza podaż kupna podark ~. gwiazdkowych. - Prosimy zważać na 15 okien wystawny c . 

• 

li 

111111111111 111111111111111 
·1 BaeznośE? Baeznośe ! • = Kastrep i okolica. = = ~• S••nowoym Rod.kom poleeam m6j bog1to zaopatmoy w 

. . ii skład tówarów kolonialnych „ = " „„„.„, .,.. n&jwiob•y „ybó• •n•r ;t. paplerooów pohkle•, -
~ tytoni, t~baki do palenia, za:i7w1mia i rl'.ucam. -

- 'I. Ubrania. do kopalni, koszule, gacie, koldry, materye na -- = fartuchy, pończochy, wełnę w rótnych kolorach i t. a. •• 
- 'C Na zimę, a.by ~ię dzleci n 'e zaziębił71 trzeba li.upić dla. nich ciepl„ trzewiki, -
- ~ a te we wielkim wyborze mam na ekład1ie i pi> niz~ich cenach sprzeda;ę. -

~· Nm gwlazdk~ • = ~ jelro pofiarki polec.:un od drobiazgó..,„ do nsj!eprzy•b rzeczy, j ; k to: fajki, --
'(IJ wielkifl i ma.le la neonki dla pań f p•nów, •ojr, aojyki. ila. 

-

dde4'i lalki. zabawki pneróżae, piłki do fra.nia, hi•e rrJeczy tanie, -

-

gustowne i we w1elllim wy9orze, -

~ Ila Advent I Jl 
•• polecalft czysty iwie.!y niej •Femienay. -= ~sługa . skora i rzetelna .! Ushlga skora i rzetelna! = 
.._ ~ ~1,,;o •. mJan Konarkawskl K.~STBOP, -
;;; (156) ~&~ J ul. Widurnerstr. 21. iiiii 
:[$1111111111111~111111111111= 

aftftC'sanacm«>agno 
Szan. Kupcom I Przemysłowcom · na i bczyźlile 

polecam najlepsze odle'ial" • * * cy;;ara polskie: * tt o 
Kościuszko, Poniatowski, Korfanty, Maryśka, Sokoły, Pflancery, Mexico, 

równ eż paple 1.•osy N a.rodowe. 
Noblesy, Sokoły, Trójki i Turcfory, oraz tabakę do zażywani we 

wielkim wyborze. - Przesyłki od 20 rur. - franko. 

rranoiszek Krajewski w llattenscheld, 
hurtowny interes i generalny zastępca flrm polskich. 

Herne, 
' Bahnhofstr. 79. 

( lł7 ') 
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G 
. BRUCH! D 

NA PORĘ JESIENNĄ DD 
~m mój bOg'ato z~a1tr~M1W 

Sl{LAD ROŻNYCH MATERYJ K1'AJO-

A 
WYCH I ZAGRANICZNYCft . D 

aa UBRANIA, PALETOTY, UBRANIA S9 
l(OLSlll, TUŻURKI I CZAMARY. 
Wszelkie prace, wchoth~ce w ••~s 

W 
kmwlectwa wykoauje !lię ele1aacke, t.fd 

' 1warancy' dobrego leżeala, począwSQ' 
OD 31 MAREK ZA M~ZKIE UBRA , 

LUB PALTO AŻ DO 100 MAR9. 

I-N 

Z imay czas nadchod~i, dalej poap]§
ualcie Rodacy do Gawrona, zam.4wi6 •
llmllła ł paletoty starsi ł mloflzl, bo :łłil
wroa każdemu J>Oclłu1 życzenia wyzodl1. 

Polecam także Szan. Rodakom m6J 
WIELKI WYBOR BIELIZNY 

llnwatek, rękawiczek, ciepłe 1acie, llo-
98łll8 różne,o catuaku, oraz 

GARDEROBĘ DO PRACY I MA.Clti
JOWKI 

iiM.tv C. Adamskleio z PHuatda. 
l szacuaklem 

dan Gawron, 
mistrz krawiecki 

Bru chu, Harienstrasse nr. 17. 

Za inseraty i reklamy webec Puhlhznocd R·~dakcya. t1ie odpowiada. 
-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii•iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillliiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! 

WYPRZEDAŻ 
Kapelusze damskie, 

Kapeiusze dla dziewcząt. 
Kapelusze dla dzieci. 

z powodu przebudowy i znacznie po 
większenia moich miejsc sprzedłAży. 

Kapoty dla niewiast, 
Kapoty dla dzieci, 

Czapki okrągłe. 

Korony ślubne. 
Welony ślubne, 

E. lVI. LEVISOHN, Bochum, Kapeluszeżałob. 
Bon~ardstr. 6. :c115,) Największy bazar mód w miejsca. Korony nagróbkowe. 

Za fnlk. nakJd I redakcyt tM180Włeddahw A • I • • t B r 1 f 1 k t w .~lnnD.- ,Nakładem ł ~o.kami Wvdawatctwa „ Wta ma Polllde~„ w Boc11am. 
{ 
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Rozmaitości. 
rałszywe banknoty stu i dwudziesto

)ll3fkOwe pokazaly się w ()Statnim czasie 
'fi przestraszającej liczbie. Zwraca się 
lJ'i~c uwagę nia ostrożne przyjmo\vanie 
•y1k papierów. 

Ażeby ustrzedz publiczność przed mo 1
-

ili~ szk-0dą podajemy następujące dajne, 
po których można ruzeznać falszywe od 

.,r.nvdziwych banknotów. P()drobione 
stumarkówki no-szą podobiznę wydania z 
fnia 1 lipca 1898, mają również przy lewej 
str(lflie czerwone włókienka, tę samą datę 
...,ystawienia i różne liczby kontrolo'we. 
w~ze]Jde zachodzące filsyfikaty noszą w 
111sierach liczby 0788904 ty1ko ich zesta
wieaie jest różne. Na przed!Iliej stronie 
je!t kol-0r w słowach „Reichsbarnknote, 
ma Hundert Mark" i w liczbie 100 gmł>o 
nałoiainy wsku1eh · riisnno jest w.ynió 
słe i blysz.czące. Wielik1 orzcl w dolnej 
cześci })'rzedniej strony ma u prawdziwych 
bnknotów poprzeczne, u fa~sz:ywyd'J zaś 
czt;ściorwo krzyżowe rozpierzenie. Oby
tt.a, jeden 1na dmgim stojące są u falsyfika 
iów coko'lwieik mniejsze i są oikol:o 3 mili
metry bliżej do siebie przysu1nlęte aniżeli 
na prnwdlziwych barnlmotach. Drug~a str:> 
na prze ds ta wia się w ogóln·ości sminwiej i 
rooi\na z niej łatwiej rozpoznać, że banknot 
jest falszywiy. 

.Failszywe zaś dwudziestornarkówki p~ 
piemwe noszą wk 1882, gloskę L i numer 
117205 i są nowem dotąd nieznanem pod
robieniem. 

Obydwa gatunki falsyfiikatów sporzą
iwne są w sposób fotomecha\nkzny za 
Jlonl-Otą otldsku koprowegQ. 

Przypowieść anonsowa. Pewien dz.ien-
11ik holenderski podał następ111ącą przypo
wieść: ' 

,,Byl sobie razu i)ewneg-0 ()Sieł, który, 
biegając po. lesie, wpa:dl choi glebokiego d(}
lu i mimo \vszelkich usiłowań~ wydobyć 
8it z nie~o nie zd•ofal. Będąc nawpó1ł ży;
wym z gfi:)id/t1 i wyciefrczenia dojrzal \Vrc
szdc Jisa i pmsil go o pr0moc. 

- Jestem za maJy, aoy cię wyratować 
- ord rzekł lis - ale daun ci db·brą radę. W 
pobliżu zna}duje się słoń. Jeg·o zawolaj, a 
wyciągnie cię natychmiast. 

Po oddaleniu si~ lisa, ooieJ tak sobie 
po1111y:ślal: 

- Jestem wyc.ieńczio:ny z braku P-0· 
żywienia. Każdy wysilek osłabi 1m/l1ie je
s~cze bardziej. Jeżeli wytężę glos dla 
11rzyzw.ania słonia. 'Stracę resztę sil żywo-

. t1yich. Nie, \.voih~ raczej się oszczedzać. 
ObrAviązkiem slonia przyjść mi tu na po
moc bez w.olania. 

Tak myślal osieł, a tym.czasem zdechł 
.z 1Jodtu. 

W killm dni po tern lis przechod!zit 
~nowu obok GIJfo i wbaczyf \\1 nim mar
twego osJa. 

-- Jeżeli istotnie· dusze zwierząt prze
chodzą w ludzi - rzekt sobie - to dusza 
tegi:y <Jsla przejdzie z pe\v1noś.cią w kupcó~V' 
którzy nie mogą się zdecyd.01wać na ogJoi
szenie po dziennikach." 

Na pamiątkę pachodu patryotycznego 
we Warszawie dnia 2 listopada 1905 r. 
l nbrzmiafy po.Jskie. pieśni, zajaśniały or-

ły białe. 

1~ tlumy k()lo księży - ai na przodzie 
' dziatki małe, 
Jaikby dz'ń·onu spiżo\vegG wielkiej pieśni 

gfos rmbrzmiewa~: 
,,Jeszcze Polsk1a nie zginęfa" z pelnyóC'h 

piersi fTI1a1ród śpiewa. 
I za<lrgała strui~ zlota, w polskiej d.uszy 

utajoina, 
Żeśmy dzieci jednej Matki, która żyje urnę · 

czo na. 
A Więc ramię przy 11llimieniu z pieśnią i- ł 

dziem w zwartym Humie J 
\Vspółncrn tempem serca biją. Jeden --
. . · wszystkich tu rozumie 

Cisza w kolo, _ tylk·o' drzewa zlote liści~ · 
poro:zrzuca1ły • 

1 Przed księ7Jmi przed orf ami, jak kobie- ' 
· rzec je usłały~ l 

Cisza w koło _ a na niebie świ~q. blaski 
pronnctt11sic; 

Słońce wzeszło jak na wio'srn~. Polska żY- ~ 
1~. Ch rYste ! Ch rystc ! I 

l_ („GQ1niec"). 

' Bo hum, środa 22-go list opada 1905. 

Wesoły kącik. 
Trafnie odpowiedział. 

Do pewnego pisarza, któremu jedną 
nogę odjęto, przyszła pani w odwiediziny, 
która tyJkd na jedJno Yko widziala. 

- Jakże się panu p()wo<l'zi? - z.apy
tu)e pani pisarza. 

-- Jak pani widzi - odpowiada pisarz. 

W szkole. 
Nauczyciel: fra1neg, {)(O'Wiedz mi jeno 

kiedy (to jest w którym w1ieiku i roku Kra
ków zbudiowiaino? 

franek: W iedtnej nocy.„ 
Nauczyciel: Ktoi ci takie głupstwo po 

wiedzial? 
franek: Pan n.aiucz.yciel często prze.

cie już mówił: Krakowai w jedlnym dniu nie 
zbu<l().w.aJno„. 

Wątpliwość. 

• Baczność Bodaoey 
w Habinghorst.i okolicy! 

Donos.zQ szanownej Pub1icz- . 
ności, iż otworzyłem 

interes rzeźnicki 
w Habinghoot, ul Biilowa 7. 

Staraniern mojem bądzie, a
by rzetelną pracą rodaków zado
wolić. ,'!. wy::iokim szacunkiem. 

Janaaary Paul, 
n~eżnik polski. 

Wino polskie i polską tabake do zażywania 
tak samo papierosy itd. moż11a najtaniej nabyć 
u mnie. St. Slebo4a 

w B o c h u m, Ousta'Wstr. 20. 

- Co u licha! zawsze ostatni z kna.jpy 
w1ychodlzę. Ciekawa rŻecz, czy to jai tu 
siedzę za d~ugo, czy też >Orni za.wsze tak 
prędko ztąd uciekają. 

·~~·~*'~ 
i okoliey ! I Bnf:z ność Itodacy w Brnthn ł 

~-.„~6.m„.„....t..„„"„.sr..„„ ~ „„~ ~ m!i Szan. Rodakom polecam m<)j 
~~~~lllJ$\i...~ll!!.tum'llil /ii.f'S bogato zaopatrzony skłacł obtnvia 
A Baczność Rodacy ł.a tylko najlepszej jakości oraz 

,; w Ueełrn1idorł" i Gelseal,. ! ~ praeownię obuwia 

ł Do11oszę szanownym Rodlikorn ł~. . porlług miary . 
i7, otworz.) i-.:.n -. l d - \iV ~ zelkie rep era cyc zac 1 o zą 

i~ interes nolarski ł ce w za.kres. szewstwa. wykonuję 
___ U ck d ·f 1 CJD h h f: t 119 szybko 1 tamo. Zwracam uwagę 

w tt en 01 u a n o s r. . S bl' · · " · d 

ł-
=_~ Starn.niem · b d · · ;,; zan. pu ic.znosc1 na IDOJ J0 yny W 
~ ~o~cm. 1 ę. ~ie.' ?z:- W polski skład i warsztat w miejscu 1lł 

i 
by Rodaków Jll. na.1 epieJ i Ja - ·=_·; ,~ dla te!!O l)rosz'-' gorACO o popar- I 
najrzetelniej obsłużyć. ~ " "'? 

SWvJ DO s -A EGO! - cie Z szacunkiem (134) 

. ~ Józef Nienierza. i.~ I Jan Brębor~wicz, I 
' g<llarz polski. . (, 32) fr I B:rueb, ul. Ma.1·yanska nr. 11. ~ 

···~~···· ~~~»t&tki 

Brak Wam pieniędzy 
na zakupno za gotówkę mebli, łóżek, ognisk, 

ubr.li:i. . .materyj na suknie i t. d. zwróćde si~ 

z .zaufo.iiiem do znanego każd€mn 

Kredyt. domu towarów 
r ,Zom Bergmana" 

W' HERlVE 
przy ulicy Bahnhofstr. 

·=·· Czeladnika 
piekarskiego 

biegłego w s'"'.Ym za 'ł- o 
dzie, po•zukuj~ od zaraz 
Da dale za1rudnien'c. 

pielrarz p:>l!!ki '111) 
w Wanne ul Karletr.14a. •••• Polska 

dziewc:tyna 
po szu• uje za.tmdoienia. 
u Rodaka. Oferty upra
er.a ia!c; nadesłaó P· d a
dr. APclrzt>j Przy
była, Essen a. d. Rulir 
Kop.stad,1:1tr. 16. 

• 
' IS. 

Aby materye uchronić od plam deszcz()
wych i zafarbowania się, trzeba sie zgłosić do 
.FARBIERNI GAllUSCHKE, PRALNIA w no
CHU.I\\. Tel. nr. 911. 

f;lie: Hofstede, tternerstr. 259; Herne-, 
Bahnhofstr nr. 32, 73, 13"4: Etckeł Rolinghau· 
sen, Linden, Hattln~en, Langendrecr, Witten, 
Annen, Werne, Liitgendortmund, l\\arten Ka~ 
strop, Wattenscbeid, Kamen, Dortmµnd. 

oOOO?>Oc.łOOOGOOI O OOOOOOOO:OOOOO 

g Baczne.ie Rodacy łJe"endorf I 8 
~ Jeayna p1l1h kei~garoia we wielkiem & 
o mit~eie Gehien&..h ehen-L'e 11ndn11' Do- 8 
U ur.ar.o Sztlnow11ym ltcdnlwm, iż mem na. 
g :skłsdzie obraw.y !iiwięty«!ll i n:trl)d'l.' c, I 
11 krzyż• pl)d l'zkłem i be~ ~z łn, fitury S Swiętych Pań'3ki«'h, k-i4iki cl) nabdefl~twa 
O i powieśc\owe. śpiewniki, papier z }JOllkim 
o n:i.pi•em, powin>:r.r-wa.1.ia, 1-ulend:nze l\fary-
0 nń~kic1 Swię~a rodzino i kartkowe llA !\'owy g g R.olt • Pt1leca:n wi~zarki z polskim napi- o 
o •em, pugilar ·sy, ~7.c:rntki cl i rzeczy. wło ów O 
O i butów, luster u 1 ~rzebit·nie. Mam także g 
C C) ria1"y l papi_,1·08) z {>< J„kit>j flrmy, 
O kr.uty ~ v+-idrkami, karty ua. BoŻP. NarJ- g g dzenie i Nowy Ro • . Opro.win.rn we wlMnym 8 
o war:Jda.cie nbra.zy, ślubne -. iankt i wi~zarki 8 ładnie t tul . t<ezerwi.tom obrazy 0pra.- g. 
0 wiam d brze i tanio. Nieuh kaidy poetę- o 8 puje podłui h:t'lł& · Kupujmy u swoich I g 
g Z szacunkiem g 

I Wojciech Koście~ny, 
0

3°' 
G~ts~oldotebea- U1>kend111'ł~ 

przy ul. N ord •trasse nr. 35. ( 1-13) 

OOOOOOOC);)OOOOCOOODOOOOOOOODO 

Krawiec ,polski 
Franciszek J uk at 

nllP~Z1rn. 

illlF' w Biillen .rJ~· 
przy ulicy Friesenstr. nr. 15 . 
Najlepszy krój 

ceny umiarkowane. 

Postbestellungs„ Fo fi&J ula r, 

• 

Ich besteUe hiermit beli dem l(aiserlf-

choo Postamt ein ExempJar der Zei1u:ng 

,,Wiarus Polski" aus Bochum (Zcltungs

preisliste 12~) fiir Dezennber 1905 und za
łe an Abonnement und Bestelłgeld 0.64 Mk. 

Obiec 0,64 Mk erha.lten zu haoen, 9e

sche~t 

. . . et . . . . . 1~„. 

l(aiserHches Postamt . . 

. ' 
· Księgarnia Wiarusa Polskiego 

Z powodu przrprowadzki do nowo wybudo
wanego domu, przy ulicy Oberc Markt3tr .u. 28 

zamierzam skład mój 

zupełnie oprzl\tnąć. 
Po\\.zi~łcm zatem mój wiel~i .zapas towarów 

znacznie zoiżDr6yeh eenąch wyprzedać. 

}fateryc na. suknie syanio.zy, bobry, bieli
znę, fartuchy, sp·idnice ~natcrye na pościel, sprze 
daję znacznie niżej cea. 

Ubrania tlla panów i palctoty, ubrania 
dnie dla dzieci, po cenach wypr7.edaży. 

M. Fr rnr , chum. 

Rudolf ob 
właśl iciel M. 

Kamen, narożnik nl. 

N~jstt:rszy i najw"ększy w 

Eleg. garderoba dla 

erb er, 
\IVe, tstr. i I rhu1 tr 

Kamen inte es speeya . 

panów i ehlopeó w. 
Pracownia ubrań podłui! miary 

przy gwarancył za dobł'e leżenie. 

zelka garderoba do o oty 
Specynlny odd„in.ł 

dla pań. panów. i dz"eci t)lk9 d brej i trwalej 

ja ości, „ o cenach bar zo tank . 



11~:1Ę;i;;~~~~~~ -,,__~ 

~ BREMEiiK1.SKLAD~CY6AR 
ł y,JaWe. J ozef Sabatowski, m 

' ul. Ce•arska i~: i;;i::dkę K;:~tr. 47. m 
1mdelka cygar po 25 Htnk za 1 mark~ 25 fen. Hi 

Hurtownie I • • • • Cząstkowo ! ffl 
~ Papierósy, tytonie, tabaPd. <

1
••1 i 

~) Swój do swego ! Swój de:? swego ! ~fŁ 

= = li 
Jsl = „ 
1111 
WI = = 

Otwarcie interesu 15 grudnia 1095 r. ~ 
~~ ~~~~-~~-a&~~~fia~ 

~ 

1łajtań1nm, sprzedaż ---

az e~arkÓW 
~- lo~arów iłolych . ·~ 

Wielka part.ya 

b U d Z I. I~ Ó. łV 175 pACll. 

przessło 20 gatunków Qd mr. 

Srebrne męzkie i damskie zegar k 950 pocz. 
•d rnr. 

Twl~de 11egt~rkł do kopaln~ 325 poci. 
ed .?Jr. 

B a u m e r i spółka, 
llerne, ul. Bahn.hof~tri: 74. 

Fabryka parasoli w tlerne 
:łrmy 

tJ•· Bahn- 11 D lQBu•• lei~ 1Jt. Bahn-
hotstr. 24. „ a llI I hot~t„. i: I . 

ne.pHeciw Re.ichsha11en obok gościńoii 
Vogł.a. 

Telefonu nr. 903. 
kupuje się 

pa,rasole najlepiej i najtaniej w najuli~kszym wyborze. 
Własny fabQHat. -

Największy wybór kapeluszy, 
~ tylk<) najlepsze krajowe i zagraniczne fabrykaty. ~ 

e.apkl, krawaty, bielizna i t; d. po najtańszych cenaoll. 

\Vszelkie reperaeye 
i powlekanie parasoli na życzenie natychmiast we włas:n,ym 

wars.dacie. 

Polska usługa! Polska n8łnga 1 

WW&łiEE 
M 'E 11m sw ; wew 

Biuro pr&$'·ne 
w Boclnun, 

' 

uli•.a 1tottetrMH Ir. 51 

ttd.ziela porady i -pis.ze poda.- t 
•ia. w ipraw11ch renty, i t. d. 

f J. Miara, . 
ł 

Dawniej w 

,,Biurze ludowem". 

4\nw: 
l-~ ~~. ~· -~ ~. . . 
lil ~J,.U ~~ r· 

·~t?~~~;~>-~~~~.?'\..*.. 

ko~ucbów. b!elłzuy. szelek, rękawiczek, IHek, 

portmonetek. 
l?eoaracye, pociąganie parasoli od deszczu i 

slońca. 

fMM3 5W2GP+N~ ·~ . 

I . })Ha. .hu tlati aJ ałot.ouiyea 
~- Oszczędno,ci ~ 
T-pte•~nt na ka.żd.eruowe · 5~dlait 
ł 1/ 2 ~· R k.wnt&l. wyp&wie8a•nfo111 
6 „ a półron:. wypowied11eni11rn. 

K:t• Mili ll :u.~ ••v&&Jt złdOUjy, •lllołht 
11-. póiroGm81'11 wyp@wied.H111iam, a knpi :ruat 
od na•, temu "V'J'pła"A k11M na.ez& tl•pc.ęt 
natycha<ir.st. 

Dobre i procent przynoeuą<.'e hipoteki 
mamy H'Tf!ge na. sprzedaż. 

U.adm eadz1lreza; 
Dr • .ł.. ().hła i,>OWSki, dziedaic n.a BoDfi~ 
k ·.wie. §wobof!a„J{ai:!Jertrł'u, właaoi- · 
ciel Banku Rolniczego w Kościlmie. Or. Za- · 
wcul;r;~ i, lekarz. B. Rórińslił, W•aiti. 

eiel młyna. n. Jórgtt, g ·11pod~ns. 

llic·n:ąd. : 
P. Lopiilst. i, dyrektor. H. Bnnińs!ii 

.kasyer. tU. Mil"gal§Jj,i, kontrole:r. 
Adresować trzeba jak następuje; 

Bank Parcelaey jny 
G. m. b. H. lfi.o!!!ten (Pos~m 

---------
Zegarki kieszonkowe rrgulatorr 
A budziki. 

~ o·;;;~~~ki ślubne 
ratenowskie okulary. 

R~per!cye 
prędko, dobrze i tanio. 

H. Dalinghoff 
Zeg·armi1drz. (103) .Złott1.łk. 

MARXLOH, ulica Provinzialstr. 21. 

11~'1im·'~1nit~1111~111;····~~l·!lll~lll!lll~lll· -~ 

ł U i d 1 ienie ! ł 
fl Od teraz aż d-0 gwiaz·lki odbierze każdy odbiorca ł 
ł podarek ł 
ł (6 metrów materyi na suknię domow~) ltl"Z.Y zakupui8 od J r .20 marek począwszy. O (149) OJ 

ł , ohe e1 t 
ł ł 
ł Bahnhofst!~n~~5~, W DE~~~ ulicy Noviej. ł 
ł Wielki skład materyj na suknie i towarów baweln. ł 
f Konfekcya damska i męska. Wszystkie m< ble, loża i t: d. i t. d. ł 

~~~··lł~llllllJ1W.111·~··~~·1 

Brae·a Bin Herne skopf, naprzeciw kościoła 

nadzwyczaj korzystne 
polecenie. 

katolickiego, 

Wartość 
• Wtnaezn1e 

• 
l Paletoty 

Paletoty dla panów 
Paletoty dl~ panów 

ubrania 
tylko nowsze materye i fas ny 

z dublu, satynu i materyj modnych 

Ubrania dla panów tylk l bardzo modne mat.e1ye 35, 26, 

• Paletoty dla chl op ców ze szewiotu czarnego i uiebie3kiego 8, 4,50, ' 21
=.. 

Paletoty 

HERNE, 
napr~enw kościoła katolickiego. 

marynarskie dla chłopców z odznakami, podszywane 8, 75, 5,50, 3 lU~· 



I 
I 

8. WindmOller, 
Herne, Reckllngh-SDd, 

28. Bochumerstr. 129. 

Tanie ~eny! 
Cukier miałki. .&nt 19 fan 

,, w kostkaeh funt 21 fen. 
Najleps.u mąka font 12 fen . 

" cesars ka f tir. t 14 feo. 
Najlep~zy tł u szcz do jedzenia funt 42 feu . 
Olej rzepiowy . litr 44 fen. 
Sliwld fu11t 1 7 fen. 
Najlepsze Hediie . tuzin 53 fen. 

59) Wszystkie inne towary także bardzo tanio. 

Nowe dodatki nade.szły, Marki rabatowe 

I 

e un., 
Castrcp, 

narożnik ulic Munster i Kirchstrasse. 

Oddział spec ·~alny 
dla 

g-· '1dert\b y r e b 
ft1 tym t.ygo~lnln= 

I I 
Koszule norm. 

od 90 fen. po cz. 

I • li 
Gacie norm. 

od l mr. pec.z. 

li I 
Żakiety z wełny 

I li 
li 

Kaftany spodnie 

odl,00 mr. pocz, 

I I 
Gacie 

najlcp?za jakoić 

oal,25mr. pocli:. 

I 
Bielone 

koszule bebr. 
od 1,4:0mr. pocz. 

I 
Gacie kolurowe 

•me 

I 
Koszule bohr. 

od80fen. pocz. 

li • 
_ll __ ll_ 

Gacie ręczne 

ods~fen. pncz. 

I I 
Kitle do kop. 

ea.łkowite 

od38fen. pocz. 

I I 
K:;szule do kop. 

101100 

od85ren. pocz. 

~1-
Ntebiesk. spod. 

7'18' 

od80fcn. pocz. 

IJ ! 
łł -

(153) 
ff i* Mł 

Struny 

Polecam mC.j bogato zaopatrzony 

skład skóry na po
deszwy i wierzchy 

jako też w„kraw~ne podt'!!!?Wy 

chol..,n·y podłua; miary i wszelk:e 
urtykuły ezewikic. 

Witt en Wit ten 

Karl BaHłlorn, 
Oberstr 4. Oherstr. 4. 

~~~~~~ 

~ 
B cznoić .Hod cy! $. 

\V Hamborn 1 Bruckha.ueen, . Marxloh, i · 
:Ncumiihl, po d!łji; <lo \\ i a.domośd szano · • 
wnym rodakom, iż dostarczam 

i u perekj ?5 Tv i 
każdemu na Żl\danie do Bklc pn n~ 
po umlarkowauyc:a tanich cenach. 
Tylko za gotówł ę ! 'l'ylł<0 7,11 gotówkę l ~ 

Uwag a : Proszę R odaków uważać · ' 
l :u wagQ, · ż niel! tórzy obci ko11kttrU ' l\ ta-

' "'""'•·' l;wioiei• •i~ pmd•tnwiają, ale 
ni'!, ale tylko po 85 albo DO funtów, 

' 

ja choć 1 1 fenygów 9t i<;cej żądam, to da- , . 
ję 100 funtów a n ie 85 alba 90 fontów. 

Pa~n~ł Wnjełał•, ~amborn 1 

S -:hii.ferstr 7. (186) 

~~~~~~mr 
·------------

Polskie biuro prawne. 
Fddstr. 12. Marxlóh1 Fdd~tr. l 2 

11. Ślischka. 
spisuje skarg~, podania. reklamacyei 

obron~ w sprawach k rymimlnyrh, i 

udziela hiformac}j wszelldch. (58) 
---------------
~·i~:m~~~J~-.11 . Polecam IDOJ nnJStarszy i naJ· ~ 
~ w1Qkszy ff 

ł skład skóry ł 
ł wykrawanej j+ 
= na podeszwy, połączony z w~zel- ł 

IJ kiemi artykułami dla szewców. · 
~ Skóra wykrawana, tylko czy- __ t sta i wyprawiana kórą dębową. ł 

ł Otto Druoks, ł 
Bruekhausen (Rhld.) ł 4 obok ober.y van Stockum. (HO). 

-1JIWID~~llll~illl··· 

I 

F. Józe~)ski 
w Hrene, 

poleoa 

korony ilubne, welony, pier· 
jcfonł llttbo!), ł•r •~ ~ ;.({, k r~y -
żyki złote i pozłacane z łań· 

ciuszkami, Jt.orale prawd.aiwe 
słehankł, prawdziwe bursztyny 
i wiele innych rzeczy. 

F. Józef os kl 
w HERNE, 

ul. B a h n h o f s t r. 52. 

Naprzeciw Nowej ulicy. 

i • . . . - . . . . .. -~-

lir · Baczność 
• Rodacy! 
jedyny polski skład mebli oraz 

wypraw w Wanne. 
ul. Ba•nhoflłtr. lOł, napueciw lokalu ~ehafera. 

Polecani mój bogato nopatrzony skład mebli, mn.
ezyn do goto,vania, wszelkich sprzętów en111.liowanych 
kuchennych 01az wózik6w dla dx.ieci 1 wielkim 
wyborze. 

Za. gotówkt! Na o&płatę! pu.y odpowiedniej wpłaci • 

Kanapy i materace wykonywam 
we ·łasnym warsztacie. - Stare rua

~f-) tera ce przerabiam spiesznie po cenach 
~ · ·- ·· ., r. niskich. - Szan. b „. . 

~:~~- . W Rvdaków proo.ZQ ~. ;· 

I
: -....;. ~ ~ i naclnl o ła-

~ ~ '~~- ) skawe popa.r~ie 
-'/ r·· , l/ mego prv~ds1ę-
2iL~'·- bioi·~twa. Nie-

chaj hnsłctn kużdego bę lzie: Swój do sw<'go. 
Z wysokim ~zncunkiem 

ar a" t k 
Polecam szan. Rodakom i towarzy

stwom obrazy religijne, oraz narodowe we 
wielkim wyborze. Pieczątki (stemple) tak 
dla towarzystw jako prywatnych osób po
dług zamówienia. Wykonuie wszelkie dru
ki jako proiramy, afisze, karty wb:ytowe i . 
inne rzeczy gustowne szybko i tanio. 

Oprawiam najtaniej korony śtubne 
(wieńce) i wiązarki. Mam wielki wybór 
obrazów z muzyk~. 

fa bryka ram I zwlcrcładcł. Hurto-
wna i detaUczna sprzedaż. PQlecam sie 
szczególnie towarzyswom P-Olskiem w ra
zie potrzeby pamiątek , dyplomów etc .. '(.) 

'W 
o 

~ Adam Micbczyńskt 
· &! Gelsenkirchen, ul. Hofstr. nr. 3. ____ .. _, _____ _ 

a&rn ~ PP 'd CT Ś • 

Baczność l W AN NE ! Baczność! le 
Szanownym Rodakom z W anne i ok;licy podaję ł 

do wiadomości, iż .z dniem pierwszego października 
otworzyłam 

Pracownię strojenia i obi era-
nla kapeluszy D 

podłu~~a~~~io~a~. dżleolęoyob . 
Ceny umiarkowane. Usła,;a rzetelna! 

O łaskawe poparcie mego przedsięwzięcia upra
szam wszystkie Rodaczki z Wanne i okolicy. (l-t1) 

elagi~ Ofierzyńska 
Wanne, ul. Karóła (Karlstr.) la. fi 

1~--••„•1„Q„~P„. „,„ •• „ ..... a 
M. · Miedziński w Herne, 

• krawiec polski i skład mebli .fp 
przy ul. Nollej, 

wykonu.itt RJdakom ubrania, paletoty, spodałc itd. 

we właenym 

warsztacie krawieckim, 
ręczl\C zą dobrit robotQ i trwałe materye. 

Próca tego poleca swój bogato za.opatrzony 

==== skład mebli - -·-
oraz towar1 łoladowe: pit"kne m -
ie z}e na suknie, do pośchili, „-~ 
can'iki. fartuchy itd. 

W szystli o po cenach najtań„ zychl 

W. Br u g gem a n 
w Gebenkireheu III. 

Markgratcosk • larkgr11.fenetr. 
po1Ha. Szan. Publicimoeei l!wój 

--PO 'Ó 
w re.zie wesół,. chrzcin i wyjazd6w 

wyc1cczkowych. 
T ak"amo pole~a karawany po1r11:cbowł' tak na. 
,iakn tei małe dla d7.ieci . - CeJy b:muo umiarkowawnych 
Zamówieuia pr~·5mu,1 e 

Stefan Rejer, 
Gelsenkirchen lit. Markgra.fenstr. 

oru właściciel E am. • 



„ 

z o 
i przełożenia 

N.in e,jsze cen są ważne w wtorek, dnia zr. listopada, środę, dma 
czwartek, dnia 23. listopada. 

)? ....... l:stopada, 

To~'l-lary bawełniane. 

P~rtyCJ fbm h 
tel'a<1 iylko 92 fen. dotychcza:i ,wa cena 1,45 mr., 

Partya materyj na suknie elc~:~:ie 42 
wzory, ZVl'yczajna cena ,fotychcz. 85 fen., tera.z metr fen. 

Sy:i.mc zy na sukniP. 
fles~nie dobra jakc ee metr 46 f'ei.. 

Bobe 1• ua Rpodnice 
ciężki towa1·, metr 49 fen. 

Barclnrn na pościele, 

~Z~!'V\'O?'Y ir.etr 38 fen. 

Rober na koszule 
tylko dobra jakość) metr 47, 

36 fen. 

Syamozy na fartuchy 
znany dobry towar, metr. 44 fen. 

Materye na knszule 
dobra jn.hcś~. metr ·25 fen. 

;; g g+ gę -

!laterye na suknie. 

500 metrów mat~ryj na suknie 
. elevanckie towary, metr .tylko 42 fen. 

500 metr. materyj na suknie 
tylko eleg. kratkowane suknie do wyjśeia i szewiot 

metr tylko 75 fen. 

500 metr. materyj na suknie 
eleganckie kratkowane towa1y i czysto-wełniany 

szewiot, 110 cm. szer., metr tyho 97 fen. 

Towary wełniane i bielizna. 
Partya koszul damskieh -· -
dubr.\ ma.terya płócienna, umiona z obsadami, wart.o3ć 97 

do 1165 mr.1 tylko fen. 

Partya majtek damskieh ~\·~.~at~a~~r~~-1 2 ;) 
z obsadami, wartość d) 1,85 mr., tylkJ mr. 

NC>rmalne koszule męzkie 
zupełnie wieikia, dawnie. 1,65 mr., 

tylko 1,18 mr. 

G:tcie męzkie 
ZllpeJnie wielkie, tylko 88 fon. 

Koszule męzkie 
dobry bober, wartośó do 2,75 mr., 

cylko 1,50 ml'. 

Majtdki d!a 
dziewcząt 

dobry barchan, z o\sa~am!, 81a 

wieku 7-13 lat, OO fen. 

Powłoki na poduszki 
z dobrej białej matel']l 

!>O fen. 

3 serye kapeluszy. 
Serya I ~I SerJa I:i:. I Serya III. 

I 3 partye kołnierzy kożuchowych 
Ser:va I. I Serya II: I Sorya Ili. 

J\ apelu-ze damskie i Kapelusze damskie i Kapelusze damskie i 
K•lnierz damski dla dziewcząt dla, Lziewcząt dla diiewcząt 

eleganrkie .r; kwiatami i w@tq
i~~. Pomiędzy tymi tak.że 

iw-,cznjne kapelusze da.mskle 

do ~yszukan:a 

95 fen. 

e'eganckie z piórami, wstą.żką 

i jedwabiem. 

145 
a:r. 

eleg. fantazyjnie u&trojone w 

kwiaty i jedwah, 

d~ wyszukania 

l 95 
mr. I 

czarny, z skóry króliczej, 

do wyszukania 

35• 
mr. 

Wszystkie 3 serJe są od poniedziałku w Jlr)wym oknie wysta.wnym wystawione. 

P~~Jn~~~~~!nów~~~dzY!~Ó=o:ć, I 
dawniej 22-25 mr., teraz 14,50 mr. 

I 

Ni;;dy 
• • nie powraeająea sposobnośe. • 

Partya resztek bukskinu 
na ubrania i 8podnie dla panów, tylko dobry, 

elegancki, czyi;to 'łii ełnias.y towar, cena tych 
przedmiotów wynosiła regularnie do l 2,50 mr. 

~50 
do wyszukania metr tJI mr. 

Kołnierz damski 
czPrny, z skóry króliczej, 

osobno długie 

750 
mr. 

Kołnierze 
dla dzieci 

bober, bardzo elegancki<:t 

75 fen. 

Obuwie do sznurowania. 
Partya trzewików dri ~~murowania i kamasly ze 
skóry bokskalf dla pań i panów, dawniej U mr. 

teraz 6,50 mr. 
Partya trzewików do sznurowania i kamaszv mo-d 
cna robota, skóra koń"3ka teraz 5,50 mr. 

Partya damskich trewikó~r sprzączkowych elegni:J~ 
kie odrobienie te1·az 2, l 8 mr · · 

Partya damskich trzewików domowycb, lakowan. 
i nielakowane, eleg. odrobienie, ci~płe 2,50 mr . 

Ciepłe trzewiki domowe dla panów para 95 fen. : 
Ciepłe trzewiki domowe dla pań para 85 fen. „ 
Pantofle filcowe dla panów pau 9i 

------------------·---------------.------------·u• ____ _..._,,_.__,_._,,._., 
Towary kuchenne. . Towary krótkie. 

1 h 16n Panva serw1sów umywa nyc 
" ła·hiie d koro an"', 2.3S, l.U • Partya 38 we lny 

Marka „E der B., t~raz fen 

Party a. 

f-maliOW8nyeh lyźek 
Partya es 

tablt t do roznoszenia jadła emal. fe. 

200 par rękawicze~ 38 
dla robotn1kow f en 

robione z wełny, ba dzo ciepło, dotychez:i.so ra cena 
~O fi;u. tera~ 

__ __, ____ ._. _______________________ __ 

Partya 68 
gorsetOw damskich · 

fen 
z d . brego drelichu, do wyszul nnia 

Towary kuchenne . 
Naezynla do nat·iy·---=-6=5 

2 litry !)5 f. 

Trzymadlo do garderoby 
z b :·onso~em okuciem 

dobro azkb 

:N~czyni~a do. m~sl · 2S 
wytbczane szkło f. 

F-1-. h-ża_n_k_i -z-bi-ał..;..ej-p;celany~-- 6; 
eztu1ra 

Fliż_ifĄnJ&t.. z -po· ćilany Sf 
bztuka. " 

tylko w Herne, 
ul. Bahnhofs~r. 37 
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.t>dzienne pismo ludowe dla Polaków oa obczyźnie, poświęcone °'wiacie oraz spra cm narodowym, politycznym i zarobkowJ 

,Vychodzi cC>Mitnnie i wY}ątklem dt1i poświątecznych Za Inseraty plact si~ za mieis e rzadka drobm:~o d 
~loszenia zamieszczone llrzed inserataml 40 fen. 
czesto odasza, otrzyma rabat. - Listy do „WiiJ 
Polski~o" należy frankować i uodać w nich dok 

• prMAPlatu kwartalna na poczcie i 11 listowych wYnosi 
: m. 50 fen .. a z odnc.szcniem do domu 1 mr. 92 fen. 
~'~UllS Poi~ki" zapi!any Je~t w cenniku po-0ztowym 

a ł re I i 
'' Vi>d znakiem „t. potnisch" nr. 128. "! &ełrja p' ąct!iO· Rękerpidw ~io nie awraoa. 

Rcdakcya, Drukarnia i KiiQ~arnin znajduje się w Bochum, pr:.-:y ulicy Mn.ltheserstrasse. - Aclras: „ Wiarus Polski", Bochum. - 'f o 1 efo n u nr. 414. 

· Rodzice polscy I Uczcie dzieci swe 

. · świć, czytać l pisać po polsku! Nie Jest 

. a.~iem, kto potomstwu swemu zniem
. dft slQ . pozwoli. 

I .Vlffadkó aaa. 
l(~.agres miast i ziemstw w Moskwie nie 
ekreślił dotąd jeszcze swego stanowiska 

wobec irołityki Wittego. 

Na posiedzeniu P-OniedziaJłkO\vem i 
, -... rorkowem wielu mÓWców otlbywująceg-0 

:iii! w Moskwie kongresu przemawiała za 
J)(l'p:arciem ga1binetu hr. Wittago, gdyż nie 
ma na rnzie innej idirogi. Zaiznaicz,.::i111:0, że 
refiolrmy wielkie mo1żna d.Jopieroe} przeprn
w·adzić później po z1wioJ1aniu dumyi pań
stwmvej. Obecnie trzeba rządowi wska:-
1.ać dmgę, na której winien kroczyć nar
J)tzód. 

l\łówcy Polacy mianowicie Nowodworski 
„ Warszawy i Lednicki zaprotestowali na 
koqresle ziemstw pruciw ~Utyce rządo-

we) w Polsce. 
~ -40-tu profes<>rów uniwersytetu war
• szawsklego i politechniki przesłało kon
t i:-esowi ziemstw i prasie tosyj'skiej protest 

orzeciw. ogłoszen!u stanu wojennego w 
Polsce. 

% setmu bawarskiego zostanie zaprowa
dzone powszechne prawo wyborcze. 
Sełm bawarski prżyjąl już w drugiem 

zytaniu jedno~lośnfo ustawe d powszc
:hnem prawic wybarcz.em dla sejmu bar 

,., ,;arsk.iegio. : 

Polacy na obezyźnie. 

„ Wiarus Polskr' przed sądem. 
W spra";ie wycieczki polskiej rw Wratru-

11e., gdzie to poilicya rozp-ęd2ilai zgromaidlzot
•1ych, staw.air p. A1ntoni Brejski ·pr11ed są
t .. .tn. Sprawę ·odroczonb. Na przyszły 
'"Tmin wstanie poWlOllanai znaczna lic~ba 
1ViadJkóW. ~ 

Zmiana ustaw 
acdnoczenia zawod. polskieltl• 

'. 1tanfo na porządku dziemnym 111a<l.zwyczaj
~1ego walnego zgromadzenia:, które odbę.. 
:tzie się Wi przyszłą nieid.1Jie~ę ~ Gelsenkir„ 
chen. Od kilku miesięcyi toczy się w tej 
~,prawie wśród RodakóWl ożywhonia wry~ 
'nia;n.ai zdań i myśli. „Wia!rus Polski" nie 
f ~bierail glosu bo pr~nie, żeby .człooko-
vie przez dele

1

gatów zupełnie samodzielnie 
~tamidwili o przelksztakeniu swojej orgami
zacyi. 

I dziś powstreym~y się od' \Viyporwie 
~Zenia.i wlaisnego zdania w spraJWie zmiaJllY 
ustaw. Natomiast podajemy osobno nade
słany nam laskaiwie ze strony wieloe ~,Zje
intiicze.niu ZaIW. pol." życzliwej projekt u'" 
staw zmienionych, zestarwionry z uwzgle„ 
d.l'lieniem wniosków Zarządu i Rady Nad
zorczej, wedJlug glo'sów, które się odzywa„ 
ly na Wtiecach. . 
. Najważniejszą w projekcie nowości~ 
Jest zaprowadzenie trzech stopni skladiek t 

, zaistosowamych do sklad~ korzyści, które 
członkowie uzyskać mogą. Zdiaje się, że 
I\\• ten sposób stainie się zadość i tym, któ
' zyi Pragną, więcej płacić, aby, mieć wię· 
ksze korzyści, jalk i przeciwnym po'dwyi
.szeiniu ·składek ze względu ma: skromne za
l'Qbki swoje. Skladki mają być na w~zyst 
Is.ich stopniach tyg'odni.-Owe a: vr.y11os1ły.by. 

na I st>Jpniu 15 fen., na II st. 25 fen., na llI 
st. 35 fetn., tyg()dniowio. Powszechne jest 
zidianie, że sktad'kę I stop1nia i najbiedniej
szy robotnik o'pładć mme; każdy światlej
szy robotnik z pewnością drrętnie zapłaci 
taikże sklad'kę II stopni~. zaś górnicy, hut
nicy i rzemieśl):licy budorwlani · niezawo~ 
dnie Pozaipisują się d10. III klasy wiedz-ąc, 
że tylko przy odpowiednich skladkach mo
gą orga1J1izacye za\V'D•d!owe spe~nić swJOje 
za!da1nie tj. zaibezpieczyć członków przed 
samowolą praicodaw.ców. Cieśle i stolarze 
Loru!1scy, łącząc się \v oddziały za!wcdio
we, saimi zaprow:a<l'zili sikladki, od.Powiada
jące HI stopnioi\vi, nie czekaijąc zmiany u
staw. 

Ponieważ przewidziajne w § 1 ustaw 
tworzenie '°'cklzialów weszło. w życie, 
przefo1 wypadilo bliżej ()kreślić ich orgaini
zacyę. Być może, iż da to pochop do łą
CZ'eniai się Cljlie.nków w. c<lidzialy wszędizie, 
gdzie tylko są Warunki po temu tj. gdzie 
nie stają nai p-rzeszkodzie wzg),ęd'y policyj
na..,po1ityczn.e. Niei ulega· wątp!iWiOŚci, że 
czlonkowie, polą.czani w 00.dzial jednego 
za"WJO'du łub kilku zarw10-dów podi zarządem 
.JTiliejswwym, silniej są spojeni między .s-0-
bą i silniejszą tworzą podstawę organiza
cyjną, niż chodzący luzem, znający tytko 
mężówi zaufania.i i delegatów, zarząd odr. 
dlziaitu zaś nie2.lmiernie ulatwi zad'3lnie za" 
rządOl\vi „Zjednoczooia za.w. poi." i nieje
den mu odejmie ambaras, oo wiQlbec ciągłe~ 
go rozrostu orglanizacyi wielkie ma zna-
cz;enie. 

Takie jest Zd3Ulie wielu świaUych 
R-Odaków. My ro zdainie podzielamy, 
af.e {11ikomu narzucać go nie myślimy. Nie 
mam,y też pretensyi, żeby projeikt, który 
drukujemy, zostal przez walne zehranie 
„Zjed. zaiw. poi." bez wszystkjego zatwier 
d'ZIMlY, gdyż podajemy go tylko, aby pa
oorm .delegatom ułatwić rozejrzenie i zo
ryentowanie się w pawo'dzi najromna.it
szych wniosków i pomyslów. Tego tylko 
praginąl również auror poniższego pnojektu. 

Projekt nowych ustaw 
„Zjednoczenia zawodowego pol

skiego" 

a) wstawiać siG za członkami wobec 
pracc<lawców, władz i ciał parlamentar
ny.eh; 

b) urządzać zebrania publiczne, celem 
omówienia spraw i potrzeb pioszczegól
nych grup cz.tci11ków, jakot~ż pou~zanie ich 
o ustawach, dotyczą.:ych ubezpieczenia i 
u'cfr1rony robotników; 

c) wydawać i rozpowszechniać pisma 
i broszury, pouczające o sprawach robot
niczych wogóle a o sprawach ,,Zjednocze
nia zaw. pol." w szczególnro·ści; 

d) tworzyć fundusze pośmiertne i sa
ITl{)lpomocy na wypadek braku pracy; 

e) utrzymywać biuro Pomocy prarwiI1ej 
dla spraw robotniczyich i \.Vskazywania 
µr,acy. 

„Zjednoczenie zaw. poJ." daje czlon
kcxm. obronę prnwrni w sprawach robotini
cz.ychl, t. j. wykonywa .pe/dania pise~e 
udziela rady ustnej i zastępuje swych 
cz.lonkówi za przyzwoleniem Zarządu przed 
najwyższą instancyą w sprawach zabez
pieczeń w Berlinie (R.eichsverslcherungs1-

amt). Obrnnę prawną udzielai się zairaiz, 
lecz zastępstwo dopiero ])() 6 miesiąc.ach 
od czasu wstąpienia do „Zje<l.no.czenia za ... 
wodtoiwego polskiego". 

Z urządzeń „Zjednoczenia zaw. 
poi." może tylko ten korzystać, kto nie za
lega ze składkami dłużeL niż cztery tygo-
dnie. · 

~ 4. s{>ory religijne i polityczne ~raz 
wszelkie a~itacye w duchu $Cyaloo-de
mo\kratycznym sq bezwan.tnkow;o. wiyklu· 

, czone. 
§ 5. Członkami „Zjednoczenia zaw. 

poi." mogą zosta~ wszyscy górnicy, hutni
cy, rzemieślnicy budowlani f Inni praco-' 
wnlcy, zatrudnieni w prziemyślc; którzy 
przez zarząd .Przyjęci zostaną. · 

Do oddziałów przyjmuje Zarząd tychże. 
W razJe nieprzyjęcia może się kandy· 

dat na członka odwołać do zarządu „Zje
dnoczenia zaw. poi.", Jako drugiej instan
cyl. 

Przeciw uchwale zarządu „Zjedoocze. 
ula zaw. poi." o przyjęciu lub nieprzyjęciu 
można się odwołać do Rady Nadz rczeJ~ 
lako instancył ostatniej. 

Przyjęcia dokonywa się przez wrę
czenie członkowi ksiątki kwitowej. 

§ 6. Każdy członek, o ile nie wykaże. 
według wniosków Zarządu, Rady Nadzor- iż należał lako członek wypłatny do tnn'2j 

cuj i głosów członków. organłzacyi zawodowei, płaci przy wpisie 
(Ustępy zmidnione w ustawach lub no- jednorazowo 50 fen. Z sumy tej zatrzymu-

w~ PJ:xlano poniżej tłustym drukiem; us.tę- je się 20 fen. na potruby miejscowe, gdzie 
py'!, które pozdstały z docychcza.sowych u- istnieje oddział miejscowy, a 30 fen. 
·st.aiw podano z:wykłYfm drukiem.) wpływają do kasy ,,Zjednoczenia zaw. 

§ Pol." 1. Pod nazwą ,Z}ednocllenłe zawo-
dowe polskie" zawiązało się stowarzysze- Katdy członek, który złożył wpisowe, 
nie górników, hutników i innych praco- otrzyma przy wpłacie składki za pierwszy 
wników, którego siedzibą lest miasto Bo- tydzień bezpłatnie ustawy I .kshtżkę kwlto-
chum. wą. 

Za przyzwoleniem Zarządu „Zjedno- ' l(to książkę kwitową zpbll lub zni· 
cze:nła zaw. poi." mogą członkowie Jednej szczyt, płaci za nową 25 fen. 
lub kilku miejscowości połączyć się w od- § 6 a. Składki płacą członkowie ty. 
działy 7.awodowe. godnlowo według trzech stopni. Przypa. 

Zarząd określi, jakie zawody I Jakle da na: 
miejscowości oddział obejmówać może. Stopień I. tygodniowo 15 fen. 

Może też zarząd uchwane, te wszy- Stopień Il. tygodniowo 25 fen. 
do dl któ Stopień III. tygodniowo 35 fen. 

scy, którzy należą zawodu, a rego Ze składek tygodniowych zatrzymuj2 
w danej mieiscowoścl Istnieje oddział, o- się 12 % czyli 12 fenygów z każdej marJ:ii 
bowłązani należeć· do oddziału. d ł tę 

~ 2. Zardlaniem „Zjednoczenia: zaw. na potrzeby miejscowe a resztę o se a s 
pol." jest anora1ne i niateryalne podniesie~ co miesiąc z potrąceniem kosztów przeseł-
nie czlooków, zapewnienie im dostate~e- ki do kasy „Zjednoczenia zaw. poi.". 
gd i stalego zarobku. jakoteż należne~·O § 6b. W razie potrzeby - np. z J>0· 1 

pawa:żaniai i stanowiska· w spoleczeństwte. wodu większego bezrobocia - może za„ 
§ a. Aby dojść do ipowyższego. cel~ rząd ,,Zjednoczenia zaw. poi." pobra~ 

Zjednoczenia zaw. poi." może poslug1wac składkę nadzwyczajną w wysokości skład-
~i"' wszelkimi środkami, d)ozwo.Jonyn. 1i ki tygodniowej. Składki nadzwyc:zajne 

" ib wpływają w całości, z potrąceniem tylko 
przez 1I1aukę chrześciańską a nie zai ron10·: kosztów przesyłki do kasy „Zjednoczeni~ 
nymi przez prawo. zaw. poi.", a nie wolno ich pobrać częściej, w szczególności ma ,,Zjednoczenie 
zarw. pot"~ jak cztery do roku. 

§ 6c. Zarząd „Zjednoczenia 1.aw. pol." 
uchwala, którego stopnia składki opłacać 
obowiązani członkowie, połączeni w od
działy zawodowe . 

Oddziały górników, hutników i rze • 
mieślników budowlanych wolno tylko 
wtenczas tworzyć, jeżeli członkowie zobo
wiążą się do płacenia składek nie niższych, 
jak Il lub III stopnia. 

Nadto może każdy oddział za przy. 
zwoleniem zarządu ,,Zjednoczenia zaw. 
pot." pobierać składki dodatkowe na pu
trzeby własne. 

§ 6d. Członków, którzy, mimo wo. 
zwania, zalegają ze składkami dłutej, nii 
trzy miesiące, lub zostali przez sąd skaza. 
ni za czyn hańbiący, wykreśla zarząd z li„ 
sty członków. · 

Osoby które wystąpiły pubUcznle na 
zebraniach łub słowem drukowanem pra· 
ciw ,,Zjednoczeniu zaw. poi.", może zar.Jłłtl 
za przy7.wołeniem Wydziału Rady Nadzor
czej wykreślić 1. listy członków. 

§ 7. W razie śmierci członka lub 7A>
iny czltQnka móże „Z.icdnoczenie zaw. iPQt" 
wypfacić pe.wną sumę ·na koszta pogrzebu, 
żonie o<l.Jwśnie m~żowi, dzieciom, rodzi
com lub innym krewnym,. którzy zajmą si' 
pogrzebem zmarłej osoby. Gdyby nikt z 
rodziny nłe chciaf lub n.ie mógł zająć się 
JX>'grzebem, wyznarz.a zarząd inną os.db~. 
aby się P<>Starata o przyzwoity pogrzeb. 

Co1 [}07'.ostanie z wyznaczonej sumy, 
wyl)ład zarząd · spadkobiercom zmadeg<>, 
jeżeli siQ zgłoszą w przeciągu trzech mie
sięcy od dnia śmierci. 

Wsparcie na pogrzeb' mdże być udzi~
Iaine: Jeżeli śmierć lnastąpita pól roku od 
dnia: zapisania się nai czlornka 30 marek, 
jeżeli zaś śmierć nastąpiła po roku od dnia 
wstąpie-Jlia do „Zjetlnoczenia ww. pol." SÓ 
marek. 

~ 8. Chcqc otrzymać Wiyplatę J>O·· 
8miertl:1ego, trz.eba przcdlożyć zarząao'wi 
po.świadczenie urzędu stanu cywilnego i 
książkę kwiYJ\\Tą oraz wykazać, iż się jest 
praw.nym. spadkobieF.,q. 

§ 9. Zarząd może za przyzwoleniem 
Rady nadzorcziej udzielać zapomóg z fun
duszów „ZJednoczeinia zaw. poi." 

Ponieważ wsparcia są dobrowołRe, 
nie ma nikt prawa domaitać się wypłaty 
na drodze sądowe). 

§ 9a. Rod7.aje i wysokość dozwolo
nych wsparć okrdla się, Jak następu)e: 

a) Wsparcie w razie strejku: dla człon
ków, którzy należeli do „Zjednocunfa 
1AlW. pol." cały rok I płaclłl składki 
I stopnia 6 m., Il stopnia 9 m., III stopnia 
12 m. tygodniowo. 

Dla członków, którzy nie należeli ca- -
lego roku do „Zjednoczenia 1AlW. Pol." a . 
płacili składki 
I stopnia 3 m., Il stopnia 6 m., Ili stopnia 
10 m. tygodnłow-0. 

Można nadto członkom żonatym za 
Wde dziecko niże) lat 14 wypłacić przy,· 
składkach 
I stopnia 30 fen., li stopnla 50 fen., Ili sto. 
pnia 1 m. tygodniowo. 

Strejkujący bez upoważnienia Zarządu 
„Zjednoczenia zaw. poi." nie mogą liczyć 
na wsparcie. 

Szczegółowe warunki bezrobocia o
kreśli regulamin strejkowy, który Zarząd 
wspólnie z wydziałem Rady Nadzorcze)': 
uchwalić i ogłosić powinien - i to, o ile 
możności, w porozumieniu z irmemi organi 
zacyaml zawodoweml. 

. b) Wsparcie dla karanych lub wydalo
nych z pracy za pracę dla „Z}ednoczenia 
z.aw. połsk." równa się wsparciu dla strej.. 
kujących. „ 

c) Wsparcie na podróż u prac:t: 
1. Tym, którzy przynajmniej przez rok 

byli członkami i przez ten czas składki 



miesięczne' regularnie płacili, tj. nie zale· 
gają dh!żej, niż ·1 tygodnie, może Zarząd ' 
podczas ix>dróży za pracą udzielić wspar. 
cia, mianowicie jeżelł wskutek bezrobocia 
vracę utracili, a na miejscu uzyskać jej nie 
mogą, jeżeli podróż wynosi wi~cej, jak 20 
kim. 

' 1'3dróż winna być w 24 godziny po 
otn::; 1naniu wsparcia podję!a, w przeci
wr.ym razie wsparcie winno być natych
miast zwrócone. 

3. Skoro członek, który otrzymał 
wsparcie na podróż za pracą znajdzie znów 
pracę, winien to natychmiast Zarządowi 

donieść. 
4. Wsparcie na p-0dróż za pracą może 

być udzielone tylko takim członkom, któ
rzy mogą okazaić, że u celu podróży otrzy • 
mają pracę. 

wnym banku z zastrzeżeniem, że pieniądze 
podją~ mogą tylko trzej członkowie zarz11-
du. 

5. Nadzór nad kasą ma w pierwszym 
rzędzie przewodniczący, a w drugim rzę. 
dzie komłsya rewizyjna, składaj~ca się 'l 

trzech osób, wybranych na trzy miesiące 
przez zebranie kwartalne, oraz Zarząd 
„Zjednoczenia zaw. Pol." 
-· 6. Przewodniczący rewiduje kast' 
przynajmniej raz na miesiąc, komisya re„ 
wizyjna przynajmniej raz na kwartał. dele
gat zarządu „Zjednoczenia zaw. poi." przy 
najmniej raz do roku. 

7. Protokóły z dokonanej rewizyi nale 
ży spisać w osobnej książce kontroli ka· 
sowej, a datę rewizyi zapisać w książce 
skarbnika. 

Uch"\\'1'3.ly są prawomocne, jeżeli za
padły w obecności przynajmniej 7:3 cz.Jon,_ 
kó~. 

Jeżeli zebrainie nie mogło odbY'Ć się z 
powodu braku kompletu, to następne, któ
re może się odbyć najrychlej za 48 godzin, 
ma prawd uchwalać bez względu na lir;i
bę obecnych. 

§ 20. Zebranie pełnej Rady Nadzor
czej odbywa się przed każdem walnem zew 
braniem. Należy jednakowoż zwołać je w 
każdym czasie na żądanie Zarządu lub wlę~ 
kszości Wydziału. 

~ 21. Porządek ()(brad należy podać 
do wiadomości czlonków Rady przyruaj
mniej tydzień naprzód. 

' ! 
I 

dzie. Większa część ..:;dmówiła• zeznał 
dla tego też szybko skończylo' sie l:;adaa' 
oskarżonych i rozpoczęto sluchanie świai· 
ków, który.c;h zawezwano 32. Obr<>nł .~ , 
skarżonych spoczywa; w rękach mecetJł' ~6 
sów pp. C7Japli z Bytomia, dr. Seyidy z~ ! i/a 
towic, Wnukowskiego z Bytomia i dr. ~ wu 
ż.aińskiego z Gliwic. a'~:v 

Z ciekawszych zajść w początku ~· . k 
praw sądowych podnieść należy, iż ~ ~ 
czas ba1dania oskarż-OITTych zaru'Wlażyl Prze: 1 

5. Kto raz wsparcie na podróż otrzy • 
mal, winien znów składki przez cały rok 
płacić, aby mógł otrzymać p<>nowne wspar 
cie. 

8. Protokóły winny być odczytane na 
zgromadzeniu kwartalnem lub walnem. I 

9. Zgromadzenia oddziału dzielą się na 
zwyczajne (miesięczne), kwartalne 
walne. 

§ 22. Zaiproszenia 1należy się wszyst
kim czJ.otnkom Rady rozesłać poc.ztą pod 
aJdresami, które w biurze Zarządu złożyć 
pt>winni. f 

Zaproszenia w~nny być wyselane przy 
najmniej tydzień m1prz.ód, o ile 111ie chodzi 
o ziebranie w myśl § 19 ustępu 3. 

woqniczący sądu, że na Górnym Slązb. yb 
nie mówią Bnlacy czystym językiem po(. w 
skim, tylkio dyalektem t. zw. wassell>Cł. Sa 
niSich. Przedwkd tej uwadz.e zaprotesto. 
W/a.la obr-0na, pe>wiofając się nai światdectw~ hai 
profesora Nehringa, że mowa polska test JJn' 
jedłil.01, nie zna <liyalektów a Już wcale nic Z 
ma morwy takiej którą p.am1 przewod·niicr;A· ·m. 
cy na~wal ,.wasserpoLnisch". tra 

Telt>graficznie donoszą z Gliwic, te iei 
wyrokjem sądu skazani zostali we wtorek 
Wycisk na rok i 3 mies., Zeleźny i Pyta l 
na 9 mies., Rybacz na 6 mies., f ojcr;rk, ii>Ie 
Oleś i Pander na 4, Wróbel, Klose, Woiz, ton 
Nańczyk, Stawiarski i Piechulek na I, ·~· 
Przybyła i Talenta na 1 mies. więzie.ta, ie 
Gołly, Czoch i Szendzielorz zostali uwol- spe 
nieni, na resztę oskarżonych nałożono Zł 
odnos. 15 marek kary za przekroczenie ·f sie 
ustawy o stowarzyszeniach. ~ię 

6. Nie mają prawa do wsparcia człon· 
kowie, którzy są niezdolni do pracy. 

• 7. Wsparcie wyn··si dla płacących 
składki: I stopnia 1 fen. , U st. 10 fen., III 
stopnia 2 fen. za kilometr aż do 1000 kilo
metrów. Za dalsze podróże wsparcia u
dzielać nie wolno. 

d) Wsparcie dla chorych może być u
dzielone członkom, którzy przynajmniej 
dwa lata należeli do „Zjednoczenia zawo
dowego polskiego", jeżeli choroba trwała 
dłużej, niż dni 14. Wsparcie wynosi dla 
płacących składki I st. 1 mr., II st. 2 mr., 
III st. 3,50 mr. tygodniowo. Wolno wypła 
cać wsparcie najwyżej przez 26 tygodnt 

Żądający wsparcia winien się okazać 
świadectwem lekarskiem osobie, wyzna
czonej przez Zarząd, a Zarządowi w 3 
dniach po popadnięciu w chorobę donieść 
o tern. O przyjściu do zdrowia należy ró· 
wnież natychmiast uwiadomić Zarząd. 

Kto wstąpi do „Zjednoczenia zaw. pol
skiego" i ma jaką chorobę, nabytą przed 
zapisaniem się na członka, nie może otrzy. 
mać wsparcia podczas choroby; tyczy się 
to także tych, którzy staną się inwalidami 
i pobierają rentę. 

Jeżeli członek przez 26 tygodni wspar
cie pobierał, winien znów przez 52 tygo
dnie skład.ki zapłacić, aby mógł ponowne 
otrzymać wsparcie. 

§ 10. Futndusze „Zjednoczenia zarw. 
ppl." należy urmieścić w dobrym bainku l~b 
w kasie oszczędności. Procenta wpływaiJą 
oo kasy ,,Zjednoczenia zaiw. p:::>il ". 

§ 11. Członkowie, zmieniający miej
sce zamieszkania, powinni zgłosić się w 
nowej swojej siedzibie do miejscowego de
legata, męża wnfania lub zarządu od~ziału 
Adresy potrzebne poda w danym razie Za
rząd ,,Zjednoczenia zaw. pot." za na~esła
uiem frankowanej karty z odpowiedzią. 

Jeżeli członek przeprowadzi się do 
miejscowości, w której nie ma ani ~ddziału 
ani delegata, ani męża zaufania „Zaednocze 
nia zaw. poi.", powinien składki co cztery; 
tygodnie przesełać wprost do kasy Zarzą
du w Bochum. 

§ 12. Na czele „Zjednoczenia zaiw. poi 
skiego" stoją „Zarząd~' i „Rada! Nadzor-
cza". 

§ 13. „Zarząd" 'Składa się z prezesa, 
J i II zaśtępcy, skartmhka i sekr~arza. 

Prarwa i obawiąziki poszczególnych 
czhonków zairządu określi osotbny re.gula.i
min. 

§ 13a. Zarządowi dodaie Wydział Ra
dy Nadzorcze} doradzców z każdego za
wodu, k\órzy mają informować go o potrze 
bach i życzeniach odnośnego zawodu. 

Doradzcy obowiązani udziela'.ć Zarzą. 
d-Owi na żądanie wyjaśnień ustnie lub listo· 
wnie. Za zmudę wyznacza im Zarząd 
w porozumieniu z Wydziałem Rady Nad· 
zorczej odpowiednie wynagrodzenie. 

§ 13b. Celem zjednywania członków, 
zbierania składek i roznoszenia pism usta. 
nawia Zarząd delegatów i mężów zaufa. 
ała. 

§ 13c. Gdzie w myśl § 1 niniejszych 
ustaw członkowie połączyli się w oddział 
zawodowy, tam czynności powyższe dla 
odnośnych członków wykonywa kierown; 
ctwo oddziału według zasad następują. 
cych: 

1. Na czele „Oddziału" stoi Zarząd1 
w którego skład wchodzą: a) przewodni· 
czący, b) jego zastępca, c) skarbnik, d) ie· 
,go zastępca, e) pisarz. 

2. Nadto wybiera się z każdei miejsco 
wości sąsiedniej, w której ,90ddz~ar' ma 
przynajmniej 10 członków, jednegó' radne. 

~o. •~ . 
3. Skarbnik powinien być staR' osia-

dły w miejscu i żonaty· 
4. W kasie ma mieć najwyżej 50 mr. 

Resztę należy złożyć na procent w peor 

10. Zebrania miesięczne poświęcone 
są wykładom i rozprawom o sprawach za 
wodowych oraz przyjmowaniu zaległych 
składek. 

11. Na zebraniach kwartalnych składa 
zarząd sprawę ze swych czynności i ze 
stanu kasy. Zebranie udziela lub odmawia 
zarządowi i skarbnikowi pokwitowania, o
raz wybiera komisyę rewizyjną na trzy 
miesiące. 

12. Walne zgromadzenie oddziału wy. 
biera zarząd oddziału na rok jeden, zmie
nia w porozumieniu z Zarządem „Zjedn. 
zaw. pot." ustawy swoje, o ile posiada od
rębne, i rozstrzyga o wszystkich spra
wach, nie przewidzianych w ustawac„. 

13. Od uchwał walnego zgromadzenia 
oddziału odwołać się można do zarządu 
„Zjedn. zaw. pot." jako drugiej, a do Rady 
Nadzorczej ,,Zjedu. zaw pot." jako ostat
niej instancyi. 

14. Uchwały na walnem zgromadze
niu oddziału zapadają absolutną większo
ścią głosów. 

15. Zwyczajne walne zgromadzenia od 
bywają się raz do roku, nadzwyczajne na 
żądanie większości zarządu „Oddziału" lub 
„Zjedn. zaw. pol." 

16. Wezwanie f\3 zgromadzenia walne 
i kwartalne, których terminu nie oznaczo · 
no naprzód uchwałą zebrania kwartalnego, 
należy cztery tygodnie naprzód ogłosić w 
piśmie „Zjedn. zaw. poi." oraz w miejsco
wych pismach polskich. 

§ 14. „Zarząd" urzęduje przez rok, 
który zwykle kończy się z roikiem kalen
darzowym. Ustępując, powinien Zarząd 
zdać spraiwę ze swych czynności i złożyć 
diokladne rachunki, a'bY otrzymać po!kwitq_: 
wainie. Zarząd wybiera walne: zebramie 
delegatów wspólnie z Radą NadZlorczą. 

§ 15. „Ra.dla Nadzorcza" sklada się z 
3Q do 60 czl<Jnków zwycza1jnych, którzy 
urzędują przez dwa Iata. C<:I rok wybiera 
się 15 do 30 czlo-nków. 

~ 16. Osoby, które ,,Zjedn. za:w. p01." 
w~n.e odidaty uslugi, imoże Rada nadzior
cz większością Y<I. głosów d10 swego g.ron.a 
jakQ cz.ł·Olinków hono'rowych przyjąć, jeżeli 
w myśl § 5 ustaw nie mogą być czlonkaml 
,;Ziedn. zaw. poi." . . . 

Co1 rok w1olno miaml()rwać na1wyze1 
trzech czl'onków honorowych Rady nad
w'rczej. 

Człoinkowie honQrowi mają na zebr~ 
niaieh Rady .nadzorcz.ej i n.ai ·Wailn.ych zgr-0-
maidzenia1ch glos doradczy. 

U rząd ich jest dożywotni o ile nie J)()
padną w lwnkurs, mie utracą hb1no::owych 
praIW obywatelskich lub za szkodliwą dla 
Zjedn. zaw. p.ol." dzłailailno'ść nie z.ostaną 

~rzez Radę nadlzOrczą większością 4 /r; g-to„ 
sów zlożeni z urzędru. 

§ 17. Rada na<l:zo.rcz:ai rozstrz.yga w 
najwyższej ·insta1ncyi o wszystkich spor.· 
nych sprawach ,,Ziedn. zaw. poi1.", usuwa 
cziłicmków Zarządu, wy:kluczai czlooków 
większością 73 głosów, uchwala regula
min, okreśhający praiwia i obowiązki Za
rządu, przyjmuje lub odrzuca sp.rawozda
nie Zarządu i udziela lub odlmaw1a mu po
kwitowania. 

§ 18. Rada nadzorcza wybiera sobie 
przewodniczącego, jego zastępcę, pisarza, 
jego zastępcę i trzech radnych, którzy 
tworzą „Wydział Rady nadzorczej", po. 
wołany do wykonywania stałego nadzoru 
nad działalnością Zarządu. 

Rewizyę kasy powinna Rada Nadzor
cza odbyć przynajmniej co Y<\. roku. W tym 
celu wybiera Rada z pośród swoich człon
ków komisyę rewizyjną, złożoną z trzech 
osób. 

§ 19. Zwołuje Radę nadzorczą i prze
wodniczy jej przewodniczący lub jegio· za
stęp.ca. Uchwały, o ile ustawy inaczej nic 

·przepisują, zapadają większic>ścią głosów. 

§ 22a. Zarząd winien co kwartał 
członkom Rady Nadzorczej przesłać pise
mne sprawozdanie z działalności i stanu 
kasy „Zjednoczenia zawodowego polskfe. 
~o" z podpisami rewizorów kasy. 

§ 23. Walne zgromadzenia odbywają 
się oo rok. 

§ 24. Zwołuje walne zgromadzenia. i 
prz,ewodiniczy im przeWlodniczący l~ady 
naJdwrczej lub jego za.stępca. Uch\vały 
zapadają większością gJQsó:w obecnych. 

§ 24a. Każda miejscowogć i każ9y od
dział zawodowy wyseła na walne zgroma. 
dzenie jedneg-0 delegata na każde 400 i::złon 
ków, przyczem zaczęta czterystówka liczy 
się za całą, jeżeli na nią przypada przyn1j
mnlej 100 członków. 

Miejscowość i oddziały liczące mniej 
tak 100 członków winny się złączyć i w~· · 
słać wspólnie delegata na każde 100-400 
członków. Obwody wyborcze w ostatnim 
wypadku tworzy Zarząd wraz z W ydzia„ 
'łem Rady Nadzorczej. 

§ 24c. Delegatów na walne zebranie 
wybiera się na wiecu członków w tym ·:e-
lu zwołanym i przynajmniej tydzień na
przód ogłoszonym. Z dokonanego wybo~ 
ru winien być na wiecu spisany protokót 
podpisany przez Zarząd wieca i zwykłe
go delegata. 

Odzie włeca odbyć nie można.propo
nuje kandydatów konierencya mężów zau
fania według powyższych przepisów. De. 
legat na walne zebranie winien się jedna
kowoż wykazać legitymacyą podpisaną 
przynajmniej przez 100 członków. 

Wybór delegatów na walne zebranie 
powinien być tak rychło dokonany, ze spis 
tychże wraz z dokładnym adresem będzie 
w posiadaniu Zarządu najpóźniej miesiąc 
przed walnem zebraniem. 

l(aiżdy członek tak wylegitymowa;ny 
ma jeden głos. 

§ 25. Walne z.gromadzenie wybiera 
oo rdk kartkami 15 oo 30 czlonków Rady 
nadwrc·zei, przyimui'e lub odrzuca spra1wo
zdainie Rady natdiZIOrCZ•ej, przyjmuje lub oo„ 
rzuca pro.ponowane przez Ra.idę nadzorCZ<\ 
zmiany nstaiw, przy}muje lub odrzuca pro
p.cmowaine przez Radę nadzorczą wyklu
cz,enie zw.ycz.ajnych jej członków. 

§ 26. Wa,lne iigromadzenie należy 
przY'Jlajmniej tydzień naprzód aglosić w 
org:amie „Ziedniocze.nia zaw. pol." l\.vnaz z 
porządkiem d:zienniym. 

§ 27 Organem ,,Zjednoczenia zawo" 
dow.ego 'polskiego" jest „Zjednoczenie"~ 
które członkowie otrzymują bezpłatnie. 

§ 28. Zmia1na ustaw może •nastąpi6 
tylko na wni()sek ~ czloruków Rady nad
zorczej za zgodą Y<I. głosów na walnem 
zgromadzeniu. 

§ 29. ·W razie rozwiązania „Zjedno
czenia zarw. pot.:' rozporządzają majątkiem 
jego oSiOby, które wdlod.21ity w o'statni 
skład Rady nadziorczei i Zarządu, ale PO·· 
winny je przeznaczyć ;na zaktadl użytecz
ności pub.licznej, z którego członkowie lub 
ich rodziny korzystać mogą. 

(„Zjedooczenie .z:awodowe pol.;;kie" n
lożone zostail()1 dnia 9 listopada 19U2 li. na 
zebramiu w Ra:churn). 

Proces o zdradę stawu. 
Proces o „zdradę. stanu" i należenie 

do tajnych związków odbyl się przed izbą 
kairną w Gliwicach na O. SL Głównym 1<J

skairżonym jest Jan Wycisk z Zabrai; dalej 
następują: Zeleź.ny, Przybyla, Wróbel, 
fojczyk. Klose, Golly, Nańczyk, Talenta, 
SZ1e:ndzieli0rz, Stawia,rski, Piechulek, Pan
der, Oleś, Pyka, Rybacz, Nowara, Czoch, 
Kunert , Winkler, Galowiecki, oraz Marya 
Urbańczyk, Józefa Przybyła i Marta Ka
czmarczyk. Są to przewaitnie mll()d~i lu-

• an 
·at 
ki 
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Toruń. Przez dwa tYgO'dnie ruch k.e- ie 

Zi~młe polskie. 

lejO'Wy pomiędzy Toruni·em ai Aleksaindro
wem byl przerwany. W czwartek na4-
szedl do Tomnda telegram z Aleksandrawa 
o inadeiściu pociągu. I pociąg naidsiiedł 
rzeczywiście, ale ohslugiwa4o go wod~e· 
nie urz.ędi.:iicy. Opróc1 wieilkiej ilości pr.ze
sylek procztowych przywieziono killkudzi~
sięcfo jeńców japońskich , którzy z Torunia 
przez Br:emenę wracaiją do swo}ej ojczr· 
w~ ~ 

Toruń. Na zebr1a1t1iu robl-:>tników ,.Zie· · yb 
·dnoczenia zawodi0:weg•o1 Polsk~ego", które .w 
się odbyto w niedzielę w Południe na aali 1 stai 
„Muzeum", uchwalone> os()jbnego deleg.aa , lęc 
z łiooiiai robotników na.i walne zebra\llie do 
Bochum obecnie nie wysyłać. Co do skła
dek miesięcznyd1 postaoowiom:>r z.amia.at 
50, skladat 60 fen. - Na zebranie sta'Wif.e 1 • 

się około 70 robotJników. ' 
Wiec w Radzynie odbył się 'Il.a sali ,. 

Dejewskiej. Prze'WlOdniczyl wiecowi '· 
Golski z Mazanek Przemawiali pp. Mt.'" 
ryain Paswtta1, Stefański, Gącz,errewłci: 
K1astka. Lokal byl szczelnie zarpelnionf\ ' z 
niestety bar<lzd szczupJy, tail<:, że wielu mu· W 
siało pójść do domu. a 

- Ks. prob. Odrows!ki przy św. Jak(j.. 
ble vt Toruniu został 18 listopada instytuo- •· 
wany na dzieka;na Toruńskiego. 

Z Chełmińskiej dyecezyl. W miejsc• 
ks. kan. Scha·rmera, który wkrótce 'Zami"- . 
sztkai w Pelplinie, ziostał dziclmnem dekf;7.1 

nastu gdańskiego o'brany i potwier·dwnf 1 
ks. Wojciech Spors, proboszcz przy (po• 
kairmeHtańskirm) kościele św. Józefa lf 

1 Gdańsurn. t 
- l(s. wikary Biailk prey kościele śW'. ' 

Mikołaja w Gdańsku Z1ostał mianowan1J 
administratorem przy tymże kościele a kc..ł 
wikary Wilmowski przy kościele św: Mt- j ' 
ryi w Toruniu adłministraitoremi taanze. ........ d 
Ks. wikary Piechowski z Goręczyna przd· :·. 'fa 
siedlGny został do Chmie~nai z siedzibą 'fi ' 
Brodnicy górnej (Ober Brxxlinitz). 

Wiec w Rywałdzie zwolany przez ko
mdsairzy pp. l(lejnę i Wojciechowskiegó · 
odbyl się ub'iegłej niedzieli na saili p. Sz1· . 
nalewskiego. G:tównym m&wcą byl '· 
Weichmann z KlonóWki. 

Z Wiei. Kr Poznańskiego. 
Poznań. Wybory do wspólnej ka.SY 

chory,ch nr. 6 z grona pracobiorców skoń· 1 fi 
czyly się zupelnem zwycięztwem kaind1- ' 
datów polskich. OddalntQ315 glioisów; kam: 
dydad polscy, których byJo 48, dtrzymah 
257 głosów. Talk więc wybory z grona " 
praioobio.rców powetowaly wybory z gro· ' 
ina prac.odawców, którzy przepadli dw~ 
glosami z (}O'wodu opieszałości JXl'lsk1e1. 
J(asa chorych nr. 6 ]est drugą z rzędlu kaist 
chonnch w Poznaniu oo da liczby człon· 1 
ków i obr.otu pieiniężl'llego. 

Gniezno. Znowu o dwóch gd-
svodarzach - sprzedawczyka.ich dooo~z~ 
„Lechowi". Oospodarz Jan Drzewuck1.\\! ~ 
Żydówtku znajd0wal się w trudnem JX?l~:t 
niu hnatls-Owem. I(s. prob. Jaśkowski uu.a 
się z nim do P()znaniai i wyjedna~ mu po· 
życ.z!kę z pomocą której ureguiO!W"ait swn· 
ją fhipotekę. Księdzu proboszczowi przy~ , 
rz.ekil wówczas Drzewuaki, że pod tadn~ 



nkiem nie sprzeda go'spudarslwa k<J
k&onizacyjnej ani ża~emu niem.oo-

1rmczasem kilka dni później gospo4 
0, obejmujące 230 mórg, byfoi już 

!Riścią komisyi 'lrolonizacyjnej, która 
,/a 88,000 1mar(;k. Nie oość na tern. 

~11cki namówil jeszcze swego sąsia ... 
ar.ai GaJęz.ieskiego, który ·pertraktuje 
kdmisyą kolonizacyjną o sprzedaż 
164-morgowego gospod;airstwaJ i to 

j\Viększej skrytości przed wd.zicami1 
rbY nigdy na talką frymar~ zie.mią 

wolili. 
sa 3 dni aresztu skazał w sobotę sąd 
eńs.ki pod przewodnictwem p. Stein
nlłlndlarkę painią Praincus.zkicwiczową 
:mówienie zeznań w języku niemie-

Zapew:nia.la, że sfabo ·wlada tym ję-

racze w. Przy wybo'mch clio raidy 
1ei w 3 klasie, w miej.sce występu

pp. MachQWskiego i Ba1t1aswika, 
wybrnni: kupiec p. Antoni Dąbrow

Jk, ii>iekairz p. Zygmunt Woliński. 
&z, ~niec. Do raidy miejskiej wybrano 
I, mwch Niemców i żydów. Starainia 
a, 1e o zdobycie choćby jednego malll

ol- spelzty znowu na łliczern. 
2t Mogilnie, Strzelnie i Grodzisku od,. 

nie fs1ę ubiegłej niedzieli wie.ce „Stra2y". 
~lędzyrzecz. Na radnych miejski :h 

_ rano samych Niemców i żydów. 
Wałcz. Mistrz krarv.iecki Littfin i p. 
ki nrabyli kamienicę li ogrodlem przy 

%~ • ólewskiej za 10 500 marek. 
leluń. Przy wyb-Olrach oo rady 
1ei wyibra:no samych Niemców. 

e Slązka czyli Starej P&llllL 
Bytom. Zmiany w duchowieństwie. 
stwowieni lub przeniesieni zosta'1i: Ka
świecki ks. Aug. Rosler ialk·o kapełaln 
luczblO'rka. wika,ry powiatowiy ksiądz 
,a z Koźla jako taki dl()! Prankenszty-
s. kap. Nocoń z Prainkfurtu naidl Odrą 
administraitor do Kuoowa w powie
luczoorskim. 
ybnik. Górnic.two w 1otkolicy Rybni-
7.wija się z roku \łla roik 00iraz więcej. 
stają wielkie kopa:lni·e w Dubieńsku, w 

. ęcicach, ai pewinie i gd.ziieindziej bę
sr.cze nowe k()IJ)a1lnie otwierać. Gór,
zki kinapszaft zamierza w Rybndku la
hardzo z·nacznie powiększyć i zbu
~ elektrownię, paiwilPftt chirurgiczny, 
r.arządiQwy i dem mieszllrnlny d:Ja le-

a. I(oszta tych budowlJi będą wynl{)ISi
'1! milidna marek. W drwóch najbliż'
h latach maiią byt te budowle giottOJ. 

Z itmrell 4zielni0 Pelslri 
Warszawa. Bawiąca w Petersburgu 
acya polska oglosila memorya!, w. 

wyszczególnia i uz.aisadnia ządiania 
i. 

We Wa1rs.zarwie trwają tymczaS!O'Wo 

:iresz~a:nia i dep!Olrtac~. _ __ ···- I 
ladomości 1e świata. · 

ry ,Pruski minister sprawiedliwości. 
StaatsanZ'eiger" oglosil obecnie u.rz~
l>Odainą Już przez nas p.rzed kilkoma 

· i Wiadomość o cfymisyi dotychcz.a&rn-
ministra sprarwiedliwości dr-a 

stedita, którego następcą miaJr1Jdwain(1 
denta sądu 1n.adziemiańs1dego we 
laWiu dr.-a Beseler'a. 

lYW6dzca centrowców dr. Spahn, 
<k>tąd byt radzcą przy sąd.zie Rzeszy 

P)k~t, miat11()wany zo'stal prezesem są,·· 
iemiańskiego W1 l(ilonii. 

at}()wie centrowcy z pewnością od
zą się za to rząd()IW'i i glosować btt
POwiększeniem floty. 

Nowe cła I podatki. 
, elem uzysk~nila śno<lków na powięk
n· 1 floty i utrzymanie wojska rząd nie~ 

{'~•1'gotG\vał projekt nowych cel i 
l)W, który przewiduje - jalk dono
)}odw,yższenie po<l:atku od pi1wai L 

a tabakę. 

·alki l powstańcami w Afryce. 

d nie.m. Afryce wschtOdniei stoc:uono 
~hrobnych })()tyczek z powsta.ńcami, 

1 : ' PO!eglo kilku dziesięciu. Straty 
1)\\' • 

są nieznaczne. 

Gazety w Petersburgu 
u'f się iuiż we wtorek. Zakończenie 

nastąpilo' jak wiaidbmo w pionie-

Jaoonla a ·Chiny. 
~d Jaipoński staira się u rządu chiń· 
ek>lezw()Jetnie na budiOlWę nowych fi

Wych w Mandżuryi. 

Z powodu zatonięcia niemieckiej łodzi tor-
pedowej 

:wyrazili Niemcom współczucie prezydent 
Fraocyi I .·oubet, król w~oski a także król 
1n1lelskl. 

Rosya nie otrzyma pożyczki. 
Spadają wszystkie papiery wartościo. 

we rosyjskie, zarówno renta państ\\10Wa. 
jak i nkcye przedsiębiorstw prywatny.eh · 
Dz.isiaj stoją one gorzej, niż zai dni najbar~ 
dziej ITTieszczęśliw:y.ch wojny J aJX)ńsko-.r01-
syjskiej. Spadek WtyW\Oilaly sprzedaże po.. 
śpieszne i liczne papierów przez kapitali· 
stów na gieldach paryskiej i berlińskiei 
W Paryżu agenci giełd!ow~, w Berlini.e 
dom bankierski Mendelsohn~ et Co. - z 
polece!nia ro,<;yjs.kicgo ministeryum skarbu 
- prób-Owali zrazu Podtrzyanywać kurs 
przez kupowąnie zaofiarowanych na, 
sprzedaż papierów. Ale podali bylo za wiei. 
le i na suimy za. wysokie, ogólem biorąc; 
by udalo się zapoibicdz spadkowi kursów 
KillPitaHsta niemiecki, a co gorsza, ikapita
listai frarncus.ki stradl zaufanie do fin.anso·
wej wytrzymatości skarbu rosyjskiego 
Chce się pozbyć papierów, by rntować 
madątek, zainim Rosya ogłosi bankructwo. 
A kapitaliści francuscy :ma1ą papi•erów r::i
syjskich nai 10 miliardów fra\nków ! 

Ten spadek kursówi Jest <llai w polo
wie pokonanego absolutyzmu rosyjskiego 
ciężkim ciosem. Nie dlatego, że kursy 
spaJCLadą, atl.e dlatego, że niepodQbnai ·myśleć 
teraz o zaciągnięciu wielkiej ~yczki w 
Pra:ncyi i Niemczech. 

„Niemiecka" Ałzacya. 
Wiele niemieckich żoł·nierzy uciekai ido 

Francyi. Z Alzacyi pO'chodzą setki ofice
rów. fra111icuskich. samych genera.fów jest 55 
w <'Zynnej slużbie a 80 w rezerwae. 

Partya bałtycka w Rosyf. 
Z Dorpatu donoszą, że utworzył się 

talffi oddzi;aJ konstytucyjnej partyi balty
ckfoj, która w swym programie, wyda„ 
·nym w języjku rosyjskim, niemieckim i 
estońskim, żąda otrzymarnia silinej wJa,dzy 
pańsnvD1wej, przeprowadzeniai reform, o
chrotny wolności obyw.aitelsikiei, reform p-0-

Iitycz.ny;ch i ekonomicznych na rzecz 'klas 
robotniczych, autonomii mie1s.kiej i wiej
skiej oraz dk:i1puszczenie języika krajowego 
do wyższej szkoły autonomicznej i doi in
sty.tucyi rządowych i gminnYICh. 
--·-*·- ±±21 ... ·:W _i_ ___ f!bilM!E! __ 

Monaster. 15 b. m. zostaJl nowy wie!
ki k.ościól p.arafia.Jny św. J óz.efa prziez. bi
skupa Hermanai uroczyście poświęoony. 
Jest wybud'owa1ny w stylu ostroMmwiym 
z dwiema wieżami. Budowa ko'sztuie o·
kolo 650,000 mr. 
....... .a sS!!E __ -

Rozmaitości. 
Z chwłlł. „St P." zamieszcza, oo nar 

stępuje: 

Stolica nasza nigdy ·nie traci humoru. 
W.cwraJ do:sta·ta z Wars.mw.y list, a w nim 
między in111001i wforsZ\yk, którym się z 
czy.tełnikami dzielę : 
„Widziałem i.Wolność" w Wa:rszaiwie, 
oo mówię, nie jest to bailG\ ... 
jechała prz.ez Marszałkowiską 
i... wywija.fa naha.iką„. 

Mówili - to konstytucya, 
jaśniejsza od wielkiej świecy, 
chcialem robaczyć j<i Zl btiska 
i... dlotąd bolą mnie plecy ... 

&L LE .. ___ &f&&E 

·o st ałnie wiadomości. 
W i e d e ń. Turcya odpowiedziała 

mocarstwom ostatecznie odmownie w sprd 
wie kontroli finansowej w Macedonii. Na
leży więc oczekiwać wkrótce demonstra
cyi mocarstw. 

L o n d y n. Przybywa tudotąd tysiące 
żydów uciekających z Rosyi. 

M o ~ k w a. W środę przedtażono 
kongresowi ziemstw rezolucyę, którą CO·· 

fnłęto Jednakowoż celem poczynienia ró„ 
żnych zmian. .... 
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w~soły kącik. 
W sądzie. 

Sędzia (do oskarżonego): DLaiczego 
się tak ()!kropnie upijacie? 

Oskarżony: Aby uto'pić rooje klG 
poty. . 

Sędzia: Czy wam się to udaje? 
Oskar7,cmy: Niestety,, 1nae! Moje kto. 

poty umieją plywać ... 

Jak kłamać, to już dobrze. 
- Nie macie państwo pojęcia, do ja

kiego stopnia dochodzą upały IXl<i rówmi
kiem. .Nk: dziwnego, że ja, obcy, ledwie 
wytrzymać moglem. Ale miejscowe afry
kańskie kury stole 11T1ają przytwierd'ZOile 
W'Orki z lodem, a:by nie znosily; jaj na twar
do. 

Nle słusznie. 
- A ty, pijanico, próżniaku, jak ty wy 

glądasz. Weź si~ do pracy. Czy nie 
wies~~ że prnca powinna być celem cz.lo
wieka:, że prac.a osładza życie? 

- :E, gadaj pan zdrów. Mówisz pan o 
życiu, a nie z.nasz go pan zupelnie. A czy 
pan wiesz, że porządny pijak nie cierpi 
s&>dyczy? 

==- _z 
lladesłano. 

W środowym (269) numerze „Wiarusa 
Polskiego" ogłasza dom towarowy pod lir. 
mą ,,Gebr. Bohm" w Herne, iż kto mu. 
przyniesie „Wiarusa Polskiego" z owem 
ogłoszeniem i kupi przynajmniej za jedną 
markę, otrzyma piękny podarek. Zwraca 
się na to uwagę Rodaków, aby każdy, kto 
do owego składu pójdzie, zabrał „Wiar. 
Pol." I pokazał w owym składzie: owe o-
głoszenie. ~ 

Po:daijąc do wiadlQaności wszystkim 
krewnym i znx:iJ·arnym z Bruchu i okol'icy, 
iż podobali0 się Patnu Bogu zabrać naszą 
najukochaińszą córeczkę . 

śp. MARYAN_NĘ MROWKA 
w 7 r-0'ku żyda. Pogrzeb odbędzie się z 
dl()II11u żal()by, ul. Leusberg 11 w dniu 25 
b. m. (w sobotę) ·O g.odz. 7~. O liczny u
dzial w p-ogrzebie proszą w smutku po·grą
żeni rodzice 1170) 

Jan i Antonina Mrówka. 

Towarz. św. Jana Nep. w Frintrop 
dooosi swym członkom: iż w niedzielę, 
dnia 26 t. m. odbędzie się nadzwyczajne 
'\\~alne zebranie d godz. 1 P-O JJD'l., gdyż ma
my ważne sprawy do zalatwie111ia w spra1-

wie gwiazdki, talk winn.i czlonkowie się jak 
najliczniej zebrać. Goście' mile widziaJJi 

Uwaga: Szan. członkom, którzy są 
wyplatni, pozwa'1a1m sobie zwrócić uwagę, 
ażeby się ze składki miesięcl.lnej uiścili, 
gdyż jest bardzo smutnie w naszem toiwa1-
rzystrwie1. które ma 68 czlonków, a wypła
tnyich jest ty)Jw1 32. (1) 

Ignacy Marek, sekr .. 

Towarz. św. Stanisława B. w Styrum 
dou1otSi czlookom i wszyistkim RQdakom, 
ż·e w niedizielę dnia 26 będzie w ko'ścieL 
św. Józefa nabożeństwo polskie z kaa:a
niern. Po południu o godz. 04 J>01t1aibolżeń
stwie zebranie, na które się wszystkich 
czloników i Rodaków także i niawiastyi z 
Styrum j okolicy zapras21a, gdyż będzie 
założone kólko różańca św. mężczyzni i 
niewiast, Il'a które to zebrainie przybę<lzie 
polski duszpasterz ks. Schairte. O liczny 
udział w nabożeństwie i zebraniu prosi w 
imieniu ks. p, Zarząd. (1) 

Baczność okręg IX. 
W niedlzielę dtnfa 26 listopada po' pot 

o godz. 4 w lokailu p. P. Noisten w Ka.
strop odbędzie się zebranie prezesów, na
crelników, oraz delegatów okręgu IX. O 
puinktualne stawjenie się pro.si 
(3) Bernard Zmudzińskł, 

prezes o:kręgu IX. 

Bottrop! 
Do:noszę s1„an. Rodaikoan z Bottropu i 

oklolicy, iż w niedzielę, dnia 26 t. m. J>O pol. 
o godz. H6 odbędzie się zgromadzenie w 
Jokalu pana· Kirschhauma (w d-0lnej sali) 
w celu założenia „Sokoła". Upraszam 
sza•n. Rodaków a prze<lewsz:ystkiem wl
ską młodzież o jak naHiclflieiszc przyby
cie. Czołem! Za komitet 

Jan Bytomski. -----
Towarz. ~w. Macieja w Holsterhausen 

donosi swym czlonk()II11, iż w niedzielę 26 
listopada o godz. 4 po pol. odbędzie się 
w1aJne zebra,11ie, na którem b,ędZ'ie obór nOl
weg!O' z.arządu: jako też spraW10zd/'anie kar 
sy z całego roku. Uprasza się czfonków1 

aby się jak najliczniej stawili. Goście mile 
widziani. ZarZ4d. ( 1) 

Towarzystwa ~w. Józefa w Herten 
dQoosi swym czl~mkom., iż w ITTiedzielę dnia 
26 odbędzie się zebranie o godz. 2 po pot 
O liczny udział uprasza Zarząd. (1) 

Towarzystwo św. Stanisława w Herne 
donosi szan. członkom, iż zebrainie odb~
dzie się w niedzielę, to jest 26 t. TIŁ po pot 
o godz. 4.Yz na górnej sali. O jak najlicz
niejszy udział w zebraniu prosi 
( 1) 1.arz~d. 

Polakom z Altenessen 
donosi si~. iż w sobotę dniai 25 listopada 
po poi. i w niedzielę raoo jest SPosoboość 
do spowiedzi św. w ojczystym język11 w 
kościele św. Jana. Zatem si~ Rodaków i 
Rocta.czki upomina, aby z sposobności kQ
rzystali. W niedzielę 26 listopada Po poł. 
o ~4 godz. p.rlskie nabożeństwo z kaza
niem. Potem jest zcbra1nie towarzystwa w 
lokalu Z\vyklych posiedzeń. l2) 

Zarząd Tow. św. Jana Chuc. · 

Bacmość parafianie Odalanowscy! 
Uprasza się wszystkich parafian Odała

nowskich tu na obczyźrue pracujących, ażebF 
raczvli przybyć na pogadankę do Bochum kt6-
ra się odbędzie w bkalu p. Balkenhola, ul: Kto
sterstr .• naprzeciw klasztoru, o godz. Yi" .,. 
poluduiu w niedzielę 26 listopada t. r. Chodu • 
sprawienie podarku do nasze~o pa'rafialnego k:a
śaiola w Odalan()wie. O liczne i punktuałao 
stawienie się prosi w imieniu komitetu 

Jan Sieraczek. 
Uwaga: Kto nie może na pogadankę przy

być, może sę porozum~eć z idrugimi i do9re
wolną skladkę nadeslać do p. Jana Wojtaszka 
w Wetter n R. Kampstr. 15 a, lub do p. Piotra 
frankliewicza, Oels.-Bulmke, Gustawstr. I. D• 
tego czasu mamy 112 mr. 30 fen. Zaznaczam 
też, że będzie list przeczytany od ks. probo· 
szoza Orostego z Odalanowa. (143) 

J. Słeraczelc. . 

Wiec polski wHuck~rde 
odbędzie się dnia 26 listopada po poł. o c. 
5 na sali wdowy Schneider 1J1raz przy ko
ściele katolickim. Na wiecu będą ważno 
sprawy omawiane w sprawie wyborów 
kościelnych odbytych dnia 20 I 21 listopa. 
da ltd., przet(l każdy przybyć winien. Ko
chani Rodacy! Aby nie dać się zdradzić 
od obcych, dla tego winniście w1szyscy się 
stawić na wiec. Na wiecu tym zaprote
~tować mają Polacy przeciw haniebn~i 
idradz1e, jakie) się przy wyborach kościet. 
uych wobec nas dopuszczono. 
.,ZWIĄZEK POLAKOW W NIEMCZECH'' 

WIEC POLSl(I W WETIER 
odbędzie się w niedzielę, dnia 26 listopada 
o godz. 4 po poł. w sali p. Oferbecka. U
prasza się Rodaków z Wetter i całej okoli
cy o liczny udział, gdyż będą omawiane 
sprawy, które każdego Polaka interesować 
winny. 
ZWIĄZEK POLAKOW W NIEMCZECH. 

Na wiec przybędą mówcy zamiejscowi. -WIEC DOLSKI W MENGEDE 
odbędzie się w niedzielę, dnia 26 listopada 
o godz. 3 po poł. w sali p. Wolfa (Ammer
baum). 

Upras7.a się Rodaków z Meniede i o
kolicy o liczny udział, gdyż omawiane bę„ 
dą bardzo ważne sprawy. 

Na wiec przybędą mówcy zamiejscowi. 
ZWIĄZEK POLAKOW W NIEMCZECH. 

WIEC POLSKI W HEEHEN 
odbędzie 111ię w niedzielę, dnia 26 listopaa 
o rodz. ~ 12 w południe w sali p. Kahlel'UI. 
Na wiec ten zaprasza sie wszystkich ~„ 
daków z Heeren„ Altenbógge, Kamen i 6-
lrolicY}. oraz wszystkich tych, którzy d6 
parafii Kamen należą, gdyż 4 grudni·:i CJł. 
będą się wybory kościelne w. Kamea, a 
chcemy wlasnych ka.nd'ydatów przed~ta
wić. Dalej tedy Rodacy spieszcie na wlec. 
ZWIĄZEK POLAKOW W NIEMCZECH". 

BACZNOSC RODACY 
w Hochleld i Duisburg, Atrop, friemers-

heim, Hochheide I okolicy 
którzy kupują piwo' flasz:k()we od niem· 
ców austryaków, aby Rodacy ich porzu
cili, gdyż oni powiedzieli, że oni nas zmar. 
nują, a więc. aby im poklazać, iż my joow 
drugiego potrafimy wspierac t proszę R.o
daMw, aby mój poparli 

INTERES PIW A, 
które mam z pierwsz.orzędlnych bro
warów. l(tohy so'bie życzyl, aby piwa 
przywieść do domu, pr()SZę niech nadeśle 
wyraźny adres na karcie pocztowej, a ja 
każdego obsłuż~ rzetelnie jako Polalk P~· 
laka. Hasłem naszem „Swój <lo swegJO" I 

Wo)ciech Gabryś 
w Scherpenberg, Moerstr. 144, pdcz;ta 

tfo..:hheide, przy łiomberg. 



1~~:::%~~:~~~1 I Bat 2 n„tć .ftodacy w Eru1b• Polecam m6j bogato zeopatr~ony 

I H A:D:ger. e d ~ = ul llal-:::ho!la~~~p~r. 4 b. ~ I 

i Aokolicy ! 
Szan. Ro11akoa polecam •<'>j 

bo~ato zaopatrzony sk!arl obuwia 
t.ylkt n~jlcpszijj jakoici ouz 

skład skóry na po
deszwy i wierzchy 

}ti polec:a sic; <l) wykonywania foto· ~ 
~ ~rn.ii.: podług nowocr.csnych wy- m 
~ nwgnń. o~obliwie polecam sitt if 

praeownię obuwia . 
podług miary. 

\V 02 zelkie reperacye zacb od.z~ 

jako tei WJ kra w DOC pOdU2 y. 
~holewy podln:: miary i wszellc!e 

artylrnly szew!!kie. 
Waters WIUen 

· .... ~. tm\ :':1.zystwom <lo wykonywania . ,' 
~ zhi1nowyd1 zdjęć dalej, obrazków ~ 
~ śiuh~ych, familijnych i .t . d. pod 

• ce w zakres sze,..,·1hn. ,.,.ykonuję . 

I s1ybko i tanio. ~wracam uwa~ę 
Szan. pabliczneści na mój jedyny 
ptlski skład i warsztat w miejirnu 

W dla te'o pro!.z~ gor~co o p(lpar-

Kart Bałlhorn, 
Obenłr '· ~ gwarnneyą juź znanego dobrego t;łt 

~ wykornmia, pr.7'y cenach umiarko- fE 
~ '\\~nych. - Interes także w nie- ~ m dz:rlr. otwarty. Usłnga pol~ka. ~ 

'R'" cie Z szacunkiem ( 1&4-) 

I Er~~~, !rt~~[.~~~Cn~'. 11. 1*tfif~ttH~~~ -~~~ttt~ '1\· m~-m 
~~~-~„~,,,.m--~~-~ ~W5'M_.~~~~~ 

RĘKAWICZKI wszelkiego rodzaju czyści 
i farbuje PARBIERNIA GALLUSCHKE, PRAL- '·J Frb .. Krnf~, 
NIA W BOCHU.M. Tel. nr. 911. tła . u I.; 

Pme: Hofstede, tternerstr. 25'; Herne, I fotegr&f, •ua.-., lb.inh•fstr. i7. • . 
Bahnhofstr nr. 32, 73, 134; .Eic.kel, RołiJlfban· naprzedw 
sen, LJnden, Hatthtgen, !.angendreer, Witten. Beataaracył Stemherga. 
Anncn, Werne, Liitgendortmund, Marten I(a- p , leea.111 1i~ d' wykenanil\ floirych 
strop, Wattenschełd, Kameo, Dortmund. 'r RW .A.Ł Y en o\rnzUw po ceoack ne-
~- '!~~· telnyclt. (181) 

e ·o 
I 

ran.1a 
i 

Meble 
kupuje się za bezcen i rzetelnie na kredyt, 

z mał~ wpłatą tylko u 

Gelsenkirchen, 18 Stary Rynek 11. 
oberzy Sohuerm&n:na, „Im Cappen

berget". 

Nowo ot\varty 

i1~~~~ii 

i Bacznoić Roth'e;r I ~ 
W Hamborn, Bruckaauea, Marxlo:li, i 1 
Ncuatiltl, podtjf de w!adomoid uano· 
,ny~ rodak:oa, ił dt1tarczam 

~ 
-- perek~ r -p= ' 

ka.Uemu na ł,danie ie Bklepu na tim~ ' . 
p'o uai&rkowuyclt ta•loh cenach. ' 

, Tylb za 'ttówlę I Tylh H gotówko ! 
U • ac• : Proezo RMaków uwdać. 

[ & W&f~t it n!eatÓHy ObGi ko•k.nrD'~ ,„_ 
nfo, ale tylb pe U al\o to fnłlów, 
w~nuae tanltśeł• •it przedit&wiaj,1 ale , 
ja alieł H> fe•yc6• •itoej i\ia•, to .ia
jf 100 fuathr a. nt• li albt> 80 fntó-w. 

Paw.eł lfnjełak, Bam.hr• i 

SthlH'eratr 7. (l!ł) 

~~ZTi§ta1MS9 

· Pols~ie Piuro prawne. 
~lth(l-. l 2 •••xlóll, Felł~tr. J.2 

tl. ~Uschka, 
spisuje s·karg~, ttdania. rekl&aac1e, 

obron~ w sprawach krymina.lny\ l i 

rnłzielai itfiirma.e!d YEZ~lkiełt. ~il) 

Ohcr!ltr, 4'. 

38 
---- mnic.js~ych ==;211 

p~siadłości wiejski 
aHad&jl\cycb eię 

z dom•'>w. "Zabudo°"·ań 
spoda1•czyeh. pięknych og 
dów i roll od l, ~, 3, do 
mórg polecam w różnych s 
nach \V. Ks. Peznańskiego i 

Zachodnich. 
Każdy rao7.e coś o<lpnwi· dni 
znalesć. Bliis~yca objażnień 
do ceny, wpłaty, hipotek itd. 
fłzielam chętnie każdego ea 
tak u!tnie jak też listownie.(1 

Jan Kwiatkoaski, 
iater•! haodlo" O• komisewy 
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Na każdym przedmiocie jest cen& wyprzedaty na iewa~trzoej strtnie etykiety jasny• ołówkiem zaznatzona.. 

Ubranta dla mężezyzn 
i paletoty 

za•złwiająco taale. 

Syamozy na fart1chy 

I materye drukowane na suknie 

tylko 49 fe1. · 
' I 

Partya ·ochraniaczy śeian 
z napisami i obrazkami 

tylkt 28 fen. 

-Partya .najlepszej welny 
z 1wiazdk~, 

10 łotów tylke 41 feaygów. 

Zupełna WJ przedaż 
z peweda ~wini~cia mego interesu. 

- BOCHUM, 18 Obere Marktstrasse nr. 18 -

GebrUder LOwenstein. 

Ubrania dla :chlopeów 
i paletoty 

ałieJ warteieł. 

Gardereba 
do· robaty 

po cenach bajecznie tanich 

--~ ...... ---- --------------·....;.----------------------------·-------:------------------------· 
Konfekeya damska Sukienki dla dzieci 

po rzęści po pofowie dotych-
czasowej ceny. tJ1ko 48 fen. 

Ceny s~ •nżliwie najtańsze. (Uł) 

Kołnierźe kożuchowe 
bardzo tanio. 

Ubrania dta ehłop(.w 
i paletoty 

nadzwycHj tanio. 

Suknie kostymowe od 1,9 S mr. począwszy. 

'• 

' 
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ienne pismo ludewe dla Polakbw oa obczytnle, poświęooue o.iwiacie oraz sprawom narodowym. politycznym i zarobkowym. 

ffel!O~zi cod2iemłe z WY1'tkiem I.lał tohn1tecZłlJ'c1I 
~ata kwartalna 111 poczcie ł • listowych wYDOsł 
fili'· 50 ta .• • z adnOISZftiem do domu 1 mr. 92 fen. WJar•• Połskł0 zapisany Jest w cenniku pocztowym 

I lllQ 8Dźl ZI 11111 I ljCZJZll I 
Za ł„naw płaci sic za młełsu ~dka drol>Bego d'nkt 
OR1082Ria 11a~ne przed l11seratam1 «> fen. t 
IQSM ..zasaa. ot1"2Yma rant. - bisty do "Wia.r111 
Pełskl••" oalety lrankewać 1 podać w nich dok . „ 

• pod makiom „t. POloiKll" 11r. 128. •1 ~ J1---So· &fkopłw •ię nie swnea.. 

Red.akcya, Drukarnia i Kaięgarnia Jlłl&jd-.,je si~ w Bochum, przy 1i1iey U:attlteaersłrane. - Adres: ,, Wiarus Polski", :B•elaum. Telefonu nr. 1łU. 

Rodzłu polscy! Uczcie dzieci awe 

11fr4', arłat I plsat po polsko I Nie test 
pgJaWea, kto potomstwo swemu zolem„ tdę pezwoB. 

Z wypadll6• dala. 

(Mlll•łzacya właścicieli kopalń zaleciła ad
•ł!tracyom kopalń zniesienie zarządzeń 
Wf6taych celem przykucia robotników do 

kopalń. 

Pólurzę<ll<Ywa,,Koeln. Ztg." mająca stY.
c~ ze „Związkiem <lfa ochrony. intere
sów. irÓrtrlictwa:" (Bergba:licher Verein) w 
Sl)rawie tak zwanej „szpery" i owych ()Sd

lfltyoh prz.ez kopalnie rw.yma.ganych p01-< 
lecd donosi,, że aidministracyom k;olpalf1 
•oino, by zniosly wszełlcte pod.olbne za,
rz.~iru. 

Nie uleg.a: wątpliwości, że 1k;rok tetn m·
caizacyi baronów kopalnianych Sp()łWl()ldiO
~'Y' wstał protestem „I(otmisyi Siedmiu" 
i reprezentotwanycb przezeń organizacyj, 

2 wynttrzeń „Koe'ln. Ztg." w:yJlikai też, 
to 11ektóre kopalnie chciaJyby rzeczone 
1.ltzłldzenie jeszcze obostrzyć, oraz że 
'118ze Istnienie owych zarządzeń tłoma
;syćby można tylko dążeniem do obniżenia 
~roblrn robotników. 

Pan l(irdori znów się popisuje. 
W ubieglą sobote, a więc tego sameg-0 

••iłl, w którym <Ydby1wa1a sie w Esst'ln 
ko1forencya obw()dowa górników, miał 
powłoo zaproszony profesor narodowej 
ok<mornii w I(()foinii Wyklad treści spofo•
czn>OJ-ipolitycznej, w którym (nru og.ól zajął 
staarorwisko nader przychylne kapitalistom 
w przeciwieństwie <llo1 wielu innych mę
żdw nauki. 

Z chwili skorzysta~ także p. Kirdorf i 
ltniosu mowę p-rze'Ciw robotinik()m i ich 
or~ainiwcy()m druleko oigtrzejszą jak przed 
kilkoma miesiącami n.a1 kcjngresie spote ... 
CZJJJO-J)()litycznym w Mannheim ( o którym 
obszernie referowaliśmy). Pain Kir<lorl o\
świaidczył, że -0hecne orgamizacye robotni
ków nie są za\wiidowe, le.cz polityiczne i z 
takiemi i01rgainizacy.ami wlaściciele kopalń 
układać się nie będą. O istniejących orga .. 
»iza.cya•ch górników prowiedzial p. Ki11dkJrf 
że ~użą one tytko podszczuwaniu robotni
ków i dal im miano ,,Hetzverieiłne", w ró
l11y 5pos6b wyraizil s'ię p. I(hdrnrf o „Ko
li i!}'i siedmiu". 

Mł11ster handlu p. Delbriick nadesłał od
powłedt „Komlsy1 Siedmiu". 

Minister uwfatdiarnia 'ko!misyę w spra
l-ie p.orząd1rn roboczego, że o<licze'ka roz
~rzygnięcia spraiwy przez Urząd 111adgór
niczy w Dortmunldzie, do którego się także 
zwróciła obw1o<loiW.a ko1nfernncy:a1 góir)ni-. 
ków. W sprawie zairządzeń k}opalnianych 
celem przykucia ro'botników dlQl kl()łpailń od~ 
J))wiada minister, że zbadanie tej spraJWy 
z<taje stę być zbyteczne teraz, gdy „Berg
b.aułicher Verein" z.a:Iecif ko0palni01m znie1

-

sie;nle OIWych zarządzeń. 

z dziejów walki 
1••u Polskiego na obczyźnie o byt 

narodewy. 
llf CtOśn-ą byłai prze<L kiłkoma mtles.iąca
k'1 Spraw.a; wydalam Polaków w mansfeldz 
altn ob~izie przemysl-OfWYID w Saksonii, 
d ~6bi1e: ws:kazywamo 111ai 1'IniejsOOW<t w.l!a
~ę <l~chowną, jako cz;ynnik, 'któremu naj,
ió~ce1 z.aileiź.ailo na tem, by się w te'Il spo„ 

llOzbyć •Jlpolsikich ~itatorów''. 

Obecnde otrzymaliśmy od dwóch ro
daJków, którzy okolo 20 lat w Saksonii pra 
oawaili i których przed kilkoma miesi~ca
mi raz.em z iJnnynni wygna!IlO w świat za 
,~polslką agita1c.yę", obsz.erną koresponden
cyę popartą dokumentami, którą Ztarnie
ścimy w całej rozcią,glości iaklo kart'kę z 
dziejów walki o byt 1narodOWiY' lu<l'u pol„ 
skiego na obczyźnie z giertrnanizatorami w 
sutatnnia. 

Wspamniaini dwad rodacy pp. Stani
słarw Vogel i fan Siebierski piszą nam: 

Oplalkaine: jest poloże:nie Polaków na 
1o'bazyźniei ai miainorwicie Polaków rozpno
szon1ych w przemyst-0weJ okolicy Eisleben 
w prowincyi saksońskiej~ 

W I10tku 1884 prz.yibył 1pieliWSZY1 ksią~ 
katolicki Schwenner do He>lbry, w Saksonii 
i odiprawil pierwszą 'Mszę św. 8 gru<lni.a 
na saili pana Schild·nitza. 

W tym sam'YIJTI .dniu za~ożOirK}o filialną 
gmi(nę katolick~ należącą db plalrafii Eisle
boo.; w roku następnym w .ybudowaoo ko
ściól katolicki. Równocześnie pomyślamró 
te~ o założeniu towairz.ystwa. I tak za~()'
żył wspomnia111y porwY1żej ka.plan towiairzy 
stwo, tak zwany „Kaithollischer Mannerver ... 
e'in", który składał się prz.ewaWn.ie z sa-. 
mych Polaków; wówczas bawi em Potaicy 
jeszcze nie umieli srumi o sobie mdzić i zło
żyli calą spraIW:ę w r~ce księdza niemiec
kiego. SzlJo, tak dl()ść dlugo w wielkim SPQ 
koju, ctopóki Polacy nie zaczęli się d'opomi 
nać sprawozda1ń, oo jalkie cele są Qbracane 
pieniądze, płynące da k.asy t()rwarzystwa. 
Ody na różne pytalfliai otrzymali odpo~ 
wziedź nie'\vystarczaiącą, p-Olinyślaioo ju:h 
wtenczas o założeniu towarnystwa polsk()·
katOtlicki ego. Wkrótce też założyli Polacy 
vr sąsiedniej wio'sce nailezącej clio k.atolic
kiej gminy w ttel1brze z \vielkiemi trudJno„ 
ściami ze strony miejscrowego ks. Schwer„ 
me.ra towarzystwo volskoi-katolickie poid 
opi·eką św. Sta!nislaiwa,, \następnie. w roku 
1891 zaitożano w ttelbrze z.nów z bardzo 
wielikiemi trudnościami z strony ks. Bedke 
ra polsko,-kat. tO'\v.airzystwo robotników 
pod op. św. Józefa. W wku 1894 zaiłoro'no 
w ~onie wspomnianegiOl ,,,Man.nervereinu" 
7.a zgiodtą ks. Schriekai kółk()I śpiewackie 
„Lutnia" pod -0•pieką Matki Boskiej Czę
stocht()!Ws.kiej, Po upływie 3 miesięcy D'd 
czasu z.afożenia kólkai śpiewu up()lmnial si~ 
ówczesny skarbnik „Marnn.e1rvere~nu" p1 

Paw.el Swięty o zalegle' skla.dki dla , Man ... 
nervereinu" oo czlionków1 kółka śpiewac
kiego, którzy przestali tam rpladć w prze„ 
konaniu; że bez tego zaitrzyrrnają i •na<lal te 
same prawa w „Mannerferajnie", które pQ'
sia<liali członkowie otl „Katholischer Oe
sangverajnu. 

Gdly ówczesniy ks. Schriek zapytal się 
nas, c2'emu nie P'lacimy miesięcznych skła
dek dio „MannerferaJnu ", idoldal, że! jeżeB 
nie chcemy pladć tych skla<lek, to też nie 
maimy prawa przychodzić na posiedzenia, 
001 Mannerferain" może tyhko s.woim czlon 
kom piwo i cygary sprzedruwać. A gdy; 
my IQdpdwiedzieli, iż czlonkowie z „Oe
sangferajlnu" tez nie plac.ą skltad:e'k, a mogą 
przych,od'zić i kupować piwo i cygara, ()łd
p.owiedzial nam ksiądz: iż i ,,Ges21ngferajn" 
te:ż terniz ptaicić będzie, wóW1Cz.as o·świad
czyiliśtny, że jeżeli niemc.y będą pliacić, to 
my też będiziemy pladli. O<l'y po paru ty
g<J<llniiach Ila.l5i czlookOIWie zapytali si~ 
czlonoków .,,Oesangfera;nu", .czy 01ni oo pta .. 
cą, albo będą płacili do t,Mannerfer:ajnu"? 
Od'po!wiedzieJi in.am, że ani im się: śni. To 
też na ponorw~·e zapytanie księdza Schrie· 
ka odpowiedlzieliśmy, że Je:teli „Gesang
feralin" będzie p1lacil, to my to samo uczy
nimy, a ponieważ zaiś ooi <ibi tego czasu ni~ 
placą, więc my nie gorsi o'd 1nich i też do 
pfaoenia tnie zobowiązani. 

Po tem naszem oświadczeniu zakazał 
nam kslądz uczęsz.c.zanla do lokalu ,,Man-

nerfera}nu", który posiada swój własny Jo„ 
kał kupiony ątkże po części za nasze cięż
kQ zapracowane pienilłdi.e I zarazem zaka 
zal nam też śpiewać w kościele. Tak tedy 

. nastąpiła zupelnai roz~ąrk.ai; poszukaliśmy 
Wibie dlai t-Olwairz.ystmli „Lutni" lok1alu p.ry
wiaitnego w oberży. 

Za to naisze odlączenie się od! ,.M~nner 
fera(}nu" nieinaiwidzooo nas tak ze strony 
cU<mków „Manmerfer-atlnu„, jak ze strony 
samego ks. proboszC'Zla; od O'Wego też cza 
suczęstQ ksiądZ z kaizalnJcy nai nas wymy'
ślal, a gdy przybył ksiądz polski podburza
no go przeciw nam. Tak daileko O'WaJ .nie'
nwwiść do nas Po1.ak6w1 odląc:w1JJyah od 
,.Manerfer.ajnu" 'Z.aisz~a, iż iks. Schriek po
wie<lzial nJa z·gromaidizeniu „Manneńerałnu" 
oo 1t1astępuje: „Die Leute muss man mit 
Verachtull1g strafen, wenn sie uns grtissen, 
diińen wir garnicht <liamken". 

'Pewnego razu gdy p.rzyibyJ db 1nais P<> ł 
ski mansyonarz, odeziw.al się w kościele na 
ka.zalnicy, iż mu J>()trniędzy innemi spra
wami doniesiono, że w Helbrze istnieje ja
kieś kółko gpfewu, które sieje niezgodę w 
parafii, a w kościele członkowie ryczą jak 
woły. 

Wskutek tego wyna1żefniai się ks. kaz.no 
dziei polskieglO!, O'burz.yli się czlonkowie z 
kótkai śpiewu „Lutnia" i napisali list do o
weigo polskiego misy<l1narza\, że nieznają.: 
tutejszych stosulllków w talki niegodny spo
sób nasi z kazalnicy z.aczepil, ina uciech~ 
czlonlków „Mannerferajnu" i należących 
oo niego zgiermainizowan.ych Polaków. 
Wten.cz.as ów kapła\n prz;yw101Jał autQrów 
owego listu cW siebie i oświadczyl, Ze mo
cno żałuje wyrazu, którego uźyt, i przeprrl 
sz.a!l ich zara:zem. Dadej oświa<lczyl, że 
bytl mocno zmartwiony i wzburzony, bo 
slroroi przybyił na plebanię, czekał już na 
nie'go jeden czloneik „Mannerferaijnu" i po„ 
wiedzial mu, że tu istnieje polskie kółko 
śpiewackie siejące wiełką niezgod:~ w pa
rafii, a czlonk0iwie jego zalmfiast śpiewać 
ryczą jak woly w kościele i pro'srono go, 
by zgromił czfoników kola śpiewu. 

(Przed kilkoma Jeszcze tygodniami o
biegała gazety polskie korespondencya 
dwóch misyonarzy polskich z obczyA...łY . 
w której również wymyślano na polskich 
agitatorów. Z powyższego wynika, w 
jaki to sposób urabia się opinię u przejezd~ 
nych misyonarzy. Sądzimy więc, że ga. 
zety polskie powinny być więcej ostrożne 
w drukowaniu korespondencyi, w której 
się wymyśla gołosłownie na polskich agi
tatorów, bo wprowadzają swych czytelni
ków w błąd. W pojęciu wielu księży nie
mieckich, z którymi stykają się misyonarze 
polscy, każdy robotnik czujący się Pola
kiem ł wychowujący dzieci p0 polsku, jest 
polskim agitatorem, który sieje niezgodę, 
buntuje się itd. Red). 

Podburza.no więc na nas, chotiaż my 
w kościele nie śpiewali, bo nam z góry by
lo 'Od: ks. Schrieikai w~a111e, lecz Zia rwszy-

·stko, co się z~ego lW1 Helbrze stalo obwijnia 
no nias zaiwsze. W mlm 1897 sprawiliśmy 
sobie chorągiewi z obraz.em Matki Bo'skiej 
Częstochowskiej, wykon.ainą w składzie P· 
Kairlowskiej w Pbznaniu i wnieśliśmy pro
śbę do ks. Schriek0J o poświę.cenie tej cho
rągwi. I(siądz Schriek odpowiedzial nam 
jedna!k-Olwoż, że oni towarzystwa naszego 
niezna. chociaż byl nasz.ym prezesem i 
pomocnym przy zakladaniu towarzyst\\tl. 
Wtenczas udaliśmy się z prośbą do Poznar 
nia i tam zostala: poświęoona chorągiew 
n:asm w ·koście.le św. Maircin.ai. Ody cho-
tągiew nam zostalai przyslapą, byliśmy 

zrrnuszeni przechowywać ią pd naszych 
mieszkaniach, gdyż do kOściola jej ksiąd2 
niemiecki przyjąć niechcial. 

Po księdzu S.chrieku przybył do Hel
bry ks. Schiltte i pocz<itkO"\\i"O byt dla ~ 
laków bardw przychylny; cieszyliśmy się 

też, że dla Polaków ai szczególnie $ 
polskie~ tO'\V.ail"Z!,Stw nastaną le~ze czarq. 

Ks1ąd2 Scbutte sam oowiadczyl • 
c·hce mieć zgo·dę Wf parafii i gdY, mu ;._. 
spraWy towarzyskie przedk>żyliśmy I .., 
kazailiśmy poświadczemie J>OŚ\\11ęceni~ ci.o# 
rągwi od ks. prob. Laskowskiego z Pozna,. 
nia, zaraz oświadczyl, że chorągiew pl>
winna si~ znaddawać w k<iściele; W'!taiw.il 
nam przy te.m mniej więcej warunki, że jtJ 
nie będziemy używali przy g1lośnych uba
wa~h i te przy tańcach nie powinn:ai ~i• 
zna}dować na sal1, po drugie, że towa~
.stwo i PóS1JCUg6lni cmonkowie nie ~ 
dawat zgorszenia w parafii i nie b~ mó
wić źle o duchownym i o rowarzystwie 
,.Manerfera.i.n" i będą przystępownłi do 
świętych Sakramentów. Na to my chętirio 
z otw.artenn sercem przystali, bo my Jak• 
Polacy i katolicy i bez tych żądań ks. pro„ 
boszcza wszyscy tak postePorwadi i do $ta„ 
krarnenitów św. przystępotwałi. 

IPozwiolil nam tez iks. Schiitte znów 
śpiewać w kościele na rainnej Mszy św.; 
W się Jednakowoż nie podio.balo centrow
oom i zgiermand2.bWiainynn Po1bikoan. Bo 
a'hociaż nam ks. proiboszcz po2VJl()ltił •41 
śJ)iew, postaral się „MannereferaJn" o ~
braITTie nam ~pieWll1ika. 

Aby uniknąć zatargu, kupiliśmy w~~
sny śpi~ik z nutami do orgaJnów. Al• 
ledwieśmy pa1rę raz.y w ikdŚciele śpie.:walił 
powiedzieli czł>0nkO!Wle „Mannerferaijnu•• 
księdzu, iż P)Odlug melod'yi naszyich nikt "'ff 
kościele nie umie śpiewaić, i że tylkw 
dwóch al!bo trzeah na chórz.e z 1naszego to.
w:arzysrn-Q śpiew:di, chociaż nas śpi~ahł 
15 do 2-0 osób; tak dlugo nam przeszk:a. 
dzaJi i książlkę na/ml 7J olrgainów zrzucali a 
s'WIOją książkę organiście przedlkladali i 
ksiedm talk dllugo burzy!~, że si~ raz obró
cił odi oltarz.ai i powlecfzial, że jeżeli nas 
tyllro drw;óch atlbo trzech na chórze cOC. 
śpiewać, ted'Y mamy lepiej zaprzestać ru
pel1nde1 śpiewać, chociaż n.as wówczas śp' 
waito 15 c.z.lonlk6w towarzystwa. Aby lllie 
być pmVJOdem niezgoicly w kośdele oświat 
cz1yliśmy !księdzu, że ustępujemy i w Jro-. 
ściele' śpiewać więcej nie będziemy. ocr 
owego czasu trz.ynnailiśmy się na uboczu , 
a ch.o1rągiew nasza piozostalia w kościele, 

Ostatnie wybory do parlamentu odby
te przed dwom.a laty dopiero jak w w4eJ 
innych parafia'Ch tak i w HelbrZC' oburzyly. 
<>gromnie księży niemieckich ma! PoJaków. 

(Ciąg dalsz.y nastąpi). 

Polacy na obczyźnie~ 

Wiec w Linden pod Hanowerem. 
W ubieglą niedzi"'lę odbyl si~ wie• 

• 1Zjednoczenia zawod. pt::>l." w Linden przy 
Hanowerze. Wiec otworzył druh W. So ... 
siński z Bo'chum, który: :Zarazem obj.aśnfł 
cel wieca. Na przewcdniczącego obrati10 
p. I(oniecznego z łiainpweru, va.st. dh. Sto„ 
wika z Weetzen, sekretarzem dh. Oórn~o 
z ttildesheimu, law.nikami dh. Szczepaniak~ 
z Hanoweru i Besterdę z Misburga. Po
tem udzielil przewodniczący glosu dh. So..., 
sińskie:rnu, którY' przemówił Ol Pol<>żeniu 
rnboililików poJskich na !Obczyźnie i wyka.. 
zal, <ltJacz:~o się organizujemy w związ
kach zawodowych polskich. Mówca w. 
dwugodzinnej m()wie wykaz.aJ dobitnie po
lożenie Polaków, a szczególnie robotni„ 
ków: polskich na obczyźnie, ·w:ykazal Jafc 
hakatyści we wszelki sp<>sób się st;rajt 
ażebyt iak I1al\\ięcej polskiego. robotnika z~ · 
st.ron ro_<lzinnycb n~ obczyźne wygnać, 
azeby się tutaj haromo0m . kopalnianym za 
.marny gro'sz wysługiwał. Pok>żenie Po-

laków, jeżeli kiooykolwiek, to właśnie 
w obecnym czasie jest bardzo przykre, Po-



nieuk'\\"aż hakatyści, którzy w ojczystych 
stronach n'iemców naprzeciw nam pPd
szczu:li, taikże tutaj na zachodzie ,zaczyna1ą 
w samo rooić, ja:k to oo'piero się stało w 
Kokmii l(refełdzie i Monachium, gdzie . to 
spółka trzech liter usi:b:)Wlafa poszczuć lu-

. dno~~ r~emiecką przeciw nam Polakom. 
: : ~htśniając, dlaczego się organizuje„ 

my we wlasne związki, .mówca wyk~ 
dolbitnie i udowodlnil falktami, iak związki 
niemieckie, jakiegobą<lź kierunku, na naszq 
. zgubę pra-cują. Pieniąd'Z od .polskiego ro
·b\Gtntka potrafią odbierać, are gdy chodzi 
-O 1Jd, ażeby dla Polaka CO'Śl'lroJWiek UCZ}".I1iĆ! 
wtenczas staJą się głuchynni. Mówca 
tWmvotywał. aiżeby Roda-cy się jedinomy
śln1e .na czl-onków ,,Z. Z. P." zapisaili, p-0·

·nieważ, je'żeli niemal 32 tysiący robotni
kó"'1 polskich uznato. że polskiegpi f\Obo ... 
inłkai tylko Po1ak może brooić ze skutkiem, 
to też i Rodacy z Hanoweru i okolicy po
w~nni ufać w samopom)Oc i we wlasne sHy. 
że mówca tram d·o przekoinamia zeb'rnnyieh 
-0 te:m świadczyły huczne oklasiki i wdta
nia: dawno nam to już byto votrzebne ! 

Pote.m dh. Górny r ·::.~czytał ustawy 
„,ZJednoczenia zaw. poi.", a cifu. SosifJski 
przedstawi-I pmjekt zmiany ustaw, które 
odi Notweg:n roku mają zacząć obOłwiąZY·t 
wać. Zebrani projekt ustaiw prz;yję.li jc
<llnog"lośnie. Co do p-adwy;ższe/llia skla<lek 
miesięczinych, to się zgodz1Qin01 na 3() fen. 
tygiodiniowo, 1organ ma, wydhotdzić oo ty
dzień. Teraz zrobiono na 10 •tmnut przer
wę, aby można przyjąć zgloszenia na 
czfonków. Zgłosiła się wielka lic~ba R01-
d'alków. Delegatem obrano ma Hanower
Linden druha Slawika z Weetzen, męźami 
·zaufania: na Iianower Józefa Sz·czepania-. 
kai, ul. foachimstr. nr. 2ai i Michal'.a Chimie
larzaj, ul. Schfitzenstr. 21; m.ai Linden dh, 
Antunieg1() Kościelskiego, uli. Dovenstater
str. 16, na Misburg dh. Pr. Besteridę, na łiil
desheim dh. Józefa Górtncg-0', ul. Micha1e!Jis'~ 
.str. '27 iII. 

Druh Sosil1ski zabrał jeszcze raz głos 
i zaa:naczyl, iż Ro daicy, którzy się zgfosil} 
na członków „Z. Z. P." .na'1eżą j.alm cLruho
wie do tej wielkiej 32-tysięcznej e.r.mii ro
botników polskich. którą twiorzą ·cz1lon:lm
wie „Zjedno·czenia1 zarv.'ocilowegi01 }JK)1lskie.~ 
go", która jest największą 1orga1niizacyą; 
polsk~ w Prnsiec~. Mówicai z.a:chęcat też 
ażeby -0<l dziś wszyscy, którzy przystąpili 
, Zjednoczeniu ziaw. pol." nietyl'ko J.)OZIO\
stlali wierni. ale aiby taJkże nie zaipomnie'li 
o agitacyi p01111iędz.y tymi Rl{)tdakaimi, któ
rzy chodzą samopas, lub w obcych są 
zwią.;kach ! Mówca zachęcaJ do je<l1ni~}Śd 
I wspólnej pracy. Bo cztamg'°dzin)n'Ych :o
bradach i wyczerpaniu o0brad druh Ki()!me~ 
czny wniósl trzykrotny okrzyk na roz1wój 
„Zjednioczenia zaw. po1.". Druh Sosiński 
podziękował Rod!akGm za zapal dLa spra
wy polskiej o'rga1t1izta.cyi zawodowej, ~ 
<:zem wzniósl <Jkrzylk na P!D1lonię w łia:nQ\.. 
werze i -01kolicy, a szcz.egółn~e na cześć 
niewiast które przybyły na wiec, a zaibm~ 
niooo ~ być obeanemi na sali. Druh 5d-

Panna tło towarzystwa. 
Powieść l(sawerego de Montepin. 

C z ę ś ć d r u g a. 
(9 ) 

(Ciąg dah;zy). 

- Jak palni widzisz... Nie idę z Mor-
fonta•ne ... 

- Cz.Y możnai cz.em panu siu.żyć ? 
- Owszem, proszę. 
- Mog:łabyn:n panu dać pól kurczęcia 

na ziml1Jo, omlet i sailaitę. 
- Doskonale. 
Nie przerywając ro'z;mptWy, wdo~ia 

Maiglioirei 1naikryla stół i zastawiła wymie
nione potrawy ·przed! swiym gościem. 

- Cóż tu silychać 1nQWego w ok·olicy? 
- zapytall doktór Gilbert, krając swoje pól 
kurczęcia. 

- Nic ważnego, mói panie... Żyjen:y 
tu jaik pan wiesz jak gdyby niedźwiediz1e. 
T;01ehę ruclnu by~ai tylko, kiedy Jaśnie Q„ 
świeoony książę d'Aumal poluje z &10śćmi 
w lesie na jeleniai. Ale td nie w tej porze 
roiku.„ no, Maturyna, W.na cieśli, urodziła 
bliźnięta, naU<oniec fani f erand, jeden z na.
sz.ych sąsiadów miał nieszczęście, być po
kąsanym przez psai wściekłego, który JXJ'
kąrS.aił także p31na barona de Treves z dru
giej strony stawów Lamortay. 

- I to wszystkp? 
- Ach! schodziła tu talk.że policya. 
Doktór począł słuchać z uwiagą. 
- Tu w okolicy? - zapytał. 
_ Tu, painie ! u mnie! Nie skarżę si~, 

zarobiłam przez to k!ilkaina.ś~ie g:oszy, 
gdyż ludzie ze wsi i;>rzychodz1I~ oo wr~czór 
wYPrót.niać dzbanki, prosząc, zebym im Q-

słtiski Z'apyta.l się 'kdmis.arza, dla czego nie
wiasty nie maią. przystępu, oo przecież jest 
dozwtalone, a komisairz oświadiczyl, że ma 
takie polecenie, i w Hanowerze nigdy i~
szcze inaczej nie robiqno, naiwet na g1alen·1 
nie wolnO' niewiastom uczestniczyć we 
wiecu. Wszelkie usilow.a.niai byly <La.re„ 
mne i 111iewiasty musialy ustąpić diO pobo\-. 
cznego pokoju. Druh przewoąniczący 
wiec zamknąl hasłem „Szczęść Boże". Ro.· 
<laków z Hanoweru i okOt.licy zachęcamy 
do gorliwej agitacyi dla ,.,Zjednoczenia 
zaw. poi.", ia stosunlki i tam się polepszą.· 

Druh. 

ŻAŁOBNA ROCZNICA NARODOWA. 
Na niedzielę 26-tego b. m. przypada 

50-ta rocznica zgonu największego nasze
go poety narodowego Adama Mickiewicza. 

Niechaj Rodacy o chwili tej nie 7.apo"' 
mną i na odbywający-eh się w nledzjefę wie
cach i zebraniach oraz niemniej w kółkach 
rodzinnych złożą hołd pamięci wieszcza 
naszego. 

Miano.wicie Sokoli nasi winni tut<>i 
kroczyć na czele, wrządzając w najbliż~ 
szych tyg,o'dniach ·wszędzie wieczorki Mic
kiewiczmvskie. 

HAKATYŚCI PRZY ROBOCIE! . 
Buer. Niemcy się chwałą, że p.rócz Bo2a. 

nie boją się •niko~o. tymczasem jest przeciwnie; 
bo właśnie Bo2a się nie boją i dla te20 prześła 
dują nas Polaków. Chcief"śmy urządzić wiec w 
sprawie wyborów kościelnych ale centrowe i 
rządowe filary postarały się, aby nam 2ościnni 
odmówiU sal. Owe dwa roozaje filarów po
dają sobie chętn:e rękę, gdy chodzi o Zjr,nębienie 
Polaków. Halcatyzm centrowy i rządo,wy je
dnak nie osiągnie cze2;o pragnie, bo i tu otwo
rzył już dużo Rodakom naszym oczy i sprawił, 
że stall sie z f ud z i narodowo obojętnych, 2orl!
wymi patryotaml polskimi. Robotnik 

POL ROl(U BEZ OPIEl(I DUCHOWNEJ. 
Buer. Smutnie u nas wygląda pod wzg;lę

dem opieki duchownej. Ostatni raz był u nas 
ksiądz polski 14 mata a od te~o czasu żyjemy 
bez opieki duchownej w języku ojczystym, bez 
kazań i spowiedzi. Nasze starania, podejmo
wane u ks. proboszcza były bez skutku. Czy 
może na t-0 milczeć mamy, albo czy stać si<> 
mamy obo.lętnymi dla spraw reli2ijnych? O 
nk, ale coraz głośn :ej wołać winniśmy, o wy
mierzenie nam sprnwiedłiwoścl w kościele. 

Parafianin. 

Wiec w Dorstfeld. 
Spraiwozidainie z wieca „Zjednoczenia .za

wodowego polskiego". W;i1ec zagail dh. fr. 
Walczak, a przewodniczyl mu Andrzej Szukal
sk·i z Dortmundu. Protokół pisaX dh. Pr. Wal
cza'k. Pierwszy zabraJ g.tos dh. Piotr Grzesiek 
z Kaistrop, który dobitt11ie wykazal polożenie ro
IJiotoika polskiego 1i podniesienia go przez orga
J11iw.cye. Następne zabral· g.fos dh. Sylwester 
Kozlorwski z Doirtmundu, który wykazal, jak 
niemieckie organizacye są Polakom nieżyczli
we. Dh. Fr. Walczak mówiJ o druhach z Dorst
feki. Dh. Piotr. Grzesiek wykazywal, iak „Zied. 
zaw. pol." ma zam,\iar pracować, co się też dru
hom w Dorstfeld podobalo. Dh. Fr. Młynarczyk 
z Dortmundu zachęca!, ażeby drnhmvie ·za „Zie 
dnoczenietn zaw. poi." agit01Wai!i. Kilkunastu z 
obecnych zaraz zglosilo się na czlonków. 

Potem został' wybrany meżem zaufania An
drzej Szukalski z Dortmundu, a zaiSt. Józef Wal
czak z Dortstfeld. PrzewodniaZ!ący zamknąl 
wiiec haslem •• Szczęść Boże"! 

Sekretarz wieca. 

powiadaiłai, jak to byl!o, tembardziei, że by
ł.am wzywaną do sądu naprzód do Beau
vais, a potem do Paryża. 

- I pocóż cię wzywali do sądu, moja 
dobra kobiet-O'? Czyż tu raka zbrodnia. zo
stafa spełnioną? 

- A talk, pałn1e, a nawet jaik się zd1aje, 
złoczyńcy tu u mnie, w mprjej oberży ope
rowali. 

- Jaikżeż to byto? 
I wdowa Ma.gliore bijąc jaja na omlet, 

opowiedziala wszystko, oo sama wiedziata 
a oo czytelnik wie lepiej daleko od niej. 

Doktór udawał że slucha ją z uw.agą. 
- Coś o tern słysz.alem, rzekł po skoń 

czeniu -0'powiadania, tak, to tu wtaśni·e świ>~ 
tokrndzka zamiana jednej trumny na drug<L 
została spePnioną. Ale przez kogo? 

- W każdY'm razie, zaręczam za to, 
nie przez tego biednego mt'{)dzieńca, które
go oskarżają -- zaJWlOilaita wc!J0wa1, ani 
przez woinicę Saturnina, jednego ~ ruajle„ 
pszy;ch przyj.aiciól nieboszczyka męża me
g<>! Znużeni obaj byli podróżą i spali już 
sietdłząc przy kolacyi. 

- Naikoniec, jakże pai11i wytłómaczysz. 
to, co się stało? 

- Złoczyńcy musieli we1sc przez 
drzwi zaiwsze otwarte, wychlodzące ma diro 
gę do Baron, i które zna1dują się w głębi 
podwórza ob'<Yk szopy, pod którą stal fur:· 
giCm. 

Tak to wsz:ystkoi bardzo praw:dOl
podobne, a nawet pewne„. a czy nie now
wat ża<l'en intny podróżinyi tej nocy? 

- Nie, panie. 
- A w 'Ciągu dni·ai nikt nie był z wo-

zem napa1kowa·nym pękami słomy. 
- Nie,-·· v.r ciągu całego id'nia miałam 

tylko jednego klienta. Cz.towiek jakiś, kt6 

Jiemie peWde. 
B F..as ~aehoflnłeh Warmii I łlazar. 

Oddsk. Pomocnik hauidiowy Oton Be:h
rend u~ilowal w Jednym z tutejszych hotelt się 
zastrzelić. Qd\y" mu domowy w zamiarze tym 
przeszkodzil, udal si~ do Miotlawy, gdzie wsko
czywszy d'O wody, utonąl. 

l(oścłerzyna. Panuje tu tyfus i szkarlaty
n.a pomiędzy .dziećmi. 

Z K<>śoierskiego donoszą. i'i Pmgrowąhute 
kupil p. Gliszczyński z Kaźmiewwa u pośre
dnictwem p. Jasnochai. - Nowemu nabywcy 
„Szczęść Boże!" 

Pelplill. We wtorek 21 bm. zmarJ ks. kan. 
Józef Laindsberg. 

Z Wiei. Kt PoznafłSłd91e. 
Poznań. Donosząc o powsta.1t1iu związku 

kóI śpiewackich w WestfaliJ i Nadrenii „Pose
uer Tageblatt" dodaje od s'.ebie niezmiernie 
. . mądrą" uwagę. „zajście to świadczy o stara
niach zmierzających do zorganizoiwar:Ga pola
ków także w niemieckich okolicach1." 

Winszujemy „Tageblattow,i" tak dOlllioslego 
odikryaia. 

Bydgosz~z. Na tu(iejszym drw'Orcu zastrze
lil s.ię w przedziale Il klasy handla.rz zboża Sal
ly Todtenkapf stąd. Zwloki samobójcy odw1:ie
ziono do tutejszego śpitala,. 

Wiellcie Jeziory pod Środą. Pomimo, że 
wieś nasza skla<la się z. diwóch częścti Polaków 
a z joonei części Niemców, mamy soltysa Niem
ca. Przez kilka lat dzicrżaiwhr po.Uowante na 
polach gminnych p. PetkO!WSki, obywatel z Ku
śnLerza„ lecz teraz soitys wydzierżawril' je pofa
jemnie Niemoowi. Ody przeciw temu p. Pet-
k01W1Ski zaprotestowail, so.rtys zwo.ral radnych 
gmilny, którzy są prawie wszyscy ~olaka~1i, a 
oi zgodzili się na to, aby Niemiec dzterżawiil po
lowanie. - Smutne! 

Kościa11. Istnieje tu spótka pożyczkowa 
pod nazwą „ Vorschussverein". Czlonkami jej 
są ta1kże Polacy, których liczba wYnOSi 860, a 
Niemców i żydów jest 140. M~mo to w zarzą
dzr:·e i radzie nadzorczej jest razem tylko 4 Po
larków, czyLi' trzecia część. Obecnie odbyty się 
znowu wybory do zarządu i ra<ly naidzorc-zei 
i Polacy ponieślt klęskę, bo stawifo się 48 Po
laków, a 62 Niemców i żydów. 

Rzeczyw,i ście rzec-z nies.fychana ! 
W Witkowie odbył się vviec „Straży" na 

SClJli p. Deskowskiego, która pomieścifa oko.to 
1000 osób. Wiec zagai! ks. proboszcz Mal
czewski. wykazując cel zebrania. 

Przema·wiali pp. Malczewski, dr. Oantkow
ski, Pokrzywiński. Teska i poscl Grabski. 

Ze ś~ązka czyli Starej Polski~ 
Oliw:ce. „I(atolik" donosi: Rada miej.ska 

przeznaczyla wielką część zysków ze „szp0r
kasy" na budowę niemi'eckliej hali gimnastycz
nej w SzobiszOW\"cach. W ten spo>S(lb zyski, o
siąg;nięte po części z polskich pieniędzy, idą na 
popieran1ie niemczyzny, bo hala gimna•styczna 
i est ściśle m'1emiecka i na . cele niemieckie prze
znaczona. 

Wyrok w procesie gliwickim. Dw:a 
dni tylko trwal proces przedwilm JantOlWi 
Wyiciskowi i 25 towarzys21om i towa:rzy„ 
szlkc~m. Oskarżenie z.arzucaill() Wyciskl()!Wi, 
że byt z.afo~y'Cielem i kier-0'Wfl1ikiem tadne
go związku w ~abrzu, a ten związeki, do 
którego należeli oskarżeni, upraiwial aigi
tacyę, wrogą państwu pruskiemu. Prócz 
tego po;wie<lzianl(}I w 1oskairżeniu, że WY· 
dsk utrzymywal stosun'ki ze zinainymi pol:
skimi <l'ziala1czaimi za granicą. 

Wycisk zeznal, że żyje w czrworakiei 
wstrziemi~źliwości, do stowia:rzyszelniai ża„ 

ry podróżowal piechotą i szedl do BairrlOln 
za kupnem zbożą, wstąpil tu, aiżeby w.ypi~ 
butelkę piwa. 

,_ Czy to był stary cZlłowiek, ten po" 
dróżny? 

- Nie, panie, to byl młody cz!ł'OIWiek, 
najwtyżej mógl 11111i·eć <lwadzieścia pięć do 
trzydziestu lat. 

· - A czy 'J)rzypo1minas.z 1p~i so'bie je'~ 
go fizyo11t0mię? ja;k wyglądail? 

- Nie zdaje mi się tylko, że prędzej, 
wysoki jak nJzki to wszystko oo pamię
tam. 

- A więc .nic w nim )nie zwróciło pani 
u\Vlagi? 

_, Ac:h ! przepraszam, przypominam 
sobie }edną rzecz.„. 

- Cóż taikiego1? 
- Koilor jeigo wlo'sów ... 
- Byly czerW10ll1e, nieµrawdiaii? - za 

pytal z żywlc)'ścią Giłbert. 
- Tak, ale jakim spoSQbem wiesz pan 

o tern? - zaPiytaJai wdo~ MagUore ze 
zdtlilllieniern. 

- Mam w te'm inter1es, żeby wi~zieć. 
- Szukam śladów tego człowieka o -czer-
WlQlnych włosach. 

- Ach! aich ! Cl)y .pan także mależYSZ 
do pdlicyi? 

- Nie - odpowiedzi.al dloktór Gilbert 
- aJe mam wielki interes, interes oo.obisty 
w schwytta·niu tegio nędz.nika. 

- J.eżeli się to panu udal, będe bardzo 
zaldK>woJooą. Nie ~ pocLeJrzywać nie-. 
wiqneigo. 

- Czy człowiek ten byil sam? - ~Y 
truł Gilbert. 

-Sam. 
- I oo paini pdwiedział? 
,_ że idzie do Baron za kupnem zbo-

dnego ·nie naleia~, nie n.vorzyl teź w Za„ 
brzu żadnego towarzystwa. Przychodzili 
do jeg!oi warsztatu (Jest szewcem) ludzie no 
interesach, J'OWlaWiail z nimi o wstrzemię. 
źliVIOŚci, naturalnie rozmal\Viaaro po Polsku 
bo przychodzili dO' niego tY)lko i:placy. Ani 
agitacyj wielkopolskiej nie UJPraIWial, ani 
nie należ.al do z.agrani~ydb zwi~dcóv.\ 
lalko kolporter miał stosunki handlawe 
także z księgarniami zagranicznemi i w te1 
sposób tlloan-aczy się skQI1fi&kowana u ni~ 
go korespo'ndiency.a z osobami mieszkafą . 
ce'mi z.a granicą. 

Niemal wszyscy osikairżeni oc:llmtlwi!i 
zeznań. Z ogólnej l'iczby 24, tyl!ka truck 
zeznaJWalo, ale z ze21nań ich sąd nicz~ się 
nie dowiedział. 

·We wtorek wiecrorem zapaidlr wvtiak. 
Mimo świetnej obrony mecenasów: Cz.apli 
z Bytomia, dr. Seydy z l(aitowic, Wnulrow. 
skiego z Bytomia i dr. Różańskiego z. m. 
wie, sąd skaz.al oskairżonych na kary, któ
re poddliśmy już w zeszłym nwmerze. 

Bytom. Wiec, ·zwofany przez zarząd • 
tomskiego związku wzaJemnej pomocy odbyl 
się tu w niedzilelę na sali hotelu „Sanssou · • 
Prz.ybytJ nań przeszfo 1500 osób. Zagail gt 
posel do parlamentu Królik, jatko przewodrn
czący związku. 

Jako mówcy wystąp:•li: redaktor „Katoli
ka" Dombek; po nLm za brat i;los posel Królik; 
rrnstępnie przemawia!1 redaktor „Polaka" Kor
fanty; następnym mówcą był redaktor „OórłlG
ślązaka" Kowalczyk; na piątem miejscu prze. 
wia,f redaktor .,Olosu Slązkiego" Siemianowski; 
jako ostatni mówca wystąpił generalny sekre
tar~ związku p. Kopczyński. Wszyscy roztrot· 
sali sprnwę robotniczą i ekononikzne potożenle 

· robotników na Górnym Slązku, podzieliwszy 
się poprzednlo w materyat. Na końcu odczy. 
tal p. Dombek rezolucyę, wystósowan4 de 
rządu 'Il iem;.eckiego a żądającą natychmiastowe
go otwarcfa granic dla dowozu nierogacizny z 
państw ościennych. 

Bytom. „Katolik" pisze: W powiecie by· 
tomskim mają być urz.ądza.ne zebrania dla dzie· 
wcząt, które już ze szkoly wyszly, aby to niby 
te dlziewczęta pouczyć w rozmaiitych „pożyte
cznych" rzeczach. Nauczycielka, która na ta
kich zebran:ach ma pouczać, będzre pobierać 
no 3 nrnrki zaptaty za każ.cle zebranie, i to z ka
sy poiwiatowej. 

Naturaln;e, że tam na takich zebraniach b~
dzie wszystko po n:emiecku i zebrania. takie 
mogą się przyczynić do germanizacyi. Nainie
bezpiec2'Jn~ejszą zaś jest kol)l'.er;a zgerman1:zowa· 
na! 

Lipiny. Co robi policya? W niedziel~. 
19 bm. urz(id.z!lo dwóch ludzi zabawę z powodu 
imierJ: n na sat:· p . Panka jako zamkni-ęte t1awa-
1"Zystwo. Po1'1cyant p. Lis jednak zabarwv za· 
kazal i rozpędzi! obecnych. \ ' 7 \ scy się spfl· 
kojnie rozeszli. 

Na kopalni Żydowina (LuJwigsgliick) wy 
buchną!' w sobotę streik częśo· ,wy. Robot;itt" 
żądali 20 procent popra'>'-'Y. <'$ 7"-g1Jd:m,~1r>l sr,y 
chty, więcej węgla itd. Ody i rie~tkl~ Musch& 
lik przyrzeld poprawę, częś ... gormkóv.· de 
chafa. 

l(opalnie a obywatele. Kopalniia „Szartot· 
ta" w Czernicy w po-wiecie rybn:ckim wypu
szcza s.we wody częściowo do rowu, który~1 
wody ściekają do sta-wów prywatny~h wlaśc_t· 
cieli. Otó7: w.faścioi1e\e starwó.w tw~erozą, ze 
w o&tatnkh latach wody kopalniane wp.lyn~ty 
ujemnie na hr.dowie ryb; we wod.ci.ch kop~nta· 
nych jest wiele pytu. który rybom szkodZ11. 

z tego powodu wfaściciele staiwów zaskll.r· 
iYH kopalnię, żąda.jac, aby kopaLnia _swYc~1 w~ 
do stawów nie wpuszcza.la. Kopaihua twierdzi· 
Ja, że ma prawo cto wpu·szczania swych wód 

ża.„ szedlt wielką drogą, znacznie nadikła.· 
dadąc. Wskaziałam mu krótszą drogę, id•· 
cą zai murem o01berż}'1„. Wychodząc ztą~ 
przeszedł przez podwórze i wy.szedł term 
drzwiami, które panu tYilko co })Qkazywa· 
lam. 

- Wypyty.wał się panią z.aiperwine? 
- Naturaln~e, ale rozumiesz pan, że riie 

prz.ypisywalam żadnego zinaicz.enia jego P'Y 
taJt1liom. 

- O cóż się panią pytał? 
- Czy jestem jedna tybkd oberżystka' 

w caJej wsi... Czy mam paliO?ków.„ Z<i~~ 
VMto mi się, że tak tyLk-0 sobie noizrnarvJI 
ze mną dla zabicia czasu. 

- Chytry łotr, chcial się dowied~ieć, 
czy niema w Potntra.rme innej dberży, ~bY 
był pewnym, gdzie furgon przeds1ęb1or· 
stwa pogrzebowego może się zatrzytrnJĆ. 
jeżeli nie w tej oberży. Czlowiek ten ntu· 
siaił mieć wspóLnika. 

_ Być może, ale nie prz,ypńoW100Ził go 
tu z sobą. 

- Za:pe'Wfne wspólnik oczekiwał w <r 
kolicy. - Gdzie g.ię znajduje, powiedz nu 
pani, najbliższa ztąd oberża? 

- W Chapelle-eni-Serval. 
- Tam się pewnie po\lączyli. 

- Niepodobna. 
...... Dlacz1ego? de 
_ Poniewiaż szedł do Bairro'n a nle 

ChapeJle-en-Serval. ooJt1 
- Tak patni powiedziail, ale nie eh! 

łaś pani za nim. 
_ Naturalnie, że nie„. . t go 
_ A czy rmogłaibyś pani pozna.; e 

człowieka, gdybyś go zobaczyła? 
(Cil\i dalszy nastąpi). 



Nowe dódatkl. 
ltadai Związlrowiai RzieszYi n.iettnieckieJ 

uchwaliła w drugiem czyU'4niu wsze1kie 
proJClkty oowych Cell i pod:aitJkóW', ptimię.
dz:r którymi znad.duje si~ także podatek od 
"bllet6w Jazdy koleJowel. Wolne '°'<ł podiait;
ku będą bilety ruchu .kolejowego z przedi
młdciami i bilety do 2 m. Od innych bile\. 
tów placić będzie 1 'kl. 40 fen., 2 kll. 20 fen .• 
3 kt. 10 fen., 4 kt. 5 fen. podaitku stempfo-
1\VE:i<). 

Dalej zostanie jak już dcmosiliśmy, ... za
prowadrony now.y 1podatek od piwa, któ
ry ma przynieść -O'k.oło 60 milionów, tudzież 
do od piwa i eto -Od tytoniu, ·cygar, paipie
rnsów i bibułek cygarełowych. 

Razem spodziewa sie rząd z no'Wych 
podatków osiągnąć około 170 milionów 
marek, które obrócone zostainą na wwięk

zenie floty. · 

Mfnłster sprawiedlłwości 
d-r. Be seler. 

Nowy pruski m:1dster, dotychczasowy pre
-zydeat sądu nadzłemla6s)l:.iego we Wrocławiu 
atrodzlł s!ę Jako syn kw;atera llUłWersytetu w 
:80llll J l)l"zebył karyerę następującą: Od r. 
.18Zf';- ł ~rem sądu okręKowesi:o w Hano
Yerze od r. 1874 byJ sędzłą m~elsldm w Ber
lht"e; w roku 1870 został mianowany radzcą są-
411 zlemłańsłdeS?o I -W Berlinie; od r. 1882 był 

cdorem są.du zlemiańskieJro w Saarbruku a 
•~ ....... ~ ~aoldorU.; odr. 1888 był pre

'!yck .• rem sądu złemiaósk'.e~o w Opolu, skąd w 
1'0k11 iR92 poszedł do Berlina Jako prezydent są-

ok eizow-.o I; od roku 1897 był orezyden· 
tem ._.ok cw•o I; od roku 1897 byJ JXe· 
-zyc:leatem a 11 dziemiańskiego w l('llonl a o
stMecmłe od r. ~04 Jako taki we Wrocławiu. 
- Nie mMna rzypuszczać. aby dr. Beseler 
co łlo nas Polaków mótrł „yć pszypr od swe· 
t:o ooprzedn"ka Schiinstedta, bo ten ostatni ta
kim Inż był wro~lem Polaków, te chyba nieła
two 20 ·kto Inny w tem prześc'lple. Z.reszta i 
-od alesEn nie my s1ę .co SIN)dzlewać, bo poli· 
fyka pruska wobec Polaków w naJblltszym cza. 
-s-re 1H>ZOstanJe Jeszcze taką, jaką była. 

Król portugałskl w Parytu. 
Rząd francuski podejmow.ail u.rzędQł\\l"O 

nader serdecznie kiróla Cairlos'a: portugal.
kiego. 
ICoazres zlemst w Moskwie a hr. Wltte. 

Nowa rezrotucya · przedtioiżona Jrongre
·SC1W'ł zanacza, że więk:soo'ść ziemstw! i 
lUlast pragnie po~rzeć rząd o ile temte b~
cbie dążył do urzeczy.wistnieni.a. reform 
Pl'zmeczonycłt w manifeście z d!nia 30 z, 
Ili. 

Kongres uwa~a. za jedlyną drogą do za .. 
-chowania poiwa.gi rżądtu i zapewnienia so
bie popł:llrciai lud1t1ośc4 by rząd Z\W>lłał na
t}i!chmiast Durne państwawą nai po'dstaJwie 
OOWszedmego praw~ wybotrczego, któ~a 
'Wy,pr.aoow:aiłal>y za zgodą CaJra k-01nstytu .• 
cyę oraz ttcb.wafy do reform t~rytoryat
nYclJ i innych. 

Natyehmiast wiM.'Ył być uchw.alollle za. 
rzą,dzeniai celem urzeczywistnietnia refuirm. 

Oablnet angielski, 
którego prezesem jest Ba.lfoor 2Jamierza 
'Weldług o'biegających pogłoselk podać się w 
~bliższym czasie do d'ymisyi. 
w Petersburgu zastrzelono znów ao robO· 

botnlków. 

NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE 
„ZJEDN. ZAW. POJ.." 

Bac z noł4l 
Wniedzi'ele, dnła 26 łisWJ>ada odbQCl'Lie siQ 

nadzwycza)ne walne :zebranie 
„ZJEDNOCZENlA ZAWODOWEGO 

POLSKIEGO". 
w lokalu p. Baumełster'a ( Oermama Betel) uL 

Armłnstr. w Gelsenkir.Qllea. 
Poo:ewai obrady rozpoczną się fUż o godz. 

10 przed poludniem, ·dla tego uprasza się nil1iei
szem o Jak najpun'ktua.lniejsze przybycie dele

. gatów. 
Uwaga: W dniu tym nie powinni druhl0Wle 

nigd'zii·e Wlieców „Z Z. P." urządzać. 
Porządek obrad: 

1) Zagajenie. 2) Dyskusya nald projektem 
za-rzą<lu dotyczącym zmiany ustaw „Ziedn. 
zaw. pol.". 3) Potwierdzenie ustaw oddz.ialu 
„Ziedn. za:w. pol." rzemieślników budowlanych 
z Torunia. 4) Potwierd.zenre ustaw od<11Jialu 
„ZJedn. zaw pol." „stolarzy 1ł pokrewnych ząwo 
dów" z Torunia. 5) Poinformocwanie delegatów 
o wewnętrznej pracy „Zjedtnoczenia za.w. poi." 
na przysdy rok. 6) Zako.ńczenie. 

Zwraca się uwagę na § 24, ustęp II. ustaw 
naszych. Każdy winien sfę do tego zastóso
wać. 

Uwaga: Gazety nam przychylne, interesu
Jace się sprawą robotniczą, prosimy o powtórzo 
nie. , 
„Zlednoczenle zawodowe polslde" w Bochum 

Andrzej Soloch, 
przewodniczący „Rady nadzorczej''. 

Towarzystwo nJedność" w Dortmundzte 
d~i· upr1reJm''e swym c1.l\onkom, iż przyszle 
zebranie odbędzie się w nied?Jiele, dnia 26 bm. 
u p, Vossa. Rheinischestr. 127 o godz. 5. to jest 
po nabożeństwie polski.em. Poniewai. mamy 
ważne sprawy <Io zalatwiienia, przeto o liczny 
ud7Jial prosimy. Goście mide widziani. 

Zarząd. 
Uwaga: Posiedzenie Zarządu odbędzie się 

w sobotę wiecmrem o godz.. 8. O punktualne 
.starw;'.ienie sre prosi (1) 

· W. BorUS:ak, przew. 

Diimpten. 
Z polecenia n~zeg-o księdza polskiego po

Z'Walamy sobie zaprosić wszystkie siostry na
sze, które się już dafy zapisać do rótańca oraz 
te, które jeszc7.e zaip.isane nie są, na zebranłe w 
celu ure~lowania sprawy bractwa. Zebrainie 
odbędzie s.ie po nab-Ożeństw:e polskiem w nie
dziele 26 listopada. o godz. 5 na sald p. Baumel
stra. Waw. floryszc11k. (2) 

Zarząd. 

Towarzystwo św. Walentea:o w Jlirde. 
Zwyczajne posi'edzenie odbędzie się w nie

dziele, dnfa 26 listopada o $1;od:Z. 3 po J>)ol. na 
saH zwyklych posiedzeń ( Gesellenhaus . Na 
porządku dziennym: narada o gwia7Jdce, oraz 
.i o sali, itd.zie s;ę ma l(Wtazdka odbyć. Na ze:
brame przybędzie kapelan Jurgens w Sll)tawie 
porozumienia się o sale, przeto szan. c1'onk6~ 
·Serdecznie s!ę uprasza, aby Jak naJlicznleJ się 
stalWili. Goście mile widzani. Zau-4. 

arzystwo św. Jakóba w Sodłaaea 
ttJlilt,....,ła szan. czlonków, iż przyszle zebra-

-.nie ed~e sie w nied/Ziele, 26 Ustopada o 
~12 pr2'ed por. na sali p. T. Nofhe w Bornf1c. 
LicznJ udzlal koniecznie pożądany, ponieważ 
przyjeb' v.:atne spraiwy pod obrady, oraz pra„ 
wa o .1tw1azdce. ~odacy m8'ący wstąpić do 
Tow. . Jakóba i.l ich przybycie się uprasza. 

Zarzltd. 

To arzystwo ghun. nSokór' w Neumill 
podaje do wiadomości swym wszystkmn dru-
boro. w niedzielę, dnia 26 listorpada odlbęclzie 
Sie nie miesięczne w lokalu p. Becheima. 
przy kościele 'katolickim, na które się ~t
ltich czlon~ów zaprasza jak ila.juprzetrril , po
ni ,8ą bardz.> ważne sprawy do zal ·e
uiai, wedle zmiany lokalu i uchwalenia gwiazd
ki. CIJ!onkowie zalegający .zie skladkami• nńes!ę 
cznemi zechcą się uiścić, ponieważ glosu do u
chwały n:ewypfatni nie maJą fadnego. O punk
tua•lne stawienie się prosi Wydział. 

Towarzystwo glmn. „SokM" w łłerne 
domsi swym czlpnkom. ·it przyszle zebranie od 
będzie się <inia 26 bm. o godz. ~4 po J)Ol. w 
domu czelad~i kat., ul. Nowa. Na porządku 
dziennym odczyt i inne ważne snra.wv. Upra
sza sie wszys1lk:ich druhów o przybyde. Go-
ście tnlile ~itdiz:iani. Czolem I Wydzłal. 

Bacmo~ druhowie Scbarab« • 
Niniejszem daje s.ie do wiadomości, iż w 

ni-edzielę, 26 bm. odbędziie .srie zwyczajne posie
<izenJe o ~odz. 5 po P"· na saU p. lfamke. U
prasza się druhów, a.by się licznie sta1W1ili, gdyż 
mą.my ważne sprawy do zalatw.i:enia. T-ak sa
mo prosr się tych Rodaków, którzy są ,&ko
lom" przychylni, aby na wymi'enione posiedze
·nie przybyli. Goście mile wid1Jmni. Czoleml 

Wydzlał.(2) 

Towarzystwo św. WoJciecha w Karnap' 
donosi, iź w sobotf: po południu mamy sposo
bność do spowiedZii św. w zystym języku. 
Zebranie odbędzie się jak zwjkle o g:(XJ.z. ~ 11 
przed pot O liczny u-dzial pr · Zarz~ 

Towarzystwo św. Rocha 'W DyseJdorf.fe 
donosi! SwYID czlonkom, iż w nłedz-iele, 26 listo
pada o l!'odz. 7 wieczorem w lokalu p. Bi.schof
fa będziemy 'Obchodzić 50-letni jubileusz z.gonu 
Adama MłckiCW11c21'fl, 'pr.zeto uprasza ste o jak 
.naiHcmiejszy u<fzial. Oośde mile wklz.iani. 

- P. Lełoert, sekretarz. 

„ZJAZD POLSKICH KÓL ŚPIEWACKICH Z 
WESTf' ALII I NADRENII" 

odbędzie sie 26 łfstopada r. b. w Winterswyk 
w Holandy·i! Pr~ram ZJazdu: Wyjazd z Wan
ne o godz. 7.38 r8JJ1o. O godlz.. 10 pochód do 
kościola w WinterswYk. O god:z. 12 arcle 
ZJazdu 1i przywitanie śp;ewaków i gośc11. Pieśń 
wspóhta i pieśfl powitalna na 4 gl0$Y: Pa.mięt· 
ne dawne I .ee hity. Mowy o płelęgnowaniu 
śpi-ewu polskiego. Występ kól o 11agrody. 
Rozdanłe naicród. Wystei> kM o nagrody nad
-zwyczajne. Dalsza za barwa. ( 1) 

Baczność paralfaale ie Zakrzewa p. Rawiczem. 
Zapraszam ws.zystkdch parafian na poga

d80nke na niedzielę, dnia 26 listopada rb. do Her
ne do domu c1..eladz.i. ulica Nowa\ POKadanka 
ta odbędzie sic: o godz. 11 przed poi„ O liczne 
f mmktualrae sta:wrenle sre parałiWI orosi 

Antmł Olszak. 
Uwaga: Parafian Rodaków, którzy Jeszcze 

nie widzieli naszej chorąscwd, uprasza się, aże
by przybyłi na te pogadankę. Uprasza się tych 
oarafiam, którzy je~e ina chorą11:iew żadnych 
.datków nie nadeslal!, ażeby to wypelnilif. J)Olllie
waż nam bardzo dużo braknie, a którzy cokol
wiek na·deślą. będzie wszystko kwitorwane w 
„Wfarusie Polskim". Dalej parafimtie do dziela 
i wspólnej pracy, ażebyśmy ~i chorągiew 
wnet zapłacić Ant. Olszak, pa.rafia:nin. 

Bractwo Różańca św. w Scbonuebeck 
podaje swym 8raciom i Sfostrom do "®mo
ści, iż w niedziele. dnia 26 listopada po poi. o. g. 
4 odbedzie się naliCY.i.eństwo Rótańcowe i .ma
na taJemnk. Zwraca sie uwagę RIOda~om z~
mieszkalym w Schonnebeck, że poWiJ!rlł S1e 
z~romadzić pod chorąJrWiią Matki• Boskiej Ró
żańcOIW'ej ti do Rófańca dać się zapisać, przez 
co laski sobie wyproszą do zbawi·eata pe>.trze-

·········-··· • Towarzystwo łw. Józefa w Witten 
zasyla szanownemu czlonkowił 

JÓZEFOWI NOWAKOWI 
oraz jego narzeczonej 

bne. O liczny adzial Brad • ~:A„„„ n.t:"U zy-
ZOfD WOŻNEJ 

z 26 ust4•11a 
5 m saU wdowy Schneider 
klele katollcklm: Na wleca 
!oprawy omawiane w sprawie 
koklelnycb odbytych dnia 20 I 21 
da ltd„ przeto katdy przyby~ winien; 
cbanf Rodacy! Aby nie dae się z 
od obcych, dla tego wlnnlCcłe wszyscy 
atawlt na wlec. Na wiecu tym zapro 
stowae mak Polac)' przeciw bani, 
idradzle, la lę przy borach ko~ 
nycb wo~ aas dopqszczono. 
.,ZWIĄZEK PO Al(Ó W NIEMCZltC 

WlEC POLSJ(I MENOfDE 
odbędzie sit: w nledzJelę, dnia Z,. llstopa 
o godz. a po poi. w salł p. Wołla (Ammer 
baiim). 

Upraue się Rod 6w z Men1ede I 
k-01łcy o liczny udział, gdy! omawiane a.ę„ 
dą bardzo watne sprawy. 

Na wlec przybędą m6wcy zamle~owl • 
ZWIĄZEI( POLAKOW W NIEMC2%CIL 

WIEC POLSl(I w:HEJ~BIN;, .. ::i 
odbędzie się w niedzielę, dala 26 lis de 
o godz. ~IZ w Południe U I). Kametrta. 
Na: wiec ten zaprasza się wszystkich Ro. 
daJków z Heeren, A1tenb0gge, Kamen i o
rolicY). oraz wszystkich tych, któl'Zy 
parafii Kamen naletą, gdyt '4 grudnia ot„ 
będą sie wybory 1ro!cielne w KM11Clł, a 
chcemy własnych kand'ydaitów przedsta
wić. Dalej tedy Rodacy spieszcie aa wie~ 
ZWIĄZEK POLAKOW W NIEMCZECH". 

Mam na łprzO<lat 

po~1adłość w Borku 
(Pozn I\) 

r 6 mórg. OR"rodu. B~dynk.ł masy.wne. pod łco
rzystnem1 warookami do nabyciai. Zgloszenfe 
przyjmuje 
Stefan Marczewski, Langendreer, Blilcherstr. f. 

a w Borka Fr. Marcz~kił. (166) 

Osi'edłilam się w Ueckendorl, przy ul. Nord 
Str. 29, w domu rzeinika p. Ottego, Jako 

krawcowa polska. 
Jestem w stanie zadowołtć katAą Rodaczko 

t proszę zarazem o laskawe poparcie mego 
przed5'ębiorstwa. 

A. Jar owlkar 
lIBCl(fNDOR , ul. Norastr. 29. (175) 

J czeladzł krawlecldcll J>OtnebaJc od zaraz 
Placa od sztuki, marynarka lekka 10 mr., sur
dut 15 mr., Paletot 14 mr. Stale zatrudnien~. 

M. Depa, płerwszorzęday 11.aklad krawiecki 
(176) w Ruhrort-Laar, KalSerstr. nr. 99. 

Bardzo korzy tne- kupno 

Robotnicy fabryki sementowiskiej ze. 
brali się przed warsztat81Illi domagając slq 
«w.arcia fabryki. Gdy dtyreikcya nie chcia;. 
~a ustą,pić, a robo1!nicy zajęli postaiwe grot· 
zną, przywoland woJslko, które dało Qinia 
do robotników zabijając i ra111iąc ki!lkadżie. 
słąt <>sób. 

stkłch Rod&ków i RQda<.'zkł uprasza bo 
w dniu ślubu (25 listopada) najserdeczniejsze 
tvczenia zdrowia, szczęścia i blogoslawłeństwa 
Boże11ro i sto lat ży dlag~o. a po sto Jatach 
zbawienia wieczn~o. Życzymy Wam tero 
wszvstkieito, co tylko życzeniem serca wasze
go. Pragniemy, aby ·wasze spelnily się tyczenia 
żebyście osiątenęłi koronę zbawienia, abyś Jako 
Polak praowy doznal za twe trudy chwaly. NOO
chal oszczędność ł praca twój stan zbogaca. 
Jak łe ptaszki w powietrza ł rybki we wodzie, 
tak żyJ szanowny c:zlonku w radmd i zl(od7Jie. 
Tel(o z serca tyczymy i po trzykroć wykrzyku 
Jemy: Mloda Para niech żyje aż ~ echo d\) 
OJcz:vzny odbite I I! 

Stósowny <Io katdego interesu dwupiętro
wY dom. którym mieszka ośm ł<>katorów, o
raz chlewy i szopa ł przytem dwie morgi naf· 
lepszej ziemi, na której są także dwa place J>Od 
budowlę, sprzedam katde$1;o czasu Zaliczkl 
potrzeba dwa tysiące talarów, reszta hło<>teka 
n~ 41ui;ri~ lata. Cena pod~ug ugody. Zglosze
a1a PfZYJ111Ufe 

Nowy król NorweaH H•kon VII„ 
~bał na pancerniku ~,Danebrog" wśród 
'Wielkich uroczystości z Kopenhagi dlo Nor. 
'Negii. . Patncernikowi króle ski emu towar 
rznzy1 ze strony Niemiec paocemik 
„Braunschweig", Ila' którego pdkładzie był 
ksią.tę Henryk, bratt Wilhelma II. 

żeństwi·e. Nacłte1M41r. 

Tow. s(.mn. „Sokół'' w Ober Styrum 
pOdafe swym druhom dro wiadomośa, it w nie
<tmele. dnia 26 listopada odbędzie sięroczae wal 
ne r.ebraate na którem będzie obór nowe~o za 
rzą<la i fest pcnądanem, aby żadnego-: dniba na 
tem zebramu nie brakowalo. ZapruHmY. tak
:te szan. Rodaków i Ober-Styrum. a ~iwie 
inlodzie'1c6w polskk:h, aby tet przybyli na ro 
~r~ ł <!aLł się z~pisać oo "Sok~", JbY 
nasz „Spk6l" coraz więcej wzrastal a nN' Ul>._ 
<lal. Czołem t . Wyd.:ar. 

Uw818: Zebrarme 2'arządu pól godzłity prQ 
dzeJ. 

Michalak. przew. Bartkowiak, sekr. 

-BIUIDlilf.001 

fp. Ja kowskl, Środa- (Schrode) Nowa p,,_ 
znańska ulica nr. 328. ' (178 

Baczność Rodacy aa obczytalet 
Donoszę Sz8'11. Publiczności w Oes 

okołicv, iż podrótuję dla ffrmy M. Jar·~7111gr_ 
go z Habi'nghorst i w za-bezpieczeoll ty 
wareystwa. Friedrich Wilhelm" z Berlłna 
Odyby kto mial zamiar tu w Westfałlł dóm • 
pić, n;ech się płsemnie •łosi', dom 
budowany, 8 stancyj i ogród za 12,000 marek. 
wpłaty -4,000 mr. 

Mlcbal Tatantł. 
Oestrlcll nr. 43, p. M ecie. 
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- aa.pRUiw Re1ehlhałlen •itok gołeiiea -
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ul. Friedrich-Karletr. -. •arastle aajleplej i najtaniej w najwięksZJ• wyborze. 
Wlasmy fałH'J.kat. • 

Najwit:kazy wybór k•pelusą, · 
• • 

- N:- ąlko najlep11se krajowe i zagraniene fabrJ'k&ty. ~ • . 

- .... kl, krawat,-, ltłelłzna i t, d. po aajtai5zych •uclt + • = Wszelkie reperae7e • 

• 

i pewlekaaie paruołi u. żyezeuie aatyehmiaet we wło.e•ym 

f l g • łl wa.rsataeie. • 

• 
1 ctotr ti io 5e ar. • = ••twka •Ili•&•! ••Jaka .... „. 1 _ 

łbraaia od 9 io I! mr ~ 
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• • • 
lT 11za lep1za garder•· K a1z skład zawiera 
ba leży tak clobrze jak przesliło sooo· atóp kwa- • 

• r•hitna podług •iary. (al) . dratowycll. • ••• „ •• : ••• „ ••• 
--~··~„ •• „ .• 

•• teru; at do 1wiaz1~ki odbierze każdy odbiorca 

1 tylko w DERNE , , ł 
§ ••hnhofslr: nr. aa, b8przeciw aliCJ ltwaj. r 
ł Wielki skład materyj na suknie i towarów bawełn. ł 
ł KHiekcya damska i męska. Wszystkie m<ble, foźa i t. d. i t. Ił. J+ 
-~~·-~·~~~~~-

=== Najłaa••• •przedai === 
zecarków-

··--Wlll!i~ towarów 1łofyc•. ~ 
Wielka parifa 

b n d z I. k ó w 175 .P,eH. 
przer;iio 21 1ał1u.Uw ai ar. 

Srebrne męzkie i damskie zegar ki950 pee:ii. 
.a JH. 

Taałe aesarkł do kopa~al 3!~ poc:o. 

B a u m e r i spółka, 
Herne, ul. DahBh•f•tr. ')4. 

Szai. K1pcom I Prz1mysł11c111 ia 1 bczyź1le 
-polecam najlepue ••lf'-łale . 

• • • eycara polskie: • • • · 
KojciuHko, Poniatowski, Korfanty, Maryśka, Sokoły, Pflanc&ry, Muico, 

również papierosy Na.rodowe~ . 
Nobl~1y, Sokoły, Trójki i Turcfory, oraz tabak-: do ~•ływanł we 

wielkim wyborze. - ~rzesyłki od 20 mr. - fr&nko. . 

Pranolszelt Krajewski w lflattensobeld,. 
hurtowny interes i generalny zastępca łlrm polaki~. 

li 

chce dobrze leżące gotowe ubrania i pa

letoty w razie potrT-eby kupić, niech nai
płerw zważa na towary, wyłożone w ek

ttach wystawnych Jakóba Rothschilda w 

Bruckhausen, ul. Albrechtstr. 31 i w Rubr

ort, ul. Konigstr. 5. 

tak, iż mą konfekcyę ledwie, edróżnić moż
na od garderoby robionej podług miary. 
Me ceny są dla tego bezkonkurencyjnie ta
nie, że koszta utrzymania interesu _są bar
dzo niskie, i komornego płacić nie potrze
buję, dalej z powodu masowego zakupna 
tłla mych składów. Każdy odbiorca zosta
nie fachowo i ściśle rzetelnie obsłużony. 
Rzeczy nie noszone jeszcze ellętnie zamie· 
aiaiJD. {J:Ol) 

W iZelkie gotowe przedmioty, zostają 

wykonywane według własnych wskazó

wek, aby stcliowne byty dla każdej figury, 

Jakóh Rothseh1łd, 
Rnhrori, Konigstr. 5. Brockhansen, Albreehtstr. 3 t 

„. " ~. "' ~ . . 1:„ ~ • y _;: ·: • ~l 

~>--. ~- ,, <~-· . : __ :). „ -:· ~. ,. ·-Za druk, nakład i udalccn od oov.-iedziidt1Y A al o• ł Br 1ł1 ki w Bcc:b11m.- Nakfa4tm ł czcł02klmł \llydawnictwa ,,Włł. nru Pclstieeo„ w Bodntm. 



tit. 212~ · •••••, nled1l1la li· 

• ·ee4Jie111e pismo ludowe dla Polaków 1a obczytnlo, poświęcone 8'wiacie oraz sprawom narodowym. politycznym i zarobko 

~odr.a coozieasi• z wYłltldem dlłł ))06wlatecznycb 

E ata kwartami 111 poczcie & • listowych wYllOsł 
50 fa. a z odnouenłem do domtl 1 mr. 92 fen. 

,. 1 Polski" zapisany Jest w cennika pocztowYIIl 
»Od zakiem „t. pomlscb" nr. 1Z8. 

I 111; Buza za llar1 I DJcz1z11 ł 
Za inseraty i:>laci sic za młeJsce rządka drob~o diuka 
osilosiwia zamieslczone przed inseratami «J fen. ._ł• 
c~~st1 osclasia, otrzyma raaat. - Listy do •• ~nu 
Polskiego" nalety frankować i nedać w nich doltłalł-

n1 ~•rea piłol!Jllcego. Rfkopia6w 1io nie zwrHa. 

Reaakcya, Drukarnia i Kaięgarnia 2najd11je się w ~ochum, przy ulicy MałtlteHrsvuae. - Adres: „Wiarus Polski", Boełmm. - Telefonu nr. 1łl4:. 

W.Mice pellcy t Uczcłe dzieci swe 

~.,.., ~ 1• ••llkut Nil Jest 

swe•u zuieąt-

:ffADZWYCZAJNf WALNE ZEBRANIE 
„ZJfDN. ZA W. POL." 

Baezaośe! 
--"" W•iedz.łele. <dnfa 26 list-0pada od'będizie sie 

ndzwyczajne walne zebranie 
„ZJEDNOCZENIA ZA WODOWEOO 

POLSKIEGO". 
w l•llału. p. Baumelster'a ( German!a Hotel) ul. 

Arminstr. w Oełsenkłrchen. 
Penieważ obrady rozpoczną, si~ już o godz. 

lł łłlhd poludniem, dla te~o uprasza sie nlniej
sae. o jak najpunktualniejsze przybycie dele
całiw. 

l'Jwa2a: W dniu tym nie powinni drublvwie 
„ Jłir..We Wlieców „Z Z. P." urZ4dzać. 

Porz~4łek obra4: 
1) Zag;aieni>e. 2) Dyskusya nad projektem 

za·r~ dotyczącym zmiany ustaw „Zjed.n. 
2tllf\V. pot.". 3) Potwierdzenie ustarw oddzialu 
„ZM4tl. zaw. vol." rzemieślników budowlanych 
z Ter111ri'a. ·O Potwierdzenie ustaw odd7.!ialu 
„Zt.ida. zaw pol." „stolarzy .i pokrewnych 7.a'WO 

'4w'' z Torunia. 5) Polnformo!\Vauie delegatów 
e wnnętrzne.i pr.icy „ZjecDDoczenia zaw. pol." 
•a trzysxly rok. 6) Zakończenie. • 

Zwraca sie uwage na § 24, ustep II. ustaw 
»aMJtch. Kazdy winien si:e oo tego zastów-
w-ai. . 

Uwaia: Gazety nam przychylne, i.nteresu
i~E:e się spraw~ robotnkzą, prostmy o powtórze 

·~c>. 
„Zltftoczenie zawodowe 1>0łskie" w Bochum. 

A••rzei Solocll, 
trzewod·niczą.cy „Rady nadzorczej". 

~ 

W Budapeszcie rozpoczęto proces w spra
'"9 1'ro1zury o ,,Hohenzollernach na tro

aie wę1ierskim". 
· Przed' sądem przysięgłych sto1ą Arpa.id 

li111ny, Józef Denes i Aleksander Baneth 
i«ilm oskarżeni o obrazę majestatu i o zdra 
et. stanu popel1nioną przez na;pis.ainie i ro:z
~erzainie wspornniainej broszury. POWOl
łąo 35 świadków, p.oln1.iędzY\ którymi 21nad
~jc się taikże dai\Vniejszy prezydent mini
s1r6w1 Banffy. 

Na Hnii kolejowej Mława-Warsmwa wy. 
darzyło się nieszczęście kolejowe. 
Z<lerzyty si~ dwa pociąg~, przy czem 

l<*łosly śmierć 3 osQby, cięż.kie obrae;enia 
'' lieisze 18 osób. Strzaiszikane są 2 Iolqo„ 

•' ~Y, -4 v..rozy osoibowe i 15 to:waro:.. 
""'J!ch. 

~h 11a kapitana kozaków wykonano 
we Warszawie. 

·W piątek rano wtairg1n.ęto · 2 uzbr-0\io, 
~k ludzi do mieszikajnia urzęd:nika pocz, 
~owego Spasskiego i zastrzeli~ mieszka'" 
J~cego tam r6Wf!1ież kapitana kozaków 

l AJeJcsiejewa i pomocnika tegoż Akojewa. 
~~kij został cięiJkd ra111io11y. Sprawcy 
~chu zbiegli. 

1(012res ziemstw w Moskwie przyjął re
•hlcyę w sprawie obecneito położenia 

politycznego. 
.ł\ooigres po pieciodniowydh obrada.ich 

()j u.c•"1a!lil rew1ucyę. w której solidaryzuje 
ia 81• ~adlJUpelniej z za~i prokla'.ffiQW'a-
7{ tn)m1 w manifeście z dma1 30 z. m. 1 przy-

rzeka pO!pierać rząd podr pewnymi dbkila
dnie wyszczególnymi warunkami. Brzmie~ 
.nie dlOslorwne. rt'zolucyi podajemy naSnrnem 
miejscu. . . 
Mocarstwa nie da~ )uż Turcyi odpowie. 

dzi na jej ostatni~ notę. 
Turcya przystała ostatecwie na przedlu

żenie mandatów agentów cywilnych mo
carstw w Macedonii, nie g.odiz:i sie jednako. 
woż na za:proiwadzenie kontroli fi!nanS<YWej 
w Ma:ced.o.nii, zaiznaczając, że naruszaloby 
to prawa zwierzichnicze sułtana. W koń
cu p.rzypisule nota ddP-oiwiedzialndść za 
wszelkie następstwa mocarstWbm. 

Z Wiedniai donoszą, że w01bec tei od.
powiedzi Tuircyi flc()ltał mocarstw zebrana 
przy wybrzeżach Orecyi rozpocznie nieba
wem demonstracyę obsadz:ając wyspy Te·
neidlos, Patos i Mytil~1e. 

- Eli'. ..... „ 

Kartka z dziejów walki 
ludu ptlskieao na obczyźnie o byt 

narodowy. 
Il. 

W czasie ostatnJch wyborów do par
lamentu niemieckiego napadł z kazalnicy 
ks. Schiitte na Polaków na Wschodzie i 
Zachodzie, Iż raczej glosowali na socyali
stów jak na centrowców i oddawał ich J><>d 
, sąd Pana Bo1a, zaznaczaląc, ie tam odpo-
wiedzą za swoje czyny. 

W owytm czasie byJai też ko'responden
cya Wi „Praicy" poznańskiej z Helbry, opi
sującai misyę, która sie odbyła w Wielkim 
T~u. A s~lo croslownie w korespon
dencyj, iż )lliie'miec.ki kaznoldzieJa kazał 
przeszloi godzinę a polski tylko 17 minut. 
Wyraz „kazail" (znaiczy tyle co prawil 
k.azanlie) przeUomacz1Y1ł ks. Schilttemu na 
konferencyi w Haili ioory 1ksiądz na 
„kwatsch". ów ksiądz mi.a.il mówić do 
ks. Schilttegio: „Co ty; tam masz z, 1l\Vloimi 
Pol21kami ""' Helbrze? Ks. Schutte odipo
wiedzial wówczas zd·ziwiony: „O:>i? Toć 
ja żyję z nimi w zgodzie, jai o niczern nie 
wiem". Nai to rzecze ów ksiądz do ks. 
Schilttego: „Przecież w „Pracy" poznań
skiej, stoi wyraźnie: chaśs dier ·deutscho 
Prediger liber 1 Stulnde gekwlatscht hat". 
Po tej rozml()·wie ks. Schiittego w Hailli, 
padly znów z kazailnicy gromy. ·na Polaków 
że aż się caly kościół trząsł. 

Piolacy byli do żywego tern dotknięci, 
tern więcej, że byli II'liewinini To' też 2 
członków z kóilika śpiewu „Lutnia" Smi
sfawr Vogel i Jan Siebiersiki zabrawszy ze 
sobą, odnośny numer ,,Pracy" udali się dn 
ks. Schilttego przedklada1ąc mu calą spra
wę, jak się w rzec.vywisto·ści miała. Ks. 
Schiltte zacząl się wyma1Wiać, iż on temu 
.nie w•nien, lecz jego konfrater, który mu 
przetloma,czyl kazał na kwatscb. Zauwa
żY)liśmy księdzu Schilttemu, iż mógl gdzie 
indziej zasięgnąć informacyj. Aowieidziell
śmy też ks. Schtittemu, że mdglibyśmy o 
owym zajściu d-0nieść także re1drukcyi 
,Pracy", bo nietylkO! nia1s, ale i redlaJktorów 
~brazH. Na to ks. Schiltte: „Nun, was 
ware. demi da, dass sind die besten. die 
Jeden Augenblick hłnter Schloss und Rlegel 
sitzen". Odipairliśmy, że jeżeli ci panowie 
po.noszą kary, to za Oibronę słusznych 
spraw, .aJ nie za obraizę kościohi Jub religii 

.św. Pyfa.liśmy też ks. Schiittego, czemu 
też SW()ich zi·omkó\Vl nie :za:cziepia. którzy 
9' .mote iorsi od nas, bo ks. Schiitte sam 
w tydzień po wyborach m6wil do Siebier
skieg(), ż·e źle stoi sprarwa i lud jest bar:dlzo 
zepsuty, bo na.wet w l(olooii i Mdniachium 
g<lzie sarrni mieszkają, kato1icy,· gfoS()IW•· 
no i oddaoo tysiące gitosów oo socya;li
st(rv.r. Na to o~wiadcz.yl ks. s~hiltte. te 

tam niema jego ziomkó\v, bo on pochodzi 
z małej 'Vlioski, gdzie lud mieszik.a sp0koj
ny. My ,na to: Ach tak, to ci drudzy nie 
są ziomkami Ks. Proboszcza, ·ale nasi to 
są na całym świecie, w Westfalii, na Sląz-
ku, w Poznańskiem, w Zachodnich Prusiach 
itd., aJ zio.m1kowie l(s. Prob. mieszkają tylko 
W1 c>1wej malej wiosce'. Na to odlrzeikł ks. 
Schiltte zmieszany: „Ja, ja, Sie haben 
rocht, daJs sind1 auch meine Lajnds·leute, dlas 
sind aiuch Deutsche". Wówczas oświad
czyiliśmy ks. Schtittemu, że talk Jak on za 
innych nie odipoi\viada., tak tn.iechaj nias za 
innych nie zaczepia. Pbwlietlzieliśmy 
też ks. Schtittemu, że wielu ksi~ży nie
mieckich z polit. względów zaczepia Po
laków, że właśnie kościól lkatoiicki w swej 

' nauce glosi równe praw.a dla wszystkich, 
że niemcy w Pdznańsikiem - chPciaiż ich 
czaisem tylko 15 w parafii, już żąid!ają, i o
trzylmują regularne (niemieckie · nabożeń
stwai, my Polacy zaś tworz<\c większą po~ 
łowę parafii, mamy zaledwie dwaJ polskie 
kazania w. roku. NaJ tQ. odrzekl ks. Sch., 
że w Poznańskie.in jest inaczej, gd'yż t.am 
ksieta umieją po niemiecku, a on polskiego 
języka lllie zna, więc też nie jegol jest wina; 
my l{)dpoiwiedzieH, że Biskupa jest wijnra, 
który wiedzial, że ma polskich dyecezyan, 
więc ip~nien kaizać uczyć pd polsku kle
ryków, nauczyciele znaleźli byi się, gdyby 
ich ty1kOI żądaino. Na owej rozmo.wie 0 
ks. SchUttemt, która trwatai przeszło 3 gO'.
dziny, poruszyiliŚITTlly jeszcze wiele innych 
ważnych spraw politycznych i kościel
nych. W 11rońcu o'biecal awn :ks. Schfi.tte1 

że t~rraz hedzie' lepiej, i że J1alS Jalko prezes 
honorowy kótka śpiewu „Lurtnia" odwiedlzi 
nai po.siedzeniu. Po dwu1krotnem jeszcze 
zaprosz·eniu przybył też raz ks. Schiitte do 
naos (oo „Lutni"), lecz tylko na małe pól" go
d:zink~. ałrociaż w „Manneńeraiinie" w nie
dzi ełe. i święta godziiniaani przebywał 

( Ciąr dailszy nast~pi). 

Wiec w sprawie wsfrzemięźliwo

ści w Pozna•iu, 
w wielkiej san bazarowej zgromadziła slę 

jeszcze przed rozpoczęciem wieca o 1odzlrtie 
7-meJ wieczorem tak liczna rzesza ludzi, że z 
powódu przepełnienia musiano salę · zamknąć, a 
nawet zamkn:ęto bramę od ulicy, aby tłum cią
~le napływający powstrzymać. Uczestnikami 
iebrania byli przeważnie ludzie z naszych sfer 
rzemf:eśłni~zych I robotnlczych I tylko szczu
pła Hczba intełJgencył zajęła mlejsce na estra
dzie, 17.dzle przewa.żało l!!łównie duchowieństwo. 
pomi~zy nrem grono księży abstynentów, które 
dało bdcyatywę do zw<>fanfa w:eca. Celem 
W'łeca byto utworzenie ł<>warzystwa zupełnej 
wstrzemię:tllwośd, to te:t mowy wydaszane 
odczyt nagrodzono hucznymi okhl.skamf. 

Zebranie za2a1ł ks. prob&szcz N:esiołowskl 
z Pleszewa. Jeden z filarów naszeflO ruchu 
wstrzemięźliWości ł redaktor pisma propagują
cef{o Ideę, poczem przewodnłcZłłCYm włeca WY· 
brano dr. Ceł:chowskt.ego, a Je~o za>Stępcą dr. 
Czarneckłe20. Pierwszym mówca pr01Zramo· 
wym był dr. Gantkowskł, który w dłntszem 
przemówieniu przystęonem ł przekonywaiacellf 
dow'łódł, Jak błędnem jest mn~emanłe, że alko
ho-1 7.awiera cześcl oożywne i że jako taki jest 
org.anlzm<>wi po:tyteczny. Po nhn przemawiał 
b. prob. Nfesl-0łowski na temat ovólnv o kwe
sty'i alh:oholizmu i fej{o wywody przypadły do 
Q':ustu słuchaczom, bo tak plerwszv Jak I dru"r 
odczyt na'!lrodzono hucznemf oklaskami. 

NłemnreJ lnteresuJacemi byłv orzemów:enia 
następne, choć już pro2rame111 nie objete. Szcze 
gólnv :umai dla sprawy wstrzem!P •.Hłw'oścl obu
dziło pojawJenle s·e na mównicy kslec:a OłedroJ 
cia J dr. Wróblewskie20 Jako dele2atów towa
rzystwa wstrzemfęźfiwoścl z Gallcyi; obydwa) 
orzemawiałl na temat wstrzemfeź!iwo~ci bardzo 
łnteresufaco, dołączajec do a-rsrnmentów J>f'ZV· 
toczonych orzez g,łównvch m~wców oowe ~rtiu 
menta przeciw alkoholowL Dr. Seyda mówił o 
dodatnim wpływie wstrzem'etlłwoścJ na chara
kter J aa umysł, poczem Jeszcze raz 111ówJł Ir. 
Gantłrnwsk7. nrzvtaczaiac cie"awe pn:,ykłady 
ze swei nraktykl łekarskłeJ. 

W ko(acu przemawiało Jes-zcze ktłka 08ób z 

srrooa zebranych, między nnemi pewłea ti.• 
referuJ~c krótko o ruchu wstrzemieźlłwctłcl • 
Śhtzku, któremu dal pocz11te.lc l)rof. Latoslawstil 
Oidas.lcami Powitano poJawieole sie aa a6w.._. 
pani Dziedziuchowiczowej, solklaryz11~ceł • 
całkiem z ruchem wstrzemieźliwoścl uoełMI ł 
wzywaiitceJ polki do f)ł'acy ma tem pola, pyil 
kobiety najwięcej skutkiem pija1btwa •etczy• 
cierpł„ , •1 • i f 

Obrady przeciunęły sie dość póZllo w mN. 
bo zamknl~to Je po 2odzinJe li włeczore& · 

Po zebraniu przystąpiono do utworJ:ellle 
pierwszego pod naszym zaborem towarzy1tw~ 
zupełnej wstrzemięźliwości.. Natycllmiast JllS!f 
stą11iło doś 140 osób; przystepatiący tło towa
rzystwa zobowlęzują sie n!e używać na prse
·cłąR Jednego roku au.I wódki, ael piwa, a.I 
wina. 

Pom:edzy zebranymi rozdzielano poczt•wki 
. ~alicyjskie .z rycinamf, odstr~zaJąceml o4 .W 

stwa, na których uwidocmłoae już to sce.y „ 
życia pJJaków, Już to zrubne skutki używ-. 
napojów rozpalających na poszczej{óJne or1aH 
~'!'la łudzkfe~o. Nowe towarzystwo wstrz~ 
zltwości w Poznaniu b~dzie moflło z pożytkiea 
dla siebie kOł'zystać także z dośwladc.zd oa
czynionych w walce z alkoholem w Oalicyf, 
Czynność swoją rozpocznłe ooo natycbmla9t. I 
to nłetyłko w 1nłeście, ale także na prow.fncyi, 

„Dz. PO'Zll." 

Uzasadnienie wyrok~ 
sądu gliwickiego 

w procesie o rzekomą z ... a•~ statua łhl. Jeeł •• 
ciekawe, że jeszcze raz powracamy • ... 
SP!'awy. 

Otót w uzasadnieniu wyroku między ilu· 
mi oowiedzłano, że sąd nabył orzekOBnla, te. 
Wycisk l następnych 1-ł o3karżoayclt nWlełl 
do związku, którel(o istnienie, utrói ł cełe ,._ 
zostać miały ukryte przed rządem, a do celów 
tych naletało oslabJanłe zarz~zej włacb ł 
przeszkadzanie w wykonywaniu praw J>aistwo 
wycb za pomoca oleJe1aJoycb środków Zwłlt
aelc ten Jest oduoKą załotoneJ w Oallcyi. .Elea- · 
sis" I J>ł'zekształc.ił się na taki z dawoie'tszesa 
związku Temolaryuszów. 

Jak w „Eleusis", tak tei w zwhtzku mr
sklm Wyc:ska, 2dyż Jesto uważać ulety u sł& 
wnesto kierownika, cel stanowiła •ie tylke 
wstrzemięźliwość, lecz związek ten miał ł&kie 
wybitne narodowo polskie d~:tnoścf, wrqlo 
pa6stwu pruskiemu. Wprawdzie Polacy prff
znają, że na razie zbroine powstanie jest •Iem•· 
żliwem, atoli wclaż budzą duclla :aarodowexe 
wśród ludu I krzewi' nadzielę odbll4ownła 
Polski, a cel ten osięlit'.nąć by można łe4Y"•łe 
tylJro za pomocą ruchu zbroinesto. .Rurd ora.W. 
wydaje rozmaite rozporządzenia ł prawa, a.by 
s~erzyć uszanowanie 1 miłość dla g;e•lecklel 
01czyzny, dla nlem.ieckieJ kultury, aby •ie ltyle 
dwóch narodowości, lecz by w całej Jutlaośoł 
państwa była jedność i zgoda. . 

Tym rozporządzeniom I prawom s:ę SJ>r'M• 
ciwiają, starają się Je osłabić tajne związki pel
skie w rodzaju zwiąźku zabrskłero, a aiele&al
nym środli:;em do tego celu ażyWaoym jest .._ 
bywanie zebrań tajnych, nie zameldowamycll 
na Policył. Taka sprzeciwiająca słę intere!O• 
państwa działalność Jest .karygodną, a szcze· 
iólnłe karygodną }est tutaj na Góraym Sluka. 
Albowiem Górny Slązk to ziem:a niemiecka ( !) 
która nigdy (!!J nie należała do dawnłeJszei• 
Królestwa Polskiego, a tym czasem obecn·e a-
2itator.zy z zagranicy lub podbnrzenI przez alcll 
tubyJcy pragną &Ztucznłe wywołać ncll narocle 
wo-polski na Oórnym Slązku l spowodować roz 
dwoie•ie a.arodowości<>we ludnoścl Tycia bu
rzycieli nale:ty surowo 11k.arać. 

Pof aey na obczyźni ·. 
Włec w Dimptea. 

Wiec z d. 22 listop. zagail i przewPdi:U
czyl mu druh Warw. floryszczaik. Pier
wszym mówcą byrl dh. l(orpus, który 
:n?'111 wytożyl ·"'ryr:aźnie norwe prawa i"ÓT· 
mcze., w którem niek tóre punkta za.mi~t 
dole robtnika polepszyć, to ją tylko JX>„ 
gorszyly i zrobiły robotników •niewolnika
mi panów. Potem IQilllÓWił mó~ca sprawę 
lekarzy knaipsz-aft(jwych , którzy są zależni 
od knapszaftu, oo dla.i robotnika korzy
stnem być nie maże. WsPoI:nni.a:l także 
mówca o podwyższeniu renty dla wdów i 
sierót i także o podwyższeniu ren.ty dl-. i~ 
walidów, aby po przepracowaniu 25 lait. o
trzymali tyle, a:by; z te20 się używić rnogn •. 



Omówiwszy sprawe \VYdzialówi robotnł
czych, poruszyl <lh. Korpus sprawę zmia
ny usta'\\' i podwyższeniu składek miesie- · 
~ych na 30 fen. tygodni.owo i ~hęcal 
Rodaków, aby jak najliczniej dO ai:asZe'.i or
g-aniz.acyi przystępowali. 

nr11h Ludw. Stasik poparl mow~ dh. 
l(or• • :)..l i WiY'kazal na własnych OOświaid
czer.iach, ja'k się z nami łllier.atz urzędnicy 
lropaiłń obchddzą. . 

Dh. Pr. Noskiewicz wsprnrmial Jak so
bie postęJ}Ują, orgaini2Jacye niemieckie z ~ 
lakami, gdzie ich tylko w mowach i piśmie 
wyszydrają. 

Dh. Stefan MaJchrzak zaznaczyl iż 
'®Winno być naszem zadainiettl), Rooaków 
iesz.cze nie oświeconych p0uczyć, iż pra
cując wspólnie, mażemy się tylko polep
szenia doli tnaszej spodziewać. Wiec zam
ktiąil dh. Waw. f'Joryszcziak slowami 
.,Sz.cześć Boże". 

Ant. Majchrzak, sekr. wiec.a. 

Rezolueya kongi·fisu ziemstw 
w Moakw e. 

którą po pięciodniowych obradach uchwalono 
rótnl się w nieJednem od rezolucyi przedłożo
~f przez biuro kon2resu (patrz rubrykę „Wia-

, oomoścl ze świata" i brzmł jak następuje: 
.,Kongres oświadcza zupełną solidarność z 

. zasadami ogtoszonemi w manifeście z dnia 30 
· października i uważa kb niezwłoczne urzeczy. 
· w:stnienie ł dalsze wszechstronne udoskonale
: n!e za nieodzowny warunek do istotnego uspo-
kojenia kraju. Udział społeczeństwa w stwo

' rżeniu uporządkowanych stósunków mó2łby 
być większy, gdyby rząd sam okazał potrzebną 

' stanowczość I konsekwencyę w zaprowadzaniu 
·zapowiedzianych reform. Ministerstwo może 
, i;czyć na udział w pracy I popan:ie szerokich 
kół miejskich i ziemskich o tyle, o ile urzeczy
.wistaf rzetelnie i ·konsekwentnie konstytucyjne 
·rzasady manifestu. Każde zboczenie od tego kie
rłlllku napotka na stanowczy opór. Kon~res u
wata za rzecz konieczną, by Jak naJprędzeJ 

1:w-0łano zgromadzenie przedstawicieli narodu 
WY:branych na podstawie powszechnego, bez
pośrednier.o, równego I tajnego pr.awa wybor
cie20 oraz by pierwszemu zgromadzeniu przed
&tawic" eli narodu udzielono praw konstytulą
cych celem wypracowania za zgodą cara k.on
'st:ytucyi dla państwa rosyjski-ego, celem zdemo
kratyzowania samorządu miejskie20 i ziemskie
go, celem wypracowania ustaw dla ochrony ro
botników i ustanowienie nowe~o ustro.Ju pra· 
wne~o. Jeszcze przed zwołaniem przedstawi
. cieli narodu należy chwycić sie bezzwłocznie 
następujących zarządzeń: 1. ustawowego unor
mowania manifestem z 30-tego października o
sdoszonych poUycznych i obywatelskich praw 
:zasadqiczych, zniesienia wszelkich ustaw WY· 
.iątkowych, zniesienia stanu woJenne!lO, wzmo-

Panna do towarzystwa. 

(9 ) 

.Powieść Ksawereco de Moatepin. 
cz,66 dru1e. 

(~ cb1łsz:v}. 
- Poznalaibym go oo pierwszego rzu 

tu oka; nrlko jak si~ zd:aie, _ s~rzedz się on 
będzie przyjść tu po raz drugi w 11~ Ol• 
klolicę.„ Zbyt by się obawiał, aby me ~ll· 
ważcmo jego twarzy i nie przypotnmaino 
sobie jego czerwonej czupryny. . 

. Doktór Gilbert zadał jeszcze kilka PY
talń mniei watny{:h, pOCZetn, gdy wesz.W 
trzoch chliopów na poczęstune!kl, przestaJ 
wypytywać gospodyni ~berż~. . 

_ Wi<Locznie, mówił sobie, człowiek 
ten nie mógł sam dzktlać, musial zatem 
mieć wspóknika oczekującego gdzieś z wo
zem.„ trzeba się poinformawać w Chapel-
le-en-Serval. 

Wioska ta bez porównania jest w-a-
żnieiszą i .więcej mat żyda, am.iżeli Pont-
a.rme. . • 

cm.ery czy pięć oberży lub kal\Vtarm, 
świeca. szyldami wz'Cl~uż glówn1ej ulicy, któ 
.rei <liomy stK>ią (na wie1kiej drodire z Pary.ta 
& SenUs. 

"Rewrszy szyld:, jatki wpadł w ocz:y 
doktorowi, by~ to szyld! oberży pod „Bia
łym koniem". 

- W tej ober])y PQW"óz kursujący PoIDi«; 
4.1.zy Morfontaine ia stacy.rumi Luzurches
Survilliers, zatrz;yniywał si~, aiby WiYsa.
dzać lub zabierać podróżnyich. 

Gilbert znainy byt rw tej oberfy„ . 
- Za~tJtl.ę od tej. .. myślał. 
Wszedl, zamienił słów ikitka z ober.

tystą, który zbliżył się m~ jego spptkanie 
i ~ sobie podać butelk~ plwa. 

_Czy pan będzie czek.al OO! pow16:: z 
Mlorfontaine? - zap.ytała go gospodyru. 
· _Nie nldja 'kocll.ainai pami, przychodze 
qmyślnda. żeby, panią .zobaczyć.„ 

cnłoneJ ochrony I wszelklcła 0&.raalczalacrcłl na
rodowe prawa ustaw ł przepisów: 2 rozpoc* 
cle śledztwa sądowezo w sprawie krwawvcla 
rouucbów ł 1wałtów, które odbyły sit krótko 
po 01loszenlu manifestu; śledztwa z udziałem 
przedstawicieli społecze6stwa, złoteoła z urzę
du I ścl11nia sądowego władz admłnł&tracyJ
nycla w mleJscowośclach, w których odbyły się 
rozruchy i a:wałty; a. wYdanłe przepisów, by o
głosione w manifeście zasady służyły za droao· 
wskaz wszelkim władzom przy admt!tlstracyl 
kraju; podporządkowania wszystkich członków 
rządu Radzie ministrów, z wyjątkiem ministrów 
dworu carskiego; 4 odpowiedzialności władz 
przed sądami karnymi i cywilnymi; 5. rozsze· 
rzenie praw miast J ziemstw, by mody się sta
rać o bezpieczeństwo publiczne; 6. zupełnej am
nestyl; zniesien;e kary śmierci". 

Tak brzmi rezolucya w przekładzie. Pier
wszy artykuł rezolucyi uchwalono większością 
20 głosów, za żądaniem powszechn~o prawa 
wyborczego głosowały dwie trzecie 02ółu ucze
stników kongresu. 

Telegramy z Polski pedMoskalem 
Jako „dowody" hr. Wittego. 

„Prawit. Wiestn." zamieszcza w dwóch o
statnf.ch numerach szereg telegramów, które w 
ostatnich dniach otrzymał hr. Witte z Króle
stwa. Telegramy te, zawierające treść rezolu
cyi, powziętych na wiecach w różnych miejsco„ 
wościach kraJu. przytaczamy poniżej: 

1. 02ólne Zllromadzenie narodowe miesz
kańców m. Radomia i jego okoHc d. 11 listopa
da 1905 roku uchwaliło jednogłośnie: żądać 
przyznania Królestwu Polsklemu samo.rządu i 
niezwłoczne20 zwołanta konstytuanty w War„ 

· szawie na podstawie powszechne2'.o, tajnego i 
bezpośrednie2'.0 1dosowanła, o czem mamy ho
nor zawia~omić Waszą Eksceiencyę, jako bojo
wnika w imię miłości." 

2. „Niżej podpisani, działając w imieniu lici 
nego zgromadzenia miesz.kańców miasta Kallsza 
uważają za swój obowiązek dooieść Wasze} 
Ekscelencyi o wypowiedzianej na tem z~roma
dzeniu opinii, ie tylko zaprowadzen:e w Króle~ 
stwie Polsklem konstytucyl, jako też zupełnego 
prawodawcz~o, administracyjne20, sądoweR:o J 
szkolnego samorządu z sejmem w Warszawie 
wybr;tnym na podstawie powszechnego, taine~o 
J równego 2losowan,ia, przy jednoczesnem zn.ie 
słeniu stanu ochrony wzmocnJooeJ może dobro
czynnie wpłynąć na zakończeniP- nhn-:nych za
burzeń i skierować kraj nasz na drogę normal
ne2-0 rozwoju." 

3. „Zebrani parafianie płońscy w liczbie 2 
tys. osób - szlachty, miesz,cz.an 'i włościan u
chwalili lednogłośnie żądać nadania Królestwu 
Polsk1emu sa1morządu, o czem upełoomoCB~nł 
orzez wiec maią honor donieść." 

4. Z Płońska. „Zebrani na parafialnym 
w:iecu włośclańskim w Uczbfe 3000, uchwalili 
Jednogłośnie żądać przyznan•:a Królestwu Pol
skiemu samorządu politycznego, o czem pełno
mocnicy ~mińskiego wleca parałłalneK<> mają 
ho.nor dooieść." 

5. Z Suwałk. „Na lłcznym wiecu w Suwał
kach, w którym wzlęły udz;at wszystkie war
stwy społeczeństwa polski'ego 2ub. suwalskiel 
zgromadzeni powzięli jednomyślną rezolucyę 

--~-EL _ ___ _ 

- Bardlro to uprzejmie z pa1ńskiej stno 
ny„. Czy przypadkiem panie <loktorze po
trz.ebowailb~ moich usług? 

- Być może . 
- J es tern ca~ai ~ pańskie usługi... O 

cóż chodizi? 
.._ O pewne wyjaśnienia, które, być 

może, będz,iesz mi mogla paini dlać. 

- Z największą ch~cią, jeżeli tylko t-0 
będzie w rno1ej mocy. 

- Wy,strczy sięgnąć paimi~cią. w nie
zbyt dawną przesz.rość. 

- Tylko, że Ja mam bardzo krótką 
pamięć, - chyba, że ooś uczyni na mnie 
wieDkie wraJżenie, ina;czeJ z.ar~ zapomi-
naan ... 

- Podejmuję się siktie1rować panią łl3 
w~aiściwą d1roge .•• 

- A zatfem spróbuj pan, panie ddktoi
rze. 

- Zaipewne slysz.aiłaś pani -Oł zejściu po.. 
ticyi, Jakie mia..ło miejsce w ostatnich cza
sach w Pontarme, w oberży v.ndlowy Ma„ 
gjiore? . 

- O! cq, to słysza.Jlam, nie malo o.'lem 
się nagadali w c.afym okręgu... Byto ro 
z porwodu Jakiejś zbroditi, spełnionej, jak 
wiadomo w <lPmu tej pdczciwej kobiety ... 
Wykiradziono trumnę z furgonu prz.ed:si~
biorstwa pogrzebowego. 

- O to wlaśnie chodlzil.. Widzisz 
pani, że masz parmięć Wyborną! 

- Rzecz ta uderzyła mnie„. Ale prze 
ciei ,nie oo do tego pm chcesz wyja~ien? 

- Przepr.aism.m, wlaśnie oo <lk> tego. 
- Nie rwiem nic więcej, jaik tyJko to. 

co cafy świat wie o tf:ffil. 
- Być .może jednaik wiesz pani o tern 

więcej, aniżeli tobie samej się zdaje. 
- Co oo zbrodttli? 
- Nie, co dio zbrodniarzY!. 
- Boże wielki 1 - zawiolalai dobrai kd-

bieclna, - wZ.JlłOSząc ręce ·d'O sufitu. -
Czyrż pan sobie wyobraż.a~z, że ~ ich 
znam? 

że 4la prawidłoweio kułturalneao rozwoiu I do 
brołłyt• narodu polsklei[o konłecznem jest zre
formowanie obecnei:o ustroju l(rólestwa Polskie 
EO aa podstawach zupełneio samor:ządu pollty. 
c~o. z oddz.lelnym sejm.em w Warszawie. 
składającym się z przedsbawicłell. wybranych 
droa:' powszech~o, bezpośrednieKo I taJne20 
aiłosowanla. Celem wyrażenia powyższego 
wlec upowafnlł nlżej podpisanych." 

6. Z Zakroczymia: „Zebrani na wlecu para
fialnym, w liczbie 125 osób, postauowtłłśmy Je
dno2łośnJe żądać samorz.ąd11 poUtyczn~o dla 
Królestwa Polskiego, o czem up0wa:tniony 
przez wJec ma honor donieść." · 

7. Z Szydlowca: „Za:romadzenłe narodowe 
społeczeństwa polskiego w Chlewiskach uchwa
liło żądać natychmJastowe20 zwołanta w War
szawie sejmu, na POdstawie p0wszechne20 1do
sowanf.a, o czem mamy hooor zawiadomić Wa
sz~ Ekscelencye, Jako rzecznłka wolności". Na 
stępuje 3046 podpisów. 

8. Z Szydłowca: „02ólne zscromadzenl.e 
m. Szydłowca I okolic, w dlt.łu 12 listopada 1905 
roku, postanowiło żądać samorządu Królestwa 
Polskiego i nielJWlocznego zwalania konisty
tuanty w Warszawie, na zasadach powszechne-
2:0, równe20, taine20, i bezpośrednieJ,?o 2łoso. 
wania, o czem mamy honor zawiadomić Waszn 
Ekscelencye. jako bo.fownika w Imię wohtości" 

9. Z Płońska: „Z2r()tlladzenl paraf"~ie 
param Radzymin, powiatu płońskie20, i:1:ubernli 
warszawskiej. w liczbie 1450 osób. p()Stanow:IJ 
Jednogłośnie prosić o nadanie Królestwu Pol
skiemu samorządu polityczne1w o czem. uoeł
nomoonieni przez parafian, mają honor don·eść." 

10. Z Płońska: „Z2romadzeni oaraflanie 
malużyńscy powiatu cłechaoowskieizo, w liczbie 
5000 osób. uchwarli żądać Jedno1dośnle p.rzy. 
znania Królestwu Polskiemu samorządu oolfty. 
cznea:o. o czem maią zaszczyt zawiadomić peł
nomocnlcy wlec a." 

H. Z Warszawy: „Zebrani na wiecu m •. 
Piaseczno w łlczb:e 5000 osób, postanmvllł je
dno2łośnie żądać nadania K·rólestwu Polskiemu 
samorządu połityczn~o narodowego, o· czem 
upełnomocnieni wieca małą honor donłeść Wa
szej Eksct:lencyl." 

Zam·eszczając powyższe telegramy z „2u
bernłf Prlwiślłńskich'„ „Praw. Wlestn." zazna
cza, że są one drukowane dla t~(). aby •• wsizv 
stkłm był wiadomy nastrój umysłów w tvm kra 
Ju. co wywołało rozkaz rozclą2nięcla stanu wo
jenne20 na cale Królestwo Polskie. WlieceJ oo
dobnvch tele((ramów - kończy orj!an urzędowy 
- drukować me ~ziemy". 

Szkoda ·- dodaje słusznie „Gazeta Polska" 
- społeczeństwo bowiem rosyjskie dowied..zla
łoby s1e dwóch rzeczy: 

I) że żadanie nadania Królestwu PolskJe
mu samor1adu bvło rezolucyą wszvstkk:h W'łe
ców we wszystkich prawfe zakątkach ktału 
nie mówiac już e większych środowiskach życ;a 
spof eczn~o l 

2) fe ani w Jednej rezolucv.i niema wzmlan 
kł o chf>cl oderwan·a sic Królestwa od Rosył, co 
komunikat urzedowy wyrdnle zaznacza. 

7.adante samorziHlu polttyczne~o a datente 
410 oderwanla słe od R-OtSYi. sa to dwie, zu.nełn'e 
różne rzeczv~ o czem zaoomlnać nte na1ety ł 
czesi:o utożsamiać nre wolno. 
XU2. l _ I f _ CSL.J&t&_J & 

Ze 'aaraw robołnlczych. 
Piszą nam: 

Baczność Stómtcy t 
W dnłu 13 a:rudnła te20 roku, odbedit sle 

wybory do górni-czego sądu procederowe20. 

----~-'---· - -----· --- ----

. -Tak. 
- O to także nigdy w żyiciu t - Co 

eru otkropność ! 
- Nie mówię. żebyś kh pąrti miala 

mać osobiście, a!le być bardlzo mote, żeś 
pani ich widziała, nie v.niedząc, kto dni są. 

- Czyitby mieli być w mojej o'berży? 
- Postaram się o tem przekonać, w 

m~ t~o. oo mi pami powiesz.. 
._ Mów paJn prędko, pa:nie doktorze? 

Przerażasz mię pan.„ Nai samą myśl że 
podobny~h lotrów miałam u siebie, te Im 
uslugiwałam, nie wiedzieć oo się ze mną 
rot i... 

- Uspokój się moia kochana pani... 
potrzebujesz ca~eJ zimnej krwi. aby mi od
powiedz.ie'Ć... Czy przydJOltni.nasz. sdbie pa
ni jedną noc w zeszłym miesiącu, podczas 
której szalailai .straszna burz.a? 

---CzY przypominam sobie! Oh, wie] 
ki Bdże! naturalnie, że tak... Myślałam, 
że łoo.a chwila pioruny dom SiPalą, albd hu 
raigami &,1()1 wywróci! Mówią., że właśnde 
podczas tel okiropnej .nocy wykraidzion() 
trumnę w oberży wOOIWYl Ma~liore,.. Czy 
to praiwidla? 

- Prawda ... W ciągu dnia łub wie
czora paprzedlza3ącego tę burzę, c:zy przyj 
mowalaś pani jakich podiróżnych? 

- Bai tyle osób u n·ais bywa piechotą 
i !k(XMo.. Nie przypominam sobie ®brze. 

- Spróbuj ·J)łalI1d przypomnieć SOlbie. 
Oberżystka z.amyśłila się. 
- Ależ, z.awotaiła nagle, zaczynam 

przypominać sobie. Miałam u siebie je<lne 
go ppdróżnego z wozem„. jakiegoś haindJa-
ftłL zbota. 

- Czy to byt m.aiO'm'Y? 
- Ob niei. bYiila:JmnieJ... Wi~iall.a:m 

go po raa; pierwszyi. Jao~ tutai śni~ie, 
potem poszedł odwiedzić killku rołników 
okolicznych, naikooiec ~r6cil, 1aby ocz.e. 
kiwać n.ai Je!dnego ze swioich przyJadół, 
ró\Wliei! Jak i on handla:rza zboża. 

Gilbert zadrżd. 

l(aaclydatem może by tylko teo,· HF~=-~ 
3ł rok tycia I przynafma~ 2 łata ja.ko 
pracuje, w odnośnym obwodzie wyborczra 
młeszlutje ł J>OSłada prawa obywatelskie. 

Prawo do 1łosowaula ma katdy ro11..a•t.t0 
zatr11dok>ny na kopalni. który uko6czyt 2i 
życia. Kaidy robotnik ma prawo tylko w 
obwodzie wyborczym ~fosować, w którym 
czas wyborów zamieszkuje lub pracuje. K 
wyborca musi się wystarać o kartę l~IU111acsf 
ną z tel kopalni, na któreJ pracaie. Kto ale 
karty leg:tymacyJneJ, nie może S?losować. 

W których obwodach odbędzfe sie dee9 
iwanie, zo,tanie na kopal.Dlach osdosroae w Y b 
zwykły sp0sób. Upraszamy 11aszyclt dr•1l kan 
zamieszkałych w obwodach, 2dzłe jest wlęk 
szość Polaków, ażeby się wystarali o kaooyda 
tów I rozpoczęli domową a21tacyę zawcza1Q.0St~ 
a:tebyśmy z naszeJ strony kandydatów mo2f 
także przeprowadzić. 

„Z}ednoczenłe zawodowe polskie'". 
- _ _gg _ __ _ SQSJO& 

Ziemie polski«„ . . 
~ Pł'~tt 

Toruń. W ubti eglą środę odbyl si~ ·• 
wiec „Straży". Za'Pisatio S'ię 40 oolonków-. 
końcu przyjęto na wiecu następuiącu re~nCJl'O: 

,.Zgromadzeni na wiecu „Straży" w T•nl 
nJu Polacy wyrażają życzenie, żeby „Straż" • 
jęla się przedewszystkiem rozdawaniem el.em 
tarzy i wYdaniem elementarza dla Manrew.•' 

Toruń. Ruch na wiśle dla zbliżającej ~· 
Zlimy ustaje coraz więcej. Dowóz drzewa • 
już prawie zupelnie. W tych <Iniach pr~yb 

·dotąd rosyjski rządowy parowiec „Warsza••" 
obawiając się zru:szczenia. 

SlerakowiCe. W środę z.naleZliono u Włl
herowem w rowie woźnice pewnel(o handlaro. 
z Weiherawa bez życia. Przyjechal oa •• 
wtorek do Sierakowic, ażeby zabrać ~ 
zakupiooe przez rozmaii1ych haindlarzy łltt t.
teiszym ial"marku. Widocznie nie znal drecł, y 
bo dostal się w rów, wóz zaś z towar a.ml prM- 6 · 
wróci.l sie na niego i ni•eszczęśliwy ud.usil .,_, ta 
zanim s.postrzeżono wypadek. Liczyl 38 lat lit-. s. 
cia i byl żonaty. 

Poznań. Panom JózefOl\Vi Kościelski-. i 
Bernardo'\\ri Chrza!1lowsklemu wvtoczyla. }}rOOQil 
prokuratorya gnieźnlieńska, jak donoszą dzie••i Wa 
ki n.iemiecke. Prokuratorya twierdzl. że p. ~e 1'1bni 
śoi,elskli wykryczyl przeciwko ustawie o •-P'Y'Stkl 
warzyszerriach, urzą,diz.a:iąc w .sWK.i.m pa,rk• »palem 
loslawskim uroczystość sokolską, w której iw~llY•n 
komo uczestniczyl i także Sokoli z.agrankui. :adom 

Piła. Proces o falszywą grę w karty pr9C- ałi w 
cilwko hrabiemu Bnińsk: emu, kilka razy odraOlll 1e ros 
ny, odbyć się ma na pewno 18 grudnia prNr" P 
izbą karną w Pile. !' 'Ołb 

Ja11-0wiec. Bryle naplywową znalazl koł•:.ursa 
niista Dams z Bilau ( ?) przy .oraniu. R:amiel k:o m 
ten posiada po kilka metrów grubości, wyeoik:• f. 
ści ii .szerokości. Oblicza go się na jakie li ao- Ws 
trów szieśaiennych. tJ>Otoj 

Strzelno. Sobotnie wYbory wypadly 6~ . re 
na!! - jak donosi „Dzi. Kui." - niekorzysbi1,(i&)'e 
l(dyż tylko w klasie III wybrano 4 ra<lnyci Pt I) 
laków; zaś w klasie I i II żydzi z;wartą falauriątko 
glosowali jak iwykle z Niem<;ami. i>ttY d 

W Mącznikach sprzedal p. Józief Gi:Orcmke wsz 
swoje 90 morgowe ~ospodarstwo p. RitterCJWilmi1lis 
z Poonanfa za 31 600 marek i obiąl od nie!!• a ski a 
~nacznie niższą cene 100 moncowe goopodar- bier 
stwo w Komsdorf ( !) pod Żninem. 1e1ro, 

~~~--.... ------------..iti,riwia ,wue 
- Ten czitowte.k, który jaidł tu gafa" „o. 

danie, mpytaił 21 żywością.. czy ro byr t.ę&i. War 
chłopak, prędzej wySQikiego aJniżeli nisłde-k 
gp wzrostu? ated 

- Właśnie talki. · ~i.1 
- A jego włosy? j.atkiego odcletUai • .ioSny 

ły wlosy? 
- Czerwone jak :marchew, panie • _,rOl .• z 

ktorze... w 
Gilbert uśmiechnąl się z tryumfem. riioh s 
Niewątpliwie był na dobrej drodze. ~tari 
Oberżystkai mówiła dalej: Of.ro. 
- Ten chl!OP'łk nie był laidlny, <ml bf'-•'rF 

tlla!jmniet~ ze swemi czerwonemi włPSadt oliacz 
ale mia~ minę czl-Ol\Vieka, lubiącego oobrd·uła 
i 'WeSOllo tyć. ' ! o~ 

- Mówilaś mi, zdaae sftę, kochana pe-J) ni 

ni, że on podróż.owal woz.ern. ~ ':e 
- Pewien rodzaj szarabainu, panie &1- WOR 

ktorze, z.atoczyl go di-O' moje.i zannyJG11~~Rl. 
wozowni. •o Pa. 

- Kiedry wychodzil po śniadainiu, cq ·':,n 
:nie wspomnial, że idaie do Porrtanne J lis 

- Ba1rdro być tn<>Że ale nie mock~ Ory 
lbym na pewno tego utrzymywać. llnski 

- Jak d~ugo ba!Wil? · We 
- O! p.rzeszb trzy godziny... P6- 'fm 

wróciwszy, kaz~ sobie podać kairafkę pio.. Jwa · 
lU\łlÓWki i czytaił gazetę dla zabicia cza.su, :cz 1 ~ 
aż dbpóki nie przyby' 1>rzyjadel, kt6reiO~ia~~1 

oczekiwal. ~n 
- ~rzypominasz pani sobie tę os@ę P ~a.ie 
- O ~kooale. Ja samai uslugiwa-~) z 

lam im przy stole w pokotu na pierwszemzególn 
piętrze. . ttury 

- Jak -wyglądall ten OOWIO pr:iybyfJ'f~ ~i 
- Wyglądiail nai to, czem byl, m bd-~ Pełni 

<fila:rzai 1Jboża, Jak i tamten pierwszy, ale 3) 'ż~
id~eko lad.nieJszy chłopiec od swego ~„h, 

:hp 
warxysza. -tk 

---- Ue lat mógł mieć? · . i) u 1 

- Dwadzieścia osiem albo trzydiiel~eł Je P 
Jak ml się z.daje, może więceJ, ume nml 'li~ 
- nie znarm si~ na tern tak bardzo. „ wy 

- Jak długo ci dw~ ludzie tu b~i~wf~ 
~1905 
l 



AWmllO.. Pu M.. Pł'ołrowsld, byty wb.· . 
Szczytna k:rół. pod Gnieznem. nabyl dro 

bpna folwark obszaru 550 móri w Oraibo-

~eh W&zystkich braków, ,które naszemu szko!· 
urctwu odb.era.Ją ceche narodową i wzywa ca
le sl>Olecz:eńs~o do gorące20 ujęcia się spra
wą b WY"WarCJa odpowrednie2'Q nacLSku na wla
d~ szkolne celem spowod<Jwania zntany f&t
DICH.i<:ych stosunków. 

(Bacbfełde) pod Trzemesznem <>d dotych
N6..UIMl90wego wla~ciclela pana Markwartha (Niem 

g cene l OS OOO ma.rek. 
Olałemo. Odbyl sie tutaj pod przewodnic

ks. prab. Piotrow.iocza wiec w sprawie 
borów do rady miejskiej. Zakończono więc 
ł11cyą, że Wiec uważa z.a od.stępce każdego 

a,. który sie na WYbory nie stawi. 
Września. Robotn.i'k Otomański zajęty w 

J cukrowni jako maszylllłsta chcial będą„ biegu rnasizynę naoleić, mimo surowego 
an i przevis6w, zakazujących będącą w ru 
maszynę smarować. Zaledwie przystąpil 

maszyny, zostal pochwycony przez pas 
:itałaLJłllS·misyjny 1 uniesiony w górę pod suńit, pod 

rym, wskutek wązkiego przestworu glowa 
Wa zupelnie zrr!liażdżona, że śmierć w miej
aastąpila. 
Poznań. l(omisya koloni'zacyfna jest nad
<:zaj czynną w powiiiatach wąbrzeskim i wą 

·eckim. Większ.a część dóbr pnzeszla w 
komiiSyi kołonlizacyjnej. W pryWatnem 
aniu są jeszcze tylko trzy większe po

ooci z okolo 40 OOO mór~. dwie z nkh są w 
ko aiemieckim, .i-edna w ręku polskiem. W 
iatnim czasie nabyla komisya kolonizacyjna 

mniejszych gospodarstw. 

1'Jtom. Strejk górników wszędzie już zu-· 
·e zakońCJZOny. 
Rac:bórz. Pod Niedaną wYOiągnąt z Odry 

trupa kobiety. W trupie poznano nieza
Antoninę PHotek tustąd, która znikla 
miesiącem. 

auda. Na kopalnr „Brandenburg" zostal 
otni robotritk Jakób Paul z R.u<ly przez diwa 

i z węglami zmiaż<lżony. 
lopice. Znaleziono na polu przy oraniu 
ki garru;a1 g:linianeg-0 i 1736 sztuk monęt, 

........ hodzących z czasów treyd~:estoletnJej 
d1..,.:, y. 

. r.p_rr.e- GUwlce. Prnejechany zostal w ubiegly 
usir· .,_, Mt wieczorem na ulicy Toszeckiej robotnik 
lat•- s. 

- Na tężec karku zachorowal 151etni syn 
tza. tlainczura, mieszkającego przy ulicy 

ki~e.i. 

iCl!d i Z 1nn1ch •zielałc Pulski 
&1::[ Warszawa Delegaci z l(rólestwa Polskiego 

· e p. l:'t 'lhni do Petersburga zostali przyjęd przez °' tla-IWY'Stklie stronnictwa rooyj§!kie z nieklamanym 
rk• •palem. Donosiliśmy już o jedinem zebrnniu 
rej rm~11y1.n w sprawie polskiej. Teraz nadchoozą 
kr;;•i- i&domości, że takich zebrań oclhylo się więcej . 

ty pre- ali w nich udzral na·j<wybitniejsi przedstawi
odraca.lo rosyjskiego ruchu WJO!nościowego, a na
a ,r..arw pubLiczności byl tak ogromny, że nawet 

le olbrzymich rozmiarów, jak petersburska. 
u 1cole-i.ur&a szla<::hecka .i moskiewskie akwairyum 
l(amiei·ko malą część wiecowników pomieśo:<ć zdo-

wyeob Y ·w . b. • odb .t • • • 
li -.o- szystk1e te ze rama y,y się powazme 

· ~ojnie i na wszystkich przyjęto na,gtępu-
dly 6~ . rewlucyę, która j~szcze w tym tygoonh1 
zy&bi1.tWe wręcwna, hr. W1ttemu: 
yck P• 1) Wszystkie istniejące w Królestwie prawa 
fat111aJiątkowe, a mianowicie stan oblężenia, oglo-

~
Y dnia 13 listopada rb. z.ostają, znt:esione. 2) 

·i:Crcmk wszystkiich sprawach szkólnych, sądowych 
itter<YW'i Inistracyjnych zostaje usun~ty język ro· 
nie!!• u ski a zaprawa<lzony polski. 3) Pawolani będą 

pod.ar- bierani przez wolny lud za.i pomocą pow.size
teł,!'o, bezpo6redn;ego„ równego i tajnego glo

--11!1111 ra:iia przedstarwiciele Polski, którzy opracują f wue po<listawy dla samoriz.ą,du l(rólestwa Pol 
u „ .. 411:0. 

yl t.ę&i ' Warszawa. Car osobnym uka,zem nak~zal 
ni~e.->rowadr.ić na urrłwer~ytecie_ wa'.s~~skum: 

kated·re języka polskiego, hlstoryi a hteratu· 
polskiej, 2) kate<lrę nauk:Jt tęz.yka polskiego 
rykfodowym iezvkiem polskim. Pensya dla 

.... „io8nych profesorów wynosi 3800 rubli. 
Niesł.ychany rozkaz. 

ie ,.. "Glos Narodu" oglasza następują.cy dQkU· 
-~ z Polski pod Moskalem: 
„ Wszystkim sztabs- ;i oberoficerom 26 pul-

fellł„ mohylewskiego piechoty I Dla zgniecenia 
ze. ~tańczych dzialań ludności kraju nadwiśJań

ego, polecam panom na zasad7lk telegramu 
! ._._ •. 'óctuy wojsk bezwzględnie wypelmi~:. 
"'' ł) na tłumy ma'łllifestantów, grabiezców, 

rosad(. i>iiaczy i na wszelkle inne tlumne 1xgroma
oobrd·ttła zapatrywać •Się jako na bandy .JX>W..St~ń

J i ostrz:eliiwać do z.upelnego wyniszczenia: 
~- ~) nie pozwalać ntigdy na. ża<ln~ wiece i ~i

ana t- ~.a ma wypadek wykry<::1a taik1ch zabromo
«.... 11111 z:ebra'ł1, rotz.pl!'<il'Zać ie bronią palną. 

ie (llJ- W~óle proszę ipam'.ętać, że stanowcz.)'. i 
yka&i~i;dędny SPO>Só~ pa?skkh ·~alań jest nie

·o pańsikim obo.w!ląz:k1e.m, lecz 1 jedyną <lr~gą 
. ~,tcenła powstania, którego 1'5tnienie stwter-
u, cq ~loszony dziś komunikat rza.<lowy. 
e I listopada 1905 nr. 14 R.adom. 
~ Orygiinal pod-pisal tymczasowy gubernafur 

:>mslct gemeral-mador Rutan<>w". 

We Lwowie o<l'byl sie w~c rodzicielslci. na 
.„ I>(). 'Ym przyjęto naistępui<\cą. rezolucyę: 

e pio- Zważyiwszy: 1) Ze Wl~kszość _naszych 
a.su ll ludowych, wy<iJZialowych, St'.m~ryów 

cz 'iczycielskich a nawet szkól średnich !1~ o.d-
któreiO~iada wzmagającym się z <Inia na dzień po-

ri>otn narodzywym polskiego spole~zeństwa, 
OS{)'bę? ~a.ie naszej mliodzieży wychowaru:a praw· 

r ()'iwa-"1e na.rodoweiio. . 
6 ub i) Ze tak ukiad ia.k i treść. nnrfr~czn1k_ V:· 

rwszem7.egó!nie zaś hts.to.ryi, geografi'i, Ję:zyka 1 h
•tury polskii•ef często fest z duc~em naszego 

ybylY?~u niezgodny i nie dzi~a w ~1~r~nku us_a
h••„ ·ZPdnienia mlodztleźy i rozwmiecia w mel 

m ate~ narodowych. . . 
3) Ze 'JHlZY~otowanie n:auczyc1elt sz:kól lu~o

~::h, Wy<lzi.il'.owych i seminaryów nau9z:yc_iel
:h POl'llbawione Jest w wysokim stwntu pter
'tku narodowego. . o-

łef~i) Ze wreszcie cale nasze szkolnictwo P 
'L ie Pod p rzygniatająoeym wpl~em systemu 

e tnnl "lln~o. które!i';o zasada jest lofalrzm, a śr~
'1 Wyrabla·nie ule11:lości i powstrzymywaJl'la 

·b~i~wpatryotycmyc~ u mlodzi«1f~ 
18 1~~~a-

1~ rodzicielskt :i;wolany "''- i»wv. 
;l9os r. uznaJe za rici konlecz~ usutltęcte 

Wiadomości ze św•ala. 
Niemcy a reforma wyborcza w AlllłtryL 
Wiedeńska „N. Pr. Presse" zamieściła •• 

czele numeru artykuł I wiceprezydenta Izby 
prof. Augusta ~aisera, w którym ten oświad
cza, że DOSłow1e n,emieccy tylko wtedy zgodzą 
się na ł'ef?"mę wyborczą, jeżelJ rząd i parla
ment uzna1ą Język niemiecki za język państwo. wy. 

Hr. Witte a robotnicy. 
Prezes mlltistrów rosyjskich zwrócił się w 

osobnej odezwie do streikujących do n.edawna 
robotników. 

Petersburskie biuro ~eutera podaje obecnie 
dosłowne brzmienie odoowiedzJ. danej p,·zez 
~adę dcl~atów. robotniczych na ową odezwę 
Wlttego. Odpowiedź brzmi w przekładzie: 

„Rada delegatów roh<>tniczych wyraża swe 
zdumienie nad bezczelnością carskiego fawo
ryta, który śmie nazywać petersburskich robo
tników „braćmi". Proletaryat nie jest z n.m w 
żaden sposób spowinowacony. Hr. Wltte upo
mina nas, abyśmy się zlitowali nad naszemi żo
nami ł dz.ećmi. ~ada odpowiada, prosząc wszy. 
stkk:h robttt~ków, ażeby policzylJ wdowy i sie· 
TołY, któremi słe szeregi robotników pow.ększy. 
ły odkąd hr. Witte objął w państwie władzę. 
Hr. Witte mówi o dobrotliwych zamiarach cara 
wz.Jdedem klas roh<>czych. Rada przypomina 
proletaryatowi „krwawą n;edzielę". Hr. Witte 
błaga, abyśmy dali rządowJ czas ł obiecuje zro
bić wszystko możliwe dla robotników. Rada 
jest świadoma, że hr. Witte znalazł już czas wy. 
dać Polskę w ręce wojskowych siepaczy. Ra
da nie wątpi, że hr. Wltte zrobi wszystko m.o„ 
żllwe, ażeby zgnieść rewolucyjny proletaryat. 
Hr. WJtte nazywa się dobrze usposobionym dla 
nas, zapewne, iż życzy nam dobrze. Rada o. 
świadcza, że klasy robocze nie potrzebują do
bry.eh uczuć dworskie~o fawor)'ta, lecz żądaii 
ludowe2o rządu na padstawie powszechneio . 
bezvośrednie20 i tajnego glosowa'!lia". 

Rząd niemiecki a scx:yaHści. 

„Siiddeutsche Retchs-Correspondem:", or
gan półurzędowy, polemizuje z dziennikiem so
cyalistycznym .,Vorwarts". „Vorwarts" zarzu. 
c:t rządowi nier;;· ~ck iemn, że tenże z tchórz.J. 
stwa pr;;:OO. l{c-syą n:e śmi ał ująć się za mordo
wanymi w Rosyl życiami, p-Odczas fł:dY rząd an
gi.elskł nietylko w~ -. t :;pil z dowodami sympa
t y l dla mordowanyc:1, ale nawet interwcrtiował 
w drodze dyplomatycz,1Cj, „Siidd. R. Corresp." 
twierdzi, że owa lnformacya o lnterwencyi an· 
giełskiej jest nieprawdziwą. gdyż prezes mini
strów an2;:etskich ograniczył się tylko do WY· 
słania telegramu pod adresem wiecu żydów an· 
g!elskich, obradujących nad zaoozpieczenem ty
cia I m~nla swoich współwyznawców w nosyl. 
Rząd angielski żyje w jak największej z2odzie 
z rządem rosyjskim. Dlate20 też l rząd n!e· 
młecki nie miał najmnle}szego powodu do wy
stępowania z Jakąkolwiek interwencyą dyplo
matyczną. 

, Trójprzymierze zachwiane. 
Znany publlczysta włoski Cantalupł ogłosił 

w „Mattino" artykuł wstępny, z które20 wynJ~ 
ka, że trójprzymierze nlemlecko-ausłrYaoko
wlosk'ie słabnie. Autor artykułu zaznacza, te 
podczas znanego zatargu o Marokko, ~ :d~' An· 
2Ua ofiarowała Francy! pomoc na wypadek 
woJny z Niemcami, także Włochy były n 1edale
kle od przyłączenia się do Prancył przeclwko 
Niemcom. Wielu mówiło nawet o por<>zumleniu 
sle pomiędzy Rzymem a Wiedniem na rzecz 
f'rancyl. Tylko uslt-0wania Tittonlego w ostat· 
nie) chwln odwróciły od Włoch nlebezpieczeń· 
stw<>, jak.te Pf"Zedstawlało wmłeszanłe się do 
awantury marokkaósklej. 

Jaklwlwiek autor artykułu stoi po stronie 
trójprzymierza i zerwanie takowego uwata za 
n~ebezpłeczne dodaje jednak w końcu, że trói· 
p~zymierze nie Jest bynajmnrej dla Wioch Jdea„ 
Iem. 

Ko m i s y a k o I o n l z a c Y ł n a a P o I acy 

W e<lług zestawienia opracowanego przez 
berl:ńskiego sekretarza „Ostm.arkenfera)nu" p. 
Wiktora Schoultza a ogłoszonego w czasopi· 
śmie Deutsche .Erde" straciła niemczyzna w 
roku i9o4 w Księstwie Poznańskiem ł Prustecb 
uólewskkb 29 włoścł obszaru 20 ooo mór2 w 
ręce polsk!e. Oprócz te20 Polacy wykupltl od 
Niemców 18 sadyb włościańskich, 36 d<>mostw 
i lnteresów. jednę oberżę I Jednę aptekę. 

Na Ślązku przeszły w ręce polskie 3 wtosłd 
Q..bszaru 1500 bektorów. . 

Tymczasem z rąk polskich w niemłeck.e 
orzeszły jedna wieś rycerska. Jedno gosPodar
stwo dwa domostwa I Jnteresa. 

Do tego iakuplła komłsya kolonizacyjna (~ 
roku 1904 od Polaków 3 477 hektarów roll 
włosek ł 21 gospodarstw). _ 

R e z 0 1 u c y a k o n 2 r e s u z J e m s tw 
w Mos kw Je. 

Biuro kongresu zremstw i zastępców miast 
przedło:tyło kon~resowl n.aistepującą rezolulecy,= 

zważywszy, że manifest z 30 vaźdz rn • 
ka zezwala na wszystkie od początku posta· 
wi<>ne postulaty, korui:res, w uznanitt! te zez· 
wolooe przez manłfest swobody konieczne są 
do usp-0koJenia kraju, wyraża zupełną solldar 
ność z tą podstawą konstytucył. UrzeczY· 
włstn:enle tego pro2ramu należy do odpowie· 
dzłalnoścl ministerstwa. - l(onJtres wyrata 
przekonanie że młnlste~two mote Uczyć aa 
op.arcie zn~zneJ większości 71"""d~ i miast. f ak dtu"o będzie dążyło w kierunku urzeczY· 

wlstnlenia swobód, zawartych w manłfeśc.le. 
l(atde zboczenie od te2o kłenmku napotlu• 
na stanowczą opozycyę. Jako Jedyny środek 
do zapewntenła powagi rządu i p()parcfa za:
stepców kraJu uważa konsues ~ezwtocine 
wydanie rozporządzefl, któreby zaoowładałY 

OWHechne prawo wyborcze do Dumy. lako fet pr1ealeslellle kostytueyłoYcll tunkcYł aa 

plerws~ Dum(, z por.1o·ołenfea cara W)'J)ra- , 
cowarue kon&tytacyl dla naroda rosyjK~. 
a .,,, kotka oraHl%acyę terytoryałaycb re. 
lani J &one zarządzenia. Natycbmlast atoli 
1111tSz11 być achwalooe zarzadzenla celem a
rzeci:ywtstnlenla swobód manifestu. 

nn.,tea 
Z i>Oltcett.a n~~o ksi~za z,of!~B po

zwatamy sobie zaprosić wszy9tkle siostrt ma
sze którt- s:e Jnt daly za~~ do rótaika orH 
te, 'które jr-szcz~ za-p.l~ane nie są, na zebranie w 
celu ur~lowania Sprawy bractwa. Zebrała 
odbedzlt" s.ie po na.botcństwie polslriem w aie
dz.iele 26 listopada o 11:oclz . . 5 na sa5 p . Baumet
stra. Waw. ftoryszczak. (i)-

Pro}ekt tel reiolucyl, o którym WSJ>()IDDle
llłmy łuż w ostatnich wlad-Omośclach :ieszteao 
nameru, powitano jednomyślnym oklaskiem. 

W ostatecznem 2łosowaniu przyjęto jedna
kowoż tylko część owej rezolucyl Uchwalę 
prosuamową koniresu podajemy w osobnym 
artykule. 

Oahinet an1lelskl 
wskutek te20, że stronnictwo liberalne wzbra
ala się objąć w obecne) chwtli rządy, powsta
nie prawdopodobn:e na razie w urzędzie. 

l(ongres w łoś ciańskł w 
Moskwie. 

Równocześnie z ko~resem ziemstw w 
Moskwie odbywał się także kongres chłopów, 
na którym postawiono następujące wn:oskl: l. 
Powszechne i obowiązkowe szkoły ludowe na 
koszt rządu. 2. Zniesienie dotychczasowej sta
nowe) praktyki sądowe! I równouprawnienia 
wszystkioch poddanych rosyiskich przed 1>ra
wem. 3. Zaprowadzenie podatku dochodowe-
20 wedłm? stopni zamiast dotychczasow~o po
datku pośredniego. 

W n: os kl powyższe orzedłozone zostan~ 
rząd o wł. 

Otwarcie parlamentu niemieckiego 
nastąpi dnia 28 b. m. o godzinie 12 w połu
dnie na bialej sali zamku królewskiego. 

__ [ 

l róinv"h stron. 
Huckarde. Wiec w Huckar<le rozpocznie 

się dziś o godz. ~5 po pol., na co się z.wraca 
Mwage Rodaków. P. 

Oświatę s.zerzyć można najskuteczniej za 
pośrednictwem gazet polskich. Z tego też po
wodu każdy patryota polski na obczyźn1:e wi
nien sie starać o to, aby w kaMej rodzinie pol
skiej na obczyźnie czytywano „ Wiarusa Pol
sk!iego". 

Duisburg liczy 109,735, Meiderich 40,601, a 
Ruhrort 38,453 czyli razem 188 tysięcy 839 mie
szkar1ców. 

Herne. W kopalni „l(onstantin" nastąpil 
" wybuch gazów, skutkiem czego trzej górnicy 
odnieśhl ciężkie rany. 

Bochum. Stary „ferband" uchwalil wstrzy
mać s(ie o<l g'losowwla przy wyborach do Wy
dzialów górniczych. Natomiast „gewerkferain" 
weźmei w nich udzia/. 

Neumiihl. Slusarz Vogler zbliżyl się zby
tnrio do transmi~yi, zostal przez nią porwany i 
tak poraniony, iż śmierć zaraiz nastąpila. 

Saarbrilcken. Pomiedzy wloskiemi robo-
tnikami w Bii<l·in~en wybuchla czarna ospa. 

W Berlinie oobylo się pod prze:wodlni
ctwem \nadburmistrza KJrschnera. posie
dzenie na ratuszotWej sali, złożone z prz.e.<.t
staiwicieli wszystkich stanów: i wyznań. 
Celem tego zebrania bylo urządz.enie kole
kty dla ofiar żydowskich podczas ostatnich 
rozruchów i rzezi w Rosyi. Utworzono 
w tym celu kilka wplatni w Berlinie, któ
re mają przyjmować datki pieniężne. 

Berlin. ttrabia Plickler, zmm~ pogromca 
żydów, przemawial znowu w_ Berhnt~: Sala 
Bu~~enhageina byla przepeJ111:ona. Puc~ler_ z 
wielki.em zadowoleniem mówil o P~~omLe 7:Y
dów w Rosyi i zapowiada!, że prz~JdZle na nich 
podobny sąd Boży w caJej Europie. Ody z:a: 
czą! namwriać berlińczyków, żeby także zabrali 
się do żydów, bo taka. sposo~ność, j~k ?hecnie, 
nie rychl-0 sie nadarzy - kapitan P?lic~ny roz
wiąz:aJ zebrafhie. Na sali bylo taikze wie. _, ży-
<l.ów. k •~A. 

Baczność przed agentami i upnem IVbV~ 
loteryi holendersklel! Otl pewneg~ .czasu, P'l
sze „Postęp', kręcą Sli-ę _ l~i agenci,. na<:hodzą 
d smczególnie rzetn1eślmkó~, wc1~a1ą pr~ 
s:1Ja loteryjne i losy jakiejś n1ezna~e1 t

0
otetry1 

j Amsterdamu w ttolandy1. s rze 
~:s:":~:S:ii cz.ytelników w mie$cie .~ na Pk~
wincyi przed tym szwrnrllem arnste:iUams. . 
NtechaJ nikt zagranicznych losó:V .me ~upu.lei 
równi.et udzialów na losy, nrecha1 !11kt me W\e
rzy amster<larnsk·im oszustom, takiego nap~zy
krzone11:o oszusta 1oddał wprost w rece P?hcyi: 
Kto Już chce i;i:rać koniecznie w loteryę, rnechaJ 
gra w dozwoloną loteryę państwową. Zresz.ta 
przypaminamy że za granie w lot~ryach za-
11:ran'.cznych ~ą wyznaczone dotk!~we kary. 
Więc baczność! 

Towarzystwo św. Jó~~ w~.._ 
orna.pnia szRin. czlonkdm, 1~ tow K~ 
nasze przystc:puje ws~lnie ~ 

8 
.-re 

św. w niedziele 3 ~rudnia. 0 z:~ M.r 
w kościele św. OertrudYl. pode 

6 
._. 

ŚW która Jest od rowarz.pstwa .ziarn W 

a n~ której bedzie nasza chorą~ew. a~s.,.,_ 
l Sposo·bności do śpow1edz1 wa a. . 

dosyć, bo bedzie M1sya. 

BRACTWO RóŻA~COWE W GERTHlżE 
B ·om t Siostrom, po-

donosl wszystldm rac. dnia 26 bm. odbyć 
święcenie naszel ~borig~~taUśmy z,awledzeol 
się nie mote, pon ewa P Szeptkowskle5tO 
orzez naszego dostawc~ ~lmy Bractwom 
Jut po dr~l raz. Zarazem bywały w nie· 
I Towarzystwom, aby nl~:.!~zyn Szulc. (1) 
dzi •• 

Zarzff. 

Towarzystwo silma. „Sokół" w HerH 
d<mosi swym cuonkom, ii przyszle zebranie ol 
bę<J,zre sie dnia 26 bm. o:> godz. 04 po poi. v 
domu czeladzi kat., ul. Nowa. Na porządbl 
dziennym odczyt i inne ważne snr:iwv. Upra
sza sie wszystkich druhów o przybycie. Go-
ście mile w'.®ani. Czolem ! Wydział. 

Tow. ifmn. „S<>kół" w Ober-Styrn• 
podaje swym druhom d'O wiadomości, iż w d
d2)'.elę, dnia 26 listopada odbędzie sierocme wnt 
ne zebran~e na ktćrem będzie obór nowego Ea 
rządu i iest pożądanem. aby żadneito druha na 
tern zebraniu nie brakowalo. Zapraszamy tak
że szan. Rodaków z Ober-Styrum, a osobliwie 
mlodzieńców polskich, aby też przybyli na te 
xebranie i daLi sie zap !sać do „Sokola", ałty 
nasz ,.Sokól" coraz więcej wzrastal a nie apa
dal. Croleml Wydz:.t. 

Uwaga: Zebranie zarządu pól R'Odziny ~ 
dzej. 

PIERWSZY WIEC POLSKI W NADRENII . 
I WESTFALII 

odbędzie si-ę w Barmen dnia 3 grudnia o g~. 
4 po pot w saH p. Vogelsang, Obcr<lenkmaJstr. 
90. Porządek obrad wieca jest następujący: 1' 
Za~aienie. 2) Wybór marszalka i lawników. 
3) Przemówienia o sprame Sokolstwa. 4) Spra
wa urządzenia lekcyi w pisani:u i czytani• w 
ojczystym jęzvku. 5) Przerwa krótka. 6) Dy
skusya, 7) Zakończ.enie. 

Na wiec ten zapraszamy wszystkich ~
daków z Nadrenii i Westfalii, którey sprawie 
wlskliej szczerze sa. oddani. Pł 

l(omitet: 
Franc. l(aube. Paweł Zalewski. Ałltoof ~9:' 

ba. Józ. Ryzek. l(aźmlerz Małecki. , • 

Wiec polski wHuckarde 
odbędzie się dnia 26 listopada po poi. • 1. 
5 na sali wdtJWy !chnefder zaraz przy b
ściele katolickim. Na wiecu będą wabe 
E-prawy omawiane w sprawie wyborów 
kościelnych odbytycli dnia 20 I 21 listo.,.. 
da itd., przeto każdy przybyć winien. l•· 
chani Rodacy! Aby nie dać się zdradzić 
od obcych. dla tego winniście wszyscy • 
stawić na wlec. Na wiecu tym zapro• 
~tować mają Polacy przeciw hanlebaej 
'tdradz\e, jaklei się przy wyborach kołclel~ 

· qych wobec nas dopuszczono. 
.,ZWIĄZEK POI.AKOW W NIEMCZEar' 

WIEC POLSKI W WETTER 
odbędzie się w nfedzfełę, dnia 26 lłsto.,.. 
o iodz. -4 po pot. w sali p. Oferbecka. U
prasza się Rodaków z Wetter ł całej okol
cy o liczny udział. gdyż będą omawiam 
sprawy. które kafdego Polaka interesow-M 
winny. 
ZWIĄZEK POLAKOW W NIEMCZEC11. 

Na wlec przybęd21 mówcy zamłe~owt. 

wrec POLSl(I w MENOEDE 
odbędde się w niedzielę, dnia 26 llst()flNm 
o rodz. 3 po pot. w sali p. Wolta (ĄN~· 
ba Ul). 

Uprasza sle Rodak6w z Mencetle I ._ 
koUcy o liczny udział, ~dyt omawlaae llio
dą bardzo ważne sprawy. 

Na wlec przybędą mówcy zamletsceW\ 
ZWIĄZEK POLAKOW W NIE.MCZECll. 

p „ 
wn:c POLSKI w HEEHEN . 

ołlbędzle si~ w ntedzlelę, dnia 26 Hstopaiila 
• 1odz. ~ 12 w południe w sali p. l(ablerta. 
Na wiec ten zaprasza sl~ wszystkich .... 
daków z Heeren, Altenb<'}gie, Karnet ł ... 
JrolicYj, oraz wszystktch tych, którzy • 
para.fii Kamen należą, gdyż cf "rudtlła łlll
b~ się wybory kościelne w. Kł'JtnCll, a 
chcemy wlasnych kUidy'(latów przedsta
wić. Dalej tedy Rodacy spieszcie na wlec. 
ZWIĄZEK POLAKOW W NIEMCRCP. 

GOSPODARSTWO MOJE 11. MORO. • 
Ziemia na wszystko urodzam~ budynki 

masvw murowane pod <lachówką 11 papa i w 
śro(fku gruntu stują. , ~ena . kupna 2900 ła:larów 
bez inwenta.rz.a. KosCJól l sz.kola w mtelscu. 
Budynki przy gostyf1skiej szosie i zaraz przy 
kolei. Zboże, perki i zimo~ zasiew p()(LOStaje: 
dla kupującego. O zgloszema uprasza ( 19-4) 

Antoni Miękusiak, &rek (Prov. Posen). 

OOSPODARSTWOt 
olrofo 9 mórg roli pszennej, 1 morga ląki, btl
dynki masyw murowane, o 2 iizbac~ i 2 k~o-
rach, w wielkiej wsi· przy szkole, blisko koścto
la, od miasta Kępna 3 km„ rola wszystka w ko
pic, w si:runde mie5Zkanie, wysiane Jest okolo 4 
dr. zboża. Cena kupna 4600 m. wplaty 2-2~ 
mr., reszta hypoteka na dlugie lata. Zglosz(oma) 
uprasza 193 

JAN SOWfflSJ(I, 
l(empea (Posen), teleion nr. 39. 

2 ZDOLNE SLUZĄCE 
poŚzulro)e do kuchni przy dobre! płacy 

H. Enaelbardt 
w Baukau p. tteroe, vł. Cran1erstr ~ 



Dla panów~]} chłopców 

a e o y 
w 1ajwiększym wyborze po najt~ńszych cenach~ 

li 
llllllllllllllllUllllll 

181 Fabryka parasoU w l11r11e - ._, 
Wł· „ •. _ I -,... •• Ił SI. ••Ian-- ••t•łr· 2~ ••D u•U er •. „ .... u. I 

li aap.11eeiw lteic).lthallea •••k ... łlil•• 
Yep&. 

'l'ttle••• ar. .... --
- kupuje llłt 

li
- Jara11l1 aajleflej i aajtalliej • aajwięk8zy• wyborze. 

Wlasay ta•r111.at. 

•ajwi11k•zy wyb6r kapelu•z,, 
- ~ i7lko njlep~ kr~o'fH i ncranie•• fabrykaty. ~ 
- ._.,ki, krawat,, •tell••• i t, d. po uJtab~ych cena.ca p, Wf A•elkte repe:rtMB7e 

i p•wleka..ie paraaoli na ży~•ie aatyc:bmiaM. we właHy.m 

- warsr.stacit1. 

e ro er 
Rynek 1. :Bochum 

I P•łllka •llłilra! P•l•ka •d•c• 1 

I 11111111111111111111 
Marktplatz I. 

, Największy w Btchum specyalny sklad garderoby 
dla panów i chlopeów. 

•••••••:•••••••• 
ł Tqlko własnej robotq. : 
• Paletoty 1d 15 do SO mr. • 

X ~rania od r4 do 55 mr. X 
• Zakiety od 4,50 do 21 mr. łC 

- U b r a n i a dl• c h ł o p c ó w i p a I e t ot y 
• w nhdościguienie wielkim wyborze od 2,5Q mr. do na.jwięeej • 

• eleganckich. • 

V / Sciśle stałe, najtańsze ceny. j • „ Flr•a 

lGebriider BEIN,: 
• 

Oberhausen, , 
al. Jlarktatr. nr. &~ ebok. apteki •arld-.A.fołh•ke. (81). 

1flala kua. płaci elił ~cdał 

B I Oszczędnojci .-'!41---g 
• pr••ewl aa bUera.tł•• -cł•i• 
&1/ 2 ,. za kwada.I . •irp••ieiłiisni•• 
6 „ za póh••· w1p•wiMaelli••· 

I.t. a& u au fle ·,,.~t złeŻO•J, -~ 
za pHHem„ wypfłwtedtseal&a, a tupi peat 
oi na&, temu ,..ypłara Jr.aaa •a&za iep•llfrt 
-tirclaaiast. 

Do9r• i proeeat prąHeqee •tpeteld 
llli•y Z&WIH n& 1przedri • 

..... aatirAirua; •r .•. cw.„ ••• ll, bieUie „ :.m
kowi„ •••• ... ·aałurtn •· ww.t
ael •ut. 1ł.olnie~10 "'~oieianie. •r. „_ 
• ..._.,, l•kn11. •· &eU••td, .-1•.i-••I ał1••· R . .lel'fa1 :·1 111„iarz~ ...... : 
P. Ł•płHIU, iyrekter. •· •l'Ulliil•ki 

1„1•r. •t. •t~•l•łli, bntrel•r. 
A.ireaowa.6 trzeba jak aas~paje: 

Baink Par~elaeyjny 
G.-. Ił. li. &„tea (Pe11ell 

• 
Słoma . 

>J krawiec 11•l•ki ~ 

Albrecitstr. 27 w Bruckhausen ul. Albrechta 27, 
======= wykonywa -======= 

najtańsze i najlepsze ubrania, -paletoty i spodnie. 

••••••••:••····~ -~~~~~~~~ 

l:Sufot d~bo\lfy pe •1' 

td 13'9 m. 

Ił 

A. Bar kowiak, 
najstarszy polski skład mebli 

zn&Jduje 1iQ 

W' Gelsenkirohen·Hi.illen ul. Wannerstr. 243. 

SpecyałnoSC: Całkowite urządzenia mieszkalne. 
Maszyny do gotowania i wszelkie sprzęty kuchenne za gotówk~ na odpłatę. 

Własne warsztaty tapicerskie. 
Pray całej wyprawie lHJtrzebujesz· Rodaku !i •ft wpiat.y. 

Kwierclatlła L• tro 11 ..r-. Lóika z materacami 
UM mit. 

Btlłł dtl wyli~...U 
18 n.:111:. 

-...apa z 1•kryeiem fanta.,._ 
urn .&8 mrk., 

kn&l'& p}H• •W& f ~ u-A. 
takło b7..-łowe. ł.l meMk. 

kło 
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ludowe dla Polaków oa obczyinłe, poświęcone oświacie oraz spra om narodowym, politycz.n:ym i zarobkow a 

odzi codzienn!1 r WYłdkiem dsi poświ•t.ecznycb 
platl kwartalt1.a na z;oczc!(l 1 1 łisto"l.\rych wynosi 
50 fen. , a z odnoszen~em do domu 1 mr. 92 fen. 
H Polski" aaJ,isany je:i;t w· cenniku oocztowYtn 

r, 

lmł ~i~ za llar1 I OJczyznv I 
Za inseraty placł ~i~ za niielsct rządka drobnego dJltła 
ogloszenia zamieszczone pu:ed inseratami 40 fen. Kłt 
czesto ogłasza, otrzyma rabat. - Usty do „Wiar„• 
Polskiego" należy frankować i podać w nich dolliła'I· 

· pod inakiem „t. połnisch" nr. 128. ny &drta pi~r:\('ego. R9kofi.:r.ów r.~ nie ZW!HL 

Redakcya., Ilrukamia. i Ksi(!ga1'D.ia .anajduje się w Bochum, pr~y ulicy MaltheaerstraHe. Adres : „ \Viarus Polski", Bochum. - Tel efo n u nr. 14: 14, 

polsoyt Uczc~ dzieci swe 

czytać ł ~łsa~ po polsku! Nie Jest 

, kto potomstwu &wemu zniem. 
ę pozwoli. 

zaprzeczają, że zamierzały zaj~ć 
1nie polskie zaboru rosyjskiego. 
~"<i. niemiecki ogłmsza~ co następuje: 

::.i: , •>rasa! warszawiska w dalszym cią
zs.iewa 'kłamliwe poigro~ki o zamia
. niemiecki-eh wkroczenia do N
Swież10 oglosil „Kuryer Polskiu i 
er Poranny" (patrz wiadlottności 

· y.ch dzielnic Polski" Re'<ii.) że w 
yi z.arządzon10 mobiliracyę wobec 
rromeg'O przez. Nliemcyi wmieszania 
spraw rosyjskQ-polskich. Ni•emcy 
zarrniar swój ozn:aimić w Wiedniu, 
się jednaikoViX>ż 11af1 nie zg-0dwato. 

bmmiw111'rzed.Sta1wienie rzeczy jest jedynie 
lem. Pooiew:aż Nietmcy nigd.y '* ialy zamiaru rwmieSZa\Ilia się., więc 

~ istnieniu tego zamiaru nie rnogly 
, Wie.dniu mnaijcrnliać. Poniew~ 

1 f oznajmienia nie bylbi, więc też 
i----~ lo być o.no poW-O<lem do· mobili

w Ga.Hcyi. Gaze_ty polskie opiera
c zawsze jed1110o klamstwo 111~ <bru!„ 

27, 

brzmi w przekJaiCLzie nader o
co do r?>ecz.y samej z.aiprzecze:nie 

iemieckiego. Takim zalprzoczeniotn 
. tyczn.y)m niechaj wierzy, kto chce. 

ziemstw w Moskwie rozpatrywał 
.Q9ll0Wnie spraw~ polską. 

6-tem z 1kolei p:o,si:ieid.:z,eniu kongresu 
rozpocz.etn obrady !I11atd sprawą 

nie. Biuro kongresu przed!lożylo rezo
-O•-.JI ' której prz.yjęto uchwale o<libyte
" rV"...śniu kongresu żą<lla.iącą samoi.. 
1----~·ą. P.oilski. 

nieskmo, że uchwala tai nie ~ nic 
g:-0 z ooerw21niem Po1ski ()Id Rosyi, 
ieciwnoie k-0niec.z1ną jest, aby zaibez

~~,~~. "1\..,-7 potęgę i niepodzielność całego 
. Dla tego p!'.)l\vOOY podane w ko
ie rzą<liQ~VY!ITl na uzasadnienie sta
~enia w Królestwie ni-e odl)OfWiaidadą 
1 Kongres żąda spelnieniai następu'-
1\'lalrunków: 
bieniai stanu -Oblężenia w Polsce; 
enia sprawy, s.an1-0rzqdu Pdlski ja:
rszej w Dumie .narod.owef, porj. 
em przynatleżn<>ści Królestwai ~ 
atychmiastowego zaprow.ad-zęma 

lskieg.o w szJkołoch elemerrtar:
są<lach, g.rnina'Ch i w rozpraiwach 
mią pakoju. 

~=~:::::m 

Telegramy„ 
s kw a. Kongres ziemstw i miaSt 
stąpił przeciw jenerał gubernato

arszawskiemu Skałonowl, .który 
ził wtargnięciem Niemiec do Pol-
oJucyę dotyczącą samorządu Pol· 
ęto olbrzymią większością gło• 

owicie przyięto: żądanie santorzą 
olski 167 głosami pri,eciw 12, żą. 

---.... ~sienia stanu wojennego w Polsce 
,:::.Jrzeciw 4, ustęp o dołączeniu żąda-

.z ~rządu dla Polski do program.u Du-
• t · 

1
twowcj 176 glosami przeciw 2, w 
danie natychmiastowego udziełe

..._ __ __,ości w używaniu języka polskiego 

zeciw 3 gł. Całą rezolucyę przy „ 

2łosami przeciw 10. 

I( o n s t a n t y n o p ó I. flota mo-
carstw demon·.strująca przieciw Turcyi sta
nęła przed Mytilene. - Donoszą, ie Tur
cya oświadczyła gotowość do dalszych u-

· stępstw wobec żądań mocarstw. 
Se w a s t o p o I. Wybuchł tutaj bunt 

marynarzy, d-o któreio przyłączyła się 
część wojska. 

C b r y s t i a n i a. W sobotę przybył 
tutaj król Haakon. Ludność przyjęła io 
z wielkim zapałem. 

W a s z y n g t o n. W sobotę po po
łudniu nastąpiła w departamencie państwa 
wymiana ratyiłkowanycb dokumentów ty
czących się zawarcia pokoju pomiędzy 
Rooyą i Japonią. 

Od pana Jana Brejskiego 
'°trz:ymujemy, z pro'śbą o z:atmieszczenie, 
oo następu.te: 

Dnia 30 styania r. 1904 wyg1osilem \V 

parlaune:ncie mowe ·w obronie pr~ oby
watelskich robotników, domagając się na
dania: związkom mw:odawym robotników 
praw korpa:ra-cyjnych. .Zą<lialem przytem 
przyznaaia prawa tworzenia związków ce
lem poprawienia zarobku robotnikom rol
nym, ktÓ'rym takie zwi.ąz\ld są pod suro:\V"'\ 

kairą wzbro'tlione, or:az zniesienia ordyna
cyi słutbowej (Gesindedienstor<lnung), u
poważniającej właścicieli ziemskich do bi· 
cia czeladzi tj. varobków, dzie\vx:Zy;n i in
nej służby d'WtOrskiej. 

Od tego czasu z poręki I...._ którzy 
mMą w tem interes, żeby myśl ~emnie
rźrucon.a, nie przyjęta! si~ w społe.c:zcństwic 

pols.kiem, un'l<lrono nai mnie fonna.lną na
gainkę po gazetach i na wiecach, .aby mnie 
zohydzić wobec spól:ecteństwa i znisz.czyć 
ga1zetyJ przezemnie wydawain'-!i i myśl moi. 

ją krzewiąoe. 

UbliżyJbym sobie, gdybym odp'OlWiadał 
na wszystkie, rzucane na mnie prawie co1-
dziennie, kłamstwa i obelgi. Nadmienliam 
tylko, że nie u;ważam tego za nagain~, tylko 
ZaJ pochwałę, jeżeli mi zarzucają, iż d-0ma
gam się, aby mniej liczne warstwy spółe
czne iswói interes klasowy poświęciły dla 
dobra szerokich· kół ludu a zwłaszcza sta„ 
nu robotniczego. 

T.ak jest, t~ się tdldtnagam i mam 
przekonatn.ie, że d'zialając rw. tym duchu 
foojlepiej służę nairodoWi polskiamu a u
twierdlza, nmie w tern przekonaniu fatkt nie
zbity, że te koła robotników polskich, w 
których etanem mi było pracować, ~ bez
sprzecznie najwięcej narodowo uświado
mione i najnieprzystępniejsze dla wszelkie
go rodzaju usiłowań międzynarodowych. 

Ta świadomość pozwala mi także zbyć 
wzruszeniem rarrnion obludne gtosy, dd
zyw.adące się w obrlO'nie krzyWdzonYch 
rzek-0nw przezemnie robotników polskich z 
za-gr~nicy, a to tern więcej, jeżeli zwarżę, 

iż pierwszy odez.watl się tu taki pan, który 
w imoim O'Pisie ohydlrlych SY'Pialń robot111i
lk6w sezoo10wych poznał wfasną szopę, w 
której mieści braci Polaików z za kordonu. 

Przepriowadzając w Kole' Polskiem 
\V'l1.iosek, domagający się, aby 1obcdkrajow -
com utatwiot110 uzyskanie obyWatelstwa 
pruskieg-o, dO'Wiodłem, że 1t1ie jestem prze
ciwny przesiedleniu się Polaków z j<*tnej 
©1ielnicy dd drugiei. Nie widzę przecież 

korzyści dla narodowości polskiej w tern, 
że wielcy wlaściciele ziemscy w Księstwie, 
na Slązku, w Prusiech Zachodnich, na 
Wannii i Mazowszu prnski1em uro<lz.onych 
w tych dzielnicach robotlników Polaków 
zmuszają do wędrówlki w1 strony niemiec
kie, sprowa<l.zaiąc na czas robót rolnych 
robdtników zaigraniczy•ch, choćby nawet ci 
robotniicy byJi wyłącznie Ptoilakami, a 
przecież -przybywają takie Rusi<ni, Niemcy 
i inni. Przeciwnie, w corocznem prze-pę
id.zaniu po.lskiego ludu robobniczeg·ot z miej
sca n.ai mie;j,sce widz.ę największe niebez
pieczeństw.o' dla całego -naiszego ioorotlu. 

O tern ku wielkiej mojej boleści prze.ko 
nałem się, przebiegając od 1.at z górą dwu
na:stu w rówy:ch 'kierunkach rozlegle !krai~ 
iny .między Wist~ a. Renem i glosić tego nie 
przestanę, mimo zżymania> się i obelg sa
m:ilwbVlych agraryuszów: i ich plartmrch, 
.czy nleplatnych zausznik6\\~. 

Toruń1 dnia 25 listopada r. 1905. 
Jan Brejskl. 

!?+ & _ - EL 

Nadzwyczajne wnl•e zebrąn\e 

, Zjed. tawodowego polskiegt". 
odbyto się ubiegłej pied.zieli w Gelsenkir
chen. nagail obrady o godzinie jedenastej 
przed JWludiiiem i przewodniczyJ im 
w· zastępstwie dh-a' Solocha z Neurnuhl te
gdż z.astep.ca w urzędzie przew.odniczące
~o Rady Nadzorczej. 

Delegaci przybY'li ze wszystkie.fa stron 
Niemiec, mianmV'icie :z Westfalii, Naidn::nii i 

,sąsiedlnich prowincyj, Lużyc i z PIOls.kt. 
Nasamprzód przY1P!01IDfliail przew1odlni

.czący, że dnia tego przypada 50-lcinia ro
·cznica zgonu największego wieiszczia pol
skiego, poety ludu polskiego· Adamai Mk
•kiewicza. Zebra!lli powstaili z mieJs.c. 

Po przedstaiwieniu porządku obrad 
na.dzwyc.zaii\nego walnego zebranl.a zg·odvo
no się, by mówcom dlysk.usyjnym umiel<l
no 5 minut czasu -0,10 okr~ślenia swego sta
nowiska. 

Do uzasadnienia projektu do zmia)ny 
ustaw przedstawiooeg'()I przez ... ząd u
dzietil prze!WOOniczący gro~u ń-
skiemu z Bochum. ' 

Druh Sosiński zaibrawiszy glos oikreślil 
po krótce życzenia członków „Zjedn. zarw. 
polsk. ", jak się one uj.awinily na wiecach i 
prze<Lstawlil poldżenie rdbotników miaoo
·wicie' zaostrzający sie bezustannie stósu
nek priaooda1wców do praaobiorców. W 
dalszym ciągu podarwszy sklaidki i refor
my, które zaiprorwadzily~ Ś\Vieżo' iTJII1~ ?r
ganizacye zarwodwe przeszedł druh Sosiń
ski oo szczegółowego uzasadniejniai po
szczególnych paragrafów, jakie przoosta
wia projekt zmiany ustaiw iOglloszon.y i 
przedl-0.żony przez Zarząd. 

Po przemówieniu dh. Sosińskiego od'
czytal przewod.'niczącY powitany przez 
Z6rorna<lronych oklaskami telegr.am z ż~
czeniami od p, Jana Brejskiego' z Torunia, 
poczem nastąpi~a dyskusya ogólna: 

Dh. Sobiechowski z Grudziądza (zastę
pujący 6 miejscowości z Prus Zach.) żY
czyt sobie zimi~ny p~ragrafu 1. 

Dh. Nowak z Laar <iomagal si~ zapro
wadzenia jeszcze czwartego dobrowolnegó 
stopnia.i sklade'k. 

Dh. Regulski z Thamm (Lużyoe) był 
temu przeciwny. . 

Dh. Piotrowski z Schalke przedstaw~l 
życzenie swej miejscowości i prosił o ()bh
czenie ustaw tna dalszą metę. 

Dh. Bartkowiak z Iiorsthausen, omówił 
kilka paragrafów przcdlożonego projektu. 

Qh. Wilkowski z Rotthauscn przema
wia? zatem, by skla<iek nie pohier.a111JJ zbyt 
"\vygórowanych. 

Dh. Krawczyk z Barop byl zdania, aby 
1kaiżdy p.lacił składki tego stopinia, który 
so'bie sam wybierze! 

Dh. Żg-01 z Bottropu prze.mawiail za U· 
1stanowi~iem skta<lek według pro1ektu <>
g'loszoneg.o przez „Wiarusa Polskiego" i 
i;wrócit się przeciw ~ 6 b) c) projektu Za.
rządu. 

Dh. Sobko~w·ski z l(aternbergu prze
mawiał przeciw zmianie dotychcz.aisowyck 
ustaw. 

Dh. Jagodziński z T<Jrunias przedstawił 
zdanie Torunia i <J/koHcy. 

Dh. Sobiechowski z Orudziqdz.a prze • 
mawia/ przeciw§ 6b i byl zai pr.ziyjeciefłl 
do. „Zjed.n. zaw. polsk." , samod:zielnydr 
drobny.eh rzemieślnl.tków. 

Po porwyższei w.ymiarue idi1ń ZQ/11T

kniętb dyskusye i udzielono glosa dh. SO
siJls.kiemu. do krótkiej otcipowioo2i. 

Nastąpiło ał-0sowanie nad stopnłałal 
składek. Z1odzono się na trzy stopnq. 
mianowicie 15 fen. i 30 len. tntodnłowo dla 
Westfalii I Nadrenii a 15 i 25 leA. ty&~ 
wo dla innych stron. · · 

W stępu.ego uchwalono brat od Nowe
&o Roku 50 len. od kandydatów na czło11-
ków, którzy do te"o czasu nle byli w Mafii· 
nlzacyi. 

Nastąpiła króffi<a dyskusyai ina.dl proJQ.
tem 6b) projektu Zarządu. W d.yskusyi z.a

bier.a·H glos dh. dh. Jagodziński z T0111.bla~ 
Nowak z Laar i inni. 

§ 6b. projektu przyJeto z m.alą zm~ 
w brnmielniu następująoem: · 

b) Druho,wie, którzy przekroczyli 45 
i~ok życia, a ch<Ą do „Zjednoczenia za'.w. 
'POL" wstąpić JaJ.ko cz.lonko:Wie, plac;it 
przy wstępie 5 mr. Wstępującemu wuJ
no wpisowe ['\ozlożyć Ina raty i to na 5 
miesiecy. Wyjątek staJOO!Wią miejscg:>
wości, gdzie ruie bylo sposobno'ści zapi
sw1 ia sie na czl-011.ka. 

~ 6c uc:1walcm<> po ożywi-O'nei dysku
syi z wyjątkiem zastrzeżenia o ulomnośd. 
'które skreślono pozostaiwiając .ostateczne 
zredagowanie owego pa.iragrafa zairządo
wi i wy<lzia~mvi Rady Nadzorczej, 

W paragrafi.e 6d. uchwalono zmianę, 
by członkowie niezdolni do· pracy pl.aciłi 
tygiochn.ito.wo 10 fen. skladki. 

Przewodniczący odczyta$ ter.az tele
gram od pierwszego przewOOilicząc~o 
Rady Nadzof\cZej dh.:a Andrxeja So.loclla 2: 

Neumiihl, który <lla nieprz.ewW,ziainych <>· 
koliczności przybyć nie mógł. 

Po zalatwieniu najw.ariruejszego parai-
grafu 6-tego przystąpioioo do zalatwienia 
innych paragrafów rozPoczy.nają,c odi pier
wszego, który przyjęto w brzmieniu na~te
pującem: 

§ l. Pod nazwą „Zjednoczenie znr-0-
d-owe polskie" zawiąz · to się stowarz}\~
szenie ·górników,, hutn ików, rzemieślnl
•k&\v i innych praoo\\1ników w Niem
~zech, którego siedzibą jest m~asto• ~ 
chum. 

W § 3-cim skreślon<> ostatni ustęp potf 
.literą f. rozpoczynający si-e od słów: : ,.Z 
u rząd.zeń „Zj. z. ·P." IJ11Q'Że ty,lłro„„ · 

Zagajając 

posiedzenie popołudniowe 
doniósł prze\rndniczący, że przybył je
szcze delegat o<i Ji.a.mburgai. 

Przystąpiono teraz wśr6dJ bardzo po 
·ważnego nastroju zgoomadzonych do' dy
skusyi nadJ paragrafem 9-tym tyczącym 
sie dobrowolnego wsparcia <l1a: czlanków 
z kasy „ZL z. p." na wypadek choroby 
trwającei ponad dni 14. 

Wedlug ''~niosku Zarządu , ci co' płacą 
15 fel.n. tygodniowej składki, nic o
trzymają wsparcia chorych, !.:cz ied1,1ic 



eł~ którzy pfatą 25 fe.n. i 30 fen. tyio<lnlu
WQ. 

Wniosek DO"\\'.YŻSZY oraz .przedstawio
uy przez za.rząd pro'jekt pa~rafu 9-teiQ 
p.rzyjęto łniemal Jedn~ie z malemi 
Emianami. 

§§ 13 III, 17b., 20a., 20b. przyję1lo we
dłw ,, . , Jektu Zarządu. 

~ 24, ustęp drugi, przyjęto w 
brzmieniu następującem: 

l(ażda miejscowość licząca przynaj
mniej 50 członków, wysyła jednego de
Jeeata na walne zebranie, miejscowości 
łicz~ce ponad 400 członków wysyła~ _z 
*legatów. Miejscowości, liczące mniej 
Jak 50 członków winny się połączyć. 

Uchwalooo, by gaizeta orgainizacyi 
„Ztednoczenie" wychodziła co 14 dni rw 
dotychcz.aso'Wym fomiacie. 

Z powodu spóźinionej pory z1alatwiwszy 
i~ spnawy najważniejsze, postanowiono 
n.a wniOlsek 1nagly dh.-a Bartkowi.alka roz
atrzygnąć najpierw spraiwę palącą: 
czy górnicy Polacy mają brać udział w 
zbliżających się wyborach do wydziałów 
robotniczych lub nie. 

Po ożyiwionej dysh.us/i, w której za
bierali glos dh. dh. Sosif1ski, Różeński, 
Bartkowiak i Pietrzaki, i w której wyka
~ywaaro~ ze wedlfug nowego kopalniainego 
porządku roboczego· wy~ialy roblotnicze 
inie mają absolutnie znaczen.iia dla ·robo1mi
ków, że cLo gllQ!SOwa1nia w wielu miejsca>eh 
1:apisano tylko Zamistreików z zesz1łego 
bezrobocia, postaimowiono 

by górnicy Polacy w wyborach do 
wydziałów robotniczych przy obecnie Ist
niejących w tej sprawie przepisach udziału 
nie brali. 

Przepisy na bezrobocie, !których pro
jekt przedłożył Zaruid, przyjęta bez zmfa-
11y, jako też z nie7.1naiczną zmianą przepisy 
pod tyiu1em „W spaircie na1 potlróż za pra
cą/'. 

PrzewiodJniczący oznajmił, że pp, Brei- · 
scy zrzek.fi się przed kilku tygodniami u
rzedtu czl·onków bJU10rowych Rady Na<l:
r;orczej, uchwa:lonl() więc § 16 ustaw skre
ślić. 

Resztę mniej ważny.eh spra1w niezała
twionych uchw.alono oddraić pod rozstrz.y
gmięcie Zarządowi i WyidziaJO!Wi Rady 
Naidz.orczei. 

Na tern zakończono ro'z;prawy, które 
1)rzeW1o<lniczący o godzinie 8..-!lnej wieczo
rem zamknął hast em „Szczęść Bo.że!" 

PoJaey na obezylme. 
Zjaul Kół śpiewackich z Westfalii i Nad

renii 
odby1 się ubiegłej niedzieli w Winte·rswyk 
w łfolandyi na sali domu obyW~elskieg<>. 

W z.jeMzie brało udział tyllro 16 kół 
(w Westfalii i Natdrenii istnieje przeszło 40 
kól śpiewackich), reszta wytlomaiczytla się 

Panna do lowarz,slywa: 
P1>wieść Ksawere20 de Montepłn. 

C z ę ś ć d r u i a. 
(9 ) 

(Ciąg dalszy). 

Prawie do samej jedenastej„. Po
stanowili nocą udac się diO Bairon i poje
chali pdrnimo gro.żącej burzy, 

Doktór Gilbert za;myślil się, milczał 
przez parę sekund, poczem zapyital z:now:u: 

- A czy ten WÓZ;, o którym pani mó
wiłaś, był lekki? 

- Taik panie„ sząraban ze skórronemi 
firankami... 

- A czy przypadkiem nie spojrzałaś pani 
na tabHczkę wozu, i n:e odczytałaś na tej ta
bliczce nazwiska właściciela? 

- Nie panie. 
- A więc to, czegom slę dowied7';at, nie 

na wiele mi się przyda! - rzekł Gilbert z gnie
wem. - Ci dwaj ludzie są to napewno zbrodnia
rze, nie ulega to wątpt:wości; pozostawili po 
sobie ślady zbyt wyraźne, ale skąd przybyli? 
co się z niemi stało? W tem leży zagadka! 
Czy pokazali prawdziwe swoje twarze? Czy 
mieli zwykłe suknie na sob:e? Czy przeci
wnie byli przebrani? Jak się o tem wszystkiem 
dowiedzieć? 

Chociaż doktór mów:t bardzo cichym flłO· 
sem, oberżystka usłyszała ostatnie jego słowa. 

- Przebrani? - powtórzyła. - Nie WY· 
zlądali na przebranych.„ W każdym razie 
choćby byli przebrani, nie przeszkodziłoby mf 
to poznać Ech. 

- Poznałabyś ich pani? 
- O! z pewnością ... 
Oczy doktora zabłysły i rzekł żywo. 
- Bardzo być może, moja kochana pant, że 

znajdę sposób przyprowadzić tu jednego lub 
drug'iego z tych ludzi, których pooejrzewam, 
- obydwóch może. - Przyjrzysz się pani ich 
twarzom posta.iwie, p<>S1uchasz ich gfosu. -
Jeżeli po

1

znasz w nich swoich klientów z prze
szłe20 mies:ąca, pftnować będziesz siebie tak, 

spótni$ą i niekorzystną dła kól ~ 
b. . 

Uczestnicy ZJaaxlu udałi sic krótko 
przed iO(ilz. 10-tą .przed pol. w 
z dworca -w Winterswyk nai miejsc 
~u. 

Po Mszy św., której kola -wysluchaly 
w miejsoowym kościele katolicl<:im odśpie
wawszy przy końcu trzy zwrotki pieśni 
„Ktd się w Qpi~", odbyl się wispómy ~ 
biad, podc11as którego wyglosifo kilka ro
daków przemówienia zastósowane do oko. 
liczności. 

Nastętmie odbyły się popisy, w któ
rych brały udzial i otrzyrna~y naJgrOOy pd
dzielonieJ ,na d'Wie klasy następujące lrola 
śpiew.u (w n.arwias.aich poda~emy nngrodę, 

.którą odnośrue kolo otrzytma1Voi): Klasa I. 
Polsko ikat. kolo śpiewu z Gelsenlkirchen 
(pierwszą mgr.); „Pioleik" z Reckl.-Sii<l 
(drugą nagrodę i pierwszą honorową); 
",ttarnronia" z Wattenscheid (trzecią na
grodę i drugą honorową); „Moniusz!lro" z 
HiiUen (czw~rtą nagrodę); „Różai leśna" z 
Hochlarmark (piątą \nagrodę); „JedJrl{)ść" z 
Hambom (szóstą nagrodę); „GwialZlda J.e.. 
doości" z Gelsenk.-Bismarck (siódmą, na
grodę); „Gwiazida Jedno·ści" z Osterfel<l 
(ósmą nagr.). 

Klasa Il.: I(olo śpiewu „Jedność" z 
Bmckhaiusen (pierwszą nagrodę i drugą 
honorową); „ttarfa" z Wa1nme (drugą na·
grodę i pierwszą honorow.ą); „Mkkie
wicz" z Obe·rhausen (trzecią nagr10ldę); 
uECh()t maji()IW,e" Z. Baiukau (·czwartą .nag·ro
dę); 1,,Halka" z Oastrop (ipiątą nagrodę); 
„Lutnia" z Rohltnghausen (szóstą nagro
dę); „Wanda" Zi Disteb (siódmą nagrod~); 
„Lira" z Oberhausen (ósmą nagrodę). 

Wlaiśdwia uroczystość zaikończyla się 
'°' godz. 7 wiecz. oopmwaidzeniem na d'WlO.., 
rzec kilku z ·dalszy.dh stroni przybyły.eh kół 
które krótko po godz„ 8-mej rozJechąty się 
do dolmów. Wiellka część uczestników J>Ol
rwrócifa jednakowoż nai salę, gdzie bawio
no się ocho1czo dlo raJna. 

Oświadezen: e deput!eyi pol
skiej w Petersburgu, 

o którem kilkakrotnie już wspomn1ellśmy, po
wtarzamy dziś za pismami warszawskiemJ. 

Z powodu ogłoszenia stanu wojennea:o w 
1(r6lestwie, oraz zajęcia przez rząd stanowiska, 
wręcz przeciwnego dążeniom i potrzebom na
rodu polskiego, delea:acya, Jak donosi „Kuryer 
Warszawski", uznała za bezcelowe bezpośre
dnie zwracanie się do rządu i ograniczyła się 
ogłoszeniem deklaracył, która brzmi: 

„l(rółestwo Polskie pod względem położe· 
a:.a geograficznego, ludności i warunków życia 
kulturalnego, ekonomicznego 1 prawnego w 
przeszłości, stanowi osobną całość w składzie 
państwa rosyjskie1ro. - Niedawno korzystało 
ono z autonomii, której resztki w części znles:o
no w oczach żyjącego pokolenia, i jeszcze obe
cnie korzysta z niektórych odrębnych instytu
cyj. System rządowy, zawsze usiłując niwe
czyć właściwości kraju, podkopał zaufanie spo
łeczeństwa, chociat sam nie był w możności za
łatwić spraw, wywołanych przez życie, i do· 

aby Jm nie była zaskoczoną nieoczeldwanie 
dam pani znać na dzień przed tem. 

- Bądź pan spokojny, panie doktorze. -
Okiem nie mrugnę... Potrafię dobrze ich obej
rzeć tak, żeby się nie spostrzegli. - Byłaby to 
wyborna rzecz, żeby się tak udało schwyfllć 
tych dwóch łotrów. 

- ·Będziemy próbowali, kochana panl, i być 
może, powiedx:e się nam! 

Powóz z Morioutaine, idący oo Survłliers, 
stanął przed drzw:.Jami oberży ood „Białym ko-
niem". . 

Doktór Gilbert zajął w nim miejsce, aby S:.ę 
udać do Paryża. 

Bardzo był zakłopotany. 
Znalezione wskazówki do tej chwili n!e do

prowadzały do żadnei:co pozytywnego rezulta
tu. 

Jeżeli osobistość rzekomych handlarzy zbo 
ta nie użykrywała w soble osobo'.stoścl filipa i 
jego łokaja, gdzie szukać prawdziwego śladu? 

Myślał oo także, o cofnięciu się aż do punk· 
tu wyjścia, - to Jest do poszukiwania, zkąd wy 
szło oskarżenie. 

Wszedłszy do swe20 mieszkania w hotelu 
w Paryzu przystąpił do spisania protokółu ze 
wszystkich kroków uczynionych w Pontarme 
i w Chapelle-en-Serval, i postanowił rozpocząć 
wkrótce w innym kierunku nowe śledztwo. 

XXIII. 
Przez czas czterdziestu ośmiu godzin baro· 

nowa de Garennes i jej lektorka zajęte były 
bardzo na ulicy Madame przygotowan'.em do 
wyjazdu na wieś. · 

Pomimo 2orącej chęci Raula i Oabryeli soo 
tkania się sam na sam, choćby tylko na jedną 
chwile, oboje nie byli w stan:e tak się urządzić. 
ażeby najdroższe to pragnienie ich serc dopro-
wadzić do skutku. . 

Spotkali się tylko przy stole, a obecność 
FHipa .i Jego matki zmuszała ich do mówienia 
do siebie obojętnie. . 

Gabry~la stawała się z każdym dniem smu 
tn!eisza. 

Raul widział zwiększający s:e smutek mło
de~o dziewczęcia i bolało to 2:0 bardzo. 

- l(iedyż nakoniec będę w zupełności wol
nym 1 zrehabilitowanym? - zapytał s'.ebie z ~o 
rączkową niecierpliwością, naglił f ilłpa, aby 
jak mt)prędzej kończył ów memoryał usprawle· 
dliw iaiący. 

~ fm łG obecttep wuenta. Z oeta
wJHJe• się koastytlllcyjaezo aa1Wlestu, wzroiła 
Jliecll~ 4o 9ystema nsyfłkacyjaegQ; •naocalla 
się przekonanie, że o a.łetykalooścł osoby ale 
.ot.a •ri~ bez ntetyłcabaoścJ narodu. 

„Stosowanie manUestu z dala 3ł patdzlcr· 
aika wymaza Jedoomyślnel pracy rzada ze SDO· 
łeczeństwa, o czem myśleć nie można pny ht
allłlcY• systemie zarządu krajem. Władze 
miejscowe, które Die wyszły z łona spolecz.eii
IKwa, obce )e2o duchowi i pozbawJooe ~o 
współdziałania, nie są zdolne do pracy owoc
oeJ. Z tej przyczyny wszystkie warstwy !;PO• 
leczeóstwa polsklesto uznaią niezbędność auto
nomH. Wszystkie .stronnictwa umieściły w pro
EJ'amach swoich autonomie 1'rólestwa Polskiego 
z Sejmem w Warszawie, z udziałem 1>rzedsta
wicłeU kraju w Dumie państwowej. W ostatnim 
czasie opinia publiczna oświadczyła się za po
wierzeniem Of"2anizacyi wewnętrznej kraju 
z2romadzeniu przedstawicieli, wybranycb na 
zasadzie powszechnea:o, równea:o, bezwśre
dnłego, tajnego &losowania. 

.,Zniesienie w dtodze admlnłstracyjneJ oaj
wyższ~o man!festu, który narodowi polskiemu 
uwał droitl prawne do osłąitliecia praw na
rodowych, osłabia u ludności wiarę w trwałość 
,prawne20 porządku. Dele2acya oświadcza sta
nowczo, że motywy, przytoczone w komunJka
cłe rządowym, są bezpodstawne. Autonomia 
nie sprzeciwia się jedności państwowej. Społe
czeństwo polskie jest dalekie od myśli usuwania 
elę od o~ólno-państwowego życia, ooo nie mO'le 
zrzekać się naturalnego prawa udziału w obra- I 
dach nad sprawami ogólnemi, 

Ani Jeden objaw 02ólno-narodow~o życla 
w l(rółestwle Polskłem nie świadczy o dążeniu 
do oderwania się. Wszystkie stronnlctwa o
świadczyły, że stoją na (lruncie jedności pań
stwowej. W l(rólastwie Połsktem niema naJ
mniejszycb oznak powstania zbroine20. Wystę
vowaniem ze sztandaram~ polskimi i hymnami 
narodoweml naród chciał li tylko stwierdzić 
polski charakter kraiu w przectwleństwie do 
kosmopolityzmu niektórych żywiołów z jednej 
strony, a w przeclwleństwI.e do dążenia władz 
do wynarodowienia krału z drugłef strony. 
Wypadki gwałtów nie wyróżniaia l(rółestwa 
Polskiego od innych części państwa". 

W końcu delegacya <>śwtad<:za, że oor
ma1ny bie2: życła w l(rólestwle Polskiem Jest 
możliwy tylko przy ustroju autonomicznym. 
Aby wyjść z obecne~o trudne20 położenia, 11ie
zbędne jest przywrócenie przyznanych przez 
manifest konstytucyjny prBw. znleslenie wszy
stkich zarządzeń wyjątkowych, wprowadzenie 
Języka polskiego do szkół, sądów i admłnistra
cyl mie}scowei. oraz oddanie Polakom cywil"łe-

, a:o zarządu krajem. 
ES!!!!& 

Jiclłie 1t.wde. 
~ ~ łteł!e&it1m W~i ł 

Sopot. Burmistrz odr. Wurmb, który dopie-
1ro 1. paź,dziernika rb. dla choroby z urzędu u
stąpil, w sobotę rano, jak -donoszą z Wtiesba
den nagle umarl. 

Z Chojnickiego. Pan Wolszlegier w Col
-dankach sprzedail swói folwark Melanowo obej 
mujący okolo 1000 mórg, Bamko"W!i Parceiacyj
nemu w Poznaniu. 

. Ch~ł~ża. Dobra :Ellosenhof ( ?), należące do 
pos1edzic1ela p. Rilbnera przesz.ly za 195 OOO 
marek na wlaisność komisY!i kolonizacyjnej. 

WąbrzeźnDlll9na stróża noonego Jeschke
go udala się ~Y w nieobecności swego mi;
ża pożegnawszy się wprzód z dziećmi, do po
bliskiego bagna j uoopila Silę. Popadla ona w 
mela·ncholię z tego powodu, że już od dluższego 
czasu cierpia.ta, mianowicie obaiwfiala ~ę zanie
widzenia, a nie chdala być ciężaorem swemu 
mętow~. 

f'ilłp odp0w1edziat: 
- Koćhany kuzynie, ·nikt w świecie nie ro

zumie lepiej odemn:e twesro pośpiechu, lecz za
nim udamy się do sądu dla przyśpieszenia, jete-
11 to możltwe, terminu sprawy, chciałbym u:. 
zbroić się we wszelkie możliwe wiadomości, 
zobaczyć doktora Gilberta i cofnąć do źrodła 
05karżających denun..:yacyi, chciałbym mieć 
pod ręką świadków, którzybv m4Jgłi'!l-dowieść, 
że padleś 01filarą potwarzy i znajdę 1i'ch„ Osta
t-ecznle jestś wolny, sytuacya więc twoja jest 
zoośoą... Cóż to szkodzi zaczekać Jeszcze klika 
dni Więcej. 

Lotr chciał zyskać na czas:e, aby być w 
m-0żności doprowadzenia do skutku planu obmy 
ślanego z szatańską prawdziwie zreczaością, ia 
ki układał w umyśle. 

W przeddzień wyjazdu baronowej napisał 
parę słów do Raula„ że z wielkim je~o żalem nie 
będzie m62t z n:m wi-dzleć się popołudniu. 

Pani de Garennes wyjść miała po jakieś 
sprawunki. 

Przez chwilę pan de Challins miał nadzieję 
znaleźć się sam na sam z Gabryelą, lecz baro
nowa prosiła swej panny d-0 towarzystwa, aby 
je) towarzyszyła. 

A zatem spotkać się będą mogli dop:ero 
podczas obiadu. 

Raul postanowił dla zapełnienia tej połowy 
dnia odwiedzić doktora Gilberta. 

Pożegnawszy się z matką i kuzynem, po 
rozmowre o której wiedzą czytelni<:Y. filip PO· 
wrócił do siebie na ulfcę Assas. 

Julian Vendame oczekiwał go. 
filip nie powiedział d<>tychczas nic JuCa• 

nowi o wyi:mszczeniu z więzienia pana de Chat„ 
lins. Nic mu również n!e mówił o sprawie suk· 
cesyi. 

l(amerdyner myślał sobie: 
- Jeżeli mój pan nic nie mówi, to znaczy, 

że interes źle idzie! Czyżby piękne nasze na
dzieje miały się stać druią edycyą Dzbanka mle 
ka Peretki? 

Perspektywa to wcale mu się nie wydawa· 
ła przyjemną i łatwą do zniesienia. 

Nadzieja posiadania majątku zbrzydziła mu 
rzemk>sło lokaja. 

Instynkta nieograniczonej niepodl~łości 
chwilowo uśpione, zaczęły sie w ntm budzić co 
raz to flWaltownlejsze i 2orętsze. 

- Do tysiąca dyabłów ! mówił. Gdyby to 

z Włtl. Ir ·~· 
Uikle. Oaz.ety niemieckie donosz~ 8t . 

kuratory-a w Pile za~zila aresztowafiio . 
ścicieła; apteki LVtwiński~ ponieważ ci~ • 
Dlm podejrzenie, iż dop11ścil .si~ ob.razy mą. 
statu. Dz.iaJo się to rzekomo przy uroczy · 
„poświęcenia" hotelu „Kaiiser2arten". W 
sion<> ok:rzyk na cześć cesarza, a Litwińst.i ca. 
komo sied1Jial spokoiinje J palil sobie cnar. 
taikże spokojnie i - popelnil w ten sp~ ~
~ maJ~tatu. 

Gniezno. l(s. p-roboszcz Piotrowicz nq-. 
skal od najprzew. k&. Arcypasterza ~odu(f6 
radzcy duchownego. Cale miasto powziello '
wJadomość z jak największ~ radością, ~dyt „. 
Piotrowicz jest bardzo kochamym ~ s.z.au . 
nym dla swej ~orliwej pracy k:aplańskie; i ołitJ. 
watelskiej. 

Gniezno. Kon1Lsya kolonizacyjna nabyta łlł 
n:emca pana Zuthera folwark Winia.ry 300 mórz 
tuż pod miastem. Komisya usadzifa się na ~ 
wiat gnieźnieński ii wykupuje naokól mia~ ft 
siadlości. 

Sroda. Smutny obraz zaprzaństwa •ar 1 
wea:o dają nam wybory w Srodue. Z iedaej 
strony dużo poświęcenta li. gorliwości obyw tel 
sk.iej a z drugiej obojetność li wprost rori<Ja 
sprawy narodowej. W III klasie Polacy nry. 
ciężyli 51 glosami wieksz.ośd, choć kJ,·lku fl'aa. 
ków sie nie stawJo, pomiędzy nimi bla.chwen 
Sylwester Palczewski. W klasie li Polacy 
przepadLr przez siwą opieszalość i to jed!nYll 
glosem. Polaków bylo uprawffi.onych do 2&
~owania 28, a żydów i Niemców 29. N'i~tęff 
z Polaków gllosowali na wroga radzca Trrnkit· 
wicz i Walenty Neumann, a cechmistrz rzeź1i
cki Ksa.wery Lepomwskłi umyśl·riie wyjeciaJ, 
jak donoszą „Oręd.", z namowy jakieg~ Po
laka i od wylJorów się usunql. W I klasie P1-
lacy wcale kandy;data nie postaiwili. 

Podczas gdy nasi w tak wstretny iP08Ół 
sobie postąp•il\i·, za co &eh wzgarda calego iP<ił· 
cz.eńst:wa spotkać powinna, Niemcy i żydz1 z. 
wyjątkiem jedlnego stanęti do urny wyborc.ei. 
Jeden żyd, który już się wypwwadzJ~. przJit· 
chal z Poznania, aby glos swój odidać. Ta il 
postępują ci żydzi, których ~emnti Polacy r1-
szem swym tuczą. 

l(rob;a byla w niedziielę, dnia 19 Lst 
świaidkiem pięknej uroczystości. Tutejsze Ta
·warzystwo Robotników obchodulo bowiiooa w 
dniu tym dziesięcioletni iubileusz istnienia liłwt· 
'7:0. Program tej uroczy.gtości bardzo byl Ut· 
zm~cony. 

l(ościan. „Gazeoie Polskiej" w l(oiciuie 
wytoczono śledztwo w sprawie artykulu dowo· 
dz.ącego, że Polacy nie mają ,obowiązku w~i~
czności względem królów pruskiich. Redaktora 
chciano pociągnąć do odpowiedzialności za ołlra 
zę majestatu, ale jakoś nie daloi się naletyjjo 
s.konistruować aiktu oskarżenia i dla tego iłodt· 
two umorzono. 

Ze Slązka cz7li Starej Pelsld11 
Hakatyzm centrowców na Ślązku. Nlfli 

„serdeczni i życzlilwi przyjac~ele", centrawcy, 
zaczynają pokazywać ·pazurki wilcze. W ie
dzielnym numerze (533) „Schles. Volks Ztf." 
Znajduje się treść wykladu jej redaktora p. Błr· 
knera, wygloszonego na zebraniu centrowców 
w Wrocfa.wtiu o polożeniu polity.cznem na ~
ku. Z wyglloszonego wykladu wynik~ że partya 
centrowa przy przyszlych wyborach zamieria 
poJl\czyć się z konserwatystami - przeciw Pt 
lakom, choćby miala się naraz.ić na utratę włt· 
cej mandatów. 

GUwice. Do mieiskiilch szkól w Gliw1cack 
uczęszcza obecnie ogólem 10 205 dzi~oi,_ to ;est 
8820 dzieci katolickich, 1225 ewangehcklrch, 1_'49 
żydowskich 1i 11 dziec.i innyich . wyznań. . Nie· 
mieckich dzieci jest 5805, polskich 194.6, t młe
szanych czyli mówiiących P-O polsku l po ••
_S!&ESS. $ s 4 S1 i §_ t.!! 

.tylko odemnie zależało, uc:zyniłbym cokolwki· 
bądź, aby iraz skończyć t 

Znajdował się właśnie w iednym z tycia 11 
padów chęci zbuntowania się przeciwko wi&lł
klei władzy, pragnienia wolności, używull, 
kiedy wszedł f llip. 

Młody baron zdawał się być bardzo z..,.. 
ślony, a twarz Jego nie kłamała. 

Wystarał się nie bez wielki~• trudu •Iła 
szkę belladony, którą miał wręczyć matce t 
wkładając ją do szuflady, zkąd jutro miał ił 'ffY 
jąć, niezgrabnie stłukł. 

Cóź teraz uczyni? . 
Co zrobi, ażeby znowu, i to w nledłttlill 

czasie wejść w posiadanie potrzebne] dozy teł 
strzasznej roślinnej trucizny. 11 ~.,..Pt Żaden środek praktyczny nie przyc u. 

mu na myśl, a czas uchodził. . ~ 
Jeden z jego przyjaciół młody człowiek. Jet 

mował stanowisko w centralnej aptece szpłtal· 
neJ, ale po<ł jakim pozorem zażądać od nleCO 

bellado'lbraku trucizny pro}ekt mól przepa41t 
- mówił z wścłekłośclą - a jednak nie moł~ 
nic wymyśleć t • Jtt· 

Przyszła mu wtedy myśl zwierzyć s1ę 
Ua11-0wi Vendame, którego płodna imaglnaCf1 

modaby stać s:ę bardzo użyteczną. teł iłi: 
Byłoby to oddać się na laskę I n • 

SWej!O lokala. '-111U 
Oprócz tego pomimo strasznei?O cyn1;c, 

Fmo doświadczał Jakiegoś niejasnego uczuc~ 
wstydu, oburzał się na s'ebie, na samą mv,. 
czynienia zwierzeń tej natury. Vendame wpr • 
wdzłe był już jego wspólnikiem, ale nie w mor 
derstwie.„ nie•· 

l(amerdyner usunął s!ę z uszanowa c 
zeby przepuścić swego pana i rzekł kłanlai-

się: - Pan baron nie wydaie ml się być zado· 

wotonym. o4· 
- Bo rzeczywiście nie jestem nłm -

rzekł f illo opryskliwie. ad • sobfł· 
_ Czy pan baron pozwoli ml z ac 

iedno pytanie? 
- Mów„. v _„ e „ 
- Czy przypadkiem (l.lhruol• ""'"tUam ' I• 

jest kuzynka pana barona, kładzie kije wkO 
naszei fortuny? 

PDio stanął orzed lokajem. 
- Tak, - odrzekł. 



21'!~ z.JS•. Te QSfat-nie ~ »rawie wszystkle 
'~Poli-kie. 

Zabrze. Na' kopatm „l(rólowej Ludwtiki'' 
·Jlł ~ wschodtU".em zabity zootar w nocy na 
,alok' "órnik Jurytko ze Zabrza-Poromby 

S
w~~le, które się aa.ile ~alily, Nieszczę

ś ttczyZ zalediwie 31 rok żyaia ó pozostawia 
ę z czworiiem malych dzieci. 

Z iu3ela •zielaie P1l1k.i. 
Warszawa. „l(uryer Poranny'" otrzymal 

-z Wiednia wiadomooć, że istotnie rząd niemiecki 
.,ot•w był wysłać woJsko do Królestwa Pol· 
ttJCO, aby tam stłumić rozruchy. Uwi.aidomiic:J
•1 • tem austryacko-wę~lerskł młnlster spraw 
ogranicz.nych hr. Goluchowski zaprotestowal 
1>rzedw podobnym zamyslom, zaznaczając, i;o 
rosrachy w Królestwie to, sprawa wewnętrzna 
_Rosyi. Na wypadek, gdyby Niemcy przekro
.czyć mfaJ'y graniJCę rosyjską i Austrya wyśle 
wtka korpusów do Królestwa Polskiego. Aby 
pak:azać, że to oświadczenie jest stanowcze, 
połecU cesarz Franciszek Józef zmobilizio.wać 
-,v~ystkJe pulki galieyjsk;ie. 

Wiadomość o mobilizacyi pulków galicyj
lók:icb potwierdza także „Gazeta Polska" a po
włairzaią także inne pisma tutejsze. 

_g 

,,:Dom Polski" w Bochum. · 
Otrzymaliśmy z proś~ 9 zemieszcze

llt, oo następuje: 

l(odacy! 

&d · lait wielu najwiękue na obczyźnie 
„_..izacye ~skie inie moi• otrz~~w 
~cu awej siedziby ocfpowiednie~ na 
waee lub "1alne t:1romadze11ie 1okaJ•, • I 
~rzystwa bochum~ie sai ziniewdlone 
. iasr.lllt 1ię po. u.ulka!Cłt ~ i:ebruiami i wit

~i fa'lłlł.l._... •rd tat 1••t• 
z.bo11I>egio, w którym moglibyśmy si~ 9PO'-
tyłtać i wymieniać myśli bez. wz~lędu na 
b, do którer:o naletyuny towarzystwa .. 

· Tak ·da.łea być nie może i nie powinool 

T,rzeha konie:cznie ~bwdowa.ć w Bo
ctnvn „Dom Polski", w. .Jietóryrnby or~ani
Mcye nasze md~ly pomieścić sW10je biura 
-a. tovarzys.twa l,)Obkie odbywać zebr~niai. 
·W tym celu p.olączyli sic podpisani vr ko
mitet, którego zad1a,niem test 11biera1nie sk!l.a 
<łdc celem za:lmpna. łub :wry.budmrania do
rrN dla tOiwarzystw pr~Y QOmOct odpowie
dlieł 5póJki. Wszystkie, dtoćbt najdro
badelne datki bed-. kviWwue w pismadt 
-gttiie2ny'C$ i złożone na. procettt w J,a-_„ 
łut Spólek larobkow:ych•1 -w Po:dn8Ilia a 
łln .ałlwiU ur21eczywistnienia auze&"O Q!a„ ..... 
~,,, Wiemy, 1e my•l, cło którei 

1łlllk0llania &ie zabieramy, jest myśl~ Wa
._, bo gl<»Y, to w. Bochum powi.1nien ata.-
11\łĆ „Dom pOl~kiB od.zywai~ się od<1a.'Wlla 
·.i to ooru riottżniei. Dla te10 ie&te~my pe
:W, te ws-zyscy Polacy na obczytnte a 

· zwłaszcza w Westfailii t Nadrenii pośpiClUi\ 
i.e skfadkami, aby ,,Dom Polski" s~ł ~ 
nair>rędzej. Spodziewam:y się także, iź Jlfr

.st Bracia w Polsce utyc2:1' nam swołeł OQ-
. llOCJ, jak my wspleramYJ ckętnie W&~1~ 

-słlti~ kh ustłowa~ia. 

~oldacy! Wsz~dzie, .gdzie tyM.m spotka 
łi4 Polak: z Polakiem, składajmy ina „Dc.o:i~ 

Pebk:if' w Bochum. W sze·lkie skladki Pl<'.> 

simy ~ełać pod adresem: 

W oJcleck Sosliikł 

• hhum, ut Unter don Lindeaa 1. 15 a. 

Niech pod tym adresem plyną choćby 
'nałskrom.nieJsze <tatki, bo 1dy pr:i1Jdz:ie 
frogg do ~rdiza, to Włłet ziMorą się setki i 
1Jłi~e1 

5z.cz~ść Boże! 

(OMITET BUDOWY „DOMU POL· 

SKIEGO" W BOCłlUM. 
Bochum, w listopaJdzie1905 roku. 

ludwik I(ruszewski, Mich.al Kwiat'kowskł1 
5tanislaw Kunca, W().jt;ie.ch Sosiń~ki, S:~ 

lni9ław. }(u.n.z„ Aut.oni BreiskL 
~ 

Z · ró.:inv-.łi slrott. 
. Her~. Poganiacze kanii, którzy na 
~'1ni „Von der tteidit" w oobotę w licz
bie 36 zastrejkoW1aili w poniedzialeik wsZY'-
sc, zadechalt ' 

' Od Ekspedycyi. 
-~k· Paa I(. O. w Oerthe. O~eta do Pol-
. 1 reiura.rnie dQclb.odzi. 

2a,isa-e mot• inż teraz aa kaUej ~uli 

-„ 1tlansa Polskiego" 
Pr•u•erata wynosi tylke 

5ł łHYSÓW 
a z ednoHenłe• •o domu 14 łeunchv wl4cał. 

Ru4acJ"l Dzlł •ikt ale pewfałen • „,. 
wać bei aazety polskiej, dla teEo pr66lmy ~·
•aków • Złłobycle .,Wiarusowi Polskie••~ aa 
1e-r"4zlefł Ucznych nowych czytełnl.k:ów. 

KWIT DO ZAPISANIA „WIARUSA POL· 
Sl(lf:OO" NA GRUDZIE1' ZNAJDUJE Sił! NA 
CZWARTEJ STRONIE. 

Wesoły kącik. 
Naturalnie. 

- J akta, Wlęc ipan śmial mi sprzedać ma
s.to margaryno:we, i.a.ko śmietankowe centryfu
~alne? 

- Ależ, szanowna pani, przecież chyba dy
rektor fabryki, z. której maslo to pochodz:i, czlo
wiek z unłwersyteckiern wyksz.takeniern, lep
•SZe maslo produkować może, niż jakaś tam glu
pia krowa. 

Jeszcze lepiej. 
- A, wLnszuję panu, parui1e Dą,,browskd, pań

ska żona powiila wczoraj bliźnięta. 
- Dalby pan, u licha,1 spokój z takiem ży

czeniem. To przecież u mego 'brata Antooie~'O, 
a nie u mni,e. 

- A to tern bar,dzlei wiinszuję panu. 
Z miitolo2M. 

- Dlaczego minerwa jest bog~ni.ą mądro· 
ści? 

- To bardzo naturalne, byla bowiem Je
dyną boginią, która za mąż nie wysz.fa.. 

Postęp. 
- Co to wszystko, \vynaidują za maszyny I 

Wczoraj wiiidz.ialem taką, co to po jednej stro
nie wsuwa się rolę papieru, a po drugiej wy
chodzą gotowe torebki. 

- To jeszcz.e nic! Ja wjdiziia.tern taką, co 
się to po Jednej stronie wsypuje ,s.J:ód, a po dru
~iej wychodzą „urżnięci" chfopcy ! 

Bezwiedna samokrytyka. 
P. L. po. wyśCli·u na Wezuwiusz., p·isze do 

żony: 
„Wyjechałem tu na ośle. Tak jak u nas 

·doróżka, tak tu osly są numerowane. Ja mia
lem numer 252." 

Przegalopował. 
A.: Pc<l'oibno choriowaleś na oczy i podda

Ieś się operacyi? 
B.: A tak, i pomyśl sob~e, jaka to byla ope

racya I 'v\'yjęto ml' zupe.Jnie oboje ócz! 
A.: Co pledesz? To niemożliwe! . 
B.: Jakto niemożliwe? Sam ie przeare na 

w1asne oczy w1dzialem, jak leżaly na srole ope 
racyjnym~ 

„Troskliwy" mąż. 
KoJ:o rzeki chodzi z il!leoierpliWościa jakiś 

pan tam i napowrót. . . 
Przechdzą·cy policyant widzi jego zmeater· 

pliwienie i pyta: 
- Czy pan czego szuka? 
- A tak - odrzekl zapytany - żona wpa 

dla m eto wody i znikla we wodzi1e i do~ąd iei 
ni:e wLdzę; boję się, by się jej oo zlego nie sta-
lo! 

- A dawno wpadła do. wooy? 
- Będzie dobra godzina - odpad wielce 

zakłopotany mąż. 
Prasa. 

A.: Czy pan sa,dzi1sz, że prasa! c~li dzienni 
karstwo· rzeczy,wiśe1ie jest mocarsitiW1ern? . 

B.: Bez wątpienia l Zważ pan, oglos1lem 
w s:(a:zetach, że poszukuję żony, i ~net otrz.y
malem żonę ze - 100,000 markami. 

Bottrop. 
Na niedizielę, d111iai 3 gmdnli.a po pot. o 

godz„ 4 odbędzie się zebrainie Tow. św. 
Jacka Ilia! saH p. Kierschbau1ma '\V1 Bo1tropie. 
Za1ra2. po z,ebramiu o godz. 5,;h rozpocznie 
się z.abaiwa pot~cwna z teatrem p. t. '!Id:a 
hra:bina z Toge1nbrurga" i in:ne fraszki 1 fi
gle. Uprasza się szan.. cztłonk?w, ·?Y ~ie 
jak n~jliczniej zebraili, gd:yż będzie ,naJ?rzód 
płacenie mies. skf adek i prz:yjnrowarrue n~
wych czlctnków i inne sprawy tycząc: St~ 
Ti0w. Goście mile widziani. Dziatki 
szikól1ne niżej lat 14 .przystępu nie mają. 
(2) Zarząd. 

-~-„-· ... ---· 
~~-~P!t~~~iHtH~Ht~~-~~ 

Tow. gimn. „Sokół" w Kirchlinde 
za.syfa 

JANOWI CIESLIKOWI 
oraz jego doz,gonnej towarzysz·ce życia. 

AGNIESZCE KACZMAREK 
w dniu ich ślubu 28 list<Jipadiai 1najserdecz,
niejsze ży,cz.enia, oraz wszelkiej pomyśl
ności. Niech wami rządzi praca ł cnota 
Prnca tdlo szczęścia otwiera wroła. G~y 
miną gorzkie życia koleje i cnota w chac1.e 
wam z.aiaś·rnieje. Chowajcie święcie 0~
ców zwyczaje, strój narodowy język ?J
czysty i żY2lną glebę co wam chleb daJ~· 
I wia:rę świętą na czas wieczysty: ~~rzez
cie języka• i strzieżcie wiary. I <l'ziect uc~
cie polskich p.aderzy. A mo:że wreszcie 
ikres będ1zie kary. I woLność z.f,Qtta Polsce 
uderzy. Tego życzy i w;ykr.z:ykuje po trzy 
ik:roi'.;. c:rotem! 

'"'·Gniazdo ,,Sokóf' w Kirchlinde. 

IHtiUW~ł~Hlim~~~a~~ 

Tow. św. Staalsława K. w Reckllqi.-Siid 
donosi szan. {;Zronkom, t.i miesięczne ze
bra.nie odbędzie si~ w niedziek:, dnia a 
irudaia na- sali p. &hramma: 
(1) Zarz~d. 

WIELKI Wlł'.C POl.Sl(I W IDLDESHEIMJE 
odb(d1ic ~ we wtorek, dnia 28 listopada "Wie
crorem o godz. 8 w lokilu o. Warhter (Rei.cbs
kanzler ). Na porzadku dziennym: 1) Polożeaie 
polskich rob0tnik6w na obczyźnie. 2) Dla cz ... 
,z:o organizujemy się w polskich zWliązkacll za
wodowych. 

Szanowni Rodacy! Jest to pierwszy wiec, 
jaki ~ie w ł1Hdesheimie odbędzie. Spodziewać 
&i~ przeto należy, że Rodacy z. tej sposobności 
skorzystają 1 na W!iec licznie się stawią. Ze 
wszech stron będzie robotnik polski ucisk.a:ny i 
wyzys.kiwany, zatem trzeba nam środków ten 
naszej obro111ie. O l!iczny udzia1 uprasza 

„Zjednoczeole zawodowe polskM''. 

11ece Z)edn. zaw. polskiego, 
w środę dnia 29 listopada: 

W Bruckhausen wieczorem o gpdtz. 8 w lo 
ka.lu p. Brinka. 

W niedzielę, dnia 3 grudnia: 
W Schonnebeck przed pol. 01 godz. 11,;h w 

lokalu p. WiriikeJhiof, Mittelstr. 
W Styrum przed po.lud. o godz. 11~ w lokalu 

p. Wolllberg. 
W Erie po pol. o godz. 4 w 1ok.(l)lu p. Gehb, 

Bismarckstr. 
W Habinghorst pt(} pot. o giodz. 4 w l10ll$.lu 

p. Wessels . 
w Dellwig przed pot o godz. 1 u~ w 1-0-. 

ikalu p. Iiesse. 
W poniedziałek, dnia 4 grudnia: 

W Bottrop przed poł. o godz. 11 ,w lokalu 
pana Kirschbaiuma p,rzy końskiem targowi
sku. 

Na porządlku dziennym: Nowe pra!Wl() 
górnicze, Spra;wy procederowe, spraiwiy 
robotnicze i inne ważne sprawy. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

GOSPODARSTWO MOJE 11 M.ÓRO. 
Ziemia na wszystko urodzajna, budynki 

masyw murowane pod dachówką i papą, i w 
środku s;t1runtu stioią,. Cena kupna 2900 talaróiw 
bez inwentairza. Kośoiól i szkoła w mieiscu. 
Budynki pr:z:y gostyńskiej szosie ~ zarn2 przy 
'koileL Zboże, perki i zimowy zasiiew porostaie 
dla kupującego, O zglo5zeni·a uprasza (19-i) 

Antoni Młękuslak, Borek (Prov. Pos.ea). 

2 ZDOLNE SLUŻACE 
poszukuje do kocioł przy dobrel płacy 

ft. Eaaelllardt 
w Baukau p, tterne, ul. Cramzersfr 23. 

KA TERNBERG! l(A TERNBB~1 

Jl l(łrchstr., ulica l(ościełna, K.lrchstr. 3~. 

sme'Wc polaki 
poleca towary zimowe I inne w na,bv.-111ooym 
wyborze DO tanieli 

ee na ck. 
OBUWIE WSZELKlfOO RODZAJU • 

~odaków z J(aternberg, 5chonnebek, SW.· 
penberi, Alten™en i •okolicy prosz1; o ~T
ci~. \B7) 

Maksymilian Kowalczyk, 
m~tn s:zewskL 

Opłatki na gwiazdkę 
tylko 2 rur . za 100 sztuk, 

. polecam Szanownym Rodakom i Towa
rzystwom, zarazem upraszam o jak naj
rychlejsze zamówienia, aby módz każd~
mu na czi:is dostawić. 

Kslf;gs1•nla. Polska 
Józef Danielak, Wanne, 

ni. Bahnhof!ttr. 8CI a. (177) 

Fr. Kraft, 
fot\),.raf, ffflłD , B11hnhof1tr. 2'7. 

•aprn<iw 

Be1Jtauracył Stember&'a· 
P „l•e:un id~ du w7bunia. dobr;ycli 

TR W ALYCFI obruUw 10 ce1111ch r&e-
iilDJ"ó. (Ua) 

posiadłość '' Borku 
(Poznań) 

i i mórf ogrodu. Budynki masywne, 1'00 k -
rayshlemi warunkami do nabycia. Zgl0S0enie 
,r•yJmuje 
Stefan Marczewski, Langendreor, Blii-cherstr. 7, 

~ w BMku f'r. Marczewskd. (166~ 

BACZNOSC RODACY 
w Hochfeld i Dulsbur", Atrop, frieattts-

heim, Hochhelde i okolicy 
którzy kupują piwo flasz:kowe od: niem
c(Jw austryaków, aiby Rodacy ich pora
dli, gdyż oni powiedzieli, że oni nas zma;r
uują, a więc, aby im pokruzać, iż my iedea 
drugiego potrafimy wspiera:ć, pros~ R,o-. 
daików, aby mój poparli 

INTERES PIW A, 
które mam z pierwszorzędnych bro
warów. !(toby so'bie życzyl, aby piwa 
przywieść do dQtnu, proszę niech nadeśt-e 
wyraźny adres na karcie pocztowej, a fa 
każde~o obsłużę rzetelnie iako Polak Po.• 
laka. Iia.slem n.aszem „Swój oo swetJQln f 

Wojciech Gabryś 
w Scherpenberg, Mnerstr. 1«, ,pdczta 

2 czeladzi krawieckich potrzebai~ od . .18ft:I 
PlQca od sztuki, marynark' lekka 10 mr., •r••t 19 mr., Palctot l_. mr. Stale 1::atrud»iet1i'er 

M. Depa, pJerw1zorzęd•Y z.a.klad .k:rawiedi 
(176) w .Ruhrort-Laar, Kaiterstr. •r. "· 

Langendreer 
Dworzec. 

Modne, dobrze letące paletoty dla. 
panów. 

Serya I.~teraz 13,50 mr. zwykła. 
cooa. do 23 mr„ 

Serya II. teraz 16, 19,50 1u.rek, 
zwykła. cena do 28 ar. 

Dopóki zapas starezy. 
Ubrania dla panów 

po 9, 12.5 1•, 15, 17.50, 19.50 m. 

Ubrania dia chł•)p e6P1 
po 2.25, 2. 7 5, 3.~5, 3.30, 3.95 mr„ 

Spodnie dla chłopców 
po 45, 65, 85, 95, 14:5 fen. 

Płagzcze dla chłopców 
wielkości 1-6 2,90 mr. 

Paletoty dla chłopców z podszewki\ 
wielkość 1-G 3,90 mr. 

Obuwie, 
we wielkim wyborze po bezkonkuren

cyjnie tanich cenach. (as 

Henn. Klein, 
Lanłe'endreer, 

Kaiserstr. 201, obok poczty. · 

Postbestellungs· For ular, 
łeb bestelle htermit OOi dem ł(ai:$erl&.. 

chen Postamt ein Exemplar der Zet 
,,Wiarus .Polski" aus Bochum (Zdttllllgs

,reisliste 128) fiir Dezeanber 1905 ua,4 iak

le an Abonncment und Bestellield ,64 Mkj 

mł~e 0,64 Mk. erhalte1t zu ha,ben, be-

sch~ i ~R 
• • ~ „ „ • • 4. . . . . . 1-!>0 ••• 

Knlte rAc I es P•8'Hlt • • • • 
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chce dobrze letące ~otowe ubrania i f'a

lctoty w razie potrzeby kupić, niech naj. 

pierw z:wata na towary, wyłożone w ok

nach wystawnych Jakóba Rethschilda w 

Bntckhausen, ul. Albrechtstr. 31 i w Rullr. 

ort, ni. Konigstr. &. 

tak, ii mą koufekcyę ledwie odróżnić moż
na od rarderoby robionej podłtti miary. 
Me ceny są dla łeKO bezkonkurencyjnie ta
nie, że koszta utrzymania interesu są bar
dzo niskie, I komorneeo płacić aJe pettze
buję, dalej z powodu masowego zakupna 
dla mych składów. Każdy odbiorca zosta
nie fachowo i ściśle rzetelnie obsłużony. 

Rzeczy nie noszone jeszcze chętnie zamie· 
lłiam. (IGI) 

W &Ulldc gotowe przedmioty, zostaM 

wykonywane wedłuc wlasoreh wskaz'
wek, aby &tósowae byl7 dla każdej iii:ury, 

I I 

1 ·· .Jakóh ··Rotlłsehild, I 1 ąu:~r~rt, ·KOnigstr.. 5.. .. ·.,~~~~~hausen, Albrecbtstr. 31 

-~ł!l6m·~·····~ 
ł · Uwi'adomten.ie ! · ł 
'4 <t4 t~nz aź do~ gwiazdki odbierze k:atdy odbiorcii ł 
41 10„ podarek .-s 1 ł 
4' (i i:;metr6w ·materyi na sukni~ cłom o w~ prą zakup nie •ł > 
~o 20 marek powiwszy. · . ć!ą'J l 
4 S.BOh"nsteiD ł 
1 BahlihOfst!~!~s~, W DE~~~ uli~ Nmj. ł 
~ '"'"W'iclki:;ki;d:materyj na suknie i towar6w bawełn. ł 
Jt Konfekeya!dainska i~męska. Wszystkie meble, leża i t. ł. i t. •· ł •••• ~ ... „~.-

(1 . 

Na kredyt 
Ubrani.a . 

Wpałta S, 5, 8, te mareL. 

n„bte 
w największym wybolfze. Posz~ze 

góltte meble jako to~ 

I 
lóilka, , szafy 

1 OCAiska i te.\. 
Wplata. od 3 mr. począwszy. 

Rbeiniscb Westraliscbe 
Mobelf abrik 

I Bochum, li 
Heru,rstr. 8. Hernerstr. 8. 

Filia (19.•) 

w Wattenscheid I Hochstr. 38. 

P om o cni k golarski 
Polak potrzebny natychmiast. 
Kamyszek w Bruekhausen, 

przy ulicy Albreehtstr, 

Bardzo korzystne kupno. 
Stósowny ido katdego interesu dwnp(ętro· 

wy dom. w którym mieszka -ośm lokatorów, G
raz chlewy i szopa i przytem dwie morii aaj
lepszef ziemi, na które.I są talkże dwa place pod 
blldowlę, sprzedam każdego czasu. ZaUcz·k4 
potrzeba dwa tysiące tafarów, reszta hipoteka 
na dlug:ie lata. Cen.a podllug ug;ody. Zglosze
iłtia. przyjmuje 
lp. Ja nkowskl. Sroda- (Schroda), Nowa P<>-

znańska ulica nr. 3Z8. (118) ----

~~~ mniejszyeh ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;i;;;is;; 

posiadłości wiejskich 
sUd&jf\Oych li~ 

z domów, zabudowań 1ro
spodare111eh, pięknych osro· 
dów ł roił oa 1, 2, 3, do 10 
mórg poleeam w róinyeb 1tro
aa.dh. W. K11. Poznańskiego i P. 

Zachoclnich. 
Kaiiy .mo.ie coś odpowifcl•iego 
~naleae. Bliis„yek objai•ień. eo 
do ceny, wpła1y, hipotek it•. u
d11ielam óh~tnie k&idego •n.su 
ta.k ustnie j_ak tei liiiownie.(15ł) 

Jan Kwiatkowski, 
interca h&nłlowo- kom.lsoWJ' 

HERNE, . Neustra.He 10. 

I Baczność Rodacy w Oberhausen i okolicy! 
• I 

4' W AR S Z T A T S Z EW S K I, • 

pr~dke I akuratnie pe senach undarkowanyok. 

J 
-. i • • • n:tehal Skiba, Oberhausen 
_ulica l\inkelatrasee nr. B9. 

·' 

•• Książki do nabożeństwa Pl• 

ogarnia. każdego widz~c 

jakose i. ·oma10·1aHi8 
~ M '·E -S VLI. ~1 · 
te ·!' i Za. kaidy praedmiot udzielam........ ; . I 
~ ·g,... gwarancyi . ...._ ,... 
1. ~błjrnnie młb~i bez. ~rzvmuso· ~ 
=u . we90 kupna. ·. ~ 

z Meble ogniska łóżka i t. d. ~ 
I 

ina odpłatę. 

i:~._· Jonas co·smann, 
d ~· B E 'R N E .; , . ~ 
17 ·ut v. d. ·Heydtstrasse 17. 

Nt T ł 
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Eodzienne pismo ludowe dla Polaków oa obtz) inte, poświęcone oświacie oraz sprawom narodowym, politycinym i zarobkowym 

Wychodzi codzitwil1 z- wmtklem dnł poświatecznych 
p[.zedplata kwartalna na poczcie i 11 listowych wYflO!lł 
J mr. 50 fen., a z od.lloueaiem do domu 1 mr. 92 fen. 
•• WlarH Polski" mpiuq Jest w cenniku pocztowym 

I lml .. t'. Zl Wlarc I OJCZIZIC' 
Za inseraty 1>laci sie za mieJsce rządka drobBego d~b 
~l•.szenia zamieszczone przed lnseratamł 40 fen. l(ta 
czcsto og/asza, otrzyma ra~al - J&.isty do Wiarua 
Polsltiesco" należy łrankować i podać w nich d „ 

pod znakiem „t. P'lhii~ch" ar. 128. 01 ad.rea piu..-ego. Ręk:o,ww i;lo nie awrua. 

Redakcya, Druhrnia i Ksi.:tgarnia .znajduje się w Bochum, przy ulicy Maltaeaerstrasae. - ~dres: „ Wiarus Polski", Bochum. - Te Ie fon u nr. 1-ł 14:. 

RodzJce polscy! Uczcie dzieci swe 

wlwlć, ezytać I pisać po polsku! Nie Jest 

P1}łaldem, kto potomstwa· swemu zniem

egyf I.I~ pozwoli. 

l(aowanJa niemiecko-rosyjskie przeciw 
Aa5tryi i Polsce wychodzą na jaw. 
tWie1kie wrar.le!niej \Vi świelCie po'lity ... 

.;.ooym wYwołuie og©szony obecnie przez 
~cziniejsz;y idiziermik pioludniowej 
Ameryki „Pensa" (Buelnos Aires) projetkt 
tajnego układu w;yprac-0w:a.nego w roku 
1871 pcmięcUzy Rosyą i Nie!ITLCami. W u
k1adzie chooizi głównie 0 1 pi,aid:zial Austryi 
i· w~pólne zarządzeni.a W10\isk<>We p.rzeciw 

. Polakom. Projekt u1klladu p-01d!pisallly jest 
ze strony niemieckiej przez Bismarcka, 
ze strony rosyjskiej przez Westmanna. 

Bliższei szczegóty są jeszcze nie zna
ne, lecz wyjdą praiwdlQ!po<liolbnie także na 
jaw . Jeżeli UJklad ów obowięzywal, w&vv·
:cz.as wyinikai z iniego1 że sojusz R•o.syi z 
Pr.aincyą zaiw.arty został w; po11ozu.mieniu i 
z.a zgodą Niemiec. Byłby to więc sojusz 
•n.a.der wątpliwej ·dfa, Pmncyi wartości. Qgito 
szenie projektu QWegpr ukladu w chwili 
obeonej, w której Niemcyi nie chcą poiprze6 
Austryi w jej polityce batkańslkiet, piosiada 
· r~nież d1c1ni-0sle ziooc-zenie. 

Kr61 Norwegii Haakon VII złożył już przy. 
sięgę na konstytucyę. 

w se)mie no1rweSlkim oobylia się w po
niedzi.ailek w południe uroczystość zaipny-· 
sl~żeniai 1nowego króla Norwegii. Ludność 
part~ królewską witała owacyjnie. 

. Jak się „opłacają" kolonie niemieckie! 
Organ kamderzai „N!Olrddl. Aflg. Ztg." 

· ogłositai szczególy z eta1u Rzeszy niemie
·ckiej oo rok 1906. Rzą<ll domaigai się w etw
ieie dla! ekspedycyi do południ-Owo-i:zacho
diJiiej Afryiki niemieckiej 103 mil. 142 tys. 
ma:relk 111ai wydatki n.aidzwycZladne, dla 
Afryki wschodniej I 438 OOO m. Oprocento
wanie długów: Rzeszy niemieckiej w r. 
1906 pochłonie 127 miL 555 tys. 500 m. 

Wicher poniedziałkowy spowodował wiel-
kie szkody i nieszczęścia. 

Z wielu miast doooszą o większych i 
m.niejsz}'ICh szkodach w;yrząd.zooych przez 
wichen, który p.ą_in()wał ca~y dzień wczi0·-
rajszy. · 

Na morzu Pól·nocnem zatonęło kilka 
mniejszyich statków„ przyczem .ki~adzie~ 
·.sią.t osób ~nalazło śmierć w falach mlOr
skich. 

.l(ongres ziemstw został zamknięty w PO· 
niedziałek. 

Po pr~mówieniui R,odiczewa. kdngres 
l>Owziął w poniedzia:lek rezolu·cyę, w któ
rej I>Otępiooo ikrvvalWY wYgrom żydów i żą. 
dano rówoości przed prawem dfa wsziy
stkich Ołbywateli. J edlnoglośinie też doma
gał się kongres, by w: szkolla:ch ludowych 
uczono <l'Zieci tylko w języku ojczystym. 

Na1 tern zamknięto obrady. Następny 
ko1J1gres Q<l!będ'zie się w Petersburgu. 

Telegramy~ 
B e r I i n. Syn Henryka Witboja, Sa

muel Izak, który po śmierci ojca objął d-0-
·wództwo nad szczepem hotentotów, pod-

dał się dobrowolnie w Berseba wraz z 
podnaczelnikiem szczepu i 17 drobniejszy
mi przywódzcami. 

M a d r y t. Położenie w Katatonii jest 
poważne, wzburzenie ludności jest wiei. 
kie. Rząd zamierza ogłosić stan oblęże"
nia. 

Li n co I n. (Stany Zjednoczone). Po
ciąg pośpieszny pędzący do Montreal zde
rzył się z pociągiem lokalnym. 15 osób 
poniosło śmierć, 30 jest rannych. 

Kongres 
w Moskwa~ a 

-
ziemstw 

sprawa polska. 
ProdaliśmY\ w zes.ztym .numerze nader 

w!a~ną !{Hai spnaiwy ·polskiej uchwalę 'kon
gresu rosyjskicih miast i ziernst\\11, !który re
prezentuje najwięcej W'J)lywowe kol.a spo.-
!eczeństwai 110<syjskiego. -

Kola· te stanęły więc pooownie zupeł
nie ·otwarcie po stronie spoleczeństwa: pol
skiego P:OPierając dążenie Polski dlo ·samo.., 
·rządu. 

N.a kongresie! przemawiał imieniem 
Polaków; z Królestwa adtwotkat NoW10idW10r 
ski. 

Mówca wyikazyiw:at faitsze Z<IJ\.varte w 
dwóch komunikatach urnędowych. Mówił 
że ,nic nie uczyniono chla zaspOikojeniai le
ga!lnych żądań nar-0du polskiego. Tole
ra.incya rełigijna jest prawem porwszoch„ 
nem IQgólnem; język polski w biuro.wości 
gminnej ograniczony; w szkotach dawany 
w zbyt drobnej mierze. W obu komunika
tach świadomą nieprarwdą. jest przedsta,
wie'nie chęci pozyskaJniai samorządu za dą
żenie dq odenwa'llia się odi p,a·ństwia. W 
Po·Isce nie byto żadnych napadów 'Ilai ro
syan jako rosyao1; w:, pioichodach narodo
wych zijednoczyly stlę wsze1Jkie strolllnic„ 
twa pod ztna;kiem orla bialego, który jest 
herbem Królestwa Polsikieg;o. Wroroiwy 
porz.ą:dek w czasie tych piochodów wywo
lal gniew administrncyi. Ko1munikait mó
wi, że.i P()laicy za:POmnieli doświadlczeń z 
lat d!atW1t1ieiszycih, lecz rząd, Jak widać, prze 
sz.ł-0śd nie zapomniał, stosując te same 
środki, oo w r. 1863. Jednak środlki te sa
me już są. przeżytkiem i spoczyw;ają w wy 
dz;ialach l()lchr-O!ny .policyjnej. W sprawie 
po1Jskiej kOlnieczne obecnie są: 1) Protest 
przed.w teraźniejszej polityce rządu w Kró 
lestwie Połskiem. 2) Zniesienie stanu wo
jennego. 3) Uznanie w zasadzie samorzą
du, mogącego być wp-rowadronym z·araz 
po zwofa)niu zgronnad'.zenia. prawod:aiwcze
go, n.ai razie zaś, 10pr6cz: ogólnych giwaran
cy~, przy·w.rócenie języikai polskiegt>I w s~o 
le i urzędzie. Następny mówca, Bailicki. 
uczynil uwagę, że przyjęcie przez z.jazd 
ziemski tych punktów zapewni poparcie je
go rezołucyi pf!Zez przedstawicieli .Polski. 

Adwokat Ledlnicki mówił jako przed
stawiciel postępowej d!emokracyi i wyświe 
tJal sprawy ogólnetg()I znaiczeniai państwo
wego z pU(Tlktu widzenfi.ai polskiego. 

Wszystkie stronnictwa pol$kie, tak o
berne na zjeździe, j.ak i nioobecne, przy.
jęły w programach swoich samorząd Pdl
ski i jedność polityc~ną z Rosyą. Jest to 
najobieiktywniejszy dowó<l dąwości ~pole
czeństwai polskiego. 

Mówią Jnam, że kraj jest niespokojny; 
ale ruch tet11 mai 4lki sam, jak w RosY'i, cha 
rakter dążności pokojoWi}'ICh. Manifest z 
<lniai 3Q..go października nigdzie nikogo nie 
.zaiwodlolil, gdyż nie uczyniono JJJiC dla 
wprowadzenia go w żyde. Rząd nie ~
rzuca roli saanowl'adczej. Dziś k01111itet mi
nistrów oświadczył, że samorządu nie be
dzie. Będzie czy nie będzie, o tem zdecy
duje naród rosyjski w zgromadzeniu pra
wod'awczem. (łfaczine oklaski). Caly szc 
reg fa1któw dowodzi zbliżeniai się narodu 

piOOsRiego z rosyjskim. Nie biurokraci m
syiscy w Warszawie, bo młodzież porzu
cająca uniwersytet, da.U ddwody poszano
wania praw Polaków, a inne fakty również 
dowodzą, że naród rosyjski dąży do uzna- · 
nia praw rnarodu polskiego. Jesteśmy prze 
konani, że prądy W10lnościowe Rosyi poprą 
nasz samorząd. 

Kartka · z dziejów walki 
ludu polskiego na ob , zyżnie o byt 

narodowy. 
III. 

W takich warunkach nadszedł rok 
1904, w któryrrn kółko śpiewu .1„Lutnia" oh
chodzil0t uroczyście 10~1etnią, ro~nicę ist
nie111ia. Sześć ty.go'dni .przed ową uroczy;
stością, udalo się dwóch członków iarzą<lu 
,:,Lutni" pp. Fr. Kmłowski i Maksym. Krau
·ze do ks. proboszcza Schilttego jako pre
zesai hQlnorowegO' z prośbą, by w dizień ob
cłrodu, który przypadał na niedZlielę, nia
bożeństwo popolu<llniowe odpraiwil pól ga
dziny później i przy tej spos·o bino'ści po
święcić zechciał figu·rę św. Stanislarwa Ko
stki, którą czlooikowie „Lutni" 4 lata temu 
sprawrn. Figura owa: została swego cza
su tylko prywatnie poświęoooai, bo ks. 
prob. twierdził, iż na publiczne i uro'czyste 
})Oświęce\nie potrzebuie pozwnleniai od. bi
~upą. Wymienieni cz.lonkowie za.rządu 
prosili zaraiz;em ks. Schilttego o poświęce
nie ws;tęgi do cho'rągwi. l(s. Schiltte prz.y-

. stal na wsz,ystko ·oiświaidczając, że wstęgi 
'P,OŚWięcić nie może, bo niema na niej ża
djnego obrazu i dlOdlał, by mu parę dni 
przed uwczystością, jeszcze raz rzecz 
przypomniano. Stósując się oo tego udal 
się tydzień przed obchodem p. Fr. Koi
:zllaws.ki do ks. prob. i zasta.l go przed ko
ściolel.11. Na ponowioną prośbę dał j00na
koW10ż ks. Schiltte szorstką, odmo.wę, czy
niąc nam zarzut bezpodstawny, że zacze
piamy „MaenmerferaJn". Dalej powied:ział 
I(:ozl<,>wskiennu ks. Schiltte, że gdyby do
niósł dyrekcyi kopalni o wszystL,em co 
czynią Polacy, to wszystkich Polaków i 
polskie towarzystwo do djabła by wy
gnali. Na pytanie, czy wobec nas tak pOl

stąpi, poiwiedziat ks. Schiitte, że niema dla 
tego ochoty. Po tej ro?Jmowie wszedł do 
kości·olai ks. Schtitte, by odprawić Msizą 
św. Gdy przew,odniczący p. K1(}złowski 
wyszedł z kościofa, spotkal pi. J a\Uai Sie
bierskiego i oporwiedzial mu rozmowę z. 
ks. pmboszczem. P. Siebierski uidlal się 
tedy nai ple'ba1nię i robit księdzu wyrzuty, 
z pow()ldu, iż przyrzeczenia danego przed 
6 tygodniami dotrzymać '11ie chce i grozi 
donosem do ikopralni, przez 'który ojoowtie 
rodzin straciliby chleb i prace. l(s. Schiit
te prZYZ/llail, że groził kOI>alni~, ale dkJid!al, 
że groźby nie wykona. Pan Siebierski na 
to odparł, że jeżeli sumienie kaplańskie 
ks. Schilttemu nai czyn taki p.oizwoli, to nie
~haj go wykona, bowiem Pot.ocy o pracę 
sie nie obawiają. Ks. Schiltte na to: Nein, 
nein, das tue ich nicht", a zresztą oświad
czył, że oo do obchodu Towarz. „Lutni" 
inaczej 1post(łpić nie może., bo łączymy się 
z ludźmi, którz;y się z. ks. ks. katolickich i 
z ,„Maer..inereraijnów" naśmiewają. 

Mości panowie! Przedicwszysukiem 
oświadczam, że my Polacy dotma~y się 
rozszerzenia i zabezpieczenia V.'l()lności 
koalicyjnej dla robotników. I my sądzimy 
że praiwa ktorporacyjne będą bardzo pcYl:yt.e 
czne dla towarzystw zawodowych natu
ralni~ t)l!lko w takim razie, jeśli Po1i~y.a ~ie 
będz1~ moglai ~owladnie rozstrzygać {) 
uadamu tego prawai. Przeciwko samowo
li Po1icyi i w tyrm kiemnku, musimy sta
no'Wlczo zaprotestować. 

W Pozna6skiem, w Prusach Zacho
dn~c~ i na Slązku wYtwo'rzyły si~ w dzie
dzm1e koalicyjnej ,iieznośn.e stosunki. Do-
szlo oo tego, że ·np. W\ Prusach ZadiOOnidt 
chociaż kodeks cywilny zaprowadził zapi
sa•ne romarzystwa, ani jedno tow.arz.ystwo 
polskie. nie jest zapisane, Ponieważ polskim 
towarzystwom robi się zbyt wielkie tru„ 
dności. ' 

Nai Slązku jest jeszcze gorzej. Tam 
poUcya przeszkadzai zakladainiu nawet spó 
lek Ziarobkowych i gospodarczych trudno 
uwierzyć, jak postępuje z pewn~i ' towa
rziystwa:mi. 

Mości panowie! Po'slowie Richthofen ~ 
Kar<lorf mówili tu o robotnikach wiejskidb 
i stanowczo oświadczyli się przeciwko 
przyznaniu tymże robotnikom prawa koa
licyj~ego. Odniós;lem wraż,enie, że d p.a
now~e na ikwestyę rohotników wiejskich 
zapatrują sie · z tegio· samego stanowiska 
jak ich po.przednicy przed 100 }1ub 150 laty 
oceniali kwestyę włościańską. Mam tn 
czasopismo izby rolniczej dla prowincyi 
ślązkie~, w którem jest artykuł zatytula
WJanY: Stan Wilościański przed! 100 laty". 
Odczytam panom 7j 1niego wyjątek z dzicl:-1 
prezyiden~ai Bendorffa., który brzn:i · 

,,Do 1narzędzi nieodzownych w rolni:::
twie należą ludzie i bydlo". 

(Wesolo'ść). 
Dalej po:wiedziano tann, że chł-0p jest 

tyłk-01 z.myslo~ wrażliwym, że na nieg<> 
można ty1ko zmyslowo wplywać i dla te
go nieuniknione są nielktóre - naturaLnie 
cielesne - kary. Chłopi tio nłegcdlziwcy, 
motloch, szelmy'" Tak mówi urzęd;rnik, pra 
wimk, szlachcic, oficer. 

Z rozpraw socyafaych w tej jz,bie od-
1.nióslem wrażenie, że rzeczywiście dziś je
szcze jest wielu ludzi, którzy: wprawdzie 
nie uwaiżają za szelmę chl<lpa, ale za to: r.v
botnika, 

(Śmiech na prawicy.) 
prziynajmniej tych mbotników, którzy nie 
trąbią w trąbę ich stronnictwa. 

Za czasów Fryderykai Wilheltniai II 
mnieman~ żie budzącą się w chł®a.ch s~
mowiedzę trzeba tłumić za p-0mocą środ
ków gwaltow~yc/h. Batożoruo ich szpic
rutą. 

(Olos posla Kardorfa.) 
Nie w Polsce, panie Kardorff, lecz na 

S!ązku, a ·więc w Nie1111 c7.ec h. W Polsce 
tego rotlza.ju kar nie znano. Polskie pra-
wo nie przewidywafo tak <,i ,rntnych kar. 

Pfo.sel Richthofe.ru powie.dział, że jego 
stronnictwo, a spodzie\\'a się i większość 
rządów związkowycłi, oświadczy si~ prze 
ciwko prai\vu kctr.Jicyjnemu -dla robotni
ków wiejskich. Przypuszczam, że P. I(icht 
hofen niema słuszności. Pojęcia stronnictw 
i rządów zmieniają się. Przed bitwą pod 
Jeną istnfal przepis: „Niepowołani pisarze 

!l!l!!'!!!!'!!!!!!!!!!!!'!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!'!!!l'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!'!!!!!!!!!!I! ' - zaznaczam wyraźnie, że jest tu mowa 
o rozporządzeniach policyi wiejskiej w 
Prusach - i doradcy będą karani szpic
rutą". Dziś wprawdzie nie karze się już. 
szpicrutą, ale , , niepowołanych doradz{:Ó\v"~ 
pakuje się do więzienia, .aby uslUląć tych, 
którzy ujmują się za robotnikami. Po bi
twie pod JeJJą znikło owe okrutine rozpo
rządzenie, spodz;ewam się przeto, że i tu 
inne zapanują pajęcia, u rządy zwi4z.ko.wc, 
nie cz.ekając drugiej Jeny, zap~\\'nią r ·bot-

(Ci~" <lalszy nastąpi.} 

Mowa w obron·e Z\\l ią

zkóiv robotniczvch . 
'ł 

na którą powioluje się p. lzln Brejski a L. 

której ustęp, odnoszący się do robotnikó\V 
przytoczyl .naiSz. korespondent p. Topór, 
o.piewata \'i pierwszej części, jak następu
je: 



ttlkćcm ~ także rcbotnilrotn wicłałdJd -
łliez~e prawa. 

Powiedziano w tef Izbie: „Trzeba 
bronić wfościan„. Naturalnie, rrbści pa
lliOWłe, a1e mam stosunki włościaskie, 
przynajmniej w Prusach Zaichodnich, ~ 
dobrze i dla tego mog~ ~ zapeWiilić: 
te ': -~cśdanie nie są przeciwni wolności 
koali-.;y}neJ dla robotniików. Włościanie 
ty-cz~ ro~o'm wiolnoścf koolicyfneJ, 
rJniesienia orxły,ttacyi sJużbdwei, !która dla 
t!Obotnik6w wielskich Jest prawem wyją
tłcowem. 

Mości r>aoowie, wlościanle już dta te
go nie są przectwni zniesieniu ordynacyl 
!ilutborwei, ~ctnieważ ooi wog6le nie mdg~ 
~ niej korzystać. Gdyby Wllościanin z 
sW}l'tlli parobkami lub robotnikami miał 
obchodzić się podlług przepisów or<:llynaicyi 
slwżOOwej, nie utrzymałby ani parobka anł 
robotni-ka. _ Przeważnie też tyFko wielcy 
!W(laśdciele s~ za utrzyma!Iliem ordytp:acyi 
łrłużbowej i · mkaJZU koalicyijnego. -

Polscy wiej~cy wlaściciele są z.dania, 
że i robotnikdm wiejskim musi być przy;
znane pratwo; natomiast inna ,ozęść wiel
kich wtaśdcieli sądzi, że bez ordynacyi 
służbowej i bez ·zakazu koaUcyjn~ nie 
ltJOgliby istnieć. Powied!ziruf to otwarde 
poseł Ridhilt-Ofelnl. 

Dla czego ci panowie idpieraaą się znie-
s.ieRiu ordynacyi słmż.bowej i z.alkar.z.u Jroa
licyjnego? Bo t110gą, sie obchodzić z flQ!

botnikami . potdlu.g przepisówi ordy1nacyi 
służbowej; jeśli im tl0100tnicy, kraj.owi. udie
ktną, mt0gą ich z.a:stą,pić dow<:>:lnie robotnika· 
ml zagranlcrmymL Ale z robotni-kami z.a
granic~nymi obchodzą się niemieocy rwta
ściciefe jesZiere gorzej, niż z chldplarnJ 
przed 100 fatami. 

Tak mówil p. Jan BreJs1d w parla
mencie dniai 30 stycmia: r. 1904. W kilka 
dlni po belin uichw.aliło loofo połskie parła· 
menrtarne ws·zystkimi głooami przeciw gW
-sowi poslai Kulerski.elg'O rewii.wcy~ tej tre-
ści: 

Kolo uchwał.a, 7Je porsel Breiski w 
mowie swej z dnia 30 styiczniai r. 1904 
wypowiedz:ia~ tylko IQ/pinię własną a ruie 
-opinię. kola. 

Posłowie, którzy glosowali za tak o
r;ółną rezolucyą, w.yparli się tern samem 
Qallej treści mdwy pana fanta Brejskiego, 
a więc przedewszystkiem oświadczepia w 
~prawie związków robotników rolnych i 'Y"_ 
-sprawie ordynacyi służbowej. Popełnili 
ci posłowie wielki Mąd i nie naprawią go 
dopótJ'l, dopóki nie postarają się, żeby ~o 
polskie w oSio!łmym wniosku z1aiżąda~o z~1e: 
sienia ordyinaieyi służbowej o czeladzi 1 
przyzna'!lia robotnikQm riO!lnym prawa l~
~zenia się w związiki, celem polepsrerua 
zairobkó w. 

Takiego wniosku żądają wszyscy ro-
ootnlcy polscy od Koła Polskiego z wszet. 
lcą stanowczością. 

Seikcya praiWltlo-'politycznai (IV.) „~tra
:Zy" następujący przesyła nam kottnumkat: 

Z stosunków szkolnyeh 
v Prusach. 

Jednym z środków gennamizaicyjny~h 

Panna do towarzstywa. 
Pnwleść Ksawereze de Montef.lln. 

C z ę ś ć d r u " a. 
(921 

1 Ci ag ~1~ 1 ~z \7 ~ 

- - I to dla tak drobnej rzeczy pan baron 
ma minę z tamtego świata? Ależ do lichat ta 
gąska nie powinna przecie tak ~łele waży~ ~a 
szali naszych Interesów? Jeżeh zanadto c1ęzy 
i pochyla szalę, w takim razie trzeba usunąć 
ten niewygodny ciężar... przecież to tak pro-

ste !.„ hod ił '" 1 fiUp szerokiemi krokami c z Ctą~ e po 
1>ok0Ju. · 1 ,. : M 

Nagle zatrzymał się znowu .•. 
- Vendame - rzekł znajdujemy ste wobec 

•iebezp :eczeństwa. 
- Jakiego niebezpieczeństwa, panie baro

~e? 
- Aby OOiść d<> rezultatu sposobem pro· 

stym i normalnym, postanowiłem ożenić się 1 
Oabryelą. 

- Wyborny sposób! Po zawarciu m_att.eń 
„twa, produkuie się akt urodzenia małej 1 bie
rze się miliony t 

- Srodek ten był dobrym istotnie. 
- A CZYŻ przestał nim być? 
- Tak jest, nie powiódł się. 
Czyżby Gabryela, sądząc się by~ córką 

V endamów. a tem samem mo!ą stostr~. odmó· 
-wiła oddan·a swej ręki baronowi de Garennes? 

- Odmówiła. 
- Naprawdę, trudno uwierzyć .•. 
_ Pomimo to jednak, tak iest. . 
_ A zatem ta głupia dziewczyna miałaby 

'tł.la jakiegoś kaprysu wywrócić tak sprytnie ob
•Yślaoe plany I literalnie odjąć nam chleb od 
ust? Coś podobnego nie może być tolerowa
-.em pau~ baronie t A! do pt.or una prędzei bym 
Ją z~dusłł wrasnemł nbmłt 

-. ~ zarazem prote'sUtntymcyą dzielnicy 
naszej maiących ,na celu jest skwapliwe~
tenie rzqdu do przeobrażania szkól katoli
ckich u nas w symułtanne. · 

A przeclet niema oo do tego dwóch 
icta.ń, te szkota w Prusach stooowtnłe do 
zasady, wyratonej w artykule 2'4 konsty
tucyi pruskief, wł~ być wyma.nfową -
symułtaamą nałomiast tylko w. wyj~tkd
może byt ra.zaich. 

U nas inaczej! Zdarzają się -wlypadki, 
w których wbrew ~li dozoru :szicołnego, 
wbrew zapewnieniom r.eprezentantów rzą. 
du ~le 1kaitolick~ zamieni.a się nagle ńa 
symultanną.. 

Niedawno .zaszedll wypaOOk taki w 
Miale w pdwiecie wieleńskim. 

Istniala: tatm oddaiwna Jedna tylko 
s~ol~ katolkka, dzieci zaś protestanckie 
chodzity do S1llroly w: Wosinie, o kilka ki
lometrów od· Mialy idddalonej. Na wiosnę 
b. r. odbyto się z.ebran~e dozoru szkolnego 
w Mia.lei, nai którem landr.a1: wieleński wry.
stąpil z tqdaniem, by szkole wi Miale p(j· 
większ;yć i utworzyć dlrugą klaisę dla dzie
ci protest<Vnoekich. Dozór szk<:>iln;y, składa
jący się w. większej części Z! Pol.aików, 
przeczwwając, te chodzi o z·amaich .nai cha
rakter katolicki szkoly, l(}J)ierał się z po
czątku żądaniu . landrata.. Dopiero, gdy 
.lam:lrat zag·rozil, że rząd ddibierze: gm~ie 
zap-omogę, zgocfizil się na urządlzenie dru
giej tkla!Sy, zastrzegaj.ąc sobie jedna!kże, że 
dzieci katoliokie nadal uczęszczać będlą je
dy:n,ie do starej s~lroł':Yl katoliokieJ. Lamd„ 
nat naJ to prz;ystal. 

Wbr~ obietnicy landratai z chwitą u
rządzenia drugiej klasy 1w pdc.Zątiku maja 
pozbawi<JVJ101 sz:ko.t-e charakteru kaitolickie'
go, Roozi·ce jak dawniej posylali dzieci dJo 
sta:reJ szkoty 'katoHdldei, niauczydel aiQtfi 
część ich odsyJal <l'o dlrugiego oddiz.iailu, w 
innym zna1jdującego się ·budyntu. 
· Dzieci teimu się oparty, do drugiego 

odidziatu. nie I>O'Szly, a poinieważ mu-czydeil 
s~ę katolioką, kazaJ im opuścić, spędiza~y 
caly czas przedpoluooiowy przed szkolą. 
Smutnni ta komedya .powtarmla się OOl
dziebinie przez sze:ść tygodni. Ostate>czmie · 
nailozooo lrary; pieniężne naJ rodziców ~ 
zmude mieci w szkole. R()dzice powoly
·wrui się na przyrzecz,enie landrata, a gdy 
to nie pomoglo, IQ'dlwlolali się dio są<llu. 

Człooko,wie dozoru sz:kollneg potwier
dzili przed ·sądem pod! przysięgą, że ilaoo-
1nat wyraźnie przyrzekł\, iż <llzieci katolicki~ 
jak dotąd: UICZęs.zczać będą do starej szko
ty karolidkiej i że szikola ta zachowa nadał . 
charakter ka~olicld. Poklazalo się jedinialk
że, iż postęporwanie w 'myśl 'Zlaipeiwnienia 
Iandr.ałai (ld kary nie 'Ch·rcltli, sąd bowiem -w 
<llwóch instancyach . .na~Oż:one nai rodziców 
kary, zatwieroził. Zażalenie,\ wysłane d() 
regenicyi i m~nis.tra róWltlież żaidnego nie 
odniOlsło. skutku. Rozgoryczenie wśród 
.miejsoowej ludności katolickiej }est wielkie 
- zdade sie bowiem, że szkolai w Miiale ruż 
.na state pozbawioną zostalai charakteru ka
to.Iickie·gd. 

CzYż mo-ż.n.a się w:obec tego <llziwić, źe 
luidność polska do rz.;idu i reprezentantów 
jego strad ta; ooJzupelniej ~aufanie? 

Przed sądem w Pile bromif rodlzlców 

Julian mówił te słowa ze wściekłością, któ 
ra całkiem mu rysy twarzy zmieniła I czyniła 
20 odrażającym. 

- UspołcóJ się - rzekł Filh>. 
- Nie mogę zapanować nad sobą! Pan ba 

roo powinien okazać swofą wolę teł 14sce ••• 
Przemówić jak pan. 

- Na nicby slę to nie zdało. 
- Dla czego? 
- Gabryela kogoś kocha. 
- Kocha kogoś! - powtórzył V endame głu 

cbym głosem.-Ona pozwala s.obie kogoś 
kochać! ob t gdybym go · mógł dostać! 

I Julian myśl swoją dokończył wyrazistym 
gestem. 

- Raz leszcze mów.tę cl, uspokój się - od
rzekł Filip - lepiej na chłodno zastanowić si~ 
Jak się unosić. Nic n:e jest w stanie zwalczyć 
uporu GabryelL 

- A upór ten przyprowadza nas do rubty, 
- Tałc. 

- A więc trzeba wykonać to, ()' czem przed 
chwilą mówiłem ••• trzeba usunąć z szali nlewy-
2odny ciężar... Pan baron sam odziedziczy. 

- N:e. nie sam - odrzekł filip. - MóJ ku 
zyn Raul de Challins, którego pozbyliśmy si~ 
na zawsze, Jak nam się zdawal-0, jest na wolno
ści. 

Usłyszawszy te słowa tak nieoczekiwane. 
Julian V endame o mało co nie padł na ziemię. 

- Na wolności, pan de Challins? - powtó 
rzył Jul;an głosem przytłumionym - to niepo
dobna! 

- Zdawało się nfepodobnem, a Jednak tak 
jest - odpowiedział baron. 

- Przecież tak wszystko dobrze urządzi· 
llśmy. 

- Tak, ale dyabeł był przeciwko nam. 
- Wlec pan de Challins dowiódł swej nie-

winności? 
- Mnel wlęcel. 
- .Takiet to s~ stało? 
- Opowłem cf. 
I filip PoJmuł~ że niczego nle powin!en 

~ ramienłai „Straty• mecenas dr. Młoot
kO'W'Ski, który równiet założy/ rewieyę. 
Sprawa to wlełldego znaczoola, clJodzl bo
wiem o fakt, czy Wlladza ma p11awo nada
nia charakteru bezwyzna;nJoweio sMołe, 
gdzie przy uchwatcłniu telte- (kreacyi) za
strze:tono charakter katolicki. J eżełJ ~d 
to uczyini( nlepraw111ie nie móg.l miuszać 
d:zied do uc2Jęszcza:nia do symułtatndd. 
Setcya prawno-polityczna IV. „Straty". 

. •• „ •.•. 
. i ,._ Aaehodnln Wa'Dlti I .._, 

Poda:órze. ReJemcya kwidzyńska .nie 
Eg'()(bifa się na zmianę n3.IZIWy' Podig-órza 
na „Amberg„ i zaleca z swej stron'Y za
mia:st tego zmiaine oo „Dybau ". Jest to 
pierw~ naizwa Podgórza, o cz.em świad 
czą jesz<;ze rui:ny zamku Dy!baw1 na tewwn 
brzeitu Wisty. 

Szczecin. TurteJsze} po1icyi udało się 
wy.kfyć w okolicznych· miejscowościa~h 
calą bandę fałszerzy monet. A-resztowa
no dOtychczas 14 osób. Aresztowani nade.
te\, lak · się z.daje, do mliędz}'\Mirddowe} 
zgrai fal·szerzy monet. 

Staroprd. Malronkowie Cwi:klińscy 
tabchodzi'Ii w środ~ 65-.letni Ju:bileusz: poży
cia malżeńskie~ Miasto wręc.zylo sę
dziw:y:m jubilatom 75 marek w .darze. 

z Wiei. (( PtDataWeee. 
Poznaii. Przed tutejszą izbą karną 

stawaU redalktorzy „Praicy11 jako naczelny 
p. Madej Wie~biński, iako odpowiedzial
ny p. .Boleslaiw Rakowski. ",Podburmnia 
dd gwa.łtów" dopatrziylai się .proku.ratorya 
w artykufe „Niebezipiecz)ne ambicye Nie
miec". Prokur.a<tor ·w:niósl dla pana ·Wierz... 
bińskiegó o półtora roku więzienia, a sąd 
przychyi!:i~ się do tego \vmiosJm; zgodizil sit; 
także na naty.chmiastowe przyaresztowa
ni~ zasądzonego. Pain.ai Ra.kOIWskiego ska
za.no: (na 400 marek grzyw111y. Prorkuraliior 
cwmiósl o 9 .miesi~cy więzienia). 

Po.znań. Józ.efiniZ!m? Pod! tym na-
glówkiem czytamy w „Dz. Poxn.": Przy 
mtrodwkcyi kisię<lza Reisowsk'ieg)O nai pro
bo'stwo i prafaturę w Kmświcy, które to 
probostwo pireze:ntuje rząd, przetn.a!Wial 
latndrat strzeliński przy olta1rzu, natur.ailnie 
.po niemiecku, do ksiedzai Reisowskiego, 
rwręc-zadą-c mu rządloiwe potwierdzen'ie c:IIY 
też prezentę. Pierwsey to wypadek, aiby 
osoba świecka i ·prcrtestaint przemawial w 
kościele. Następnie szedl liandratł: w cylin
drze .n:ai glowie z.a procesyą, prz.y wysta:
wieniu Naiiświets-zego. Sakramentu. - DQl
prarw'<i:y uwierzyć trudlno. 

Ujście. Aptekarza p. Litwińskiego, 
p.odejrzam.ego o obraa;ę majestatu, wypu
sz.cwno z więzienia śf edlczego. 

Gniezno. Zamięsz:a1nie ptOljęć wyrwo
/uje zloto komisyi ko:Ionimcyijin.ej Z Nie
chaoowia -pisze do „Lecha" bowiem: ·pewien 
rólnik, że Niemiec Peters w Potrzymowie 
w p.rzecią,gu 7 lat zarobił na• sprzedanei o
becnie pP<siadrości arż 50 OOO marek. Zali 
się ów róLnik wobęc tego(, że prasa tatk Ol

stro uderza nai sprzedawczyków i przez 

~ 

ukrywać przed swoim wspólnikiem, opowiedział 
mu wszystko, oo zaszło w ciągu ostatnich kilku 
dni •.• 

- Vendame słuchał blady z przerażenia. 
- Do dyabła - pomruknąl, kiedy pan Je20 

sko6czył mówić. - lnte!'es zaczyna się psuć! 
l(uzyn pana barona niewątpliwie zostan;e unie· 
wlnnfooy i wetmie swoją część skucesyl. 

- Toby leszcze ołczem nie było.. . Milio
eów jest dosyć, ażeby się n:emt podzielić, ale 
poszukują GabryeU, lada chwila m02:ą Ją od
szukać, a jeżeli znajdą, wszystko straoone„. 

- Nie trzeba, aby ją znalefli! - rzekł .Tu· 
lian gwałtownie. - Teao, co nie łstnleJe, zna· 
·1etć nie mwna. Usuńmy przeszkodę ..• 

- Już o tem myślałem... Myślałem nawet 
o środkach, Jakich należy, ażeby n:e dovuścić 
posądzenia.„ 

- A wiec Jakłż na to środek? 
- Trucizna, 2adawana małemł dozami. 

Trucizna roślinna, nie pozostawiająca żadnego 
śladu ••• 

- · Wyborna myśl! Niech pan baron sle 
śp!eszy z wYkonanłem Jef. 

- Jest pewna przeszkoda .•• 
- Jaka przeszkoda? 
- Aby zacząć działać, nalety mleć truci-

ue.„ 
- A bardzo trudno Jej dostać nieprawdaż? 
-Tak. 
Julian Vendame oparł obie ręce na czole i 

począł ~łęb<>ko namyślać się. 
N a1(le po Jakimś czasie podnlósł głowę 

zapytał: 
- Di2italina Jest rośllnmł trucizną, nie· 

prawdat? 
- Tak - rzekł filip. - Jest to właśnie ie· 

dna z tych trucizn, o Jakich mówiłem przed 
chwilą... Zatyta w bardzo małej Ilości jest sku 
tecznem lekarstwem na choroby serca, w wlę· 
kst.ei dozie ••• zabija. 

- I czy nłe znajdują jej wcale w ciele tru-
pa ~ ~'Ni::cl, leżeli dokOJ1ywała autopsyl:..~.:Jł 

to PolakQID utrudnia. "zarobekn. Ze stn1'(ti. 
klem przecZlyta.liśmy łist ten, bo św~. 
on, it ÓW rolnik kocha 1udas1JOW!skfe t.1'UY. 
włeceJ, miteli ukochaną ~~ d~ 
Szk<Xb slów na ~edź przeciw taka. 
mu iście spnedawczykowsklemu ~ 
w~iu. 

·w olsUyu. Triyidiziestodwuletniegó.,t10L. 
botnika Undnera z Brucfutj pdk~sał ~ 
kib tygodniami pies. Nie xw~c Qa 
ranę, od{Jal sie zv.nyklym sw.ym, ~. 
Po niejaddmś czasie oka!Zalty sie u pokllM
nego dz.naki wścieklizny. Wprarwdzie ~ 
stano go <mt}rchmiarst d1o Berl:ima, lecz att
stety -za pótno, Wśród okropnych bolałti 
wyzłQn~ nieszczęśliw.y ducha. 

Z9 Slłp'b eąU St.aref Pelsld. 
Lipiny. W Wy.borach kościel•i 

zwyciętyla partya polska. i to ~ 
wiekszością. Wybraini ~ta.li inspektor 
Dudek 263, mistrz. szewski Masa~S:łd 19' 
robotnik 1(~rai 186, górnik Jużyica uw: 
PoSiedZidel dlomu Kaimiński 186 gtf-O-SMH1 
Oprócz pi~nwisz.ego są, wszyscy P~. 

Bytom. 700 wa.gonów węgilai ~ 
śląskiego ·postanowiła zalkupić w.arsuw.. 
ska: rada miejskai, i talkowe rozdzielić • 
międ!:ey ubogich. Na ten ce1 przeznaC61Qllo 
50,00J rubli. 

Z iaarc• fzłelaie P•l1ki. -
Warszawa. Gubernator WCł'rsm-wtlki 

Skalicm otr'2ymal piooo d'Y:tnisyę; Jego. •
stepq .rrna byt ksi~ SwiatotpeJk-Mirtltl 
Wiad-Omość o dymisyi SlralQna i rromłłla
cyi ks'ięcia Mirskiego dotychczas nie; jet§t 
po'twierdroną urzędlowo, aroli dtonlOSztt o 
tern rówOOJcześnie z kilku stron. Naiś'wf dl
szy telegram warszarwski do pism berłłl
skich piOwtórrorry przez pólurziędbwe bfu
ro WoUfa~ oPiewai: Wybitne osobistości tu
tejsze otrzymały z: Petersburga uwi~· 
mienie telegra:ficime, iż książe Swia.tope&
Mirski mian<JW.arny. general,..igwbem.a'łlareln 
wiarsz.aws:kim. Równocześnie tele:grafu1' 
z Petersburga, że Skiaron otrZ!ymal dyart. 
sye, ponie'Wlat okauro sie, że zad-a1niu ari~ 
doróst. . 

tfiadomości ze świala. 
Japonia a Watykan. 

Zdaie się, że J apooia ma za.mi.air ~ 
zać bliższe stosunki .ze stoi.ką apostolska. 
Specyałny bdwiem delegat Oj.ca św. mqr„ 
O'CotmeI, przyjetyi bYJl w. tych dni.ach 
bardm serdecznie przez mikada w Tokio. 

Turcya a mocarstwa. 
Sultm zmięk!l już i okazuje gotow~ 

do ustępstw w sprawie kontroli finansqwtj 
mocarstw w Mlacedonii. 

.Mota mocarstw z.awin~l.ai t~ 
Już w ~iecfzialek do M;ytilene i zai~ł• ·n- 1

' 

rząd celny i urząd: telegraiiczn'Y, • 

JaponJa po wofnłe. 
Z Tokio donoszą: Wojskowy d:epaJr

tament lekarski ogłasza, te straty japo6· 
skie w wojnie w, mbit:y.ch i rannych w}'lff> 
sily 218 429 chlopa, w <fuory~h 221 13'. 

- A więc tego nam właśnie potrzeba ałeó 
słę pan bar oo już o nic wię~ nie kłopoc'e; lt4· 
dę miał digltalinę. 

- Kiedy? 
- Dziś wieczorem. 
- Jakim sl>OSObem? 
- To Jut moja .rzecz t odpowiedział Jufla 

Abym tylko dostarczył to ziele panu baronowi, 
nłe potrzebuje oan wcale wiedzJeć, jakim „. 
sobem przyszedłem do te20. 

Słusznie. Tylko nie trać ani clrwm. Jutro 
moja matka wyjeżdża do Bry-sur-Marne 
w towarzystwre GabryeU„. trzeba ażeby włze 
la z sobą truciznę. 

- Będzie ją miała. 
- Liczę ną ciebie. 
- Pan baron będzie ze mnie zadowoloey. 
Po tej złowrogiej naradzie, filip wyszetlł i 

tlomu, powracając na ulicę Madame. 
Baronowa I Gabryela tvlko en nowrócib'· 
Pan de Oarennes dał znak matce, że ma teł 

caś do powiedzenia I udał się za nią do Jeł p<J· 
koJu. 

- Czy stanowczo Jutro opuszczasz aatka 
Paryż? - zapytał. 

- Tak, jutro. 
- A więc przyniosę Jutro rano, to co w:u1 

przyjdę rano ••• 
- Mam ci dać jedno polecenie bardzo wa· 

ine - rzekła barooowa. 
- Cóż takie20? 
- Żebyś jak najrzadziej przyjetdżał ff 

Bry-sur-Marne z Raulem. 
- Dla czego? 
- Jest to co nafmaiei zbytec:ment, ••Y 

twól kuzyn mógł się spostnedz na zmlanJe. Ja
ka niewątpliwie okate słę w powięrzcbQ~ 
ścł Oabryell. 

. 

(Ciąg; daJszy nastąpi). "J 
1.• 



Przyszł)' koasystorz Japi.kii 
UflJ' i jawny odbtd:zie si~ w RzY-mle 11 i 
t4 ~„ Na$tąp19c na nim lie$e ·oomina 
cjłna kar<tyna;łóW. M~ innemi otny 
di pll'nrure aricybiskup Rio de Janeiro, kt6 
r:9' ~zie jedynym i pierwszy.m kaf'Jdlyna
._ na Ameryk~ poludlniową, dotycliczaa 
~em b'rl kardyna'em w Am-ery-ce tylko 

.~łslruP. Baltimory. Zdaki się~ że i 
łJn1 razem nie otrzymai Jeszcze purpury 
~Jskup W estministem. O nomina
.nach biskupów: <100\d ni:c Jeszcze nie wia
~ mimo, te we f'ran.cyi w.aikuJe aż 16 
stole· Dla ms wa1Jną Jest obsada metl'Q. 
~ mohylewskiej : mówią o iks. S}'!m(lOlie 
i o łs. RoP1>16. 

Sełmlk Qst alemtecldcll 
tebca:l się w ponie!dxiaiłelk rw. Berliitrie i 
utJl(fzal si~ nad sprawą <il~Y. mięsa. 

'1 .,rawie brosZllł'Y o Hohenzollernach 
· aa tronie wuteraldm. 

Proces Q obr~ę majestatu i zdrad~ 
~ WytocWlliYl Wi Budapeszcie zaikoń„ 
•tJI się u-\VKllłnieniem oskarac.mych. 

Anulestya na l(recle. 
Powstańcom kreteńskim, którzy nie 
~ zlotyli ·broń, ud!zielil iamnestyi ad
atilistrailor I<retYi ksdąte grec.ki Jerzy. 

lftepokole w armil mandturskleJ. 
t: .Manidłtuiryi nadlchOOZ:ą ~u.che wie. 

Sł«. wrzeniu rewolucytnem rw armii . ro:
"S'Jf*iei. Cha:rbm zosta.l pono spamy. 

We Wlady1wostoku również nie ma }e-
-szcze spOkoju. 

Samodzielny urząd kolonialny. 
· Et.art Rzeszy !llie:mie:ckiej in.a rok 1906 
~a sie usamodzielnienie urz~u kol-0-
~' który. ·~ d.otądJ IOdldzialern u~
·• kalnderskiego. Na czele samodtzielnego 
~ koloniallnego stanie sekretarz st'ia:~ 
A a nie. jak Qottąd d.W"ektor ~oJonialny. · 

z róiny~h SffOR. 

Gelsenkirchen. W ślep-ym sz',Ylbie kol
J)ałai „Oonsolidatkm0 VvWbuchl ?ożar w 
lttl' z soboty na \niedzielę. Oómik()tn ko
·pahti „Hibemia" powiodfo się stlumić piO
··ar po 15 gdd2inach wytężonej praicy. 

Sch<>nnebeck. D<J zatkrystyi tutejsze'° łrościofil kartolic!kieg'O wlanna.li się Uo
tłiieje i za,braJi kielich oraz okooł 12 mr. ze 
U.rbo.nki. 

llottrop. Rdbotnik Jan Witkowski, za
'rudnlony •W kokSiorwni kopailni „Prosper 
Jlłł zbUżyl się zainadto do masz:y1J1.Y1, która 
mu ucięła doszczętnie Jedną nogę. 

Altenbłigge. Kilim .Ro<ta:ków zatru-
&ionych hyro ·pod .na'drorem p. J ózk.dwia„ 
b 'WI pobliżu kopalni MK onigsborn", szyib 
JH. Nanaz. Jl(łj kominie w wyg.olkości 60 me
tl'ÓW' pękfa obręcz i spad.Ja 'lbai ziemię w' 
JtQbUtu t>racujących PolakÓW, którym na 
-sJczęście nic się inie stalo. 

Oera. Tkacze w Qbwod:zie siaskO-tu
rptm po:s~ili w środę 29 bm. pio(t„ 
J4ć lbez.warunkoWQ prace, nic .nie z.yskia
WUy. W bezrobociu byJo oko~o 40,000 
robotników. 

2S!!Z!!!2!3!22--

Ro.zmailości. 
Nad grobem Mickiewicza 

w spólcześnl. 

Nai ko1.ain.a.1 Polsko cala, 
ClJOll(j w proch i na kolanai 
I udlerzaj pierś twą, w skrusze! 
Potęga Boża zagrzmiała, 
Nowy piorun świa:tów Pana 
Przeszył •na wskroś tWlOją. dusze, 
Wziąił ci jedno żyicie ze dn;a 
I w świat <lruchai uniósl z sobą. 
ot Polsko .nasza, wciąż biedna, 
Zgaista z.inowu z twych gwia2d jedna 
Miejsce pa. niej Pod żalobą. 
NierbiQl twoje cieniem plami, 
Bo ot wieszcz twój nad wiesz.cz;ami 
Nie jest już pomit;dzy nami, 
Pomiędzy nami żywemi -
Zniknął nam z oblicza ziemi! 
I I>Od jakim upadł gromem! 
Błysku jegO' inie wid!zialno, 
Gr~motu iego nie slyszano. 
Przemknął niebem niewid.omem 
I dopiero sie objawil, 
()(J!y swe poslarulictW10 sprawi!, 
l\iedy po nim inie wsta1lo 
TyJko martwe zimne cialo; 
A tJO cialo przez lait tyle 
Byt to mąż w proroczej sile, 
Co w tej sile, w blolżą cltwiile 
\Vsta.l oow.ych cza<sów świtaniem 
Na! ciemnej Polski mogile 
I Pł-Otilienny swem wezwaniem, 
Tryskail i światlem i tarem, 
I stal si~ Pols!ki kochaJlliem . .-
] bioeym dla Polski darem; . 

Ze idY' uderzył W1 swe ~ 
Zry.wa.ty sie serc miliony, 
Jak na pobudk~ par~ 
I Atawaliśmy 5le syci 
T, . pi~, lak Izraelkl 
Nai 9usz.czy niebieską, manną. .. 

· Seweryn Ooazczrłskl 

Otrzymujemy, oo następuJet 
Zawiadomirme. 

Po wiecu w spr.aw'ie allmholizmu, któ. 
ry si~ odbył w środ~ na sadi Bazarowej w 
Poma.niu, powołano oo życia 

„W Y Z W OLEN I Ea 
Towarzy1two zupełne) wstrzemlętllwołci 

napojów alkoholowych. 
Towarzystwo to, które <121alailność 

SWi'\ rdz.ciągnąć zamierza m cal~ rzeszę 
niemiecką, a Slkladać b~ie się z poszcze
gólnych oddzialów miejsoowyich, ma SWO. · 
ją siedz.ibe w P()lznaniu. ' 

W sklad Zarządu Głównego we~ 
ina mocy wyborów, dokonany.eh w środę, 
naistę.puj~e osdby: Prezes: dr. Paweł 
Oarrtkowski, Jego 71astępca: ks. prob. Ka-
1Zimierz Niesiorowski z. Pleszewa, sekre
tarz: <llr. Mairyan Seyda, jego zastępca: p. 
Francis.zek Krzyżagórski, skairbnk:nka: .pa-, 
ni AnM Dzieciuchowicwwa, radni: księ
ża Mieczyislaiw Bielarwiski z Pomiooia i Ma
ksymilian• Mrugas z Potulic, ·radne: panie 
Mairyanna Miroczkiewic.zówoo i Petronela 
Michal cz~kówna. 

Na zebraliliu środlowern :7Jgllosilo się ido 
Towairz:ystwai przeszło 130 osób. Obeqnie 
tychże panów i panie prosimy, by nam za 
pomocą pOcz:tó'Wlki podali swe imie i ~ 
zwis!©, swój zawód, ·ornz. dokładny adres. 
Pocztówke wyslać należy do niżej podpi
sanego sekretarz.a Zarządu O?ównego (Pp\-
2Jltań, Ogrodowa 12). 

· Pierwsze wailne zebranie poimańskie
,go mie)1sooweg•O 100idzialu oob~zie sie W 

' IIliedzie~. dnia 3-go grudnia o godiz. 7~ 
wiocz. Lokal pa\damy .później. - Je'Szcze 
·w tym samym miesiącu odb~ie sie wiec 
:w Gnieźnie. 

Dla informacyi społeczeństwa zaiz.nia. 
czarny, ż.e czlloinlkie'I11 „WyXWJOlenia„ może 
zostać każdy, bez różnicy pici, kto robo
wią,że się .przez ·cale życie, lub przez czas 
nail~einiai do Towarzy;stwa (przyina:jrnniej 
przez jeden rok) nie używlać ża<llnych naJPO 
Jów alkoholowych. Skla:dka 'W1Yi!IP'Si naj
mniej 10 fen. miesi~cZ\nie. 

D r. M a r y a n S e yd a, 
seikr. Zarządu Glównegd „WyZJW10leJnfa11

• 

Objaśnienie 
o obowiązkach członków Tow. „Wyzwo. 

Jenie". 
§ 1. Zadaniem członków ,,1W-yzW10le

nia" Jest nietyle ·zwakzainie pijatlstwlll, ale 
prz.edewszystkiem i glównie rugow.a1nie 
ziwyczaju używainiai napojówi alkrh: 1icz
.nych przy rozmaitych Olkolicmościach. 

§ 2. Każdy cz4one!k jest obowdązain!Y, 
przez1 czas, .na który zJ.o'żył 1przyrzeczelnie 
wstrzymać się ·od użYtWatt1ia napojóWI Mk.o 
holicmych. 

Db rua1pojów ałlrollwlicz.'IliYich 1n:ależą,: a) 
wszystkie gatunki wódek, likierów, ikonia.-

'ków naJewiek owocowych; b) wina białe 
i cz~rwone tak z winogron jak i z irnny;ch 
awoców lfl•. p. wina: porzecz.k{)IWe, borówko 
we, jalbleczniik i inne, tudzież wina ·sztucz
ne (z wyjątkiem win bezaHootlowych, nie 
fermenrowa~wch n. p. Pomri~, Manm itd.); 
c) wszystkie gatunki piw.a, portery, tak 
kraijowe jak i zagraniczne; d) mkroy sytOO
.ne; e) rum i arak; f) anodyna; g) katw'a i 
herbai.ta z rumem, winem bialem Jurt> czier
W10nem arakiem lub koniakiem. 

Pr~yrzeczenie sktadać można na: caile 
ży.cie lub ma pewien cz.as, najmniej nai rok; 
w ostatnim wypadku nie wolno przed! uply 
wem roku uży·wać napojów ailkoholowiych 
1>ww.a.runJrowo, zaś po upływie roku zwią. 
zany jest czlone'k przyrzeczeniem ta'k dlu
go, póki nie zigrosi pisemnie, że występuje 
z Towarzystwa. 

§ 3. Od obowiązku zachowanfa wstrze 
mi-liWG-ści ,nie UJWalniaią czl-0tnka żadne 
uroczystości, alili familijne (jalk wesela, 
chrzciny itp.) a11i narodowe lub tiowarz.Y
skie (jak

1 

obc®dY\. bankiety, zjazdy, jubi
leusze itp.) aini śiwiętai (jak Wielkiej Nocy, 
Bożego Narodzenia, Nowego Roku itd.) 

W dwu tytlko wyp.adkach może cz.lio
nek użyć alkoholu nie łamiąc prz.yczania 
a: 1loi: 1) o ile tego wymagają przepisy re: 
digijne; 2) jeże11i lelrarz wyraiźnie zaleci 
choremu alkohol na krótki cz.ais. Cz!onek 
Towarzystwa powinien jednaik zwrócić ~
wagę lekarza ·na to, iż jest wstrzemięźh
wcem od napojów alkoholowyich i zapytać 
~Y nie można.by allroholu zastąpić inn.em 
.Jroc.arstwem. 
· § 4. KaM"Y\ czil·OJlek podpisując PPZY-
rze:czenie, które obo'Wiązany Jest ustnie po--

'1:tórzyć, za.rf)Cze, że przyrzeczenia efo. 
trzyma. 

I ts. W razie zlamanja przyrzeczenia 
'M.le:ty zav.:ia.dornić o tero ~ Towarzy 
atwa i wyjaśnić przyczyny i okolic:zoości 
'Yr'iród których zla.maołe prxyrzecia ~-
pib. . 

§ 6. Wkladka W}'JlOSi nałmJtitj 10 fen. 
miesi~znle, płatne z ~óry k:wartalnie. 
Członkowie nie mog~cy płacić wkladki zu 
pelnJe lub nie w tej wySQkości, JOOi'l pro
sić o zniżenie lub o uwołnierue od wtladkJ 
l w tym celu określić sW'Oie stosunki ma
i~tkawe. 

Od Ekapedyc,i. 
Panu K. Swłeludze w Horsthausen. 

()głoszenie n.w. św. Józefa otr.zymaliśm'Y!, 
gdy miedzielny numer byl Już w druku. 
Prosimy na przyszlość rychlej Oi'lOSZenia 
nadsylać. 

ttabo!enstwo polskie. 
Wattenscełd. Spowiedi św. odl soboty 

2 grudinia rano. Kazania w ruedzielę Q 012 
i () „. 

Linden: Tak sarno'. 
Rłemke. W niedziele 3 1grudnia po 1*>it. 

o godz. 4 kaizainie i potem sposobność do 
s~edzii św. · 

·Baczność Liitgendortmund J okolica l 
W środę 29 bm. i w .c:1Jwartek 30 listioi

pada, odbędą sie w LiHgendortmUIIldl wiy-
, bory dJo doz,oru kościelnego, i reprez.enta

cyi gminnej. Rooaicy wsz.yscy są robo
wiązaJni glosow.ać, ponieważ postaiwiliśmy 
wbisnydh kaaidiy.datów. Kandydatami są: 
Ant. Plieger, Kur. Ekert. St. Kościelny i 
Wal. Orumt. (1) 

„Sokół" w Steele. 
Zwyczajne zebrainie odbędzie się ~ia 

8 grudnia po południu o iodz. 3, a nie w 
· niedzielę, dnia 3 grudnia, j~ by.l-0! (na zc
SZ!lem zebraniu oznajmione. 

Po włmmiu odlbę~ie się familiiny 
zaank:nięty wieczorek dla uczczenia J)amię
ci Adama Mkkiewkza. 8ed~ odczyty i 
dleklamacye. Prosi si~, ażeby wszyscy dh. 
z familią Jak naJticznjej się zgromadzili. 
(1) Grotem! 

Tow. lot. ,,Nadzieja" w Reckllnghausen 
dooo'si swym człctnkom, iż Wt niedzielę 3 
grudnia odlbęd'zie się roczne zebr.aJilie na 
sali Augusta! Ooebel, przy rynku, o ~. 
11}4 piized poi. RodaicY), mający ochotę 
dol nas się przylączył, mogą tytko teraz 
być preyjeci. O licz.ny udział pr~i 

Zan:-d. 
Uwaga: Zwracam uwagę, aby człidn

kowie zairządu się pwrrktual'nie o godlz, 11 
~romadlzili. O licmy udział uprasza (l) 

w. o. 
Bacznogć Rodacy z param Gostyńskiej w 

powiecie Ostrowskim f 
Niniejszem zapraszamy wszystkich 

R-0:d:ak6w z parafii Gostyńskiej nai dzień 3 
grudnia z.airaa: 1J>O Mibolżeństwlie o godz. 11 
i pól dO lokalu p. Ja\nsego w Laair-.Ruhrort. 
Ponieważ chodzi baroro o ważną sprarwę, 
przeto kaMy Rodak n.ai zebranie przybyć 
winien. Spodziewamy się, iż Rodlacy licz
nie przyibędą, o oo jak najuiprz.ejmiej upra-
sza Komitet: 
(213) Józef Banasiak. Jan Maik. 

Bacznoś~ Rodacy w Bismark! 
Otóż 1.lnów naidJdhiodzi wie~ka praca z 

p~()idu ścisłych wyiborów do Ea.rządu ko
ścielnego, które odbęda się w cz.wartek 
pomiędzy Janem Dyz.ertem a niemcem 
Papert rano od' godz. 11 aż do 1 po pol, i 
od 4 aż do 7 godziny na wieczór w czwar
tek i w piątek, tj. 30 listopada i 1 grudnia. 

W piątek odbędą sie ściślejs2e wybo
ry pd.między Andrzejem Gorzlańczykiem a 
Orzeszkiem. Poliacy! Agitujcie, aiby 
wszyscy Rodacy wzięli u<lzial w wybo
rach kościełnych, ażeby przez to zapewnić 
zwy.cięstwo naszym kaindydatom. 

Komitet kościelny. 

Bottrop. 

- JUOlURW. U 
To arz. •w. Macieja w Holsterlwa&elr 

za.syfa w dzień ~łubu 29 listopada sza. 
członkowi 

PIOTROWI STROJNEMU 
orazi j~o narzecroneJ 

MAGDALENIE KRUMNEJ 
Jak n.ałserdecznieisze życzenia, zdrowia-„ 
szczdci<f i błogo'Slawieństwa ~ a ... 
śmierci J(r6lestwa Niebieskieg-o. T~ 
WMn z całego serca życzymy i po tr~ 
kroć wykrzykujemy: Mloda para. oiecłt 
tYie t niech tYie 1 niech tyje r ·. U) 

--····--···~ 
-····-li~-Towarz. 1lmn. ,,Sokół" li. Wune-7.aclaM 
zasyla swemu druhowi · · 

ANTONIEMU GALCE 
oraz f ego narzeczonej 

FRANCISZCE PRZYBYL 
w dnlu ślubu 28 listopaida naiserdeczniełts 
tycz.einiai zdrowia, szczęścia.i i btog-0~•
wieństwa Bożego i sto lat żyicia dlugf ego" 
a t>O sto latach zbawienia. wiecznego. Te
iO z serca tyczymy l po trzykroć W7-
krzykuJemy: Mloda Paral niech żyje! liit 
sie echo! do Ojczyzny odlbije.' Czołem! 

Wydział. 

WłliU••••WWłlłi&•• 

~~80tU•ttH~l*tlłOIOtHtHI• 
Szanownemu kumotrQf\Vi i druhowi 

WLADYSLA WOWI LUl(ASIBWICZOWI 
t0raz Jego narzeczonej 

AGNIESZCE WRZESIIQSKIEJ 
w 'Clniu ślubu 28 listopada naJserdec:znteJua 
życzenia, zdrowiai, szczęścia i błogQISla
wieństwa Bożego i sto lat życia, dlugiego, 
a po sto lataich z.bawienia: wiecznego. ży
czymy Wam tego wszystkiego, co tylQo 
żytczemiem serca Waszego. PragJliemy~ 
.aiby wasze spełni.ty się tyicreniai., aiżebyścic 
dSiegneili koron~ zbawienia,. Abyś Jako 
Pol.ak pr.aJWY doznał za twe trudy chwały. 
Niechaj osz.czędoość i praca twój stan z.bo-
gaca. Jalk te ptaszki w powietrzu i rybki 
we W'()ldz.ie, tak żyj sz.ain. kumotrze i d!rubu 
w radości i zgodzie. Tego z seraai ty~ 
my i po trzykroć wykrzykuie!tllY ! MJma 
Par.ai niech żyje, aż sie echd z ul. Dworoo
weJ oo uJ. Wysokiej odlbiie!!! Proszę zga,. 
dfiąć! (21~) 

W. O. J. O. M. O. W. I(. I(. J. A. I(. Or 

~-~-~m'łHI-****•* 
l1ece ~Z1lązk1 Pelaktw" 
oob~ si~: 

w nledzletę, dnia 3 1rudnla: 
W Buschhausen nai sali p. Prantes<f • 

godz. 3~ po pol. 
„Związek Polaków w Nlemc~lt". 

l ZDOLNE SLUŻACJ? · .f 
pegukuje do kuchni przy dobrel pfaq; · .~ 1 

H. l!ngelbardt 
w Baukau p. lierne, ul Crangerstr 23. 

Baezno~e R lłlacy z E~sen i • kolicy · 
Polet\&.m mr-j" na14'tar1tJ1t i naJ

WftkHlt 

ks ie garnie polską 
w Nadrenii. D"'Lott1ę, ii pcdczas mi •)i św. 
w E ·sen et"ję z towarem przy kofoiele św. 
Gertrndy, ul. BctUtienba)rnetr 

Polecam we w!elkim wybfrze 

krzyże, różańce różnego rodzaju? 
obrazy wielkie, łańcu zkowe książk.t 
do u.bożeństwa i misyjn~ z napisem 
„ Pa•iątk a rniayi'~, figurki pod s.zkłem, 
e iece gromniczne, lampki wiszące, 
szkaplerze, kropielniczki, kropidła, 

meclaliki •i~yj1te, pocztówki 
11 podpisem ml yonarzy, które tylk'\ u mnie 
doetac! moż:> a Pro1zę o l Oparcie mego 

I 
Jlr>rediiębioretwa, a ba~łem na•zem niech zo- , 
1taaie „Swtj do sw~ge' ·, a nie dv ob r tgo. 

Krei c sie z fllzacun kiem (~1~) 

I Stanisł. Kuśnierek. 

·-- - llAFTY oraz ręc:me robótki wszelkrego ro-
tbaju czyści iak naistaranniej chemicznie 
f ARBIERNIA OALLUSCHl(E, PRALNIA W 
aoCHUi\\. Tel. nr. 911. 

l'ilłe: Hofstede, HerH.:rsir. 259: Heroe, 
Babla.tstr u. 32, 73, 134; Elek el, RoUaibau· 
sen. Linden. Hattłne:en. Lan2endreer, Włtłen, 
Alllłfł8, W eme, Uitgead~tlllund, Marten 1(1-
strOt>, Watteo:schełd. l(amen, DMtm.und. 

Na niedzielę, dnia 3 gru<lnia pe> poJ. o 
2'00Z. 4 odbę<lzie się zebranie Tow. św. 
Jacka na sali p. Kierschbauma w B'.>ttropie. 
Zaraz po zebraniu o godz. 50 rozpocznie 
sic: zabaiwa polączona z teatrem p. t „Ida 
hrabina z Togooburga" i inne fraszki i fi
gle. Uprasza: się szan. c2'lonków, by sie 
jak najliczniej zebraH, gdyż będzie naj{Yfzó<l 
placenie mies. skla<lek i przyjmowanie n0-
wYCh czloinków i inne sprawy tyc~ce się 
Tow. Goście mile widziani. Dziatki 
szkótne niżej lat 14 przystępu nie mają. 
(Z) - Zarząd. ..... „nm„„„„„„ ... 



Pale tot 
dla mężczyzn-i ehlopeów 

w n~jwiększ~rn wyborze 

Herm. Cohen, 
Rnhror ·, Fabrikstr~,sse nr. 

w 1G. ł en km hen przy ulicy Bochum
~kiej n ~ . 44. 

Donoszę, i·ż otrzymalem od króleiwskiej re
jęncyi po~olenie na otworzel1ie tu szkoly ku
•ieckiej, w której mlodzi ludzie mogą jak naj
l epiej wyuczyć się za kupca, pisarza albo urzę-
4nłka i w której osoblirwliie też mlodzt scórnicy, 
ltutnrcy i inni mogą się przygotować do szkoły 
«órnłczej. - Zaplata miesięczne 12 marek. Po
lecam więc moją nową szkolę wszystkim W!ia
t nsom I proszę o szybkie i liczne zgJoszenia. 
, 196) U. S i c k a n, 

pozaslużbowy nauczyciel ll:imnazyalny. 

Ollłrzym! wybór! 
,,Naftańsze l najrzeteluleJsze ir6dlo 

:zakupna"f 
Wstystkie moje zegarki są starannie obcią · 

cnięte i na minutę uregulowane. Za katdy ze-
1arek daj~ 2 letnią piśmienną gwarancyę. O· 
bawy nie ma żadnej, bo coby sie podobać nit 
mialo, przyJmuie '!- powrotem i zwracam pit· 
niądze. Trzeba si~ konieczni" przekonać, 1 
kto nie kuoi, toc trudno, te.n sam sobie szkodzi 
Zamóweiu ia i podziekowania codziennie aad· 
a:ho<lzą. 

Olbrzymi wybor ! 
Czysto srebrne naipiekniełsze zegarki i 

Matką Boską, z 2 zloconemi brzegami i z oa]· 
łevszemi werkami na 10 kam_ieniach po 12. 14. 
16. 18 i 20 marek. 

Najwspanialszy -z Matką Boską zegarek, 
docone litery, i naJozdobniejszyrui zloconyml 
łlrzegam~ ci~żki w srebrze i z nallepszym na 
10 kamieni prima werkiem tylko 26 mr. Zegar 
łca tego z pewnością nikt Jeszcze nie widzial. 

Zegarek posrebr.zany kluczykowy 5,90 mr. 
Zegarek nikloWY cyi. kluczykowy 5,40 i 8 · 

mr. 
Zezarek pośrebrzany najlepszy na 6 kamit· 

cłach kluczykowy 7,75 mr. 
Zegarek czysto srebrny cyl. na 6 kamie· 

.niacfu klucz. lub remon. z 2 zloconemi brzegami 
tJrłma werk 10 mr., - Ten sam na 10 kamie· 
niach oo 12 mr. . 

Lańcuszki po 25, 30, 50, 85 fen., lepsze lll· 

kłowe po 1, l,25, 1,50, 1,75 mr. 
Ce.walki bogate na 500 ilustracye 
oa ieiarki. lańcuszki, biiuterye, także skrzyp· 
ce flety, klarnety, harmoniki, oraz noże, brzy· 
t'vly portmonetki i różne okolicznościowe po
darki WYSYlam każdemu darm~ i franko. 

M. Danecki, Miejska Gorka, 
(Gorchen, Bez. Posen). ·--
Ubrania 

podług miary 
dobrze i tanio 

dostarcza 

Herm. Cohen, 
Ruhrort Fabtikstraae nr. 4i>. 

- ~.~_,· ....... -. . '·. 

-- NajtailHa sprzedaż _....._ __ 

E e &;' a r k . ą w
...... -.·.~- · towarów złotych . 

Wielka par~a. 

b u d z I k ó \'V 175 !HZ. 

prHazł• 20 ł:atu.k6w ca AU'. 

Srebrne męzkie i damskie zegar k\950 „ez. 
•ii ar. 

Tanie zecerki d kopalni 325 poci. 

. - ~ 1 

B a u m e r i · spółka, 
Herne, ul. Bahnliotwtr. 74. 

llRll 

-111111 
li' . ' ' ' 

IJbra.nia 
'·' dla· mężezyzn i eblopeów 

każdego kroju i roboty 
aprrdaje najtani~j -=- === 

Herm. Cohen, 
nr. 49. 

L.!.· ... , =· Fabryka parasolł w Harne 
! iJ - I ftrJrJJ • t 

- ·

1 

• · h!~~!~ 11a8i .Jan Miilłer !!·,:-:.~~-. 

-

napr.zeoi\-. Reieballallea •ltok: 1.eicińca 

-

: Yo1ła. 
'l'•łef"onu nr. 983. 

-

1

• kapuje 1i11 
- parasole najlep:ej i najtaniej. w największym wyborze. 

~ li· =I' = =· 

Wła1.11n1 ta•r7k.at. 11!1!- ~~~;e~:; 

Największy wybór kapeluszy, 

iotucllów, bielJ.zay, szelek, rekawgzek, lasek, 

.ortmouetek. 

1 1111:- tylko 11.ajlepaze lrajowe I iacraaicme fa~r7.kat:. •-=rJe 
._.pkl, kra watr, łdelizna i t, d. po aajtaie.zych ecinaclit. 

Wlllzełkt e reperae1e 
Jłeparacye, pociąganie parasoli od de.sz.cza 

sieka. 
i powlekanie parasoli na życzenie natycbmi.a~t we wlłltsuym 

wa.rsztnme. ~ 

Polska nsłula'! 

11~·~ 
1111111111111 

Pomocnik golarski 
Polak potrzebny natychmiast. 

Kamyszek w Bruekhausen, 
przy l!licy Albrechtst.r, 1 Bardzo korzystne Iiupno. 

38 
--- mniejszych .;;=;;;;;;;;;;=;;;; 

posia~łości wiejskich 
sl ładaje,cych się 

z domów, zabudowań go
spodarczych, pięknych Ołł;rO· 
dów i roił od I, ~, S, ao IO 
mórg polecam w różnych stro
nach W. Ks. Poznańskiego i P. 

Zachodnich. 
Każdy może coś odpowiedniego 
znaleść. Bliższych objażnień co 
do ceny, wpłaty, hipotek itd. u
dzielam chętnie każdego czasu 
tak ustnie jak też listownie.(159) 

Jan Kwiatkowski, 
interc5 handlowo- komisowy 

BERNE, Neustrasse 10. 

ł'o„zukuj~ na1ychmiaet 

dziewczyny 
przy i o brej z11płaci~. 
łl•r'łł«1ld, goapodarz, 
Froblinde p. Oaatrop. 

Polska 
8. WiHdinOlle.r, 

dziewcayn• 
poszukuje zatrudaieaia 
u Rodo.ka. Oferty upra
e.za •ię nadeałaó p• e -r 
dr. Andrzej Pri1y
b1ła, Easen a. i. Ruhv 
Kop1tadtm. 16. (183) 

Czeladnika 
piekarskiego 

biegłego Vf swym 11awo 

dzie, po1i zukuj9 od r:a.ra1 

n:i. 1;tale zairudaian·e. 

Heroe, Reckliógb-Sld, 
!I. Boehumerstr. 129. 

Tanie eeny! 
Cukier miałki. 

„ w kostka0'ł1 
Najlepszt. mł,ka . 

" 
aesa.rska . 

Najlepszy tł11s.zez de jedzenia. 
Olej rzepiowy . 
Sliwki . 

fint 19 im. 
fant 21 :fen. 
f-ant 1 ~ ten. 
fun' 1~ fen. 
Ant '4: 2 fen 

Jitr 4' :łm. 
łl.Ilt 1 7 fen. 

Najlepsze śleigie . tuzin 53 fen. 

59) Wszystkie inne tewary tak.te bardzo tanio. 

Nowe dedatk_I nadeszły. ~Ir-I rab~towe 
li 

Struuy ~ 
ni skrzyp~, &ytry, gitary, ·O· 

zytzne (117) 
Th. Kuhnen, Wattenscheid 

.' Freiheitstr. 19. 

SflHJe skar1~, J<Jdnia. rtkhµnatYf 
o'bruę lV' sprawa.eh kryminalny; U 

udziela. iu:6ra.u)'j w~lkiełl. ~ 

·Ubrania 
do robo .ty 

b:itiej jako8cl, dla wsHlkieh JaW(AÓ'W 

-===== po zolM'lych tanieh cenach -.;;;;/11111 
nabywołĆ nio.ina w słhi&le drlllY 

Herm. Cohen, 
Ruhrort, Fabrikstras:te nr.49 · 

Za 4r1k. aatlae ł raiakcye .,. IOwledzłalay A a I o 11 Br• f 1 kJ w Bocbam.. . ... M1kl1lit~ 1 crciaak1mi \\·vd1wafct..-·a ,.Wlt r•n Polakiuo · w Boctn1m. 
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Rozmaitości. 
•stera Oołde w Warszawie! „Gazeta ł1an-

4&WWa" pilSIZe: :Estera Golicie tu, Estera Gol de 
..... Estera GoMe w Krakowie, Estera Golde „ "Wiecu w ZakoPanem, stawiająca wnioski w 
9raiwie sz:kolnej w Królestwie„ Estera Golde 
• ~~z.ku, a11:ituiąca przeciw postom połsk!im ł 
:etłera Golde w Warszawie, ro1.1wijająca teorye 
~wsko-anarchistyczne na przeróżnych w ie· 
••ł Ze i taki okaz anarchistyczny, jak owa 
rtanrYdrzona Golde, znaleść sie mógl, nic w 
fe•· dlz:iwnego, jui choćby dla tego, że w tym 
c:&mie powszechne11:0 przewrotu p-0~ęć, wszelkie 
ekuY z;wyrodnien,ia są d'opuszczalne. Ale, że 
~ka, nie mająca nic z polskości<t wspólne-
10. irasować może w spoleczeństwie naszem, 
kałołiokiem i polskiem, że jest ona wpuszczaną 
ia ~f{romadzenia lu-d1.1t uC2dwych i poważnych 
te jest tam dopuszczooą <lo glosu, i że .do glo
sa .&oitJszczono ją nie tylko na wi-ecu teatral
na. lec;:z naiwet na leka-riskim, to xa!i·ste wstyd . 
ołkł wstyd I 

Pomnik Mk:kłewłcza w Wilnie. Celem po
tarcia projektu, mającego na celu wystarWienie 
1omnika Adamowi M ~"!kiewiczowii w Wiłnde, o
tpymal „Kureyr Litewski" pierwszą skladke 
(8 rnbli) z nastepującym listem: 

Szanowny Panie R.edaktorze I 
B~ąc wnukiitem ranionego w po<tycz-ce pod 

S(ł)lioowlYITl kapitana R,ykowa, upraszam o przy 
jęcie mojej skr()l11nej ofiary na ponmiik Adama 
M.lokf ewicza, tak waszego, jak i naszego naJwie 
&.te"o poety, który tak samo szczerze ~ g.orą
oo kochal naród rosyjski, Jai'k mój zma:rly <liz'iad 
Nikita Nikłti cz szoz.erze ko-cha.il 1 szanowa.r do
łry, nam bratni naród polsiklt 

Z uszanowal1iem i iyczlilwością 
Nikita Rykow 
porucznik. 

Wilno, .31 paźd1lrernika 1905 r. 

Zamach kobiety ua t:uberoatora. uBidor. 
Vłiestn:· podaie naistepujące S2iCUg6ly o zama
a• aa gubernatora mohyl<YWskiego, l(Hngen-
'•rra. 

W dnbu 1 bm. o godzinie 10 z rana, powró-
<!Ua do Mohylowa wypuszczona z twierdzy pe
łJ"apawlowski'ej, żona czlonka rady miejskiej 
m<>hylowskiej, p. Je21ierska. Ażeby nie być po
naną, p . Jezierska wprost z wagoou weszla dt> 
Jokoju dla dam na dworcu, gdzie ufarbowala 
swe $'We wlosy i uchara.kteryzOIW'ala sie ti;l.k 
~ległe, że kHka osób, .które "\M~dizia1y ją webo
~ do ułJi:eraln.i•, zdumionie byly, skąd sie 
wWc:la ta nowa pasażerka. Pani Je7'iers]ra, u
iNUra czarno, udc.la sie do mieszkania guberna
t•ra, zameklowala się Jako baronowa Mein<lorf 
~ w ehWlili. R:dY 11:uhennator przeglądal podany 
.W Japier, dala do nie11:0 kilka strzalów. Jedna 
i bł trafila w reke. druga w dolną część oiala. 

Pani J ezie~ka zostafa rtiezwlocmie zaare
tałowaną. przvc7..em ople. .la ~ if usifowala za 
Wczyć samobójstwem. ~tan gubernatora iest 
pdny. 

- !KE 

\\>110 tv k~cik. 
W ezk:ołe. 

Nau,~ zydel: Powiedz nlli, Jasiu, czy -czlo-
1'(4u ma wolną wole? 

Jaś: Niet 
~auczycM: Dlacze2'Q? • 
Ja-ś: Bo jaikbym ja mi:al np. wolną, wolę, to 

•• byl dziś do szkoly nte prcyszedl! 

I 

'' 
1arusa 

Bochum, środa 22-go listopada 190S. Rok IS. 

' •. . ":- -· .. • „ .. -„. ,.. „ ~ ~ 
• • Il. • • ' ~ : 

I. Herrmanns, w Oberhausen 
ma. tajwi~kszy wybór 

obuwia 
ns składzie .znanej najlepszej jakości. 

Ceny są zawsze jaknajta:ńsze. 
• 

Herr1Danns'a obn1'ie polecić można jako pra
ktyczne podarki gwiazdkowe. 

I. HERR.MANNS, Oberhausen 
Friedriehkarlstr. 28. ul. Fryderyka-Karola 28. 

NOVERROL 
{p. cesarski urząd patent.) - marka ochronna 
D. R.. W. Z. 60067). NajLepszy i najpewniejszy 

Opłatki na gwiazdkę 
tylko 2 mr. za 100 sztnk, 

elixir na wzmocnienie nerwów, żolądka i cale- polecam Szanownym Rodakom i Towa.-
~o organizmu, przysparzający 1osoborn slabowi . 
tym krwi i wywolujący wyśmienity apetyt, i rzystwom, zarazem upraszam o Jak na.j-
przez to czerstwą i rorową cerę. Comp. Ka.- rychlejsze zamówienia aby módz każde-
mi:l. J:xtr 0,4, Conidura Extr 20. Dest. Wass. 250, d . ' 
:Bisenalb. 4. Pomer-Tinct. 21,00, Zuck. Sir. 70,0. l mu na czns ostawić. 
But. 2,50 mr., przy 4 butelkach franco i pudło K I I p I 
2ratiis. Glówny .depot posiaida: H. Smyczyitskl, I s c;garn a o ska 
apt. w Chelmnie (Culm-Ratsaipotheke). J 6 f D n· I k W ze a 1e a , anne, 

S_etki podziękowań odebralem za dobre ul. Bahnhof•tr. 80 a. (171) 
skutkr. 

. . . 

Pomocnik golarski 
Polak potrzebny natychmiast. 

Kamyszek w Bruekhausen~ 
przy ulicy Albrechtstr, 

Żakiety i kołnierze 

I 
z u•leałe•o •ezoau p~ ka idflj 111eilf-

• t>J ee nie. ( l 19) :.: 

M. Fromm, Bochum, Hochstr. 4. 

\~~6~~~~~:~!;~{~$~~:r;:J.:i~~~f~~~-it~·:>·~:~.'t''.~\ -- -: ~·-:./ .:·:··-~::·\~ <.: ,·_. ~· ;~.\.:.>:'"._,i ·:·.:„> 

Prawdziwym domem zaknpna 
jest i pozostanie jeszcze zawsze skład firmy 

• w _Berne, 
ulica 

Bahnhofstr. 79~ 

Mamy na ~kładzie tylko dobry towar w ·takim wy borze, jakiego w miejscu trudno szukał. 

Obsługujemy każdego rzettlnfo, dobrze i po tanich, ale ściśle stałych cenach. 
(lM) 

:-.-.. i.>· i.'„.'' <'- ·.:· ~';·::~'~·< ·-:~~ ':' :·.; ,_. ,1-\:::::.;<--~ ~: --- .. t:··.~·: .:".~ , ::..- • _.:._,,_. - . ~„ .... „ -... ~ t• 
~·:„ :--··, : . ~· . 

: . \ ~ . . - ' 

' ! 

: „ ' 
., 

·. 



,Jak• 

podarek gwia.zdkowy 
polecam_ najlepszego:_:syttem11 

n.aszyny do szycia 
w ka~dym domu lliev.hędnie p•

tr.zebu.e. 

Najlepsze megulowanie płacy 
tylke u 

Alb- Karrenberg'a 
w KameR, Westr. 7 5. 

Wszelkie reperacye Wykonywam 
tar1io i dobrze 

p o d g w ar a n e 1 Ił· 

..... „ ... mmmalllllar&lmlilSB„ 

Kto P·1·en1·ędzv potv..ch'.1jP., nieeli. zit 1głn~1 I! 
.., t-aU1.l• f'I•• do l. S botta & O. 

Pro11.zę o ,;naczeu na odp. L:.. ;,uahitte 01S. (1&2] 

'łle••w6i••~@ 
Jl Brueekst~. llCbUll Marienstr, ~ 
, 11. 31. "ff 

~ Jaja! _Jaja! . ł 
A Nową pr.zesyłkę jaj otrzymałem i.. 
°"! i sprxedaję tuzin już po oO fen. ' 

~ Garnki przyaieść ! • 

4. Inne rodzaje jaj do picia i de ł 
gotowania' uaa dobre masło Ee 
słodkiej śmietany i rr asło wierz- . 

A kie polecam po najtań!zyeh ee- ii_ 
' nach ( ziennych r 
ł Speeya1ny skład jaj ł 
4 J oachin1 Sass, ł 

1- BOCHUM, • 

. 
ul. Briic'I< s~r. 11 ul. Marieutr. 31 

Telefon ar. llł . 

~~~~~~~~ 

~ a 
' PBIS!a osf .~!~~feacya 

1 przy ul. Oberhassenerstr. 3fll, 
Szan wnym Roda.kom p ·lecam 

meją jedyną 

polską restauracytt 
jakfł w Osterfeldzie ołwc.uyłem. 

ł 
Skora i rzetelna 1Hłul•· Ssa.o -

wnycb ltodaków prcs110 o pvparcie 
megQ przedsiQbior ;\wa. 

W re~tauruyi mej jeat 1,1'iaru1 
Poleki'' w1łoło•1 · . 

Bruaoa Pludrzyńaki. 

na nas& 

skład ---
kna· 

Główny interes : 

Essen, Thurmstr. 14, 
irugi: 

w Ober.ha11sen 
ul. Bismar»str. 1. ul Btsmarkstr. 1. 

Wielki W} bór w krawatkach, szelkaek, ka· 
pelus1acb, para~olachjako i wsnlk. bieJiiinie. 

To\\ ary na suknie, bluzki, fartuchy 
jako też ~ z:a.a pościel. 

Firan l\e llielklm wyborze. 
Krój zoa11y ja.ko najlel.s1y na okolic,. T.nu.ry iYi•ie. 

Z t ndnti my ~8 c•el•dnłkew* 

W· nagłych przypadkach możemy w 24 ~1d1i11eh .„ 
biór lub palto odstawić. 

I 

8 I r. 
ftJ&JITe~~ i])fZ~5)t'ł1 

••••• Czeladnik& 

OC • 

' .I Brak Wam pie. niędz .: 
Jtie1łe&O W ilW)TW U · e ~ 

ma, ,.. JNklljt •d lllW'• · . •1~-~ ... ~ na nkupao sa 3°''*6wit ·~~11, ł6•ek:, 1gn1sk, 
aa tłale aa1rw.d.afe:a • . nln·-~ i . materyj •• 1Ukoie i ł. . tł. zwr6łeie si~ 

I!. , ~C ' :1 

Kredyt. domu towarów 

45 
,,Zam B1r1mua" 

w- BERNE 
prą ubcy 8ahnhofatr. 

Ma ul ~turę~ 
(•tary papier) ::I 

Drnkarni „Wiaru5a Polskie-

30 o 
· llabyć naeina , I 

&f go·' w Bochum. 

-~ B 

r
de~~~ 

Baem••ie •••,·~ t 
W Huałt.-r11, Brack.ha11„a, Vanlolt,. i 
N na Ul, po4er;, de wiadom.oa"6 HHQ -„,. relaltoa. ił deetr.ru&m 

11erek, „„ 
k.Uean na ._lanie ie ałtl•p• D& Jli•i 
po wrawkolH111CA t&wfola. ł911.&eh. 
'1'1lb •a ~ot6w~ ~ I 'l'1h• K go~wlco l 

U W a I a: .PreMf .R.Ma.khw awM-6 
r a w~, :j n;e• t••zJ obeł ltHkttra ' ta
•iCl, ale t7lke pe 8i alio IO t„llf>w, 
włeu&1n łaniołici' się prndstawiaj", a.le 
Ja ... „ l fnr1•w iooej li\4la•, te &
jt lM f\intjw a aie H alie H łna~w. 

Paweł W•jeiak, Wamhe:rn 
l\lhlhrstt' 7. f.13•) 

g~bi\{?0~~-

=== aniejs.7eh === 

posiadłości wiejskich 
aHauj„syea lit 

m •••• „, zah•dowail s•· 
•P••a:res7ell, pi~kayelt •1r•· 
•ew I :relł ed 1. 9, S, de IO 
•erc polecam w róż•yeh 1tre
uełt W. K1. PH11ań1k:ieco i P. 

Z..chodaieb. 
Kat•y •oi:e coś odpnwit>bie~• 
znalei~. Bliżs.yca ebjainaień ce 
do ceny, "pła1y, . hipetek itd. •-
4aielam ehf;tnie kudego aua 
tak n!tnie jak też listownie.(151~ J•• Kwiatkewski, 

iuterc• lłanilow„ koailloWJ 
HERN~ N eustras1e 

••• • •• 
ł . Peleca• aój n1j1tar.s,-,y i uj· 4· 

m~bz7 

ł ski d skóry ł 
łł aa po:!!!;t:~ł~.~~j w~el- łł 

kiemi artykałnai dla. szewców. 
Skłu. wykrawa.na. tylko u..y-

11& i wypHwiana kór~ d~bew~. ł 

Otto Drucks, ł 
•:rselilla•sea (llllłhl.) ·:= 

obok eber.z1 T&ll Stecie.aa. (HO). 

-~~~~ 
S'r• y 

a& lllIJllt• CJtry, c:HUJ, ,„ 
ru ws1eltie inne Jrzybory m• " 
1yrae (111) 

Tit. Kuhnea, Wattoneeheii 
J'r~.iAeirstr. 19. 

::-,X,';.,'lti.ą:' · . ·~ ł~~„- ' --

"'" R~ICA WICZl(I wszelkie(ei rod~.itl """' 
ł lltrnit l' ARBIERNIA OALLUSCHKE, P1'tlil· 
NIA W BOCHUM. Tel nr. ,11, 

l'W.: Doł.t.de, H•t-.rwir. 2U; 11.-i 
!łabiefst.r nr. 32, 7l, la.i; ł!łckol. liUqiltO• 
.... Lładee, flattłltEen, L111c:eadrMr, W•J 
A...., W wa•, LiitceHortaH4, .Mlł'tff ltll· 
sil'ep, Wattemeltełd, Ka•e11, Dertmaad. 
mlmllSGB!!mBl~~~~~~~ 

Fr. Krnft, 
f.ełecraf, Be 'llP, llab.ahef11iP, 21. 

naprll.:edw 

lledaur e1i· Ste:1aber1a. 
P lee.aa •it ł w7kuania. 4•1117olt 

TR.W .A.ŁYCH o~rAei!c•w pe ceaacłt ne-
~l•1eli.. (U :ic:) 

bardzo ilicznych 

Kalend rzy ściennych 
A_ llaczneśó Roilacr 
, ,.. u„.k„ad•rr 1 G„ ..... „.1 Korzyst.sposobnoSC 
4 iii o1?:o::;~:""•••y• Reiabm. ł llbay •nów na •kład•i• 

19 06 z polskiej fahry ki na rok 1906 
w tych dniach sprowadziliśmy. 

z powodu wielkiego , nawału pracy nie jest w tym roku 
rolra możebne, abyśmy naszym szanownym odbiorcom kalen
d.ar.ze de domu porozlłoli~ mogli, prr.eto prosimy ai~ polaty

wać i pr;y sposobności do 1>a~11y1.h. Bkładów w Bssen pr.r;y 
~~ Tarmitr. 14, albo w Oberhaus~n pr-zy ul. Bismarbtr. 
1, cdr;ie każdy je darme otrzymać mor;e, . (117) 

Jan i Fr. Błoch. 

4 „ ~~t~~~'~ l?h~~~~!L .. ł 24: ubic rów po 15 mr. 

1 Staruiera ••jem b~1, a.ie- ł niżej ceny, s"ego \V całej Nadrenii i \.Vut-
by Redaków jakrtajlepiej i jak- talii Mnanego 
najrzetelniej obsłuiyć. ł 

·swvJ nos ~:.ao1 „ ·•łotei:o kroju" 

ł Józef Kienierza, i wł•s•oj r~boty b~rdzo elegucko odrobi'"'•yh. 
'olał'łl pel.ki. < \ ~ I emz !podoi w cenie od U! do US al'. (Hs6) 

la I •il' I ur I .„ Itp wo- Jaa i Fr. Błdch w Ess n. 
._ .-.c1a1•D1 • 1tlp1 '111 li. ul. Turmstr. 14:. u1. Tumastr. 14. 



haa 

Schuhwarenhans 
I Gebr. Dirseh, 

Beme 
.i. Dworcowa 162 Babnlltfstr. 112. 
N-.iwięb•y i najtańaay dom sprHJaiiy 

dobrego obuwi• 
C.i~i•n•je naclchedz'ł praesyłki ebuwia 

.ai••w•1•; 9uty ie re\•ty, tilr.uwiki j• 

r•i•ty, ••ty ie juły p• hz kenluu-

cY.jaie tiaich cnaeh. {ł-11) 

•••• 
łyłko pr~y ul Balln•ofstrasae, 

w ogrodzie hotelu ,~B=1thnhofs·Hótel · ' 
napueciw now,go dworca snajduje •ie, jak do1~d, tak i nadal 

z a kład fotograficzny 
GERftANIA. · 

12 fotosirafij Wlzytowych osoby derosłei 1.90 mr. 
daje mo,ja dzisiejsza podaż. 

12 fotografij !f abinetowy1· h dorosłej osoby 4 90 mr. , . „„„„„„„ ... „ ... „ ...... „ ••• „„„„„„„„„„„ 
10 kart peeztowych z fotoarafi~ 1,50 mr. . 
~aranc1' wyborne'o wykonania o ezem wiele *1•io•1 zdjo• ~ 
aajlepn;em ,„ ewiadectwea. ~ 

· · W niedzielę otwarte cały dzień. S 
1fybor.we powifk9'!ienia we BM'łr.o piokne eijoei~ cl.teei, 

wła•:rm 11ak:ł&<k·e. pap i ro.&ailt. 

Paleto ty 
dla panów. 

się zwałae na doklaclay adres· • Sery& I wartość 10 mr. , teraz ł mr. 

~ 'N.BrUgg~maa1 I Serya II wartość li do 18 mr., teraz 10 •r., 

• Sery& III warto~ć ~5 do 3? mr, 1e1·az I~ mr., 

• 
w Gel ieaJdrelten III . 

Markcu,f•ałlr. Kuk1rafH1łit'. 
p•leea. S..aa. PR\liunoaei •""'i _ 

--===powós --- • • 
• 

w ruie wf!a6ł, chrzcin i wyjazd'w • 
wycieczkowych. 

Ta.ko!Ule p1tleea karawaay •••rz•~••• tak „. -

ZadziWiająco 
tanio 

• 

jab tei .,.ł• iła d•iem. - CH7 bardzo llllłiarbw..-.r11.yclii • 
Z-.iwienia p••Jj•w.j• 

Stef•n Rejer, ·ak· t dl hl , 
8elHallirellea 111, Mark:rafoa••· • z 10 y a c opcow 

••z wła.ieiciel aam. · „ ••• =···· 
·T. SCDWAN, 

Skład główn7 Ob b Ttlie 
Iarktatr. 8 er AUS0Il Kirchweg 140 

Najwiekszy skład kolonialny 
Hl fulft. Matki cesarskiej !,40 feR. 

Kwaśna kapust• funt S fe11. 
Kiełbas• C•ettvurst) 7ó fen. 

Skład kapel•••J 
, •• a.n~: 

Bruckhaasener Huthaus 
„„.., o.u...„ ,.1e. : 

k~pelusze, ezapki, parasole, laski, 
bielzne męzk- -.. 

ei-.ile we wielkim ~ybera• r~ een~ najtai.aą.ih. 

Prnz~ 1waia6 na f1ra~. 

lraokllansen, · •I. l.alserstr. 10. 

•• 

Ser1a I wartoić J,50 , uru 1,75 •r. 
Serya II wartoić 5,50, tera1 2, 7 5 mr. 

Spodnie 
dla panó·w„ 

Serya I warłośe 3,50, 

Serya II wartos~ 4,00, 

Sery& III wanołć 1,00, 

• 

tera.z 2,25 al', 

teraz 1, 7 5 mr. 

teru 3,10 •r. 

Castrop, 
ul. Wittenerstr. 20 •. 

Telef on nr. 11 ł 

• ••• 
enr c uren, 

Herne. Bahnhofstr. 10. 

Wielkie 

chustki 
Serya I wartość 9 lS fen., teraz I i f eu. •. 

Se17a Il wartość 1,50 mr., teraz 9i fsn. 

~erya. III wartość 2,15 mr., t.l.J'ai 1,51 mr. 

. Odmierzone 

mat.erye na suknie. 
I mtr. materyi na. suknie domo1!fe 1,10 •r. 

ł atr. Syamozy 1,H m.r. 

. I metr. sukna dam3.kie,i9 

e metr. rzewiotu 

.!,&O ar. 

a,to m„ 

6 metr. ci•tkiej matnyi 2iwowej i,iO mr. 

Bielizna 

I 
==='.= dla p ń -

cokolwiek pobr•dzo11a 

I 
Serya I Serva II Serya Ilf 

95 fen. ł,23 mr. J,45.r~ 
Warto3ć znacznie wyższa. 

' Castrop, 
·wit enerstr. 20. 

nap1 zeciw ewangel. kościoła . 

a Dl • 
• Dł_,z. 

I dla 

---~~ . Zawsze polska uslu ___ . :::::. :::::::::::;::~~~ 
„ 



Dom mód 

• 
. Barop. 

&& -=-~.,,.. ~:--r 

BOCHUM, ul. Hochstr. . Dortmund, 
Oddział: Towary kożnehowe. 

Ze skóry króliczej 1,10, 

Szal ze skóry króliczej 

Szal piżmowy 

1,$5, 2,-, 3, - , 4,iO, 6,-, 7,- marek r I 
3,50, 5,-, 7,-, IO,- do 20,- n arek. 

8,50, 12,-, 15,-, 20,- do 70,- ma.rek. 

Thibet biały 

Thibet czarny 

Kuna 

3,75, 4:,50, 6,50, 8,50, 12,- do 36,-

12,50, 13,-, 18 50, 24:,- do ~6,- mare 

30,-, 35,-, <iO,- do 75,- mari , 

N n tria 
Mannotka. 

Naś. skórka 

O:pposum 

4:„-, 5,-., 8,-,· 12,-, 16,- do 20,- marek. 

6,-~ B,-, 10,- do 12,- marek. 

18,-, 27,- do 33,- marek. 

15,-, 25,-, 30.- do 25 marek. 

Skunks 

Tchórz 

20,-, 36,50, 70,-, iO,-, 100,- do 200,- martt. 
12, -, 13,50, 17,50, 22,-, 37,- do 45,- marek 

Astrachan Persi&ll& 22,50, as,-, as,- do 85,- marek 

I Nerz 50,- ~ 65, - do 

..,.... Dalej: Lis, japoński jeż zawsze na składzie . (lf)9) 

posiadłośc w Borku llltillera Pryw. 
magazyn trumien. 

szkoła kupiecka 19M9MMM.aeea 
KATERNBEl{O! (Pozna I\) 

1il ' aiorg. Oirrodu. Budynld ma.sywn;e. pod ke· 
gymemł warll.11lkarnd do nabycia. Z1loszonie 
~Jmuje 
Stelu Marczewski, Langendreer, Blilcherstr. r. 

poleca w razie śmierci iw6j bogato za. 
opatrzony 

a w Borku fr. Marczewska. (166) 

Osłedłilam się w Ueckendorf, przY ul. Nord 
S$r. 29, w domu rzeźnika p. Ott~ jako . 

aklad. tnu:Dte:a., 
kor on, bielizny pośmiertnej i t. d. 

krawcowa polsk& 
J. ~ulter Haąiborn, 

ul. Beeckeretr. 221, w pobliżu lokal.n 
„Toahalle". 

i 

Meble 
ką1lłe • za lle%Cell I rzetelale aa kl'Nft, 

z ..,_ wpłat~ ąlb ea 

J.Silberpf enni ,N. 
Gelsenkirchen, 18 Stary Rynek 18. 
obok cberzy Schuermanna, „Im Ca.ppeu-

berger". 
(167) 

Nowo etwarty dom kredytowy towa-
rów . i mebli. 

~-

W niedzielę od 8 do 9 i P' ł i od 
11 

1 
i pół do ~ obvartQ, 

. . . 

Ustawy 
dla towar&Tllltw 

drędkt i taait 

»ruJlar.aJa 

,, WiaruH Pol· 
· skiego" 

10 dziewcząt 
do hotelów i COS 1 Oli!lNtW 

aolnyeh potrseb!Qt zaru 
l•• pótni~. 

w Gelsenkirche11 przy ulicy Bochum-

&ki~j nr. 44. 
Donosze. u.ż otrzyma.lem od król~kieJ re

jencyi po1JWolenie na otworzertle tu sz,koly ku
pieckiej, w 'której mlodzi ludzie mogą tak naJ
łepief wyuczyć sie za kupca, pisarza ałoo urzę
dnika ł w której osobliwlie też mlodzi górnicy, 
hutnicy i inni mogą sie przygotować do szkoły 
górllłezej. - Zaplata. miesięczne 12 marek. P().. 
lecam wiec moją nową szkole 'W1SzystJQ1m wtia
rasom ł prosz~ o szY'bkie i liczne Ziloszenia, 
(196) H. Sic-ka a. 

pozaislużbo-wy nauczyciel ,gimnazyalny. 

32 KłrclHltr.~ ulłca l(o§clełna, Kirchstr. n. 

sze-w-o polaki 
poleca t&wary zbn-Owe i łun w natwłQlmy 
wyborze po tanłcll 

ee n a e fi. 

OBUWIE WSZELKIEGO RODZAJU. 

l(odłaków z l(atemberg, Schonnebek, 5tę. 
penberg, Altenessen i okolicy proszę o IKJPl1'· 
ci~. (1'1}. 

Maksymilian iowal1zyk, 
•łstrz szewskL 

Tanie artykuły spożywcze 

2 czeladzi krawieckich potrzebuj~ o<l zaira! 
Placa od sztuki, marynarka lekka 10 mr., sur
dut 15 mr., Paletot 14 mr. Stale zatru<lnieaie. 

M. Depa, pierwszorzędny zakfa.d krawiecki 
(176) w R.uhrort-Laar, Kaiserstr. nr. 99. 

Polskie biuro prawne. 
feld~tr. 12 Mar:xlóh, Fdi ~ti'. J 2 

11. Śltschka, 
S}'i~uje Pikargi, podania. reklama1ye. 
ot;ror.~ w 81Jl'awach lt i ymiualri Y•'R i 

udtida i1 .f1,rrrra :;y-j wsze l ~i1• h. (58) 

ozwartek,. pi~tell, 
· sobetę. 

~tuczny miód funt 29t 
Gale re ta stolo ., a funt 21 t. 

Śledzie tnEin 

MAKG lłtY.HA 
i: · fant H, 75, f!6, !S!S 

Soda 

Owtc mieszany funt 28 f. ._. 

Najl. kiełb. „ ~lockwnrst" J •. 
==en -- i 

Groch olbrzymi funt ł2 f. , 

Darmo pn7 ukupnie od ł Ilf• 
JOCzi\WBZy~elegiia•U „. 

doba pC>kejow•· ..-

Max BOhm, e 

Boehnm 
'li " narbriiekerstr.~. 

··- Za tmeraty I reklamy edakCY~ flł' 
ltec publicznoścł aie .apowiada. · ___.,, 

• „ .... 



czwartek 39„ lstepacla I 

• tddeme pismo ludowe dla Polaków ea obcz:y~nle, poświ4cone oiwiaeie orai sprawom narodowym. polityeznym i zarobko-w1m 

~dl'J• pJn.rl ..,. cłl1eel IW'B 

_,,..14 QllfłaO I „. „ Jdbt Nllt „ ,__, ~ .............. ..... 
'°''" ... .... 

..- U otworzył we wtorek parła•eat 
: Rze&zy mow~ ocl troau · 

W1 tnQwie swej poruszyl cesarz nie
SJ>l"&'WC refóirm fi~cłl, wwie 

'e fłoty, t dioariósl, że bedzie' mkże usłA 
o ud!lieleniu pralWI korpolnacyjnych 
~ zawudoi\vym, m6wił o P<>łi~ 

HIM!ł>$&Jlnej oraz o p.odityce zagtanicznei. 
W o'statnioi kw.estyi zaznaczyl Wll~ 

· b%f Il., że r~-caaąc dkie:m na międzynairo1-
. e sUłEOWislwi Niemiec nie mme ujść 

µi!kdi!O, ~e Niemcy ~ miewołelni 
filQ bez:u.stanrue z zaipoznain~m 

b. dą~eń i z prze~dmli o ~~e 
nfomiedtiej. 

, Włtte zamierza uczyaić ustostwa 
złemcolll. ' 

) . ł;łr.. Witte ośWiadczyJ z.a;stępoom miast, 
· 1iWab ~ rzecz konieczną }JOIWierzyć je

El prz~tawicieli ziemstw tekę mini 
re spraw we~trznych. 

rt Wiedniu odbyła się olbrzymia demon· 
cya na rzec.z powszechnego prawa 

wyboreze&o. 
Równocześnie z parlamentem nientie

.kim rozplOczęl.a obrtady austryacka Ra!da 
stwa. Przy tej okazyi urządzc/nQ we 

ledniu olbrzymi pochód, w którym bra
udzial okd lo 200 tys. osób. Wyislano 
utacyę do prezesa ministrów Gautsch'a, 

o prezesa Radty państwa hr. Vettera i do 
r~esa Izby painów księcia Wi,ndisdhgrae
za. Wsz.yscy trzej zawęcza:li deputacyi 

są przychylnie usposobieni idfa sprawy 
szechnego glowwania i zrobią , co bę~ 

mogli. 

· W Petersburgu wzrasta znów wrzeinie. 
f. 33 fabryki petersburskie postaoowily 

aimknąć wairsztatyit wskutek czego utra
f lła c~Ieb 75 tys. robo~.ników. Kilka tys. 
· oboitników poisiaid\a broń palną. 

f ząd rosyjski nie pewien ani armii lądowej 
' ani marynarki. 

W Sewast'()IJJ-Olu rządzą obecnie zibun-
j. wani marynarze wraz z wojskiem, które 

()~ich się przylączyto. Dowództwo naid 

i r~rxrwnilkiem Oczaków" objął dawniej-• zy ,, 
' ~ewolucyjnie usp.owibiciny porucznik 

cbm1dt ( !) Radai mieiSlka zwrócila się do 
f. etersburga 'Pro·sząc o ratowanie miaista. 

Wieści z Mandż.uryi brzmią również 
. /a.z groźniej. Wrze!Ilie w armii wzrasta 

. Charbinie aresztowano ()ficerów i ool
'.e~zYt. Pf.Jibliskie okvlice Syberyi są ró-

• · nteż miespokojne. Rozmiaryi razmchów 
. : ~ladywastoku byly jeszcze większ.e. 
. Pierv.notnie donoszono. 

Telegramy. 
To k i o. Japonia zaprziecza urzędo· 

o • k 
' Ja oby układ z Koreą korzystny dla 

1

1
l>Onii wymuszony został na oesarzu l(o. 

e I · Jego ministrach. 

la ~ 0 n d Y n. flota kanałowa Anglii zo. 

6 
nie Wzmocniona o 6 dalszych pancerni· 

, w, lłczy'ć będzie więc ogółem 17 okrę-
\lł bojowych. . 

d ~ 0 n s t a n t y n o p o I. Sułtan do. 
Jeszcze nie ustąpił mocarstwom, lecz ł 

. dziewaj~ się ogólnie, że niebawem zgo. 
I Się łł'>' ż da . t I : l - ą nta mocars w. , ·. t 

·w lmto Buu za Wiara 1 IJcz1z111 

(artka z dziejów walki , 
Id• „1akłea• aa ••ez1i•I• • t.1t . •• „ ••• ,. 

IV, 
Nadszeda tedy ów wietce dezd.d'W'dY 

i&iett obcfroktu. Zaprosn::ipe towarzystwa 
P.nJlbyly i ZiOOmadziliśmy si~ na sali p. 
Płsz:czaka1 o eodzinie 3-iej po goludniu. u,.. 
daliśmy si~ po nasz; sztamdair z muz:yk'l na 
czele do prteiwOOnic'Zącego p. l(ozldwskłe~ 
iQ; w kościele ~andiśnry 20 minut po dm-; 
iiei,, a ·pól &Qdz. przed trzec~ ~ęło 
się naOOteństwo~ 

Nie przeczuwając nk ·ztego czebliśmy · 
pd skońcmnem naboteństwie 10 minat na 
Js.s. proboszcza w mniemaniu, że wedlu,s 
iprzyraeczemia wyjdzie i doklona! l)()Świ~cc 
!llia figur}'l §WI, Stamsla.W'Qi l(ostld ł przy,
p.nie wstęgę dp chorągwi. Ody je<hnako
w~ po uplywie dziesiedu minut nikt nio 
-wychodzil, wszedł p. Siebierski do zakry. 
st:Yi i zapytał się rmnistrm>:tów. o ks. gro

·~~ TuteJ dQWiedzial sie•, te ks.iędz• 
~dawno qie ma w kościele„ 

Ody p. Sietbierski wychodził z zat17„ 
styi, o'becni ju:ż z j~<i twarey wyczytali 
jak się rzecz miailai. Sposób, w iaiki k»i"ds 
post4lpił z. towarzystwem wywołał ltla obeo 
~ pr~bla,tące wraf:enle. 

Prawie ze łzami w -0czach zaintonowa 
liśmy pieśń do św. Stanislaiwar I( ostki. Wy 
szedll·sz:y z tościol~, dowiedzieliśmy się, iiż 
ks. Schiltte, aiby - j.atk to mówią - koza 
byilai cała a wti1k syity, już o drugiej godzi
nie figurę poświędl. Gdy wyichomiliśmy 
z kJościolai ks. Schiltte stal przy oknie, 
·gdzie go widzieliśmy, chociaż był utkryty 
za firanką. 

Tego wszystkiego byl świadkiem prz.ł 
zaicny nasz posel pa(ni Brejski ai zajście jego 
z ,pio1icyą w tte1brze zn.aine jest Sza,nownej 
Redakcyi i prawie wszystkim rodakon1: 
którzy czytają p•o1lskie gazety. 

Obchód nasz od'byl się zresztą wedluri 
prognaimu. Wesolości je<lnakow'O·ż nie by. 
lo, gdyż '\V1szystkich wielce dOttknęlo pJ')
stępowainie ks. Schilttego. 

Przez kilka djni następnych wielkie 
painowaild wrzenie w parafo ai nawet ewan 
gelicy pojąć nie mogli ks. Schtittego. Wi
docznie przeczuwal ro ks. Schiltte luib też 
dowie<lzial się Q ·tern, gdyż napisaJl do Pr 
Siebierskiego list, który w doslownym 
przekliadiziie brzmi, i~k następuje (przy 
czem miejs.ca w liście p-0<llkreślone podane 
są drukiem tlustym): 

Iielbra, dnia 23 siierp. 1904. 
WPan Siebiersk1i w miejscu. 

By po.tożyć kres wyzywaniu a klama
niu (Sch'Jrnpfere.ien und Ltigereien), donoszę 
Panu oraz odnośnemu towarzystwu co następu
je 

I. l(ledy, gdz'.e i k&mu przyrz:ektem, że po
święcę wstęg;ę? Oświa<lczylem raczej wy
raźnie p. Kozlowsk1iemu, p. Krausemu i także 
P<1.nu samemu, że wstęgi poświęcić nlie mogę, 
gdyż nie jest przedmiotem kościelnym i nie ma 
na niej obrazu . 

2) Twierdzą, że ni•e pośv„1ięcilem figury . 
fa iif.':urę poświecłłem przed rrnboźeństwem. 
Swiaidkami są ministranci i w iele osób, które 
byly w kośaiele n. p. Franciszek Smierek, Wa
wrzyn aJnkowski, Mazia Smierek, pani Kociem
ba i wielu innych. 

3. Twierdzą, że posta.Iem do prze!O'ionego 
!!miny (Amtsvnrsteher) i dionfos.fem mu, i~ 
zna}duie się tutaj posel do parlamentu Breiskl. 
Jest to bezcz".lnem, ~łamstw~m. ~ i:ia.nem 
Spielberp;'iem me mow1lem ant s.towa 1 me po
sylaJem tei do !llieR'o. Wogóle nic o tem nie 
wiedziałem i dopiero JJC> oo~udniu dowiedziałem 
się a dapiero wieczorem, ze Maks Krause o-
trzymał telegram. . 

4. Twierdzą, ż~ dcmnóslem o sprawile na<l-
sztyi;(airowi1: I to Jest bczcze.ln~m kla_mst~e·n:· 
z panem nadsztyg~rem. od m1es1~cy n~e mowi
lem ani s.Iow<1 i n'le rr:i1atem z rnm tez zresztą 
na}mniejszei styczności. 

Co towarzystwu przyrzeklem„ dotrzyma-

lem -~ 
1• Nabożeństwo naznaczylem na P0• go-

duny póżrriei 

.6.ira : „ Wiarna Polaki", •.aaa. - Telef o•• ar. ,4 t•. 

2. fLiUr~ po~włęcile.m Szar~ (z Czemi~) powiarlal: ,;la· 
3. WćwiczOB' pieśtl dk>zwo1i%em ~C'W'aC ,• sada sanl01"'7~:du z~stosowana """""'""'a --ł• 

W'iecei nio przyrz&klem, a co zresz~ D'łÓW1\. • ._ IUV',.,L"' -.. 
iO&i wszystko zmyślone (einta.-ch gelogen}. . dD wszystkich części Rosyt, a. więc mówita 

Natomiast podeszło .me towarzystw• · lłros.i o 'WYJ>Ta.cd\vanie stosownych proJek-
~dt2 p. RoolMVS:ki powie:Mal, te pochodu ł.6w dla Ut-..tn'tl! Litwy · O · ~ 
{f'eltzttr) nie będzie, a byl. Pochód ,,_. aa- · iiw• „„ 1 ruzyi. ~~ 
~M&twcm jest zapefole nie stósorwn}l dla to- ~tylko zieddoczy Rosyę, cartnafEa:cyai 
w&reystwa ka.tot., tajwyżej od domu torwarey- ty'1:ko i~ rozbija." · 
Skłorio do kościda. J(~szarew Q'Świadcza; ,,Niech tyle 

J otelli zaś rr~. 2.e spraiwa zostanie w p- ~y ~ą w ł(rani'Ce RosY1 a przy-
zetadl ogloszona i ie.tell kilku: Oogolek, Nia- ł*>mnlmy im Gnmwald." 
waozyk i inni obszernie z p. Brelskim rozpra- n,_,,noww., ,_ Irkucka) 'P>'t-A-~ •• ,,Ni" „ 1r-....

1
·e 

wiali I ten~e zapl.s2l sobte cale artlmSZ'e czy no- " 'Vł"'-JIW' vi .1uvw 1 " """"'" 

łlltmk, nic ziębl mnie to an~ ni.o parzy i nie grobu dlai wolności rosYiskiej. Jei Jesse.z~ 
wzrusza mnie. &:dę Ju.Z wie-d~, oo mnte wo- niema, a gdy b~zie, znajdzie s~ i sam-0-
bcc tego uczyait wypada. Znam PTttei~ § 11 rz~ Polski." 
praiwa pras<JWeiO tak -dobrze, Jak inni, do Wla- z """"ródl Ao'~11 • ..<--., PTZ"'"""W'""li ~„„ )1· „ rus Pol&ki ł Robotnik polski }liż raiz. poz.nałi. ~ ~vw1 .... .._ _, IJW' 

Inne kroki przeciw tutetszym ~~- iOWski, Balicki i Nowrowors.ki j lliekit)„ 
czom (~Zdr) i prz&ciiw bezczelnym .. ~„ rzy z guberni cesarstwa~ 
stworo ie$zcxe s<lbi.e ~. illosy przeciwne samor~du niełiczłle 

ScbUt~. proSosz,cz. i at'ękki~. 
N. B. Prócz tog() zai-znac.zam łosz.cze, że Nast~ diółńy stait10WCZ()1 po stronie 

także dla Polaków, którzy tntaj zaws:ze SZC'Zll~ d 
(hetzen) i ~o &ie inaczej ~ć nie mogę, jak satnorzą u a Jednocześnie -wybi~nie autfr 
r~ewanie:m nr~ody w parafii, trukże JeszcH 2'enmańsk1 
~sz-y istni.n. sędm na to m~ą się spuścić. W czasie d'Ys.kus1j w kwe$tYi wbkiej 

(Ciąg dałsay na!Stąpi). Sułia:awski z Wairszaiwy pnotesrował p~-

Z a~rad k1agnsu ziemstw 
w l4ęikwie e sprawił polskiej 

,,Kur. Wai!.0 kreśli rttstępuiący obraiz: 
Na piątkowem posiedzeniu toczyły siQ 

ro.z.prarwy w spraiwie polskiej. PrOlpOZ.y'
cye biura zawierają naistępuiące punlkta; 
odparcie zarzutów komu(nikatu rządowego 
zniesienie stanu wojennego; obrtoma srumo
rźą.cfu Polski. Minimalne postulaty: 111atych 
miaistiorw-e rwprO!Wadzenie języka polskięgo 
w. sztkolei, sądzie i urzędzie. Zapisato się 
do dlyskusyi 50 mówcóW\.. 

Wczoraj m6wila dopierbl poł()IWa. 
CzliOOJlrowie biurn: Struve, ks. Piotr D<>l~ 
gorukow. I(otlarewski, Szczepkin, Kokosz~ 
kin gorąco i wymoW1nie 'b1101nili siprnwy sa,~ 

tmorządiu. 
Struve powie<lzial międlzy i\rmemi co 

następuje: „Stain wojenny w Polsce raduje 
Berliin, lecz smuci Moskwę; sanmrz.ąd za
smuci BerHn, lecz uraduje Mosikwę i R}o
syę. Nas nic nie obchodzi smutetk Berlina, 
a nai iniwazyę wioiska obcego jest ()dpowie 
idzią sit.ai zbrojna." 

l(s. P. Dolgoirukow powiada: ~,Pblacy 
są zbyt rozumni, aby się odrywać od Ro
syi. Dziś jeszcze nie mogą nas może ko
chać, a1e postaramy się zaslużyć na ich mi 
lość. Polacy mogą mieć nadzieje idące dale 
'ko, ale nie my, stawirunie, powun~niś~y się 
tego obawiać. Nie da się zaiprzeczyc, iż w 
przysz.tej federaicyi slawiattJ, rola Nski 
będzie wieFka. 

Zabiera gtios Kotlarewski: „Rozczlon
ko!Wanie Rosyi - irmwiada - oo owe mo ... 
biliz.rucye za granicą: austryacka i p.ruska. 
Samorząd zjedlnoczy tylko Rosyę i zbliży 
ją zarÓ'Wlno do Fran cyi jak i Anglii." 

Szczepkin JX)Wiada: ,,Niemcy ' r-0zu
mieją chyba, ja1k niebezpieczną jest wojna 
dla strumienia ruchu demokratycznego w 
sąsiedmiem państwie, gdy się mCi.! u siebie 
siLną partyę demcikraiyc'Aną. Opozycya 
reaikcyoriistów rosyjskich nie jest niebez
piecma." Mówca proponuje, aby ogłosić 
drukiem stwierdz<:me przez biuro zjazdu 
oświadczenie ks. P. Dolgoruk()l\va, doty;
czące r/Ozmowy jeneralrgubernatora war
szawskiego z ks Z. Chelmiokim, w której 
była wzmianka o możliwości wkroczenia 
wo]s.ka obcego <lo Krótlest\v1a Polskiego. 

KQkoszkin oświadcza, iż bez sarrnorzą
d'u utrzymać Polskę ty,1'lro za pomocą ba
g.netów, a to byloby zgubą d.Ja wolności 
rosyjskiej. Szczery patryotyz.m rosyjski 
każe domagać się samcrrządu. Prócz tegQ 
gorąco bronili sa1J1Qrządu Polski inpi je
szc.ze mówcy. 

ctw oskarwniom, tm'Canym na P-01likóW', 
~ praJil?)ą IQlłll oder:wa.~ si' oo Rosyi. O
skarżenie to 2JUYśkJ!J.1o, ~eby utr~ 
stary sp0s6b rządzenia. PQlacy zwraicafł\ 
się do wolneiO narodu ro.syjskie~ z a.da„ 
niem swobody życia. i możncści IOrZWOju 
kultu.ry wlasnej oo korzyść sławiań i Il:SIJ'• 
du rosyjski cg<>'. Piotr Stmve rzeki: Anar
·cbii w Polsce, zaróWlllo jak i w Rosyi nfa 
usunie staini wojentny, lecz kierunek liberał 
ny i samorz.ą<ll. lnierwencya mocarstw; 
obcych nie: jest strasz1na.. Ros}'ia potrafi 
sama odeprzet te interrwe\flcye. Teo<lo~ 
'ks. Dolgorukij rzeki: Oskarżenie PQłlaków. 
QI separatyzm jest klamliwe. Samorząd .nie 
jest separatyzm. W przyszłej foderacył 
m~Jicarstw slawiań&kich Rosyar i Polska o
degrają wielką rolę. Wielu innych mów
ców l}rotestuje przeciw miesiainiu r żądail 
samorządu z. chęciami separatyzmu. Asz
karow z Katugi prosi, aby rządowi oświad 
czyć, iż kwestya po'winina. być rozstrzy„ 
gniętai bez względu /Ila przy;puszczalną 1Jf.. 
terwencyę niemied{ą. KlonoWtSki z Peters. 
burgai uważa za koniecZ!ne pozostaiwić de-. 
cyizyę w kwestyi polskiej Dumie panstwtJ~. 

wej. 
W wbot.e przyjął tod'y kctngre:s 

ziemstw wi.a<lomą rezolucyę, przez któICł 
stanął w obronie samorządu Polski. 
PS 4 - !L 

Sprawa robotlnicza \V państ\ ie rosy.i
skiem wysUtllęlaJ się na ptJan pierwszy nie
dJawnq, tak sarno zresztą jak wielki prze: 
mysi, którego istnienie zaledwie lat kilka
dziesiąt. 

Niestety, prace komitetu statystycz
nego (który grup.owal ~o'Śne dane na za
sadzie materyalu zgrorrna<lz-0tI1ego podczas 
spisu jed1n-0dnbawego w r. 1897) - danycli 
ścislycih w tej sprawie nic za\\i erają : rob-0 
tnicy ·W danych tych rozbici są 111a rc*1zajc 
prcdukcyi pomieszani są z rzernieślnikain1i. 

Pmiatem i nomenklatura niektóiych 
grup i zajęć jest mglista. 

Wreszcie \Vszystkie da ne strzeszczo
.-io w liczbach ostate~znych , nienadającycl\ 
sj~ do charakterystyki szczególlOwej. 

Razem robotników fabrycz,nych, kole
}o\Vych, portowych i rzemieślników - we 
dlug danych spisu jest 4,505,000 męoczyzn 
i 1000000 kiab i et. 

Robotnicy ci i rzemieśtnicy ma.ią ro
dziny, liczące 2,630,000 mękZY2.ln· i 5 mił. 
60 tys. kobiet. 

Raz€1m z pracy rąk robbczY'ch w p3ń
stwie żylo w r. 1897 - 13,195,000 osób, t.1. 
100 % oalej ludiności, a ·więc siedem raz 
mniej, 111iż z pracy na roll. 



Spra"«"ą .paląctl iest ru.ch rohotnilróv; i 
~racdW!trkmv lrołejowych. . 

i dalllYch spisu Widać! te ta grupa ro. 
Q:ioUnlkóWI stanowiła w r. 1897 maty tylko 
-0disetek w klasie robotniczej, liczyła bo
wiem 247000 mę:bczyzn i 1500) k<>biet; ro
dziny tych pr.aoowników łtczyJy. 156000 
mężczy,zn1 i 314000 kobiet; razem byllo_\c<1· 
łefarty z rodzinami w r. 1897 - 732(XX) °" 
-:sób. T. 

Obeanie, r2)ecz prosta, po uply.wie 1at 
8 liczba ta powiększyfa się bardzo znacz·: 
łlie i wynosi podobno 3 miliony o'Sób pkt 
obojga. „ 

Ogólna no~ć robotników i rze;m~eślm
ków z rod'Zinami w r. 1897 stal){)IW1ła w 50 
1rtl'benniaich Rosyi Euro'pejskiej 9976000 o
sób, ti. 10,67 proc. całej ludmś~i; natomias~ 
w Królestwie Polskiettn ogółn~ iloś~ robotl)~ 
ków i rzemieślników z rodzm~1 wyno~1 
1562 OOO osób, tj. 16,61 proc. caleJ ludndśct. 

W samej Rosyi, jak wspomnieliśmy 
wyżej, k1asa rol•nikóW1 w r. 1~97 .była 7 
razy Ji.czniejszai od klasy robotmcz.e1, matoi. 
miast w Królestwie Po.Iskiem tylko 3-4 

ra~y. -~l"' . . 
Nai Kau1razie rob!ottników z1vuz1m11rm 

byto 672,000 osób, tj. 7,2 proc .. ~aJ~j. ludn~
ści, cxyili 10 prawie raiZY1 mme1 mz rolm
\{(tw. 

%letnie połlkie. 
Z FPu lachednłell Warmii I ...... 

z powiatu ragnwłcklego. Przejście 
majątku miemieickiego w ręce potskie. Plan 
l(ozldwski kupił od niem{;a obejmując~ 2 
tys. mórg dlobra rycerskie Lesgewangmm
mm w pawiede ragineokitni, w Prusach 
wsdhoonich za 510,000 miar~. Jest to po
ddboo pierv.:szy w tym powiecie ma1jąteik, 
który: pr'Zesoodl z niemieckich rąk w pol-
skie. 

Zukowo. W piątek dJiuia 24 1b. m. o 
g()ldiz. 11 i pól przed! połudJnietm umarł pd 
.(UutszeJ chotd>ie, Oipatrron)'l Sak~amen
tami św. tutejsz.y prolboszicz, Iks. 11\;. J~.n 
Ste\ll!Zel, W1 71 roku tyci~ a ~5 ~ karłain
stwa. Pogrzeb odib~1e się w srod~ we 
Wejherowie. R. i. p. 

Pelplin. Przed kilku dniami md~s~ło 
~ Rzymu brewe papieskie, którem 01c1ec 
św. Pius X .zamiainowat ks. prała.ta! Jan~ 
Trepnaua biskwpem sufraigianem dlyiecezy1 
clldmińskiej. Kdnsekracya niaistąpi w dru
gą -niedzietlę Adwentu, 10..:go gru<Lni.ai. 

Czersk. Wiec „Straży" w Czersku 
()id;bY/l się uibieglej niedziefi przy ba~ l~
oznym udziale rodaków :z Czerska i Qlroh
cy IJla sali p. Kruczyńskiego. 

Chełmno. Wypadetk µiieZW'Ykłego 
~reJku wydairzyl się ubiegłej środy rua Wi
śle. Pewien parowiec ciągnął tratwę do 
Qdaftsdml gdty -z powodu v.r.yplaty pr:zysxfo 

Panna do f owarzstvwa. 
P-0w~ Kawereao de Montepl11. 

Cz•łć dra1a. 
(98) 

( Cłąg dalszy). 
- Uni·kać postaram się przywożeuii.a 

, Raula, o ile 1lOł będzie -0demnii.e zależalo 
aecz jeżeliby żą-0.la~ koniec~nie odwiedzić 
deble, tnQja maitkd., !niepodobnai mi będzie 
temu. p.rzeszkodizić. 

- Zaic:z.e'kaj przynajlmniej kitka dlni, a 
rum sam przyjedziesz. - Gabryela, Jak 
raz pdloży się do łóżka, t11ie będ2ie nikogQ 
przyjmować i mówić zaczniemy o jej dm~ 
rdbie, f.ako o rzeczy bez znacze'llia. Któż
by mrn mógl zaprz.eczyć. 

- Będę czekał listu od ciebie, matk:°'., 
ab'y jechać do Bry.„ 

-,- Jalkie stoisz z. memory.aiłetn? 
- Prarwie już skończony. - Pozostaje 

mi tylk<1 robaiczyć się z doktorem Gilber
tem„. Jestem bardzo ciekawy J)IQIWlaĆ te
go taiemniczego protektorai Raula, i mam 
za:rnialr poruczyć mu pewne zlecenie id.o sę
<iziegOI śledczego.„ 

- Bądź ostrożnym z tym człowie
kiem... Instynktowmie .czuję, że c\n jest nie 
!Jezpiecz·ny. 

- Nie trwóż się, m-0~a matko\, mam u
łoż.ony sposób p.ostępowania, od którego 
'13! krok nde odstąpię„. Niech ci się z twej 
'itron'y, matlro, tak tylko uda, jak ~nic z 
mjOjej, .a: wkrótce będziemy painanni sytua-
·OYi. 

XXIV. 
Raul, jakeśmy wspominali, podąży;ł dtY 

lłotelu dłl Luvre, aby odwiedzić diołktora 
Gilberta. 

Ten ostatni znajd()rwał się w swojem 
mieszkaniu i przyjąl natychmia'St młodego 
iCZfowielka·. 

pomiędzy, kierownikiem statku a flisa.kani 
do .nieporozumiemia. W ~bliżu Sz)1!m'Y
cha zatrzYtnalt flisacy tna.twe, nie chcąc 
'Sie dalej mszyć. Dopiero przywolan~. z 
PodWidza ża1J1dlarm i wójt z.dio.łaJi ich znów 
·'da pocUeciai dalsze.I pracy i jazdy n.akłqnić. 

Ryjewo. StrasZltly wypadek :zaszecU 
we Watkowicach. Wyiciągano tam z Jl>la 
z P<>1110<Al lokomobili wozy z buraikaimL 
Nagle lina, przytwierdzo.na do wozów, ur
walai si~ i uderziylai tak nieszczęśliwie r-O'
boi.inika, że ten n:a miejscu Ż}'Ć przestał. 

~ Wisi. Ir tozawlsłd._.. 

Wiadomości urzędowe kościelne. Ar
.. chidyecezya gtnieźinieńsika. Administracye 
powieiroona od 1 p,a~dzierinika rb. : ks. ko
meindarzoiwi Smorawskiemu z WroiliCzyina 

·na beneficyum rw Dąbrówce kośc. 
Na wrkaryat po:wo:lano oo 1 p.aiździer

nika rb.: ks. K1lemta, nauczydela przy se
muna1ryum 111aucz.ycielskiem w Rawiczu, ·na 
II wikary.at w Lnowrodawiu. 

NaJprzew. ks. Arcypasterz mianO'Wal 
· 4 paździiernika rb. ks. prodziekana: Sikor.
i skiego w Mścisku dziekanem dekainaitu św. 
Piotra i Pawla11 a 7 ptaździemikai rb. '.ks. Pa 
sztalskiego z Ostrowa aid Gopło pr-Odzie
kaneim dekainatu kruświckiego. 

Archidyecezya poZJna<ńska. Najprzew. 
ks. Arcyrro,sterz miainowa1l prodziekanów 
ks. Szaf.ranka: w Wyskoci i ks. ttenneman
. oo w, Skwierzymi~ idzie.kanami 00\oośnych 
dekanatów. 

Komendy u<lzielono: ks. dziekanQ!Wi 
Poturalskiemu w Winnogórze 111a benefi
,cyum w Gozdowie cum facultate substitu
end'i tamtejszegp wikary.usza ks. Poczty i 

;od 1 styc~nia: 1906 r. ks. Lipowiczowi z U
sarzewa: na beneficyum w Kolac11kJOwi
cach. 

Administra'cye probo'stwai w Opatowie 
powierrono rks. wikaryuszowi Niedźwie
dzińskiemu tamże. 

Poznań. Dowiadujemy się, że p. Ro
lajn~ z.;akazaly ponownie wladze ikilku
!Ilastu miast urządza.inia prze<lstawień tea
tralnych, wskutek czego naraiJony został 
na wie.llkie kosz·tai. PanJ Ro1!and wytoczy 
odino$1ym w.ladlzom miejskLm proces o od 
szkodow-ainie. Jalk wiadomo, posiada ·p. 
I«>lan<ll piozwollenie urzęddwe\, które zdo1byt 
po dlugich i trudnych procesach, a mimo 

·owego poZW10lenia, ;iaibrtmiadą mu dawać 
przedistawi eń teatra.ln}'ICh. 

Poznań. „Oręd." stwierdzai, że księ
dzem, który sole~nieJ w. szatach ikdściel
nych witał, ja\k o tern swego 1czasu pisali
śmy, naicze.l(neigo ·prezesa, jest ksiądz Woi.:-

' ciech Grzybowski. W owym cza~ie byl 
w Lekinie, obecni~ w Kamioninie. 

Trzemeszno. Odbyl się tutaj wiec, na 
którytm załorono toiwarzystW101 wybor.cze. 
Przemaiwiali pose}l <llr. Krzymiński, 'ks. pra~ 

: lat Wawrzyiniak i inni. 

- Oo nowego, mój ko'chrjny; "Chl'opcz.e? 
zapytal go. 

- Nic, panie OOktOlrze. - Przychodz~ 
1 jedyinie aby mieć prz.yjemrrość odlw;edze-
1 nia pana. 

- Dziękuję za tę dobrą rnyśJ. - Zal
mujesz. się swoją obroną 

- Tatle - Mtój kuz:y111 wraiz ze mną 
; stara się .nad:ać silne podstawy dbronie. 
Filip piSIZe: menwryal, któ.ry wydaje mi się 
cudownej JasntOŚci i pelein dowodóWi nie:

', ·zbitych. 
- Czy móglbym rzucić okiem mai ten 

memoryial? 
- Filip ba·rd1zo praignie zalkomurniko

"Wlać go painu, ale Pr'ZC'dtem chciaitby
1 

wi
dzieć palna, i dopelntć SWlOją prace cenne· 
mi wyiaśnien~ami, które zaczerpnie w ro~ 
·mowie z panem. 

- Jestem do je·g'pl rozpo1rzą<lizeniai. -
1 Umówmy się nai jakiś <lzień. - lal także 
zibieralmn 1niotatki, ·z.nalaz.lem pewne wska~ 
zówki, o<lszUJkalem ślady i chciałbym po
mówić 'Z wami dwoma o tc'tn wszystkiem .• 
Czy powieid'Z.iaiłeś swemu kuz:~1niowi, że 
1111iesz:kam teraz w Paryżu? 

- Nie,doktorze. . 
- Doibrze ucz.yiniłeś zalecam ci pod 

tym wizględem jak .największą >Cl.yskrecyę. 
- Jutro powracam do MJoirfontai1ne, gdizie 
10łczekiwalć w:as będę pojutrze. 
' - O której godzinie? 

-- W godzinie śniadainia„. Przeno
cujecie u m(nlie, wraz z kuzyinemi, g-dyż mu
'simy na.stępinego dnia d-0pelnić rozmaitych 
sprawdzań, które nie będą bez interesu i 
zajmą nam caly dziefJ.„. Powiedz d tern 
swemu kuzynowi... Czy sądzisz, że on \nie 
zechce :odd!alić się z Paryża na czterdzieści 
ośm godlzin? 

- Przeciw.nie pewny jestem, że nie 
1odmówi... Filip zgiodzi się iak ,naichetnieJ. 
Tak wziął do serca moją obrctnc, że nie 

OnJemo. Wstlurtek strasmegn me-
szczęścia stracil w piątek życie robotnik 
'Bu<!nY" ztqd. WJeMżaJąc w dość sZ)1)kim 
tempie oo pod"W16rze p. Wernera przy ul. 
I(cyńskiej, U<lerzyl tak silnie gl"ową o wy
stający mur, że .na miej·scu ducha wyzio
nął. Glmva· została okropnie 'Zeszkaradzo
na 

W OnlefnJe zaszedł następujący wy
padek: 

Nieiakiś MieiczyslaW! B. wstal na 
wniosek swej matki i opiekuna, mistrza 
szewskiego L., uchwalą sądu okręgowego 
w Gniewie oddainym nai wyichow.ainie opie
kuńcze. Związek prowmcyctnalny umie
ścil iehlopca tego, jak to sąd okręg01Wy o
piekunowi p. L. dnia.i 27 kwietrnia r. b. do, 
II1iósl, u mistrza krawieckie~o Traugota 
'Schiitz.aJ w f estenibergu, powiecie Gross
wartenberg. Opiekun, nie mogą.c z p()JWI(). 
du tak wietkiego 1QdJdale1t1ta do'gJą<lać swe
go pupil~. u<iail się rdo p. starosty krajowie.
go w Pm00111iu z wiioskiem, ażeby zwią
zek proiwi.ncyiona.Jn·y ·zezwoJil jemu jako Ol
pietkuniQIWi wnieścić chtopca w dloolicy. 
Gniema. Po otrz,yma1niu odtmowU1ej odtp0-
wiedzi staJwil .opiekun formalniy Wllliosek 
dQ zwią,zku proiwincyional111ego o ziniesienie 
rwy1cholw1ania opiekuńczego. Winioselk: ten 
zosta~ oddalonym. Wówczas ()ipietkuin zro
bił Ina mocy § 13 prawa o wychow1a111iu '°'" 
piekuńczem zażalenie do są-du ok~egowego 
w Gnieźnie przeciwko cdml()IWlnemu temu 
rozporządzeniu. Sąd okręgowy, otrziy .. 
mawszy w pierwszej pollorwie wrzeŚ!llia to 
zażaJ,enie, zwolnił uchw.aJlą z djniia! 25 wrze
śnia r. b. p. L. z obowiązków opieunmra ·i 
do.niósil, że zażalenie jego jest teraz -bez
podstalwnem. Dalsze zaiżaleinie p. L. sąd 
iZiemiański od:rzudl jako 1nieuzasadlrniooe. 
poniewiatż z dniem doręczeni.a uchwaty są~ 
du oPiekuńczeg<Y przestal ibyć -0piek:.mem. 
Dalsze śrlad!ki prawne są w tej sprawie 
Qhwilawo "\.V'Ylklucrone. 

Wyipa>dek ten polecamy posloor ~a
szym jako wdzięczny matery.al w rozpra„ 
w.ach sejmowych. 

Wyrzysk. Wiec „Straży" odbyl się 
tufaj pod] prz.eW10<lmictrwem szambela1nia: dr. 
KomieroW1Skiego. Przemawia.li dr. Niecz
kowski z Poznainia, ks. prob. Ka-czmareik i 
rks. dtziekan Tesmer. Wiec trwal 2:0 go:
id'ziny; n~trój byl powailn'Y i uroczysty. 

Lobżenłca. Omiltu, co sie dzieje. 
Pray wyborach do rady miejskiej oddali w 
trzeciej klasie gll()s 'na jedynego Poła.ka, ku 
pe.a Byczka nriemiedki kaunelarz, miemiecki 
wachmistrz i <lwóch urzędlników sąioo
rwych. Pan Byczek przeszedl też. Rwe
tes i harani<ller wielki w „Ostdeutsche 
.Ruind'schau". Boć żeby .niemieccy urzędini 
cy ocklawaH glos ina Polaka, wspól1z.aloiy-

: ciela Banku łudowegp, to chyba „rnoch nie 
'. diagewesen". Gwaltu oo się dzieje w pań
stwie pruskiem ! 

oofniei s.ie przed 1niczem, coby mdgfo u.z.u-
1pelnić pożyteczne maiterya,ly, które już po. 
siada. 

- Jeżeli tak jest, \lTil:>igę Iiczyić na jego 
przyzWQiemie? 

- Zairęczam z-a nie.gio. 
- A więc pojutr'Ze„. Na nieszczęście 

mam sl'Użącegd, lktóregobym nnógl Qd
dać do rozpo'rzą<lzqnia tak twojego, Jak i 
twojego kuzyna„. Stary Wilhelm nie zd<J 
la wsz;ystkiemu dać nady. 

- A cóż tJoi szk~.i? 
- Szkodzi i bardzo.„ Bedziecie źle 

u-slużeni~ aillbo racz.ej nie uslużeni W1Cale, a 
to byłobY' mi ba1rd'zo przykro„. P<mro·ś 
pam. de Oaren.nes, aiby zechctal wziąć ze 
sobą swego kamerdynera. 

- Możesz Pajn być pewny, że weźmie 
go z. pewrnością. ' 

- Wyjedziecie z Pairyża podągiem, 
· wychoozącynn o godzlinie dziewiątej, nie
praiwdaż? 

- Tak jest. 
- Prrz:yjedziecie więc do MD'rfontaiine 

walś·nie w cliwili śniadania do stolu posta
ram sie. żeby śnadatnie bylo gotowe'. „ 

- Wszystko więc już uloźiDllle - rzekł 
Raul, zabierając się db odejścia: 

Doktór zatrzymał go slo'wami: 
- Czy starałeś się do1Wiedziec; czego 

o córce twego wuja 
- Mojru dotka de Garennes i kuzyn 

filip czyinili pewne kroki w celu wysz.u
kainiai ślądu tegio dziecka„. - odtrzekl mlo
dy człowiek. - Jeździli do Co'tnpiegne, 
gdzie clno przyszło na świat. Zapytyiw.aJi, 
gdlzie mogli, le'Cz n.aipotkJaJi \V!szędzie prze
czące IQUp-OiWie<l!z~ , które w końcu przer
waly poszu.kiwa1nia„. Prawdziwy mur 
wznooil sie przed ich oczami... Zakinego 
!siadu!... Nic.„ Cd do mnie, nie sątdzilclm, 
a:by warttJi byiło bląkać się wśród prói;nJ!ch 

D Sir• mrl Starej Poł&W. 
Bytom. (Zmiany w duchowi~). 

Przeniesi~i lub miaoowaini zosta.łi: I(s"1t 
kapelan Józef ~nossek ze Sl.awiecic lab 
kuratus ci() Birawy (parafia stairo-~eI. 
ska); seminaryjny nauczyciel religii ~. 
Wiktór Christetn z BiaJej jako wikary 1111-

, wi.atowy dl() Koźlai; ks. ikapetaln R. Schftih 
z Bytomiai jako taki do Namysłowa; ks 
kap.elan Franiciszek Drosdek z Narnysl°'1'~ 
jako bpelain III 'd:O Byticmi.ai (pa.rafia Patttiy 
M11ryi). 

Bytom. Poseł Królik z Bytomia na 
Górnym S!ąz.ku chce pono wystąpić z par. 
tyi centrowej a. przyłączyć się oo l}>artyi 
J)d!skiei w parlamencie. · 

Z iJaa veh dzielnic Pel1ki. 
Warszawa. Znany dzialaJCz warsza;l. 

ski ad\vlolkat i redaktor St. Libicki, któł'I' 
raizem z hr. Władysławem T.ysz.kie1Wicz~ 
przez je111:erai~ ... gubematiora warszaJWskieg0 
Skallona zostail skaimny na zeslaJ11ie do 
A•rchangielsika, lecz z rozkazu hr. Wittego 
urw0tlnionJy, przyibyil z. Molskwy doi Peters. 
burgai i mfal najprzód poslucha111ie u rolni. 
stra spraw wewnętrznych Dumowa a na
stępnie 2 ... gpdizinną audYt'1lllCYe u hr. Wittt
g10. 

Zarów1no mklistrowi spraw wewn~tr€. 
nych, iallro ież hr. Wittemu ą Libicki mz~ 
gólowo wyluszczyt potmenie w I(róle· 
stwie Boiskiem. ttr. Witte zaw.a.c.z.yl ze 
swojej strotJy staoo'Wisko, zajęte wzg.I~ 
Królestwa Polslkiego i zaipewnil, że będzie 
nastawał n<l! tlo, aby Królestwo otrzyma~ 
te same swioo.oidly, jakie będą dane cesar. 
stwu przy umainiu języ!ka polskiego, po). 
skiei kultury i szetokiem zastooowaniem 
saJmdrząd:u w miejscotwej administracyŁ 

Prześladowania w Polsce pod Moskale111 
W Lublilnde areszrowaimo dr. Rudzkie 

go, ucZJlia Czaplickiegi~, konduktora Gole11 
bi<>wskiego, w I(utoo-wskiem kilkunastu 
rzemieślników, w powiecie sokol\orwskln 
pp.: Igna-cego Lopieńskieg-0, w laściciela 
W szeborn, J ainkowskiego,, administratora 
z Cesarzowa, Miszewskiego, zarządzajact 
go dobrami Sterdyń, dr. Jawsińskiego. wio 
ścianifna Mkhala A'11drzejczuka. Próc-i tt. 
go iaresztQ!wano kilkainaście mób w Częslo 
chow.ie!. a falbry1ki Hain<ltkego bez,pra\Wlit 
:t~ietei, ootąd n1ie otwarta mimo pro· 
testu aikcyQtlaryuszóWi :7Jalgralflicz~ycb, OO. 
maigających siię tego 'Za pośrednictwem elll 
basad. 

W Warszaiwie -rówtnież aresztowan 
bez li!lru, 1nrikt nie jest pewien spolkdfnei 
aiocy. 

W Częstochowie aresz'bowamo dr. Ka: 
zimierza Oioorysa Zl Kamienky Polsk!eJ, 
inlż. Kaz~mierza Pawłowic21a z Korwioowa. 
Józefa Siecińskiego, Stefalnal Szczecińskie· 
go, A. Maileckiego., Bronisla:wai Wareskie· 

poszukiwnń, mogąc czas mój użyć na pożl 
teozniejsze rzeczy. 

- Mfaleś sluszmość, ja joonak ~1' 
·nadzieję .być sz.cześliwszym, aniżeli twPI• 
ciotka: i kuzyin. 

- BY1ł!byś pan może na śladzie? 
- Być może„. . . ~~ 
- Ach! k>ochia:ny dok~rz.e, ofiY. c1 ~ 

ud!alo! Nie jestem w stame rwiyraz1ć, i 11 wie1ką •bylaby mojai radJ()ść, gdytby.m m~:. 
uściskać córkę kreW!l1ego, którego koc 
lem jak rodzooego ojaa!... . 

Gilbert uścisnąl ręce Raula z serde0
1 • _„H notetl 

nością i młody: cztow1ek wys'Zout z 
du Luvre. · dtl 

Na krótlro przed ~mq ~·o'~iz~ą i0bi~ ku 
W<\ przyszedł do ciotki, gdzie JUZ zasta 
~ynai Filipa. _, 

_ Wi<llziałem doktara GHberłBi 
rzekl mu. _,t ·eli 

Paini de Garennes i jej syin. z~rz · 
_ J eź,diziłeś więc do Morfc\ntaine? 

zapyta~ adwokat. taJ 
_ Nie,, ale dlziś rai~, wY~hnd:zą~!te11 

przy drzwiach mego m1esz.atl11a: spo ·teri 
dio1kto'ra który szedl do mnie.. M6W,1 rri 

' • ;i..· • nim zrnaio mu 0 twojej chęci zrournma z . ka.Za 
ści. Zdawało się to pochlebiać mu, 1. &;r 
mi uprzecl:zić cię, że będżienas o~y<l~aje 
oczekiwać pojutrze zrarua.„. Jak ~ię Jostf 
ma cn1 wiele rzeczy 1dJ01 po'W1edze?ia, rzydat 
czy ci wsikazówek, mogących się P 
do mojej obrony. p)'ll 

_ Jest na śladzie , być moiże? ziai 

. gwalt-0wnie Filip. . . . wlt 
- Tak mi się ·z<laie, chocia.z nie ~den' 

'd tym \vzg1..- ' dziaił nic stanowczegio po · 1,la.ba"'~ 
Będtzie1my zmuszeni, iak są~ze, 
diwa albo trzy dlni w M{)lńo111tame„. , .,·! 

w•or"
- Dwa albo trzy dni t - pa l 

baro'll'OWl3l z zadziwieniem. 
(CiU dalszr nastąpi). 



id i Karola Za\\7.łdę z Częstccoowy. Wszy 
stkłch aresztoiwainych osadzorro w. miej- · 
5cQW'Yrtt areszcie policyjnym. 

Ostatnierni dniami aresztuwOlłlO prefe
ktd seminairyum niauczycielskiego wi Wy~ 
myśłinie ks. Syskę, wikaryusza z Lipna1 ks. 
M,arosza, wlaścicielai Naigórek p. Płoskiego 
i tilka Jeszcze osób z pow plo'ckiego. 

Z Sterdynii (w pow. sokołowskim) na 
tnttcJl wyroku c.zasorweg-0 genemt-guber
nalfbrai wojennego skazaiil.(1 na wyjaizd na
tf'Chttliastowy (·w tciągu 24 godzin od chwi
H poldpisa\niai deklaracyi) sześć osób-, a 
mtmowkie pp.: Jarosińskiegio (~ktora 
s7.lJ)italnego ze Sterdynii), Miszew1skiego 
(administratorai dóbr Sterdyń}, JrunkotW
sklegOI (administratora dóbr Ceranów), Lu· 
pieńskiego (wfaściciela d{)br Wszebory), o
ra:!1 dwóch wlościaln. 

W Gaworlinie a:resztlor\vajrly zostal i 
zesła!Il'Y' do gub. 1Qfonieckiej dependent oo 
nO'fa.ry'usza, p. f ranciszek Wiśniewski~ 

\fiado11ości ze świata. 
Ef.at Rzeszy niemieckiej na rok 1906 

wiykaz.uie w dochodaich i wydatkach sumę 
2406 mil. 274 tys. 999 rn. 

Wiedeń zaprzecza. 

W SP'rawie doniesieinia o mobilizacyi 
wojsk w Galicyi prz.eciw zamierzooemu 
wtargnięciu w~jsk niemieckich oo Polski 
pod M;oskalem donosi pólurzędo.w·y wie
deń'ski „Fremd.eoolatt", że nigdzie w. mo1-
narchii .austryackiej wojska \nie. moibilizo
Wall'D~ 

Kongres rosyjskich włościan, 

który - ja{}( Już donosiliśmy - -Obra<llowal 
równocześnie z kongresem ziemstw w 
Moskwie pio1wziąl rezolucyę treści rewolu
cy:łneJ. 

Petersburska aj. tea. d'ono'Si obecnie, że 
are:SZitiowaiJ1-0 8 osób, które t'.Vlorzyły biuro 
kqngresu .. 

W sprawie marokańskiej 

ciJc:JMszą, ga.zety niemieckie, że Anglia va.
mierza energk.z.nie bronić sp-raw swych na 
konferencyi w Algecirais. 

Echa z wojny :osyjsko .japońskiej. 
Według i'nfonnacyi rz(\dowych, ;ak do 

nr$f „Ruś'', przez .cHly czas wojny rosYi· 
skO-japońskiei Z(JSt.ało zabity~h i przep1<l!ło 
bez wieści 1700 oficerów: i s.3,000 szere
gowców. Tyleż prawie opuściło szeregi z 
}Y.}'WiOidu c.hdraby. Prócz tego liczba ZJłl1ar
lych wskutek ran i chorób wyITTosi 800 ofi
cerów i 27 ,OOO sze regOWJCów. Ogólem te.
dy straty armii i flotY1 (z wyjątkiem jeit
ców) wynoszą 300,000 szeregowców i pra
wie 12,000 oficerów. Na zapornlalgi dla: sie. 
rót 1porostalych po ty.eh W10]ski()1Wych, ·mia 
być wy~y.gnorwaną suma 3 mil. 200 tysię 
cy rublt 

Rozmaitości. 
Lekarstwo przeciw pijaństwu. Cz.aSIO'„ 

Pismo lekarskie „British Medkail Joumal" 
~ QStatnim zeszycie pomiesZ1Cra artykuł 
dra Boltona, który miat WiYib'ł1eźć inoWiY 
SPQSÓb leczenia a~kohoJi.ków pr:zez. za:strzy 
kiw.anie strychniny i atropiny, przyczem 
PatcYenci nie potrzebują bYć internowani w 
specyatnych zaikladach, lecz mogą przy tej 
kura-cyi ooda,wać sie swoim 1)W)'1klym ~aję 
ciom. Dr. Bolton opowiada o pijaku, któ
rego zupe·tnie wylecz;yl. Byl to człowiek 
ubQgi, pracujący fizy.cznie. Naprzód dr. 
B. wstrzykiw.a~ mu w lewe ramię wodę z 
małą ddmieszką stryichniny i aitlX)il}in;y; o
P.rócz tego pa:cyent oostruwał <llo zażycia 
miksturę z chiniillą. Zma miaila polecone 
ŻYWić go wylącznie mlekiem, jadami i lek
kim kalkao. W pienwszych dlniach p.aicye.nt 
<ldtZ!Uw.al nieprzeparty .pociąg <llo alkoholu, 
P<> dziesięciu dniach ten pociąg przestał 
dr~z:yć go· atropina: dziaila!ta w too sposób 
że mia~ dą~lą sucht01ść w gardle; (wolno 
mu bylo gasiić pra:gnielnie zimną wodą lub 
roztworem z chmielu. Po kilku dniach 
Wzrok mu oslabl taik, iż zaistrzykiwania 
<lokoinyw,ane byty nie dwai ra~y, lecz raz 
na'. dzień wieczorem. P<1 d!wóch tygOt
óniach miat utrudnion~ odld'ech; dręcz.yro 
go to przez dwa tygodnie, wreszcie zaczę
ło ustęI>Q1W1ać i w ciągu (następnych dwu 
tyg<ltdn.i ustąpilo zupełnie - zjawit się ape<
t:vt, wygląd się poprawił. ·Wstrzykiwania 
trwary. .przez dni 40 · pacyent po 2 razy 
dziennie bywał u le~arz~; b)'ll pddl ścislą 
'O?serwacyą przez pól t10tku. Po tym cza
sie ~tail się :idrów i stracil zupe~nie pociąg 
dG 8Jllroholu. Odi ukończonej kurac.yi up.ly 
~~Y trzy kwartaify. Przez caly tqn czas ' 
•1~ miat kr,opJi alko.holu w ustach. 

01ł1łnle wlaclomojcL 
B o r 11 n. Socyallścl wnłeślł laterpe.. 

łacyę w sprawie drotyzny mięsa. 

Wrocław. „Scbl. Volkszt1." Of"l&D 

centrowców ślązkich donosi, te poseł Kró· 
!!!_!vystąpil z partyl centrum. 

W I e d e d. Cesarz Franciszek Józef 
oświadczył w rozmowie, że zaprowadzenie 
powszechne~o iłosowania jest nieodzo
wne. 

P J e t ł g o r s k. Grupa mieszW~Ó; 
wysłała d-0 Wlttego telegram przeciw za„ 
łatwłenlu sprawy samorządu w Polsce 
przed zwołaniem Dumy państwowe), gdyż 
większość narodu rosyjskiego jest temu 
przeciwna. Wltte odpowiedział, że naród 
rosyjski może być spokojny. Rada mini
strów nie odważy się doradzać carowi 
ś,rodka, który mógłby odłączyć zewnętrz
ne prowincye od państwa, do którego przy 
łączone zostały przez nader twarde do hi
storyi należące starania. Byłoby szaloną, 

nie do J)(>godzenia z odpowiedzialnością 

przed carem i narodem rzeczą, lekcewa
żyć postanowienia, które mogłyby rozdro. 
bnić ziemie krwią rosyjską złączone I ze. 
spolo·ne. lnJcyatywa w sprawie prowln
C'fl zewnętrznych może wyjść tylko do 
Dumy, ~cz rząd nie patrzy na ta dną część 
ludności bez zaufania lub z nieufnością. 

Wykonując wolę cara, winien rząd szano. 
wa~ I zachowywać wszelkle narodowe I 
religijne właściwości wszystkich części lu
dności. 

P o z n a 6. „Dz. Pozn." zamieszcza z 
Petersburga pochodzącą wiadomogć biura 
Bachowa (Batbureau), d-0 któreJ dodaje, ie 
zamieszcza ją z wszelkieml zastrzeżeniami 
l na odpowiedzialność rzecZOfieitO biura. 

Wiadomość brzmi: 

„ W ciągu ostatnich dni mieliśmy sposo 
bność zaznafomić się z poglądami sfer urz.ę 
dowych na obecny stan rzeczy w Króle
stwie Polskiem. Z rozmów wynłe~lłśmy 
głębokie przekonanie, że w tej kwestyi 
rząd nie życzy sobie, czy też niema mo
żności czynić jakichkolwiek ustępstw. Ja. 
kfekolwiek reformy byłyby ogłoszone, fa· 
kiekolwiek nastąpiłyby porozumienia po
między rządem hr. Wittego a elementami 
społeczneml, Królestwo Polskie pozosta
nie poza sferą tych porozumień I dziesięć 
gubernll polskich po dawnemu zostawać 
będzie poza prawem we władzy dawnych 
administratorów. Taki stan rzeczy zmusza 
wbrew urzędowym zapewnieniom, przy· 
jąć, że Istnieje jakaś tajemnica, która stoi 
na przeszkodzie w nadaniu Pola.kom praw 
obywatelskich na równi z pozostałą ludnó: 
śclą cesrstwa. Społeczeństwo powinno za 
jakąbądź cenę osiągnąć wyjaśnienie tej zto 
wieszczej dla narodu rosyjskiego taJe„ 

mnlcy." 

Towarzystwo św. AntonleKO w Laar 
podaje do wiiadomości SwYJTI czfonkom, i1~az 
wszystkim Rodakom i Rodacz.kom, -iż w rue
dzielę dnia 3 bm. -0 godz. 4 po pol. odbędzie się 
polskie nabożeństwo, które odprawi ksiądz rcł
ski, który dla Polaków w Laar na stale jest 
przeznaczony. Po nabożeństwie odbędzie sie 
familijny wieczorek. Będą świetlane obrazy 
przedstawiane z Rzymu. Wstęp jest bezp~atny 
dla wszystkich czlonków ornz Rodaków 1 ~o
daczek. .SDo:c1zie~amy się, iż szan. pub~cz)-
nclć L~czme się zbierze. Zarząd. (1 

· Towarzystwo gimn. „Sokół" w Dyseldorfle 
odbywa zwYkle miesięczne zebrani~ Ll1}ia .3 
grudnia o godz. 2 po pol. w lokalu ćw~czen, t1li
ca Kolońska nr. 252. Prosimy szan. druhów .o 
liczne i punktualne przybyoie. Goście mile w1-
d7iani. Czoleml Wydział. (l) 

Baczność Towarz. św. Andrzeja w Bochum! 
Wniedzielę kwa1drans do 8 przystępują 

wszyscy czlonkowie bez wYiątku w klas.ztorze 
wspólnie do Stolu Pański.ego. . Sp~sobność do 
spowiedzi św. w sobotę 1 w niedzielę z rana. 
o jak najliczniejszy ud<ziat uprasza 

Zarząd. 

Towarzystwo św. Stanisława w Herne 
donosi szan. czJonkom, iż walne zebrani~ będzie 
w nied1Jiele 3 grudnia po poJ'. ~ godz. 30 w !o
kalu zebrań. Porzadek zebrania: 1. Placa mie
sięczna, 2. wpis nowych c.ztonków, 3. spr~wo
z<lanie kasy z 4 kwartału t roczne, ~· ob61 ~o
wego zarziądu. 5. wypf:.icen:'te wsp.<l•tc1a. 6. sp1 a· 
W'/ towarzystwa. Zarzad. 

la „Ili Pdlskl" I BIC~ll 
ełalył: 

J. Regulski z Lu:tyc 3 mr.. B. Oarstka z 
Hessler 50 fen., r. WoJaechOwski z Bochum 10 
fen., W. Knbiaczyk 10 fen., St. Knnca 30 fen., 
J. Drania ZO fen„ M. Piiiel 50 fen., M. Rutkow
ski 50 fen .• St. Kalinowski 1 mr., A. Parysek 1 
mr. Suma 7,20 mr. 
~ ~bat! O łb!Me datki &0...

•~my. 

KOMITET BUDOWY „DOMU POL
SKIEGO" W BOCHUM. 

3 polecenia W. Soelłskł, 
Bochum, ut. Unter dcn Lindein J. Ila. 

BACZNO$Ct 
Towa~zystwo św. M!cbała w Reck.-Siid-Bruch 
donos~ swym cz!011kom, iż w ntledziele dniia 3 
g.rudrua o god~. Yi12 przed poludniem odbę<lzie 
s1e nadzwyczarne walne zebranie Ponieważ 
przyj.clą bardzo ważne sprawy pod ~brady wii~c 
obecność wszystkich czlonków jest poż.\daną. 

Zarząd. 

Towarzystwo św. floryana w Merkllnde 
sklada wszystkim Rodakom ł tym Towarzy
stwo~, k.tóre jaikJmk?l~'.ekbądź datkiem przy
czy111ly się do sprnw1ema naszej chorąl{Wi ser
dec<',~c podV.~kowa_n~c i serdeczne „Bóg 1.a
plać . A m1anow1c1e Towarz. św. Aloizego 
z Kottenburgu i Tow. św. Wawrzyńca w Ka
strop, Tow. św. Antoniego z Haibinghorst, Tow. 
św. Walentego z Horde, Tow. św. Waclawa z 
Linden n. Ruhrą, TOl\V. św. fana Chrzc. w 
Dorstfeld. 

Uwa2a: Gdyby które z towarzystw nade
sl~o fakł datek a nie stoi tu wymien•ione, tub by 
~talo c.heć. nam na~eslać coś.kolwiek, to proszę 
hstowme ste zsrlos1ć do przewodniczqceg-o pod 
adresem: Antont Baichórz. Merklinde, Hellwe~
str. nr. 14a p. Merklinde Kr. Dortmund. (2) 

llece Zledn. zaw. polskiego. 
W niedzielę, dnia 3 ~rudnia: 

W Gunnigfefd po poludniu o godz. 3 w lokalu 
p. Józefa Darenrecht'a. 

W Mauloh o godz. 4 po pol. w lokalu p. Ro
senthala. 

W Neumiihl po pol. o godz. 4 w lokalu p. Eick
hof, Knippelstr. 

W Schonnebeck przoo poł. 01 godz. 117"2 w 
lQkalu p. Winikelhof, Mittelstr. 

W Styrum przed potud. o godz. 11~ w lokalu 
p. Wolłberg. 

W Erie po poi. o godz . .of w lokaiłu p. Oehb, 
Bismarckstr. 

W Habinghorst po P<>l. o godz. 4 w lob.lu 
p. Wessels. 

W Dellwig przed pot o god-z.. 11~ w }O-. 

kału p. Hesse. 
W poniedziałek, dnia 4 grudnia~ 

W Bottrop przed p·ol. o godz. 11 w Sokalu 
pana Kirschbauma przy końskiem targowi

sku. 
Na porządku dziennym: Nowe praiwo 

górnicze, Sprarwy procederowe, spraiw;y 

robotnicze i inne ważne sprawy. 
„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Baczn~ć Druhowie „ZJedn. zaw. Pol.' 
w Brucbut 

Uprasza się dh. z poczatkaem miesiąca gru
dnia, ażeby ~ażdy z swych skladek miesięcz· 
nych mógl się. uiścić, ażeby byl'o moiebnem 
przed Nowym Rokiem zdać sprawozdanie z te
go roku. 

Mężami' zaufania są: Andrzej Marciniak 
na u~ice Leusbergstr„ Neustr. i Baptistenstr. -
mri:eszka na Leusbergstr. 32. 

Józef Pietrzak na uLice Colonistr. i Sandstr. 
- mieszka na Sandstr. nr. 19. 

Jakób Maćkowiak na ulice Bahnhofstr. i 
Bochumerstr. - mieszka na Bahnhofstr. 24. 

Józef Sleboda na ul. Marienstr. i Konigstr. 
- mieszka na Marienstr. 75. 

Jan Szary na ul. feldstr. i łiochstr - mie-
szka na Bochumerstr. 134. 

Józef Krajka na uti.ce Bochumerstr., Berg-_ 
hauserstr. i Kurzestr. - mieszka na Bochu
me!'IStr. 54. 
Jan l(operski na wszystkie ulice na Grulbadzie 
- mieszka Grullbadstr. 18. 

Wojciech Grześkowiak na ut. Ludwlgstr. -
mieszka na Ludwigstr. 7. 

Szczepan Borowiak na ulice Wilhelmstr„ 
Priedrichstr. a Forelstr. - m'eszka na Wilhelm
str. 31. 

Wojciech Nowak na ulice Schulstr. Grillo i 
Punckestr., Zechenstr. - mieszka na Wilhelm-
str. 41. . 

Walenty Nowak na cale Hillerha1de 
- mieszka na Hillerhaidc. ttcrnerstr. 187. 

.Józef Jakóbowlcz, delegat. mieszka na Wj)-
helmstr. 5. (1) 

. 
Miejsca do budowy 

w Bochum, przy ul. Dorstenerstr . i Hernerstr. 
polożone, są tani!o do sprzcdamia, przy mafel 
wplacie. Udziela się zaliczkli budmvlanej. Zgfo
szcnia należy wysyl'ać do fkspedycyi ogloszeń 
Erlenkamper i Cie., w Bochum. (21 8) 

DJa górników t 
Trzypiętrowy, ma.sywnic budowany dorn 

zt stajnią w Werne, Worthstr. 8, Je!t za tan?'ą 
cene 18,00fl mr., prr.· wplacie 2000 marek do 
sprzedania. (217) 

C. f. Biir"er, aocltmu. 

BACZNOSC! 
Z PoWa1u imeio przedsic:biorstwa 

dobry lateres mleka tanlo {io sprzedanla. 
Zgloszenla przyjmuje Ekspedycya "W..,_. 

sa Polsk1"o" w Bocll•m. (~ 

NA OWIAZDKĘt 
~rubl sle duto uciechy :tonoie, gdy ale za ... 

mów:, nałteps'-' I naJwytrwa~z• maszynę ,,Sta. 
stera do szycia. Ktu tu ua vL ...... , lul ...... „~.,\~ 
maszynę, otrzyma takową w strona:h rc•b:h1-
nych bez żadnych kosztów. Mam Zabezpi~ 
nia różnego rodzaju, a pom~ędzy temi i 1utc:p
stwo polskie~o B:mku. Tnblice -dla firm i mn1ci
sze sprzedaie także. O uwzględnie11ie prosE 

Walenty Nowak 
w Altenessea. Bruckmannstr. 92. 

Stary dom 
z podwórzem i stajnią w Bochum, Siidbettwe&· 
str. z wplatą 2.000 mr., po taniej cenie do Sl>rze
<lania. Bardzo stósownc dla sprzedającego pi
wo flaszkowe, lub węgle. Zglosz.enia poo Ut. 
15123 do Ekspedycyi ogtoszeń Erlenkamper I 
Cie., Bochum. t2I6) 

Dfa kupców! 
Dom ze skladem, ul. Atigustastr. 4 (. w 

Herten, sprzedam po bardzo taniej cenie przy 
wplacie 2.000 mr. Zgfoszenia przyjmuje Wo1· 
clech Nawrot, Herten, Augustastr. 3. (215) 

DOM 
w Barendorł, Gneisenaustr. 13. sprzedam za 
wp.latą 2,000 mr. po bardzo tanie} cenie. Ofer
ty pod literą H. 15116 do Ekspedyc:y•i ogloszd 
Erlenklimper ł Cle„ Bochum. (21'4) 

Gospodarstwo 
Jest zaraz do sprzedania, 53 mor!d bardzo do· 
breJ ziemf, w tem są 13 mórg dobrej ląki, Bu
dynki mur01Wanc z żywym i martwym inwenta„ 
rzem, dwa kilometry -Od Rawicza. Cena kupna: 
pod.lu~ ug-ody. Oferty przyjmuje fr. Papmel, 
Korsenz l(r. Mll:tsch. - Bez znaczka się ni~ 
odpowia<la. (219) 

W ANNE! W ANN Et 
Szanoiwnef publkznoścL donoszę, U: przy 

dzisiejszych wysokich cenach mięsa mam za
wsze ceny naJtańcze a towar wyborny: 

Wieprzowina funt po 80 I 85 len. 
Wołowłna funt oo 70 fenyiów. 
Kiełbasa funt po 80 feny~ów. 
Wątrobianka funt po 60 leny2ów. 
Kiszka z kaszy funt po 30 łenyj(ÓW. 

Zakupującym we większej ilości na weso ... 
la lub chrzciny u<lzielarn odpowiedniesi;o rabata. 

Proszę szanowną i życzliwą mi pubti"cz· 
ność i na<lal o poparC"ie. Swój -Oo swego. to 
Jest nasiza jedyna broil t 

Donoszę. ~ż zabijam w\eprze d\a prywa
tnych i pru.ywożę moją fum.an.ką. Za calą fa ... 
tygę biorę tylko 2,50 mr. Dla prywatnych za
bijam tylko w środę t czwartek. 

Prosze .o taskawe poparafe ! (35) 

Jakób Hausa, rztźnik 
W a n n e, ulica Karola nr. 3. 

DOM. 
dla piekarz.a, lub rzetnika, w którym dobrztr 
zaprowadzony interes piekarski i rzefnickl s!(l" 
znajduje, w Recklhtgh.-Sild (Bruch), oraz dla 
górników Rodaków 1 <lom w lierten i 1 dorn w 
Werne, pod Langenidreer, tanio przy wPlacfe 
500 mr. do nabycia. Zgloszienia przyjmuje 

Wolciech Grabarski 
w Recklingh.-Stid, (Orullbad) Hochstr. 85. 

Księ{!arnia polska w Habinghorst 
poleca w bardzo wielkim wyborze 

KSIĄŻKI DO NABOŻE~STW A 
l powieściowe, kalendarze I wszelkie artykuł 
piśmienne i pap'erowe. Og;romny wybór 

TOW ARÓW OALANTERY JNYCH 
harmonik do rozciągania od najtańszych do nai· 
<kotszych. .Jako specyalność polecam otbny
mi wybór odleżałych tylko oolskJch 

CYGAR I PAPIEROSÓW 
i wszelkiego rodzaiu tytont 
NA GWIAZDKĘ TOWARZVSTWOM POL-

SKIM 
polecam na Podarunki dla dz!eci wszelkiego rn
dzaju małe książeczki do nabożeństwa, ele
mentarze, figurki, krzyże, różańce l 

OZDOBY NA CHOINKĘ (drzewka) 
bardzo piekne a tani . Towarzystwom zama
wiającym towary wysyłam franko. 

Dostawiam oznaki I pamiątki wszelkleito
rodzaju. Polskim przemysłowcom ł towarzy
stwom polecam wszelkie książki, Jako to: ko
piały, sdówne książki, kasowe, kontowe, do za
p;~ywanla członków, do protokółu itd. ltd. 

Staraniem mo}em bedzfe, aby wszystk !cłl 
obsłużyć tak, aby się nie mógł nlkt iałić. 

z poważaniem . ( 103) 
Księgarnia polska 

Mare. Jarcnrl'ls i, Habinghorst 
ulica Biilowstr. 7. 

Postbestellungs-Formular, 
Ich bestelle hiermit ben dem l(M&erU

chen Postamt ein Exemplar der Zeitung 
„Wiarus Polski" aus Bochum (Zcitungs
preisliste 12~) filr Dezennber 190& 1iłld zah
le an A bonnement und Be tellgeld 0,64 

Obiie 0,64 Mlt. erhaltem. zu ktl••n, • 

tch~. 

...•.. ..• 
' • Ił 



e ne o p Powiekszeoie interesu! 
Bochum, Oberemarktstr. 6, 810. 

Pewiększeni& aaam7ch lekali •fnedaźf pnez przy· 
ł"czeaie cłem u p. Bri• kraanH je1t ukeń~o•e. Z daiea 
d.zi•i•j•~m eddaiiem7 takmn efo nżyth uuyeh odł>ior
c6w i jestam.y terł• w ałuie wsHlkia aoweue1nya 
wymagaaiom pe4. kudrw wz1lędem .Hdgare •CEJnić. · 

W ił5elkie n&!H ełdmały 64 resł~HH i w Wf\orz-e 
orH iloaci zw.aeJJnia powi~ks21one, tw•a~ j14aakewoi jed.a~ 
całoać, tak że sprawia .k:uima\1. prz7jemHlć, ewe oku· 
pn• u naa 11sk•tecHiwó 

D~i~kujemy aassym &aaowaya od~iereom ~a de
tycllaaitowo wzclędy, proa•ąc 0&1'1.ffa i @ dalu" ła1ka
wą pamię~„ 

.„ ........ 111.tr. 8, 8, to·. Poluamry: 

R~lsa wiio•Jli, Firany. 
Domnr.6. 
Dom nr. 8. 
Dom nr.10. 

Towary krótkie., róma :mate
rye, lal.W, towary wekiiaaa. 

Bielana. Materye na B11b.ie„ 
Tewar1 baw.i. fartuch7, ebi.· 

Materye trykotowe, weła7 poń„ 
c.eehy BisUB„. Il& panófi i.tł~ 

Wielki wyb6r. 
I&jta.ń.&ze filly„ 
Wielkie r<>•4łziel1ne odcl~ialy. 
Jasae l•hle eprzedtiy. 
Wielki perHnd. 
~kort! uellłc•· 
Lokale parterowct~ 

aa partaru 

ff ••••• „ •.••.. 
: Ba<tJaojć Rtdaey w H1m&1rn, • 
+ BrDłkbasea, Har:doll l 1'••· : 
e mii~I ! • 

Ba.ermoUR 141,rry zEisen i okolicy· ···-=··· Cii&PoDAR!STWO MOJB U MóRG. 
Ziemia na wszy1tko urodzafnia, budvakj 

ifttUY'W murowane pod dachó-wk:~ i papą ł .'Jl 
jrodku 1runtu stioJ~. CtAa kupna 2900 talar6w 
bn inwentairza. Kościól 1 sz.kola rw- mieJtc.t. 
Budyaki przy goatyńs.kieł szosie i nru 11-tllV 
kolei. Zboże, par.JM i zimowy zasiew p~06ę 
dła kupuJ~cego. O z.1tloszenia uprasza (HM) 

i • • • ~~ • • • • • 

Denosz~ wszyatkim up.rzejmie, it do
starczam każdemu na simę ło eklep6w 

pJrki 
po u•iarkl)wanej taaiej cenie, 1d;yż miah:m 
ęoaobnoeć, wielkfl iloić pHek zakapić z 
TI1dzio•ych stron, wi~c j11tem w atanie, 
21 katdym n'emeea kenkurow11.ć, t;ylko za 
gotówk~. Proaz~ l!!zaMWIJCR rodaków 
(l poparcie me~o iateresu. 

Paweł W ujdak 
Bamltora, Scbaferstr. &. 

akład ja.iyn i wa.11elkich 
.ziemiopłodew. 

• • • 

I 
Pole"a.m m .i~ najdar•J'ł ł aaJ

włtk9lą 

ksie garnie polską 
w N~drenii. D•Lo1111ę, iż podczas mhyi '"· 
w E .t1en str.ję Il towarem przy kościele aw . 
Gertndy, ul. SchUtt:enba.1.wsLr 

Poleaam we wielkim wybórze 

krzyże, różańce różnego rodzaju, 
obra~y wielkie, łańcukzkowe ksiąik:i 
do aabożeństwa i misyjnę z napisem 
„Pamiątka misyi'', figurki pod szkłem, 
ś" iece gromniczne, lampki wiszące, 
szkaplerze, kropielniczki, kropidła, 

medaliki •isyjn.e, pocztówki 

Opłatki na gw '.azdkę 
tylko 2 mr. za l OO !ztnk, 

polecam Sza.a.owny• Rodakom i Towa· 
rzyetwom, zarazem upraszam o jak 111.a.j
rycblejsze zamówieaia, aby módz każde· 
mu Ia czrs dostawić. 

Antoni Miekusiak, 8-0rek (Prov. Poaetl). 

O•ie4llilam si~ w Ueclcendorl, przy ul. Nori 
Słr. :10. w domu rzetnika p. Otte2'0, jako 

kra. w eo wa. polska. 
Ksł'1llwarnła Polska Jestem w &ta.me zadowolić kaMą I(odae?kt 

-Yt!!ł i proszQ zarazem o laskawe poparcie lllet;• 

J 6 z ef D a • i e 1 a k: , W a n n e , 't~&ęblorstwa . 
A. Jaranowska, 

____ ._1._•_•_ll_•_h~o:-łi-:'.•:::::t:::::r.:::::8:::::9=-a.--(-17_7.;...) -----=U-=E~CKENDOR.P, ul. Nordsłr. ~'· 
Poszukuję narychmiiut 

dziewczyny 

• • •••••• • •••••• 
z podp,il'lem mi yonarz1, .lt.tóre tylk•) u mnie 
dost&~ można Proaz~ o I oparcie me~o 
przed11iQbioratwa, a ba.11łem na~zem niech zo-

1 atole ,,Swój do swege'·, a nie do obcl'go. 

przy i> obrej zapłacie. 
B.erłhold, gnspodarz, 
Frobl nde p . Caatrop. 

W Gelsenkir"hen · 
tylko przy ul •••••or.truse, 

wogrodzie hotelu ,,Bąhnhofs-Hótel ' ' 

Firma 

Kreilc 8ie z szacunkiem (212) 

Staniał. Kuśnierek. 

3Z KJrchstr., ulica Kościelma, l(irch.U. IZ. 

p .lsk1 
pole<:a towary zimowe I inn.e w naiwłłłk.iZ'Ym 

wyborze po tanich 
ce• ac k. 

OBUWIE WSZELKIEGO ~ODZAJU. 

Rodaków z l(aternb&rg, Schonnebek:, St · 
penbeirg, Altenessen i okolicy prosze o popa:r.

U'7) 

Maksymilian Kowal~zyk, 

Pr.111prowad1iła111. 1119 z 
1\ ..-unia i mieet1kam w 
••ełl••• ul. Sedanstr. 
11. lYlrot..aJ ak:ul!!aerka 

Dla lt•dae1Jek akora i 
tania 111łaga UU ł) 

Pn.epr wadJJiłam sit 1 

, ultcy Moltkeetr. na •lice 
•a•er•a1t11tr. 19, w 
e1ter ll••8~ •• 

Dai~kaj„o .a dotyea
uaaowe popa.reie prono 
i n;r dal o łuta.we w•g!~
dy. JlwliliD•llB. ak11-
1&erka. (222) 

Kartofle-perki 
dobre do jed1eaia, UO 
funt.ów 1,50 mr .doitarcaa 
franke w iora 
Be bert K ulll1, 

B Ge· a•, róg ul. J1•
hanniter1tr.1U:arbrtlc11er
i'trallse ( U) 

naprzeciw n•w~,o dworca majduje 1ię, jak łot~d, łak i •aaal 

zakład fotograficzny 
GERMAN"IA. 

12 ftttfrafii wizytowych 111by 4•re1łej i. 90 mr. 
12 foteurafij lfabinetewyrh dtrt\słej 01tby 4.90 mr. 
IO kart pocztowych z fetografią l,óO mr. 
po.i para.eyfł wybernq• wykouni& o czea wiele ty1i9cy zdjte 
aajlep~zem. ~ iwiadectwea. 

W niedzielę etwarte cały dzień . 
Wrborewe pewlobsenia we Ba.rdso pi~ee adjęo1a, a21i11i, 

właaym 1akładz;e, pp i ro&.zin.. 

• Upruza si~ zwaza6 na cł•kJadsy adres· • 

Schuhwarenhaus 
Gebr. Dirs~h, 

Eer. ;,a 
•I. Dworcowa 162 Bahnhofstr. IG!. 
Najwięb11;y i najta.ńazy dom spr.z• iaiy 

dobrego obuwia 
(JQd.aitnBie nadchełz~ :pr21eiyłk:i obuwia 

.m.~1n:o; \ut.f d• r•9oły, łt:Mwi'ki de 

re\ety, buty do jalfdy t• nez k!oakl'UeB· 

(1-UI) • 
iilllHBlillB„BB„llBll„BBlmllmllmm ... ._,1111 ... ma„ ... „„ ...... „„„rmtiimiliaBllBZillllBBlmi„llm„EllmD~i&aliD!BllmiliE!EimSB_. 

Za drn~ rd:hlił t r~1.h.k.:yt o4 stowłC1frtaln A a ł ~ « ! B t t ł le' ł w ~or. hun. - - 1il ~ ir.bd1m t czct~hmt Wtd1tv.rnicłwll „Wta rrli~ Pr.·J1k1E!q:o'' w B'cr.mlm·.· 



pl~tek I· 

• 
~odzieme pismo ludowe dla Polaków oa obcz:yźnte, poświęcoae o4wiacie oraz spra om narodowym, polityłznym i zarobkowym 

hcldzi c~~ s WYJitldem dm poświatccmych 
ata kwartalna u Dooacie ł 11 Ustowych wyuosł 

50 fm., a z ~OS:tftlliem do domu 1 mr. 92 ten. 
•• 1 PcHtlW" -~ ie&t w cenniku J>.QOZfe.wYID 

POCI 'IRPkiełD „t. 1t~ch" ar. 125. 

I tmlQ B ·z~ za Wlarc I DJczyz111 
Za haseraty l>lacl s1e za mie}sce nądka drobn~o d 
~ nmieDHmae p'zed mseratami 40 fen. ta 
u~łe ~. Mrzy.a iaH-t. - Listy do „ Wiar · 
P•łsW ... " .oaldy ~ał i 9*t w nich dokla • 

ą ~ 1 •P· ltt_lu>~w it Bie awraea. 

ltahkcya, •r.karnia i K!!ifli&mia ml\1awje eię w Boeaum, przy di_, llalłhHniiraae. - Aaru : „ Wiaru Polaki", Jłoela•m. - Te 1 ef o n u u. 14 a. 

Rod2'ee polsQyf Uczcie dzieci &we 

111•wie, CQła~ I płu~ p 1el5ku ł Nłe Jest 

Por.am., kt. oetomsłwu sweau mtem..,e llt au.we._ 

a• austryacki interpelowany w sprawie 
~~~u państw zaoorczych przeciw Pola

kom! 
W austryackiej Radzie państwia w111ie

śli ,os~l Breiter i tow. zapytamie d·o rzą:du 
cQ oparte są na prawdzie pagloskiJ że 
rzw niemiecki i austro-węgierski ZOUO'

~afy się wobec Rosyi da u<lzieleniai p()

JtllOCY w razie rozszerzenia się rewolucyi 
-.r Mrćtestwie Polskiem. 

W Rosyi szerzy się strejk reteirafi
stów. 

Od wtonku przerwiamy, jest ruch telc.- · 
uafjczny <lJo Rygi, l(ijowai i Odessy w.sku
tek strejku urzę<lników telegraficznych. 
Do strejkują{;y.ch przyłączy.li się także u
reędnicy w Moskwie i kilku innych wie
k:'~ch miastach. 

Iartka z dziejó 41l walki 
ładu ool1kiet• na oh_ezJ ź1ie • , bJt 

naredowy. 
~. 

Paru:YWie Sieibierski i Koz!owski wy
s-Otłi na list ks. Schiitteg.o odpO'wiedź pro
sin~c't mylne jego twic-rciizenia. 

!Podnieśli więc ,,,- odpowiedzi pp. Sie
ei•r~ki i K,IOz.lorwski, że ks. Schiltte prz.y
rzekJ przypiąć wstęgę do chorągwi, że 
przyrzekl poświęcić figurę po nabozeń
~twie, a gidiyi figur~ przed trzema; laty to
warzystwo ,Lutnia" kupiło', wówcza1s przy 
Meld nawet ks. Schiitte p. Sieibierskiemu, 
to 'J'l(}ŚWięcenie będzie połączone z uroczy 
~cią, ik~tórą zapowie z ambony. Swiadr 
k:łlWł rppświęcenia figury winno też być to
warrzystwo, które figurę s.prawilo, a nie 
~by wymienione w liście ks. Schtitteigo. 
Dalej zaznaczyli pp. Siebierski i Koz.lorw
ałd wi liście do ks. Schiittegl(}, że przecierż 
irozil donosem do 'kopalni, więc też dziwić 
sl• ·•ie mia.że różnym pogloskom. 

Towairzystwo też nie podeszło ks , 
ichłttegOJ, gd'Yi zawiadamiając go o obc'hQ 
dzie 1I1ie wiedzialo, czy o~rzYIJTla poz,wole:nie 
•11 }JIQtchódi, ai chcąie · udać się oo lwścilOłfa 
tl'2eba bylo przecież gdiz.ieś się zebrać i 
Jłójść pa chorągiew towarzystwa~ 

Zaprzecz.yli też pp. Siebierski i Koo:lo„ 
~ki energicznie że niezgold·ę w parafii sie 
j'l PQlacy , czynu'i to bowiem różni don()1si
ciele. Tk)'warzystwu „Lutnia" zresztą ks. 
lcltUte nic zarzucić 1niie mógł, ai za Jedno
stki, jeszcze d•QI toiwairzystwa nie należą
ce, nie mo~e nikt t-0we.rzysttwu rriaklada~ 

· oOłdJnwiedzialności. 

Z podanej wymiajny zdań anogą 
si, Sza1noiwnai Redak.cya i Czytelnicy prze 
konać, rn nam ks. Schiitte obiecał, a .czego 
40itrzym al ! 

I<1rótko po naszem abcllodzie w rozmo 
""1e z 2 Polakami .ad „Mfininerferaj.nu" o 
~~ej uroczystości wYra:zil się na kopa1lni 
.,Hoherntal" pewien czfonek ,.Man111erferai
nu", że my P-Oszli z „łapą" do kościoła, że. 
hy n.am ks. ten ,,tąp" poświęcił. Dowie
dziawszy się o teim. oburzeni u.chwaliliśmy 
fl.a, zebraniu, by owego zgiermanizowane
go Polaiką. ald „Man/nerferajnu" pociągnąć 
~o 'O>d·pawiedzialnośd sąd1Jrwej. Wezwali
S1Uy go dwai razy prze.di sąd polub<YWIY, ale J 
on o zgc\izie wcQk ni c myśl„f, nagadał roz 

maitych bredni o P0ilakiach i Polskich to
w.airz;ystwach i p.owiedział, iż on Pola
kiean .nie jest, tylko „Ich bin sich eine 
deutsches Ma1nn !" 

Byliśmy więc zniewoleni od.dać ową 
sprawe do sądu ławniczego w1 Eisleben, 
który też wydal wyirok po, naszej myśH~ 
Oskarżony zostal skazany nia dwa d!lli wię
zienia i koszta. Sądy apelacyfn.e wyrok 
ten potwierdzily. Swiadiczyło 2aś nai ·kp·
rz.yśćoskarżonego dwóch czł()łl1\ków; od 
„Mannerferajruu": Fr. Dutka i Aug. Kotn
dziela oraz ks. prob. Schiitte. Ostatniego 
z.e11nanie zl-OIŻOne przed sądem W1 Oscllers
leben jest inader .chairakterystyczne i brzmi 
w doslownwn przekładzie, jatk następruje: 

Odpis: 

1) Swiacteik ·proboszcz. Schiitte nieza
µrzysiężxmy: 

Na· imię mi Klemens, licze lat 37, wy
znainia 'karolliakiego w Oscherslebein. 

1) D01 30-tega sierpnia r. h. bylem p1101.i-. 
boiszczem w Helbrze, istniejące tamże pol
skie towarzystwo śpieWill w. Helbrze ma 
·dążenia narodowd-'JXllskie, (verfio1gt natio
nalpolnische Bestrebungein). Stoi ooo w 
przeciwieństwie do istnieją:cegoi taITTlże ka
iolickiego' towarzystw.a mężczyzn (Maen
nerverei.n) ,,Sw. Bairbairy••, któremu za
rzuca cele i tlążeinia giermanizatorskie. 
Proboszcz katolicki jest coprawi0.a przew01-
dniczącym obydwóch towarzysru~, lecz w 
polskiem ty,liko nottninalnie. Podczais mej 
urzędowej czynndści ·W ttelbrze, która 

trwaJaJ przeszlo Iaot 6, bylem tylkOI raz je· 
dyny w torwarzystwie śpiewu. Na począt
ku sie1rpnia r. b. czy: też trochę rychlej 
zv:rócili się do mnie gór1nicy f'nanciszek 
J(.ozfow.ski i Maksymilian l(rause, bym z 
pow,odu ·obchodu rocznicy jeśli się. nic IDY,

lę niedzietne nalbożeństwOI poipoluldlniowe 
naczna-czył ina pót gio<izill1y .późniei, gdyż t0-
w1a1rzystwo m.az zaproszione towanystwa 
sąsieKIJnie prngną w niem w,ziąć udizial, i 
·prosili mnie równocześnie o poświęcenie 

figury iwstęgi ·do .chorągwi. Pi0święce1-

(Ilia wstęgi o!drrnówOem jalm rzeczy nieko.
ścielinej, zresztą przyrzekłem spellnić pro-

- śbę. 

21-egoi VIII okola godziny pierwszej w 
poludlniei przysl.ał oberżysta Pitschek cz1to
wieka1 db ttnJ!ie i uwiatl-0'mił mnie, że dowie 
dzial się, iż poseł Brejsiki z Torunia prZlY
byt do tteJbry wskutek zaproszenia ze stro 
ny towarzys.twa śpiewu i praw;dlQp{)ld,obnie 
będ1zie chcia~ przemaiwiać maz pytat się 

mJnie Ol radę, ·COi ma uczynić. BYć może, iż 

się obawiał, że resztai prze.bywających u 
nieigoi towarzystw opuści i ego lokal, gdy 
się wzniesie, że u niego odbylo sięwielko· 
polskie zebranie. Radzilem Pitschek'owi, 
by zapyta.l się przewodniczącego Kozlow
skiego, czy zgromadzenie z przemówie
niem publicz.ncm jest na policyi zgl<Jswne. 
Gdybyi tego .nie uczyniono, miał on sam 
policyę uwiadomić, by się zabezpiecz:Yć. 
Ze względu na to, że obchód przybrał 
kierunek radykalno polski, co mnie 
zatajono, odbyłem poświęcenie figury pier
wotnie przyrz.eczone przed nabożeństwem 
i usunąłem się natychmiast po nabożeń

stwie. Na zgromadzeniu nic byłem obe

cny. 
pnia następnego· dQwiedzia1t~m si~. że 

obiegai pogłoska, iż ia sam posłałem po 
żaindanna Sandowskiego i przewodniczą
cego gminy Spielberga, oraz że powiedzia
lem nadsztygarowi Kegel, by Polaków wy
d/'alil. Dla te.go oo górnika SiebierskiC'go, o 
którym wiedziaJem, że w: ruchu polskim 
gral wielką rolę, napisałem li'St, w którym 
zaprzeczylem owym pogloskorn (a·ls un
richtig ibezeichnete). Na: to otrzymałem 
przez l(ozlorw~kiego, Krausegoi i Siebier
skiego Podpisany list, w którYm mi o ile 
pamiętam zarzucali, że słowa mego nie dd
trz;yrnJalem. W liście moim zaznaczyle.m 
pomięd\zy innemi, że dowiedzirutem się, iż 

Brejski robił sdbie wotaitkj a miaoowicie 
naradzał się z górnikiem GajaoJldm; doda
lem oo tego uwagę, że o.piszą mni·e: ;e-;nie 
jak już idarwniej raz we wszystkich pol

skich .ga,zet<l!ch; odnośnie do tego otrzy
maJem o<ll Gajałka lis~, w którym wyipra
szal sobie, bym się miesza! do sprarw }ego, 
gdyż jest pr7ecież ikatdemu dozwoJonem, 
by ro'zmaiwial z postami do parlamentu. 

Wypadki te omarwia się ży.wo w ka
tolickiej gminie w Helbrze a mianowicie z 
pewnością ·P01111ięd'zy gómikami. 

(podrp.) 
Schiitte pro'boszcz 

Swi.zud'ka zaiprzysittf.,o\no następnie. we
dlug .przepisów. 

(podp.) 
Hwnoldl. Heine. 

(Cią.f d·adszy nastą.pi). 

Otwarcie parlamentu 
niemieckiego 

nastąpilo, jak już 1d0'I10siliśmy we wtorek 
Mowa, którą Wilhelm II przy tej spow
bnośc.i w.yglosil zawie.ra mianowicie w 
końcu zmamienne zwroty i brzmi "" prze
klladzie „Dz. Pmn.", jak następuje: 

Szanowni painow1ie ! W imieniu wła
snem i moich wysokich sprzymierzeńców 
witam was, panowie, przy roZJpoczęciu o
brad. W przeszłej kadencyi zajmow~li
śmy się przewaiżnie nowem uregulo
waniem stosunków handlowych ceSiarstwa 
do mocarstw o'ściemnych. Nowe ukilady 
handlowe i taryfy, iktóre już po większej 
części z.ostaly ratyfikoWlalne, stanowią sil
ne! podlwaH.ny, na których ni·emieakai pil
ność i pr!_~si_ęb..!_~.!:_CZ_:?ś~ Olprzeć .... się mo~e. 

Niechaj przynio:są mlnichvu i przemy, 
sloiwi blogoslawieństwo, hamdlowi i że
g~arstwu, niechaj posłużą do największego 
rozwoju w wszechś·\\iatowcj konkurencyi 
ludów! łfamHowi zamiennemu z innymi 
krajami starają się rządy związkmvie z.ape·
W111ić rozwój jak najszerszy. 

Sprawa finansów Rzeszy. 

Zalatwieniu sprawy ukbadów \handlo
wych ustąpić na razie musialy miejsca in
ne wa2.ne spratwy, które obecnie ITTa pier
wszy plan dzialalności waszej występują. 
finanse państ\\la okazują konieiczną potrze~ 
bę vu1ntownei a natychmiastawej reformy. 

Cię.żar dlugu rzeszy; bez uporządJw
wa:neg-0 umorzenia: stale się PoWi~kszal. 
Finanse państw związkowych ciężko szko
dują pod \vzmagającemi się pretensyami 
rzeszy. Nowe zadania potęgi i kultury n.a
ro'dowej czekają na: roowiąza.nie. Rzesza 
potrzebuje tnowych dochodów bezwarun
kowo. Pt10jektaJ reformowe spr7:ymierw
nych rządów nie obciążają śro<lków spo
ży\vczych ludu. Wedilc zdolności sądząc 
no\n dochody powstać mają z pi\ ·a i tyto 

niu, Jako z ruchu osobowego i tow.aro'"fJW„ 
go, Jako: i z podatku na spadki. Prz„ ła.
daniu tej trudnej s.prawyh niech paDiJi.wl 
prowadzi patryotyczny wzgląd, że 1ldcłW'· 
cie potrzeb rzeszy poi.sluży życiu i ~ 
dzeniu narodu. 

Powiększenie floty. 
Już wi r. 1900 p ro:ponowano' pan.oo 10 

m,imenie zagranicznych okrętów. ·W~ 
nie µrzyzwoliliście nai to, ale teraz ciule 
wzrastający zwiiązek ekonomiczny~ w~y. 
stkimi z.a.morskimi krajami wymaga ko
niecznie wzmocnienia mor<>kiej reprczcnta 
cyi rzeszyi za granicą. 

Prze&łożollla panom przeto bę.l7ie u~i
wela oo ustaW'y o marynarce, YI' któr~j 
przewidziane jest powiększenie okr~t~Wi 

· zagramicznych o sześć wielkich krąż<>wni
ików. W dialsz.ym ciągu rządy zwi~zkowe 
zniewo1o'ne są zaproponować wam, parn>:
W'ie, aby W1YITT1againe w etacie na rot 19°' 
okręty liniowe i wielkie krąrowniki zna
cznie zosta1y powiększcu1e, ażeby nasze 
niemieckie -0tkręty oo do sUy bojo\vej nie 
pozostaly po za dkrę.tami innych pM1stw. 
~reszcie stawia sie p.amom żądani\1, aby
ście zezwolili na środki <!Jo osiągnięciai wio.
kszej sprawności bojowej torped.awców. 
M'am to zarufalnie, że parlament rzeszy nie
mieckiej gotów do t.akiego' wzmacnia:nła 
naszej marynarki. 

Inne ustawy. 
U regulowanie zaopatrzenia Olficerów. 

i szeregowców tak wojska lą,dówego jako 
i marynarki, jatko też oddziałów koloniaJ-
111ych i to t.akie, któreby odp-Otwiadail'O' sto
sunkom życiowym i zarobkowym, nie mo 
że już być dłuż.ej odraczane. Rządy związ
kowe przywięzują do tego wielką wan, 
aby propo1zycye, ujawnione po'no~1e 
przez was, wstały w najbliższej przyszło 
ści praiw;ern. · 

Projekt do zmiany 1niektórych przepi
sów ustawy gieldowej w zeszłej sesyi nie 
wsta:f załatwiony. Ażeby przynajmniej 
najnieodzawniejsze punkta uregulorwa'ć oi

tny,made panowie przedloże1Die w fo~e 
ściślejszej i ograniczonej, iakai się z .wa
szych przed'wstępnydhi ooradi w.yłoojjQ. 
Dalszy mzwój ustawooowstwia spooleczne
go pozostanie i nada] glównem zadaniem 
państwa. 

Przez czas dlugi zajmie jllas prawo
dawstwo, odn10szące się d<> uproszczenia 
wszystkich ustlaw o ubezpieczeniu robotJai„ 
ków, jako też praw-0dawstwio a zaopatrze
niu wdów i sierot. 

Obecnie współdziałanie panów będ!zie 
pożądane w tej dziedzinie, aiby ulatwić 
procederowym związkom zawoldbwym 11-

·zyskainie prawoc!zielności (Rcchtsfahig
keit) i dopomódz do brania udzialu w spra 
w.ach ekonomicznych w granicach takiclt, 
które dobra pospolite wskazało. Opróci 
tegi01 przedlo'ż-One będzie kilka innych u
staw w dziedzinie socyalnej. 

Polityka kolonialna. 
Rozwój tTiaszych kolonii wstał po. 

w~trzym~n!' ~kut~iem powstania murzyń
skiego; cięzhe ofiary ·krwi i mienia naJo.
~ne wstały na ojczyznę. Czuję si~ za 
J~o. z narad~ niemieckim gdy sktadam 
dzięki gorące i uznanie dla o ficerów i sze
regowców, . którzy na mój rozkaz poszli 
tak ~~letko 1 z: , w1a l ecznością bohaierską 
bro~1h do ~wei smierci naszego stainu piosi~ 
dama. Wielkie ofiary nie poniesioUle daire
n:nie~ gd~ż ~~tatnie wiadomości 0 podda
~:m się :yitbo1ow uprawniają nas do. nadziei 
1z pck.01 wkrótce prZY\Vrócony z!Vstalnie. 
Chodzi teraz o to, aby z gruntów świeżO' 
z~obytych sko-rzystać. Utwierdzenie po.. 
siadania i spożytkowanie gospcdarcze kra 
jn zależy od budowy dróg, z tego powo:du 
od'nośnc zostaną przcdloione projekty. 



.,. W proj~kcie do etatu rzeszy prZe\vi
<l'ziaoo dla kolonii ustanowienie urzędu ko
ł:młailnego, który łatwiej będzie mógl pod
jąć się ciężaru administrowania: kolonii 
-dać podstawę satrnorząidu kolonialnego. 

Polityka zagraniczna. 
W polityce zagr.a(nic.znej wai<ll1ie się 

IJ'anstwo niemieckie w stosu!l!k:aich p<>pra
"" nych do innych mocarstw, do większo
ści ich w stosunkach dobrycti i przyjaciel
skich. Wie1'kiem zadowoleniem bylio dla 
mnią, że usiJlow.ania w celu ztawarciai pokc .... 
du pomiędzy Rosyą a Jai>Qnią podjęte przez 
-J>rezydenta ~sevelta. miały skutek pożą
dany. Przyłączenie si~ Japonii do szeregu 
"\V':ielkich mocarstw witam szczerze i życz.ę 
jej, aby spełniła swą poko1ową misyę. 

Ze ży,wą syrnpatyą śledizę usil<YWani.a 
podjęte przez sąsiednie państwo zaprzyja

. i...nione w celu p.rzeprowa<lzetnia reform. 
Maim nadzieję, że cesarzowi Mil©lajowi 
·powiedzie się spełnienie zadania i że spro
Wla<lizi d1a Rosyi lepszą przysz/01ść, z.a qo 
osiągnie wdzięczn<>ść swego narodlu. Z 
>tego miejsca skladam życzania narodowi 

. -1łarwegskiemu za \\ty.bór pary 111\0narszej, 
z którą mnie wiążą stosunki przyjamie. 

Stosun!ki ulożyly się talk, że liczyć mu 
'Simy się z tern, iż źle oceniać ·będą naidial u
$J)Osobienie \lliemieckie i istnieć 1będą uprze 
:4.zenia <lila: Postępówi pilności niemieckiej. 

Nieporozumienia pomiędzy n.a)mi a 
1Francyą w sprawie marokańskiej wywola
.at.e ZiOSta.ły chęcią usunięcia: mas ()d wsp.6ł„ 
<lz~laniai tam, gdizie bronić należait.o Lntere 
~ów niemieckich. Prądy takie pojawiaily 
się ciągłe a usunięte na j~nOOli miejscu, po 
,jawiają się w drugiem. Ku memu :zado1wo-
1'e.niu umiala diypllomacya naJSz.a za.~atwić 
-tę spra~ z uwz.g1ędinienielm interesu i biQ"
noru stron ()lbu i por·~umialai się tak co 
do, zwolamia nowej konferen·cyi., jak i jej 
p:rogna.mu wi sprawie maroka.ń-skiei. 

Starać się o pokój dlai naJ'l()du niemiec
kiego jest dla mnie rzeczą św~ętą,, ·ailei ma
łld czasu nakladają narod.Orwi obowiązek 
w zmocnienia sw:ojej obrony. prz.eciw nie-

. si>rawied'liwym napaściom. Tern pewniej 
"Wi:enczas się uda urzeczy,wistniać i nadal 
poirojowe cele wypróbowanego przymie
fZ.a z wladzcami Austro-Węgier i Włoch. 

Przejęty wielkością za1cl"aili jakie was, 
S.zanmvni pia.nowie, czelkaią, ży,czę was~ej 
pracyi porwodizenia, dfa.1 dobra, honoru i pr.JL 

)roju państwa. 

Polacy na obezyznie. 
Mfsya polska w Essen pod nadzorem. 

W niedzieilę rozpoczęt~ się tu Misya 
~ Polaków, któr~ ooprawią, Ojcowie 
Zako!nni z Gó$ego Slązka. Ludu bylo na 
r:pierwszej nauce w obszernym kościele św. 
OertrudYi POi brzegi. Pomię<lzy1 słuchacza-

Pa1na do lowarzstywa. 
PowleAć Ksawereeo de Montepin. 

Czę~ć •raga. 
(98) 

(Ciąg da1sxy ). 

- Tak jest moja ciotko„„ Doktór z:a
imierzai do1ronat wra:z z Pilftpem iaikkhś 
spra\Ydzeń ·bairdzo w.aimych i interesuią
eych. 

- Jakiejże to mtury spr.a1wdzania? -
.zapytar Paj.11l de Grurennes. 

- ÓOJ oo tego ddktór bliżej nk nie wy 
!aśnil. 
~ Ależ to żyjącai zagadka:, ten twój 

"dolktór, lrochanYi siostrzeńcze! rzekta. bara 
·nQrWar uśmiechając się :z przymusem. 

7 Zagadka być miożei, m()ja droga cio
·tko ! Ale oo do. mnie, mam wiarę w tego 
·człowieka, chociaż go nie rozumiem. 

- I maStZ ·słuszność kuzynie, rzeki I'i-
1ip, dowiódlł ici już swego p-dświęcei."lia ... U
dam ·się na za{)roszenie doktora Gilberta .. 
Pojutrze ppjedzierniy do Morfontaine, siko
rzystamy z tej podróży, aby zwiedzić o~ 
berżę w PQntarme g<llz.ie przepędziłeś kilka 
goozin, z furgonem przedsiębiotrstwa po
grzebowe-go, i wybadlamy w6diług wszer
'kich reguł oberżystk~. Jeżeli będzie po
tr.zehai, zaibarw~my kilka dni w Mmfontaine. 

- Doktór ma: tyllro łed\nego staregc 
-.służącego.„ zaurwalżyl Raul... Dobrze. u-

. czynisz, jak myślę~ fiUpie, jeżeli ::r.ałlk· 
r:USZ z sobą swego Wklaia. 

Nerwowe drżenie wstrzą:snc;to Piii
' p·em. 

Spojrzał Raulowi prosto w oczy, ]ak
„by chdal zajrzeć w gląb jego duszy. 

Lecz jasnem było jak slońce, że w ~Jo 
wach Raula żaidna myśd podejrzliwa si~ nie 
Wkrywalla. ~ 

Szczerość. daw;ala sii;;; czy,tać na j~go . . 

mi zauw.ażyle.m pruskieg~ policyan-ta po 
cywtilnemu w pobliżu ambony ze swą polo
wicą, która często szyderczym śmiechen1 
z pod rękaiwiczki zdradzała wyższdśf. 
kultury niemieckiej, a. podczas hldgosta
wieństwa Najświętszym Sakramentem sta
li oboje jak drągi; takie osobistości 
szpiegujące urzęd-orw1() lu·b l!llieurzędowo 
Polaków w kościele lepiej by zrobiły, aby 
strzegły ulicz.nik6w, a nie dawały w k()i
ściele z.gorszenia i obraża.ty uczuć kato
lickich na miefscu, gdzie ich Uliepoirwba. 

Spostrzegacz. 

Czy szyderstwo ? 
Polakom katolikom z Koenigs-·Wuster

hausen pod Berlinem stiarającym się o ka;
zainia polskie odpowied.ziat z.natny z nie
prziycliylności dla Aoitaków delegat książę
co biskupi ks. Kleineidam w Berlini{1, jak 
:n.a.stępuje: 

' „Deleg.aturn książęco-biskupia 
Nn. II 2816/05. 

Na uprze~me pismd z dnia 3() wrześlli a 
octpowiaid'am niniejszem, że chwi.Jo•\VlOi ża
dną miarą nie da się urządzić polsiki'ch ka
zań w Koenigs-Wusterhausen (dass es zur 
Zeit uinmógfich angeht itd.). Gdybym to 
uczynił, sprawiłbym Panom może chwiloi-=. 

·· wą rndbść, ale sprawie katolickiej zaszko
dziłbym w najgorszy sposób. 

.Proszę tedy Paina, żebyś w.ptynąl na 
rodaików, by mieli nieco cierpliwości i za.-
11iecha:Ji żądania, które!go obeonie spel.ni·6 
nie anmna (Zur Zeit unerffillbare Foirde
runig). 

R.aczi Plan tę decyzyą, przy któr:ej wy. 
daniu kierowa·tem się jedynie i wyłącznie 
dobrem sprawy katolickiej wogóle a tam
tejszych katolików polskiego języka w 
szczególności, zakomunikować laskawie 
współpodpisanym osobom. 

Do ·WPana 

Delegat książęco biskupi 
C. Kleinei<lam. 

Sylwestra SzuJsa, 
Or. Bes.ten 

PoWI. teltorwski". 
Czy nie brzmi to jak ·szyderstvro! 

%letnie po.lakie. ) 
Z Pitus /Ja0hodnid ITa:rni i a.u.~ 

Z Chełmińskiego. U Jjptsiemiciel~ 
I(ucZJkowskiego w .Aniewitem .powstał po
żar. Spalily się wszelkie zaibudlQlWania 
gospodarczie oraz dom mieszkalny. 

Z Chojnicki~o donoszą, że P. Wo.t
szilegier ·z Cold:anowra sprzed.al swój fol
wa11k Melainowo nie Bankowi Parcefacyj„ 

· nemu w P~naniu, jak donoisiliśmY., lecz 
Spóke Rólnrków Parcelacyjnej w Pozna„ 
niu, Wilhelm;awski Plruc nr. 18. 

fizyotttomii. Widocznie mlooy, człowiek · 
myślaił o ulżeniu roboty staremu służące
mu doktora Gilberta. 

Filip pomyślał, że' inalimniejsze waba-. 
nie mogli0by wydać się ·podejrzanem, n-d
powiedzial więc: 

- Ma·sz. słuszność, kuzy:nie„. Pohyt 
nasz tern maże się przed:lu.żyć, mój kamer
dyner 'tTl()IŻe ·się nam bardzo iprzydać. Za.
bi-drę J uliama V ~dame. Więc to po:utrze, 
jak mówUeś, doktór Gilbert nas oczekuje? 

- Talk. 
- l(tórym pociągiem pojedziemy? 
- Pociągiem, wiychoozącym z Pary-

żai o g. 9-ei zralnaj, a.byś~y mogH korzystać 
. z dyliżansu kolejowe.go, \który z Survilliers 
zawieZ'ie nas do Morfonit.aine. 

- A więc rzecz postaoowiona, z.oba· 
czymy się ·zresztą jeszcze przedtem ... Jutro 
odprowadzimy moją matkę ina dworze;: 
Wschodni, a. pio p()lluicliniu udiamy się do ad
min'istraicyi przedsiębi<Jrstwai pogrzebowe
go, zadać parę pytiań w-0źinicY1 Saturnino
wi, cd -do kilka rzeczy, które ~hcialbym 
wyjaśnić. 

Filip, jak widzimy, nadrabiał zuch w.al 
stwem. . 

Umyślnie przyjm-owal lub też zdawał 
się przyjmować, najbardziej kompromitu
jące sytuacye, a to dila tegO), a'by wpoiić w 
Raula przeklo.n.ainie, że żadne podejrzenie 

·dotknąić go nie może. 
Przez caiły wieczór Gabryeli i I(aukl

wi inie udalo się pozostać sam na sam 
ch-O'ćby na jedną chwilę. 

xxv. 
Jak sluszeliśmy jU!k przeditem, Julian 

Vendame obiecał Filipowi wystarać siG o 
truciznę .kooiecmą 1do usunięcia· sukcesor,
ki hraibiego de Vadans. 

J ll!kim zbiegiem O!loolłczności nęjznik 
ten mógl się znaleźć w możności dotriy
m!'.l.oia obietnicy? 

Malbork. Z Dąbmwy donoszą -0 smu
tnym wypadku. Oto w środę ubiegłą go
spodarz tamtejszy Strohmiedel otrzymal 
wiadomość, że syn, pracujący w klopalni 
nad Renem, zabil si~ wskutek nieszczęśli
wego wypadku. Zona jego, poślwbiona 
mu ()d rok!Ą nie wiedząc o niczem, wyje
chala do męża z nowąnanod'Zonem dziec
kiem, ażeby ucieszyć męża widokiem te
goż i klazać je odhrzcić. Zamiast na chrzci 
ny, pojchata nieszczęśliwa k-0ibieta na po
grzeb. 

Z Wiei. l.r Ptat»'Włli"U•· 
Poznań. Dr. Bitter, daiwnieiszy na· 

czelny prezes W. Ks. Poznańskiego miano 
wany ws.tal prezydentem glównej admiITTi
stracyi długów państwowych. Nominacyę 
jego ogfasm urzędorwo „Reichsarnzeiger". 

Trzemeszno. Folwark p. Marquardta 
(Niemca) w Grabowie - °' .czem już dJJ1I10-

siliśmy - .naibyl p. Piotrowski zai pośre
dnictwem p. Przytarskiego ztąd. Folwark 
tein obejmuje 550 mórg .a cena kupna wyno 
si 105 tysięcy mairek . 

W Boguszycach szkofa katolicka już 
od 3 lat nie ma nauczyciela, a dzieci cho
dzą do szikoly: ewamgelickiej. - La<llne st101„ 
sumki! 

Ostrowo. Włościa·r11skie kółko śpie
wackie zalożone wstalo Wi Przygodzicach 
pod Ostrowem. Prezesem obrnny zostal 
p. Bartosz, a d'Yrygentem p. Guzikowski. 

Wiecowi w Opalenicy przewodniczyl 
p. S. Ointrowicz z Buku. Piękną rmo'Wę 
wyglosil posel dr. f elicyain1 Nie.g.olevVISki. 
Ksiądz. Dykier mówil o b()lj1loo<towainiu Po-
11.aików. Pap Kaczmarek roziwiial hasilo 
!) Swó1 do swego", a p. Rzep.ka mówił o 
·sprzetlaw,czykach. Wszystkim mówooim 
podziękmvano serdecznie. ·W przerwie 

·· wie.oorwnicy zapisywali się na członków 
, , Straży". 

W Szamotułach nai sali p. Now.akow
skigo zgroma<l'zilo się przeszło 600 osób. 
Wiec z1:1gail p. Kulesza, przew()dniczącym 
wybrano· pana: hrnbiego Mycielskiego z 
Galowa. Pr7emawiali pamowie Stefan 
Chociszewski z Pozna·nia, hrahia Mycielski 
z Galowa, p. Bialasik z Szamotul, posel hr. 
Mielzyński. W !końcu hraibiai Myciełski 
nawoiływial do popieram Polaków i .potę~ 
pil sprzedaiwczyków. 

Gostyń. W oobliżu miasta ·oof()ione 
majątki Bogus.ławki (100 mórg) i Brzezie 
(500 mórg) są, podiobno zagrożone, że pójdą 
na: sprzedaz dobrowolną,, a uw11będzie je :lm
misya kolonizacyjna, którai już się o nie u
kfa.da. Smogorzewo, piękny wielki mają
tek (821 hetktarów) wlasno'ść rodziny My
delskich jest już wJasnością fiskusa, ~prze 
dala tqn majątek wdowa: ~ Ma!ksymilianłe 
hr. Mycielskim, córka bankiem Sterna: z 
Berlina„ 

WyjaJśnimy to za.raz czytelnikowi. 
Slu:żba u barona de Oar.enines h:\~ta 

niemal synekurą. filip borwiem rzadko ja
dał u siebie w ·ct:oanu śniadanie, obiadu ~a§ 
nigdy. 

Tym sposobem Julian mógl robić . ::o 
mu się podobało po poludnfu f wie:;wrem, 
tembairdziei, że pan jego mia~ zwycz1j po
wracać poźno i sam się rozibierać. 

Gracz. rnpalony i 1u'bujący ·się w mif.c 
śnych awanturka;ch ~ Vendaime -wolny swó) 
czas dlziedil 'J}OIITiiędzy malą kawiarnię, bę
dącą w pobliżu, gdizie grał w pikietę lub w 
·bezik~, a szwaczki lub też pa•niny służące . 
które zaszczycały go swemi względami. 

Mówil z łatwością i pamięć miał prze 
pelnioną frazesami milosinymi, zap-0.ż_ycza~ 
nymi z przeczytainysch romansówi, lub z.e 
sztu!k słyszanych w teatrnch; wyp<>wiadal 
te tyrady z namiętną egzaltacyą, wywolu~ 
ją.cą zw ykle efekt ogromny. 

:Voo.dame w tej chwili byl faworytem 
malej brunetki, bardzo ladnej, będącej w 
slulibie u pewnej wdowy, m'ieszkającej na 
ulicy Vavin. 

W®wa ta, kobieta oawlo lat pięćd·zie'· 
sięciu wieku mająca, umierala iia. chorobę 
serca w ostatnim stopniu. 

Liza, tak si·ę nazywtala pałlll1a stużąca, 
zajmotwa~a ipokój w mieszkainiu swojej pa.ni 
i nie odmawia·ła sobie bynajmniej przyjm<> 
wania w nim vd czasu do czasu swego ka
cłvanka. 

Przez nią Julian wiedzial o n atu rz0 
chowby wdowy i wiedział,, że <lila! przedłu 
że1nfa dnkolwiek życia bie;dina 1ko1bieta. zaży 
wala co dzień silną ddzę digitaliny. 

Nadużywafa nawet tego śroldlka i w na 
dziei ·wyzdrO'Wienia, które było niemożli
wem, przesadzala dozy przepisywane 
przez doktora. 

Doktór przepisal receptę, którą Liza 

ze $1ąMa „u S&ar~J r.IUł. 
Głiwlce. Kilku ml-Odych łudzi zna:ht~ 

zło w zaroślu, znajdująccm się nad ro\Vein 
irntniczym, zapieczętowaną, butelkę. W bu 
telce znaJdowal się rkawailek papłem, itf~ 
którym sitalo napisane co następuje: ,,C~lo 
wiecze1, ktokolwiek jesteś, jeżeli PI"ZYi 
dziesz na to miejsce, wypełnij o'staitnie ty
czenia umie.rającego. Idź do 111ajbliż:szreg-o 
kamienta grankzmego, tam znale.z.iesz wieł~ 
ki kamief1, po<l którym powinieneś kQipać 
i szukać, a praca twoja zostanie wYjlla·gro. 
dz<>na:". Kartka miafa nl3stępujący pol;i 
pis: „Znużony życiem". 

Szczęśliwi znalazcy myś.J.eli sobie, il~ 
są już w po'Siadaniu jakiegoś wielkiełt<> 
skarbu, i zaczęli pilnie szukać w 10'1lnaczo.-
11em miejscu. Tymczasem poi jiakimś eta. 
sie wyciągnęli z ziemi stary kapelusz. .a w 
nim - starą pońcroch;ę, w ~tórej znaleźli 
z.ai\vicnięte 3 fen. z 'kartkąi, nai 1której Malil 
;napisane: „To za twą pracę, ty barania 
g-lowo !" Tak niefortunrui znafa'Z'CY zostali 
<Ykropnie zawiedzeni w swych nadzieja1d1, 
bo zamiast zlota, znaleźli starą szkarp.etk~ 
Z' 3 femigami. 

CM 

Hr. Witte przeciwny samorządowi Pn-ałti, 
pod Moskalem. 

Podaliśmy w ~,Ostatnich wiad~1$-
ściach" ze'szlego numeru w telegrannłe i 
Pj~tigorska oopowied.ź hr. Wittego ·wysła

,ną grupie mieszkań-ców aniasta Karas. i 
oc:Lp.owie<lzi Wittego wynika, że oo j.aikd t~i 
caJy obecny rząd rosyjski jest stanoW't:'Zo 
przeciwny samorządowi Polski. · 

Zagranica o mowie trotrowej Wilhełm.a H. · 
Ustęp mo'wy, w >którym chodzi 9 ~~ 

lity!kę zagraniczną zawiera l()'Strą krytyk~ 
:pold adresem Anglii i f'I12µ1'Cyi. Wyinika: :z 
mowy mianowicie, że stósunek Niemiec do 
f ra11cyi i Angł1ii nie jest ani dlabry atti 
prz.yjaizny, lecz tyrko popra""W111Y'. PCJn,ie
w aż mowa uzasadnia przy tern po:traebę
nagle.i goto\vlośd w1o)ennej i pawię.ksrenta 
Hotty, więc nie dziw, że w An-glii i FtJtm;~ri 
odzywają się glosy ·Ostro krytykujące rrfil„ 
'Wlę tronową. Prasa Anglii i Francyi ~~~ 
znacza1, że tak jak Niemcy winny tak.że 
Anglia: i Francya. być przygotowaneml na· 
wszetki przypadek. 

ParU..--Qut siomiooki 

n-ai posiedzeniu środowem \\TYJbra~ m.a.rszal
kiem 224 głi0sami centrowca hr.. i3~estrc
ma; 72 kartki od<lane. były ITTie zapi<Saine, 

Pie~wiszym zastępcą marsza~ka wy
brartlO kQnserwatystę hr. Sto'1bergaJWeMI· 
ge'rddel 223 glosattni. drugim zastępcą Hbt
rala -dr:-ai Paasche 204 -gl. 

·Wynik glosowooia na sekretarzy pas
lamentu zostanie ogtl1os.ro:ny ma .posie.dzeni~ 
nrustępnelm. 

- 2 JML3 

oosila <io apteki; wdowa P,OSiadata zawsze 
u siebie w zapasie flaszeczkę digitaliny. 

Juliain wiedizia:t o tern i "\VI porę przy· 
pomniał sobie Podczas rozmQiwy ze swoim 
panem. 

- Przez Lizę, mówił do siebie, mieć 
będę to, czego nam «o-trzeba. 

Chora nigdy gie wYchodizila ze sweg<>
pokoju. Liza więc miala wszelką :nvobOt
dę i uży;waila jej też bez żaditlego skrupufu. 

- Mam narzeczoneg.o, który się ze 
mną ożeni - mówila do swioje,i paini, -
bardzo poczciwy chłopiec, stużący w do
mu handlowym. - Prosiłabytml pani o pd· 
zwolenie przyjmowania go .czasami, naLu· 
minie - w żadnej uchowaj BP.że zlei my· 
śli.„ 

·Wdowa dała chęi!nie ż'ł!d<lil1e poz,vołe-
nie. 

Julian więc mógł przychO'dzić, będąc 
pewny dobrego prz.yjęcita. 

Opuszczając mieszikanie swego' pana. 
ud.al się na ulkę V awin. 

Byla. może god'zina sió<llma wiecz-0-
rem, 

Liza skończyła służbe. 
Zadurwna w V elnd1amie, w ydala .€· 

krzyk radości, ujrzawszy .gQ 1niespe>dz1~-
nie. 

- Czy przychodzisz wieczór ze mntl 
przepędzić? - zapytata g() . 

·- Tak moja .gQl<l,bko, jestem wdlnY 
aż do pólnocy i caly ten. ·czas będe prze· 
gląda·l się w twoich ślepkach.„ . 

- fak to ślicznie! Jesteś prawdzJ\\.~~ 
amorek! MQja pani inieźle się czuje dzi~ 
wJeczór - jest spok-0jniejsza:. - BalożY~ 
się do lóżka i wkrótice zaś.nie. Prz~ga;~~ 
tylko lekairstwo i będ:Ziemy mogh p,;; . 
do Beuglant na ulicę Contrescarpe. - v\ J. 
pijesz może kieli'szek curacao sec? MaWY. 
wyborny. , 

(Cią:; tfa.1szy r!astąipi). 1 " 



powszechne prawo wyborcze w Austryi. 
:Minister baron Gaut.sdh ro'Z\\iódl sic: 

~· a.ustryackiej Radzie państwai o projekde 
~ej ustawy, który według zapewnienia 
ministra: przedłożona :z.ostanie posłom w lu 
tY.rń r.ołm przyszlego. 

Turcya a mocarstwa. 
Rządi turecki nakaa:a~ gUibemaltProwi 

„·y3PY Mytilen~, by ograniczyl się na pro
teście, zresztą zaś nic przeciw postęPowa
nlll floty mocarstw nie podejmow.al. 

Parlament węgierski 
z()stanie wed~ug u.biegających ~osek 
r&tWiązany 19-tego grudnia, Jl)Jl czem roz
pislłne zostaną oowe. wybory, 

Sprawa drożyzny mięsa. 
Pruskie ministerst'\\ro roilnictwa wY

pra{;'0\1/.ał-01 w sprawie doorżyJJny mięsa' i 
priesłalOI parlamentowi Rzesz,y ime:nroryał, 
.., ldórym ministerstwo sprzeciwia się 01-

warciu granicy. dłai ooW'Ozu by·d!ta. 

Ruch robotniczy w Rosyl. 
Rada deputowanych robotniczych uichwa
Hla odstąpić oo 'Zaprowadzenda w d~e 
rewiołucyi ośmiogodzinnego dnia rob-Ocze
~ Wi petersburskich fabrykaich natomiast 
postanowiła kwestyę tę p-O'ruszyć na mai-. 
jącym się odbyć klomgresie robotników w 
Moskwie i nadać jej ogólna rosyiS1ki ·cha'
rakter. 
(}rożny bnut wojskowy w Swastopołu. 

„No'W10qe Wremia" donosi, że postano 
wiottio oglodizić -zbuntowaQiych żolnierzy 
którzy są od.dęci oo miasta. Liczba xbun'
rowanych wyinosi olOlko 1000. W kosza
rach zp_ajooje się okofo 400 karaibinów i 
łłlała ilość nabojów. 

Jak groźny jest ten ruch wojskofW\Y 
wyni'ka jeszcze z następującyich dionie
i-leń: 

Na zgr0madzeniu w koszarach mary
natki obeqne były deputacye z pain:ce'rni
ków „Pantelejmon" („Kniart Potemkin"~ 
~raz z krążownika ,,,Oczakow". lnlile okrę 
ty sto~ce kolo wybrz:eży, U11ie od'powiedlzia. 
ły na sygnały buntowników, wzyw1:1ją-ce 
oo przylączenia się. Pułk brzeski o.puścił 
zbuntowanych i ponnaszerował db o'bozu. 
w \którym zebrały się wszystkie wierne. 
l/.ojska. 

;WłaJdze wo.Jsk01we zaięly stamQwisko 
wyc:zekujące. - . Wod1odągi strzeżone są 
przez wojsko. - Ludność żyd()\wskai ucie
ka. 

lnieninik „Ruś" -O!Jnosi, że bunto-..v'.Jli
cy uwięzili komenda1nta twierdzy Nepluje
wa i jenerafa Jedelnikowa, jednakże wy
puśeili ich następnie na wolność. Kom~111-
danci i oficerowie okrętów; WQjennych Z-01

-

strui uwięzieni. Artylerya przylączyla się 
do ruchu rewolucy}nego. Z Symferp-0lu 
przybył puJk litewski. Z Odessy i z Pa
wlogr'J<lu wysłano W)Ojsko. Adlmina~ Czu 
chnin od<:Lal komendę w ręce ko'mendamita 
korpusu Molier Zakomelskiego. Kompania 
saperów przeszła na stranę z.buntowainych 
żolnierzy. 

Wi~zorem wszystkie okręty wyrazi
ły i)rzez deputa.cyę sympatyę ze zbuntoi
Wianymi. 

Na lini kolei'Of\vei zerwano szymy aż do 
lnltermatnu. 

Z różnv'-r. słrott. 
Liczenie ludności ':v państwie niemiec

.kiem odbywa się dz'iś I grudnia·. Karty 
lkzen.iai zużyte będą jedY!flie w, .celach sta
tystycznych; wszelkie więc ob'1!WY lub 
Przy.puszczenia, że zabrane wiadomości o 
Jmszczególnych oSQJbach zużyte b)'i być 
llI.OglY' ·W innym ja:k rzeczonym celu, zwlru
SZC'LJa w celu opddatkow.ania, są berzpodt
stal\Wle. Poi ukończemiu Uczeniai ·zostam~ 
wszystkie ilrnrty zniszczone względnie od
dane <i10 rmniesienia. 

Niech każdy Polak dopilnuje, żeby w 
spisach podkreślił swój charakter Polski i 
narodowy i niech się przytem na nikogo 
11leogtąda i żadnemu naciskowi nie ulega, 

W Sotlingen osiąść mają Siostry Win
ce.ntki. 
. Bochum. Zatru<liniony przy napra~ia

niu komina kopalni „Dannenbaum" J>:<>her, 
SDaict~ z wysokości zo metrów i rozb1l so
bie czaszkę, skutkiem czegp1 iniezav.nodnie 
umrze. 

W ostatniej chwili jeszcze prosimy .n~ 
szy~h Szain. Czytelników, a.by zechcteh 
starać się o JX>Zyskanie tyich RPctaków dla 
,,~ia·rusa Polskiego", którzy. dotąd! oby
Wa~ą słę 'bez gazety pollskiej. 
. Wesel. Na parowcu „Ozera" potlqnąl 

~ię Palacz Abke i w.padł do Renu, gidzie 
śmierć znal.azl. 

Moers. Starn wieża. ratusza ma zo'Stać 
1tt.rzy,naną, }a.ko zabytek budol\Vnictwa. 

Rozmaitości. 
SKA RG A. 

ZdaJa za krajem kiedy legiony, 
Myślą oo Polski tęsknie się zwra.caty, 
Żolinierz ojczy$y miłością natchniony 
St\Vl<>rzył mazurka - nasz hymn wieczno-

trwały. 

Tysiąc walecznych gdy szfo na bagnety, 
Ody krew ptynęła koło Ostrolęki, 
Górne uc.zuda rodziły - poety, 
I taik powstały serdeczme piQseinki. 

Gdy przemoc kraj nasz przygnk>tfa mogi-
łą, 

Ody do Sybiru wróg swe pędzil brai1ce, 
Piosnkai żolnierska. bole im k'°ila, 
On.a nadzieją krzepiła wygnańce. 

Lże.i serce bito wśród więziennej kraty, 
Nadzieja rosla wśród wyginańców grona 
Na pieśń jak „grzmiały pod Stoczkiem at1-

maty", 
Ody przypomnia110 „Redutę Ordona". 

W dymie poż;;i rów gd'y krew znów try~
la:, 

Gdy l(ain się zbr()czyt krwią brnci swej 
ziemi, 

Skargai poety dJai ·niebai wionęla 
I pieśń 12<Ytężną stworzy)t tnooi J e·remi. 

A gdy styczniowe zawirzalo' powstanie, 
Pieśń znów wyrosła zrodzona z tych boli, 
Rzewne poety wzniosło się blag.amie: 
O Bo.że Ojcze! lepszej żebrzem <lPli ! 

I wo:wu watka od roku się toczy, 
(Krew się przełewai i kraje się <lusza, 
· Padly ofiary - łzami cieką ()ICey
Lecz - (nie ma barda, ani Tyrteusza! 

Nasi Poeci gonią za sym'b0ilc1111, 
Erotykami bawią się ;wciąż Jeszcze, 
A my pytamy, zdjęci wielkim botem: 
Czemu pieśń milczy? Gdzie są nasi wie

szcze? 
· Listopadi 19.05. Klemens Bąkowski. 

Sledm cudów koreańskich. Ko'rea, bę
dąca obecnie, dtocia,ż nie formalnie, ale za 
ro f.aiktycznie japoń!Siką, posiad!ai siedłm „cu
dów", któremi koreaińczycy się szczycą, a 
które pod WiZ1g.lędem wieku nie ustępują 
„cudom" świaita starmytneg-0. Oto „cu
dyt" o'\vc: 1) „Swięte źród~o" - Kin Shan
ko, mają;ce <lar leczeinia wszystkich cho'
rób. 2) dlwie studnie na kraiń·cach półwy
spu; gdy iedlna jest pelnai, aruga zin•v~z;o 
się opróżnlai i odlwrotnie. Woda studlni na 
pótnocy jest slodka, ina 1J)()llu<lłnie zaś gorz
ka. 3) Pieczara podziemna,, w któreJ 
'Vleiż d'mie wiatr talk s!ilnY), iż t11i:kt nie Potra 
fi się tam u trzymać na nogiacn. 4) Las jo1-
d1l101wy niespożyty. Boi ściętem drzewie za 
raz wyrastają świeże pnie z korzt111ia, jak 
Pe!niks z popiołów. 5) Kamień „wiS1Zący 
w p-01V.rietrzu". Jest to olbrzymia skala, 
n:a pozór nie mają.ca- oip,arciai; jednym bo ... 
kiem stai na wysokiej .górze, ale - jatk za
pewniają koreań.czyicy - po.et tą p\()dstawą 
możMJ w każd'y)m .kierunku prz-eciągn.ąć 
s~nur, nie narpotkruwsz;y na żaden: opór. 
Sw:łai ta czczoo01 jest jaiko świętość. 6) ,,l(a 
miej „świecący" nia. szczycie wysokiej gó-
0'1, od wieków .prom1eniujący ś-.yia!ł.o i de 
pl<Y; .pira.iwd.bpodlobnie Wt karmtemu: ~ 
znajduje się wielka ilość radu. 7) Swiąty
niai Buddy, ·w1 !której kaiżda roślina, b~ 
względu na wia1runki, w jakich się z1narduje 
.natychmiast usycha. Do świątyni tej nde 
·dai ~ię też nigdly Wprowaldlzić żadne zwie
rzę, raczej pozwoli się zabić, a1 pro:gu jej 
nie przestąpi. 

!9!I 

Osłałnie wiadomości. · 
T o k i o. Do Nagasaki przybył admi· 

rał Jessen na czele krążowników „Rosya", 
„Gromoboj" i „Bogatyr" i potwierdlzlł, że 
we Władywostoku w chwili jego wyjazdu 
były rozruchy. 

M a d r y t. W zburrenle oficerów prze 
' ciw Katalonii, której przedstawiciele obra
, ziłi korpus oficerski, jest ogromne. Kata· 
fonia domaga się samorządu na wzór fin
landył. 

SZU::@§ -- -' 
Od Redakcyi. ····-W. f. S. Nic inam o tern nie wia<lom-0. 
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Tow. św. f ranciszka w Hofstede-Rlemke. 
Dnia 3 grudnia o godz. 4 od'będzie się 

polskie nabożeństw;o z kaizamiem. W pon ie 
·działek wspólna komunia d god;z. 8. Spo
sobność do spowiedzi w niedziele. 

Członkowie rechcą się zebrać o .04 u 
p. Vorhoffa, a c~orąży ur ?· ·WaUburga po 
chorągiew. O liczny wdz1al prosi 
(2) Zarząd. 

Towarz. św. Aloju&o w Cottesburp 
donosi wszystkim c21tonkom, iż dnia 29 11. 
o godz. 2 po pot odd.at Bogu ducha nas~ 
szanowny czlonek 

śp. WOJCIECH PAWLIK. 
Pogrzeb odbędzie się w wbote <inia 

2 gn.idnia z domu chorych z Castrop. 
Upraszai się wszystkich czlonków, ażeby, 
się •k\vadrąns przed czwartą punktualnie 
stawili. Czł®kowie winni się stawić \V 

czapkach i oznakach. Ch-Orąży i asysten
cl w żałobie. O liczny udzia1 w pogrzebie 
prosi uprzejmie. 

Marcin Siekierski, prezes. 

Baczność „Sokoły" w Neurniihl-Busch
hausen ! 

Niniejszem dorrosimy wszystkim 
czło1nkorrn gniazda naszego, oraz ·wszy
stkim Rddakom w Neumlihl i Buschha1u
sen, iż gniazdo nasze przenios.lo się ze sali 
P. Eikl10ffa cLo p. Schrocra w Buschhausen. 
Mamy nadzieję, że nie· b~ie żadne·go 1'1o
daka w 1 Neumtihl i Buschhausen, który 'by 

'się nie Zlnajdotwal w gnieździe naszem. -
Zairazem podaje się do wiadomości wszY,
stkim druhom ćwiczącym, iż ćwicz.enia .dd
bywają się dwa razy w tydziell, to jest we 
wtorek i piątek po pot 0 1 godiz. piątej. Za
pewne żaden druh .nie będzie miał Wymo~ 
VlY! z powodu ·dalekiej drogi. O puniktual
ne. przybywanie na ćwiczetnia prosi 

Wydzłat. 

Towarz. św. Stanisława B. w Scharnhorst. 
Niniej.szern daje. się .cz.f()111k1cmi do -wia

domości, iż w nie<lzieJę 3 b. m. odbę<lzie się 
nadzwyczajne zebranie o ,godz. 110 na 
sali p. ttamke. Uprasza się czlookó'-Vl o 
punktualne i licZlne przybycie, ponie
waż mamy ba1rdzo wa~e sprawy do za
fatwienia·. Goście mile widziani. - Zarząd 
winien się pól godz. prędzej sttawić. 

Uwaga: Wszelkie przesylki prosimy 
przysyłać pod.i a'dresem: Michat Smekta
ra, Wambelerholz, Colo.niestr. nr. 59a. 

Michał Smektała, zast. prezesa. 

l(oło śpiewu „Wanda" w Katernherg. 
w niedzielę dniai 3 grudnia o god.z. r 

p·o pol. odb1tdzie się nadzwyczajne zebra. 
nie na sali posie<llzef1. - Zarazeim O'Z'l1ajmia 
się c~fonki0im, iż przyjdą wartnc spira.wy 
pi,oid o'brady. O jaik n'0.Hiczniejsey udział 
pm~i Zarząd. (2) 

Towarz. św. Stanisława B. w Wanne 
donosi swym cz.lonikom, iż w niedzielę dnia 
3 grudniai ,o go0dz. 7 rano przystępujemy 

wspólnie <lo' Ko'l11U\nii św. O liczny ud'zial 
prosi Zarząd. 

Towarzystwo św. Barbary w Herten 
podaje swym czlookom do wiado1rności, iż 
w niedz'ie1lę, dnia 3 gmdni1a przystępu.je To. 
warz. nasze wspólnie dlof Komunii św. na 
rannej Mszy św. o godz. 6Yz. Spowbnośó 
do spowiedzi jest w sobotę po pol. o ,v<Xlz. 
5. Szainorwni ciilook()!Wie, powinnością jest 
waszą ażebyście się stawili wszyscy do 

· Stolu Pa.ńskiego. Chorążych o'd obu ch-0-
rąog.wii upraszai się, ażeby na wyz.nacZiWlY 
czas stawić się raczyli pod dhorągiew. O 
licz.ny. udzia~ członków uprasza Zarząd. 

Towarz. św. Stanisława B. w Schamhorst 
dziękuje TOIW. św. Stanisława 'Z He~ne za 
składkę, którą nalfll zl-0iżylo na chorągiew, 
to jest, sz~eść mairek~ staro.po!lskiem ,,Bóg 
zapiać" i wszelkie przesylki chętnie przyj
mujemy. 

' Towarz. św. Wincentego w Hochhej~e 
. cLo'nlosi swym czlonkom, iż w niedziellę, 
dnia: IO gru<l!nia !(}dbę~ie się zebranie w 
lokalu posiedze!l o godz. 4 po pot O ljcz-
ny u<lzial pi·osi Zarząd 

O godz. 2 po JX>~. lekcya śpiewu. 

Baczno~ć Hocblarmark ! 
W sobote i w niedzielę tr. 2 i 3. gru

dnia będzie sposob111ość do spowiedzi św. 
Członkowie Towarzystwa św. Wojciecha 
winni się jak jeden m„ąż stawić, o co si~ 
serdecznie uprasza. Zarząd. 

•• • .„ • 
Z powinszowaniem g)O<inych Imienin 

szainownemu zrast. bibliotekarza Tow. św .. 
Aintoniego w Rec'kl.-Siid 

ANDRZEJOWI RYBCZYŃSKIEMU 
zasyłamy w <liniu jego Imienin 31 listo'pada 
nasze szczere życzenia. Andrzej Ryb
czyński niech żyje, niedh żyje, niech żyje. 
Tego ci życzą (231) 
W. K. J. M. I. M. W. K. f. W. W. A. J. W 

·~-·· ·•' ·- ~"--~ 

To ·. gi:mn. n&kdł'' ' GełsenkJrcllea- -
Ueckeodorf 

donosi wszystkim S~'YJ'Tl druhom, iż w ni<!· 
dzielę dn. 3 gn.idnia odbQdzie się walne ze... 
branJe o godz. 4 po pol. Stawienie ·c 
wszystkich <ih. jest ~ane, gdyż nie 
ten druhem, kto .nie wypemia s ych obd-
v,··iązków. Crolern ! .larz~d. (2 

Wiec „Straży" w Złokomorowle 
odbędzie się w niedzielę dnia JO gn.idni 
rb. w Zlokomordwie o gtadz. 11 i pól przed 
pol~d.niem na sa:li p. Baraniusa. O Jic2Jny 
udział Rodaków się uprasza. Panów mó
wcó"· pó2Jniej ogłosimy. 

DOM POLSKI W BOTTROPIE. 
W dalszym ciągu złożyli: -

~hrzdnach u p. Karóila Paprotnego : I(. P.a
protny z ż. 1 mr., nowonarodzonc 20 fen .. 
Rob. An.tołlczyk z ż. 1 mr., Fr. Sławik z ż. 
1 mr., Fr. ttonisz z ż. 1 mr., akuszerka Ko
walska 50 fen., W. P. 1 mr. - Na weselJ 
u p. Adamczyka: Mloda para 2 mr., Józef 
tyczko z ż. 10 mr., Józ. Adamczyk SO ien. , 
Aug. Wieczorek z ż. 1 mr., Priska Któsok 
50 fen., Emanuel Zanibal 50 fen., J (llll Kurka 
1 mr., Pr. Merkel 20 fen., Emam1cl Swięty 
1 mr., Ig. Brachaczek 1 mr., Jan Szymi
czek SD fen., Józ. Gtombik 50 fen., Jerzy 
l(lósok 50 fern., fan Twardzik z ż. 50 fen. 
.„ha.kata" Jan Mtiller z ż. 1 mr., Tt-od. Moi.
dzień 50 fen., Jóti. Bystrzyteki 50 fen., M'. 
Pr. Mężyk 50 fen., P. Morawiec 50 fen. , 
Aleksander tturka z ż. 2 mr., Józef Maiitkao 
45 fen., Fr. Tward'zik z ż. 50 f.en., Józef 
Woźniak z. ż. 50 fen., Aug. Adamczyk 25 
fel!l., Jan Chlmielewski 50 fen~, Emam1eł 
l(urka 50 fen., Paweł NQgly 25 fen., Józef 
GanitaJ 50 fen., Jan Porembski 30 fon .. Jan 
łforoba 20 fc.m, Tomasz l(remliczek 30 fen., 
Karól Gąsior 50 fc1n .• Tosta 50 fen., Józef 
Mazurek 50 fen., Jan Przybyła 50 fen., Pa
wel Swięty z ż. 1 rnr. - Poilskie dzie~ ,· 
czyny: Franciszka Szafer 50 fen., Anna 
Stasz 50 fen., Marya Dzikows-ka 30 fen., 
Paulinl'.l. Burda 50 fen., Maryai .Maciączyk. 
10 fen., Albina Paulus 50 fen., Ce.(;yH· 
Stasz 20 fdn„. Marya Kurka 20 fen .. An:na 
Wilcz.ok 10 fen., Marta Go.maila 2D fon. , 
Franciszki'l Adamczyk 20 fen., Joanna No
głla IO fein. - Razem dotą;d zebrano 1849 
mr. 81 fen. Dalsze składki mo~na posyłać 
pod adresem: Jan Swoboda, mistrz krai
wiecki, Bottrop (Westfalia). 

Jan Swoboda. 

Na budowę nowego ko§ciola w Kunowie 
p. Oostyniem 

złożyli: Kaz. Jankowski 30 fea1., Fr. Po-
tocki 10 fen., St. Budny 20 fen., J. Czych 
50 fen., A. Jankowiak 50 fetn., A. Tomczak 
25 fen., Fr. Kostrzewa 50 fen., Alnd. Sz:r
ma,·ski 10 Ant. Adamski 50 fen., P. Kamii1 -
ski 50 fen., Józ. Skrzypczak 2D fen., J~ 
Adryjan 50 fen., Adam Stachowiak 50 fqi1. ~ 
Jalfl Kunarski 50 fen., Sylwester Pas1lkie
wicz l mr., Jan Gronosta~ 5 mr., Piotr La
kow.ski 30 fen,, F11a1nc. Majszak 25 fen., M. 
TaibaikaJ 50 fen., Jan Adamski 10 fen., Jgn. 
Kulski 50 fen., Ign. Wawrocki 50 fen .. fg!!t~ 
WaJchowiak 50 fe-n., W(Jljc. Walczak J mr .. 
Jan Wawrzyniak 10 fon., J. Leśniewski 50' 
fen.,, JóZJ. Fenrych 50 fen., Stan. Skowroi'l
ski 50 fctn., Woitkowink 10 fen., fr. Jusko
wiak 5 mr., Fr. Olejniczak l mr., Antoo· 
tuczak I mr., Jan Jędrowiak ID fen., Tom. 
Matecki 5Q fen., Fr. Tomczak 50 fen •. Fr„ 
Spychała 5Q fen., W~wrzY)ni Spychah SO 
fem., Jakób Orzeszk<Jwiak 20 fen., Mich. 
Niedbała 20 fen., Adam Hoter 20 fen., Anto 
ni To'roński 20 fen., Iron. Jaszkiewicz 1 111r., 
Leon Roga·Ji I rnr., Jć7.. Danielak 1 mr., .L 
J(a.czmarek 10 fen., Szalata 15 fen., Ada.tł 
Antkowiak 50 fen., Atnto11i Kowalewicz 50 
fen., St. Zieliński 50 fen .. Andi. Żydon: 7,~·l 
50 fen., Wal. Wesołowski 50 fon., Woje„ 
Poślednik 1 mr., P. Bączkm-~ ski 2 mr. , St. 
Strykowski 50 fet'n. Riazcm 19,10 mr. 

Za powyższe ofiary kochanym Rdd:a
kom najserdeczniej dziękuje i o dalsze 
ofiary pokornie prosi 

Ks. Jezierski. 
Kuno\\ o p. Gosty:niem. 
P. S. Wszystkie pisma polskie "·y

ch<Jd.zące na <J'bczyźni e uprasza się o ta
ska;we powtórze111ie P-OWYższego pokwito-
wania. ~ 

Z szacunkiem i poważaniem 
l(s. Jezierski. 

Dom z kramem 
anurowany o piętrze, sześć izb, trzy ku• 
chni e, do tego stówwne chlewy i kawal o
grodu, przy głównej ulicy w Steszewi~ 
P<>to00ny - jest każdej chwili za mat~ 
w't>latą do sprzedania. (230 

Otto Thiem, mistrz ml}1tlarski 
w Stęszewie, w la.ściciel. . ! i 



c uren, 
Naitai11y i największy chrz eś ei a ń 1 ki skład w miejscu. 

Najtańsze źródło zakupna Dl • 
terJj na suknie, ubrań dla Dl ż. 
czyzn i dzie~i oraz kon:feke„ I łłła 

~· 111< nie~iast. ~ Herne, Bahnhotstr. 10. 

Skład ,kapel••ą 
:peli ł!l'm~: 

Bruckhausener Huthaus 
a-wany Gwt'łu.aa JOlau. : 

k,pelusze, ezapki, parasole, laski, · 

• • 

bielznę mezk-

narktstr. 28. 

· BacznośC! 
...- Dobr•e I tanio ~ 

w skiidili skór 
B. 

Kupujcie 
1------------~_..;.;.,._ __________ ___ 

Kupuj obuwie 
u 

WILH. D EWERT 
w Gelsenkirchen 111, 

którego skład~obuwia jest .na~większym i 
najstarszym w miejscu. ~aJw1ększ.Y wybó~ 
wszelkiego rodzaju obuwia od naJzwykleJ 
&;zego do Mjlepszego. 

Najlepsze obuwie do roboty. 
Najwłęk. w miejscu ·warsztat repera. 
Skora usługa! Najtańsze eeny ! 

n W tllh. Dewert'a 

\\1. Br u g gem a · 1 
w Gelsenłdrehea III. 

'Mark~rafH.sit". , . ~arkpa~. 
peleoa s.an. Publle!Clle&Gl 8WÓJ 

--===powóz ·-===--
w rune WHÓł, ehrscin i wyjHdÓW • 

wyciec.akowych. 
Tak111amo 'Poleca karawaay po1.-1uelunre tak -.. 
jab \eis małe łla th1ieei. - Cu1 bardzo umiarkowawn,7ch 
Zamł1Yiuia 1n;yjlll'1je 

Stefan Rejer, 
Oel aeclitrehea 111, Ma.rkgrafcnstr. 

ua1 właściciel 1.>am. 

••• 

Jak• 

podarek gwiazdkowy, ~ 
polecam ujlep~zego 1ysteJBu 

maszyny do szycia . 
w ka.idynt domu niez b~dnio ~o

trsebne. 

Najlepsze uregulowanie płacy 
iylko u 

A.lb. l{arrenberg'a 
w Kamen, Westr. 75. 

Wszelkie reperacye w ykonywam 
tanio i dobrze 

pod cwaraneyą. --
Sił. ład skór 

w Gehc·nkirchf'n. ul. Bocł1umerstr. 20 
poleca po najtańszych eena.ch skóro wykra
wani\ (Lederau~sch niit) or. z wszelkie arty-

" kuły .szewskie. Dal j polecam dla rekru
tów: kuferki. szczot!; i i szelki. dokładnie 
według przepisu. 

Franciszek Drobig, 
UW AGA: Przy zakupnie aa 1 mr. 

portret z semie•no.Ui darmo. 

Skład polski w Kastropie. 
~anewnym Rodaczkom i Rodakom z Kal!ltrOJ 

i okolłey poler•am w aajwiększym wyborze i po 
eenach najt».nszych 

ubrania dla górnikOw 
do pracy. 

naterye 
na suknie dla niewjast, na fdtnchy, blu2ki, na 

nasypy i powłoki. 

Płótno ~o koszul, flanele, 
. barehany. 

Kołdry do spania i nakrytNania łóżek. 
Pierze darte l puch (kwap) 

Bi'eli'zna k?szule, po~k?~~ulki, kełnieuyki, mań-
. k1ety, r~czmk1 1 t. d. 

Ubrania podług miary 
pod gwarancyą dobrego leżenia dostarczam w krótkim 
czaeie. 

Wielki sklad materyj na ubrania 
dla m<}żczyzn i chłopców • 

Ceny bardzo tanie t łJsłu:a skera I rzetelaa I 
Rodacy! ~os~pujcie za.wsze podług hasła: ~wdj 

do slVeso? Andrzej llowickl, 
w Kastrople, ul. Bahnhofstr. 4a. 

Rodacy w Herne i okolicy 
Polecam MJ!ł.nownyir Rodakom mc\l 

skład żelaza, 
maszyn 

do goiowania, s.11ycia. prania i wyidiymi>nl" 
ora11 

wszelkich sprzętów kuchen, 
nych 

po eenaeh Jak najła:itu7•h. 
Zakupione •e"'f odstavri&m franko do cio:orn. 

la gotówkę . Na odplate. 

Piecyki do ogrzewania. 
Stanisław Jankowiak, . 

HEBNE, Neustr. B5. 

., ' ,n a 
Baczność l W A.N NE • Baczność! ~ 

Szanownym Rodakom z W anne i okolicy podaję ł 
do wiadomości, iż z dniam pierws•ego piUd.1ieraika 
otworzyłam . 

Pracownię strojenia 1 ubiera· ., 
nta kapeluszy 

d. mskich i dzlecłQCJOb 
podług najnow„zej mody. 

Ceny um~arkowane. U~łoara. n~ie~na ! 
O łaskawe poparcie mego przed81ęws1ęc1a upr~

!5zam wszystkie Ho dac.t1ki & W anne i o k.olicy. (1 ·U) 

Pelagia Ofierzyńska .i 

w Wanne, ul. Karóla (Karlstr.) la. ~ 
~d~--.·· l!'JJ. . . a ' =----



loellam, sobota 2·118 grudnia I I li 

C-0dzienne pismo ludowe dla Polaków oa obczyźnie, poświęcone dwiacie oraz sprawom narodowym, polity~znym i zarobko 

-------------------~------------------------~--------~-:-~--:---Za inseraty v.laci si( za mi~lsce rz-.dka drcbnC20 d Jl7dlodl'łl oodsicmdt z wYhltkiem 4nł poświ.teczuycb 
r''ri'&QJJfata kw•nalna u poezcie 1 1 listowych wyn~si 
ł Jiłr. 50 Mm.. • z cxlo11Mc11.iem do demu 1 mr. 9% feR. 

otlł.slllen.ia umte!X2one orzed inseratami .CO fen. t 
C3'8ł• e(llasm. otrzyma rU&t. - Listy do „Wlana 
Polsłtłep" naldy frankował 1 ao.tać w 11ich doki• • witras Polski" iap.isaDF Jeat w cenniku oaci~tawym 

_··--·--~p:acl:_%:Aa::kl:em::.~·:·t~.~»:viłłi::'s:cłł:_··~u~r~.~1=28~:.._· ______ !_, ______________________ _.. __ ....., ____________________________ .;.. __ -: __ :--____ -:::-:--:---------:::---------

Imię B , )~ za llar1 I DJCZJZDC I 
•'1 _.,.. p~••go. 9Jrc„pi.hv t i~ uie ~rac11. 

Reaakcya, l>rukaraia i Księgarnia majdvja ~w Bonaum, przy lłcr ValtliesarskaMe. - Aire&: „Wiarus Polski", Bochum. - Telefonu nr. ,~a. 
g 

Rodzice polscy f Uezc~ d7Aecł swe 

111,~, czyt~ I płsa~ po polsku f Nie )est 

polakiem, kto ~tomstwu swemu znlem

~ąi 51e pozwoU. 
ez== &Efil±El _g 

z wypadków doła. 

Ce1trowcy „zemścili się" w parlamencie 
na Polakach. 

Na sekretarza: biura parlamentu nic 
~<ybrarrOl tą razą czfonka l(ola P!olskiego, 
jak to już zresztą zapowiadały przed ~il
k<>ma tygodniami gazety centrowe. 

hłączenie telegraficzne z Rosyą zupełni~ 
przerwane. 

Strejk urzędników telegraficznych, o 
łdórym donosiliśmy, przyibral tak wielkie. 
rozmiary, że obecnie wszelkie połączenię 
telegraficzne z Rosyą przerwane. Pod
trzymywane dlo ostatniej chwili potącze1nia 
z Petersburgiem, Warszawą i Moskwą s.ą 
obectnie także przerwane. Dd Petersburga 
iepesze odchodzą przez l(openhagę. -
Wzmaga się znów a.gitacya za strejil<J.e:nj 
ogólnym. 

D•i iubernatora warszawskiego Skałłona 
policzone! 

SkaUon przybył dio Petersburga, skąd 
1nwdopddobnie już nie wróci do Warsza
w}. 

~niesienie stanu, wojem1:ego1 w caleJ 
Pol~ce nastąpić mai 3-ciego grudnia. 

MJ10żą się wiadomości, że duch rewolu-
1yjny szerzy się w armii rosyjskiej. 

Z Mandżuryi nadch()dz4 wieści 001dzień 
:roźniejsze. W Petersburgu aresztowano 
:300 ŻQfnicrzy za: to', że brali udzfat w sklad 
kaw.aniu na rzecz re Jzin poległych we 
wałkach pnlitycznych. Zolnierze pul:ku 
rwardyi oraz z pułku strzelców przyQ.ocz 

, tych wzbrnniali się aresztować swych dru 
łów. 

Wojsko zbuntowane w Sewastopolu 11od
dale się. - Rosyjska flota czarnomorsk(l 

w części zniszczona. 
W środę po p<Jludniu o godz. 3-ciej 

Jrzyjączyta się eskadra czanx.1morska do 
kra.żo\vnika: ,,Oczaknwa" zastępując sztan 
tar św. Andrzeja sztandarem czerwonym. 
SJginałami z wy,brzeża wezwano eskadrę 
do poddania się. Odpowiedź brzmial'a od-
1in0wnie. Wó-...\ czas otrzymały baterye 
strony pólnocnej mzkaz dania ognia do 
oska~ry, batcrya jednakowM stanęla ~o 
~trome zbumtorwanych, rmpoczęfo się 
l:Spólne bombardowanie miasta, głównie 
~kicrnwanc przeciw bateryom po strDnie 
IXlifodni-0\vcj. Porucznik Sd1midt (o któ
YYtrJ iuż wspominaliśmy. Red.) dbwodzil 
eskadrze. Polowar miasta zniszczcina. Tak 
ie eskadra ucierpiala wielce. Krążowniki 
„Oczak-ow" ·i Dniestr" zatopi-one. Pan
cer:nik ,.Pantel~iman" silinic uszkodzony, 
~il~a łodzi torpedowych r0siadto ma. mieli
zn1e. Pułk brzeski przypnścil szturm do 
bateryj, by je zmusić do milczenia. O go
dzinie 5-tej wieczorem został porucznik 
Schmidt śmiertelnie raniony. Zbuntowani 
J>Ocklali się rP.3StGpli1ie. - w SewastOP181U 
~koncentrowat rząd 21 tys. wojska. 

TeJ egrrnny. 
. P e t e r s b u r g. Położenie pogarsza 

się z każdą chwilą. Wrz,enie pomiędzy 
" 0iskiem i robotnikami wzrasta. 

Zofia. Donoszą, że król włoski 
i•anuet pragnie pośredniczyć pomiędzy 
urcyą i moc~rstwami. 
. .M ·.} n a c h i u m. W trzecie:n czyta

nnt Przyjęto równkż jednogłośnie prnjekt 
~Prowadzający powszechne tajne ~roso

aJ111e do scJnm bawarskiego. 

_____ &±QQQ_ __ ~··· -·----~--~-----·--

Kartka z dziejó 1B walki 
ludu polskiego na o bezy źnie Eł b) t 

narodowy. 
VI. 

Mimo owego zezine.nia księdza Schlit
tego, w którelm przedeż pod! prztysięgą 
przyznaje, że niedopełnił wszystkiego, co 
przyrzekł a dalej przyznaje, że radził ober 
żyście uwiadomić policyę, wygraliś11ny 
więc proces o obrazę towarzystwa. W ze..
znaJniu księdza SchlittegOI ze względu na 
to, co' nastąpiło, p-01dJnieść jeszcze trzeba, 
w jakim to. on związku wymienia nazwi
ska najwięcej zajmujących się towarzy-
stwem osób. · 

Wkrótce po owiym procesie oo.stąpilo 
też, czem grozH sweg()i czasu ks. Schiltte. 
Skoro bowiem w instamcyi a:pela.cyjnej w 
Naumburgu sprawa na korzyść towarzy
stwa „Lutnia" rozstrzygniętą z.ostala, na„ 
stąpil0r ze strony lropaJ!ni stopniiQWe wyd.a.
Ja.nie z pracy członków towarzystwa. 

· Pierwszą ofiarą byl Stanislaw Vog$>L 
p:o ninn Józef Jaro1ni, a dalej Ignacy Alejski..i 
Sabest, Oreme1k, fan Siebiersiki, Walenty 
Kaźmierczak, Pran.ciszek l(ool()JWSki, Ma
ksymilian Krause, Go•gołek itdi. 

(Wydaleni więc zostali wszyscy, 
których w zeznaniu swc1m wymienił ks. 
Schtitte). 

Na zapytanie wystósowainc do zarzą
du kopalni, z jakiego IJ'O'Wodu P.oLaków z 
pracy wy1cfalajf.L1 odp.owiedzial naczelnik 
górniczy: „My Niemcy nie potrzebujemy 
ścierpieć, by w Niemczech a mianowicie 
w niemieckiej Helbrze uprawiano wielko
polską agitacyę, a Pan, Panie Vogel, jest 
przedewszystkiem u nas oskarżony jako 
wielkopolski agitator". 

Ja1k \Vi:::,damo, został ks. Schiitte prze
siedlony do. Osr;hersleben, a \V jeg·o miejsce 
pr.zyszedt do ttel'bry ks. Gerling. l(3p1an 
ten, aby zakoń-czyć skandal, udał się ()SO

biście do nadidyrektora kopa~ni i pro'sił go 
aby Polaków z pracy nie wydalano. O
trzymał też przychYJl,ną o:dpowiedź, że ,dal
sze w}~dalaniai już nie nastąpią. Mimo w 
wydalcmo znów jednego czldnka towa,
rzystwa. Wówczas zwrócił się ks. Ger
ling listownie do kdpalni przypominając 
ustne przyrzeczenie. Odpowiedź otrzy
mał następującą: 

Mansieldzka kopalnia 
miedzi i kamienia 

łupkowego. 

Eisleben, dnia 
25 maja 1905. 

W posiadaniu uprzejmego pisma.i zWJró 
conego do niżej pDdpisancgo dnia 19 bm. 
odpowiadamy najuprzcj1micj, że ze względu 
na przedstawioną przez Księdza Dobro
dz,ieja prośbę cdstąpimy od zamiaru wypo
wiedz~nia pracy wszystkim członkom ~Y
łego towarzystwa „Lutnia". Według '"rro
czyni<mych dochodzeń jesteśmy jednako1-
wo'Ż znie\voleni do tego kr.oku wobec wszy 
stkich, którzy byli w zarządzie owego to
warzystwa lEb też w. i1nny sp·osób się od
znacza,Ji, do tych należy także Jan Siebier
ski. 

Nic jesteśmy wiQc 11iestcty w m10·
żności wypelnić życzenia Księdza Dobro
dzieja, 1którc zdaje· się p()legać na nieporo
zrnmiejniu. 

Naddyrekcya kopallt i /h11t. 
(p-0dp.) Schrader. 

Do Wielebnego' 
Ks. Proooszcza G. Geringa 

Helbra. 

Nastąpity tedy co clwa tygodnie dal
sze wydalania. Za naszą ciężką 20-to d~ 
25-letnią pracę, za ta. że glównie naszem1 
pieniędzmi przyczymiliś?1Y się. do wy~u<lo 
wania' kościoła, szkoly itd. za liczne sklad: 
ki które placiliśmy na różne cele - no . 1 

z~ tę 1 ,ciężką zbrodnię", że kilkakr.atme 

prosiliśmy o kaptana polskiego, tak nam 
pouziękowano. 

·W knapszafcie niejedni, 1którzy przez 
8 i 9 lat skiladki płacili, stracili wszystko, 
inlrli, którzy skladki po 15 do 17 lat placilii 
prawie wszystko. 

Grożiono nam sądem Bożym z ambo
ny - nam i Po.takom na Wschod~e i Za
chodzie, za to', ż.e nie glosowaliśmy na. cen 
trowca. 

Zdaje się nam jednak·owoż, że trudniej 
przed sądem Najwyższeg·o usprawiedliwi 
się ten, na którego sumieniu ciąż'Y' :nędza 
tylu rodzin polskich, tyle gorft{ich łez '.Don 
i d!ziatek naszych. -

LELl±±'."12!!!222---

Organizacye robotnicze. 
Związki robotnkze ·na Zacłrodiie są 

trojakie: wzajemnej pomocy, zaWXJ<lowe i 
wspóldzielcze. 

Do errgainizacyi pierwszej kategoryi 
należą różne 1,lorwarzystwa, mające wyłą
cznie zaidania ekonQmiczne w kierulJ11ku 
wzajemnej pam<Jcy, jako tci: kasy posago
we, kasy chorych, kasy pogrzohowe itd. 
Rysem charakterystyczinym tDW. tych jest 
niejednakorwy sklad ich uczestników; mo
gą w nich brać udział ludzie różnych z.awo 
dów i płci. Pozate.m ten ro'<izaj mganiza
cyi jest często pierwotnym przejawem an
tagonizmu klasowego i rozwoju duchai S.01

-

lidarności wśród rOlbotników. Tak naprzy 
klad w wielu miejs,oowościach Niemiec 
pierwszą organizacyą masową byly t10iwa
rzystwa śpiewacze. W irrnyclh krajach z 
początku powstawały kasy pogrzeb{)we. 

Są to najlżejsze formy samopomocy; 
- lekkie zarówno w znaczeniu szy.bkości 
powstawania, jak upadania .. 

Innym rodzajem organizacyi są zwiąż.
ki zawodowe (trades-unions), najpotężniej
szy i najbardziej na Za.chodzie r()zpowsze
chniony typ o'rganizacyi robotniczych. 

Są to już związki, które nic ogrnn1cza.
ją się do samej pierwotnej pom8cy wzaje
rn1nei · do szeregu ich zadaf1 wchodzi już Po 
moc ~fiarom strejków i bezroboci; wtrąca 
ją siG o'ne w stosunek pracowników do 
przedsiębiorcy (rzecz prosta, w celu pofo
pszenia bytu pracowników). Członkami 
zwiąZ'ków tych są zwy1kle robotnicy jedne
go. z.awodu - przyczem mężczyźni i ko
biety czGściej tworzą oddziel\ne związki 
zawodowe lub - jak je nazywają francuzi 
- syndykaty. 

Rozdziat tu idzie czasem bardzo dale,
ko' naprzyklad, w Anglii większość związ~ 
ków zaw10dl:nvych stanowią związki robo
tników wyk\.va.Iifiko\v.anych, którzy -- nie 
stety inie przyjmują do swego grona robo
tników nie\vykwalifikowanych. 

Zwi<izki zawodowe angielskie i amc
rykaflskie liczą p.o' 2 z górą milkmy czlon
ków i niemieckie kolio 1 i pól milimia. 

Organizacyami rnbouniczerni :3 typu -ą 
stowarzyszenia wspóldzielcze, a które i 
dla Eur()py Zachodniej jako to\\. spożyw
cze są względną nowością; po<lczas gdy 
Tow. wzajemnej po'mocy istniafy już w 
starożytnym Rzymje, stow spożywcze po
wstały dopiero w połowie nbieglego stu
lecia. 

Jako najnowsza forma organizacyi. 
wtrącająca się przytem bezp.ośrednio: w 
rozdrziat i wvtwarzanie dóbr tego świata 
tj. biorąca w ·swe ręce handel, a nawet wy~ 
twórczość - jest ona najtrudniejszą i naj
bardziej ryzyk10w~1ą. 

Tow. spożywcze w Anglii mają kolo 
2 mili<mów cJ;lonkó\V wob·~c \\ olności 7..a
kfadania ich i wo'lności propagandy. 

W I3e~gii liczą one J{{}lo 500,000 czkrn
kó\ i stacmv\' ią silę nrnter ·aln;.i partyi ro
botniczei . 

ZI 

Angielskie stow. spożywcze sn polity
cznie neutralne. 

Oprócz 3 typów zasadniczych wylt1-
szczonyd1 powyżej, są i pośrednie: n -
przykład zdarza się, że związek zawoOO'
wy bierze na siebie także funkcye Tow. 
wzajemnej pomocy, a stow, spo-.lywcze ~ 
wnc funkcye związku zawodowego. 5'ł 
i takie stOIW. sp.ożywcze, naprzyklad "". 
Amiens we Fr~ncyi, które '""Ymagaią. od 
swych nowych czlc\nków, by zapisywali 
się do związków zawodoW;ych. 

Wogóle związki zawodowe, a· także 
stow. spożywcze są najpraktyczniejszemi 
formami ekonomicznej organizacyi robotni 
ków. 

Polacy na obczyznie~ 

Wiec w Oberhausen. 
Wiec ,,z. Z. P:· \V Oberhausen odbyf 

się <ltnia 22 Jistopa<ia. Wiec zagail i prze,• 
wodnkzyl mu delegat dh. Ant. Ratajczak. 
NastęP,nie udziebono glosu druh·owi So·
sińskicrnu, który, wy/()l'i,yl nam wyraźni 

nowe praw.a górnicze, które pocL niC'jcdnym 
względem zamiast dolę robotnika polep 
szyć, jeszcze tyJ:kQ ją pogorszyły i zrdbi
ly n.as górników niewol·nikarni ·baro,nów 
kopalnianych. M<'1wcai 110zwiódt się także 
ó działalności ,,Z. Z. P." i wyikazał dobit
nie, Jak obce związki traktują Po.Jaków. 
którzy nie posiadając ducha 1narooowego'. 
należą do ()bcych związków. Wiec rozpd-
częto i za:kończQno hasleim: ,,Szczęść Bo
że!" Jan Leśniewski, sekr. wieca. 

Wiec w Wetter 
z poręki „Związku Polaków" w Niem
czech" odbyt się dnia 26 listQpada· rb. 
godz. 4 po pQlł. w lokalu p. Overbeck. Wie 
zagaił p. Józef J ęsiak, którymu też prze wo. 
dniczył. Wiec zostal otwornony poichwa.
Jeniem Pana, Boga i pieśnią: Kto się w o
piekę. Do pióra został powoła.ny P ..... :1a11 

Hęciak. Przewoctniczący udzielił najpierw 
gl'Osu p. Michałowi Piotrowiakowi z Wet
ter. Trn1że mówH o jedności i zgodzie. 

Potem zabrał glos p. Knapkiewkz z 
Iiaspc i zachęcał rodaków, ażeby wst~Po
wali do polskich towarzystw i łączyli ~i·~ 
w szeregi nasze. Następnie udzieli/ prze* 
\\"iOdniczący głosu p. Sta.nis1ławowi Ma
zurk1owi, który omówił nasze. położe.r' t 
na obczyźnie. 

P. Ant()ni Taracki z Wetter mówił 
sprawie opieki duch;)\vnej i ubolewał nad 
tern, że my Polacy w 'Vettcr musimy sami 
się o to star.ać, ażeby palski s1x>wied11ik do 
nas choć tylko dwa razy do roku przyhyf, 
i sami go musimy sobie oplacić, a podatki 
kościelne musimy tak amo opłacać jJk · 
ni cm cy-katolicy. 

P. Walenty Matuszczak lllÓ\\ il o lato
sich wyborach do dozoru kościelner:o i 
jakie to trudności rGbili majstrnwic ra fa
brykach P<Jlakmn i nie pozwalali im od 
pracy iść na owe wybory, ażebyśmy tyl
ko nie przeprowadzili Polaków. Wszy
stkie jednak trudności, które nam cz:w1iono 
przy latosiah wyborach zwyciężyliśmy. 

P. Stanisław \Vawrzyniak rOZ\\'C<lzil 
się o sprawach duchownych i omówil sto
sunki panujące w \Vestfalii i Na<lrcnii oraj? 
wyk.aza~. jakie krZY\Y'dy nam się dzieją .ze 
strony rządu. 

P. fakób Pieniężny z łierdecke mó ·1 
o popieraniu polskiego przemysłu. dowo
dząc sJusznie. Ż" rodacy tylko u · swoick 
kupowa·6 po\ inni. 

a wiecu zostały z JX)ręki .,Związku 
Polaków w Niemczech" bczplatnie clemcu
tarz~ re-zdane. Zak f1 Z.O!!lo '\ i(c pie:ml 
.,Serdeczna M.atko". 

Jan H~ciak, sdu. Tt'ieca, 



Nowe towarzystwo polski·?. 
Dnia! 26 listopada odbył sie tu wiec w 

<tCelu założenia· towarzystwa i publiczność 
U:chwailila jednogłośnie, aby tO'Warzystwo 
zalożyć pddl opieką św. Wojciecha. Dało 
:się z.-apisać 34 Rodaków nai _członków. 

Do zarzą<iu wstali wYbrani; Józef 
· Wuwer, przewodniczącym; Józef Mentz-

. ~ner, zast.; Jan fajkus, sekretarzem; Pa
weł Jędrzejewski zast.; Alojzy Mlo·czatfla 
skarbnikiem; Józef Straff, zast.; Karól Bal
zar, bibliotekarzem; Józef Kostka, zast.; 
Edward Zając i Teodor Kozielski, la·wni-
kami; Jan fajkas, sekr. 

Bruckhausen. Wiec 11Związku P·ofa
'ków" odbył się dnia 19 z. m. w Bruckhau~ 
sen, ai zagair go p. Adam Słoma pieśnią 
kościelną „Kto się w opiekę". Prze\v. o
br?no p. Ada.ma SlomQ, Fr. Kamyszka za
stępcą, Anastazego Beszczyńskiego sekre.
ta rzem, M. Strzelczyka, A. Wojciechow
skiego· i St. Kochowiczai ławnikami. Pierw 
szym mówcą był p. St. Kunz z Bochum, 
który prz.cdstawil stosunki Polaków pod 
1!aborem rosyjskim, tak samo krzywdy, 
które zno'sić musimy w zaborze pruskim. 
P. J. Drozdowski z Oberhausen przedsta
wił zna;czenie „Związku Polaków w Niem
czech". Zachęcał rodaków; ctn czytania 
,gazet polskich i do pio·stępowainiai podług 
ltasla: Swói do swego! Sko'ro tak postę
pować będziemy, fo nasi przemysliQWCY 
nie będą potrzebowali szukać ppparciai u 
obcych. P. Szulc z Dlimptcrn omówił do
kladnfo sprawę, opieki duchownej i w swej 
mowie przedstawił, jaka krzywda· nam się 
dzieje i zachęcał do oszczędności i trze
źwości. P. St. Kunc z Bochum zachęcał 
do zgody, jedności i d\o wzajemneg'° wspic 
rania się. 

Z Brochu. 
Szanowną R.edacyę ,,Wiarusa Polskie 

go" upraszam o umiesz'CZenie następującej 
kores)J'ondencyi w lamach inaszego k.ocha
nego' pisma" Już kiUkanaście lat mieszkam 
w Bruchu i mialern sposobności d\osyć, 
aby poznać tutejszq, Pol()lnię, ale przyznać 
muszę otwarcie, iż pod niejednym wzgl~„ 
dem kiepsko wygląda mi-ędzy \nami. Brak 
oświaty daje się wszędzie we znaki. J ed1en 
nienawidzi drugieg-0; zazdrość wielka; Po 
lak Polakowi nie życzy, Po1ak Balaka nie 
wspiera z wYiątkiem drobnej liczby. Odzie 
się podzialy te dawne c;i;asy, kiedy między 
nami painowaita zgoda:. jednoŚ>5 i milt01ść? 
Dziś wszystko się zmieniła.! Jeden idzie 
dO Sasa a drugi znów ido· I.asa, zazdrnść pie 
kielna na perządku d'ziennym. Rodacy, 
tak dluźei być nie nw·że, o'dqnijcie się z le
targu, jeszcze jest czas do naprawienia: i 
wyk·orzenienia zJego. 

Smutno wyigl.ąda we;. wielu' fa:miliach 
polskich. R.,odzice polscy z krwi i kości, 
a dzieci po polsku nie umieją. R.odzice tacY\ 
Tiieraz się jeszcze w swej ciemnocie c!eszą 
1e ich dzieci tak się „wybildowały" \V 

riiettnczyźnie. 

Panna do łowarzslvwa. 

(93) 

Powieść KsawereSlo de Montepln. 
C z ę ś ć d r u i a. 

( Ciia.g dalszy). 

- Z największą chęcią.. 
rzekł Julian, śmiejąc się. 

- Ch{)dź do sali jadalnej. 
- A jeżeli pani 1nas posłyszy? 
- To' mi wszystko jedno, zresztą ona 

myśli, żeś ty mój przyszly,. 
Buet sali jadalnej, do której Liza ziapro

wadzilai Vendama, byt zapełnioiny flaszika
mi cd lekarstw \\ szelikich rozmiarów; je
dnepelne, inne puste, inne 1nakoniec dlo po
pa towy ZJapetnione. 

Liza była uos-0bnieniem \nieporządlku. 
Wystarcza1o rzucić o'kieim dokota pokoju, 
aby mieć lniezbite tegai do\v\od.y. 

Oh,·orzyla i0den z przed:zialów bufetu, 
wyjęta dzbanek kryszlalowy, talerz pele.n 
ciastek. dwa kieliszku, i posta\vita to 
wszystko na stole pokrytym kurzem gru
łx) na palec. 

- Trącę się z tobą„. - rzekła. sta
wiając dwa krzesła - siadajmy i n ale\\ ai 
kieliszki... 

Julian usiadł, napetnił, uderzył swój 
·kieliszek -0 kieliszek Lizy, wychylit jed
nym td:1em do· c'(na, oświadczając, że cu
racał) jest wyborne i pcczął zagryzać cia
stki~m. rzucając wzrok badawczy na fla
szki w bufecie. 

Lecz niepodobna mu byto rozróżnić 
fhszki z digitalliną. 

,_ A \\ ięc, -- rzeki - to ty sama 
przypra·wiasz lekarstwo <lla pani? ... 

PamiGtaicie rodzice. polscy, te jeszcze 
krwawe lzy lać będziecie nai wasze znłem~ 

.czo'ne dzieci, stair.ajcie się zatem wycho.
wać dzieci wasze na diobrych Polaków, bo 
to jest wasz święty ()OOwiązek, jeżeli ~ie 
chcecie, aby was wlasne <lzieci przeklina„ 
ly. 

Znam także rodziny polskie, które 
swoich SYjllÓW i córki do niemieckich 
,,Związków" posyłają, bo to jest „fajn" 
mieć dzieci \V niemieckich towarzystwach. 
Ostatni ptak, który swego gniazda nie szai
nuje, plwa.ć w oczy trzeba P-0fakowi, który, 
się wstydzi swego języka. 

Wiad-0mo, iż w naszej miejscowości 
mamy trzy towarzystwa polsko-katolickie 
ale wszystkie trzy razem nie liczą tyle 
czlo11ków, CJ· w da\v1nicjszych latach jedno 
liczylo, a tysiące Polaków stroni o'd towa
rzystwa jak od <Jgnia, a wielu tulają się po 
niemieckich i socyalistycznych ,,ferban
dach". Z tego powodu. wołam do was kn
chani R.odaicy: wstępujcie do tto 1warzystw 
po'lskO!-katolickich, a pokażcie naszy1111 wro 
gom, że potraficie swoje uszanować. 

Do\.viedzialem się, iż nasz ksiądz pro
boszcz ma zamiar połączyć wszystkie kato 
lickie towarzystwa polskie i niemieckie w 
jeden parafialny „ferband", w którym to 
celu mają towarzystwa zwo!ać wa.Jne ze
brania i na tych zebraniach uchwalić czy 
do związku przystąpią. ·Celem związku 
ma być staranie •Qi lepszą je1d\no'ść między 
towarzystwami, o lepsze wykłady i dobre 
pisma. 

Szanowni czfonkowie towarzystw pol 
skich w Bmchu ! Wszystko ładnie i pięknie 
ale w się tyczy przystąpienia· d:~· ,.ferban
du'' toiwarzystw polskich, to jestem temu 
przeciwny, bo zbytnie bratania się z 
niemcami jeszcze nk d·obrego nie prz.ynio.
slo. My już tyle lat mamy towarzystwa i 
.dobrze nam się wiodło, choć w żadnym 
związku niemieckim tow.arzyst\\1G nasze 
!nie bylo, tak więc i nadal może pozostać 
przy starem. Do· niemieckiego związku 
pod żadnym warunkiem przystępować 
nam nfo 'Wolno. Niech niemcy się lączą 
w związki między sobą, a my Polacy; też 
między sobą. Mamy przecież ,,Związek 
wzajemnej pomocy pp1lskich towarzystw 
katoUckidh", do niego pow~nny się nasze 
towarzystwa z Bruchu wpisać. 

Dotąd ,łla próżno czekamy, ażeby nam 
wymierzoną z·ostala sprawiedliwość w ko
ściele. Dla czego nie zaprowadmmo dotą.ct 
w kośdele nabożeństwa przed potudinicm, 
tj. mszy św. z polskim śpiewem i kaza
niem? 

,,Czy.ż niemcy;-katolicy <l'ziwić się mogą, 
że Polacy Lm nie d.owierzają, kie.dy tyle ty
sięcy ludzi niema wystarczającej opieki 
dwchownej? Prawda, iż teraz częściej ma 
my nabożeństwo p-0lsikie, czasem niemal 
co niedzielę, ale zawsze tylko po poludjniu 
o godzinie 4. Pro'simy o wymierzcinie nam 
sprawiedliw<Yści w kościele! 

Na tern ko1kzę moią korespon<len.cyę 

- Tak, nie trucLr:01 to, alni męczące. -
Pięć kropli digitaliny wlaić do szklanki o
cukrzonej wody„. 

- Pięć kroipli ! -- zakrz~nknąl Julian. 
- Ani mniej, alni więcej. 
- Ależ myślalerm, że digitatlina. jest 

trucizną? 
- Naturalnie, i to jedną z 11ajniebez

piecz11iejszych. 
- J akimżc sposobem nie zabija, to 

twojej pani? 
- Bierze ona to foż o<l lat kilku, za,

częta i0d jednej kro1pli. Tenaz iuż przywy,, 
kła„.. Dozy takie lag-odzą boleści, le.cz 
czynią ją ja:kby sparaliżowaną. Nic ml'.}że 

się prawie poruszać. 
- No, jeżeli chcesz, ażebyśmy poszli 

do „Beuglant", przyrządź lckarsl\rn i za
nieś je !)ani. 

- Oh ! na t<J u1ie będziesz dtugo cze.
kat. 

Liza W7.ida szklankę. włożyła- kawa
łek cukru, na który nalata wotly zimnej i 
miGSZafa łyżeczką, aby przyśpieszyć roz
puszczenie siG cukru.„ 

-Chodzi teraz tylko o t<), ażeby '' tę 
szklanikę wpuścić pięć kropli tego, - do
dała, \vstając i biorąc z pośród najrozmait
szych flaszek maty flakonik płyrim brunat
nego koloru. 

Juliau śledził każdy jej ruch bystrym 
\\ zrokiem. 

- Jeżelibyś się mnie przeniewierzył, 
- mówita dalej subretka - wychylę du-
szkiem całą taką„ jak ta flaszeczkę i crac ! 
inż po' mnie, ni~ długo by to trw.ato ! 

- Nie gadaj głupstw! - odrzekł Ju
lian - wiesz dobrze, że nie mo:gę żyć bez 
ciebie, a co do wienności, Jestem prawdzi
wym pudlem. 

a na drugi raz napisz~ więcej. Pozdrawiam 
Szam. Redakcye i wszystkich Czytelni-
ków. Z uszanowaniem 
Popychacz, czytelnik „Wiarusa Polskiego" 

Obrazki z Rosyi. 
Najświeższe pisma rosyjskie podają 

co'raz to nmve szczególyi z różnyclh mi.ast 
Rosyi o pogromach i rzeziach inteligeincyi 
dokonanych przez ,,w1ladze" miejscowe 
przy pomocy policyi i „czarnych sedn", 
po ogłoszeniu manifestu konstytucyjnego! 
Tam, gd,zie rndy miejskie zorganiz-0wały 
milicyę dla -0br.01ny {)bywateli, wojska z 
rozkazu władz ad1ministracyjnY'ch staczal}i 
formalrne bitwy z samoobroną, pozwalając 
natomiast „chuliganom" i różnym zawado 
wy1111 opryszkom dopuszczać siQ 1iajp1oi
h\~orniejszych okrncieństw nad sp.oko]ną 

· ludnością. „Priwotż. l(raj" przyn(}si c!lia
rakterystyczne szcze.góly tych krwawych 
dini w l(auka.zie, gdzie chuliganom i p-0li
cyi w tych potwornych mordach poma,gali 
junkrowie (uczniowie szl<O'ly wojsk.owej). 

Zawiqzafa się zażarta strzcla1nina - pi 
sze pominiona gfclzeta - pomiędzy milicyą 
a po!icyą. W tym czasie nadeszli junkro
wie i uszykowawszy się naprzeciwko 
gma1chu rady miejskiej i plo·częli zasypy
wać go gradem kul. Prnyibył odd'zia1l woJ. 
ska otoczył radę miejską z d1rugiej strc1ny 
i również rozpoczął ·strzelaninę. W ten 
sposób milicya w ciągu 2 i pól gDdziln zn.aj 
dowala się pc:d ogniem krzyżowym, aż 
wreszcie poddała siQ nic widząc możności 
dalszej o'brony. Calą milicyę, w liczbie 130 
lud~i (wtem 40 uczniów szkól średlnich) a
resztowan:J; i pod konwojem zaprowa<l1z1CJ1-
no do więzienia. W chwili zaprzesta)nia 
wBlki ze strony milicyi padto już 20 tro
pów. Jak stwierdz.ono, milicya ani dd woj 
ska ani do junkrów nie strzelała, prowa
dząc pertraktacye z gubernatorem co do 
warunków p-oddalnia się". Gubernator Po
stawił ultimntum: „P·od<lajcie się z bronią, 
gdyż w przeciwnym razie zburzę całą ra
dę miejską armatalmi". I rzec.zywiście, u
stawiono' już armatę i skierowanl:Ji ją na 
gmac1h rad'y, gdzie schronHa się milicya. 

W tym cz.asie, gdy wojskJ1 i junkro
wie w ten sp-Osób r-0zprawiali się z milicY<li 
zorganiZOl\V•2\ną przez zarząd miejski dla o
brony Iudnlości, czarne sotnie nie pr6żnn
\Vały: rzucaly się na studentów i „inteli
gentów" i mordowa1ly w okrutny sp0isób. 
W ten spesób byt zabity lekarz weteryna
ryi W.oskresieńsiki, który prztebrany za ko·
bietę opuścił boltnb'aridowany przez wo·jsko 
budynek rady miejskiej. Ciaro trupa z1osta 
fo tak pokaleczone drągami i kijami, że 
przedstawialo tylko bezksztaltną krwawą 
bry~ę. Okolo jeziora Czarnegor Uum na.
pa1dl ma pew1nego studenta„ R.zucaino w riie 
go kamieniami, bit·o drągami, kia·pano - no,
gami. A g.dy jeszcze dawał oznaki życią, 
jeden 2l chuliganów chwycił go za gardlo 
i zad1usil. W i·nnem miejscu tlum pow:am 

EJ&± 

- To -też żartowal2rm, mój drogi! Nic 
myślę wcale<). znicestwieniu S\\1ojej osoby, 
a zresztą mam do ciebie zaufanie. 

Liza ie<lkorko'wala flakon i wpuściła 
pięć krolpli digitaliny do sZ'klan.ki wody 
ocukrzonej. 

- Dwie albo trzy\ krople więcej -
rzekfai - a jutro ran.o z1t1alezionoby 1moją 
biedną l}anią umarlą. Ale ja jestem cstro
żną, nie mylę się„. Bardzo· to dbbra k·o
bieta, i mam nad12ieję, że mi co z <lrnbnych 
rzeczy z.ostawi. 

Liza zakorkowała fl2ikc1niik,, wlożyia 
go napo.wrót do bufetu, i zamięsz,aJa napói. 

·- Apteka,rz nie dolby pewno· bez re
cepty doktora tego lekarstwa tak niebez
piecz.mego ... - rzekl Julian. 

- Z pewnością nie dałby -odpowie
działa Liza -- ale ja już recepty nie potrze
buję, odnoszę tylko flaszeczkę, na etykie
cie której naznacz..ony jest (numer, i dają 
mi w zamian drugą. No, już gotowe. Pój 
dę dać to· mojej pani i zaraz powracam. 

Liza wyszła z sali jadalnej11 ni-0sąc w 
ręku szkla1nkę. 

Zaledwie zamknęla drzwi za sobą, Ju
lian \vstal, p·nszed1f do bufetu, schwycil 
flakcitl z digitaliną i \\Sllnąt go szybko d:l 
kieszeni. 

- Koteczka tak jest uieporządnai, po~ 
myśli s.obic, że flak01n gdzieś zapodział -
rzekł oo siebie. 

Poczem usiad~ na 1wwo przy sto.Je. na 
lat sobie kieliszek curacao zakąsit kilku 
ciastkami. 

Po pięciu mi111utach Liza PO\\ rócita z 
Pokoju swej pani. 

- Zaczekaj dhwilę. ubiorę się i pój
dziemy -· rzekla - palni pozw-oJita mi 
\l."Yiść. Rdbi wszystkD, co tylko zechcę. 

ma ziemię stu<leuta, .a jcdc11 z rzeźni\
rozpruł mu nożem brzuch, poczem r 
wyrzucaf w11ętrzności." 

Otrzymujemy z prośbą o z:amieS7Ą 
tnie, co następuje: 

Odezwa do Przemyido~row polsk 
na obc~yźnie. 

Szanowni Pan-0\x.. ie! 

W -0kręgu westfalsko-na<lre11skiin 
spaleni Polacy w rnzmaity.chl orgar11 

cyach i instyt11cya1ch idąc z postępem: 
su uczuwają potrzebę ich popierania, 
damy:m razie nmvcgo uksztalto'wania. 
ly, które pcdtrzymują one organiza, 
nieraz. się zużywają tak. że ie potrzeba 
stąpić no'wemi. - J ed'na z instytu 
najst1rszych na obczyźnie, tj. ,.Swięk 
zafaci:;" dzięki rozmaitym 1machinacr 
omal nic upadła. Teraz - na szczęścit 
.,Swiętojózafacie" znów lepiej się rozw 
Na pamiętnym wiecu \\ .Essen, dnia: 13 
ca t. r. postanowio'no .,Swiętojózafa: 
dać ,.Fundusz żelazny" ,aby je w lat 
późniejszych uchronić przed zachwiw~ 
i upadkiem. Ofiary na ten cel, sądzą( 
zapale z jakim utworzenie funduszu że 
nego dla ,,SwiGtoj6zafacia" uchwa~ 
zdawato się, że popiyną szeroikiem k; 
tern, lecz niestety, jak to zwykle u ina 
zwyczaju/ kończy siG w.sz:ystko sfomian 
·ogniem. Lud nasz polski acz bardzo za 

•i ()fiarny wkrótce zapo'mina °'tern, CD p1 

chwilą uważał za potrzebnę doi prze1rn 
dzenia. Panowie Przemyslo\\icy ! Wy 
wimniście być podpmami bytu narodo\I 
na obczyźnie, do Was w.ięc s1ię dzisiaj 
zywamy w sprawie „PundTiszu żelazn; 
„~wic;toiózafacia". Przemystmvcy pel 
na obczyźnie i panowie kupcy, na Wl 
pierwszym rzędzie polski lud wkłada( 
wiązek. sta·nia na straży maszych inst. 
cyj. Odzywamy się przeto de> W as z p 
bą o datki na „Fundusz. żalazny" ,,S\\'i 
józafada". - Ufamy~ że każdy kupie. 
przemyslo\'v"iec polski na 1 obczyźnie zet 
się przyczynić datkiem wedlug ma.żr1 
do utworzenia „Funduszu żelazm 
„Swiętojózafacia". 

Sprawa to bard.za. żywotua i zask1 
jąca ze wszech miar na, poparcie. ,,f 
duszi żelazny" będzie onem źródlcm, z\ 
regia wypłyną ludzie uświadomieni, k!O. 
stać mają na: straży naszych ~nteresón 
na brak kt6rych skarżymy się co<liien 
Rodacy popierajmy środki oświaty cal 
silami. Co uważaliśmy za stósow111 
chwalići, starajmy się teraz w czyn za; 
nić. Niech opieszałość i zapom11ienie 
nie ogarnie! 

l(aidy Po'lak na obczyźnie. niech d 

drobną ·ofiarą przyczyni się do utworze 
.,Fun<lluszu żelaznego". Dalej więc Br 
R.odacy rączo. do pracy, do ofiar nad 
lebny cel. wspierajmy uczącą się ni 
mf<0.dzież, naszych braci. torujmy im [ 

- Spiesz się. 
Lizai nie .dala długo na siebie cze\ 
Po kwadransie ukazała się w a 

wiedniej tualecie i udala się ze swymn 
I chanym dlo Cafe-Concert na ulicę a~nt· 
carpe, gdzie towarzyszyć im strzedz 
będzienny. 

O jedenastej Liza powróciła do 1 

p.ąni,. a Julian do' miesz,kania swego 1 
na ulicę Assas. 

Myślał, że może Liza lJ'()s4dzi go; " 
bra.nie flakonu. Lecz cóż to szkodzi. 

Wytlómaczyć, że jest w blę<lzie, i 
cknby potrafiło. 

Olówna rzecz p<Jsiadać truciznę. 
Bar.dzo zacLowolony z tak szyb~~ 

udania siG swej misyi, Vendame o·czek1 

barona, de Oarem1nes. 1 Temu ostatniemu piltto1 bardzo k 
dowiedzieć się, czy kamerdyner \~y,i 
przyjęte Z(obowiązanie. Krótko więc 
wil 11 matki. , 

Wyszodł razem z Raulem i dwa!~ 
dzi ludzie umówili się spotkać nai31

• 

aby cdprO\\·adzić baronOWG cle Qare 
na ko.1ej. 

11 Wchcdząc do siebie, filip - o~\P 
szego rz·utu oka zauważył wesotosc. 
]ującą się na fizyonomii Juliana. 

d . ? / 
- Dobre nowiny niepraiw az · ,, 

pytał g{)I. - Zatiadto, wesołą masz 
aby ci się mialo nie u?ać. . je. 

- Tak jest ist-0tme, parne haro~~·ec 
brc przynoszię wiadnmości, odp0'' 1 

Julian. . tr7.i 
- Więc masz„. to czeg-0 mt po 
- Oto jest. 

(Ciąg daJszy nastąpi). 
•,. 



gę de wiedzy, aby z nkh \\!)'IXl.Śli ludzie 
którzyby, Po'nieśli przed ludem oświaty ka~ 
gainiec ! 

Datki na „fundusz żelazny" „Swięto
jązafacia" przyjmuje pan f ranciszek Ma
tysiak, Gelsenkirchen, Victorlastr. 45. 

Komitet „Swiętojózafacia". 
fr. Matysiak, przew. T. Nowacki, sekr. 
- -- -~--L___ -

Ziemie polskie. 
1 Prus lachodnleh Warmii ł Muru:. 

Między Gdańskiem a Królewcem to
czy się zacięta walka. Jedno i drugie mi~
sto prag·nie mieć w swych murach wszech
nicę handlową. Królewiec przedłożył już 
1nawet ministrowi handlu memoryal Ol po
trzebie i korzyściach ta1kiej wszechnicy. 
Związek kupców królewiieckich ziobowiązał 
się .dokładać na utrzyma.nie wszechnicy ro
cznie 5000 marek. Berlińskie gazety pi
szą, że Królewiec wszechnicę handlową ()!-
trzyma. . 

Skarszewy. Miasteczko nasze zamie
rza zaprowadzić elektryczność i w tym ce 
Iu kosztem 75 tys. marek zamierza po.bu
dować ·zaklad do wytwairzania elektrycz
)'lO'ści. Wodę czerpać będzie zaklad z 
Przew-0zu. 

z. \Viel. Kt f'ł)znansh.iego. 
Poznań. Za obrazę cesarza skazała 

tutejsza izba karna malarza W\Olfa nai 3 
miesiące więzienia. Obrnzę popełnił będąc 
pijanym. Pro-ces odlbył się z wyklucze
niem publiczności. 

Mogilno. Do rady, miejskiej przeszli 
Niemcy. Polacy wstrzyma.U się od gtoso
waniai, gdyż stanoW1ią mniejsrość. 

Inowrocław. Do rady miejskiej prze
szli w; 3 klasie Niemcy. 

Pobiedziska. Gazety niemieckie do-
noszą, iż przy, wyiborach do raidy miejskiej 
wybrano znaczną większością głosów 4 
tniemców i to: przedsiębiorcę budowlanego 
Minkegp, mistrza piekarskiego tlenkel'a i 
wlaściciela dóbr. Polakiewiczai ( !). 
Mistrz stolarski Mąkowski sprzedał kamie 
nicę swoją spedytorowi Jankowskiemu. 

Września. Odbyly się tu wybory 
czfonków do poznaf1skiej izby handlowej 
dla powiatu Wrzesińskiego i Sredzkiego. 
Polacy ppstawili -na kandydata.i pa111a Kubic
kieg()I ze śro.dy, Niemcy kupca· Aleks.a 
Bauma. Wybrano Niemca. 43 gl()sami 
przeciw 40. -· Założono tu „Ortsgrupę" 
Ostmarkenferajnu, ido której przystąpiło 40 
cz~()nków. 

Września. Przy wyboirnch uzupełnia
jących do rad!y miejskiej przeszli w 1 i 2 
klasie Niemcy, a 3 klasie zwyciężyli Pola
c~ 31 glosami większości. Ol\ioło 100_ Po1

-

lakóW1 nJe stawilo się na wybory, Niem-
ców nie stawito się 60. . 

Ostrowo. Slodiztwo przeciw żołnie-
rzom Rosińskiemu i Geppertowi z Ostroi
wa, którzy, to zamordowali gosp'O~ar.za 
Oap~, a syna jego poranili śrniertelm~, 1e
sz-cze nie ulmńcwne. Obaj zbrod1marzc 
wypierają s~ę stanowcio popełni·anej zbro
dni, cho'ciaż nie ulega \Vątpliwości, że nikt 
~rmy, jak oni zbrodnię tę wykornali. St~n 
ciężlQJ• rannego młodego Glapy znaczme 
się polepszył, jednakowoż jeszcze 'l1ie do 
teg·o stopnia, aby można go przestuchiwaó 
jako śwfadka. $wiadectwu jego bowiem 
zaważy nawięcei ina szali w tej sprawie,. 

Kępno. Z powodu zalburzeń w Króle
stwie wzmocnkmo w tych <liniach pruskie 
posterunki graniczne. Straż grau1iczna o
trzymała ścisłe rozkazy co dlO zacho„wania 
porządku na granicy. 

Gniezno. Sąd na<lziemiaf1ski w 
Pozinaniu zniósl wyroki sędziego 
Steinhardta. który swegd czasu ska,-
2"al Józefę francuszkiewiczową na 24 go
dziny aresztu za niechęć mówienia przed 
sądem po niemiecku. Sąd nadziemiański 
wywiódł, że nie jest zniewagą sądu, jeżeli 
stawiający, nie dowierzając swej Z,lnajomo 
ści niemieckiego języka, żąda Uómacza. 
Że francuszkiewiczowa na targu rozmawia 
czasem po· niemiecku, nie jest jeszcze do
"Wodem że wtada tym językiem tak biegle, 
iż potra

1

fi się w nim dostatecznie bronić wo 
bee S<.\dU. 

W tym wypadku sądzia dr. Steinhart 
\ Fr21ncuszkiewiezowej nie kazał zaraz are·
sztować - jak to się stało z Teklą Wojcie 
chowską - więc szkoda data się napra
wić. _,_ Sprawą zajął się miejscowy sta„ 
rosta „Straży" p. Karpil1ski. 

Gniezno. ,.Lech" pisze: Dowiaduje
my się z zupełnie pewnego źródfa, że pro
boszczowi Rejsowskiemu z Kruświcy wy
toczyła wladza duchowna pr.oces kalll<>ni
.czny. za to, ż.e stuchal w skupieniu prze
mowy, jaką mial la111drat w kościele, wpro 
Wa<lzając ks. Rejsowskiego na probostwo 
kruświokie. Wyrok surowy nic zapadnie, 

oo za ks. Rejsowskim stoi protestanckie • 
pa1istwo pruskie. Rząd o tyle tylko jest w 
trucLnem poloteniu, że dla ks. Rejsowskie·
go jeszcze lepszegd probostwa jak kru
świckie nie może już wyszukać, bo Kru~ 
świca jest najdonioślejsza z probost\ na
szego Księstwa. 

Ze Slązka ezyll Starej Polaki. 
W Swiętochłowicach i w Radzionko

wie odbyly się nader lic7l11e przez robotni
ków odwiedz..::rne wiece zwołane przez by'
tomski „Związek wzajemnej pomocy". W 
Ś\viętochlO\vicach uczestników liczono 
przeszło 1000. 

Kolonia Hugona. J~()botmik Leopold 
Grmndziel, idąc o godz. 2 w nocy z pracy 
do domu, spostrzegl, że w zabudO\\·aniach 
Orliczka siQ pali. Zaczął \\"lQC natychmiast 
bić kijem w okna i drzwi, żeby zbudzi6 
uśpionych rnieszka1ków. Gdyby Orz4n
d'ziel był przyszedł nieco później może, to 
kto wie, czy byłoby siG obeszło bez kata
strofy, bo i tak znale21iono już 3 rodziny 
bez przyt-0mności. 

Mysławice. Trzy osoby chciały ze
szlej nocy przejść ze strą1y rosyjskiej na 
pruską. Kowk atoli, pelniący stra.ż na' po.„ 
graniczu, zoczył ich i strzelit do nich, 
przyczem zranił śunertelnie jedrnego z ucie
kających, drudzy dwaj uciekli. 

\\>ladomości ze świata. 
Wrzenie w wojsku rosyjskiem 

szerzy się coraz wiięccj. ,„Ruś" otrzy.mala 
pismo, zawierające: podipisy ofi:crÓ\Y i pJd 
,oficerów ca.lej dywizyi, w którem oświlad 
cz10inD, że wojska pr-0testuje przeciwi uży
waniu go oo walki z rcwclucyonistami. 
Rząd sprowadza 6000 kozaków dońskich 
do ·miasta. 

Rząd rosyjski a cenzura. 
Deputacya wydawców r-0syjskich zwró 

ciłai się dio1 hr. Wittegfc> z prośbą o' przyspie 
szenie decyzyi w sprawie wypuszczania 
książek i broszur bez ceinzury; hr:. Witte 
przyrzekł deputacyi swe poparcie i ode
słaf ją do Kobeki. Ten ostatni rówt,nież U· 

znał prośbę wydawców za słuszną i wsku 
tek tego, uloż.ony zostat nowy projekt pr~~ 
pisów tymczasowych, <lotyczących wyda
wania książek i btoszur. Projekt ten 
wszakże spotkał się z ·opozy.cyą ze strony 
zarządzającego ministerynm spraw we
\\1nętrznych, Dumowo, który wstrz.ymąf 
ogłoszenie przepisów. Również na żąda
nie Dnrnowa zatrz.y:many zostal pro1jeJkt 
nietykaLności ds·obistej, oprnoowany z po::. 
lecenia munistrn sorawi·ecLliwaści przez Nie 
czajewa i Dymowskiego. 

Jak wiadcmQ przeciw miuistro\vi Dur„ 
n-0wo wystąpił -0stro kongres ziemstw. 

Sprawa drożyzny mięsa przed parlamen
tem. 

Parlament Rzeszy rozprawiał w 
czwartek nad interpelacyą w sprawie dra.
żyzny mięsa. 

Uzasa<ljniM intcrpelacyę Scheidettnann 
wskazując na: stwierdzoną statystycznie 
zmniejszające się stale liczbę bydlai n~ 
rzeź. 

Sekretarz stanu hr. Posadowski od
czytał odpowiediź kanclerzai, w której p. 
Buel·o.w wska1zuje nai niechętne otwarciu 
granic stanowisk-0 Saksonii i Bawaryi, da
lej na przedło'żony ppslom memoryal pru
skiego ministerstwa rolnictwa i za21nacza 
że \vo'bec tego nie czuje się zniewolonym 
do zaprowadzenia zmiany w isttniejącym 
stanie rzeczy. Minister rolnictwa Podbiel
ski bronil swego stanowiska i staratl się 
odeprzeć zaczepki gazet., przyczem za
czepil Scheidemanna tak, iż go marszafek 
po\vołal pośrednio do porządku. Przema„ 
wiali jeszcze po myśli rządowej kDnser
watysta von Oldenburg i centrowiec He
rold, w myśl i1nterpelacyi W)J!nomyśJny 
Pohl. 

Z róiny~h slrott. 
Weme. (Obwód rei. Monaster). W 

kopalni „Werne" zapa!Hy się węgle w kil
ku 111iejscach. 700 górników nic może za
jeżdżać do pracy i dostali w.szyscy tcnni
natkę (Abkehr). Wszyscy otrzymali jed
naik pracę \V kopalniach sąsiednich: ,.Mono 
poi", „Grimberg", „Preusscn", „Oneisc„ 
nau" itd. 

Jeszcze teraz imożna zapisać na gru
dz[er1 „Wiarusa Polskiego" pfacąc za caly 
miesiąc · tylko 64 fen. Pro'simy Rodakó\V 
o rozszerzenie „Wiar. Pol.". 

z Liitgendortmund telefonują nam: 
Przy wyborach kościelnych obyto się bez 
walki, gdyż głosowano nai wspólnych kan
dydatów: Polakó\\r i niemców. Z Pola-

ków został wybrani: do dozoru A. Fliegcr, 
do reprezentacyi Eckert, Kościelny 
Grunt. 

Trewir. Z p(}\\llO<lu pro esu pro'bo
szcza z Eifel w i>OWiecie Vitburg o obrazę 
burmistrza zamieszcza „Germania" w nr. 
274 ciekawe rewelacye, stwierdzone za
przysiężonemi zezmaniami Iam<irata v. Kes
seler, że urzęda policyjne prowadzą spe
cyalne tajne akta dotyczące się zachowa
nia duchownych, w których najmniejsze 
szczegóty, datyczące ich życia i zachow11-
nia się politycznego' bywają zanotlo•wanc. 
Dudhowie11stwo dyecezyi trewirskiej wy
stosowało do ministra wspólny protest 
przeciw takiemu policyjnemu nadzorowi. 
To samo dzieje się i n nas. 

Towarzystwo Przemysłowe w Marxlołt. 
Ninieiszem don-0sirny sza:nownynr 

cztonkpm, iż przysz.te zebranie odbędzie 
się w. panie<lzialek wie:cznrem o gcdz. 8. 
Na zebranie: toi zapraszamy wszystkich 
członków, a szczególnie członków: zale
głych ze skladkami. Oc>ście mile widzia· 
ni. Zarząd. 

Towarzystwo św. Józefa w Essen 
o'znajmiai szan. członkom, iż to.warzystwo 
11asze przystępuje wspólnie do l\lcmtmii 
św. w niedzielę 3 grudnia o godz: 7 rano 
w kościele św. Gertrudy, podczas Mszy 
św •. która jest od towarzystwa zamówiona 
a na której będzie nasza1 o.'1-iorągiew asy
stowała. Sposobno'ści dlo spowiedzi będzie 
dosyć, bo bQdzie Misya'. 13) 

Tow. św. Jana Nep. w Hombruch-Barop 
podaje nm1e1szem swym członkom 
do wiad•ormości, iż w niedzielę, <lmfa1 3 gru
dnia odbędzie się posiedzenie na sali zwy-

. klych posiedzeń o gc<lz. 1 z.araz po obic-
1 dzie. 

Zostanie zdane sprawo'z<lanic z 4-tego 
kwartalu oraiz z ca1lego roku. Prosimy 
przeto o naliczniejszc stawienie się, ponie
waż przyjdą ważne sprawy pod obracL'y. 
Będzie także ()·bór nowego zarządu. Licz
ny udział jest pożądany. 

Uwaga Rewizorowie kasY1 winni się 
stawić do obrachunku: kasy punktualnie 
o godz. 11, za:naz po Sumie. 

Jan Bednarek, sekr. 

l(olo śpiewu „Zofia" w Sodingen 
oz.najmiai swym czl{)lnkom, iż lekcye śpie
wu '°dbywają się jak zwyikle. o godz. 2 po 
pot w niedziele i święta. Dyrygentem jest 
pan Gardo z tterne. O liczne nczęszczaf11ie 
na lekcye uprasza się. Zarząd, 

Towarz. św. Wojciecha w Hochlarmark U 
przystępuje wspólnie do spowiedzi św. w 
sobotę po p-01. i w niedzielę w klasztorze 
Franciszkanów w Stuckenbuscn, to' jest 2 
i 3 grudnia. W nied'zielę -0 4 ~Jdz. Po pol. 
\nieszpory z kazaniem. 

Tow. św. Józefa w Wattenscheid 
oznajmia swym członkom\. ii w niedzielę, 
dniai 3 grudnia· po potudniowem naboief1· 
stwie polskielm ,odbędzie siE< zgromadzenie. 
Na porządku dziennym obrady )lad gwiazd 
ką. Uprasza- się wszystkich czoonków, a
żeby na owem zebraniu podali lic~~ 
swych dzieci. O jak najliczniejszy udzial 
prosi Zarząd. 

Bractwo Różańca Polek w Castrop · 
oznajmia Siostr-0m, iż w niedzie'l-G, 3 gru~ 
dnia będzie nabożeństwo różal1cowc w ka 
plicy. Po 1naoożef1stwie zgromadzenie. 
Bardzo upraszam, aby się Siostry o ile mo 
żności jak najliczniej zgromadziły, b-0 t-o 
b-ę<lzie ostatnie zgromadzie w tym roku a 
jest nas wielka liczba Sióstr nic \Yypfat„ 
nych. Siostry niewyplatn.e tra:cą prawo 
do nnszych przepisów, to jest ~iie mają pra 
\\a did odebrania dcbńOWl{)lnej zapomogi 
pośmiertnej i nasz sztandar nic będzio 
mógł odprowadzić ich na wieczny spo
czynek, a teg-0 illie życzG żadnej ~iostrze. 

Przełożona. 

Towarz. św. Stanisława B. w Scharnhorst. 
Niniejszem d~je się członlro:n do wia

domości, iż w niedzielę 3 b. m. odbędzie się 
nadzwyczajne zebranie o g-0dz. 117'.i na 
sali p. Hamke. Uprasza się członków o 
punktualne i liczne przybycie, po'nie
waż mamy ba:rdzo ważne sprawy do za
łatwienia. Goście mile widziani. - Zarząd 
winien się pół godz. prędzej stawić. 

Uwaga: Wszelkie przesyłki p1Xlsimy 
przysylać ])Od adresem: Michał Smekta
ła·, Wambelerholz, Colo.niestr. nr. 59a. 

Michał Smektała, zast. prezesa. 

Tol\'. św. f'ranciszka w Hofstede-Riemk.e. 
Dnia 3 gru<inia o godz. 4 odbędzie sic 

polskie nabożeństwo z 'kazaniem. W poole 
dziatek "\\"Spólna komunia d godz. . Spo
sobność do sp0wiedzi w niedziel~. 

Członkowie zechcą się zebr< ć o ~4 t 

p. Vorhoffa, a chorąży u p. Wallburga p 
chorągiew. O Jiczny udział prosi 
(2) Zarząd. 

Towarzystwo św. Barbary w Herten 
po<laje swym człdnkom do wiadomości. iż 
w niedzielę, dnia 3 grudnia przystępuje To. 
warz. nasze wspólnie do K:omunii św. na 
rannej Mszy św. o godz. 60. Sposoboośó 
do spowiedzi ~est w sobotę po pot o godz. 
5. Szanowni cz.tonkowie, PoWinnDścią jest 
waszą ażebyście siG stawili wszyscy do 
Stolu Pallskiego. Chorążych dd ob11 cho
rągw·i uprasza się, ażeby na wyznacZ-OłnY 
czas stawić się raczyli pod onorągiew. O 
liczny udział czlon.ków uprasza Zarząd. 

Tow. loteryjne ,,Nadzieja" w Marxloh 
'donosi swyJm cztdnkom, iż zebranie odbG
dzie się w niedzielę, 3 grudnia o go<lz. 4 
po pl:>l. w lokalu Roscndahla. O p11nktual-
1nc sta">vienie czfonków uprasza się , tJ: ::>nie
waż przyjdzie pod obrady zaku.picnie lo
sów itd. Goście mile widziani. 

Zarząd. 

Baczność Hochlarmark ! 
W sobotę i w niedzielę tj. 2 i 3. gru

dnia będzie sp.osobność do spowiedzi św. 
Członkowie Towarzystwa św. W()jciccha 
winni si~ jak jeden mąż stawić, o co si~ 
serdecznie uprasza. Zarząd. 

l(oło śpiewu „Słowik" w Horsthausen 
doopisi szian. czlornkom, iż \\. niedzielę 3 
grudnia o godz. 4 po pol. odbędzie się lek
cya śpiewu. Po lekcyi o'dbędzie się zwy
czajne: zebranie. Z powodu ważnej spni
\VY, liczny udzial pożądany. Goście mila 
widziani. Cześć polskiej J)ieśni. 

Zarząd. 

Towarzystwo św. floryana w Merkliede 
sklada wszystkim Rodakom ·i tym Towar1.y
stwom, które iakimkolwiiekbądź datkiem przy
czyniły się <.\o sprawienict naszej chorąiwi, ser
deczne podz.iekowanie i serdeczne „Bóg za
plać". A mianowicie Towarz. św. Aloizei1> 
z Kottenbur~u i Tow. św. Wawrzyrka w Ka
strop, Tow. św. A.ntoruego z ttabinghorst, Tow. 
św. Walentego z Hor<le, Tow. św. Wactawa " 
Unden n. Ruhrą, Tow. św. Jana Chrzc. w 
Dorstfeld. 

Uwa2a: Gdyby które z towarzystv nade
sfalo jaki datek a nic stoi tu wymienione, luh by 
mialo cheć nam nadeslać cośkolwiek. to prosze 
listownic się zglosić do przewodniczącego pod 
adresem: Antoni Bachórz, Merklinde, ttellweg
s.tr. nr. L4a p. Merklinde J(r. Dortmund. (2) 

Baczność 

RODACY W BRAMBAUER I MENGEDE ! 
W niedzielę dnia 3 grud\nia o godz. 5 

po pot. od/będzie się 
wielkie zebranie 

w lokalu p. Schulte Strathaus w Gmppen
bruch przy kopalni „Minister Achenba-ch' 
\V celu poro'zumicnia się w sprawie wybD
rów kościelnych w parafii Mengcde i 
Brambauer i postai\\ ią1ia wtasnych kan
dydatów. Ponieważ to jest bardzo ważna 
sprawa, przeto sic uprasza Rodaków z 
Brambauer, Menge<le i okolicy o jak naj
liczniejszy udział w zebraaiiu. ( 2) 

Zwołujący. 

Baczność Rodacy z parafii Gostyńskiej w 
powiecie Ostrowskim! 

Niniejszem zapraszamy wszystkich 
Rodaków z p·arafii Gostyńskiej na dzi e1i J 
grudnia z.ara.z po ·nabo.żeństwie o godz. 11 
i pół do lokalu p. Jajnsego w Laar-R.uhrnrt~ 
Ponieważ chodzi bardzo o ważn;i sprawę. 
przeto każdy Rodak na zebranie przybyć 
winjen. Spodziewamy się, iż Rodacy licz
nie przybędą, -0 co jak najuprzejmiej upra-
sza Komitet: · 
(213) Józef Banasiak. Jan Maik. 

1ece ,)Z iązku Polaków0 

odbędą się: 
w niedzielę, dnia 3 grudnia: 

W Buschhausen na1 sali p. Frantesel o 
g-0<lz. 3~ po pot. 

„Związek Polaków w Niemczech". 

DOM. 
Ella piekarza. lub rzetnika, w którym dobrze 
ząprowadzony interes piekar1k:i i rzeźnicki sł• ' 
7.Jtaiduio, w ~eckllngh.-Sttd (Bruch). oru dła 
!!6rafków Rodaków 1 dom w Herten i 1 dom w 
Worne, pod Langendreer, tanio przy wpfaci~ 
300 mr. do nabycia. Zgtosrenla przyjmuje 

Wofc:ech Orabarskf 
w Recklingh.-Stid, (Orullbad) Iiochstr. i. : 



U firmy 
• • ~(~ -_:. „. • ' .: •· \.• __;••!, • •_.. •: :·:' „' .-::' r:• 

,f B&Clllloeć R .dacy z Il-• i •kolicy. 

I 
Pel•~•• •'.i~ naj•tar•jłł i naj

wf~k""ł 

ksie garnie połsl\ą 
w N .;dren ii. D1111.011Zę, iż podcz~s Ei'~ t św. 
w i:lo\ilen 1to-ję z towarem przy koiciele i'lf. 
Gertt•i.dy, ul. Scłut11enbalm!J.r 

Polecam we w!ełkim '"7Mue 
kn:y~E', ró;,nńre rói.nego rodzaju, 
obrazy \\ ieJlue, łańcu.:.r.ko\T6 k1iyki 
do nabożeństwa i misyjnę z napiiem 
,,Pamiątka miiyi", fignrki pod szkłem, 
~\11 iccc gromniczne, tampki wiszące, 
szkaplerne, kropielnb ki, kropidła, 

medaliki misyjrn•, pout hvki 

_,.._ 
=op1atki11 

I Towa„ystwom polokim oraz Ro· I 
dakom na o uczyźnie polec.im • 

I ~~ł~~~i„!!a:n!!~ P;~~o~~~ I 
I 

c.zue i wczesne .zamowiema gdyz !IR 
w ostatnich dniach przed świętami R 
na pocJ1cie wielkie trudności.(182) I 

• Z szacunkiem stary dostawca 

I ~ifn?!i~.~~~~sl~~ ~~-ce~~• z podpil'em mi yoaar1y, .I! t111 tytlc•1 u mlłie 
tloataó mo.rioa Pro~a~ o r.ioparcie mego 
JilroodaiębloHtwa, a ba~łem na-zem nieca Z()

stuie ,,Sv,t-j do swege'-, a ni.e do ob•fgo. 
Kr~i · e aie z saacunkiem (212) 

• Stanisł. Kuśnierek. 

ill ' I Zegarki kieszonkowe regulatory 

----------• ~ budziki. 
flfiłt(!liiUl&ftllłllflilłiilll Specyalność : 

i5 Szanownej Publi<'zności w A! Obrączki ślubne 

I d~~~~i~~:.~~m~ej~k~]i~~wo-1 ~ten~:spk~~i:~~lar~_. 
I. rp.zyłel1•new kdorrna1 p. rA. nSłolm• yę lliJJl,_.. ~ f ~ ~ prędko, dob11.ze i ta.niB. 

H.Dalinghoff 
!(! Ze:-armłatrz. (103) Złotnłlr. 
li połs k I\• i)5 MARXLOH, ulica Provinzialatr. 23. 

ł{! Polecam się łaskawym w2Jględom fi •4Jł'*•••••••••••• 
~.„,, S.zaKn:w •. nyjchaR1101:aokó~;1.ak, 1. : .- B:c:r::~ć ~;łatki r : 
ł\"":': \ '1 '!r4f • Polecam szanJwnyat Tow1u-zyetwom a 
~ Mii • p ·lskim 1t1 az Roclakom zamiuzkałym w • 
!~ Hruckhausm ~ G~heukłrchen i okolic1 • 

·Wi ul. AIUrMhMr 27, w dornu Ad•- = : o p I at ki • 
tu ma ~łom;y (2~9) .m $ 11a 100 sztok 2 mr. : 
!(~~-tU;m. ~•:M::...."1~. ~_.BUM• .~ I'ro~zo o wc11esne u.mów:enia., abym • 
~•Bf~Si~l~ła-••~W: mógł katdemu doetawić na czas. 

• Z 11 a.cunkiem (~33) • 

l{siegarnia polska w Habiughorst 
poleca w bardzo wielkim wyborze 

KSIĄŻJ(I DO NABOŻEi'JSTW A 
i fX)wieściowe, kalendarze i wszelkie artykuły 
piśmienne ł pap:erowe. Ogromny wybór 

TOW ARÓW OALANTERY JNYCH 
Jlarmonik do rozciągania od najtatiszych do nai-' 
•oższych. Jako specyalność polecam olbny-
llłi wybór .odleżałych tylko oolslcich J 

CYGAR I PAPIEROSÓW 
...! wszelkłeit:o rodzalu tyton1. 

-to.' • „ 

NA ÓWIAZDK'f TOWARZYSTWOM POL-
. SKIM 

polecam na oodaruttkł dfa dz!eci wszeikiego ro
.t:aaju małe książeczki do nabożeńslwa, ele
mentarze, flgurki. krzyże, różańce I 

OZDOBY NA CftOINl(Ę (drzewka) 
bardzo piękne a tanie. Towarzystwom zama-
wiającym towary wysyłam franko. . 

~ ,\brcin Jędrowiak, e 
• skład. keloaialny, • 
• w Gels.-Bolmk.e, ul. :Bialmkeratr. 7. ~ .... „ •... ,„„$ 
Pryw. szkoła kupiecka 
w Gd~ePk1nhen r,rzy ulicy Boi. bum 

&kie.i nr. 44. 
Donoszę, iż otrzymalem od królewskiej re

jueył pozwolenie na otworzenie tu szkoly ku
J1ieok!-ej, w której mlodzi ludzie mogą jak nai
lepioi wYUczyć sie za kupca, pisarza albo urzę
dnika i w której osobliwii•e też mlodzt górnicy, 
hu111icy i inni mogą się przygotować do szkoły 
górniczej. - Zaplata miesięczne 12 marek. Po
lecft:m więc moją nową szkole wszystkim wia
ruiom i proszę o szybkie i liczne zgloszenia. 

~~Grd~~~~t!t5fi!]3!~~~ 

BREMEŃSKI SKŁAD CYGAR 
...... „. Jozef Sabatowski, 

Cesarska 4- 7. w Bruekbou-.en, Kaiser1't". 4 7. 

Na gwiazdkę 
pu.d.ełka •1sar po · ~ nt11k za 1 markę 2i> fen. 

Hurtownie ! • • fł • Cząstkowo ! 
Papierosy, tytonie, tabaki. (14i) 

Swój do swego! Swój do swego ! 

Otwarcie interesu 15 grudnia 1095 r. 
rr=~~~trM>~~~~ 

Essen! Baczność Rodacy! Essen! 
Wszystkie książki 
--~----

Misyjne i de nabożeństwa mam \ve 
-----

wielkim wyborze po tanich cenaeh na składzie. 

W. Szumniłowski, Essen 
ul. Stoppe1ibergerstr. 11. (232) ul. Stoppenbergerst.r. 11. 

Kartofle-perki 
dobre lo jedl!eaia., 160 
:fantów 2 51 ID' .do11tar~a 
franko w dom 

Ro bert K n h.18, 
B4Jt'!łt om, róg ul. J•>
banaiter3tr. 1Marbrftcker
etra~11e ( 23) 
---
•ę a v~~ 

10 dziewcząt 
do hotelóN i 1011.~oduetw 
dnlnych potrzebaj9 uraz 
lu'.i tóEi~ . 

IDzif>'W<'llffa P•· 
~~uka;i!\< e •łuł9y ••a;r
lll& ft d.uma 11*t i 1na

cy o \l Q1ert.r••Y 
lt!aa3JI, 1trtc17cielkiw 
Dortlt.•Z ui•, S•llwaTll6 . 
brłiersłr. i 2. rarH u 
d"mea tewarom,m .A.lt-
:h.oł'a (ił) 

• 11111111 111111111 hl K:óry z krawc<iw robi = =: najlepiej ubrania, paltoty i = = spodnie i\odlug miary ? ? ? = - ·~--.---
Znany po,Ysze"hnie ?. tego ( 172) 

l'ranclsze:k Dukat 
który mie~zka w HUELL~~lł, pny '1.Ji cy Frie-
semstr. nti-. US. · 

Dostawiam oznaki I pam:ątki wszelkiego 
rodzaju. Polskim przemysłowcom i towanY· 
stwom polecam Wizelkle książki., jako to: ko· 
piały, ~łówne książki, kasowe, kontowe, do :ro
~ieywania członków, do protokółu itd. itd. . 

(1.9ó) H. S 1 ck a n, 
pozaslużbowy nauczyciel g~im~n~az~y~a~ln~Y.:_· _J_~~~~~~~~-==::~~~~ 

-----------~----

Staraniem moiem będzie, aby wszystkich 
ebstużyć tak, aby się nie mógł nlkt żałłć. 

Z poważaniem (103) 
1(1ięgarnła polika 

Mare. Jarczvńs i, Hahia~hor ; t 
ulica Bł.itowstr. 7. 

. Jak o 

podarek gwh!zdkowy, 
'· polecam najlep ą ;1, ego sy~ tcmu 

~ 

masz,rny to sz,:c1a 
el ~ J 

w 1- aż(lyJU domu riiev.będnie po-
trzeb1rn. 

N~j lep 1.; ze uregn\•avar.ie ) iłacy 
tJiko u 

.Alb4 ·~~·trj enllerg'u 
·w Kamen, Westr. 75. 

w. ze1kie reperacye wykonywam 
ta.uio i do brze 

"I' fl ~n· al' n.u c ;r ą. 

Tq 

" 

od 15 do 50 mr. 

od I~ do 55 mr . 

Z• e od 4,50 do 1 mr. 
U b r a n i a dla c h ł op c ć w i pale~ o ty 

w nit<losciguienie wielkim wyborze od. 2,:,0 mr. do 

f:'.leg".neki eb. . 

lHlJ Wi~ ej 

Sc iśle stałe, n j tańsze ce n y.-1 
FI r •a 

Gebriider EIN, 
Oberhausen, 

•I. XarliC1u.r. ur. i:l.IJ l!lbok aptt ki :ll:arkt-Apothe!.;e. 

Dom z kramem 
murowany o piętrze, sześć izb, trzy ku· 
chnie, do tego stósowne chlewy i kawał•· 
grodu, przy głównej ulicy w Stęsze-wie 
polowny - Jest każdej chwili za ma.łp 
w1platą do sprzedania. <• 

Otto Thłem, mistrz mf'Y!narski 
w Stęszewie, właściciel.. 
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Wvcho~ c1}:!zł .nnit z WJ11łłkiem dał paśwl:iiec yd1 ' 
Pf'fldlila'hl k. zrtr~ll .. por.zele l listowyc wynoe, 
i r. 50 fw., a z rlnoszeDłem do 4400111 1 mr. 92 fen. I 
„Wiarus Polsk1h ZEPtisany Jut w cenaiku pocztowym 

vod z ~kJ.cm „t. 1u1uiscl:" u. 12n. 

Za inseraty placi si( za m!eJ!ce rz ądka drobne~o d 
Ol!!:losze• ia za mie zczone rze ins r; t n · '40 f • 
czesto oglasaa, otrzyma rabat. - Listy do „ · r 
Polskieito" na I eis frankować i oodać w nich do l 

y a.ares pi.dz1'&ega. R k1Jpisów eięi 11ie ZW1'8 a. 

rnkarnia i Księga.rnia smajd.uje siQ w Bouum, przy alifty fal essrdruae. - .A.•rH: „ Wiaru1 .Polski", Boc1aum. - TeJ efo n u u. 14U:. 

łodzlce D h!ą ! Uczcie dzieci swe 
1atwlć, ciqtać ł ltłlfłd •• ftOllkut Nie Jett 
Pobkłem, kto pet••1tw• 1we•n zaiem
ł~ l'łę pozwali. 
e 

JlrW1tasie przeciw •iemcoa w Afryce sła
b11łe. 

ijqwy ~ubernator niem. Afryki zacho· 
llaici V-On Uridequist wezwał hererów1 do 
fll'd,ania sie i o~raniceył rówinocześnie 
1ftiktóre zarz~dzeniai wdjeinne przeciw 
Jlmt. 

Z Afryki wschoidlniej d\0111oszą, że w 
kilku śwdkowych <Jbwoidach kolonii zap.a-
1·0:-w.al znów spokój, 

Nłemcy znów szczują. 

Z chwilą zniesie:niru sta)rlu wojenne~o 
JD()llsce pdd Moskalem ppjaiwiaj~ si• 

»ów, w. prasie niemieckiej wieści Ol bli
~ltiei rewolucyi w. Polsco, -& zamachach 
i •.•. 

Przesne~lie łl!inisteryalne w Hiszpanii ti. 
kończoae. 

t fa czele nowego g-a'binetu m~nisteryal
Hgo stanął jako prezes M>0ret. Sprawami 
HWin~trzne.mi kieruje ksi~~ Almodovar. 

1'/, Ro&ył :zaaosl się aa aowy stre)k <>1ółay, 
~uclt telegraficzny w Rnsyi i z~ RO·SY~ 

Jłt.AYie zupetnie prz.erwan'1'. 
IWitte pie przyjąI deputacyi ur.zędni~ 

Uw ploiczt i tele~ra.fó~-. · 
• .._. _ Telegr~my prywatne d10jnosz11,, że dziś 
li Joniedziiailek:, rozpocz~ć sie ma nowy 
~e:Jk ogólny. 

L ą;p 

Tajny układ 
niemiecke-ruyj1td przHhr l:,\Htryi. 

i Ptlaktm. 
1"6re(o pro)ekt podała przed kilkoma dmia 
•1 pr3JSai za~ranicz.lfla, prasa niemieoka sta
rą sie zbyć mijlczeniem; nieprzyjemną jest 
-.łcłocznie rzeczą dla Niemiec rozwodzić 
~~ o tej sprawie. 

Pólurzędloiwa ,,KćHn. Ztg." stara 
M• wykazać z treści, że ukladl ów jest ka
ut~ dziennikarsrka.. Lecz wlaś\nie jej wy
wody zwiększają prawdwcxiobieństwo 
iaienia podobnego u'klaidu. Bowiem ga
ncie mającej -tak bliską styczność z k<Y
łQ:mj rz>ądowemi Jak „l(oln. Ztgi.", ła1-
~ byro sic:; postarać i(JI za,przeczenie urz~ 
tlc1we. Ze „l(oe~n. Ztg." takiego zaprzecze 
•ie nie otrzymala, lecz jedynie z treści u
kładu stara si~ wy.kazać jego ·niepraJW1do
\Cdobi eństwo, jest wielce dbarakterysty„ 
-.e. 

Treść projektu układu podaliśmy już „ krótce. Obszemiej zaznaczamy ie
„.cze, że traktat zawiera wstęp zwykły o 
fe~omoqnictwa·ch i 11 artykulów. Sześć 
aierwsz.ych zapewniają, m wieczne czasy 
łJ'syjaźf1 obydwu mocarstw i pomo·c W'Zla
ksraną w razie wojny eurdpej~kiej; ustana-
1'łiJą Iiczbe annii i na1czeJne dlowództwo. 

Artykuł 7. „Gdyby inastąpUo nieipori0·
JU11ieinie miedzy cesa,rstwem niemieckiem 
a <ees.airsbwem .austryackiem, i ~dyby do- . 
•Jo do wojny, to, po zwyciestwie1 sprzYi
-'erzonych, pokój mó~lbY 'być zawarty 
)lid nast~pują,cymi warrunkarni: 

I) Cesarz a.u!tryacki przekaulby ce
lil\stwu tniemieckiemu swdie praJWai do 

eh, Slązka, Moraw, i do Soln<>'grn~u". 
ArtykuJ 8. ;,Cesarz rosyjski z dnie~ 

, )tlł8ci1i w po!it.danie Galicyi i Datn;ac!1, 
,_lli~.t.tj~ sic; J!Zekaz.ać ce'Sa.ri:ol'Wl llłł.· 

n1ieckiemu, królowi pruskiemu, miasta; i 
porty Liba'Wa, Windowa, Mitawa i R,y~a1 
oraz czc:ść Kurlandyi o'iraniczooą. linia. Qd 
Ry~i do Jurbor~a 111a4l Niemnem. 

Artykul 9 zajmuje się dokfadnem {)kre 
śleniem gr.anie. 

Artykul 10. „Cesarz niemiecki zrzeka 
· si~ tego zob-01wiązaniru w trakW.cie z. 1856 

roku i b~dzie popierał zbroj:n:ił, ręk~ wszel
kie zabory R}osyi na Wschodzie. 

Artykuł 11 zastrzega) po'd1ział Turcyi 
podług mającej si~ zaw.rzeć ·nsobnej urno. 
wy. . 

Osta.tnie trzy artykuły zawierają zwy
kłe obie~nke, że t1:1aktat ten będzie dotrzy,
rn.any oraz, że znosi traktat z raku 1856. 

Data traktatu, którym~ być trzymany 
w tajemnicy, 3..1go marca 1871, podpisy 
Bismarcka i Westmanna, orae: radcy tajne 
go• Stremens.zowa" 

UWM* EL 

Polacy na obezyznie. 
Wybory kościelne w Bottropie unieważ. 

•ioue? 
Borttpop. Niemcy wnieś·li '°' uniewa,ż. 

nienit wyborów kościelny.eh w tutejszej 
,nso·wej parafii, gdzie Polacy tak świetnie 
.odnieśli zwyciGstwą l(azet. 

Proboszcz u•ie po pohku, ale tlła Poła„ 

k.ów kazd nie •lewa. 
Rotth&.usen. Wii!dbmo, iż nasz nowy 

ks. prob. Bitter umie I>O polsku, ktore~o to 
ie:zyka wyuczył sio baiWi~c prze21 
pewien cz.as w Polsce. DaiWlJl!ej byt 
ks. Bitter wikarym w Heme i tam zwykl~ 
co miesiąc miewał kazania p0Iskie. B~dąc 
w Rotthausen proboszczem ile wiem ra1 
tylko wyglosil polskie kaza111ie. Zanoszę 
uprzejmą prośbe do .nasz;egd k~. probo
szczą, !\'by raczy\[ nram częściej odprawiać 
naOOżeństwo pp.lskie. Byloby też pożąda. 
nem, aby ks. prolb. Bitter Cd niedziel~ i 
święta odczytał nam przynraimniej lekcy~ 
i ewangelię. Już przez to okazalby, że 
spraw.a o'pieki duchownej Polaków 111ie jest 
mu ooo1ętną. :W Polsce dla tuzina niem
ców czytają ewangielie po .niemiecku, 
więc slusznie się nam to także należy. MY
śle, że skoro niemcy miewa·ją wi nied,ziele 2 
i 3 nauki, to nam regularnie oo niedzieVe i 
święto możnaby przynarrniej pt~e'czytać 
ewaingielię św. Proszę też w imieniu para„ 
fianr polskich, .aby nam ks. prob. Bitter ze„ 
chcial choćby co dwa tyg<odnie w.yglaisz.ać 
kazainie polskie po ostatniej Mszy św. Po 
kazaniu mo~libyśmy zawsze zaśpiewać 
choćby jedną pieśń ,pol~ką. Spodziewam 
się, że nasz ks. proboszcz: dd tej prośby 
raczy ~it; przychy;Iić. 

Parafł11ł•. -
Blumenthal w Hanowerskie•. 

SpraWk>zdanie pólrocz.ne z czynności 
p-0lsko-\katolickiego TOIW. śpiewu nWeso„ 
lość" w Blumenthalu od! 2 kwietnia pdcZC\· 
wszy. Wubieglem pólroczu odbyro to
wairzystw,k)I posiedzeń zwyiczajnycb 4, je„ 
dno inadiwyczajne i jedno walne, Towa
rzystwo urządzilo 2 zaibawy, z których je
dna była z teatrem, Jedną majówko i 1 
wieczorek. Tawa.rzystwo liczY1lo 50 
członków, z których byto 25 .czymych i 
25 nieczyn'.Jlyrch. Wstąpilo do towarzy
stwa 7 czloink6w, wyjechalo 5, wYkreślo
no 2 i jedoo w;ystąpil, pozostaje '48 człon
ków. Towarzystwo piosiaida bibliotekę. 
Majątek tlowarzystwa wynosi 114,72 mr. 
Towarzystwo bra.lo udział w zabawi~ 
T()IW. Sobie!llki i Tow. św. Wince1ntego i 
Paulo w Grohnie. Na wa.Lnem piosiedzentu 
rost1.1i w:ybrami dd nrzaLdU : Pruescm p, 
~rcct J<wj1~iewicz1, Z'ASt. "· rr. Nt!Wł.k, 

sekr~tarzem P. J. Stryj, zast. p. St. Szukal
ski, kasyerem p, R. Zimorski, za st. p. fr. 
Zimorski, rewizorami kasy PQ. Machnik i 
Gibasiewicz, biblio.tekarzem p. f, Biedo
wicz, zast. p. I(. l(\,7intkiiewicz. 

Jan Stryj, sekr. 

Essen. Roczne sprawozdanie gniaz~ 
2imn. „Sokół" w Essen od 9 października 
1904 dai 12 listopada1 1905 r. Gniazdo! od.
było posiedzen: 1 wa))ne, 12 miesięcznych 
i 3 wYdzialu. Cwiczeń odbylo się w roku 
ubieglem 70, regularn1e co ponied'zialek i 
czwartek o g·odz. 8 wieczorem. Bralo w 
nich udziail 15 dd 18 druhów. Gniazd.o u
rządzifo 3 wycieczki przy udziale 12 dru
hów. Na zlot okręgow.y, który sie KJdbyl 
23 lipcai 1905 r. w Stockum stawilo g-niazdo 
nasze 10 druhów, gdzieśmy Wi ćwiczeniach 
ziarstępowych zdobyli IV na~rodę. Docho
du mlafo~ gniazdo nasze 484,70 mr.; rozcho
du 190,29 mr.; zate.nn nie<loboru 5,59mr. 
Gniazdo posiada, następują.ce ~przęty, któ
re są właS1nością ~niazda: prężmik, porę· 
cze, skocznię , 2 mater.ace, 30 lasek, 10 żer„ 
dzi i szafe, Wartość inwentarza wynosi 
425 mr. 

NIQ/Wo obr.any Wydz.fał w myśl nowej 
ust~wy „So'koleJ" tworzą druhowie: pre
z,es Ludwik Szymkowiak, sekr. Stan. Kwa„ 
piszewski, skarbnik Tomasz Pietrowski. 
Do rad'Y na.leżą: Stan. Zalisz, Michał Sli
wiński i Stan. Kandula. Rewiz·orami kasy 
są: Stan. Walkowiak i Wincenty Sosnow„ 
ski. Naczelnikiem Kaź.mierz Walczak, ,Od 
a.a·czelnikiem Wladysfa.w Moszczyris·k:i. 

Czolem ! Wydział. 

Uch wały\: zjazdu 
nauczycieli ludowych w Warszawie. 

Wy.cho:dz'\ic z zasad}\ że a) zadaniem 
szkoty elementarnej powinno być wycho
wallie młodzieży szerokich mas ludlowych 
na zdrowych, p-rzyWiązanych do w'1snego 
kra§u i użytecznych czlonj{ów w~asnełi{o 
spolecz.eństwai; b) że w nauczaniu decydo'„ 
wać powinny przedewszystkiem względy 
natury pedagogicznej, 22-gi Żja:zd nauczy~ 
cieli i nauczycielek l(rólestwia Polskiego 
na z.ebramiu w Warszawie z d. 27 lis.bopada 
1905 r. powziął następujące uielhwaly: 

I. Nauczanie w szkQle eleme1ntamnej 
odbywać się ppiwinno u .nas li tylko w i~
zy,ku polskim. 

2. W s2lko1e początkowej do' óbowiąz
kow:ych przedmiotów, nauczania nie pe>wi-

1ni~n wcho<lizić żaden inny język po za oj~ 
czystym. 

3. Cały system nauczania, zarówno 
co oo przedmiotu, jak i J)(lidręcziników, po
winien uledz grunt{)W{nej rewizyi i pra.cę 
w tym kiemnku Zjazd uważa jako' jedno z 
pierwsz.y1ch zadań naucziycielstwa. 

W myśl powyższych uchwał zebrani 
zobowięzują się, każdy poszczególnie, do 
solidaJ1nego i natychmiastowego zastoso„ 
warna w praktyce pierwszych dwóch pun
ków, zaś zrealizowanie punktu trzieciegó 
Polecają, kdrnisyi, wybranej ze swego lona. 

-4. W celu d{)'starczenia przetw.arzai~ 
ceJ si~ ,na podstawach na:rOdowych szkole 
ludowej w Królestwie Polskiem odpowie„ 
dnico ~il nauczyciel~kich, Zjazd uważa 7a 
rzecz nfiezbędną, aby ogól swleczeń~twa 
polskiego, nie .czekając na spo1szczenie ~e
minaryów; 111auczycielskich rządowych, 
przystąpił niezwłocznie do zaloże.nia1 semi ... 
na·ryów nam::zycielskich prywatnych. 

~. Aby i2'Jlorowtać wszelkie zarz~dn. 
nia Okregu naukowego i dyrekcyi nauko-~ 
wych, przeciwine ·\\ryszczle~ólnionymi wy
:JeJ ~ dlnn.lom. 

•· Ziazd wyp.owia~ sit za k{)nieczn~ 

ścią aby w prasie polskiej omawiane l11 
szeroko potrzeby wychowaniai naroa "fA
~o W()gó1e, a szkolnictwa luoowe1<> ~ 
szczególności. W tym celu Zjazd tł..,.. 
za potrzebne b~dź stworzenie ~pe cyalae„ 
pisma, p0trzebom szkolnictwa poświ ~ 
go, bądź otworzenie dzialu szko!nere, -..
któremkolwick z istniej~cych ;>i m 1N!
skich. 

--- -----· ·-- -· - -- --- --- __ :s±s_ x ! 

Na d1k111j,1ą się zmianę 
stasunków na Slązku 

rzuca światło wielce tntere~ujący artykul, 
który z kó1/ duchownych otrzymała o.t. 
Opolsk~". W artykule czytamy: ' 

Gdy ruch narodowy m1· Górnym ~~
ku byt jeszcze sla.by i nieZ10rganizowan\y, 
rdyśmy: jeszcze nie mieli osobnej wlad„ 
wyborczej, rwówrcz.~s jeneralny sztab cea
trowy na krótkiem toporzysku zalatwiU 
sporne kwestye górnoślązkie. Ody prlle4 
tebfl'OWtf!ttl wiecem w Ra.clbdrzu mężowie' 
stojący za „Nowinami Raoobor~kiemi" ~
dali energicznie równouprawnienia po.i„ 
skich centrowców z· niemieckimi na 'wiecu , 
wówcza~ lekceważono robie zupelnie ialde 
i4dania. Gdy polskie 5'atzety na Oóray).11 
Slązku, wówczas jes21Cze party~ centT'Ol'tf:la 
popieraj~ce, ośmieliły 5ię pisać o •,narodt
wych sprawach Górnoślą7..aik6W,, wtedy jo,_ 
den z gló"WIIlych przywódzców: partyi ces~ 
tmwej ((dr. Porsch) na z~romadzeniu c.-. 
trowców wrocławskich w dniu 26 li~t<>ł*
da 1895 roku wyst<ipil ostro przeciw rllic{ljp 
wi narodowemu, -o~świadczaj~c kate2'Qrydi 
nie, żo 

kwestya (sprawa) polska aa G. SJ~zka i.• 
jedynie kwesty~ Językow~ be~ uJm•leł
szycłl przymieszek aarodowyc.11.. 

. Teraz stracili naczelnicy sztabu c~ 
wego w Wrocławiu fanta:zyę, a. nic zabil ... 
rają.ie sami "losu, wysylają swoich ofice
rów dlai zalatwienia się z kwestyą pot~ 
n.a O. Slązku. Tak wyglosil jeden zi reda
kto'rów ,.,Schl. Volksztg.", p. Bilrkner 11 • 
braniu centrowców wroaławskich 

mowę o stosunkach iwlitycznycll a 
SJ~ku. 

Dawniej żądał centrowy je11erał•„ 
sztab w Wroclaiwiu, aby. każda gazeta. p0I 
ska sama zapoznała ~ie z jego uikazami 16-
raz łaskawie przesylają pod opaską ~w• 
po;!ityczne wyrO'cznie i kwitują uprzejmi• 
w poczcie redakcyi za uznanie, gdy taJke„ 
we otrzymali - naturalnie ze strony nie
mieckiej - gdyż Polak bynajmniej nie mo
że sie zgodzić na obecne zechCianki kom~• 
derujących jenerałów wroclawskich. Pa• 
Biirkner jest lichym statyst.ą; można iuoi 
dziś powiedzieć, że wojnę przegra, bo' źle 
oblicza sity wlasne i przeciwnika i grz.c
s~y dobro-Ouszną wiarą w pomoc chytrcz · 
sojusznika (sprzymierzeńca) konser\\'aty
\\1nego. 

„Oto mam przed ·obą tabelę wykarzu
jącą stdsunek ~losów różnych partyj na 
Slązku", - tak W()lal na zgromadzeniu Jt. 
Btirkner z miną wielkiego s taty sty. I ta~ 
200,000 oddano dla Centrum "\V r. 1903. c~ 
trum maszeruje wic:c na czele wsziystkicłl 
partyj ślązkich. Trzecią najsilniejszą par
tye ~tanowią kon~erwatyści z 130,700 glo
~m1, a· Polacy mają tylko ~~OOO. Wię• 
gdJn sie ~a~olickie Centrum polączy z· pro„ 
testanck1m1 kGlnserwatystanń, zg.niecie we
dług mniemania p. Biirkncra ruch polski •il 
mdmvy, 1.apomnial ty.Jko znakomity ~Uf-„ 
t~sta z „Schle~~ Volksztg. ", że g1lbsy ,na J>a\. 
pierze !ą czcmś inne1J1l, jak (fosy wydob~ 
waj~ce mę z żywych piersi wyborc~ 
Łud polski tylko <llar tego prz1yl~czyl si~ 
party) centrowej, po'nie,waż onai w walca 
kulturuj wywiesila bufo: „Za 9ra~ 
;w'Ołrł~ i prn,r•". ProtntM.ccy: ~ff. 



·atyści z hakatystyczn<i swoją „Schłes. 
Zti." na czele byłi "~ walce lmltur!Ilei i są 
po dziś dzień przeciwnikami naszej wiary 
ka.tolidciej i depcą nogami nasze prawa na 
raoowe i obywatelskie, zgadzając się na 
wszystkie i>rawa wyjątkowe rządu pruskie 
t'.O pr71'!-Ciw nam Pdlaikom. Ody lud polski 
Mp':~t:·,'.~ że, te Centrum brata: się z jego 
wr .._ „.Hni, ze więc sprzeniewierzyło si~ 

wajemu szczytnemu haslu: ,,,za prawd-ę, 
rofność i praWtO", tedy 

kurmem odwróci się od Centrum, 
a wtenczas pozostaną tylko na papie

rze 200,000 głosów, w rzeczywistości e:ma 
leje ich liczba na 70.,000 gfo'sów, albo jesz.
oze na m/niei, podciias gdy liczba partyi 
polskiej podniesie się z czasem wedlug mo 
jego obliczenia na 160,000. Sprytni s-0jusz
nicy kornsenvatyv.·ni, widząc słabość w 
%ru1ncie serca znienaw1idzonej partyi centro 
-wej kopną ją nogą i w uściskaclh miszma-

zu zetrą armię centrową do szczętu. W 
rdku 1903 zawarli centrowcy w powiecie 
mumyslowskim przy wyborach do parla
mentu z konserwatystami kompromis pod 
tym warunkiem, aby k 1:1 serwatyści przy 
wyborach do sejmu ocis t<t l!ili im jeden man 
<lat. Przy wyb-or.ach do parlamentu przy
j~Ji konser.watyści pomoc centrową, a 
przy wyborach do sejmu dali im obrażają
cą odpowiedź. Taką \Vidztęcznością za 
swe umizgi do partYli konserwatyWjnej bę
d!z.ie Centrum wszędzie żniwowalo. Powo 
li kiatolicy .niemieccy znikną w objęciach 
miszmaszu, i zniknie partya >eelntrowa z 
O. ~lązka. 

Pan Bilrkner i tego. nie uwzględnia, że 
partya centrowa na G. Slązku stała 

nietylko ludem polskim, ale i duchowień~ 
.stwem. 

Słusznie zauważylai „Oaz. OpoJska",· 
iż górnośląscy księża, pm.gnący spraiwiedli 
wości dla ludu polskiego., a jest ich zna
czny zastęp (do którego zalicza się i autor 
tego artykułu), na takie stainowislm gló
\Wiej komejndiantury w Wroclawliu bezwa 
runkoW10 się ruie zgodzą. Dość tej uległo~ 
ści po-litycznej <luchowie(1stwa dla dziala
czy politycznych w Wroclawiu1, nie znają
cych naszych stoswnków i wbijających nie 
ltstannie ; 1c:'~>~ 

klin między lud wierny a duchowień
stwo. 

Polityikę centrową uprawiano przez 
• cale lata w tein sp.osób u \nas, że teraiz księ 
.ża nie mają żadnego wpływu w towarzy
stwach mimo .cLobrej chęci przyslużenia się 

· Judowi. PopJ!ichano księży przy ostatnich 
wyborach do walki przeoiwiko rudhowi 
polskiemu - a teraz leżą księża · nai placu 
walki jako trupy rnDralne i polityc21ne. A
by do reszty zniszczyć wply:w; księży na 
iud, do reszty poklódć księży z ludem 
wierny1m, żąda statysta wroclawski p. 
Biir-kner, 

aby ksiądz katolicki pchał lud katolic
ki do sojuszu, z luterskimi konserwatysta-
mi, 

którzy na każdym kroku depcą prawa 
J udu polskiego. Nie, tego komenderujący 
jenera~wie w W roclawiiu się .nie spodzie
W'ają; d'uchawie11stW10 mai już tej komendy 
z Wrodawia. aż pod same usey .. „. Oaztey 
centrowe o politycznym mnyśle, jaik „l\61-
nische Vo,1.ksztg.", nie owiane szow~niz
mem hakatystycznym, uznaity w ruchu na
rottowym na Górnym SląZlku jądm upna
w11i-0ne i stawtily żądainlie, ail:>y wiobec no·
wego rozwoju spraiwy ślązkiej Centnun.1 
zachowało rozwagę i starafo się pogodzić 

· z n()!Wem uksztanowamiem się rzeczy. Tu 
stoi Centrum w1obec1 : albo - albo. Albo 
odepchnie Centmm polskich katołik&w i 

· polską partyę od siebie, a przez to ubez
władni siebie i µ01rzuci katDlicyzm Niem
ców na lup protestantyzmowi - albo pe
lą.czy si ę na p\Odstawie sprawiedliwości z 
no\va polską pairtyą i unatuje swój wpływ 
a wyrwie .niemieckich katolików z rąk bez 
wyznaniowego ,,miszmaszu". Tertium 
·non datur (trzeciej motżliwości 1111ie ma). Te 
go niechaj działacze polityczni w Wroc
ławiu będą pewni, że 

duchowieństwo górnoślązkie nie da się 
wziąść za poganiaczy polskiego ludu kato
lickiego do obozu składającego się z „roisz 
·maszu" niemiecko-katolicko-ewangielic
. kiego. 

Sztum.. Na tutejszym urzędzie stanu 
cywilnego zdarzyl siew dniu 28 listopada 
następujący niezwykly ·wiyptlllilt: Do ślu
bu <:ywilnego sta!11ąl pewien młodzieniec 
nazwiskiem Schmidt, urzędnik stanu cy
wilnego nazywał się także Schmidt a obaj 
świadkowie też Schmidt, zebrało si~ zatenn 
aż 5 ludzi tego samego nazwiska. 

Toruń. „Oaz. Tor." do'n{)si o „ścislo
ści", z jaką dJkonywano 1 grudnia spisu 
ludności; w finnie Gross era na Mokrem na 
wet ci, którzy są o}cami rodzin i mają wla. 
s•ne mieszkania, nie otrzymalń, jak być po
winno, kartek, aby je wypełnili sattni lub 
przez osobY' zaufane, tylko wypelniaJi im 
kartki dicyaliści w kantorze tego IQlstatnie-
g.o częścią na kwaterach.. O ścisłości ' . . szczególów co języka ojczystego me m'Oze 
wobec tego być mowy. Jeżeli potem sta
tystyka wykaże w Toruniu wielką liczbę 
katt:Ylików niemieckich, będziemy wiedzieli 
jacy to kaitolicy „niemieccy". 

Miejsoo'wty1 magistrat i biuro sta1ysty 
cm·e Ziostaną o zarządzeniach pana Oross~
ra uwiiacLomione przez „Towarzystwo ·:y
baricze." 

Pelplin Nowy ·biskup sufragan ks. 
prała~ Trepnau, który1, jak już donieśliśmy, 
w drugą niedzielę Adwentu, 10 grudnia 
kpnsekmwanym zostanie, otrzymał tytut 
biskupa Flawiopolitańskiego. Konsekracyi 
dokonal najprzew. ks. biskup Augustyn w 
asystencyi biskupow sufraganów Likow
skiegio z P-02mania i ttermanna z From
borka. 

Sępólno. 67-letniego handlarza Bukof
cera, żydai, znalezilQino onegdaj jako trupa 
w. jeziorze gostoczyńskiem. Przypuszcza 
ją, że B. wracając wieczorem w dernności 
oo domu, wp-adl do wody i utonąl. 

Z Wiei. Kt Poznańskiegoe 
Poznań. Roldak nasz p. W. starał się 

o poz:wolenie pobudiO\\"ania stodoły i staj1ni 
na parceli, która dawniej 1nal'eż.ala do dóbr 
lecz konsensu m1ie otrzymał. Odm\orwę u
motywowana § 13a ustawy oisadniiczej z ro 
ku zeszlego, poniew~aż bank polski, który 
µosiadłość rozparcelowal, inie rotrzyrrnat ie
sz•cze po:zwolenia zafo'żeJ1ia 1kolonii. Pan 
W. poda·t skargę przeciwko prezesowi r~
jencyi w Poma/l1iu. Najwyższy sąd adrtm
'nistracyjmy uznał skargę za uzasadnioną, 
gdyż § 13 ustawy osadniczej dotyczy tylko 
budowy domów mieszkalnych. Pan W. 
tymczil·sem zamierza zamieszkiwać w ist
niejących już cz,woraka·chl, a: dhice pobudiot
wać st{)ldolę i stajnię. O zaikladaniu kolo
n1i nie może tu być mowy, IJlO'llieważ dmn 
mieszkalny już istnieje i staj1I1i ustawa -osa
dni.cza nie zabrania. 

l(ępno. M.Jajątek I(o'chlow, wlaśc.iciel 
p. kapitan Dewitz sprzedał za 370 tys1~cy 
marek pp. fraenklowi i Christmatnll1'0WI, a 
d odprzedali go zaraz aptekarnowi Życkie 
mu z Pozmmia i bratu ].ego dr. Życkiemu 
z Ostrzeszowa. Pan Dewitz. kupH ten ma:
jąiek pr'Z'ied rOikiem z.ai 230 tysięcy marek i 
grubo na 1nim ·zarobit. 

Ze $Jązka czyli Starej Polskie 
l(ról. Huta. We wtorek zn.aleziotno 

38-letnieg•OI Józefa Kalusa w pPn1iesz.kani.u 
przy ulicy Bismarckai 48, nieżywego w~
sz.ącego. Domorw.ni•CY donieśli o tern poll
cyi. 8-letnia 1córka opowiaidala, że m~tka 
z 19-letnim kw:aternikiem byli u ojca. Pier
wszy pro1kurator z Bybomia ~ sędzia spisy 
wali 6 godlzin pnotokól i kazali aresztować 
żonę i kwai ternika. Kalus zostal udusro
ny, a potem powieszony. 

Rogoźna. Sąd przysięgłych w Raci
borzu skazał ż.o\nę ohalupnika Buchalika 
nai 10 lat domu karnego, ponieważ popełni
ła ona krzywoprzysięstwo w różinych pro
cesach. N'1leiala <ma do tegp gatunku lu
dzi którzy na wszystko go'towi są przy
sięgać z spokojnem sumieiniem, chociażlJy 
niaw.et cala sprawa uylta wierutnem 'kłam
stwem. 

Z Wodzisławia piszą „Górnoślązako
wi": I( wiatki nowej ustawy osadiniczej 
kwitną już w najlepsze także u nas na Gór 
'IlYIJ11 ~lązku, a w 0 1statnim •czasie. pojawiil 
się taki kwiatek także w Marklowicaich. A 
stalo się to· tak: Gospodarz I(. chciat µobu 

- - -- d- - - __:.~_;_;; "!"!'! dować a swytm gruncie dom mieszkalny 
d,Ja syna w '0dleglości 25 metrów ')d Ziemie polskief; swych zabudOWl~ń, spr()\V<łdZil wszystek 

~; i.-· •.. ,.. • • „ ; 3.. • • • ~ " •1. i !"1 materyai4 podał prośbę do władzy o poz wo 
~ _ ~.3t'.H.OCm.i6s 'il!i ~l'm l 1Y:.8Z~it lenie na >Ową budowę i czekał. Trwało to 

źy~ trzeba, ze nie cłJ.odit tuta'.l W';ile 10 tł<J
wą osadę, ·oo dok.ola są siąsLedzL 

Z iuych dziel.Die Polski 
Obchód Mickiewiczowski we Warszawie. 

Po raz pierwszy uczciła mlod:zież rnie
kt6rych szkól prywatnych po1skich rocz
nicę zgrotnu Mickiewicza. Obchód taki od.
byl sie w gimn~yum Chrzanowskiego, 
gdzie po dwu pierwsz,ych godzinach lek
cyi uczestniczyli wszyscy uczniowie w 
nabożeństwie żalobnem w kaplicy zakla
dowej, następnie w trzech wielkich par
ty;acih zebrnni w aulach zdobnych w herby 
i kolory 1naroddwe polskie jakoteż biusty 
wieszcza wysłuchali tu odczytów o Mic
kiewiczu i odśpiewali narooowe pieśni. 

Najgoclmiejsz4 zaś pamiątką półwieko
wej tej rocznicy, pierwszej swobodnej w 
·warszawie, powstanie zapoczątkowanej 
przez licznych ofiarodawców z Sienkiewi
czem n.a czele ,.,SzkoJy imienia Adama Mi
ckiewicza". 

W teatrze „Rozmaitości", gdizie po 
d~uższej prz·erwie odbyto się p1ierwsze 
prze<lstawienie ·na rzecz głodnych, artyści 
poprzedzili przedstawienie ap.oteo'zą, zło
żywszy u stóp popiersia: Mickiewicz.a wie
niec z napisem „Adamowi Mickiewiczowi 
w hoJdzie artyści dramatu polskiego". 

W kościele katedralnym św. Jainai, od;
bylo się solenne n.abożeflstwJo żałobne dla 
uczczenia 50-tej rocznicy śmierci 1naszego 
wieszcza narod01wego, Adama Mickiewi
cza. 

Na1 środku naw.y ustawiono symboli
croy katafalk ponso'wy z trumną, otoczOII1ą 
m/nóstwem świateł, palm i zieleni. U stóp 
z.aś katafalku z.łożono wspaniały wieniec. 
Swiątynia obyta przepelniona przedstawi
cielami literatury, praisy, sztuki, młodzieżą 
szkolną i mnóstwem poboiżlnych, którzy w 
skupiemiu wysluchaH Mszy św. 

Na chórze Lutnia wykonała pienia ża.
~obne, a pod koniec nciJbożeństwa orkiestra 
filhar\rnotllii odegrała majestatyczny marsz 
pogrzebowy Chopina. 

Cie15zyn. Rada szkolp1a krajo.wa śląz
ka uchwalila na posie,die.niu w dniu 23 li
:stdpada rb. ,znieść klasy rów1n1olegfe pol
skie w seminaryum nawczycielskiem mę
skJiem cieszyńskiem i utw1orzyć samooziel
/l1e sennimaryum •nauczycielskie .męskie pol
skie w Ustroniu. 

Pola.cy protestują przeciw temu enen
gicznie}, g<lyż Ustwnie jest malą mieściną 
w okolicyi gór~kiej~ a więc nader nieko
rzystna dla takiej uczeltii. 

Na ręce prezes.a wiedeńskiego Kola 
polskiego: 1na<l-szedl ca:ly szereg listów za
równo z Oalicyi Jaik i ze Slązka z wezwa
·nianni, aby Kolo polskie nie zezW10lilo na 
przeniesienie seminaryum z Cieszyma do 
Ustrio1nia. Wielkie wraże111ie mia~ wy
wrzeć list w tej sprawie, podpisany przez 
duchowieństwo ze Slązka. 

Warszawa. W .calym zabo'rze rosyj
skim 50-lecie śmierci Adama Mickiewicza 
obchodzono b~rdzo uroczyście. 

,,Kur. Lit." z d. 26 listopada podaje, 1.e 
w czasie nabożeństwa żałobnego wszyst·· 
kie sklepy w Wimie byly zamkiniętc, ai wy
chowań-cy szkót byli zwolnieni od zai~ć . 

Z Cherso1rna <lio reda>kcyi tego pisma 
nadeszła następująca <lepcsza: „Litwini i 
Pol:aicyt zaginani .I-0sem nai iobczyznę, czczą 
nabożeństwem paimięć Mickiewicza, l'l!czą 
się z rodakami i ślą im bnatnie pozdrowic
inie". 

W Kow,nie uczczenie pamięci Adama 
Mickiewicza rozpoczęlo' się uroczlystem 
nabożeństwem, które odprawil w katedrze 
miejsc{){Wej JE. ks. biskup dyecezyi żmudz 
kij. Na·stępnie odbyl się wieczór Iiteraic'ki 
którego program sktada11t się z utworów 
makomitgo wieszcza. 

·W Kaliszu w ucz,czeniu pamięci Mickie 
wicz.a·, v„nzięli udzial taikże żydzi przez od
praw ienie naboże1Istwa żal-obnego' t. zw. 
,

1
El mole Rachmien". 

Warszawa. Z pow odu zniesicinia• sta
nu wojenin eg·o' pewien rohotnik zwrócH się 
ze słowami rado1ści dla odwachu '\\~ojsk:Joi
weg-0. Sołdat dal ognia i położył robotni
ka na miejscu trupem. 

W Lodzi zastrzelcino 2 robotników. -
Czy1nownictwo w Polsce w dalszym wię; 
ciągu na rówJ11i z hakatystami stara się 
prowok01wać Polaków. 

z Mazur. Pan Leo!n P0m:1:rski z Ry- też dość dlugo, aż wreszcie z nast.ani ~m Poseł Skarżyński a drożyzna mięsa. 
. ~waiłdu kupił w czwartek ma:.itek Zak.rze:- Ztimy otr'z1ymal od prezesa.i rejenicyi GJX>l -

1 
• Niemieckie biuro telegrai.icz.ne Uoma-

:wo (Or. Sackrau) z f-01\\ arkiem Sandob w. skiej ·odpowiedź odm1o•wną. Co ma teraz ! cząc się, że posła dra Skarżyńskiego zr()
uowiecie niborskim (w Prusach \\'s:;hod- ów g-ospodarz począć, gdy caly ał, I zumieć nie było można, nadalo mowie P0 • 

·~ 1 ich), l{)lbszaru 3D50 mórg 7Ja ·ló3,000 marek ·v_rzeznaczqny na .budowę leży ! nisL::zv I sła p: ::i lskiego w sprawie drożyzny mięsa 
o d niemca, kapitana Mertan5a. Nowemu się p-0d goi!em niebem, gdy tam :z i -r:in wręcz przeciwny rzeczyiwista.ści charnk-
u abywcy s zczęś1: Br,żc. 1 już teraz dorn mógł być rp<l dach:;m. ?wa l ter. 

Poset SkatiYJ1ski ·~"-"YSt~ptf przeet,.. 
rządowi i rnówil mnieJwięceJ, co nasillJ. 
ie: 

Nie wierzymy w ro, &by d~ 
mięsa byla objawem przemijającym. N.\. 
nowicie nasi góm1cy na O. Sląz:ku ~u. 
wa'h\ tern więcej wysokie ~eny mięSłj, Rt
nieważ tuż za g-ranicą mogliby je kupić~
Ieko taniej„ My pojmujemy moraJność tak 
że wlaśmie ubogiej ludności 111ie należy <t~ 
ciążać. To Jest nasza, polska mo.r~ i 
nasza kultura wobec narzu00111ej nam i'Wa. 
sz.ej kultury i wa~j mana:lności, ktxlra 
pod:wla<lnemu przyipomina. na> każdym kro 
ku, że jest zależnym we wsizystkiiem <lf 
pana. Nasza kultura jest zarazem og61Uo. 
lądZłką kulturą. Dla tego masze strlO\tl)j. 
ctwo gotowe jest poprzeć nadzwycZtt/jne 
środki w celu usunięcia drnżyz.nyi mi~sa 
(Brnwd u Polaików). 

Wiedeńskie l(oło polskie a sprawa za•it. 
rzonego wysłania wojsk pruskich do l'@t. 

ski pod MoskaMm. 
Na ostJatniern IJD5ie·1'~c1~iu Kota p<ilsk1e 

gio. posel Danielak zapytal si r~ pr~zesa Ko. 
la polskiego hr. Dlt1?dt:szy2kkg·}, czy '\'ie, 
iż w Oalicyi zmq~·i;z~:man•c woj:-;'.: ) i. ety 
pr~wdziwe są Dl.:J.'lt"!S:".'i n pog-0~0,viu \<. Ojen 
l1em Prus na gra'.1 ' ;y pvl~:dei. Da!e.i za11y 
tuje mówca, ;zy i u1i ~j r; t1h.l3d \\ '{lJ~ko'i y 
pomiędlzy państ-.v·~m niem1e:·kit·m a Au. 
stryą, wecUug k~·>rego w rdzie wybudau 
P.Owstania w Pob ;e, wo.Iska r:;~·1·11 '. ('-~ie 
mają zająć 1(011.rt· !',t'l\\. l<.ę, i :.:zy p.ole~ <.i~ 
na prawdzie ośw d„!..:;:t'.lla J~:i~i al _gubf r. 
ootora warszawskiego SkaUona o rzekl()
mem wkroczeniu V1)1·s:~ 9q•slu211 iakv fa'~· 
cie grożącym .:.i~z:>'J; ::,;·11 ·.). \Vccil11h PV· 
tającego', Kolo 10ls'<;~ powm1~0· ,„ :ccłzit:(, 
jakie są plany pań~+ ·,v przymierzo11ych. 
aby zająć odpowieduie stan· wisko W'1bec 
trójprzymierza. i - k zyJ. 
że na razie wyjaśnień udlieli: nic może, a
toli matychmiast pójdzie i' ·~ w iadomuśd uo 
hr. Ooluchowskiegd i pyt.1rąr:emu odp0wle 
wyczerpująco. 

Rozwiązany sejm. 
Sejm krajowy 'księstewika Schwarz. 

burg RudioJ.stadt został rozwiąizany, PfOtnie
waż nie chciał się zgodzić na p()dwyższe, 
nie listy cywilnej panującego księcia 

Żądania telegrafistów w Rosyi . 

Kon gres urzędników pocztowyich i t~ 
legr.aficznych w Moskwie, w którym ucze. 
stnic:.zyloi około 200 delegatów sfor:mu
lowtą.l następujące iw:amnki 

1. Uznanie rosyjskiego zwią1Jlrn u·r't4· 
diników poczrowych i telegrafiez1nych; 

2. Zl-Oienie z urzędu ministrai spraw 
wewtnętrznych Durnowo; 

3. Natychmiastowe wypuszczenie 1a 
wolność are:sztow:an.ych delegatów; 

4. Natychmiastoywe dopuszcz.einie <i<> 
urz ędlotw.ain i a ws z.ys tk i chi iwydalQ1I11y1Ch u· 
rzędniików. 

Parlament nł.emiecki 
na posiedz·e.niu so'botiniem nie obradowa1 
już .nad sprawą droiżyziny mięsia, lecz roz
począl rozprawy nad etatem dodatkowym 

.dJoanagającym się środków na budowę dro· 
gi że1a7.tnej w Afryce od zatoki Lilderitz'.' 
dQ Kurbub. 

Br-0jekt, który uzasa<lll1ial nowy dy
rektor tkolni.aJny książę ttohe\n!Ohe Langen
burg, prze.kaZi3.n.o k.omisyi bud2etorwej. 

Poseł Richter złożył mandat poselski do 
sejmu. 

Złorony od dluższegd cza.su chorob~ 
.znany wiol.namyślny po:seł Richter p0wr6· 
cil dlo ·zidrowia, lecz złożył ma(ndat do sel· 
mu pruskiego z obowodu ttagen, zatrz:y
mując mandat do parlamentu. 

Bunt wojska w Rosyi. 
AresztoWiano przeszlo 200 ż.Dlnierzy i 

podo'ficerów przyb()cznej gwaroyi cara.. 
Prasę obiegają pogłoski, że jeden z 

wielkich książąt strzelil do cara i zramif 
go w rękę. Z in1nych źródel d0inoszą znów 
że zamach na cara wyiktonalo 2 w. książąt. 

Urzędowo przeczą wiadiomo'ściom o 
zaJmachu. 
'*·i-· . - &_ 2 . - i -~ -

Z ró i nvd• słro tt. 
Frillendorf. Kopa1nia ,,ttubert" świct· 

towała: z po1wdu braku wagonów do prze.
wim:u węgli. . 

. Walkum. Niedaleko portu fabrykt 
„Out~hoffnung.shiitte" Zlderzyl się paro· 
wiec „William" z wielką łodzią. Dwie <J· 
soby znalazły śmierć . 

Oberhausen. Katolicka rektorac~a 
gmina św. Jana. ma zostać z dniem 1 kW'le
t.nia 1906 r. o<ltącwną od parafii Serca Pai~.: 
na Jezusa i wyniesiona do rzędu par 1l 
samooz.ielinych. 



W Gełscnkirchen-Błsmarck l}rzy ścf
. !.Jej&wch wyborach do d07)0ru kośdelnegu 
11'(cl polski kandydat \l11llieiszością 19 ilo.. 
~„. 

Bottrop. Ks. kapelain M-Ollers został 
~wainy rektorem nowe"° 1Jrościola w 
Jlrctt. 
.._kircłte•. Ks. rektor Weskamp w
sttł mianl()lWainy prdbos-zczem \V! l(atern
»ef(. 

W Oiinnlgfełd. W 1t10-cy napadlo 4 za
aask.owanych mężczyzn dom gospoda:rza 
Reika, którego ogluszyli a następnie 
2 wystr'ialanni .z rewolweru poz.bawili 
;ycia. Syina Reik'a skrępow~o po.wroza
•i, u<lffil'Qi mu sję jedn.aik uwolnić i pobieidz 
10 pomoc,, którn jednak przybyła już po 
~onanem rnoroerstw1ie. Prokuratorya 
1ray;byla na miejsce zibmdJni. 

Rozmaitości. 
Słowacy. Dr. L. Niederle w yd;::! w 

}łei1zcie narodową mapę Slowacyi. Wyni
'U ·z niej, że na· 2.019.641 Slow.alków na 
W~rzech 1.749.415 Sl'io1wak!)W :rnmieszku
j e w, zwartej masie 16 ko nuta 1 _:)\\r pótno~

·~zadhod!nich na Węgrzech . W d1ziesię,
citt z nich sta1n0;wią więks.loś·.:. rn.eszkaf1-
c6w, a.i w 6-iciu iooych pcf1\ arnc mniejszo
ści. Slowa:cy teidy sied':tą 11a przestrzeni, 
56,265 kil-01metrów kw. tj. 111 przestrzC;ni ró 
w:na.Jącej się W. l(s. Poznański.emn i Pru~ 
.-som Zachodnim. NaiJczvs':szc ke:rnitaty 
sbwackie są: 1) orawski.i 9'J proc., 2) trein 
czyński 92.8 proc.„ 3) liptowski 92,5 lH<IJt·., 
~)zwoleński 89,4 proc., 5) ti.:r::za1lski 73,u 
pr.oc., 6) .nitrzański 73,1 ~H•).:., 7) szeryski 
66,1 proc., 8) spiski 58,2 proc., 9) tekowski 
57,5 pnoc., HJ) preszburski :s 1, l proc. Inne 
.sześć komitatów: ge:merski, honcki, ze'Il· 
„pfiński , niżhorski, 1nowo,h radzki i aiba:Ui
twińs:ki liczą Po 40 proc~cnt Słowaków. 
Lnctność ta jest M wyZJna.J?.i'.l i."!Wangielickic 
:gio (430.162), w przeważnej ~.-zęści ~ są 
rzymsk()l-jkatolicy, należąc;y Jo1 dyecezyi 
kos~yckiej , ds.trzyhomskii;~i, spiskiej i rti--
.trzańskiej. Na stolicach bi.;;kupi.:h atoli sie 
dzą sami maid!ja:rzy. W sl.!·rijnarya.:h du
chiwrny.ch w Spiżu i w Koszyoach 1 auka 
odbywa się w języku laciński1r1 i madziar
:ski1n. Sród duchowi=f1s1'va ewangieJkkie 
-go przeważają Czesi. Pr~e;~lad .Bihlii, nzy 
wiainej w ·z1biorach ewangi~~i.:-kicl • 1 kancy~
naly i śpiew1nik są czeski-:!. Nanki <1dty. 
wają się po madziarsku i sl0iwa,;ku. 

Nowe lampy. Wobec coraz. SiZerszego 
.stosowania elektrycznino-ści do ioświetliania 
bMy po.stęp w tym kiemnku wzbudza la
:two zro'zumiale z.ai·nteresowamie. Swież::> 
·mbi-0no próby z laimpkattni elektry;cznmi 
w który.eh zamia'St wlókma węgliweg<J, są 
stosowane mało rozpowszechnione metale 
Qsm i tantal. .Swiatfo, tych lalmp jest silne 
i - co w.aiżniejsza -- biafe, przez co naj
bardziej jest zbliżone dQ św~atla. 'ctzienne
·ro„ Przy porównaniu dwóch lampek: ·O
becnie używ1anej z wlókineim węglowym i 1 

nowej z taintalem, okazało się, ie PiZY je
dnak:()t\Vej sHe świa:tla nowo latmpa daje hO 
Proc. onczędJnio,ści prądu elektryr.1ncgc. 

C ;n::t :wwy,~h lampek jest jeszsze. wyi 
szą od z\\, yk ly eh lampek fa rowy ~ h z a h~m 

_i instalacya je„t znacznie drożs.::.a . 
Wysychania wód. Bad!ainia1 geologi

czne, z:arównio jak i spo:strz.eż.emia; wielu P·o 
<łr?żników wykazują, że wody \na całej po 
Wierzchni ziemi wysychają i że z niektó
rych znanych do niedaw!na ·zbi/Oirników wio 

dy nie pnwstafo •atni śladu. PodiOlbne spo
strzeżenia zrobiono we wsz.ystkich ·częś
ciach światai. Szczególniej w Azyi od kil
~ stuleci wody: wysyicha.ją, ai pustyinie z;ja 
W.Ja.ją się w tyich miejscadh, gdlzie dawnief 
by.la kultura. W TurkiestaJnie wschodnim 
Przed dW10rm~ tysiącami lat klimat był od
POWiedni dla: IQ1Siedlajnia się ludzi, cze:go do 
~em są ruino/ mi<l'st i klasztorów. Obe
c~ie życie iest tam ndemożliwe. Zagłębie
nie Lob-1nor, które było Il\iegidyś zadęte 
Przez wie.hkie jezi,oro, -0~becnie zawieira_ za
ledwie ślaid'y wody. Pustyinia Gobi jest 
~nem olbrz,ytm:iego niegdyś istnie•jącego mo 
rz:a, s~niego. J ezi·oro Aralskie d Kaspijskie 
są. P<>zostatościaJmi wielkiego morza,. W ! 
zach()ldniej <;z,ęści Syberyi jezi{)ra z1nacznie l 
~lllniejszyły się w p·orówmainiu z tym, co 
Ylo W XVUI stuleciu. 

Io W~sycharnie wód jest wy(nfik~em epoki 
Uow.eJ P'OPrzedz.ającej 1naszą epokę. Znia

c~a część Europy i Azyi bylia pJnwJ.eczio
~ grubą warstwą lodu, następ111ie skut
kiem top1nitinia, <Olbrzymie masy wodf ście 
Q. afy ku oołudinio'Wi tworząc bfota 1 tun
ury, Obeanie \VIOt(l~ finlamdyi twoirzą ję.
lll~e Wielkde jezioro, ~siane Iic~n:mi wysp_~ 
ie'. To sa.ma da.je. się ziauwazYć w Azy1. 
· Ztora Syiberyi Azyi śt'!Dtd'kiowei, Tybetu 
I \\" . ] . ' , to 

Wte, u Lnny.ch miejscmv1ościach - są 

szczątki olbrzymich jezior. obecnie iuz nie 
istniejących. 

W Ameryce z:najduje się wiefkie jezid 
ro słone;, które zanika stopniowo. Badacze 
twierdzą, że nie uptynie pór Wlieku, ai z ie
ziiora nie PoZIOstanie śladu. Od roku 1886 
do obeooy-ch czasów poziom tego jeziora 
obniżył sie d 3 i pól metra, a roczny spa
dek wynosi 30 celntymetrów. Goolo.gicmq 
obserwacye wykazały, że pozilOITT(._ruorza 
byl niegdyś o 180 metrów1 wyższy:, nli.ż o-
1becnie. 

Ostatnie wiadomości. 
D re z n o. Odbyło się tutaj w nie-

dzielę 7 zebrań socyalistycznych, na któ
rych protestowano przeciw ustawie wy
borczej do sejmu. Następnie urządzono 
pochód, w którym brało udział przeszło 15 
tys. osób. Demonstranci udali się przed 
pałac królewski, gdzie ich policya z bro
nią w ręce rozproszyła; kilka osób odnio
sło rany. Pr7..eciw demonstrantom wyisła
no całą oolicyę; odwachy wojskowe stały 
pod bronią. 

C h em n i t z. Odbyły się tutaj ró
wnież zebrania i pochód, w którym brało 
udział kilka tysięcy osób. Przed ratuszem 
policyia rozpędziła demoostrantów i are
sztowała 6 osób. 

I( o p e n h a g a. Połączenie telegra
ficzne z Rosyą jest przerwane. 

B e r I i n. Nowa ustawa szkolna, któ
rą rząd przedłoży se·jmowi pruskłemuj 
przewiduje także podwyższenie pensyi dla 
nauczycieli. 

l(ijew. Część tuteiszej załogi zbunto
wała się. 200 poddało się; w walce woj
ska ze zbuntowanymi pr-nfoslo 70 osób 
śmierć, rannych jest 300. 

K o n s t a n t y n o p o I. Włochy do
tąd biorą udział w akcyi mocarstw przeciw 
Turcy i. 

w es nły kącik. 
W rozmowie. 

Pannai: Ody ostatnią raizą byłam w 
góraich, we wielkiem niebezpiecwństw1ie, 
o wl·o·s tylkoi uszla:m śmierci... 

Kawaler: To jest wszystko jeszcze 
nic! Ja bylem w gorszem niebezpieczeń
stwie, o włos tylko uszedłem zaczadzenia 
się i ·ożenku ... 

fraszka • 
Ludzie ba1rdzo ludzkie serca ceruiąc, 
Mówią, że kluczem dtQI serca jest pieniądz; 
Widocznie twie•rdzą tak z pobudek chy-

trych, 
Gdyż to nie klucz jest - lecz rroprostu wy

trych. 

1~~ abo teńsfwo polskie. 
Eiekel. Sporwiedź św. od czwartku 

7 grudnkai rano. - Ka'z:ania w piątek !01 Yz 12 
i o godz. 4. 

Weitmar. SPowiedź św. '°d iezwartku 
7 grudn~ai p.o pot - Kazalnia w. piątek o 
godz. 11 i...o Yz 4. 

Bulmke. Spo·wiedź św. od sooot:y 9 
grtldniai po pot - Kazania w1 niedzielę o 
1godz. 7ś 11 i o 04. 

Hattingen. Spowiedź św. oo S-011J.dtY1 9 
griud}niai po pof. Kazania o g!Odz .. 11 i o 04. 

--Towarzystw o św. Józefa w Witten 
donio1si czfon1Irom, iż Zttnarla 01pai:rzona śś. 
Sakramentami, po ciężkiej ·chorobie, żioina 
m:aszego dlU'goletniego1 czfonka 

śp. MICHALINA WEBER 
w 48 roku życia. 

Fogrzeb odbędzie się w ś~dę o godz. 
.04 po pot z domu przy ul. Rosenstr. nr. 
13. O liczny udzial członków w po.grze-
bie pro'si Zarząd. 

Czlonlrowie Z'echcą się sta:wić z: ozM1
• 

ką towarzystwa. 

Towarz. św. Stanisława I(. w Suderwib 
uwiadamia swych czfonków, iż przyszł~ 
zebranie odbędzie się 8 grudnia w uroczy
stość Niep. Pocz. Najśw. Maryi Panny po 
pot o godz. 4. Uprasza się o licznY. udział 
w zebraniu. Goście mile widziani. 
)1( St. Smiejkowski, przew. 

Suderwlch. 
W przyszlą niedzielę 10 grudnia JX> 

po'łudlniu o godz. 3 przybędzie polski SIJQ

wiednik i będzie sposobność do św. spo
wiedzi, w niedzielę po pot i w ponied.zfa
lek do południa - - W Poniedziaitek 11 bm. 
Adoracya Najśw. Sakr. w tutejszym ko
ściele. St. Smiejkowski. (3) 

Tow. św. Antoniego w Essen-West 
(Prohnhausen). 

Niniejszem daje się czfonkom d-0 wia
domdści, iż w niedzielę 10 grudnia o<ibę.
dzie się wielkie zebrainie o godz. 3 po p-0l. 
na sali p, Overaita. Upras1Ja się cztonków 
io punktua)ne 1i liczne przy.bycie, paniewaZ 
maimy bardzo wa~ne spraiwy .eto z.alatwie-
111ia. Goście mile widziani. (1) 

Zarząd. 

Baczność Rodacy w parafii Mengede ! 
D!nia 4 grudnia będzie gl01sowanie do 

dozoru kościel,nego od gddz. 10 przed poi. 
do 12. po p-ol. od godz. 3-6; tak samo 5 
grudnia będą wybory do repre:zen.ta1cyi 
kościelnej. R-Ofda.1cy winni g:tos:oiwać, któ
rzy I rok mieszkają w pairafii Meingede i 
21 rok źycia ukończ;yli. Komitet. (1) 

Na „Dom Pdlskl" w Bochum 
zlożylf: 

B. Blaszak z Dorn.ap 1 mr., Owsiia
n1owsik~ 1 mr., I(. Pa1wfacziyk 7G fen., ra
z·em 2,70 mr. 

Bóg za1p.łiać ! O dalsze datki gorąclD 
prosimy. „ 

KOMITET BUDOWY „DOMU POL
SKIEGO" W BOCHUM. 

Z polecenia: W. Sosiński, 
Bochum, ul. Unter de.n Linden I. 18a. 

Wiece Zjed. zaw polskiego. 
w piątek dn. 8 grudn. (urocz.. Matki Bo

skiej) ,odbędą się: 
W Scbonnebeck prz.ed południem o glO'dz. 

l 17ś WJ lotk:alu1 p. Winkelhofern, przy ul. 
MitteJstr. 

W Sodingen_ po pol. o gQdz. 4 w łokalu p. 
EITTgels dawniej Borgman1n. 

W Hofstede po' polud'niu o godz. 4 w lo
kalu p. W a.lburga. 

Koofenmcya mężów zaufania oraz de-

legat6w z powiatów Witten i Dortrnaail• 
w liombrru::h i Barop odbed:zie sie 10 rirnl
dnia przed po.ludniem o godz. 11'6 w „ 
kalu p. Graienhof przy dworcu. Po poi. o 
godz. '4 odbędzie się na tej samej sali Win 
dla „ZiecbJ(}cz~ia za.w. pot". 

W niedzielę dnia l O grudnia: 
W Stoppenberg w niedzielę ®ia 10 rnr

dnia po pot o godz. 3 wi lokalu p. Braacł
hof. ul. Mittełstr. 

W Essen-West (Altendorl} o g. 11 przed 
p-o'. w lokalu p. Post, ul. Altendońerstr. 

Na Porządku dziennym: I. Jeszcz• 
tn()We prawo górnicze. 2) Wybory <lo gór
niczego sądu procederowego. ·3. Sprawo
z<lamie z nadzwyczajnego walnegd zebr~ 
nia. 3. Rozmaitości. Rodacy na teraź
niejszych wiecach bęc:la, bardzo ważne 
sprawy omawianie, które powinny każde
go interesować. Szczególnie nauka o są
dach procederowych i sprawozdanie z 
nadzwyiczajnego wainegd ze.brainia. Kai.
dy powiniein1 na wie;; podążyć, a~eby si, 
przekonać, co s.ię w orga:nizacyi dzieje. 

· Członków naszych upraszamy, ażeby n• 
powyższe wiece nietylko sami przybyli. 
ale także prz.ypriowadzili tych rodaków, 
którzy się znajdują w obcych związkach· 
lub w żadnym związku inie są. O liczny 
udział uprasza 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

~~~~~~~ 

Polskie biuro prawne, 
Feldstr. 12 Marxlóh, Feld-tr. J 2 

ft. Ślischka, 
spisuje skarg~, p >dania. rfkla.macye, 
obronę w spraw~ch kryminalny h, i 

udziela ir,forrnacyj w?z~lkich. (51) 

«ł~~~~«!«ł«ł~ -----

polecam najlepsze odl~źałe 

po.Iski•': 
Kościuszko, Poniatowski, Korfanty, Maryśka, Sokoły, Pflancery, Mexico, 

:rÓWQ też papłerotrt~F J\f:»tr~dAwe. 
Noblesy, Sokoły, rrrójki i Turcfory, oraz. tabak\' do za.Zywania. we 

wielkim wyborze. - Przesyłki od 20 mr. - f1·anko. 

Franciszek Krajewski w Wattenscheld, 
hurtowny interes i generalny zastępca flrm polskich. 

·~ I~s,cznfiść ! 

Spółka krawiec"' a 
ni. .Jenego 2ł. w Gelsenkircbeo Georgstr. 21'.l. 

Sza:n,Jwnym Rodu.kom z Gelsenkirchen i okolicy podajemy do wia
domości, iż otworzyHśmy 

. Ił praco ., mę br Jl 
podług najnowszej 

Ceny umiarkowąne? Usługa rzetelna! • '1IJ. 

Towarz. gimn. „Sokór' w KaternłJerg 
donosi swym członkom, iż w święto• Mat
ki Boskiej dnia 8 grudnia 01 g()d'Z. 4 po pot 
odb~dzie się roczne walne .zebr~ie. P~-1 
winnością kaiżdego d!ruha Jest, a.zeby .. się 
na takową staiwił, ponieważ są wa~e i ~ . 
sprawy •dlol obradi~anda, wiięc_ druhol\v1e, j 
którzy się intresUJą ~~rai~~ to~a1rzy-
stwai winni się jak 111a1Jhczme1 stawie: I łft 

O łaskawe poparcie naszego pr.zeclsiewzięcia upraszamy \vs.zystkich 
Rodaków. 

Jan leez1ński. Anzelm Glesiozyńskt 
Sylwester Prąszczak. 

• 
Wydział.. 

Uwaga Zarząd i r~wiz~rowie kasy 1· • 

wi11Illi się g.oozinę prędz~J: to iest °' godz. • 
3 na sali pos1edzeń stawi'~. . (Z) 

(113) 

:a - ~mm•••-• • .Il 



są, bezsprzecznie ze zględu na leżenie 

donos11~ najuprzl"!jmifj, iż otwo
rv.yłem w do:nm p. ;A.. ~łomy 

Baezno : ? 

Ka8t. -pi 
ir:anew yri Roaakom peletlim · mój ••,at• zae~atrzHy 

1 piekarnię I po Is kił• 
J! Polecam si~ łaskawym w~lędom ft Szanownych Rodaków. 

tł~~~~~• ~~ltW~~~~J!~}?~~~~!~~••, 1·· . 

t7t••ł, tabaki •• p łeal , sażyw•ała I n•na. 
Ubrania do kopalni, btzule, raeie, kt>ldry, •dery• :aa 

I K. Jankowiak, I Bruckhauaen. 
if ul. Albrechtstr 27, w domu A<la-

fł! (229) 

il 

- .S futu<;hy, pończochy, weł•• w rótaych k .len.eh i t. d. ~ 

-

rw Na llim~, ałt! si~ dzieci n ie .za.lfłęfaił;r, trzelta ku.pić dla uiea ei•płe traewild, li 
- ·~ a te .,,., wielkim wyłorze maa :u a.klauifJ i pe •i1deh ceucll aprze1bj9. 

• „ t jako !"'Mi p•Ie .... '. od~;,,.,~~:!!.~ r~ee.y, j•k '" ł'~jki,. 
· · 1Jl wielki• I •eł:e laaeuuld ••• pa• I pt~••, ari"" aea1ki, tlla • 

jz'iect. lal~i., aa•a~ki WtftH•aae, płłk.ł do ll'•ftb, iue KHzy tnie, 
,aaiewae i wt wiel•1m. wyMrze, · = W- li• Allwe1d 1llfl -

- . P•l•caa czr•t.;r a"i•.ir elej llłe•eaa1. · -

esencya kawy w puszkach. J I 
w paoz\&Oh dla kuch•l i dytku (lH) " I ' •1. Widumerstr. ! ). -

Usługa skora i rzetelna! Usl11'a skera i :rz•telu. ! 1· 
Nsjleps11a.doaiea.,r;kaka"'Y· TsWe • li lllfkllS"I IA.ST&OP, 

·--E.:~n:;;:~::;~:n;. ;~:~- •llRBRllll!R llRR• 
~···· .„, •• @ i~ 9 .:~~ ~ ........ _ _.,._,_._ • ,~, 'JF~~ · • Karttflc-p rki 
• Dem mebli . ~ ł w Watte.nHluehl I •łrnlley ł d•9r• i• jełceaia, · l~ 

f•atłw &,łł •• .ifftucn rr.-."' .„ : ;:;~~~~~~~~~~::~.- i 4 olej siemicn:r:1•c;::;;:~ dobr~ paltną ł 
• •ymt;'obwodaie u:~1zy1tliclt zi•Ill· • ~ 1„ i. 

•• „rt &.W., ...... „, "'' ul. J•-
11.n a"r-ntr.1Ka.r1-rUckn-
lńu -. e. (~) 

• ków~polskirh :r;ko~doał;~naj- • ~ 1'.ćlWę W"SZC!kie tOWa!.1 spożywcze, .,, 
• · • li L •o • ~;:;~~~~}~~'.~~~:~~~~~}~ „ oru do~re odleżałe r 

a z 

~ •bejui.no, j{'iO wielkie 19 
cygara, papierosy, tabakę do ZUJWania ·ł-- 11 ~zlewcząt • kł d L.t• do żucia i nadzwyczaj do br'\ tab&k~ do płllenia, W ezy- ie Jaotel6w l 1M~srsnr • s a V me. I, stko w·, ... najlt>pS•ym wybors~. i p• jak najprzy~tępniej· ł t:~·i:J;~··~· mu 

• J . szych cenach. . ~ .„ ....... , .. 
Essen, i Rodacy pnsy nadchod.Pi~cych świe;tach par.ięt&jcie ł snkw• Kdł7 •wą-

• 
"I o haśle polskim: iffÓJ do swe'o i popierajcie własne •a' łu•• nt.łt i atu-

.A. ul- ~ Grihtn'Ku111 e a.r. ol i &ł. łl.:iił przedsiqbiors_iwa.. Z azacunkiem. (!Hl) ,. on• G.lerira•y 
T 'll •aap., atttcą~tlkiw 

•~M~•~••••• · · ~ FR.i NOWAK, Wattenseheid, ~;:::~~~2,80::~ _ a_ a•••• ttwlfl•1• Ah-

Zr gat ki kieszotlkowe regulatł!ry ~ Hochstr. 4:1. - Hochetr. •3. lld'• (U) 

t z t 

ratcnowskic ukulZJry. p•leclłt po najtan.,ch cuaeh .uro w1k:r~ lrrava.o·a nols""'a 
"an' (Ledern•dtoht) orldl "WNOltie wty- a ~ n ,., .Il 

~ Rąeracve -- kuły mw•i.ie. Dal~( p!>leeam &la ren.- . Jestem W' •tu:ia zadowolić ka- ~·ue*4 
_..,.. tów: kuferki. ue.0~1 i uclki. i.oklauie i proszę zarazem • lukawt Pl9U~ ..._. 

p1·ędl:o, dg \me i tuie. wedłu~ puepta11. _,.Fa1"4.Worliwa. 

H D a 1 i fi g h o· ff Franeiazek Drt'bij, "· Jar•••* 
• UW .A.GA: Prl}' JSl..kap&i• za 1 ar. ~C,,.rJlDODl" I ( ) 

z~.ał'Jlli•trrE. (106;) Złe:Wko O rd!łilre Hmiemalii iarao. a.. Ą • li' Borc15łr. ~. }1f' 

1 MARXLOH, 11lica Prnimrials-tl'. 21. ~--

'" • • „~ 

aill ! • 
.Deneazo w11zya tkiia uprzej ll4ie, ie 9.t

atar~u• ka.tiemu 11.a 1i:mt •o sk1ephr 

pJrlll 
-p9 ••i&rknn.wej tniej eeaie, 1'1;yż aiał6tm. „. 
•p•ee\acś,, wielk!l ilołił ~uu.k: zakupi' 1 

1·einn•1c1l atr••, 'ffit• jH~e• w e11411.ie, ł 
z kddya •'••ee• łHkarowa~, t;yJk" u. ł 
lłtó'ffk:f. .P'reH~ H&aOWl'lJl la reaaków 
• "P•pareie m•ca iattrt1u. 

Paweł Wuji.iak 
Ka•ltera, Schii.fer~tr. •. 

1Wa« jarzyn i w1zelkialt 
:A1ai1trł1a~w . 

~ „ •• 
111Dera 

magazyn trumien 
pelec& w rui• !llierci !!wtj b•1a.ł• l!a. 
•pakzHy 

Ulad. tn.uniell, 
k • r •a , ~ ie li n . y pohuertnej i t.d, 

•• eeaa•łi ll'!łtj ta-., ehe 

J. ~uller Haaborn, 
"' ul. Bteibrafr. 221, w JOłllii• lok.alt 

„'foa1aalle'.(· 

Kto n Jakóba Botbsehi da kupuje, 
przedewszystkiem nosi dobre rzeczy. 

osżczedza pienią.dze,: a 

Skład główny 11ajduje się w RUHRORT, ul. KOnigstr. 5. 
Filia.: w Brnckhansen, ul. Albrechtsfr. 31. 



'' "'· 229 Bochum, wtorek S·ao grudnia 1905. 

Panna do 1owarzstywa. , n~rożs~? iczegd mam cię żeinać, moia I 
Pow~ ICu.w.-qo de Mo•teple. _;_ Smutne mam przeczucia, zdaje mi 

C • t • 4 tl r • I a. I s~ę, że n.Je zobaczymy się Juiż więcej„. Ju.t 
(ł4) , _ aug~ więcej„. 

(Ciąg daiszy). Raul ppczuł zimno w se11Cu. 
. . . - Masz takie przeczucia i wyJaż-

P•m dc.~arennes. ~rozum1al~ z wyra- dżasz? _ rzekl głosem stłumionym z 
!»I k~-0:11111 syna,_ o ile obecnośc Raula w wzruszenia. Nie, nic. Nie odjedziesz! 
'11 dlwih 1est mu me na ręk~, a zmzumiala Sprzeciwiam się twemu odjazd()wi ! 
a. łatwiej, że samai dla.i tego je.dynie wry- Stanowcze słowa. pa.nar de ChaHins 
9ł1?: ' 11prz6d Gabryelę, aby 'być w. moż- wstrząsnęły młodą dzi.ew.czyną, obawiała 

, . · ro'zmówienia się sw10bodnie i bez się wybuchu. 
. ·:.i.<l:ków ze swym synem. - Mój przyjacielu ~ rzekła do niego 

A Z·atem należailo na kiJ.ka chooby mi- z żywością, - ma imię nieba ·zaklinam cię , 
1uł .ct.da:lić pana de Challins. na naszą milo'ść, błagam cię bądź rozsąd-

Ale pod jakim pozorem? nym ! ! Wiesz, jak jestem \~rażliwa· i ner-
P()lmyslowiość podała go 1natyc;hmiast. '\vowa„. Pod wrażeniem smutku, umysł 
- Moje kochane dzied© - rzekła do mój traci równowagę, prz.esadzam wszy·-

)\utła. - czy nie chciałbyś Oddać mi pe- stko, mQje przeczucia, moje obawy.„ póź-
,,...; przysługi? niej spokój powraca, rówrJowa.ga ustała się 

-- Jestem na t\, ej: rozkazy, moja się i wstydizę się chwili szaleństwa. 
ciric:o. - Czy tylko prawdę mówisz? 

- Nie mam tu już nikogo„. Postaraj - Przysięgam d, zresz,tą to zwąfpie-
•i ~i~ o powóz. nie, na które staram się ()d<lziaływać nie 

- W tej chwili. ma żadnego powodu„. Nasze ro'zstanie nie 
l ml·o<ly człowiek wystedl, aby wy- będzie zupełne, ponieważ będziesz często 

·znkać jakik()Jwiek wehikul. przyjeżdżał cho Bry-sur-Marne. 
- Byłam jak na rozpalonydh węglach - Często, ale zbyt rzadko dla: mej mi~ 

- rze:kla harono'\va, zwracając się cLo sy- ilości... Czy mogę pisywać do ciebie? 
ia. - Co masz mi do. powiedze\nia. - Nie, nie, nie pisuj, jakże mogłabym 

- Najprzód - odrzekł miody czlo- wyUómaceyć korespom<l'enicyę, byłabym 
w·iłk:, p-0dając pani de Garennes flakonik skompromito•waną. · 
- weź to, mo1a matko. . Krótką tę rozmowę dwojga młodych 

&roncwa spojrzała na etykietę flasz- ludzi przerwał powrót filipa i baronowej. 
ki i rzekła: Godzina odjazdu wy1bila. 

- Wszakże to nie bellado'na„. Raul uśdskal ciotkę, zamienił ostatnie 
- Nic„. mie moglem jej dostać„. Jest- spojrzenie z. Gabryelą i udał się za filipem 

tt digitalina„. 'który rzeki mu: · 
Gy; <:J~~w„' na trucizna, znam sposób - Ch0dźmy przedewszystkiem na 

jej wiżycia„. Dawano imu ją jako lekarstwo, śniadanie, mój kuzynie„. Późmiej zajmie-
a !:.. karz nakazy'wal ważyć dozy z nie- my się interesami. 
~Ączonemi ostrożnościami. Sześć kro- Po !z~edzeniu po:śpiesznie czegośkol-
µ~i mo'żc zabić. wek w re:stauracyi w pobliżu d\V-orca, pa-

- Trzeba zachować tak sibną dlQzę na nowie de Oarennes i de Chamns wsiedli 
za.danie ostatniego ciosu. Ponieważ znasz do doróżki i kazali się zawieść d)oi biura 
małko sposób używania tej substancyi, ob~ przedsiębiorstwa Pogrzebowego. 
idaie'nia moj~ są zbyteczne. Dzialaj z roz- filip zad'al kilka pytań woźnky Satur-
t~-ł'ścią. ninowi, którego odpowiedzi były krótkie 

- Czy wiesz, że częściowy paraliż i kateigo'rY•czne. 
tn()ie nastąpić bard:zo. pi·ędko. - Odpowiedzi tego czfowieka nic 1nas 

- J eżeli tak siG st.anie, skorzystamy nie nauczyły! - rzeki adwokat z miną 
i teg·o, aby raz jeszc: e sprobować przeła·- .zniedhęoo·ną. 
••ia up.a.ru Gabrycli. - Czegożeś się spodziewał? - zapy-

- O .czemże myślisz? tał Raul. 
- P owiem ci matko późniei„. Jak na - Sam niewiem c-zeg(), czegośkolwiek 

tera.c trzeba jak najprędzej zacząć dz.ia1łać. -0dkrycia nie21nanej jakiejś dotychczas oko~ . 
Uderzenie dzwonka <lalo się słyszeć. liczno·ści, nieznaczącej, ale którabYI wpro-
-·- Otóż R.aul powraca - rzekł Filip. wacLzi?a nrnie na ślad.„ · Siad ten muszę 
Poszedł otworzyć drzwi, pÓ~czas gdy; IZ:nal eść 1 zinajdę; potrzeba: tego koniecznie 

•a:ron'll•Wa chmv.ala śpiesznie do kieszeni dla twego zbawienia i zadownlcnia mojej 
:'IM<il1i fl31szeczkę digitaliny. milości własnej!! Zastanówmy się, ko-

- .Powóz tC>czekuie na ciebie, mo)a chany kuzynie„. Trumna została: p()dsta~ 
dotko - rzekł pan cl.e Challins. . . wio111ą w zamian za tę, która zawierala cia1:-

- Dziękuję ci, moje dziecko, jestem to naszego wuja„. Zkąd wzięto tę trumnę? 

IOio\~:a, ft'.6tmy. - U stolarza zapewne - ·oorziekł pai~ 
Drzwi a~rtnimentu zostały zamknię- de Challins. 

le .. Pani de .tarenncs zeszła w t()warzy- __ Nie wierz temu . nie zaITnwiai się 
~w~e Pili_pa J ·~au~a, wsied~i wszyscy „da tmmny tak jak stół, lub 

0

bufet dl:)· jadalnego 
"" 0. zu, 1 P~ali na kolei. . po.k{)ju„. Wzięli jtl ztąd zapev•.r1ne„. Prze-

.Na d' 'mtił (la.brycla oczekiwała przY- ·lw najmy się 0 te:m. 
tJ·c1a barionc\\'ei . . . . 

T , t d. . ' d · t k b la IBezczclnai zuch'\valo ść F1llpa moze się 
:" arz mto ei ziewcz~ny a Y · w"tr.daf\vać nier'>rawdopod-o:hn~ . B'tr.JaJ je-

blada 1 C7·o'n. tak n.ochmt1rn" ze Raul uczul J ' • . ·~ J boJe · ' 1
" • ~, • • ... , .djnakze ca1lk1ern n:-1tural11ą. 

sn.e bardzo .w razeme. . Wic<l.ząc. i e Julian Vemdame działa' 
~1c_dt1 e dz1cw.czę rzucił~ na sw.e~o JJ<Od przebraniem zd.awal się pewnym że 

ltrinac1ela spojrzenie pelne mewypO\vte- ' ' ttz· · · żad1ne wyniknąć nie może 1niebezpieczeń-
ianego smutku.. . stwo -dla njieg1J1 z przcprnwadzenia tego 

Pan de. Challms 7'.adrzal-. . . śldztwai. 
- ·Wez dla nas bilety, F1hp1e - rze:kla 

'? ~Yna pani de Oarenncs, - ja: pójdę do 
bib-h~Mki dwo rca kupć parę książek i kil
h dzienników. 

Gabrycla i Raul wstali sami. 
. 'Wkehrabia zapytał z żywością po 

•tciu: _ 
. - Dmga moja, co się stało? oo ci 

Cl •~t? I 

- Oba:wiam się ea, , 
·wyszeptało dziew-

-Obawiasz się, czego? 
-- Rozstanie się nasze przeraża mnie. 
- Czas jeszcze nie jechać. 
- Jakim sp()sO:bem? 
-- Przyjmij to, oo ci proponowale1111. 

~- . -.To nic podobna„. Nie mogę. d{)p~-1 
.~ naJdmbniejsz~. pl.a:mki... p<Jdeirz.en1c 
tu ćby nieslusz:n•W•il·oby mnie.„ Rau~ 
' Pożegnaj sii; ze :mną.„ , 

filit> p<}stęp()wal t~ż s'.lmą drogą, co 
·dloktór Gilbert i zglosi1 się do biura., ahy 
się d-otwriedzieć, czy w dniu 27 lub 28 lipca 
wydano drugą trumnę dęboką, wybitą· o
lowiemi oprócz zakupionej <Ila hrabieglOt de 
Vadans. 

_:. Policya przychodzita już do nas z 
podohn~m zapyta.niem - odrzC'kł urzę
dnik. - odpowiemy p1nom tak s.aimo, jak 
i po.Jicyi: ,.mtajcie się painowie d!'.l• fabryki 
na ulicy Chemin1-Vert". 

RauI dziwił się nJeslychanie i zaichwy-
caJ go spryt Filipa. . 

_ Nai ulicy ChemniJVert sccra. jaka 
mialai miejsce z doktorem Gilbertem, po
w'tórzyfrł się. 

Dając ctow11J<ly dziwnie zimnej krwi, 
barch de GMeiim·es nie mnttej głęboko był 

_ Jeteli Julian me zmienił dobrze po- I 
wierzchowoo'ści - m6"1ł oo siebie - aby 
skierować ciekawych na ślad ·faint~ty
czny, maJd~ sie w niemalem niebezpie
stwJe. 

Dodał głośno: 
- Otóż to właśnie może dać nam w 

r~ę \nową broń do walczenia Zi oskarże
niem, mój kochany kuzyinie, ponieważ wi
docZlnie ten chłop o czerwonych włosach, 
który przyszoedł nabyć truminę, nie mo7e 
mieć z 1nimi nic wspólnego. Tera'7 
staje 1nam tyJkai udać się <l·o P-0nt::• 

Była: już szósta: wkcz.orem, ki~dy 
dwaj kuzyni Zi:3;tatwili się z tern wsz;y
stkiem, zjedli rnzem O!biad, i pożegnaJi się, 
przyrz:ekając spitkać się na·zajutrz rano. 

fi!Jp p:oiwródwszy na ulicę Assas, zdał 
sprawę Julianowi, ze wszystkiego co robił 
w ciągu dnia i wytlómaczyl mu powody. 

Lokai slucill.at swego pan.a z widocz
nym podziwem. 

Po ukończ~niu opowiada11ia. li'.l:Wołał, 
uderzając w dłonie: 

- - Do Hcha. pan baron jest osłupiająco 
silny! JaiSrtem jest jak słońce, że teraz ża
dna podejrzenie dotknąć go nie mo'Że ! 

- Wierzę w stary aiksyomat laciński: 
„Audaces fortuna juvat!" i nie ze}d'ę z tej 
drogi aż do końca„. inajpewniejsZy to spo
sób„. 

-- Czy pan bar.on ma zamiar ·wziąć 
mnie z sobą do oberży w Pontainme? 

- Natur.alrnie, jeżeli zajdzie tego po
trzeoo. 

Vendame skrzywił się. 
~ Wydaje ml się to diablo niebezpic

c21ncm - rzeki. - Ale iść będę ślad w ślad 
za panem baronem, g·dzie pain baron pój
dzie, tam i j.a pójdę. 

- I dobrne: na tern wyjdziesz. Czy 
przygotowałeś. wsz.ystko do naszej PQ'd.ró
ży do M:ortf.ontaine? 

- Wsziystko panie banmie. 
- Jutro ramo obudź mnie 01 wschodzie 

sl·ońca. Musimy wyjechaić po'ciqgiem o 
·dziewiątej z dworca Północnego. 

- Pan baron może być spok{)j:ny. 

XX VII. 
Filip„ zainim polożyl si~ do łóżka, zapi 

sał wszystko, co' tylko z:robili z Raulem w 
ciągu dnia, op·isal ze szczcgótaimi zwiedze
nie wszystkich miejsc. Potem zamierzał 
zabrać <lio Morfontaine, nareszcie polożyl 
się i zasnął snem głębokim. Dowód czy
stego sumienia! 

J..ak inż powiedzieliśmy, po<lejrzenia 
R.aula \Vz·ględcm jego kuzyina, podejrzenia 
wywołane słowami doktora Gilberta„ toz.
proszyly .się w zupełności <id chwili w któ 
rej filip podjął się jego obrony i zaczął re 
dagować ów usprawiedliwiający mcmo
ryal, który miał nie:wątpliwic spowodować 
jego uniewinnienie. 

Kroki poczyt,niD!ne przez filipa w ciągu 
dni.a mogly tylko wpłynąć na zwiększenie 
zaufania wice--hrabiego· de Ohallins. 

- Jestem ()fiarą nikczemnego wroga, 
ukrywającego ·się w cieniu! ~ mówil Jo 

· siebie. --- Pomimo wszelkich wysilef1 urny„ 
siu mfo kstcrn w stanie odgadnąć, kto jest 

·ten ·wróg, lecz dzięki z.ręczno'ści Filipa od
kryję go nic·zaW1odnie. Z tej stmny wszy
stko idzie jak nie można lepiej. 

Na nieszczęście rad()ŚĆ mlGdego czło
wieka, spodowana bliską ·nadzieją rehabili
tacyi, zademniało wspomnienie glęlxrkiego 
smutku, którego Gabryela ndc byla w· sta
nie ukryć na dworcu Wschodnim. 

- A gdyby po111ure te przeczucia mia
yl hyt ostrzeżelnicim z nieba - w yszepn<it 
pomimo· moli. -: Jeżeli nieznane jakie nie
bezpicczc11stwo jej zagraża? - Mnie tam 
11ie będzie, aby jej przyjść z pomocą. aby 
ją bro'nić. Ta myśl, że przez kilka dmi bę
dę z.dala od niej, przyprowadza mnie do 
rozpaczy„ lecz doktór Gilbert \Oczekuje nas 
i nieJ)Odobna nie jechać do Morfontainc. 
Zaraz 7,a Powrotem pobicg;nę do Bry-sur
Mar:ne. 

Raul przebyl noc o tyle 11iespo1kojlną i 
gorączkową, o ile filip spal snem sprawie-
dliwego. · 

Z rana kiedy znużony, złamany bezsc.m 
oością, mógł na.koniec cokolwiek SP'Qlcząć, 
tneb31 byto wstawać i udać się '!Ja 0'7Jr»<'lCZ-O 

ną z filipem schadzkę nai dworcu Północ
nym. 

,, 
• 
Rok IS. 

O trzy kwadranse na dziC'Wiątą, b- . 

p.atrzooy w ma1, wali'zdce, zawierając- co
kolwiek bieliZlly, wszedł do sali pasa9er
skie}, gdzie fili}> i Julian Vendarne jut 
1.:naódowali. 

Dwaj krewni podali sobie ręce. 
Julian z uszanowaniem ukklllił. się 

demu człowiekowi. 
Raul, przypomnawszy 5'0bie iednio tt -

tanie zada.n~ przez doktora Gilberta. w 
przedmiocie kamerdytnera, patrzał na 111•
g,o przez kilka sekund z uwagą. 

Wynikło ztądi przekonanie cor~ „,_ 
niejsze, że doktór sie mylił. 

Vendame zabrał walizy i wsiad1 e. 
wagQnu drugiej klasy, podczas gdy kttZYJlll' 
wie zajęli miejsca w przedziale pierwM 
klasy. 

Pociąg ruszyl. 
W trzy kwadranse póź.niei zatrz.Ylll9 ł 

się na stacyi, na której oczekiwał dy.litas 
odwiożący podróżnych do Mmfo)ntaine. 

R.aul i filip usiedt\i we środku, JuUaa 
zaiąl miejsce na ławce kabryoletu, Ju1ia 
konduktQra. - Dyliżans ciężko ruszył z 
miejsca. 

Zatrzymuje się oo kilka mbnut, jak wie 
dzą czytelnicy, przed oberżą pod , Bialym 
Koniem" w Chapelle-en-Serval. 

Oberżystka wyszła na. próg domu, aby· 
pogawędzić z konduktorem. 

Widząc dy~iżans zatrzymujący si 
przed oberżą, gdzie umieścił swój w(lz. i 
widząc tJ.berżystkei . którn mu usługi\' tł• „ 
Vendaime nie był w stanic zaµq,1-ować nai 
()1rnzanicni .1~i('Sfl'Jlroj 1 1 ·c~Li , ~1 r ::i c'."'c.i tra
chu. 

Zapom~nając, że w 1nicz~:m •c raz 11ie 
jest podobnym do handlarza. zbnża -0 wie
śniaczej pow;ierzchowności i czcrw c>!ly..;h 
włosach, ma·china\nie odwrócił gto:v~. 

filip również nie spodziewa·ł su~ t~1 
zatrzymania się przed oberżą pod\ „BiałYl9 
Kon:iem", gdzie spotkał się z Ve:ndamem i 
jadl z nim kolacyę. 

Podhylil gl()wę jlla portfel, który trzy
mał na kolanach, wyjął jakiś papier i za
czął starannie go odczytywać, Qd.wracając 
się tyłem ·do drzwiczek dylifansu. 

Pan zarówno jak i jego lokaj wtedy 
dopiero odzyskali swobodę umysłu, kied11 
konduktor usiadl napowrót na koźle. za 
ciął fonie, które ciężkim i nierównym kht
sem PQszły drogą ku Moń()lntaine. 

- Do licha - rzeklł do siebie Julian ·
straszna to zuchwałość tein przyjazd w te 
okolh.:ę ! ! Nie jestem wcale bojaźliwym, a: 
jednak sam nie ośmielilbym się na to ni 
gdy! Pan baron n•ie w<lfpi o niczem. Slo-
wo hoooru, jegi°' p.cwno·ść siebie zdwmiew 
prnwdziwie ! ! Aby się tylko to n.am uda
ło. 

Da•któr Gilbert od czasu osta tnie~o wi :. 
dzenia się z Raulem czasu nie tracil. 

Przyjazd filipai i jego slużącego do 
Morfqntaine, powinien, jak sądził , dostar
czyć mu SJX)sobn<l'ści zdemaskowania pra
Wd7,iwych zbrodniarzy. 

Jeżeli to, co zamierzył, nic d'°prow.s
dziloby do żadnego rezultatu, wyprow~
dziloby z tego' przckona·nie, że Raul !l 
ChaJJins padł istotnie ofiarąjakicjś t~jemni 
czej zemsty. 

W takim razie pozostawałaby tylko je
dna droga,, cQfnąć się do źródła po.twarzy , 
co w •(}statecz.nyrn razie uczynić sobie 
biecywal. 

Gilbert powrócił do Po!ntarme , d 
wdowy Magloire. 

Ztamtąd udal się na nowo do Chapellc
eJ1.JScrval, do oberży pod „Bi alyr.n ko
niem". 

R<lzmawiał długo z o biema kobi etami. 
dając im wskazówki bardzo ścisle. 

. Oczekuj~c panów tle G a rcnn es i Chal
Iins z niecierpliwością, za chowywał nie
tylko pozornie, lecz w rz eczywist-0ści sp0-

k6j zupelny, i te niezachwianą zimn~ 
krew. 11/adającą mu tak wielką silę. 

Około dziesiątej wys?.edt z KwadratC>
weg< d:Qmu, i aby uspok()ić ogamiaiącą go 
111iecierpliwość, przechadzał się po paric• 

wto\varzystwie Agry i Nella:. 
W miarę jak czas upływał .. kierował 

swe kroki w stronę knaty, z zamiarem OMt 
dzeniar z samego już wejścia do jego domu 
pana i służącego. 

(Ciąr daiszy ~~. 
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1.......,..w„ t ....... „ .• ,,...„ att"kttłf • So i'I• •l•łe. 11 •)ta-' aze ce •Y• . 
........ I l'Qlerewe. Oere..,. w7Wr . 

:rowuow OALANnlYJNYC• FI w - • • „„ ...... ZCilllUla „ uftdlzyell „ uł· • E I N =-=·· „ . ....,.....,.„cum...... G· ebru·· der B l=..:==1'= . • . . ' • 
Ni OIAAQ TOWAitZYSTWOM Peł..· Oberh•.uae11, • . 

llll& • wł. Karkutr. ar. &a •••k apteki •arllł-A.„U.ae. (11) 
...._ •• "Mnakł 4ła •alaal wuelkl •• re-

JL:,re~~~!-.:.-r.=:~ltw•, „.. ···•• ••• •He+•+•. 1C 
OZDOBY MA C•OM! <••wa~ · ~ . · • 

..._ 1i.tme a ... „. Tew•ą•w- z„a. .... •• „ ""'er• t•w•' „,.,.1_ fl'nll:e. 
-a..tawłaa ezaakl I Jaailttkł wuelk ... • 

13. Pelltla ,..„rał•wc.m I łew•...- • . . • ............ "„I. „". te: .„. N ·1 • •ta ~ · . ·:-~.~=-..:::.~:l„i:„· a:i epsze 1 na1 nsze 
....................... „ ... „.... • ~!!!. ~~!!!!!!-~!!!!!~·!!· ~~~~"~~~~!!!!!!! ~ć tak, •'Y 114 ... a'd „t łalć. ( -.\ -= .J . z ,.,,....... 1..,, • . 

. q ,• • '91ska lli============1··· •••c. Jarczvlflalci, Ha9iqa•r•t 
... -.... ..... 7. 

Paleto ty 
dla m~żczyzn i ebłopeów 

w. ah jwi~kszym wyhtrze 
=- - ~· p• aenach najta.ńu7ch==== 

Herm. Cobtn, · 
:tthrerr, :ra~rikt*t'ane ar. <łt 

kup1je sit. w 

2F 

Provinziałstr. t7'1· 
./• - $" ·' . ~„.~~ 

Nowe' $ 
7oi.... •ft utWJtoayw.WU. 

kanap i materaców 
po ,._.,~ ce..m. St.9re bup7 l •• ... 
ołt.lena 1a..o, a łleuorea ju poełarc„ w 4 

Jan Orłowski, aiodlar~ 
GelMaklre•en, Bisinarckttr. (l fi 

•• & u.... •. „ . ,i~' l8e6ć bib, _,.. ... 
dlllłe, „ tero stóeowne cllle'wy ł bwłll . 
rredlr, •rą rłówaet alicJ ,,, ~-• 
połojmy. - Jeet kdd:ef clnrHl -
~ *' eprzedul&. 

Otte n-. 111ł•tr& ..,,...... 
'W 8*--· .,,...~„ 

osi41n4 wędrowc1. i pedróitJi,c7 (i&kL 
ko biet1) pra„ n>•pr•edu mej 1fMł 
dobrJre saprowadi;oa•~ K&Qae 
•er•aą. Prespek.ty polsk.ie i niemiecn• 
dar•• i lraab. {tit) 

Blii8zych wiademości adaieli 

Bukowiecki, P 1ea W. I 

Ubrania 
dla mężczyzn i ebłopeów 

kaidego kroju ł roboty 
=== •pr~eiaje Dftitanlt; -=== 

Herm. ~oben, 
Rulirert, ł'abrikatra 



Wyprzedaż -
ząkupionych towarów od llallsa DoiltlaD z Bracllllaasen po cenach •adzwyczaj tanieb. ~ 

dla panów 
łOmr. 

1150 żakietów bukakinowych i kami>Je!ek, _POai~dzy hlwi rse~y lf$ 

Spodnie niedzielne di:;;~;&> tylk•'Z:· „ ~nadzwyczajna. jakeić 

Ubrania dla chlopaków 4 91i 
dl& wieku 10-li lat inr. I Tylko jednorazowe p:~~~~i;:l'· i "'" 

om 
narożnik ut Roll· i„ Konigslr. · BOUDIJD~ 

onfekc· ny 
narożnik ul. Roll• i Konigstr. 

łlOM~~n~~}t/~mtlHiHtiiłiiiHt! 

I Zakład fotograficzny ~ 
~r.I ~ 
~ wdowy . z..~ 

t;:; :a:. Angene~.dt tit 
)łE w Castrep. lf! 
łl ul. Bahnhof~tras3e nr. 4b. ~ 
• poleca siQ do wykonywania fote- • 
~ grafi.; podług •owoczesnych vry- ~ 
~ magań. Os•bliwie polecam siQ ~ 
tit towarzystwom do wykonywania ~ 
. , zbiorowy.;h zdjęć dalej,, obrazków ~ 
~ 3lubqych, familijnych i t. d. pod ~.' 
lf g'nrancyą jui .znaneg ... dobrego ~ 
·łf wyl! onauia, pry,y cenach umiark.o l! 
~ wanych. -- Interes także w nie- ~ 
~ dY.ielę otwarty. Usługa polska. ~ 

!~~. · .. l!9;1 ~~· ~:t~~~; ~i,:'._'f! t;t:!~~~:J, l ~-J~.~~~:~~·~l.~~~~\.'{ FfJi~~~"'l>:l 

~an iejscowi odbiorcy do 10 khn. otrzymają 2.wrct kvs.ztów pod1 ćty. ,(243) 

--01ns_o_b„.11_0_k_0Brl1·z„)-1 S_t_n_a __ p~:-• d-az--:·r;;e1:s;yd;;.~ ]{ich' ,-
strojonych i niestrojonych. 

----r-----........... ,KRapelusze. modne 1 
artya Kape.lnsze rih1'Anaf1 

niestn1f~~ kapeluszy damskich o wiele nizej wartości. I.' 
~;i:ii..»~~„.~„·\·"4-. „ . „ ~,.... „ 

cena dawniejsu do 4,50 mr., do wyszu) ania 

teraz 1,00 · mr . 

Kapelusze sportowe 
najnowsze formy, •ad7.wyczaj taaie 

od 1126 mr. r ocz. 

u~trojo:ne w 2 pióm sirnsie, 

od 4185 mr. pocz. 
(244) 

Kapelusze dla młodzieży 
.aupełnie U!trojone w kwiaty i ';etążki 

od 2, 75 mr. 11ocz. 
wz:n:-~~~•.!.""'" .... I 

~~·~~1 .• 1111~1111uw~}~~~ I =-~------~"""""""=--=::izr .... „ ....... „>&ZO.„ ........ ....._ 

-i7it.ą I ~ E::zuw Wt:. fu Ro<lak<om V'iJ Meil.lrrics ~j_ 
~ i n kol cy d1 • nvtuę 11prz jmi,•, iż z duiem ·~ 

8 l h~'OL•: 1fo b. r1 Oł\\ or 1. yłcro na nowo '{@ 

1. mójń~"rsztat krawiecki. ł 
Staraniem mojew bęlił.ioie jak p·zedtem ~ 

tak i i·:ld„l Sa:an. Rodaków jakn11jrzetel- „ 
+I
-niej o8służyc. ProszQ o por>arcie moje- ł.:: 

go przed;.itbio et wa. bo ha.$łem naezem i" 
jest Sf'lllj do ewego, & ni<· uo 'lbctgo. ~ 

Kapelusze dla dzieci 
I 

ustrojone wstążką, 

od 9!1, fen. po '..Z 

Kapelusze 
v. filcu k~>iuszkowcgo wa l\'szyslkich kolo- . 

Yaels llBi ojone, ! 
bprzedaż na. I. piętr.ze. 

•~li.awt.ev.ki i liapały dh <lzieei 

10 proc. tai .:e-j. od 6,80 nir. pocz. 

Pask i. 
ł Fr. Słoma, kra'\\1iec. ' 

~ ~~~;~~·~~1::1:~~:.~tt~ nr. c'.·~)u ł MAKS GA BALI, właściciel B. Marx, 
1,l#th·u·~f, ••• ~~ _ hu1t .wniel 1,elef. 15( 9. BOCHUM, Hochstr. 13. Teid. 1509. •leta. lic~nie ! 

1 • 1 I :::::._._::.: Darmu dodaje1.:y elegancki kalendarz ścienny z torebk ą. -._„-. ,-- - -- .-. , 

~· ··-·- ~.wvpta; •P mPWM4M iiłM'EtdM~.ae·@Ę;s~~1~~:.i]-liilJ~"""'Z":i· · i311ES~~:ntm~Dl1"5!i&&S~Ułrma 

Fr„ Kraft, • 
~·~ A f0togra f lliC'JrDf', . B&.bnhof~tr. 27 . .tt..~. 

V n „1 n eeiw ~ ALE KANTYCZKI ~ · I~ i p;eśn1 il ~'~ R ebtunra e) i Stembei•ga .:,.;. 
~ p . kc.vn się d , Tiykonauia d brych „~1~~ 

TRW .ALYOH obruków p-. cenach 1ze- ~ 

:a~ że NarodZ. ;e~;t~ ~~'i:~ ZA~~::·, Wiarus Polski Bochum. <'ł Lcloych. (H ·) ·' 

kf 

Sp 1cy~ lnv ~~ lad ronfek~y~ , ~_panó ·r, ~topc~J tfo roboty. 

Igor S e ligm a nn 
ul. x~ise ·~ st ~~ . 68. 'W . ~u-~l~!';;t ~~s ):;n. u l B:i ~ ser. /i.fr. s. 
Prac rn·nia ubrań podług Illiary pod kierownictwem picnvPo ~orzędnego pry,)·luawac11n, pod. gwar~ncy~ za dobro leżenie. Gotowa 

garderobą dla męiczyzn w największym wybon:e, c,~~ściowo .z '' łas~ych materyj dobry krój i uajleps.zA. rob ota. 

'Nielki \\ ybór pojedyńczych spodni, żakietów„ Ubrania i paletoty dla chłopców od najlep. do najt 
Kor,,,ystne źródło zakupna. wszelkiej garderoby do roboty~ które sprzeda.ię z bar<l.v.o małym i-yskicm. Ka.pelus:ze, bielisna, Hapki, 

pa.rasole . koszule, pończochy, spodnie, puyodziewc:k bardzo tanio. 

Ciągle nadchodzą nowości. R2etelna usługa. llajtańaze ceny. 
Przy zakupnie za przeg?.ło 10 marek, zwraca si~ zamiejscowya. koszta podr67.y. - Na iyc.zenic puyb1wa.a chętnie ~ wlilorami 

do demu. . . 
Igor Seligmann, Bruckhausen Kaiserstr. 58. 



tir. aso. Io Ula środa I grudnia 

to4zienne pismo ludowe dla Polaków oa obczytnie, poświęcone oiwiacie oraz spra om narodowym, polity znym i zarobkowy 

Wychod~} codzienni~ t W'Yłllłkitm dr1t pMwi•~rnycb 
Prndplata kwartalna u Doczde ł s listowYch wYDOsi 
ł mr. 50 f~n., • :z odnoszeniem do domu 1 mr. 92 fen. 
„Wluaa Polski" zapisany Jest w cenniku pocztowym 

pod znakiem „t. volniscb" nr. 128. 

I tmłę ·z- za I OJ z zn I 
Za inseraty placi si~ za młel et rzctdk dr br.ego 
o~loszenia zamłeszczone przed Inseratami 40 fen. 
czesto Ol{lasz.a. otrzyma rabat. - L' ty o „ \Via 5 
Polskiego'' należy trankować 1 oodać w nich dokł.1 

ny adreól pt~~ \!go. R ko,· iJ 1l . ię 11io zw11l • ____________________ _,,__,,,_,,c _________________ ...._.__._ __ „ __________ a _ _,...._._, ___ 1 _________ __.. ____________ ,._,.. ________ ..._ ____________________________ ,,_ 

Redakcya, Drukarnia i Księgarnia anajd~e s~ w Bochum, przy ulicy Maltheserstras&c. - Adres: „Wianu~ Polski", Bochum. - Telefonu nr . • 41-4:. 

ltoddce polscy l Uczcfe dzieci swe 
łlilhvłć, czytać ł pisać po polsku I Nie Jest 

P&Jakfem, kto potomstwu swemu zniem

t.Q!f się pozwoH. 

W Warszawie og: 2:. :T0no stan oblężenia. 

Widocz.nie ·CZYl10CW/ilictw101 rosyjskie 
1\<. siełkiemi silamtl walczy o swe stamowi
skto w Polsce. 

Na Węgrzech położenie zaostrza . się. 

19 grudnia. ma się pono,wnie zebrać 
-,air.fa.n.tent węg.ierski, wobec czego albo ga
·łilet bairo\ruaJ Fejerwarego ustąpi aJl.bo też 
Jairla1t11en t zostanie rozwiązJany. 

.Japonia zbroi się. 
Budżet jaip·o1ński na rok 1906 domaga 

si• 20 mil. marek na .utwo'rzenie 4 nowych 
~l'Crkulów, 40 mil. marek Ina naiprawę o
kr•tów \VQ}ennych i 44 mili<my na uforty
fikowanie Bortu Artura. 

lttoroczna nagroda Nobla w dziale litera
W..ry: zostala pono przyznana Sienkiewi-

czowi. 
Gazeta „DageJns Nyter" dowiaduje się 

~ Stokholmie, że nagrodę z funduszu No
)'la w liternturze otrzyma ttenryik Sienkie
lłicz, w dziale medyqnny prof . .1Robert 
~h .z Berlina. 

Sieroszewski skazany. 
Znany pisarz W. Sieroszewski .został 

SUJzany wyro:kiem sądu wojennego·, jak 
• iOJilQSZ<l, z Warsziawy, na wa:bawielnie 
1rai..r i zeslall1ia nai : Syberyę. 

'relegramy~ 
L o n d y n. Biuro Reutera donosi, że 

w '31liedziałek angielski gabinet Balioura 
1•1 się do dymłsyi. Król Edward zlecił 
:J...,-wódzcy liberałów Campbell'owi Ban
.1etaann'owi ptworzenie nowego gabinetu. 

Wiedeń. W .imieniu Koła polskiego 
•świadczył prezes hr. Dzieduszycki, że 
'"~ażająca większość Koła jest za roz. 
łlerzeniem prawa wyborczego, lecz tylko 
INII warunkiem że Galicya otrzyma nate„ 
~- się jej prawa i korzyści, mianowicł9 
w len samorząd sejmów krajowych zo*' rozszerzony i prawo wyborcze do 
-ów winno być rozs.zerzon~, a prawa 
"94y państwa winny być 02raniczone. 

Pe t e r s b u r I· Zakoticzenia strejku 
U"74ędników pocztowych i telegraficznych 
Jł'»ewidzieć nłe można, Włtte przyjął de
:łłlftcyę ziemstw i wezwał i:t, by wzięła 
„lał w obradach Rady państw.a z P~ 
,,. ... crosowania. 
~-- - - g 

. Polacy na obez_yznie. 
Z Brochu. 

Prosz~ Szap:iowną Redakcyi: o umie
~czenie tych kilka stów we „Wiarusie 
Pdskim": 
h..,.,._!ak wiadom01 odbyi\va:ly :się teraZl wy,„ 
vury <In rady. miejskie.i u nas, ale: Polacy =ali gruszki w popiele. Ludzie wsz~: 

P}'tają si~ czemu Polacy nie postaiw1h . 
ilotaika na kaindydarta do rady miejskiej, a 
2~wać mogli bo teraz jedni nie gldsO\
~i w.cale a iin~i ina socyalistę >Oddali swe 
2 sy, Jeszcze inni na centrowca glosowali, 
~ Jriektórzy daU się namówić niektórym 
~eiitro·wc'}ln, któr ty spostrzegli, iż.by prze-

padli, i postawili prędko nieiakiegoś J. 
Cza-pskiegp, którego. wcale my tu nie wa
liśmy. Postawili go . .zaś na to, abyWYbor
cy P{)lacy widzieli, iż jed,en Pola!k jest 
także postawioiny. Poprzednio nie chcieli 
Po-laka, potem w czasie wiy~orów niektó
rzy Polacy do spólki z centrowcami pośpie 
szyli się i jakby na większe szyderstwo! je
szicze jednego z polsk:iem nazwiskiem po
stawili dla większegd zbafanmceniai na-

puścił ·na \Volność osoby, które przedtem 
uwięził. Nad rainem 28 listQ'pada uzbrojo
ne oddziały zbuntowanych marynarzy za
brały male parowce, znajdujące się w por 
cie. Po tern marynarze z „Oczakowa" i 
"Pantelejmona": (Potemkin") uwięzili ofi
cerów; i przeprowadzili ich na ~.Oczalrn
wa". Po południu ataki bunt<)lwników się 
p.o'wtórzyly i w jeszcze silniejszym st~-

szych lu<lzi. Kiedy nie byto p:olskiego l 
kandydata, Bolacy -powinni byli nie brać 
'\cale ud.zialu w "\\.yboraclh, niechby się 
nic.mcy sami między sobą gryźli. Zapyta 
może kto, dla czeg0r Polacy nie postawili 
sweg-0 kandydata? Byli tacy, którzyby. 
się wyborami byli zajęli, ale trn są lud'Zie 
zależni odi kopalń itd., więc uczynić tego 
lnie mogli. Za1pewne Szainowni Czytelnicy 
[}Owiecie: przecież w Bruchu tylu polskich 
przemysf-0·wców, którzy są niezależni od 
nikog-01, m:oigli si~ więc oni wyborami za
jąć. Tak dawniej -...v Brnchu bywało. Ro ... 
dak, k:tóry1 się tern zajmow.ail i staral si·~ 
o wszystko nie'mal, zamiast jednak doznać 
oid Rodaków poparcia, zosta·l przez nie
których w miesumienny sposób po'krzyw;
dz·o.ny. Niektórzy inni 'przemyslowcy,
którzy nic nie czynili dlru sp.rawy, a o 
wtiele lepiej im się powodzi, niż temu R<J
da'kmvi, który się wsz,ystkie:m zajmo.wał, 
teraz się z niegio tylko jesz.cze śmieją. Na·
tura~nie, że oni wdtają: R)odacy, popieraj
cie nas, ai my za was będziemy: się starali, 
ale ni-estetyj, nie ·czynią niemal nic, ZI mały
mi wyjątkami, które wszyscy znamy. Ody 
któryi z 1nich dla dobrej sprawy mai ooś u
·CZyinić, to mat zw.ykle strach, ażeby tam 
mai.że niemca odbiorcy, który może ledwie 
za kilkai fenyg&w towaru weźmie 1od niego 
nie rozgniewał, albo· wymawia się, że 1on 
nie .potrafi, niech ~nny to zrobi, że niema 
czasu, i że kiepskie czasy, że nie ma1 pie
niędzy itd. itd. Ody chcdzi o dobrą spra
weii. to niema Judzi niezależnych, niema 
pielnliędz.y, ale na niejedną niepotrzebną 
rzecz są cza·s i pieniąd'ze. Nieiooe\n też 
zbyt wyso1koi .no'S z.adizieraiąc, zniechęca SIOl
bie odbiorców. A jaka nienawiść między 
niektórymi przemysliowcami palJmje ! Chcą 
qni poparci-a· od robotników, ale niektórzy 
z niich sw10]e potrzeby kupują u .niemców i 
żydów, choćby po tej samej cenie mog!i je 
otrzymać u Polaka. 

pniu. Także na innych okrętach, znajdu
jących się w zatoce, wywieszono czerwo._ 
ne sztandary, z p.owodu czeg-OI z.mieniliśmy 

R.odacy, porzućcie tę zabawkę, bo się 
źle bawicie, dla was jest to igraszką, a nam 
chodzi o życie! Kończę te kilka; słów bo
lesnych i smutnych i proszę, a1by pp. kup
cy i przemyslowcy porzucili niezgode, ~ 
Rodaków proszę. a.by każdy PoStępowal 
we<llug hasta: „Swój do swegd! Skoro nd 
czas pozwoli, napiszę więcej z te~{) nie
gdyś stawnego Brachu. 

J. Speracz, cz.ytelnik wierny. 

Bunt wojska 
w Sewastopolu. 

Rz<i.<l rosyjski przedstawi/ także urzę
dJoiwOI przebieg wypadkówi w Sewa~to
po.l:u. 

J eneral'1YI sztab marynarki otrzymał 
od wiceadmirała Czuchninai następujący 
telegram o uśmierzeniu buntu w Sewasto
pol u z 29 lis topa<la: 

Mieliśmy zamiar uśmierwć 'bunt bez 
wałki i osaczywszy bunrowników, p0'sta
wiliśmy ultimatum, tl. żądamie bezwarun
kowego poodaniai się. Buntownicy jednak 
że prZ'eszli d()I ataku, zabrali 4 torped.Owce 
i wywiesili na nich i na.i ,,Oczakowie" czer 
wooe. sztandary. „Oczakowu dal sygnał. 
Porucmik Schmidt objąl kQlmen<le floty i 
udal się nai ptakład okrętu „Swirepyj", 
gdzie go powitano okrzykami Hurra! 
Schmi<lt wjech\lt nast~pnię do portu i w~r~ 

plan i wystąpiliśmy energicznie. 
Pomcz.nik Sch1t11idt nświadczył uwię

zionym oficerom, że za p1ierwszą próbą 
działainia przeciw marynarzom, Z<J'stainą 
naty.chmiaist powieszeni. O godzinie wpół 
id'O 7-ej działa polne otworzyły ogień prze- · 
ciw, okrętom i lodziom bu1I1tow1,nik6w, któ
rzy zajęli stanowisko! na polu<lnde. Czer
wone flagi znikty. Porucznik Schmidt sy
gm<l!Jizmval: „Uwięziłem wielu oficerów". 
Buntowp1icy zatopili jedJną łódź i rozp-0-
częli ogiei1 z ,,Oczaikowa", ale bateryc, 
zinajdujące się na stronie pólnocnej i okrę
ty eskadry ()ld.powie<lzia1ly także ogniem. 
Następnie rozpoczął atak torpedl()Wiec 
„Swirepyj", 111C1J oo krążownik ,J(apita.n Sa 
ken" i „PaJmiat Merkuria" i pancernik 
„Rostislarw" o-cl.powiedziały silnym ()gn~em 
i ucz:y111iły torpedlo'Wiec niezdolnym dio wal 
ki. Ten sam los sp.otkal także dwa inne o
kręty, z których jeden zatonął. . 

„Oczakow" dal 6 strza/ów, ale wkrót
ce wywtiesil bi.alą ffa.gę. Eskadra' wstrzy
mafa ogień. Na „Oczakowie" w;ybuchl po 
żar, wystaliśmy ITTiatychmiast lodzie dla 
przewiezienia i ratowania rannych. Poru 
cz.nik Schmidt w przebraI11iu majtka usi
ldwał uciec, został jednak ixntnany i uję
ty. Okręt ,,Bug", m.apelniooy 300 ludziami 
został przez saanego kapitana zatopiony, 
albowiem o'ba\dano się straszinej ekspJo
zyi. 

Podczas ognia, skie.rowaalego' na okręt 
,,Oczakow", baterye polne ostrze.1waly 
koszary marynarki, z których także odpo
wied.ziau10 ()gnicm. Liczba rarnnydh byfa 
niez.naCZU1a, pożar na ,,Oczako'wie" trwal 
długo ł nie ·można go byto ugasić. 

Telegram kapitaina Bergla, szefa szta
bu jeneralnego admirafaJ Czuchnbna d-01nosi . ' ze W ' nocy 1500 ludzi z 10 kartaczownika-
mi się poddalo, a ko•sz.airy zostary obs.a.dzo 
ne wojskiem. 

.Jeneral l(aulbars na Podstawie telegra 
mu Czuchnima donosi, że o godz. 3 min. 
50 w nocy 29 listopada buntownicy zostali 
dstatecznie przez wojsko osaczen~. Ogól
na/ liczba marynarzy, którzy pt0ddali się 
lub nai „OczakOIWie" zostali u.więzie/Tli wy-

. rnosi 2000. Pozar na „Oczakowie" ~res2-
cie ugaszono. Okręt trzyma się Jeszcze 
nad WlOdą. 

W Se\v~st·opolu - spokój, - Kapitan 
Slawoczyński, który odniósil w walce cię
żkie rany, umarł. 

Polieya przeeiw pofskim 
spółkom zarobknwym. 
W „Porad!niku dla· Spólek" czytamy: 
Zapytanie. Jedna ze Spółek pisze: 

Będąc w wątp.Ji:wiości, czy żądanie kmnisa 
rza obv.-iodowego jest p.raiW1Jie uzasadn~o
nei. przesyłamy ks. Patronowi wezwanie 
\VI o'ryginaJe z prośbą o pouczenie nas. co 
mamy wtej sprawie zrobić? 
Kgl. Distriktkomissairius 

Jb. 5018/05. 
Jiohensalzai Il, de.n 5 Oktober 1905. 

Oemass § 2 des Oesetzes von 11 Marz 
1850 ist der Ortspolizeibehorde Jede Aen
demng im Besta.nde der Vereinsmitglieder, 
so wie etwaige Aender.t~ngen der Staiti.t-ten 
stcts bi.ru1ąn 3 Tagen anzuzeigen. 

Ich ersuche crgebe11st mit Rilcksicłli 
d.arauf. dass dcrartige Anzeigen bisher nickt 
cingegangcn sind, mir bmnm1 Wngsteae 
4 Wocheln ein namcntliches Verzeichni~ 
samtlicher Mitglle<ler. a.us dcm audh die 
Mitglieder des Vorstandes ew. AufsicSb.
rats se.wie der Schriftftihrer zu ersehetł 
sind, einzureichen. podpia. 

Odpowiedź. Dziwić się nasz.y~n, iż 
'nie mają w.yobrażeniai o prawncm znacze
niu Spótki - i nie wiedzą, co' to jest E. G. 
m. u. tt.! 

T·oć tutaj urzędnik nie umie rozróżniG 
stowarzyszenia (Vercin) od spółki (0~ -
1nossenschaft). 

Stowarzyszenia - jak rólnicze - prze 
mysllowe itp. mogą podlegać prawu z Jl 
marca 1850 r. -· - gdy tymczasem Spółki 
podlegają prawu spótkowemu z 1-go ·ma§ 
1889 roku - i nie mają nic z policy~ d 
czynienia. 

Należy tedy \\ yja śnić to komis<1 rz c ·i 
i 1ruie PoSela1~ spisu cztonków. 

Członków P-Odajcmy tylko sącb\: •i, kte 
ry też rejestrować musi czł()nkó\\ Zarz~
du. - Wykaz11 RacLy Naid~ziorczcj \\'l()'gól ~ 
się nie podaje. Urzę<lu sekretarza p.o z 
Walnem Zebraniem nie mamy w ogóle! 

liemi0 polskie. 
Z P.ru!i l&Jehtr•:n.fo 

Gdańsk. Przy roo:bieraniu daiwniej ... 
szego tak zw. „Strandhotel'' w Sopocie 
z111aleziooo na· poddaszu szkielet noworo.d
k~, który się jednak rozsypał przy dotlmię
cm, tak że nawet pici lnie bylo md'lna 
stwierdzić. Trup leżal tam widocznie o 
dawnych lat. 

Jabłonowo. Dyrektor dóbr rycer
skich p. Olkiewicz nabył na wlasnotć 
Wielkie. Wułkowo ()lbszaru 1200 mórg, pl6l
cąc 230 marek za morgę. 

:..ęg. Pan Teodor Czarno~wski ze Za-· 
waidy kupil dobra z obcych rąk przes.U. 
260.mórg dobrej ziemi oo p. Oreise z Ora,... 
nkznej wsi przy Mierzesz;ynie w JJ()IWioc · 
gdaf1skim. Pan Czarnowski sprzeda i.a. 
rozparceluje PoSiadtość tę między swoick 

Z WieL „ t 'oz ańsk.iega„ 
Moiilno. Na niedzielnem .zeb -

n~u Tow. gimn. „Sokól" w Mcgilnie zap _ 
s1l druh prezes zarząd na środe wiec.wr 
do siebie, aby prace poszczegóhne ro.z<lę 
po.miedzy druhów wybranych do rady. • 
środę przed P<tludnit:..:n zawezwany ro~tal 
ctz:uh !are~ki do p. burmistrz0n który po
w1edzial, ze zebranie to nie jest zameldo::.. 
\~ane, wiec od.być si~ IIlie może a jeże 
s1e ?'1b~ie, musi ·kazać je <lozo~wać. Ali 
dl~zsze1 utarczce z burmistrzem powie
dz1al. druh_ prezes, że dd wieczora się na
m~śh. 'Y1eczorem przybylo dwóch ur2~
dmków, Jeden z nich zostal przed dom~ 
a drugi wszedl do skladu druha: Jareckie
go: L~cz druh Jarecki PoWiedzfa l urz~ 
dm.kow1, że zebranie się rni e otibędzie d>zi
s1a1, t} !ko do'piero w niedzielę, i będzie z.a 
m:Id<)\yane. W .Pmsadh. coraz lepiej. Pol 
sine p-.is.ma prosimy 0 powtórzenie. 

Trzemeszno. Do tutejszegOI pastora 
p. Jaekle przybyl \~ środę ubogo ubnmy; 
meżc~.yzna, . Polak, I ze Izami w oczack 
oJ>Qw1a~al, ze pochOdzi z sąsiedniej wioski 
Hutt~, ze m~ umarla żona luterskiego W'Y.
znama, że me ma za oo trumny kupić, pro
sząc o maly datek na trumnę. Liro§ciwx 
pastor, znany z milosier<i.2Jia lecz ostrożny 
zabrał się i z udalnym wdowcem poszedł· 
do stolarza w celu zamówienia trumny. 
Oszust w dro'dze na skręcie ulicy wsredł 
w podwórze pewnego domu i wiecej ocze 
kującemu pastorowi się nie ukazał. 



Mikstat - miasteczJm niedaleko Ostro
·=wa bylo w tych dniach widowiskiem Glie-

· "Zwykle ożywwnych wybo'rów do rady 
miejskiej. Rajców liczy miasteczko to tyl 
ko 6. Dotychczas było 4 Polaków a 2 
Niemców. Zwycięstwo zależalo od wy
borców w tej klasie. Wyborców w tej kla 
sie bylo' 31 - 15 Niemców i żydów i 16 
Polaków. Rezultat dla Polaków wypadł 
u1iepomyślny. Glosowało wszystkich 29 
-~z tych głosów na Niemca padło 16 - na 
Polaka 15. Widoczna tu zidrada po stro-
1rie któregoś ·J>; wybo'rców PDlaków i uchy 

· · lenie się od WY'bOru dwóch wyborców. 
Haflba i wstyd tym, który oo tej klęski się 
przyc.z.ynili. Teraz Niemcy posia:dają 3 i 
Polacy 3 radnych. 

Strzałkowo. Do „Oręd." piszą: Jak 
·wiadomo Prusy kilkakrotnie u·rzędO:\V:O za
.przeczyiły, że pod żadnym warulllkiem nie 
·w1mdeszają się do wewnętrznych spraw 
Królestwa Polskiego, a już wcale nie wkro 
CZ<l do Polski. W tych <liniach ot~zymalo 
kilkwnaJstu gi0spotlairz!y w Strzałko.wie i in-
11y;ch mieiesoowościach położonych w po
bliżu grnnicy urzędowe wezwaniai, aby po 
starali sie o OOPo'WiecLnie lokale dla ewen ... 
tualnego zaikwaterowamiai wojska w z:na
cwej ilości. Sam komisarz jeździł do go
spodarzy i przekony,wat się, czy izby prze 
znaczone dla wojska są dość obszenne, 
czy .dostatecznie ogrzane itd. W kilku wy 
padkaichi musieli gospodarze. opróżndć wla
S'ne mieszkania. Rzeczone wezwanie <lo 
tychmiastowego przygorowrunia kwaiter o·
bowięzuje aż do \'\rydaniai innych dty.spozy
cyi." 

l(ościan. Postowi p. dr. Alfredowi 
Chlapowskiemu z Bo:nikowa, jak dooosi 
,,Gaz. Pol.", wYtoczony z:Oistat proc~s o 
przekroczenie pr.awa o storwairzysze.ru.aich 
i zebrandaich publiczJnycfrb za ro, że jako 
starosta Straży" ma powiat kościański 

" bi' zwołał na poufne - a więc nie pu 1.czne 
ze!brainie mężów zaufania i zebrania teg.3 
nie zglosil mai policyi. Pan Chlapowskn na 
mpozew. sądowy -0dpowie<lzial, że jako 
.poseł poWQfany wstał do parlamentu i nie 
może skutkiem tego stawić się na rozpra
wy sądowe. 

Ze $1ązka czyli Stare) PolslrL 

Lipiny. Niesz·częście prześladuje fOl

dzi.nę rzeźnika WokzyJra. Przed kilku 
laty W. spadł do ~wnicY1, przyczem od
eiósl tak niebezpieczne obrażenia, że wkró 
tce potem zmarl. Przed półtora ®kiem 
umarł ·z tej rod'Zliny dorosły syn ina zatru
cie krwi. Poszed~ się 'kąpać do stawu, 
~zie go ukłuł jakiś robak, na ·co wkrótce 
potem pomimo usiłowań lekarzy. umart 
W tych dniach znowu pochowano drugie
io syna, 'którego koR. kopnął w strOl.nę 111~
rek. Córka jedna znaiduje się w zakładzie 
leczniczym na nerwy. Z icalej familii pozo 

Panna do lowarzstvwa. 
Powieść Knwere10 de Montepla. 

C z t ł ć d r u I a. 

(Ciąg dalso }. 

Wybiła godzina wpół oo d.wunaste), 
w chwili kiedy .doktór Gilbert, ukryty za 
ręstym klombem zieloności, ujrzail wcho
-dzący.ch na ·drogę podlr6żnych, i badal ich 
postawę, w mian~ jak się zbliżali do kraty. 

filip, którego widzial Już w koryta.rzu, 
prowadzącym do gabinetów sędziów. śled
czych, rozmarwial wesoło ze swynt kuzy;
nem. 

Julian Vendame ubrany przyzwoicie 
jako 'kemerdyner z dobrego domu, wcale 
źle ·nie wyglądał. 

Ran de Challins pociągjnąl za sznurek 
od dzwonka. 

Usłyszawszy dzw011ienie, Agra i Nello 
rzuciły się ze wściekłem szctekainiem ku 
bramie, sp~ęty się na tyLnyidh łapach, wy
szczerzały diwa rzę<ly straszliwych zębó\.V, 
w sposób wcale nie uspalkajający. 

- Ne, no, a to oo znowu, moje dobre 
pieski - rzekł do nich Raul - cóż, już 
mnie ·nie poznajecie? 

Charty poznaly go wybornie; dowio
,dły tego kręcząc ogonami i patrząc mu w 
..oczy z niezmiernie czllllym i uradiQwanym 
·w1yrazem, lecz natychmiast potem, zawzię
cie szczekać poczęty na filipa i Juliana. 

Doktór ukazał się. 
W ręku trzymał bicz, którym klaskaL 
Agra i Nello zgięły kark, i ustawiły 

się posfusznie u nóg swego Palna, warcząc 
jednaikże bezustanku. 

filip szybkie rzucił spojrzenie na wy-
razistą twarz <loktora, zbliżającego się ku 

.11im. 
- Musi bardzo b_yć. simy; t~ ;ei~ 

staje jeszcze matka i Jedna córka.. Dopra.. 
wdy ciężko Bóg nawiedza tę roclzinę. 

Mysłowice. ZagiłnęJi bez wieści han
dlarze gęsi Rokitnicki i Oattner. Wyje~ 
chaJi ooi przed 2 miesJącami na za:kupno 
gęsi dp Polski i oo teg-01 czasu nie dali o 
sobie zma:ku życia. DaVllniej podróże tak[a 
trwały najwy-żej 14 dni. Zresztą Rokitni
cki pisywail zwykle co 8 dni do swej żony. 
Wszelkie d{)l>ytywania były dotychczas 
bezskutecznei. Zdaje się, że spmkalo kh 
jakie nieszczęście lub że padli ofiarą zbr~
dlni. 

· Ruda. Da1eko dopmwaidzU. Da-
\V1niejszeg()I oficera, któryi był podróżują
cym dla pewnej firmy wrocław.skiej, lecz 
z powodu złego pro\vad.zenia się stradl 
crniejsce, przyaresztowano w tych dinJa.ch 
w Rudzie przy żebraniu i odstawionp go 
<Io więziemia. 

Z lDD vr:h dzielnic Polski 
Kijew. „Dziennik KUotwski". Pod tym 

tytułem zacznie za kilka dni wychoidzić w 
J(Jijowie pierwsze polskie pismo codzienne. 
Wydawcą jest hrabia Grocholski. 

\\'iadomości ze .świata. 
Związek związków" 

K> iktórym często wspominają zairówmo de
pesze petersburskie, jak i inf.ormaieye z 
Petersburga1, jednoczy obecnie w sobie 17 
związków wszechro'syiskich, .a: mialnowi
cie :-1) związek adwokatów, 2) lekarzy, 3) 
akademików, 4) d2Jiennikarzy, 5) inżynie
rów i techników, 6) ziemców-konstytu
cyonalistów, 7) rów1nouprawmieniai kobięt, 
8) pracowników kainto.rowych i buchaHe
rów, 9) farmaiceutów, 10) rówoo1upirawmie
nia żydów, 11) nauczycieli szkól iniższych, 
12) prnoowników kolejowych, 13) leśni
ków, 14) weterynarzy, 15) .agronomów i 
statystyków, 16) w.tościain. Na czele 
wsz.echrosyjsikiego Związku związków 
stoi biuro centra!ine, do którego wchodzi 
po dwóch przedstawicieli każdeg10 związ
ku. Oddzielnie od Związku związków 
stoi z.wiąz.ek delegatów rob.otniczych z na-
1czelną radą. 

Rząd rosyjski a Polska. 
Urzędowy ,,Praw. Wjestni1k" stwier

dza, że Sikutkiem krótkiego stanu oblężenia 
w Królestw.ie Polskie'nl umysly uspolmHy. 
się do tego stopnia, ż·e jeneral-gubernaror 
Skałton sam stawil wtniosek o miesienie 
stanu woje1megu. Rząd spodziewa się, że 
mi.sądne żywioły w Bolsce -prziyczynią się 
d!o tego, aby także tai część lknaju ,mogiła 
wziąść ud.ział w 'l)rasy; około dobra I(osyi. 

Bawią się. 

Czlonkowłe ambasady niemieckiej w 
LondY111ie ofiarowali klubowi „Junior Uni
ted Service'' portret cesarza niemieckieg'°'i 

mość - rzekl w duchu Pili? - matkai mia
ła słuszność, trzeba się z nim mieć na ba
czności. 

Doktór drzwi otworzył. 
Raul uściskał go za ręk~. 
Baron de Oarqnnes ukłonił sie z wy. 

rahnowainą grzecznością, i r~ mu, 
wskazując .na psy: 

- Masz pan, jaik widzę, d'%óch dziel
U1ych i groźn}'1oh obrońców! Nie latwo by 
przyszlo potajemnie próbować sie dostać 
do pa.ńskiego parku!!! 

Agra i Nello, w.ysZ'czerzając zęby oo
raz więcej, z akompa:niamentem gluchego 
warczenia, wykonywały peWITTego rodzaju 
ruch obr:atowy, którego og1niskiern byli fi
lip i Julian. 

Pain zaichowywal zimną krew. 
Lokaj z wielką trudnością ukrywał o.

garniający go •niepokój. 
Zdawa.l•Oi mu się, że już czuje straszli

we -0stre kly, napoczynające jego łydki. 
Gilbert myślał : 
- Dziwne czasami psy mają antypa

t:v:ę !... Insty1n1kt :ich iezęsto prz.e'Wyższa ro
zum ludzki! 

Znowu klas.nąl biczem i charty, p0rzu
cając groźną · postawę., przyszlYJ pokornie. 
do Raula i lizać poczęty jego ręce. 

- Kochainy doktorze - rzekł ten o
statni - pozwól przedstawić sobie mego 
kuz.Y)na Filipa de Oarennes. 

Obaj ci ludzie uldonili się sobie po'-
wtórnlte. 

- Dziękuję panu - rzekł baron, -
dziękuję, żeś mnie upoważnił dl() zlOŻenia 
mu wizyty i porozumienia się z sobą w ~n
teresie Raula. „ Przywiązanie moje do 
niego, giorące pragnienie przyjścia rnu z 
Pomocą, uczynią wspólpracow.nictwo pań
skie \nieocenionem. 

- Zajmiemy sie poważnemi sprawa-

przy któreg-.o wreczeniu WYgloszono dłuz
sze mowy, mające świadczyć o przyjaźni 
angielsko-nierrnieakiej. Rów:nocześnie w 
ilmym klubie wydiano obiad na cześć am
basadora: niemieckiego Wolfa}JMette'rnicha 
z; udziałem burmistrza Londynu i innych 
wysokich osobistości. Na liczne toasty <J:d
powiedziaJ ambasador niemiecki mniej 
więcej, oo mastępuje Niemcy są spok8j
nym narodem i chcą żyć ze ws'Zystkimi·~ 
zgodzie. Niestety w ostatnim czasie 'j).o,_ 
wstało jakieś zaćmienie st<0sunków aing~efl.. 
S'konieimieckich. Powody są znane każde
mu, kto czytuje gazety. Dzisiejszy obchód 
jest jedtnak dowodem, że p+owa.ż.ne siły pra
cują nad usunięciem tego cieniai niezig<0<liy, 
Nie będzie ro trudnem przy wzajemnem 
wyrozumieniu. 

Angielski ambasador z Berlina made- · 
sła1f telegram, w którym zapewnil, że nie 
ma rnaJmniejszego powodu do niezgody po
między Anglią a Niemcami. 

Sfl()!WaJ słowami. - Jak wiaidomo, An
glia wtalŚ')l1ie {)lbccnie wzmacnaa eskadrę 
swoją zwróconą przeciw Niemcom o 6 Q

knętów liniowych. 
:z _ 

Z ró.inydi słrcatt. 
Bochum. Prokuratorya z BQlchum ·O

głasza, że• kto wskaże .morderców gospo
darza Reich'31 z Gtinnigfeld, otrzyma 1000 
maire!k jnagr1ody. ·W oono:śnem ·Ogłoszeniu 
znajdujemy nais~pujący 

„Der eine der ctrei Marmer war gros
sen, ais .die beiden ainderen. Einer wm 
ihnen hat platt gesprochen; ein zwaiter ist 
seiner Sprache inach ein Pole gewesen." 
to znacz,y: Jeden z, mękzyzn. hY!l wię
kszy, niż dwaj inni. Jeden z /nich mówił 
11p.Ja:tt"; drugi, sądząc po wymowie, był 
Polaikiem. 

Elberteld liczy wedlug ostatniej staty-: 
styki 167700 mieszkaficów. 

Lipsk liczy wedlug ostatnieg10 spisu 
liudności 502 605 mieszkańców. 

Mengede. Przy wyborach kościel-
nych zwyictiężyli niemcy. Polacy dopiero 
w ostatniej chwili dowiedzieli się o odbyi5 
się mających wyborach, więc inie m()lgli 
rozwinąć należytej agitacyi. 

Dortmund. Robotnik Emil Abel zna
laizł śmierć w Je<l!nej z frubryk tutejszych. 

Rozmaitości. 
Jenerał Chopicki. W roiku bieżący1a 

obcll{)!d!zimy 75-letnią rocznkę pam•.ętnegJ 
powistaniai listopa<ldwe.go. J eooą z głó

wnych rol Wl powstainiu grat jeneral ChlO
picki. Swieżoi prof. uniw. Jag. dr. Wiktor 
Cc.zermak wyg~osił o jenra:le Chlopicklim 
wykład nader zajmujący, którego treść tu
taj p rzytaczanny: 

mi po śniadaniu, panie de Oarermes. Obec
·nie siądziemy do stołu. Wstaliście pano
wtie bardzo 1"2.(no i musicie być potężnie 
głodni. 

- Chętnie przyznaję rzekł filip - u
śmiechając się. 

- Ohodźmy więc„. Dal em roZJkazy, 
ażeby wsz;ystko było gptmve nai chwilę 
waszego przybycia. 

Doktór rzeki, zwraicając się do Julia
\11.a, który trzymał s.ię oo uboczu w odle
głości ośmiu czy dziesięciu kroków. 

- Chodź za nami, mój przyjacielu. 
Vendame sklonU się i zachowując 

przyzwoitą odległość, postępow.al m trze
ma panami. 

Wkrótce znaleźli się na1 prdgu Kwa
d11atoswego domu. 

Wilhe.lm <Oczekiwał w prze'dsionku. 
Doktór Gilbert dal mu nozkaz pokaza

tnia Julianowi, gdzie ma złoży.ć walizy, po
czem otW10rzyl drnwi d-0 sali jadal!nei, w 
której stół byt stawiony. 

- Do sidłu panowie, <lo stotu ! -
rzekł gospodarz. diomu. - H::iiŚpiesZiajcie u
czynić honl()r skr-0mnej mojej gośainlności. 

Chociaż bez żadnej pretensyi, śniada„ 
lnie było ·wyborne i doskonale po'dane; 
trwało l()no około dwóch godzin. 

Po kawie i cygarach rzekł doktór do 
swoich gości: 

- Zdaje mi się, mo'i µanowie, że teraz 
cz.as, zająć się spr.awą, <lla której tu się 
zebraliśmy... Zechaiejcie towarzyszyć mi 
do. meg()I gab1netu. 

Czytelnicy znają już ten pokój, do któ
rego brat zmarłego hrabiego zapnJ.wad'ził 
swoich gości. 

Przechodząc jego próg i ujrzawszy 
trumnę hrabiego de Vadans rysującą ·się 
pod czarną draperyą, filip uczul zimny 
dreszcz, przechodzącyi go po skórze. 

Przykre to uczucie trwa1o Jednak za-

Urodzony w r. 1771 na .Po'dołu, IHł\'. 
szJy jooerał udeki ze s~~k!ll w S2arngro!l}1 
i jako szeret;vwiec wstąpił do wo 1'.ika t:e. 
ł'(Jdowego. l(amp.anię 1792 ro'rn ndth\a 
jak.o chon1żY, a powsta'lie 1794 fako kap1. 
tan. Razem z innymi sf11;;y c·n oj~zyź111e 
pod obcym s'Ztandarem i \V legiona~h. PÓż
niej w armii Napoleońskiej. Sf:twę zd-0by. 
wa w Hiszpanii głównie prr.y zd{}bywanill 
Sarro'gossy - i już tam wy ~hc.dz4 na hn~ 
jegio· ·cnoty i jego wady·- rniluią go żołnie. 
rze, a mie lubią go oficerowie, ho ]est 2~ 
ostry i za surowy. Jako ;e:11)ral o'dbywa 
kampanię dwunastego· roku., :Jrz e r\\ ·aną 
ciężką raną pod Smoleńskiem. Czynny 
jest w 13-ym i 14-ym tlo'ku, poczem \YSt~ 
puie ieko jeneraJf dywizyi do armii Kr1.~le. 
stwa Ko!rlgreso'wego. Znany zatarg z \\'i,~! 
księciem Konstantym lamie jeg-0 kary~r~ 
\Vojskową. Długa przerwa od 18-tego do 
30-go roku. Chłopicki przebywa w bez. 
czynnośoi, QK}daje się rozrywkom to\\'a. 
rzyskim, grze w karty, a tak samo, jak 
po<lc·zas czynnej swojej służby, ma wstrGt 
do książki i do studyów wojskowych. Na. 
ród jednak widzi w nim jedy\neg10i zbawcę, 
i po nocy listopadowej, władzą go najwyi,. 
szą obdarza. Ale Chlopicki jest zestam. · 
ly, nie wierzy w możliwość zwycięstwa , 
i wahaniami swemi, brakiem decy.zyi, -0. 
późnieniem w, uz,broie!niach a glównie \\ 
r"czszerzeniu powstania na Litwę, zabiia 
zap.al namdu i na szwank calą sprawę .wy. 
stawia. Przez u.pór i przez ·o'sobiste- nie
dęci zrzeka się dowództwa; godzi się na 
dowodzenie Rooziwiłlowi na polu bitwy, 
ale dmvódcy i0<lldzialów 11ie wiedzą kogo 
słuchać i w.prost <Jdmawiaią posluszełi· 
stwai Chlopicikiemu. 

łiuk dział, zdaje się obu dz.ił jego U· 
myst uśpit01ny i <l'zieLność rekrutów oświe ... 
citai go za późno, by można byl·o, zwycle· 
żyć Ale jeg-0, ·ro'la była skończc\na. Rail· 
ny schronił się do Krakowa i tam wegcto„ 
wal do 1852 roku. 

Na wictok mogily Kościuszki, miał si~ 
wyrazić: ,,a i ja1 moglem na taką mogiłę 
zas:fużyć !" 

T-01 jest zi Jego własnych ust jego po
tępienie. Nie zużytkowa.t za'l)alu naroou. 
nie uwierzył w możność zwycięstwa. Nie 
okazat z1resztą ża~yich zal.et naczeln~ 
W\~Za. 

Gdy spraw.a polska będzie ostatearuc 
zaJatwiona, przyj<lizie może sąd lag-0dnlei· 
szy nai Chlio'pickiego. Dziś, tmolilna tylko 
wyrazić żal że nie dorósł do sweroo stana· 
wiskai, że byl powodem klęski. 

Japonia. Mala, jak przyzwyczailiśmy 
się ją oazy.wat Japotnia, w rzeczywistoścf 
przeWyższa luid(IllOtŚcią niejedno, pierws1.Xl· 
rZlędne mocarstwo europejskie. Wedlug
wykazów statystycznych z r. 1900, liczyła 
tOtna 47,000,000 mieszkańcówi, podczas gdy 
Austro-\\T ęgry miały ich tylko 45 i pół 

ledwie tak dJugo jak btyskawica, i mrody 
człowiek odzyska~ ZW'Y1klą pewność siebie. 

Zrozumiali, że walkai wkrótce sie roz· 
pocznie. 

Od.gadywal, że będzie ona niebezpie
czlną i z góry uzbrairal się w, całą energię; 
ażeby wyjść z niej zwycięsko. 

Doktór Gilbert wskazał krzesła ctw'®1 

kuzY'nom, sam zabrał miejsce i tak mówić 
rozpoczął: 

- Wiesz pan, panie de Garennes, ie ~.e 
szczególnych powodów madzwyczaj żfwo 
iinteresuie mnie wszystko, w dotyczy ro
dziny <le Va<lla.ns. Wiesz również, że prz!Y
paidek opatrznościowy pa.zwom mi wzlat
tna siebie obronę i dostarczył dmvodó\V 
~ortrzebnych eto wykazania niewinności fa
dn.ego z członków tej rodziny, oskar~D 
o straszną zbrodnię ... Wiesz pan, ż~-.~~ 
staiwiłem sprawiedli\lltOści a:k~ UIVUl'

legałnej córki hrabieg.o de Va!da)ns i rnatn 
nadzielę wkrótce mieć pewność co do te· 
go dziewczęcia. Zadziwia pana, ż: jeste~~ 
tak d1obrze obznajmiony ·z rzeczami, a.ikt 
rydh nie wied'zialeś, aini pa1n, wni jeg<J k~: 
wni... Niema jednakże nic .nad to P~ 
szegd i łatwiejszego .eto wytlómaczen.a. 
Bylem bliskimpańskiegd wuja przyjfrC~ 
Iem. Istnienie dżiecka urodzonego VI ze 
Iesnych okolicznościach, o których rnu5

10 D ., zyw .... • 
zamilczeć, by~o mi znanem. zis pr 

1
_ 

zamie, jakie miałem do hrabie.go .Ma~~ę. 
liana, prze(niostem na -ca.lą 1eg? , z To 
to jest na jego' córkę i siostrzencow. ._ 
wszystko wyjaśnia panu, c'?, już ~c~. 
tern i wskazuje to, co ucz:ymc zarn 1efn'ć 
Cel mój jest painu z.nany. Chcę wY1 pel· 
p-o<llego sprawcę świ~tiakrad~twa·! .~tr'U· 
nionego w celu rzucema podeJrze~ia wice· 
da hrabiego die Va<lans, a~y z~ubRć da:nie 
hrnbiego <le Challins ! Ta;lc1em 1est za Ill~ 
które sobie po'Stawitettn i które z Pftatu ! 
Boga dopriowa<lzę dio1 <lobrego rezu 



niifiona, Francya 40 mil., Anglia 41,5 mil., 
Wl<Jcby 33, Niemcy 56 a Rosya 150 milo
n/JW. Okazuje się więc, iż Japonia. jest lu
dniejszą od Austryi, od Francyi, Anglii lub 
W loch. 

Obszar jej Wylllosi 417.400 kilometrów 
]0va.dr., jest więc mniejszą o 208,000 kil. 
kwadr. od Austro-Węgier, o 123,000 od 
Niemiec, o 114,000 od francyi, ale za to o 
102,000 kil. wiełkszą od europejskich p<:}sia
dlo'ści angielskich a o 121,000 od Włoch. 

Na 1 kil. kwadr. przypada mieszkań
·ców. W1 Japonii 113, w Anglii 132, w Belgii 
234, w Niemczech 104~ w:e Wloszech 115, 
1ve fraincyi 73, Austryi 72, w Rosyi 19. . 

JaPi:Jtnia :nie jest krajem urn'dząjnym . 
_ zaledwlie 15 procent powierzchni jest 
pod uprnwę, 45% zajmują lasy, tylko wy
spy Kiusiu i Sikoku odznaczają się umdzaj 
nością i mają ŻIJ1iwa <Lwai razy do roku. 
Najwięcej uprawiają ryżu dającego wiel
kie plony, - cz.ego jedinak nie do'starcza 
zteania mina, wynagradza morze dostarcza 
jąc środków żywnl(}ści w flllieprzebraneJ 
mierze. RybolówstWio kwitnie ina wodach 
japońskich. 

Policya londyńska miewa rozmaite po·-
, mysty', 1nieraz pel·ne dowcipu. Niedawno 

temu areszt()!Wan!01 drwóc!h wtaścicieli paid
rzedn·ego sklepu jubilerskiego, podejrza
nych o uczestnictwo w. kradzieżach i o 
nabywanie przedmiotów kradzionych. Do 
sklepu przyszl-0 kilku detektywów, z loolrni
sarzem Leachem ·na czele. KIQmisarz. ode
s(ail aresztowamych do połicyi, sam za
sladl zai kantorem, w drugim ziaś .pokoju 
umieścil swoich agentów. Wkrótce wchr0-
dzi jakiś czlmviek Podejrzanego wyglądu. 
,,Czy niema panai f rigsena ?" - „i est u 
siebie. Ale ja go zastępuję. Czego pan so
bie życzy?" - „Mam do sprzeda1nia zega
rek zloty z dewizką". KQITlisarz waiży w 
rękach, i z uśmiechem 'Wtajemjniczonego 
pyta: „P.oszł·o gładko?" - „Dosyć". -
„A ile pan chcesz zai to?" Przybyły wy
mienił sumę. - „Wiesz pan oo: niech si~ 
pan lepiej rozmówi ze starym" - powiada 
Leach i wskazuje drztwi do drugiego po
koju. Co się dalej sta:to, latwo domyśleć 
si~ można. W ciągu dnia w. ręce komisa
rza wpadło dziewięciu z.l'odziei it,ikieszonk0-
wych". Jedein z nich poznał komisarza, 
wiSZedlszy do sklepu, spojrzar zdumiony i 
~a-wolał: „A ! pan Leach!... do wid!ze
nla !... ' i umknąl. Lea:ch puśdl się za nim 
w pogoń, podhwycil go, sprowadził z po
wrotem do sklepu i oddał w ręce agen
t&w'. 

jMaboteńsfw-0 polskie. 
Bru eh. 

W czwartek i piątek s1.:msobnoiść <lto 
sp;owiedzi św. W piątek o godz. ~ 12 Msza 
św. z kazaniem polskim i śpiewem. 

Ełckel. SpQ!\viedź św. od czwartku 

7 ri:udnia rano. - I(a·z:ania w piątek o 7'212 

i <i 2'odz. 4. 

Weitmar. Spowiedź św. odi 1czwartku 

7 irudnial po pot - Ka~nła w piątek o 

rodz. 11 i 01 .>H. 
Bulmke. Spowiedź św. od soboty 9 

ft\t"d!n.iai po poi. - Kazania w niedzielę o 
t~tlz. ~11 i Oi Yz-t. 

Hattłn&en. Spowiedź św. oo soboty 9 
rrtLdliiai PIO po1. Kazania o gOO:z, 11 i o Y24. 

Br u c b. 
W czwartek przybędą polscy księża i 

sluchać będą spowiedzi św. W _piątek 
współnai Komunia św. Bractwai Różańco
wego. W piątek o godz . .Va 12 kazanie pol
skie. 

Towarzystwo św. Marcina w Kray. 
Szam. czlonkom i Riodakom, którzy 

mają chęć jeszcze w tym starym roku dać 
się zapisać do towarzystwa św. Marcina, 
podajemy do wiadomości, iż zebranie 
odbędzie się dniai 10 grudnia P9' pol. o 
godz. 4. Czlonków, którzy jeszcze nie 
podali liczby członków familii, uprasza się 
o liczny udzial. Sprawa gwiaz.dki ziostajnie 
zalatwioną. Czk1nków zalegających ze 
skfa.dkami miesięcznemi, uprasza się, aby 
się z nich uiścili, albo się uniewinnić ze
.chcieli, by potem .nie było jakiego niep-o'r(l
zumie1niai, gdy od nowego roku nie· by,tby 
w listę wciąg1nięty. Będzie nowa lista, bo 
o'd Nowego roku będą składki miesięczne 
zmniejszone. W imieniu towarzystwa 
(1) Wł. Kukiołczyński, sekr. 

Towarzystwo św. Michała w Bruchu 
<lioni0si swym członkom i wszystkim Ro
dakom iż w czwa·rtek i w p~ąte'k w święto 
Matki Boskiej będzie s1po1siobność do spo
wiedzi św. Będzie tutaj oibecny ksiądz 
proboszcZ1 ze Sobiolkowa, który tutaj od
prawiał misyę św. W piątek, w święto 
Matki Boskiej o gooz. ~ 12 będzie Msza 
św. dla Polaków ze śpiewem polskim i ka-
zam·ie. Zarząd. 

Towarz. św. franciszka w Wanne-Eickel 
d-onosli swym 'CZl-O!n1k-0tm i wszystkim R<}
dakom w Wanne i :Eiokel, iż w niedzielę, 
d!ni.a 10 grudnia Po pot o godz. 4 w lokalu 
wdowy Maier-:Ewert, ulica Konigsstr. od-
będzie się zebran1ie tmiesięczne. O jak 

najliczniejszy udział prosi (3) 
Zarząd. 

Wiec w Liitgendortmund 
odbędzie się w piątek, dnia 8 grudnia o 
godz. 3 po poł. w sali p. Buschkampa, przy 
kościele katolickim. O liczny ud.zlał Ro· 
daków z Liltgendortmund, Marten, Kirch
lłnde, Somborn, Merklinde i -0kolicy upra
sza się. 

„Związek Polaków w Niemc~ch". 

Wielki wiec w Wanne·Zach6d. 
W piątek, w święto Matki Bdskiei, 

dnia 8 grudni.a o godz.. 7'i2 po pot oobę
<lzie się na sali p. Breiingai wielki wńec dla 
Polaków. Nai porządku dziennym: 1. o„ 
hecna drożyzna i najlepsza droga, aby 
skutkom tejte zapobiedz. Mówca Mik. Na
skręt. 2. Dyskusya. 3. Wspólne porozu
mienie. 

Rodacy! stawde si~ wszyscy jaik je
den mąż. Zarobek oora'1J lichszy, a wszy ... 
stko ooraz droższe, "\-vrięc cz.as nam radzić, 
jaiko sobie pomó<liz. (1) 
Mik. Naskręt, franc. Kruk, Jan Florczak. 

Wfec w Neumtihl 
oobędz.ie się w piątek w święto Matki Bo
skiej cLnia 8 grudnia1 po pol. o godz. 3 w t.o
ka:lU! p. Eikoffa, przy ul. KnlLppelstr., daj
winiej Kulman, w spraiwie wyborów 'do 
Wydzia~ów robotniczych. O liiczny udzial 
prosi 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Towarz. gimn. „Sokół" w Oiinnigfełd 
podaje do wia<lomści swym druhom, iż w 
(święto Matki Boskiej) w piątek <inia 8 
grudnia o godz. 4 po I)O!ł. odbędzie si~ ze
branie. O Iicmy udział drithów i gości u
prasza Wydział. (1) 

Tow.arz. ~w. Antoniego w Reckl.-Sild 
oznajmia wszystkim swym czlrnnkom i 
Rodakom, iż w środę dnia 6 grudnia jest 
sposobność do spo\viedzi św. w kościełą 
św. Antoniego na Ludwiku. W czwartek 
slucha także dwóch księży polskich spo
\\'icdzi św. w kościele parafialnem w Bru
chu. W piątek ,,. uroczystość Matki Bo
skiej rano o godz. 8 przystcpuje towarzy
stwo wspólnie do I(omunii św. Po pał. 
o godz. 4 polskie nabożełishvo z kazaniem 
w kościele św. Antoniego. Uprasza sią 
Szan. członków, aby licznie przystąpili do' 
Stotu Pałiskiego i wzięli liczny u<lzial w 
nabożefistwie polskiem. Zarząd. (2) 

Czołem! Derne ! Czołem! 
Niniejszem daje się dru~1-0rn ' ćwiczą

cym do wiadomości, iż ćwiczenia o<lbędą 
się 8 b. m. o godz. 11~ , zatem proszę o 
licz.ne i pwnktualne przybycie, gdyz są 
w.ażine sprawy diO załatwienia. Czołem! 
(2) Pracel, naczelnik. 

Wiece Zjed. zaw polskiego. 
w piątek dn. 8 grudo. (urocz. Matki Bo

skiej) odlbędą się: 
W Marten po pot o godz. 5 w lokalu p. 

Schumainn, Harkortstr. 
W Horsthausen po pol. o gtodz. 4 w lokalu 

p. I(orte. 
W Rofstede u p. WaJlburgai '° godz. 04 po 
poł. 

W Schonnebeck przed po:tud.niem o godz. 
11~ w lokalu p. Winkelhofera, prz.y ul. 
Mittelstr. 

W Sodlngen po pol. o godz. 4 w lokalu p. 
:E111gels ·dawniej Borg:manłn. 

W Hofstede pd poludniu o god~. 4 w lo
kalu p. Wa-lburga. 

I(onferencya mężów zaufania oraz de
legatów z powiatów Witten i Dortmundu 
w Hombruch i Barop odbęd>zie się 10 gru-
1dinia przed południem o godz. 11~ w kY· 
kalu p. Graf enhoi prxy dworcu. Po pot o 
godz. 4 odbędzie się nai teJ samej salli wteJ 
dla „Zjednoczenia zaiw. pot". 

W niedzielę dnia 10 grudnia: 
W Stoppenberg w niedzielę <linia 10 gru

dnia pQI pot o godz. 3 w lokalu p. Brand
hof, ul. Mittelstr. 

W Essen-W est (Altendorł) o g. 11 przed 
po'. w l>Okalu p. Post, al. Altendońerstr. 

Na porządku dziennym: 1. Jeszczo 
:nowe praiwo górndcz.e. 2) Wybory oo gór
.niczego sądu procederowegc. 3. Spraiwo
·z<l.ainie z nadzwyczajnego walnego• 7~bra
nia. 3. Rozmaitości. Rodacy na tera2-
niejszych wiecach będią bardzo ważne 
sprawy oma.wialne. które t>OWinny ka.Me
go interesować. Szczególnie nauka o są
dach procederowych i sprawozdanie 2 

nadzwyczajnego walnego zebrainia. I(~
cty powiini® na wie: podążyć, a~eby sit: 
przekQnać, co się w orgainizQcyi dzieje. 
Czfonków inas·t.ych uprasza.Tny, ażeby na 
powyższe wiece nietylko sami przybyli 1 

ale także przyprowadzili tych rodaków. 
którzy się znajdują w obcych zwiąZ'kach. 
lub w żadnym związku IIlie są. O Hemy 
udział uprasza 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Baczność Rodacy! 
Dom masyw murowany na Kote· 

ulicy, 4 pokoje z kuchnią, skład mebli i tnl• 
mien 1 w 'l),Odwórzu warsztat tolar ki, chle
wy, studnia z po.rnpą, do tego 6 mórg p zen 
neJ ziemi blisko miasta, do tego ! place bu„ 
dowlaoie -zaraz do nabycia w cal<Jści lu1:i 
1>0iedyńcro. Zgłoszenia przyjmuje (245) 

A. R y 11, Borek, Kr. l(oschmin. 

50 robotni iów 
ziemnych 

znąjdą osobil) lub te~ z przodownik1t 
mi pracę. Zgłoszeaia przyjmuje 

Biuro Fr Hirsoha, ~ 
w Gelsenkircheo, Ueckendorforstr 298. 

w pobl. Dworca Wattenscheid-Uecken!ł. 

-Mlliler 
błucllów. bielizny, szelek, rekaw~zek, ltitll. 

oortmooetek. 
Reparacye, pociąganie parasoli od deszczu I 

slońca. 

•••x=••• Opłatki na gwiazdkę_ 
ł1'lko 2 mr. za 1 OO sztuk, 

polecam Szanownym Rodakom i 'fow&
rzsstwom, zarazem upraszam o jak naj
~Clhłejsze zamówienia, aby mó<lz kail!d~ 
mu na cz,is dostawić. 

Księgarnia Polska 
Józef Danielak, Wanne, 

ul. •ahnbofstr. 80 a. (111.) 

···=· •• 
Wyprzedaż -

__. ząkupionych towar6w od llaksa Doiltlan z Brookhansen po cenach nadzwyczaj tanich. ... 

Ubrania dla panów 
· nadzwyczajna jakość JOmr. 

't1brania dla cblopaków 4 116 
dla wieku 10-15 lat mr. 

I 
I 

150 Ze ak1•eto• w bukshinowych i kamizelek~ 0 pomięd:...y temi l'zeczy ~ 7 I l 

wartosc1 18 marek, terar, tylko t9au: 

Spodnie niedzielne dla panow · 
tylko za 1,95 mr. i 

Tylko jednorazowe polecenie. 

om n ekc· n 
narożnik ul. Roił· • I narożnik ul. Roll· i Konigslr. 

zau:ieJscowi odbiorcy do 10 klm. otrzymają zwrot koazt6w podr6ey. (243) 
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Zdolnych agentów 
dó sprzedaży· 

w ó d e k, na W} soką prowizye 
7t miastach : 

Dorf n1nnd, Oberhausen, Barmen,4 Elber
f eld, Diisseldo1~f i Kolonii 

,posrmkuje 

Franciszek Krajewski Wattenscheid 
główny reprezentant firmy (~55) 

~ Zup Ina wyprzed~ż 
w dawniejszym 

lokalu p. Sprungmanna 
,..-. wejście tylko z rogu ulic Hellweg i Buddenbergstr. 

wszelkie pozostałości resztek 
w towarach krótkich i białych. 

iłl\F' JDasy konkursowej. ~ 
Najkorz;-stniejsza podai kupna na gwiazdkę. - Wszystkie mate· 
rye na suknie i towary bawełniane muszą z powodu zupełnego 

zwinięcia w W- krótkim ezasie ~ zostać uprzątnięte, 
Ptleeam po bajecznie tanich cenach. 

łiii~ii· Wielkie p ar 1; y e • 11111 = Paletoty dla panów 24.-, 19,00, 14.509!~ li 
r.f Ubrania dla panów ~rn, _ i1,5v u,5o 9!~ -.) 
t=: Paletoty dla chłopakó~ 11,50, 9.so, 6~~ =:11 
~ Ubrania dla chłopaków • 5:0

. ~ .....,.. 11-, o.50 .._. ~ 

~ Paletoty dla dzied ti.5o, ,.ao 1:~ ~ 
,..,. 8'· Ubrapią d.la dii~~i 4. -, 2,50 2!~ =:I . 
I W szeika garderoba. do praey, dobre jakości, I( 

niezwyle tanio. ! 
Wypr~edaż odbywa się t,llut ~ (ti6) 

aa narożnlllo allo Bellweg·i Bodłenbergstr. 

Właściciel Ro~ert Markns, Bochum . 
. PolsJia usłll.A:Bc 

I 

•• 
Firma 

azar 
i parasoli „Zum Pfau" 

Anny Sehnlte, 
Oslstr. 31 Wattenscheid, Oststr. 31. 

poleca S"flój bogato zaopatrzony (249) 

skład kapeluszy filcowych, parasoli, krawatek, 
bielizny, chustek do nosa, szelek, kotur~hy itd .. I 
Wł.elft{ł w1bó1• ! Nat. t~ń!'illll:e ""eny. -1 

~ ale o y 
Ubrania dla panów i chłopców 

Kołnierze damskie i Zakiety 
1Deble 

po ceu.ch bajecznia tani ~h n• odpłatę. 
Dom kredyto·wy 

Zum e·e 
Boobam, Bahnbofstr. 30. c~~ ) 

Dom towarowy S. Hohenstein, Reeklinghausen-Sfid (Broch). 
Największy i najtańszy interes w miejscu, Największy wybór we wszystkich oddziałach. 

==============-· Codzienny napłp nowo•ci. ~;,.-
Plusz i atłas na. fartuchy. - PolsHe ehut:1ty w każdem wykonaniu. Ma· . Ws.zelłu\ m~lllklł g&l'derobę podług miary. 
terre n& imknie we wielkim wyborze. Flanelle w każdem kolorze. - Ma- ZA DOBRE LEŻENIE GWARA1'TUJĘ. 
t~rye na fartuchy w każdej szer9kośei. - Adamszki na powłoki. Inlety Damsk~ g'mierob~ jlłk płaszcze, .ar:imtki euhie bl•ski itd. ·- Ga:rduehę dla 
chustki i powłoki na łóżka. o wielkim wyboue. - Pierz{2 darte i n!adartc. dziewcaąt w każdej melk.oici. - Cnpki kapelus~e dla c1tłepeh1 i wielkoe• 
Specya.lnoie pierze gęsie. Ubrania męzkie dobrH leż~ce. - Ubrania dla Kapety dla d.PJiewcząt bard:.io tanio. Meble .1nvia1r·iadła.~ łatra w wielkim wy· 
chłopaków w każdej wielkości. - Ubrania dla chłopców w najpiękniejszych bor.ze. - SI.lafy ju• ed 2i trr. szafy .ze ezkłem 21 mr. s~oły już od 2,25 

wykonaaiach. mr. uzesła już od 1,6.'l mr. - Lampy w każd1m ~od.raaju. 

Vf moim interelilie głównie po pobku siq m6wi. Po polsku m~wiący kupujący speeyalnie rzetelaie w moim interefli• obiału~eni zeetaną. 
Przer; każde zakupno 0Me2ęd21Hie pieniądH. 

Dom toTNaro'Wy 
S. Hohenstein, Re~klingha osen·Siid (Broch). ·~n) 



lit- 281 grudnia 

€O diienne pismo ludowe dla Polaków oa obczyźnie, poświęcone oświacie oraz sprawom narodowym. politycznym i zarobkowym 

v{ychodlci cod:dH1il·1 z WYł•tkicm dał ooświatecmych 
Pn:tdpllfa kwartalna na poczcie l 1 listowYcb wyno!u 
~ •r. '50 fen„ a z odnoszeniem do domu 1 mr. 92 fen. 
Wiarn Polski" zapisany jest w cenniku pocztowYm w imlc ze za Wlarc I Oj&ZJZIC I 

Za inseraty olacl sie za mielscc rzadka drob&t.ll?O dnh 
()S!loszenia ~amieszczone przed inseratami '40 fen, Kłt 
często ogłasza, otrzyma rabat. - ~isty do „Wiun1 
Polskiego" należy frankować ł oodać w nich doki„„ 

„ ood znakiem „t. połnisch" nr. 128. ny adr&a pisa,cego. Rokoplilów sie nie zwraca. 

R d kc D karn·a · Ks',,et•rm'a zn"'.iduJ·o si'A w Bochum, przy ulicy Mn.ltheserr,trasse. - Adres: ,,Wiarus Polski", Bochum. - Telefonu nr. 1-łl.t.. c a ya, ru ~ i 1-.,:r." .,.„ " 
...._ „:.:___~----------· --- ---------

Rodzice polscyl Uczcie dzieci swe 
ilf t wić~ czytać ł pisać po polsku I Nie jest 

ttf.<J.1idem, kto potomstwu swe1Du zuiem-

10.t slę pozwoli. 
------- ------

dnia. 

'~ c wtorek w południe otwarto sejm pru
ski. 

Na zamku królewskim -0<lczytal hr. 
Buekrw przed zebranymi członkami sejmu 
pruskiego· i Izby pa)nów nmwę tronową; 
Mmva zaPtowiada Podwyższenie dodatku 
11a mieszkanie dla urz.ędników niższydh 1 
zmi anę usta·wy o' podatku dochodowym. 
ustawę ustanawiającą grainicę dla długów 
gmntowych celem zapobieżenia zbytniemu 
za:<llłużeniu wfaścicieli ziemskich i włn
ścia. 1 1 dalej re:ormę kas knapszaftowych, 
ustaw~ o przygotiowamiu na wyższe urzę~ 
·dv administracyjne, zmianę okręgów wy„ 
bÓrczych do sejmu, ustawę sziloolną i kilka 
innych drobnych pro~ektów: 

Kqnkc mmvy zawiera wzmiankę o za
kn r nie <lóhr w Po1sce przez Polaków 
i apeluje do niemieckich właścicieli ziem· 
·,:;kfdi, by Polakom ziemi nie sprzedawali. 

1Jazcty polak-0żercze ubplewają, że mo
l'. <„ nie z.apowiada wyraźnie nowej ustawy 
11.·yiątkowei przeciw Polakom. 

; 'nwa ustawa wyjątkowa przeciw Pola
.hm. przedłożona została sejmowi pruskie-

mu. 
l(.ząd przedlożyl scimmvi projekt u-

3t~ \\'Y szkolnej zaprnwadzaiącei szkolę 
wyznanimvą. Symnltanki doz~wotone są 
ty.Jim wyjątko'w-0. 

. Moc obowięzującą ma ustawa posi~
\lał w calem królestwie pruskiem, z wy. 
j~tkiem W. Ks. Poznańskiego i Prus ZaJ 
cbcdnich. 

Rząd rosyjski występuje ostro przeciw 
strejkującym urzędnikom pocztowym i te-

, legraficznym. 
Minister Durnowo zawiesił wyplatę 

nrnsyi strcjkuią·cym. 
W Odesie inakazal dyrektor pocztowy 

Wy'{lalenie strejkujących z urzędu. 

· Telegramy. 
W i e d e ń. „Neue freie Presse" do

łllfld, że rząd wysyła 12 batalionów piecho. 
t~1 i 2 pułki dragonów do Czech. Urzędo
wu uzasadniają wysyłkę wojsk usposobłe
wiem panującem w Pradze I północnej czę. 
ścł Czech. 

L o n dy n. Urzędowo ogłoszono już 
dYmisyę gabinetu Bałfoura. - Parlament 
angielski zostanie rozwiązany na początku 
styc~nia. 

~~~!!!!!!!~!!!!!!l!."~--~-~- ~l!!I_~-~~ 

Przeciw giermanizacyi wciskają
cej się do Kościoła w Polsce 

~~7'Y stąpi! ,,Lech", jak o tern kilkakrotnie re
t eT1 ~1,waliśmy. 

. Że ,,Lechowi" powstapią na tej dńOOz~ 
trudności i przykrości, przewidzieliśmy I 
zaPOwiedzieliśmy a Lech" swego czasu 
uwagi nasze w t~m ~~zględzie powtórzyli 

OtG w jednym z osta1nkh artykułów „Le 
~„ w tej sprawie znalazł się zwrot ostry i 
który przyprawił Lecha" o· ,e>twarty za-
t " arg z władzą duchowną. 

Przeciw Lechowi" "vystąpilnawet ks. 
arcybiskup Sttblewski, któremu ,,Lec?" 
~via<ta i ,:vi dluższy:m artykule zaw1e
aiącym taikże '\Vystęp ks. arcybiskupa Sta 
lt>\\·skicgo

1 
pisze jak następuje: 

Stanęliśmy na wyłomie, prz·2z który 
leje się niemczyzna do naszego polskieg-0 
<bomu. Slalnęliśmy na nim i sp.ostrzegli: 
śmy, że leje się przezef1 jedna fala, która 
dla nas jest najniebezpieczniejsza. To fala 
niemieckich dG·sto]ników <luchownych, ksic 
ży,-.Niemców na tlnstych posadach. I wi
dzieliśmy, że ci księża-Niemcy stają się na
rzędziarni polityki rządu - widzieliśmy ta 
kich księży jak Pran<lke, Glatzel, Kruk, 
}(liche, lejtnant Krzesil1ski i tylu, tylu in
nyd'.1, rktórzy w prZ1yrszt.ości w niepa.rzy
s tych miesiącach stać się mają naszymi ka
rnonikami itd Wi<lzieliśmy dalej, jak księ
ża-Niemcy z nienawiści do polskości sp.rze 
niewierzyli się zasadom katolickim i gloso 
wali przy rozmaitych wyborach 1rn żydów 
i pro1testantów. I znowu 'vidzieliśrrny inne 
sprawki księży-Niemców, skicrowainc prze 
ciw konfratrom, księżom~Polak'°m. Wi
dzieliśmy wreszcie, jak jeden z kanoników. 
Niemców w SZ''.)winiźmie swym wzbraniaŁ 
się odmówić w litanii loretańskiej ,,I(rólo· 
wo komny polskiej" - i jak ilnny 'ka!lH)nik
Nicmiec poszedł poświęcać szk()lę katolic
ką, choć ze względu na charakte.r tej uro
czystości jedynie kompetentny w tym przy, 
padku ksiądz~P-0lak stanowczo· odmówił u~ 
dziatu. Posiadamy prócz tego w ręku na
szem wiele <llokumentów i dow1odów, któ~e 
przerażające wprcst Ś\Yiat.lo 1 zucają ~rn dą
żności systemu pruskieg:o w K•ościele. 

Czyż mo'ż11a się w10bec tego dziwić, ż~ 
stanąwszy na wyłomie staraliśmy się z 
od\vagą i stanowcz.o·ścią powstrzymać tG 
falc, która nam podmywa pcd 1x1gami fun~ 
dam em ta tam, gdzie są nam naj.czulsze ti. 
w K<0ściele? Czyż mo'żna się 1nam dzi" ić. 
że daliśmy upust żalowi naszemu, iż K-0~ 
ściól prz.yczynia się do' gcrmanizacyi p.o l~ 
skiego ludu? Czyż można się temu dziwić 
- pytamy - j e żeli się \\ idzi zaprowadze
nie kazali niemieckich 'P-0 1naszych po·lskich 
kości101lach dla garstki Niemców, a kasowa
nie kazali polskich P·O odwiecznie pO•lskich 
ko'ściolaich? Doprawdy, nie musielibyśmy 
mi·2ć w s·obie serca polskiego, gdyibyśmy 
obojętnie patrzeć na to mieli, nie musieli
byśmy być gorącymi katolikami, gdyby. 
rnas nie b13lata gennaniz.acya ludu polskiego 
która jest zarazem pr·otestantyzai;;yą, bo 
zniemczony Po'lak rzadko p o ~ostaje do
brym katolikiem. 

Wystąpiliśmy więc tak, jak nam su
mienie nasze nakazywato. I cóż nas za to 
spotkalo? Oto w piśmie, które dawjniej 
mieniło się „liberalneim" i zasadnicw wrb· 
giem byito Kl(lściolowi, a które dziś po·szlo . 
na slużbę nie idei, lecz osobY1. zamieścił 
Najpm~w. ks. Arcybiskup Stable\\"Ski na
stępujący ukaz: 

Poznań, dnia 30 listopadai 1905. 
Ostatnie napaści :pisma „Lecha", skie

rowane przeciwk<J CzbJnkom Przeświet
nych Kapituł Mctr.opolitalnych w Gnieźnie 
i P<l'znaniu, oburzyly Mnie dlo· glębi serca 
a równocześnie sprawiły Mi boleść, iż pis
mo, mnieniące się być pismem katolickiem. 
posunąć się moglo do tak haniebnydh po
twarzy na -0bydwa Mo.je Senaty duchDwne 
sklaidające się z Czl1onków godnych czd 
pra\\dziwej i pelnych qnót kapłańskich. 
Piętnując najsurowiej obelgi te, rzuoone 
.przez pismo. przywłaszczające sobie w nie 
bywalej zamzumiakiści pra\,VIO kryty}~ 
tych rzeczy, które należą jedynie do kom
petencyi wladzy ducho:\,1nej, zapewniam 
Prześwietne I(apituly o zupełnym Moim 
szacunku, jaki dla Nkh posiadam, i uzna
niu które winien Im jestem za ich pomoc 
peh;1ą zasług w rzą-Oac~ archid_Yecezyi,. za 
Ich diobry przykład po~mowama obowiąz
ków kapłańskich i za Ich pracę .gi::rrliwą ~ 
szczerą oikolo dobra tych archtdY_ecezy1 
Mojej pieczy powierronych. Krecia taka 
robota i podstępne zakusy htdzi 1?rzewrot-

nych, usiłujących rozbić wspólno'ść pracy 
kaplaiiskiei, a wbić klin tak między dncho
wieństwio ,obydwóch narodO\\'•Ości, jak mi~ 
<lzy dnchowieflst\.vo nas2c a lud, jest \VY~i
kiem zaślepienia i objawem pychy, której 
następ-stweim będzie osłabienie w;plywu 
wiary na spoleczef1stw.o nasze. Jestem 
przekonany, iż zac111e Mdie duchowiei1stw() 
porówna zemną tak na Władzę swoją du
chowną jak i na tych, którzy tej Wtadzy 
dotąd zaiwsze wiernie i po bożemu siły 
swtiie sta.wiaili ku P<lmDcy. I sądzę, że du
chowiel1stwo będzie umiało wobec pism(l 
tego wyciągnąć odpo'wied)nie kio11sekwcn
cye. 

Arcybiskup Gnieźnieński i Poznański 
Podp. t Fłoryan. 

Tak pisze Najprzcw. ks. Arcybiskup o 
„Lechu". I widać z tego, że wi<lbczmie 
mylnie z.astat poinformowa/ny: przez 
s\\1oich do'radzców. Widzimy t,o bowiem 
z następujących zda11: ,,Lech" rzuci 1~ miał . 
haniebną potwarz na Senaty diuchowne -
grzeszy 1niebywalą zarozumiafością -
wbija klin pt01między duchowieństw-O nasze 
a lud. To są zdania, przeciw którym sta
n-0wczo proiestuiemy. Nie rzucaliśmy bo„ 
wiem potwarzy na żadnego księd'za-Niem
iea, i na:wet nie ogłaszaliśmy wszystkich 
znanych nam szcz~góló'v o· ich szowini
źmie świadczących. Nie grzeszryliśmy me 
by,walą zarozumiano·ścią, b-0 z odpo'wieid
niim szacunkiem zwracaliśmy Wtadzy Du~ 
chownej uwagę na te objawy, które we
dług głębokiego przekona·nia nietylko ina
szegq, ale także większ•o'ści społeczeństwa 
są dla nas wysoce niebezpieczne. · 

Wreszcie plO\viada Najprzew. ks. Arcy 
pasterz, że wbijamy klin Pomiędzy dncho
wieflstw-o wogólc a lud. Zdaje nam się, że 
ka.żdy, kto z uwagą pismo nasze czytal, 
ciężki ten zarzut z góry za nieslus ny u
znać musi. Przeciw patryotycznemu pol
skiemu duchowieflstwu nie występowali
śmy nigdy, mvszem braliśmy je wi 1Óbronę 
wobec takich oszczerstw, jakie rzuca.ino na 
nie np. na krakowskim wiecu kobiet. I 
cóż wobec teg-0 znaczy wezwanie ducho
wieństwa, aby „Lecha" bojkotowało' -· 
boć takie znaiczcnic ma zdanie, aby duchi'.l 
wicństw-0 ,,wyciągnęlo kqnsekwcncye"? 

Ubolewamy szczerze i gorąco nad 
tern, że Najprze\.v. ks. Arcybiskup w taki 
sposób przeciw nam "ryst~pil. Ubolewa
my na<l tern, ale się nie dziwimy, boć za to 
samo , przestępst\\ o", które „L~ch" pc;pel
nil, z.ostał organ duchowie11stwa polskiego 
r Kuryer Poznański" zawieszony. Gdyby
śmy byli w rzeczach wiary przeciw Wła
dzy Duchow;nej W} stąpili, to bylibyśmy 
zrozumieli za;Gte przez Naiprzew. ks. Ar
cybiskupa stano'\visko, ale broniliśmy na
szych interesów narodowych, o ile one z 
Kościotenn stycznia.ść mają i dla tego wy
stąpienia tego ITlie możemy zrozumieć, a z 
zajętego przez nas stanowiska ustąpić nic 
możemy, bd sprzeniewierzylibyśmy się na 
szym zasadom i przekonaniom. 

Co f o jest „Straż" ? 
Takie pytanie wraz z odpo"\\.iedzią znajdu 

jemy w formularzach agitacyjnych „Stra
ży". Wyrabiając sobie jcdnaJrnwo'ż są<l o 
,,Straży" inikt nie zadowoli się tern, co ona 
sama o sobie pisze, lecz każdy przed~
wszystkiem sądzić ją będzie po jej czy
nach. 

I oto znów jeden taki charakterysty
czny czyn m1my do zanotow.a)nia. 

W Kteoku pOd Gnieznem 10dbyl się 
\\·iec „Straży", na którym przemawiać 
mieli urzę<lnik „Straży" p. dr. Jaworski z 
Poznainia i P. Teska redaktor „Lecha", 
które 1n pismo Ś\\ieżD wskutek swych wy. 

stępów przeciw giermanizacyi przez Ko
ściół dostało siG w zatarg z wladzą duch-0-
wną. Pan dr. Jawo'rski, zna!lly i na obczy
źnie z niefortunnego, wicca w Dortmundzie 
urzędnik „Straży", ukotkZy\\ szy S\ ·c 
przemówienie na wieieu w Kłecku zaŻ4)dał, 
by p. Teska od „Lecha" wobec zajś·ć z ks. 
arcybiskupem Stablewskim zrzekł się ~ło-
su. 

Ponieważ jc<lnak p. Teska - jak cz~~
tamy w Lechu" -- „stanowczo odmówił 
takiego ustępstwa, więc zaapeJo\vano do 
zebranych, którzy jednog'lośnie zarżąda.li. 
aby p. Teska przemawial. Mówił więc o 
lnaiszem po1~ożeniu obecuem, o prześlado
waniach, jakich doznajmy, o coraz to no~ 
wych ustawach wyjątkowych, o sprzc
dawczykostwie i popieraniu swokh. Udy 
skof1czyl, 10dezwaly się niemilknące okrzy _ 
i.ki Ina dowód, że mowa jego trafiła do SN. 
cai sluchac.wm". 

Wobec J)O\v yżej przedstawionego \\ ' J'

stępu urzędnika „Straży'' p. dr. Jaworskie
go nasu\Ya się pytanie, czy nied'.)świ<. d
cwny p. dr. Jaworski sam zdobył się nc 
tak aro'gancki - by silnieiszeg-0 nie użyć 
wyr~ooia - wystęPt, ·czy też był tylkQ na
rziędziem P. K()ścielskiego i przyjaciół te -
gQŻ! 

.,Strai" we \\"las11ym interesie vi:tm.a 
dać tutaj w-y]aśniqnie, g-dyż bądź co bądt 
przez sposób, w jaki się spisał p. dr. Ja
\\·orski, , . Straż" w upinii ludu polskiego 
zaiste nic 11ic zyska. 

Polacy na obezyzn1e. 
Misya polska w Essen. 

Essen. Przez caty tyclz iei'1 o<l nie--
dzieli dnia 26 z. m. do niedzieli dtnia 3 gru
dnia mieliśmy tu w Essen misyę polską . 
Obszerny ko'ściót św. Gertrudy byt uicmal 
zawsze zapelniJony Po brzegi. - Ra'no oraz 
wieczorem ccdzicnnie bywały 2 kazania, 
·które wyglaszali OO. Wilhelm i Kome
liusz. Prócz tego byl różaniec i śpiew. 
NapJyw naszyd1 braci i sióstr d ::i spowk
dzi Ś\'" · byl bardzo Z'n'.lczny, gdyż jak sły
szałem z ust O. l(omeliusza, t.o 2300 na
szych przystąpiło do Stołu Pa1iskicgo. W 
niedzielę 3 grudnia odbyta się rano o godz. 
7 Msza św. z kazaniem oraz polskim śpie
wem, a po. pot. uroczyste zakończenie Mi
syi Ś\\'. Wspaniały ty to wid{)k w k<Jście
le św. Gertrudy patrząc na tak -olbrzymi<\ 
liczbę ludzi. O. I(o:rnclinsz zakof1czyl ka
zanie dziękując nasi ym braciom za tak li 
czne przybywanie na nauki misyjne. Dzię
kDw.at także prob. Bornewasserowi za je
go szlachetny cz}~n. iż posta raf się o u rzą
dz~nie w :Essen Misyi św. dla Polaków. 
I my Jesteśmy w<lzięczni i dziękujemy 
OO. Wilhelmowi i I(orn "' 'i11s1.0'wi, 7.a ich 
pra~ę misyjną, a nic nrn i .:j hs . prob. Bor
n ewa serowi. Zapc\\'1Jt: \ fa: za duch o'> r.na 
w Essen nam teraz przyzna, iż tu ksiądz 
polski jest stale pa trzebny. Bylibyś
my bardzo \Vdzięczni, gdyby C'D niedziel~ 
odbywa.fa siG Ms7a ~ -w . dh Polaków z pol
skim śpic\vcrn. 

Słyszałem, że mial być obraz misyjny 
przy koi1cu Misyi poświęc<Yny, ale () tern 
jak<J ś cich e, . 

Zasmuciła mnie jedna rzecz. W nJ,e
dzi clę podawano z ust do ust, iż p0 Misyi 
ś'". ma być zaraz zebranie. Mieli także 
przybyć nasi ks.ks. misyonarzc, ale na
dzieje nasze ·niestety nas zawio<lty. 

Na uwagę 7aslugujc także, iż \\' drn
gim dniu Misyi zakazano ,zbierać skladek 
przed drZ\\·iami kościelncmi. na ów obnz_ 
misyjny. Przykro to ·nas <lJ tknGło. A 
któż to ma obraz zaplrv..:ić. ? J~ozumic si~, 
my P'.Jlacy. 



Poxdra\\'iam Redakcy~ naszego pisma 
i. jego Redakto;ów i ż~rq;ę Wam pomyślnej 
J)racy i tysiące · 11bwych abonentów na 
przyszły rok. Narodowiec. 

Sprawa naboźeństw polskich w Schalke. 
~--h1lke. Istniejący tu ,,K()mitet dla 

sn c ~)ieki duchownej" byt u ks. prob. 
w ~ ~ . rnwie nabożeństv; polskich, ubolewa
jąc, iż w Schalke w roku bieżącym tylko 
jedyny jeden raz było nabożeństwo dla Po
laków. l(s. prob. odrzekł, iż o tern nic nie 
~ric, ale zapyta się ks. Reimanna. Wtedy 
odpowiedziano ks. proboszczmvi, iż ks. 
Reimarn1 tylko litanię przeczyta i pacierz 
o\imówi i to jest jego cale „Kaza)nie" i na
b'ożeństwo. 

W kof1cu zaczął ks. pnob. się żalić,· że 
Polacy przy \.Vyborach do parlamentu glo
so,rnli na polskiego kandydata, a wszy
stkiemu winien „Wiarus Polski". Prócz 
1ego zarzucał ks. pr.ob. „Wiarusowi Pol-

kier.nu" socyafizrm. Kto azytuje ,,Wiaru
sa Polskiego", ten \Vie, że twierdzenie ks, 
proboszcza z SchaJke, to wierutny fałsz, 
obliczony chyba ma to. al~y nas Polaków 
nakło•nić do porzucenia n:..sz.ego kochanego 
pisma, ale to się nikomu nie uda, bo my tern 
\\'ierniej stać będziemy przy „Wiarusie 
Polskim", im bardziej go centrow~. socya
listyczni i liberalni polakożercy i hakaty
ści prześladują. 

Przypadkiem d-0stallo• mi się d() ręki 
kilka nu:mc.rów gazety polskiej zał-0'żonei 
za pienią<l·ze różnych panów na ubicie 
„Wiarusa Polskiego". Gdy czytałem ni~
które artyku.ty w owej •niby to polskiej ga
zecie, z.araz1 mi się przypomniały wszy
stkie obelgi, które ,,blaty" centr.owe o m .... 
dzaju dortmundzkiej „Tremonii", ,,Oelsen
kirchencr Ztg. ", .,Westfalische Vo'lkszci
tung" itd. rzuciły na „Wiarusa P,olskiego". 
Przypomnialy mi się też walki, jakie od 
lat przeszło dziesiątka ccm.trowe filary sta
czają z ,,Wiarusem Polskim" za to, że pi
smo t0 nas roho·tników1 dzielnie broni przed 
gicrmaniza.cy4 i przed wyzyskiem. 

Gdy po'równalem pisaniny gazet nie
mieckich ce\ntrnwych, oraz obelgi, rzucane 
Jia ,,Wiarusa Polskiego", prze•z ową niby 
to polską gazetę, wtedy ku memu prze
rażeniu przeko11a!em się, że owa gazeta 
„polska" w .obec ,,Wiarusa Polskiegd' stoi 
na tem san.nem staimwisku, oo polako.żer
C:Z\'! gazdy centrowe. I owa gazeta pnlska, 
~alo.tona. z.a pieniądze różnych pa)nów tak 
jak niemieckie gazety centrowe lży „Wia
rnsa Po!lskicgo" od s-0cyalisty itd. za to, że 
broni śmialo i otwarcie mbotników. Py
tam się, skąd ta zgodność gazety niby to 
p.olskicj z gazetami 0ce1ntrowemi w nienawi
ści ku naszemu ,,Wiarusowi Polskiemu"? 
To zniewala dro zastanowienia! 

Z mej strony powiadam tylko, że prę-

Panna do lowarzstvwa. 
Powieść Ksawerego de Montepłn. 

C z ę ś ć d r u g a. 
(1'G) 

(Ciąg dalszy). 
Mówiąc te slowa, doktór Gilbert wpoił 

-0czy w twarz pana de Oarennesi, mając na
dzieję spostrzedz jakieś skrzywienie nerw10 
we1 dreszcz )l1iep-od!obny d-d powstrzyma-
ni a. 

Nic podobnego' nie daiło się spostrzedz, 
Filip wytrzymał wzrok doktora z naj

zupełniejszym spokojem. 
Twarz jego wyrażała· jedynie głęboką 

symp.atyę dla słów obijających się o jego 
uszy. 

- Istot111ie, panie - rzekl tooeim peł
nym wzornej szczerości - wiedziałem już 
przez Raru[a większą częś:ć tego, ooś mi 
pan powiedział i raduje mnie niew.ymo
\Vnie pa11ska prawdziwie opatrzoościowa 
tnterwencya w tej tajemniczej sprawie. 
Dzięki panu uda się nam rzucić światło na 
tę ponurą zmowę, uknutą przeciwko memu 
kuzynmvi... ZaróWlI1\0· jak i pan, więcej 
mo'że, praigmG d·ov.r ieść niez1bicie, w sposób 
nie ule:gający zaiprzciczcniu (o czem zresztą 
nie wątpię ani na chwilę!), że Raul de 
Challins jest ofiarą,, a nie wtinowa•jcą ! 

XXVIII. 
- Ofiarą, a nie winowajcą, - powtó

rzył doktór Gilbert. - Tak jest! st<J razy 
tak! 

- Trzeba, ażeby \vszyscy podzielalj 
tę naszą pewnnść - 1odrzedd Filip - i 
dojdziemy do tego celu przedstawiaj~c nie 
argumenta, ale Ś\\ iadków„. 

Doktór spojrzał na pana de Oarennes 
:z zadziWiie.lniem. 

- Swiadków? - powtórzył pytająco. 
- Tak, pa•nie„. 

Nie dobrze pana rozumiem, przy-
z m::.i ę. 

dzej wszyscy centrowcy pójdą \\' socyali
sty. niż lud polski na obczyźnie. Co się zaś 
tyczy socyalizmu, zarz.ucanego „Wiaruw
\Vi Polskiemu", to filary centrowe każde
mu zarzucają socyalizm, kto się stara o 
Polską opiekę duchowną. Mnie saimego za
rzut taki już spotkał, chociaż 'Wiernie speł
niam me ·obo\\dązki religijne i socyalizm 
zwalczam. Wiemy też wszyscy, że so
cyaliści bardz10 nit.:ITTawidzą ,;Wiarusa Pol
skiego" za to, że pismo to jest dla nas ro
botników polskich najlepszą, bo skuteczne\ 
ochr.oną przeciw zad1dankom socyalizmu. 
Słusznie też Polak nie może iść w socyali
sty, bo my robotnicy polscy jesteśmy na
rodowcami, a· socyaliZim jest międzynairo
dowy. Prncz więc z socyalizmem, niech 
żyje naradowo usposobiony lud polski na 
obczyźnie! 

Wracając do spraw -Opieki duchownej 
w Schalke proszę nasz „I(001itet kościel
ny", aby nie ustawał w staraniach o wy
mi1,;rzcnie nam sprawiedliwości y.; kościele. 

Czytelnik. 

Wiec w Ewing 
odbył się dni.a 3 grudinia z poręki ,.Zje<.ill. 
zaw. poi.". Wiec zagaH <lh. Kluczyński 
storwy Sz~zęść Boże i udzielił glosu dh. 
Andrzejowi Pietrzakowi z Lindenhdrst. 
Mówca omawiał szeroko nowp uikute pra
wo górnicze i wykazał, iż Wydzial.ł'.' ro: 
botnicz.e nie przynoszą gót1nikom żadneJ 
kmzyści wiec też się wstrzymamy od gld
sowania.' Natomiast wezmą górnky po·lscy 
udział w głosowa1hiu do sądów. priocedcroi
wych. Dh. Wcchterowicz zachęcał,, .aby 
wszyscy Ro<lacy w dniu 13 przystąpili do 
urny wyborczej, bo' swego kcrndydata mu
simy przeprowadzić. Dh. K10walski żalil 
si.ę na z<l!radziecką pracę Z\Wiązku tak zwa
nego chrześdańskiego. Dh. łfołf.man wy
kazywał potrzebę przeprowadzenia sw~go 
kandydata. Kandydatem do sądu pro-cede
rowego wyhrano jedno'gfoś1nie dh. Andrze
j.a Pietrzaka z Lindenhorst. W końcu na 
rozwój ,,Zjednoczenia zamodowego pol
skiego" wniesiono' trzykrotny okrzyk za 
tak dzielną pracę dla nas robotników. 
Wiec zamknięto slo'wy „Szczęś'6 Boże". 

Sekretarz wieca. 

Ojciec św. a biskupi polscy w Ameryce. 
W „Kuryerze Polskim", wychodzą

cym w Milwaukee. czytamy: 
Ks. W. Kruszka otrzyma~ z Rzymu od 

pro.feS\on1; Fiori, sekretarza Arcybisku~a 
Symo·na, list nadzwy1czaj ważny w sprawie 
biskupów polskich w Stanach Ziednoczo-

1111ych Pótnocnej Ame·ryki. List ów brzmi 
\V ttomaczeniu z włoskiego jak następuje: 

Najdroższy Prz,yjadelu ! 
Dzisi~j zostaliśmy przyjęci przez Oi-

- ZNnumie pai1 mnie- lepiej, jeżeli po 
zw;oili ipa111 odczytać sobie memoryal, którY, 
zredagowailem raz'.em z moim !kuzynem. 

- Wszakże dla tego wlaśnie, aby gd 
wysl'llchać„ prosilem pa111a de Challins, iż
by prz.y.wiózl pana do Morfontad.ne. 

-Dziękuję paina, i śpieszę zadość-
uczynić jego żądaniu. . . 

Poczem filip otwo·rzył portfel i WYJąl 
dość gruby zwit pa'pierl)w. . 

Spokój mto'dego czł10.wieka, jego zum
na krew swobQdne i łatwe stowo, nie ni
sz·cząc ~ zupełności prz.ek!onania Gilberta\ 
prnckonaniai opartego na logi1ce, zach!wiafy 
go. jed\naJcże cokchviek. . 

- Czyżbym mial się .pomylić oo do 
tego czl()l\vieka? - pytał się w duchu. -
Czyż to podobna, aby ta1k monstrualna hY
poJuyzya tączyifa się z tak haniebną nik
czemnością? 

Pan cLe Gareumes zaicz~ł czytać gło
sem czystym i pewnym swój memorya~ 

Doktór Gilbe•rt z· l0ikciarrni opartemi 
na stole, twarzą wspartą na dłoni, z ()cz.ami 
na wpół zamkniętemi, słuchał z gilęhoką u
wagci, ważąc każde słowo, ro.zbierając ka
żdy frazes, klasyfikując w pamięci ws.zyst 
ko, co słyszał, lecz nie -0'kazując niczem a- I 
probaty1 ani też nagany. 

M.emoryal filipa był to di~olbiazg-0we 
s.pral\v1ozidanie najmniejszych szc-zeg.ólów 
życia1 Raula przy jego wuju, panu de Va
d21ns, podczas jego choroby, ostatnich jego 
ro.zmów z siostrzeflcem, jego śmierci, czu
wania ba1ronowej tle Garennes i jej syna 
przy ·toż·u śmierci, kroków .przedsiębra
nych przez pana de Challins w celu dtrzy
manLa pozwo~lenia przewiezienia zwłok do 
Oompiegne, wyjazd.u do Pontarme, noclego 
w tej wiosce, pogrzebu, zebrania u notaryu 
sza" ekshumacyi trumny, aresztowania, 
wypusz·czernia ina tymczasową woJność, 
dzięki opatrzndścio'Wiennu \\"daniu się w tę 
sprawę ddct.ora1 Gilberta. nakcniec wszel
ikie wskaz·ówki zebrane przez 1obu kuzy-

ca św. Ojciec św. był bar~o zadowotonr. Teraz tcm wfecej radujemy się, że go. 
z misyi Arcybiskupa Symona. Sł'ysząc sp<Jdarz Gr. kupił sobie w parafii Piaski 
sprawozdanie o ludzie polskim w Amery- przeszło 400 mórg ziemi, utrzyma on Ją i 
ce, o jego religijnym nestroju), d jego wier- powiększy i da przylkłaid drugim, jak gar. 
nem przywiązaniu do Stolicy APPstolskiej, dzić zyskiem Judaszóu1 a spełniać J>O;CEci-
wyr.az.il jak najzupelniejsze zadowolenie. 'v'ie' swój obowiązek. 
Powiedzial, że Jego pragnieniom jest za- Poznań. Dwa procesy prasowe to
dosyćuczynić życzeniom Polaków, że od- czyły się w Potznal!liu przeciw 2 polskim r.: 
bieral listy podczas 11aszego w Ameryce rdaktorom. Pan Bolesław Rakowski,~ 
pobytu, oo wielu bi~kupów amerykafl„ wie<lzialny redaktor ,,Pracy", skazany zn-
skich, którzy wszyscy chwalili i wielbili stal na: 50 mr. grzywny za artykuł, który 
misyę Arcybiskupa Symona. omawia! haslo: „Swój do swego" i żą.dal 

Najlepsze Potem wrażenie wyiwarło na 1hY wszystkioh, którzy chodzą oo żydów i 
papieżu życzl'iwe pokazanie się prezydenta Niemców wymieniać PO' naztwisku w prasie 
Stanów Zjednoczonych. Kazal mi Potem polskiej. Cieszcie się wszyscy z.v.~oleinni-
sporządzić czemprędzej szczegółowe spra- cy żydów i Niemców, bo was sądy, pruskie 
wozd·apie do przedlo.żenia kardynał<>wi biorą w <>bronę! 
Ootti'emu prefektowi Propagandy Wiary 1 - Pan W Ładysław Rakof\vsiki Rato. 
i ja natychmiast wziąłem się do pracy. P<>- wsk, red.akt.or ,, Pokraki", skazany został 
czem należy się spodziewać, że czemprę- na 50 mr. kary, za zniewagę, której się d'()-
dzej nastąpi jakieś rozwiązanie tej sprawy puścił w piśmie sw.ojem względem .peWttej 
polskiej. panienki. Oskarfoiny hro:nil się tern, że Aa 

Te wiadomo'ści, przetJl.omaczone na ję,- <leslaną mu wiadomość uważał za zupełni~ 
zyk polski, możesz opublikowa6, jak uwa- wiarogodną i że panienki owej -0bra'lić 
ża.sz, w; jakim dzienitl·iku, ażeby lud wasz wcale nie mial zamiaru. 
wiedział, że Ojciec św. dla niego żywi iak. 
najlepsze uspJo·sobienie." Ze Slązka czyH Starej Połskl 

:Ziemie polskie. 
Z Pro~ ~t.łrbednfob Wa:rAt i' i ~•fa3tr~· 

Starogard. Miasto nasze liczy obecnie 
10228 mieszkańców. 

Z Kaszub. Znów jeden sprzedawczy}U 
Pan Aloizy Borzyszkowski spr,zeidał Mści
szewice, olrolo 600 mórg, Niemcowi. Przc.-d 
·wielu laty sprzedal hrabia Dobra Borvysz
.kowski, który obecnie w Kościerzytnie żyje 
AugustowO', należące do grminy mściszew
skiej, też Niemoo:wi bez wszelkiej potrze
by; część Augustowa wyikupili Polacy.· -
Przed czterema laty sprzeda! brat Aloiz;e
glO, Anastazy Borzyszkowski be~ wszelkie} 
p,oitrzeby uroC'z.ą Amalkę Niemcowi. 

Kowalewo. p,ozaslużb-Owy major 
łiertel sprzedał swój majątek rycerski Sen 
zkau ( ?), 396 hektarów obszaru komisyi 
kolonizacyjnej. 

Z Wiei. Kr. ~.}oznańskiego. 
Z pod Strzelna piszą do „Dzieltnika 

l(uj.": l(fQ·respondencya z Mlynów napełnia 
nas otuchą„ że z.awsze znajdziemy chęt
(nych w obr.anie ziemi, ale prze<lewszyst
kiem jest dna poci0szającą w tern co zamil 
czaila; mam tu na myśli dzielny czyn g,ospo 
dairza Gr., wlaściciela zie1mi, o którą ·cho
d1zilo. Za1dine zabiegi by nic nie pomogły ~ 
gdyby on 111ie byl znalazł tyle męstwa \V. 

s0ibie, że gardząc sumą 9000 mr., wola! 
swemu ziemię sprzedać. 

Oześć mu za to, jak-0 i też dzielnej ga
spoldyini i w'nie, która go w tern p<0parla. 

_!...Z _.EL _"f1LL 

nów Ina ulicy Chemin-Vert, doty;czące osOl
·byi przybylej 28 lipca po trumnę. 

Im \Vlięcej me.moryal zbliżał się do kol1 
ca, tern częściej doktór OiLbert zapytywał 
siebie\, CZY: czasem niesłusznie nie oskarżał 
Pm pa. 

I(iedy iczytanie z•ostalo ukończone, d<>,_ 
któr pod)nióst glowę. 

._ A więc - .rziekł _,_ traJfiłeś pan na 
ślad czlowieka () czerwxhl1ych wliosach ! - I 
ja również wpadle:m na tęż samą myśl, lecz 
j.ak obecnie, J11ie zaprowaidlzi (nas to' dlo ni
czegoi. Pomówmy °' tern jeszcze później, 
Pozwól mi pan te•raz uczynić sobie kilka u; 
wag odnoszącyc'h się do pańskiego imemo
ryalłu. 

I •owszem, bardlzd, PJ:'IOSZ.ę. 
Doktór Gilbert wlepil znowu w mto

degd czlowieka swój wzrok przenikliwy i 
zapytał: 

- Przcdewszystkiem, jaika jest pań
ska konkluzya? 

- I(onklu·zya moja jest nader pro.sta 
i sama: się podaje - odrzekl P•ilip. - Raul 
jest ofiarą p2 arczej dcnuncyacyi. 

- Jakiż interes miano, aby go spotwa 
rzyć, zgubić? 

- Interes nienawiści i zemsty. 
- Raul nie ma nieprzyjaciół. 

- Miewa się ich czasami, nic wiedząc 
I(} tern„. Zresztą nie brak nędzników, czy
niących źl<; dla tego ty~k<>i, aby źle uczymić. 
Potwarca mego kuzyna należy, być może 
ido tych ostatnich. ' 

- Tego wlaśnie nędznika $aleźć na~ 
Jeży 1k/oniecznie. 

- Znajdziemy ~d, doktorze. 
- Tak pan sądzisz? 
- Nie w~tpię o tern! Kiedy nie braik 

cierpliwości ani energii, cel się zawsze o.
siąga. 

- Zastanóuimy się nad hypotezą, że 
jeżeli sama tylko nienawiść, niemawiść nie
wytłomacz<ma i nic daiącai się wrttóma.-

Bytom. Ustanowieini I.ub przeniesieni 
zostałi: I(s. karp. Pawel Lopata: Z' Ole~a 
ja.ko II kapelan dla Strzelec, kapfan świecki 
Karol Polak ~;iko II kapelan do Olesnai; ks. 
kapelan l(alłer ze Strzelec jako administra 
tor parafii Berge11 ina: wyspie Rugii; profe
sorem w książęco•-biskupim seminairyum 
ducho\vnem •we Widnawie mianowa,ny Z{}

stal Jezuita· ks. Alojzy Bukowski. 
Laurthuta. Między robotnikami k~ 

palń Laurahuckich panuje rucl1 w sprawie 
o'sięg.nięcia lepszej placy. 

Cisowa. \V sobotę Z111aleziono w sto
c:lJoile na sianie u oberżysty Pauhali w Koź
lu przy ul. R-0gows'kiej trupa zaginiotneg-0 
robotnika tutejszego Franciszkai Leboka. 
·W jaki sposób się tam dosta1J, dotychczas 
nie wiadomo. 

Zgorzelice. Jak to szczęście niem: 
jest dzi'ńilne, lO tern Ś\viaiclczy następujący 
wypadek. Pewien mistrz z Zgiorzelic grai 
przez dluższry czas w loieryi jeden i ten 
sam numer, nic mógl a·toli nic wygrać. 
Zmieni! więc numer, lecz skoro to u-czY1nil 1 
numer ten \vygral 10,tQOO marek. 

Z inn vc .1 dzielnic Polski 
Prawdopodobieństwo wybuchu strejlm k6-

lejowego w Polsce pod Moskalem 
jest bardzo mak Jak <ll()illOSZą z kól kołc
Jarzy linii warszawsk()f-wiedeńskiej panuja 
tam silne dążenie za. utrzymaniem ruchu i 
nie rozpoczynaniem bezrob-Oda. Ta osta
tnia mlo·żliwość isttnialalby tylko. wtedy, gdy 
by \V cesarstwie wybuchł strejk, a· wszecn 
rosyjski Związek Związków, utrzymujący 

czyć, kierowafa potwarcą, jakim sposobeJn 
ten człowiek mógł wiedzieć, że ciało' kra
biego de Vadans ma być przewiezk(n« d<J 
Compiegne. 

- Nie byto to tajemnicą dla nikingo. 
- Starania Raula czyni1one były w bia1y 
dzień. 

- Dobrze! lecz jakim sposdbem cmo
wiek te)n: dowiedzial sięi że furgon przed· 
siębi.orstwa pogrzehotw]ego zatrzyma się 
Wi polowie diiogi między Paryżem a Col!)l· 
piegne? Zwl{)lki wyJechaly z Paryża <J 

1:piątej po poludniu, zostały wykradzi.o:ne 
w ciągu na.cy w Pontarme. Należy więc 
przypusziczać, że złodziej miał dość czasu 
dlo ·wyszukaJ1ia trumny, U1arzędzi; zaopa
trzyć się w wóz, konia; wszystkie te rze
czy wyma·gają pewnego czasu.„ Otóż 
pan <le Chaillins zaledwie na jeden dziei1 
przed! przewiez.ieniem widzial, iż furgon po 
grzebowy przyje<lzie naizajutrz i pewnem 
iest, że nikomu nie powiedzia~ , tylko pań
skiej matce i panu o dr.adze, jaką fur~on 
miał odbyć .i zatrzymaniu się na· n'Oc w 
Pontarme ... 

Cios tym razetm był dobrze wymierza 
ny„. 

filip zrozumiał., że mie powinien robić 
sobie iluzyi; doktór Gilbert podeJrzywal 
go .. 

Wfaściwcg10 znaczernia ostatniego fra
!Zesu udawa1l, że isię nie do'myśla i -odp-0-
wiedziaJ: 

- Nie wiem, cz.y mój kuzyn powie-
dział komu. innemu, oprócz mojej matcei 
mnie i slużącym zmarlego megiQ wuia o 
swej podróży i zatrzymtaniu się w Ponta~
mc, lecz oo do mnie jestem pewny, że nie 
moglem «J tern mówić do ·nikogo, ponieważ 
1nie "\Yy{:hOOzilem tego dnia z pailacu na u
Ji.cy Garanciere„. 

{Ciąg dalszy nastal'i)-
..... 

I 
~ ;„} !;_~ t-'I I i 1 - r 



51yczność z stronnictwami Polski uznając 
, danym wypadku potrzebę solklamego 
v.·si>óldzialania, mrwemvał koleje Polski do 
sireiktt. Na razie Jednak kombina<:ya ta 
.zdaje sie być wykluczoną. 

? _:----_ ·-·-- - -- ~-----__.__~- -·-··-

Wiadomości ze świata. 
Ra4ykali francuscy przeciwko tajnemu 

głosowaniu. 
Grupy radykalne w parlamencie fran-

~u kim postano'Wily przeprowadzić \Villio
ek, aby v,· przyszłości \VYbór prezydenta 

Izby odbywał się jawnie, a nie " - gtosowa
illill tajnem. Jest to skierowane rzeciw po
'1mvnemu wyboirnwi d·o'tychczasowego 
prezydenta Doumer, którcg.o wybór w ten 
pGsób prz.yszedl do· skutku, że niektórzy 
po~krn. ie radykalni glosowali za nim. T .:! 
:ame grupy chcą, aby w przyszło'ści także 
v. ybór prezydenta republiki odbywał sie 
ja'>'11ie z tychże samych przyczs1n. Pisma 
konserwatywne występują przeciw temu 
:zamianowi, p:odnosząc, fo obawa przed no
-v.·y.m jakimś Boulangerem musi być w gru
pach ra<lykal·nych bardzo wielka, skoro aż 
takich śro'dkó\\r się ch\:i.·ytah1. 

Strejk powszechny - w Serbii? 
W niedzielę urządzili socyalni demo

lracyi p·ochód demonstriacyjny z protc-
tem przeciw nowej ustawie przemyslO'

wej. Niesiono czerwo\lle szltanda·ry i śpie
\\'ano marsyliankę„ Pochód przeszecH 
przed pała;cem królewskim i ~machem 
skupczyny, w którym prezydent ministrów 
i prezydent skupczynY\, przyjęli deputacyę 
która żądała cofnięcia ,rio\vej ustawy prze
myslowcj. Prezydent ministrów ioświad
~zyl, że rząd musi strzedz interesów 
1rszystkich klas i nie motie fa.worytować 
icdnci klasy ze szkiq1dą drugiej, 

Przywódzcy so'cyalistyczni wygłosili 
mowy, w których zaznaczyli, że od roku 
11alczyli soieyalni <l!eimokraci ,na drodze le
zalnej prz•eciw ustawie, obecnie zaś walka 
v.-cho<l'Zi w nową fazę. Dzisiaj uwidocz-
11ila się sita partyi, która jeśli nie pójdzie i 
JJa czas rozwinie strejk jeneralny. 

W demonstracyi wzięfo udział 10,000 
-0sób, w tem wielu widzów. P·o'dobne de
!ll()'flStracye -0dbyly się także na prowincyi. 

Wiedeńskie l(oło polskie a powszechne 
prawo wyborcze w Austryi. 

Na p.Olniedzialkowem posiedzieniu au-
uyackiej Rady państwa z.;abral glos, jak 

Już w telegramach numeru zeszłego dono
siHśmy, prezes I\olai polskiego Wojciech 
hr. Dzieduszycki, wykony\v'lijąc rez•olucyę 
X>olai polskiego. 

Hr. Dziedluszy•cki oświadczył się w za 
a<lzie za rnzszerzeniem prawa wybo.rcze

go, domagając się jednaikże z calym naci
kiem~ aby dla Ga.Iicyi zapewniono taką li

.:zbę mandatów, jakai jej piQlwirnna przypaść 
na podstawie liczby ludności. 
, We wielkicm napięciu oczekiw.ano. ja

kie zajmie stanowiskd l(olo polskie skla
tlaJące się w przeważadą.cej części ze szla
chty ·wobec zapowiedzianego powszechne
~o Prawa wyhorczegio. 

~azety 111iemicckie donosiły, że l(oło 
ll0lsk1e we Wiedniu jest przeciwne roz-
5zerzeniu pr.awai wyborczego i z wielką 
~~ści.ą puszczaly w świat pogłoski d roz 
1c1u się l(ołai polskieg{)I, 

Wobec tego telegrafują z Wiednia, że 
\ale l<Jofo polskie jest solidarne i wsz1ełkie 
lX>gfO:Sk~ o rzekomym rozbiciu się, są nie
uzasadnione. 

Sobo~nie, czwarte z rzędu i rozstrzy-

g~j~ce ~i~dzęnle Koła pol~kiego, trwa.to 
p1ęc god.:zm i. było nastrojone na jeden zgo
dny ~: Wielu mówców oświadczało się 
za tnaitw1eksum t"QZSzerzeniem prawa wy
borczego, przy zabezpieczeniu interesów 
narodowydhi pocio'bnymi środkami ostro
~ności, Jak.imi rząd zamierza zabezpie:zyć 
interesy Niemców w Czechach i na Mora
wach. 

Z róiny~r. stroi!. 
Osterfeld. l(ościół tymczasowy w 

l\losterhardt jest ma ukończeniu. Pierwsze 
nabożer1stwo ma zostać -0'dprawione w Bo~ 
że Nanodzenie. 

Essen. fabrykant Ar i es z Kupferdreh 
chdal w Rlittenscheid1 zeskoczyć z wozu 
elektrycznego będącego w ruchtll. do·stal 
się po<l kola, i został na miejscu zabity. 

l(oło śpiewu „Halka" w Kastrop · 
oznajmia swym członkom, iż lekcya ·śpie
w u odbędzie siG 8 grud\nia to jest w święto 
Niep. Pocz. Najśw. Maryi Panny po poł. 
jak zwykle o godz. 2. O liczne uczęszcza
nie na lekcyQ uprasza się. (1) 

Zarząd. 

Towarz. św. Wojciecha w Hontrop 
donosi swym >CiZlonkom, iż w1 niedzielę 
dfnia W grud.niai o' godz. 4 po pot. ()dbędzie 
się nadzwyczajne walnie zebranie. Ponie
waż ważne sprawy przyjdą pod ,ob-rady, 
przeti0 10 liczny udział npraisza się. (2) 

Zarząd. 

Bractwo Różańca św. w BaukJu 
donosi swym Siostrom, iż w piątek 8 gru
dnia przystępujemy wspólnie do l(i0munii 
św. Spowiedź w CZ\\ artck po po'ł. Upra
sza się wszystkie Siostry 1 aby się liczniej 
zebrały, jak w październiku. (1) 

Przełożona. 

Tow. św. Wojciecha w Rohlinghausen 
podaje swytrn człorrkom <lo wiadomo'śd, iż 
dnL'.l 10 grudnia o g.odz. 4 po pot u p. Mo
dJer i0idbędzie się miesięczne, .oraz walna 
zgrolmadzeniei, na które wszyscy czlo1nk(~
wie są zobowiązani stawić się bez wyjątku 
ponieważ są ważne spraiwy tyczące się- to„ 
warzystwa da. załatwienia, aby unikną-=. 
wszelkich trudów :na przyszlo,ść. O liczny 
udział w owen1 zgnomadzeniu uprasza 
(2) Zarząd. 

To warz. św. Antoniego w Reckl.-Siid 
iaznajmia wszystkim swym czlo1I1kom i 
Rodakom, iż w środę dnia 6 grndnia jest 
sposobność do spo'Wiedzi św. w kościela 
św. Antoniego nai Ludwiku. W czwartek 
slucha także dwóch księży polskich sp0t
wiedzi św. w kościele par:afialnem w Bru
chu. W piątek w uroczystość MC1tki Bo
skiej rano o' godz. 8 przystępuj ~ ~uwarzy
stwo wspólnie do Komunii Ś\'. . Po p·ot. 
o godz. 4 polskie ·nabożeństwo z kaz.aniem 
w kościele św. Antoniegp„ Upra.sza siQ 
Szan. cz.lonków, aby licznie przystąpili do 
Stolu Pańskieg·o i wzięli liczny udzial w 
nabożeństwie polskiem. Zarząd. (2) 

Bractwo Różańca żywego parafii N. P. M. 
w Oberhausen 

·dlonosi swym Siostrom), iż zebranie o'dbę
dizie sięi w .piątek dnia: 8 gmdnia o godz. 
3.Yi po poł. na sali pani Hake przy kościele 
N. Panny Maryi. O licZ1ny udzial prosi w 
imieniu pDlskiego duszpasterza (1) 

Franc. P.erz. 

z 
t f łkł~ Hauptstr. 

BACZNOSC NIEWIASTY W HAMBOR ! 
Donoszę sr.ao. nJewlastom, należącym 

do Bractwa Różańcowego, oru tym, któ
re do niego Jeszcze nie należą, it w piątek 
8 grudnia w gwlęto Nłep. Pocz. N. P. M. 
J>O poł. o godz. 4 na sali p. Buscbmanoa w 
Hamborn odbędzie się zebranie w celu o
mówienia sprawy Różańcowej, na które 
to zebranie wszystkie niewiasty należące 
do bractwa Różańcowego i także te, które 
jeszcze do tegoż jeszcze nie należą, a spra. 
wa różańcowa leży Im na sercu, proszę o 
Jak najlicznłe}szy udział i punktualne przy. 
bycie. Zwołujący J. M. 

To~arz. głmn. „Sokór' w Katernberg 
don-0s1 swym czlonkom, iż w święto Mat
ki Boskiej dnia 8 grudnia d godz. 4 Po poł. 
odbędzie się r6czne walne zebranie. Po
winnością każdego druha jest, ażeby się 
na takową stawił, ponieważ są ważne 
sprawy do obradowania, więc druhowie 
którzy się intresują sprawami towarzy~ 
stwa winni się jak najliczniej stawić. 

Wydział. 

Czołem! Derne ! Czołem! 
Niniejszem daje się druhom ćwiczą

cym cLo wiadomości, iż Ć\.\ iczenia odbędą 
~ię 8 b: m. o godz. 1 u~, zatem proszę o 
hczne i pumktualne przybycie, gd:yż są 
waźlne sprawy <li() załatwienia. Cz()łcm ! 
(2) Pracel, naczelnik 

Bractwo Różańca św. Polek w Castrop 
oznajmia, iż w święto Matki Boskiej Niep. 
Poczęcia l()dmawiany będzie Różaniec w 
kaplicy. Niewiasty, które chcą wstąpić do 
Bractwa, niech przybędą do kaplicy, a zo
sta}ną do naszego gro'na przyłączone. Za
razem ido.noszę Siostrom Bractwa Serca 
J ezHsowegJO·, iż jest l\Vielki czas, aby byly 
książeczki miesięczne vdnowione na drugi 
rok, więc które jeszcze nie zapłaciły, mo
gą to uczynić w piątek w kaplicy. (1) 

Przełożona. 

Towarzystwo św. Barbary w Bochum 
dono·si swym -czlonkom, iż w niedziel~. d. 
W grudniai przystępujemy wspólnie do K0-
munii św. rano o godz. 8. Czlornkowic win 
ni się stawić w taznaJ.rnch. Zarazem jo110-
simy iż po po'łudniu o 4 godz. odbędzie si(! 
walne zebranie ina które się wszystki~h 
członków zaprasza. Zat·ząd_ (1) 

Baczność Steele. 
Niniejszem uwiadamiam wszystki.-h 

Braci i Siostry Różańca św. w Steele iż w 
niedzielę dnia 10 grudnia ·O godz. 6 po µo/ 
odbędzie się 1naboże11stwo Różańcowe po
tem zmiana tajemnic i skladka na chorą~ 
giew na sali p. Ramann. 
12) Jan Misinrny. 

Baczność druhowie w Ewing ! 
W niedzielę 10 grudnia po pol. o· godz. 

5 na sali pani K:lodt <JdłYędzie się zwty:czaj
ne posiedzenie, na które się wszystkich 
druhów uprz.ejmie zaprasza. Czo/em! 
(1) Wydziai. 

Prośba! Prośba! 

Proszę szan. Rodakówi, ktoby wiedział 
o pobydeTeofila Warkowskiego, pJ'losz~ 
uprzejmie mi donieść, za dobrą nagrodą, 
ponieważ jestem zmusz.o.ny go stawić na 
świadka w bardzo wailI1ej sprawie. Tak 
samo pro'szę TeoiJa Warkowskiego, jeżeli 
się o tem dmvie, żeby się zglosil do 
(263) Idziego Walkowiaka, 

Recklingh.-Siid, Marienstr. nr. 23. 

Wiece ZJed. Zlll pills~Je11. 
w piątek dn. 8 grudn. (urocz. MaW Bo

skiej) odbędą sle: 
W Marten po poJ. -0 godz. 5 wi lokalu p. 

Schumann, tiarkortstr. 
W Horsthau.sen po J>Ol. -0 ~"Odz. 4 w lekalaL 

p. l(orte. 
W Hofstede u p. Wallburga o "od.z. Yi·1 -
poł. b ~ 

W ~bonnebeck przed po'ludniem o go;d2'. 
11~ w lokalu p. \ inkcloofera przy uł 
Mittelstr. ' " 

W. Sodłngen po poł. o godz. 4 w lokalu ,„ 
Engels dawniej Borgmaoo. 

W Hofstede P<>' południu o godz. 4 w lo
kalu p. Walburga. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Wlec w Ncumiihl 
odbędzie ię w piątek w święt<:i Matki Bo
skiej dnia 8 grudnia po pol, o godz. 3 w lo
kal~ .P. Eikoffa, przy ul. Kniippelstr., dai
wmcJ I\ulman, w sprawie wy.borów do 
Wy~zialów robotniczych.- O liczny udizial 
prosi 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Wie] ki wiec w W anne-Zachód. 
. W piątek, w święto Matki Boskiej„ 

dn~a ą grudni~ o godz. 02 po poł. Qdbe-. 
dz1e się na sah p. Breiinga wielki wiec dla 
Polaków: Na porządku dziennym: t. O
becna drożyzna i najlepsza droga, aby 
skutkom tejże zapobiedz. Mówca Mik. Na
sk_ręt_. 2. Dyskusya. 3. Wspólne parozu
m1eme. 

R<X!acy ! stawcie się wszyscy jak je
den mąz. Zarobek coraz lichszy, a wszy
~tko aor~z droższe, \\ilięc czas nam radzić, 
1aiko sobie pomódz. (l) 
Mik. Naskręt, Franc. l(ruk, Jan Florczak. 

Wiec w Liltgendortmund 
odbędzie się w piątek, dnia 8 grudnia o 
godz. 3 po poł. w sali p. Buschkampa, przy 
kościele Jcatolickim. O liczny udział Ro
~aków z Liitgendortmund, Marten, l(irch
lmde, Somborn, Merldinde i olrnlicy upra
sza się. 

„Związek Polaków w Niemczech". 

Wielki wiec polski w Marxloh 
odbędzie się w niedzielę 10 bm. u1a sali 
p. RK»sendahla (przy kościele 1katolickim) o 
godz. 11~ przed polu<lniem. Ponieważ 
zbliżają się wybory do <l10zoru kościelnego 
i inne ~ażne sprawy omawiaJne będą, u
prasza się Rodaków, ażeby się jak najlicz
niej zebrali. 

„Związek Polaków w Niemczech". 

Podziękowanie! 

Szanownym Braciom i Siostrom Bra
ctwa Różańca św., szan. To'w. św. Jadwi
gi w Essen, „Zjednoczeniu z.aw. poi." i tym 
pp., którzy brali udzial w wiecu w śmd~. 
22 listopada w Essen, składam niniejszem 
serdeczne podziękowanie za wsparcie ja
kie odebraitem w czasie :mojej przeszlo G 
miesiG~Znej choroby, ,.Bóg zaplać". 

Szan. Braciom i Si·ostrnm ozn1jmiamt 
iż Msza św., na którą 7...ona moja; odebrała. 
pieniądze, odprawioną została w Poznań
skiem \V Górce Duchowltlej 27 listopada. 
Za wszystko jeszcze raz „Bóg z.apta,ć ". 
(266) Marcin Błaszak. 

h 
ty I o Hauptstr. 47. 

We wMek, d ia 5 grudda, przed p · łndniem o godz. 9 UTWARCIE pierwszej wielkiej wystawy wiazd · owej. 

P lecam: Dalej polecam: 
Kilka set spodni dla par ów w naj 1 owszy< h "zorach 
l1art5 ę p~btotó w dla. panóiv i mkdzit·ńci1w 

od 1 95 
cd 3 95 
od 6.7i 

mr. Kama1ze \ tr,:;ewi~i do ~znurowani11 <Ila pa• ów od 3.65 mr. 
Dam-.kie t1·zewiki <ł > ~- ~nuro\vania i z g11zi1<atoi u<t 3 85 mr. I!rJ'. 

Pait ę ubrań dla . panów 
orl 2.< O i 4.GO rnr. 

mr. 
Partyę ubrań dla młodzień l' óW i chł,;pców 

w~zelką ga.:derob~ d() pracy p~ bal d.Z :) tauiej cenie. 

Trzf:"'hi dia dz 1eci z skóry ko.ńskiej z gm;. i <!o sznur. od 1.65 mr. 
Wielką panyę l1ur6w do kopal11i ocl 2. 78 m .. 
Przy zakup. o·l 10 mr. zwracam koszta podr. do Botro1>u z obw. 6 mil, 

Dnm u za.kupna Paweł :Roth. 
tylko Haupt str. 47: Ił (ł t t r o Ił ' (?5 J) 4 7. tylko Hrnpt~tr. 4: 14". 



w e•w es 

Wyjątkowa Gwiazdkę dla Rodak-'w na obczyźnie 
1 urządza 

najwięk. i najtańszy skład polski w Herne, 

ys a 
D"·o1·col1·a ul. 117 Derne, niinufę od dn1 orca ku Baukau. 

Od dzisiaj aż do Gwiazdki otrzyma każdy 
przy za kupnie poc·z. od 10 u.r, 1 metr. d(1brego I łócieDka na fartu h 

przy zakupde pocz. od 20 m„. 6 metr. materyi na domową suknię 

przy zalrnpnie pocz, (Jd 30 mr. w~paniały, puoktu.1lnie idący kiesion · 

kowy ]ub stoją<'y 

·darmo Zegarek darmo 
(261) I y Za punktualne chodzenie udz:e1am 11 2!- takowy 1 rok gwarancyi. =M 

Wpłata rzecz li -
poboczna. 

:--\tary rynek 18. Gelsenkirchen. Alt.Markt ló. 

poleca: 

na WJlłł&tJ1 

l\T ,_ cl t ubrania dla pa.a .-.re J nów i chłopców. 

~Ta kre.:a "t paletoty a. panów 
.&.'I '-I..,.- 1 cbł pców. 

Na kredyt konfe:~~~ka. 

N ,_ cl t tGwary a -.re ,,, bhwatne. 

Ma kred~t 

Ma kredyt 
~a kredyt 

meble każdego rodzaju. 

gotowe 
łóżka 

ogniska. 
wóz'tki l la. dzieci. 

przy nizkiej wpłacie, i:~własnem oznaczeniu 
dni odvłaiy, tygodni ow~, 14-dni~ we, lub mie-

si~ zne. (269) 

'fylko w nadzwyc7.aj11) 1n 

k1 edytowym domu towarów i ~ ebH 

J. Silbe ·pf ennig N. 
Stary rynek 18, Gelsenklrchea. Alt. Markt 18. 

obok oberzy Schiirmanna „Im C&ppcnberger". 

We wszystkie 3 niedziele przed gwia.zdką 

będzie skład mrj do 7 wieczorem otwarty. 

• ' , - ~ • . • '•• ,.. ~ r-. '„ ,... 

i tanio 

w Bazarze (258) 

Goldschmidta, 
Derne, 

Bahnhof~&r. 6~ 

Jl • • • 

A~ 
m skład ~ ~kór, 11 

poleca. w największym wyborze: podeszwy, 
wierzchy, całe skóry i pokrajane, tylko clo 

brej jakoś i 1 o znanych tani h cenach. 

dobre do jedienfo, 150 
funtów 3 51 m .dJbtllrcza · 
frank ·> w dom 

Robert Knhls, 
Bochum, róg ul. J -a
hunniter.;itr.1Ma1·bril0k er
strMse. (223) 

które potrafi!\ krowy do
ic, znajd' miej.;>ce przy 
11ajwyższych ia11ł11gach. 

Ge1trud ltlaą~h 
str~czarkA, -

Dorlmnlld, ul. tlchwarze 
brUder~tr. 12 za domem 

towarowym Althoffa. 
(253). 

• dla towu·fllystw 

prędk~ i tanio 

Druka1.•nia 

,,Wiarusa Pol· 
ski ego" 

+ 

poleca 160 funtóiY miech u B,2ó mr. 

I 
: (248) . ··--Za •rwk. uklatl 1 rłt41ałtcYI CM& Mń4ll.iala1 A a•• a 1 • r • 1 • „' • t>uc.••a.- ._.„, ... „ • "~o•uD wva1wmctWa "W-u& naa PolHlcco„ w Bociswm. 



i .81 grudnia 

04iienne pismo ludowe dla Polaków oa obczyźnie, poświęcone Giwruie oraz spra"Wom narodowym. politycznym i zarobkowym 
L..------------------...,----------------....... --.... ....,,.--~,.,,.,....._«o-. __ ,__.._,... ......... _.. ________ ,_., __ ,_,, ____________________________________ ,... __________ ..._. 

W!cł.iod1.ł cmhierui~t i wYiatklem ffl Dołwidtcrayci\ 
putdDZata kw1trtał.n1 u poczicie 1 • łlsłowYch wYDOSi 
1 81 50 fen •• • s odnoszeniem dt) domu 1 mr. 92 fea. wtU.1 Polsld„ zap.isany Jest w cenni~a pocztowym 
' pod znakiem „t. oołniacłl" nr. 128. 

. 

Za in.9eraty placł sle .za mieisc.e rządka drobBe~o d 
oaloszenla zamieszczone orzed Inseratami 40 fen. Kł 
czesto oahsza. otrzyma rabat. - Listy do „Wiara::~ 
PobkłoiO„ nale1y frankować I podać ni h dokłł „ 

DJ ad.rei 'Pi.twJ.•ego. Ri;kopi36w •. ię nie zv..rr:1.ca. 

Reda.kcya, Dmka~a. i KNęgarnia 11najduje ~ w Bochu111, przy ulicy Malihesere'kasse. - Adres: „ Wiarus Polski", Bochum. - Te Ie fon u nr. '4: l4. 

•odzłce polscy I Uczcłe dzieci 1we 
twłć, czyta~ I pisać po polsku ! Nie )est 

ohlklem, kto potomstwa swemu zoiem

Zfł tię pozwoff. 

tło polskie w parlamencie ukonstytuo. 
wało się · 

posiedzeniu z dnia 4 grn<lnia jak nastę-
lfle: 

I(~. Ferdynand RadziwiH wybrany zo
ili prezesam, Leom Cz.arliński ·wi.:e
reze~em, R. Janta-\Polczyński, M. hr. 
ielżyński skrefarza.mi, W. Wolszlegier 
w~torem. 

Do komisyi parlamejntarnej wybra:.GO 
s. Radziwilla), Czarlińskiegzy, dr. Skarz~
ie~o, do komisyi budżet.owej ks. prałata 
żdżewskiego, do kcmwe'.Iltu se1I1iorów ks. 
adziwilla, Czarlińskiego, do komisyi pe
cyjnej I(orfantego. 

oło polskie w sejmie ukonstytuowało się 
posiedzeniu odbytem dnia 5 bm., wybie 

:ą.c na prezesa p, <lra. Henryka, Szumana~ 
wrccprezesa p. I(aźmierza Chlapow-

i f ~·J, na se'kretarziy pp. d:r. Felicyana 
it:gole'\\ sk~ego i ks. probuszczai Losiń
iiego, ma kwestora- p. dr. Antoniego Ohła
Jvskiego. 

Do komisyi budżerowej wybrano p. 
cl. SchrOdera, do Jwmisyi szkólnej ks. 
afata Stychla, do lromisyi rugów wybor

cb p. dr. Mizerskiego, do komisyi pety
Rei p. dr. F. Nieg-o\lewskiego. 

~IJowa nadchodzą wiadomości o groź„ 
nym buncie wojska. 

Petersb. ,,Rusi" donoszą, że ·-panuje 
paiplo•ch Pomiędzy ludnością. W pali~ 

hnice o'dbylo się -0lbrzymie zebranie, w. 
rem bralo udzial <JJmlo 16 tys. osób. 
unbowa:ne wiojsko strzeglo gmachu przed 
licyą. R:oikoszanie połączeni z robo'Uni-

1i urządzili p1ochód prziez miast<>; w 
ardu z wojskiem pa:dfo ok·ofo 30-40 o'
b. 

Obeonie bunt ogarnął pqno już całą 
logę, 

Warszawie mnożą się objawy pokojo„ 
el J>racy. - Stan oblężenia zniesiono. 
~ów:nocze'śnie ze z.niesieniem stanu (J

żenie oglasz.a warszawski urzędtJwy or
. 'kHk~ nowydh reforrm: ,,Usunięte maią 
ogramiczenia praw publicznych dla ży 

W, nastąpić mają ulgi co do służby y,·l{)j
Wej oraz w sprawie mubyw.atnht lJr'lhr 
ez Polaków, usunięte mają być '" szel
o'gra:nkzenia wyznaniowe a ży1..Ze1iia 

laków co do obsadz!ania urzędów mają 
ć uwzględnione." 
. Tak ogłasza urzędowy dzi-;m~ik i 'OSj l

We Warszawie. 
,,Nowa R.ef." dlo.nosi~ że WYtPUszczonó 
~-o\no§2 więźniów, oczekuią.:y~h na sąd 
enny, lub skazanych a<lministra.:yjnie. 
~zy innymi wypusziCzeni zo~ 'ali: Sfe. 
ze~ski~ Stefan Demby, Wladyslaw 
~t 1 Wielu innych. Więźni1owie już ze-

, 
1
• zostaną Z! drogi zawróceni. . 

1~ egidą ks. Grajewskiego tworzy su~ 
a roootnicza partya narodowa. 

' ~ada uniwersyitetu warszawskiego .o
• siła konkurs na katedrę języtka i litera
, Polskiej. 

1~elegran1y~ w 'L „ 
t . I e d e ń. Z Pragi donoszą, że na

l!l nik Czech hr. Coudenbove tylko na 
n~k dowódzców dwóch czeskich ar

} 0 "' domagał się od rządu, by wojska 
· :egomiasta, Wels, Krakowa I Olo

hyfy gotowe do wymarszu do Pr3>-

gi i Czech. Osobnego wyraźnego powodu 
w obecnym stanie rzeczy nie ma. Ani je
den pułk nie otrzymał też jeszcze rozkazu 
do wymarszu, ale rozkaz tyczący 'Się go. 
towości d'O wymarszu otrzymały także 2 
puł·ki tyrolskie. (Patrz artykul: „Wysyl
ka wl(}'jsk przeciw Czech01J11. ") 

B e r I i n. „L. A." donosi, że wrzenie 
w Czechach zwrócone jest przeciw Niem
com. 

P a r y ż. Parlament francuski 542 
gł. przeciw 14 przyjął wczoraj pierwszy 
artykuł ustawy o zabezpieczeniu na sta
rość. Artykuł ten przewiduje rentę na sta. 
rość począwszy od 60-tego rok11 życia. 

W y~łdaie ''Vojsk prztci ~· Czechom. 
W telegramach wczorajsz1ego numeru 

podaliśmy wia<ldmość z Wiednia, że rząd 
austrya'C'ki wysyta 12 batalionów piechoty 
i 2 pulki kom:i..:y do Czech -oraz, że urzę-
00\\.~0 krrok ton uzasa<liniono uspooo.bieniem 
Indu w Pradze i pólnocnej części Czech. 

Tymczasem Czesi przez Radę Narodo
wą już prziedtem zaprotestowali prze,;iw 
urzędowemu przedstawia1niu stósunków, 
które rozdmuchuje do niebyYvafych 
rozmiarów zajścia i wypadki, na które w 
innej chwili nie r,wracanoby naiwet uwagi. 

· Vliad1omość •0: wysyke wojsk przeciw 
Cze·chom,· którym chodzi o powszechne 
prawo wyborcze, oraz oi.blizkiem -0gloszt-
1t1iu stanu wyjątkowego ·w Czechach jest 
dla wielu niespodzianką i z pew1nością naj 
gorsze na ludności czeskiej zro'bi wrażenie. 

Gazety niemieckie i urzędowe wrogie 
Czechom i Slowia:nom "'Ogóle <Jd kilku 
dini curaz groźniejsze przynosiły wiadomo·
ści z o'kolic czeskich. 

W dniu 1 grudnia• urzt.;dowa „Prnske 
Noviny" i pólurzędrowy „,Prager Abend'
blatt", zamicścily na naczelnem miejscu 
wiele mówiący komunikat, w którym czy
tamy: „Objawy, łączone z dem~straicyą 
za reformą wyborczą w d„ 28 lisbopada, nie 
ziściły się na szczęście w przewidyw a
nych rozmiaracli, ale szczegóły ogłoszone 
w. dzienni'ka1ch stwierdzają, że w wielu 
n1icjscach popelniand gwałty przeciwko 
tym, którzy nie p-oddali się partyjnemu dy
ktatowi co do za.stanowienia pracy. Byl 
to widok smutny i haniebny, kiedy w Pra
dze z ratusza podburzano masy do rewoln
cyjnych <lemo.nstracyj, szczególnie jeśli się 
zważy" że miejsce, z którego rzucainid takie 
trujące hasła, oddane zostaito demonstran.
tom za pozwoleniem gminy miasta Pragi, 
pai wsta.wiennictwic Rady narodowej. BY
loby zupełnie ·na dobie, gdyby żywioły 
s})()\kojne i rozważne zwrócily uwagę na 
cele do których dą7..ą ci przywódzcy, za 
którymi one dobrowolnie się ciągną". 

Koresppn<l:ent gazety „Zeit" pisał pod 
tą samą datą z Pragi, że. WZJbu:ze111ie. m~s 
wciąż rośnie, c-0 powoouJe zamepoko1eme 
mieszczaństw a. 

Całe mieszczaństwo praskie - pisze 
wsp~niany korespondent ~- żyje w c~ą
glym niepokoju, a handel 1est w zasto1u1 
jakby po<lczas stainu oblężenia. Dnia 28 
listopada zmuszano gwałtem kupców. do 
zamykania· sklepów, a policya nie mial.a od 
wagi przeszkodzić temu. To i szereg in
nvch wypadków sprawiło, że obcy flormal
nle z Pragi uciekają, a hotele i wielkie re.
stauracye świecą pustkami. N~wet ,.Nar<> 
dni Listy" żalą się już, że pd ulicach wal~
sa się , .tłum hołoty'.', .która z całej ~olicy 
zbiegfa się „w na<lz1e1 demo.nstr~cy~ . 

Rozsiewane też są ~z1~nme mepok()
jące pogłooki. To pdwia<la1ą, że Kla<lno 
się pali ze wszystkich rogów,, to że w o~o
licach niektórych cu~roWJll 00?°trną 
wszystko znisrezyli l splądr?Wah. . Od 
cz~u o'Statnich krwawycli za.iść rodz1en-

nie zdarzają się w Pradze wypadki, że 
tłum atakuje policyantów, gdy kogoś chcą 
aresztować. Policyalntów wyrzuca się z 
·d-Olt11ów, gdzie mieszkają, ich dzieci nara7,o 
ne są w szkolach na zniewagi. W Żydko
wie na domach, gdzie mieszkają policyanc\ 
nalepiono' plakaty: „precz z mordercami". 

Od\ kilku dni urządzają awa~1tury uli
czne terminatorzy, żądający, aby nauka 
wieczorna w sZJkolach uzupelniających 
przefożona została na rano. W d. 30 zm, 
gdy plOlicya chciała się wdać w to, termi•na 
torzy obrzucili ją kamieniami, przech()idnie 
zaś poparli ekscedentów. 

W dniu 1 bm. około setki młodzieńców 
bez zajęcia przeciągał.Ol przez, dzielnicę ży
dowską, wymyślając policyanto.m, którzy 
czując się zbyt słabymi zachlowywali si~ 
biernie .Eksce<lcnci wpatd.li \\·reszcie do pe-
rwnego 'sklepiku i rozdarli przecho~niom 
buty, 'które tam znaleźli. Urzędnik namie
stnictwa bar. Beaufort, który pe>śpicszyl na 
pomoc straży policyjnej, ziostał zaatakowa 
ny kamieriiami i szuka·t schronienia w ksie 
garni, skąd \.Vlezwal telefonicznie pomocy. 
Dopiero· przybycie 70 po1icyantów zdlolalo 
rozpędzić ciksccdentów, którzy tymczasem 
splądrowali już dwa inne skiepiki. 

Powszech!l1ie oczekują tu - koflczy 
korespondent - IJPWtórzenia: si~ najgor
szych ekscesów z r. 1897. W poważnych 
kołach Pragi rozgoryczenie wzrasta i oo
raZJ energiczniej domagają się od namiest
nictwa po1.ożenia kresu ekscesom: 

Z prowincyi 1rnddhodzą też wieści o 
podobnem wzburzeniu. W póbnocno
wschodnich r0ikręgach przeciągają pJOcho'dy 
z husyckiemi sztandarami (czarne z kieli
che1t11), oraz ż czerwonymi i biało·-czerwo
nymi. Dają się slyszeć okrzyki: „precz z 
Austryą, precz z Oautschcm, niech żyje re
wolucyai!" 

I(omitet wykdna•wczy mbodoczeski od
był dnia 2 bm. wieczorem })()siedzenie, na 
którem oświadczono się za powszechnen. 
glosowaniem, ale jedoocześnie za dro'gą Je 
galną dla jego uzyskania. Postanowiono 
wezwać odbywaiteli do przeciwdzialania 
wszelkim ekscesom. 

W Budziszynie iQdbylo się w d. 1 bm. 
zgromadizenie 200 hunmistrzów z Czech po 
ludniowych, na którem o reformie wybor
czej przemawiali poslo:wie tt-o'lansky i hr, 
Sternberg. Po zgmmadzeniu burmistrze 
udali się korporacyjnie do radzcy namiest
nictwa I(rzikawy i zakomunikowali mu, że 
wr razie udzielc111ia przed rząd rforrriy wy
borczej na zamierzonych padstawach, chlo 
pi południowych Czedh urządzą demonstrą 
eye. Na zgromadzeniu radzqiO' nawet po
dob1110i o organizacyi zbrojnego oporu na 
wypadek po'gwalcenia konstytucyi. 

Polacy na obczyznie.. 
PRZED GWIAZDKĄ! 

Corocznie przed gwiazdką prz1}'pomi
,n-amy, Rodakom hasło: Swój db swego! 
Spcdzicwamy się, iż nasze Sza.n. Czytelni
czki i Czytelnicy chctnie do hasla· tego się 
zastósują i oo tylko u swo'ich nabył będą 
mogli, też rzeczywiście u nich kupią. To 
dz:iś obo\v iązck każdej P-0lki,, każdego Po
laka. Szrczeg:ółnie zaś nasze zaqne Polki 
dużo tu zdziałać mogą, bd przecież. gló
\Vnie one czynią zakupna wszelkie a wiec 
ta:kże gwiazdkowe. Nie1mal wszędzie moż
na już dziś wszystko nabyć u Rodaka1, a 
skoro lhaslo ,.Swój do swegQ" ·wszyscy w. 
czyn wprowadzimy, wiedy kupiectwo i 
pri:emysl JX}lski ooraz pomyś\nici b~ą si~ 
rozwijały z korzyścią dla -0gółnej spraw-y 
,narodowej. 

Pamiętajmy, że naród składają jedno-
stki, im więc lepiej się będzie powodzilo 
każdemu po'szczególnemu robotnikowi i 
przemysłowcowi polskicanu, tem silniej 
materyalnie stać będzie cale sPoleczeń
sl\\":). Porzucić })()Winniśmy tę · grzeszn'l 
z.az1ct.rość. Dla czegoż ·nie mamy życzyć 
zarobku 'Rodakowi, kiedy go' życzymy ob
cenm, który wrogiem·iest naszym? Prze
cież zrozumieć powinniśmy, że tak postę„ 
pując krzy;wdzimy samych siebie, krzy
wdzimy. wlasny nasz naród. 

Cieszylibyśmy się niezmicńniet gdyb_ 
słowa nasze pO'.lądany <Jdniosty skutek o 
cd Szan. Ro<laczki i Rodaków gorą<.:0 
imię dobra ogólnego prosimy. 

Oby, nasi polscy kupcy i przcrny·sło
wcy z bólem serca nic musieli teraz. przed 
gwiazdką pa trzeć, jak · i0bce sklady zape
ni~ne lu<liem polskim, a ich sklady śwlc-c<t 
pustkami. Aby tak się nie stalo, krncwm 
i zamieniajmy w czy·n tak piękne IKtslo 
,,Swój do swegd'. 

Ziemie polskie. 
Z Pna I.aa nhodnfoh Warmii i td•sr: 

Podgórze. Prezentę na tutejsze opr6„ 
żjnibne probostw.o dtrzymal -0d naczelnego 
prez.esai Prus Zach. dotychcnts~wy admi„ 
nistrator ks. Domachowski. 

Z chełmińskiej dyecezyl. Ks. Bruno• 
Lemke, wikary \V. Starogardzie, dla cilo-1 
mby uwolniony od urzędowania„ 
. - I(iościót parnfial11y w Tczewie zostłi 

nic na wewJiątrz zupełnie ()<lnowi<mY. Ro
boty w presbuteryu.m już prawie ukończo-
ne. 

- Przesiedleni zostali ksiGża wikaryu
sze": Przybyszewski v Kazanie do J(ościc
rzyny, Michnowski z Kościerzyny do Pia
seczna, Wysiński z Turowa do Walichnów 
Swicczkowski z Walichnów do Swiecia 
jako drugi wikary, R.ogalski z Piaseczna 
dlo Sierak-0wic, Gregorkiewicz z Sierako
wic do }(a.zianie. 

Swiecie. I(olonista Kluczik w Pru-
szczu żyl z swym następcą, posiedzicie
Iem Riedler, tamże, w nieprzyjaźni. Ody 
więc Kl. w sobotę przed tygodniem zaję
tym był przy zwo'żeniu tygio<lniem zajętym 
byt przy zwożeiniu grantu .a R. oral SW'ł, 
mię, wziąl ostatni kawa.I drzewa, którego 
używał dio oczyszcze:nia pluga, udcrzyl 
nim Kl. silnie- w głowę tak, iż tenże bcz
przytomnie upa<lł. W drodze do lekarza 
raniony, -nieodzyskawszy przyt10m1I1o'ści, 
nmarl. Przed ż.andannem przy aresztowa
niu go, zeznał RiedleJ.1, iż .podlug swe~o 
sumienia nie mógl sobie inaczej Postąpić". 
- Postępowanie O\\.~go ko1'onisty - te~ 
pewnie należy do' nowoczesnej kultury. 

Z Wiei, Kt PoznańskieflO. 

Poznań. Proces o obrazę majestatu 
wytoczomo naczelnemu redakrorowi .,P-0t
sener Zeitung", dr. Ritterowi, za artykuł 
zamiesz-coony w piśmie tern z okazyi osta}. 
tniego przemówienia cesarza przy odsłon!~ 
ciu pomnika MJltkego w Berlinie. 

Z Rynarzewa donoszą do „Dziennika 
l(ujawskiego, że tam czterech P(>laików na 
eiiemieckiego kandydata gtiosowalo. Pol
ski kandydat przepadł, tak iż te.raz. Ryna
rzewo nie będzie wcale miało polskiego 
reprezentanta w radzie miejskiej. Wogó
le Polacy niechętnie szli na \\ ybory, taka 
oziębłość ze strony polskiej tam p~lnuje. 
zre to wia<ldrmści, jak Potrzeba budzić w 
takich łu<lziach uśpionego duchai polskiego, 

Inowrocław. W środowym „Dz. l(ui." 
cz.ytamy: 

Na wczorajsze zebranie cztc nków k:i~ 
sy chorych nr. 3, na którem U'Skutecz.iti<mo 
Joo\ve wy•bory do zarzqd'U, stawili si~ 



'Niemcy ' kowpleci~ a z Polaków, któ-
1rych jest 150, przybyło ... 51 i to pp, M. 
Lenartow1Ski, J. Gtowacki, W. Szelmeczka, 
łeslawski i Trepiński. Wobec ogromnej 
przewagi .niemieokiej polscy .członków opu 
ściłi salę 'vyborów i zrzekli sie prarw·a glo. 
S:O'Wania. 

I ria cóż tu zdadzą si·ę w·szystkie na· 
~ olywania~ wiece, wszystkie zarzekania 
si~, że się poprawimy, że rnawet wtasną 
!kasę chorych utworzymy? Z taką ozię
bfością i obojętnością trudno coś zdzia:
fać. Już wcale nam nie żal tyo'.hi obojęt· 
nych, którzy na wlasną skóre bicz1 kręcą! 
Cierp ciato, kiedy ci się chciał.o! 

Z Gniezna do\noszą do ,10std. R. ", że 
prefekt tutejszego konwiktu i naucz1y~ie1 
religii w gimnazyum, ks. R.obert We,y. 
maJnn, mianowai11y z-0staif. kajrnQlnikicm w 
Poznaniu. 

Kotmin. Zwycięstwo Piolaków przy 
-wybdrze zarządu wspólnej kasy mieiski~i 
ze strony praoobiorców. Wy;br3(11i zostali: 
Mularz Grocholski, rdbotni·k Stainczak, cze
,Jadnrk piekarski Szepecki, ·cz~eladn~k szew
ski Tórz i mb-Otnicy Rcvtajski i Klo:busiń· 
skl 

W Ostrzeszowłe odbyl się ubiegtei 
uiedzieli wiec „Straży" ze zwykłym P<l
rzq<likiem ·dbra<l. 

Ze ślązka ezyli Starel Polski. 
Bytom. Odbyła się rew·izya dzieci -

które chorowały na tężca. ka: ku i wy.zdr~„ 
wialy. Niestety piowstaly ~ 1 ::tdy p0 tej 
chorobie. Z 60 dzieci iec:Iina c '· ·. 'l!rta cz:ęść 
utracilai mowę, sluch i 1na w;_ ,·k osla~i-0-
tt:V. 

Wiadomości ze świata. 
Parlament niemiecki 

rozpoczął w środę pierwsze czytanie pro. 
)ektu powiększenia floty i reformy fłnan· 
sów przez no,we cla i podatki. 

Uzasa<lniaij i polecał refonnę bnansów 
nas.rumprzód w. dluższe.m przemówieniu 
'kanclerz Rzeszy książę Buelow, .a n·astęp
.nie sekretarz skaroo'WOści baroo Stengel. 

Cetntrowiec Pritzen zaznaczył, że 
.stronnktwo Je·go ze spokpjem i przyohyl· 
n.ością zbada nowe ustaiwy. Mówc~ do„ 
magal się od: kanclerza wyjaśnień oo do o~ 
1ólnego położenia politycznego w Europie. 

Kanclerz Rzeszy odp(}IWied:zial, że 111ic 
we wszyistikiem może obecnie dać wyja·ś
nienie. Nastiępnie przeszdl kajIIiclerz do s.tó„ 
sunku Włoch do Niemiec i trójprzymierza. 
przyzinałl, że nastąpito zbliżenie się Włoch 
do Prancył, lecz: nie mai obaw.y, by Wło
chy odwróciły się od trójprzymierza. Nie
porozumienia, jakie istniały pomiędzy Au
stryą I Włochami usunięto szczęśliwie. 

W sprawie stósunku Niemiec do An
glii zaiznaczył p. Buelow, że opinia publi-
czna w Anglii jest Niemcom wielce :nieprzy 
chy.łna i że wita szicrerze usilowwnia <lą
ząće dd zmiany teg01 sta1nu rzeczy., 

· Do w:ywodów o trójprzymierzu ą.odał 
p. Buelow iż jakkolwiek jest nadzieja, że 
·nie ·będzie ~yp:a<lku, by oojus~icy od' Nie:. 
miec się odwrócili, jedinalkowoż Nieme~ 
winnY1 być tak silne, by i betz sojusznik6w 
.moigly się urtrzymaić. 

Sejm pruski 

--zaj.ęty był w środę najpierw interpela~Y<ł 
w sprawie nieszaęścia kole}awegp w 
·szprembergu a następ.nie interpelai:yą libe
rała ttilbcka w sprawie 

braiku wagonów. 
ttilbok wyliczal, że obwód przemyslo

wy uad Rurą domaga się 21 tys. wagonów 
brak jednakowoż zawsze około 4200 wa-
1onów, wskutek czego prziemysł tr.a1ci 
dziennie 420 tys. marek, robotnicy 110 tys. 
m. fiskus kolejowy. straicił przeiz brak 
wa.g-0'nów1 ok-01t·01 2 miliony marek. 

Minister k().munikacyi Budde o'dpQ.. 
wiedział, że brak wagonów m~nie p.o ukoń~ 
·czeniu sprzętu bura'ków; w nowym etacie 
wyznaiczono też znaczną sum~' na zamówie 
nie nowych wag1::inó\V. 

Węgry przed ostateczną decyzyą. 

Dzień pon-0wnego zebrania się parla
me!JJtu węgierskiego zbliża się,, a dni naj
bliższe \'Vinny przynieść pew1nio·ść, jak się 
uksztaltuie p-otożenie na Węgrzech. 

W Budapeszcie odbyły się wielkie de· 
monstracyc ina rzecz powszechnego gloso
wa:nia projektowane jak wfadomo przez G

bccny 1·1.ąd barnna fejerw.arego. 
Zecerzy uchwalili wstrzymać się od 

~pracy w 16 pismach, które zajęly stanowi
·skio prżcciw powszechnemu glos.o\vaifliu. 
Zarazem postanowiono zbojkotmvać wszy_ 
stkic te drukarnie, kt(Jreby chcialy te g~-. 
zety drukować. Wskutek tego. wy~z_ly w 
Budapcs:t,cic 'Js tatnio tylko 3 dz1;:!rn11ki. 

Odbyly siG tc·i. wielkie demc~stracye 
uliczne, podczas których pow:y:bijano szy
by w r·..:dakcyach ga:zet przedwnych po.-
wszechnemu glosowaniu. _ 

Zjednocwne stronnictwo rn~ctziarskie 
twierdzi stanowczo, że strejk zecerów i 
cal~ demonstracya za powszechnem pra
wem wyborczem jest d'Ziclem r:.,ądu, ikt6-
ry znów• temu przeczy> 

Co będzie z rosyjską armią mandżurską, 

pytają się ,,R.usskije Wiedomosti". 
Wieści o pogromie we Wlady.wostoku 

i wiad:otrl/Ości pism zagranicznych d zabu· 
rzenia·ch na okręta'Ch, przewożących jeń ... 
ców rosyjskich z, Japonii, zmuszają - pi
sze wymieniony dzien!nik rosyjski - do 
przypomnienia(/ \\Cjskach naszych, pozo
stałych na dalekim W .schodzie. 

Po po:dJpisa:niu traktatu pokojowego w 
Portsmoucie, wojna rosyjsko-japońska za
padła w; prz.eszlość, która już zaczyna sle 
wy-dawać daleką. Przyicziyna tego uderza 
jącego w istocie zjawiska jest bardzo na
turalna: wypadki wewnętrznego życia Ro 
syi idą talk szybkiem tempem i tak pochła.
JJiają calą uwagę. Wszystkie inne zjawi
skai, nawet głód, gro'iący znacznej cz~ści 
ludnlOści wlościańskiej Rosyi, mimowoli tr
stępują na plac dalszy. Tern bardziej <loty. 
czy to przeszłości, jaką jest wojna1 rosyj
skO'-japońska~ 

Ale wyiaśnie1nie zjawiS'ka nie jest ie~o 
uniew1innieniem. A tymczasem, chociaż. 
bolesne jest takie wyznainie, P.O skoń·czeniu 
wojny na dalekim Wschodzie, znajdujące 
się tam wojska rosyjskie, jak się wYdaJe. 
zapomniane zostały i przez rząd, i przez 
społeczeństwo, i przez prasę. A przecież 
jest tam <)'k.oto 500,000 naszych ż-0lnierz:y, 
którzy na barkach swych przenieśli wszy
stkie oikropnb·ści i trudy dężkiej i niepQ
trzebnej wojny. Dlaczegiol nie wracają oni 
do domu, jak żyją nai obczyźnie i jak przet. 
żywJJ l dr:i1natyczne wypadki, rozwij(liąr~ 
się w dalekiej -Ojczyźnie - oto pytanie, .na 
które nie mamy inJnej ()~powiedzi, prócz 
w,ypadkowych wiadottności i mętny.eh wie 
ści. 

Od czasu do· czasu w , gaze.tach zagra· 
nicznych ukazują się wiadomości, że rząd 
nie wraca wojsk i jeńców rosyjskich z po
·wod.u braku fun<l!uszów na przewózi; że 
rządi obawia się wrócił wojsk dla tego, 
że byllyby one \niebezpieczne w Rosyi, jako 
nowy ferment niezadk>wolcnia lu<lu. Z 
rzadka naddłnod.zą. wieści o wypadka·ch ~
twia rtego buntu Ś'ród! pozostalych .na Dale
k~m Wschodzie żołnierzy i o ich s.Uumie· 
1niu. Wiad<Jmości z Władywostoku i Na
gaiSaiki mx:>gą tylko spotęgować niep\Olkój ~ 
losy armii rosyjskiej, iapomnianej w Azy1 
Wschodniej i potrzeba koniecznie, aiby je.f 
położenie sta[{)I się tera.z przed!miotem sz~
roikiej jawności i ciągłej troski. 

Rząd pruski przeciw Polakom. 
Ustęp· mowy wygloszonej przy. otwar· 

ciu sejmu pruskiego· a dotyczący ziemi pol
skiej brzmi: 
Różne sprzedaże dóbr na wscho$i:ch. kr.e
sa'Ch wywarły sluszne zidz1w1.eme. 
Wzmocnienie niemieckiego sta(rm p-ds1ada
nia wt p;otączeniu z zdrową koloniza:cyą 
należy do najp<>ważmiejszych zadań rządu. 
Za1dainia te sprlnionemi być mogą tylko, 
jeżeli niemieccy wlłaściciele, we wyższym 
stopniu jak dlOtyc:hczas, pdczują się d:a na
rodowego obowiązku; żeby wiernie i sil„ 
tnie bronić swej włas.ności i zacho,wać dla 
niemcz,yzny. Rząd krółc"'ski liczy na tdi 
że wszystkie koła niemczyzny przejmą się 
tą sprawą i w czyn zamienią te myśli. 

Zbliżenie się Hiszpanii do Anglii. 
Pisma madryckie i km<lyńskie dono

szą urzędowo· l(}I zaręczyna·ch króla Alion· 
sa XIII z księżni·czką Wiktoryą Eugenią 
(zwaną 'Ogólnie Eną) Battenberską, sio
strzelnicą 'króla Edwarda. Tak hiszpańskie 
jak angielskie pisma donoszą o tern z iY
wem zadowoleniem. Parla\ment hiszpań.,. 
ski z1 pewnością na ten związek zezwoli, bo 
nie ma wątpliwosci że wszystkie strotnni
ctwa witają związek z prawdziwym entu
zyiazmem. Od czasu wmieszania się Nie
miec do spr:nvy mar-0'kai1skiei, jest w Hi
szpanii silna tendencya do szukania poro
zumiettlia z Anglią. Pod:obno kwestye poli
tyczme mato, lub wcale nie wpłynęły na 
·wybór króla Alfonsa, który się w księż
niczce Enie zakochat podczas świeżeg·o 
swego pobytu w Anglii. J ed(nakże i to PG
wne. że w Niemczech, gdzie g1J1 przyjm::J"
" ano z nadz\v yczajną.„ serdecznością, 
myślano o innej dla niego ma t żonce. Jest 
żvczcnicm króla Alfo11sa. ażeby uroczysto. 
ś~i śluhnc odbyty się możliwie wcześnie. 

KsiężniCL:ka Ena, córka maimlcd'Szci 
córki krók wiej Wikt11ryi, ks. Hcatrycy i 

ks. Henryka; Battenberskiego, brata nie
szczęśliwego Aleksandrai serbsl:icgo, uro• 
dzila się w październiku 1887. Mia.la lat 9, 
kiedy ojciec jej, Powr.acają-cy z wyprawy 
woje~nej przeciwko' afrykańs.l\im Aszan
tom, urna.ort na gorączkę, któn j się nabaw il 
w ciągu kampanii. Król Alf0ns, liczący 1(}· 
bocnie lat 19, jest więc o rok starszy od 
swej narzeczqnei. 

Z ró.Zny"b stron. 
W sprawie doz<>rujących wiec urzę

dników policyjnych odebrał „Lech" od je
dnego z naszych prawników pismo nastę
pujące: 

W referacie 1,,Lechai" o wiecu „Stra
ży" w1 Klec'ku powiedziano, że zebr3111ie 
dozorowali: burmistrz miejsoowy, komi
sarz Policyi Otinther z Poznania, żandlarm i 
policyant, ru więc aż cz!terech urzędników. 
Podlug § 4 prawa o zebraniach liczba do
zorujących zebra1nie urnędników wyn.O'sić 
mOIŻe najwięcej dw1óch. W Kkcku by/,o 
więc drwóch urzędników1 zai wielu. W<l:bec 
ście-śnionyc:ih swobód 1dbywatelskkh w 
Prusaich uważam za obowiązek przewo· 
dniczących zebrań, aby na przyszłość 
trzeciego urzędnika p-olicyjnego., ukazują
cego się w sali, zawez\\tial jaikd zbyteczne·
g-0 <lo oddalenia się. U rzędinik nie opu
szczający zebrania, pomimo, że już dwoch 
urzędinikówr ~najduje się w sali, PPPełnia 
przestępstwo, przewidzfa.ne w §1 342 ko
d0ksu karnego. 

Gilnnigfeld. Po1i'cya aresztowała w 
Giinnigfeld mistrza krawieckieg(J! Dudka, 
na którego padło podejrzeini~, iż jest mor
dercą p. Reicka. Dudek przyszedł w nie· 
dzielę o gQdz. 4 rano d9 domu i prosił swe
go sąsiada, aby z nim poszedł na: kopalnię, 
gdzieby się chcial wykąpać. Powiadal 
przytem, że do tegioi ·czasu był w restaura
cyi Darenre1chta. Sąsiad będąc w dniu 
na<Stęppym w restauracyi Darenrechta dO-· 
wiedział się, że P. D. z solooty ·na niedzie1ę 
rychito zamkną! restauracyę. Dudka wi
.cfzieli też ludzie z trzema intnymi mężczy
znami. 

Policya prowad'zi energkzne śled:ztwió. 

Rozmailośct 
Historya masła. NiewiadoITl(J wpraw

d:zi-e, kiedy rozpoczęto wyrabiać .masto, sta 
ro się to jednak w każdym ra.zie bardro da
wno. Pierwszą historyczną wzmiankę o 
maśle 21naJdujemyi w Bib{H1 mianowkie w 
18 rozdziale księgi Genesis czytamy, że A„ 

·bra~am podej:mow.al między innymi ma
slem i mlekiem trz:ech aniołów, którzy mu 
zwiasto1wali uroidzenie syina. Póź:niei pro
rok Izajasz mówi (w; rozdziale 7), że syn 
Dawida będlzie spnżywał masło i miód., a 
w1 drugiem miejscu przepowiada mu, że 
będzie mial tyle krów <lo dojenia, że be
dzie spożywał masto. Także święte księ
gi Indów, które powstaily w 1500 lat przed 
urodzeniem Chrystus.a, wspaminają już o 
używaniu masła: prz.y pewnych cererrno·
niach religijny.eh. Z.daje się więc, że już 
starzy Aryjczycy, pra-oicowie przewai\nej 
części ludów :Euro·py i Ind'ów, z:nali najró
żniejsze przetwory mleka. 

Natomiast ludY1, mieszkające Około mo 
rza Sródziemneg1o, w pierwszej linii Grecy 
i Rzymianie, nie znali masła w pierwszych 
przynajmniej wiekach swej historyi. Ani 
ttomer, ani Euripid'es, ani Tookryt nie 
wsPominają nigdy o' maśle·, jakkolwiek mó 
wią. nieraz 0i mleku i serze.. Także Ary
stoteles, który w „ttistoryi zwie'rząt" oma„ 
wia: różne rzec-zy w związku z mlekiem i 
serem JJ{)Z()Staiące, ani słowem !nie wspomi 
na o maśle. Rzymianie poznali masło sto
sunko'WIO późno, bo nauczyli się wy;r-0bu 
jego dopiero ()d Germanów. Pliniusz w~&:Q 
mina o niem, że jest jednym z 1najlepsztych 
przysmaków,, używanych przez; barbarzyń 
ców. Dlugi czas używali jednak masla 
l(zymianie i Hiszpanie tylko jako śr<Qdka le 
czniczega. do, gojenia ran. Nato1miast Ger
manie, Slowianic i Celtowie przejęli po 
Aryjczykach 1obyczaj jada1nia masla. Wy
razy oznaczające masło 'WJ Jezykaich ty· 
ludówi p-0ch()dzą niewątpliwie t0id1 słowa a. 
ryiskiego. W pierwszych \Viekach chrze
ściaństwa używano masła w miejsce oli
wy w lampadn przed ołtarzami. Zwyczaj 
ten utrzyma/ się \ V Abisynii bardz<J d~ugo. 

GruntoVvmi rozprawę o maśle napisał 
H.0'knderczyk, uczol!1y Marcin Schookins 
w rooku 1641. Wstępne roz<lizialy swej pra 
cy p-0święcil pochodzeniu s~nwa masło w 
iezylrnch greckim, lacir1skim i niemieckim. 
Wspomina o Scytach i znanym sposobie 
w jaki masło wyrabiali. Następnie opisu
je różne sposoby \.vyrobu masła', śmdki u-
7y\\'anc d·~ zabarwi a~1 i a nrsła itp. Stwicr-

dza, że w Hiszpanii u.tyv,·ają nwsze k~z. 
cze masła w pierwszej linii do gojenia li.a 
i wrzodów i zaleca maslo jako środek <il 
czyszczenia zębów. l(ońCZJy swą Pnit~ 
na: Jiaiwnem nieco t\.vierozeniu, że bez i>rzc 
myslu holenderskiego nie byloby mas.ia 11a 
świeciei, \nawe~ Indyach. Tyk: l1icwątp1i. 
Y:ic jest prawdy w tych siowach, że w P.O· 
łowie XVII wieku stosumlrowo na&wl'iei 
pod względem wyrobu masla; staly Nieder 
landy. Później przyszedł wszakże <llllgi 
okres pr3cy,-agi Praincyi na tem polu. \\' 
ostatnim zaj. c:rn.sie maslo innych kraJćw 
przedews~yslhk.m Danii~ wypiera tor~ 
bardziej ma1slo fr.a1J-..:;,.d ·;:iC' lfla międzYTia.ro. 
dowyirn targu. 

KTO 
z kupców u których Rodacy kupuJtt, lit 
poleca dotąd swych towarów we „ Wiar1. 
sie Polskim" temu trzeba powiedzieć, te 
powinten posłać ogłoszene do „Wiar. f>U." 
a zyska dużo n.owych odbiorców. 

Osfafnie wl.adomościo 
K o n s t a n t y n o p o I. Sułtan q 6• 

dzil się na zaprowadzenie kontroli finamso. 
wej w Macedonii pod warunkiem, że Czł0t 
klem komisyj będzie jeszcze jeden osoo.> 
delegat turecki. Odnośna nota turecka io. 

· stała już doręczona ambasadorowi austry. 
acko-węgierskiemu. 

Paryż. Senat 182 gł. przeciw 112 
przyf,ął ustawę o rozdziale Kościoła od rti 
stwa. 

P e t e r s b u r g. Strejk ~łegrafistól 
trwa dalej. Poczta pomaga sobie dwon 
tysiącami ochotników z publiczności. Zre. 
sztą miasto ma zwykły wygląd. Wpłyt 
socyalistów słabnie. Robotnicy grupa~ 
się znów około głośnego popa Gapona, któ 
ry znajduje się w Petersburgu. ·- & 

KUPUJĄC 
w składach, które &Wlecają się w:e „ Wiani· 
sie Polskim", trzeba za każdym razem~ 
wiedz.leć kupcowi, re dla tego u niego s~ 
kupuje, iż ogłasza we „ Wiarusie Pols.ld11" . 

Ze SJraw robolniuyc•. ,, 
BACZNOSC OORNICY ! 

Druhowie! Tyłko pięć dni nas <lizie.~ 
od wyborów do górniczych sądów proce· 
<terowych, .prosimy Was zatem, aiby tam, 
~ie jesz:cze kaindydatów nie przedsta· 
wiooo, ·niezwłocznie to' uczw<iono. Na· 
zwiska kandydatów prosimy nam zaraz 
nadeslać, oraz .z dokladnym, wyraźnym 
adresefTiłi ażebyśmy mogli na czas karli! 
w;yiborcze wykończyć. Tak samlJi nie Sil 

1nam jeszcze wszystkie lokaleJ wyborcZt 
znane. Przysylając kandydatów, prosimr 
także Wkal wiy:borczy podać. Doi d'.Ziela 
druhowie, <li0 agitacyi ! Pokażcie nasZJ'P 
prz~iwmikmn, że ·Wam sprawa roootniczi 
leży ma sercu i że ·sami jesteście zdolni de 
pracy. ·nad sobą! Ja.k przy innych spra 
wa.eh tak i w sądzie procederowym Jn-Ot, 
Po'la:kai skutecznie tylko Polak bronić. Nie 
mieakie organizacye, a szczególnie s~awet· 
ny „gewerkferajn", zaczyna sWIOją, ~cre{li 
robotę, a mianowicie wi tych okręga~ 
gidzie jest większość Polaków, prze.dsta~i 
zgermanizowanych Pola!ków jako kan<lr 
datów do sądu proiccderowegp. Dla cz~ 
t.o czynią? Tylko dla tego, ażeby pom1~ 
dzy nami Polakami siać niezg-0<lę. O~l 
pochooze1t1ia polskiego, które si~ pdZ'W'<Ji• 
przez nieim'CÓW przedstawić do jakiegobąd 
urzędu, są zdrajcami mootnika polskiej{( 
„Oewerkferajn" przedstawił w pewny~1.0 

'kręgu wyborczym iakd ikandy<lata: illleJl 
kiegoś Aug. „l(oszielok". Już po piso~~ 
nazwiskai imO'że każdy się przek·onać, JaJ 
to „Polak". Jeszcze razi wzywamY na 
szyoh druhów, jako też wszystkich r<# 
tników polskich, zatrudnionych w górn' 
ctwie, ażeby w dniu wyborów tylk~ ~ 
tych ka\ndyidatów gliosy swe oddali, ktori, 
będą od nas przedstawieni. Do dziela. 11 

tern druhowi~. do agitacyi do:ii1o:reJ, 
zwycięstwo będzie po naszej strome. 

k' ,, 
„Zjednoczenie zawodowe połs~ 

~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!'!!!!~ 

Nadesłano 
Na czwartej stronie do'datku znaJdU, 

się wspólne -0gloszenie polskich kU~~6. 
, wO• 

i przemysłowców z Bruck~au~en I ra [{\ 
cy, polecających swe przeds1ę?1?rst~\ '5C 

dakom. Spodziewać się godzi, 1~. :t. 5~~ 5 
I(oda1cy nictylko zawsze polec.aid'~ tef> 

. popierać będą, lecz że szczegó.lrne tez n11: 

przed gwiazdką \Vlaśnie n mch p.oc 
swe ?.:1kupim1 . 



fłaboł~ń&fwo polakl9. 
Butmk~ Spo.wiedr św. od- soboty 9 

~iai po poi. - Kazania W1 niedziel~ o 
g_ołll. ·}{11 i o~~. 

BattJnaeo. Spowiedź św. od soboty 9 
i~iai po poi. Kazania o i'Od·z. 11· i o Yz-4. 

W Sterkrade 
sp,!lSObndŚć do spowiedzi św. w piątek (8 
brn.) po pot w. sobotę i niedzielę ram. W 
Jtiedzielę (10 b. m.) o godz. 110 kazanie 
p<">lskie. 

-Dnfai 5 grudnia o godz. 12 '\V południe 
za.sni;la w. Bogu p\o cięvkich cierpieniach 
opatrzona św. Sakrame)ltmi, moja najuko
chańsza żona i nasz.a siostra 

śp. MARY ANNA PIASKOWSKA 
z~ d,omu Baranek. 

p!'z&lywszy lat 30. 
1Pogrzeb odbędlzie się dnia 8 grudnia 

w piątek o' godz. 3 po prutl. z dbirnu cho,.: 
ryicb, 

O czem donosi wszystkim krewnym i 
znajoim ym 

w ciężkim smutku pogirąż.ony 
(Z76) Mąż z sy~m. -1Mtł4ł&!IMB ~~~~~lłMllllllllllllllBll 

fQwarzystwo św. Antoniego w Laar 
pooaje db wiadQmości swy.m cztonkt0m

1 
iż 

poOObaofo się Panu Bogu zabrać żio'nę na
sze.go czlonkai 

śp. MARYANNĘ PIASKOWSKĄ 
z: domu Bar.a.nek. Pog:rzeb odbędzie się z 
domu drorych w Laar ()I go!dz. 04 po pal. 
dni.a 8 grudnia. Uprasza się czlook6wi, aby 
się jak nadliczniej stawili w o.znaJkach w 
domu towarzyskim. Rodaków i RodaJc7Jki 
upraszamy o najljczniejszy u<lziaf. 

Zarząd. 
Uprasza się wszystkie Polki Bractwa 

]\óżańcai św. \VI Laar, a:by jak najlicz111iej 
się stawiły na pogrzeb 

śp. MARY ANNY PIASKOWSKI.EJ. 

Tow. św. Augustyna w RGtthausen. ..) 
MiesięcZlne posiedzenie ()dbędzie si~ 

.,.,. rniedziele, 10 bm. o godz. 4 µo p<i1L Na 
!ldSiedzeniu będzie narada w sprawie 
~laz<lki. Nai zebranie jest każdy zobowią 
~ny, przyby'ł i podać liczbę członków 
swej familii. O lkznyi udzial prosi 
(1) Zarząd. 

Uwalita: Posiedzenie zarządu o [~ .. 
3 po poi. fr. Stanek, przew. 

Tow. św. Wojciecha w Erie przy Rubr 
p0daje swym członkom do wiadomości, ii 
-.r !lliedziele, dnia 10 bm. o godz. 4 P!OI pol 
odbędzie się zebranie, nai którem będzie O· 
bór nowego przewodniczącego, O liczny 
miział uprasza Zarząd. (1) 

l(oło śpiewu „Gwiazda Jedności" w Bis-
marck 

dooosi szanownym czlqnkom, iż .miesięcz· 
ne zebranie <Jdibędzie się w niedzielę, 10 b, 
m. po p0l o giodz. 04. O liczny udział 

' Pro'si Zarząd. 
Uwaga: Lekcya śpiewu odbędzie się 

I>O pot o godz. 2. O) 

Koło śpiewu ~,fiołek" w Rauxel 
IJOdaje swyim członkom do wia<lomoś :i, iż 
w .niedzielę, dnlia• 10 grudnia odbędzie si~ 
nadzwyczajne zebranie o go<l!z. 2 po poł.1 
na którem ibędą ważne sprawy omawirute. 
Przybycie wszystkich członków pożąda. 
ne. Go'ście mile' widzia111i. 
(1) Jan Dolaszyński, przew. 

Baczność Rodacy w Hamborn! 
W niedzielę, dnia 10 grudnia o gaclz. 

~ 12 odbędzie się w lokalu p. Brennera, ul. 
Beeckerstr. Posiedzenie w celu założenia 
~Sok6ła". O liczny udzial Rodak6w z 
11( ambom, Obermarxloh i okolicy urzasza 
2) Komitet. 

Baczność Wetter-Ruhr ! 

Koło śpiewu „Słowik" w M.anłołl 
tOZna.imia swym czlonkorn i wszystkim ro
dakom. zamieszkałym w tej <>kolicy, iż Jek
cye śp17wu odbywają si~ ~o niedziel~ o g. 
2 P<> pol. w )Qkalu p. Denker, ul. Wiesen
str., a zebrania oo pierwsza. i trzecią ·nie
dziele w. miesiącu zaraz Po lekcyach śpie· 
~· . P~wi~nością członków jest, ażeby sic: 
hczme 1 punktualnie na lekcye i zebrania 
stawiali. Zarząd. (2) 

Towarz. św. Michała Arch. w Hochfeld 
do1jC}Si swym cz~clnkorn, iż w niedzielę 10 
t. m. jest zebranie punktualnie o godz. 3·P<> 
~l., ponieważ J)Óźniei jest sala zajęta, a 
więc o punktualne i licz:ne przybycie upra
sza się. Zarząd. (1) 

}(oto śpiewu „Echo majowe" w Baukau 
donos! szan. członkom, iż w niedzielę, 10 
grudnia odbędzie się lekcya śpiewu o godz. 
011 przed pot u p. G. Kp'opa. Po lek.::yi 
zebranie. Uprasza się wszystki·.J1 -:złon
ków o liczny udział, g<lyż przyjd4 ważr:e 
sprawy pod obrady. Goście mile w1tlzi::t .. 
ni. Cześć pieśni piolskiej ! I I) 

Tomasz Szymczttk, p:-ze~v. 

Towan. św. Józefa w Sterkrade 
.oz:n.ajmiai swy.rn członkom oraz wszystkim 
Rodakom w Sterkradc i całej okolicy iż 
w piątek 8 grudnia przyjdzie do Sterkra
dc IJ.o'lski ksiątlz. W piątek w. świętn Niep, 
Piocz. p.01 ipol. będzie sluchal spowiedzi, w 
sobotę prz.ez caly dzień i WI niedzielę rain-o 
dnia IO gmdlnia w, niedzielę oo Poludnia ~ 
godz. 110 kazanie p1dlskie. Pro1simyi by 
licznie· R()dacy przybyli <l(). st::::'.\iedzi ~raz 
na kazainie, by mam potem ksiądz pr-0'
boszcz nie wymawiał, że trzyi d1ni byl tu 
polski ksiądz, a nie mial co do, czY111ie,nia. 
(2) Zarząd. 

K<>ło śpiewu fiołek w Recklinghausen Siid 
(Bru eh) 

donosi swym czlonkom, iż miesieczne ze
branie <Jdbędzie si~ w niedlziełe dnia IO gru
dnia: o godz. 4 po pol. w1 lokalu to!W. C. tt. 
Monera. O Ji.czne i punktualne przybycie 
czldnków uprasza się, gdyż są waiżne spra-
wy do zatatwiania. Zarząd. 

Uwaga: Posiedzenie Zarządu o z,wy
ktym czaisie. Lekcya śpiew;u, o godz. 2 p::> 
Pol. O liczne sta1wienie si~ prosi (1) 

Wrzesiński przew. 
-----

Towarzystwo Przemysłowe w Marxlob. 
Pszyszłe zebrajnit w. ponied:zia'lek wie

iezirem o g}Odz. 8 wieczorem. Próba teatru 
w: •niedzielę o g-0dz. 6 wieczorem. O pun
ktua1Lne stawienie się uprasza 

Zarząd. 
Uwaga: To'warzystwo nasze obcho

dzi gwiazdkę W1 piniedzialek w. Boże Na
rodzenie. P<l!nieważ członkowie nasi są 
też c~Hnkami innych towarzy,stw, przeto 
uprasza się miejscowe towarzystwa, żeby 
w ten <lzień gwia.21dki nie urzą<lzaly. (1) 

Towarzystwo gimn. „So.kór' w Gerthe 
·ozna]mia swym druhom, iż ze:branie o'dbę
<lzie się d1niai 10 gru<l!nia o godz. 4 PG p()t. 
Udlzial wszystkich druhów t><Yżąda:ny, po-
11ieważ przyjdą ważne sprawy pod o,bra
dy. Goście mile widziani. Czołem! ( 1) 

Wydzał. 

Towarzystwo gmn. „Sokół" 1 w Castrop 
donosi swYm druhom, iż w niedzielę, dnia 
10 grudnia 01 godz. 3 po p-01. odbędzie si~ 
zebranie. Powinnością każdego druha jest, 
.aiżeby się sta.wil. Croście mile widziani. 

Cz.Mem! Wydział. (1) 

Towarzystwo „Gwiazda Jedności" · 
i Towarzystwo św. Józefa w Osterfeld 

d{:tnoszą s.wyll11 czt.onkom, iż w przyszłą 
sobotę, niedzielę i µonicdzialek po, pot. bę
dzie spdsobność do spowiedzi Ś\V•. W nie~ 
dzielę po pol. o g()dz. 4~ będzie nabnżef1-
stwo polskie z polskiem kazaniem. W nie
dzielę rano o godz. 7 na Mszy św. przy
stępują towarzystwa wspólni(; dG Ko,--
munii św. 

Uwaga Po 11al:>ożcństwie p-olskiem 
odl)Qdzie się zebranie Tow. św. Józefa. 

O liczny udziaf w 11abożel1stwie i ze-
braniu proszą ~ (1) 
St. Stróżyński, prz.cw. A. Lorek, prze''" Ninieiszem uprzejmie <l\8.nosimy szan. 

członkom Tow. „Sokół" oraz ·wsz,ystki~i 
mfodzieży z Wetter, iż w niedzielę, dma 
10 grudnia Po pot. 

0 3 godz. mamy zwy- Tow. św. Wojciecha w Rohlinghausen 
czajne miesięczne zebranie, na które jak podaje swym członkom <Io wiadomo'ści, iż 

d dnia 10 grudnia o godz. 4 po pot u p. Mo-
:najlicz111iej zapraszamy, po•nieważ przyj ą der {)!(!będzie się miesięczne, .oraz wal11'3 
bardzo ważne sprawy pod obrady: 
(2) Józef Krysiak, sckretai_·z. zgr-0madzenie·. na które wszyscy cztoinkt"·· 

wie są zobowiązani stawić się bez wyjątku 
Uwaga: Baczność druhowie! Obow1ą- . • 

zkiem wieLkim każdegd druha· chio<lzić na P-Onieważ są ważne sp:a~y tyczące s~ę ,o; 
Zebrania, tak Tow. gimn. ,,S<:ikót'', jak.J warzystwa do zatatw1e111a. aby urnknąv 
t wszelkich trudów oo. przyszłość. O liczny 
cż Tow. Ś\'\' . Jana i Ś\V. Wojciecha, a nie d . · k udział w owem zgroma zemu uprasza 
grywać \V karty pr:rnz całą ·nie<l:ziclę 1a - • (Z) Zarząd. 
Się to dzieje u nas. Wydział. „ 

To warz. św. Józefa w Altenbocbum 
uwiadamia szan. czlonków 1 iż madzwyc~al· 
ne .zebrapie towarzystwa odb~ie sie w 
niedzielę, dnia 10 bm. o godz. 4 p0 poi. 
Z JłCYWodu, iż ważne sprav.'Y z po ;\'odu 
gwiazdki będą omawiane, każ<iy czionek 
winien być obecnym. Członkowie, którzy 
z Powo'du pracy nie lTlQgą sie stawić, win
Jii prztY:być na zebranie, które się odbędzie 
17 b. m. Zarazem się uwiadamia, iż ~s. 
Polski przybędzie w Wigilie po pol. to jest 
w nie&ielę 24 bm. i będzie przez obydwa 
święta. - Zebranie zarządu .odbędzie się 
w niedzielę zaraz po Sumie. (1) 

Przewodniczący. 

Towarz. św. Franciszka w Wanne-Eickel 
donosi swym czlonkorn i wszystkim RG
dakom w. Wanne i Eickel, iż w niedzielę, 
dlnia 10 grudnia POI po'l. o godz. 4 w lokalu 
wdowy Maier-Ewert, ulica l(onigsstr. Qd-
będzie się zebranie rnicsięczne. O jak 

najliczniejszy udział prosi (3) 
Zarząd. 

Towarz. św. Wojciecha w Hontrop 
do.nosi swYtm ·'C!Zlonkom, iż wi niedzielę 
d)nia 10 grudniai d godz. 4 po poł. odb~zie 
się nadzwyczajne walne zebranie. Ponie
waż ważne sprawy przyj-clą pod -obrady. 
przeto !() liczny udział uprasza się. (2) 

Zarząd. 

Baczność Steele. 
Ninieiszem uwiadamiam wszy~tkd1 

Braci i Siostry Różańca św. w Steele iż w 
niedziele dnia 10 grudnia o go<lz. 6 po poi. 
odbędzie si~ 1nabożeństwo Róża(;cow!:' PD· 
tern mniana tajemnic i skladka na chorą, 
giew na sali p. Ramann. 
12) Jan Misiurny. 

Wiece Zjed. zaw polskiego. 
l()ld1będą si~: 

w niedzielę dnia 1 O grudnia: 
W Hambom o' godz. 4 po pot. WI sali Pi I 

Mare'go. ._ 
W Laar„Meiderich o godz. 4 po pol. w sali 

p. Mtillera (dawniej Witternkamper) w 
Laar. 

W Hamborn po pQł. o god\z. 4 w lokalu p, 
Maare. 

W Brochu p.o poi. o god:-z. 4 w lokalu p. Ku-
chema. · 

W Kastrop pOI poi. o godz. 3 1kooferency'1 
dlai mężów .zaufamia nai sali ~ Sinder. 
.Po lwnferencyi odbędzie się wlec „Zje.7 
dnoczeniai znw. pot.". 

W Gerthe odibędzie sie dnia 10 grudnia -o 
godz. 30 w sali P. Sokelaooa. 

Pro~ba! Prośba! 

Proszę szan. Rodak6w1, ktobjl! wiedział 
o pobycieTeoflla Warkowsklego, prosze 
uprzejmie mi donieść, za dobrą nagrodą, 
pcnieważ jestem zmusz,ony go s~ ~ić na 
świadka: w bardzo wawej sprawie. Tak 
samo -proszę Toofil'al Warko1wskic~o, Jeżeli 
się o tern dowie, żeby się zgfosil d'o 
(263) Idziego Walkowiaka, 

Recklingh.-Stid1 Marienstr, nr. 23. 

Wlec „Straty" na Złokomor6 i okołJ<W 
odbędzie sie Wi niedzieJe 10-go b. m. • ZJt>. 
komorffi\';e o godz. 11 i pół przed pot 
sali pana Baraniusa. 

Młodego czeladnika piekarskiego 
na stale zatrudnienie poszukuje od zaraa 
lub w krótkim czasie 

IWDOLf KLETIE, 
pie.karz polski, 

Daisburg-Laar, Kirchstr. nr. 3. (279 

DOM MAS. W BRALINIE (274) 
o 4 i~b. i. otx>r., korzystny dla kazdego 
rzei:n1eślmka, z własnej r~ki zaraz do sprze 
da.ma. 12 set ma.rek stałej hipoteki "Cen~ 
wed. umowy. Zglosz. do gosi>. Józ. l(a
wig, Olsrowa ,poczta Kempen pr. Posen 

MARXLOH. 
Dwód1 porządnych ludzi zn.aj<lzie Wl -

go\:lną stancyę, na ży1czenie z obiadem. 
Także maszyna d<J szycia potrz bowan 
ale dobra, za 20 mr. jest do sprzedania, uL 
MittcJstr. 6a. III. (264 

Służąca polska 
może znaleź6 miejsce od 15 grudnia rb. 

Stefana Strykowskiego (278 
w Wanne przy ulicy Stockstr. nr. 13a. 

Baczność! Nowo otwarty 

1pecyalnv skład 
zabawek dla dzieci 

\VSZelkicgo rodzaju. WyMr olbrzymi. Kar 
ty, które są dzietern rąk polskiclh braci 
R~epkiewfcz?w z Warszawy, z pięknemi 
w1erszam1 pisana naszego tt. Sienkiewi
cza itd. Poniewrui Judzie si~ skarżą na li
che cz.asy, P.rzeto ceny; są bardzo tanie oo 
o 30 procent zniżone. Rodacy, proszę si~ 
przekonać! 

Z praw<lziw.ym szacunkiem 

J. Gajewski w 11ernł 
balwierz, 

ul. Bahinh<Yfstr. nr. 99, przy k1olei clektor
cZJnei, prowadzącej z Herne do. Bruchu. 

Na gwiazdkę! 
poleca f'ranciszek Józefoskf wielki wy
bór zabawek wszelkiego rodzaju, wszel
kie rzeczy na choinkę we wielkim wybo
rze bardzo tanio! 

Harmoniki do rozciągania, fonograf 
z Polskiemf kawałkami, katarynki; skrzy„ 
pce,klarnety~ albumy do fotogram i kart· 
z widokiem I tysiące innych rzeczy. Kar
ty z polskim napisem na Boże Narodzenie 
I Nowy Rok. Wszelkie prezenta gwiazd
kowe dla katdego coś stosownego. 

Opłatki 100 sztuk 2 mrki. 
Prosze rodaków o. p-0parcie mego in 

teresu a staramiem mojem będzie każdeg 
rodaka Z<łdowolić i rzetelnie obslużyć. 

Fr, Józefoski 
w HERNE, ul. Bahnhofstr nr. 12. 

• Interes zało~onv w roku 1871. I 
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Ogłoszenie! 
z powodu, że codJ1iennie nadchodzĄ nowe pr~t.:::yłki r6źnego 

obuwia, muszę f;TIÓTV składy moje powiększyć i .zmienic, spry,eda
ję ·dla tego moje olbrzymie aklady zawier•j'lte 

Kilka wa;ronów 
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l~-o ___ u~_1_a ___ 

weP.elkiego rodzaju od najPJwyklcj„zcgo do naj wittcej eleg. 

rzeczywiście zadziwiająco tanio ! ( 283) 
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KupnaokolicznoSciowe obuwia! 
15prHdaj~: 

Partya trzewików do sznurowania 735 
dla panów za skóry 1,bohkalt' tylko mr. 

Partya trleQ ików do sznurowania 25 
i z psikami dla pań z akóry bokskalf: tylko dopól.i 6 

zapas &tarczy, t}lJi:o za mr. 

Pa~~!!nóeazn;:~~!w~~r!~~T~~k1em tytko 1 ~~. 
Part~· a pantofli ~ukiennych dla pań ·73 

tylko fen. 

Partya trzewikf.w z skórylko~skiej 
wielkość 21 - '2 2'>-2.i 25-2'ł 27-28 29-30 t3t-3SJSł~851 

I - 1,7& · - 1 190-2~35 2 7:, 2,9i 3:50 3,·H>'mr. 

Dalej polecam mój wielki wyhór 

hut6w długich z fałdami i be.z, buty do pracy z 
oknr.iem i bez okuda, c.raz kalosze damskie. 

Bochumski konsum obuwia (237) 

Philipp Gross 
BOCHUM. Bongał'<lstr. 3. 

W"' elka· s rze 

~\)\\ta 

~ _, .. 
1a\tt't 

w celu uprżatnięcia po cenach zna~"znie zniżooyeh 
n t&L z rozpoczęła się 6-grudnia a potrwa aż do 31-grudnia. :K®Jh:== 

E' ckel. Eictel, 

a 

Ka ·serstr. IS ' Kaiserstr.JS. 
Największy dom ~ pecy a Iny lepsze i .garde~uby dla p ·uti; W ~hbtJ~ 6w i da roboty. (2a·O 

=======Zamiejscowym odbiorcom aż do 10 kim. odległości 2wraca111 koszta podróży.==--===== 

P;t•l~ka n~łu::a ! ~ PIF"~Pol!itk& nsłoca t „ 
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Rady dla hakatJstów. 1 
~ydał „astmarkeneverein11 

(11.a Slązku i o- 1 
t~il fe w osobne.i b110SZUrzie.. Wedlug 
OIMU Sląskiego" brusz.ura ta mówi naj

P.iwó<i o \Vrogicb państwu dążnościach pol
i\icłt i dla OO.parda zychża podaje Niem
e-Om następujące raii.ły: 

i) lJedny,wał czlooków dla „Ostmar
J.:enrverajnu ". 

2) Zak!!adać grupy po'wiatowe i miej
sc::,•\\::', aieby 0niemiecldm zabiegom dać 
.silmi podporę. 

J) Wyglaszać odczyty i rozszerzać pi-
1. a1 aby przez to pobudzać oo rmumienia 

11 1~m.Jeckich sprnw: narodwych. 

.4) Wlillacniać poczucie ojcowizny, 
~J'(l•łć jlliemi~kiej ziemi i fnielJnieckiei wla· 
&io"ści przed naporem IPiskośd. 

~ Żftdać w; urz~dowej, giospodar~ej i 
.,,i() grółe innej public-vnej komunik""lcyi uży
if.·airłia języka uiemieckiego. 

6) Pepie,rać niemieckie nabo21eństwa i 
1au.lię, bronić praw N~mców·katolików. 

7) Dtieci nieślubne i sieroty >0-didawać 
11iemieckim rodzinom i zakładom diu wy
ch{JiW'tl!Jlia. 

B} Niemiecki stain średni w miastach i 
~o· wsiach wzmacniał. i popierać; Niem
"ów wstrzymać od wszelkich ustępstw na 
~~ Polaków: na. wszystkich polach życia 
u robkowego i gospadarczego. 

9) l(ontrol-Ować JJIOlskie zabiegi i stara:
t1i<1 J!a W'szystkich polaoh życia pubHczne
g-0, oo'by było miepraW11e, natychmiasn 
władz0m do nosi.: i występować przeciw
łciO yi;o.łskim 'ProW<>kaoeyom. 

ro) Praicmvać nad zan1ianą polskich 
u::. w isk na niemieckie; zwra<::ać uwagę, ż~ 
wybieranie i ustainawianie po'lskich urzę
'1iilk6w p rzeds tawfa niebezpieczeństwo dla 
f!icmczy zny. 

Te same rady w cdwrotnym kierunku 
powmni P ola-cy wziąść sobie dao serca. 

Pa11a do lnwarzslvwa. 
ł'ł1Wfesć· Ksawerego de Jmłetepfu. 

C z ę g ć tl r a c a. 

(Ciąg dalsn.»-
- To prawda - wtrącił Raul z żywo

.kią - mdja ciotka i kuzyn nie wychodził 
t P.Olroiu mnarlego wuja, jak tylko, aby 
prze.iść za mną do pokoju jad.a.lne~o. 

Oilbert oclrzekl: 
- A więc będziemy szukać, które z 

lFOJga slużących zmarleg<> hrabiego wy. 
idosłQ ,z d.lomu tę nowinę... Ten wfaśnie 
llćgJ zbrodnię po.pełnić. 

- W palacu byl tylko Honoryusz, Ber-
1kaud i Zuzanna, dwóch starców i kobietal 
·- odrzekl pan de Challins. - J es tern pe
wny ich dyskrecyi i .poświęcenia. Odp;o
Wiadam za nich tak, jak z.a siebie! Oni ni.! 
111-0g~ być podejrzewani! 

- Pozw(llę sobie zwrócić pańską a
llage - rzekł wte<ly Filip - że w sarrt 
<łzień śmierci moje-go wuja Raul jeźdlzil da 
C-Ornpiegne, ażeby urządzić szczegóły ce
feJnonii p.ogrzebowej która mialai się od
bYć... Jego n i eprzyj.~del mógl go śledzić, 
~ied:zieć się o zna.>czeniu tej podróży i, 
0P.1erając się na pra1Wd<1{:XXI.obieństwie, 11· 
łozyt swój plan. 

Z~awalo się to logiczJnem. 
- Jest to istotnie bardzo możliwem 

'-:- rzeikl doktór Gilbert - lecZ! w ta.kim ra
zie Przyznaćby t rzeba że ten tajemniczy 
Wróg nadzwyczaj zre'cznym musiał by.ć 
lotrcm i że mia l niezawodnie wspólnika 
~~egO' sie·bie poniewaQ; nie .mógłby sam 
<l~iałać„. Czy 'ta.kiem jest twoje zdanie pa.
llJe <le Garennes? 

- Tak Jest niewątpliwie. 
- I <loda1tn jeszcze - mówił dalej 

~któr ~ilbert, patrząc ciągle na Pilipai -
rnusial mieć otwarty wstęp do pailacu "a lll. icy Ga:ranciere? 
- la.kto? - zapytał Raul. 

11• Doktór, nie odpowiadając ina to pyta. 
IC\, cfb'dal: 

I 

1arusa o''. 
'' Bochum, pi,tek 8-ao grudnia 1905. Rot 11. 

Rozmaitości I chęć i s~e do pr.acy, bo a.Bcobol vryprótnłą I ucz e ti: Dwieście dvt.adzl~ ma-
• kleszei\ 1 zmnie>SZa zarobek. Trzeba ro- rek. 

Roślina przepowiadająca JJO&Odę. Zdu. ,botnrkorn ludzi utalantowanych, a alkohol N a uczycie t: Złe obliczyl~. 
miewającą roślinę odkryl meteorolog No-- talent niszcz.y. Bo pijaństw() killru robot- U c z. e ń: Nie, PJ"OSZQ ~. bo tak ~io 
waiok (Austryak). ZWie się ona Abroz pre- 111ik6w szkodzi najczęściej robotnikom robi w handlu. 
catorius i ma tę wlasoość, że jest 1niezwy- wszystkim. Szczyt odwa&L 
kle wraźliwą na wszelkie zmiany i wzbu-. 7) Gospodarzom, bo gospodarz pijak Zona: Mężczyźni 5" tchórze. 
rzenia atmosferyczne. Nowack wyprodu- zaniedbuje roJę, dachy, ploty, ~ie, bydło. Mąż: A jednak znalazł się jeden, lttł-
kowaJ ją przy oopowiedniej kulturze i Bo gospodarz pijak nie ma pieniędzy na ry mial odwagę ożenić się z tolMl. 
przez lat dwadzieścia badal Jej właściw,o. potrzebne wydatki, na lepsze pługi, na lep- - Gustaw głosi wszędzie, te ieatd 
ści i udoskonalał Je umiejętną .hodowlą~ sze naWlOzy - bo gospcxia!rza pijaka cre- nieoszacowanym skarbem. 
po.czem utworzył w Lqndynie instytut dla ladnicy i ro'botnicy nie powaażJą. - Ah ! komóż oo to mówi? - l>J'ta „ .• _ 
badania pogody przy pomocyj tej rośliny , 8) Rzemieślnikom, bo pijacy źle jedzą . ·rzecoona . 
Drugi podobny założył w Wiedniu, dziek! liche noszą ubranie i puste maJą mieszka- - Swoim wierzycielom.„ 
~Dmocy materyalnej hr. Esterhazy. No- Inia, dla tego od nich ani kupcy, ani masa- 2 „ ___ . . __ ·--------= -· 
wack twierdzi, że przy pomocy jego met()' rz~, ani krawcy i szewcy wiele nie zairo-
dy można wiedzieć z góry o wszelkich bią, a .często jeszcze nawet stracą, gdy pi
zmianach atmosferycznych na przestrzeni jacy otrzytmanyd1 towarów nie mogą za„ 
7000 kilom.; dow1odzi nadto, że na 3-8 płaicić. 
<lni naprzód można sygnalizować trzęsie- 9) Kobietom, bo mąż nie wiele 1_.arobL 
l11ia ziemi, wybuchy \.\iullrnnów, wielkie bo w domu smutno i cza11no, bo mąż kh1ie : 
grady na 24 do 28 dni z góry. N{)(Wack ·bluźni, bije, trzaska, szaleje. 
zamierzai wyruszyć Ia0tem dK)J Meksyku dla 10) Dzieciom, bo muszą ·chodzić Olber
vrzywiezieniai stamtąd1 2000 egremplarzy wane, bo gfó<l cierpią, bo trzeba przed oj
tej rośliny. Będzie potrzebowail 3 lat dla ccm uciekać i na niego plakać i wstydzić 
zużycia ich w celach meteorologicznych; się za. niego, bo się zepsują. 
poczem instytut będlzie mógl rozsylać co- 11) Młodzieży, bo alkohol psuje wszy
c1ziennie po całej Eu ropie karty z przepo- stkie uciechy i zabawy, sprowadza klót-
wiedlniami pogody. nie, bijatyki, rami, krwawi, dio więzienia 

Komu szkodzi pijaństwo? 1) Kości-0- wodzi. Gdyby nie byA01 alkoholu, byl·oby 
łowi .bo lu<lz:ie .najwięcej w piiańs.twie rwięcej uciechy na świecie, życie byloby 

. grze~zą przykaznia Boskie przekraczają dla wszystkich milsze, weselsze. 
J przez to Kośdol-Owi wstyd i ha·ńhę robią. 12) Pijakom, bo im odbi~ra zdtrl'.)wie. 

2) Spolecze11stwu, bo lud przez pijaf1- rozum, ~olę, 1honor., wstyd, m1ło.ść,, w!are, 
stWlo słabnie, bo rosną koszta sądowe, kQ- gnosz, silę, szczęście, robot.e, z~aw1em~: 
szia' na utrzy\rnywanie więzień domów dla 13) Trzeźwyun, bo życie rruędzy p11a-
obfą,kany-ch itd. ' kami jest przykre i nieprzyJemn~, bo 

3) Folicyi bo mai utrapienia z pjja!ka- świat z powodu pijaństwa pelny smutku i 
mi kocem<lra~i chacharami zloo.zieJami I pl.aczu, bie<ly i wstydu, aż się na wi<l.ok 
ró;..nymi galgan~mi. ' tego wszystkiego serce każdego p-0rządne. 

4) Organizacyom robotniczym, bo pi- go. cz.rowieka krwawi. 
jaństwo sprowadz.ai wiele niesz<::zęść przy _s.. ____ ·----~----
pracy, bo pijak to nie dbały 11Jtb.otnik, ho z 
RiJaikami,· to kłótnie i klopoty. 

5) Gmirnie, ·bo ma wydatki na sieroty. 
na wdowy,, na ubogich po pijakach i t. d. 
- bo porzą<lni ludzie muszą za pij.aków 
podatki płacić. 

6) Riołtl•tni•k()fm, bo. a:lkohol odbiera 
E 

- Nędznik ten jedyny mial tykk> ce! 
przed sobą, skazać sądownie pana de Chał 
lms„. Urzą<lził wszystko, ażeby cel ten 
.na pewno osiągnąć. Sąd zawiadomiony o 
podejrzeniu otruda, musiał postąpić tak, 
jak pnstąpil... Odkrycie trumny nape~nk>
nej ziemią, było do\vodem zbrodni i czyni 
lo usprawiedliwienie Raula niemożliwem„. 
Co zaś do powodu otrucia, ten był jasn.Y. 
Raiul (z punktu widzenia os1rnirżenia) chciał 
przeszkodzić, aby majątek jegiD wuja nie 
przeszedł ITTai sukcesorkę w prostej linii , d 
której istnieniu nikt innyi prócz niego, jak 
się zdawafo, nie wiedział1. i dla tego usuną 
wszy starca, ukradł testament. Oh taik ! 
wszystko było uloż.one w sposób cudoiwny 
i pan <le Challins musiat upaść pPd cieża: 
rem oskarżenia d dwie zbrodnie. 

- Ależ nic nie doWl()<lzi, aby mój wuj 
J1apisal testament... - rzekł Raiul. . 

- Szukaliśmy wszed~ie i zapytywah
śmy się notaryusza, - rzekl Fili.p. - Z po
szukiwań tych i odpowiedzi wyplyn~ła 
peW1I10eść, że nie byto żadnego testamentu. 

- A zatem! panowie myliliście się -
rzeki Gilbert... Oto dowód. 

Mówiąc te slo'wa, otwQrzyl szufladę . 
wyjął arkusz1 bibuły, który już znamy i p0 

kazal go dwom mlodym ludziom. 
filip udal zadziwiel1ie, chociaż serce 

·bilo mu gwałtownie, pod1czas gdy przypa
trywał się arkuszowi bibuły tak niedorze„ 
cznie zapdmnian001.u w pokojit zmarłego 
hrabiego„ gdy spadł na ziemię za biurk~ .. 

- Co to jest? - zawolal Jednoczesme 
Raul. • 

- Powtarzam ci =--- rzeki Gilbert - · 
jest to dowód że twój wuj przed śmiercią 
napis.al testam'ent, który został wykradzio-
ny... . . 

I wytfomaczył to co' czytelnicy JUZ 

wiedzą. · 
filip z trudnością u.kryć mógł przera~ 

tt1nie. 
_ Dziwisz sie pan, panie de Garen~-s 

_ zapytał go doktór Gilbert tonem prawie 
ironkznytn. 

Nauczycielka: Kupiec naby~ w kopal
ni 10.000 kilogramów węgla. Sprze'Claje 
je po: 20 mar. za 1000 kilogramów, Ile we
źmie za .caly zakupiony zapas? 

- Dziwię się i -Oburzam, - odrzekł 
młody czkl\viek, odizyskawszy krew zim
~ą. - Moja matka, kuzyn i ja, sami byli
śmy tylkd w pookojn zmarleg-0 w1Iia i bani~ 
bne oskatrżenie kradzieży testamentu dQ
tyka nas wszystko troje. 

- Tak myślisz! - rzek/ gwaJtowtnie 
Raul - któżby ośmielił się posądzać n s Q 

kradzież? 
- Pozory.„. odrzekł Filip. 
- Pan de Garennes ma słuszność -

odrwkl <l<l'któr. - Logika jest nieubłagana 
Kto jest ten złodziej? Wszak fantastyczny 
ów niez.nalOIITIY, który chdal zgubić Palna 
de Challins, nie mógf przecie przez komin 
idostać się do palacu hrabiego de Vadans. 

- Nie ulega wątpliwości - zaiwołał 
baron - że ina <lnie tego wszystkiego leży 
jakaś zagadka, której musimy szuka_.; roz
wiązania - honor nasz wymaga tego! · Ru 
anieniec występuje mi na czolOI, kiedy my
ślę o jak nikczernmą z.brodnię mpgą nas po. 
sądzać, Raula albo mnie! Jaikto, jeden z 
nas, wiedzą·c o istnieniu córki naszego wu
ja i chcąc zagrabić majątek, 1niszczy testa
ment, aby <lo'!)uścić się podobnej po<llości ! 
I każdy rrna prarwo to myśleć i mówić„ „ 
Oh ! ależ to potworne! 

I lza sprytnego adl\\clata wyciekła z 
pod powieki Filipa i splynęla mu po twa
rzy. 

Raul wzrus~ny widokiem tej łzy. 
schwydl ręce pana: de Oa·rf1!1nes i uścisnąt 
je czule w swoi.eh dlo'niach. 

- Uspokój się, mój kuzynie, proszę 
cię - rze'kl - Doktór Gilbert nie myśli na~ 
oskarżać , zaręczam ci... wie do-brze, że ża
den z nas 1T1ie mógl się <lopuścić tej zbro
dni, on szuka tylko, szuk·a tak jak i my. 

Gilbert myślal: 
- Baron nie pod.dal si.ę : •. jeżeli wy

trzyma w ten sam sposób inną próbę, któ
rej gd poddam, przyznam się ZwYcięio· 
11ym. 

Dodal głośno: 
- Rzeczywiśde, paoo~ie, Ja szukam: 

•••4łł~•••••H••• 

i"~ &iczność opłatki I ! 
Poleum uao •way.ro Towuaystwo1u • 

p le'• im o ·az Rt;d11. kom ztlm.1e~ri:ałym " 
G~•-~~ircłu11a i •kelret • 

•: opłat,ki : 
•• 109 u.tflk 2 mr. i 

.ni&... I ro::> zę o wor.esa~ z un6w1enia, alty• 
~ mógł kllżdemu lło~tawi~ ne. Ul\8. 

• Z a·acunkiem {".!38) • 

• Marcin jędrowiak, • 
• &11.l"d i.oloai•l•y, * 
• w Gel11.·Bulmlu~, ul. Bułmkerctr. 7. * 
łł=•••~11· 
ł 

Szanownym Rodakom w Meidericłł > 
i okolicy donoszę t1pr~ · jmt~, iż 2l dniem . 
J li1top11 d11: h. r1 otwor,~yłcm na DO\'YO 

ł mloj i"lrsztat krawiecki. t 
ł Staraniem moje n będ11ie jak przedtem L,. 

tak i nad1>l Snn. Ro<lakó >: jaknajraetel- ,,.. -

ł 
nitij obsh'IŻ)ć. Proszę o poparcie moje- ł
g' przed · iębio ; etwa h) 11aełem naazem 
jest 8111l>j do 11wego, a. nlo do flbcego. 
~~„~~~~~ . 

ł Fr. Stoma, krawiec. i.. 
o elderlch, r 

ł (Kurzcstr.) u l. ~l{rótka nr. 14 u • 
gościn. Misrnulrl (:14) 

~ •••••• , 
rozprawiamy. Z rozpraw często wytryska 
światlo. 

Raul odezwał sie: 
- Mój wuj mógł napisać testament i 

schować llO w jakiejś tajemlliczei skrytce . 
tak, że niepodo'bna bylo go odnaleźć. Lm 
ponfoważ istnienie córki jest nam znane 
tern samem testament staje się niepotrze.-
bny. . 

- Zapomiaiasz więc - odrzekl d()·któr 
Gilbert - że hrabia w tym akcie niewąt~ 
pliwie daje wskazówki d·O OOSZUkania dzie 
eka, o którem nie wiemy, gdzie się ukry~ 
wa? 

- To prawda. 
- Myślałem doktorze _..:. rzekl Filip 

~ patrząc się z kO'lei w oczy Gilbertowi. 
że posiadąsz pan pewne wskazówki, które 
pozwalają panu odkryć, gdiie się to dzieci~ 
ukrywa. 

- Wskazówki te są bardzo niewysta-r 
czające. Wiem, że jest ria świecie pewna 
k;obieta, która bylaby w stanie mnie Poin„ 
f.ormować ... kobieta ta jest teraz bardzo 
chora i znajduje się w Ameryce, czC!kam 
aż mowę odzyska, aby siQ do wiedzieć , CZ}' 

panna de Vadans, paf1ska kuzymka żyje je
szcze i gdzie się znajduje. Odpowiedź ma 
Ją mi przysłać telegrafkznie. Tymczasem 
powróćmy do tego, co nas zajmuie.- Przy 
puszczam tak jak i pan, że jakiś taie!T1'11i„ 
czy wróg istnieje rzeczywiści ~„. Przy„ 
puszczam, że pan de Vadans, w skutek ka
prysu konającego, schDwat testament w ja 
kiejś skrytce nie do odszukania„. Doko
nać trzeba no'wy ch poszukiwań; ale przedo 
wszystkiem zająć się musimy człowiekiem 
o czerwonych włosach„ . Tak jak wy śle
dziłem ślady tej osobistośd, która przy
brala nazwisko Fontanelle w zakładach na 
ulicy Chemin-Vert ... ślad ten doprowadził 
amie do Pontarme. <Io oberży pod .• Białym 
l(oniem", g<lzie udamy się raz.em i tam 
p rzekonacie się, tak jak i ja, że tu właśnie 
~lad )egQ ginie. 

(Cią1: dalszy nastąpi). 



. Hertla Jlimowego; bu · d~ ro~tyt łit!.7.ewiki do 

rnooty. buty do ja?:d.y 1 o bv, ko rrlrnren

eyjnie fan ich ean~h ( 1-1 n) 

h:. us ul. Dwo ·eowa 162 Ra'~ r hofstr. 162 
Na:jwięku~ i najtai1i;~y ('(1 n sprr.eduy 

dobrego oh~ wia 
Ood.m1nnie naiłchodv,Ą yłki ebuwia 

kupuje 1ę w 

m tJ.ów nuteryi ua sl\kttię dt1"fln~ą) !'l'·~Y '.~t n.1 ie ,l 2· iz'B • ~ 
ł~· 

ł 

' ł 
ł Bahnh fstr„ .r!I 5 0 , . n 1)rzedw u;h:-v N,owej. : 

1 Wiel~i skhlu materyj · na sukn!e i towarów bawetn. ł 

· wMA~LOB, I 
+\1 Ko11fek ~ya llamsko, i rr 1< s1·a. ''r~cys tkie nH·bfo, łnża iui. (14.9) J 
J~·~m~1101~~~m1•••~t~~ffi!'~~:r••i\ 

I ao~tSt.t ,n:·.,~~ ~~~~~~;::·~~~· e Provinz'ial.str. 97~ . 
'~ 

z mej poclró:i.y do północnych Niemiec, gdzie mi sią 
udało .zakupić całe 7.ttpasy paleto_tów dla męż-ezyzn 
i nbrai1 dla męże7.yzn o wiele ni~ej wartośaL ..__...... ,__, 

W piątek, sobotę i niedżielę 
nrn,ją .z owych .r.apasów ~ostać spizrdane i 

Wielkie pai tye 

m paf et~tów dla mężczyzn . 
ubrań dla panów 

tylko ostatnie ńowc-ści. dobre, Blodne, do
bre materye, eleganckie odr0bienie, trudno 
dające się l'ozróżnić od robionych podług 
mim·y, e'egancki krój, po cenie 
wart. o'vych tow. jest znacznie wyis.a~. 

Wielka -partya 

pałetotów dla 
. . 

JDęZCZj.' zn 
eleganckie r11eczy, 7. 1)lamami, które tru-
dno spostrze<lz do '''YS~rnkania po · 

\Y nrtość towaru tego aż do oi) !T:. r. 

\Vlelkie part) e 

paletotów dla panów ·i 
ubrań dla panów 

Y. m.n.tcryj na miar~, bardzo elegancko 
-0dr<J bion• eh, po większej c?ąści na wło
~iu k0i1skie:n, zupełnie jak podług miary 

tylko 28, 25 i m1rek. 

~~===~=-=-================================ 
spusob rroś 1~i tej ka.żdy winien 

i musi skorzvstać ! 
~ 

cetn ' Obem ~hrktstrdSSc 
naro i:e"' ' :: ul Rosenstr. ' 

piękny pod 7A rek 

Pe ~l~t Mi eszkam . teraz przy 
Kalilerłtt)lt!!łtr-. 191 w 

Obcl'b~u19en. -p il ee a 150 f'u11 tó 1.v mieeb z '1 3,25 mr. 

Dziękujlłc za dotyc.h
czasowe popa"cie. prca~ę 
i n:alat o łaskawe wzg~c;
dy. Kuldin~ka. aku-
szerka. (222) 

Kaz.Jy otrzyma 

Józef Chudziński, 
Barendorf, Schul:Str. lp. Na kredf t I 

łT bifania 
\i\7płat a 3, 5, 8, 10 ;;_łtrek 

Heble 

od pl a tę: 
w największym wyborze. Poszcze

gólne meble ja!~o to: 

l{}z :i a, szafy 
~gtfl. is~.·~~ itd. 

paletoty, obrania, 11.ołnlerze 

dla nlJwlast. żatlety, meble, 
pościel, O&tDlska, 

całe nrządzenta mieszkań 

w domu kredytowym 

Kredith, zu·m Bergmann 
w BOCHUM, ul Bahnhof~tr. 30. 

BAUlVIER 

W1>łala ud 3 mit potz'łwszy. 

1 Rheiniscb Westffiłische 

• 
1 

M obf~lf ab rik 
Boctium, 

Hene. str. 8. Hermustr. 8. 
· Filia (2 7.7) 

w Wattenscheid, 
88 . HCJcllstr. 38. 

Za inseraty i reklamy Redakcyia W-O· 
bee publiczności nie o<lpo\vli.ruda. 

spółka, 
z~ga1·mi1drz i złotnik, 

Marktstra~ sc nr. 22. O B E R H A U S E N, narożnik lllicy Friedr. i Karhtrasse 

1\.'T„.&_; ~™.J ~· ·~~„· t!.1! ~~~1! 1!!1 ~ 1~ cl. 
~~ iE:v J {ii' ,a,~ ~.JJ. i"iiJił':d ,;Y hiiP d" ~ 

~,_;4 e.~ •! ·~ ~~t~· ( S' '.A~ m _ --~~ · :W~~ eh, 

towarOw zł f,ych, rflgo att\rów 
1)raz w~:1 eikie~ o roduiju z egar ków ś c i ennyc h i b ud z ików 

tylk• najlepS;t;ej y,kcści p<> y, na nych tunich cena ch. 

. 8p1Y.:yaln111ść: 

l?J~.ter1~~tf~ 'VJ'·~ .• c::~ bJ." fĄł'~~i!:~ i slu 'bne 
w olbr:r.yflilim wybonrn i '\i'C ws~ystkich formach. (ZJi) I 

''~~ l)t:4ztat r e pe1.• _ ~ 
,. ' 



Jakóba 

tl' 

saJ bezs rz ~ czn ~ e ze 
li względu na leżeni · n jle 

A :)r · htstr. 7 
--- ----- --- ---=--·--- wykon) a .,_· ----~- -- --

najtań~.he i najlepsze ubrania, 

1{~ 

~ 
~ Główny interes : 

~ Essen,· Thurmstr.~14, 
drugi: 

':v Ober.hr!11se11 -ul. Bismarkstr, 1. ul Bismarkstr. r. 
Wielki wybór w krawatkach, szelkach, ka
pelnszach, para'-o!acbjako i wszelk. bie]ijźnie. 

Towary na suknie, bluzki, łitrtuchl 
I 

jako też -.. :n.a pościel. 
ID Fil·any we liwielkin1 wy borze. 
i Krój zoany jako najlepszy na okolicę. Tuwary śwież·'· . 
j Zatrudnhtm7 :!8 ezelad:nłkówio 
~~-- . · W nagłych przypadkach możemy w 24 godzinach u-
- · biór lub palto odstawić.i 
~) 

~ an 1· r oc i t . • •. '. 
~ . ~ · ~(U{§iH~ii~~~ ~~1~0~.~ - . 

ruckhau e 

bry Hern 
111. B hn
h f: tr. . 

obok gościflca 
\To f • 

... ·.u nu nr. ona. ------
• kupujo si'>I 

parasole najlep ·ej i najta ięi w naj ię szym wyborze. 
_ ·-=--::: _- ::: UTiusny fR'br)'K t . = 

·aj iększ ybór kapeluszy, 
, tylk • nailepP.c:t1 r11jowe i :rn~rn 1k:m•! fabrykat·. • 

Uzaphi, krawat.y, błclłzna. ,i t, J. po n jtańszych cenach. 

~„ lMze ~ ie r .p r~ ~ye 
i powlekanie parnsoli na życze nie 11:1tychmin,-;t, wu wł:t uym 

\:\'tlrs.ztacie. 

(D .) gwiazdki skład er> nied~ie1ę 1ło 7 wie ~Jorem otwarty.) 

Paletoty od I. do sz mr. 

Ubrania od 9 do 62 mr · 

Nasza lepsza gard ero· 
ba leży tak dobrze jak 

robi una p ridług miary. 

• a 'Uf IJ ,, . 

(26) 

.1. '1" asz skłact zawiera 
prze.;zfo 6000 stbpkwa

dratow eh. 

• • • • 

• 



ruc au sen 
i okolicy! 

Stti: Ja ci mówię Jasiu, że nasi pot- Staś: Co ieclnak r-OiZ.um maj~, to maj~, pozwoli, chodzić będę pp Brucldłausen 

SoY kupcy i przemysłowcy z Bruckhausen bo Polecają "pólnie swe interesy w na- okolicy i wołaf będę na całe gardło: 

-. mądre chłOJ>y. szyru „Wia:rusie Pdlskim". Kto Polak, niech kUpuJe przed gwiazd. 

Jaś: Ei, oo tam gada.sz, że mądre. Ja•: No, teraz wid~ę, bo to wsiystko ką tylko u nł.tej wymlenJonyck kapców f 

kłedy nawet prochu nie wynaletłi. di!iełali łudzie, to tet skom tylko czas mi przemysłowców polskich. 

BRUCKHAUSEN ! ! ! BRUCl(HAUSEN ! ! ! 

SZANOWNYM RODAKOM 
polecam mól 

wa1•sztat szewski 
w którym wykonuje wszelkie prace po cenach 
prJ'.\·~pnych •• 

SPECY ALNOSć: Polskie krOJ>USY ! 
O łaskawe p0parcłe prosi 

Anastazy Beszczyński 
56. UL. CESARSl(A 56~ 

-Swói do Swegot! Swói do Swe2ot!-

BRUCl(HAUSEN t ! ! BRUCKttAUSEN I! l 

BantlOśt Rodacy! SW()J DO SWEOO! 
Pdlecam mói 

Sałnu g0Ja,1•skl 
Rw~ zebY hez bólu, przystawiam bańki. 

wreLJ(I SKL AD CYOAR. p APlfROSÓW 
TYTONI. 

$.pecyalność: tabaka do żucia. 

Mydta, perfumy, grzebienie, lustra kl!eszon
k~we oraz wszelkie artykuly toaletowe po ba
t&c"zn.ie ni-zkich cena<:h. Wykonuje wszelkie 
t>raco z w losów: warkocze, peruki itd. 

Dla pań siatki do włosów, wełnę mi 
podkładki, śpllki do włosów. 

Towarzystwom 
p.oiecam się na czas przedstawień amator„ , 
skłcla do cbarakteryzówanla amatorów. 

Karty na Boie Narodzenie ·i 

i Nowy Rok 
~ bardzo wielkim wyborze po taałch oer 
•ada. 

W.iązarki . powinszowania 
i portmonetki. 

USLUOA SKORA I RZETELNA! 

Franciszek Arentowicz, 
BRUCICHAUSEN, al. Laiseostr. or. 19. 

~ói do Swej[o!! SwóJ do Swe1ott-

D~UCKttAUSEN ! ! ! BRUCKHAUSEN t ! ! 

Najstarszy polski skład kolonialny 
•. ia11. Jnszezak 

· ut Lehnhofstr. nr. 9. 
Polecam Szanownym R,odakom wszelkie 

towary kolonialne, cygary, papiero&Y. tabak~ 
dó zmwanta, tłuszcze itd.. 

Specyalność: obuwie drewniane i obawie •o J>FaCY· . 
Proszę Szanownych Rodaków o p-0parcte. 

Usłu"a skora l rzetelna t 
-Swói do Swe20U Swói do Swe2o!l-

-
BRUCl(HAUSEN ! 1 ! BRUCKHAUSEN t l l 

SZAN. RODAl(OM W BRUCKHAUSEl'( 
i okolicy omaJmłam, it Poiiadam pru ulicv 
hbnhof 12 

.1a(lalntę p i lskq· 
Usługa skora I rzetetaa. 

DSTAWIAM. OBIADY PO ZA DOM 
ł pnylmttię na stół i stancye. 

S.uy 11mlarkowane. 
aMtooY 

Konrad Pieczka. 
-Sw6i d~ Swee:ott lw6l do Swee:otl-

BRUCKHAUSEN ! ! ! BIWCl(HAUSEN ! ! ! 
Uwiadalllłam Szaaownycb RodaUw, 

fż powiokszylem mói 

skład zegarmistrzowski 
Ha czas f'wtiazdkowy. Wszystko bQde spri:e
dawal po bardzo tarrich cenach. Rzetelny ter 
war! Zegarki kieszonkowe z milepszych fa
bryk szwajcarskich, rei:ulatory, iegary ścienne 
ł budziki z fabryk fryburskich. 

Bltuterye: z prawdizńwego zlota, srebra i 
dOłlblc, Iańcuszki meskie, damskie, kolczyki, 
broszki i wszelkio rzeczy w zakres mego za .. 
wodo wchodzące, przy gwarancYi ~eciol~tnicJ. 

Wyrabiam taikże na tycz.onie w moilll "1l1la
snym warsztade pierścionki ślubne i zaręczy
a<>we, każdemu wedlu~ życzen~a. 

Jako prawd~wy zega•rmistrz zawod~ 
· reparui~ ze2arki osobiście pod ~araacn je

dnorncz:ną. 
Proszę Szanownych Rodaków e poparcie 

Pofskłet?o 1110Jeio interesu, posłQPuJąc pocłłn2 
Ilasta: Swói do SWC2e! 

Z szacunklom 
• J. Zywltt.łowskl, 

pelsld iegarmłstrz i złotdc 
W BRUCKHAUSEN, ul. Albrechts.tr. ł,. 
PIWSZĘ UW AŻAC NA POLSl(Ą PIR.MĘ! 

-S„·&J do SweJlot! Swój do Swego?!-

BRUCKHAUSEN I ! ! BRUCKHAUSEN l ! 1 

Pol~ka dr0>gerya 
Walenty Dorożalski~ Bruckhau· 

sen u\. Cesarska 67, 
Polecam: Maść „Dorol.in", paczka p<1 l,5G 

mr. przeciw lup!eży, wyrzutom skórnym ra
llOlll aa nogach, wrzodom. zastrarzalym ra
nom. 

PRAWDZIWY TŁUSZCZ ZAJĘCZY. 
Wyborł\4 wode na wlosy, która pruspi~ 

porost wlosów. 
SR.ODEK NA KOL TUN. 

Sold przeciw kaszlowi, katarowl tak u diled. 
jale i u dorosłych. 

farby oleine, luźno i w paczkach. 

--Swól do Swe20 ! ! Swój do Swe20 ! l-

BJWCKHAUSEN ! ! l BRUCKHAUSEN ! t I 

Krawiec polskt· 
Adam Słoma 

ulica Albrechta nr. 27. 
Proszę Szanownych Rodaków o POPMC:e 

mego przedsiębiorstwa, a staraniem molem bę
dzie l'odaków lak najrzetelniej obsłużyć. 

Usługa skora I rzetelna t' 

-Sl\'Ói do Swesto ! ! Swój do Swef!O t t-

BRUCKHAUSEN ! I ! BRUCKHAUSEK ! ł I 

Teodor H:1·11.Jewskł 
polski skład kolonialny 

B~UĆl(HAUSEN, 
ulica Albrecbtstr. 31. 

poleca swoło towary po jak na)tańszycb cenacła. 

--Sw6ł do Swegotl Swój do Sw~o!t--

MAJU.LO Hm MAR.XLOH m 
Jan Chudziński, Marxlob 

uL łlittelstr. ee. ll. 
Polecam się uanewnym Rodakom w 

Marxloh. Bruckhau.sen I okolicy jako 

pi•łarz poł~kł. 
Odstawiam pJwo z pierwszon:ędayelt bro· 

warów po cooacll •m.larlrnwanych. 
PROSZĘ O POPARCIE MEGO PRZEJ>Sll}. 

BIORSTWAl 
--Sw6f oo Sw~otł Swói do Sw~tt-

BRUCKHAUSEN ! t 1 BRUCKHAUSEN ! ! ? 

BACZNOSC RODACY! 
Stanownym Rodakom ninielszem donouf; 

wprzeJmie, iż mam dobrze zao~trzony 
Sl(LAD TOW ARÓW KOLONIALNYCH 
J spożywczych, win, cygar I tabaki itd. 

M'OJem 5tararviem jeat, aby Sza.nownyclt 
odbiorców dobrym towarem przy tani<:h ce· 
mach rzetełnio obslużyć. U wia:damiam Szano
wne Rodaczki z Bru~khausen i Qkolicy, i:ł po-
siadam 

MAGIEL A.NOIELSl(Ą. 
która nadzwyczaj dobrze ma~luie, więc proazc 
SZM'!ownych Rodaków i Rodaczki o popar~e 
meg"O interesu. 

Z wysokłm aracunkiem 

Konstancya i Wojeicch Jasiniak, 
Bruckhausen, ul. Albreebta 26. 
-SwóJ do Swes:o!! Swót do Sw020U--

BgUCKHAUS:EN I!! BRUCKHAUSEN l ! ! 
POLSl(I SZEWC 

Roman Gter11at 
W BRUCKHAUSEN, 

ul. Albrechł8łl'. f _ 
wykHuJe obuwie podłu2 miarY 4ta mdcgyzn. 
ł ujewiast od najtańszych u do oajwykwJot
aJełszycll pod gwarancn dobrego noszenia 51ę. 
Wykonuję równlet reparacyo iak oaJstarUllie) 
w Ra)krótszym czas!e. 

CENY NAJNIŻSZE, LECZ ST ALBł 
Z szacunkiem 

ROMAN OIERNAT, 
polski szewc. 

-5wl>i dG Swe~ott Swói do Swea:ot!-

BRUCl(HAUSEN J l ! BR.UCl(HAUSl!N ! t t 

Obraźnik polski! 
Mieszkam w domu p. Ad. Slomy, ul. Al

brechtstr. 27 i polecam sie s~nownym Roda
kom w Bruckhausen. Marxloh, Hamborn,. Neu
m iihł i olrolicy do wykonywania wszelkich 
wlauków ślubnych, wlązarków fotografij. O
brazy religijne i narodowe: przysię"a Kości11-
szki, Sobieski, Kościuszko, Ponlatow&ki, Kiliń
iki, Bartosz Glowacki itd. zawsze na skfadz.ie. 

KSIĄŻKI DO NABOŻEŃSTW A, 
.tementarze pol.sikue, papier z nag;lówkitm fir
my Buszczyńskiego, karty narodowe. 

Zarazem wYkonuJe stemple czyli pieczątki 
dla Towarzystw 4 QSób prywatnych. Wszelkie 
druki. 

Sprzedaje pod korzystnymi waruil!kami naj
lepsze maszyny· do szycia „Wiktorya''. 

Licząc na poparcie szanownych R.odak6w 
kr.eślę sę z szacunki.em 

Stanisław Kochowicz, 
ul. Ałbrechtstr. '2'7. 

-Swói do Swe~o l I SwóJ do Swe201 t--

BRUCKHAUSEN I!! 
BACZNOSC! ! ! 

BRUCK:HAUSEN ! t 1 
BACZNOSCt t ! 

Swa i znana p0lska piekarinta 

w Bruckhauseaa, 

Oriinstr. 10 

poleca pieczywo oo d'Zień śwlete, clsleb 

dosta:rcza w dom. 

R<>dacYl swój oo sweg<d! 

Wacław Jankowiak, 
Oriu.1tr. 10. 

-5w6J do Swego!! hói eto SweaeU-

Nowa ~ska piekarnia! 

Nowo otwarta t Nowo o.łwadal 

~loca; wielki W'}'bór pieczyiwai. Coddłl
nie świe'ty chleb doistarczam w •· 

Każmierz Jankowiak 
Brucldaalliełl 

Albrechtstr. 27. 

-Swt>i do Swe2otf Swói dg SwewU.--

BRUCl(HAUSfN ł ! ! BRUCKHAUS»f1t I I 

Petecam się Szanownym Rodakom iałto 

k1•awłec pol~kłe1 
WykonuJc wszełkle l)l'ace, w zakres Dlefł 

iandu wchodUłCe 
DOBRZE I TANIO, 

pr:eue utem Szaaowuych Rodaków o t>Ga>ar• 
tle me«o przedsłebiorstwa. Staraniem molem 
bę<'łde ~odaków Jak; najrzetelniej ebsłufy6. 

UłliłonT 

Fr. Kamyszek, 
. mistrz krawiecki, 

B r u c k h a a a o n. unca Albrechta nr. i. 

Oolamła wa.kluJe się przy ulief' Al~ 
brechtstr. nr. 2. 

BAM.BORNlH - · HAM.BOlfłU! 

Jed1ny polski skład 
łewar6w kelonialoyełl, QJ'l&r, papier~ Ml· 
skich kart a widokami. bielhuy męskid"fM1i· 
nyc1t artykul6w kr6tkcb 

w Hamborn 
znajduje się przy uli.cy Emschersłr. 40. 
Polecam S:e takte do wy-konywama ldlel· 

kieh prac Jliśmiennyclt JAo to: t.aprow-allelI# 
k.si~uc kupieckich, bilansów uregulewH!a fł 
stanie Iliewlakiwym się znajduiąi:YCh :id O· 
wa<lzenia tychże za malcm wynagr . 
dalej: spisuję skargi, wnioski, rekla~ · 

Obok mego skladu znajduje się oo ~o 
~prowadzooa 

pralnła i pra&0wa&ma bleliflBY 

meskieJ ł damsk1eJ.. poląnona z ohimiłłNtłlł'I 
czyszc"eniem ubrań. 

CENY NAJNIŻSZE! . 
USLUOA SKORA i RZfTEUilAł 

St,. Litkowski. 
· -SwóJ do Swe~o 1 t Swói do Swegołł--

BRUCKHAUSEN l ! ! BR,UCl(HAUSEN łC I 
Polecam sh Rodakom jako 

rzeźnik polski na Bruckhauaen 
I okoł1cę i pr06zę Szanownych R.odaków o .!t 
parcie mego przedsiębiorstwa. Staraniem ~ 
jem bedzie. aby Szanowuych Rodaków iałl IW" 

rzetelnie) obsłużyt. Usługa !kora ł r~ 
Wl».onY 

Jłl. Strzel~z7k 
ełka Cesarsfla nr. 71. 

-Sw6i do Sweao ! ! Swś} do Swef:&Jf~ 

BRUCI<HAUS'EN t l t BRUCKHAUSCN I 11 

Jan Szul·~, 
polski kapełmłskz, 

ab Ceaanka u. 71. 
łlDZlfl.AJ\l LEl(CYI MUZYl(I I śPJE:WłJ 

o.raz dosmczam 
11uZVKe ou TOWARZSTW 1 NA WE90f.A· 
-Swój tto Swego t I Swół do Swegotł--



ft'. 282. 

Panna do towarzstywa. 
Powldć Ksawereio de Mentepta. 

C z fi 6 ć d r u 1 a. 

(96). ~~ (Ciąg dalszy), 

Nie bez przyczyny duktór Gilbert 
'l/Spotnnial o Pontarmei stwierdził ukaiza
nie się tam ctlowieka o czerwonych wlo
s~ i jego wspóLnika; JJOiwód ten nakoniec 
-wkrótce podamy. 

Mówił dalej : 
- Zresztą panie de Garennes, zakomu 

nikuję panu wszystkie moje no'taitki, które 
zebralem. - Dołączysz Je pan do akt 
swoich. 

- · Spod'.ziew.am się -. rzekł Filip -
odnaleźć śLa.d zgubiony '\Vl Ponarme. 

- Jakim spoS<>.bem - zapytał doktór 
Oilber.t. 

- Cofając się tł10 p()lcZJątków spraw.y„ 
nie ma wątplhvości, że wiąże się dna. z tym 
czlowiekiem, nieprawdaż? i że w okolicy 
placu Saint-Sulpice on właśnie rozpuścił 
imlosiki potwarcze, szy.bko rtozszerzone1 
które wywalały listy a1nonimo1we, adresoi
wane do sądu. ~ 

- Sposób ten powinien być dobry w 
istiacie, - rzekł doktór. 

- Je.sit nim, nie wątp pan, oczekuję P:O 
nim (llajlepszych rezulit.aitów. 

XXIX. 
- Czy nie mógilbyś pain - mówił da

lej filip - ponieważ sędzia śle'Clczy nadał 
panu w tern wszystkiem wladzę niemal dy
S'krecyicna1~ną, prosić go o zakDmunilmwa
,nie mi listów anonimowyc.Jt i w.yjaŚ!nień ze 
bramy-eh przez policyę, doty-czącyich punk
m wyjścia poglosek potwarczych w o'koli„ 
er placu Saint-Sulpice. 

- Z 1największą chęcią! - odrziekł do 
któr G ilbert - pójdziemy razem zobaczyć 
pa·na. Galtier i bezwątpienia otrzymamy ro, 
cz~go pan sobie życzysz. , 

Rozmowa powyższa trwała <lb1ść dtu-

D<iktór zaprop:mow'Cll przechadzkę po 
świeżem powietrzu. 

PI"opozyicya ta przyjętą została z zado 
wolenien~. i wszyscy udali się dJ 01 p.a1rku w 
oczekiwaniu g-0dziny ()biadu. 

Na zakręcie alei s1JQtkano Juliama Ven
da1me, przechadz!ając ~go się, a raczej wier 
nego nalc·go'wi szpiegowania, oddającego 
się topograficznym studwm miejscowlQ'~ 
ści. 

Ukkmiwszy się z uszainowainiem. 
chcial ()dejść. 

Gilbert zatrzymaJ go gestem i rzekt 
tc1nem dobrodusznym: 

f--- Zapowiedzialean Wilhelmowi, aby 
PilnawaJ, żeby na niczem ci nie zibywalo, 
mój przyjacielu„. Spodziewam się, że 'Za
st~~1oiwa1no się do moich pcloceń„. 

- Dziękuję poou doktorowi, p. Wil
helm jest dla nmie bardzo uprzejmy -~<l-
rzekl Julian. • 

- Td dobrze. 
Powiedziawszy te sfo,wa, Gilbert od

saedt ~ d\.\l\Orna kuz.y\nami. 
Vendame udając się w inną stron~ . my 

ślaJ: 

- Ten stary wcale mi się nie podoba! 
Jegio1 \V'Zrok sięga aż ct.o, żolądka, jak świ
cl>er, wcale to nie przyjemne1 

Jedj1rn.cześnie doktór Gilbert mówił do 
siebie· 
~ Nikczemną ma fiz~o11omię ten chło,... 

Pak, minę skrytą, oczy il1ieszczere ! Musi 
to być lotr najgorszego gatuniktn. 
, Odwracając się do Filipa, dodaJ gł'o
sno: 

. - Bardzo przyzw<>ic_ie wygląda\ pań
ski kamerdw:ier, baronie( c~ oddawn. 
służy u paina? 

- Od dwóch lat. 
- Jestem pew1nv że 1musisz być pan z . .) ' 

niego zadowofony. 
. - Mogę tylko pochwalić go p.od1 ka
ZdY'Jn względem. 

Przechadzka się przedlużaJ.a, lecz prze 
stano ziaimować się Julianem. . . 

. O Wpót do siódmej dZ\.rnn 0Zltla1m1ł 
<>b1aQ. 

Doktór Gilbert " .raz z gi0śćmi udał się 
~~ Sali jadalnej. Obiad pr7jciągnąl się d? 
ruźnej nocy, poczem doktór zaprowadził I 
d chu maszyna w sile 2000 kqni, będąca w 
!er Zbliżyła si'~ zan.adt-0 do ogniska i su'-

' ' 1arusa • 
Bochum, niedziela IO-go grudnia 1905. Rok IS. 

mlod'ych ludzi do prznaczon;nch dla nich I 
pokojów. 

Vein<lame 2'11aJdowal się W1 pJokoiu pa
na de Oarennes, oczekując jego rozkazów. 

Go'spodarz domu życzył kolejno do
brej nocy obu kuzyn~, zap0wiedzial im1 
ażeby byli na 'tlogaclt bardzo wcześnie i 
oddalil się. 

filip pozostal sam z Julianelln. 
Temu ostatniemu pilno było mzpocząć 

wypytywać swego pana. 
- No' i cóż panie baronie - zapytał. 
- Cicho! - rzekł bairom z żyvrością 

.__ ani si0iwa tutaj!... Jedno tylko pyta
nie ... 

-- Jakie? 
- Czy, kiedy chodziłeś w stronę pla-

cu Saint-Sulpice, aiżefby, rOzPUścić: PQgłOr
skę o otruciu hrabiego de Vadains, miruteś 
na glowie czerwoną perukę? 

- Tak - painie baroni~. 
- To dlObrze. - Jutro póJdzaemy do 

Plontarme, pójdziesz z nami. 
- Julian chciał odpowiedzieć. 
- Cicho! - powtórzył Filip, kładąc 

palec na ustac'h. - Mogą nas t><>dsluchać; 
Każda mzmowa byłaby .nierozsądkiem. 

Lokaj był posłusznym i odszedł do ma 
lego pokloiku, dotykadącego do pokoju swo 
jego: pana. 

Filip położył się, ogarf!1ięty niep.oloo
jem, przechodz1ąc w umyśle wszystkie naj 
drobniejsze sfowa ~amieniooe z doktorem 
Gilbertem. 

Raul zasnął myśląc -Ol Oahryeli. 
Gilbert P:Qwr6cif <llOi swoich pokojów, 

gdzie ·oczekiwal na niego, jak z.wykle:J Wil
helm. 

Z rćżuyi;.łi stron. 
Dziś, w niedzielę są składy cały dzień 

otwarte. 
Bochum. Przed gwiazdką każ<ly wię

cej różnych przed'miotów kupuje, niż w 
zwyklynn cz.asie, trzeba więc wlaśnie ter1z 
pai111iętać o tern, aby co tylko m<}żna prze
dewszystkiem u Rodaków kupować. 

Czcg<J zaś u swoich nabyć nie można 
trzeba1 kupować w tych składaJch, które się 
polecają we „Wiarusie Pl0ilskim". Idąc do 
składu najlepiej zabrać „Wiarusa P.olskie
go" z ogłoszeniem o:dnośnego kupca, oglo 
szenie to knpcowi pokazać i powiedzieć, 
że tyLko dla teg.0111 niego się kupuj~, że ogła 
sza we ,,Wiarusie Polskim". 

Gdy się zaś idzie po towary <lo kupca, 
który dotąd nie oglasm we „Wiarusie 
Polskim" dobrze będzie, jeżeli Rodacy 
także pokażą mu „ Wiarusa Polskiego" z 
ogłoszeniem innych kupców, 'i zwrócą, mu 
uwagę, że winien także !Oigłoszenia w pi
śmie po,Jskicm zamieszczać. Tak postę
pując R·odacy nic nie straicą, ai przyczynią 
się <lo tego, że „Wia1rus Po1ski" będzie 
rnia.f więcej ogłoszeń, biez któirych byti0by 
gazetom trudno istnieć. 

Scbonnebeck. Dziewczę rodziny frie
dae . zbliżylo się zanadto, do a.gniska i su
kienki się zajęly. Dzieckio Z!ostal<i popa.l 
rrone, iż niebawem umarno. 

Duisburg. Asyste1nta, który spowodo
wal nieszczęście koliejowe przed kilkorrna 
tyg-0diniaani, przycz:em dwie osoby śmierć 
znalazły, ziostal skazany na 4 miesiące wie 
ziCITTia. Skaza111emu przyzna.no l.agodzące 
01koli.cz:ności. 

Vie~en. Pożar zniszczyl tu fabrykę 
przyrządów tkackich i lejarnię firmy S. 
Lentz. 

Werne w Mo'nasterskiem. Wydarzyło 
się tutaj nieszczęście, które za sobą byto 
mogt·o latwo p0eiągnąć większe następ-. 
stwa. Od piewnego czasu paliły się tutal 
pokłady węglai, które odgraniczono gru
bym murem. W n-0~y 5 bm. przebito mur. 
by się przekonać, czy ogień już ustal 
Przez, otwór zaczęly się iedmak gwaltG
wnie wYd<Ybywać gazy, które zmusiły gór 
ników do naty;chmiastowego opuszcZienia 
l{).wegd miejsca. Gazy jednakowoż porwa
ne przez silny p~ą<l powietrza, dostaly ~ię 
przez szyb pow1etrzmy do kanału, nalez'l:
cego do zia;kła<llu elektrycznegiQi kopal~1, 
wskutek czego nastąpiło' zapalenie się 
prz~\\'~dników elektrycznych (Kurz„ 
schłuss). Wskutek teg() wielka będąca w 

ruchu maszyna, o sile 2000 kQ.ni, bęill\ca w 
budynku maszynowym dostała się w sza
lony ruch. Maszynista nie mógł zatrzy
mać maszyny. Nagle mastąpit wybuch, 
wskutek którego rozsadzone zpstało ol
brzymie kolo rozpędowe maszyny, przc
bilo dadi trzypiętrowego budynku, nisz
cząc g'I() prawie zupełnie. l(awaly kilka
cent\narowe ko'la znaleziono następnie w 
odda.leniu o kilka set metrów od kopalni, 
głęboko wryte w zlcmię. 

Szczęściem, że gazyi klopalni ulatniały 
się szybem powietrznym, inaczej życie 200 
gónników, znajdujących się w owej chwili 
w ko'pa,Jni, byłoby Poważnie zagrożone. 
~miertelnie raniony rostał tylko maszyni
sta, a d'w.aj i111ni Judzie odlJlieśli lżejsze obra 
żeni a. 

Maszyny kopalni są zupełnie zniszczo 
ne, że g6mikóW1 w liczbie 1600 k0ipalnia 
„Weme" zaraz rozpuściła, którzy prace 
;;111aiłeźli przeważnie w pobliskich kopal
niach. 

Berlin posiada 2 miliony 33 tysięcy 
900 mieszkańców. 

Dyseldorł mial 1 gru<l!nia 252,630 mie ... 
szkańiców wobec 211,711 w rt}ku 1900. 

Barop. Ciskacze (schlepper), którzy 
w czwartek w ·kio.palni ,;Wied.ahlsbamk" 
zastre}kowali już przestali stre}kować i 
dziś w sobotę zajechali wszyscy w liczbie 

Baczność! owo oiwart 

1pecyalny skład 
zabawek dla dzieci 

wszelkiego rodzaiu. Wybór olbrzymi. K-ar 
ty, które 54\ dziełem rąk polskich brat i 
Rzepkiewiczów z Warszawy, z pięknemi 
wierszami pisar2a naszego H. SienkiC\\ 1-

cza itd. Poniewar! ludzie si~ skarżą na li
che czasy, przeto ceny są bardzo tanie, 
o 3~ procent zniWrle. I(odacy, proszę ~i~ 
przekonać! 

Z prawdziwym szacunkiem 

J. Gajewski w łlerne 
balwierz, 

ul. Bahnhoistr. nr. 99, przy klolei elekti:y
CZll1ei, prowadzącej z. tterne do Brucbtl. 

.... Młodego czeladnika plekarskieio 
na stałe zatrudnienie poszukuje od zaraz 
lu!) w krótkim czasie 

~UDOLF KLETTE, 
piekarz polski, 

Duisburg-Laar, Kirchstr. nr. 3. (2i9) 

SLUZĄCA 
jest od zaraz potrzebna. 

Maryanna Jankowiak, 
(289) Herm~, Neustr. nr. 71. ------------------------------------------

eny ·wy· rze a2y. 
Aby uprzątnąć, wyprzedajemy 300 sztuk ubra6 dla chł o pców. 

Serya I. 

Paletoty dla chłopców 
j Ubrania dla chłopce• 

4 ; 2, 4, 6, 8 rnr. 
wartość do t\ lł'lr mr. 

Serya II. 
Paletoty dla chłopców 

wartość do 10 mr. 
5'5 

mr. 

Paletoty dla panów 

Geb:riider 
16, 18, 20. 22 mr. 

( 'l 97 ) 

A ehenhold, 
ul. Hochstrass~ 23 BOCHUM, Hochstrasse 2J. 

' : ~ '?' : • ~ I• ~' • =, °' ' 1•. ' • .t' •• 
lVl.Fromm, 

~1tr. 4. J!o~hn , ul. Hochstr. 4. 

Wielka wy rzedaż 
w celu nprzątnit;ci . 

Sposobność tak korzystna, jaka drugi raz się nie zdarzy. 
W kilku tygodniach .zamienrnm przenieść ~ię do mego •owego lokalu 

przy ulicy ebere JłlarktstraSSfł i .zacząć ta~ iniere t)lk.o Z DO O

ściami. Z tego powodu ma i musi dotychcza ·owy zapas hrn·arów 
prędko zniknąć. Na poda1·•ł g'lviazd"o v e polecam: 

Wielkie partye 

materyj na sokole, bielizny, f::,rtucbów, 
spódnlków i t. d. podpadającó tanio. 

Ubrania i paletoty dla. panów, ubrania dla 
dzieci i t. d. 

---- DlegancJde wykonywanie ubrań podług miary. ==== 
Pny .zakup•ie od 5 mr. począ\v!ilzy daj~ \troszkę, lub parę gu.zików 

do mankiet, lub breloczek do zegarka. y; własną fotografią d.ąrmo. (ni4) 



Kopu.Jele 

Kupuj obuwie 
u 

WILH. O EWERT 
w Gelsenkirchen Ili, 

którego akład~abuwia. jest najwiękew;ym i 
najstarszym w miejscu. Największy wybór 
wszelkiego rodzaju obuwia od n aj.z wyklej 
azege> do Dsjlepszego. 

Na,jleptze obuwie do roltat7. 
Najwl(lk. w •fej•c• warsztat repera. 
Skora usługa J N a.jtańsze ceny! 

n ftlłlh. Dewert'a 

;&'86\łlłfł -· 
Baeznolt~ ! 

Rodacy w Herne i ·okolicy 
Polecam sz11.11ownyn. Rodakom mój 

skład żelaza, 
maszyn 

do gotowania, szycia, prania i wyżdi7•ania I 
oraz 

wszelkich sprzętów kuchen-
nych 

po cenach jak 11ajtańl!!łz1e1I. 
Zakupione rzecz.y odet.awiam fraako do dom.:a. 

Za 2otówkę. Na odpłatę. 

Piecyki do ogrzewania. 
S 1 a n i s t a \\> J a n k o w i a k, 

HEBNE, Neustr. o5. 

. tylko przy ul. Daha1Dof8truse, 

w ogr oda:ie hotelu ,,B2thnhofs-Hótel" · 
naprzeciw nowt go dworca znajduje się, jnk dotl\d, tak i nadal 

z a ł a d fotograficzny 
GERlUANIA. 

12 fotografij wizytowych osoby dorosłej 1.90 mr. 
12 fotografij uabinetowych dorosłej osoby 4.90 mr. 
IO kart oocztowyrh z fotografią 1,50 mr. 
poi gwauncy~ wybo1·nego wykominia o cze111 wiele tyei~cy zdj~ć 
Rajlep!!zem eą i\'Wln.dectwem. 

W niedziel~ otwarte cały flzień. 
:Bardze pitlurn .zdjęcia, ezieci, 

1np i rodzin. 

s;ę zważać na dokładny adres· • 

llarkt1tr. 28. Jlarktstr. 28. 

Baczność! 
D ia brze ł tanio · 

w sk:upudz~e kó 
pod firm~ 

:a: .. Scblieper 
w Oberhausen. 

Na.iwiękHy w1bór pode.zew i wierz· 
eh.ew, oi.•az wszelkich artykułów 

szewsktch. 

Olbrzymi zarobek 
8iągną, wędrowcy i pedr6żuj~y (także 
kobiety) prle.?; rozprzedaż mej ws.~dz-i.e 
dobrze zaprowadzonej KaI"ptckłej 
he:rbat7. Proapekty pobkie i niemiec\.u 
darmo i franko. (2St) 

Bliższych wia.domoki udzieli 

Bukowiecki, Po1en. I W. 

Najlepsze i •ajtańs1e iródł• zakup na! 

Otto 

Fanumeier, 
Bochum, 12 Hochstr. 12. 
Dom obuwia pienrszer• rzędu~ 

Telefonu. JU.\ 1145. 

Nadzw. tania podaż. 
Dla dana : 

Fileowe pantofle pedeezwa fil. 
cowa ~O i OO fen. 
podeezew filcowa i ekórza.na IO fen. 
podeszew filc i skór.ana z obf!rzy· 
ciem i kożuch. ob!adl\ 1,111, 1,30 m. 

Flleowe trzewiki do e~nurowania, 
o b!zyte skórł\ z korkiem t,91 m. 

Pluszowe pa•tefl.e a kork. 2,io •· 
Skórz-e paatefle, eHrne i czer-

wone, wyści· łane 2,~0 m. 
Trzewiki .ze iprał\r~kami, ekóra. d€t 

czernienia 2,3i m. 
Trzewiki do e.rmutewa.aia i • gu.zi

.karni ze skóry ehewenx i bo:s..calf, 
eleg. krój 8,łl, 7,50, &,f5 111. 

Dla panów: 
Pantefłe :fileo"'e, toG.e~ew filcowa, 

buize eiepłs 90 fe•. 
Paatofie :fłlcewo, pedeszew filcowa 

i ze skóry 1,20 m. 
Pantofle 8kórsaae z c~arnem i 

czerweaem wyściełanie n ~, 'l5 •· 
Pantofle pluszowe ,-,61 m.. 
Trzewiki .a guma.ai, !kóra do czer-

•ienia · G,50 i 5,25 lll. 

Trzewiki do ~znurowania, skóra. de> 
czernie nia 1,50, 5,50 :m.. 

Trzewiki do un.rowania, -oxc.alf 
i cheneHx H~,50, D,5ti, 8,B m. 

Kupna okolic1nośeiowe: . 
Part7a ••m•kłeh trzewiłuhY 

skórzanych do sznurowania i z iU
,.;ikami wytł. koiuckem 1,50 m. 

wysokie tr•ewlL.l d.• rebe ty z 
podkówka11i, dobra jakość 4:,7fl m. 

T t•zewik i do s1narewania i :.6 p~tli
cami z p,odk., dobu, j ukość 3,75 m. 

Trzewiki do robtty, długie buty 
(buty do konnej jazdJ ) kamasa-e, 
kaluze 

' \'8 wielki• wyborze i tylko n"jlepezej 
akości. j 

Oeny wyprzedaży 
i \.olorowych butów, trzew ików, trze
wików ze sprz,czkami, pa tofli, 

triewik6~· dla izfrd 
b ruRatnych, cz1'rwonych, cza rn. i biały ch, 

O to Fangmeier, 
Bochum, Hochstr. 12. 

Telefenu ar. A ~4J). 

Zwracam uwa;ę na wielki \11;ybór 

lepszych trzewików 
i butów 

-
: 
k 
~~ z n' jlepszyc h fa.bryk --
1·ój najlepszy, pierwszorzędna jakość. 

. Ceny tanie. 
NB. 

Reparacye prędko • 
I 

dobrze. (2i0) 

-Skład kapelaszy 1 

pei łrmą: 

Bruckhausener Huthaus 
swany Gutha•11 pol•ca : 

k-pelusze, czapki, parasole, laski, 
bielizn~ mezką 

ci~le we wielkim wybo-rze po cenach najtai.ezyeh. 

Prtszt awa!ać aa f. rmę. 

llnoklaansea, •I. K.aiserstr. 18. 

A. Arns Wattensch~ 
• skład skór, • 

polec~ w najwi~kszy• wyborze: pode s z w J~ 
wierzchy, całe sk6ry i pokrajane, tylko do

brej jakośei ro znanych tanich cenach. 

Hnrtownłe, łf&2) 

aeoy 
Ubrania dla panów i chłopców 

Kołnierze damskie i żakiety 
1Deble 

po ceuch bajecznie tanich na odpłatę. 

Baczność 
Rodacy! 

edyny polski skład mebli oraz całkowitych 
wypraw w W anne. 

ul. Bahnhofstr. 184, naprzeciw lokalu Schafera. 
Polecam mój bogato zaopatrzony skłal• mebli, ma

szyn do gotowania, wszelkich sprzętów ema.1owL,nych 
kuchenRych 01az wózików dla dzieci we wielkim 
wybor!Ze. z, gotówkę! Na odpłatę! przy _ odpowiedniej wpłacie. 

Kanapy i materace wykonywam 
we własnym warsztacie. - Stare ma· 

terace przerabiam spiesznie po cena.eh 
niekich. - Szan; f~! .. ~„:f.',;.::-< 
Rudaków proszę~rMtl.~; •• ~.~~.-.. i~;.fd;.1 
i nadal o ła- · -~UWl ' 
eka.we poparcie ~1 .~;;,~ ;::!t 
mego prz~d!ię- ~ : . J1.S/\ ~3 
bior~twa. Nie- l!,.,""~ 

chaj kułem lca7,dego bę lzie: Swój do ~we.go. 
Z _wysokim lli.Zacunkiem. 

JaD. Barail. :Ili. 



Ogłoszenie! 
Zaknpip~~;ę wielk' ubrań dla chłopców i dorobotq bardzo tanio 
i sprzedajemy je . bardzo ~anio w lokalu przy ul. Bochumerstr. 71 (przy nowym rynku), poniewat w nattJym lokalu trudno by mam je było pomie-. 
ścić. Ceny ią ba.rdz • ta.ue i każde, nawet 1.tajmnjejsze zakopno opłaci si~. .Polec&•J : 

I 
Ubrania dla panów od 7 ,50 mr. pocz. ::1 · .... Kitle do kopalni od 28 fen. pocz, 

!I Ubrania dla chłopali6w ed 4,50 mr. poci. .... Niebieskie spodnie dG kopalni od i9 fen. pocz. 
Ubrania dla chłopców od 1,50 mr. pocz. ~ .... Wzerzyste koszule od 65 fen. pocz . ... .... .... 
PaJ.etoty dla. panów od 7,50 mr. poez. 

~ ..... Gacie od i 8 fen. roc1. 

~ Za.kie ty od 2, 7 5 mJ. voez .... Kaftany od HS fen. pocz. 

119' Sprzed.ais od.bywa się od. 8 d.o 12 i od.1 d.o 8 godziny, 

Gebriider Sternber;:, Rec linghaus n-Sod. 
i= ~ ) • 1..,. • ~„ • ~~l • • „ : . . ... ' ~ „ .. :. _,. "-

Do c;-wiazdki 
DJ gwiazdki wielltie znitenie ceny na · 

PALETOTT 
ubrania, żakiety, 

s p o d n i e , pa Ie tot y dla 
chłopców i ubran·a. 

Gwaraneya za dobre odrobienie i leżenie. 

Oberhausen, ul. Friedrich~Karlitr 48. 

W niedzielę akład cały dzień otwarty. 

Wietk·e 

Firma 

azar 
i parasoli „Zum Pfau" 

Anny Schnlte, 
Oststr. 31 ·wattenscheid, Oststr„ 31. 

poleca swój bogato zaopa1r~ony (249) 

skład kapeluszy filcowych, parasoli, krawatek, 
bielizny, chustek dó nosa, szelek, kożuchy itd .. 

1
. 

łł'Jelkł wybór? No.1tańsze eeny • 

. 
- Adam Słoma 

~ krawiec 11•1.•ki '-r: 

Albrecbtsłr. 27 w uckha1$en ul. Albrechta 27, 
======-=wykony.wa===== 

ajlep ze ubr11ia, f1aletoty i spodnie. 
4 "i 'Cl J>P ;z 

• • • zn1zen1e ny 
materyj na suknie, bluzki. • Konfekcya dla dam i dzieci. 

aa··---· garderoba dla panów i~ichłopców. 

• w erne . 



. .r:S•botfi 
9 aradaia 

••iedzielę 419 d "' 11 ~ penie :.f.IQICK ,1.to1.·ek S.l'O l~ 
10 grudnia Il grudnia 12 grudnia 13. urudnia. 

5 wielkich 

. . I ,;&~J.„ . ~ 

. . ~- ~'- \ . • 
-

Wwytej wzmiE'nione i dni r ~dziebć b~c!ę llli,dzy myrh odbior<6w 

3000 pięknych 
praktycznych Podarków gwiazdkowych. 

Bochum, 
Hocbstr. 1 J. GOLDSTAUB Bochum, 

Hoehstr 1 
lłlF' Skład towarów łokciowych i innych, garderoby dla pań i · panów. 

{
292

) W nledzlelQ do śwlBtt skład mój Jest do godz. 7 wieczorem ·otwarty. „ ••• ~··~~~~~~-
t -Uwiadomienie! ł 
i Od teraz aż do gwhzdki odbierze kaMy otłbior·i& ł 
1 ee. PODA.REK -.. ł i (6 1utr6w materyi na s.knię domow11) przy znup11ie otł 28 mr. ,li 
ł p eząwazy. · ł 

4 w Herne. 
' Bahnhofstr. nr. 501 Il vriec1w ulicy NuweJ ~ 

· " Widki skład materyj na suknie i towarów bawełn. ł 
i Konfek··.ya d•msh i m~sk&. Wszystkie meble, lota iid. (UB) ł 
IJ••••~•mmt~nm.~ir.~m~11ęmi1~8i 

•• • •• • 
Nadzwqczaj tania podaż! 

ua zbli~ającą porę gwiazdkową 

Męzkie obuwie sznurowane 
od 4,25 I 6 _50 mr. 

----L---

M ę z ie k .a111aJ!ize 
410 ł 7' mr~ 

-----
D. trzew. z ;:nzikallli 

3.90 ł 6 50 mr~ 

Eleganckie damskie .trzewiki sznurowane 
„Helios" 6„00 mr ~a parę . 

Dam. ki ciepłe wyściełane trzewiki 
z napiętkani z skóry 75 fen• za paię. 

U.ilka 100 par długich (k.ropu\\y1 h z f(lł<lami bu
tów oraz krótkich na kopalnie po znanyC'h tankh 
cenach Najt.-psze kaloMze 

dla dzieci, dziew·cząt, pań i panów. 

PH. GROSS, 
Bocbom, 

3 Boogardstrasse 3 . 

N a gwiazdkę! 
poleca franciszek Józefoski wielki wy. 
bór 7.abawek wszelkiego rodzaju, wszel
kie rzeczy na choinkę we wielkim wybo
rze bardzo tanio ! 

Harmoniki do rozciągania, fonografy 
z polskiemi kawałkami, katarynki; skrzy. 
pce,klamety, albumy do fotografii I kart 
z widokiem I tysiące innych rzeczy. Kar
ty z polskim napisem na Boże Narodzenie 
i Nowy Rok. Wszelkie prezenta itWiazd
kowe dla każdego coś stosownego. 

Opłatki 100 sztuk 2 mrki. 
Proszę nodaków o Poparcie mego in

teresu a staramiem mojem będzie ka.żde~o 
roda:ka zaidoWlO!ić i rzete1nie obslużyć. 

Fr. Józefoski 
w HERNE, ul. Bahnhoistr nr. 12. 

DOM MAS. W BRALINIE (274) 
o 4 izb. i -0blor., korzystny dla każdego 
rz001ieślnika, z wlasnei ręki zaraz do sprze 
dania. 12 set marek stalej hipoteki cena 
woo. umowy. Zglosz. do gosp. Józ. I(a. 
wig, Olsrowa ,poczta I(empen pr. Posen. 

2 wagony 

41.„ ••••••••••• , 

I poleca l~~~ ~~5 mr. i 
I Józef Chudziński, I 
•. (2łl) Barendorf, Schulstr. 13. I 

• • -············· m~~~H1t~~~tlt~!*H$Hł~ ~tff 

I Olej siemienny, ! 
~ powidła i twaróg ~ = i wszelkie towary korzenne I 
ft! polecam po najtańszych cenach t~ 
~ i <lobry i świeży towar, ~ = Ignacy Jankowski, I 
~ w Wanne. (280) ~; 
~ ro~ 
.~,~~~n~~~~~H~~tlHtH~~~· 

onser 
sprzedaię z powodu braku miejsca po cenach następujących. 

I Baczność f T):lko prawdziwe. i najlepsz.e brunświckie towary spr.r.e
• daJemy, gwarantuJąC za kazdą puszkę. 

Dalej polecamy: · 1 2. funt.~ 1 funt· 
pu z ka' pu~zka 

1
1 

1 butelkę · ~ 
3
r.
8 

;-r. j f. 
Samo,:;u 63 f~r. Zaprawiany "roch 

__ __..__________ Zaprawiany łamany groch 29 

Ślerizie słone tuzin 40 f. Zaprawiane szable 2łS 
la. szpargel \V etrąezkach 8l:S f,2 

Olbrzyn i groch (okngły) la. la. ~zpara!i w ~trączkach 1 20 72 
fu >i t 12 fen la. la ~zparagi długie 1 ht( 9..> 

____ _,_....,,.,,..__ fa. ~zp 1 ragi krajane 58 
la. Ja. szparagi krajane ~8 

Miód (kan dis) Zapra"'iany gruby g1·0ch dhtgi 5 
funt 20 fen. Zapra\Ą ianagalaarnpw plaster\.. 2U 

------~- fo. mirabele 70 43 
Cytryny świeże . mieszanki ~5 

sztuka 5 ftll. la. agrest 68 40 

-------- śliwki 8U 50 
Figi funt 28 fen. grzyby 1 J tO 6:~ 
-------- Ogórki w oeei~ puszka. !-litrowa 1 65 
W1elkie(JrZet h)' frantuskrn Ogórki kouenne pu-3zka 4-litrowa 12 4fl 
Da-J.lepsze, pi~kny ternar Cebulę białą. (śrel>rną) pus~ka 41itr. 2 35 

Ogórki korzenne w szkłach 4!'.ł 
funt 28 fen. s ,mlynki ~ funtów . 1 55 

Darmo przy zakupnie od ;) marek pocz~w::1.zy k l d , . 
bar~z0 piękny a en arz sc1enny. 

I 
ftax~BohDł~· BoehoDI. 

llaarbricllerstr. 19. c298
) 

Usługa polska ! Usługa polska I 



torek 12 grudnia 

fa.dzienne pismo ludowe dla Polak6w oa obczyźnie, poświęcone o~wiacie oraz spra om narodowym, politycznym i zarobkowym 

.vr~łl'td1' cochłerm.le t: WY1•tkiem dnł p~wi•tccrnycłt 
prr a.dPlatl kwartalna n2 poczcie i • listowych wynosi 
1 lllf~ 50 fen •• a z odnoszenieru do domu 1 mr. 92 fen. 
w11n1 Polski„ zapisany jest w cenniku pocztowym 

" Drnł znakiem „t. połniscb„ nr. 128. 
I lmł . oża za 

·-
larc I Ojczyzn I 

Za inseraty pbcł sic za m!tJsce rządka drobr>~O dAb 
ogloszenia zamieszczone przed inseratami 40 fen. Kw 
czesto oglasza, otrzyma rabat. - Listy do „Wiaran 
Polskiego„ należy frankować I uodać w nieb dołdH-

oy &dre• pi&!Jlcego. Roko\)Mlów Lilo nie zwraca. 

. 
Redak:cya, Druk.amia i Księgarnia znajduje si~ w Bochum, przy ulicy Malthesersłraas~l7. - Adr~e: ,, Wiarus Polski", Boollum. - Telefon u nr. a 14 

ttodzłce polscy I Uczele dzieci swe 
it-&wić, czytać I pisać po polsku! Nie jest 

p~~łem, kto potomstwu swemu zniem-

nJf -'• pozwoH. 

OD 15 DO 2S GRUDNIA 
~ierać bedą listonosze prenumerat~ na 

„WIARUSA POLSKIEGO" 
na ?. kwartał 1906 r. Prenumerata na całe 
trZ'S'~ miesiące , czyli _ n.a_sty~zefl, _lnty i rna
'rzec: wynosi tylko 

1 markę 58 fenyr:ów 
~ z odnoszeniem do domu 42 fen. wi-ęcej. 

Ni~h każdy pot'I'zebne 1,92 mr. przy
.zł;lhrle i sko'ro listowy kwit p.rzyniesie, pie
lliądze mu wręczy, aby mógł re1gularnic 
~a2etY Qtrzymywat. 

Do Polski 
lub w il1/ne stnony, kt-o pragnie posylać ro
dzroom łub krewnym „Wiarusa Polskie~o·' ' 
nieclt nadeśle jak najprędzej 1,92 rnr. i du
kla<lny .adres, a gazete poczcie przekaże

.my. 

w środę, dnia a ·grudnia odbędą się wybil· 
r1 do górniczych sądów procederowych. 

Ważnym dniem dla· górników będzie 
śrvda 13 grudnia w <llniu tym bowiem od
bywać się będą \~ybory Ó() górniczy.eh są
dów 'Pro'cedeńow.yich. „Zjednoczeni~ z~
wndowe polskie" stawia także w mekto
rvch obwodach kanidvdaiów wlasinych. W 
~ych ()kręgach należy wytężyć wisz.iystkie 
siły aby kandydatom 11Z. Z. P." .zapewnić 
Z\~dęshvo. Zatem: Do agitacyi ! · 

Ukaz carski zaprowadza nowe przepisy 
prasowe w Rosyi. 

Ukaz cam znosi cenzurę dla czasopism 
wyd11:xizących w mi:astach. Ce1nzura po
łlQStaje dla wydawnictw; wiejskich. Kary 
~dmlnistracyjne z~ przewin.lenia p~-a~ve 
znGsi się i zaiprowaidm się o<lpowietdzial
ilHYść sądową. Jako karę wyznacz.omo 300 
rnbli grzyw.ny, więzienie albo de'P'orta.cyę. 

Porozumienie pomiędzy Turcyą i mocar-
stwami jest bliskie. 

. Ambaisadorowie mocarstw dali już ?<i-: 
~Xlwiedrź m ostatnią notę Turcyi,, która jak 
wi~o godzi się w zasadzie na kontr<;>lę 
finansową. Zakioilczct1ia zartargu s~dz1e
·wiac się można w najkrótszym czasie. 

' Czy Skałłon otrzyma dymisyę? 
Utrzymuje się pogłoska, że książę 

Św iat10vełk Mirski, dawniejszy jooer~~. gu
bernator wileński a późniejszY. mn~i~ter 
spraw. 'W\ewnętrzny:dh zostanie w mie1sce 
Skalkma1 imianowany jeneral-gubemato~em 
Warszawskim. 

!EZ 

'..Wybory do górniczych są~ 
procederowych. 

Dnia 13~o grudnia ddbędą się wyb-O ... 
'l'y fawników do procederoWi}'1Ch sądów 
gónnicz:ych. „Zjedooczenie .zawK)ldlowe 
POlskie" po raz pierwszyi staje do wy'bo
row: tych, w nadziei, że górnicy i zaitnlt
<htl~i na kopalniach robOtlnicy Pol~Y ro
~unueJąc <ldniosldść sprawy w.ypelni.ą svrói 
~wiązek, wezimą grt>madnile udział w 
~rach i postan-ają się o J)rzeprowadze
~e ławników Polaków, gdzie to Jest może,.. 

em. 

Co to jest procederowy sąd górniczy? 
oto sądy pwceder.owc górnicze są to takie 
sąd'Y , które rozstrzygają krótko i szybko 
wy1nikającc ze stosunku zarobkowtgo rza
targi pomiędzy właścicielami kopalń a ro
botnikami kopalnianymi. 

Jako ławnicy przy sądach tych za
siatdają w1 połowie prredstawicdele kopalń 
w połowie przedstawiciele robotników. 
Główna siedziba sądu tego, który dzieli się 
w calym tutejszym obwlQldzie przemysło1-
wym na 18 tak zwanych „spruchkam
menn", jest Do'rt1nJund1

• Do owych 18-tu 
tak zwanych ,,spruchkamtnenn" wybierają 
·robotmicy 168 la:wników, ip.o·nieważ oo trzy 
Jata piołowa ustępuje, więc powinni robo
tnicy obecnie wybierać w iea1ym obwodzie 
84 ławmików. J:eid!nakże kopalnie i dd
\IlQŚne władze nie śpieszą się z ogłoszeniem 
szczegółów, lecz -czynią to d•opiero w o ... 
sta.tniej .chwili, więc zwracamy druhom na
szym na kopalniach uwagę, by sobie wy
wieszone tamże przepisy w tej sprawie do
kładnie przeczytali .•. 

Pomo·anymi w:iinni być druhom i.utaj 
przedewszystkie.m dele:g.aci i mężO\.vie za
ufania. 

Jak wa.żille ·dla robotników zatrud.ni·o·
nych na kopalniach są 01we sądy procede
nowe wynika z tego~ że owe 18 „spruch
l{jannmern" mzstrzygnęly w roku 1904-tym 
już oko.Jo 1000 spraw, w których rioboitnicy 
upomnieli się o swe prawa przeciw właści
ciel.om kopalń. 

Liczba spraw tych wzrasta z róku na 
rok R{)bmnicy winni więc wybrać &J<bie 
dzielny.eh lawników i wszędzie u sądlów 

1~ tych dopominać s.ię o swe prawa. 
l(to może wybierać czyli głosować? 

O~owwać może w swym okręgu każdy ro1-
boitnik pracujący na kopalni owego okręgu 
czy to w ziemi czy też na wierzchu i ka
iJdy zamieszikującw w tym okręgu, byleby 
licz.yl lat 25 i posiatlał prarwa o'bywatel
skie. 

Głosowanie jest tajne. Głosuje się 
kartkami. Każdy w lokalu wyborczYlll1 z 
1nazwiskiern swego karndy<laita wrzuca ka.rt 
kę dtQi urny. Prz;ew-0d!nicząc.y wtyborom 
może się prz:ekJonać cz.y glosujący <kidał 
tylko jedną kartkę lecz p.01d1 karą nie wolu:> 
mu kartki odwinąć. 

l(ażdy, który chce głos swój oddać) 
winien się jednakowoż koniecznle wysta
rać o legitymacyę (Ausweisschein), którą 
otrzyma na kopalni tak, jak przy wyborach 
istarszych knapszaftowych. Legitymaicyę 
kopa-Inia jest zabowiązana wystawić. Bez 
legitymacyi głosować nie wolno, więc da
lej druhowie- na. k(}palnię po legitymacyę 
którą otrzymacie bezpłatnie! W ostateicz
nym .razie mo,żnai się także wylegitymot... 
wać papierami wojskowemi, książecz.;ką 

·kinansz1'.clt0iwą książką zairo1łYlwwą i poli-
p ' • 

cyjnem poświadczeniem miejsca zanue-
szkania, lecz najlepszą i najpewniejszą le
,gitymacyę chcąc uniknąć trudności - o
trzyma się z kopa1hni. 

l(to może być wybranym? Wybrar 
ny na lawmika winien liczyć lat 30 i przy
najmniej 2 lata być zaJtrudnj()łnynn lmb za
mieszJdwać w swym o'kręgu. Wybr~1y 
jest tetn lllai ławnika, kto z kandydatów O'

trzyma na1jwiększą liczbę głosów. 
Niech się 111iemcy w sw;ym „ferban"' 

dzie" i „gewerkferainie" kłócą o kandyida
tów, my robotnicy Polacy glosujmy iws~„ 
<lzie Jaik jeden mąż na. własnych kam.<lyda
tów Polaków. 

Jak często skarżą się roblQJtnicy Pola-
cy, że teti łub ów ~d ·proc~-e-r<JW1-'. nie 
uwzględni kh skargi! DruhoWle, wy.bierz-. 
de sobie ~ grona waszego kam-O:ydat6w, 
którzy zna4ą waszą dole, którzy wispółCZlll
Ją z wami - ludzi krew z ki;vi, kość. z ko
ści wa'szei, a tedy z pewnością skargi usta
ną. Dola 11asza, druhowie na obczyźnie 

jest tak ciężka i trudna, więc starajmy się 
poprawić ją s·::ibie, gdzie to w naszej leży 
mocy. 

Precz też Z' podniemczałyuni Polakami 
postaiwionymi przez niemiec. organizacye ! 

Nie dajcie· so'bie druhowie tlligdzie za
myidlić . oczu, ze strony wrogów naszy1::h, 
czy to są zw,olerunicy kopalni, czy też nazy 
\V(ają się ",ferbandzistami", czy „gewerk
feraj nistami". 

Jeżeli gdzie to właśnie w sądach PI'O
ccderowych tylko laiwnik Polak zrozumie 
dobrze po.foże(nie swego rddaka! 

Druhowie okażcie, że w tych. ciężkiclh 
czasach potraficie bronić praw swych i a
gitujcie od idomu do dJomUi tak, iżby kandy
daci nasi jaknajwiększą zdobyli liczbę gło ... 
sów . 

Niech każdy rob-Oltnik Po1ak pracujący: 
na: kopafoi przy wyiboraich, które odbędą 
się -..,,r. preyszlą śrioJdę 13 b. m. od godziny 
9-tej z rana do 6-tej wieczora, z legityma'
cyą w kieszeni uda się do l10kalu v.nybor
c.21eg-0 i wrzuci dio urny kartkę z JJaziwiska
mi naszych kandydatów. 

Liczymy na to, że wszyscy robotnicy 
P-0lacy a przedewszystkicm n.aisi delegaci 
i m~ż.0iwie zaufania przez. agitaicyę i glo'So 
wa1nie obowiązek swój i.spełnią. 

Szczęść Boże! 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Nowe ministtrstwo angielskie. 
Poniew.aż Anglia wielki ma wpływ 

11ietyl.kt01 na europejską ale prawie na caltl 
politykę wszechświaio·wn, więc też świat 
icaly, wieke interesuje się zmianą ga:binetu1 
jaka nastąpiła w Anglii. 

Nowy kierownik rządu angielskiego 
CampbeJ.1-Bannerman nie jest już młodym 
cztowJekiem: liczy już bowiem lat 69. Po. 
chodzi podobnie jak jego povrzednik Bal
four, ~e Szkl()·cyi i jest bo'gatym czlowie
kien1. Do. pa·rlamentu wstąpit w r. 1868 ja 
ko 32-letni cz1li0wieik i choć jako czlwrnk 
partyi liberalnej długo nie 1odgrywal '"' niej 
roli kierowniczej, mimoto odrazu na1eżał 
dol wybitnych jej sit i piowolywany ·był w 
skład gabiinetów liberalnych. Z wyjątkiem 
piastowanej przez niego w r. 1885 godno-
śd ministra dla Irlandyi, byly to zawsze 
st.ano;wisk.a, zwią:zane ze spraw.ami wojen-
111emi. I tak Camp-bell ... Banner.man był ko.
lejnio: dwukrotnie sekretarzem finalilsów w 
urzę<lzb wojennym (1871 i 1880). sekreta„ 
rzem adrniralicyi (1882), dwukrotnie mini
strem wo~ny (1886 i 1892). 

!Program, wedle któregl::> o'becny pre
zes ministrów Campbel-Barnntermam rzą-
1d'zić będzie jest znany: wyglo~il go 0111 
pr.zed trze1~a niespclna tygodniami na' wie-

. cu rw Piortsmuotili. 
Naturalnie pierwszym punktem tego 

pmgrarrnu będzie rozwiąza111ie Izby gn~in, 
w której konserwatyści mają jeszcze więk 
sz.ość, choo znacznie stopniałą, i ro'zpisanie 
nt0iwiych wyborów. 

Zasadmiczo zaś Campbel za1mierza wy ... 
stąpić prz,eciw zbytecznym wydatlwm, 
które bar<laliej jego zdalniem, za rząd6'w 
konserwatywn'ych zaszkodziły Anglii, ni: 
źli clai ochronne państw obcych. Dale1 
przys.zly premier stawia: jako punkty swe
go programu: uregulowainie publicZ(l'lej ko~ 
iroli nad sprzeda7,ą napojów wyskoko
wych i sprawy szkolnej, reformę podat
ków gminnych, powstrzymanie napływu 
Ju<linOOci do miast i ułatwianie cnabywan~a 
drobnych kawałków gruntu, przywróceme 
dawnych wptywów związkom robotni
czym i refo'rtrnę ustawy o uibogkh. 

Co do polityki zagranicuiej Campben 
oświadc7Al, że .prowadzić dalej będzie ją · 
"\\1 -duchu pof)rzedniego gabi.netu, przyczem 

będzie się staral o zbliżenie się 2 R.osyą, 
1.:0 naturalnie nic zmienia nic w traktatach 
z Japonią. 

Polacy na obczyznie. 
Zwlązek Narodowo Polski w Stanach Zje

dnoczonych· Ameryki P. 
. '?" Buffalo <J<lbył się w koł1cu zeszłego 

nu_es1ąca sejm Związku Narodowego Pol
skiego; na rozprawy przybyła' 370 dele
gatów. 

09r.ady poprzedziła wspaniała urhczy 
stość jubileuszowa, urządzona w dniu 2Z 
października z okazyi 25 rocznicy zla.l!Oże
łlia Związku,. która pomimo fatalnej pog<>
dy wypa<lla imponująco. Dzielnica polska. 
W1 Buffalo. w której mieszka! zbitą masą 
70,000 Polaków, i pona<l Clachy śkrc .• 
n!"ch _d-O!Tnków. strzelają duimnie wieżyce 
s~e.<lmm wspa1J11alych koiściolów1, przystr-Ol.il 
się we flagi, festonY!, transpareinty; Jud, nie 
ba~ząc ITTa ulewę, wylegl tysiącami na uli
cę 1 oklaskami witail .maszerującydh Soko
łów, towarzystwa rycerskie delegatów 
s.ei!"1! ·1; najodleglejszych kraft'có,,.r Amery
ki 1 liczne grupy zwinzkowe. Nic brakle> 
nawet ry.dwa:nów z żyW,Y'llli obrazami. 

Ze sprawo'zdal1 nrzc;<l\ników i ])OSZ·cze
gólnych Wydziałów Związku wynikł-o te 
od Sejmu XV przyst::w iło w ubiegłym dwu.... 
kc~u 12,184 n0wych c.ztooków, wystąpiło 
zas 3669, umarto 805, tak, że Związek pa.
w~ęikszyl się o 7710 czlonkówi i 81 grup. 
W dniu 1 paździcmikai 1905 roku z. N. P ... 
liczył 44,022 czlonków w 632 grnpach,, roz 
rzucqnych po całych Stanach Ziedndczo
lJych. W czasie sprawozdawci:ym wypla 
cit Związek wdow01m i sierowm dolarów 
456,480,00 po-śmiertnego, a majątek Zwią
zku w gotówce i nieruchomościach przed:„ 
stawia wartość d!ol. 316,670,43. 

Bolesne wspomnienie. 
Jeszcze je<lna rocznica, smubna i bo

lesna dla, nas imin-ęla w ostatnim dniu ubie
aniesiąca. Siedemdziesiąt pięć lat mi111ęlo 
w dniu 29-go listopada,, od chwili gdy na
ród polski pa{f berlem rosyj-skiem wstają
cy, zerwał się, aby zrzucić z siebie carskie 
<Yk01wy. 

Sie<l1emdziesiąt pięć lat, to kawal cza
su niemały. Mogiły usypane nad groba
mi wówczas poleglych napowrót zrówna
ły się z ziemią, krew przelama zbladla już 
i obeschły łzy siemt pozostały<eh; obecnie 
trzecie już pok<llenie następuje. po' tych , co 
tak oo wlaź.nie rzucili się na przemożnego 
wrog.a. 

.Rozumie się sa.n10 przez się, że z wiel
kiego odda.lenia wszelkie sprawy i rzeczy 
»naczei się przedstawiaj~. niż .zi bliska. 

Tak też jest ze sprawą pmvstru1ia na
rodowego w roku 1830-tym. 

Różni ludzie utrzymują, że powstanie 
t<> było blędem politycznym Polak6'w, b() 
nie przyniosło im korzyści żadny.ch. 

Jest to niestety prawdą. Korzyści P0-
1acy nie ·osiągnęli, przeciwnie utracili re
sztki swobodY'. bo jednym zaipadlem pióra 
skreślil car te okruszyny kQnstytucyi , jakie 
posiadało Królestwo Polskie na mocy trak
tatu wiedeńskiego. 

A jednak - nie WQlno nam potępiać 
tych, oo wówczas z bronie\ w rę.ku Porwali 
sie na potęgę caratu. 'Przeciwviie należy 
im sie hołd nasz, bd pobudkq ich czynów 
byla miłość Ojczymy„ 

Prawda, że Królestwo posiarlalo nie
jakie prawa, podobne do konstytucyj; pra
w-da, że krajem rządzil nie car, locz mamie
stnik, oo wyglądało na satoorząd. Ale 
tym namiestnikiem by~ stryj cara, W. 



lciąż~ Kcnstamy, o ktt)rym Europa mówi
ła .. że było t•J „z"wierzę w· łudzkiem dele". 
;ren mając w Polsc:c wladze nioogranicw
uą, puścił \\'todze S"\\rym instynktom barba
rz:r1iskim i taką tyranię rozpostarl nad 
krajem, że tego pióro na""W'let opisać nic 
~do~·1 0 . Czyż dziwić się można, że spole-' 
cz:.. , '· .> p'Jfakie dłużej już tyranii takiej 
e:nic~ ~ nic mo'glo? 

Od nas potomnych wdzięczność nale
ży się uczestnikom powstainia z roku 1830 
u ro, że chcieli wybawić kraj i rodaków 
v. upokorzającej niewoli. 

Żaden z nich 11ie ludzit się nadzieją, 
by garstka \vojska polskieg.o m()gla zwy

cięsko' walczyć przeciwko tak przemożnei 
sile. Lecz przwiaimniej W10bec świa:ta ca
łego Pokazali Pola1cy, że wolność cenią nad 
·Wszyst~o, że dla ojczyzny umieją walczyć 
i - ginąć. Swiat caly patrzat na te walk.i 
Oawidai z Goliatem i czoło C'hyHl przed 
męstwem Piolaków. Bitwy pod Stocztkiem. 
Orocbo'wem, Iganiami, Ostrolęką są wie
k<>p-0·mnem świadectwem tego. 

Nie miala :Rolska " icJ.:xznych korzyści 
ir: powstania Iistopadmng-0. Tern więk
sze za f() byty korzyśc~. których nikt nie 
widzi, a które tylko każdy Bolak w s·crcu 
sw1em ddczuje: rozbudzenie i spotęgowa.
nie w narodzie czd i mitości oJczyziny i 
narodo""Wrych ideatów. 

Dobrze jest wspomnieć na to dziś, gdy 
•w Królestwie Polskiem znów toczą si~ 
walki o wolność. Wal·ki to i~me niż przed 
faty 75-cill', lecz p01budka d0! nich tai sama: 
miłość ojczyzny, ukochanie v. c. lgoścf. . 

Nie sądźmy przeto braci naszych, mó
wiąc, że nic tak postępować pe" ~nni: nie 
rzucajmy kamieniem potępieinia dl:l nici.1 z 
tej prz.yczyny, że dążności ich .nie przY1J1iO
sfy kraj1owi upragnionej weso'lości, lecz 
przeciwnie go.rsze Jeszcze pęt-ai niew!Oli. 

Miejmy nadzieję, że jakkolwiek stosun
ki się ufożą, na•ród polski wyjdzie z tyc;h 
doświadczeń bolesnych zwycięsko, bo je
że.li nie uzyska większej wolndści od MP
Skali, to w każdym razie rozbudzi w so
bie tern większą miłość ojczyzny i cześć 
dla i<lealów nar.od.owych. 

Rodacy! Nasze oszczędności składaj

my w polskich bankach i spółkach! 

- p- -r- FZVWE?TITITFTiETT?-

Ziemie połlłde. 
'F~ ,~ ·Ę~·:-kod~i4b w~,- M Ma~~~ 

Gdańsk. O adresy polskie wiywią-
·zala się w ,,Danziger Ztg." polemika pomi<~ 
dzy radzcą celnym O. Meyerem z Langi. 
'fuhr, który na po1siedzeniu hakaitystów w 
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'Panna do lowarzslywa. 
Powlełć Kuwerezo de Moat&pln. 

C z ę ś ć d r u 1 a. 
(f>6) 

(Ciąg (fa l~7'ir1 
~.._~~"""- ... ~-~- "ł~--..-·--:::er==or--~ 

· - Zamknij drzwi, rzekł mu. 
Wilhelm po-śpieszył wyikqnać ~02ikaz. 
- Teraz sluchaj, 
Stary sluga zbliżył się. 
- Co ci mów·H ten lokaj, podczas gdy 

bvliście sami? 
· - Nic interesuiącego, panie. - Zdaje 

się być małomównym.. Sluchaj'!'c go, S<:\~ 
dzićby można, że czułby się szczęśliwym 
mieszkając na wsi, o'grodnictwo bardzio 
mu się podoba, ·cale poludlnie prz.epędzil, 
przypatrując się drzeWiom w sadzie. 

- Czy mówił co o' swoim panu? 
- Mówil mi tylk-0, że sluży już dwa 

fata u pa.na barona. de Garennes i bardzo 
czuje się zadowx:>·lonym ze swego miejsc.a. 

- To' wszystko? 
- Tak, panie, to wszystk(). 
- A teraz pos:luchaij i zatrzymaj d.o-

hrze w pamięci, co ci powiem ... 
- Może prun być :spokojnym, nie zaipo 

mnę niczego. 
- Jutt'1o rano pojedziesz d·o' Chapel1e

ein-Serval. 
- Dobrze, panie. 
- Udasz się do oberży pod „Bialym 

koniem". 
- Tam, gdzie się zatrzymuje dyliżans 

koleJowy? - przerwał Wilhelm. 
- Tak. 

· - Dobrze, patnie, znam to miejsce. 
- Pov. icsz oberżystce, żeby przygoto 

:-.'afa śniada;nie na trzy osioby i pamiętała 
o tern o czem z wbą umówiliśmy się .. 
~ A teraz dobrej nocy Wilhelmie, mo 

żesz już -0-0ejść. ~i!M *t :. 

Qdańs:ku żądal, żeby poczta listy l} P'Ołskie 
mi adresami od dalszej przesyłki wogółe 
wykluczala, panieważ, jak si~ wyrazil je 
dymy to w świecie cywilizowanvm p~~~
pa~ek", a. starym urzednikiem pocz1:owym 
lktory takiel pretensye hakaty z oburze
niem odpiera. Urzędnik ów wskazuje iwla 
~ni~ na biur~ _tlo'maczeń, jako , jedypy w 
sw1ec1e cyw1IIZ-Owanym przwadek" bo 
tak malej znajlomości kaiżd:ego europelskie
go języka, i.aka potrzebna dla zrozumie
nia .adresr~ je tylko można, ale trz1eba o.d 
każdego Htf~tnika pio;cztowego wymagać. 
Od,powiada dalej radztcy Meyerowi że ni-. . ' 
czeg-0 'Y1ęce1 pragnąć nie na·leży, jak przy 
wrócenia stosunków pocztowych przed 
z.aprow.adzeniem biur ilomacze~, które są 
1nowym wymyslem, zaprowadzotnym w ce 
lach nie mających z k<nnunikacyą w kra
jacłi cywilizowanych żadnej lą.czności. 
Znie~ien.ie tych biur pro;yczwiiloby się bez 
"'.ątpwma _dlo uswkoj1enia słusznego i0hur.ze 
ma Polakow na politykę pocztową w Pru
sach „Jedyną w cywilizowa111ym świecie" 
politykę, która za czasów zmarlego dyre
~\torn p.o'czt Stephana, byla niemożliwą. 

Z Wiei. le PO'JHIWWkiefe. 
Ostrowo. Wybory do, iz.by handlowej 

w Ostro.wie Wypadly znowu dla Polaków 
niepounyślnie'. „Gaz O str." pisze: 

Prze1pad1iśmy 7 glosami mniejszości 
1chociaż do ur)ny wyba.rczej stanęli<:i kiłk~ 
polaków więcej niż niemców i żyldów. I 
talk straciliśmy kilka głosów nie wiedzą,.;, 
że hainkom naszym nie wolnlo· dawać pleni
pote111cyi '()bcY.111\, że musi koniiecznie czlo
nek zarządu głos oddać. Nie wiedlzicliśttny 
t~ż, że jedna osaba może mieć więcej ple
nipotencyi niż jedinę, że plenipioten:eya, dla 
iczlqnka zarządu nie potrzelbuje być s.tettn
pbowaina i t. d. Są. to sprawy ważne u
latwiające pracę prze<liwyiborczą - nie~na
jomość zaś ty-eh spraw prawie że ulllienno
ż~iwia ją. W liście wybor·ców inie byly za
pisane następujące firmy, choć wlaściciele 
przyjechali dOI Ostrowa na w1yibdry: Stefan 
Mairweg, Ostrzeszów. Q()rgo1e'\V1Ski ii 
Stempniewicz, cegielnia Ostrze.szów. Bank 
ludowy, Grabów. Bank ludowy, l(ępno. 
Rolnik, Ostrzeszów. Idzi Skutecki, Ostrów 
cegielnia. l(a,rtki wszystkie byly ważjn1e ~ 
iQdidano głosów 137; z tych odebrał ka;ndy
da.t pola:ków1 p. J. Nowicki 65 głosów a 
kand'Y<lat niemców p. Than 73 gtasy. Gdy 
doliczymy 1cL01 65 gl1osów 6 firm niezapisa
nych w liście i 3 BaJll!k~ który·ch plenipo
tencye były nieważne, .mie'libyśmy gloisów 
74, czyli większv:ść absolutną. 

Poznań. PoJicya pOlz:nańska u1akaz.ala 
jak ®nosi „Goniec" w 5 dniwch wynieść 
się z granic państwa niemieckiego czela
dnikoiw,i krawieckiemu, 18 letniemu Ignace
mu Gmerkowi, podanemu amerykańskie
mu! 

Podczas gdy to wsziyistko się 1d!zia:ld w 
Kwadratowym dom.u w M!orfontaine, roba. 
czmy, oo robiono w Bryi..:sur-Mairne, w 
willi ba1r0inowej de Garennes. 

lnstala:cyia, zos.tala uklo·ńcz.ona w zuPiel 
ności, Gabryela zaięla w posiadanie pawi
lon dod.ainy do głównego korpusu domu. 

Od czasu iatk mtdda dziewczyna Pary.ż: ' 
'opuściła, zdawało· jej się, że ma dakota sie-
1bie pustkt=:. 

Ani lwsze kwiatów żywych koJorów~ 
ani cieniste aleje ani prześlkzny h-0ryront, 
·rozlegający; się tak dalekq, jak okiem sie
gJnąć można, ani głęboki spo'kój i samot-
1105'5 nie były w stanie rozproszyć niepo
koju {)garniająceg() jej duszę ani \:<:>raz 
wzrastającego smutku. 

Pierwszy dzień zapefoiony tysiąa~111e.
mi szczegółami wewnętrzneg·oi urządzenia, 
wydawa~ się długim nieskończenie. 

Pa.ni de Gaire)nnes zauwaiżyla postawę 
smutną i strapio'ną Gabryeli, lecz mato ją 
to obchodziło, poni·eważ młoda dziewczy
na skazaną była bez a.pelaicyi. 

Na.zajutrz przeświadcrona, że należy 
slmńcziyć jak m-07.lna najprędzej, postano-

1wiła r·nz.począć zbrodniczą robotę, powie
rzoną jej przez syna. 

O jedenastej rano 1o'znajmi()l1{} jej, że 

śniadanie zostalło .po<lane. 
Gabryela przyszła <lo f}okoju jadalne

gO' z twarzą ookolwiek mniej smutną, ani
żeli dnia.i poprzedzającego. 

-- I cóż, moje drogie dziecko - zapy
tala baronowa - nieprawdaż, że będziemy 
wbie żyć styokiojllie w willi Róż przez czas 
ostatnich ładnych .dni? 

- Tak, •palni.„. Tmdnoby żyć spokoj
niej. 

,_ Czy podoba ci się nasza samot
ność? 

- P-0dzhviam piękność tej okolicy.„ 
- Dlaczegóż jesteś taka „ mtttna? 

- Ignacy Gmerek Jest Sl--µem Zlna~rfego 
'\\" Ameryce w St. Lbuis kościelnego Bar
tomieja, pochodzącego tu z l(sięstwa · uro
dzil się w St. Louis, zkąd po śmierci ojca 
1Wrócil wraz z matką do ojczyzny. Maitłc~ 
tu wmarla, a cblopcem zajęli si~ dlobrzy lu„ 
dzie, dali go w nau.ke da majstra krawiec„ 
~iego p. W. Janikowskiego w Sremie, gdzie 
Ją ukończyl i w dniu 1 paździennika: rb. 'l:o'
staif czeladnikiem. Nie zdĄżyt sobie je
szc.z.e nic uch.dać, .ale polkya o to n~e pyta, 
tylko rozkaizuje mlodzie6cowi w 5 dniach 
się W?'oosić, .nb. bez grosza w kieSZC\tli, w 
priz.ectW111ym razie grozi uwięzieniem do 14 
dni. 

Ignacy Gmerek, mhodzieniec ;nied<>r 
świadcz.dny, otrzymawszy marszrutę do 
Hamburga z policyi, poszedl na kolej i 
wsiadl ~o ~agonu IV klasYJ, sądząc, iż pi
smo Whcy1 starczy za bilet. Tymczasem 
~drugiej stacyi szafner wyrzuci'/ go z po'
c1ągu, a Gmerek pieclwt~ \.\.1racać musiał 
do Pomania. 

Mnodzieniec to skromny„ ma ddbre 
świadectwa, lecz na dobitkę Jest ichory! 

Gmerek uda się ·pon~ dn konsula~ 
rykańskiego w Berlinie po pomoc, boć nie 
:podo'bna, aby tera~ w slocie i zimnie mial 
wędrować bez db-statecznego zimoweg<J u
br.aniia aż do Berlina i Hamburga a poli~ 
cya. poznańska środków /Ila dru~ą drog·; 
dać nie chce. 

Ze ~a czyli Starej PołłdlL 

Z ;uyclł cłziwlnfo p„f 1kl. 
l l(Qowa doiooszą. Na r.tżie bunt je~t 

ukończony, .ale ogólne naprężenie w ~
ska jest takie, że lada chwila mo'źna 0C141 
wać nowego wybuchu. 

W alki ·ulkzne trwały przez trzy ~. 
Do. saiperów przylączyfa się część artJt ... 
ryi polnej, i bardzo wielu robotnik6'!t 
Przy pierwszem starciu, kozacy dali <911 
do robotników których wielu paidlo; wm, 
~zas s~perzy ro'.Zproszyli się po sklepaq 
1 zaulkach, i stamtąd ostrzeliwali poj~ 
czo koz.aków, któ ry:eh zabili 120. I(~ 
uciekli, ale ma ich mi.e'jsce Vv"YStąpi~y ch;r~ 
pulki piechoty, które zbuntowanych J.JOI©_ 
naly przy pomocy kartaic.w1wnic. Poder.as 
walki isatlwa by la tak g~ta, że dei kul klrrl
·binowydh zginęl!o kHkana.ście dZieci lX1W'rt 
icających ze szkoly. Część zbui111tow3ą'tł 
saperów Pod.dafa się. Ogloozonoi stan ~ 
JCIINlY w mieście i w calej gu.bernii kij()w. 
skiej. Z l(ijowa uciekają dzieci i klQ!biety 
tysiącami. Miasto' opustlJiSza.kl. Stkł~y 
pozamykane. Zachodzi obawa, że rock 
koleJow:y, będzie z.upelnie przerwany. By 
la chwilai, że zbuntff\\'ane oddzialy zajęły 
dworzec, gdzie kolejarze <przyjęli: Zolnleitf 
z widlką radością. 

Z Odessy przyszita tu wiadpmość, że 
tu również wszcząl się bunt w-o:isko•r. 
który Jednak uśmierz'Ono. 

· Wiuo11aśei ie 

Bunt we wojsku rosyjskiem~-
Lipiny. Jaldch policy~ chwyta się, nie

ra~ . sposobów, aby przewlec rozipoczę.de 
W1eca o tern świa<lczy następtne z.darzenie:. Oodziennie prawie naldchodzą wiailo-

Wiec robortników w Lipinach zwdla!lly mo,ści o nowych burntaich wojskp!wycli: w 
przezi zwiąa.l~k wzaJemmej p:omocy odbyt· różnych miastach państw.a rosyjskiegl)i. 
się ·wspaniale mimo trudności - które ro-- Zatarg nlem.iecko-brazylijski •. 
bil ,przedstawiciel policyi lipińskiej p. Het„ Ze źródeł angielskich nadeszla wiad-0-
wig1- Zaiste po.cLobnego postępowa.inia po- mość,, iż niemiecka kaJnooierka „Pa111ther" 
licyan.ta jeszcześmy IJlie widzieli. Nasam·-· przez m.łogę swoją w Santa Catharina b
przód' k~al ()1puścić salę około 100 ludziom. zata aresztować 2 młodych 1meżczyzn,, któ
ponieważ byla zapełniona, potem jeszcze rzy wi Niemczech usunęli się przed obo,.. 
raz kazal wyjść 100, potem rnów 50, po- wi~zkiem slużby wioiskowej. Rząd bruy
tem ka.zal opróżnić chórki, rzekomo dla to- lijski wysłał pooyJ. na miejsce wypadku 3; 
g.o, że światła mie byto, plotem ZIJlÓ\Vi nie: · krążowniki. 
WiYStarczalo mu światl0i prz.y wyjściach, . 
,potem znów światlo elektryczne na sali, W parlamencie niemieckim 
potem żądał, by zebranyclh policzyć - toczyła się w sobotę w dalszym ciągu dy-
przerywall rozprawy, słowem, odnosito '8'kusyia o -0gólnem polożieiniu polityczE.$. 
się wrażenie, że pa.n poJicyaint wysilał ' Liberał Bassermalnn, kanclerzi BueJ:ow i 
wszystkie rozumy, by do wioca inie dbpu- · konserwatystaJ v. l(aroorff wy.stęp!Owali 
ś.cić. Oświaldczyl, że zebranie ro.zwięzuje, , przeciw wywodom Bebla z ,zes.ilego po
iaie mimo to •pozwolił na powitóme otwar- · siedzenia. 
de wieca i prowadzenie obrad. Tak iem · 
·postępcwianiem policyant stara się t01 SiP101- · 

kój i parządek na zebraniach! 

_§ fil_ =--... M ... E .. -

Wattenscheid. Górnik Au~. Lier 'l.IJ-· 
stal w k{)IJ)alni „tiollamd „ niebezpiecznie 

1Wiecowi przev.'Od!niczyl piosel l(orfan
,ty. Przemawiali panowie Wiecwrek, po.
sel l(ońan1y, Piechulek, Różanowi cz.' i ; Se
get, kaisyer mieisoowy ziwiązku. 

. poka:lecrony. Od'wieziono g-p. d101 domu 
, 1chtor~ch . 

. EE±ELS222-!&Ę&LCL2& &Z 
--~. 

--- Nie jestem smutna. Jestem oo.klJil
wiek zdmierwowa·ną, ale t{} przejdzie z pe-, 

. .rzy.ta i wlał.a dwie krople w kieliszek p~IJł-· 
ny do towarzystwa. 

f\vnością. , 
- Może ()bawiasz się mieszkać tuta1· ~ 

sama zie mną ? · 
Bladły uśmiech ukazał się na ustach. 

Gabryeli i odpowiedziała. 
- Obawiać się! O, nie pajtłi... Wszak: 

nie jestem tak niero'Zsą.ctną ! ! ! Czegóż mo
glaibym się obawiać przy pani? 

- Niczego, z pewnością, I.ecz strach. · 
jest s:Ympti0mem nerwowym, tak jak ten, o 
którym przed chwilą mówil!aś„. Trzeba 
być wesołą, pozbyć się czarnych myśli, u~ 
żywać dużo rnchu, <llobrz:e jeść i spać~ a 
świeża i kontenta oczekiwać bt:dziesz 
chwili powrotu do Pa ryza„. Otio oz.aczrrtij, 
od tego ... 

Mówiąc te sl{)w,a pani de Ga.re.nines pd 
lożyfa skrzydło kurczęcia na talerzu O;i
bryeli i nailala wina Bordeau1x w kielisz,C'k 
młQdej dziewicz.yny, która zmi~szana ta
kiem n.a<lsk.akiwainiem, poz1walafa na „w.szy 
stko, mocno się cterwicniąc. 

- Pij - mówiła daJej 'baronowa -
ten stary Medoc: da ci siły do ,przechadzki 
po parku. 

Gabryela po'słuszna l!żCfł()czytla. usta w 
kieliszku. 

- Wybbrnie ! rz.ekła pani de Oan.1rn1es 
później dodała o<lmiemJym tQnem: - Czy 
chcesz mi ziiobić pe\ ną priystug~, moje 
idziecię? 

~ - Z 1najwię.kszą chęcią, pani. 
-- Upal zacZ):ina mi dokuczać, a zosta 

wilam wachlarz w salonie, czy też w gabi
necie tualetow.y.m„. 
~ Biegn~ ]}oszukać go, 
Gabryelai wstała z krzesła i wys.zła 

szybko z pok()ju ja<lalnegp, 
Pani de Garennes skoro tylko z.naJ.azla 

sic samą, wyjęla z kieszetn.i flakon, dany 
. jej "~z-orajsrego dnia przez fitipa1 o two-

Rękai jej mie zadrżała bynajmniej.• 
Twarz jej nie wyrażal.a nic iTI!lleg() O-· 

prócz raid-0&i ze spodziewanego tryumfu .. 
- Kiedy Qa1bryela powr,-ócila, przyno-. 
sząc wachlarz, flakon za,ią:ł naipO'\"Hót s"~e 
miejsce w głębi kiesreni baronowej. 

- Dziękuję ci, m'()'J<l! droga - rzetłai 
trucicielka:„ - przepraszam cię, żeś ·się iru 
d'zila, i zahierz się naPt,JW!rót do śniadP.L 
nia. 

Młoda dziewcz:wiat usit<J\\"1J!ła ~ uda1WiĆr. 
że je z apetyteim i wypiła do ostatniej kr<l 
pli kieliszek, który i.rani <lle Garennes, u
śmiechając się znO\\ u:. nape/1nila. 

P·o śniada)lliu o.me; kobii::ty: w~-sihv d.O;' 
parku. 
- Szły zwolna aleją '°cieniooą stuletdnłt_.:, 
mi lipami i rozrnci ;vialy ~ rze~Żach obO· 
jetnych. 

Nagle młoda dz ie\\ czyna schwyciła 
się ręką za lewą stronę piersi i. gludto kr7JY 
kmęła i zaiehv1.iała się .. 

- Co c~ się ·stat , moje dziecię? Co 
takiego? - zaipyt.aHa pani de Gairennes, u
dając przerażenie i obejmuj11c Oa·bryelę ra. 
mi1onami, aby. nie uipadla. . 

- Nic, pani.. ... toi iui: pnes.zfo - WYI2'
lmęła iwma ·do towarzystwa. Mówiąc ~e 
słowa słabym rtfosem, ocierała chustką 
skrot~ie piotem, okryte .. 

- ·Ale c{'.J.. to ci było? - pytata ·bar-0·
n'Q wa. 

- Nie ·wiem ... dziv.11J1ego1 d,oz:i1a!arn u· 
ltiZUcia ja·kiegoS bólu. 

- Odzie? 
~W sercu ... zdawało ml si~. jak gd}'· 

by szpilkę roiz.pal-0ną dlQ czerWlOnośd wł& 
ŻQ001 mi w s.erce a jedJtocześnie uczulani 
le!d:owaty dreszcz po; calem ciele. 

- Mioże chcesz powrócić do (ło.mµ? 
(Cl<tg dulsiy nastąpi)~ 



. Oberhausen. Tutcjszaetektryczna ko
JeJ Jt1iejska miafa. w listopaddzie 25 tysięcy 
'if(O mr. 55 fen. · 
k. Duisburg. Niejakiś Busclunann w sta

,b •apilym spadł ze sch<Afów i zabił się. 

1 
Kolonia liczy 425,944 mieszkań-ców. 

D..d roku 1900 przybyło 53 tysięcy 415. 
· BOnen. W P!()bliżu BOnen naj'edhal po

ciąf na powózkę i roztrzaskal ją. 
Od 15 grudnia zaczną list<>ITTosze zbie

ra( 11re.numeratę za gazety 111a przyszły 
JL~rartat. 

- Giinnigfeld. Z powo·du morderstw.a; 
dolw'nanego 111a gospodarzu R.eicku, doko
ltaDO już mnóstwo aresztowań, ale rzeczy
wis1ego mordercy -d.otą<l nie pochwyoono. 
Aresztowani krawiec Dooek i górnik 
Ratffichenberg, ziootali puszcze/ni na wol
·n~. To' samo stafo siQ z innymi areszto
wa1ymi, którzy uido"\\'bdnili, gdizie w czasie 
nrordu się znajdowali. 

D<>l\Sten. Na torze kolei z Doirste.n do 
Kirchhell$ w.ykoleiJ się wagon, w którym 
zn:1tłd•o'\valo' się ·długie drzewo. Drzewo 
spadło i zatamowallO ruch kolejowy na kil
ka 1-0'<lz1in. Nikt nie został skaleczony. 

Rozmaitości, 
Witte. a Polacy. 

Ar Polacy!„. pr-0sizę, witam„. 
łłozdrawiiaJCie z erą nową -
Co tam u was słyichać, pytam? 
Odpowied'źcie· szcregól\ofWl<Y. 
We mnie chęć !Tlailepsza gości, 
Dam, co tylko jest do dania, 
A~e proszę cierpliwości, 
Spokoju. i zaufania! 

A! Polacy!... jak się macie?.„ 
v„~ urowe chcecie wei'ść J.roreje. r-

01Win żadnych mi 111ie dacie, 
Bo· wiem wszystl{ln, oo się d:zleJe. 
Nie bądźcie d'ziś jedaik, proszę, 
Niederpliwi i łakomi, 
.Ja warrn dhętnie dlam potroszę 
Wszystko, oprócz„. autOjllomii. 
A! Polaicy !... tutaj zoowu, 
Maicie widać ooś na w2ględzie -
Chciejcie wierzyć memu slowu, 
Ze wnet wszystko jakoś będzie. 
Już mówiłem, żem jest przecie 
Życzliwego' wam poglądu, 

' Więc ode!11l!lie do·staniecie 
Wszystko, oprócz ... samorządu. 
A! Polacy! ... przycholdzide, 
Niosąc pe\\;nie jakieś żaJe ... 
Nie chcę słuichać, C{)I mówicie, 
Sam wiem wszystko dos1«male. 
Własna.i sprawa was idotyika, 
Ja myśle o irrmych względach -
Darn wam wszystk-0', prócz ... języka 
W szikole1 w. sądzie i w urzędach. 
A! Polacy!... tutaj jesz·cze, 

·Przy<eh-0dzicie greimium ·calem? 
Ju~ mnie gniewu biorą dJreszcze, 
Wszak, cmn przyrz.ekł, to wam dałem. 
Wracajcie do swoich ohatek 
I do pracy swej codzie\TIITT.ej; 
Do ·ła;sk innych ITT.a d10dateik 
Dam wam ... w Polsce stam. :wodenny. 

(„Mucha" warszawska z <l. 1 bm.) 

Nlebogatow o buncie marynarzy ro
syjskich. Znany z hanieb\nej kapitulaicyi w 
bitwie pod Czmsziną kontr-admirał Nieb-o
gatow, w rozmmvie ze wspófpraoo'Wlni
kiem petersburskiej „Rusi" w.yrazil swój 
Poglą.d na przyczymy tak częst:vth obeQl1ie 
w Rosyi buntów wś·ród ma·rynarzy. 

I\ontrad.trnirat msy}ski bardzo surmvo 
csądza swych kol~gów oficer6w, a zwla
sz'"zia wyższą admiralicyę,. która okrucień
stwem, 1okradanic:m żołnierzy i br:akiern 
Jakiejkolwiek troskliwości o ich najpier
\i.. sz.;; p.otrzcby zmusza wprost marYJnarzy 
rjo tcga rodza.ju wybuchów. A już 1bez o
krada:nia· i bez nadużyć ze strony ,,naczel
St\Va' ' pPłożenie marynarzy jest ·okroipne. 
We<Ilug (normy na ży-wtność <lla marynarzy 

k
skarb ~sygi~mje b~jec~nie maifą .sumę;. 7 
op, dizaenme na z.ol1n1erza ! Miozna w1ę: 

SObie wyobrnzić jak są dni karmieni, jeśli 
7 tych tak niedostatecznych funduszów (łe• 
~'.na część t·onie w kieszeni zwierzchni-
~w, którzy z ukradzicmych pieniędzy sta-

'' iają Si()lbie kamienice. _ . 
k' Że kradzieże są w zarz'tdizic ma:rynar
ct. ' rosyjskiej rzeczą zwykłą Niebogatow 
d ~W'O<lzi szeregiem jaskrawych przyilda-
ow. ,,Wypadło mi - o'świadcza - ooz
~ry\Vać pewną s.prawę w Sewastopolu. 

1 zcmo kapitana p>0rtu1 N. za defrau<laicyę. 
t okazało się, że wszyscy otaic:ziający. go 
ak samo kradli w mniejszym lub w w1.ęk
~2.J.1rn stoT'llniu sto'sownie do rangi i stano-
'"' k l-'I I . te s a .. A co najgłówniejsze - wszyscy o 
~rn :v10dzieli i mówili otwarcie. I proszę 
naiWiedzieć, jaki m!Oie być stosunek m~ry: 
,1. rzy do takiego kapitana1? Ozy n~ogh 0111 
c 'l&lędem miego żywić choć od1rnb1nę sza„ 
Unku? . , , , ~ ~ ;:, ~J::id ~ 

Albo taki wypadek. Na· poładniu RP
syi, \\1 stepach, spotkałem wypadkowp 
marynarzy. 

kerstr., Grenz\ ·c-g, Rottbru hstr„. Kclonia 
v. der Heydstr., GrnłJenstr. i Bammofstr. 
aż do Kirchst;. 

Baczność Rodacy · Wanne i ok 
K iępmia polska! 

Z dniem l marca 1906 r. przepf'O.l,\'adz.c 
się na Dworwwą uli ę (I3ahnhof r.) 7-
powodu tego wyprzedaję wszelkie to :i.· 3 

po jak najtańszych cena h. P iadam 
wielkim '\\1ybor.ze 

- Co tu robicie? - zapytuję. 
- Dom budujemy. 
- Dla kogo? - pytam zdziwiouy. 
Dla naszego kasyera. Już trzy tygo

dnie mieszkaimy tu ziemlainkach. •• Kupujmy, co tylko motetll'l. u polskich 
Komentarze zbyteczne. 
A słynna sprawa węglowa, w której 

było zamieszanyclh wielu oficerów, obec
nie a<lrniralów ! Nazwisk ich tymczasem 
ll1ie- wymienię. Przecież to byly krz:Ycut
ce nadużycia ze względu na: chani'ktery
styczne szczegóty i sta(tlowisko Olbwinio-
11 ych. A jednakże czy społec~ństwo d~ 
wiedzialo się o tern cośk-0lwiek? Wszy
stko zrulatw~ono po cichu. Nazwiska zło
dziei po"Lt:»staly tajemnicą. 

kupców i przemysłowców!. 

książki do nabożeńst •a i ·szclkie art '· 
kuły piśmienne i papierowe.. 

Kalendarze na rok 1986.. 

A sprawa przy admiraile Skry<llfowie 
przed samą wojną w Sewastop-0lu z powo
du przebudowy pewnego pancet1nika? 
Wil1\11Y nadużył~ k()fntradmiral X, który. 
wraz z irunymi powinien być sądzony za 
kraidzież, dzięki protekcyi Aleksiejewa. 
nietylko uniknął kary, ale i sądu. Nazwi
ska j,ego nie wymieniarrn, bo jądro sprawy 
tkwi nie w maz.wisku, ni1e w setkach nawet 
nazwisk, lecz1 w ty:m systemie rząd.Qw;ynl 
przy którym są możJiwe takie nadużycia. 
1 dilateg10 sądzę, że zaburzenia wśród ma
rynairzy są walką z obecn'Y'ITI niemo:żliwYnn 
ustrojem państw,()!Wym i że mależy na nie 
patrzeć jako na od'łam ogólnego ruchu wol
no•ści0iwego1 w Rosyi." 

Tak ocenia ostatnie wydarze111iai w por
tach rosyjskich slyniny „bohater" z Czuszi
my. 
zszz_ x - - __ 222 - --- ~------·--& 

Ze s„raw robotniczych. 
Piszą niaim: 

Baczność górnicy! 
Druhowie i R;odacy ! Qnia 13 grudnia 

odbędą się wyibory <lo procederowego są'.'
du górniczego, więc prosimy wseystkich 
R.01ciaików w Ewing, Lind<e1nhorst, ttoJihau
se111 i łfominghausen, aby się zaraiz P,Osta
rali i() świadectwo z kopailni (Ausweis
schein). Do glosowania mają wszys.cy 
prawo, którzy 25 r>O'.k życia rnkończyli i na 
kopalni pracują, czy to kowal), ·czy ina kjo1-
ksO\\{ni praicują, czy też ·w ziemi - wszy
scy mają prawo do glosowania. Lokal 
wyborów jest u p. Mascher przy kopalni 
„Minister Stein". m ,osowanie trwa od g\0-
dz\iruy 10 raino <lio goidz. 5 po pol. Do dzie
ła rodacy, abyśmy zwycięstwo odnięśH, 1 
bo mamy trze·ch ,nieprzyjaciół, którymi są; 
socyaliści od· „ferbandu", „gcwerkfera~n" 
i kopalnie. Z tego powodu nie powinien 
żad1en Pola1k nieprzyjadelowi glosu oddać, 
tylko na druha Andrzeja Pietrzaka z Lin
Jd·cn1i.orst. Ka11łki wyborcze będą także 
przed boikalem rozdarw.aine. Prosimy clrn
hów o agitacyę domową. 

Kand;dd~mi Zj~d zaw. polskiego I 
przy wyborach do sądów procederowych 

w dniu J 3 grudnia są: 

Recldinghausen-Siid: obwód wybor
bo'rczy 5 i 6: Jan Koperski, ul. Orulbaidstr. 
18 i Józei Jesiek, ul. Neustr. inr. 52. 

Dortmund I.: obwód wyborczy 2: 
kandydat Józef Kamp, Meng!inghausen, 
Spork1el, Barop. 

Dortmund II: obwód ·wybo11czy I.: 
kandydat Andrzej P-ietrzak z Ewi'ng. 

Waitenscheid: 'obwód wyborczyS: 
1ka111dydat Bernard Rożeński, Oilnnigfold , 
ttau:ptstr. 63. 

Recklinghausen-zachód-wschód: ob
wód wyborczy 9, d-0 którego należą: :Es
sen ers lr., liauiptstr., Oeri chtsstr., ttorststr. 
aż do' gminy Bottrop i Battelnbrock. Lokal 
wybmczy: gościnny K:rus, Battenbrok. Ob 
wód wylJJ1rczy 10, północna · część frminy 
Bottrop, Batenbrok. Lokal wyiborc?Y 
wdowa }(ruse, Oladbekerstr, ttorst i Brank 
glosuje u gościnnego R.o'se Wl Horst. Kain
dy<laci na te okręgi są: Andrzej Sitko, 
Dewenstr. 57 i Leopold Honisch. 

Herne: -0'bw6d wyborczy 6. K,a:ndy
dat: Jan Banasch, Jiorsthausen. Glosuje 
cale ttorsthausein, Baukau, Strilnkedestr., 
wschodnia strona szo'sy, oraz tterne z tej 
strony kolei. 

Marxłoh: obwód wyborczy 3. Kan
dydat: Jan Cieśtilc, MarxkJh. Qt.osui4 z uli
cy J(aiserstr do gościnnego Struckhausen, 
Sdhwam, Altenrnde, po wschQdniej strG\Ilie 
Pro'vinzialstr. z południową stroną ul. J(ai
serstr. aż d'O· gościnneg-0 J(lapke. 

Od Redakcyi. 
Pan W. Szala w Erie... Pańską kartę 

z zapytaniem postaliśmy intereso\va,n,ej o
sobie, aby uzyskać dcl niej o-cl.powiedź w 
tej sprawie. 

Ó ile nam wiadomo, JJie jest ta sama o-
soba. i 

Stały czytelnik W. P. w Bruchu. Naj
pierw 1 miesiąc, a potmn dwa miesiące. 

Pan fr. Szewczyk w Herne. Dotąd 
nic nam o tern nie wiadnmo. Ponieważ zaś 
Pan także pisze, ż.e Pan „słyiszal" o tern, 
ale nie ma Pan pewności, przeto' zacze
kamy, aż sprnwa się wyjaśni. 

- -Towarzystwo św. Michała w Recklinghau-
sen-Siid (Bruch) 

donosi sv.rym cz.tonkom, iż w soootę, clnia 
9 grudnia w nocy {) godiz. 11 zasnęla \.\' 
Parm po dluższei chorobie opatrzona Sa
kramentami św. żona czlondrn naszego 
Maksynniliana R.aruiszewskiego 

śp. SEWERYNA RADZISZEWSl(A, 
urodzona Brzesińska. Pogrzeb odbędzie 
się w środę dnia 13 grudnia o godz. 8 rano 
z domu cho'rych. Człookowie winni się 
staiwić o g·odz. 7 w lokalu tow.arzyskirr, "" 
c2apka1ch i oznakach. O Jicztny udzial w 
pogrzebie i o. pobożne westchni·:!nic prnsi 

Zarząd. - '. 1 • : „: _,." : l: .... ~. .~ „ . ~ .„ -

Bractwo Różańcowe w Alte~s~n. 
Szanownym Siostrom R.óŻie:lńc.a św. w 

Al ten esse.n donosimy, ii una.rła. si<0stra 
drugiej róży 

śp. ANTONINA MONARCHA. 
Pogirzeb odbędzie się w środę 13 gm.

dnia rano1 z dlomu przy ul. Wilhelmstr. O 
liczny udzia uprasza Przełożony. 

Ogromny wybór towarów galameryj
nyicłt harmdni:ki, portmonetki,. fajki, cy
ganniczki i wszelkie inne rzeczyA PoJe<:ara
na gwiazdkę dla' dzieci wszelkie zabawki. 
ladne i tanie. Dalej małe książeczki do 
nabożcństw<a, elementarze, figun·, krzyże, 
róża1ke i ozdoby na choink~ (drze\\ ka), 
bardzo piękne a tanie. llak samo mant 
na składzie -0dleżale polsk~ 

cygary i papier.osy .. 
Staraniem m-0jcm b .dzie, aby wsz~'

stkich <>bslużyć tak, aby się nie mógł nikt 
żalić, Z pozdrowieniem· (302) 

JAN STACHOWIAK 
księgarnia polska w Wanne, ul. Karola 1. c, 

Młody człowiek 
poszukuje skromnie umeblowanego wk.Giu;. 
wra-z ze stołowaniem w Ruhrort-Laar łnłh 
Stockum. Zgbo-szenia przyjmuje Redakcya 
„Wiarusa Polskiego" pod lit. J. K. L. (2i8) 

Dom wraz i budynkami 1ospodąrczemi, 
masywnie wykonany o'raz 10 móri pszen„ 
nej ziemi z obsiewem, jest I>Qd bardzo kb. 
rzystnymi warunkami do s.prze<lania. Wpla 
ta ~odług umowy; grunt I klasy, blizkn 
miasta, w Gostyniu. Oferty przyjmuje z 
wraz zalączeniem znaiczka (Z87) 

J. Duchłdskł, 
cuklernJa w Gostyniu. 

.... 

BACZNOśC AL TENESSEN I OKOLICA! 
Polecam się Szanownym Roda~zkom 

jako 
POLSKA KRAWCOWA. 

Wykonywam wszelkie kostyumy I 
inne prace w zakres krawiecczyzny wck•
dzące, podłu~ życzenia. (295) 

J. BECELEWSKA, 

przy 111icy Schwarzestr. lft2. 
Paczaość ! Nowo etwarw 

. 1ptcyalny sktatł 
aabawek dla llzi oi 

wszelkiego rodzaju. Wybór olbrzymi. Nar 
ty, które są dzielem rąk poJskicłt braci 
Rzepkiewiczów z War.szawjr, z pi~knetni 
wierszami pi.san.a naszego li. Sien:kiewi
cza itd. Poniewat ludzie się skarż~ na li
che czasy, przeto ceny są bardzo tani~. li• _ _ ___ ~ ·- g 9.Y;; procept ?'.n~t,op~ ; go:ąa9y1 pro~z.·~ si„ 

~-- -· ~ { przekonać f -=·· ..... ~ . 
Tow. św. Jana Chrzc. w Altenessen Z prawdziwym szacunkiepa 

donosi swym czlonkomi iż umarla żona · J P. 1 · kl U 
cztanka niaszeg() Sebast~ana Moinarc· y • \18jtWS W 11erne 

śp. ANTONINA MONARCHA, balwierz, 
ur. Porszpaoniak Pogrzeb odbędzie się 13 ul. Bah:nbotstr. nr. 99, przy klolei elektry-
grudnia w środę o godiz. Yi9 rano z domu 
żałoby ·Wilhelmstr. 24. Człookowie ze- czlllej, prowadzącej z tterne do Bruchu. 

1chcą 'Się zebrać w Jc:i1• .1 yklych posie-
dze.11 01 g()idz. 8 rano. O liczny udział prosi 
(1) Zarząd. 

llece ZJedn. zaw. polskiego. 
odbędą się w niedzielę dnia 17 grudnia: 

W Kamen -0 gndz. 10 po pot. w Iokalu p. 
Gortz. 

Na porządku dzicJinym: Nowe prawo 
.górn1iczc. Sprawy knapszaftowe. Spta
woz·danie z nadzwyczajnego zebrnnia. 
Obór męża zaufania i inne \Wżne sprawy. 
Liczny u<lzial pożądany. 

,,Zjednoczenie zawodowe połskit.!". 

Donoszę szan. Rodakom w Langcn
dreer, Werne i okolicy, iż sprzedaję 

MASZVNY DO SZYCIA 
z fabryki Singer i Camp., które S<l bJ rdzo 
trwale z długoletnią gwarancyą. Pro .ZG 
szan. Rodaków z tego skorzystać, kupując 
teraz na gwiazdkę. maszynę dla swych ron. 

Z szacumkiem 
Stanisław Lcwand-0wski 

w Langendreer, ul. Augustastr. 38. 

-Fr. Kraft, 
Hern~, Bnhnhofetr. 27. 
n ~ rr;r.Peiw 

lł.e8tanrae)·i Stemberga 

Młodego czeladnika piekarskiege 
na. state zatrudniellie poszukuje od zaraz 
lub w krótkim czasie 

~UDOLf KL.ETTE, 
piekarz polski, 

Duisbur~-Laar, Kirchstr. nr. 3. (279) 

SŁUŻĄCA 
jest od zaraz potrzebna. 

(289) 
Maryanna Jankowiak, 
Herne, Neustr. nr. 71. 

f~~~~~~y~!.~~~kach. 
r~~ilrp•zndrmiesz~ a kawy. Także 
w pacr.uJcJ1 dls kuchni i użytku 

. ..... d m111 wrgo praktycrnie opnie.o-
------- wa e są d) nabyci11 

----~se11ey knwy (lli) 

Zegarki kieszonkowe regulatory 
A budiiki. 

WJ O'b';~~~ki ślubne 
ratenowskie okulary. 

Rrperacye 
pn~dko, dobrze i tanit. 

Herne: obwód ' yb-orczy 2. Kandy
dat: Franciszek Szymanek, tter(ne, Neustr. 
76 . uD'kal wyborczy Bonnekamp. Glosu
ją z ulic Neustr., Eckstr. H~ldenstr., Mitteh
str., Brunnenstr., tlohene1kstr., Schamro-

• p , Jecam się d > · yk~nania cl b1ych 
'l'R \V ALYCH obraz'kl>w 110 cenach rzc- • 

li 

H. Dalinghoif 
• teloych. (1 P) Zeg·armistrz. ( 103) Złotnik. 

MARXLOH, nlica ProYinzialstr. 23. 
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Jakóba Rothsehł. da 

cotowe ubrania 
są, bezsprzecznie ze względu na leżenie najlepsze. 

U firmy 

Najpiękniejszy 

podarek na gwiazdkę! 
Polecam: 

~rebrny z~garek damski od 8 mr. do 30 mr. 
Srebrny zegarek męzki od 8 mr. do 50 mr. 
Złoty zegarek damski od 15 mr. do 150 mr. 
Zeg,.rki dla, chłopców od 5 mr. do 25 mr. 
Rf gulatory 14 dni idące i dobrze bija.ce od 14 mr. 
Regulatory freiszwiugerskie od 20 mr. 
Budziki od 2 mr. począwszy. 

101=:· Łańc:oszkł --:~ 
złot.e, srebrne i niklowe, złote double od 2,50 .i. pocz. 
Broszk ł od 1 mr. pocz., złote płer•cionki od 
2 mr. po cz., bransolet1ii cd 1 mr. po cz., branso-

letki c.zyste srebrn o<l 3 mr. począwszy. 

MedaUony i korale. kolczyki, krzyżyki, 
-- śpilki do kra ~1 aty. 

guziki dJ mankiet i półkoszulków, 
laski z okuciem w srebro od 2 mr. pocz. 

D ł Obrączki ślubne ..._ 
każdej jakości, dobrze odrobione. (301) 

Heinrich Grawe, 
Friedricbstr. 13 BOCHUM, Friedriehstr. 13. 
~~t~:~~"; obok fotografa. s c bat z k e. 

Jedyny tu we Wes faJii interes wy~yłkowy ze
garków z Matką Bóską Częstochowską 

i pięknym polskim nar'sem za 21 mr. 

li 

--· eeMeee~iiiiiiiiiiiiiiimiwmmiiiiia-iiiiii..__..._.._lliiiiiiii-ii.iiiiiii: 

5 dziewczyn 
które potrafił\ krowy a()
ic, zaajdl\ miejsce przy 
najwyżezych t asługach 

Geł'trucl Maągh 
etręczarka, 

Dorlmn:id, ul. echwarze 
1itderstJ'. 12 za. d1mem 

towa.r.>wym Al·beffa 
(253). 

···-· 
' Ustawy 

dla towarzystw 

prędko i tanio 

Drukarnia 

„ Wiarusa Pol· 
ski ego" 

+ .... 

Zakład f'otograficzny 

F b . " ,, ro we1n 
Zdjęcia. nawet pr.t:y najmnitjszej ko
rzystnem powietrza, tak~e „. wieozorem -. 
przy oświetleniu elektrycznem pod 
gwarancyą beznagannego -wykonania 

1 

•••.•••••••••• 
• 12 olnazków -#) • 12 obrazków 4lfD 
• wi?.ytowych 6 • gabinetow. • 

$- 1.90 mr. • • 4,90 m111 f) .• ...... ; .. „ ... 
··~· .. ----• 12 obrazków • ~ 

dziecięcych • 
• 2,50 m •• 

••••• • Bochum, tylko 

Horh~tras~e 12. 

Do gwiazdki! 
Paletoty damskie 9 do 30 mr. 

Żakiety damskie 7 d() 25 mr. 

Kaft&ny dla dzieci I do 7 mr. 

Kożusz'-i 2 do 20 mr. 
Pa'etoty dla panów 7 do 29 mr. 
Ubrania. dla panów IO do 28 nr. 

Ubrania dla dzieci 2 do 8 mr. 

Spodnie odświętne (299) 3 d·J 7 mr. 

l. L~ Cohen, castrop 
Miinsterstr. 10. Miia.sterstr. IO . 

Kto n Jakóba Rothsehilda knpnje, oszczedza pieniądze, a 
przedewszystkiem nosi ·dobre rzeczy. 

Skład główny znajduje się w RUHRORT, ul KOnigstr. 5. 
Fiia : w Brnckhansen, ul. Albrechtslr. 31. (225) 
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codzienne pismo lndewe dla Polak6w oa obczytnlo, p~włęcene oświMie oraz sprawom narodowym. politycznym ł 

WJdlodlll codzłaDe 1 ~ ut pełwłałtcmych 
'pruds>Jał_4 kiwwiałaa n pocxł.e A • U'etowycb wYDOSi 
1·•, SO lea.. •I odaouaiem do 4011111 1 mr. 92 fen. 
„ Wl'a1'H Pollkr• zapisany Jest w cenniku pocztowym I lllC 81ż1 Zl 11111 I IJcz1z11 I 

Za Inseraty płaci ~ za nlie1sce rndka drob11ego dr•n 
ogłoszenia zamieszczone przed łaseratam1 .CO fen. Kt. 
czesto ogłasza, otr%Ylllł rabal - Listy do „ WiarH• 
Polskiego" nalety f rankawać i podać w nich dok la • 

»Od znkMlm „l poiułacłl" nr. 128. ny .&rea p~. ~ 111i~ ~ Z-wraca. 

Racłakcya, Drukanlia. i Księgarnia zn~duje !ię w Bochum, przy ulicy llalłtesernra&Mtl 7. - Adres: "Wiarus Polski", Bechum. - Te 1 e fon u nr. 14 4 

ltodzłce polscy! Uczcie óiecl swe 
i14włe, czytać I ptuó Je polsku I Nłe test 

Ptiółan, kto poto-mstwa swema Z11le111-

..., •pozwoli. 

z wnadk6w tlDI&. 
Wiadomość o przyznaniu nagrody z łun. 
wszu Nobla Henrykowi Sienkiewiczowi 

potwierdza się. 

Donoszą z Wiednia, że łietnryk Sien
kiewicz 'Zi tamtąd, gd'zie bawit przez. czas 
krótki, wyjechał oo Sztolkholmu, gdzie król 
stwiedz'ki wnęczy mu przyznane .odznacze
•fe. 

W rodzinie cara wybuchł zatarg. -
Wielki książę Borys wytrącił carowi pió
ro 21 ręki, ~dy car chciał podpisać manifest 

1'I sprawie przysięgi na konstytucyę. 
Różne obiegają obecnie pogłoski pra

~ę • zajściach na dW10rz,e cara. Z całą pe-. 
t.';oością utrzymują, że wi'elka część czron
k6w męzkich rodziny carskiej jest wielce 
.f);burronai na cara. StósUjnki zaiostnz.yly się 

- t<Vk ·dalece, że gdy car chciał pod'pisać ma,-
1ife~t donoszący, iż w dniu otwarcia Du
rn).ł państW10wei zldży przy.sięgę na kon
ałyitucy~ syn w. księcia Wbodlzimierza w. 
k!. Borys szturchtnąl cara. któremu pióro 
~ypadlo z. ręki. faktem jest, że odnośny. 
ntantfest ctotąd nie jest podpisany. 

Hiszpania zbroi się. 
""'-=' ~~l~ya bu<l'żeto:wa izby; poselskiej u
u~·iallifa nadzwyczajny kredyit w wysdko
kł 20-tu mmcinów na zakupno materyaitów 
W10jennyich, w c:zem 200 armat. 

Aqliia i f rancya są wielce niezadowolone 
z •ewy kanclerza Rzeszy księcia Buelowa 

o polityce za2ranicznej. 
W mowie wygkisz<rnej w śro:dę w par

lanliencie niemieckim a streszczonej przez 
n~ w i;;eszfym numerze ppiwied!ział p, Bue
kJ.'W pod' adresem Anglii i Pratncyi, że p()lto
~ellie nie jest zadowalniające i teszcze· nie 
w~ystko tak z.alatwione, by nie mogla 
budz.iC nlQfwych obaw. Ostro kilka.krotnie 
zaznacz.yl kanclerz Rzeszy, że Niemcy oę
łą. po'trafily bro(l1ić interesów swych, gdzie 
one są zagrożone. Za zly stiosunek Nie
»iiec dl()I A1nglii spędzit p .. BueliQlW winę na 
A~rlię. Wszystko to w połącz·eniu z projek 
lt1m diomagającym się nowy·ch funduszów 
aa lbuddwę flmy wojennej wywotalo ostrą 
krytykę w Paryżu i Londyinie. 

W Saratowie wykonano zamach na byłe-
10 ministra wojny Sacharowa. 

·W Saratowie przybyla oo <lorrnu gu
bernatora niewiasta, która życzyla SiObie 
roizmowy z jeneralem Sacharowem. Gdy 
jeneral ukazal się we: drzwiach dala do 
1f ego trzy strzaty kladąc go trupem. 

Petersburska a.i. tel. <fonos~. 7Je WTY
kdnaiwiezyni zamachu: oświadcz.~la, iż ~a
biła Sacharowa z rozkazu. oddzia:łu wo1ui
iąceg0i partyi socyalisty.czneJ. 

Jak wygląda „wolność" pruska w .oświe
tleniu urzędowem ! 

Ręcząc za prawdziwość, pisz~ pewien 
korespotndent „Lechowi", że mspek~r 
Szkólny powiatu wrzesińskiego przy rew:
ZYaich szkólnych sweg)O powiatu nauc:zycie 
lam Polakom w rb. starwiał te pytama: 

I) Jak pan rozmawiasz. w rodzinie, .Il<! 
niemiecku, czy po polsku? 2) fakż:e. z. <lzJec 
mi i:>ana? Czy maią naukę katech1zm01Wą 
u ks. Proboszcza po niemieclrn? zw,racam 
Panu uwagę na to, abyś Pan tę sprawę ~u
nelnie poważ:nie trakto'Wait Pan musisz 

żą<lać od ks. Proboszcza koniecznie nauki 
po niemiecku. Spodziewam się, że ksiądz 
będ·zie tyle r<nlsądny ( ! !) i to zrobi. Gdy
by jeidnakmvoż miał nadspodziewanie nie 
uwzględniać iądania Pańskiego, musiałbyś 
mi Pan '°' tern natychmiast donieść. 

Dobry to materyal d'la, posłów na
szych. 

Polacy na obezyznie. 
Socyaliści przeciw „Wiarusowi Polskie· 

mu". 
Alstaden. Ty.mi ~niami miafom cieka

wy spór -z pewnrym wcyalistą polskim, z 
którym jako górnik razem pracuj~. Oto 
ni ztą<ll ni z. owąd zaczął ów socyalista 
przy pracy; wyzywać na ~,Wiam3a Pol
skiego" dowi0<lząc, że tylko „Wiant$ P<Yl
ski winien, że agita:cya socyalistów pol
skich \\11 Nadrenii i Westfalii llliemaI żad
nyieh .nie odnosi skutków. Mówił ów slO
cyalista, że tak długo socyalizm nie zapu
ści w tych stronach silnych kmzeni, dopóki 
wply.w ~,Wiarusa Polskiego ITTie zostaiJlie 
złamany, dlatego też socyaliści musz~ 
energicznie zwalczać „Wiarusa: P()lskie
gi<)", b()I on więcej szkodzi socya!istom, niż 
·wszystkie inne gazety rarZlem. 

Taicie wymyślanie ze stnnny socyali
stów jest dla „Wiarusa Polskiego" naj!ep
szem śwfa.dectwem i didw.odeim, że •. Wia
ru P-0lski" dobrze pracuje dla ludu. polskie
go na obczyźnie. fa już wY'IlliarkowaJłem, 
dla czego s1ocyaliści nienawidzą nasze ko
·chane pismo. Ot()! dla tego, ie ,,Wiarus 
Polski" stdjąc twardo 1nai stanowisku na
ro<lowem i katolickiem, równocześnie ja
k•OI pismo szazerze robotnicze, ene.rgicznie 
broni spraw robotniczydii. To się najwię
cej soicyalistom mie poooba, bo oni zaiwsze 
w1mawiają ludzi·om, iie tylko socyalistai bro 
ni robotników, oo jest falszem, boi spraw r.o 
botniczych energicznie bronić można: tak
że, nie schodząc ze stainowiskai kato'lickie
g\01 i narodowego. 

A dla nas mbotników, jaka z tego nau
ka:? OW przy zbliżającej się zmianie kW1ar
talu rozszerzajmy gorliwie „Wiarusa PIOl
skiegd'', bo to pismo nasze, roboitnkze, 
p0ilskie i katolickie. Narodowiec. 

Misyę polską w Oberhausen 
urzą<lizili w kościele Serca J e~usowego ~d 
5 do 12 listopada księża: proiboszczow1~: 
ks. Beisert z Cerekwicy, ks. R)osdwski z 
SobiaJ'lmwa i ks. Borkowski z Borku. 
Cold'ziennie wygloswno 3 nauki. Do Sto
łu PańskiegOI przystąpild przeszlloi 3000 .o
sób. Udzial w naukach brakll 4 do 6 tysię-
cy Judzi, jak sa1mi iniemcy obliczali. . 

Po ukończeniu Misyi św. odbylo s1e 
wiei.kie zebranie~ na którem Rodacy po
dziękowali księżlO!lTI Misyonarzom . z~ 
wszelkie trudy" poniesiooe podczas M1s~1 
oraz ks. proboszczowi za zaproszeme 
ksks. Misyqnarny do swej parafii. PofacY 
z Oberhausen pvoszą swego ks. proboszcza 
aby częściej zechciał nam zgotować taką 
ucztę duchową. . . 

Teraz Niemcy sami się przekoruih, ilu 
to Polaków w Oberhausen zamieszkuje, bo 
dotąd! zawsze mówi!L. że dla tej garstki f>?
lakóWJ dosyt nabożeństw się o<lpraw1~. 
Pbdczias Polskiej Misyj spowi~da~o ~1e 
przeszlo 3000 o'sób, a podczas M!syi 1111e
mieckiej która krótko przootem się odby-' . la bylo przeszlo 2000 tysiące. 

' Dotąd odbywa się w Oberhausen na
bożeństwo polskie 2 razy: W; miesiącu w 
kościele Pannyt Maryi, Ci! raz w miesiącu w 
klościele Serca Jezusowego', ale zawsz~ 
tylko po południu. Jak krąż_ą , ~roski, 
to od NoWe1rO roku ma nastąpie. zmiana o 

tyle\, że kazamia Po'lskie odbywać się ma.ii:\ 
prócz t~ 2 razY, "W1 miesiącu podczas 
Mszy sw. z śpiewem polskim, albo około 
godziny 9, albo też podczas ostatniej Mszy 
św. Parafianln. 

Z Hamborn nad Re~em telefQnują nam: 

Polłcya pruska ~ obrazy Matki Boskiej 
CZ4tochowskiej. 

Przewodniczący tutejszegio towarz.y,
stwa św. Barbary otrzy:mal nałraz poli
cyjny, w którym policya <lbno'si, że zaka
zuje 01osić publicznie 1chorągiew1 na kfórej 
znajduje się obraz M. B. Częstochowskiej 
z podpisem: „Królowo Korony Polskiej 
módl si~ za nami." Za: każde przekrocze
nie powyższego zakazu grozi policya 
grzY\vną 60 marek. 

Towarziystwo św. Barbary 11ie chce 
się zgpdzić na taki zakaz, więc u<la się na 
drogę prawną. 

Tyle lat już Tow. św. Barbary chorą
giew nosifd i „faterlaml" jeszcze się z tego 
poWiddu nie zawam, to pewnie i w przy
szlo.ści dJa owej chorągwi rnógfuy. nielTTiie
cki Micha!lek spać spoklo1nie. 

Wanne, Dnia 12 listopada br. <><bch-0·
dzi/.c)I Tow. gimn. Sokól I. w. Wamne wie
czorek ku uczczeniu pólwi•ekowej rocznicy 
zgonu Ad'ama Mickiewicza. Wieczorek 
wypadl bardzo ładnie i wzorowo. Po za-
.kończeniu owego wieczorka. gościnny po
··zwolil sie jeszcze druhom dłużej bawić. O 
godz. 2 p\OszU wszyscy spokoi1t1ie do domu. 
W cztery dni później przynOISi prezesowi · 
solwfa I. <lh. Marcinkowskiemu policyant 
kwit z. żądaniem 40 mr. podatku od zaba
wy (Lustbarkeitsteuer) twierdlJą·C, że tof. 
warzystwo urzą:dzilo zabawę bez ziglosze
nia na1 J)!Olicyi. Towarzystw() staiwilo wtnio~ 
stek o rozstrzygnięcie sądowe. 

To· jeszcze nie WiszystkQ. Dnia 28 li
stopada udalai się µolicya bez poprzed
niego zawiad1omiemia1 towarzystw~ do l'°~ 
kalu i zabrala obrazy „Sokola". Dopiero 
n<l! drugi dzień tj. w środę, gdy przybyli 
druh. do ćwiczeń, ziauważyli, że (,.Jrazów 
niema. Gościnny wyjaśnił nam, że policya 
tu była i Qbrazy zabrała. 

Są to obrazy następujące: 1. Poto·gra
fia druha Gładysza z, Poznania, ma<c7Jelnika 
Związku Sokolów. 2. Dyplom - Sokół 
stoi i trzynna w prawetrn ręku sztandar. 3. 
„Nadzieja", nagroda, którąśmy dlo·stali na 
zlocie ,,S!olrotów" w Winterswyk. Te „o
kropnie niebezpieczine" obrazy dla niem
czyzny po!icya za:brala. Dziwić nas moze, 
że prz1eświetna policya tyle odwagi miala, 
abyr t~ obraa:yi zatbrać. Druha Oladysza 
naz,wala: policya królem polskim. Na obra
zie Na<llzieja" znajduje się kutwica i kula 
zie~ska a okolo niej żmija z dwoma gll()l.
wami. 

1

Jedein z policyantów powiedział, 
toi jest tai żmija, która mai niemców poźreć. 

No to znów pruska ojczyzna uratowa
na, kiedyi po'zibyla się ":króla polskiego" i 
żmii, która miala „pożreć niemców". 

Haspe. Szan/Qt'Wna Redakcyo! Po
zwalam sobie Sz.anownej Redakcyi male 
sprawozdanie z naszego zebrania, które si~ 
odbylo w niedzielę dnia 19 b. m. zasłać, i 
proszę te parę slów w ,,Wiarusie Polskim" 
powtórzyć, aby tych Rodaków, którzy do 
naszego towarzystwa nie mależą, trochę 
zachęcić, aby <lJ() nas się przyłączyć ze
chcieli. ·W zebraniu brali udzial prawie 
wszyscy członkowie. Zebrało się wiele 
gości, z których się 3 na- członków <lalo 
wpisać. Po pochwaleniu Pama: Boga za
śpiewaliśmy wszyscy pieśń kościelną , ,~td 
się w . opiekę". Następnie przeczytal :prze
wO<i'llicz~cy ewangieJię z ,,Posłańca katx>
Jickiego". Potem by!fa mala: dyskusya w 
snnrwie ~iazdkJ i wszyscy członkotwie 

na to prz.ystali, aby każdy z Rodaków po 
50 fen. dal tnaJ zakupienie małych niespo
dzianek dla dzieci, a nasz gosp()ld.a:rz p. 
Dor10chter wbowiązał się cQwjenke narw 
bezpłatnie wystawić. Następnie zabrał 
gfos Rodak 1I1asz p. PszczlOla i prz.yjadeł
skiemi sl<JWy żegnal jedneg() z Rodak&w, 
który dQ Polski wra-ca. Przernówil te! bi
bli-Otekarzi p. Kornel l(napkiewicz i życzy I 
owemu Rodakowi wiełe szczęścia i szcze
śliwej podróży. PrJJy końcu f\\•~e
dzial zastępca przewodniczącego p. 'M-0·
szyk tadną deklamacyę, a p. Knapkiewicz 
zacllęcalf Rodaków, abyi S:Obie śpiewniczki 
Polskie sprawili, abyśmy się mogli \VSZY

scy w śpiewie p.olskim ćwiczyć. Na za
kończ:enie za.śpiewaliśmy wszyscy Witaj 
I(ró.lowa". O godz. 7 wieczorem z.ostał • 
zebranie ukończo'11 'e. 

Kornel l(napkJewicz, 
bibl. Tow. św. Jana Ciarze. w Haspe. 

Samow1ł1& orzttdolków 
)tray li•eafu ladne-.~ t. 

. Z różnych str-011 nadchodzą wiadlorno
ści, w jaki to· sposób dokonywano spisu łu 
dności. „Gaz. Olszt." dan osi z Olsztyna .i 
ókolicy o licznych nadużyciach. Nie che· 
r~ai na wyraźne życzenie nietylko koi1c6włsi 
nazwiska „ski" i ,,ska" uwzgl~niać, ała 
nawet wbrew życzeniu oj.ców, rodzin z~-
miast sł<>W{)' „Polniscl:" podkreślane 
„deutsch" lub t;masurisch". Pisze n. :p. 
pewien czytelnik z Skalbk, że pamimo pro
testu z jego strony urzędlnik P,Odkreślil w 
jego obecno§ci slowo ,,deutsch". Podobnie 
działo siei w Olsztynie. ·W Pozortach <>
świadozyl inspektor majątku - gdy mu 
Polacy ziwr~ali u!Wag~ by podkreślił ,,tl()ł 
niscb", bo są Polakami - że mai ro'Zkaz od 
pain,a1 landrata, aby podkreśla! slowo „rna
surisch", oo Polacy mieszkają w Polsce, a 
tu mieszkają Mazurzy. 

Z )(lukowej huty piszą do „Oaz. Gd." : 
Przy spisywaniu ludności w dmiu 1 grudni• 
z.apisywal nas ustanowiony w tym celu U· 
rzędnikiem nauczyciel Hoffman1D jako „u„ 
ssubisch". Gdyśmy przociwko temu z.,. 
protestowali, oświa<lcZ1yl nam, że to wszy 
stko jedno, czy zapisze „P,Olnisch" albo 
„kassubisch". Postępowanie nauczycier. 
lioffmamna ooli nas bardzo. 

,,Dz. Poznańskiemu" zaś piszą w. 
sprawie spisu lud111ości: 

Urząd statystyczny zapewniał w swei 
odezwie, że spis ludno~ci ma tylko st.aty. 
styczne cele. Tymczasem wlactza wyzy,.. 
skuje go już w celach polityki wschodniej. 
· Przełożeni gmin otrzymali od swyc 

komisarzy zawlezwa1nie, aby równocześnie 
ze spisem ludności doniesiono komisarw111 
osobn-0, ilu w danej mieisco\\XJści było w. 
dniu 1 grudnia polaków, UJicmców i ilu 
deutschkatholische? O Polaków ewange
lików nie pytano się. 

Wid.Zimy więc, o co chodzi. Czy tak, 
ciekawość objawily przy tym spisie także 
wladze w innych prowrncyach państwa 
np. w Nadrenii? Wątpię. 

---·- 1 

Na obczyźnie a w domu. 
Poseł <Io parlamentu i prezes .,Związ

ku Sokołów" p. B. Chrzainowski ogłasza: 
Dostałem 111iedawno równocześnie dwa 

listy - dwa, przeciwieństwa. Jeden v tych 
listów, pisany wcale dobrym językiem, bez 
bł~dów <>rtograficznych brzmi: 

. .. Wła<lze policyjne zakazujące nam 
pubficznych występów i brania udzialu 
kobiet w nich wytworzyly dla: nas s:r
tu.a-cy~ bez "vyjścia. Mlodzież nasza 
nie jest tak dJoJrzalą polityc.zinie, ażeby 
zrozumiala p.ośv..ięcenie dla klei, dł.a nieS 



przrci<iga-.i<tcą sil~\ do to'\\'arzystw jest 
zabawa ... 

Wszak smutny list! gniazdo sdkole u
padające dla braku zabawy z kobietami!... 

ialobr się wierzyć, a jednak list to 
iwy, i to list - z kraju, z miasta z 
m inteligencyi, z okolicą Polską, list 

.„„go z najstarszych gniaz<l. Ta 
· ,,nie rozumiejąca poświęce~nia się 
, to przeważnie synowie mieszkań
-O miasta; pytacie, kt()' ich wycho

wy ·al? na jakież oni spokojne i syte żydc 
patrzeć musieli! 

Drugi list pisany Językiem polskim nie
raz koszlaiwym i pełnym ortograficznych 
błęd{rw mówi: 

... teraz Oniazdo robi wnio'sek, aż~
by Związek nam <lopomóg do Biblioteki, 
bo nam jest bardzo potrzebna, ażeby 
Druhowie wjency nabyli oświaty o na
szych polskich dziejach; na ostatniem 

' posiedzeniu .byfo ubite, ażeby bylo bi
blio'teka zal'oż,Olna zai 100 imr ... 

Prawda! jakie t<> ra·diosne słowa! jaka 
.z. nich bije prostota i sita, jakie to gpn~~e 
serc3.J, jak tam przyszłoś~ widna i jasna 
przed tern gniazdem i prll:di jego czt.ooka.
tni! To list z obczyzny, od jedlllego z naj
mlodsz1ych gniarzd; ludzie to dężkiei, rę,
<:znej pracy, t.o Polscy ro'botnicyt, poszli oini 
między obcych dla chl1eba, lecZ' ci, to wrócą 
już chyba z pewnością między swoich i 
-Oadzą tei młodzieży „nie r02umiejącej po
święcenia się dla idei" przykL~!d zlb-Ożneg10o, 
praco'" ·itego a PoJsce poświęco nego życia. 

~· * ·~ 

W parz·e ze slow.ami tych cLwóch li
stów idą cyfry. W gimnastyce gniazda na 
obczyźnie wykazują większy pr~ ce1nt ćwi
czących od gniazd w kraju. W wypelnie\o.4 
niu innych Oibowiązków przodują również: 
składki przysylaj4 regulartniej; na kwe
stypna1ryusz wyslany odpowia<lają sko
·rzei. 1Jczucie mają też wraźliwsze, milość 
ku swloim u nich silniejsza; ot pai głodnych 
braci w zaborze rosyjskim nadeslalo trzy.
<lzi cści <lzkwięć gniazd skladlki; ~ mkJJ 
większa palowa, bo dwadzieścia jeden to 
gniazda z IQhczyzpy, z ubo'giego Slązka 
t ak, że trzynaście, całych trzynaście po
zostaje na obszar Księstw.a i Prus królew:
skich. A jaka w tych gniazdach żyWość i 
energia, jaki zapal i jailm wytrwałość. Pi
szą naprzyklad: 

.„JJie dostaliśmy pozwolenia na zlot, 
ale udal·o nam się, że obcho'dzilem imie
niny„. zebrałio· się <lJruhów ok01to 500.„ 
ćwiczenia na sprzętaclh wyJmnaliśmy„. 
o godzinie pól do piątej żamdann rozwią
zal nam zabawę, .. poszliśmy ido' drugiego 
ogrodu„. ztamtąd WYP!ęd.ziil nas deszt:::Z.'„ 
poszliśmy ·z·nowu db innego lokalu ... zr.o
wti llłtlS żandarm rozpędzil... o g()'dzinie 
siódmej „wieczmem rozeszliśmy się w 
-spokoju. 

I piszą to bez ża<l'nej własnej chwalby, 
bez frazesów tak ja!k gdyby tak być musia
~o. jak gdyby prosty. tylko rwypełniaJi o'bo
wiązek, jak gdyby ten żandarm prześladu
jący ich i nie ·do2lwalający w ip-0czudu 
wypenniania kulturalnej d.zi.afalnośd na 
ćwiczenia nie więcej ich przerażal i obcho
ldzil Jak jarka uprzykrwna imucha, przed 
którą ogainiać się trzeba. 

~: ::: fl!t' 

Nie dziwić się też, że przeciwno:ści ich 
pndniec.ają i hat'tują, że myśl rzuCOjOO na 
,zjeźdze delegatów w lutym - urządzenia 
\1 razie tmdnoiści policyjnych z.lotu w Ho
Ian<ly i, tak szybkQ i niespodziainie a zręcz
nie urzeczywistnili. Czy kto kiedy io tern 

----marzyl ! pdlska mtodzież w maciejówkach 
id<:ica pcchod~m -ze szta111dara.mi i ćwicząca 
sokQle ćwiczenia na ziemi holeinderskiej a 
łmfenderskie gazety peilne stów uznania dla 
łwiczer1 i dla uciskany.eh Polruków. Za
praiszają.c Związek 1nai Zlot pisali: 

... Mamy ludowi za.grani-cą pokazać, 
że jaiłw Pola.cy umiemy się \Vszędzie 
znaleść, skromnie i prziyzwP:kie za.ba
wić.„. I 

A wszystk-0 to zrobili bez - t. zw. in-
1eligencyi ! Samodzielnością są wzorem 
dla kra.ju. 

I radość i smutek dyktuje te słbwa. 
Niechby bo. przecież leipiej tu u )11.as, na pol
skiej ziemi a nie tam na obczyźnie - po 
\VStawały nowe gniazd.a, i rowUały się w 
nich spo-feczne anoty!.„ 

Bernard Chrzanowski. 

Uznanie Wilhelma li 
dla ks. Areybisk. Stablewskiego 

W ,.Lechu" czytamy, co (!1astępujei: 
„Z bardzo poważnej i wiarogodne; 

strony dochodzi nas wiadomość, że Naj
prmw. Ks. Arcypasterz Stablewski o trzy „ 

mał od cesarza Wilhelma Il własnoręczny 
Ust z wyrazami uznania za dotychczasową 
dzfałaloość. - Wiadomość o tym liście po 
daje także „Postęp". 

Nowa pruska U5tawa s2kolna 
Izbie J>Oselskiej sejmu pruskiego przed 

fożo'ny.m zostanie natychmiast po jej otwar 
ciu projekt nowej ustawY dla szkół lud().: 
wych, któregQ brz!mienie og.fosila w po
p1iedzialek urzędowo „Nordd. Allg. Ztg." 
Jest t-0 tzw. projekt kompromisowy, który 
miał przyjść do skutku już podczas zeszłej 
sesyi sejmowej na podstawie por<>zumienia 
rządu z konserwatystami i liberalami. 
Stronnictwa te przedlożyly wów.czas rzą
<lowi projekt zawierający następują·ce pun
kty zasadni·cze: 

Dzieci iednei szko'ły naileżeć m~ją do 
jednego wyznania i pobieralć mają nauk~ 
od nauczyciela- tego samego wyznania. Wy 
jątki dozW10lone są tyilko z szczególniej~ 
szych powodów, mianowicie ·ze wz;ględów 
naroddwych lub tam, gdzie wymaga : ego 
rozwój historycz,ny, Jeżeli w gminie licz
ba dzieci ·szkolnych mniejszości WyZna!IliO
wei dosięgnie pewnej wysoikośc~, to mniej
szość ta ma prnwio żądać osobnej szkoly 
dla 'Siebie. W sprawach tych rozstrzyga
ją oprócz miejscowy-eh wladz gmitllnych w 
rniasta:ch deputacye szkólne, a po wsiach 
doz-ory szkólne, w któryich repreZientanta
.mi być powinni nauczy'Ciele, gmina i ko
ściół. 

Na<l powyższym projektem 'toczyły 
się rozprawy w Izbie pi0·selskiei sejmu pru
skiego w diniu 13 maja 1904 r. Sw.ego cza
su referowaliśmy .o tern obszerniej. Mini
ster oświaty dr. Stuidt wówczas projektu 
nie przyjąl, a natomiast zapowioozia.l przed 
l><1że'nie nowej ustawy .z uwzględnieniem 
ży;czefl stronnictw Joompromisowyich . . To 
przedl-0żenie nastC\Jpito dl()pier-0 teraz po 
póttora roku. 

Obecny projekt rządowy p0dzielony 
jest na 7 .części, dotyaących podzialu dę
żarów szkólnyic:h, 1obowiązku utrzymamia 
szkół, pensyi nauczycielskich i innych 
spraw. Naiiważniejszą jest część czwarta, 
zajmująca się stosunkami wyznainiowami 
w szkl()le. 

Projekt rządo.wy powiada wyraźnie, 
że katolickie d.zieci uczyć mają katoliccy 
nau•czyciele, a ewangielkkie <lizieci wan
gieliccy nauczyciele. W szkidfaich z je
dnytm 1nauozycielem także według nowego 
projektu ustana:wia·ni będą nauczyciele ka
toliccy Iu·b ew:aingie!Lccy z.a.leżnie 1o<l tego 
jaki nauczyciel zajmowal 1o<lno~ą posa<lę 
prze<l wydaniem ncrwei ust~wy. Jeżeli je
dnak w przeciągu 5 lat z rzędu liiczba dzie
ci katolickich w szkole z jednym nauczycie 
Iem ewaingielickim wzro'sla do dwóch trze 
cich ogóLnej liczby i jeżeli w czasie tyun 
ewaingie!ickich dzieci było niżej 20, na~n
czas w miejsce ewaingielickie'go nauczyci~ 
la należy ustanow1ć katolickiego. Na tych 
samych wanunkach wstępuje w miejsce ka 
tolickiego nauczycielai ew.a~gielicki w oo
wrotnym stosunku. Zmiana wymaga zez
wolenia ministra oświaty. 

Dalej p0t\viedzi.ano w paragrafie 20 
projektu: Jeżeli ilość dzieci miejscowych 
katolickich lub eWa/!lgieUckkh w'yno.si w 
miatSta,ch Wi fe-dnei szkole przeszło 60, lu'b 
w g1minach z pr.zeszfo 5000 mieszkańców 
przekracza1 120 uczniów w jednej szkole{ 
.natenczas należy utwiorzyć nową szkolę z 
1nauczycielami wyłącznie kato1ickimi fob 
wytą-cznie ew.angielickimi, skoro w miejsrn 
nie istnieje już szkolai wyznaniowa katoli
cka Iu1b ewangielicka. Do zmiany taikiej po 
trze~y jest je<lnak wnios.ek podpisany 
przez. 60, wZtględ.nie 120 f()dziców lub opie 
kun ów . 

~Jeżeli w szk!Ole ludo\wej z nauczyciela
mi tylko katolickimi lub tyłko ewangielic-
1kimi znajduje się trwale: 12 ,dzieci katolic
kich lub ewangielickich, należy dla tej 
mniejszości wy~aniowej postarać się o o
sobną narukę religii. 

W sprawie szlk61ł żydowsikidh po·zosta
wia ustawa· związk()l111 szkólnym dl() \.Vl()li, 

czy chcą istniejące publiczne szk()ty żydo
wskie utrzymać, czy też stawić wniosek 
do władzy szkólnej o ich rozwiązainie. Ta'k 
samo urządzenie nowych czyisip wYz:nanio 
iwyich szkól żydorwskich -zaleieć będzie o<l 
związków szikólnych w porozumieniu z 
władzą szikób1ą. 

Ustarwa skierowainą jest głównie prze 
ciwko symultann)'lm szkołom ludowym, 
W uzasadnieniu tego stanowiska powiedzia 
no w projekcie, że d·Jitąd zatrudniano inau
czycieli oditnienne2:,o wyznania tylkio ( i 1 

nauki religii minieiszości wyznanio;wei. W 
całych Prusach z wyjątkiem dzielnic p.oł
skich i obwodu rejencyjnego· wiesba<lel1-

;skicgo jest tylko okolo 30 micjsc ::i wości, w 
których zasadniczo ustana:wiarv.: nauczy
deli ro'Zmaity.ch wy.?Jnań. Na 25,000 miej
scowości z 31 tysiącami szkół ludowych 
iQg6-łem Jest to cyfra znikająoo mała. 

Nowa• ustawa dla szkól ludbwych wy
chodzi z tego zal<>żeni3l, iż W. l(sięstwo 
Poznańskie i Prusy Zachodnie nie bedą 
po-dlegaly no'wemu porządkowi szkólnemu. 
Urządzenie nowych szkól symultc:.nuych 
bęJz.il! mrud!nione o tyle, że tyJko z.a ~Ql
zwoleniem \Vll.adzy szkólnej i nai mocy o
sobnydh, wyjątkowych warunków otwie
rać je będzie m<>Wa. W miejsce szikół sy„ 
multannych mają być urządzane nowe 
szkoty czysf-0: wyznarniowe, z wyjątkiem 
W. Ks. Poznailskiegio i Prus Zachodnich, 
Oblicz.qno statystycznie, re na mocy 'va"' 
runków wymienionych WY'Żei § 20 usta wy 
powstanie 29 nmvych szkól "\\'\yznari1o
wych. 

Pmiekt uwzględnia w pierwszym rzę 
dz.ie tylko wyztnaaiiru ch.rześciańskie, tj. ka
tolików i ·protestantów. Do' ostatnich zali
czają się wszystkie uznane w państwie. se
kty, mianowicie kalwini, staroluterainie, 
·bracia 1czescy i in1ni. Żydowskie sbosunkł 
szkólne podlegają osobnemu ureguloiwaniu 
według dotychczasowego praiwodawstvla. 

OD 15 DO 25 GRUDNIA 
iodbierać będą listonosze prenumeratę na 

,,WIARUSA POLSKIBGO" 
na I. kwartał 1906 r. Prenumerata na całe 
trzy miesiące , czyli na styczeń, luty i ma
rzec wynosi tylko 

l markę 50 fenygów 
.a z .odnoszeniem do domu 42 fen. więcej, 

Niech każdy potrwbne 1,92 mr. przy
gotuje i skdro listowy kwit przyniesie, pie<-
11iądze mu wręcz.y, aby :mógf regularnie 

· gazety otrzymywać. 
Do Polski 

lub w i11/ne stt10iny, kto pragnie posyłać m
dzioom lub krewnym „Wiarusa Pofskiego:' 
niech nadeśle jak najprędzej 1,92 rnr. i do
kładny adres, a gazetę poczcie przekaże
my. 

Ziemie polskie. 
Pras l3 e.hodnfo~ Warmfj t \I u v 

Z Golubia piszą do „Oaz. Tor.", że Po 
tacy wskutek ospalości przy wybo'rach d-0 
ra<ly miejskiej pr'zepadli. · 

Pr. Holąd. W mi-ejsoowości La1rk uto
nęły 4 dzieci, które poszly na slaiby lód, 
Wszystkich wydobyto bez życia. Rodzi
ce, dajcie baiczność na wasze dzieci, apy 
nie chodzilyJ za wcześnie na lód, ho zapó
źny żal po Sitracie. · 

Wiecowi na Mokrem pod Toruniem 
przewddniczyl p. Jan Wojdechowski. Pio 
utworzeniu biura przemawiał p. f'raindszeik 
·Wojdechowski, redaktor ~ ,Przyjaciela", 
obszernie o drożyźnie mięsa, która miaino
wicie dla wbotni'ków jest og1iomnym cięża 
myretrn. 

Pan .Jan Brejski omawiat sprawę po
datków, P-OCZem uchwaJ.cmo następujące re 
zolucye: 

Obyw.atcle Polacy, Zgromadzeni na 
wiecu na· Mokrerm dnia 13 grudnia 1905 ro
ku 

1zwa.żywszy, że wskutek drożyzny 
mięsa lu<l biedny wogóle już nie może ku
pić mięsa, 

1) diomagają się, żeby zarząd, gminny 
jak najprędzej urządził na koszt gminy 
sprzedaż taniego mięsa:; 

2) protestują przeciw wszelkim opła
tom ctó\vym i przepiSrOm weterynaryjnym 
przyczyniającym się do Podrożenia mięsa, 
z:wlasz.icza1 przez zamk,iięcie granicy dla 
mięsa z l(rólestwa Polskiego. 

Obyw.atelc Po'laicy, zebrani dnia 3 
grudnia na wiecu na Mokrem 

zważywszy, że po<latki pośrednie naj
więcej obciążają klasy biedniejsze, 

prot\estuią stami0wc1.!0 przeiciw P'Odwyż 
szeniu dootychczasmv ych pooaitków Pośre
dnich. 

Niemniej protestują zgrdrrla<llz.eni prze 
ciw nowym wydatkom na wojsko i man".
narkę. 

Kolo J*)lskie wzyrwają zgromadzeni, 
żeby gl-0sowafo przeciwi pro1elctowa~1ym 
podatkom i wydatkom i żeby wogóle gł.o 
sowałto1 przeciw etatowi, dopóki rząd nic 
zaniecha wro'giej Polakom polityki. 

Nastąpifa dyskus.ya, w -czasie której o. 
mawiano wiele żywotnych spraw p{llskich. 
Wysłano również do posta Królika nastę-
pujący telegram: 1 

Robotnicy i rzemieś)Jnicy Polacy zgro 

ma.dzeni na wiecu na Mokrem pcd Tdru. -{ 
iniem, witają pier.vszego w l(ole Połskiem ~I 
posła robotnika: i przesyłają anu bratnie (a 
pozdrowJenie. Szcz,ęść Boże! 'Ni 

Przebieg wieca byl wsp~iaty i po. el 
uczający, a zakof1cz}rl się otlśpiewanlen1 Cl 
pieśni: „Serdeczna Matko". cl 

Z Wi4 Ir PozaańSkie,o. le 
b. 

Ze Strzałkowa OObiera <lziś „Poseuer :s1 
Tageblatt" zaprz,eczenie wiadomości poda. ja 
nej w „ O rędow.niku" prze<l kilku <iniami. P' 
że na granicy rosyjskiej przygotowaine tuż Pt! 

są kwatery dla \\ ojska pruskiego'. Nic -
powiada - nie zaszło takiego, z 1czegdby 
nawet coś podcbnego :można przyp'tl
szczać. , 

W Dąbri0wie szewc Suckert w ooq 
z niedzieli na potnie<lziałek strzelil do śpi-.. ' 
cej żony d:wa razy z rewolweru, ale ztAnil 
ją tylko lekko'. Zbudwnemu strzałami t(.. -
ściowi zbrodniarz utkwił w piersi nóż rzc. 
~nicki, tak, W pOOJlbOO niema nadziei U· 

trzymania go przyi życiu. Po spel:nieriiu 
tak okropnych czynów., Suakert odebr.tl 
sobie życie przez. .Qlbwieszenie. Niesnaski 
rodzipne byly powodem strasznego d~. 
matu . 

Z Wągrówca otrzymał „Leclh" kicwe. 
spo-nde·ncyęi, w której czytaimy oo nast~pu. 
ie: Dzierżawca probostwa Polak Czarne
cki z Popowa kościelnego opawiadal mi 
oo 111astępuje1 : Mialem zamiar nabyć CLeść 
Zbietki pod Mieśdskiem, której parcelo
waniem zajął się p. M. z Inowro'dawia, ale 
zaniechałem tego, pa.nieważ żona moja nic 
chciala się na to zdecy<li()wać. Pewneg-0 
dnia adebraJem od landrata powia:tu nasze 
go wągrowieckiego p. Schreibera pismo' z 
w1ezwaniem, abym siG stawil na landratu
rę. Nie wiedziałem, o oo chodzi. Kiedym 
·stanął na oznaczoną godzinę, zapytał l11jl1i~ 
p. laindrat, czy to prawda, że chcę nabyć 
resztowiznę w Zbietce i zaraz mi oświad
czył, że nie dostanę konsensu na budawle. 
A przecież, gdybym był kupit , nie ·byłbym 
wcale potrzebował wniosku stawiać o zee: 
wolenie na budo'\vanie ! ! Powiooz ialem 
że nie mam zamiaru kupić i ke nie kupi~. 
Następnie zażądalem '\Vy:nagm<lzenia za 
nad'zwyczajny termin. Na to powiedzfaC 
mi landrat, te nie <lostanę nic, że nhe po
trzebowa1em się stawić n~ termin, zabral 
mi pismo i nie od<lal 1mi go już z p0w ro. 
tern. -

Korooowo. W mieście naszem zalo
ż.mo w ubiegly czwartek Spólkę z ogra1i
czo1ną paręką pod: nazwiskiem „Bank Ziet11 
ski". Wstępne uchwalono na 3 mr., u<ldat 
na 50 mr., sumę gwarnncyjną na 30 mr. 

Zebraniu przewodniczył p. dr. Szukal-, 
ski który PJJWolal do pióra p. mecenasa 
dr. 

1

Englicha 'z Bydgoszczy. Zebranie było 
tak liczne że sala p. Oołnika· wsziystkict. 
pomieścić' nie mogla. Na czlonków iapi
sa1o się dd razu 115 osób. 

Do zarządu zostali wybrani: p.p. <l.r. 
Szews, aptekarz Niziński i Ignacy Rybka. 

Ze ślązka czyli Starej PełlłlL 
l(atowice. Zabójstw(). - 24,t-letni syi 

mieszkającego w Zawodziu. majstra pi·ek:ar
skiego Musiola padl w poniedzirulek ofiar~ 
zbrodni. W podwórzu Musidla trZ\Y dzie
wczęta zbierały szmaty. Trzech robotn!
ków okoliczn ośc iowych napasńo.wafo dz1e 
wczyny, wskutek czego jedna z nich prosi
fa, mfodego' Musioła o obronę. Ten mwe~
wał napastników do iopusziezenia pod'\vórzii 
na co jeden go pchnął nożem w sz;yje a 
dwa razy w piersi. Następnie napastntcY 
uciekli podczas gdy Musioła zaniesiono 
do po~ieszkania, gdzie niebawem wyz.id
nąl ducha. J e<lna z dziewczy11 p<>znała 
mordercę. , 

Bytom. „Katolik" pisze: Poseł Kro· 
lik wystąpił, jak wiad.()lttl(), z frakcyi cen
tn::>iwej. Niektóre gazety doni-Osly, że P~Y 
stąpil do frakcyi polskiej. Ostatnia ~iado 
moś·.; do'tąd się nie potwverdziła, w1ea:iY 
jednak że poczynione zostały w tym kie-
runku ~tarania ze strony p. Królika. . 

.w koń.cu zaznaczywszy, że nie WY1''.1e 
rał i :nie wywiera wptywu na polstanow1e
riie posłai Królika, pisz~ „Katolik", że i ~n 
podziela zdanie, by poseł J(rólik poddal ~.~ 
pdoow1nemu wyborowi, zanim wstąpi 0 

Kola polskieg-0. 

Z ianreb dzi8łnic Ptlski. 
Z Polski pod Moskalem . 

odebrał: ,,Ol. Nar." korespo'rl<lencyę, w kto 
rej czytamy pomiędzy innemi: 

Epidemia cholery poWlO'li, lecz st~1~ 
rozszerza się po naszym kraju. O pm.ee~'"· 
dz,ialaniu wla<l!ze administracyjne nie wie
le myślą ale za to wydają energiczn~ za
rządzeni~ przeciw przemycaniu rewol\\'~
rów, .karabi~1ów a nawet armat (za ~?
\\ienie których u l{ruppa, jak opow1a aią 



~ -vbie na ncho stupajki. mial być ze
~lanr do Archangietska hr. Tyszkiewicz 

le (autentyczne). Mianowicie komora celna 
'NI Sosnowcu mrzymala rozpo'rzą<lzenie, 
ebY r.eW:i<lbwala 35 pr. węgla dostarczane
.,, ze Slązka ponieważ w wagonach z wę
flent ana ·być transportowana broń do 1(ró-
leSfwa. Klną celnicy nai czem świat stoi, 
babrzą się w węglarkach, których setki 

er :Sro:łą wstrzymane w Sosnowcu, a armat 
a. iak niema, tak nimna. Na id~tyczniejszy 
i. V<>mrsl wpaść trudno. 

'4Jladomości ze świata. 
· l(łetnia w obozie socyalistów niemieckich. 

Wydaleni fedaktorowie „Vorwarts'a" 
w llczpie 6 wydali broszmę, '\V 'której o'pi
tl~ caly przebieg zatargu z za.rządem 
tronnictw1a. Broszura zawiera 144 stron 

. i 13 sformułowanych skarg i zarz.u.tów. 

Stanowisko Wittego zachwiane? 
Utrzymuje się pogłoska, że z1wolenni

·y starego systemu energiczmie pracują 
prz.eciw zapr·OlWad.Zieniu refomi. Witte 
miał już nawet w.nieść o dymisyę, której 
ca.r jednakowoż nie przyjął. 

Strejk telegrafistów w Rosyi słabnie. 
Zglasza się wskutek wielkiej papują

ce1 wszędzie biedy wiełka liczba łamistrej-
ków. . 

Rz,ąd. za·czyna wydalać ze SJ!użby strej 
kujących. 

Powstanie przeciw niemcom w Afryce. 
Jeden z przywódzców hotentotów, 

e J\lanasse, polegl wraz 123 zwiolenjnikami. 
z liczba! µo<l<lających się <l'o1brt0wo1nie zwię
- ksza się. 

Konierencya w Algericas w sprawie ma
rokańskiej 

wstanie; ·otwarta dopier.QI 5 styc11nia przy-
- szłegl(} roku. Olównym zastępcą Niemiec 

będzie hr. Tattenbach, Francyi Revoil, An
-glii J}O'Seł jej w Madryde A. Nioolwn. 

Budowa kanału przez przesmyk panamski. 
Na budowę kainalu udhwalil koogr.es 

reprezentantów w Waszyngtonie kredyt 
;;s.glr w wysokości 11 mil. do'larów. 

W parlamencie niemieckim 
toc zyła się w czwartek w dalszym ciągu 
dyskusy.a •Ggólina. Nasamprziódl kiero'\.V1nik 
urzedu marynarki Tirpitz starał sie wyka-

- zać koniecz1ność powiększenia floty. Na
stęr>nie przyiwódzca socyalistów Bebel, 
który. powtarzał ·znane pogróżki, krytyko
wał ostro politykę zagram.icz111ą niemiecką 

1 zaznaczając, że same sobie winny, iż obe
- · 1.nie są osamo1nłone. W koflcu oświad
a aył Bebe1, że w wairunkach obecnych so
~ raliści jeszcze namyślaliby si-ę wielce'. 
i- zy pójść na wojnę, w raizie gdyby ją wy.; 

l lOlalilo. 

PDscl k-01nserwatywny Richthof en za
r. łJrn,inił rząd r><oparcie swego. stronm.idwa. 
a. 

Z Watykanu 
Ojciec św. Pius X p0stano'wil dokonać 

<isob iście konsekracyi now::>mianorwanych 
i biskupów węgierskkh. Akt ten OO.będzie 
r- si~ w <l!niu 21 ·bm. w kaplicy Syikstyńskiej, 
~ asy'stowal..: zaś będą 'ks. dr. Varaisy, arcy-
- bi~lrup l(aloczy i ks. hrabia Madlatih, biskup 

Siedmiogrodu - ohyd.w.aj z Węgier. Po 
tt r<1czystości k·ościeilnej odbędzie się u kar
dYnai!a sekretarza stanu, ks. Merry del Val 

- uczta na cześć nowych dostojników l(o
ki·Na. 

Stosllnek Francyi do Rosyi_ 
~mawiano tymi dniami w parlamencie 
lrancuskim. 

P<Ysel Grosjean wniósł, aby lz1ba przy
stąpiła <lo dalszej <lyskusyi 111a<l interpela
q'.ami w sprawie zamknięcia gi-etł<l!Y: rob-0-

- tn1czej, aby rząd mógl objawić swe zapa
irywanie na pog.lądy rozwinięte przez so
cya-JistYICznego postai Sembata. 

Prezes gabinetu Rouvier pri0sil IzbG, 
aby l()drzucila p-owyższy Wlrliosek,, a obra
~o·wa.ia daJej nad. bu<lietem, rząd oowicm 
JUi oświadczył że potępia1 przeciw:wojsk<.1-
wą Propagand~ i każde sł·owo., każdy. po
stępek, który;by mógł 1koirnpr-0mit01Wać 
Prancyę pod względem spraw wo,isko~ 

-0 l 'Ych Wobec uzbrdjonej Europy. Pre.zy;
~tnt ministrów protestujie przeciw słowom 
P?sl.a Sembata wypowie<lzianyrn :na <•star
niern. Pe>siedze~iu na korzyść rosyjskich re-
\·oiucyonistó w. 

ó Dep. Allar\Cl. (socyalista) wota: Wsr Y.-
~cy iesteśmy solidarni z rosyjskimi re\vo
ucy().nistami. 
· R.Quvier: Większość Izby i kraju rn·t.1-

si takie słowa odeprzeć. Rząd pragnie piO-
~~a{: Wiernym narodowi (c~yba rządi~~ 

e- ~· Rect.) zaprzyjaźnionemu 1 pałąc~~-
ó~ ~ Prancyą so'juszem (oklaski). les.e .n 
)'li Pe\\'ie · · ' ' f an "' n, ze tak sam-0 myśli w1ększosc,, r -

cuzó\\', jeżeli OŚ\\ iadczam, że pra~uicmy 
zachować wierność naszemu sojusznik<>'\\ i. 
Rosy~, w jakiejkolwiek sytuacyi się znaj
duje. (Huczne oklaski). Nie powinniśmy 
się mieszać do wewnętrZ11ych ~ :(·\unków 
w Rosyi. Izba z pewnością na m oświad
czenie się zgodzi (oklaski). 

Następnie uchwalila Izba: w Z\vYkłem 
głosowaniu przystąpić ·cl» dalszych obrad 
na<l bu<lżietem. 

=== .i EX 

BACZNOSC GORNICY ! 
Zwracamy jeszcze w ostatniej chwili 

uwagę, aby we wszystkJch okręgach, gdzie 
Polacy postawili własnych kandydatów do 
górniczych sądów procederowych, oty. 
wioną rozwinięto agitacyę, aby naszym 
kandydatom zapewnić zwycięstwo. 

Wybory odbędą się 13 grudnia. 

Ostatnie wiadomości. 
W i e d e ń. Mówią o bliskiem ustą

pieniu gabinetu Fejevery'ego. Następcą 
jego ma zostać Koloman Szeli lub ks. An
drassy. 

Pa r y ż. Ostra krytyka mowy Bi.iło
wa o polityce zagranicznej nie ustaje. 

F I e n s b u r g. W Linden spalił się 
dom robotnika; w płomieniach zginęło 
dwoje małych dzieci. 

P e t e r s b u r g. Na posiedzeniu stron 
nictwa społeczno-rewolucyjnego delegaci 
z południowej Rosyi oświadczyli, że wol
ska tamtejsze są gotowe do buntu i czeka
ją tylko na znak z Petersburga. Na Kau
kazie zajęto arsenał i rozdziel<>no 10 tys. 
karabinów pomiędzy robc·tników. Podo
bny ruch wybuchł ponownie w Sewasto
polu. 

Od Ekspedycyi. 
Panu F. R. w S. Za większe ogił{)sze

nia wysyłamy rnchumiki, które w przeciągu 
14 dni zapłacić trzeba. 

Za mniejsw ogłoszenia pobieramy na
leżytość przez zaliczkę pocztową. 

.. .i -Towarzystwo św. Barbary w Oberhausen. 
Dom.osimy szan. -członkom, iż czlonek 

nasz 
śp. WOJCIECH GRZELAK · 

umarl skutkiem nieszczęścia w kopalni 
. „ Co'ndC>rdia". 

Pog.rzeb odbędzie się w jniedzielę, dnia 
10 grudnia o· godz. 2 J)O• pot z kopalni 
,Ooncordia", szyb Il. Czł-0nk-0wie zechcą 
~ię zebrać o go'Clz. 1~ w k>kalu posiedze6. 

Zmarly bYII gorliwyun czlo.nkiem to
warzystwa naszego, mogącym iIIJllj m sl11-
żyć za wzór. 

O pobożne westchnie111ie z.i du~zę 
z:ma.rłeg'° uprasza 

Zarz~d. 

Kolo śpiewu „Mickiewicz" w Oberhausen. 
DOln()simy szan. czlonkom, iż członek 

nasz 
śp. WOJCIECH GRZELAK 

umarł s·kutkiem nieszczęśda w kopalni 
,,Ccmoordia". . . _ . 

Pogrzeb odbędzie się w 1medz1elę, dm~ 
10 grudnia o godz. 2 po poł. z kopalni 
r,Ooncordia.", szyb Il. CztonkQwie ~echc.ą 
się zebrał 101 godz. I~ w lokalu pos1edzen. 

Zmarly b)')l gorliWYJm czlonkiem to
warzyst\.va naszego, mogącym i11!I1ym słu
żyć za wzór. 

O pobożne westchnienie za dusze 
zma·rleg<0 uprasza 

Zarząd. 

To warz. św. Stanisława B. w Styrum. 
Donosimy szan. czlonkoom, iż prezes 

nasz 
śp. WOJCIECH GRZELAK . 

' umarł skutkiem nieszczęścia w ko~alm 
Ccmaordia". 

" pQgrzeb odbędzie się w 111iedzielę, dni~ 
10 grudnia o godz. 2 po pa.lud. z kopalm 
„ Ooncordia", szyb Il. Członkowie .zechc_ą 
;ię zebrać o g~. 1~ w lokalu pos1edzen. 

Zmarły by.I g·orJiwYlm członkiem to
warzystwa naszego, mogącym innym słu-
żyć za wzór. . . 

0 pobożne westchnienie za duszę 

zma•rlego uprasza 
Zarząd. -----------MA IĄWIO 

W Klrcbliude 
znajduje sic ksiądz polski od 5 grudnia i 
piozostąnie do 1\vtorku 12 grudnia. Jest 
sposobność do spo\\ iedzi św. 

Tow. gimn. „Sokół"' w Bochum. 
W przySJ.Jły poniedzialek wieczorem 

o godz. 9 odbędzie się zebranie miesięczne 
w lokalu p. Schafera: przy ul. Ringstr. Sza
nownych członków oraz Rodaków, rnaią• 
cych zamiar wstąpić oo gniazda ,iaszego 
zaprasza Wydział. 

Dortmund. Odezwa do .cztonk6'w 
Towarzystwa „J~dność'· w IPkalu p. Vos
sa, .Rheinischestr. nr. 127 w Dortmundzie. 
Naprzód przeprasza się szan. czlQllków 
~,Jedność", aby nie wzięli to zarzą®wi za 
złe, iż ostatnie posiedzenie, które sie odby
ło 3 b. m., nie bylo ogłoszone przez ga
ty, bo to się stało przez IO!ITiyłkę. Pomimo 
tego się jednak dużo człqnków stawiło, ale 
jednakże nie WSZYSCY. -

Z tego powodu oglaszam sprawozda
nie ZI ostatniego posiedzenia, jako na Po
rządku dzien111ym bytai sprawa gwiazdki. 
Zarząd mial zamiar, gwiazdkę z kasy za
płacić, ale członkowie wzeciw temu za
protestowali, iż te pieniądze, które się zna!
dujn w kasie, mogą być potrzebne na inne 
c1 Je .. a koszta gwiazdki, która się ma oJ
b .. ~.zostać mają pokryte z dobroN ),Jy.:h 
składek. l(ażdy może zloż~ na ten cd ~ 
oo jego wola, a kto nic nie da, to · :~l Go·
brze, to reszta z kasy dolożona zvsrame. 
Sądizę jednak, iż żaden czlooek nie odmówi 
malego datku, bo to wszystko w celu spra 
wienia radości naszym dziaitkOJTI i człon- _ 
kom. Przy tej wielkiej uroczyst<Jści może
my wspólnie wedlug ziwycziaju ojców 11~ 
szych ppdzielić si·ę opłatkiem jako dzieci 
jednej matki, i aibyśmy mogli się wspólnie 
ucieszyć i pobożnie ·zaśpiewać „AniOłl pa
sterzom mówil" itd. 

Upraszam szan. członków, którzy za
legają ze składkami, aby się mKJgli uiścić 
przynajmniej do przyszlego zebrania 17 b. 
m. po p.oł. o godz. 5. Zarazem oznajmuję, 
iż zebramie, które się mialo odbyć w nie.
dzielę 1 O grudnia wypada, a <Yd.będzie się 
jak •J)OWY'żej namoczone to jest 17 b. m. 

Skład.ki na gwiazdkę może kaidy zło
żyć u mnie to jest przew. Wojciecha Bo
rusiak, Neu•e-Raidst. nr. 4 lub u Jana Sm0r 
lińskiego, talk samo u Sylwestra KcYzlow
skieg.01 Aa1chemerstr. nr. 9. 

Woje. Borusiak, przew. 

Towarzystwo gimn. „Sokół" w Herne. 
Przyszle zebranie odbędzie sie w nie

dzielę d)nia1 10 b. m. o gtodz. Yz 4 rpo' pol. w 
domu -czeladzi katQlickiej, ulica Nowa (Neu
str.). Na porządku dziennym odczyt i in
ne ważne sprawy. Uprasza się wszystkich 
druhów{) przyibycie. Zarząd raczy się go
dzinę prędzej stawić, to jest o g. Yz 3. -
Goście mile widziani. Czołem! 

Wydział. 

Podziękowanie od Tow. „Jedność" w · 
Langendreer. 

Szanownemu p. Antoniemu Stróżyko
wi za jego trudy i mozaly jako kierowni
kowi teatru oraz SzanQwnym amatorom 
i amatorkom, którzy tak pięknie wywią
ziail się ze sweg-0. za.dainia, i Szanow~· . PP. 
którzy byli ohra111i do· utrzymania p\orządku 
ipodiczas zabaiwy, a także braterskim towa
rzystw.om, które nas przy 2() rocznicy ist
nienia naszego towarzystwa ochvied_zić ra
czyly, zasyłamy staropolskie „Bóg za
piać"! Zarząd. (1) 

Towarzystwo św. Józefa w Herten 
donosi1 swym cz.lonkom, iż w niedzielę, 
dnia1 10 gru<lnia odJbędzie się zebranie o 
godz. 2 po pot. Obowiązkiem każdego 
cztooka, aby się stawił, bo to jest ostatnie 
zebranie przed gwiazdką. Zarząd. (1) 

Tow. śś. Piotra i Pawła w Bruckhausen. 
W niedzielę, dnia 10 grudnia o godz. 

5 po pot posiedzenie. O liczny udzial pro
si Zarząd. ( 1) 

Towarz. św. Józefa w Sterkrade 
-0zn.ajmia swym członkom oraz wszystkim 
Rodako m w Ste!'kra<lc i calej .okolicy, iż 
w piątek 8 grudnia przyjdzie do Sterkra
de po'lski ksiądz. W piątek w święto Niep. 
Pocz. po ·Pol. będzie słuchał spowiedzi, w 
sobotę przez cary dziei1 i w niedzielę rano, 
dnia 10 ·grudlnia w niedzielę cLo południa o 
godz. 11Yz kazanie pdlskie. ProsimY:. by 
licznie Rodacy przybyli do spowiedzi <Jraz 
na kazanie, by nam potem ksiądz pro
boszcz nie w-yrnawiał, że trzy: dni był tu 
polski ksiądz, a nie miał co do czyinienia . 
(2) Zarząd. 

Tow. Przemysłowc6v; w 
\ niedziele, dnia 10 grP~kbausen. 

8 wieczorem nadzw r zajnc J_a 0 . godz. 
liczny udział prosi lnie. O 

·ąd. (I 

Wiec w Men&ede. 
Wiec „Zjednoczenia zawodowego , 

skiego„ w Mengede odbędzie się w Ir 
dzielę dni.a 10 grudnia po pot o goijz, 3 
lokalu p. Wolfa przy kolo'nii. 

,Zjedn. zaw. poi." 

Baczność Rodacy w Hamborn ! 
W niedzielę, dnia 10 gru-dnia o godz, 

;li 12 odbędzie się w lokalu p. Brennera, ul. 
Beeckerstr. posiedzenie w celu założenia 
„Sokoła". O liczny udzial Rodaków 2! 
tta.rnborn. Obermarxloh i okolicy urzasz~ 
(2) l(omłtet. 

Baczność Wetter-Ruhr! 
Niniejszem uprzejmie donosimy szan. 

członkom Tow. ,,Sokól" oraz wszystkiej 
młodzieży z Wetter, iż ·w ;niedziele, dnia 
10 grudnia po pol. o 3 godz. mamy zw~
czajne miesięczne zebranie, na które jak 
naHicM!iej zapraszamy, ponieważ przyjd 
bar<:lzo ważne sprawy pod obra<ly. 
(2) Józef Krysiak, sekretarz 

Uwaga: Baczność druhowie! Obowi~
zkiem wielkim każdego druha chodzić na. 
zebrania, tak Tow. gimn . „Sokół", jak!> 
też Tov.r. św. Jana i św. Woidecha, a nie 
2'rywać w karty przez calą niedzielę iak 
się to dzieje u nas. Wydział. 

Wielki wiec ludowy w Horde 
·odbędzie się w niedzielę, dnia 17 grudriia, 
po pol. o godz. 3 na sali Lenze ,,Zum Brii
kenkopf". Bliższe szczegóły będą póź
niej rogloszone. O li-czny udzial prosi 
(1) Zwołuiący. 

Wiece Zjed. zaw polskiego. 
<J<lhędą się: 

w niedzielę dnia 19 i rudnia: 
W Hamborn o' godz. 4 po p0t w sali P• 

Mare'go. 
W Laar-Meiderich o godz. 4 po poł. w sali 

p. Mtillera (dawniej Wittenl@nper) w 
Laar. 

W Hamborn p-0 pot. o godz. -4 w lokalu p. 
Maa re. 

W Bruchu po pot o godz. 4 w lo'kalu p. Ku
chema. 

W Kastrop po pol. o godz. 3 konfcrencya 
dla mężów zaufania na sali p. Sinder. 
Po konferencyi odbędzie sie wiec „Zje. 
dnoczenia z.a.w. pol.". 

W Gerthe odbędzie się dnia 10 gru·dnia o 
godz. 30 w sali p. Sokelainda. 

W Stoppenberg w niedzielę dmia IO ~ru
dnia po p0ł. <0 godz. 3 w lokalu p. Brand
hof, ul. Mittelstr. 

W Essen-West (Altendori) o g. 11 przed 
po·. w 1-0kalu p. Post, ul. Altendorterstr. 

Młody człowiek 

poszukuje skromnie umeblo'wa111ego pokoju 
wraz ze st<J.lO\\ an iem w Ruhrort-Laar lub 
Stocknm. Zgl10szenia przyjmuje Rodakcya 

"' 
Wiarusa Polskiego" po<l lit. J. I(. L. (288) 

Dom wraz z budynkami gospodarczemi, 
masywnie wykonany draz 10 mórg pszien
nej ziemi z obsiewem, jest Pod bardzo ko
rzystnymi warunkami do sprzedania. ~pła: 
ta ~J<llug umowy; grunt I klasy, . bł~zka 
miasta, w Gostyniu. Oferty przy}ITTUJe z 
wraz załączeniem znac~· a (287) 

J. Duchiński, 
cukiernJa w Gostyniu. 

BACZNOSC AL TENESSEN I OKOLICA t 
Polecam się Szanownym Rodaczkom 

jako 
POLSKA KRAWCOWA. 

Wykonywam wszelkie kostyumy 
inne prace w zakres krawiecczyzny wcho-
dzące, podług życzenia. (295 

J. BECELEWSKA, 
przy ulicy Schwarzestr. 102. 

Na ,,Dom Pdlskł" w Bochum 
złożyli . 

Jan Kaźmierski z Rohlinghausen 50 f .. 
Ignacy Wojciechow ski z Rohlinghausen 
50 fen., Tow . św . Barbary z Denne (nad. 
W. l(ramer) 3 ,12 mr. 

Bóg zaptać ! O dalsze datki ~rlłm 
rir-0simy. 

KOMITET BUDOWY „DOMU POL
SKIEGO" W BOCHUM. 

Z pol~enia W. Sosiński, 
aochnm, 111. linter den Linden l. lia:.. 



Zdolnych agentów 
lló sprzedaiy 

w ó d e k, na wysoką prowizye 
w mi&stacłl : 

Dortmund, Oberhausen, Barmen, Elber·· 
f eld,-~. Dfisseldorf i Kolonii 

pHUbje 

Franciszek Krajewski Wattenscheid 
główny reprezentant firmy (255) 

B. Kasprowicz, Gnlezao • Berlln • Bambara. 

IF•fta••_...._„ l legarki kieszol'kowe regulatory 

ł SzanoWDym Rodakom w Meidericla ł & budziki i okolicy fłouszt vpr~j111iu, iż B ihiea , • 

1 
~~iBt::; b. r, otwONyłcm na no..,. Spec.yalność : 

warsztat krawiecki. Obrączki ślubne 
St&r&n~• aojem bfdzie jak przedtem • ~I nad':1 San. ltodaków jaknojuo~- ł C3tCll0WSklC Okulary. 

Sprzedaż 
. ' . . 

w celu uprzątn1ec1a. 

Paletoty dla panów 
30, Si, 30, 27, 23, 18 do 12 mr. 

Ubrania dla panów 
42, a7, 32, 25, 1~, 15 de 10 :a.r. 

Spodnie dla panów 
13, 11, 9, 7, 5, 3 do 1,75 mr~ 

żakiety --. 
19, li, 12, 9, 7, 5, 3,75 ar. 

Ubrania do roboty dla kaźdego zawodu. 
Wielki w,bór l c29a) Najta,•ze cen, ! 

Gehr. Boherł nieJ obałuz1ó. Prou9 o poparcie moJe- ł . 
ł go pr.aed~iębiantwa, bo hałłem nauem ......._. Reperacy --.na 

jeab SWÓJ io 11wego, & nie do oltcego. ....,. e ~: 

"'- m:: Fr. Słoma, krawiec. i.. prędko, dobr~ i talłi•. 
rynek 1 Marktplatz t. ~ei BoehnlD 

'I IJ,· 1•e1derich, r H Da11· ngho· ff A (Kurzeatr.) ul. Krótka :ar. a • la. I 

' geścin. Mismala!,! (94) "fi' Ze1armfatrz. (103) Złetaik. 

r~aie 
ut.W 

W aiedziel~ ikła.d •asz otwarty &ł dt wieemetra. -W 

~ ••• „„" MARXLOH, ulica Previn.aialstr. 2lt 

.:·I ... · : ·. . , . . ·. , .. 

Specyalny ski ad konf ekcyi, dla panów, 1btopc6w i do reboty 
Igor Seligmann 

ul. Eaise:ratr. 68. .,,.,. Brukaau•on. ul Eai„ratr„ 68. 
Prac lwnia ubrań podług •iary pocl kierownictwem pierwuuzędne~o przykrawacza, pod iwa.r.ancy~ za do•re leżenie. Cłetowa 

1ardero1Ja dla mężczyz11 w najwiąkszym wyborze, częściowo z własnych mat&ryj dobry krój i najlepsza rebota. 

Wielki wybór pojedyńczycb spodni, żałdetówu Ubrania i p3letuty dla chłł>pców od najlep. do najt 
Korzystne źródło zakupna wnelkiej garderob7 do rohoty, które sprzedaję z bard•o małym .zyskiem. Kapelueze, bieliz11.a, e.zapki, 

parasole koszule, pończochy, 1podnie, pr.,.yodziewek ba.:rd~o łanio. 

Ciągle nadchodzą nowości. Raetelna uaługa. łłajtal\aze ceny. 
Przy .zakapnie za przeszło 10 marek, zwraca się zamiejscowym koszta podróży. - Na życzenie przy~ywa:m chętnie z wzerami 

do dem•. 

Igor Seligmann, Bruc.k.hausen . Kaiserstr. 58. 

••• 
Nowo otwarto. Nowo otwarto„ 

D mz kupn.a Pawel oth 
o Hauptstr. 47. Bottrop„ 47. tJlko Hauptstr. 47. 

IJTWARCIE pierwszej wielkiej wystawy &wiazdkowej. We wtorek, doia 5 gruduia, przed południem o godz. 9 

• Polecam: ee Kilka set spodni dla pa11ów w najnowszych wz~rach od. 1.95 mr. 
Dalej polecam: 

Kamasze i trzewiid do sznurowania. dla paP6W od 3.65 mr. 

• 
Partyę paletotów dla panów i młodzieńców cd 3 95 mr. 
Part ę ubrań dla panów 011 6.7i mr. 

• 
Partyę ubrań dla. młodzieńców i chłopców od 2J O i 4.GO rur. 

. w~zelką garderobę dJ pracy po bardzo taniej cenie, 

Damskie trzewiki do sznurowania i z guzikami od 3 85 mr . 
Trzewiki dla dzieci z skóry końskiej z guz. i do sznur. od t M m.r. 
W1rlką partyę butów do kopalm od 2. 78 mr . 
Przy zakup. od 10 mr. zwracam koszta podr. do B~tropu z obw. 6 mil, 

• • 4:7, 
Dom zakupna Pawel ·:eoth. 

tylko Hauptstr. 47': U ot t r tł p, . (26ł) 47. tylko Ha.uptstr. 4:7'. 
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~roda 13· 

6d{ienne pismo ludewe dla Polak6w oa obczytnie, po~więco11e oświacie oraz sprawom narodowym, politycznym ł zarobkowym 

fł~()dd codełsmdt z wyJ.tkic.m bł oołwiłt1cz.uycb 
Prt~Jatt kwartału u poczcie 1 1 listowych wYnosi 
1 _,,:t;O ten .• a z oaaouenłem do dom• 1 mr. 92 fen. 
JAarll' Polski„ HJ>iaau7 test w cennika J>OCztoWYJD 

" 13od zu.kiem „t. połniscb0 11r. 128. 

I lml; lar I jCZJZBI I 
I 

Za inseraty placi sic za m\e1sce rządka drob11C20 mkll 
ogloszen a zamicMczone przed łnseratarm 40 feo. l(J 
czcsto otlasza, otrzyma rabat. - L-.i ty do „WiarH 
Polskieio" należy frankować i Pcnlać w nich dokl •·· 

ny adres phlZl\cego. Rękopi86w aio nie zwraca. 

Redakćya, Dmk«rnia i Ke.iłłi&rnia zna.jclujo się w Bochum, przy ulicy Ma.itheserńr&~ 17. - Adree: „Wiarus Polski", Bocaum. - Telefonu ur. 14:1-ł 

fodzłce polscy t Uczcła dzłec1 swe 
ewte, czytać I pisać JO polsku I Nie test 
łf.,_, kro potomstwu swemu zniem-

•• pozwnH. 

OD 15 DO 25 GRUDNIA 
~rać h~ą, listonosze prenumerat~ na 
. „WIARUSA POLSKIBOO" 

a u~wartał 1906 r. Prenumerata na całe 
łJmiesiące , czyli na.~ty.czeń, h~ty ~~ 
z-ft: wynosi tylko 

1 markę 50 ienygów 

1 e.dno.szeniem do domu 42 fen. więcej, 
Niech każdy potrzebne 1,92 mr. przy

·ltie i sk<Jro Jist<lWY kwit p·rzyniesie, pie
fi\4'e mu wr~czy, aby mógł re:gularnie 
ue:w otrz'Ymywać. 

· · Do Polski 
tl ~·inne strony, Ido pragnie posyłać ro
.L'()ltl lub krewnym „Wiarusa Polskiego.'' 

.'~b na<1eśle jak na~pr~dzei l,92 !nr. i dc•
a'iiny ardres, a gazet~ p'O:czcie przekaże-

i wypadlló• data. 
1 armii mandżurskiej grozi rewolucya 

wojskowa. 
Jenerał Liniewicz zalecił carowi śpic

~e odwołanie annii z Mandżuryi, g<lyż 
l\iC2leJ reiw10lty wojsko'We na Dalekim 
W~cltodz;ie b.;.dą nieU!liknione. 

'•wy ~abinet angielski już się ukonstytm>
wał. 

Prezesem gabinetu jest jak ·wiadomo 
ampbell Bannerman, ministrem spraw 
aizra1J1icznych Edwar<l Gray, znany jako 
!'iyjaciel Fmrncyi. 

Car dziękuje kozakom. 
W rozkazie dziennym ·car uznaje za

ilugj koŻaków polo0one oko.fa tronu i oj
~zny tak na ~'lOjnie, jak i przy „utrzyma 
~ porządku'· w kraju. 

t zruchy włościańskie w Rosyi przybie
rają coraz większe rozmiary. 

CT1lopi podpalają 1bud.ynki \\ laścicieli 
;,iemsbch i zagrażają drogom żelaznym. 
Uspokojenia umysłów spodziewają się tyl
~O lOgólnie osd zw101a111ia Dumy państwoweL 

Prnsacy w pogoni z.a „kr,ólem polskim". 
Jakiś gorliwy p-8-licyant znala'zł w 

'Wanne jak donosiliśmy, obraz „przy-
2'~cg-o króla iJX)1lskiego" a byla to ~ foito-

11rafia naczeln.ika ,Zwią~ku Sotkdłów".. O
~ocr1ie donosi zu~ełnie ina ·seryo „National
liberale I(oresponde):12", że królem polskim 
~tać ma rksiąię Zdzisław Czartoryski z 
1clca (w ł('sięstwie P-0znaf1skiem). 

""-'5--= - ---------- -- ---

rryumf piśmienn 1ctwa pols"iego. 
Policzek dla Niemców. 

W niedzielę nastąpiło! przyznani1e na'
lród tegorocznych z. funduszu Nobla. 
. Za 1najg-O'dniejszego WI dziedzinie pis· 

:1~nictwa uznaoo slyrrnego i znaltlego lu
~?W1 POlskiemu rotd~ka naszego tlenryka 
41fmkieWkz.ai. 
la Nagrodę tak zwaną p-dkoiową ortrz~a 
<iz~rOITTtOłWa Berta1 Suttner, nagro<l'ę w dz1~ 
~ nie medycy.ny przyznano Robertowi 

Oohuiwi z BerUna, ·nagrode fizyki otrzy
~ał I>rofes'Or kik>ńskiego uniW.ersytetu Le
t aru a nagrodę chemii profesor nuiwersy-
.etu W Monachium Bayer. · 

Naród polski dunmy być może z tego 
że w wainmkach -0beanyc\h rwyidial ze :.)ie
bie męża, przez któregQ inne narody skła
dają hołd piśmiennictwu p:!aszemu i kultu
rze naszej. 

Gazety niemieckk, Z\\' ła:szcza haka
tystyczne są w wielkim ambarasie, w jaki 
to sposób idlonieść -czytelnikom swdim o tak 
f\Vielkiem odiz11rnczeniu piśmitmJictwa pol
skieg.ol w turnieju międzynarodowym. 

Ztąd tez 'kilka dzit;nników niemieckich 
wymienia nagrodzonego Henryka Sienkie
wicza gdzieś na szarym końcu, 'inne umyśl 
nie wogóle o nim nie wspominają. 

Dla Niemców odznaczelnie Ptolaka jest 
zaiwsze rzeczą :wielce nieprzyjemną, le.:z 
więcej nasztych „najserdeczniejszych" nic 
kordć nie m()lże jak \Vlaśnte odznaczenie 
Henryka Sienkiewicza i to jeszcze w obec 
/nej chwili. 

Niediawino bowiem tyg-0dni.k paryski 
„Le Courrier Europeen" 10igflosil ankietę na 
pytanie, czy wzrost potęgi niemieckiej mo
że byić szkodliwym, czy @'żytecZ11ym dla 
cywilizacyi i r.ozwioiu ludzkości. Pierwsza 
część odpuwiedzi, które wy.mieniony tygo 
dnik otrzymał od wyrbitnych -Osobistości z 
calej :Europy została już ogDJ1szoną, obec
~nie poja.wil się w ostiatnim numerze dals.z.y 
ciąg odp<Jv.'·ie<lzi, pomiędzy któremi 7.naj
iduje się list H. Sienkiewicza, pisany z War 
sza wy. 

Na cz.ele swe.j odpowiedzi umieścił 
Sienkiewicz ·na.stępujące motto z Montes
kiusza: "Gdybym znał jaiką rzecz pożyte
czną, dla ojczyzny mojeji, ale szkt0dliwą dla 
Ewro.py i rodzaju ludzkiego, uwaialbym 
ją za zbrodnię". Na-więzując do tego mot
ta, daje Sitnkiewkz1 na pytainie tygodnika 
następującą odpowiedź: 

„Należę do tych, którzy głoszą, że 
idea ojczyzny 1*>1wlinna zajmować pierw;
sze miejsce w umyśle i sercu ikaiżdego czło 
wieka, mimo to jednakże nie wahałem się 
zacytować slów Monteskiusza:, poniew,a~ 
określają one w sposób stano~wczy i logi
czny gra1nicę, do której posunąć się m~::>1że 
uczycie narodowe. Trzeba kochać oiczy
znG przed wszystkiem i myśleć o szcz~
ściu jej nad wszystko1, ale równocz.eśnie 
piern szym obowiązkiem prawdziwego· pa
tryoty jest starać się o to, aże·by ideały 10j

czyz11y jego 11ie byty w sprzecznQści ze 
szczęściem całej ludzkości, lecz przieciwnie 
ażeby tworzyily jednę z jego podstaw. 
Tylk<Y w tatkkh warw1tkach istnielnie, r-0z
wój i wielkość O'iczyzny zajmą całą ludz
kość. Pomiędzy innemi ha1sle.m wszyst
kich patry~}tów ;powinny być słowa: 
„Przez ojczyznę ku ludzkości", a nie: Dla 
ojczyzny \.Vlbrew ludzkości". 

„\V ten wylącznie sposób my,, Polacy, 
pojmowaliśmy ideał ojczyznyt. i w te)n spa 
sób miłowaliśmy ją. I .oto ·dla czego przy
szłość jest naszą. Polska - to sprawiedli 
w ość, to idea wolności, to prawo do ży • 
cia, równe dla wszystkich, to rozwój zasad 
humanitarnych. 

Czy można coś podobnego ~o;wie
dzieĆ1 o Niemcach? Nie? I t01 inie dla te
gO' ażeby dusza niemiecka sama w sobje 
ni~ byta zdolną do tWIOrzenia· i pielęgmOIWa 
nia wznioslych myśli. Naród, który wyda: 
Goethego i Schillera, udo\VIOdnil dostatecz
nie że posia<lai tę zdolność. Ale dzisiaj du
szę tę wloką na łańcuchu Prusy. Idea!, 
który jej narzuoono' - to siła· i bogactwo. 
J<l'ea1 ojcZYZlllY niemie·ckiej streszcza sie 
wyitączmie riw" tern, co nienasyc<Yn'Y żolą,dek 
strawi o ile ml:>Żnrości, i w, tern, ażeby nad 
si)()lkojnem trawieniem <.:zuWlalł moony riaj

tar. Poza tern nic. 
Otóż to inie wystarcza! Ażeby uza ... 

sad;lć swój byt, trz.e:ba mieć, prócz pięści 
i chlebai takie jalkąś idee moralną. Obecna 
potęga 1U1emiecka zupełnie Jest pozbawlo· 

ną ieJkol~iek podstawy moralnej ~ a 
z tego VJ1Ynika,, że rozwój takiegio moc.ar,.. 
stw;a nJetylko nie jest w interesie ogólnym 
ludzkości, ale sprzeciwia mu sie. Gad, 
którego racya bytu polega na wysysaniu 
krwi z drugich, Jest nieszczęściem dla oto
czenia. I dla tego Niemcy wszędzie i n 
wszystkich obudzają nienawiść. jedyny 
to na świecie naród, który nie posiada ża
dnych przyjaciół, a naród odosiobniony nic 
ma i rnie ibęd!zie mieć nigdy na; tyle s1ly, a
żeby, będąc powodC/m piowszechnego nie
szczęścia, mógł UJdźwignąć ciężar ogólnej 
1ni ena.wiści. 

„Takim ob>eanie jest stan tej spra'\vy. 
Jaka będ.zic przyszlość, nie kuszę sie prze 
widywać. T-0 załeżeć będzie o'dt olroliczno 
ści, czy dusza niemiecka weźmie górę na'Cl 
pruską, czy tei pr.zeciwtłlie się stanie". 

Tak pisal śwież,o IOI Niemcach Henryk 
Siet1Jkiewicz, a nazwisko jego jako nagro
idzonlego obiega obeqnie wstiYstkie dzJenni
ki świata, w który,m już daw11110 przedtem 
zidlobyt sobie' dziełami swerni rozgłos i 
stawę. 

Polityka zagraniCzna Nieaiec 
stała się obeclllie przedmiotem dyskusyi 
publiczmej prasy prawie ca.lego świata. Sta 
lo się to zaś ;z powodu ml~Y ka!I1iClerza 
Rzes71y p. Buelowa, W1 której tenże w kofl
cu zeszłego tyg·admia diat pogląd na różne 
kweistye polityczne oraz w części talkże z 
pow.o<l'u krytyki tej mowy dokionanej prziez 
gfośnego socyalistę Bebla. 

Dlai infonnaicyi czytelnik&\.v n:aszyd1 
podaj.emy obied.wie wsporrvroaine mowy w 
krótkiern streszcz.cmiu. 

Z mowy Buelowa: 
Pierwszy mąż stanu nic może każdej 

'Clnvili wygłaszać mowy o położeniu po1i
tyczne.m, mianowicie jeżeli poloż.enie tb nie 
jest zupełnie zad.owalającem. Zwłaszcza 
jeżeli co dopier-0 zażegnano nieporozumie„ 
nia i 1J1'.)We niesnaski są możliwemi, powi
n1ien zastamowić się nad tern, czy odpo~"ia 
1dając publicmie na każde zapytainie, nie 
zaszik/01dzi więcej, jak p-omoże. Sto.sunki 
J)Ol'lliędzy ministerstwami, tn jeszcze ni e 
polity.ka1 dwóch państw. Wch-0icl2ą takżic 

w me.hubę namiętiności narodowe. 
Musimy n. p1. liczyć się z głęboko' w

korzenioną n~ochęcią 1opinii publicznej w 
Anglii przeciwko nam. Dopiero w ostat
nim czasie "' idlocznemi .się stają ślady zmie 
rza.iące- do porozumienia. Witam je szcze
rze i upatruję w mich po.czątek zrozumie-
1nia· się dwóch wielkich narodów o równej 
kulturze. 

Mówca pdprzedni dal wyraz obawie. 
że pomiędzy Niemcami i Wfochami nie 
wszystko jest p-o, staramu ze względu na 
zbliżenie się Wfoch oo Francyi, jakie nastą 
pilo w ostatnim czasie. Zerwania Wloch 
z trójprzymierzem spodziewać się nie pp-
trzeba, g1dryż \.Vlastny interes wiąże Włochy 
z trójprzymierzem. Powody, które swego 
czasu polączyły trzy wielkie mocarstwa i 
dziś jeszcze istnieją, a nie zaszlo nic. coby 
je moglo usun<tć. Jak pomiędzy Niemcami 
tl Austm~Węgmrni, tak też Pomiędzy Niem 
caimi i Wl:ochami nie zcrchodzi najmniejsza 
sprzeczność interesów. Czlonkiem lączą
·cym Austryę z Wiochami są Niemcy, któ
re dla tego każdego z tyioh państw są naj
natural1niie}szy.m sprzymierzeńcem. 

Wlaśnie przez swoją przynależno'ść do 
.trójprzymierza Wiochy zyskały na warto
ści i dla tego z niejednej strony ubiegają 
się -0 ich przyjaźfl. T1rójprzymierze ma u
trzymać pokój w Europie. To był jegio 
punkt wyjścia i to pozostani~ jego celem 
ostatecznym. Ale Nieancy musui być tak 
silnemi, a:by w pamorszym raZie mdgty u
trzymać się same, bez sprzymierzeńców. 

Mówię~ 1\' najgorszym razie i P'Qtlziew. 
się, że wypadek ten nie nastąpi ale mim• 
t-0 nie '\\riolno nam g,o; z oka .sp~szczać. 

Nowy traktat japOńsko-angielski Ili• 
naru.sz~ ''"' nic~1 µrnszego stanowiska 1N 
Azyi '~ s~h~meJ. Brnmieinie traktatu ni 
sprzeciw~~ się c7J.om, jakie mamy w na
szych P<JSta'Cllośc1ach otwartych drzwi dla 
naszeg-0. ha.ndfo i przemysłu i w związkll 
z, tern ~1etykalności Chin. Z celami teml 
dadzą SI~ łatwo pogodzić cele nowcg-0 tr~ 
tatu alng1elsko-japoflskiego. 

Tu w mowie następuje zwrot ~ st(j
sunkac.h niemiecko-rosyjskich. Od:ndśill ,.. 
ustęp podaliśm!' iuź w. spra"\vozdaniu :e 
śi:oo-0,wego pos1edzen.iai parlamentu niemic': 
k,iego:. w dalszym ciągu rozwoozil się~ 
Bu.elow n~d' ~~ra-..~ą marokańską w n~~ 
PUJą·cych mme1 w1cc;ej stawach: 

. "\'. ~pr~wic maroka11skicj !:lic mogc p~ 
wm:lz1ec me nowego ani też wszystkiego 
oo zawierają akta. Czy;nrność Niemiec z P~ 
wodu Ma.rok.ka miata tylk-0 chara!kter o
bronny, me zaczepny. \V kwietrl'iu zeszłe
go- rdku Anglia z Fran-cyą zaw·arla tra.krat 
w sprawac~1 zamorskich, w którym Amgi~. 
wyrzekła się ro'zmaitych interesów. na k(J
rz.yść .r:ancyi i między in-nemi Po:ro~ta
wiala Je} z~petrue ~vo!Jną rękę w pai1stwie: 
rnarokanski1ern. Ale. traktat ten nie móg'l 
usuwa~ praw przyslngującydh w państwie· 
~etr:i N~emcom ani też i 1mym państwK>m. Je 
zth \y1ęc ~ra\ncya na l)-O;dstawie traktatu z:. 
Anghą usiłowała przy-wtaszczyć sobie w 
Maroku osobne pra'\va sprzeciwia.i'łce się: 
równouprawnianiu innych państw, pow.in-
111ai byla Postarać się przynajmniej nie tył.:. . 
~Oi o poz':"iol~ie sultaina, ale także odno
snych panstw eu.rt0pejskkh. 

Inte~esy. nasZl~ w Mamko• są tak zna.
czinego, ze rme mogliśmyr spokojnie patrzeć 
~a zup~lne _odgraniczenie Maroka. Stara
~1Ś!11Y się więc o porozumienie z Prauicyą i 
mz '\~zeszłym rnku wyrazilem w Izbie żY
cze~e,, a?y porozumiooie to nastąpil-0' 0 i le 
m10<żnosc1 szybko, glad.kQ i bez halasu 
Wówcza~ położyłem przycisk na to, że ni~ 
pot~zebLJCJUy przypuszczać, aby traktat 
~g1elsko-francuzki zawarty byl przeciw
foo n~m. Zapatrywanie to wyrazilcm w 
spos_ob uprzejmy i, jak mi się zdawało zro 
zum1aly. Moja nadzieja, ~e f'ramcya p'rzcd 
zab:am~m do urzcczy.wistnicuia swoich. 
Pro1ekt0\ w Maroko, zbliży się db nas W' 

celu porozum.ieni~ się, nie spelnila się ic
dnak. Przec1wme prasa francuzka usilo
wiafa traktatowi angielsko-fra1nc.uzkiemu 
nadać Zinaczcnie antyniemieckie a Poza 
te~! wiod-0czną by la tendencya, 'aby spra
wie nam tmdno'ści. 

~zekaliśm~ zupelnego wyjaśnienia sy 
tu.ac}')I. Nastąpi/o ono z chwilą kiedy Pran 
cya wyslala p. Tailla11diera jako osobnego 
P~Sla· do Maroko, aby przed/ożyć sultano
w1 propozycye, których p rzyjęcie byloby 
~rok~ postawiło w tern samem polożeni~ 
oo Tums. P. Taillander wystęPowail nad
to. Jako upoważniony mocarstw europej
s~1ch. Naszą bieimą ro'lę opuściliśmy do
Pier<:> wtenczas, gdy rząd marokański zapy 
t~l su~. naszeg? prz~dstawiciela, czy to prar.. 
'\\1da, ze p. Ta11land1er występuje w imieni 
Euro~y. Musieliśmy obstawać przytemu 
a?y francy~ rz~czy:wiście zasięgnęła ooa.: 
ma wszystkich mteresowanych mocarst 
a tern samem i Niemiec. .w, 

Prawda, że nasze interesy w M k · · d . . . aro o 
me pos1.a a1~ w1elk1ego ~aczenia, ale gdy 
by~y ich me bronili, zachęcilibyśm l 
świat do podob · b Y ca Y . ne1 ezwg1ędno'ści wobec 
nas . przy . 11U1y~ Ważniejszych sprawach 
Takie poglądy W}'lratiliśmy przez naszeg~ 
~~~lora w Lond}'illiei, ~czajqc wy
r~znie, że clwdzi nam tylko o J)Odtrzyma
oo~e zasady otwartych <lrzwi w Maroko 
me o o'sobne korzyści. ' 



f Uwzględniając stanowisko f rancyi ra-
k o tnjbliższego sąsiada Maroka.i, postarall
śm)~ się o to, aby; k-Onfereł!rcya miedzyna
ro:dmva rozstrzygnęła kwestye spome. Po 
m.awliano' nas, jakobyśmy szukali tylko spo 
.sobności, aby rzucć się na f'rancyę. Dla 
czey-o mielibYśmy to uczynić? Inni twier
<iz : ... i.~ .:.h-cemy zmusić Fraincyię, aby z na.
mi 1 „zem u<lerzyla: na; Anglię. I toi nile mia 
foby sensu. Ale te i podobne kłamstwa są 
najJepszyrm dowodem, że panuje przeciwko 
nam wrogie usposobienie, przed którem 
musimy się mieć na baczności. 

Tratlyicyjłną po'lityką, Niemiec jest roz
'' ój sil kultura1nyich zewnętrany;ch i we
wnętrnnyicfł, abyśmy zawsze byli przyg-0 ... 
towa.ni na gro2 ę w1ojny. Kto tego nie z:ro
zumiał, ten nie chce chyba rozumieć, a na 
to ora.torskie zape\\iniooia nic nie pomogą. 

Mowę tę często -0klaskiwaU konserwa
tyści, liberałowie i centrowcy. 

Z mowy Bebla: 
P. BebeI (socyalista) podnosi, iż mowa 

t rono-wa mówi tyłko o tyich mocarstwach., 
z 1któremi Niemcy. utrzymują sto'sunki po
pra1'\v1Ile, 01 ininyich nie \\ spc mi.na, ai onegdaj 
sre wypracowanie biurokratyicznei ks. BU
.Iowa, wygłoszone przy ,oitwairciu Sejmu 
pruskiego, w ustępie, dotyczącym polityki 
zagraniczne~. nit jest zachęcające. Wobec 
teg'0' zapytuje mówca, 'OO się wlaśdwie 
sta k l? Zapirz,ecza, jakoby w op:ni1 publi
czinrj w Ain.gl1ii painowałai iniechf~ć prz-eciw 
Ni emcom lu•b też, aby w Ni cmcze~h ist
J1iafa jaka animozya Kio1 A:nglii. Dalej, oma
"v,1 iając kwestyę marokańską, zaznacza, iż 
pcdróż cesarza Wilhelma do .M ar0ik-0 była 
prowokacyą i obuidzi!a pr.zesa<lne nadzieje 
n Mamkafrczyków, podldbnie, j :rk tai byto 
w r. 1896 z depeszą cesarza do prez1yidenfa 
Transwalu Krilge'ra. ·Wystąpieillie cesarza 
w kwestY'i marokańskiej wywiolalo to, że 
Angliai i Fraincya sih,niej się z sobą połączy
ły. Wy,raża toburzenie dla: BiHorwai z tego 
pa\\11o'du, że s•ocyalistę Jauresa, któr~ "-'.e 
Francyi pro1Jagnje poikói z Niemcami, me 
<lopuścil do Berlina. Zarządzenie to było 
kompromitaicyą Niemiec przed calyun świa 
tern. W wojnie rosyjsko-jaipońskiej Niem
-cv SLl współwinne prnez. wmiesZ\alllie się '°" 
r,. 1895. Nasza plOili·ty.kai w Azyi w1sc1ho-
1dniej jest s.załeństW!em. W Anglii są -0-

wiele ostrolżirui.ejsi. Tam mówią ma~t0\, a!le 
'~viele pracują, a ta gadanina u nais przy:nosi 
v,rielkie szkody. (Wesoł·ość). Ze do wojny 
nie przyszło, to zaisługa socyalistów. 
1~Smiechy na prawicy). Ludy nie dadzą 
~1adburzyć się •dloi wojny, tylko jeśli z~aóą 
cel po'ritycz1ny, tu się oświald'czą za womą. 
(Długotr:wala w1rzawa 111a prarwicy). Naro
dy zachodni-Ol-europejskie mogą sw:m, p~~ 
.nującyrn uczynić to Sa.tTJ(l, co uczynił nairod 
11-0syjski. (Niepokój). 

Przedfożenie Hotowe jest zw.róoolne 
· )przeciw Anglii, kosztow.at. będzie: miliony, 

a. rząld zapomina o tern, że nru wyp,aide~ 
woiJn.y Anglia i Froocya m<>'gą statka.11111 
.swymi wybrukować morze Pótn1Q\~ne .. R,I01

-

:sya wy.kluczidna ·ze Wschodu staime się ina 
Zachodzie dla nas bardJzlo niedogodną. Za
k®czyt 1sl{)!Wami: Jleżeli przez wasze po
:stępiowa:nie doproiwadzicie ·do tego, ż~ ro
botnik wez\.V'a!nYI oti was do obronYi OJczy„ 
:zJnY, zapyta się, czy ma ją broni~, wt~Yi 
jesteście wy (zwrócony id·o prawicy) zgu
bkni. (Oklaski u socy<łlistów). 

~·!1{*1ł~~~H~~tttllt~~J'~łłś 
Kupujmy, co tylko możemy u polskich 

Jrnpców i przemysłowców! 
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lłobotnikom kopalnianym 
w ostatniej chwili. 

-przypominamy odbywające się dziś wybo
.l'Y ławników do procederowych sądów 
:&órniczych. W skazujemy przy tem tylko 
na następujący przykład: W pewnej miej
scowości w Nadrenii skarżył pewien Polak 
<Io sądu procederowego z ławnikami niem
cami o 60 marek i przegrał. Ponieważ ro
botnik ów w innym okręgu mieszkał, a w 
innym pracował, więc według prawa mógł 
sobie wybrać sąd procederowy w okręgu, 
w którym mieszkał, lub też w okręgu, w 
l\:tórym pracował. Przegrawszy sprawę 
w jednym udał się do drugiego sądu proce
derowego, w którym ławnikiem był Polak 
] tutaj sprawę wygrał, gdyż ławnik Polak 
lepiej zbadał sprawę swego rodaka. 

Na wybory więc robotnicy kopalniani t 
Agitujcie i głosujcie w myśl ogłoszonei 
wczoraj przez „Zjednoczenie zawodowe 
_polskie" odezwy! 

Jienlłe połakie. 
fru mollodmela Warmlil i Maur. 

Z Chojnłckiego, dnia 4. 12. O~. Tucho1-
ska spółka parcelacyjna kupiła po-siadlość 
p. Kręckiego :z Będźmierowic p<>d Lęgiem 
w celu rozp.arcelowaniai tejże. 

Wąbrzetno. Odbylo się tu zebranie 
,.Ostmarkenvereinu", ina którem prz<ema
wiał uczony <lr. Waltematfti z łfambu,riga, 
starając się udowo<ltnić, że dzisiejsza Ro
syru i kraje pdJskie były. kiedyś - „ur
<leutsch" - a więc Niettncy powinni dążyć 
1do tego, ad:eby w tych klr:aJach szerzryć kul1.. 
turę niemiedką. 

W Kowalewie odbył się wiec „Stra
ży". 

W Chełmnie odbyl się 8-mego grndnia 
wiec narodowo-polityczny, zwiala111y przez 
tow. wyborcze na okręg chelmińskot-·'\V.: 
brzeska-toruński. Po prz.emówieniu p. 
·na Brcjskiego z TtOlrunda uchwalo1no nastę
pującą rewlucyę: 

„Obywatele P()!ac}'i, zgromadzeni d!nia 
8 grudnia.i 1905 roku na, wiecu w Chelmnie 
protestują iak najeneirgiczJniej przeciw 
wsz·elkim przepis.om, przedro.ż.ającym środ1-
ki żywności a nie mnkj prze'Ciw nlorwy.m 
JJ()!datkiom i przeciw powiększeniu wydat
ków na wojski()! i 1mary1narkę wojenną. 

Przewoidniczą,cego upoważ1nili wieoc1-
wnicy na jego wniose'k, aby wYslał do pol
sła Królika na.s,tępujący telegram: 

Abgeordneter Kmlik Berlin 
Reichstag 

Polacy zgromadlzeni na wie'Cu w Chel
mnie pozdraiwiadą pierwszeg10 polskiego 
posła robotnika. 

Laszewski, przew!Ołdlniczący. 

Z Wiei. Kt Poznańskiego. 
Wągrówiec. OospOld.arz Ślęz,ak z 

Rgiels.kai nabył fo1lWiark (330) w Ostro·wie 
·poid/ Gofańczą ·Od właścicielai Lesziczyń
skiego za 105 tys. mr. - Kórko rolntaz;e 
miejscowe utwiorzylo Spó~kę pod nazwą 
,.J.\blnika". - Spółka ta zakupywa;ć będzie 
dla swych czlc1t1ków paszę, naWJOzy, zhoże 
'do siewu po tańszych cenad1, ai pośreld'ni
czyć W' sprzedaży ziemiopllQldów. 

Czemie-jewo. D.zie.rżawca p. J. ALkh;
wicz z Nłdomiai 'kupil od p. W\oilszlegiera 
ma·iątek Wielką Wo:lę (Or. Wolkein) pod Lu 
bawą za 280 tys. mk. Majątek ten zaJwiera 
1200 mo•rg obszaru. l 

Gniezno. ,,Dajczkatolicy na.i wscha ... 
idzie są dziś - j.aik pisZie „Lech" - kozerą, 
którą rząd pruski wygrywa przeciw nam 
w .ct:zieidlzi·nie kościelnej. Widzimy, ja!ką 
protestaincki rząd tych „a:mts katolików," 
otacza opieką i rozumiemy dobrze, jaiki to 
ma: ceL Obecnie: ZiOOIWUi lllie bez kozery 
jest roop;0rządze1nie do przelożonrych gmin, 
!którzy wedlug „Dz. Pozn." mają kOimisa
rzom poldać Ji'Czbę d'a~czkatolików w iah 
gminaich." 

Ażeby ta 1ic1Jba byla Jalk niajwiększąt 
1będ.zie się prawdopob.nie Polaków noszą
icy,ch niemi:eakie naz,wiska fabrykować na 
Niemców; dla tego baczność rodacy! Na 
mi·em.iookich nabożeństwach i kazaniaich w 
ł©l§cioł.ach naiszych rnogai p-oils.ka: nie po1Win.
Lt1.a po'stać. Chodźmy na kazania i ~abmefi 
stwa, alie jeidlynie tylko niai polskie. 

W Kościanie odbyły się Wi ostatnich 
dni<:tch z wielkim udznałem rodaikóW1 diwa 
·wiece. Jeden byl tatk zw.atny ,,wi,ec s0ik0i
.li" ai drugi zwołany pr.zez „Stra~". 

W Miłosławiu miał się odbyić w nie
dzielę, dnia 1{) b. m., wie1c ,,Straży". Z O(; 

barwy , zaiklócenia spo'~oju publicznego.t 
z.o·stal ~it-0li przez policyę, w.lkazany. Wia
<lo1r1110, że i urnczyst·ość Mickiewiczowska 
zostafa. zakaz.aina. 

Cięta policya ! Może się orderek jaki 
znajdzie dla niej. 

Poznań. Według spisu 1cliciko1na1J.11egio 
dnia 1 bm., Poznań ma 135,747 mieszikań
cóv,·. Przed pięciu laty byfo 117,33, przy
rost \.vytnosi zat.em 18,710, czyli 15,98 pro-
cent. 

Poznań. W sprawie występu swe
go ner wiecu „Straży", p. dr. Tadeusz Ja
worski, sekretarz „Straży", rna<leslał d~ 
Redakcyi „Ga.ńca Wielkop. następujące pi
smo: 

Szanow1nej Red1a:kcyi „Oońc.a Wiellw
polski°ego" o<:llnoŚ'nie ·do u.wag, diOlączon'Yich 
do mego listu nr. 280 ,,O. W." uprzejmie 
donoo~ę, 

„ż;e list ks. Arcybiskupa w „Dzien. 
Poz'l1iańskim" \V sprawie zatargu z „Le
chem" 1p·rzeczytatem w d!X>dlz:e doi Kle-ckia 
a J)OinfonnowainiY na miejs·c'U Ol lokalnyich 
stosunkaich z wlasnej inicyaty,wy dla do
bra „Straży" prosiłem p. T.eskę, aby z 
mówienia zrezyignowal. 

Dziallalfem w 1najlepszem przekonaniu , 
że tym spo·sobeim unikniemy możliwego 
starcia lub zamieszania na zebraniu. 

Zapytanie, wyst6l5Pwane na początku 
wieca przez p. Ptaszyf1Skiego do wieco
wników, rozproszylo nie tyMco "\\'SZelkie o
ba:wy, ale dafo p. Tesce zupeJfne wotum 
zaufania·. 

Sądze, że na tern szczególowem wy
jaśnieniu zamknąć można dyskusyie, którą 
podjęlem li tylko w zamiarze, aby na T'P
warzystwo „Straż" .najrn\nieiszy cień nie 
pa<l~ niechęci podejrzenia, że diziałai partyj
nie. 

Na osobiste inwektywy jak dotąd tak 
teraiz nie 00.ipO!WiaJdam. 

Tad~sz J aW10rski. 
Do listu. teg-01 doda.ie „Goniec" :nastę

pującą uwagę. 

i rJ/lyższeg.o pisma; wynika, iż p. dr. 
J awCJ~i dziafal nai własną rękę. Jeśli 
tak, to prezydyu.m „Straży" albo winno 
-'dać p. Jaworskiemu odpowied!nie inistruk
cye, wysylając go wi świat, .aby od ta!kidh 
miewczesnyich wybryków gio powstrzy
mać„ albo też niie wysyłać go wcaile, aiby 
unikać nara~enia „Straży" na za.rzut stron
nicrości. 

Ze Siązha czyli Starej Polskie 
W Wrocławiu szukafa poUcya 15-le

tniego Kurtai Iiei.ntzego, lktóry się w.lócz:yt 
po mieście i kradl, •Od mu tylk01 w ręce 
wpad'lo. W pomiedzialek d~tnie:siono poili
cyi że '2'.lnajduje się w pomieszkamfo swej 
matki. Urzędnik któremu pomcz-01no are1-
sz.tow1ainie Łobuza, przeszukał jed'en p-Olkói, 
a.i następnie udal się dio cienmego1 pokoiku, · 
by i tam rewizyę odbyć. Gdy się 1schylH 
iby zajrzeć pDd lóżkai, rozległy się trzy 
strzia~y;. Na szczęścJe kule nie. ugQtdzily w. 
urzędnika'. łieirntze strzelił z. szafy do nie'..: 
g10. Wówczas urzędnik zamknął pomiesz.
kaJnie i udal się po lkoleigów, z którymi 
wspólnie przyare.sztow:al pr.zestępcę. Hein 
tze krwtarwil ,z ręki. W cidług }ego slów 
-strzelil jeszcze dwa. razy dOI siebie bez sku
tku. Przy przestępcy znaleziono: kilka k;wi 
tów .z lombardu, w którym po.zastawiał 
skradzione rzeczy. 

Bobrowniki. Na tutejszej k·opalni kru
sziców został śmierteLnie raniDn.y mbotm.ik 
J en<lryczko. 

Pszczyna. Samoibójstwo. żandarm 
Kenig z M'ię;dzyrz.eczai ;zastrz,elil się w u-
1biegilą so'botę w pobliskim Lesie praiwd~»
pO<.ibłmie w napaidzie obl~kaJnia. Gdy żona 
jeigo_ ra:n0i wstała:, z.nalaizr.ai nai biurku list, 
w którym jej ·donosi, że się zastrzeli. W 
piątek jeszczic peł'ndł służbę p.odczas pobytu 
cesairza w Pszczymie. Konig osierocił FJ~~ 

1 
ciorio· dzieci. 

Wieluń. Onegd:tj \' i ': .mrem przebił 
.nożem rzeźnickim 51-le-tnią ż,onę swoją ro
botnik Iiermm Schulz. Cios tram w ser:
ce tak, iż śmierć .na miejscu na:stąpiftai. Ma1 
ronkowie od<lla"\vali się pij.af1stwu i biijatytk1 
byly u. nioh na pmządku <lz.ie11i11ym. W 
'Cltniu morderstwa zaiżądal Sdhulz o'd żony 
swX>j,ie.j pieniędzy i jaidla, a pioniewaiż tego 
tnie ()ltrz:yfma~, popelnlt zbrodnię. Mordercę 
a:resztow:a1n0i i odstaiwiooo dd więzienia. 

Bytom. „l(atoHk" diOOOsu:· Jakiś bez
sumieniniY .aigeint sprowadził ze \~.rsch;)dniei 
Gailic'yi pięć mloo'ych ·dziewcząt n:1 Górny 
SląZ'k, obiecując im zajęcie we fabryce, 
gdzie po 3 mr. na dzień z.araibiać będą. Za 
rzekome nastręczenie robo'ty ka.zal oobie 
p.o 4 guldeny od rodziców owych dlzie:wJ
cząt zapłacić. W końcu przyjechal z dzie
~cz~tami nia GótniY' Slązk ®. Wiehkiich PaJ
niów i tam z.nikł, zostawiając dziewczęta 
ich własnemu ro-so'wt Dz.ieWCZYillY przry
byJy z.gJoondałe i bez śro<lków do Zabrza1 
gdzie .ile polkya zabiiała, nakarmifa i do 
gr.ainicy odstaiwila. Bodobno tenże sam a
getnt zwerbowal 11 Galicyi 65 mę:bczyw i 
20 d!ziewcz.yn dol pracy \J:ta Górny Śląz~, a 
od wszystkich pobrał po 4 guldeny za rzet.. 
kome pośrednktwo. 

Z inn ·ub dzielnic Ptlski 
Szkoły polskie w Polsce pod Moskalem. 

Z W ·arszaJwy dmo.szą do kra.k. „R:efor
·ITTY" p:odi <lrui.em 7 1grudnia: Ministerstwo 
w Petersburgu postanorwilo zia.pJ'IJtwadzić 
polskie sztl<:QJrnktwD o<l sztkót ludowych at. 
do uiniwersytetu. 

Zaprmvaidz cna b~Jzie Rz :1:1 szkolna na 
cale Króleshvlo:, na jej prezesai upatrzono 
profesom Cholewińskiego, ucznia Szkoły 
wyższej z 1860, męża.i wielki/ej nauki w1 pra
Wladawstwie i wielkiej P,otwagi w narodiz.ie 
polskim. N-OtITiinacya jego ma nastąpić 
mimo strejku w tyoh dniach, profesor Cho
lewiński zaraz się zajmie przek!sztakeniem 
całego szkolnictwa. 

W ·Warszawie pozostaną w darwnym 
skladz:ie cztery tyllw zakłady s~olme śre
dnie, dlai użytku l(os.yain, ti. dwa: gimniaiziya 
męskie i ctwia żeńskie. W 1miastaich gu
bernialny-eh będą wyłącznie szkoły pol
skie. 

Wiadomości ie świata. 
Z sejmu pn1skiego. 

W potJied'Zia1ek rozpoczął sefm 
obrady nad oową ustawą . szkolną. S 
sie uzasadnić projekt minister oświaty 
Stu.dt. 

Na ogól stronnictwo konserwa 
Jiberal·ne i cemtrowcy zajmują stalnrl 
przyichylne ustawie. 

Dziś obrady w tej materyj toczye s 
·będą w dalszym ciągu. 

Parlament niemiecki 
rozpatryw.al w p.ernie-dzialtek projekt uk 
du celnego i handlowego z Bułgaryi 
Projekt odesłano do kiomń·syi budżetowe 

Obrady nad tymczasowym uikf 
hain<lolowym z Anglią nie dcq>rowad'Zily 
rezultatu, gdyż okaza:łó się, że w izbie br 
kornic-cznej .cto uchwa~y ilości ·gtosÓW. 

Nagroda Nobla, 
która przypada na każdą z pięciu OOllJi 
czonych osób \\rrynosi w roku bieŻ4 
tylko 130 tys. 89 koron. 

Straty Niemców w Afryce. 
Przywódzca murzynów w Afryce 

chodniej Mlo•renga wyil\01n1al tymi • 
kilka śmialych napadów na straiże niemi 
ckie i zdobył kilka siet koni i by<l'la. 

Pożar w porcie hiszpańskim. 
W Caidix szerzyl się pOIŻalr; SI>alily 

ta•kże 2 lodzie torpedowe. W pitomiettił( 
zginął 1 marylnarz. 

Walki w Rydze. 
Pomięd)zy strej1(ującyimi koleJar 

i worskiem przyisz.ro1 do, krwawegtO sta: 
da; władza "\Vlo,jsikorwaJ użyla naJWet kan 
·b~nów ma!szynowyich. Liczba zabitych 
rainroych jest zn.a-cz·na. 

Czesi a rząd austryacki. 
Wiedeńsiki klub _czes'ki i inni po.slow 

.czescy poza nim stojący uchwalili mem 
ryal, w którym podrnoszą, że objawy', fak 
przy każdym ruchu ludowym są nietmil 
ni)J;ne, daf.ej nieznaczne wykroczenia i nii 
sumienne ,vymysly, przyczytrtily się 
roz1s.zerzenia. nie\I)Okojących wieści o stan 
w Pradze, wskutek 'Czego powiolaoo sil 
zbr.ojną przeciw narodowi •czeskiemu. M! 
moryaJ odp~ern te wieści i podjudlz<lmla 
oświadCZla!, że ni-c dotąd się !l1ie -stal-0, co!J. 
usprnwiedliwiafo nadzwyczajne zarządzi 
nia, w Czeohadh. 

Japonia po wojnie. 
Mikado ·nadał marsmlkotm Qyama, 

famagata, IOlraz ma.rrkiz01Wi Ito gocfillt 
kstiążęcą, ziaś adimirailowi Togo tytuł rl· ' 
1biorwski. 

Zaburzenia na Bałłranie. 
W edtug wiadomości z wiarrogo'Cl!l1eg1 

źródła z Ml macedońskie~. osl.awłdl; 
przywódca 1band, Sz.ernoreges, rml~ 
przez ·chłopóWI zabity. 

Ze soraw robolnitzych. 
Wlec w Giinnłgield 

z poręki „z. z. P." Ddlbyl saę 3 'bm. ~~ 
,prze\\1odnicfwem dh. Paluszka. O SPl'B' 
wach robotniczych mówili dhdh.: ttain : 
łiofste<le~ A. Crwi-zrdek z Bochum, And 
jewski, Różaf1ski, Dzierza i Ntotwak. aVJ 
1dydatem ina la1w:nJ'ka dai górnkzego są~ 
procederowego ro'stal dh. Róteński. 

W. Szymczak, sekr. wieea. 

Wlec w Oberstyrum 
odbyl silę 3 bm. Zagait 1wie.c i prze-w(}(łni 
czyt mu dh. Torman.ek. ProtcMt pisał dl 
Idziaszek. Jaiko referent przybY1f &. 
siński z Bochum. Wiecownłt. 

Wiec w Schonnebeck 
1djniai 8 grudnia, zagaił dh. M. So1ooki. pro 
to\kót pisal dh. Kukarwka. J aiko reere!, 
wystąpił dh. Korpus z. Bochum. Dh. J, 
Sosiński z SahiO!Ilinebeok z.achęcal, aby k3

', 

dy Polak doi palskliej naileżal orga.n1~~) 
Mężami zaufania, któremi zio·stah: a. 

Sosiński z Sch!o,111nebeck, Fried1rich~tr./;~ 
54 Maciej Micza1k, Sc.ho'nlne.bock, M1tte 5, 

n11'. 92, J akób Lema1iczyk z Schon~eb~; 
ul. Friedhofstr. m. 5. Botem zabra~ gbl 
dh. Korpus z . Boc~um i P.od.zięko;' Ja 
łyrn mężlom za.ufam.a.. za didel?~ prac~ .. f: 
ko mężowie zauifaima ustąp1h dhdh. · 
Kukawka, Jatkób Kaczmairek i, Wa,vr~e· 
La1:osi. Przewodniczący zalkonczY'f 1 

sf.O'wami ,,Szczęść Bo'że ! 
P. l(tikawka, sekr. wieca· 

. Wie~ w Habing~orst w. ~· 
urządz1lo w dimu 3 hm. „Z1edn. :· udzie 
Prziewodruicz.ący wieca dh. Regu . 1 pró' 
m naiJprzód głosu dh. Grześkowi .. Mę 
tegio. przema.wiat druh Si~ierkowski. 



it11~ µufania na ~ołonię zostal obrany dh. 
Józef Opiła, mieszkający. przyi ul. Ałfredstr 
s. Piotr frąck.owlak, seder. \\ieca. 

Wlec w Marxlob 
i*lbYł si~ staraniem „Z. Z. P." w. 11.jedzielę . 
tJuła 3 grudnia. Zagaił wrec i przewodni
~' mu dh. M. Smektafa. Zastępcą byt 
$. fr. Ouienda, a sekretarzem dh. fan 
Cieślik. Pierwszy przemawiał dh. Sosiń
ski z Bochum. W dyskusyi zaibierali głos 
<iłKftt. Jan Cieluch i M. Smektała. Kalndy
(}atem na łaWl11ikai do sądówi procedero
~ych zostal dh. Ja.n Cieślik. Wybory od.., 
będą się 13 gmdnia na sali p. Rosendahla. 
Do o'bwodu tego należą: Z burmistrzo„ 
stwa Hamborn, na północ ul. Kaiserstr. z 
11 t. Provizialstr. ina zachód. Na niego tylko 
~fosować należy. Górnik. 

pe&! --

J{and5ddami Zjed. zaw. polskiego 
.Prllf wyborach do sądów procederowych 

w dniu 13 grudnia są: 

Recklinghausen-Sild: obwód wyb-Or
oorc"zy 5 i 6: Jan Koperski, ul. Grnlbadstr. 
J8 i Józef Jesiek, uJ. Neustr. 111r. 52. 

Dortmund I.: ob\v ód wyborczy 2 : 
kandydat Józef Kamp, Menglinghausen , 
SIJ()rkel, Barop. 

Dortmund Il: obwód wyborczy I.: 
kandydat Andrzej Pietrzak z Ewing. 

Wattenscheid: obwód wyborczy5: 
·bndydat Bernard Re.żeński, Gi.innigfelcl, 
łfau.iptstr. 63. 

Recklinghausen-zachód-wschód: ob-
' \\'ód wyborczy 9, do którego należą: Es
·senerstr„ łiauptstr., Oerichtsstr., łiorststr. 
aż do' gminy Bottrop i Batte1nbrock. Lokal 
wyho-rczy: gościnny Krus, Batte.nbrnk. Ob 
wódi wy1Jo1rczy 10, północna część gminy 
Bvtt rnp, Batenbrok. Lokal wyborczy 
wdowa Krusc, Oladbekerstr, łforst i Brank 
-glosuje u gościnnego Ro'se w ttorst. Kelln
tdytdad na te okręgi są: Andrzej Sitko, 
n ewen.str. 57 i Leopold Honisch. 

Heme: obwód wyborczy 6. l(andy
dat : Jan Banasch, Jiorsthausen. Głosuje. 
całe ttorsthausw, Baukau, Strtinkedestr., 
'vscoodnia strona szo'sY, oraz Herne z tej 
strony kolei. 

Marxloh: obwód wyborczy 3. Kw
<.Jydait: Jan Cieślik, Marx~oh. masują z uli
cy Kaiserstr do gościnnego Struckhausen, 
Sobwam, Altenrade, po wschodniej strO\nie 
[ł.11ovinzia.lstr. z połud11iową stroną ul. Kai
scrstr. aż do1 gościnnegiQ Klapkc. 

Heme: obwód wyborczy 2. Kandy
dat: Franciszek Szymanek, ttertne·, Neustr. 
76 . J.Joikal wyborczy B01mekamp. Głosu
ją Z! Ułic Neustr., :Eckstr. Hałdenstr., Mittei
str„ Brunnanstr., Hobeneikstr .. Schamro
kerstr., Orenzweg, Rottbmchstr. 1\-0flonia 
Y. der Heydstr .. Oral)enstr. i Bah!nłtofstr., 
aż do Kirchstr. 

HZjedno.~1cr:ic zawodo\\ e polskie". 

?r ·------ - ·-·· ·- -
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Zaproszenie do przedpłaty. 
Niebawem zaczną listonosze odbierać 

Jliemądze za gazety na pierwszy kwartał 

roku 1906. Spodziewamy się, Iż Rodacy, 
nię tylko sami zapiszą ,, Wiarusa Polskie
~o", lecz że każdy choćby jednego nowego 

JJOZJisk.a nam abonenta. W tym celu za. 
łączamy w dodatku kwity do zapisania ga

zet na przyszły kwartał. Kwity prosimy 
wyciąć i dać tym ze znajomych, którzy 
nie mają dotąd gazety p<>lsk.łej, zachęcając 
Ich przytem, aby sobie zaabonowali pol
skie pismo. 

·-· -·-

Z rlinv~r. słr•r.. 
Habinghorst. W niedzielę dnia 10 gru

~nia zotal tu poświęcqny nowy kiQściół fi
lialny potl wezwaniem św. Józefa. 

Rektorem został mianowany dotyich-
1.::zasowy \\ ikaryu,sz ks. Hi.ilzhorst z ttenr-i
henburga. 

Hamme. Odbył się tu pogrub nasze
g'-8 Ro\daika ŚP. Jana Ratajczia1ka·, prz.y ma
r)r.i.n udziale. Po więkiszei części brali u
dz1al niemcy. Chorągie\\ byta z fabryki 
„Bochumer-Verein". K10chani Roda:cy! 
J~k to smuqnie wygląda,· gdy nad grobem 
111e ma kto zaśpiewać ,,Witaj Królowo". 
Priy tej sp0sobn-0ści \Vzywam wszJystkJch, 
~o'daików, którzy stronią od poLJkat. towa 
rzystw, ażeby się wszyscy jak jeden mąż 
dali 11a czfulnków zapisać a: gdry nias śmierć 
7.aisilrnczy tu na obcej zi~mi to prZ'.yµrnj-
111~i~j nam ch-Orągiew Z' obr~zem M.atki I~o 
Sk:ieJ towarzyszyć bę<lz~e. Co daj Pa111c 
flO'że. Tułacz. 

. Bochum. W W?} borach oo górnłczy\:h 
sądów procederowych mogą ł>rać udział 
wszyscy, gómicy, mrówoo czy brali u
dzia1 w osta1!Iliem bezrobociu. 

Gelsenkirchen. Robotnik Sdk.Olłowskł 
wyskoczył z P<>Ciągu, zanim tenże stanął, 
dostał się pod koła wagqnu i został na 
miejscu zabity. 
CT 

;t~;t~~~«'~~it~~~~~ 
Rodacy! Nasze oszczędności składaj

my w polskich bankach i spółkach! 

~·~ ~ ~ 41 ~ ~~ ~ ~ ~;,; ~ ~ ~ 

Ro.z mail ości 
Zapasy węgła w świecie. O zapasach 

\\ ęgli i o ich wyczerpainiu czy:tafo się już 

często. Stawiamy s<>bic pytanie. poważne, 
oo się stanie, gdy \\-:ęgli nie starczy. Są
dz.om::i, że \\~le będzie mnżna zastąpić sitą 
elektryczną i silą wo<ly, ale zdanie to po
dług ba<liań nowszych inie jest słuszne. 
Przeciw.nie utrzymuje si~ przeko'nainie, że 
i na przyszloś·~ węgiel pozo.stanic źródłem 
siły dla wszelkich giQspodarczych stosuni
ków. 

Zapotrzebawanie \v ęgH w r. 1850 picYd
uiosło się przeszlo dlZiesięćkrotnie. \ · 
1850 wydobyto i zużyto węgla 680 milio
.nai ton po 2·0 cent!na1ró\\, a 800 milionów w 
mkn 1903. Wz.orst jest różny w pojedyf1-
czych państwach. Najpierwsze m1eJsce 
zajmują Stany Zjednoczone A.1lneryki, 
gdzie pmdukcya w tym samym ckresie 
podnio'sta się z 5 mil. nai 105 mil. ton, w 
Wielkiej Brytanii z 45 mil. )iJa 250 milionów 
ton. 

Zapasy wQgla v. yczcrpiią się w Anglii 
już w 250 lat. Sam0i się prZ?ez się rozumie, 
że Anglia eksportując obecnie ogromne za.
pasy węgla, później teg-o zaniechać musL 
W Stanac!h Zjed1mczonych Ameryki Pół
nocnej wyczerpa\llie węgla mim0' ta'k kolo
salnej pr.odukcyi obecnej nastąpi dopiero 
za jakie 600 lat. 

Jeszcze dog>0<lniejsie warunki plosia<la 
ją Niemcy. Ty.lko Sa1kS-01nia; i Ślązk Dofoy 
stosunikowd szybko spoistrzebują sw101e z.a 
pasy węglowe, bo w. 100 dlo1 200 lat. Na
tomiast kopalnie akwizgrańskie •i saarbryi
ckic starczą na 1000 lat, al Górny S~k i 
westfaliai mogą jeszcze przeszl.o 2000 lat 
wydobywać bogactwa z ziemi w. p-ostaici 
węgla zajnim g0 zużYją. Jest to dla indu
stryi rnhemieckiej niezmiernie ważny szcze;.. 
gól. 

Dlai nas o tyle \.Vęgle są ciekawym te,
matem, że tak ina Górnym Siązku1 jak w 
Westalii pracują nasi w ogr»mniyieh ma
sach. Talka ciężka.i praca. naszych Po 1lro1-
palniad1 węgla preysiparza Niemcom cgro·
mnych fortun. Taflsz.y daleko r -:: boiłflik pdl 
ski sprawiai t10, że Niemcy mogą coraz wię 
szy uprawiać wywóz za granicę. Jak d'la 
roli superfosfat, kainit, tomasówka1 są plOl
gnojem, który ożywc'JXJ d'ziała1 na prod'u~„ 
cyę, nmo·żY ją i popraf\vi·a, talk r01~ruK' 
polski pracując na kopalnia.eh, hutach sląz
kich i' vvestfaJskich, a 1naraż.ając więcej ni\'i 
ktokolwiek inlny swe życie i z.drowie, jest 
dla Niemców tym pod.klaidem żyznym~ mno 
żącym i po'prawiającym industryę niiemi~
cką. Gdyby nie te setki tysięcy wyzySik1-
wane:go przez industryę niemiecką robotni 
ka polskiego, toby Niemcy .nie mogli nie
jednokro~nic kcmkur-01wać z innymi nar~a-
mi. A za to ta.kie uznani·.:!' dla nas Po1a1kow 

Obyśmy sami zdobyli się na poważm1 
industryę i z obfitych pokładów węgla "!' 
Ga:licyi i Królestwie umieli na przyszłosć 
korzystać daleko \l,:ięcej niż dl(}tąd ! 

Najdroższe i najtańsze na świecie mie
szkania są w Londynie. W City londyń
ski-~m znajduje się dom, tuż obok 1Banku 
angielskiego. W d1omu tym każdy po~ój 
kosztuje przeciętmie 25,000 mar. rocz1112. 
Niema \\ tern nic dziwnego, .wobec tego, 
że w owych stronach cenią łokieć grur~tu 
po 30-32,000 m. W temżc samem City 
znajduje się n1ieszka11ie za b~zcen; tak np. 
Bro~:firick sekretarz stamu dla Jndyj, wy~ 
najmuje ~" ói \\cale ładny dmn \Y ki dziel
nicy za 100 m. rncznie. A dzieje się to dla
tego, że dzia<lowic Brcdricka za tę ce.nę 
wynaję.li Ó\\" dom dziadom dzisie.iszyc!1 ic
go lckator6w. Tradycya cieszy się w1el~ą 
czcią wśród Angli'kó\.Y. Zgromad12e111e 
kupieckie wynajmuje sklepy \\ S\\Oich do
mach przedstawicieJ.om starych firm za ce~ 
nę jaką płacono dwa lub trzy \\'ieki t~mu, 
po·~imo, że wart?ść takiego sklep~ licz~ 
się na tysiące . Niektóre domy w City na 
!eżą do .. Korony" I tu pobi~ra si~ czynsz 
aia zasadzie umó\\„ przed "1ekam1 pe.czy-

. i.ich I tak naprzyklad czynsz z pe-
111011_. • • „ dk, i 61 
wnego' <l,o;rmt \\ ynost - szcsc PP ow 

igicl. c~ynsz ten corocznie odbiera król 
~ielski <>sobiś ·ie wśród uroczystego ce
remoniału. Podkowy i igły o\\e uważane 
są za bardw cenne pamiątki, rozdawane 
członkom rodziny królewskiej, jako \\SJ)O
mnienie, Starej Aalglii" i ja1m dowód przy
wiązania <lo starych obyczajów. 

Osf 1łnle wiado11oścł. 
Ber I i n. l(oło polskie stawiło w par 

lamencie 13 wniosków tyczących się nau„ 
ki religii, zapisywania imion i nazwisk poi 
skich w urzędzie stanu cywilnego, zmiany 
ustawy o sądownictwie celem ochrony oj
czystego języka ludności, ustawy o zebra
niach i stowarzyszeniach itd. 

Brzmienie wniosków podamy później. 
W a r s z a w a. Spodziewają się tutaj 

ponownego wybuchu strejku kolejowego. 
Wiedeń. Do Galicyi przybyła zna

czna liczba zbiegów z Charkowa donosząc 
o krwawych walkach ulicznych. Cały 
pułk wojska zbuntował i przyłączył się do 
demonstrantów. Inne oddziały wojskowe 
poszły za jego przykładem. Dopiero łw
zacy i dragoni przywrócili względny spo. 
kój. Na ulicach leżą ciała zabitych. 

L o n dy n. Donoszą, że Niemcy, Ro
sya i francya uwiadomiły rząd chiński, że 
w razie ustępstw dla rządu japoiłskiego Po 
nad traktat pokojowy zawarty w Ports
mouth Chiny będą zniewolone te same u
stępstwa poczynić innym m.ncarstwom. 
- g 1 - - -- - _z. z - ]_ 

We.-.o ~ kł\ •lk„ 
Nie każdy od tego zmądrzeje. 

._ Dokto1rze, opowiadand mi, że pe
"" iem czliawie'k d-0·ść -0gra11iczo1J1y, gdy wy,
padl z. pierwszego piętra glową na bruk) 
niietylko. nie ponióst S7JWanku, ale odtąd 
jak gdyby ma więcej roznmu. Czy to mo\
żliwe 

. - Owszem, być może; mimo to nie 
radziłbym próbo\\ ać skoku. 

Dumania szewczyka. 
Ws7tystko zdroża.?·o, a pan majster 

mówi, że niedlugo nal-ożą podatek na dziu
rawe buty. E, co mi taim, - będę bo's-0. 
choiClzit. 

Nie zbraknie wołów. 
Skarżył się rze~nik prz.ed swloli.m do

stawcą, że wo~y nic tylko1 bardzo drogie\ 
ale nadto jeszcze na nie<llostatck bydła: do 
rzeźni zanosi się, a dostawca z filuternym 
uśmiechem tak go' ipocieszyl: „Nie klapo.: 
się painie Rzeźnicki: p6'ki m'y obydwaj żyj:. 
my, nie 21bra1knie WIOlów." 

Na ulicy. 
Prz.echodzef1 spoglą1da na rozdarty 

lokieć surdutaJ profesom. i rzecze: 
- Tedy wYglą;dai mądrość. 
- A zagląda głupota - kol1czy spod<oj 

.nie uczony. 
Osobliwe kalectwo. 

- Litościwa osobo! Wesprzyj biel.. 
<l!nego ka1ekę, co to niby patrzy ai nic nie 
widzi. 

- A cóż to za no\ve kalectwo 
- A no, jak pani da od ciężkiego fra.-

snłflkn czeskiego, to dopiero zobaczy. 
Bezpieczna. 

- Moja oo'wa maisz.yna do latania nie 
przedstawia! absolutnie żadnego niebezpie
czeństwa. 

- Zką,di pan wie o tern? 
- Pctnieważ wcale nie lata. 

Cztery tanie gry c.l' t dziec~i. mło{rziży 
starszych osób. 

])Niebo z 5-ciu • ·): .. kam! 2) Lech z 
rycinami Piasta„ Bok si '\\ a Wielkiego i 
korony Kazimierza ,, '. .,Lech" podaje 
najwaliniejsze wypad1hi z dziejów Polski 
Qd 550 do 1905 r. · 3) Podróż po ziemiach 
polskich z mapką Polski i z 4-ma ładnemi 
obrazkami (góral tatrza1iski 1 dzwon źyg
muntowski, ()rz.el PiastiQ\vski i korcina kró 
łów polskich). „Podróż" zawiera najwa
ż.niejsze góry, rzeki miasta i dzielnice da
wne.i Polski. 4) Zwierzyniec, zaimui<1ca 
gra z 16-tu obrazkami ciekawych zwierząt. 
Wszystkie ryciny są wyraźnie i czystG 
odbite. - Przepis grania umiesz!CZC\ny na 
każdej grze u do1lu. Do gry używa się ko
stek którya11 można nabyć w każdym han
dlu zabawek. - Cena pojedyflczej gry 20 
fen., z przesytką franko 25 fen. J(ażdą 
grę należy przylepić klejem 1na deseczkę 
lub na mocną tekturę. Jeżeli stę używa 
klajstrn z mąki i wody, "tdy trzeba na 
drugą stronę tektury nalepić czystą kartę 
z drugiej „Lecha". Zapobiega się w ten 
sposób paczeniu, a gry tak naklej one wy
starczą na kilka lat lub nawet kilkanaście. 
Godną też polecenia: „Mapa Polski z 1580 
r.", ozd·obkma 39-ciu herbami \\ ·oiewództw 
i ziem p.0lskid1 , z:-wirr ::; jąca 11ajw3żniejsze 

góry, rzeki , mia ta i dziclnice da\\·ncj Pol
ski. Cana 15 ten., z przesyłką 20 fen. Kto 
nadeśle \\ liści I ma-rkę znaczkami poci.to
wemi (przekazem 1,05 m.) odbierze franko 
4 powyższe gry i mapkę Polski, raz l 
pięknych pocztówek. Jest to prakty...:w „ 
a oo główna nie<ir<>i{i podarek gwiazdko
wy. -Zamawiać pod adresem): 

J. Chociszewski - Goezno - Gnesen. 

abożeństwo polski& 
. ~chum. W kościele św. Antoniego 
me~~lę 17 grudnia Po Pol. <J godz. 4. ka
za1111e 1 potcan SPosobność do spowiedzi 
św. 

Langendreer. po viedź św. od sobo
ty 16 grudnia rano. - Kazania w niedziel 
o Yl 12 i O' 4. 

Bacznnść Hofstede ! 
Na ostatnim wiei..: u .,Zie.dn. zaw. po)." 

został obrany drugim mężem zaulania Jó
zef Choryr'1ski. Mieszka przy ,;Bergmann
str. 16. Drnh Jan J(unccwicz ma w swoim 
obwo<lZ:ic ni. Poststr. Józef ttoryf1ski; 
Ber~man11, Riemke, łicrner. Dorstenerstr. 
i inne. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie„. 

BACZNOSC DRUHOWIE! 
.Wybory do sądu procederowego w 

Sodrngen odbędą się w piątek 15 grudnia. 
Waszym kandydatem jest Jan Marek z So
dingen. 

Tow. św. Stanisława I(. w R.ecklingh.-Siid 
donosi sw~n czl011kom, iż przyszłe zwy
czajne zebra.nic odbędztie się \\7 nic<lziclę 
17 grudnia. o godz. 4 po pol. O liczny ir-
dz:ial członków uprasza się. Goście mile 
widziani. Zarząd. 

Uwaga: Posk<lzQnie zarządu g10tdzi11~ 
prędzej, to jest o goidz. 3 po. Pol. (l) 

Przewodniczący. 
-----

Tow. św. Antoniego w Recklingh.-Siid 
podaje sw:ym członkom <J.o \via<lomOŚCi, iż 
w niedzielę dnia 17 gru<l:nia i0· godz. 11~ 
przed południem odbędzie się nadzwy
czajne walne zebranie. Liczny udział }est 
PożącLa111y, gdyż przY\idzie bardzo waż1na 
sprawa po'd obrady. • (2) 

J. Maćkowiak, sekr. 

Koło śpiewu ,,Mickłewicz" w Gelsenkir-
chen III. 1 

donosi swym cz/onkom, iż posiedzenie 
miesięczne odbędzie się 17 grudnia1 o \vp6l 
do <lr\vunastej przed pot O liczny udzJa,f 
prosi Zarząd. 

Towarzystwo św. Stauisław:i w Heme. 
Niniejszcm daje się c.:zlcnkom do wia

domości. iż w niedzielę 17 grudnia -otlbę
dzie się zebranie o gcd:z. }~ 5 po pot. na sali 
p. Sternberga okolo' katolickiego kościolh, 
dawniej na sali p. Nuss.bauma. Uprasza 

.się członków ()I punktualne i liczme przy
by·cic, ponieważ mamy bairdzo ważne spra
wry do załatwienia. Goście mile widziani 
(1) Zarząd. 

Wiece ZJedn. zaw, polskiego. 
o-Obędą się w niedzielę dnia 17 grudnia: 

W Kamen O• godz. 10 po pol. w lokalu p. 
Oortz. 

W Ueckend<>ri po Poł. o godz. 4 w 1-0kałi. 
p. lionem, przy ul. Ueckendońerstr. 

W Caternberg przed południem <J godz. 
11.'l':I. 

W Schonebeck przv Borbeck po po'ł. o 
godz. 30 w lokalu p. Pothmann przyi ko
ściele katolickim. 

Na porzqdk11 dziennym: ND\\ e pr~t \\ o 
gótmiczc. ~prawy k11apszaft-0wc. SprLt
wozdanic z nadzwyczajnego zebrani a. 
Obór rrn~ża zaufania i inne 'W'ażne sprawy. 
Liczny 11dzial pożądany. 

„Zjednoczenie zawodowe polski'.!°'. 

Po" eca.m się da wy on;vwania. 

kanap i materaców 
po ,iakoa,jt.ań~zy1.;h cenach. Stare kanapy i mate ace 
odbina.m ra •O: a v icczorem już pust:irczam w d:>m. 

Jan Orłowski, siodlarz, 
elseukirclaeu, llismarck--tr. (17:; 

SLUSARZ POLAK-KATOLIK 
szuka. na tej dro<lze żony, panny 1 d 
22 lat, która p<Jsiada kapita.Jik, jak ja. Li
sty wraz z fotografią Pod adresem: f. K 
nr. 308 Postlag-ermd. Heme. 



„., -- ··=······· 
Tqlko własnej robotq. I 

Paletoty od 15 do 50 mr. • 

• ~brania od 14 do 55 mr. • 
X Zakiety od 4,50 do 21 mr. M 

Ubrania dla chłopców i paletoty ft 
• w nitdościgoienie wielkim wyborze od 2,!iO mr. do najwięrej • 

• 

1 

eleganckich. ,. ·• 

X Sciśle stałe, najtal\sze ceny. • 
Firma . 

:Gebrfider BEIN,: 
• 

Oberhausen, 
•'· Harkt5tr. nr.•& obok apteki narkt-A.1othek~. (31) • 

••••••ttl•tcaaacac•• 
Na gwiazdkę 

ro!r ca.m w1e~kł wybór 

za ba 'Q·rek 
wud deg•1 rodzaju po bajecznie tnuich cenach, 0-
1& : w( elki wy bllr piękayck i praktycznye'l , 

podarków gwiazdko•ych. 
Każdy umnie k111tuj,cy otri:yma pf~kny poliki 

k alendarz k11rck<>wy zupełnie lła.rao. 

Jóżef Danielak. (3U) 

·······-······ W. Karłowska 
Zakład Przemysł. 

w Poznaniu, 
ulica: Podgórna 12$ 

poleca wszelkit 

bieliznę kościelną, 

ornaty, kapy, bursyi 
. stoły itd. 

Specyo.lnoić; 

Chorągwie 

do kościołów i dla Towarzystw. 

Liczne uznania i listy pochwalne. 

Blfż3 •ycb informacyj udziela i o zlecnia fr<>
g· •wny .zn st~pca na Westfalio i Nairenię 

· Jan Kwiatkowski, interes ko.miś-9-WY 

w H e r n e, ul. Neustr. 16. 

~ ~ii.~Hii F!U~~tfH1H!~~~HiHti 

~ Zakład fotograficzny I 
~· d ~ ~~ w owy ~ 

?.i~ II, A11geDend.t tit 
,Jt w Casti'OJł. ~ 
~'' i ~ 
1.0C1 ul. Bahnl1of ,frasrn n r. 4.b. ~ 
~f po !et· a Hi (} do wykonywania foto- • 
~~ f. rdi.: poclług now oczesnych wy- ~ 
tł'" nrngań . Osobli wie p olecam s~ę ~ 
\:~: to ~ntr:r.yst\\·cm. d.o W):konywa~l!l ~ 
1~ zb10rowych 7.dJęc dalcJ, obrazkow ~ 
~ ślubnych, familijnych i t. d. pod ~ 
~\ gw:n~ncyą już znanego dobrego ~ 
ł,.~ wykon ania , pn:y cenach urniarko tl{ tJi wanycb. - Interes także w nie- ~ 
~ d.Zlielę otwarty. Usługa polska. ~ 

~~~t1H*~ w~~~~HlH~~łl~ 

-~li--Józef 1>aniela.k 1 

\\
1 nnae. ul. Kolejowa (Balmhofstr.) 80, 

poleca swój bog&to zaopatrzony 

gk fa l kapeluszy Mcowycb, maciejó
\vek parasoli, krawatek bielizny, 

chustei do nosa, szelek itd. 
Wielki wyMr I (3 3) Nsjtań~ze ean7 t 

!'LEW 

„„„ .•• „+••li 
• Sza.o Publiczności w Ham boru dono O 
• ezę nejuprzejmkj, iż H bm r>twotzyłem • 

• 
tamie przy ul. J<:mscberstr. 40 skład ko- • 
lonialny, cy~ar pap!erosów . NOBLESSE 

• MA.RIPOSA, SULI~A, O'l'OMAN, po- • 

• 
łfłczony z oddzia.łem bielizny mę11kiej i • 
towarów krótkich. 

• Przenlosłrm równi.'Ż moje • 

• ' biuro prawne • 
• z BruckhusendoHamborn • 
• i polecam się nadal do wykonywania • 

wszelkich pn1c p iśmiennych. • 
Mam nadlli.oję, i S~an. Publiczność mój 
interes ła sk poprzeć raczy, ponieważ • 
sprzedaję równie tanio, j'.l.k: w tl'lkie domy @ 

O towarowe. Z p1wnża.niem • 

• St. Litkowski, • 
• • .• • .• fjJ 

Księgarnia polska w Htibinghorst 
poleca w bardzo wielkim wyborze 

l(SIĄŻl(I DO NABOŻE~STW A 
I powieściowe, kalendarze i wszelkie artykuły 
piśmienne i pap:erowe. Ogromny wybór 

TOW ARÓW OALANTERY JNYCH 
harmonik do rozciągania od najtańszych do naj
droższych. .Jako specyalność polecam olbrzy
mi wybór odleżałych tylko volskich 

CYGAR I PAPIEROSÓW 
I wszelkłe20 rodzaju tytonL 
NA GWIAZDKĘ TOWARZYSTWOM POL-

SKIM 
Polecam na podarunki dla dzieci wszelkłege ro
dzafu małe książeczki do nabożeństwa, Qłe
meotarze, figurki, krzyże, różańce i 

OZDOBY NA CHOINKĘ (drzewka) 
bardzo piękne a tanie. Towarzystwom r=ama
wiającym towary wysyłam franko. 

Dostawiam oznaki I pam:ątki wszelld~o 
rodzaju. Polskim przemysłowcom i towarzy. 
stwom polecam wszelkie książki., jako to: ko
piały, główne książki, kasowe, kontowe, do za
psywania członków, do protokółu ltd. ltd. 

Staraniem mojem będzie, aby wszystkłclJ 
obsłużyć tak, aby się nie mógł nLkt żali~. 

Z poważaniem (lt3) 
Księgarnia polska 

Mare. Jarczyński, Habinghordt 
ulica Biilowstr. 7. 

-Jako praktyczny 

o are 
wiaz kow 

Kołdry: 
do spania 
na ł6żka 
na stoł 
pluszowe 
sukienne 
wyszywane 
satynowe 
waflowe 
pikowe 
tiulowe 
do kawy 
jaquard 
damastowe 

polecamy: 

w niedośeignionym wyborze . 

' ul. Bahnbofstr. 79 Herne, Bahnhofstr. 79. 
(310) 

a:.ti;:;;JCNJ:E~~u 

BREMENSKI SKlAD CYGAR ~· 
„we. Jozef Sab~towski, 

ul. ce~a.rska 4 7. Kaiserst ,·. 4 7. 

--·- Na . swiaz~ę 
patłełka oy~ar po 25 sdnk za I markę 25 fea. 

łłurtownie ! • * ~ O Cząstkowo ! 
Papierosy, tytonie, tabaki. (146) 

Sw6j do s •ego ! Swój do swego I 

Otwarcie interesu 15 grudnia f 095 r. -
~~>P:t;(Y;tF'\Q~@i[J";~~ll 

Schnhwarenhaus 
Geltr. Dirs~h. 

Beme ,.,_...,,.; lmty ae •• Jt.t:y, tnrewllii w. o u. .. _ 
1 
•.• a. 

ul. Dweretwa 162 Balmhefstr. IQ!. re)ety, \J•ty de ja.zdy p• be:z konknren
Nttjwi~uy i najtaiezy dom spme·Jaży 

dobrego obuwia c,jm taaielt a.aaea (tl- to) 
CełmMtaia na.dch4zą prznyłłri obuwi-a. I 

~~„„„„„„„„ ... „„„„„„ ... „„„„„„„„„„„„„ ... „„„„ ... „„„„„„„ .... __ .-.-:..-·•· ~·~~,~---__:: 

Za ...... •kin ' ..... «. „ „ .... dlłay A. • • • • • • , ••• ' ' • 68ca••· - „ •. irlHDI r aaOlllr&WI Wviław.ictW1J „ Wia '- PlllH'ttt•„ ... 8ocł!u.1: „ 
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r-na do łowarzstywa. I 
Powieść l(aw91'e1e de Moatepła. 

c21,śe dra1a. 
(96) 

( Ci~g aałszy ). 

1-- Nie, pani„. Zostańmy w parku. 
,~ panfa„. Czuję, że świeże powie-
1rJe nJgę mi robi. 

- Jeżeli dobrze ci tu, moja droga, 
przecłrad'zajrt1y si~ .dalej, ale jak tyłka ul'" 
czujesz zmęczenie, powiedz mi, :p!Jwróci
m~ dol domu. Wszak obiecujesz uprzedzić 
minie? 

_ Tak pani, ponie\va.ż jesteś tak dobrą 
iebY poowolić mi... 

- Czy to po raz pierws1.ly\, moje dzi~
cię, doświadczasz tego bolesnieg):>1 uczu
cHł? 

_ Tak, pa1ni, p.n raz pierwszy. 
- Nigdy inie pD\Yicdziano ci, że jesteś 

skłonną do choroby serca 
- Nic, pani, nigdy „„ 
- Czy nie miewasz czasem zaduszic,-

nia, bicia serca? 
Oabryela data znak gtową przeczący. 
Baranmva .mówiła dalej: 
-- Czy chcesz, atbym posłała Ptu miej

srnw1cgo I ekarza? 
- O! paini, nie czyi1 tego, proszę cie! 

- .iaw·ofa!a młoda dziewczyna. - Po co 
sprowadzać lekarza? nie chodzi wcale o 
żadną choro'bę1, 10cz jakieś cierpienie prze
mijające. Czuję się już zupełnie dobrze. 

-- Czy na prawdę? 
- PrzlySiGgam pani. 
Gabryela istounie powróciła do stanu 

11ormalneg10 i odzyskała zwy<:zajny wyrnz 
twarzy. 

Doza trucizny zadanej jej na· razie nie 
pwi"'tna sprowadzić innego symptomatu 
jak tylko' ten, którego di:JŚ\Yiadczy1to mlod~ 
dziewczę. 

W pól godziny póiniej barornow.a de 
Oarennes objawiła życzenie pow.rotu. 

Uda\110 się drogą do '.villi i cale ·p-Oipolu 
dinie przesz/{)! na mzmowic i czyta1niu bez 
7adnego' i1111ego wypadku. 

Wiecw1 cm Oabryela uczuła zno\vu 
palenie w sercu, lecz mniej gwla'ltowne niż 
pierwszie, i bar-0nmva_o rem inie wiedziala. 

, O dziesiątej, '" chwili kiedy Raul w 
Morfontaine ży1czyt :Jobrej nocy doktoiro1-
wi Gilbertiowi, Gabryela wchodziła do pa
wilonu i przed! pof.oż~niem się do łóżka ur 
klękła, p~osząc Boga, aby cZU\\1al nad tym 1 

którego kochalru i strzegił go' od wszelkiego 
niebezpiecze1łstwa. 

xxx. 
Następnego dnia goście K\\'adratowego 

Domu byli na nogach bardzo .\vcześnie, Gil 
bert Jednakże od wszystkich w.Stal najra
niej, . 

Czckal na Raula i filipa, przechadza
iąc się P·ó parku ze S\\ ymi cłrnrtam~. 

- Jesteśmy (na pa11skie roz}rnz1y, dor
ktorz-c - rz.-::kł pa11 de Chal!ins, ściskając 
go za rękę. 

- Dobrze pan0\vie spaliście? - zapy
bl gosp::darz do,nm, t~śmiechając się. 

- Go do mnie niezbvt dobrze„. - od ... 
rzekł filip. -

- Czy 11ic \\'yg:o<lne mialeś pan łóż
ko? 

-- Nie, bynajmniej! ale nie mogkrn z:a 
Pan{)\\.ać 1iad mojcm "zruszc.niem„. To, 
coś mnie pa11 wczoraj c!pO\\'iedział, bardzo 
mnie wzruszyb i nie da\\-alo· mi z:1sn<1ć. 
. - Pojmuję to; przypuszczam jednak. 
ze z11ęcze1nir \\ km'icu. Z\\ yciężylo zaiGcic 
DlYślami. 

- Nie bardz10, zapewniam pana. 
) - Czy to dziś n11n mc>·ny jechać do 
10ntanne? -- zapytał Raul. 

- Tak je-st... Poszlę zaraz po po;.. 
Wóz. 

- A to' 11a co? ·Terka piękna pogoda. 
Prześlicznie byłoby pójść piechotą przez 
Pola i lasy. 
J -· Takie i moje zdanie„. - cdrzckt 
G·}któr Gilbert. . 1 ·• 

- Dla czegóż wię.c wspomirrnkś p.111 
o POWozie? 

- Bałem się że dla Paryż.anów droga 
13· bylaby 2byt n{1żącą. . 

1. - My umiemy chodzić - zawofat ft~ 
Ip! Potem cLodał z zuchwa~·ością, mo:gącą 
unrcestwić pcdrjrzenia g·osro-0..11rza domu 

I 

'' 
1arusa 

Bochum, środa 12-fio gruł11ia 1905. 

jeżeli on glOi posądzał. - Czy nie będziesz I 
pain mial nic przeciwko temu, ażeby mói 
służący poszedł z inami. · 

- Nic, bynajmniej„. 
- Myślę, ż.e on nam może być użYte-

czny i na wszelki wypadek <llafem mu rdZl
kaz, aby był goitów„. 

Vendam~ wychodzit v;rłaśnie z willi i z 
kapeluszem w ręku zbliżył ·się do swego 
pana, który mu powiedział: 

- Juliainie, pójd'Ziesz za ~ami. 
- Dobrze, panie baronie. 
Wszyiscy trzej udali się w1 drogę. 
JuHairn postęPt::rv„.at za nimi \V IHZ!Y-

zwoitei odległości. 
Wyszii z parku przez drzwi wycho" 

dząc.e do gęstwiny i wkrótce znaleźli się 
na czyst:em polu. 

Pan- de Garennes zapytał: 
- Cziy to \V tej ·okolicy przechadzałeś 

się pan, panie dtoktdrze, kiedy paflskie psy 
o:dkryły trumnę hraibicgo de Va/dans? 

- Nie, ale za parę minut wejdziemy 
na drogę, którą wtedy szedłem. 

I wcho<lzą·c na wązką ścieżkę, wiiąq 
się wśród pola, wkrótce doszli do drJgi, 
prowadzącej do Baron. 

- Otóż jesteśmy na drc<lzc, o której 
wspo'miinałem - rzekł doktór. 

- Pokaż nam paJni miej\Sae. w którem 
odkrycie bylo zrobiQne - rzekt filip zu,
chwale. 

Zaprowa1dzę tam pajl1ów. 
Julian Ve1 J::me- nie mógł słiysz•eć tego, 

co mó\\'1ion1J, lecz poznając drngę, którą 
dwa razy przebywał, aby spełnić: święto
Juaidzką kraJdz;l!ż, odgadywał znaczenie 
słów zaaniemionych. 

- Pani 'barion •nie ma ry\Yala co' do bez 
czehJiCYści ---- myślał. - Stary jest bardzo 
sprytny, za.stanie jednak w pole wyprowa 
dzoniy, iak rekrut. Co dlo mnie prz:ygoto
wany jestem na wszystko, nic dam się zła 
pać, a:ni się zagapię. 

Nagle doktór zatrzymał się, w·skazał 
11~lq \na pole niedawno ohsiŁaJne. 

To' w tej stronie pola - rzekł mniej 
więcej dwadzieścia pięć kroków tam na [c
\\"iO psy moje zwietrzyły trumnę. 

Pan de' Garermes zapytał: 
- A czy daleko ztąd jeszcze dK) ober

ży Ma.gliore? 
- Około półtorej godziny drogi.„ 
---- Nędznicy ci, sprnwcy zbrodni -

móvYil da.Jej filip - z pewnością wiedzieli 
z, góry o wszystkk1m i przygotowali się.„ 
o'prócz tegQ zmać musieli dosk,onale calą tę 
1akolicyę„. ina-czej wśród nocy i padczas 
burzy 7abłąkaliby z pewnością. Dół mu
sial być wykopany przedtem„. i dostar
czył ziemi do' zapetnieinia pustej trumny.„ 
Czy takiem jest tw-0jc zdanie, Raula? 

- Słowo w słowo ta1kież same. 
--- A pa1łskie, panie dioktorze? 
- Myślę tak jak i pa11, że rzecz ta istc: 

tnie \\ ten· sposób musiafa SiG <Odbyć - Qtd
pi:vwicdział doktór Gilbert, rzucając ukrad
kiem spojrzetnie na, Vcndama, który się zbJi. 
żyl i shiiehał z wyrazem c::iJkicm obojęt
nym. 

Ucla110 się w dalszą d~ogę. 
Przypuszczasz wiec paq, doktmze, 

że użyto tej drogi? - zapyta! pa1n de Oa
rennes. 

- Nic tylk·o przypuszczam, ale jestem 
pewny.„ Drnga ta przecho~dzi wlaśnie z 
tylu -Oberży w<lmvy Magloir . .;, i przez 
drzwi wychcdzą·ce ua tę drogę zbrodniairze 
weszli na pndwórzc oberży. 

W pól gQdziny znaleźli się przy 
wzmianko:w.anych drZ\Yiach. 

J a·k z,wykle nic byly cinc zamknięte 8.lli 

fna klucz, ani też na klamkę. 

Doktór drzwi popchnął , przepuścił na
przód trzech swokh towarzyszy i zam.,. 
knąl za niemi. 

Najmniejszego nawet śladu waha
nia1 ani obawy! - myślał, spoglą<lając na 
pana i !()kaja. Rzeczywiście zdaje mi się, 
;i;cm się pomylil ! 

W<l1:;-,\·a Magl1Jire, stojąca w oknie, wi
działa przechadzających się i wchodzą
cych na jej p1odwórze. 

Zbhiżyfa się do nich 7, żywością. 
_ Dzieli do'bry pan.om, - rzekła do 

nh.:h. z twarzą rozra,dowaną i uśmiechem 
na ustach. 

Później spojrzawszy na przybyłych. 
dodała zwraicając się oo Raula: 

- Ależ 1Xlaje mi się, że się nie mylę, 
kochany panie„ Poztriaj.ę paina„. Pan je<" 
steś tym młodym człowiekiem, który \IlQ
cowal tu u mnie z furgonem przedsiębior
stwa pdgrzebowego, powożonyrm przez 
woźnicę Saturnina„. 

Raul chciał oopowiedzieć„. 
Doktór Gilbert nie dał mu czasu: 
- Reczywiście, pani Magloire I- za..

brał głos - ten pa,n jest wicehrabią de 
Challins, \\" którego interesie byłaś p31ni 
wzywaną do sędziego śledczego„. a oto 
pan baroo de Garennes, jego' kuzyn, adi\V·O
kat zinany, który się pndiął jego obrony ... 

- Nie 21nam tego Patna - oorzc~ła 
\\"<Iowa - ani teg-0 pana także - dodała 
wskazując na Ven<lama.„. nigdy ich nic wi
działam„. Czem panom mogę służyć? 

- Moja pani - - o'de.zwal się filip -
pan d·októr Gilbert otrzyma ·od pani wyja
śnie,niai w przcdnli'ncie pewm1ego indy;wi
duum, które 2.111a}dowato się \\" pani oberży 
na 1kilka go<lzin przed spełnieniem zbrodni, 
i które prawdopodobnie było jej sprawcą. 
Zechciej pani po'wtórzyć -i.vszystko, c.oś po!
wfodzfała dokt.Jr·owi Gilbertowi o tym 
cztowielku. 

- Wejdźcie panowie do oiberży, prn
szę. „ powtórzę panom z u1ajwiększą chęcią 
wszystkq, co wiem„. 

Doktór wraz z filipem i Raulem prze-. 
szli poldwórzc i weszli do sali„. 

Vendame p-0.wstal w, tyle„. 
- Pnoszę ... proszę„. panie.„ rzekła 

wdowa Magloire, przypatrując mu· się z tt
wagą„. 

-- Przepraszam pani~l -- rzekł Julian„. 
I przeszedł. 
- W ka7,dym razie to żaden z tych 

dw6ch --- mówiła do siebie oberżystka 1 
wchodząc na ostatku. - Czem panom mo
gę służyć? - zapytała. 

. - Czy masz pani rum, moja kochan:ł 
pani. 

-- Mann, paJnie do'ldiorze, i dlobry. 
- A więc daj nam paini rumu, szklan-

ki, świeżej wody, cukru i cytryn„. ZriOhi
my sobie grog po amerykańsku„. 

Gilbert d·odat obracając się do Vcnda-
ma: 

Każ sobie podać, co ci się po<l8·ba 
mrłj przyjacielu. 

DziękuiG panu dokt-orowi - o'drzckł 
ko1ncrdyner spokojnym gtoscm -- popro
S7ę o butelkę piwa. 

- Pani Magloire, z początku !}a.crząc 
na J n liana, stu chała g.o, teraz mówiącego. 

Uczyniła d·oktorowi Gilbert()\vi znak 
głową, dający się ttómaczyć stmrnmi: 

To nic 011..„ 

fakkclwiek niewid·ocz;nyim byt tC111 

znak, nie uszedł on jednak uwagi fiilp:i., 
bQ"dącego bezustanku na1 straży. 

Wybornie! - mówit do siebie. ~ 
Nic myJilcrn siG. Nasza wizyta tu jest po
prJstu pr<lbą ! Po<lc_irzcwają mnie stanO\\"
czo, 713.rÓ\\ no jak i Vcndarna. Ten stary 
1naprawiacz krzywtdi ten st;dzia śle'dczy a
mator, zosta.nic się ;r, długim no'Sem. 

\Vdocwa Mag!oire przyniosfa ż~1drn1c 
trunki. 

-·A teraz, panowi~ - rzekła siadajq:.; 
-- jestem na rozkazy panów. 

Nie mamy potrzeby powraicać do tcg<>, 
C'{) już znają czytelnicy. 

Oberżystka mngla jedynie powtóriy6 
słof\\'o w słowo to, óo już mówiła p:oprze
dnio dokt·orowi. 

Filip slllchal i notował. 
P{) ukoi1czc11iu t0pJwiadaHia rzekl: 

/\ więc teg{l czlm\ icka pnni nic z.11a
laś wcale? 

- Tak panie, nigdy go przedte•n nic 
widzialam. 

- J wt·o.sy mial mde? 
- - Tak panie, czerwone jak march~w. 
-- Czy nie mylisz pani. że to m<JglO 

być tylko przebranie? 
Instynktow1nie wdowa Magloire ()br6-

cib się i spojrzała na Vcn<lame, który by
najmniti pod jej \VZmkicm oczu nie spnś
cit. 

- Ryć może, - o<l:rzekła - ale nie 
sąd?ę; wyglądało to bardrn naturalnk'. 

(Ciąg; dalszy nastąpi). 

RoklJ .. 

Postbestellungs.Formular. 
Ich bestelle hiermitt bei dem Kaiserli

chen Postamt ein exemplar der Zeitung 

,,Wiarus ~Iski" aus Bochum (Zeitung -

preisliste 128) fiir das 1. Quartail 19 lCl 

uJ11d zahle an Abonnement und Beste.łl

geJd 1,92 Mk 

Ob:ge 1,92 Mk. erhaJten zu ·habefl, be
schei,1111gt. 

. . . . d. . . . . . . 190„. 

Kalserllches Postamt • • . • 

l... &~~ -
PostbestelJurigs-Porrr ul ar. 
Ich bestelle hiermitt bei dem l(aiscrli

chen Postamt ein Exemplar der Zeitun~ 

,,Wiarus Polski" aus Bo'Chum (Ze.itungs

prcisliste 128) filr das I. Quartail 1906 

11100 zahle an Abonnement und B~stell

geld 1,92 Mk 

Obige 1,92 Mk. erhalten zu haiben, bc

schein1gt. 

• . . d. . . . . . 190.„ 

l(aiserlłches Postamt • . . • 

Postbestellungs-Formular 
Ich bcstelle hiermit bei dem I(aiserh

chen Postamt ein Exemplar der Zeitung 
„Gazeta Toruńska" aus Thor:n fiir das I. 
Quartal 1906, und z.ahle an AbOTiincme.n l 
nnd BestellgeJ.d 1,92 Mk. 

·= -n 
~-~ 
~~ ~ 
'=- Obigc 1,92 Mk. erhalten zu haben. bc-

scheinJgt. 

. . . . . .d. . . . . .. 190.„ 

. Kaiserlłches Postamt 

Postbestellung „ Formułar. 
Ich bestelle hicrmit bei dem Kaiserli

chen Postamt ein Exemplar der Zeitung 
. Przyjaciel" aus Thom fiir das 1. Quartal 
1906 und zahle an Abonnernent urid Be
stellgekl 0,99 Mk. 

• 

Obige Q,99 Mk. erhalten zu haben, bc
schei1rłgt. 

. . . . .d. . . . . . . 190-

l(alserlichft Postamt 
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_...GWIAZDKĘ 
~„dt;cam mater.re wełniane i jedł"abne na ·kabaty. Haterye DA spóduiki we 

wielkim wyborze i ~nirh cena.eh. 

firanach, obruea~h, 
i wszystkich innych towarach " Jakres mego interestt wchodząaych. (271) 

firma Lonz 

„Najtańsze l najrzetelniejsze źródło 
·zakupna" ! 

Wstystkie moje zegarki są starannie obci~· 
pięte i na minutę uregulowane. Za każdy ze
ttarek daie 2 letnią piśmienną ll:Warancyę, (!· 
bawv nie ma żadnej, bo coby sie podobać na 
młalo. przyjmuje z powrotem i zwracam pie
nil:1die. Trzeba się koniecznię przekonać, a 
kto nie kupi, toć trudno, ten sam sobie szkodzi. 
Zamóweinia i podziękowania codziennie nad· 
t~odzą. 

Olbrzymi wybor ! 
Czysto srebrne najpft;kniedszo ze"arki J 

· .Matka Boską, z 2 zloconemi ~r~ell:ami i i naJ· 
lępszerni werkami na 10 kamieniach po 12, 14, 
15', 18 i 20 marek. • 

Najwspanialszy z Matką Boską zegarek, 
łllneooe litery i najozdobniejszymi zloconyml 
ł:m:1estami, cież'ki w srebrze i z najlepszym na 
IO kamieni prima werkiem tylko 26_ mr ·. ~egar 
ka' teio z pewnością nikt jeszcze me w1dz1al. 

Zeiarok posrebuany kluczykowy 5,90 ~r. 
Zeiarek niklowY cyl. kluczykowy 5.40 l I 

mr. 
6 

,, . 
Ze~arek pośrebrzany najlepszy aa · a.am1e-

11iaek kluczykowy 7,75 mr. . 
Zegarek czysto srebrny cyl. na 6 k:am1e-

niadi klucz. lub remon. z 2 zloconernl l!lrzega.mi 
witna werk 10 mr., - Ten sam na 10 k:arna~-
1t1Hk po 12 mr. . 

Lafłcuszki po 25, 30, 50, 85 fen., lepsze łłl· 
ltlaw• po 1, 1,25, l,5Q, 1,75 mr •• 
Ce.na.lki bogate na 500 Il•straeye 
~a ze~arld. lańcuszki, biżut-wrye, także skrzyp
~e. flety, klarnety-,. ha_r!lloniki, ~raz .no~c, ~r:i:y~ 
twY portmonetki 1 rozne ol-:ohc~nośc1ow ... ftO 
darki wYSYlam każdemu darmo 1 franko. 

M. Danecki. Miejska G0rlrn, 
( Gorchen, Bez. _P_o_se_n_). __ -::-:-: 

-·-B_il-_c:L_n_G_ś_ć. Rod:cy w Bnuhu I 
i okolicy! I 

, • Sr.un. Reda.kom poleca.an m~j ~ 
. be~a.to zaopt~trzony P.kła 1 l ebuw1a „. 
' tylko najlcpsz~j jako~ci ora;.i; 

· praeownię obuwia 
_ ~ pedhtt 1iii1ny. • 
;i v\Ts:?.elkie reperacye .zacho<l7:~ 
~ ce w v.akrc!::i szewst'va wykonUJft 
~ ~~ybko i tanio .. ~wu.ca.~ .u'va~lt 
~ ~za.n. puhlic.znOSCl JU\ lllO.J .J~GJllY 

i
~ płllski skład i wusztat w mie . . 1~c. u 

dla. tcwt» prosztt ~Ol'll:CO e pflpar-
cie 

0 
Z !:ta.cual.i.ie.All (164) 

~ Jan Bręb r icz, 
Sł łlrttełt 11 !. Maryai1!'!ht\ 1fr. 11 · ~ 

l"P. ' Pn 
1~· raw~•~~~ 

u o., 

~~ .. ~. ··~~v.$' $i~-t?„•*·~· 

~ Gotot e ubrania. ! 
'.~ . 
*~-tr~>g$~.,.~ "'·· 

D A N IE LE W I CZ, 
O b e r h ·n~~ e st R;nk11. 

Skład kape 11 Zf 

Bruckhausener Huthaus 
· 2wtmy <J:utl1aui pole4a : 

. _ kąpelusze, czapki, parasole, laski, 
., bieliznę mezką ~ 

I. errmanr Ob~rha e 

na składzie znanej najlepszej jakoś~i. 
~-=-w:~···. „~~..,ł(":.~~~ :t~'I!"~,...,,.,-------------;; 

' I Ceny sa zawsze jaknajtailsze. 
.._:ra;.~~-=o.. www~ 

DerrlD ~nu~' · ~-•~ poleeić można jako ~ra-

I. 

ktyezne podarki gwiazdkowe. 

RR' 
Fryderyka-Karola 28. 

NNS, Oberhausen 
Friedrich-Karlstr. 28, 



'-a Baczność 
.11llr Rodacy! 
e dyny polski skład mebli oraz całkewityci 

.,.,raw w 1ruae. 
ul. Baha.11.ofstr. I•4, na.przeciw lokalu Schiter&. 

Polecam mój bogato zaepavzony skłao me\>li, ma
wn do gotowa.nia, WS:ielkich 1przęt6w łillQ..lUwta.DJCh 
fjehenn.ych 01.&lli w6:iik.ów dla da:ie•i we wielkim 
wy"born. 

Zai got6wk'! Na e4płatę! vrzy odpowiedniej wplaei•. 

Kanapy i materace wykonywam 
we właenym warsztacie. - Stare ma

'11/' tcrace przerabiam spieunie po Mnac.h 
a.iskich. - S.Hn. „ 
RCll.iakóVJ pro~zę · 
i. na.dal o ła.-
1kawe poparcie 
mego pr~dsi~
bior~twa. Ni•· 

chaj hasłem k.aż·fi1g• bę l~ie: Swój do HffliO· 

Z wysokim 111zacunkiem. 

Ja:\ Baralinki. 

·~····-~·-·--·-· Daeznoie t 
Rodacy w Herne i okolicy 

Poleum sza.nownym Rodakom m~ 

skład żelaza, 
maszyn 

do ~ot.owa.nia, 11s7ei:i. prania i wyżdiymania, 
ora.z 

wszelkich sprzętów kuchen-
nych 

po eena•h jak najtaD.uy•ll. 
Zakupione rz~t'·ZJ odste.wiam franko do domn. 

Za gotówkę. Na otlpłate. 

Piecyki do ogrzewania. 
S t a n i s ł a w · J a n k o w i a k, 

••• 
Iłiarldsi1•. 28. 

BacznośC! 
~ Debr~e ł tanio -... 

skiidilfi skór 
pod firm~ 

EL Schlieper 
w Oberhausen. 

Najwł,ln•w.y wybó1• połl.e.zew i lYfen;„ 
chó1v, oraz ftHelkicll art1lndów 

1iiewmk~ck. 

o 

wfa~ddtl M. Gerber, 
Kamen, narożnik ul. y,·~&tstr. i Schul&tr. 

Najstarszy i najwię ~ szy w Kamen interes specyal. 

iley. garderoba dla panów i ebłopeó w. 
Pracowaia ubrań podlu1 MliarY 

przy gwarancył za dobre leżenie. •=M 
Wszelka garderoba do roboty. 
Specyalay odd"ia.ł 

OBUWIA 
dla pań. pan6w, i dzieei tylko dobrej l trwo!ej I 

jakości, po eenaeh bardzo taniclt. 6 
„ - ~ ~~;;ztSW§łJ!dtJW,Q;wwpQft&m 

•&:m ·~~ł.'&2ii6M'~~~ 

Olbrzymi zarobek 
!'!iącnl\ w~wewcy i pedróżui~cy (tak~e 
kobiety) praez roaprHdaź mej w!a~diie 

dobr.ae zaprowad•oaej Karpckł•J 
herbaty. PrHpekty polekie i Diemi clie 
dara•• i . a.ab. (Hl) 

:8)i2s~ych "'·iadem.6Aci ud.3i•li 

Bukowiecki, P•&e•, • W. 

Najle-p~ze i ujtaW.e 3r6dłt zakupna ! 

Otto 

Fan umeier. 
l1c,u11, 12 R1c~str. 12. 
Detm obuwia pierwszego rŻ~du. 

'felcf~rm •r. 1~-45. 

Nadzw. tania podaż. 
Dla dam: 

Fłleowe pantofle pode~zwa. fil
cowa hO i 60 fen. 
pode1.1.C\Y filcowa i ~kórzana 90 fen. 
po<leszew fi!c i !kóuan-. z ob1.14y-
1iem i ko.iuch. ob~ad~ 1,641, 1,30 m. 

Filcowe trzewiki do s~nu:rowania, 
(1b~zy~ sk6ri\, ~ korkiem ;l~UO rn. 

p ]UHOWe pantofle z koJ.'k. :l,50 m. 
Skórzm1e pantofte, e.anme i &Y.er· 

wone, wyścit łane 2i40 ro. 
Trzewlkl ze 1pr~ąr~knmi, sMrn do 

czernienia 2,HiJ m. 
Trzewiki do s.1nurowuia i z gu~i
łami ~e akóry chev:reaux i boxcalf, 
eleg. kl'ój ~,co, 'I )50, fS, 7r, rn. 

Dla panów: 
Pa1Jtofte ftleoTI·e, pode~:11iw filcowa, 

bndzo eiepłe 90 ·hm. 
Pant.:fte ftleowe, podesv,~w :fileowa 

i ze !kóry 1,crn m. 
Paniofle skónaao z c~amem i 

ezenvonem wyiciełDAic11r1 'l,75 m. 
Pantofle plmnmwe '1,W m . 
Trzewiki z gumami, skóra do c~er-

nienitt O,łSO i 5,25 m. 
T1·ze,'Yild clo !!znnrowania, skóra do 

czermenrn 0,!'JO, 5,50 m. 
Trz~wild do !"nurownnitt, b oxcalf 

i chcneaux H\50, u,~P, 8,25 m. 

Kupna okolicznośeiowe: 
Partya. damsklelt trzewików 

·skórzanych do !•nurowanin. i z gtt· 
2ib.ami wyał. ko:iue••m 0,50 m. 

Wysokie 1.rzewłllł do 1·oboty z 
podkówka·•1i, uobra jakość ł,75 m. 

T1•zewłki do sznurowania i z pętli
cami z po<lk., dobl'A ,jakość 3,75 m. 

Trzewiki d~ robtty, długie buty 
(buty do konnej judy) kamaue, 
kalt11e 

we wielkim wyborze i tylko ruaj1'~pszej 
jakości. 

Oeey yprzedaży 
kolorowTch butów, trzewi~. ów, trvi
wików "ze sprzĄczkami. irnntotli, 

triewików dla dzieci 
brunatnych, ez t"rwony~h, CY.am. i białych, 

Otto ··r, 
o~ chumJ H chstr. 12. 

Tel~fonu nr. l 245. 

Zwruam uwai:ę n~ wielki '"ybór 

lepszycJi trzew;kó'"" 
i b ·ÓW 

. z nnjlepnych fabryk ir'.i ~--
krbj naj?epeJSy, pierwszorzędna jakośc. 

Ceny anie. 
NB. 

Reparacye prędko 
d br c. 

• I 

Wpłata rz•cz 
poboczna. 

J. Sił erf penni\ 
Stary vynek ł • Gelunklre ••· Alt. ar t „ . 

polccn: 

N 
kredyt 
kred t 

konfekcya 
dam oka 

Ma kredvt 
r-ła kredyt 
Ma kredvt 

meble lrnit1 10 rnd:t.aj11. 

gotowe 
łó~ka. 

ogniekn. 
wó:tiki dla łl:.ti~ci. 

przy uizkiej wpłacie, i~:wl sn~m oznaezenin 
odpłaty, tygodn :owr, 14-dni•J We, lub rnie· 

sif; zne. c2ao) 

'.r1Iko w natlzwyezaj11„ m 

ktedytowym domu towarów i mebli 

J. Sil· e pt n ·u N 
Stary rynek W, Gelsenkil'chen. Alt. Murkt 18. 

obok obcrzy Schiirmnnnn „Im Cappcnberger11
• 

We wszystt ie 3 niedziele przed g ;viazokr, 
będzie ~kla1l mbj do 7 wieczorem 

naprzeciw uow('g 1 dworca annjduje 11h;, jale do'f\d, tuk i lllU1al 

z a ład fotograf iczDy 
GIER1'1ANI • 

12 fotoiirafii v·izytowyeh osoby d:>rosłej 1,90 mr. 

12 foto2rafij g1·. binetowych dorosłej osoby 4.90 mr. 
10 kart poczt(?WYeh z fotogratfa 1,50 mr. 
pod 1wa1&DC'\ ,.,.,1101·n110 wykonania t1 czam wiele ]:t.yBięry 

na]lepu&m Ili\ ima! ~twem. 

W niedzielę otwarte cały dzień. 

I( 
u 

H 
Gelsen irc en 1111 

którego ~kłnd ... obm'Ti:\. je t n jwi~bzym i 
na~ tarsz •m w miejscu . l ajwit:kilzy wybór ~ 
:vszclkiego rodzaju obuwin. od najzwyklej 

uego do nsjlep&Zego. 

N ~l psze ebuwie <Io i·ebilty. 
~ajwi~~ w alej~,!,„ rsztai:repe1•a. 
SJrnra usługa! Najtańsze eeay! 



NajłanHa sprzedaż ----

ze;: ark ÓW 
.....,.... towarów złotych. ~ 

Wielka part1a 

b u d z I k ó w 175 poeit. 

przeszło 20 gatunków od mr. 

Srebrne męzkie i damskie zegar kigr;o pltcz. 
cd mr. 

Tanie zegarki do kopalni 325 pocz. 

od .nr. 

B a u m e r i spółka, 
Herne, ni. Bahnhof~tr. „4:. 

a;) = Q$ =!!.Iii IS1 „ 
~ e 
~~ 
~ ~ 
rn ! 
~~ 
~o~ 

11-1 ~ 
~~ . =s: ~ 

Jako podarek gwiazdkowy 
nadają się moje cn:arr i papierosy 
w opakowanht gwiazdkowem po l O, 25, 
50 i 11 li sztuk. Wielki wybór! 
Najlepsze gatunki! (3P3) - rranie ceny ! 

F1•łtz Noltlng. 
He1·ne, B1·nch, 

ul. Dworcowa nr. til. . stara poczta. 
Ba.1rnl.wl;:; t·. Alte Post. 

IENW•WN-4 -444· om A.44$ 

Skład kolonialny 

~tłt~~tłUlttłHlHlHft~IH~~~ 

Buty długie i do jazdy J 
w każdem wykonani u i po 

każdej cenie 

Kamasze ze skórv i 
n1aterył od ~,7n mr. \Vszcl-

kiego rodzaju ~lrnle'11 kł. 

~ Najlepszl? skóra na podeszwy. ;t' 
pod gwara1 1cyą wypro.win.IWl skórą dębową, 
całe sk61·y i wykrawana skóra. 

Wszelkie art:· kuł .Y dla szewców. 
Maszyny szewskie do szycia i " ahi. 

Ewald Borchard, ~ 
Wattenscheid, Oststr. 3. 

~UtHtH~t~Hl~~~tttlt~~HftlHlf 
Młody czł-0wiek 

poszukuje skrnmnie wrneblo'wan1ego poko.iu 
wraz ze stol<J.waniem w Ruhmrt-La,ar łub 
Stockum. Zgbo1szenia przyjmuje RedJakcya 
~~rnsa P:olskiego" pod lit. J. I(. L. (288) 

BACZNOŚĆ ALTENESSEN I Ol(OLICA! 
Polecam się Szanownym Rodaczkom 

jako 
POLSKA KRAWCOWA. 

w d:.i bry111 biegu w pobliżu kopaihni i szko·
ły z calem mządzeniem zaraz; lub później 
na sprzedaż lub do wydzierżawienia z po
wodu cho'roby, (321) 

Wptata podług ugQdy. Dobra' spos-0- _,.Wykonywam wszelkie kostyumy 
bność dla Polaka. inne prace w zakres krawiecczyzny wcho-

Zglosz.enia pod lit. 321 dlo e:kspedycyi dzące, podług życzenia. (295) 
.,Wiarusa P0Js1kiego" w Bochum. J. BECELEWSl(A, 
~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~- -~~~~~~-

10 fun ów Świżrj woło
wiuy lub cielęcioy 5. ~ 0 

mr. P iecz. 6 mr. d 1 6 50 
mr. fra1•ko za zal. (31 t) 
F. Gunia, L ipowitz O- P. 

Herne, ' Heckllngh-SOd, 

.;~ ~p:i. tł~ t~. · ., . 
• ' · t~,· ~·!#· 't„ r 

Służą o a 
połka 

28. Bochumerstr. 129. 

Cukier mia łki. font 19 fan 

" 
w 'k ostka.('h f ,fut ::? 1 f~n . 

N:Jj lepsza uiąka, fun t 12 f "'11 

" 
cesar s \rn fo ri t 14 ft:W. 

Najlepszy 1łtt~z r z do jed.z{;nia. font 42 ftn 

o:ej rze}1iowy . litr 44 fon. 

SHwki f:mt 17 fen. 

~ajlcvsze ~1nltie . . tuzin 53 (' 

! Cil . 

5 9) Wsz.lsthie inne towary ta~ że bardzo tanfo. 

, nm1e dodatki nadeszły. Marki rabato ·'e 

W tt nscheid 
• skład skór, • D 

poleca. w najwi~kszym wyborze: pod es z wy, D ·a wierzchy, eałe s"óry i pokrajane, tylko do D a brej jakośti i o znanych tani1~h cenach. D a Hurtownie, ('62) Cząs~.kowo. D 
aDuaaaaguaaaaaa . 

p 1 rzelrn' do w.-zelki ej 
r bnt y domow0j , poaie
nietn11Ż teraź 1ie,isza łu
żąca w~ chodzi a m1>Ż. 

Z6łoazenia. przyjmuje 

T. Jan~owial, , 
sk ad k olonialn y 

Wannc, Augus astr. 14. 
alb o Ifofo tr. 27. (o09) 

gdzie teraz prze· ywa p. 
(Albert) \~oJch•f'h 
~lfrZ.t-fllhl niak k t l:lry 
ffiic~zk3ł • ewil'n ~zas w 
B 1t1ropie ul. E sse entr 
33 niech .i m1 d <1D iesie. 

Fa.1yp:\} wynagr• dzę. 
.Jun !119 \ł'oboda 
mfatr:ii krawieck:, 

Bottr p ('.Ą e tf.: ( 317) 

Mas •.yny do sz, cia 
uŻy\vane od 25 m. pocz 
Nowe < d 48 rur pncz· 
Naj ł e 1,sie fa brykat,, pnp 
gwarancyl\, 

Do1tmu nder 
Natin.al!!lch c nu~J•. 

11 l. W eiS5en bu ·gentr 10 
w pobli~11 u . Kat~e r>1tra 

(3 18) 

Mam od 1 stycznia tani ) 

k ł d do ydzie 
S ta nawie1ua 
s1ósowny dla goJar~a. lub 
szewca w odp wiedniem 
}J• łożi niu - Zgłoszenia 
f>rzyjmuje 
J 8zwa+jl.ow"'lt.i 

w HambJrn, 
Bechrdtr. 2~2. (315) 

• 

ilzanownwm Rodakom polecam mój bogato aaopatrzoay 

skład tówarów kolonialnych 
tłoszc1.u, cru najwiokezy •yb6r eyaar :1 papierosów polskich, 
tytonł, tabaki do palenia, zażywania i nacaa. 

Ubrania do kopalni, koszule, gacie, k' 1ldry, materye na 
fartuchy, pończochy, wełnę w różnych kolorach i t. d. 

Na zimo, aby sio dzieci n'e zai.iębiły, trzeba kupi~ dla. nich eieple tr~t>wi„i, 
a. te we wielkim wyborze msm na skład.zie i po niz1ich ceoach sprzedaję. 

N..- gwlazdk~ 
jako :podarki polecam ~od dn biazgów do najlepezyoh rzeczy, j . k to : faj&. i, 
wielkie i małe lańeunki dla pań i panów, noi~. noiyki, dla. 
dzieci lalki, ~abawki _,n:eróżoe, piłki do 1rani:a, inne rzeczy tanie 
gustowne i we wielkim wyborze, ' 

8IF"' Na Adwent ·=-a 
polecam czysty świoży Glej !!liemienn1. 

Usługa skora i rzetelna I Usługa skora i rzetelna ! 

(166) Jan Konarkowskl, ul. 1~~:1~!:.?t1~':n. 

li 

Darmo 

1' • • ..,~:„~<.. . .. ~ . 

otrzyma każdy przy za.kupnie od 10 mr. począwszy 

parę damskich 
trzewików domowych 

I Callniann ' a 
lłl 

do01n tttbn·wiao 
(Callmanu's Sehuhwarenhaus) w H er n e 

ul. !lahnhofstrasse p::> cet ach 

nadzwyczaj tanich 
ale ścjśle stttłych zna jdr, ie ta.m każdy w zelkiego r odzaju dobre 

obuwie w olbrz) m m W,> borze. (312) 

I Prz; zakupnie od r mr. począw szy piękny podarek. 
~-----~~~~~ ----,_, __________ ._. ....... ,.,__... __ ...,.=-____ __,_, 

Młodego czeladnika piekarskiego SL U Z Ą CA 
na stale zatrudnienie poszukuje od zaraz jest od zaraz pot rzebna. 
lub w krótkim czasie Maryanna Jankowiak, 

RUDOLF l(LETTE, (289) Herne, Neustr. nr. 71. 
piekarz polski, I Za inseraty i reklamy Redakcy.a wo· 

Duisburg-Laar, Kirchstr. nr. 3. (279) bee publiczności nie ()dpowiaida. 
~~~~~....;._~~~~~~~~~~~~~--= 

'.·~ 

Fabrvka parasoli w Uerm? 

151· Babn- I 1$. . 

hof l!l t 1· 2.t:. ti'1 · 
naprzeci vr Reichsb all en 

:firmy 

. ul~ e 
Telefo n u n r . 903. 

kupuje Ri~ 

UJ. Sti.bn
hof~tr. ~I. 

<t>bo k ~o"cińc!\ 
V oi;:t;"'. 

parasole najlep1ej i najtaniej w naj~iększym wyborze. 
~====::==:==-=-~ WłnsnJ fabr~ kat. 

N aji ększ y wybór kapeluszy 
11111:- tylk 1 najl epsze k raj owe i zagraniczne fabrykaty. ·~ 

ezapki, krawaty, bielizn a i t, d. po najtań::;zych cenuch. 

w~zt1'l k~ e 1•ep·erH.~.)e 
i powlekanie parasoli na życzenje natycb niast wo własnym 

warsztacie. 

- Polska m1łua-a! 

li - -
111111111111111111 

.„ . ... ~ -- .4 - . ~ 

nic 
ro 

st 
<>t 
i} 
.ca 



pismo ludowe dfo Polakó 

,~cdtl wdziamtie 1 9r'Yfi:kies bt oo!wł~t1cznycn 
p'rto:9Phh kwarta.in! łt:t poczci~ ! I!! hstO"'A-'YC11 wyno!4 
ł '·"-t. fiQ hm .• 1 z odncutnlem do domt1 l mr. 92 fen. 
Wł~na Pobki" zapisany łcst w cennik::i pocztowym 

„. ;:;n:d zn:kltm „t. polni~h" nr. 128. 

czwartek lt· 

@a nczyźni6, poś t~ ne 

• ~~~ m WWWQ::ZO xs.-.-.1 

wmc1e oraz ... 
ła · 

iiowym, p •1 tyczn ·m 1 zarobkowy• 

I 

Za ln5eraty pl cl c u m1els~ nądka .drob~el( o d k 
o~loszenia zamie zez.one prz.ed i ratami 40 fen, 'k 
czesto nglasza, otrzy na rabat. - J..isty do „ Wianaa 
Polskie~o ·· na I ety f rankorwać i Dodiać w nich dok.Id· 

ny IW 1 pl ~{;'J. ~ko-pia6w lt n.le zwraca. 

R'3dakcya, Dmk.ann& i Księgarnia ~na.jdujo si~ "'i Bochum, pr1.1y ur cy Mshheoorstrru;se 17. - Adres : ,, Wir.ru.s Pol.ski", Bo um. - 'r c 1 o fon u nr. 14 ł 4 

~ ~-:~>.YJ.."F:~~Htl~ :.~- ~~- --- ----·"'· ___ ---~--- .. 

-~ tak~ ks. peset Jaiżdżew1ski :c~s:a <l: iś I pewna rodaczka pozwom a swe ctziecko 
dl\oń hr. Buelowai i nic rozumie, że jest to I zapisać juk"10 ,,<lajcz". 

#..1dzice polscy Z Uczcie dzieci awe 
, •' it, czytać I pisać po polsku ł Nie Jest 

i'riE.l.iJem, kto potomstwa swemu zolem~ 

,~~'" 614 pozwoli. 
!!'-:'.. .-~ 

Wi1tdom-0ści w uznaniu Wilhelma II dla ks. 
Arcybiskupa Stablewskiego zaprzeczają o· 

hecnie. 
W ,;Dz. l(uj." czytamy: Wiadomość. 

~:r~.rtórzDln3i prr.ez. ruas z-a „Lechem", jako
by Najprzew. ks. Arcybiskup otrzymał od 
cesarza, niemieckiego W\lasno'ręczny list z 
wvraizami uznania za dotychczasową J eg9 
dŻialaloość, jest, Jak si~ z wiaf()łgodniejsze
~o źródla <liawiadujemy, zupeł)llie 1bezpod
staw1ną i n;a}nieslusz:niej ks. Arcypaiste1rza 
krzywdzącą, oo niniejsz.em z \Y,Yratzem _q,~ 
bolew~mia oświadczamy". 

Witte grozi dyktaturą wojskową. 

Hr. \Vite. oświadciz.ył korespondentowi 
lomdyńskicgo ,,Daily Telegrnph", że polvt
&.nie jest gro:bne, jeżeli cale spokczeństwo 
1rie zwróci się prz.eciw au1;a.Tchii. Inaiczej 
uic pr:>rostamie nic irnnegj()', jaik stłumienie 
J\)\l'Giucyi siłą. 

Charbin spalony. 
Do „Daily .Teleigraph" d:oil1oszą o naj

um1szym ·buncie wiojska rosytlskiego w 
M.a,ndżuryi. K()innica1 jenerała: Ma-dairilowa 
\vtargnięla w oocy <llo CharbĄna z.aibiijając o
kolo 300 rokoszam. W demoości cdtlziały 
\~'staine przeciw .zbuntowainrym poczęły 
strz.eiać do s.iP,bie. Rlo:kloszanie tym~sem 
otoczyli o<lld!ziaty >wojskowe. W walce u~ 
i1~to dziat maszynmvych. Bożar ogamąl 

.całe miasto. 

Telegramy. 
W i e de ń. Z powodu interpelacyi 

-czeskiej w sprawie ostatnich zajść w Pra· 
dze przyszło w austryackiei Radzie pań
stwa <Io burzliwych scen. Wszechniemcy 
Schoenerer i Hanich trzaskali pulpitami, 
dwóch posłów przemawiało równocześnJe. 

I( o n st a n ty n op o I. Turcya dała 
odpowiedź obecnie na ostatnią notę mo
carstw w sprawie kontroli finansowej w 
Macedonii. 

~ z Y m. „Giomale d'ltałla" donosi, ż.e 
Ztlaleziooo w Watykanie wszelkie doku-

vnmeuty dotyczące uwięzienia papieża Piusa 
w f (>otainbłeau. 

(ter~uuai1acya w konwiktach 
w Polsce. 

Głównie za µ,IQilskie paeniądz-e zaloito/no 
w 3i'Chłdyecezyi gnieźinieńsko-pcmnańskiei 
~VWilkty dlai kształcącej się mlodizieżY. 

Polacy też składają się na utr.ziymanie 
1G\\"ycli zakradów. 
, W taikich W'a!runkac'h oraz z p()lW'Odui, 
~ .~ve konwikty :przygot-0rwat: mają mlo
<lztez do stanu duchowniegp, spoteczeństwo 
~!s~ie ·słusznie pra~ae; w~eidzieć, oo sie 

1e1e w 1()1\Vyich zatkladach. 

. Dowiedzieliśmy ~ię tediy, że w kon~ 
r~tach w Gnieźnie i Ostrowie próc'Z wie'-
u 1.n~ych ze sta;nowisika p0!skiego oo naj" 

1nt11e1 dziwnych zarządzeń istnieje takie 
~~epis, że młodzieży p<>-lskiej przez dwa 
'ł.IQ w tygodniu nie wolno używać języka 
Polsłcłego. 

Ostatnie ziarząd~enie nie jeSt tuż dziwne. 
lecz W"P'ro-st oiestycha'11e. Tu też ·część 
Prasy polskiej p-0ddałai słusznie sto'sUJJlk; 
llanuiące w k.o'nwik.taich ostrej krytyce, 

której dop.omina się i:nteres OOTod.owy 
spof eczeństwa polskiego wogóle a 01iaro1-
dawców pGlskich w szczególności. 

W poznaliskim ,;Wielkopola'n~nie" za.
mieścił obecnie pewien niewymieniony na
zwiskiem ksiąd'z i - iaik sam pisze - wy
chowaniec 1kqnwiktu nia krytykę: stósu·n
J<ów panujących w lmnrwiktach Ołdpawiedź, 
w której czytamy między łnnemi, co naistę 
puje: 

„Na1 }Jlewne wytłomaiczemiie takicl1 
krytyk przytoczyć można to chyba, że 
zbyt latw10 daje się posłuch gtoso'rn nie~ 
7„ado\Vi:Ylenia. Ale naJ.eżal-0tby w:przódy 
prz.elooirnać się, skąd to ~1iezad.QIWl()]te!nie w 
posw,zególnych wypadkach płynie. Tam 
w-ydaleni uczniowie za zle prowadzenie 
się 1i ni·estlosowanie diOI PP'rządiku domo
·wego mszczą się rozgłaszaniem kłamstw 
lub przekręcaniem fa'któw·, ta niechęć o
~obi1sta do prefekta lub nieuz.asaidr1io\rl'a 
myśl, że kcir{\vikt jaikiej nordzinie lub oso.
bie krzywdę wyrządza, tam wyr~ nie
cierplliwości tegio lub -0iwegiQI ktsiędza za
jętego w 1G)inrwikcie, który przy tylu u
cz•niiach ni·e zaw1szc dobrych i posłusz
nych może czasem cierpliwość str.atCić. 
tutaj niechęć do niemieckiego języka 
dwa razy w tygodniu w konwiktach uży 
wanego - wynosi się do nadzwyczaj. 
nych rozmiarów i stawia jako dowody 
szkodliwości konwiktów. Gdy język 
ni~mieokitaiką \vnżną teraz przy proma
cyach i egz.aminach -Odgrywa rolę, że 
często jedyną jest zaporą do postępu w 
stoplniach, koniecznem Jest tak jak się to 
dzieje po innych pensyach, dać możność 
ćwiczenia się w nim. Przecież czyni sfu 
to w celu usunięcia tej przeszkody - ale 
u nas nazywa się to zbrodnią. 

Ody prz!Cczytaliśmy powyżsre słowa 
,pibrot1cy" konwiktów, przyippmmda?y nam 
się żywo listy niektórych sprzedawczyków 
pisane <lio gazet polskich, w których owi 
„obyWatcle" wiymyślają 1I1a pnllSę polską. 
że przeszkadza ·r.obić im dobre interesa 
n.a! fryma1rcc ziemią. 

Widać po owej „obronie" że autor. jej 
w koowikcie, z którego wysz.ed!t, nie sty
szal nic o interesie nairodowy.m; dla niego 
istnde}e tyiko interes osobisty. 

W tak filisterski sposób U1ie rozumuje 
'Obywatel pr.zejęty ważnością chwili prze
żywanej przez spokczer1stwo, do które'g() 
się zalicza, i 1J. taką n()lnszalancyą nie pisze 
o rzeicz.ach tak nieslychanie waiżnych. 

By udzielić mfodzieżyi pomocyi w 111au
ce języka 111iemieckiego, zina1aizloby się mo
że <lziesięcić inn'ych skutecznyich sposQ
;bów, natomiast ani jeden no'Zsą.dny czlo.
wiek nie urwierzy w to, by ta!ki zalkaiZ użY
wainiaJ języka pol.slkiego poglębil w mło
dzieży polskiej z1nati·omość języka niemiec
kiego. 

Prz·ez spooób, w jaki rozumuje a'Utor 
„obrony" konwiktów pisząc m~anio1wtcie 
10 1 ,,nie.chęci dio języka niemieckiego" wy
nosziemej do nadv.vyczajnych roq;miarów 
oraz IO piętnowamiu jako zbrodnię 6wicze
TLia się w jęzY1ku niemieckim, najlepiej wiy
ikazuje, jaikich to rt>'by;wateli" spoleczeń
Sh-\/IU polskliemu mogą i'esz'Cze wychować. 
k-01nwikty: filistrów, ludzi malodusznych, o 
ciasnym umyśle, karyerowiczów1, lu<lzi, 
umiejących copral\vda jeszcze po polsku · 
lecz nie mających zresztą ani od:i1o1błi!ll'Y z 
tego, czego się dziś żąda c!d prawdziwego 
Polaka Boć przecież taki ks. NobakOW&ki 
w Gdańsku, ,który to nie<liai"\vno odlmówil 
naclzicom polskim 'Chrntu dzieoka w języku 
polskim, po!tlo dawnfoj naiwet śpiewail ,,Je
szcze nie zginęła", ai czem jest dzisiad ! 
Czemu? Oto dla tegio, że wyolwwamie nie 
dato mu hartu ducha, nie zro·bito z. niego 
oby,wcitela, więc s..1<o'ro wszedł w· życie, 
sta.t się niewolnikiem stósutików i syste-

mu. 

p.oliczkiem dla społecze1ist1wa polskiego i ! Przemawiali jeszcze pp. Toma.szewski 
kompromita-cyą całej naszej •naro<l()'wej o- i Rzeźnik, który żalil si~. że o nabożcń-
brnny parlamentarnej. st\ ach polskich sąsiednie miejscmV<>'ści nie 

Czyż w taJ<ich wamnkach społeczeń-. mogą się do\\ iedzicć, że prawie się zdaje, 
stwo P,dlskie nie ma się sIJ()dziewać rzeczy iak'Oby pe\\1nym kolom c'h'°<lzilo o ro, iżby 
najgorszych od systemu wychnwa111ia stó- Po1acy nielicznie zbierali się dQ kościola, 
sowaneg-0 w kon·wiktach ! aby potem twierd.zić mdgli, że u1a1bork11-

0j znamy je ·-owe konw\kty! Nic w stwa polskie zbyteczne. 
111ich, prócz, tego co młodzież 1sa.ma z diomu • W kofrcu p. Rosiilski zachęcał, aby~ 
w1niesie, coby przypominało mlcdzieży jej dacy starali si~ o oświatę, którą zdlobyć 
naro<low1ość. Wsziystlko w. nkh w rzeczy- każdy mo±e przez czytanie <lobrych ksia\-
wistości przyikrnione na wychowamie mlv- żek i pism. Wiec zakoi1czo.no o godz. Yz7. 
dzieży intaJr.odlowo w najmniej bezbarwnej, fr. PorażyńskL 
a momstrnallny zakaz używania języka pol- ---+-

skiego - to już wyrai~na giermanizacya. Hochlarmark. Prosimy Szanowną Re-

Polacy na obczyznie. . 
Styrum. Na kopailni ~,Concordia" w 

Oberhausein z•ostal zabity na miejscu prze.z: 
spadające kamienie śp. Wojciech Grzelak, 
pnezes Tow. św. Stanistaw<J. B. w Styrnm, 
ojciec ośmiorga drobn~ch dzieci, z których 
najstarsze IO lat liczy. Można SPbie wysta 
wić ciężki los, jaki sp-otkal żonę, dizi·e'Ci i 
matkę jego wny, którą zmarly utrzymy
wał zie: swego zarobku. Placz. tych poro:
stalyich istot, zebr:anych nad g·r-0.bem :omar 
lego wzruszyt każdego <llo głęb~ nawet ks. 
prohoiszczo;wi łzy w oczach stainęty. Zmar 

diakcyę „Wiarusa Polskicgio", aby by/ (»

glosz;ony we „Wiarusie Polskim" masz no
wy zarz4d Tow. św. Wojciecha w Hodltr
lairmark II. 

Do zarządiu mstali olbrani: Prze"\.\'b
dniczącym Jan Dybizbar1ski, zaist. Franc. 
l(ac2'marek; st..'<kr. Józ. Kac71!narek; zast. 
Ant.. Chu<iy; kas. Wojciech Malcherek; 
zast. Jan Kruk; prot())<iO:lista Jgn. Gulcz; 
zast. St<un. Ratajczak; bibl. Ja111 Chudy. 
zast. Wojciech Okoniewski; rewizorami 
chorych Franc. Ochot.ny, Oospoclaszi i 
Wal. l(aj•cz.ytk; chorążym l(az. Smicjczak; 
z,aist. Fr. Kruk; asystent:: mi Ant. Oleinnczak 
i Michał Matuszak; Z.<!S t. asyst. And. Sci
ga<:z i Stan. Piętek. 

ły śp. Wojciech byt gorącym Pdlakiem t --· --- - ··---~----~-

gorli\vym katolikiem to też ża1 po nim jest Czy Prusy ~Cl państwrm pohcyj
w Tow. wielki, gdyż w zmaI11ym T()i\.v, J 

str.acilo dzielnego prezesa. Byl to czlo- nem ? 
wiek rzetelny i <1twarty; to0, też zjednał g~
błe szacunek i zaufanie. nie.dziw więc że, 
by ()did.ać osta.bnią przysituge zmarłemu i 
odlprowatdzić na wieczny spjO'czynclc, ze
b11af10 się okolo 3000 Rodaków. Tak poka
ziali Polacy Zlnów, że umieją ucZ'Cić swych 
przieiwodników. Orszak po.grzebowy prze 
chodzil glównemi ulicami przez miasto 
Oberhausejn na cmentarz do Styrum, 
gdi2Jie zmarły ziamieszkiwal. Dziwiło nas 
bardzQ, że n.a tyle tysięcy Polaków, kt-vczą 
cych przez imia·sro Oberhausen pPlicya i\v 

mieście wcale się nie pokazałia a przecież 
w irunych r<ł!zaich policya bardzo troskli
\.Va o Pro.laików. A tą razą żadem1 z pp. k0-
misarzy n~e przyszedł patrzeć, czy niai cho 
rąg.wiach me znajduje si·ę ten tak ,,rnłebez~ 
pieczniy" obra.z Królowej korony połskiej. 
A może ·bylaby policya co utowita. 

Wiiec w Liitgendortmund 
odbył się z wręki „Związku Polhków" 
<lniai 8 bm. Prziew1ooniczyl wieoowi p. 
Trzebniak, który żalil się na obojętność 
wielu Rc<llalków dla spra1w niarooowych. 
Zam się też, że rzadko, bo zwykle tyl1ko 4 

· rewy do' roiku odbywajq się tam.że niabY-)1.ień~ 
stwn polskie. PrzemaiwiaJi Potem p. Hein 
z ttofstede, M. Kwiatkowski z. Bochum, 
1. Wilik°'viski z Schoonebeck. 

Pomiędzy wiecowników rozdano dar
mo z poręki „Związku P-0laików" większą 
·licz:bę elementarzy Polskich. 

Mężem zaufania „Zwią7Jku Poiaków" 
Z!O·Słlal p. Kano! E.ckert, ICila spraw „Swięto
józaf.acia" p. Tomasz Grunt, a do komite
tu kościelnego pp. Sta'1istaw Kam!czak. 
Karol Eckert, A. Cichy, Wojtera.o i Józef 
Trzebniak. K. E. wiecownik. 

Wiec w Buschhau.sen, 
zwofany przez •. Zw. Pt0l." odbył si~ dnia 
3 bm. Wiec zagaił p. A. Tomaszewski. 
przewooniczyl p. Józef Rosiński, protokół 
pisa<I p. Fr. Porażyński. Pierv:szy prze
mawiał p. J. Witkowski z Schcmnebeck. 
!karcąc obojętność dla spraw rrarodawych 1 

karciarst\vo. i brak poczuda tlarO<loweg-0, 
Tak zdarzyło · się przy · spisie ludności, .te 

Wiec Straży w Srio<lzie zaiwwied. ia·
ny na niedzielę 10 bm. o<lbyć się nie mógł 
pooiewa~ p-olicya. udaremniła; go z~ 

·wzg.Iędów formaln~dh.". Te „względ
1

y" 
przedstawiają się nadzwyczaJ ciekawie i 
są nt0iwym <l01Wodem samowoli władz poli
cyjnych wobec Polaków. 

Stairosta Straży n-iw p,o'Wiat śred2iki p. 
Milewski przewidy;wa~, że policya robić 
będ!zie tmcfuiości z powodu wieca mające
go się -0<lbyć na saiJi Strzelnicy prą swsie 
kostrzyńskiej, Policya twilcrdziła bowiem 
że sala pomieści tylko 25 osób, choć każd; 
wie, że z.mieści się około 300. Na wszelki 
przypaid.ek zameldowano drugi wiec także 
na niedzielę, o pól godziny później, na ob
szerniejsZ(ej sali Griegera, także iza mia
stem. P. Griegera przyjąl też pieniądze 
za· salę i zgodził się lla odbycie zebra'Ilia, 
ale natychmiast po zameldowaniu tego 
drugiego wieca na J)Otlicyi udat się landrat 
średzki z burmistrzem do p. Orieger i W'Y
mógt na nim, że mimo ))()'przedniej ugody 
sali od.mówi/ listem rekomend()IWanym. 
Mimo to już po wystaniu listu oświadczył 
pan Orieger kilku obywatelom p~lskim Le 
dzialal tylko pod 1naciskiem urzędnikó~ i 
sale daje do dyspozycyi. 

W sobotę wiecwrem o 7 odebrał p. 
Milewski pocztą pr.ztez umyślnego posłańca 
list poleaony z policyi n.astGpującej treści: 

„Zameklowane przez Pana <lzsiaj ze
braJ1ie jest nieważnem, ponieważ opiera się 
na nieprawdzi\vych podaniach. Gospodarz 
Grieger ustnie oświadczyl, że listem pole
co'nym wydania swego lokalu na 21e braniu 
odmówił i odmowę tę podtrzymuje. Ze
branie zatem jutro nie może się oobyć a 
także 111ie może się odbyć w domu giełdy 
strzeL'eckiej, p.onieważ zumeldowamie ze
brania w powyższym lokalu urstalo dzi
siaj oofnietem". 

Ponieważ p. Mile\vskiego w chwili o
debrania powyższego pisma: nie bylo w 
domu, nie zdąż.yl już o<lwofać wieca w pis
mach, i kilkaset ludzi zebrało się nadare
mnie. Wie-c o'czywiście odb~dzie si·G póź
rniej i to na tej samej sali p. Griegera, który 



mim-· n~;is.'.ku l:ar:<lrata i bttnnistrza nie od
m~wia fokalu Polakom. P. MHe'W'Ski zaś 
uda się z _zażalenjem do wytszych inst.an
cyi, poniew.aiż czuje sie także dotk!nietym 
osobiście wzmianką o inieJ>rawdziwyicb 
podaniach, które miał <łdręczyć policyj. 
iW.le('l'J!\Vlnicy niezawodnie tern liiczniej p::i ... 
spt ·- ., . :.a 1n·owe zebr.anie, a posłowie naisi 
rrie 1,.:...miną spoSiObtJIOŚci i napiętnują ~ 
v.tkdłnio ten oowy wybryk wobec \V'Olno
. ści obywait:eJ.skieJ. 

Pierwsza lekeya 
J\'zyka polskiego na. Llt'!łe. 

Czytatmy w „l(uryerze Litewskim": 
„Po latach czterdziestu ucisku, po 13.

tach czte.rd'Ziestu najsurowszego prześlad.o 
'Wania mowy polskiej w szk-O.lach na Li
twie - <lnia 24 listopada, odbyła sie ''~ 
1Wilnie pierwsza oficyalma, legalna lckcva 
językai po1skiego. -

Pierwsza leikcya! 
Dzień t~l' jest wo1'ec tego faktu dla 

nas wszystkkh, gorąco swą, mowę k~ha:
iących Polaków - dniem historycznym. 

Nie pom()glfo nic czterdziestcletnie p<~
.:izbawieinie mlodzieży naszej możn-0!~„~i u~ze 
nia się legalnie i otwarcie mowy swy.:h 
Oijców. Dwa pdkolania przeszły na Litwie 
IJrziez opa:ry trują.ce nitfilawiści ku slowu 
polskiemu„ Dwa pokolenia przt.!szly i 
~ężnialy, z wyrzutem w duszy za a111ty
pedag-0giczną · iezYlka macierzystego Ool
fdte. 

I oto przyszedł dzień światla, - dzie11 
świtania JepszieJ szLachetnlieJszej, pomyśl
niejszej przyszlości, i dzień sprawiedli
wości. 

Wczoraj, o godlzinte 8 i pól rano, w wi 
leńskiem gimnazyum prywartinem z prawa
mi rządowemi p . .M\iik<>laja Winogradowa·, 
do klasy drugiej, wszed~ pierwszy od lat 
40 lflauczycilel języka pdlskiego, p. Zygnumt 
l(a-rpowk.z. 

Wzruszony byl profesor, wzrnszeni 
byli uczniowie. Rozucrnian10- bowiem 7.e 
-stron obu, że pierwsza lekcya języka polr 
skiego - ro nie drobny wypadek i n.ie n-Ol
walijka szkolna:, tocz pierwswrzędnej dlO
niosł·ości dla caleitio1 społeczeństwa zdarze'
łTie. "i~ 

Nalety się uznanie W1taścicielowi gim~ 
·ua.zyum, p. Winograd'.owi, że on pierwszy 
w calyun kra1ju utwl(jrztyt kastedr~ języka 
polski.cgQ, i że ją otworzył kosztem wła
snym, bez żadnej ze strony rodzic(iw po
t1wcy materyalnej. 

Pierwszy w Wilnde profoso·i- ;ęzyilca 
polskiego, p. Zygmunt Ka-rpowicz, 'e;;.t \\'Y

chowa1i.cem wyidzialu fHologiczneg,01 ina unt 
wersytecie Jagiello6sikim. Rozmitowany 
w literaturze polskiej, pdkieruje mtodz1!eżą 

Panna do łowarzstvwa. 
Powłe&ć Ksawere.to de Moat.pin. 

C"' z ę ś ć dr u 1 a. 
.98) 

(Ci~ slszy). 

Pan de Garennes oparł ldkieć na stole, 
gł()Wę mai dloini i zda·war się glębolko zastia
nawiać: 

- O czernie myślisz, kuzynie, - za-
pytal gi01 Raul po chwili. 

- O tern: C21łQlWiek o iczer1W10nY'ch 
wł-0sach1 mUiSiał zatrzymać się w innej o
berży, w tutejszej okolicY., z swoim lub 
swoimi wspólnikami, z w.oz.em, narz:ędzra
mi i trumną.. A zatem gd:zieindziei mu
siał zostawić także ślad swego pobytu„ 

- W Piantanne prócz J11.i()ijej niiema in
.ncj oberży ... - rzekł.a: \\ndiovva Magloke„ „ 

- Nie do Pont<l!rme onby przysz.ek.U 
ze wszystJdmi swoimi przyrządami i- od
rz;ekl filip. - Chciał peyprostu z;asięgnąć 
wiado'm-Ośoi, tdiąć plan waszego podw6-
t'za1 moja pani, ażeby mógł się zakraść „w 
ciągu nocy .„ Zatrzymał sie z peWtnidścią 
rw ia1kieiś sąsiedniej wi-0sce. 

- Niewątpliwie tak 'było, maiSZ pian 
słuszność zupelną, - r.ziekł doktór Gilbert, 
v.. pijając swe oiczy w -0czy Filipa. 

- Aha! - rzeką ten~e - więc pain 
znalaiz\łeś to miejsce? .„ 

- Znalazłem ie.„ 
- I 111ic pan nam nie powiedziałeś! ~ 

1',.awołał ml-Ody człowiek z nieziad•o1~de;-
miem. 

- Chciałem panom powied.zieć dlziś 
d opiero. 

- A więc tam trv~ba nann udać się, 
lł'bY wybadać, otrzymać wskazówki -0 
tych nędznjkacli.„ dDwicdzicć siię o ich li-
i.:zbie. 

- Byl-0 ich tylko dwóch. 
_ I gdzież te crwa1 łotry zatrzymali 

~h~ przed p01pełnietniem zbrodni. 

w myśl najleps2lY'Ch tradycyi, ~zerpany:h 
z dziel v.-iekoponmydh mistrzów slmw 
polskiego. 

l(rótkiemi tylkio słowy czcimy t( pirr
wszą po latach czterdziestu lekcyę języka 
po1sklego w Wilnie! 

Lec-z na zawsze p.amiętlru\ pmostanie 
sercom naszym ta pierwsza lek;;yai t~n 
pierwszy głos polski, mający si.'.lć ·nil<1ść 
i zgodę wśród polskich dzieci na Litwie . 

-- §__ __ . - - .L - ft -

;t~;t«';t;rt;t~~ :tit :t;t:t;t 
Rodacy! Nasze oszczędno~cl składał

my w polskich bankach I spółkach! 

~~~~~:t~~~~~~~~~ 

Ziemie polskie~ 
ł'ru lafthfłdnleh Warmiił i Man' 

Gdańsk. Wedle ostatntego spisu ·lu
dności liczy mia:stoi to 159,000 mieszikaiń
ców, 12,000 więcej, jak w wku 1900. 

. Grudziądz. Na:sz·e miasto liczyło w 
dmu .1 grudnia 35655 mieszikańc6wi ai w 
tern 423~ wojska. Podcz.ais 5 lat ~ie„ 
kszyJa: się Iudlność Grudzi<tdZJka o 2928 
m&eszkańców;. 

Janówłec. Lic't,ba tnłeśzk-a:ńc6-wi mia
sta naszeg·o W'}100si 1881 -- 905 rn~ 
i 976 kobiet. 

Poznań. Dcmosiliśm.Y w zesztym !t1U· 
merze o wydaleniu niejakfog'(l Gmerka % 
Pozna1t1ia któremu kaizamo wraicać do AmeJ.. 
ryiki, gdzie się u,rodzil. 

. Te:az n~kazalla połicyai pruiSka wy. 
1mcść s1e w Ciągu trz,ech miesiecy s~trzie · 
Gmerka, 14-letniej zaledwie dizrewttj'nce. 

I gdzież ma się ta sierota ·Olbrócić w 
szerokim świecie? 

Gni.ezno liczy. podlng ostatniego sp1su 
lud.uośc1 .23 824 m1eszkańcówt, w tej liczbie 
2528 'WlO\ISkowyich. Od 5 lat podinioslo s~. 
o 10 procent. 

Poznań. Od' p. <lr. Trzecińskiego 2 ' 

Gooeanówka o<.11.::bral „Dz. Rozn." co nastę
puje: 

Niniejszem11 dqnoszę :uprzejmie te je. · 
den z obywatelli powiatu strz1ełitlskiego 
nie chcący być imiennie WfYJ11iert1ion(Yll11'. 
zlożyl 1t1a. mofo ręce .na cele „St11aży" 312,50 
rn.1 t. i. caJy otrzyma1ny OO.chód ze sprz.e.
d~iży Zlajęcy ubitych na zil1TIOW1:ITT1 polmva·-
1mu, przyrze'kaliąc zarazem i nadal ten do;
dhód przeznaczać <lla "Straży<", 

Nie tylko zai hoinry ten ·cfuir należy się 
ofiarodaiw·cy uznanie i podlziękowaJtiei. lei: 
i zai samą myśl, tego rodzaju zasilania 
„Strra.ży", mogącą i ll1 inny'Ch znaleźć u
zoonfo i mistoS01Wainie. DK>chód' bowiem z 

strte;Ut r<>'botnfka.:... s·t'ó!61~:1. OtftYniar 
m~1'ek nagrody i od21ndke. Sdiitbert 
ry zostal ·przy tym ~ku także ' 
nie p(Jranklny, rosta!nie J){) ~ 
t1rz.esiedkmy w inną o1mUce- _ 

i:-- Nas Oórnym Slązku CX'J rof< tu 
wytdbbyrw.aj'l krusZlC6w. ·W„ ub 

· !k.w~rtałe wycfiobyto 72761 ~· w 
t.ości 461000 mt., przed 4 laitmi w% 
mym •kwartale roku 1901 j~e Il 
beczek w wartości 7.33338 mr. W 
1901 było przy wydobywaniu kru~ 
jeszcze 3021 rot>otmi.ików, a w. tym ~ 
ty.blm 1964. 

Z inny eh d ~iełnic Pelskł 
Prwetw pruskim towarom. C . 

w kratkowskim „Glosie N.airoou": ,,Na 
statniem ~gmmadz:einiu mlo<izieży h 
wej · w KrakO'Wie uchwalono nast~ · 
Wnioski p. -1'Cl'r-Oszar. 

Swiecie. Nasze miasteczko liczy obe. 
cnie 77~9 mieszkańców. LudnoŚć powie]{
szylai su~ zatem przez S fart o 730 glów. 

Pelplin. Ks. wukairy Dorszyński z P~-
1k-0wa przesi·OO'.looy z.ostail do QQręct;ynJa. 

Z Mel Ir Ponatasldeae. 
, Nakło. Miasto nasze liczy 8188 rtiiesz 

kanców, 3741 mężczym i 4247 tkob1et. 
Gniezno. „Lech" dloinosi że wiaKk>t-

mość, PQdaina przez „OstdeutSche Rmnó
s~u", i.alkio?y ks. Robert Wey,mamn z· 
Gniezna -zam1a'fllowaarym został kaJnoniki-eltn 
okazafa się falszywą. 

, zimowego polowania rzadko tyfko by.wa 
przy u~tawiainfo. bilainsn ·gospodarczego u
"Mlgiędni.an:yim - ucltoozi prrecfwnie w 
naiJozęstszyich ram.eh jaiR:o I1!aldzwyiczajny. 
P'rzez.niaieze!nfe W\ęc &'O n:a. cele narooowo
Spo(ocwe. rrje s1W'OO.owarobJ'! U' miennrych 
a ofiaim.ych wf e1•4 ~óźnky:, a niaszym in1-
stytuicyom prz'YsporzylołYy nie malo do
chod:u. 

I) Wszyscy prymcyipa:lo:wie obecni 
w~fuem zg~ma~'.z~niu1 OlboWięzują się 
slowern hcm101:mt1• it z. Pms jedlynie cyl~o 
kie towary sprowadzać będi\'., któ11e 
taidnym warunRfom fonemi zastąpić sie l'łt 
d~dzą i. który~ w Banych krzjaich ~lit 
.me moonia. 2)1 Pomocnicy handlowi ołxi. 
~ęzują .się równie± l!Jl(Xl stowem h~ 
iz bez po1trzehy- prZJez swokh pryruc.YJ)al6' 
S.f>rowadizonergo rowarn pmskieg(') sprzeda, 
wać nie będą i '. wsze!Me wylkroc:zeinlił ~ 
ty.im wzgl~dzie przez, swoich panów Pl'YI· 
cypa·lów będą dbnosiC: v:YlbraJnUmJ li 

te!ll cel .komitetow:i~ 
Komitet wybr21niy· p;11'..restrzegat ·będtt 

n'iri'feiszej uchrwal)"'i · "1 rmzie wypadku nk 
stosowania się do niej' 01rze!krnłe, czy kum 
pryncypał, spro~ąc· tlotwar pruski, by! 
,dQI t~o kooi<eczni'i zmuwoo.y:, a ~ ratit 
PT'Zle'Ciwnym 1kaiżdle-go pryru:ypala publi· 
c~ napiętnuje. 

. ~olsztyn .. Pofdlug spisu ludnośei wy1.. 
oos1 liczibai mieszkańców miasta n.aiszego 
3686 osób. Przyrost wyfn.O'si zatem 386 
osób. 

Leszno. W polniediz.iale!k wfecrorem 
w pobłiiu staicyj W I10!11iawy zaiohddźilo nie 
be'Zpieczeństwo, w.yikolejeniai się ~fągu. 
Na forze stal wóz z.iwrzeżorny w. dwa ko
.nie. Wóz rostal .zd:emolommy dioszczę-- . 
tnie, ai ko0nie inie .poiniosly sz.wanku:. 

Ostrów. W c~sie sprzeczki" dztie„ 
rzawca Grzesfak z Sfectliko-wial uderzyl' sie- ! 
tłderą i zrarrril 'śmiertelnie g1ospoda~ Ott
sendę. 

Jarocin~ Pddlug- spisu ludlnośtr · z d'. 
1 grudnia: wynosi liczba mieszlkańc6.w mia 
sta naszego 5107 osób. j 
ł!!!!l!l.~l!l!!mll!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!m!!!!!!!!'!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!'!!!!!!"f 

,_ W lli Chapelle;-eni-ServaJ - oonz:©'k:. 
Gilbert, patrz4c się tym ralzlem w oczy 
V endalmQwL - Tam ro właśnJe v A oberty. 
p.0id1 ,,Bial'ym l(oraem" postarwili w.Oz w 
wowo:wni, jedli obiad, i ztamtąd tit · przyje
diali. 

- IM.my wiec pnosto 'Clio la Chapetle
erv~serval, <llo 101berży pod „Biatymi K-Oi„ 
:niem". 

- Myśl~em właśnie za,pmwradzić tam 
panów, tak, że nawet ikaizalem~ przygoto
wać tam idlaJ nas śniadanie. 

Filip .wstał. , 
- Chodźmy więc, - panowie - : 

rzelkl. - Dziękujemy P1a!ni i i"yozymy jej; 
dnia ddbrego. 

Wy.szli 11 oberży Pontairme i skiero
wali ,się w stronę l3J Chapel.le ern-Serval. 

Chociaiż paln de Garell!nes okazy~iat 
.z.uohiwailość i pewność siebie, którą na
zwałby moiżinai bezc.zeiltiością i za1eohloWY.
rw.a-t przerornie spokój zupeln1:5', uc:zuwał 
jeidnaikże wewnetrznie strnsvną trnl'()lgę i 
pewien rordz;aj drżenia tnerwowego'. 

Tai}emtl\e u<l'ręczienie j.aikby go dusillQ. 
Rola

1 
którą miał -Odegrać, była prze

rniaią.co nieibezpieczmą. 
W oberży pod ~ , Białym Koniem" prze„ 

byli wraz z. Julianertn długie gioldziny, mogli 
więc ®yć p;Jiznani j~em lub .drugi. 

W takim ra:zie byJiby zgubielni struiow. 
ero. 

Vaindame ze s\i..-ej strony dicJświadczat 
'vzruszernia, które w 1niczem nie ustępowa
ło niepokojowi jego pama, łecz zarówn'O jak 
Pilip t11kryw-at ie pod 1nieprzenikntoną ma
ską. ·:~ 

- Ha! ryzykujmy! - myśla4 - . orzeł, 
albo rZ1~szka ! Niep13idoibna się cofnąć! Zre
sztą daleko więcej n1ru11 ~za1ns :.za S<1bą, ani
żeli przeciwko mnie„. Czerwon~ peru'.ka 
'ZmienHa mój cyferblat. - Nie m:zinaM 
mnie w Pontainne, dla cz~góż więc u dja. 
bla 111ieliby mnie J)<)zmać w lai Cha'!)Clle-en·. l 
Scrval -

Oby prz;ykrfad tetni ofili.rroścf falk 11Jli
więcer z.nalruzl naśladowc6w, tetgQby w in
te.resie naszej narodlorwef obroniy życzyć 
wypadalO. 

Z praiwdziwyrrn szarennkfem 
r>r. :Ed'waird'. Trzciński. 

Pbzna6. w· !Jłasie oszczędoo§ci Banlku 
Przemysłowców w Pcmna111iu wpfaoomy w 
lisOOlpacłzie r. b. I 092 44S-,23 mr. ai wypła-
1cono 816.640.85 mr., w r . .z:. w Iistopa;dzie 
wpfarono: 885:336,05 .mT:, a wypłacono 
643.827.97 mr., oo 1 stycznia r. b. wplaoo
oo: 13.560.738.31 mr; ai wyptarono 
10.967.202.43 mr.„ stan· obecny n~ 1 gru
dnia ies:t: 12.707.161.9•f mr. w r. z. byl-0 
995:·s1z.98 mr„ 

Wreszcie uipOW-ażhkJ!na wydzia'J Sto. 
wairzyszeniai kupców i" mfod:2ńeży laooro
wef, aby o tej udiMłllie pfśmiermie Utwia· 
dorn.ir wszrystkie Stowarzyszenia kupiedcit 
w Oalicyi trak chrześefań~kie jalk i źyOOw· 
sifie z prośbą o p.oparcie r zaidolmmenm. 
w1arrie solidam00ci w tef sprnwie. 

Powrót robottiików z obczyzny. 

„Cx.!is11 pisze: : lłOciągf kołe}o'We i>~~ 
WOitą oodziem.ni'e z Mystowie oo l(rakowa, 
a :ztąd &Jej db kraju, tysiące roOOt:ników 
J ·robotnic, wracaJąeych z robót pollnycll w 
Prusieoh i Niemczecłi. - Po'Wtrót taiki t1'1Wi 
aż do ostaitnich dnr przed §więtarni fWw 
go Namddizelnia; lna te tak ul"'O'CZ.YtSte dla Iii" 
sziego ludu święta 1 pragną wszyscy być lm 

1 
o}czystej ziemi. J)dtd . r'Od'zfnnym dachf1łl. 

ł(atowłce. Żandarm: Schubert, który ; Tego wku robotncy wiog6Ie narz.eikaj"-tli 
P,iddczas strej,ku ·. w lmci'e Wifhelminy za- ~ m~nie zmndetsrony· zarobek z powahi 
ml1!!!!!!1IP'!IY~-&~.i~2~- SL~~~'~A~t!Z&!IJ!ł'll. -~!!ill"•~.Ji~-~&11:P.S~IDYB.~lllllil!IFJl!5&2!!!!! j ~llllll!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!ł!!!!!!!!!!l„l!!!!!!Bll!ł!!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!lm!!!!!!!!!ll!!!'I!! 

l szedl za swym paU'lem, nucąc pófglo-- :. dyna dla mas sznnsa zm!ezienia śl~'\\' 
sem jakąś popuLamą zwrotkę. , dwóch tych łotrów jest w okdłicy platll 

Tatk jak tchórze śpiewają, aby sobie · i SaJint,SułJpke i na- ulicy Oarairuc:yiier.a.. T~ 
diooać IOldwaigt_ k :h szulkać należy •. 

XXX~~ Powrócili diO .Morfontaine, ~thie al.n· 
·Rozrootwai z wtl!Oiwą Magloire nie trwa Z:onp, ze Raul wraz z knizyn001 pnzenpcu~ .. 

fa· dlugo.. Nazajutrz powrócili do Pa~ wra?l) 1· 
DWUlnasta bila, kiedy przybyli oo la d k o ć Chaipelle!-e~Serval do oberży .n.l'\.A Białym ,. , o torem ilbt'1iem~ któremu tow.a-rzy~yi 

K · ·~ vvu" , .mieli do pałacu Sprnwiedłiwoścl. aiby VJl.• 
omem • żądać: ,otd sędziego ś[etllczego IO!'NYCh lisi6W 

WHhelm byt już z poleceniami od :svre-. arvonimowyclt; oskarilaiących Raiufa, ai .to. . 
go pai,001.. 

Stól 1nakr)'ty w po~u na pie,nv5zem· dla kh s~()f\~~ 
piętrze, w którym miesiąc ternu Filip z- Doktór G1łbert cz.ul isię wtroawietk tJPf>-
Vernd:attnetm obiaJdlowali sam na sam,- ocie~ lrornoinytm, ż.-e dat sie uwi~ iaJsz.1fWyitl• 
kiwal na go§'ci. pozorom i tximimo przewi~ canoowi--

Podejrzc(niai <l1olkrorru Gilberta prawie ty spotkal '"g'O zawód. 
jak gdyby już się irOZCihwialy. Wyrzucat sobie przyt:m swói są<lJ tlie-, 

Ost.atl!JraJ ta kionfrontaicya prV:Vgotowa;- roZ'WWi.ny1 '\V'Zgtęde-m .pam de Gaire:rnn~ · 1 

lllill prrez. niego, powirma, jak myślał'. usu- nie móg~ wybaczyć robie, że g~ obra'i.il 
nąć re w· zupehrości. ' okazuj~- mu talk iniesl·1$ZLU.e podejrzanie. 

Pan; de Oa·rennes i jego' ikamerd.wier, T~ 21rniana ober.kia się wi<Qbcztrlą byP'tt. 
p.omimo gwaltio.~o wzruszenia we-\vtn~.- clla f'iłtpa~ przelron%~am ogpi o ·caJej r<)'ZCia~ 
trzn.ego, weszli <lo 'Oberży ptOiZ.ornie z naj- gt1ości• 0dlniesi-0neg() ";tW{Yicięstwa„ 
zupełm~·ejszym s})Qłrojem.._ _ Uda/() n~.~n się oo.~kmać w ielkieg-0-

0beri)istka uprze:dzcn.a, l}rzypaitry- niebezp.ioozeństwa. _ myślał. 
wała się wcho<l~(\cym Z\ IOlgi:dmną; uwagą i Ze swej, strony myśli Vend~<a· 
po ścislym egzwninłe·, spojrzaitai na ddkro- by l'y J}od.obne, ~·yrat-ł.aJy się ty1k'.O energ1• 

rai Gilberta, porusz~c gliową przecząc0\1 ie.in lej: 
Co jarwnie zoo.1czylo~ Stary pysznie Jest w-ii~ty ina \<a· 

~ Nie pi0znaJ~· ·żadnl:g-O z tych d wócl1 "1-al 1 
•ludzi. 

Paln i toikai zr.wumieli. 
żaden muskuł nai ich twairz.y nie poru~ 

sz,ył się, leci 1.JCZuli, jakby im jaikiś przy„ 
gniartający dę;zar zdjęto z piersi. · 

UsiedlJ {l() śniadania. 
Fili!\ fat'dz.o był wteS<oły i wiełe irnó

wil. 
P.~ śniatdapuu oberżystkę wybOO:ał n11to

dY.- -adwokat, lecz, ta.i nie mogł~ nk "Wlięcej 
'.11.u p.owie<l'zieć nad to c-01 łuż przedtem wy.„ 
j~'śniła dlOkttorowi Gilbertowi. 

- Widocznem Jest - rzekt pan de 
OarenneS' .. po ufoończeni\\ ~4~nt~ -- t.e Je„ 

W Bry-sur-Mairne panti de OarelJitJeS 
ściśle słoso'wala się; ido pnograJmu 1nia0<re§0 • 

n.ego przez syna , 
Trzeci'e,go 'Unia po zairnstaJ,o,wam·iU sie 

dwóch ·~obiet w willi Gabryielai pióeMonęła 
w fi'tiż~mce mleka, przystaJnej Jej pr~ei ba· 
toniO'\v.ęl, mowu dwie 'krople digitahn'Y· 

Zarówno Jalk i pioprzedndeg•ot&nia ostrr 
ból uczufa ·\\'ikrótce po wypiciu zat111t~ 
napoju, z tą różnicą, że bóle <lluteJ trw~:e 
łak poprzednio\ a po nich nastąplkl króV 1 · 
omdlenie. 



c-:rr& włdcszego mar>hm·u sir roboa:ych;' 
wielu też wiezie d'O domu bardw drobne 
kwoty._, Dzięki opiece i czuln<>ści wtadz, 
tego roku powraica~cY: robotnky nie są 
riaraż~, SZ1C2legółniej w Krakowie, na1 o
ikradanie .z dężko zapnaoowaineg(j grosz.a 
przez różnych rrezimiesxkó"'WI; na krak:ow
skim dworcu wogółe nie zaszedł żaden akt 
kradzieży, a pe~niący slu~be kornisari, p. 
l(\QStrzewski, przyaresztQwal kiłku zna
nyclt z.fodziei, przybyłych dlai dokooy.wa
rniai ,„operacyi" na robotnikach. Charakte
mtyczne jest, że rdbotnicy ma!Zurscy sami 
nie tyj!ko wi-0zą trochę grosza'. ale z zairo
bk>nych pieniedzy i0plaicają sobie kos~ta 
podróży ,aż d-0 domu, gdy tymczasem ro
botnicyi ruscy po\vracają prawie o żebra~ 
tJTYlI11 chlebie, a w Krakowie udają sie dio 
. niagistratu o zapomogę n.ai koszta piowrotu 
.oo domu, luh do <lyrekcyi kolej.owej c bez~ 
plaitme karty j~dy. 

·O język polski na kolejach galicyjskich. 
W "Poln. Corresp." PlD~ef do Rady 

·państwa dr. Natam Seirnfelc1 występu,je z 
:propozycyą, ażeby przy obecnych per
traktacyach l(ala polskiego z rządem w 
spra1wie reformy wyborczej K°'1io polskie 
,vystąpU,01 z żądaniem zaipnow.aidize-niai już 
.na-z ostaitecz.nie języka polskiego nao kole
i.d p.af1stwl0wych w Oalicyi. Pr.zyczyni
tlobY się to· do uproiszcze11ia i tal1szeigo za
btwieniai 1spraiw calego mchu. 

Wiadomości ze świata. 
W parlamencie niemi~kim 

itiO'c.z.yfa s.ię we wtorek w dalszrym ciągu 
4dy-.rns.ya ogólna nad eta1em. Sekretarz 
stalml hr. Posaidl01ws.ky zaztnaczyf, że Wiiel~ 
poJitycinych waiinipch poiwodów przema
wiai przeciwi udzieleniu poslom żądlane'gO 
'\\:ynagrodzeiniai d'zieruleg-o. 

Z Kolai polskie;g()I przemawiał ks. dr. 
JarMżewski, krytykowal politykę anty
polską i wzyrw;aJ parlatment, by zalbmit gPos 
\V sprawie ogloszcmej noiweli osaooiczej 1 
która s.przeciwfa się lwnstytucyi Rzesz.ty. 

W sejmie pruskim 

nit dać przyz:wolenie na zarządzenia re
presyjne poprostu dlatego tylko, że te re
presye ·byłyby przyjemne i pożyteczne dla 
narodu niemieckJego Przelctada.ią więc po 
nad wielkość i Jedność Rosyi bratershlro 
slo'wiańskie. Musimy więc przyxwyczaić 
si~ do myśli, że będziemy widziel samo
rzi;ąd ~ Polsce. „ 
Prezydent Roosevelt przeciw wycbodt

com.. 
Tymi dniami zebrat sie w Waszyng

tonie kongres przedstawicieli Stanów Zje
dnoczvpych. Prezydent Roosevelt iWY{lal 
d1o ko:ngresu orQdzie, w 'którem pa'mlędzy 
innemi omaiwia spr.a"-V\e wychodźtwa do A
meryki i '\Vskazuje na to, że osiągnięcie 
zaidowalająceg:i rozwiązania tej spraw:y 
zostało udaremni<me JHZ'CZ oPome stafr1owi 
sko ohcych towaorzystw okrętowych. Aby 
liczbę wychooźców ogiianiczyći, należało
by I>O\\"'.Strzymac wych(l<lźtwo przez p-O'rty 
potudnJowe. Wychodź.two przez l(aiilla<lę 
i Meksyik ITTależy zupetnie zakaza.C. Dal1ej 
mależy ściśle przeprowadzać ustawy obo
w.ięzuiące towarziystwia okręto.we, a gł(}.. 
tWnie prz-eszkodzić zachęcaniu z ich stro· 
ny dQ' wychodź.twa. 

Orędzie proponuje dalci zw1ola111ie a\n
ikiety mic-dlzynarodmvej celem uregulowa
niiaJ spraw wycho<lźtw.a l celem zapetwil!ie
niania gmnrtowniejszeg(}I batdania1 wyichod.i 
ców p•rved ich wysianiem d-0 obcych kra
jów. Te propoo.ycye W'YW'OlaJy ciągle 
skargi pó~no„l\vs·chodinich stanów prze
ciw naply\\1YWi wychodźców i przeciw 
prt.ep-ełlnJeniu nimi większych miast~ pod,. 
czas gdy slabo zaludnilooe stany poludniO!
we dlQmaigają sie przy11ostu sit rcbo:zydi. 
Orędzie wskazuje w końcu na. Galveston,. 
jaJkD port pia'ludni()WY, przez który m10it<J.
by iść wychodźtwu. 

·---il 

l rlinyt.h stron. 
Oberhausen liczy 52,035 mieszka'ń

ców, w roku 1900 lbylo tyl!ko 42 148. 
Gelsenkirchen liczy wedlu·g ostatnie

g()I spisu ludnOIŚci 146 tysięcyi 742 miesllkań 
1c6w. S~arc: ania1Suo1 liczyło .w roku 1900 
36,937. ' 

Bochum liczy 117,995 anies?Jkańców. 
Paderborn liczy 26,145 mieszkańców. 

Hamborn (burmistrrost\.V'O) liczy 67 ,494; 
w 11ciku 1900 bylo 32 596 mieszkańców. 

Przy wyborach d-0 wydziałów r<>hołoł-
. czycb 

Jak 'Wiadoolo ,µoonoczenie zav:. . pol 0 

wstrzymało się oo glosowania, je,<łynie 
„gewerkferajn" ogtosił, że urzę<lown eź
mie udział we wyborach. Mimo to. cz.łon~ 
kowie jegio nie usluchali Zarządu+ kt6ry wi
docw.ie tylko ulegając życzeniu 1 centrow
{;ÓW, wytlał hasta do ·wzięcia udziafo w 
~losowaniu. Nie moina się dziwić, że „ge
werkferajn" wydal t~ie haslo kiedy jego 
protektorzy usta.~ tę przc_~rsowa1i w 
sejmie. 

,,Oewerkferain" skom~.oo:mitowal się 
nie malo, o czcm pouczy na:~tęp.ująca prób
•ka d wyniku wyborów: 

Na kopalni „frei Vog,el"" na 1000 u:-. 
prawnionŁYch d'o glosowania> oddano jed~ 
głos-, który na dobitkę unie\vażniomio . 

Nai kQi:ralni „Priedriclh-Emestine", 
1000 u:pr.aw,ni<mych, g1oso'wato 39. 

Na kapatni „Shamrock", szyb III. i· IV. 
na 3500 uprawniC!l1iY'ch, glosowało 3~. 

Na kopalni „tla:nnover" szYb I„ r li na 
2500, gt10sowalo 60 do 70. 

Nai loopami, 1 Jlain~'v.er" szyb; lil i IV. 
:na 1200 upra1w•1ionych gfowwato 106. 

Na 1]ro:palni „HannibaJ" nai 2000 gloso,.. 
wailo 39. 

Na kopalni „CaroHnen~hlCJk" na 1400 
glos-O'waro 18, z czego 8 S?;ł-OSÓ\.V 1miewart-
111iooo. 

Na kopal)li ,,Milflister Stein" na przesz· 
fo 2000 g lOSffi.\"a l O 60. 

Na kopalni „Hair1isa(• głosowafo przesz. 
łio1 100. 

Na kopa1ni ,,,Oottessegen'' na 700 gto
sowalo 6. 

Nai 1kopa.lrri „de Wendel" nieglosował 
111ikt. . _ .... 

BractWo rótaócowe P.l>lek: w Roh!IP.11· 
hausas 

Podal. do wiadomości zan. siostrom, ii W; 

przyszły piąt~ dnia n3 b. m. Bractwo na
sze bierze udziaJ w rzebic Z'Ularlej sLO'
st 

MALGORZA ~'l"~OZ: SKIEJ, 
sios.try róży I. Pogrzeb ddo~zie się p 
P.OOK!niu o godz. ~ z domu żatoi,y ulic· 

humska nr. 4. iostry w ne się licznie 
~brać o go<l~. 3.ł. ~n:eło.tooa. -

Towarzt two św. Pawła w Eickel 
bierze udział w :pogrzebie matki. c~~a 
naszego towarzystwa. p. Józefa Strużyń
sJdego 

śp. M.ALGORZA TY STROZYNSKlEJ 
P;0 rzeb odbG<}zie siG dnia 15 bm. o 

godz. 3 z domu tafoby w; R,ohlingh.au~en. 
ulica. Bochumska nr. 4. 

Cztonikowie win1ni sic stawić w c.uqr 
kach i OZUlakach do <lomu ilaloby. O li-
czny udzial uprasza Za~d. 

Baczność druhowię w Rauxel-Hablngh~t · 
Niniejszem daJe do wiadomo~d, ii ·w 

neidzielę 17 bm. odbędzie się zwyczajne 
zebraJ]ie o godz. 4 po pot. na snli p. Wessel. 
Uprasza się druhów aby się licznie stawili 
gdyż mamy ważne sprarwy do zalatwienia. 
Talk samo' prost si~ tych roda.kó\\1, któr-cY 
są „Sokolom" przychylni, osobliwie Il'l.to
dzież pPlską, a:by na wymieniorw zebrapłe 
przybyła-. Goście mile widzia~i. Czolem f. 
(1) Wydział, 

Baczność Rodacy w Oerthe! Tow. Serca Jezusowego w Hamme-Bo-
Delegaitem jest druh Michat Paluch, chum. 

Gerthe 25. Mężami zaufania:: Tmnasz: l)oi. W niedzielę, dnia 17 grudnia ra}OO o 
miniczaik, Oerthe 71; Andrzej Jurga, Ger- gdd!z. 7 przystępuje nasze Tow. Pod cho· 

the, i~· l(ray-Obercastrop: Wawrzyn rągwią wspólinie do Komunii św. Sposo--
S 1 bnt>ść do sPQwiedzi św. w sobotę w Boi-

zu. c. . . . . chuttn w k.Ja'Sztorze. 
Dla Holthausen: Michał Duszyn~k1 w ni,edziclę, l7 bm. po :pot. 0 4 gctlz, 

111 e. db ct · · · b · ktćt-
Dla Hiltrop: Lukasz Dudziak, La.ud- \ Q · .ę zie się „zk~cl cza!me. z.e

6 
r~ue, na. tk 

wehrstr. 70. re su~ wszys~. i 1. cztO:H< w uez :V'Ylą u 
. . " za?nasza, ~lewaiz s4 ies~cze w.ruine sp~ 

„Z1ednoczeme zawodowe polskie . 

1 
wy do załatwienia. O Jicmy udzial , w~ 
przystąpieniu <lo Sakramentów św., i w ze 

llece Zjedn. Złl, p1ls 1111. . braniu bardzo się uprasza. Zarz~(J) 

prremawiaJ 1we wtorek w sprawie projektu 
~towej usta\V'Y ;;ziłt.omei posel nasz ks. pra. 
łat Stycheł protestując przeciw "\vtyjątkO..: 
wemu traktowa.niu Polalków i pięttnując ca
le wwątklolwe USta'WOO<!JWSt\.wJ1 .aJntypoJSlkie, 
1Z prawtdziwie pruską ·czelino5cią - mówił 
·b. Sty,chel - depce się praf\\10, poł-skiej 
mn.ie}swści. I 

Minister oświaty Studt operował znów 
p.11zeciw ipiosto1wi poiłsikii·emu wycrrukami z 
1Kazet 

Oelsenkircben. Robotnifk fr. Adamski 
~stal w zakładoaich firmy „Sahalker Oru- ! 
beln wnd Hiitteni-Verein" .okaleczony. Ma 
z~aunaną praw;i r1ękę. 

odb<:<lą się w /'!~d~ielę dnia 17 ~rudnia: I 
W ł(amen 01 g-0'dz. ,) }ś po pot w 101\alu p. ł 

Oortz. 
Tow. św. Jana Chrz. w Dorstfe«i 

tlmtósi SW)'m czlonkom1 iż w niedzielę, rl. 
17 grudn;ia o godz. 3 po pol. odbędzie słę 
had1z ;Vyczajr11e walm·ę 7'ebran~e. f>io:niewp.t 
r6żne sprawy przyjdą P;dct obrady i ~zie
obór nowego zarządu, przeto o liczmy ... u· 
dział uprasza się Zttrzad.(3) 

Przemawiali jeszcze konser\va:tysta 
•Gracboo z.a.. ustawą i wolnamyśl/ny Ca1sseI 
przeciw, ostatni doma.g:ajl się energicmie 
Z'kól be:zm·yznamiowych. 

Usta1wę prze'ka'.Zano komisyi złożonej 
' l 28 czn.:mków. 

Socyałiści a rewolucya rosyjska. 
W środę przemawiała znana ag[tato1~

·ł\a S()ieyalistyczna1 Róża Lwksemburg wo
hec licznego zebralnia w Berliinde o strej: 
kadr w :RosyL Rewołucyę •r.o'Syjską przed,_ 
tawiala jako świetny wzór dla Niemiec i 

<Ha innyich państw zaichodlni<H~:umpejs'kkh. 
.. Dzrsiejsza rewol.ucy~ rosyjska - mówila 
~ iest prologiem ndeprzer.wa(J11eigo sz.cregu 
re·wollfCyi, które z Rosyi rozszerzą się na 
~\·sieyst:kie państwa w zachodniej :Europie. 
Te rew1ofocye, które j.atko' n.astępstwP ro-

Ytski·ei rozwiną się z histmycz:ną kooiecz
Hnścią mają za cel ost.atecmy dlyktałurę 
\}1-.0łetaryatu. To nie są bez:p.odstaiw.nie prze 
Pawtedmie, le-cz trzeźwe wni<Jiski 'Z hlistory 
cz.niege aktu, że przeciwieństwa1 klasowe 
llieizmiernie się zaiostrzają." Stre.ik PCYlity
~zny, z'Clarlem mówczYt~i, 11.na1 zastąpi~ wal 
1.<: rt'.li bary~ka<lach. N1etm1eccyi rolmerz·; 
mówiła - po'lączą się ostateczi1je, Jak 

rosyjscy z proJetaryatem. Anarchfsde Ery
chowi Mtihsam, który podlniósl zaslugi a
:iarc?istów w Rosyi, odpO'\viedziala ostro, 
~e kierownictwo rewolucyJ IXJlSyjskiej leży 
J~Wiie w ręku międzynarodbl\vej S!Ooeya1-
11eJ 'C!iemu\kracyi i rm jak iilajściślejszy koo
traikt z niemiecką demokracyą socyalną. 
·!\rew z krwi naszei i koiŚĆ 1J kości naszej 
~V~lczy w Rosyi" _·mówiła Róża Luksetm 
IJlJTg 

·~._,....,..- ----
Niemcy a Polacy pod Moskalem. 

·Sc' W be,rliflskim „Tagu" hr. Pfeil zamie-
11 artyurnt w którym pisze: 

, ,,Zapał R1osyain dla Polakó;w ma swe 
N~ó~fo głóW'ne w niena!W'iści względem 
1~;mców, n~ertarwiści, która się obiarw~a o-
1.'.' arcie w MYJ1&k\\'ie. Samorząd polski PO'
„ '<\&a dla Niemiec skutki bardzo powailnc1 
q; \V n~ ... · · · d b ż ~l aict: J\""'3oYI IX)'Z:UmteJą bardzo · n rze, e w 
ltw za s•arrnorządietn nastąpiłoby pó~ie] 
\\·~lto'Mne •Oderwanie się, lecz prZ1Ysz.11 pra 

a\v"Cy rosyJscy wolą już stradć PO'Jskę 

Erie. Dzieclro gónnika Htilswitt'a po
parzylo się gorącą kawą i talkie odlniosłto 
rainy, iż niebawem uma~li0. 

Velpke w Brunświckiem. Areszto:wa
no tu przełożonego stacyJ .Engelmanina 
:wraz z żoUJą, za pcdralbia/nie pieniędizy. 
!& .._ 3!2§22 u 

01t1ł11ie wiadomeści. 
R z y m. „Osserwatore Romano" o„ 

głosił list paieski do biskupów Polski pod 
Moskalem, by wspóldzłałaU w uspokotenlu 
ludności. 

W a r s z a w a. W Pabianicach napa
dli dragoni na pochód narodowy, w któryiu 
brała udział wielka liczba robotników I 
włościan. W starciu zabito klika osób i 
raniono ciężko około 40. 

K I e w. Zamach na jenerała Sacharo
wa wykonał ślusarz Warotnlkow przebra
ny za kobietę. 

&E._ sw _ EL 

OJOQHl(lliftf•JU•11••& 
l(upuiJDy, co tylko możemy u polskich 

kupców i przemysłowców? 

MliOJ~~~-IHt~~-lttJłilUI 
____ J ___ XE.i_ LES& ____ ---·-- .- M 

BACZNOSC! 
Z powodu iż przed świętami poczta 

bardzo obarczona jest pracą, abonament na 
gazetę będą listonosze odbierali w tym 
kwartale 

OD 12 DO 18 GRUDNJA. 
:Rodaków prosimy, ahy zairaz dali li

sto1"'cmu, pieniądze na „Wiarusa Polskie
go". 

Ze soraw robotniczych. 
BACZNOŚĆ DRUHOWIE! 

Wybory do sądu procederowego "' 
Sodingen odbędą się w piątek 15 grudnia. 
Waszym kandydatem Jest Jan Marek z So· 
dłnien. 

W Ueckendori po pot. Q gQdz, 4 w iokaiii 
p. ftoniena, przy ul. Ueokendońerstr. 

W Caternberg przed potudniem -01 sro(\z, 
11~ w sali „Deutscher Kaiser". 

W Wanne ()1 godz. 5 p.o' pol. w sali p. Unter 
schemanna, uJ. Dw-0rcowa. 

W Osterfeld o gooz .. 3~ w lQlkalu p. ttuse
ma?ninai, łfauputstr. 

W Scbonebeck przy Borbock po po'l. o 
~z. 3.0 w lokalu p, Pothmann przy ko
ściere katolickim. 

Na porxądku dziennym: Nowe pr~wo 
gćnnłcze. Sprawy knapszałtowc. Spr.a
woz.danie z nadzwy-czainego z.ebrania 
Obór męża. zaufania i inne wia.żne sprawy. 
Liczny uózial Pożądany. 

„Zjednoc~nie zawodlYWe polski~". 

Spodobat-0' sie Pa;·u ! :Jgu zabrać z te· 
go świaita naszego dn:;;k ~ brata 
śp. STANJSLA W A B.ERNADOWSl(IEGO 
w 19-tym roku życia. Ponieważ nie da· 
wno /na obczyźnie się znajduje i ni.'! oyl je
·SZ<:Ze czlonkiem towarzyst:\,·a

1 
prosiłbym 

sza!n. Rl{)'daków żeby także - którYIIll cza~ 
pozwo~i - wziQli udzial w Pogrzebie, któ~ 
ry się odbędzie w czwartek rano ti. 14.brn 
o g<Xlz. 8-mej z karolkkiego klaszitoru w 
Osterfeld. Pr-osimy uprzejmie szan. Roda
ków i 'Rodaczki o liczny udzial \V pogrz.e .. 
bie. W smutku pogrążeni bracia (326) 

Michał I Antoni · Bernadowscy. -Baczność Polacy w Duisburg, Hochfełd, 
Wanbeimerort, Rhełnhausen i okolicy! 

W miedzielę, dnia 17 gnrdnia -0<lbęd'Zic 
się 

wletki wiec ogólny w Hochfeld 

BACZNOSC DELEGACI!' 
J(to jeszcze gazet na miesiąc grudzień 

nie d-0staf, zechce nam zaraz dqnieść. 
„Zjedooczenfe zawodowe polskie"':. 

na sali p. J. Giescn, ul. Wanheimerstr. ur 
. 96-98 po pol. o giod'z. 3, na który wszyst~ 

kich Rodaków mile za)Prnsz.amy. Prosi· 
my o przybycie mówcó"· zamiejscowych. 

Zw·Jłujący. 

Tow. ~w. Wawrzyfica w K.astrop 
dO'nl(}si swym czl<mkom oraz inruym roda
kom, iż w niedzielę, <fniai 17 grudnia odbę
dzie się QStatnie zebr.anie stareg()ł roku na 
sati zwyklych posiedzeń. O liczny u-
dzial prosi Zarząlt . 

Uwaga: Prosi się szam. czlaników 
którzy zalcgahl z miesięcznymi skla<lkamr: 
aby się z nich uiścili. bo to 1ostatnia sposo.
bność V." staryrrn roku. Czlonikowie nie 
wyptatl'lli wstaną w listę na końcu zapisami . 
o•ra:z tracą prawo do ud.zia:tu w gwiazdc~. 
Czfonkowie micjsC0'\1 ;y-ch towarzystw 
„ttaJka" i „Sokól'', którzy bY: się chcieli, 
do inaszegnJ Towarzyst\va zapisać majq 
\\'stęp wolny, tylko pfacą ustav.ry i miesit:
czne. J. Kowalczyk, przew. (2) 

Tow. św. Stanisława I(. w Courl 
podaje d10 wiadomości szain. czlonkom, 1z. 
w. niedziel~, dnia 17 gmdnia odbędzie sif} 
roczne ·walne zeorainic na sali z:w:yktych 
JXFSic<lze(1 u p. Buchbindera w Courl. p _ 
rządek dzienny: 1) Wplata micsięclJnn 
2) ''pis ·1:io\\'yd1 c7.lo'nków, 3) roczny b~ 
rachunek, 4) obór zarządu, 5) różne spra
wy torw. O punktualne i liczne stawiemie 
uprasza ię. Goście mile widziani. (n 

Zarząd. 

Tow. św. Antoniego w Recklingh.-Siid 
pódaje swym członkom do wiadomości it 
w niedzielę d:nia 17 grudnia o godz. ti:Yal 
prz~d poludniem 00.będ:zie się nadz.wy
cz~ne walne zebranie. Liczny udzial j~t 
J>OzącLamy, gdyż przyjdzie bardzo waż.la 

: sprawa po'd obrndy. (2 
J. Maćkowiak, sekr. 

l(olo ~piewu ,,Mickiewicz" w Oełsettkir. 
chen III. 

d~110~~ s'vym czlonkom, iż posiedze.nie 
m1es1~czne odbędzie się 17 grudnia 0 woor 
do dwunastej prz~d pot O liczny udzfal 
Prosi Zarząd. 



«~~~~~~~~~~~~t~~~~~~~~~~~~~~~~~ t Ba zno ·f:; .Podaey w Wanne. :: 
ft Do.aot1zę..,szanowaym R"dako111, ii otworayłem ~ł 
~ ~ 
~ skład cygar, tabaki i papierosó 1t-

t to~arów krótkich. Cygary w1bor11e, takt~ cyg::1y gw•azdkowe. ~ . 
* Skład mój zn_.jdujc się ft 
~ w WJUllNE, -Dworcowa ulira nr. 10:! pod fir&ą: (327) tł 

t Stanisław Berlik. ;: 
~ ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Jako podarek ywia2dkowy 
21aclają ~i~ moje cygary ł papi•rnsy 
w opakowaniu gwiazdkowem po J(\, 25, 
..f.O i it U ~ztnk. Wielki wybór 1 
l: · sjlepszo gatunki! (3t •3) Tanie ceny ! 

11""rltz Nultłng. 
Ił ei·n e, Bru eh, 

t.il. J>worcowa nr. 51. stara poczta. 
Bahnhofstr. ć\.lte Post. 

www HMiW 

Na gwiazdkę! 
poleca Franciszek Józefosld wlełld wy. 
bór wbawek wiz.elkiego rodzaju, wueł
kie rzeczy na choinkę we wielkim wylto
rze bardzo tanio 1 

Harmoniki do rozciągania, fonocrafy 
z polskiemi kawałkami, katarynki; skrzy. 
pee,klarnety, albumy do fotografii l kart 
z widokiem i tysiące innych rzec~y. Kar
ty z polskim napisem na Boże Narodzellłe 
i Nowy Rok. Wszelkie prezenta gwtad
łcowe dla każdego coś stosownego. 

Opłatki 100 sztuk 2 mrkJ. 
Prosze rodaków o poparcie mego in

teresu a starainiem mojem będzie ka.żdeg-o 
to4~ka zadowolić i rzetelnie obslużyć. 

Fr Józefoski 
w HERNE, ul. Bahnholstr. nr. 52. 

przy ulicy Schwarzestr. 102. 
Baczność! Nowo otwarłf' 

'iu~cvatnv skład 
zabawek dla dzieci 

wszelkieg<> rodzaju. Wybór olbrzymi. br 
ty które są dziełem rąk polskich braci 
,R~epkiewiczów z Warszawy, z pięknenri 
wierszami pisarza naszego tt. Sien'kiewi
c.za itd. Ponieważ ludzie si~ skarżą na li
che czasy, przeto ceny są bardzo tanie, lM 
-0 3~ procent zniżone. Ro<lacy, proszę się 
przekonać! 

Z prawdziwym szacunkiem 

J. Gajewski w łl~rne 
balwierz, 

ut Bab.nhdfstr. nr. 99, przy kloleł ełekmt'· 
-cwei. prowadzącej z Herne do ~~uch. 

polean.m wte~k! "Wybór 

za ba 
wr;.s.-l "iegl) ro.dzaju po h1:1jer;znii· taukh cec11.cb, o-
1·az ,,{elki wyb(~r piękc· ycb i prAktyeznyoh. 

podarLów f;H<'i ,z.Hrnwyeh. 
Ka.idy umnie kllpuhcy otrzyma piękny polaki 

k111lendarz J• artkowy zupE!łnie ds.rm". 

Józef Danie!alt. eau) 

Ważne dta przedsiębiorczych 

pocz~tkujących kupców. 
Ietniejn.cy od lat 18 

interes towarów kolonial· 
nych i robotniczych 

wraz z domem pued f> laty wybudowanym 
zti tanią cenę 4u 1 OO mr ,]e!it na sprzedaż. 
Wpłat•.o I do 10 tysięcy marek. Głównie 
Pola1 ·y odbiorcy. Zgłoszenia pod lit. G. 
F. B do ekspedycyi „ Wiar. Polskiego" 
w Boehurr:. (:.190) 

-m11-•___,1 t! .~ r 

1op1atki! 
I 'l'owarzystwom pol•kim oraz Ro
i\ dnk.om na obczyźnie p'olec.un 

fi oplatlu wła~nego wyrobu. I 
= 

L 100 utttk 3 mr. Proszę o li-1 
~zł.le i \YOl:· sne zamówienia gdyż 

* w oita.lni.ch llnia.ch pnecl świ~tami 
!"' na pocpirie wielkie irudn .i ści ( 182) „ 
i1J Z ~aClmldcm , sta.ry dost&.wca 

I Hipolit Sibilski, Bochum I 
ftj vl. Unter den I.indlłtl 1. w pobl. Klaut. i15 
-·~~~tt.~Rl..~Bt811l~~ 
~~na;•~•--w•~•f•~IWł 

RĘKAWICZKI wsz.ełkiego rodzaju ~ 
i farbuje f' ARBIERNIA OALLUSCHKI!, ,.._ 
MIA W BOCHUM. Tel. nr. 911. 

:rme: Hofstede, tternerstr. 259; Herne. 
Bahnhotstr nr. 32, 73, 134; Efclcel, Rołłngh111-
ie0, Und eo, Hattrogen, Lałlgendroor, W tttea 
Annen, Weme, Liitgend-Ortmund, Marten K•· 
lil"ep, Wattenscbełd. Kamen. Dortmund. 

--~Józef Danielak· 
W1tnne, ul. Kolejowa (Bahnhofstr.) 80, 

,oleca &wój boga\o ze.opa.trar,ny 

ikład kapeluszy filcowyeb, maciejó· 
wek parasoli, krawatek bielizny, 

chustek do nosa, szelek itd. 
(3 3) 

NadzwycżaJ tania podaż ! 

uilywane od !6 .m:·~ 
N owe rd .f.8 ~. poCll· 
NajleJts110 fa"9r1katy Pl'P 
1warano11ł, 

D11rtmuader 

na zakupna gwiazdkowe. 

Kapelus.r:e damskie Pończochy 
dla d7.iewcz. Szkarpety 

" Czapki dla dziewcz. Przyody,iewek 15pod. 
Kożuchy I Bielizna. dla paaó,.,-
Parasole Szelki. 

oraz ,.,,·iele innych artykułów. 

Bard~• tanto 1 Bardz 111 tanio ! 

.Józef Herz!'Jteł11, 
,;...__ ~itten, Ba.hnhofstr. 17. --= 

(324) 

Nabnu••ehu16•• 
11 L Weissenburgerstr 10 
w pobllb 111. Kai"en~ra 
tlff. (818) 

Ustal•Y 
dla towarzyllitft 

111J1cOH11f& 

pr~dko i tanio 

Drakarnła 

"Wiarusa Pol· 
skieg„" 

• o 

••••••• Hamborn! 
Mam od l 1t7csnia ta.ni „ 
Sklad 40 'd'JdE!" 

nawieat111 
etee()wny dla golarza lub 
11ewca "odp)wiednlt!~ 
P' łoisf niu . - ZgłoMHia 
irzyjmuje · 
.I 8z•ajkow•ki 

w Hamborn, . 
Befl:entr. 2>' (316) · •... „. ·- „ •.• 
Słnż1tca 

po lita 
potrzellln• do WĄzelkit>j 

r bnh· domowej. ponie
nlcmai teraż iejsza łu
ilłra vvychodzi f& m~ż. 

Zł,?łosxenia przyjmuje 

T. Jantrnwiak, 
"':ad kolonialny 

Wan~e Augue·a~tr. 14. 
albo Hofitr. 27. (!309) 

~~~~·-·· 
~~-~-~--
5 dziewczyn 

1-tQre potrał14 krowy io
ie, majdl\ miejsce przy 
najwyifl!lzycb '&rtługaeh 

Genrnd Daagh 
stręu:arka, 

Dortaond. ul. Sohw11rmA 
rłlder"t.r. l2 l'l3. d„ll"lem 
towarowym Al •b„ffa. 

(263). 

~· ••••• 

- Doniesienie. 
Ka~rly odbiorca o+rzym·i u nas aż do gwia

przy każdem zakupnie 

·>piękny p _.·aktyezny' 

pod3rek g·wiazdkowy • 

ul Dworeow& 25 WITTEN, ffahnhof,tr. 25. 

Materye na suknie, 
kapelusze damskie, 

(323) 

żakiety i płaszcze. 

-Dooosz~ szan. Rodakom w Langcn
dreer, W erne i okolicy, iż sprzedaj~ 

Młodego czeladnika piekarskiego -na stale zatrudnienie poszuk~e od Zar!Z 
MASlYNY DO SZYCIA 

z fabryki Singer i Comp., które są bardzo 
trwale z rdlugoletnią gwar.ancyą. Proszc; 
szan. Rodaków z t~go skorzystać, kupuj11.c 
teraz na gwiazdkę maszynę dla swych żon. 

lub w krótkim czasie 

RUDOLP KLETTĘ, 
piekarz polski, 

Duisbur1r-Laar, Kirchstr. nr. 3. ~~) 

'. 

Stanisław Lewandowski --
N ad zwyczaj tania podaż 

naszej 

;:wia~9'koWej 
. sprZ_edaiy. 

500 czapek talerzowych 
io wyszukania 

S.-.rya I 35 :f •• Serya Il 50 "f. 
zwykła wartość do 2 mr. 

300 sukiennyci spódników 
pięknie ubranych de wyszukania. 

Serya. I 1,90, wart. do 3 50 mr. Serya II j, 7 5 mr., wut. do 5 mr. 

E~ry~ Ili 4,50. wan. do 7 me. SeryaIV 6,0t mr., wart. do 11 rur. 

W1etlue partye dai1mskieh iłłkietów, kaftanów, kołn•erzy, 

palettt<>w, kaftanów dła dzieci nad.zwyę~zaj tanio. 

W .elkie parhe ubrań i paletetów dla panów a brali i p~łet&tow 

dla. rhłopaków, ubrali i pdetetów dla chłopców 
sprzedajemy 110 cenie znacznie zniżonej. 

W niedziele. dnia 17, grudnia b~dzie skład nasz aż do 
godziny 7 wieczorem otwarty. 

(826) 

' w WITTEN~ 
'· . 



li. 

todzienne pismo ludowe dla Polak6w oa obczytnłe, pogwłęcone oiwiooie oraz sprawom nModowym. politycznym i zaro ko · m 

f{y~odzi codzleanłt s ~Wem „ł P<>ł..n.tacmycll 
Pr.i.~plaą kwartalna na pocz-cle ł • listowych wYllOSi 
ł ar. 5Q fee.. a z odnoueniem dD dom• 1 mr. 92 fen. 
.• Wlar1I Połakł" zapisany Jest w cennika t1ocztowym I imłę lata za llart I DJczyz111 

Za inseraty placi sic za mielsce l!Ułdk~ drobllesto d ~•h 
odoezenla zamlencz e t1rzed łnseratamł «J fen K 
czesto oglasm. otrzyma rabat - Uaty do „WillJI• 
Polakiogo„ nalety frankować l oodać w nieb doirłM· 

,ll'Od znakiem „t. poioiscb" nr. 128. o.y &drea pf8J14•&go. Rtk"pla 'w „1, nie •WT c 

Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje się w Boehum, pr~y ulicy Małtheserstraas~l 7. - Adres: ~' Wiams Polski", Bo.Jium. - Te Ie fon u nr. a ł 

iodzłce polscy I Uczcle dzieci 1we 
ltll4wte, czytać I pisać po polsku r Nie Jest 
f'&łakłem, kto potomstwu swemu zniem

eął slt1 pozwoU. 

z wypadków dnia. 

Gewerkferajn skompromitowany! 

Wskutek p,oparcia centrowców prze:.. 
szła w sejmie pruskim nowela· górlnkza, 
nic mógł więc essef1ski ,.gewerkfera.jn" usu 
nąć się od wyborów do wydziałów ro'bot
niczych, którym już nl:Jwela gór:nicza pra
wie żadnego nie przyzna1ie znaczenia a któ
re n OIW:Y pc rządek rnboczy zupeł1nem 

uczynił zerem dla ro'l:ir-:itników. Napaidł 

gewerkfernjn" i organa jego „Bergknappe" 
i „Górnik polski" na „Zied'noczcnie zaw<J
do'we polskie, że uchwailito wstrzymać się 
od glosowania. Teraz. od własnych czł·o •n!... 

ków „gewerkferaijnu" otr21ymal di01bry po
liczek, z cze'go wszyscy się tyiJ.ko radują. 
Bo~ iem -przew.a :żnie i czonkowie „gewerk 
ferajnu" wlbre\v1 hasłu wydanemu przez 
jego zarząd wstrzymali się od gło!soiwania 
na rów.ni z innymi roboitnikami. Na po
szczegól1nych 'kopaln1iachi, jak wcw>raj do-
11'1ieśliśmy, a·lho nic gfosowa1no wogóle, ail
b0< też o'ddano tylkOi po kilka, głosów. Dziś 
poidlaij cmy d.ails.ze rezultaty z wyborów po
twierdzające nasze wywod:y. 

Na KQpnlni ,,PauJine" na 350 upraw1nio
nych glosowafo, 42~ na, kopa~ni „Kariol.iinen
glliak" na 1400 upra\\(nionych gkisoiWało 
14, z czeg10, jeszcze 8 głosów unieważ,niono. 
Na kopalni ,,liannibal" na 2000 chłopa gło~ 
sowalo 39. Na· kopa.Jni „K1onsolidaHo:n" 
stósując się do hasła wydanego przez. „ge
\v'erkf e ra~\1 t " wybran{)I kandydatów ko·pa,l,ni. 

Ciekawi jesteśmy, czy ,,gewerkferajn" 
w hm sp.osób wybrane wydziały na.zwie 
„reprezentaicy4 ogófo gómików" ! 

Czy ks. arcybiskup Stable1wski otrzymał 
list z wyrazami uznania od Wilhelma II? 

W „Lechu" czytamy: 
„Dziennik Kuja:wski" pisze, że P'o:dana 

przez nas wiadom-0ść o liście cesarskim, 
który Najprz:ew. ks. Arcy.biskup według 

, .naszy1c!J informacyi otrzymał, jest niepra
wdziwą. My mimo to podtrzymujemy 
Pierw'Ctną wiadomość inaszą1 gdyż polcho1-
dzi O'rrn z takicg,o źródla, że. wątpliwości 
żadnych mieć nie możemy. 

T~rl e „Lech". 

.,Rh. W cstf. Ztg. ,; w te:łegramie z BeJ. 
lina z dnia 12 b. rn. dCln{)'si, że ks. Ar'
·cybisknp z ło~~yl p::)l'..•.:' p ) dłt.gi c h latach pu 
raz. Pie rwszy komenderującemu. je:n.era.J.owi 
v. Sfolp nagel dłuższą wizytę. 

Hr. Posadowsky wystąpił w parlamencie 

Przeciw duchowi panującemu w urzędach 

administracyjnych. 

Sekretarz stan1u hr. Posadowsky w 
m01wie \vypowiedziancj w parlaimencie nie 
rnieckin. w ub~eg-ły wtoreik zastanawiając 
Sit; nad przyczw.ami istnieinia i wzrostu 
S-Ocyalncj demokracyi w Niemczech W!
\\ ied7ial pomiędzy innemi, co Pi3Stępuje: 

, Dwa p.owody (istnienia i wzrostu so·
cyalnej, demokracyi) wymieniłbym: naj
pierw zaprzeczyć nie moZ,na, że wadmini
stracyi ·naszej a mianowicie w niższych in 
stancyach wielokrotnie jeszcze patrzy się 
na sprawy jak za czasów małodusznej go. 
spodarki policyjnej, co z nasz:ymi czasami 
_,ie zurpelnie się już zgadza. A da1Jej majem 
zdaniem z wzr.nstem do1broobytu nic podnio
slai się także ofiarność i wielkod:uszność 

klas posiadających." 

W Austryi rozpoczyna się nowy strej.k ko
lejowy. 

}(oleje pry:watne inie chcą uz,nai~ organ1 
zacyi pracowviików 1k•o,Jejo'wych, wskutek 
cz.eg.a. zastreikowali koliei3.!rze. pofodnJoiwej 
i pótno·cnej drogi żelaznej. 

Telegramy1 
L o n d y n. Z Odesy donoszą, że roz

ruchy rozszerzyły się już na Rosyę pół

nocną. 

L o n d y n. Mahometańscy poddani 
angielscy w Indyach wysłali protest do 
rządu angielskiego przeciw dążeniu mo
carstw do upokorzenia sułtana. Z innych 
stron również donoszą o wrzeniu pomiędzy 
ludnością mahometańską. 

J;k niemoy agitują„ 
Bo.daliśmy już swego: czasu ode.

Z\\~ę niejakiego pa;stora I~o senbergai z pod 
Ost1 owa w sprawie przesiedlania koloni
stów niemieckich z Rosyi do' Pi0lski pod 
Prusakiem. Obec1nic ów pastor wydal no
wą p<Jdobną {)dezwę, która w tlomaczcinin 
„Lecha" brzmi, jak następuje: 

Serdeczna prnśba pi::idpisainego pastora 
o datek w sumie 2 milionów; marek na osie 
dle111ie biednych inicmieckQl-r,osyjskich zJ.o!rn 
ków w naswj olczyźniz. 

Niemieccy współobywatele! 
\Vlcwnętrwe położenie w R.o'syi coraz 

się więcej zaostrza. Nieszczęśliwy ten 
kraj wstąp1l w, okres rewolu1cyj11y, który 
alcz, z przerwami, p{)lt;wać m~1że z, 10 lat. 
Ca.raz widoicz.niejszem się staje, że naj
krwaiwsze walki bratobójcze n~stają. Na
danie mzszerZJonei ktdnstytucyi boidlaj coś 
w tern zmieni. 

Niemieccy współobywatele! W R(;.

sy;i mieszka 2 miliony naszy1ch zi-0mków; 
których polożeinie jest wzpa.czliwe~ a mie
·nie i życie nai whosku wisi. 

W wschodnich pmwincyach p.ro·wadzą 
już walikę ina życie i śmierć przeciw burzą 
cy1m się masom, który;m ostatecznie u.Jedz 

·będą musieH. 
Na Kaukazi..; grabią kh złodziejscy 

Gruzini, Tatarzy i Arme1kzycy i kijami 
wypędzają ich z zagród. 

W Ba1ku i Odessie majątki ich· przewa 
żnie pusz.cz,om~ zostały z dymem i niepo
wrotnie są strawne. 

W ko!Clniach nad· Wołgą 100 OOO ziom 
ków zginqć musi ws:kutek klGski g.Jodo;wej 
jeżeli ni;; otrzy,rnają rychlej pomocy. 

W Polsce, gdzie ich 400 OOO miesl.ika, 
ustanowiono już nia zesztą wiclkami0'c ogól
ną rzeź; funt niemieckiego mięsa · miał ko
sztować 2 fenygi, a dQdawane miało by~ 
mięso Ży;~Jwskie. W ostatniej chwili uda
remniło, duchowieństwo rozlew krwi. po'

rnieważ o'bal\Vialo się odwetu niemieckiego, 
Lud uspok,ojcm-0 o:głaszając wieść, że spa<lł 
list z nieba, \\' którym nad<aZ31I10 F\Jdakom 
uiby jesz.cze 5 lat dali Niemcom spokój, a 

. 

potem si~ z nimi załatwili. Mimo to je„ 
!d!tlak czeka motłoch na SitósOWilY mo'ment. 
a'by się na ziomków nasz1ych rzudć i ich 
zmasalkrować. 

Niemieccy współobywatc:le ! Oiiaro
waJiście 4 miliony dla Ilwrów, setki tysięcy 
dla Armeflczyków. Obeonie zbieracie wiet 
kie sumy dla Wlnchów. Czy pozwolicie 
na to:, aby krew z krwi i ki0ść z kości wa· 
szej marnie ginęła? Nie, na to, po.zwi0Uić 
nie możecie! Ziomkowie nasi są jednak 
bez rntunku zgubie111i, jeżeli ich z tego stra~ 
swego kraju nie wybawimy i nie osiedli
my ich w naszym kraju lub w kolo111iach 
naszych. Zamożni wśród ·nich sami oobie 
pamo,gą, ,nad biednymi i opuszczonyltlli zli 
to'wać się musimy. Możemy ich potrzeOO.. 
wać, p.o1I1ieważ potrzieba1 nam robotników 
rolnych, których 500,000 z obcych krajóWi 
(Gailicyi, Królest1wai itd.) sprowadzamy 
którzy z naszej 0Jczymi1y roc?Jnie 50 milio
nów marek wywmą. 

Bonieważ natural:ni prnywódzcy• na
szych ziomków, pastorzy w Królestwie 
Polskiern, z braku patry1otyzmu (Gesin
niungs1osig:keit) prawie wszyscy przeszli 
do obozu polskieg10, dla tego pracuję razem 
z kiomiteteim naid ratuntkiem i sp·row a1dza
niem do kraju tych mieszczęśliwych. Do 
komitetu należą pp. su.perintend!eint ttarhau 
sen:, radzica szkólny Pilatschi, dyrektor po
cztYl łieJ1big w Ostrowie. Zamierzamy 
tych ziomków -Osiedlić .na małych parceĄ
lach ziemi. J aik to osfe:dlanie ma się od.by,.. 
wać, wytłómaczyłem w osobn.em piśmie 
Kupujcie i czytajcie to pismo: Pastora Ri1-
senberga „Endli'ch geioest, •naemlich die 
Ostmarke'llfrage umIJ die Landarbeiterfra
ge". 

Do odezwy powyższej uwagi wszelkie 
są zbyteczne, do'damyi chyba tylko, że wąt
pimy bardzo, czyby kto za funt niemiec.
kieg1J1 mięsa daJ 2 feny.gi, chociażby do te
go dordano jesz1cze tmchę żydowskiego. 

Dbbrze byho1by też1, by postara1110 się o 
rozpowszechniC\11ie owej odezwy także za 
grainicą, w której IQ'flta niewątpliwie wzbu
dziłaby w1ntercso·wanie. 

BACZNOSC! 
Z powodu iż przed świętami poczta 

bardzo obarczona jest pracą, abonament na 
gazetę będą listonosze odbierali w tym 
kwartale 

OD 12 DO 18 GRUDNIA. 

RDdaków pr{)lsimy, ahy zairaz daJi li
stowemu pieITTiądze na ,,Wiarusa Polskie
go". 

Polacy na obczyzn'e. 

Nowy „Sokół" w Hamborn. 
W niedzielę , dnia 10 grudnia usłano w 

Hamborn nad Renem .nowe gniazdo ,.Soko
łowi". Zapisa:/•o się na druhów od r.az!lI· 59 
I~odaków. Prze\v101d.iniczącym w 'stat dh. 
Sta111islaw f~O,\\lii'1ski. Czolem ! 

Druh. 

„Sokół" w Bulmke. 
Rodacy w Bulmkc zaloży;li w ubie

glą niedzielę 10 bm. „Soklo la". do którego 
wstąpilQ 21 czl<Yn:l<ów. 

Przewo'<lnic.zącym jest dh. Michał Sz.a
l216a, zast. f ·c.J. I(arólc..za:k, sekr. Jan Ga
sztka, zast. Józef Nowicki, kasyercm. Au
.gust Thurau. wst. SZ1Czep. No'wakiOwski 
l2Jw1nikami: Jan Tupt(}WSki i Andrzej Pie
tru .:ia, ,na1czeinukiem Jain, Gasz.tka. Czo-
lem ! Sokół. 

Slązk aastryacki w świt tle C) fr. 
Sprawa Siązka, mianowicie z powodu 

zamierzonego p.rz~niesi einia pol-skieg.o se
minaryum nauczycielskiego z, Cieszyna dla 
Ustronia. na życzenie Niemców, jest obec
nie przedmiotem wielorakich dyskusyi I 
rozważań. , 

Poniewiaż cyfry są wymQwnicjsze, niż 
v.~sz,dkie rozprawy przytoczymy ich kilika 
dla zwrócdnia uwagi na kresy za:chiodnie. 

P.o zahorz.e Ślązika przez fryderyka 
II. zosta~y przy Austryi dwai księstwa: Cie 
szyfls!kie i Opawskie. Ostatni;e uieho'clizi nt~ 
słusznie za krai czes\ro.miuniecki. to te? 
nikt nie pomyślał o uświadomieniu narodn. 
wy;m tych mas, ai mówiący.eh jeszcze po 
połs'ku, chociaż szkolai c2esko1.niemieoka 
wywiera ogromny i dzłwaczniy wpływ ina 
język wlo'ściaiński w Opa!wskiem. 

Natomiast w Księstwie Cieszyńskicm 
sła:biudmy ruch 'narodlowy zacutl się oka
zywać od r. 1848., od cz.aisu .niezaipcmnia
nydt b-oJm\ ni.ków Paw la Stalmacha i Aai ... 
d rzeja Ciendaly. 

Spis ludności, sp<:>rządz.ony przez tnic
mieckie władze w mku 1900, wy1kazuje w 
księstwie Cieszyfrskiem liczbę 361,015 
glów w tern 218,869 P().Jaików, 85,553 Cze
chów i 56,240 Niemców. Zważywszy, że 
spis był dokohywany przez czynniki wro
gie polsiklO'ki, że np. we frysztackim po„ 
wiecie za:\icz'Oino 10.000 &allicyiskich emalia 
betów, pracujących w tamteiszyich kopal
niach, do Czeahów, prz.ekon.amy się, że 
spis ten mie zgadza się z faktyczinym sta
!liem rzeczy, i to inaturnłnie 1naJ nielwrzyść 
Polaków. Przy.iłll1ijmy jeidlnaik te cyfry ja
ko prawdziwe. Niemcy, stCllł1oiwiący zale
<lwie siódmą część ludności, PJ01siadają 3 gi
mnazya: w Cieszynie, i w Bielsku, 2 serni
na·rya .nauczycielskie męskie: w Cieszynie 
i w Bielsku, 1 semi1131ryum ,na,uczyciclskie 
żeńskie w Cieszynie, 1 wyższą szkołę prze. 
myslową w Bielsku. Na 1io Polacy z wiel
kim trudem wy1kołataU jedno ginmazyum, 
chociaż są dwa razy Iiczinicjsi niż Nientcy, 
i c~esi razem wzięci. 

Szkól ludowy.eh jest 218; w tcm 160 
1>0lskich (z ograniczoncm przeciążeniem 
niemczyzną już oo drugiej klasy) a 57 nic„ 
micckich 289, czyli że w szikolach polskicll 
trzy razy liczni~jszych jest klas prawie tyle 
co' w niemieckich. Widoczrnic, że szkoly, 
polskie należą d1J najniższego typu Jedno 
lub dwuklasowych, kiedy dla ni c mieckicłi 
dzieci przewidziano możno ·:: wyższego 
ksztalcenia się. 

· Na pól '1icmi ecki~ szkoły lndv\ e. Z\\\'a' 

ne polskiemi, są prowa<l:z0ine przez ·nau
czycieli. W}~chowainych w niemieckich se„ 
mi1naryach, a skutei~ jest ten, że świa<lo.,_ 
mość niar<Jdk>wa. Polaków na Slązku austry 
ackim jest o wiele mniejsza. niż nawet tJJa 
Sląz:ku pruskim. 

J(rzyw<ly p.olskie .nie na tern się k<lri
czą. Czechem , kt<lrych jest prawie pii:it '.ł 
część >v Cieszyriskiem, za1tożyl rząd scn·ł„ 
naryum 1nauczycielskie w POilskit:j Ostra
wie na ziemi Cieszyńskiej, któq dryba 
mamy prawo uważać za po lską . W t ... n 
sposób Cze.si, którzy przez krótko.widz
two naszego' społeczeństwa zagarnęli sl1:>
\\•iai1ską ludn'°ść tll a polskiej ziemi celem 
zczechizowania tych P olakó w\ którzy sita 
zgienna.nizować nie dadzą. 

Najpilniejszą więc potrzebą polskości 
jest założenie odr<~bnego pa.Is.kiego semina„ 
ryum w Cieszynie, k tóry na 20,000 miesz
kaflców liczy wedle urzędp\vych spisów 
14.000 PoJaków. a więc chyba nicmie kim 
nie jest. 

W walce o zdbbycie polskich nauczy
cieli dila Polaków na Sląz,ku musi, pisze 
. ,Gł . N.", tamtejszej ludności dopo'ntódz ca
łe pQJJskic społec z e l1sf\w> . bo $lą7.acy nie 



mogą n.a· 11ikug J i· ...:z-y0. Z IV kuryi w yibiera 
j11 tytko jc-dpego posta~- własność większa 
<Obejmująca 20 mil 1kwadratowych czyli po
lewę obszaru księstwa jest w rękach nie
mieckich, sąd, szikol'Y!, poczty, koleje, wszy 
stko jest niemieckie: skąd mogą więc tann
teisi Pn1acy spodziewa•;:. się, a nawet wy„ 
m"· ; •parcia, jeżeli nie od r.o<laków? 
~--·-_-_ ... "1!11 __ ... " .... ~ ....... ~llllllllll~lllłlf!lll~~~~~ 

K śdół i pai1 two we Franryi. 
Ustaiwa, którą '°od nazwiska głównego 

jej referenta, w pa11lamemtam~ komisyii nai
zwa•n10 ustawą Briainda, a ktora stanowi d 
warutrnkach r1J1zdiziału między wsvystkimi 
kaściotami we Francyi a.i pai!1stwem i usta
.nav."ia no1we prawa, we.dług których „gru
py religijne" w kraju· mają posiad1ć nieza.
Jeżr1;y byt, prz1-;szła, jak clj:linosiliśmy, w se
rnv:ic cLnia 5 bm. bez żadnej zmiany. Oto
smvat.o za: ·nią sanatorów 181, przeciw niej 
102. Kiedy prezydent Fallieres oznajmił 
:wynik 1nmiętnego glosdwa1nia, z lewicy 
zcrwal.11 się bun~~ oklasków, wolainP: 
„Niech żyje republika! " Pnwica: odpowie
dziaJia okrzykiem: „N · ~ c!1 .tyae wolin!o.ść!" 
OkolicZJ10ść, że senat ni·c zapmiwadiZH w 
projekcie żaidmei z1111i2jny, czy11i bliz,ką pro
klamacyę statutu dqść mo'ż1iiwą; je<ln.a1kże 
R:.<la paf1stw,a ma 10otrzyma1~ jeszcze trzy 
1111i;·siące czasu na wypracOiw3Jnie sz1czegó
lów praktyczneglo• za1s~osoi\vantlai pra1wa. 

llf',brze zazwyczad \V sprawach kościei 
·11yc.h poinformowany p. de NP rfiJn pisze w 
„Gaulois', że papież stawił każdemu z o.w·„ 
bna biskupowi fral:lcuzkiemu zapyta!Ilie, 
czy g;o'tów jest przyjąć a101wc prawo i że 
mniejszość bisikupów odpowied; h.fa twier- t 
dizą,' :>. Lh\'aj tyłk-0· kardyur1fow1~e, z Ly,onu 
i z Autu1, oświadczyli się forma1nie prze~ 
ciw prawu, zapewnili, iż będą się mu sta-
1n1ow;cw sprzeciwiać. Faikt, że \Viększ10ść 
hi·:.:rnrchii za11nicrza sta:wić. opór, jest -
~ 'Yi ~nhi cle Narf.01n - głęboko z·astrasziają
cy i niespodziei\v.ainy. Mniejszość bisku·
pów z~.rnierz::i. poidiGbno zwrócić u.wagę pa
,picża n~r nLbezpicczclistw.o zajęcia stainlJ1

-

C\v1iska iniep rzejednanego. 
\V~d.ług statutu Bria:nda, formowainie i 

1itwe>rzenie religijJny;ch stiowa:rzyszeń bę
<l1 k jcldynwm <lla katolików kga,Jcrrym s.})0.
srJ'bcm zachowania 1nietylko kościołów, aae 
\\ S'.1,;'Jkiej kQscielnei wtaisnloiści. Prawo P~ 
:;;;.,,· il'.l. na publi:cwą kcmUska.tę tych wła.
~rmści po upływie pewneg·o czasu, jeżeli in 
.trresy religijne nk za1be1zpieczą się tym
re1:·st"'m przez utworzenie „grwp religij
nych". Nie za.stosowanie się d·o1 nego z.a
strL\:'i.enia może, jeżeli będtzie ogólnem, 
,,·pr;rnrić rząd w iJ1iematy Jdop-01t i udarem 
nić nsto'Siow.:mie się do tego sta:h1tu. Ale 
tru<loctŚć bQ<lzie z uio·gólnieniem wszelkiej 
akcyi tego mdz·aju, a no!wet satm ,,Gaiulois" 
c·rw'·n ka~olJidkiej opinii. uw1aiia taiką jedrrw.-
111yś1:"'.<J1Ś.Ć, ja'kl:Ji a1bsctutinie: nieprnwdo·p<>d,'Ol
bm1. 

L. -=== 
Panna do towarJsfywa. 

Powieść Ksawerego. de MontepJa. 

C z ę ł ć d r u g a. 

(Ciąg clałszy). 

fl1:-v1i de Garennes, ~looząc pilnem i u
waż.nem -okiem działanie i.mcizny, talk nik
cz:.:mnltc prz·ez nią zaidawian.ej młodemu 
dziewczęciu, wydiawatai się '{)ozornie l:Ja.ir
tli:i -: \\ zrusz.~1ną i zainicp.oko1oną, zmoiwu 
z~~pytata ją, czy nie życzyłaby snbie, ,a1by 
pc st ~ 1 :iJ PO· \c.karza. 

Qaibryela cdmówiła, lecz barnnow.a za
S,f.ffl.owi v, szy się, że rozsądniej będzie m
cbov;ai~ \vszel'kioe na swioją stronę IJ1000't'Y\, 
po:stała do Bry-sur-Marne z prośbą d!o1 do
l;tora1 L:rnl>et. arby nie zwle~ając, preybyt 
C.k°l \\' iJlj. , . 

Par1na· itlc towarzystwu. zaraz. p.o sn!ta-
d'"rnil' ~mmszo1ną byla. udać się do swego 
JJG'kDjU. 

V/ic~ki·c ostabienie z jakąś -dziwtną 
:szty1w nością czł·on1ków nie dJdvwala!o jej 
prn1wi1~ utr.zynnć się n:a1 :noga1ch. 

Baron,'.)lwa udając ŻY\\ ą i czutą sym
patyęJ poświęcenie niby maderzyńskie, 
:z::;1~nstalowabi się przy swej lelktorce w pa1-
·wil011ie. 

\Vidząc wdLodząccgo doik.tnrn, mfo<la 
ć ·~icwczy:na nic mogła ukryć zdziwieinia. 

I po oo. pani trudziła panai diokuo.
ra ? ... \\'vjąkruęła ... · Prosiłalm, żeby tego 
uie · robić... Osłabienie moje nic ma ża<llnei 
·'A iażn1ości. 

-- r ja mam r6w111uei :natd!Zieję, że to nic 
\\."ażineg1a1 ----. odpi01wiedziafai pani <le ~aren
nes "- ale nie ·chcę, żebyś chordwiatai. Two 
je cierpienia ibyt wiele robią uni p1~y;kro
!U ! N2jlżcjsza zresztą nie'dyspozycya mo 

Papież - pisze <le NarfOltł - stawił je
szcze drugie zaipytanie francuzkiemu epis
kopatowi: czy możliwem jest oojście d-0 
skutkUi zjazdu wszystkich biskupów na»o
góLne zebranie, skoro senat prZLPI10'wa<lzi 
'Zef\\"a:nie korukordatl1 i P'raw,o -0 reiigij,nych 
stowarzyszeniach. Znów tyko mniejszość 
iddpowiedzi'.'llla twierdząco. Więc, o ile in
fo.rmacye tego p11hlicysty są pe\\.1lłl.1, zdaije 
się, że we Fraincyi zanosi na natlt!iebezpie
•CZ'nieisze przesilenie sp.oleczine - nQ p-ra
·wdz!iwą domową wojnę religijną. 

Y!. LE . *?„ .&GL __ _ 

Rodacy! Nasze oszczędności składa;

~ w polskich bankach i spółkach! 

~~ ~~~~~~ ~:,r;~~~~~~~ 

Zi~mie polski~. 

Gdańsk. Straszny wypa:deik za:szedl 
w czwartek po południu przy UJlicy Scthllis
setdamm. Przy usuwainiu rusz:towania z 
il11CJ1wego budynku o·sU!nęła się na naiw1yż
szem piętrze deska i trzech zniajdującycih 
się ina iniej murarzy spa:dfo, ina ·bruk. Nie
jaki Jan Worszyk złamal sobie 1obie nogi, i 
doznał tak strasznych wewnętrnnych usz„ 
kodzeń, że oidstawic\ny do Lazaretu!, nieba'
wem zmarł. Drugi J akób Gilhncr z t:mam 
usz!kodzil sobie kręgi, doz.n.at dalej ciężkich 
us~kotcl'z:efl ze\vinątrz i w1ew~1ątrz i dotąd, 
z1najduje się między życiem a śmiercią, 
trzeci .nicz.nanego nazwiskai szczęślliwym 
trafem zawisl w po·wietrzu i temu jedynie 
przypadkowi zawdzięcza ocalc.nie. Nic 
stało mu się nJc zresztą. 

Komu winę ll1ależy przypisać, nie 'vie
dzieć. ina ravie. Mniemainie jest ogólne, że 
ro})o<tnicy sami zawinili, dtO<wie'rZ.ając zaina:d 
to desce. 

Pelplin. W ubiegłą niedzielę ·odbyła 
się tu, o czem już dont0siliśmy 1kidnsekracya 
)n1QlWegoo bisikuipaJ sufragana. Na urioiczy1-
stość tę zjechalo się bardzo dużo lu® na
wet z dalszych otki0lic. Paraf.Lanie nowo
•cerkiewscy ·ofiario'wali 1nowemu biskup.owi 
sufraga!l1.owi, jako swemu da•\Viniejszemu 
pr.oibosz.czaiwi zfoty krztyż biskupi ·nai pier
si, pierścień biS'kupi i srebrny serwis 
(sprzęt stołowy), którego też użyto przy 
uczcie, która ·P,o 1konseikrncyi odtbY1la się \V 

kuryi inowegp' biskupa sufragania. 

Z Wiei. Kr Poznańskiego. 
Inowrocław. Podług spisu ludinoQści 

miasto nasze liczy 24546 mieszlkańców:, po. 
między nimi 2175 wojskowych. Liczba 
mężczyzn wYnosi 12644, kobiet 11202. 

W Gnieźnie i Buku actbyly się ubiegłej 
·niedzieli wiece „Straży". Na wiecu w 

że przybrać większe mzJmiary ... lepiej ją 
zwalczyć {)d raizu, ani:beli pozwohić się roz
winąć. 

- Pa!l1i b1f'o1ruowa ma słu·sz1~Jść .zupel-
111ą, <li::idał c:Loktór. - Nic lepsze~o według 
mnie laik środiki zrapiobie.gające. 

Do1któr Louibet był to siedemdziesię
cioletni stairuszek, któryi przeszłlo1 od lat 
czterdiziestu praiktyi}.rnjąic rzemiosło uzdra
wiając-eg.o', tnie pioistąpif a1ni ·o ieiden kt~k 
naprzód. 

Nie z alda w,at się: 111awet ob::izywanien1 
pogardy dla postępu, ale poprostu przieczył 
jeg.o istnie1niu; bardw uczciwy człiolwiek, w 

·głębi <luiszy orzywidny ·najlepszemi zaimiar.;1 
mi uważal się be\nt11 fide za zrnaikiomiteg0 
praiktylka i we<ltug wszelkich reguł ekspe
dyawal .cho.ryidh na amcutarz. 

Postęp nauki Wlspółcz·esmej nie istniaJ 
<lita: ·n.ieg-O· wicaile. 

Dobry tm dlclktór położył swój kape
łusz -o szero'kich skrzydłach na krz.eśle, ra
zem v 1D'lbrzymi1m par.asolenn, z którym ni
gd'y się nie rozstaiw:al, służącym mu \V lCi
cie PJCfdczas upałól\V od sloflca, poczem u
siadt przy barnnowej naprzeciwko Ga
bryeli. 

- No no cóż DJ tam takiego ... zobaicz 
my ~ rz~kl, biorąc za rękę Gabryelę · z 
przes.ta~alą galanteryą. - Cóż to jest te
mu bd.nemu dziecku... Przycisnął dw1:;1ma 
palcami arteryę r~i i doda;ł: 

- Ehe! ookolwiek gorącZ1ki.... skóra 
su·chai i go'rąca, jakiegoż to rndzaju cierpie
nia doświaic\.iczasz pani. 

Oa.bryefa. w krót!k,ości o:piowiedziata., 
CO uczuwała WCZ'Orajszego dnia i dziś ra
l ł1JO •• 

- Wylbornie ! - rz.ekł lekarz. - A za-
tem sie!dlisklo' choroby jest w sercu! Wszak 
bije z większą siłą iniż zwyikLe, to serdusz
ko? 

Gnieźnie przemawiali posłowie Grabski i 
Korfanty. 

Sroda. Istnieje tu je<ląni ~ najstarszych 
banków, zapisany urzędowo „Kasa oszczę
dności ~ pożyiczki w Sroozie". Pewien ro 
botnik przysela z Westfalii pieniądze do 
banku, adresując: „An die J' :isa Osz-czie
dności i P-0życzki w Srodzie ~ Schroda". 
List pieniężny idzie do biura tlómacz·eń. l 
adresem .,Spar- rnnd Vorschusskasse" wra 
ca !ist do· Srody. Odsylają go z powrotem 
do Westfalii z dopiskiem: e1nc solche Fir
ma existirt in Schroda nicht!" 

Ostrowo. „Ga:z. Ostr." donosi, że pp, 
Karol i Stanisfaw Ny1kle,wicz kupili od 
Niomca Labischa w Kwiatkowie .glO·spodar
stwo 250 morgowe. Oo'sp·odarst\vo już od 
1kilkunastu lat znaJ.dowalo się w rękach ()b
cyidh. - Zasyłamy nabywcom1: szczęŚ6 
Boże wraz z żyiczenie:m, byi ziemię tę zacho 
\\ a11i w pclskim rękm - na zawsze. 

Ostrów. Podług ostatniego spisu lu- • 
d11ości liczy miast'° rnaste 13084 dusz.. W 
rdku 1900 wy,nosilai liczba mieszkańców 
11800 dusz, a więc w 4 latach powiększy
fa się liczba mieszka!1ców o 11 proc. 

W Pleszewie jak donoszą „Dz. P.", po 
licya z roz·kazu wyższej w1ła1dizy rozwią
zała od półtora roku istniej4cy ,.Żłóbek". 
Dzieci nai widio.k policya.nta, zalały się łza
mi, nie rozumiejąc jego rozkazu, po nicmic 
cku wygłoszonego; dopiero zai przetloima~ 
czeniem rozkazu przez po!icy:a.nta na po·lski 
język, .opuściły „Żłóbek". Roz.kaz 1 0.d1tmsił 
się także dd wydalenia ze „Żłóbka" och ro-
1niarki i pali, które o.piekowały sir~ „Żłób
kiem·~. 

Ze Śiązkra ~zyli Starej Polski. 
Katowice. Starani·em Knmiirtu {·!,,·_ 

"\Vate1lskicgo odbył się w piątek S bm. ~a 
sali .,Reichshalli" uroczysty wie,;zór Mic
kiewiczowski. Już 101d dawnych lat nie by 
·li(} tu wolno urządza~ po·d·obny,:!1 uroczy
stnści polskich, dla tego też sala na dłwgi.o 
prze.dl roz1po1częciem była prz~pełniona 
spragniomymi polskiej pieśn.i ; słowa pol
skiego. - Pia wykonaniu różnvch śpiewó\v 

·i ideklamacyi wygłosić zajmuirł..:Y odczyt .o 
Ada1mie Mickiewiczu p. dr. Sevca z Kato
wic. Dalej odegrnn•o' jed.nioaktri·\VY obrazek 
„Słowiczek" Wlad. Bełzy. Amatorzy do
sk-0ifla1le wywiązali się z sweg~) zadania. 

Z 1:tut 1'1~• dzielnic Polski . 
Sokoli we Warszawie! Doni) ·,.;a, że 

odbyło się zebranie organiza.:yjne: Tow. 
„S0:kól". Przyjęto· statut normalny gali„ 
cyjs.ko-poznański „en bloc''. Wybrano 
tymczasowy wydział z U ....:zro.aków 

Wiadornfiśd ?i? świata. 
Parlament nien1iecki 

postanowił w środę załatwić śpiesznie tym 
czasowy ukłard ha1nd1owy z Anglią i nie 

Taik panie, ch\vilami .zdaije się, że się 
wydyma, jak gdyby imiato1 pęknąć. 

DO'któr Loubet s1krzyw1il się ·coka!\\ ieR: 
i zapytał: 

Ile wiosen liczysz sobie paµ ii '? In
n2mi sto:wami, wie1Ie masz hat? 

- Ośmnaście„ 
A czy dioświadc.zalaś już pani w e

poce mniej lub więcej odrdal•onej po1dob11ych 
cierpiief1 d!o tych, 1które mi opisałaś? 

- Nie, panie. 
- Przyszły •a.nc nagle, odrazu, nic ich 

•1ie 711powiadal.o? 
~- Tak, panie doktorze. 
- A poi takim ataku czujesz się pani 

\\ yiczerpaną. zrnęcz.o'ną, jak gdybyś zrobi- I 
h długą drogę piechotą? 

- Tak pa,nie. 
Dośwli.adcz11sz jakiego·ś jakby stę

żenia w muskula·ch. które utrudnia wszel
kie ruchy, aby nie p-owiedzieć, że ie czy.ni 
niemożliwemi. 

- To . właśnie nczmvarn JJ?llie. 
D01któr uoubet kr~cil g.tową z uroczy~ 

stym wyrazem twarzy. 
lim, hm, bardzo dobrZie uczynioaw. 

wzywając mnue. - .Jesteśmy wjo'bec roz
wij1jąccj siG ch-orob ~· c:•.' rcn. 11-:tó ra zaczyna 
się z ni ezwykłą g\vaHmv1l'ością i grnźnemi 
symptomnfami. Pomimo t10 nie należy siG 
przernżać. Na szczęście jestem tu, moje 
dziecię!! Będę walcz.ył e~1ergic~nie i cho-
robę zwyciężymy. . 

- Nie imasz pan żadnej obawy, dokt-0 ... 
rze? 

-- N·ajmnio}sziej foo'chana pani.,. jeżeli 
tylko v„rykcnane wstaną z całą ścisłością 
moje zalecenia. 

- W taikim razie odp0iwiada11n za 
wszystko. 

. Cóż \\ iG;: trzeba robić? 
1 apiszę receptę. 

• 
odsyilać go do ·komisyi i przyjął w 
czytainiu układ haindlowiy z Bułgaryą. 

Centrowiec Grober wy.stąpil w ~ 
szym ciągu rozpraw 1nad: etatem przeciw 
wywodam hr. Posadiowskiego z dnia llO
przedniego w sprawie dyet dla, pk>słów1. 

W sprawie skargi murz}inów w Kame
runie ·na gubernator.a Puttka1mcra l{)ŚWiaidi
~z.yl nowy naczelnik urzędu koJ.onirunego 
książę Iiohonlohc Lainge111bur:g, że skargę 
cdesland gubernatorowi PuttkMlllerowi, by 
się wytt1maczyl. D~»tąd jednaikowoż nie 
nadeszła ndpmvie<lź, :lecz. jed}'1nie telegram, 
iż uskarżający si~ na Puttkamera naczelni
cy pierni-On murzyfrskicli skazan1i z-0stali 111a 
pD1Jbawienie Wl()\r:"ś. ,..;i przez czas dłuższy 
Obecnie wezwano Puttkamera, by się w 
Berlinie stawil do ustnego sprawo~z·dania. 

Sejm pruski 
obradow1ał w środę ·natd! interpelacyami: li
berałów \V sprawie braku wagonów, cen
trowców w sprnwie· znAvalenia się tunelu 
w Alte1nbeken. 

Wrzenie w prowincyacłt nadbałtyckich. 
Celem uśmierzeni .t ro'Zruchów w pr-o

wincyach )11adbaHyck ic' 1 i przepro'wadze-
1nia reform car mia1no\ '.ił -Osobnego petno
moic.nika. 

Obawa przed rozruchami w Petersburgu, 
Rząd rosyjski, który przed.I ikifukoma 

dnia1mi kazał aresztować prztywódzców 
mbotniczych pomiędzy intny.mi także gło
śnego- Chrustalcwa, Jest w ciągiłej dbawie1 

że robotnicy, z który z(na!czna liczba p.osia
da 'broń, będ·ą się starali siłą oswobodzić 
swych kier:ow1ników. 

W nioski Koła polskiego w parlamencie. 
Jruk już po kr6tce wzmianl,mvalismy 

Kolo polskie sta.wilo w parlamencie uje.mit• 
ddm 13 wniusków. mianoQwi;i:; w srna„ 
W2!~h nac.;~<;.n . : Udzielani.: rc'.1g1i w itt:· 
zyiku oj1,..1 · " ym, \\ pisy\vanie rtaZ\\ is·, ko„ 
bet z koil ·i) x .-: l ka ,a nie ;,;, i Jezbl~ctr.c 
'.\pi5yw11;"~ m ·~ '.1 słowia!15~~·~_- :-i ut';,,·an1e 
mowy pol "' kicj r: .1:ed sądem~ meo·grarnc,:1r. 

ne praw.c:i. ;,ci 1<·i.! obo'strzern; prz:.· pi~L>w 

hult1ych z, '··T1~ wanie 1karyg0."i ~. ·· J ") 

l''.'rców, ,, ;;•,„11' 1\\ :rr.ie u"rzędu robotuii:zc 
go, ośmgo lzi1111 ·,· dzieli robo ;ly dla kv· 
biet, sprarwa: wydalania, ośmiagodzininy 
dzie6. roboczy dla górników, uproszcz'enie 
przepisów górniczych. 

Int~\·1,1eła~ yr1 posła Bni[cra. 
\V odp;,\·:.if1Li na interp i~;; ·"· ·~ po~la 

n!'eitera (Io pogl1 "skach co do koll\\ en.cyi 
r:11ędzy R:.·~:q. Austryą w sp:·~· .., , c 1.śi::ie 

PeJlia re1,.v.01h.: .i r eg{) mchu w KrMcstwic 
Po'lskicm, OŚ\}. ,·:c\z.ył w 2.ust ·.1 a ·ki:;J ~\~ 

dzie państwa prezes ministrów baro11 
Oautsdh, że pogfoski te S=l i)Oz"Jawici'ne 
wszeilkiej podstawy. 

Jak wiadomo, nie mówi<Hto n~gdzie -0 

u.kla<lizie Austryi z Rosyą, lecz 1()1 układzie 
Austryi z Prusami. 

Str3,ry doktór wyjął z kieszeni nllotatkę 
i naJ jeidlnej z k:!rtek napisaJ nfówrkiem kil
ka słów. ' 

Bamnowa pr.z.yglą<laiąc się piszącemu 
z trudnością mo'gła po.wstrzY\111aĆ ir-011icz
ny uśmiech, po<lno·szący .konty jej ust. 

- Będziemy działać energicz~ie -
rzeikl di o·któr, p!~K.lpisując receptę. - Użyje
my digitiaJiny... Aptekarz przyrządzi we· 
dług tej oto recepty miksturę, której panictJ 
iln będzie brać tyżecz\kę .od kaiwy w wie: 
czór w szklance ocukrwnej wody, przed· 
polłożcniem siG do' łóżka. 

- Digitalina ! powtórzyła barono1wa z 
wybornie o:degr.amem md'zhvielnicttn. 

- TaJli<: jest, pani. 
- - A leż to jest t1 ucizm, doktorze! 
- Tak jest paij1i, nawet g\vatown 

truciz,na? 
- I pain ją zapisu~esz? 
- Niewątpliwie ... Trucizna ta zad:3ma 

w wieHciej dozie, sprowadza chorobę ser
ca śmiertelną, prawie piorunującą„ kied!' 
zaś jest drnYaną w mailyreh doza.eh, sta1e 
stan1~;iwczym a1utyd·otem przeciwlko' chora.
bom s:;rca, nic Pi'Jiwstłym z pO\Vt)du iei za
żvcia... Jest to ie<fon z tych fenomenó"\\, 
j~kich trucizny ro~! rrn111~ \Vicle <laią prz:y
kladów... Oto recepta, pani baronowo .... 
Poiślii pa.ni razr:l do aipte.ki. · 

- Żadnych inniych szczególnydh po~e
c·::.- 11 nie dajesz pam ternu ko'chanern11 <lzie-
1aku. . 

- Żadnych; 1ni·2ch w niczem nie zm1e· 
nia swoich przy,zwyc,za;jeń, mtywai coikPl· 
wie1k mchu, lecz ·rriech się nie męczy. .. D~
dam, że należy JXJ.dczas tych upa·łów u11i
k1ać chlodów wie-czomych, które bard10

, 

się dają uczuw~ć nad brżegami Ma'rllY· '. 
,• 1 

(Ciąg dalszy nastąpi.) 
1 

• ~-.- • 1 .„ . .-, 
. i _ ....,,. ~. , .... 



Ciekawe lamistrejki. 
Pomiędzy wolontaryuszkami, którl! !'.>· 

fiarow_aly-_ si~ rzą<tdwi rosyjskiemu do sor. 
towama llstow, a sZiCzególnie do roznosz"'.
jl1ia ich po mieście w czasie -obecnego ;;t~~1 
lot pocztmvo-telegraficznego, jest · wieil~ 
pań z ~riysokiej arystokracyi, a więc księ· 
riJn~ LJtChtemberg, ks. Urusww hrabinz 
M-0ardwino'W, ks. Oboleńska,. ks.' Koczube. 
jo~a ! inne. P~nie te rnzwpżą listy p() 

m1eśc1e \Vłasnym1 powozami i automo.bila1. 
mi. W o~wet strejkujący umieścili wszyst 
J<ie te parne na 11-cza111ej liście" co każe siq 
p-0dziewać zemsty z ich str~y. 

Z Watykanu. 
Papi'eż odbył tymi dniami ta}n.y komsy

st0:rz , na którym mia,11io•wa1ł nowych kardy
nałów i biskupów. W przemówieniu pa
pież zaZ'n:iczył, że ·katolicyzm rozsz~rza się 
1 zbiera' obfite owc·cc w.śród pogan, narto
rniast naród, który nazywam.o dotąd naj
-starszą córą kościofa (Fraincya), daje po
i\\ ód d o• bardzo wielkicli. trosk. Uchwal1-J1.! 
llG tam ustarwę sprz0cmą z wszelkiemi zai
saidami sprawiediliwości, a papież zamierza 
·w odpowiednim czasie p.o'ddać ją sta1no1w
czym \\ ·yjaśnieni·Dim. \Vzywając, ażeby 
mimo· to nie tracono •odw::igi, papież wska-
1ał że w ewangelii kilkakri.:Jtnle zapowie
dzlan1~ jest, że wyzna\vcy Boskiegor Mi
strza ci e rpieć będą na ziemi prześladowa
mia. Wierni czerpać p.owini1i ulgę i -0dwa
gę w mo!dlitwie, pamiętają,c, że Pa111 moiże 
11arod1y prowadzić inITTą drogą i że nadei
{111ic kiedyś spokój p.owszechny. 

Nagruda Nobla. 
Uroczyste roni2n1ie nagród No'bla od

byt.o siG w Akademii mu1zyczinei w 
SztcikhcJ mie w obecności króla Oskara, kil
ku książąt oraz licznych dygJ1itarzy i u
cz·onych. Prezydent akademii umierjętno:
·ści pro.f. Lnrndstedt 1o·gP,osił przyz1namiei 111a
gród. Nagrody dla fizyki i chemii .o,trzly
mali prof. Lenard i Bayer; w ich imieniu 
<Jdebral ambasador niemiecki premie i dy
pkimy. Nagrodę dla medycy.ny oitrz:ymal 
prci. Koch. Nagnodę dla literatury łJ.cnryk 
Sir1nkie\\ icz. Selkretarz akaidlemii szwedz
kiej dr. Wirs,3n przemówił po fra1ncusku do 
Sierikicwicza, [}Od:noszą.c jego zastugi jako 
µrzedstawici~1la ducha narodu polskiego. 
.Sienkiewicz przyjąl nagrodę os.orbiścic. 

Po' p!Jłudniu odbyła się na czieść na;
·gm<lzciny1ch m:zta!, w której wzięli też u
dziat ks. Gustaw Adolf, ks. Eugooiusz i in
ni wybitni d}'1gnitarze. Pro~. Bostrnem, 
przewodniczący rady nadzorczej fundacyi 
Nobla wz.niósl tlQast nai cześi~ króla Oskara, 
kc. Gustaw Adolf ft1a cześć pamk~d Nobla. 
Na-stąpily t'uasty na cześć .nagrodzonychi 
Pmf. Koch i Sien1kiewiczi d.lziękowali oso
biście. T-0ast .na .cześć Sienkiewicza: wy
-g-tooił po francusiku dr. Wirsen, Sienkie
\vicz odpo\viedzht rówilliei po fra1ncusku. 

Ze s .ua w robotnitzych. 
Wynik wyborów do górniczych sądów 

procederoW'ych. · 
Z Brudhru telefonują: W obvViodzie 

\\'SCh<0dt1im zwycięży! kandydat ,,Zjedn„ 
zaw. pot." dh. J ęsiek, uzyskawszy 269 g.fo
ów, kandydat „gewerkferajnu" otrzym.at 

103, a „ferba1n<llu" 253 glosów. 
W drugim obwodzie z1wyciężyl s.ocya

lista, uzyskawszy 1{)2 !gl.o'sów. Ao1ak 01-

!rzymał w1 tytrn obwodzie 92, ai „gewerik~ 
tera~n" 24 glosów. 

Z Marxloh don10szą telefonJcwie: Po: 
„~~k otrzymat 69, „gewerkferaj.n" 29, socya 

hsta 150 głosów. zatem zwyciężył kandy-
dat ,,farbaindu". · .... 

W Hottropfe ZW"j"ciQżYł Pofak, -Otrzy
mawszy 137 gt·osów; „gewerkf eraijn" zd·Ol
hyJ 50, a ,.ferband" 46 glosów. 

. W Horsthausen zwyciężył kandydat 
.,terbandu" J;yskawszy 233, „Zje<lmoczenie 
zaw. poi." 170, a „gewerkferajn" 70. 

. W Herne w drugim obwodzie uzyskał 
}a,n~y\lt::\•t „ZJedrt1. zarw. poi." 137,, „gewerk
eramu" 82, a ,,ferbandu" 151 glo'sów, za-

tem Z\\ "yciężyt kandydat „ferbarndu". 

Wiec W' Mengede 
zwofafo „Z. z. P." na salę p. Woilfa. Prze-
11'0d.nic2;y1l wiecowi dh. Piotr Gruszka, pro
j0kót pis.at dh. Antoni K ędzi-OJr.a. J.ailm' retent Przy:byt dh. Mańkowski z Wame, 
tory o'biaŚinit nowe prawo gómi.cze i w:y„ 

ka~a~. dla czeg'() każdy robot)nik 'JJ'Otl1ski dJo 
~!-iectn. zaw. p-011." ko:nieczinie należeć. wi
·„1en. 

1 
'I-' Delegatem ros tal dh. Anton1i Kiędzioira, 

11 
• • iaiblerl·andstr. 29. 

k' Mężami zaufania: Sylwester Czerewiń 
1• ul. Wi1helmstr. 31 i Sta„njsfa1\\T Skrzyp~ 

·C%aJi, Bismarlistr. 084 . ~ął w1ee ~ 
~~ hasie.ni 1,St:cz4;ŚĆ, ~". I 

Sekretarz wieca. 
Spieszmy na wiece! 

Druhowie życz~1 sobie wic~ów. ale w 
Q~':!c teg~o.' winni też gorliwie agitCr'.' '?Ć , aby 
\~·rcce ·:ZJcdn. za.w. poi." licznym cicszydy 
srę udizrałem. Trzeba też przyprnwa<lzać 
na wiece ty.eh Rodaków, którvy dotąd stro„ 
nią c<l naszej orga:nizacyi. 

Giinnigfeld. AresztO\\ ano robi.Jtnika 
Bosch, na1 którego padło podejrzenie że jest 
wspólnikiem morderstwa, dokona.nerg.o na 
rcl~niku Rcilrn. Bosch rozmawiając dużo r1 

mo.rdcrstwie. ściągm1l rna siebie podcjrzc
·nic. Zeznarfr:u osób różnych S<\ dla Boscha 
n ic.konys tn c. 

Bruckhausen. Przy \\ ysokh.:::1 pieicach 
firmy ,,Oewerkschaft Dcutscher Kais(er'' 
zatrudnioni robotnicy zostali w li .:::zbie 5 
niebezpiecztnie poparzeni. 

Oto1 ic!h !lrnzwiska: Pi:.itr Minia, W oj
ciech Lepszewski, fan Pheis, Józef Maku
czek i Antclni Ftihr . Ostatni już umarł. 

Hochlarmark. Ar..~ szta.wa1110 tu hai11-
dlarza Liwollo, jako po'dcjrz.r nccg·o o udzial 
w morderstwie rólnika Reika w OiurnJg
feld. 

Schonnebeck. P·omocuik biur1wy 
Stanringer ziostal w nocy nap::dnięty i no.
żem niebezpiecznie P<Ykak.~zoffr. 

Obraz W. Kossaka W' Londynie. I~oz
glośny obraz W. Ko1ssaika P. t. „Krwawa 
niedziela: w Petersburga", wystawiony \v 
tych dniach w słynm~j Graves OaUeric w 
L1oindy/nie, jest obecnie se.i1s~"..:yą siJ.J licJ
A111glii i budzi niesłycha.ny e11,tuzyazim tair, 
teiszei publiczności. Obraz ten, przedsta
wiają,cy krwawą scenę rzezi przed paita
cem zimowym w Petersburgu w dniu 22 
stycwiai rb., wpr·O<St z Wiednia, ·gdzie obu
dził ·cilbrz,ymie zainteresOi\viap.1.ie wśtód kry 
tyki i publicmo'ści, przewiczio1ny Z{)Stal do 
Lein<l.yinu. żadnemu z p.olskich artystó\V 
ma!larzyi, wystawiających swe dzieła za I 
granicą, nie przypadł w udziale tak jedno
myiślniy i wprost entuzyastycziny chór u
znania ze strony najpo•waż111iejszei krytyki , 
jak \V()jciechowi Kossak<nvi za to sensa-· ł 
cyjne dzielo, utrwalające \V mistrnoiwski' 
sposób jedno z najpaimię~niejszych ·zdarzel:i 
dziajo'wy;ch doby wspókzesnej. 

Krytyka angielska p·od1nosi z niekł:mw1 
nym zachwytem zalety artystyczne obra
zu. Dzienniki 11Evc.ning Standard" , T11ily 
Mail", ,,Daily Express", ,,Observer" 
,,Lloyd' Neus" i „Ola1s'kow Hera ld" prze
ścigają się w poc'hwał'aa'hi naid' zaLetami ar -
tys.tycZtnemi teg.ai 01lbrzymicgo płótnai, po<l
.lllOSZąc, że wystawa teg.o l{)ibrazu jest naj
większą .artystyc~ną sensacyą LondYf11u, że 
polski artysta po'lączyt w niem najwyższy 
artyzm z najściślejszym realizmem i praw
dą, że jest to dzieło talentlll, wspartego- gc- , 
nialiną intuicyą i 1niedościginionyun malar
skim temperam)en,tem. Glosy te mają tern 
większe znaczenie, że p. Kossak po raiz 
pierwszy wystąpił ze swym obrazem w 
Londynie, gdlzie imię jeg10• dotąd zgota zna
nean .1I1ie byfo. 

Siraszna katastrofa w Londynie wyida 
rzyt·o się na dworcu Charring-Cross. Zar
wal •się tamż~ da'C11 par,c111u w chwili, gdy 
pod 111iim staly 4 p.odągi osobmve i pe.grze
bał je fdmialnie po<l swemi gruzami. Nar
stąpilra okr-0pna scena. Wielka ilość p.o
d:różujących uratol\yafa siG, ale większa 
część poikrY1lY szczątki zdruz~gofanych wa 
gonów. Stwierd:zcn"'.:). liczbG 4 zabitych i 
40 rannych. Kifka 11oootlnikó\V zajętych 
reparacyą dachu· spadli0 z ogromnej wysn' 
kości i l)Qlkaleczyl() się strasznie. 

Katastrofa wyrządziła \V ·okoljcy d\\~or 
ca wiielkie spustoszenia. T eatr Avcmuc z'P
stal zniszczony pra.wie dioszczQtnie, nadto 
ucierpialo kilka do'mów w sąsiednich uli· 
caich. Zarwamy <lach tworzył olbrzymi 
luk żela my p{)ikryty szkłem. J ede:n z naj
większych tego r.o<lzia:ju w f:n1ro.pie dwo
rzec Charing-Cr·oss p:o11oi' ::;iny jest w sa~ 

mym śr-0dku miasta. 
- ____ __!• ... _ 

d11kł wpł~· w1· 
alkohol "Wywiera na zwierzęta. 

CL 

Uc~oiny prorfesnr , francuzki Orehaut, 
poczynił zaJrnujące doświa<lwtzenia z psa 
mi· do doświa-jczeń nic używał jednak 
ps<5w wygłc<lz.onych , lecz przeciw11ie nd-

~ mleZ'yde1 gClyż ina zej alko
hol wywierał wpłyW tylko zęściowo. Nic 
można dać v; ierz in czy tegio alkoho la. 
bo z~i1~ęl?bY nat~ hmiast śmiercią na~lą 
. v ' \\ ia ~ 1..rn pri<J'I o:r - dla go też d.a-
1cmy mu r-OZiczyn w-0dn~r z 10 proc. alko
holu (" ódka 1 jak<\ piją ludzie za:wiera naj 
mniej JO diO! 40 pr-0ceirt alkoholu). 

Psa J· l l:dc:i, na <leskę ma grzbiecie i 
przywięzują go si~nie za cztery łapy. Mię 
lizy szczęki \\ kłada mu się kaw.al grub~go 
drze\\ a .. które pies gryzie z wściekłością: 
11„a~tępnie przez rurkę długości 50 centym<.>-, 
tro\\~ wprowadza mu się do żołądka 340 
kubrczn;yqh aentyunctrów ·wsP'Qmnianego 

Pl}'!nu. Operacya ta trwa zaledwo 4 mi
n~ty i tnie. spr,a.wia1 psu żadnych bólów. 
~ICS \\ staje, marcha •Og'I011J C1ll WCSQ fO, jakby 
ZJadł pp rzą<lnry kawał mięsa, na stępnie ze
skn,knjc ze stołu, aby rozrmc7,rić ha rc e po 
!K_k?ju. To jest picrn szc stadyum _ oo
J~sma proces-o r podczas \ 'Ykł2 <lu _ z1upel
~1e tak samo, jak H ~zło" ieka; pies p1siada 
J·esz.cze wsz~rstkic zmysły, jest tylko tro
chę podochoc0rny. 

W godzi n ę pó:lmiej zmienia się ohraz 
gwał'.ow1nie ! Pies Z\\·ie.sza g!O·\\ ~~ i \ le
cz~ się woh1oi przy śda,11ie, jakby si<; wsty 
d?]tł sw ..:.gro s ta.nu, a' profes or n um aży! su
cho: „T-0 jest drugie sta·dyurn". 

. Pies wlóhl się jeszcze \WJ•i ni ej, więi.; 
pr-0re~or kazał go wyprm' Pdzić do ogn0,_ 
du: ~' wi.eżc powi etrze zda\\ał.o się w;ywi~ 
r::c ll d mrg:o \v pływ zbawi er/ny, gdyż sta
rał SiG bi c gć<. .; ; oopra1w1da bc:..z wielkiego po 

·odzcnia, b:o1 tylne łapy wydasvaly się za 
słabe do unic;sie:nia ciGżaru ciała, a profo
sor rzeki z miną znaiwcy: „Pies 1I1ie może 
przyjść do siebie~ będziemy mieli zaraz 
trz1ecie stady.um". 

I istotnie nie upłymtl kwadrans, a pies 
lcżal iuż na grzbiecie i ma:cha1t w p.owie
trzu nogami, poczem slużący \\ pro·waidzit 
go w c7.warte ·stadyum. miair.1~ ·wicic zniniósl 
g.J< do h111dy , wysłanej slomą, a-by się wy
spaL Gdy się pirs obudził, zap-0imniał '\Vi

d()lcznic o'. ~\\ .ojej przygodzie, był bo\viem 
wes·oly i inteligentny j ::i k przed opemcyą 

n."świaidcz.ęnie z królikami nie. jc:st tak 
bardzio zajmujące. gdyż te inie próhu.ią l'i<l;

w~t chodzić , l~cz po przyjęciu alklOholu pa
·d<i.1q 11atydm11ast i zasypiają . 

. Ka;11rgu-r natomiast jest bar<llzo niebeiz-
p1e;c1mym, g·dy sorbie „p.odpije." 

Od Reda cyi. 
Panu R. S. w B. R akcya jest war

ta we wszy tkie dni po" zednie ~d 12 do 
I w paludnie. Kto ma jaki interes do Re
daikcyi, wini n w t) m cza ie przybyć. 

Panu fr. K. W' Ewing. Zamó ~:ienic o<J
daliśmy p. 11. ibi! kiemu \\ Bochum, któ
ry Panu i0płatki nadeśle. 
!!l!'.St 

Essen. 
Naboże1istw-0 z poi kiem kazai1iem od

będzie się 17 bm. w kościele św. Jana 
(Miinsterkir-che) o godz. 6 ieczorem. O 
lirnny udział R.odaków uprasza się. 

Towarzystwo św. Józefa w Horsthausen 
don.osi sw-ym cz/{)11kom, iż. bierzemy udział 
w pogrzebie ojca oraz teścia 11 :1szych 
członków 

śp. ANTONIEGO MACKOWIAKA. 
Pogrzeb odbędzie się ;v· sobintG rano o 

go'dz. 9 z domu żałoby ul. \Verderstr. rnr •• 
4. - C~lonkowie whmi si~ stawić o godz. 
80 w J.okaln posiedzeli. (I) 

Jakób Bartkowiak, prze w. 

Towarzystwo gitnn. „Sokół" W' Laar 
podaje swym człomkom <lo wiadomo'ści iż 
w niedzielę 17 gm dnia o godz. 4 Po poi.~
będzie się waJne zebranie, na którem bę
<lizic obór nowego Wydziału. Po zcbrainiu 
wieczorek połączo~1y z odczytem i różno
ściami. O liczny udział druł1ów uprasza 
się. Goście mik widziani. Czołem! (1) 

Wydział. 

Koło śpiewu „Harmonia" w Rotthausen 
podaje swym członkom do wiadQmości iż 
rniesic;-cznc posi ·.;dze11ie o'dbędzie się w ~ie
<lzielę, 17 bm. ' lokalu p. ·Waldma'rli!l'a, po 
poł. o godz. 6. Na powyższe posiedzenie 
zaprasza się wszystkich członków, gdyż 
będą ·obra<ly naid gwiazd.ką. P(} posiedze
,nin lekcya śpiewu. O liczny udzia! nrosi 
(1) Zarz~d. 

. . Profe~m Grchaut robi też częste do~ 1 Koło śpieW'u „Cecylia" W' Herne 
swiadczerna ze zfo;temi rybkami. w tYm I po'daje swym czlonkom do wiaidomośd, i]J 
wypadku operacya j•est daleko pnostszią~ lekcya śpiewu <)d•będzie się w1 1I1icdzie~e 
d.o wody, w któ11ej rybki pływają, wle\\•a <lnia 17 bm. o g{)dZ. J 1. Po lekcyi odbędzie 
się tPochę a l·k:.0>h0Hu. Następstwa są prawie , się zebranie micsic;czne. Porządek dz.fon-
takie same jak u p-sa. Ryby są najpierw aiyi: sprawozdanie ze „Z.iazdu" i inne wa2-
P'Oic.l!nchocone, pływa.ją szybko w podes7• ne sprawy. O liczuy udział uprasza się. 
nych fama1kach, dio·pó'ki !l'lie nastanie trze- (1) J. Lukaszewsiii, przcw. 
cie„ i cz~arte stadyum, w którem ryl I 
,.~1Ja1n~ a.z d{) ut!aty zmystów", kładzie sic I 
n.a bok, 1 w k<Jncu opada na dno basc:11u. I 
Wtedy wyjmują ją z W-Ody, zaprawiane; 
aLko~ olem, ho:by inaczej zgin~la. W pót 
goc.lz11~1y potem przyclhoidrzi ryba w świeżei 
\\110dz1e z111piełnie do· siebie. Jak widzimy z 
powyższych doŚ\\ iadczei'1 , wp?yw ailkoho
lu ·na organizm zwic.rzęcy jest wplQISt stra ... 
szny, podobnie i2lk na ·organizm ludzki. 

Ro.zmailości, 
Działania promieni radu na jaja. Wia

domo już , że promiemie radu zabijają dro
bnowstroje i niszczą szkodliwe wlas1110ści 
jadó\Y. Obecnie okazt!Jc sic, że p11omienie 
te wywie rają także s. gó[ny wplyw 11.., 
ro.Z\\ ó.i zarodkóv; jaj \. .... gauych. Co oo 
tego ost.atniego spos: . ·. _-; nia pp'daje .,Le 
ł3ulletin veterinairc" z , .. :1 -ca 1905 krótka 
notatkę, że jaja kur i II L~„ów, rozimaitycl] 
gatunków pDdda11e wpływ.owi tego 1rowe
g o pierwiastka, okazały wyniki zadziwiają 
ce i nic-oczekiwane~ pisklęta bo:wic111 kur 
i ptaków po wykluciu się, przy.ch-0rlziły 11a 
ś' ·iat z ksz taHami całkiem no.wcmi i nie
zwykłemi. Tak \Vięc ztla.ic się prawdapo
dorbnem, że 11 ir.d lugo będzie mJ'Ż·na pmdu
ko\ ać najdziwaicznicjsze o0kazy, a niektó
rzy badacze sądzą, że prz.y pomocy umie
jQtneg:o z:astcsowania promieni radu, b-ędą 
mogli wytwarzać nowe gahmki i odmia.nv 
ptaków. · 

Najszybciej ze wsźystkich roślin ro
śnie bambus, który mieszkaf1com krajów 
1t:d Z.\\ mtt1ikowych odd:ajc 11ie.c-c~1ion e 11 · 

sług i . d ostarczając im µoży'\\' i e nia. '°<lzie
ży i materyału d::> budow y dom6w. \V 
przeciągu .]< ilku miesięcy piet'1 jeg-0 wyrast~ 
ITT '.";. 12, rn do 30 metrów w górę; niekied-.. · 
w ciągu j etl:n~go dnia zyskuje 90 centym 

· \\·ysokości. \V zrost jego jest naisz.yb 
w pierwszym roku, J}Otrzeba jednak dwćrcl • 
dio trzech lat, żeby bamb11s na:brat mocv ; 
t \"»a rdr,'śd. w • 

Bractwo Różańca św. w Schonnebeck 
po!dajc swym Bra dem i Siostrcm do wia
cfomości, iż w sobotę 16 grudnia po pot o. 
f: "Ci1z. 4 jest sp()s.obność do spowiedzi św. 
W niedzielę po pierwszej Mszy "św. wspól
na Komunia Ś\L Sio'stry zechc<l zabrnć 
oznaki różaf1cowe. Po południu •O godz. ~ 
kazanie. Aonieważ godowa spowiedź jest 
tak w:ain.a, więc się uprasza1 uprzejmie Q 

liczny u<lzial w Komuniiśw. i nabożeń
stwie. Nit:wiasty zech-..ą o ile ,mo'żności w· 
sobotę przyjść do spow1e<lzi św. Na-bo
żeńst,vo odprawi ksi4dz rodak. Proszę 
.aby się do 1xrwyż.szych stów zastósow ć. 
( l) Nadzelator. 

Tow. św. Jana Chrz. w Dorstield 
·donosi S\\ ym członkom. iż w niedzielę, d. 
17 grudnia o g.adz. 3 po f){}ł. -Odbędzie siQ 
nadzwyczajne wal111e zebrank. Poniewat 
różne sprawy przyjdą p,dd ob.rad r i będzie 
obór nowego zarz<1du, przeto o liczny lJ-

dzial uprasza i;;i~ Zarząd.Ci 

Pos1bt5tellungs.-I• rmular. 
kh besteile hiermitt bei dem l'a ise rli

chen Postamt cin Exemplar der Zeittmg 
„Wiarus Polski" aus Bochum (Ze,itungs
prcisliste 12 ) filr das I. Quartal 1906 
und zahle an Ab-onnement und Be t: ll
gcld l,92 Mk. 

Obige 1 ,92 Mk. crhalten zu habeil be-
' 

scheimgt. 

. • . d. . . . . . 190.„ 

:~1 l(aiserliches Postamt . • •• 



Katdy kupuje 

:a.ajlepiej i najtaniej 
we wielkiej 

wyprzedaży gwiazdkowej 
EmMarkns'a • 

w Robrort, Harmoniestr. 39/41. 

Wielkie zniżenie ceny na 

< żakietach damskich, męzkich paletotaeh, 

ubraniach dla l_)anow, 
mater)1ach na suknie, kołnierzach kożuchowych, (333 ) 

W nie4zielę skład mój rały dziek\ otwarty. -.J 

Każ.ty otrzyma na bajec1nie nizkl\ 

, ~~fi, paletotJ,. obrania, llołnlerze I 
Tinuna a.u a. 

maszyny 
do szycia 

s0i naj1ep;ze do ezy 
cła. każdego rodzaju, 
także modnego al'ty- • 
stycznP~o wyszywa-

. nia. Tanie ceny. 
Nauka bezpłatna. 

I 
I dla niJwiast, żaBlety, meble, 

pościel, ogniska, I H. Timmann, ~·· 
. Boehum, ~ ~ 

całe arządzeola mieszkań . przy placu Wilhs'- 1 ·· 
· mowskim 19. (332) „ 

Założony 1862. . 

w domu kredvłowym 
Potrzebuję od zaraz 

czeladnika 

Obuwie. 
Wyprzedaż ;rwiaztłk n wa 

w ~ełu uprzątnięcia. 
Wsllystkie towary spnedaje•y tło gwiazdki po cenach bajecznie tanich. 

Wielkie partye mę?.kich trzewików z gumami i do 1.1nurow&nia 2 e skóry 
hoxcalf lO, 25, 8, 75, 7 ,90 mr. 

Wielkie partye butów mą~k. I& guzik. ze skóry boxc. 10,50, u,50 t<,'25 mr. 

Wielki„ partye bw.tów z gumami i do szauro"l'I'. ł; 50 7, t 5 50 J (10 • 
' , , , , , "''" nu. 

150 par butów do kolan i dv roboty po każdej możliwej cenie. 

\Vielkie partye damskich trzewików z gu~ikami i do sznu.rowania M 
tera?. tylko 12, 10, 8 mr. 

'Yiclkie partyc dam~k:ich tr rn wik<'>w y, guzikami· 1• cl... 8 u · 
kó 

, • ~ urowama .ze 
8 ry boxcalf teraz tylko U 5r1 t< nlJ 7 50 t.1. () . , , ,. , , , u,:.i a r . 

Party a okoli 2no~cio-.va trv~wików "' guzikami i do S"nure · d 1 k. t · " "' wama opo i 
zapas e are·,y, zamiast 7,25 mr. tera;1; tylko ft,75 mr. · 

Trz~wiki i buty pilśncowe (filcowe) po cenach rnacznie zniżonych. 

l,rzewiki dl1t chłopców, dziewcząt i dzieci ~e sktSry ·bcx, lf' · I · . 
k . 1 • • h . , ea , cie ęc" 1 1 

onsK1CJ po cenac mtJtanszych. (;j)j 4) 

Dom obntvi:m 

E. Bart$ch, m 
Gelsenklrohen, tylko ul. Schalkerstr 31 j 

--
Tornistry i torby szkolne 

od 95 fe(lygów pr cz. d J 7 60 mr. 
bard :ó trwałe. 

-· „ „... . ,• - :' . ~ ·: ~ 

W ażae dła przedsiębiorczych~ 
_ poczat~rnjących kupców. 
lstniej~cy od lat 18 

interes towarów kolonial· Torby dla taosu'iiu l podró
illll? eh, 1ęrzn~· i łańea1'slaowe 
'v ...-ażdem wyk.inaniu i po każdej ce
niE'. N"J!«'VliłZ~ !a.uf, rki pt)• 
drożne t.d 7.30 mr. p„c.r:qwszy. 
J•ortmon f:. łkt, t61eb1.ł du cy 
S8 r f Ji!lłfÓ W oraz Willelk t: towary 
skórzane poleca jako pięk~e i i ra
ktyczmi podarki gwiazdkowe 

Kw. 8orchard, 

nych i robotniczych 
wraz z. domem przed 5 laty wybudowanym 
za tanu.\ cenę 40 i OO mr. jest na sprrndaż . 
W płat!l 8 ~o 10 tysiący marek. Główni~ 
Pola".y odbiorcy. Zgłoszenia po<l lit. G. 

'] F • B. do ekspedycyi „ Wi&r. Polskiego'~ 
w Bochurr:. ( '.t90) 

h;i,ndel skór, 
Watteoscltełoł . 0 ~tsk ~ 

cm) 

•a11·a· -•-CB, ld. ~11 
Józef Danielak , 

Wanne~ ul. Kolejowa (Bahnhofstr.) HO, 

poleea i;wój bogato zaopatrzo11 y I Kredith. lum Bergmann 
I w BOCHUM, ul Bahnhofit..-. 30. 

Każdy odbior. otrzyma podarek gwiazdk. (2&9) 

szewskiego. 
W. '\l' .e~olek, 

mistr1 szewsk;, 
Bottrop, (330) 

ul. Dworcowa 11r . 15. 

Młodego czeladnika pielrnrskie~ 
na stałe zatrudnienie poszukuje od ~;raz 
łub w krótkim czasie 

skłatl k~·peluszy f1Icowycb, maeiejó· 
wek parasoli, krawatek bidfzny, 

chustek do nosa~ szelek itd. 

·=·· 4 ww; w 

RUDOLF KL.ETT:E, 
piekarz J)(llski, 

Duisburg-Laar, Kirchstr. nr. 3. (219) 

Wielki wybór! (i .3) Nsjt&~&R.e tny! 

przy ulicy Schwarzestr. 102. 
Baezność ! Nowo otwarty 

ipecyalnv skład 
I Osobno korzystna poc aż kapeluszy damskicb 

;iabawe dla dzieci 
w~elkieg-0 oodzaju. Wybór olbr~ymi. Ka~ 
tY', które są dziełem rąk polsk1cA~ bra~ 
RzcpkiewicZ·ÓW z Warszawy, z .p1ęk~e~1 
wierszami pisarza naszego H. S1enk1ew~
cza itd. Poniewat ludzie się skarżą .na b
ebe czasy' przeto ceny są bardzo ta me, ~ 
0 30 proceHt zniżone. Rodacy, proszę su~ 
przekonać! 

z prawdziw-ym szacunkiem 

J. Galewski w łlerne 
balwier9;, 

ul. Bah:nhto'fstr. nr. 99, przy k1olei elektry
cznej, pr.owa<lzącej z Herne d·o Brnchu. 

~IH~4~~ JHtfii~Uftłll~fiłt 

· ~;t Dom mebli Il 
~j Gotłschalk & Frank m I 

( strojonych i niestrojonych. 

~---1->ar-tya ____ l Kapelusze modne I 
niestroj. kapeluszy damskich ~ o wiele niż (•j wartości. i 

cena dawniejsza. do -i,50 mr., do wyszukania 

teraz 1,00 mr. 

Kapelusze sportowe 
uajnowsr.e formy, nadzw}Czaj ta.nie 

< d 5 25 mr. po cz. 

Kapelusze dla dzi<1ci 
ustn:>jone. wstążką, 

od 95 fen. po~z 
1 O proc. tauie.i. 

Kapelusze dla pań 
us tro,jone w 2 pió ra ~trusiei, 

od 4 185 mr. po<'z. 
(2-44) • 

Kapelusze dla młodzieży I· 
.:rnpełnie ustroj one w hvhty i wstążki 

od 2, 75 mr. pocz. 

7. filcu 

Kapelusze· 
k• żuszkowcgo we w~z)r:i lkich k olo· 

ra~h ustrojone, 

od &,OO mr. pocz. 
i .znany ,ie ,,,t w E.::: ~ en i dw

1 
.ngho~zin- ~ 

~% nym obwod1.ie u wszy::>t ~1c no~- ~ 

~ ków polskich jako dostar . za naJ- m 
~~ lepsze meble, ogni~k pościeli i ~ 
OO całych wypraw i ;1.aprasza, aby ~ 
• obejrzano jego wielkie (835) tlf 

Lalki. Kolni erze. Paski. 
·----------------------------w------------...-..-~---------------------------------------1 

I składy mebli, : MAKS GA.BALI, 'vłaściciel B. Marx, 
-~~ Essen, . , : hurtownie I Telef. 1509. BOCHui\';, Hue astr. ;3. T1. ·er. 1509. detalicznie! 
~ ul. Grabenstras~~ nr. h 1 i ti3. ~ Darmo dodajemy elegancki kalendarz ścienny z torebką. _ _ __ 

-~!łifilllf~9;€tff~~~~~Hł1~\$1 - ·--- :----;;ifd!k;;::il_s_•-::?a-:-c'~-:---•-we....:•=;=======:::.--rd 



etk !I. 

{udzienne pismo ludowe dla Polaków oa. obczyźnie, po~więcone o'właeie oraz sprawom narodowym. politycznym i zarobkowvni 
"' 

WyckQ..!z!! c®z!t!l.tm.łt< ~ wr•~ dnł oolwtiłUC"JmYC'll 
p11d))lł.ta Jt.wutałna M 1>oczc~ ' • łłstawych W)-nost 
i. JllJ· B~ fen..• z odnouenłem do Iłom• l mr. 92 len. 

lVttni Pol&.ld''' ralrlsany tut w cennika oooztoWYrn 
I 1111 Beże za llar1 I UJcz1z11 I 

Za łnseraty Dlacl aie za mlc)aa uadka drobJtei[o drab 
odoszenia zamieszczone przed inserata'IJ}i .CO fen, U4 
czc:sto oglasza, otrzyma rabat - Listy do .,Wiaru 
Polskiego" należy frankować l oodać w nich OOklH· 

„. pm.I zntlrlem „t. połnlsch•• nr. 128. BJ &dr~ I piu4eego. Rfk:>plsów lli'J Jrie 8Wr&ea. 

Redak~ya, Drukarnia i Księgarnia znajavj.e aiQ w Bodiwn, pmy ulicy M&ltb.eserstruseJ17. - Adres: „Wiarus Polski", Boełlum. - Telefonu nr. l-ł1ł 

~-OJJ4~.JQłZl!J.& __ ~L±L& ___ ~· ~-·--

A'.:otłzb polscy I Uczcłe dzłecl 1we 

:iti• tt. czyta~ I otsa~ po pDISku I Nie Jest 

Pf.fł~, kto pot-0mstw11 swemu zntem-

1;p Il• pozwoU. 

Rząd: francuski ogłosił zbiór dokumentów 
w sprawie marokańskiej. 

Ukazalai się tak zwana żólta ,księga o 

1\1aTo·ku, -która prze~stawia początek i 
,,rzebieg sprawy maro'kallskieJ zawierają.:: 

i)<finośne noty dyplomatyczne wskazówki 
ministrów dlai spraw zagranicznych Del
casse'go i R<mviera, udzielane posłom 

Fraucyi w Berlinie i '\V Maroku oraz stre
sz-;:z:enie ukladów1 ustnych prowadzonyeih 
w Paryżu i w Berlinie pomię<l-z.y Francyą 
i Niemcami aż dn chw.Hi, w której rząd hi
svpański zgodził się )nai odroczenie konfe
rencyi w Algecira.s do początku stycznia 
.przyszkgo roku. 

Żółta księga p.od:nosi, że nieprawdą. 

i<:st, jakoby wset francuz:ki w MarOlku WY
StąpU kiedykoll'\viek tamże jako prze<lsta
wicicl mocarstw, co twierdził w swrj mo
wie wygfoszone1 ,,.,. pattlamencie hr. Bue
tow p:aidając to zarazem jakQ pu\\·ócl czyn-
11-eg-(_1. wmieszania. się Niemiec do sprawy, 

:marokańskiej. 

Witte nie ustąpi. 

W rozmowie z koresp~dentem lon
iiyńskiego „Daily: Telegraplh" oświadczył 
Wittc, że a:rmia jest i po'Z:Ostanie caruwi 
·od<tana:1 w każdym przypadku· (??) Prnto
zenie finansowe Rosyi nie jest zavożone ~ 

Wrlaśdciele ip.apierów rosyjski·ch! nie po
trzebują mieć ()bawy. PO'gJoski o hlizkiem 
ust11pieniu nazwal Witte bezpo<lsta1wi1emi. 

__ P_o_seł Królik złożył mandat. · · 

Gazety niemieckie donoszą~ że poseł 
Królik, który nie dawno wystąpił z cen, 
tnun i z,głÓsil się do Kofa p0lskiego, zlOi
żyi man<lat. Widocznie więc Kofo p·o~skie 
. start-ęki na; stanowisku, iż poseił Królik, ktq
ry kandydował do ce;ntrum przy wybo
rach, winien się podldać pon~Y\VJ1tJ11'U wy.bo
rowi, chcąc wstąpić do Kota IJQJs:kiegio. 

Mamy nadzieje, że polski komitet '\v"Y·~ 
'borc.zy dla Slązka po'stawi kandydaturę P· 

J\r61ika, gtlyż w Kole polskiem powinien 
także zasia<lać robotnik. 

We Wars~wie odbył się ogólny włec du
chowieństwa polsko-katolickiego. · ~ 

1Dnia 12-tego' grud~1i~ zebrało się we 
Warszawie nra 1rnra<ly 417 księży z caki 
P"Olski, Litwy, :Rusi i Białorusi. Wiec 

trwał ·od godz. 2-giej po polud)niu do pólno
cy, Rezolucyę uchwaloną podajemy oso
bnO'. 

Telegramy. 
l o n dy n. Daily Telegraph" dono-

si, że P<>miQdzy T;~cyą i mQcarstwa1ni na„ 
stą})ifo obecnie zupełne porozumienie. 

Pe t e r s b u r g. Odbyło się tutaj ze
branie wielkich posiedzicieli ziemskich; po
nieważ rząd odmówił im wojska przeciw 
Chfooom, więc uchwalill ni~ ptaclł podat
ków I Prnc1.;ntów od długów gruntowych 

i zorganizować własną straż obronną prze. 
ciw ruchowi rewolucyjnemu. 

W i e d e ń. Kolej południowa (z Wle
dńła do Tryestu) poczyniła kolejarzom no
we ustępstwa. Spodziewano się, te . dziś, 
w piątek, przyjdzie d-0 ugody. 

XES 

Uchwała duchowieństwa Polski 
pod Mosliale1n. 

Po zaznaczeniu uleglości względem 

Ojca św. i wlactizy biskupiej -p-0wizią4 1wiec 
duchowieństwa we Warszawie przybyleg-0 
ze wszystkich stron zaboru rosyjskiego, re
zolucyę, która według „Dz. Pozn." brzmi, 

ja!k następuje: 

1) Idąc za gl:osern uczucia miłości oj
czyzinY), danego nam przez Stwórcę, a za
razem wierni \Vielowiek<l\vej tradycyi Ko
śdo·ta 1naszego w Połsce, my, <±u.chOtWieil
stwo katolickie i polskie, stwierdzamy pra
\V-O i uznajemy za swój obowiązek nie ty!„ 
ko prncę ściśle ,kapłaflską, ale i -0g6lno1-::>
bywatelską. Dziś z.aś, jednocząc się z glo
sem ca.lego' narodu, oświadczamy, że dla 
życia i rozwo.iu jeg-0 nkodzown~ je.st wy

walczenie jak najszerszej autonomii adrni
\nistracyjnei i ustawodawczej z oddzielnym 
sejmem w: Warszawie, wyibieranym przez 
porwszechne, równe, bezpośrednie i tajn~ 
gćosorw'anie. 

Uznajemy za rzecz: 'konieczną.i . .ażeby 
dudwwieństwo' w pracy spoćecz11ej sta.nęćo 

na gmncie demokracyi chr1leśdańskiej, 

której zadaniem jest wywalczyć spraiwie
df.i'we prawo dla ludu wiejskiego i miej

skiego, z ludem i przez, lud, podn:0sząc p,o
ziom je·g,01 moralny, dobrobyt m.ateryalny, 
razwijając w nim ducha narodo'wego, WY" 
rabiając w nim zdolność samopomocy. 

3) Uw.aiamy xa niezbędne wspóMzia

tanic spoleczeństwa, w skierowywaniu ja:k 
IJi'ajszlachetniejszych i jak na.izdolniejszych 

Jednostek do stamu duchowneg,o· i przedsi.~
\V'Zięcie usilnych st.araiń, aby 7J. semin;aryów 
diu-chotwnyieh wychodzili kaptaini pelni du
chru Bożego1, zapału doi pracy na:r-0<lowcj 

i społecznej. 
4) Wypowiadamy, się za niezłonl\l1em 

przywróceniem języka: polskiego w insty
tucyach ,k-0ścieJnyc\h i kancelaryach urzę

dników stainu cy·wHnego. -· -· 
5) Uważamy za niezbę'~~~J~k~;i"~jśpie· 

szni.ejsze urząd'z.anie zjazdów duchowień
stwa, <lekanaJnydt, dyecezafoych i krajo
wych! cdem omawiania spraw narodo
wych i spaf ecznych. 

6) Wypowiadamy się - w imię idei 
chrześciańskie~ - za zmiesieniem kary 
śmierci i żądamy powsz,echnej arnnestyi 

dla przestępców. polityctny.ch. 
Rezolucyę tę przedlstawi naczelnej wła

dzy duchOt\vnej delegaicya z pośród prezy-

dyum. 
„ - · !±!! . .n __ z 

Polacy na obezyznie. 
Wann-e. Tutaj, jak \\"SZędzie r&żr.ie się 

dzic}e między namL Jakaś niechęć wzaje
mną między Rodakami, ja~icś .rozprzęż:

." Trud.r~i podjąl- ze skutkiem Jakąś waz
rnt.:. d b 1• i·ct· · , · "' niejszą sprawG. g yi rari: se t .3.orncsc1 '" 

działaniu. Po'd względem oś\viaty też jc
s11cze dużo trzeba na'Prawy. Setki Roda
kó\i.o· obywają się jeszcze bez gazety pol
skiej, Tak być jedn<l!k nie pOi\\itnno, bo d2iś 
właśnie,, gdzie tu na Olbcz.yźnie giennaniza
cya ze wszystkic.h stron ciśnie się do na
szych. domów, dziś wtaiśnie w ręku każ-

de~'.)! Polaka ~v st~oriach niemieckich Pr<l
CLIJ~cego„ komeczmc znajdować się winien 
„Wi~:us Pa.Iski", który tyk prześladowail 
Li:io-s1c musi -Od wrogów polskości, bó jest 
p1sm~m s~cze~ze natroddwem. T.o wszy
stMo· ~rnos1 zas „Wiarus Polski" dla nas 
p~,lak?w na obcz;yźniei, zatem naszym obo 
w1ąz:k!em ro.zszerza'.6 to pismo nasze i do
kladac starań, aiby każdy bez wryjątku Po
lak t~a obczyźtnic by1l jego abonentem. Nie 
kto· rnn1~ zaś, ia1k wlaiśnie- my czytelni:;y 
dokoiniaic te.g.o: m-0~cmy. Postanówmy wię:: 
wsz.yscy inie us tac w pracYi, aż każdy z nas 
iw, przy.sz,Jy kwartał przynajmniej Jednego 
no:V'eg~, pozyska abou.enta;. W tej pracy 
'"Szczęsc Wam Boże". 'f(c\dacy! 

Czytelnik. 

Otrzymujemy co następuje: 
Sprostowanie: 

We .,Wiarusie Polskim" nr. 279 Z! d11ia 
5 grudnia czytam artykuł z Rotthausen 
któr~ n1ie zupełnie dokła<lnie rzecz przed~ 
stawia. Cztery razy mialemJ tutaj 'kazanie 
polskie, a mógł to ten parafianin wietlzieć, 
?'o' to by~va ~~ykle w niedlzielę poprzedni~ 
1 prz.ynamrn1ei w sam dzief1 kazaniai 0iglr0-
sznnc podcł:as \1,;sz:rstkk1t Mszy S\\'. · Słu
chaczy by/o st·osurnlwwo malo. Swbją tro
sk~ o Polaków pokazałem z góry, Po\Vie
dz1awszy, żern got6w1 słuchać spo:wiedzi 
polsk.ich, zachęcając Wiel. OO. Redempt., 
aby 1 tnadal 4 razy rocznie prz:ybywali z 
11abnżeńshvem dla Pol~ków, odwiedzając 
to~arz.yst.wo polskie i <lając oglosić jego 
p0is1.edzeme tak samo, jak innych towa-
rzystw katolickich. Ks. Bitter, prob. 

(Nasz korespro:n<dent pisail że o ile mu 
wiadome', ks. pmb. Bittcr raz' tylko -0-0pra
wił w Rotthausen nabożeństwo polskie 
podcz.as swego' tamże pobytu. To prostu„ 
je ks. pmb. B. o tyle, że nie razi jeden, tylko 
4 razy' odprawił w RoWhausen mabożeń
stwo, dla Polaków. Red.) 

!EL 

Co potrzeba jest 
robotnikom polskim do obrony 

swych interesów? 
Trojakie są interesy robotników pot„ 

skich na obczyźnie: mianowicie narodowe, 
religijne ·1 społeczno-zarobkowe. Czyż je •. 
dnakowoż robotnik sam jako jednostka mo
że skutecznie bronić tych interesów? 

Nie, gdyż w czasach dzisiejszych tyJ„ 
ko złączoneml siłami coś zdziałać można. 
Dla tego to dążą wszystkie stany dziś do 
organizacyi, bo im większa gromada, tern 
lepsza i skuteczniejsza obrona, tern więk
sze widoki pomyślnego wyniku pracy. 

Największą organizacyą jest, że ta~ 
powiemy duchowa organizacya, tworz<>na 
przez czytelników gazet i przez to, że ty-_ 
siące osób jednej . myśli, jednych dążeł 
pragnień łączą się pod sztandarem gazety 
ich myśli. Przez gazetę każda sprawa ob
chodząca ogół nie powEtaje gdzieś w zam
kniętem kółku, Jecz natychmiast odbija się 
głośnem echem w kołach licznych czytel-: 
ników. Im większa gromada czytelników 
gazety, im więcej bojowników za nią stoi, 
tem skuteczniej może ona wystąptić w o
bronie czytelników. 

Tyczy się to gazet wogóle, a przede- \ 
wszystkfem organu rc-batn:kó~p:>lskich ~ \ 
obcz:vtnie „ Wiarusa Polskiego . Za obro„ 

nę interesów religijnych. narodowych, i 
społeczno-zarobkowych robotnJków pol
skich na obczyźnie okrzyczeli „ Wiarusa 
Polsk~go"' wrogowie robotników polskJch 
Już socrallstą, ba nawet anarchistą, a 
HWiarus Polski" był, jest I pozostanie poł
sko-katołicklem pismem robotnłczem. We 
własnym interesie powinni robotnicy pol
scy tę organizacyę duchową pod sztanda
rem Ich organu uczynić jak naJsitnlejszą i 
jak najliczniejszą, gdyż wtenc71ls z tem 
większą siłą prowadzić będzie można pracę 
i obronę. 

Sypią się na Wiar. Pol." kary i proce
sy, wytoczono nam wielki proces za t.o, że 
stanęliśmy w obronie rodaków z Wamw 
przeciw tamtejszej połicyl, lecz nie ulęknie„ 
my się broniąc robotników polskich ani 
kar ani procesów ani też ujadań i o
szczerstw wrogów, prosimy jednakowoi. 
czytelnfków naszych, by przy rozPoCzY
nającym się Nowym Roku pamiętali o or
ganie, bez którego dziś żaden stan Istnieć 
nie motet i zjednali „ Wiarusowi PoJskłe
mu" no-wy zastęp czytelników. 

& _ _______ &± - -·-·· -

Jeszcze sprawa rozdziatu::Kościoła 
od państwa we Francyi. 

Szef kancełaryi ministra oświaty p. 
Bienvenu-Martiln'ai p. hssier, który zajmu
je. się specya:11nie rozdziatem kościoła od' 
pa(1stwai i P.odcż.as dyskusyi nad tą sprawłl 
byl obecuy w; Izbie deputowanych jako ki~ 
misarz rządowy, udlzi~il je<lniemu z dzieu:t
ników paryskich, .,L'.Edho de Paris", bar
dzo Lttteresujących. informacyi c-0 dd tego-„ 
jak się ul-0.ży stosunek 1kościola do pai1stwa; 
poi wejściu w. życie ustarwy. 

Przedewszystkie.m oświadczył on, że 
ustawa wstanie ogłoszona w najbliższych 
dnia'Ch, a najdalej d{)I d. 1 stycznia i Od teg.o 
dnia będzie t0bO'Więzywała:. Pnepisy wpra 
"·izie zosta1ną oprncowooe w1 ciągu trzech 
miesięcy prawJIOPodobnie -przez między-

. ministeryaiuą komisyę, ppc22~ dekret bę
dzie przedłożony Radzie stairm i ()głoszony 
·W dzienniku urzędo'wym, jako mający moc 
usta,wy. 

Od 1 stycznia przeto państwo w. zasa
dzie przestanie się mtereso:w:ać <lochoda„ 
mi ariey.bisku1p6w, biskup6w„ księży, pa
storów i ralbinów, w zamian z:i ś pa.pif.i bę
dzie mógł mianował biskupów, Ju::, i~:h nsu 
wać, a biskupi pP<lwładnych im ducho ... 
wnych hez pytania się o zdanie rządu fm.n 
cuzkiego. · 

Na.tura1nie paiistwo pensyi duchowiełł 
stwu wypłacać nie będzie - tyi)ko w zasa
d!Zie, W rzeczywistości bo\\"iem <luchov.llli 
katoliccy, których jest we Francyi około 
38,000, otrzymywać będą zao:patrzen1e 
przez. fait cztery, jeżieli są duszpasterzami 
w mieisc<rwościach od 1000 mies;iJcańców 
w górę, a przez 8 lat w miejsco\.vościach 
od 1000 mieszkal1c6'w w dól. 

Ponadto 16 do' 17 tysięcy duchownych. 
kato1llckicłi otrzyma pe.nsyę dOŻY\v"Otnią w 
wysokości trzech czwartych dotychczaso
'\vcj peJ1syi, jeżeli przekroczyli 60 rok ży
cia. a 30 służby kaplailskiei. Co do młod
szych niż. 45-lctni, to w r. 1906 o'trzymają 
ca1ą pe.nsyę, \\' r. 1907 trzy czwarte, w r. , 
1908 pc1o·wę; a w r. J909 trzecią cześć, z.aś 
'" gminach poniżej 1000 rnieszkai1ców zan
patrzcmie .to będzie prze<lłuż011e do lat o- -
śmiu. 

Co dlo oszcz-ędn;0ści, jakie z tego powo 
du państwo' zrobi na budżecie wyznań. to
przcdstn.,.iają się one w SlJ.'.)Sób nastepu
jący: 

W r. 19-06 wydatki wy1tlicosą około 
29,500 ,000 franków, a ponie'rvaż wydatek 
dotydłczasc\ry wynasil okoki 3i mil. fran: 



ł<ów, prz.etc 1.ysk budżernwy v.rynie:sie ()I. 

łrot:J1 7 milionów fm.-:':ków, która to suma 
kwiekszać się będzie oo rok, w mi.art: WY'· 
l{asacia peinsyi i z.aopatrzet1. Wedle nie
których c:błiczeń budżet wyznainiowy w 
ciągu 25 łat zmaleje oo 400,000 franków 
w.sz.ystkie~o. 

· :,ą główne, a czysto finansowe zasa 
dy prz;yszlego stosunku kościoła do pań-
3Pł:-,.. a we Prancyi. 

!!L&!!!C:L!!L &! 

•'itt:łtlUfi~ ~~IHfi~łHIOJfllUl~ 
KUł>UimY, co tylko możemy u polskich 

lntltOÓW i orzemysłowcew ! 

łłJl1~tt!m·~~M~ll~tttmif&• 

Ziemie połstłt. 
„ :ns lacb:t>dnfoh Warml I i ·~btZ;Jtt 

Grudziądz. W nocy z niedzieli na po
n i odz.ialek po'pe!nil aktor .niemieckiego tea
tru miejskiego Cassmarnn wraz z roną. sWą 
:samobójstwo. Na drugi dzień rano znale
zinno ich powieszonych ua oknach. 

Chojnice. By ly a~ikat w Zlotowie 
<Ir. Wilutz.ki, skazanyi przed 5 faty przez 
tutejszy sąd prz.ysięg,fych za sprzeniewie
rzemie zn.aic2Jnej 'kwoty pieniężnej na 10 lat 
więzien.ia 1 teraz p0 ddsiedzeniu 5 ~at, zwol 
11i·o.ny ziostał od idalszej ka.ry; mieszka w 
Charlotten-burgu. 

Lubawa. Spis ludoości \\'yikazuje tu 
5047 ,miesz.kałiców, w Nowen~mieście zaś 
.3802. 

Mokre. Uczsba miesZ\kańcó w m Mo
krem v.. yoosi 11 713, <>d roku 1900 wzrosła 
I() 635 .. 

Toruń. Liczba mies~kańców Torunia 
·wj4oos.i wtedlug ostatniego Hcz.ania ludno
śd z Wlsołkami 26 518 ai bez Wisolków 
25 556. 

Z Wieł. Kt Poznańskiet(o. 
Gniezno. Przyrost ludności w osta

tnich 5 latach wynQisi mniejwięcej 10 na 
1 OO, w obecnym roku przybyło 800 osób. 
W przyszłyich wyborach miejskich wejdzie 
do rady 6 nowy.eh r.adnyiCh, ponłewaiż we:
.dlug ord~nacyi miejskiej liczba ludiwści 
-przeoos7,.ąca 20 tys. upraiwnia <lo 36 ra· 
<:lu;ych, kieidy dotąd Gniezno posiadai tylk~ 
... 10 ra~myieh, 

Poznań. Proesor dr. Bernhard oo aka
demii p0zna1ńskiej mial w dniu 8 grudnia 
w'yklad o stosunkach clrotoomi-cznych i za. 
ki z .dwoma wi~szemi bankami n!e:mie;
kiemi i od nkh w .danym. razie otriiymują 
pieniądze. ,.Deutsche Ztg.", która podaje 
1ę wiadomość zapytuje, które to banki nie
mieckie slu,żą tej dta oorodu niemieckiew<> 
..sz;kcdliwej sprawie. 

Inne gazety niemieckie ZJ powodu tego 
również trąibią na alarm. · 

l(siąż. Rodzim tutejszego m. rzeźnie-

Panna do fowarzslywa. 
Powłełć Ksawereao de Montepła. 

Cz•łć cłru1a. 
(9~) 

(Ciąg; <łałs:zy.}. 

- Bądź sp.okoJny doktcn·ze, Gabryela 
nie będzie ,wychodzić wiecrorem, narwet 
do parku. · 

-- Te~o właśnie potrzeba. - ZachP·
wutiąc pewną •ostr'O·żność, wy.loczeinie jest 
.pewnem. 

I pami de Ocrrenmes ina.ch:yl.ając się :ri~ 
młodą dJziewcz)'il1ą, po:calowa:la ją w czoło. 

Ga!bryeli po ustach przemksn~l błaidy u. 
śmiech. 

- Dziękuję p.anii, wyszepł.aita - jesteś 
pani dobrą. 

- Pan i ba:ronowo - rz:etkt stary do~ 
J{tór - składam ·pami maje wszaindwamie ... 

- Kiedy zn.owu przyj<llziesz, ddkt()J
rze? 

- Wkrótce, aby. -ocooić skutek mojego 
lekarstw.a:. Do widzenia patnien!ko. 

Prun Loubet wyszedł w towairzystwie 
baronowe!, <>dn<>szącei receptę. 

Oboje wesz'li na koryta~, łączący pa. 
-wUon z głównym korpusem domu. 

-- Doiktorze, teraz. kiedy otna nas usły-
szeć nie może, powiedz mi, jak ją napra
wdę znajdujesz ... - rzekła p.mni de Oarein~ 
IU'.'S. '; 

Doktór poruszył głową, odpo:wieda: 
jąc: 

- Bardzo chora ... bardżio ... 
- Ale nte ma niebezpheczeństwa? 
- Ehe! Pomimo energiC1llleJ kuracyL 

-11ie zadz.lwiloby mnie wca.1e, gdyby hyper 
:trophia szybszą byl.a od mas. 

kie.go I<. nawiedziona została w ciąiu 
dwóch tygodni cież'kiem strapieniem. 
Przedl d·wotna tygodnia.mi mniejwiecej ~ 
stal od pociągu zabity na dworcu w Zbąszy 
fniu 23-letni syn. Skutkiem tego popadł oj~ 
ciec w melaocholie, aż w p<>nie<lzialek pod;~ 
czas wyjazdu za kupnem na wieś z:as.kocvy 
la go nagle śmierć. Znalezio'nio go tru~ 
rua drodze. Paraliż widocznie przeciął ni~ 
żywota jego. 

Ze Slązka czyli Starej Polslda 
Bytom. W niedzielę odbyto się w 

.Byromiu zebranie delegatów hakatystycz
nych i mężów zaufania, jacy z licznych 
stron się z.jechali. Niejaki Paczensky zd:a
wail sprawę z czynności haikatystów. ·Wy
wodził on, że hakatyści we wielu miejsco
wościach połączyli się z innemi to\varzy, 
stwami i uzyskali wplywy przewodni~. 
Wiele czwili hakatyści okołi0 stworzeni3. 
bibliotek germamizatorskich i Qkofo urz(\
dzania „abentów" (wie.czorków giermani
zatiQ1rskich). 

Prez.es rejelncyi tteyer wywodził, , żę 
halkatyści powinni się zbliżać do ludu po'l
skiiego i niejako mu dobrze radzić i bronić 
go. (! !) 

W rozprawach drobniejsz,ych wyka
zano i zgoidzc!IlJO się, że do zgermaini:wwa~ 
nia (czyli wytępienia) ludu ~skiego' najw~a 
imiejszyrni czynnikami powinnJ być księż~ 
wielki przemyisf i wielcy posiedzicielc 
·ziemscy. 

Mysłowice. Oorz.ałka znowu popefoi· 
la z.brodłtllię. Niejaki Ignacy Lelonek w sta 
nie pij.ain.ym pchnął nożem swoją 67-iletnią 
matk~, a gdy tai z.aczeła uciekać, pchnął ją 
pijmiy Jesz.cze drugi raz w plecy, rainiąc 

ją bardzo ciężko. Nie wiadomo, czy nie
SZICZęśliwa żyć ·będzie. 

W Laurahucie zeskdczy l w sobotę w 
sobdtę w ppiłud.nde 22-!etni kolejaJrz Czar-
01ecki z pociągu jadącego, zahaczył się o 
surdut i wpadJ podl kola. Caly pociągi prze 
jecOOł przez jlłiego.. Zmarfy Czarnecki pJ
chOOzi z Lublińca. 

Z inay6h dzielnic Polski. 
Z Warszawy donosi korespondent 

„Nowej Refonny" pod datą 11 bm.: Na 
szczęście nie bylo zaburień, których oba„ 
waila się Warszawa, wskutek tego, że 
iibuntowane batai!Ldniy woiskowte prowa
dwn~ z Motkotorwa, tyłami miasta od ulicy 
Żelaznej do cytadeli. Dało to powód do 
rozmaitych denrotnstracyi i drobnych ~tarć 
z poHcy~ oraz po'Stemnkami ko±aków i u
la.n.ów, ·glównie w. ulliey, Marszalkowskiel 
a pocho.dami, „które oo ch·wita. ro~raszane, 
na oowo się wieraly. Nie używano broni, 
a j.edook próba lromendy „ognia!." spot.
kala się z ddmówietnfom posluszeństwa ze 
strony oddziału 46 pulku pieahoty, który 
Jak jeden mąż spuścil b11oń do nogi. Wnet 
sprowa<lwnp więcej wojska i zamknięto 
ten oddzial na podwórzu domu po'd I. 13'i 
przy; ulicy Marszallkowskiej i tam zaczęto 

- A witedy? 
- Ba! wtedy nastąpi-laby śmierć. 
- Jakto, doktorze, tak więc myślisz! 

zawoła·la barOllQWa. 
- Ja tak nie myślę ... a!le się obawiam. 

JeżeliJby zdarzyło się ooś nowegp, at11ormal 
:nego, przyślij pani po mnie natychmiast. 

- Dziękuję ci, doktorze. 
- Poślij pani do apteki i dziś wfoczór 

idaj jej jedną lńżeczikę... · 
- Licz pan 111a moją almratność. 
- Do wi-dzenia, pa'lli bamnpwa. 
- Do widzeniat doktorze. 
Lekarz poszedł. 
iParn tle Oarennes z.arwolata słtl!Żące~p 

dafa mu receptę i posłała do wiejskiej apte 
ki, aby przygotowano miksturę. 

Wra<cają.c oo pawi-Jon.u, mówiła sobie: 
- Bardzo naiwny tE.)nl stary d()któr, ale 

ta jego naiwność odda nami niesfychaine u
sługi. 

Dzięki }emu, rmożooi.y teraz działać bez 
1nainmejszej obawy. Cokolwiek sie stamie, 
żadne podejrzenie 1nas dotknąć 1nie może „ 
Wszatk d'októr wlaśnie digitalinę przepisuje 
j~k,o lekarstwo! A wi~c, jeżeli przyipacL
kiem śmierć .ookolwiek zbyt 1I1a:gla: Gabrye 
'li zadziwiłaby kogo, i jeżeliby sprawiedli
·wość w<lala się w te rzecz% recepta dokto 
rai Loubeta wszystlm Uomaczy. 

Tak monologuJąic, baronowa weszła 
do pokoju swej panny do towarzystwa. 

Młoda! dziewczyna czuta sie oO!kolwiek 
lepiej i mogła udać się d? sai'ronu, ~zie:~ 
ftowata,. oczeiku}qc godziny obiadowej i 
myśląc o swym wkochainym Raulu. 

Służący p:owrócit z.e wsi, przyn.osząc 
miksturę p.rzepisainą przez doktora wraz z 
receptą. 

Wręczyl to ws2.1ystko pani de Gare.nJ 
nes w obecności GabryelL ... .. .i; 

z nim pertraktować, ahy odidał·broń i wro
cil do koszar. Oddział odmówił temu żq
daniu i oświadczyl, że aioo wróci z bronią 
albo' zacz,nie natychmiast strzelać. To po
skutkcwaro. Oddział wrócił do koszar z 
bronią. Naty(:hmiast wycofano z ulic pie
chartę, a przez ulicę Marszalkowską prze
ciąg<łty tylko .patrole kozaków, który .:h 
kilka secin1 ustawiono przed dwo:i·c .2m 
wied cr1skim. Padł tylko jedent strza1 z ręki 
rewirowego 9 cyrkulu Czapli i to w stronę 
doróżki , z której jadący szybko rozrzuc'.łH 
rewC1lucyjne prnklamacyc. 

Wczoraj pojawiła się o'dezwa' socyal
nej demokraty~, zapowiadająca: nowy 
dziennik tej partyi p. t. „Tryibrnn Ludu". W 
słowach śmiałych wzy1wai odezwa do nieu
blag-a:nej \Valki z rządem, a także z ideą au
toncmii Polski i zapytuje z S2:yderstwem, 
czy może ta Polska ma być od mo'rza do 
morza. 

Strajk kolejowy wisi na włosku. 

Wiadomości ze świata. 
Sejm pruski 

tQdrocz~yl się do 9-tego stycznia przyszłe
go roku. 

Parlament niemiecki 
przYtią1l w czwa1iek ostatecznie tymczaso
wy uklad handilowy z Anglią oraz trnktat 
haindlowy v Bulgaryą i przystąpił następ'
nie d·o dalszej ogólnej dyskusyi nad etatem. 

I(onserwatyw1ny posel hr. Uoo zu 
Stoillberg wystąpił przeciw drugiej częś.c_i 
strnszczonydh wcz-01raj przez 111as wywo1-
dów hr. Posadowskiego {)i wzroście socyal
nej demokracyi, mianowicie przeciw zda
niu o braku o.fi.airn-0 1ści i zaniku idealizmu u 
niemieckich klas posiadający.eh. trr. StoH
berg mówit, że jeżeli w instancyach róż
nydh panują mal,odus21ne p-Og!lą<ly ~Hcyj
ne, to }est rzeczą kanclerza .Rzeszy, by, po
starał się ,of zmianę takiego stanu rzeczy, 

Natomiast twierdzit hr. Stollberg, że 
u klas posiadających, miamow1c1e u 
wietkich posiedzicieli ziemskiah }est wielka 
ofiarność, nie ma też u nich przekonań ma
teryalistycwych. (A polityka an1typ~ska, 
hakattyzm, ustaw;y wyjątkowe! Red.) 

Następnie starł si~ socyiailista Be.Qel z 
kanclerz.em! Buelowem o niemiecką pQ.Jity
kę zagraniczną. Beb.el twierdził, że sO'cya
liści d4żą tlo pokoju ogólnego a zbro.jenia 
Niemiec dążą do w.ywofania wnjn.y, · mia: 
nlOWłcie przeciw AnglH Jest zwrócone. ·p.o„ 
większenie floty niemiecki,ei. · 

Bueilor\V1 twierdzi!; że połityka niemie
·Cka Jest na wskroś pOikojmV'al, że Niemcy 
zbroją się tylkn dlo obr!Giny ·a niie do zaczep
ki oraz, że sD:cyaliści wcale nie życzą so
bie poko]u, Je.cz \\".Ojny, ale ta-kieL W' której 
Niemcy dasfaJrby w skórę. 

Napływ żydów do Londynu. 
Obecne wydarzenia, w Rosyi, powodu

ją tamtej-szych żydów do Humne:~o wy-

- fa sama będę cię pielęg.nowafa:, ino„ 
ie drogie <l!ziecloo, - rzekta do ni ei baimno'" 
wa. - Co wieczór przyrządzę ci lekar~ 
stWIO. Nikomu tego inie powierzę. 

Ga:bryeła odPowieciz'iaia i uśmiechem: -
- Dzięki pafl>i <lobrod x;ole będą cat~ 

kiem zrnienirnne„ Ja jestem u pani nai słu~ 
xbłe, 31 tymczasem paini mnie będzie uslu- . 
giwata„. · 

- Wszak wiesz, moja mała, iak ja ci~ 
}«Jdham.. Szczęśliwą jestem, postępując z 
tobą tak, jak matka z ulmchainą córką by 
postępowała. 

Panma cto tow.a:rzestwa sp0jrzala z niee 
PatnnaJ <lotowairzystwa spojrzala z nie. 

wypowiedzianą widz~cznością ma to ohy,-.; 
dne stworzenie sweg-OI kata„ 

Po obiedzie pani de Garennes poradzi
ła Oa'b~eli, aiby się udała na spocztyrnek t 
dala jej zaiżyć własną reką pierwszą ·dozę 
mikstury d::ikto'rai Lou bet. 

XXII. . 
filip de Garer(nes i Julian Vendame. 

wyszli zv.rycięzko z próby, której ich pod(
dal 'doktór Gilbert, przokooami byli, że u.ni. 
knęli już wszelkiego niebezp.eczeństwa. 1 

- Powstaje mi tylko - myślaił Pifip 
- grać dalej konne.dyę, która tak dabrze U· 

dawała się <lotychczas. 
Aowrócfwszy do Paryża, doktór Oil· 

bert udal się d.g pałacu SprawietliiwtOści. 
W towarzystwie panów de Chal!Lns i de 
Ga.1tenines wszedł na scnody, prowadzące 
oo ga!biinetów sędziów śledczych i kazał 
zaJnieść panu Oaltier swoją kartę wieytiwą 
jak również i dbu kuzynów. 

Szef bezpieczeństwa znaj<lowal się 
właśnie u1 sędziego. . . . , 

Dowiedziawszy . się 01 ,nalZlWisku rfrzy„ , 
·byłych chciał się oddalić. 

- Przeciwn+e, pozostai1 pan, - rzekł 

chddź~a na zaehód. "An.g1iai ~st jednY:rrt 
ztych krajów, gdzie się osiedla bardl.() 

wielu żydów. Przed: kHkbma dniami u
winął do przystani lc111dyńskiej okręt, który 
przywiózł z RY~i 200 żydów. Byli to !u
dzie po europejsku ubr2ili i widocmie za
możni. Naiajutrz za\vin4ł d·:. Hull vam~ 
'.\ i2c z Ubawy, z którego wyilądowaiło' 250 
żydów, prze·ważnie ubogich. Jeszcze 
przed tą tłumną emigracyą z .Rosyi, osie
dlU.o się w ciągu bieżącego roku w Anglii 
przeszło 35,000 żydó\v, przybylych z R.0-
syi i Polski. f3yli to przeważnie roibotnic:v 
P.c111ieważ nie z11ali ani języka, ani sto.'s.u!ti. 
ków miejscowych, r,~ 1ud.li w niewolę li 

niesumiennych" -yzyski\rnczy. 

Dziennikarz lordem. 
Z powo<lu usunięcia sLę gabinetu Bal

foura, 'król angielski miano·wat szereg lor
dów z pomiędzy czlonków strcttmktw1a 
które popierało ustępującego! prezesa rn, 
Mianowa.1110 ogółem siedmiu nowych cziłon„ 
ków Izby pa1nów, a wśród nich Alfreda 
ttairmswortha, kierownika wilelu wydiaw-
1nichv1 angielskich, a p1rzedewsz,ystkic1m na
•CZ1eilnie.ig"o redakta:ra i wydawcę „Daily 
Mail", dziennika bardw 1rozpowszechnio-
1negd wt Anglii i na kontynencie. L0ird 
Ha11msWQrth otrzymał już w roku ubie
głym tytuł bara.neta, dający mu prawo do 
tytułu 11sir". J estto vvielkie c.dznaczeinie 
dla czloiwieka, który liczy d-0piero lat 40 i 
w polityce .czynnej brat udzial tylko jaiko 
dziennikarz. 

Wieloryb a rewolucya. 
w· "Pet. Gazecie" czytamy: Ho Pe

tersburga: prz,y,byfai przed miesiącem wiel
ka: be1itinka: z zagranicy, na której prz.ect
siębiorca przywiózł' szkielet Wiclory;ba. 
Ber.lin1lra zatrzymała się na stałe u 'brzegu 
Newy wi .pabliżLL se.n<rlu. Ciekawi mogli za 
1niewielką opłatą oglądać s2'kielet otbrzY\
miego zwierz'ęcia. Berli1ruk.a pogrążonia by. 
ła gtlęboko w. W()!dzie i trzeba był-0 $pu
szczać się p{)I schtodach, aby dotrzeć do sa
ime'.i os.dbliwości. Po pewnym czasie je
dnak policya zauwaeyła1 że berlinka stal~ 
potd!oosi · się coraz. wyżej i w ko'tku zaczę
ła górować nad poziomem ulicy n.21cłb-rzeż-
1nej. Ciekawi musieiti już teraz. PC> sdhOJ
druch drapać się pod górę. Wówczas do~ 
piero: policya: zwróciła ·baczniejszą uwagę 

na dzhvlną berlinkę i wresZiCie - zrobiła 
rewizyę. Ody zaczęto ba.tlać w1nętrze 
wieloryba; O'kazało się; że jest on Zibudo
wa:rry z tektury r. \\rewnątrz mieści -
sk!laid' rewol'werów systemu Bro\Vlllinga. 
~eA.vólwerów tych przywieziono. po.dobiil-0 
we'\l.t~nątrz wielmyba 75 tysi·~cy. 

O burzliwem posłed~~lu w 'austryackiej 
Radzie państwa, 

o któr~m onegdaj w telegramach poda~
śmy wiadomoot, donoszą Jes~ze cor n~ę-
puj e: - . -

Pos. Kiofaicz czynił naimiestni:ka i 'hr. 
Thuna od.powiedziałnymi za ro, ż.e pragska 

mu sędzia. - Pooiewa.ż ci panowie tu przy 
st.li, zapewnie mają mi coś da powiedzenia. 
Zajmowaieś się pan tą sprawą, a -zatam to 
z cze'ffi pr2lYszli, interesować paina będzi~ 
zctrówno jak i mnie. . . 
~ Wiem że pra'cują 1niezmord-0w11i11ie 

bez wypoczy'nku; - (J:drzekł szef Beipie
czeństwa. - Jooetet, który :mai ~bie p.ole
oonenn tajemne strzeżenie wic®rabiego de 
Cha:llins złożył mi raport dziś tJ rama. Ra
port ten' stwierdza ciągle kroki · przez. ni:ch 
przc<ls~ębrane i czynność nie <l!o uwierze-
~a . 

- Wfaśnie dlai tego nafieży wstac. 
Pan Galtier kazał wprowadzić przY-

by tydh. 
Doktór Gilbert wszeddł pierwsey, ia 

nim Raul i filip. 
Aa zamianie ukn0inów: b~ron de Oa'

rel'lll1es xaJbrał głos w ch.a,raikterze. adW-O· 
kata. 

- Kochany sędzio, - t-zeid do pan~ 
Oałtier, - muszę poou iwytłomaiczylć, dl3 

czego towarzyszę tym panom. · . i. 

,, Powód ten jest bardw prosty, a iect.nJ0 

cześn·łe naidier wai:tny. ·t 
„Mój kuz:y;n Raul de Chałlins„ uczyni 

mi z:aiszczYt powierzenia mi swojej obrO!I1Y· 
Ja więc bronić go b~~ przed sądetn przy
sięgłych przeciwko oskarżeniu, któremu 0 

ile wiemy, z.ąróWlreo nie dajesz pan .wiar-Y , 
jak doktór Oifbert, j.ak nareszcie i 1a satt!1: 

Chociaż tak widoczną jest niewinn.aśC 
n . · fca 

mego drogiego kuzy;na, pev..111.ai ta1entn.
1 

. 
otocm fakt zibrod.niczy, o który go chWl .0 

\VP ookairrono„. tajemnicę tę nailęfy. ~Yl.~; 
śnić i imamy niepłonną nadzieję rzucie św 
tł:o wśród!. tych demnoścL.. , 
· Ostatecznie b:iiief jesteśmy t)ra.w<h,i 

ale żci,y Ją odkryć potrzebujemy, pana 
przychC'd!zimy p_rosić go o pomoc., ....... 



3)Dlicya zamiast być władzą be2Jpieczcń· 
twa stała się wtadzą pdli tyczną, Połicya 
\\'yk.-arzyst~je . .każ~e demonstra~ye dla 
r~llókh ~elow t pohtyka uprawmona w 
czedh.ach nie pofoży;ta końca· tynu stoswn
Jcat!l· Dlatego też polityka ta nie j~t ni>
~Jt~O inneg0· warta jak kopnięcia nogą. 

A>J. l(lofacz mówił <lalej o znęcaniu 
aie policyi. Z ław czeskich raidykalów po
·~to wted'y wołać: gdzie jest mmister By
jjrld?? Za<\volać go! 

Wiceiprez. l(aiser sądząc, że Klofacz już 
~koi1czyl .mówić, udzielił głosu pos. Brze-
2nowskye.mu. Wśród wielkiej wrzawy. 
j~ka powstata, przemawiali ró\voocześnie 
Kkiacz i Brzeznow:sky. Pos1owie wszech 
fiemcy prz.cirywali ich mowy wykrz;y.kami, 
łdY wśród tegtJ1 w szedł r,a salę Byland, 
,odlnieśli 1wszechniemcy wrzawę, po's. tle
iich i Schł1nerer śpiewający i przesuwając 
,ulty sprawiali wielki stu:kot. Pos. Iro wo
la: Niech żyje powszechne równe i bezpo
średnie prawo gfosowania. Pos. łfoffer bije 
ksiątką w. pult. Praiwie równocześni:! 
kończyli przemawiać poslowie Brzezno·

. l{gky i l(lofacz. 

Ze s Jtra w róbolnic.1ych. 1 

Baczność Rodacy w Bruckhausen ! 
w soaoitę o<lbędą się wy100ry do kasy 

chorych na fabryce ,,Deutscher Kais.er" w 
Bruokhausen. Uprnszamy naszych dru
Mw ażeby się licznie na wybory stawili i 
tylko na Bola1ków glosy swe ()<ldali, którzy 
są'. przedstawieni z naszej strony. Spodzie
wamy si~ . że z ro'daków każdy sW16j obo
wiązek "~/'ypetni, a wtedy też Z\V'Ycięstwo 
będzie J)Qi naszej strio1nie. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Wiec w Hołstede 
Mlbyl się z poręki „Z. Z. P." dnia 8 gru
~nla. Wiec z.agaił dh. J. Choryński a prze.. 
wadni:czyl mu dh. Jan Kuncewicz. Jaloo 
referent przybył dh. fan Korpus z Bochum. 
Przemawiali prócz tego dhdh. d'ełegat Jó
-z·ef Tafarczyik z Hamme, .Racmowski, Cho-
1·yński i Jan l(unce'\vicz, wszyscy z. tlofste·. 
de. Mętem za.ufam-ia na ulice: Dorstene:r
str., Hernerstr., .Ri.emkerstr. i Bergmann
str. mstait dh. Józef Choryński. 

Sekretarz wieca. 

Wiece 0 Zjednoczenia za.w. pot." 
odbęd11 sie w .ai'edzielę dRiia 11 irrudnia: 

W Kamen O· giodz. I~ po pot w Mbłu ~•· 
OOr~. 

W Ueckendorf po poł. o godz. 4 w lokalµ 
ip. ttouera. prey ul. Ueckendorferstr„ 

W Wanne ~ iodz. 5 pd' poł. w sali p. Unter 
schem~ ut Dworcow~ · 

W Osterfeld o go.tlz. 3~ w. IdkaJu p. Huse
manna, Hauputstf. 

W Scłtonebeck przy Borbe.ck po pat' • 
~- 30 w łokafo: p, f'!othmainn: przy ko
ściele katolickim.., 

Na porxąidku dziennym: Nowe pn wo 
fótinkze. Sprawy knapszaftowc. S,p.r:a
wozdanłe z rwizwya;ajnei-O zebrania. 
Obór męża. zaufania i inne wa·żnre spr:awy. 
Liczn·y t~zial pożądany. 

W,fec „Zjedn. zaw „ poi." w Caternbergu 
odbędzie się w niedzielę, 17 grudlnia o 110 
l)rzed pot :na sali p. Berger, J(astanieytstr. 
trr. 8. 

Wiec w Wattenschełd 
odbędzie się w aiedzielę, dnia 17 grudnia 
~ g-Odz. 4 PO' pot. w sali p. Jana tlwnken-

scl1rcder ul. T\~--rds.r. o li:z;:y utl~.ir\ r~
daków uprasL.J. sii;;, gd.>-ż bQdą \\ ~.iae spra
wy omawiane. Jako referent przybędzie 
dh. S<lsiński z Bochum. 

„Zjednoczenie zawodowe połskić". 

z re.żnyd1 stron. 
W Dortmund aresztowano robotnika 

Porwipa, który pono po dokonan-cJ na I"olni
iku Reicku zbrodni ulonnil się z; w~ttcn
scheid wraz, z. liczącym 17 do 18 lat f:n
ninghausem. 

Herne. Mamy dwa sklady p; Jskic to
warów1 lokciowych, jedeln· pp. Lcnarto\v
skiego i Talarczyka, drugi p, Małkowskie
go. Spodziewam się, że Rodacy teraz 
przed gwiazdką wszystko u nich kupować 
będą. Robotnik. 

Przyjaciel polaków w l(openhadzc. 
Prwd kHku dnbmi koipenhaski „Politikem" 
doiniósł, v2 w· miejscnwośd HililcrOd baw:ią 
cej tam w pa.v. rocie do demu gromrndz . .::c 
mb0'tników polskich sikradzion!o całą ich 
gotó\vlkę wyno.szącą 1285 d:nfrskich kororn. 
Tego sameg.01 <linia zgtosil się do „P.o'liti
kcn" telef.oinicznie jeden z prenuimerabo1rów 
dziełmnrka, który ,nie chce być wymienio,
nym, z g1otmV)Ji§cią ofiarnwania sumy skra 
d2Jic1nej, byleby od miejsoowcj zwierzch~ 
.oości miat potwierdzenie samego faktu i 
WJYso/lqdści sumy. Naitydlmiast odmiosla 
się redaklcya do policyi w Hmler6d, która 
potwierd'Ziła, żfe istotnie skrad:zi-011i0 taiką 
sumę polskim robotnikom, poczem tego sa 
mego dnia mial'y pie:niądze c<lejść na ręc.:! 
polkyi w łHIIer6d. Wfadze duńskie~ któ
re, gdy .chodzi o krzywdę occych, r0zwi
Ja1ją zawsze 10'gro1111ną energię, wyjkryją za
pe\\'!ilie spra'W'ców krad'Zieży, ale tymczar 
sem biooni polscyi robotrfry byliby w roz 
pa!Cz.Hwem potoże11iu, ~.czego Wyibawif iqb 
bezimiemin;y przyjaciel w. Kopemhadze. 

••de słano. 
GwiaZKfkai się zbliża, kto więc pragnie 

mitym sobie osobom sprawić przyjemność 
J)()Sylając mu piękny pa<ilarek, niech się uda 
do skła<lu firmy Schreiber i sp. w Heme, 
ul Dworcowa 79, a tam znajdzie wszy
stdoo czego tylko zapragnie. Na życzenie 
zap-~Jmjemy każdemu, jego podarki, aby 
mógl zanieść wprost ina po!cztę. Personał, 
mówiący po polsku będ.'zie pomocny przy 
za-kupnie. Kto zatem poit:rz.ebule maiterye 
. na s.uknie, cz.y g.otową garderobę niech słQ 
uda do firmy Schrei·ber w tleme. 

Po gwiazdce za zebrane w ciągu 110ku 
bony przyjmować będzie· firma Schreiher 
z:armiast' pieniędzy, dając przy malych su
mach 2%, przy średnich20% a.i przy wię
kszych 3 pro~drlt. 

L &&- SS&l1&E&SL 

Tow. glmn. ,,Sokór' w Neumu'hl..iBusch-
h.ausen 

podaje do, wia<l.omdści wszystkim druhom 
gniavda na.szego, iż w niedzielę, dnia 17 gru 
dnia o godz. 3 po pot. odbędzie się nadzwy 
cz.a!jne zebranie na s.aJi p. Sctntrerar Jest 
powinnością wszystkich druhów punktual 
nie na zebran4e przybyć, ai :.mianowicie 
ty:ah, którzy jeszcze ze skladlka.mi miesięcz 
nemi zalegają, poniewat bedą obrady 
naid gwiazdką i wietLe inny.eh spraw 
jest do z:alatwiooia. Druhowie więcej Jak 
trzymiesiąice ze sktadkami z.aleg.ai.ący n·ie 
mogą brat udziaru w gwiazdce .. O puillk
tuaiłne stawienie się prpsimy. Czołem! 
( 1) Wydział. 

T J·„: •. .;,, . W~;~entcgJ a Paulo w He-"T'CJ1 
d::me i swym czlor.kom, ii przyszle zebra
nie odbQdzie się w niedzielę, 17 grudnia po 
p'Jl. o godz. 1 \\' sali posiedzeń p. ~ hnci
d"'r·a. Czlo11k-0wie wi1J1ni się wszyscy sta
wić, bo przyszJe zebranie jest ostatnie 
przed gcdy, a jesz ze mamy bardzo wa
żne sprawy do załatwienia. Goście mile 
\vidziani. (1) 

Marcin Gorwa. prezes. 

Towarzystwo św. łdzief{o w Oberhauscq 
donosi swym czJ:onk.Qm, iż w niedz i elę, 17 
grudruia odbędzie się wa ne zebranie o g. 
5 po pał., na które się wszystkich członków 
zaprasza. Za rz~d i rc.wizorowie kasy win
ni się stawić go'dzinę naprzód, to jest o g-. 
4 po J)J ł.. Goście mile widziani. (2) 

Zarząd. 

Bacznoś~ Druhowie z Bottrop i okolicy! 
Oznajmiamy szan. drułoom i;owo za

lożcmego gimn. to1warzystwa ,,Sokól", iż 
w niedzielę, dnia 17 grudnia .adbędzie si(,' 
zebranie i to o godz. 4 po pot. na małej sa
li u p. Hessego· \V Dellwig. Uprasz::!11ny Jak 
najusilniej wszystkich d rnhó\\', aby się jak 
jeden stawili na owe zebrzmic, ponieważ 
przyjdą ważne spra\Vy pod o'brady. Pm
shny szan. członków, aby się nie zrażali 
że zebranie '" miejscu nie zostało zwołane-: 
p·ctnieważ teraz przed świQtarni jest biedJ.1 
o salę. Wołamy. do serc waszych: ko
mu sprawa miłai niech weźmie sztandar 
pielgrzyma Polaka za swe godfo i pospie·
szy na zebranie spełnić swój oho.wiązek 
narodow)\ aby ulżyć sercu swemu. Niech 
\Vięc dnia 17 grudnia a~1i jedmego1 z cz:f:an
ków na zebraniu nie braknie. Czołem! 
(1) Wydział. 

Steele! 
Z w rac am uwagę wszystkim Rddakom 

w Steele i okolicy, iż w niedzielę, 17 gru
·dnia odbędzie się zebranie w cetlu załOŻe
nia Towarzystwa loteryjnego. Kto rria 
chęć z rodaków grać \\.1 loteryę zechce 
przybyć .nai zcbran:ie. 

W imieniu więcej ~odaków zaprasza 
f'r. Sarbinowski, · 

' Steele, Auigustaplatz I. 
w restau.racyi pod nazwą „lur Krone". 

Towarz. gimn. „Sokół' I. w Oberhausen. 
WaLne zebranie odbędzie się w nie- . 

dziel~, tlniai 17 grudnia o godz. 5 POI pot . 
w lokalu p. Kolter przy: NoW:ym rynku. Na 
zebranie zapraszamy wszystkich Roda
ków ,życz.liwy:ch „Sokolowi", a osobliwie 
wlc mł-0dzież, .która jeszcze śpi, aby wstą
piła w nasze szeregi. Kto Nak to „So
kól", powinOOI być hastem 111aszem. Czo,tr 
lem! Marcin Ratajczak, prez. (1) 

- „ 
WIEC W EWINO · 

o{flbędzie się w niedzielę, dm.iai 17 grud.ma o 
godz. 012 prze<l' poJ. na sali p. Klodrt. Na 
owym wiecu będą omawiame bard~o wa
żme sprawy tyczące się tutejszych naucziy
cieli oraz ich stosunku dd dzieci polskich, 
przero powinnością iest ikaż<lego Polaika, 
aby się ma ów wieic stawił. . . (2) 

. Zwołujący. 

SŁUŻĄCA POLKA 
?łnajdzie miejsce od 1 styczniCl!. u 

Miedzińskiej w Heme, 
ul. Now~ nr. 24. 

Cty wie jut katdy, gdzie na gwiazdkę najtaniej mete kupie? Tylke u 

Kleczewskiego ut. Ba.1łnltofst1·. 68. 
W ·Herne 

.Janek. A•naiala 
Janek: [ zicr'l dobry! 
Stanisław: A dzień d bry, dzień do„ 

bry. 
Jam'k1: I <iokąd tak? 
Stanisław: A toć na zweryn: do n ... 

zego Wierzhif1sl'iego p-0 towary. 
Jam. k: Co, tD z K:! ·trnpu na Sz 'eryw 

ahodzisz? 
Stanish1v:: Co s bie ro-.rnmicsz cz 

ja nie mam od naszego Rodaka Wie;zbhi
skiego towaró\\ zakupywać? 

Janek: O tak, tak, bo i ja tylkQ u nic 
go zakupuję. Jak to moż.e ci też wia<l011'l9 
dzieją si ę tu cieka \\' C rzeczy . 

Stanisla\\I: Kiedy przecie ja też sły
szałem, że powiadają, iż u naszego Wierz..., 
bir1skic~o, no, ale nie powiem„. 

Janek: J.a wiem G ś więcej, jak na~ 
przykład jeden powiada, że„ ... „, a ten dru
gi że„.„„., bo, bo, to ciekawe rzeczy! 

Stanisław: Ady daj spokój z tent 
\\'Szyst'kiem, lepiej zobaczymy, co nac;..A 
Wierzbir1ski robi, czy też na święta ma wi
na tanie. Oj patrz .Ta\nek, jaka taniocha 
to sobie aby raz użyjemy. 

J aniek: Czekaj tu trochę, a ja pójdę Pl>' 
butelkę, a nabierzemy już na święta, bob 
naszemu. Wierzbil1skicmu czasem zabra!d<> 
i byśmy już 11tc nie dostali.. KaMy dziś ktf• 
puje chętnie u Wierzbińskiego, · g'dzie Joo~ 
sztuje kwarta wina czerwrĄnego tylko 8() 
fon~. butelka żółtego OO fen., butelka Samo·
su 80 fen., olej siemicnnyr 95 fen., śwież 
hvaróg 23 fcm., czyste pawidlai tureckie 
28 fen., mak na wilię 40 fcini .• cukier w ka
stkach 24 fen.,faryna 22 fen., mąka pszen
na 12 fen., a wszelkie inn~ t{)wary takie 
U'la pól darmo nabJ't można. 

Stanisław: Moja: kumQszka· mówiła; 
mi, że u WierzbifJskiego kupuje się najko
rzystniej na suknie, bluzki,' fartuchy, prze
ściemdła, kołdry i rozmaite rzeĆllY. · 

J aniek: Czy sobie przypominas~, te · 
żył sdbie niegdyś krawieG, co szył dla nie
wiast spodnie, bo wówczas mężczyźni w 
spódnikach a niewiasty w s.pc.dniach ·cho-
dzily? · · : 

Stanisław'. Wiem, wiem, cóż kiedy 
wszystkie szył za wąskie.· 

Janek: No 'tak, i to właśnie tak Jro
biety rozgniewato, że zaczęty nosić spa-
dinice, a, mężom kaizaly· nosić sJ)OOnlc. j, 

Stanislaw: . Ei, Jan.ku, ty się trcdię 
m}1lisz, bd i <lziś jeszcze niejedna z naszyclia 
w spodniach chodzi, np. moja sąsiad.ka, ca 
n°' w domu kamen<leruJe, jak oficer, a imęt1.» 
lek spokojnie sfucha jak rekrut. 

Jamek: Chi praV..'Kfa to. prawdar ale 
niech tam! Pójdźmy lepiej Po towar de> 
naszego' WierzbfńskJego, on taki smutny:„ 
wiec wszyscy do niego., niecih choć chwil~ 
ma wesc- tą. (336) 

Janek i Stanisław. 
Nasz 

WI.ERZBI~SKI 
rniesvka na Szwerynłe, przy 11 I. Bodeł
schwioghstr. nr. · 10. 

w Castrop. 
ul. i liinsters11·. 

Od dziś do gwiazdki sprzedaję wszelkie nao.Je to,vary zhnowe~ 
na wieikkh strłaeh wgloźyłem, te kddy mote sobie wyszukać co nHt ~ię podoba 

aby wszy.;tko · prędko uprzltn'ć niemal za połowę ceny i wszystkQi 

IUega1u~lde 1>a.letotf tlła. JU\DÓlv Ub1·anla tłla d.złeei . . . - I 
~ dawniej 18 teraz 9 mr. . do wyszukama, r awnieJ 7 tenz 3,oO mr. 

lJI • Ó Obuwie. tak.Ramo kupuje się najlepiej u li..le-11•an1a dla pan w , ·
1 "-e wszystkich koł~rarb, dawniej 20 teraz Ił mr. I · ezewsk ego. . . 

8 I d I ledzlel~ But1· dla fłRDÓ1'' z gumami 1 do sznuro~ 
ftrt ZO lłi~kllC SpO 0 .C. D6& llt d 8 mr wania. .ze skbry box alf jłłŻ po ;j ILr. 

da"nteJ era,,, · 
· . widkość: 22-U 

:Podkute wysokie ti•zewłkl dla dzifłd d<1 szourowa•ia. i z guzika.mi, · t,SO 
. , . 1 • . , 

llerne Bahnhofsfr 68 S. Kleezews:u, CaStrop, ul. ·Munsterstr., 
' . • · 

1 
„ • • 1. oda.rek gwiazdkowy a i flkoliey zwrot ko!łztów podrół.y. 

„. . Wsz.vscy odbtori~y otrzym&Jl\ p1ę-.tt·Y P 

Damskie "Tysokie tt·ze'1'iki 
. do sznurowani& ze skóry boualf .a!~;; mr. 

l)a1nslde ti·ze-łvlki domowe 
de pło wysłane, pomiesi''a_n_e_p_o-=1::!"'.-.. ~~.-s-m-r.-~ 

Uic11le trzewiki tlomo"Te 
dla dzieci po. iO, GO, 80, 90 f, I mr. 

25~~6 27~30 31.:.-3i 

t.30 ~!'O · 3!~;> mr: 

w pobliżu kościoła. 



Lud wlk Bron, 
t:1il~ng11~m -'· Bochum,nap. •pt.•inhrn 

- --= Zal ożoue 18H r. = 
J..Hll ecit awe wielkim wyborze po n&jtańszyrh 

c-c ach wszcikie inetrumenty muzyczne jako to: 

· skrzypce,C)'tryJiety ,klarnety, 
łuumo1tił. i u!!!tnc i .to rozciłuania 

bębenki. podstawki do nut, 
l11~c<'zki taktowe dla dyrygentów, 

wi;zy;iikie gittunki etrun. jako i wezel ie 

pr1.yhnry do ius rumentów. 

HalC'j pole••:tm wezelkie 

. towarr toczone, 
jokn: faj Il I, e} 1arniedd, Jaski, ltd. 

'I'@ • ·ary t11' órzane jako: p-0rSD1onetkf, 
torebki cło cygar, torebki do listów, kuferki 
do podróży, tornistry e.zkt.lne, ez~lkf,. paski, · 
»<}Ż-O kieRzonwe, karty do grania itd. itd. 

Goldfarba tabaka do zażywania. 

- 161 Wina -węgierskie 5 dziewczyn 
ruiem i~('kirj c~n.tral~e~ które potrafi\ krowy ie-
lł odł'gi. wybt' neJ Jll~oae1 ie, znajd~ miejB~e przy 
~rowadzancwproe -11&.ko najwyżezych usługach 
itn: aan}ł dy. do-
4kł •Hn1n. Bu. I Ge1 trud Baagh 
t>łł'r Meru 11„„,uc~e- strcozarka, . 
.gt.Jnje węf(rzynleezni t>llly, Dortaund, ul. E'ehwarz~ 
-ehem. bad!l•_,, Jttłleca iUlerstr. 12 z.a domem 
fhei;ep.'Mowal~z.,-_k tJw~r Jwym Altheffa 
. .!'kła.d bl ni.iny l ~rn, l253). 

()a8tr•p. (!.29) • •• 
'"' l,du1n er~1raase 27. • •••• 

DOM! 
Mam zamiar sprzedać mój ·dom, w któ

ryim się znajduje kram kJnlonfa.lny i miesz.
katlia dlla trzech lokatorów. 

Dom jest ma.sym i może ·być sprzeda
ny dla dwóch familij, ponieważ są dwa wja 
zdy na p.adwórze i każdy mai własne wyj
ście. Do' tego możn~ dostać 5, 10 łub 20 
mórg zi~mi na odpłatę. (344) 

Walenty Gryczyński, 
(I(unowo) Kunthal •• 

GOSPODARSTWO! 
Mam nai sprzedaż gospodarstw(Oi od 49 

do 50 mórg:, do tego łąki 2-3 mórgi. Bu„ 
4y,nki masyw; wpłaty 6 tysięcy marek, ze 
wszystkiemi porządtkami roilniczemi. (345) 

Walenty Gryczyński, 
(Kunowo) - Kunthal. 

owę 
( S\\'oJski sf rÓ.J) 
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spa•o"'adzanny 1•0 wł~ksze.1 ~z~ścł '"ln·ost od „ab1•ykanta„ nutmy ttajwi~k:S·Zf 

""J·hó1· po eena<~h najta1iszy•~b. . (34S) 

I 

B~hnhofstr. 79. BER NE, Babnhof str. 79 

I Małe KANTYCZKI~ h:;~~··; pieśni •I 
I na Boźe Narodz. ~e~~~ ~~1::.;.zA~~!~-, Wiarus Polski Bochum, I 

----------- --m ~SI 

Tylko do gwiazdki! 
Wielkie • • • zn1zen1e cen 

4ldmier~~!~:~~e~!!!~ suknie · paletotacha dl8iffiężczyzn, 
s:metr. materyi na sukni~ domowe 

6.f metr. syamosy do prania 

s metr. bobru do 1rani1L 

6 metr. sukna 
6 metr.?.\ szewiotu ----

, "'-
~v f t · ·oame r. ma ery1 m~yst& v·ełna 

6 metr I szewiotu c~ysta wełna 
·6 metr. materyi fantazyjnej 

160 I I iE: ubrań dla mężczyzn 
225 

mr. 

39) 
mr. 

s~o 
rnr. 

J 50 
~mr. 

540 
mr. 

540 
mr. 

żakietów dla meżczyn. 
__.. Zniżone ceny są na każdej sztuce 

niebieskiemi ·1iczbami wyraźnie wypisane. 

6 metr. sz wiotu ciężkiego Y.imowego 6~~. 
6 metr. sukna satynowego 1 o~~. 

Ubrania 
dla chłopców 

zadzhlrłająco tanio. 

Kas trop, 
Wittenerstr. 20, 

na1n·zeł·iur ewang. kościoła • 

Odmierzone materye 
na bluzki 

•• olbrzymlo tanio! •• 

21
12 mtr. wzorzystego bobru na blu~lci O~r. 

21
12 mtr. 1120 

JJ ,., na blurGki rur. 

21
14 mtr. materyi na suknie p-0d~~~~~~iej I~~· . 

21
f2 mtr. wzorzystej materyi na suknie 2~~. 

2 1 łi mtr. wzorzystej materyi na suknie 2~~. 

21 I t metr. materyi na suknie 450 
JJlf· 

. 4 mf r. wzorzystego pluszu 3~0 
mr. 

Kas trop, (34i ) 

ul. Wittenerstr. 20. 

W niedzielę skład mój cały dziel\ otwarty. 

- :·~,- \~.~f.:„ J.,·~~- ·~'"_:~~.~· ·"1::-·~~ ~~~ '~: 

·::~ '.<, : „ ' '. : .. '~:·:;. 



Hr. 288. 

Wa~kan a Polska pod Moskalem. 
,,Osservatore l(omano'" ogb:>sil, jak 

don<>siliśmy, list papieża, do biskupów tx>l..; . 
skich w. Polsce. Na wstępie zaznacza Ojciec 
św., że znainem jest powszechniC!, jak bar
dzo ko<:ha naród polski i z Jak wielką rado
scią przyjmowal w zeszlym roku pielgrzy. 
mó\\~ po'Iskich. Aolacy - mówi Ojciec św. 
dald - okazywali dawniej glębdkie po
.:wde religijne i bronili religii katolickiej 
prz..:dw~o jej wrog~. Papież ma' zaufa-
1Jie, że i potomkowie da'W!l11Ych PO'laków 
i:m·•}Staną 1wiernymi Stiolicyi Apdstolskiej, 
która zawsze byJa ich przyjaciółką. W tak 
.ciężkich czasach zwraca się Ojciec św. 
mianowicie do p-0ddany,ch polskich w pań-: 
stwje rosyjskien1. Jest oni si:lnie wzrusz01-
1n· obecnem położeniem i wzywa bisku:
pów1 pt01lskich, a.by pośre<l111ktwean swo)em 
dopomagli do zaprcwaidizen~a pokoju i zgo.-. 
dy. 

Papież ubolewa nadl zaburzeniami i 
g\\a-~ta.mi wywolanemi gló\\•nie przez 
stronnictwa socyalistycz0<e i ·radyikai!l1e. 
Ewaugłelia pQ\tępiai \Vszelkie wykroczenia 
1meciwlm żydom. 

Wszyscy katolicy Polski p<Ywin:ni się 
połączyć a.iby naprawić szloody. Biskupi 
111.aiją pamiętać o SW\Oich obowiązkach. Ka
tolicy mają zlożYtć ~owód wiary nie tylkO' 
slmvami, ale także ucz;ynkami i nie ulegać 
wpJywam tych, którzy są wrogami praw 
boskich, ale okazać się mężami p.Jikoju i 
porządku. 

P:apież przypDmina pismo Leona XIII 
z rlltliai 19. mar.ca 1904 r. do' biskupów pol
.skkh, w którem śp. Ojciec św. wzywait do 
wiernnści i posluszef1stwa, Wro!bec wraazy. 
Kai-0licy mają t\V-Orzyć towarzystwa, któ~ 
rrcH. cedm jest obrooa religii i ojczyzny · 
p~zcz stanowcze wystę~owianie' przociwk-0 
strcjkam i !}Olepszienie doli robotników. 
Polacy mają słuchać raid ks. arcybiskupa 
P1J:piela1 zawartydi. w odiezwie jego dn ro
bot.nikó'W'. List papieski pol·e~a dalej two
rzenie katolickich szkól na \.rnrun·kach 
przepisa1J1ych przez prawa. Akademicy 
mają trzymać się zdala. od' poilityki. Bisku.-
11i mają oddziaływać nai duchdwief1stwo, 
aby wskazyw.aJo właściwą drogę i go-to-
wam 'bylo znosić wszystko dla milości 
Chrystusa. . . . . . 

W końcu· 'Chv\<·aJi papież mądrośi~ i ła.: 
_g-0dność {:ara Mikołaja,· który mu <llał do1

-

wod'y swojej przyja,źni i który ukaWITl1i z. 
dn~a 30 kwietnia i 30 paź<liziernika <lal p9d'
<lanym S'\\ioim ·wi01lność srowarzysze11. Bi-
kupi i duchJJr\VieilstW•O mC::ją podwoić swo1

-

ią czyrnność ku zbarwieniu dusz, a katolicy 
poJscy mają używać nowych praw obywa
telkich w wierności dla jaństwa rosyjskie
~o i na polepszenie stósuników w P 1-olsce. 
Papież sam starać się będzie o tQ\, aby cel 
ten z.ostał osiągniQtym. · 

T\vierdzą, że list po\.vyższy \\ -y<lany 
2'..lStil'I na życzenie rządu rosyjskiego. 

Młliono,va k1·adzicż. 
ZJodzieje międzynarodowi postanowili 

widocznie ratować wszeikiemi siła
mi swe pforwszefist\rn w rekordzie 
światowym przed ro'Zmaitegp rodzaj~ de~ 
fraudacyami i otJ, dzienniki zagramczin~ 
Wnoszą o kradzieży ,,kieszookoiwei'~ !Jla ni 

mniej ni \\ięcej tylko .milion fran~o:V · 
Rzecz się z tą niezwykłą kradz1ezą tak 

mjewa: 
···firma jubilerska paryska „Olattaner 

ireres" wyslala z początkiem bieiąceg::> 
rnku iednego ze s~v-0ich ·lromiwojaiżerów w 
PO<lr(yż p·o świecie i powierzyib mu kle}no
tów, prrez,na.czcmych dto sprzedaży ~u'bi~e
rom za mi,Ji.on franków. Tym kamrn„1°1ą~ 
ie rem byl je<len z Qlattanerów, a więc .o
SDba. zupełnie pewna, który nadt? pG\.Vte

rzonych klejrn:Ytów pilnował jak nie anoż.na 
~epiej, ndgdy się bowiem z ·nimi nie roz~ta.
WaL lecz millił je zawsze w czterech sak1ew 
ka<:.h, przymocowanych do m::>cnego' pasa! 
umieszc.ronego na jego ciele. 

Juri wyjeżdżając z Paryża p. Olattain~r 
nniał w przedziale k:ole}owym tOl\.va:rzysza, 
którego potem b.ez. przerwy sp,otyikal pod-
(Zas swej po.dróży. . 

W I<.airze, w Aleksa.ndryi, w KaD:tKte, 
łiCl"Ji(-K.anrgu, Sza.ngaju, Olattaner ·wldzia! 
~1~ ze S\\ C>imi przyjaciolmi i interesantami 
Pokazywa!ł im klejnoty i 1Jawieraf umowy. 

I 

'' 
1arusa 

Bochum, sobola 16-ao grudnia 1905. 

W miastach Dalekiego Wsch<J<lu jak Naga
saki, Rohe i Jokohama złodzieje już byli na 
jego tropie i poczęli go o'saczać. 

Pokrótkim poby.cie Wi Hoololulu, kupiec 
framcuski przybył do S. f rancisco, gdzie 
ścigający go zlodzieje, którymi byli jacyś 
Anglicy nie opusz.czadi go ani na krok i od 
czasu dd czasu zręcz'1ie wymacywali, czy 
czy ana jieszcze prz:y sobie k,lejnpty i pró
bowali czy dogodna dpi „operacyi" już nar 
deszłai chwilai. Ale GLattaner miał się na 
baczmości i okaizat się tak zręcznym czio
wiekiem" że z<lo.faJ się im wymknąć i z nic 
tk·niętym ska.rbe:m odptya1ął d:oi Attlglii. 

Złodzieje: jednak puścili się w pogoi1 
zanim, ddpadli go w Bim1inghamic, tutaj na 
traiiws:zy nai chwilę, w której prrez mgnie 
nie oka Glattainer był tylko z nimi, uśpili 
giC>i i okradli z kle]notów. l(radzieży dokQ'
naino tak, aby sprawa nie oora:zu się spo.
strZr~ła, miamowicie odpięto od pasa całe 
\:i;oreczki z kle}noiarrni, a w miejsce ich u
rno'cowano inne, zupetnie podobne oo tam
tych, tyl1rn zamiast 1klej1wtów, zawierające 
Z\\'ykłe ciężarki. -

GJa,ttamer jednak, mimo wszystko, spo
strzegJ się <lość rychło i zaailmnowat poli
cyę całego świata. Sz;czegóLnie gQrliwe 
poszukiwamia1 przedsięwzięto w Nowym 
J onkUj. gdyż istniały, poszlaki, że złQdzieje 
tam się zwrócili celem sprzedaży s-kraidzooi.. 
nYich klejnotów. 

W lipcu firma Glattancrów ofiarm.vała 
nagrodę 25,000 franków temu, ktoby odJ(ia:l 
zagi1nione klejnoty, mianowicie lI}ierb.ywaJej 
piękności pcrly i dyaanenty' a· ktoby 
przez S\Ve wskazówki pormógł cho· areszt-01

-

wania. 'Uodz'iei. 
Mimotio1 niez<lo1tano odnrn.leźć śladu 

skra<lzio!llych kle}niQ'tów, aiż d-opier() uczy
Ulić toi z.d•olan10, gdy reprezeintaait firmy Glat 
,tanerów przyibyl osdbiście do Nowego Jor 
kll' i o-Okrył ctwie kolie dyamentow1e, a na .... 
traifił na ślad inniych klejn-0tów. 

Mianowicie u pewnego a~tykwarza, 
\niejakieg·o 'Rosemberga w Nowym Jorku, 
t·nalezionD• d \\-je duże kQllic, j'edlna wartości 
50,000 framków, a drnga 25,000 fr. Rrosen
berg, zapytamy, skąd do'stal kleji:ioty, o
świadiczyl, że kupil je w dobrej wierze 1:a 
pub!licZ1J1ej licytacyi, która <}dbyW:ała.i s~ę 
niemal )Ila tr!icy, a kupif bardzo tamo, bo 1e 
dną za1 1000 a drugą za 5000 fr(l!nków. 

W ten sposób stwierdzaoo, że także in 
ne klejnoty sprzedalllo za bezcen po hrun· 
dlach antykwarskich w Nowym Jorku. O
becnie policya aimeryJrn'ńska przewiratea 
cały No'wy Jork, ażeby wykryć nietylko 
i·csztę sk rad!Zio1n~go skarbu ale też a.by na
trafić 111a ślad naj\vidoczniei mię<lzynarodto-
wei bcvndy złodziei. . 

Przy zręczno-ści tej bandy trudno się 
sp-Odziewać, ruby siG to rY_chl-o s!a!to. Na 
każdy jednak sposób owi drug1e1 klasy 
czlcxrnkowie cechu ztodziejskiego, po
prawili nieco swoją stawę wobe.:: 
cecho w.ej „a rys tok racy i", tj. pp. defrau-

. dantó'\V, którzy poczęli ich w cie1i usuwać. 

a:i::±s& lES -

· o ·przedawnieniu pretensy . 
Pddtug § 169 ustępu 2 prawa cywilne

go przedawniają po dwóch. latach: 
a) pretensye fabrykantów, kupców, kra

marzy, rzemieślników, artystów, ~a ~o 
wary, wykonanie robót, zafatw1e111~ 
cudzych interesów, z doliczeniem wy
ków i aptekarzy za lekarstwa, 

b) pretensye osób trudniących się roh1i
ctwem i leśnictwem za dostawę pło
dów ro·lniczych i leśniczych, 

c) pretensye przedsiębiorshv kJJlejowy~h 
woźniców. fornali, łódkarzy, po'Slan-

ców. 
d) Należytości oberżystów, restaurato-

rów i hoteJistów, 
f) pretctns.ye osób trudniących siQ spru-

da7_,ą łosów loteryjnych, 
f) pretensye osób trudniącyc.h się za\\:o ... 

dowo wydzierżawieniem przedm10-
tó\\·, 

g) pretensye prywatnych urzędnikó'';· 
h) pretensye robotniików w przemysł~, 

fabrycznych. czctladników, najemni
ków i ininych rękddzielników co do 
·wypłacenia zarobku. . . 

i) Należytości szkól pUt_bhcztniYch 1 prywd 
tnych pensyonató"· 1 zakfa.dów \Vy.cho 
wawczych, 

k) łronorarya nauczycieli publicznych : 
prywatnych 

l) honorarya lekarzy, dentystów wete,
rynarzy i akuszerek, 

m) honorarya adwokatów notaryuszy i 
korrrorników sądowych, 

o) należytości świadków z:naiwców ró
wnież co do zwrotu wydatków. 

Poi czterech lataclł1 przedawniają zaJe
gle procenta, dzierżawy za mieszkania i 
roJ,ę pretensye do emerytury, pensye urzę
dnikówi rządowych; aHmenty i inne docho 
dy po\\i:arzające się w· równych odstępa.ch 
czasu. 

Tennilnem przedawnienia tych pretcn"' 
syi n1e jest, jakby to1 przypuszczać można 
\\.1łaśnie tern dziei'1, z którego robowią
:zta.nie .cJ.atuje lecz 31 gmd.nia. Wobe.c tego 
w roi.Im bieżącym przcda\V11iają wszelkie 
pretensye wymienion1ych osób z r. 1903. 

Wszystko k<lna czy one dlatują się z 
l stycwia czy też z 31 grudnia r. 1903. 
T,ennin przedawnienia przedłużyć może 
wierzyciel tylko wyslainiem d·o dłużnika są 
dowy rmkaz zaJ)łaty (Zaihlungsibefehl) 
przed 31 grudnia. Inne va.wezwania nie 
mają żadnej wartości. O wysłanie zaliczki 
sądowej roibi się wnio'sek usttnie lu'b piś
miem1ie do sekretarza są<l{)'\.\·ego. P<l otrzy 
maniu rozkazu zaplaty -Od sądlu 1oddaje ją 
wierzyciel komornik.owi, celem doręczenia 
dłużnJklOwi. 

Jeżeli jednak dlużnik ro'zikaz zaplaty 
otrzyma przed 31 gm<lmia iwtenczas sprawa 
za~atwiona a pretensyc wierzycie.la egzy
stują dalej 6 miesięcy. Upada1ą one już po 
sześciu następnych młesiąca:ch jeżeli w 
tym czasie dłużnik przeciw zaliczce nie za 
,protestuje a wierzyciel nie karze go fan.
tować i ró\\~nież w tym wypadku jeżeli dłu 
żnilk zaprotestuje a wierzyciel w 6 miesią
cach Po otrz.ymaniu wiadomości o tern nie 
zafo,ży skargi u sądu ziemia11skiegio. 

P o w i a s t k a p o I i t y c z np.a. 
(Z „Kuryera Warszawskie?"o") 

Jaś beczaL. 
Brzydko jest beczeć, jakże jednak Jaś 

mógl wstrzymać się od beczenia, 1kiedy był 
bardzol, ale to· bardzo głodny? 

I nietylko byl glod1my, a1le jeszcze bo'
laly go różne miejsca, o}czym bPwiem bi
jarł go nieustalntnie rózgą. 

Krzyki chlio'pca raz;legaly się P.O ca~yrn 
domu. Więc, choć służ;ba, o spokój swoje
go pana ,dibająca. starnn,nie wszystkie drz:wi 
zamykała, krzyki doszły do ojczyma, zam
kniętego w gabinecie. 

Oiczym Jasia przyszedł dofl dla wyro 
zumienia sprawy. 

Wyrozumiawszy,, ukraj.al spory k.a:. 
'\\'a~ chleba, posmarorw.ał go' ma•slem, na
krył pla,strem pieczeni i kładąc wszystko 
zdaila o<l chfopca, rzekł: 

- Naści. . 
Potem jeszcze dod.a·! z uśmiechem ży-

czliwym: , .. 
- OcLtąd!'już rózgą bijaJny nie będziesz. 
.Radość Jasia byla tak. wielk~, że mal.o 

.11ie osza.Jał. Krzyczał-wpierw z l:>olu i gf•J 
du, teraz \v1rzeszczeć zaczął z uciechy: 

- Wiwa1 chfebl Niech żyje masło! 
Górą pieczeń ! Precz z glodem i rózgami. 

Krzy1ki rozlegaty się p.o' caJym domu i 
prędko doszly do ojczym~, ileże już służba 
drzwi zamykać przestata.. Ba! ztnaleźli się 
tacy, co je rozmyślnie •na calą szerokoś'6 o
twierali, a jeden, to naiwd podjudzał paml 
przeciw Jasiowi, mówiąc: 

- A widzi pan! A nie mówiłem? A 
po co to dzieciaka psuć przysmakami! 

Więc o'jczym raz jeszcze przyszedł d!o 
syna, a:by powtórnie rzecz wyrozumieć. 

Wyroz.uaniawsz;y, zabrał chleb z ma
słem i pieczenią i namarszczywszy się 
groź.nic, powiedział: . . 

- Odbieraim ci chleb, albowiem się 
inie uspoikoiłeś. Ody się uspokoisz, dosta
,niesz g;o napowrót. 

I ulotnił się, a wraz z nim ul.otn.iło się 
pdży;wienie Jasia. 
· Srodze wyglodnialy chłopiec wybuch-

nąt g.tośnym placzem ... · 
- Nietylłoo nie uspokoiłeś się! - krzy 

k.ną.ł ojczym, powracając - ale wyprai
. wiasz jeszcze gorsze hafasy ! Będzie z iia 

to obity! 

Rokł5. 

- To tak? ..• - obruszył sję zaplak -
ny chłopiec. - To takie o'bi~ki A Jctóil: 
to zapew111iał przed minutą, Żł! ja już nigd 
rózgą nie oost.anę ? ... 

- Ja zapewnłałem i zapev..mienia do
trzymam. Nie będziesz ibit.y rózgą. Bę
dziesz bity batem. 

- OJ, to to! - przyklasnęli podj~
cze. - Batooomia to najiJ,epszy, środek flW 
uspokojenie takich paniczów. 

Gl-Odny Jaś dostal okrntne bicie. 
Bijąc gą, powtarzano: 
- Przestaf1 krzyczeć, to bić przesta

niemy. UsPokój się, to chleba z mas.tern 
dostaniesz. 

I przy tych slowach bito g-0 ooraz 1110 

cni ej. 
Biedny chłopiec darł się wt niebogło·

sy„. 
._ PallliJ'\vie ! - zaiw'<>lał przechodzący 

pod -0twartem oknem starzec - czyścic ro 
zum stracili? Któż z was wid.ział gdzie
kolwiek, żeby, lud.zie bici nie krz.ycz.e1i, a 
głodni mieli miny zadowolone? Daide te
rnu dziecku chleba, na który czeka tak tlłu
go, to· się \.Va1et usP;dkoi; przestańcie je bić. 
to zaraZi krzyczeć przestanie. 

Starzec p.odob.roo, dobrze radzil. 
(Jaś, to ludność J(rólestwa Polskieg{); 

ojczym, to car. Red.) 

Rozmaitości 
Schody do nieba. Góra Orni, połoŻio

na na grainicy zachodnich Chin i Tybetu. 
posiada. najwyższe na świecie schddy. Na 
szczycie tej góry stoi świątynia budd:V
stów, otoczon;a aureolą świętości i która 
jest dlai chińcztyików tern, czem Mekka dl4l 
ma.hometain. Do świątyil!i tej priO'\Vadzi 
200,000 stopni wyJkutych w skale, w któ
ryeh wierni wdrapywać się musą, by uj
rz.eć twarz Buddy. Przed wiekami schody 
ie nic istniały i wierni wdrapy1wra1ć si~ mu
sieli po stromy~h przepaśeia.ch i ~
kiach skial. J(aplani postanowili później, it. 
każdy pielgrzym zmusW1I1y; będzie wyikl.ui. 
je.den stopień i w tc!n sposób JJQWstruly 'O

we 200,000 sto'pni. 
Przytułek rosyjskich wielkich książćtt. 

Jak niegdyś podczas re.wolucyi rancuzk:iej 
w roku 1789 czl.o!llk-OWie rodzin klaisy }>alnlt 
jącej <Ypuisztzali kraj francuZlki 4 udawali.. 
się do, krajów polu<llnitO\vYch, tak oboonie 
członkowie r.bcizill1 klasy pa!lującej w RQ
syi opuszczają swoią OliczyZillę, ~eby ujść 
t.;rozy straszruych rządów. Celem ich po
dróży jest po większej części francuzkie 
miasto Cannes (Kan), leżące w ip;o1udmio\\~j 
Prancyi nad gramicą Jla wYbrzeżu morza 
śródziemnego. Ca.nines robi obecnie zupel
;nie wrażenie kolonii \Viclkich książąt. Pier
wsze miejsce zajmuje wśród nich członek 
rodziny carskiej 73-Jetni wielki książę -Mi
chał Mik·olajewicz, który dlla --0ratowania 
zdrowia w ostat11ich latach 7 ' ·dza 
na południu. Są też obecne lub o_,. r~ne 
jego d1zieci, wielcy książętClJ Miklolaf i Mi
cha~, i jego córka wielka księ7.lna Anasta
zya, Dalej przybył wielki książ~ Cyryl. 
który wraz ze swą ma~żonką Melitą heską 
bawi z.a grnnicą i osiadł 111a }Or\viuz.-e i w 
końcu mf.o<lszy br.at, wielki książę An<lrzej 
Wlad:zimierowicz. Punkt zbo'my spokrc
\.Vnionych rodzin stanowi miesz;kanie sta-

. reg'() księcia Michala. Ruch towarzy ki 
między tymi Rosyanrami it; t bardzo <Yl..y
wi-ony i rozdąga się tak.że 111a rod21k6w. 
szczególnie licwych oficer6\\•, którzy w u
rządzonym w pobliżu zakla<lziei ~ si~ 
z ran, które odnieśli , .... , wojnie rosyjsk()
japof1skiej. Co'Cl2iennie wzra ta liczba 
przybyszó\\r rosyjskich i l!łiedługo cak 
miasta CarJnes będzie nimi zap·"łni-on-:. 
•Wszyscy bawią się i pr-0!\\ adzą życie we
sołe. Urządzają gry, jazdy po morzu i sa
Jl!~'Chodem, wycieczki do Nicy ł Monako. 
gdzie się znajduje słymny bank graczy \\~ 
ruletę. Nic nie zdradza przygnębienia z -
poW'Odu smutny.eh stosunków w Rosyi 
Podczas g<ły wychodźcy fran.cu~y w wie 
ku 18 za grnnką palali g'(lrącem żYtzcniem 
żeby z bronią w ręku swojej zagrofanej ~i
czyżnie biedz z ~~mocą, wśród Rosya.n P!'.> 
oołme usposobieinie uie wiele daje się spn
strzedz. Przeno zą wesole tycie \llad do
bro ojczryzny. · 



_... GWl .AZDKĘ 
JU.&terye wołaiane i jedwtłbne na kabaty. Jlaterye •• spódniki 

"itlkim wyborze i tanich cenach. 

Dalej wielki w-ybór \V koldraoh, firanach, obrusach, fartu.cb.aoh 
llosau.lacb. i wszystkich innyck towarach w zakr&s •ei• imteresu wchodzą;ych. c2n ) •••••••••••• ,„.~ • : Gitowe paletoty.: • • •••••••••••••••• 

WALENTY 
L6nz 4 Co., 
~· 

Jako podarek gwiazdkowy 
nadają iię moje ey1a1·y ł papiei:&sy 
w opalwwanitt gwiazdko w em po JO, 25, 
!1.U i 1· u szti1k. Wielki ·wybór! 
NajlepsM g1ttunki ! (3{ 13) Tanie ccn.y ! 

F1~~tz Nnltlng. 
Herne, Braeh, 

ul. lJwQ ri~owa nr. !\l. stara poczta. 
B,1, htłhOfiitr. Alte Poit. 

'" Kamen, Westr. 7 5. 
Wszelkie re1H~ira,eye wykor1ywam 

tauio i dobrze 
p o d IP'' ar a n e y ą. 

ff+••··········· • . I • 

: Gotowe ubrama. : 
• • • ••••••••••••••• 

~'J - ; „, - -=· ·.;-: 

tt=~i~.!,.. ". -„ _._ ·~-. ·~-

Louis Brand, 
OBERHA..łJSE:N, ul. llla1·li.tst1·. 19. 

zesarmistrz i złotnik, 
poleca. swój ·wielki 

skład zegarków, towarów złotych, regulatorów i 
budzików. 

8pecyahtość: Ołtrł"\„Zki śhibne. (340) 

Największy wybór. Najtańsze ceny. 

Fabryk~ parasoU w Htrnc .... 
lłl· ll•lll•- t!" Miit• Ul. Bahu-

bof•ft· , 2•. •.11 -l.llł . '"er łl!or1tr. n. 
n.11.przeci'ł\' Reich.sha.11an t~ek i:0śoiica 

Yo~la. 

kupuje 1i9 

parasole najlepiej i najtaniej w największym wyborze. 
Włuny fabrykat. 

Największy wybór kapeluszy, 
811:.. tylko aajlepsze bajowe i zagraJiczne fabrykaty. '":Wllll 

•zapkł, krawaty, blelłzua i t, d. p3 najtańszych c<Jna.c1t .. 

1'7'szelkl.e reperaeye 
i l•wlekanie parasoli na życzellie natychlłlia.st we wła.nym 

wa1·11ztacie. 
Polt»ka 11ału1a! 

·rmann • spółka, HAMBORN, 
Ni),da.rzyła si~ na• sp<rsubno~ć zakupienia. bajeezoie tanio wiełkit~lt 1ta1·t>".i to,va1•ów, które tylko d• gwiazdki sprzedawać b~dzie111Y· 

Bardzo eleganckie ubrania dla panów -. - Spod. n~e niedzielne 
od S do ~8 mr. we wszystkich kolorach od ~,~:; do lt wr. 

•3. etnty dla (tanów~ piękne rzeczy, „ do ~" marek. (Jb1•ania fila dziet~i i eblopt~Ó'ł\' od i~liCJ do 1 łł marek· 

Około 4000 par obuWia dla panów, pań i dzieci 
blljecinic: taaio. J{ażdy odbior.~a otrzyma pi~kny podat•ek i zwrot kosz 1ów podróży z okolicy. 

"\V nied:niel~ h~d?.ie M.:>.s~ &kła l 
cały d.z'eń ot !'Tuły. KAUF1'1ANN i ap., Hamborn1 narożnik rynku. W · •iedzielę będzie aasz :1kł•d 

cały d1.1ień otwarty. 



. E[to n Ja óba othse · a ·upoje, oszczedza pieniądz, · 
przedewszystkie111 nosi debre rzeczy. 

Skład główny mjdujc się " RUHRORT, ul. KOnigstr. 5 
Filia: w Brnckhanseu, ul. Al ,rechtstr. 31. c22

r.) 

••• • •• I Wiei. ie z iż 
• w8zystkich t•oich fl.ttykuł6w, ·zczególnie 

ceny I 
1C konf ekcyi damskiej 
• które z powo'iu braku aiejsca kasuję i nrzĄdzam jej • 

a zupełną wyprzedaż · 

• Paletoty i żakiety • 
• po nieznanych tanich cenach. • • • • 1 • L. OPPENHEIMER, Oberhausen • I • 38 Friedricb-Karlstr. 38. • 

1m-&m28------•111+--'1WmB• ~--w---- Polska usługa! Polska usługa! •.. ··-·· •• 
Darmo 

0trzyma każdy przy zalrnpnie oi 10 mr. pocz.\wszy . • . . • . •: 

parę damskich ;, + N ~jlepsze i .n.!Y_tańsze + 
trzewików domowych ; ·. · . 

1 

CalliUanli' a ~ i I o uw1e 
· domo obuwia„ · • 

(Callmano's Sehuhwarenbaus) w Derne . . + • 
111. Bahnhofstr•sse po ce•aclo. • o••. er 

1~"· r'~ nadzwyczaj tanich • 
~.le ściśle stałych znajdzie tam każdy w ~ zelkiego rtdzaju dobre 

kupuje si' w 

u 
tlnrwie w olbrzym ·m WJ b@rze. ca12) .-w; KA XLOE, 

~, Przy zakupnie od 1 mr. począ\lszy piękny podarek. ProrinziaJ.str. 97a. 

< ----------------------------

tten 

Ro1hseh I· · 
cot 

/ • n 
są, bezsprzecznie ze wzglądu na leżenie najlepsze. 



Słoma 
>J krawiec polaki ~ 

.// .. ·· ,.. . . . . . 

Albrechts1r. 27 w Bruchhausen ut Albrechta 27, 
wykonywa =:::sm::===== 

najtańsze i najlepsze ubrania, paletoty i spodnie. 
\~})} __ _ 

1···~·~··~····1 •~•cacactcłł 
~ Ol6J Sl6ID10llllJ1 Na gwlazdkt; 
~ powidła I twar6g I pblecam wle!kl wybór . 

~ iwHelkletewarykerz•••e I zabawek ! polecam po najta•s?.ych cenach 'f.'Heli.iego rodzaju t>G bajecznie taniclJ cenaoh: o-
74\ rai wf.elki wyb6r piękeycll i praktycznycll ~ i dobry i świeży tomu0 

~ I"naey Jankowski, • podarków gwiazdkowych. 
~ ~ Każdy umnie kapuj„cy otrzyma p!9kny ~laki !/ W Wanne. (2Hd blendarz hrtkowy supełnla darmo.. 

;u••••Młl••D . Józef Danielak, Wanne. eau) 

i „ •••••••• 
Skład 8kór 

........... 

J ut1·0 w niedziel~ 
będą me skłatiy aż do godziny 9 wie
ezo rem otwarte. W ten dzień zdecydo
wałem ~ię mym szanownym odbiorcom przy
zmc na paletota~h I ubranłał'b 
rabat nadzwyczajny •o p1·o~ent. 

·Jakób Rothschild, 
Skład główny: Filia: 
Ruhrort,Konigstr.6, Bnckh. Albreehtstr.31 

"' Gt-ht nldrt\heu, ul. Bochumeratr. 20 
poleca. pil najtańszych cenacb sklu·ę wykra
wanfł (Lederauast'hoitt) ori.z wrzelkie arty
kuły szewskie. Dalej poleoam dla rekru
tów: kuferki. ag czo U i i ezelkf. dokładaie 
według prz"piau. 

BACZNOSC ALTENESS.EN I OKOLICA! 
PFEmDPILLE : ,.„.!r ~.!~~!~:.r.'" 27. •.• 

• aa przeciw 

Polecam się Szanownym Rodaczkom 
jako 

POLSKA KRAWCOWA. 
'csencya kawy w puszkaelt. 
t Najlep~zadomie 'zkaka.wy. r.l'alłże 
1 w pacz tffh dla kuchni i nż.]tb 
d 1mowego praktyc~nie opak o-

Franciszek Drobig, • Be•tan••ac1ł Stem1tersa • Wykonywam wszelkie kostyurny I 
hme prace w zakres krawlecciyzuy wcho
dzące, podług życzenia. (Ą9'~) 

@: ~ wa-:e ~ d) :ubycia 
UWAGA:YPrzy zakupnie za 1 mr. 

o 1 d<; li e Hmi< n alii darmo. 

• Polecam aio d' wykHaaia d lnyclt • 
Tl\WALYOH ebrazlułw .P• ceuaea 1z.- • 

. teloych. 13.'I Esencya kąwy (t16) 

J. BECELEWSKA, 

·············~-
Knpnjele ---

c, „ 
Kupuj obuwie „ 

• 
= 

u 

~ WILH. DEWERT ~ .= 
CJ =' · ;. 

w Gelsenkirchen Ili, " ... 
~ .c kt6r~go skład:• buwia óest największym i -= na;starszym w micjecu. Najwi~ks2ty wybór ~ 

~ w;zelkiego rodzaju obuwia od najzwyklej 
~ ,... szeg• do n$jlepszego. 
~ N•jlepsze:obu~·ie do reboty. 
~ ~więk. 'ft. mlej~~~~rntat ;reper~ 

~ Skora usługa! Najtańsze eeay! 
---- -

n ft!llh. Dewert'a 

'·. . . : !}·' ·-.:·:. ' 't~ „<~ -. 

Doniesienie. 
f\ aż ty odbiorca otrzyma u !JaS aż do gwia

przy każdem[zakupnie 

pięk11y ~ra~tyezny 

podarek gwiazdkowy. 
Dom towaro~1~ 

ul Dworcowa 25 WITTEN, Bahnhof~tr. 25. 

Materye na suknie, 
kapelusze damskie, 

(i23) 

· iakietv i płaszcze. 

"' 

W. Karłowska 
Zakład Przemysł. 

w Poz11 ani u, 
ulica Podgórna 12a 

poleca wszelką, 

bieliznę kościelną, 

ornat.y, kapy, bursy. 
s1oly itd. 

Spe cy a.lność; 

C herągwie 
do kościołów i dlA Towas7.y!t\T. 

Liczne uznani.i i li!ty poćhwslne. 

Bllż3 ~eh informacyj ud~ lela i o .ilccnia I ro
'lówny za1tępoa na WMtfa1ię i Nd.rEinit 

Jan Kwiatkowski, interei komiiOwy 
w H e r n e. ul. Neustr. 16. 

~-~ I Bao nr śc Rodacy w Bruc:hu I 

I Szan ~.d~:~yp~lecaa mej I 
be:ate :r.aopa.trzony ek.ła4 •iuwia I 
tylke aa.jlcpszej .iakeści ora.7. I 

praeownię obuwia 
p@dłw1 mia.ry. 

vV r~elkie repera eye ncbsd~ą 
ce w 7...akres s7.ewstwa wykenuję 
111y'bko i tanio. Zwracana uwai~ '9 
Sv.an. puhliczneeci na mój je4yay 'li' 
polski iilda.d i warsztat w miejscu 
dla t~• pro!-7.ę :erące popar-
ci& Z gż:acnakie:m (13~) 

Jan Br1b1r1iicz, 
Bruclt, nl. Maryan1ls:a n1-. 11. 

Najpiękniejszy 

• „ 
= • • .-. 
o" 

podarek na gwiazdkę! 
P.oł•cuw: 

Srebrny- zega „ek damski ( d I mr. do 30 mr. 
Srebrny zegarek m~iki o-d I mr. do 50 mr. 
Złoty zegarek fla1mki oa 15 mr. do 150 mr. 
Zeg~rki dh chlopców od 5 rur. do 25 mr. 
R• gnlatory 14 dni idące i dQLrze bijące 06 14 mr. 
Rcgulat ~ry frei-lzwiogerskie u'1 20 m". 
Budziki od 2 mr. poCZZ\W11zy. 

~ Łańen~zkl ~~ 
złote, s ,..ebrne i niklowci złote double od 2,50 :t.R. poc.z. 

B1·owzld od 1 mr. poc?.., złote Jlf erjcionki od 
2 mr. pccz., bran1oletki od 1 rnr. pocz., branlło-

letki czyste Heb: o od 3 n1r. począwszy. 

Medałlany i korałe. kolczykl, krzyżyki, 
śpilki do kra " aty. 

Heinrich Grawe, 
Friedrichstr. 13 BOCHUM, Friedrfołlstr. 13. 

obok futogrnfa S eh~ t z k e. 

Jedy1y tu we 'Vestfalii inter~s wysyłkowy ze„ 
garków z Matką Bóaką C.zęstochowslUI 

i pif)lmym po1skim naris~ut za 21 mr. 



todzienne pismo Indowe dla Polak~w oa ob~aytnl&, pogwfęcone oświaoie oraJ 

Wnio.dn codz.łeele z W'Ji•łkit111 bi poł'Wilttcznyeh 
~r?.'dp~ kwartami na poc-z-aie l • UatowYch wYDOlł 
l- 80 t... a • o4noue:aiff& do 4om1t 1 mr. 92 fen. 
„ Włar11 Połsłlllł" zaJJłaany Jest w cennik• pocztowym 

W llłc B ż · za llarc I BJ z1z ,. 
pod :znaki.em „t. pofoiscb" nr. 128. 

Reiakcya, Drukarnia i Księgarnia. znaj daje eiq w Bo•hum, przy ulicr M&ltb.eaentrane)l 7. 

•odzłce polscy I Uczcie dzieci swe 

1-Jdwł,, eątać ł pisać pe> polsku! Nie Jest 
PelaJdem, kto potomstwu swemu znłem

,.,.. li• pozwolł. 

Z wypadki• dlłla. 

Jlłe1a „Cesarzewicza" zbuntowała ·.slę. 

fodyttly ·pancernik, który ·pozostal z ro 
srjMdeJ flot_x azyatyckiej, „Cesarzewicz" ,.i 

· który; do chwili zako'ń-czenia W10jny znaido
wait się rozbrojony w Tsingtau, znaj<luje 
iię obecnie w pdwrode do Rosyi. •GdYi 
pancernik zawinął do Kolombo zbuntowalu 
iię około 100 chlopai zalogi. Uproswno 
pomde wojskową z lądu i wysadzono na 
ł'\d idk-0fo 50 chloipa, poczem „Cesarze
wicz" !O!dpłynąl. 

Hakatyści stawiają do rządu pruskqo 
w~ o nowe zarządzenia wyjątkowe 

przeciw Polakom. 

.H.akatyści w Bydgoszczy. powzięli .nie 
dawn-0i reziołucy~, wt której domaga1ą slę, 

by: rząd posta.rai się o zmniejszenie obdłu
żenia własności ziemskiej w duelnicach 
po]skich ·przez dlug-0terminowe tanie ,po

życmi rządQWe łub też w. ten sposób, 
iż rz<ld1 przejmie hif){)teki poza landszaftą 

z waruntkiem, że' bez z.ezwioleni.a rządu, 1 
właściciel nie będzie mógl sprzedać grun
tu., Powiadomkmy o rezolucyi główny 

zar2ąd. „ostma rkemferajnu" <Jdpowiedzial, 
te zapadla już uchwala, według której „ost 
markenferain" stawi do rządu odpcwiedn.i.e 
wnio~ki. 

Polaey na obezyznie. 
Praktyki niemców prz.y wyborach kościel

nych. 
Huckaroe. Jak już wiad(Jmo czytelni

loom ,,Wiar. Pols." odbyły się tu wybory 
~cielne. Dziwna rzecz, iż Po'lacy do-
wiedzieli się o nich dopiero w przeddzień 
wyborów. Mimo· t-0 otriymal nasz .kandy. 
da~ 62., podczas na niemca odid3ino 165 
1tl<Y8ów. Powiedziałem, że td dziwne, iż 
tY'lko prziypadkiem o wyborach si~ dowie
dzie'liś.my. Gdtybyśmy byli do5yć wc2e

:śnie o tem wiedzieli, bylyby wybory, ina~ 
cz~j Wypadły. Zadziwiające kl tern bar
Qziej, że rozniesiono przed wyiborami kil
k~ set kartek wyborceych, ale tylko do 
niemców. 

Przeszro1 20 Rodaków nie bylv zapisa~ 
nycti w liście wyborczej. 

Je.żeli wybory uznane z.ostaną za waż~ 
ne, tcJ1 my już na przysz~y raz dopilnujemy. 
aby nas nieimcy w taki jak teraz sposób nie 
Po.krz}'WldziJi. 
. Wiem, te w Polsce, gdzie gafstka 

niel1lJCów, obwieszczenia parafialne także 
PO· 11iemiecku bywają Qglaszane. W obec 
tego żądamy aby w przyszłości takie 
~e spraw;, jak np. wybory k()ścielne 
<;gl-Oszon-0 także po polsku albo z ambony 
al~, Przynajmniej przez wywieszenie pol~ 
ski ego Q[foszenia na drZiWiach k-0ścielnych. 

Wszędzie !l1aS u'J)Ośledzają, czyż je-
szcze naw-et w sprawach )roś-cielnych 

1_Ua:my' być k01>eiuszkami? Na t<> nie nale
zy Pu~\voJ~l tylko• śmiał.o nraw nru;zych d . ł p .. 

l otlo111/rn~ ~ię musimy. R<>d,k, 
l. 

'.Altenbochum. W przeszłą niedzid~ 
rn "bm. odbyło T()IW. św. Józefa nad~y
czajne zebranie przy dość licznym udziale 
czl<)rików. Po wplacie skła:dek miesięcz
nych uwiadamia przedwO<lniczący, iż po
dług uchwaly walneg·o· zebrania każdy 
członek służący przy wojsku otrzymuje na 
gwiazdkę 4 marki. Proszę cuonków, •)d 
no~nie krewnych, którzy wiedzą adresy 
:wlnierzy, aby zarządowi je podali. Po·tem 
uchwalono obwodzić gwiazdkę w pier
wsze święto Bożego Narodzenia. Cz.fo'n· 
kowie nai gwiazdkę żad:nej nadwyżki nie 
płacą. TowarzystwlQi przystępuje w pier
wsze święto wspólnie dio Komunii św. na 
Mszy, która się 1oobędzie o gO'dz. 6~ ze 
śpiewem i kazaniem polskiem. Dalej zgQ
dzono się na wniosek cz1łonka Rydz.y·ńskie
go, aby rod'akom, którzy jeszcze w towa
rzystwie 111ie są, aż da giwiaz<l:ki z111iżyć 
wstępne na 50 fen. Spod'Ziewamy się, iż 
RIQdacy, którzy jeszcze w towarzystwi~ 
nie są, z. tej sposobności skorzystają i do 
towarzystwa sięi zapiszą. Szan. członl<ów 
uprasza się, aby rodaków, którzy w towa
rzystwie jeszcze nie są, jak na}bard'!ziej za
chęcali, aby do towarz,ystwa przystąpili, 
ażeby wszyscy Rodacy z Alte:nbochurn
Laer ·jak jetlen mąż w towarzystwa si<: 
polączyli, abyśmy w Boże Narodzeni~ się 
wspólnie na gwiazdkę zebrali i opłatkiem 
się podzielili. Zebranie tow. odbędzie się 
w nied!zielę 17 ~ godz. 4 po J)Oll., a wię: 
każdy 'RQdak ma sposobność do zapisania 

-się . d.o towarzystwa. 
Jeden z członków. 

Hambom. W ubiegłą niedzielę, dnia 
10 bm. na zwolanem 111a ten cel posied'z:eniu 
·na sali p. Renner'a zostato mloź()fne Tow. 
·gimnastyczne „Sokól". Na druhów „So· 
'kola" dalo się zapisać 59 Rodaków. Do 
·wyd!zialu oostali wybrani dlh. dh.: przewo,.. 
dniczącyrm St. Rowiński; zast. St. Golebie
wski; ·sekr. J. l(ościeLniak; zast. Mich. Ra
ta.}c:zak; skarbnikiem A. NaZJarek; naczel~ 
nLkiem W. Janismwski; radnymi St. Ant~ 

, kowialk i Ignacy; Antoniewicz. Radaków, 
zamieszkujących tę okolicę ziaoheca si~ do 
licznego wstępowanfa w szeregi naszego 
1 rSo1ro•ła". Czołem! Wydział. 

Dilsseld<>ri. Tutejsze T'Ow. św. Rotha 
p-osi:aidalo obraz, wydany; na pamiątke set
nej rocznicy I(onstytucyi III maja. Obraz 
ten wisiał w IQ1kalu iuz od roku 1891 i 
nikomu nie zawadzal. Naraz zjawia się w 
lokalu pdsie<l.zeń komisarz w tQrwarzystwie 
urzę.dnika, kt6ry zwykt <lO\Zorować nasze 
zebrania i bez poprze\lnfogo zawiadomie~, 
nia zarządu obraz wspomniany zabra·no, 
oo - s/.uc·hajcie - obraz ten uznart-01 jako 
po<llburzający do gwaltów. 

Towarzystwo udaJo się na drogę są
dową, gdzie zapewne u21t1aią, że taki obraz 
nikomu zaszikodzfć nie może. Wisial obraz 
tyle lat, patrzeli na niego Polacy i żaden 
Polak w Dfi:ssekltorlie jes:acze głowy ża
dnemu nieme.owi 1nie urwal., mogla więc 
po.Ucya być spokojną o calość skóry swych 
,,landsmanów''. No, aleć policya, która tak 
postępuje zastępuje, najlepiej :tnienawid:zo
'nydh przez hakatę tak z;wanych „wielko
polskich agitatorów". Takiem kluciem 
śpiLkami pio:łicya skułeczinie bu<lzi ospa
łych Pdlakówi cfio, życia naro<ikyweg-0·, a na
ro<lowcorn dodaje bodźca d<J tern g.drli
wszej pracy na niwie narodowej. 

Polacy w Ameryce. 
Pismai angielskie donoszą, że przeszło 

50 tysięcy r.odaków pd zatwierdroniei w 
Królestwie Polskiem a.ut()l}omii, wybjer2e 
się z powrotem dn kraju ·polskiego. 

Kolo polskie p1•zeci"T 
th·o~yźnle ntłt<sa. 

Mowa posła dr. W. Skarżyńskiego, 
wygłoszona w pairlamencie niem. dn. 1 gru 
dnia rb. przy obradach nad ~nterpelacy~ w 
sprawie dno żyzny mięsa brzmi: 

M. P. ! Wielu Panów będ2:ie zapewne 
podzieJalo ze mną z<famie, że ju.ż do~yć mó 
wwno o przedlownrej OOJI1 interpelacyi. 
Mogę zatem i trzeba mi krótko się sprawić 
co bynajmniej nie czyni mi trudrności, g<ltyż 
stanowisko mych ziomków w10bec tej in~er 
pelacyi jest zaró\\i'll1•<> proste j.ak jasne. Star 
1I1owisko\ nasze leży dokladnie w środku 
P.omiędzy dwoma skrajnemi zapatrywania 
mi, które wyluszczylai po jednej stronie SOi
cyaJna ctemokracya, i to 1r1ajskraijniejsze jej 
skrz,yidlo a po drugiej stronie rząd i kon
serwatyści. Jedna strona, skra.tnai oocy.ail
nai dJemo'krncya, chcialaby najchętniej otwo 
rzyć ina o'ścież wszystkie drzrwi i wrota k::m 
kurencyi zagranicznej i tern samem zara
zom zag·raniczmiym; d·ruga strooa, tj. rząd 
i konserwatyści chciailaby sprawę tę il1aj
clhętniej uprzątnąć piocieszaniern, że dro.ży
zina mięsa sama ustainie. My, m. p., \nie są 
dzimy, że obecna drożyzita mięsa rychlo 
sam.ai ustanie, gdyż jesteśmy o tern przeko
nani, że klęska rolnicza, jak w r. 1904, musi 
mieć d'lużsxe i dosa~niejsze następstwa, 
znacznie więcej dosad:nie, andreli podlob~ 
klęski W' przemyśle i hamllu. 

Sądzimy więc.1 że w te.3 sprawie ·niebez 
pieczeństwOI jest bardzo bliskie; wzywamy 
zatem rz.ąd, aby posunąl się aż do gramie 
możliwości w zwiększieniu koJl'tYlllgentu, 
mianowicie konły!ngąntu. świń, wprowadzo 
ny.eh do Górnego< Slązka i Baiwaryi. Ko
szita, któreby ta akcya spoWIOdowala, gQ
tawiśmY1 ponieść i uchwalić kai1Jdą sumę na 
to potrzebną, arżeby tyrko umożliwić roz,.. 
szerzwiie przepisów kontroli i w danym 
razie rO'zszerzenie rzeźni itd. Mniej się za 
paamy do ulatwienia doW'OZu konserw 
mięsnych z Ameryki it<l., ponieważ ztąd 
oord2l0 latwo zamiast zaraci 'by<llęcych p~ 
wstać mogą zarazy ludU.ie. Odlp-Owiedz.ial 
,ność za tPI niechętniebyśmy przyjęli. Na
tomiast sympatY1Cznem nam jest, <:XJ w tym 
wzgl~zie powiedział mówca oentr<YW1Y, 
mianowicie, oo powiedziaJ rw sprawie zga.. 
dnej akcyi miast z krajem w celu zmniejsze 
nia mapręż·emia P<Jmiędz:y cenara~, które o
trZ1yrnuje producent i które płacić musi kon 
sument. 

(BardzOI s.lusznie ! u Polaków.) 
Choldzi nam°' to, mianowkie w wte

resie zarówno konsumującego górnika pol
skiego n.a Górnym Slązlku i w W estfa]jj, 
jak i robottnika rolne~' pOf}sikiego, hooują~.e 
go lnieroigaciznę i wlaścidella malyC'h par
celi w l(sięstwie, Prusach Zachodnich i na 
Sląt!ku, którzy nam zarówno do serca pny. 
rośli, ażeby zapewnione zostały nie w;yso 
kie ceniy wYjątloowe, lecz stale umiarkorwa 
ne CfłlliY tak za mięso, jak i za bydlo. 

Posel Po'hl mia:l wcroraj zupelną ra
cyę, twierdząc - tak mniej więcej brzmią 
jego slowa; .ste1nogram nie mialem w reku: 
- tryumfy Palaków przy wyborach na O, 
Slązku, połączone z nazwiskami Korlante
gQ i Królik.a.i, pochodzą ztąd, że Po1.acy u
chodzą za opiekunów ubogidh i słaibycłl..i 
jako tacy występują. Bardzo slusznie · Ta 
opiekai n.a<l ubogimi, słabymi i uciśnionymi 
i to zarówmo na ptJlu spolecznem, jak i p'O
litycznern, o'na jest naszem haslem n~rodcJ... 
wern. (Bard!zo stuszmie! u POlaków). 

To jest nasza moralność wobec moral
ności wladzców, którą się praktykuje wo
bec nas w. Prusach! 

To Jest llasza kultura wobec tej dru
giej kultury, którą nam sie narzuca, ale 1lo 
jest też zarazem ogólna ludzka kułtura przy 
szluści ! 

po i c-in i zarobko 'Ym 

Dlatego tez niesfosznie p. Pohl po 'i•
dzia.l, że tryumf nasz je~t pożałowa:nil ..._ 
dny; przeciwnie, m. p. , my s'Olidaryzujemr 
się z moralmością tak chrześciań~k~ 1* 1 
z ogólnie ludzką; })Od tym z.na.klem _., 
walcZJyliśmy · i to hasło nasze zwyd~~y lia 
całej linii; te jest naszem przekJonanfe.•. 

(Brawo! u P()~a;ków). 

-- - - r=:z= 
Re ola Ja 

w d ii e'.llni:cach nadbałtycki.eh 
Wszystkie dzienniki zamieszczają iTO

źne telegramy o pofożeniu w dz.iełnic.ick 
niadba~tyckich Rosyi. 

]\bzrndhy rozszerzyły się JJa całą Li"t." 
Ian<lyę od RYgi aż po za Dorpat i Rewal. 

Do „Be1i. Lo.c)Anz." doooszą z Rygi„ 
że panuje tam popioch. Ludność prxywta 
szczyla sobie wszelką wladz~. ogł()sila au
tKmomię i utwmzyła tajny rząd!. Nie~ 
godni urzędnJcy iJnikają bez śladu. Ofice.; 
rowie mogą pokazywać się na ulicy tyłk• 
w cywilnem u.braniu. Miasto jest jakby 
wymarte. Tylko pa..trole krążą po ulicack. 
Wszyscy poddani szwedzcy wyjec~ii na 
parowcach do Szwecyi. Na dwo·rcu wyto 
czonlO dzia.ła, przy; urzędzie p<:>cztowym 
stoi dziafo maszynowe. Podoboo wlfadze 
nie mają zauf$1ia <lo wiem<>ści w()ljska. Re„ 
wOllucyoniści zup~nie opanowali 1niasro. 

W Mita.wie panuje anarchia. Po1icya 
musialła ustąpić z ulic na żądaaiii.e· rewołu
cyonistów. Tylko· tu i owdlzie widać p.a
tr<Jle WQjsko'Wie. Doroźklom i pojazdooa 
prywatnym nie wolmo pokaizywał !ie w 
mieście. Urzę-dnk:y schronili się do zamk'9 
którego pilnuje silny oddział wojska. Ody 
familia marszaJka sZllachty Nolkena1 jed!ala 
J)Owozami na kolej, a'by udać się z.a graniC"J.l 
tłum wyprz~gl konie i zmusil pasa:lerów 
do udania sie pieszo na dworzec. 

W tyich dniach z.am<>oroowali rewo.łu
cyoniści wyższego lekarza wojsk01Wego 
Katterlel<lta, ponieważ nie chcial im w~ 
brtmi i gołó'\". ki. Czarne sotnie z guft>er.nii 
pskowskiej grasują w Inflantach, a1 socya}.. 
Uli rewolucyoniści w Kurla:ndyi. Kilka pię„ 
knych dóbr rycerskich puszczono z dy-1 
mem. 

W okolicad1 znajdujących si~ w stanii 
wyjątlmwym nadal rząd jeneral-gubema · 
torom, guibematorom i gradona:czelnikom 
wł~zę dyktatorską na wypadek z.agroże„ 
tJia porządku publicznego. Dla Inflan~ i Kur 
landyi mianowaoo ]uż takiego dyktator.a., 
któremu udzielono osobnych peloomoc„ 
nictw w sprawacll wojskowych i obywa
teiskich. P<Xt jeg-0 przewodnictwem ma 
osobna konferencya slcladająca sie z przed„ 
stawicicli szJ.a.chty, mieszc~ i chłop6w. 
każdej guhernii opracować projekty .Pfa„ 
wne, dotyczące ~praw. miejscowych m'3,„ 
n-OWicie położenia chlopów szkólnictwa 
i zaprowadzenia ziemstw. 

Gazety wszechniemieckie nawołują 
bezustannie rząd niemiecki, by się z~0pie
ko~.ral Niemcami w Rosyi i Ptilsce. 

Nowe stronnictwo rosyjskie w za
borze rosyjskim. 

W Warszawie zawiązał si~ obecnie 
rosyjski Związek postępowy. Proponuje 
on następującą platformę · P<>Jityczną: 

1) Związek ma na: celu współdziała« 
dostępnymi mu środkami w ruchu wbł.no
ściowym, dążącym do urz.eczy-\\istnienta 
demokratycznego ustrofu państwa rosń
skiego. Związek urzeczywistnia w czynie 
swobody obywa{elskie, -0<klzialywa w'Obe<: 
wydarzeń życia politycznego i społeczne
go i propaguje idee wołno.śdowe drogi\ or„ 



·~ani7....1:C} i mityngów, (:Z}.;.~te reier.atówł _ 
rozpov..-szechniania odpowiednich wyda. 
wn!ctw itd. · -

2') Związek będzie popierał żądania: a) 
gw-s.-rancyi zwiast<>w-3lnych swobód obywa 
tełskich; b) zniesienia kary: śmierci; c) na
tychmiastowej i zupelnet amnestyi . dla 
'WL~· : · :,i .:h bez różnicy bojowników, któ
ł'Yd1 rząd .nazywa przestępcami politycz:-
111ymi; d) usunięcia i oddania pod sąd wszy 
stkich bez wyjątku urzędników, biorących 
w jakikolwiekbądź sposób udział w i:mgro-. 
tna'Ch i prowoka-cyi; e) odwołania wsz·d
kich praw wyjątkowych, gdziekolwiek one 
istnieją. 

3) Związek uważa! za niezbędne zwo
łanie. konstytuanty ina zasadzie prawa wy
borczego powszechnego, równego, bezpo
średni~go, i tajnego, bez różnicy pki, wy
znania i narodowości. 
· · 4) W sprawach so·cyabnych Związe.k 

'stoi po str-unie interesów klas praicuj't'cyc.h. 
5) Związc:k uznaje zasadę samoistności 

narodowe( i oświadcza się prz.eciw jakim
kcihviek ograniczeniom narodowym wyzn,1 
nimvym. 

6) Wychodząc z tej 1~.ora~nej zasady 
polit)rcznei, iż żadna przemoc jednej naro
dow·ości nad drugą nie może być niczc.m 
"ytfomacz:01ną; że obecnie stosunki Rosyi 
1ir?ędo,\V1ej do Polski są wlaśrnie oparte na 
taki .;j przemocy, stwierdzają dalej ten fakt 
że naród p-0-Iski w chwili obecnej, obO'k 
wspólnej z narodem rnsyjskim \Yalki za\\ ol 
11ość polity:czn:{ i s.c•cyalną, pruwadzi ic_
dm::}cze.śnie walkę o przywrói.:cnic swych 
prn1w narodowych i występuje " żądaniem 
przyznania sobie sz;erokicj autcnomii kul-

, tura:ln1eL polity·cznej i prawnej - Związek 
u21na1j.e te żądania za bez\\ arunl\{ wo słu-
szne". · · 

Członkami Związku mogą być osoby 
uzniając jego, platformę, bez różnicy pozy
·yi spio'.tecz:nej lub służbowej, pochodzenia 
nar:.,<l·::.woś'ci, wyznania i płci. 

·Wjazd tryumfałn_y Oyamy; 
M.arsz.alek . O yama \\raz ze swoim 

sz.abe.m icmerailnym i szef~m tego sztabu, 
baroliem fon.eratem Kodamc~. >Odbyt dnia 7 
hrn. wieczorem tryumfalny wjazd do To-
j.; i;): ' 

Pogo'da \vcale nie byila ,jak wyma
·rL:cna" dó takiej uno·czystości: desz.cz: pa

. <lat ·przez! calą t!OC poprzednią i caily dziei'1 
- 2~1micnil ulice w rzeki bf()ta, a podczas sa
mej uroczystości lal popr·ostu strumienia
mi. Mimoto tysiące i tysiące Japo'ńczy
kó\\ cierpliwie cale.mi godzJ~nami wyd~ki 
\\atc,' i:;od swemi parasolami wzdluż drogi. 
którą mieili przejeżdżać bcha-terowie zwy~ 
cięskiei w1ojny. 

Ulice udekorowano ze smakiem, wla
ści wym J apof1czy'kom, wdzięk tej dekora-· 
cvi psul tylko' deszcz, który sprawiał natu

. r~lnie, że flagi i sztandary, namoknięte, cię 
..ż:ko się zwieszały. 

Kiedy powóz Z' marsz.atkiem Oy.amą 
nadjcid'żał, zabrzmiaito 19 strzałów armat
ni'ch. Na dwo-rcu zebrali się wszyscy dy
gnitarze i wytbitrne osobistości tokijski~, _a 
więc przedewszystkiem prezydent m1m
strów i członkowie gabinett~. byli mężawie 
stanu ciał() dyplomatyczne. jenerałowie, 
mary;iarze ~ wszystko to cisnęło s~ę do 
marszałka, Oyamy, który przez kilka miumt 
musiat bez ustanku 1~ozdzielać uściski dl-o
n i. 

· Depu tacy a pai'l ofoHow.ata mu buki~t 
\\spaniały - - gdy nagle przez Uum dygn.1-
tarzy 1x>cz,ęly sobie torować <lrogę dw1~ 
kcbkty: byh to J,()na marswŁka Oyamy, 
która choć chora, pospieszyla na powitanie 
męża i siotra jenerała Kodamy. Po;wita
r i-c ich zi marszatkiem i jego szefem sztabu 
byto pra\\'dziwie wzruszające. 

N::::stęppJ>ie jenerałowie ruszyli przez 
miasto. Najpierw J1'0Witali ioh oklaskami 
1.:złcnkowie obu Izb parlamentu japońskie
~o i zarządu miejskiego, a potem tłum wy
hust.1ąt t1k 11ieZ\\Yklye ·gwałtownym i nic 
bywale, jak na dystyngowaną Jap·onię, ha .. 
taśliw-ym entuzyazmem, że konie bojo\v:e 
jenerałów, przyzwyczajone do huku armat, 

ptoszyly się i na kilka minut zapanowało 
11iemalc zamieszanie. 

Orsza•k otwierał przyboczny adiutant 
mika.da, a jeueralów eskcrt{)wat oddziat ka 
walcryi i. gwarryi .:::csarskici. Tak przy. 
pre~ ~dzqno Oy.arnę i kg: tc'warzyszy J.Ż 
d.D ·pałacu mikada, gdzie ich \\'prowadZ{HlO 

· d~ ,\rnGtrza, aby złożyli ces'.l.rzowi krótkie 
• sprawozdanie ustne o przebiegu kamnanii 
~ j l.n~ralowie byli już \\.·~ wnętrzu pałacu, .o. 
tłt(my na ulicach ciągle ich oklaskiw2ły. 

· 'Mikadu następca tronu i książęta krwi 
(Jl..xzc.111i c11t~nkami szta'bu jenernlnego ogól 
nc:go, przyjęli marszalka \)yamę i_ ba1XHl3 
Kodaimę, 'którzy przedstawili f}rzeb1eg ~am 
panii i otrzymali z rąk mikada -0rędz1~ 'Z 

podziękowaniem dla sztabu jenerałnego ar· 
mii mandżurskiej ta zasługi polotose w 
czasie wojny. 

Cały dzień miał charakter święta naro 
dowego: wszystkie fabryki, warsztaty pań 
stwowe, tlłliwersytety i szl©ły byty zarn
·knięte, a robotnicy, akademicy i dziatwa 
szkolna, wszyscy uzbrojeni w strzelby, za. 
jęli miejsca naułkach. 

Po tryumfalni}rm a niezwykle świet
nym wjeździe admiralal Togq, JaJ>G'nia nie
mniej wspaniałe1111 przyjęciem, zgotowa;.. 
nem wodzowi sił lądowych, uczcił.a '.sarna 
siebie, swoją dzicln!Ość, swój patryotyzrn. 
s"WOją wysoką kulturę matcryalną i ducha 
wą. 

~·~~miHt~~~i~~lHl't!t~~ 
Kupujmy, ce tylko możemy u polskich 

kupców i przemysłowców! 

~·~~~~~tH~HłHiU~~~~~~ 

Otrzymujemy, co następuje': 
Bottrop .w grudniu 1905 r. 

Upraszamy Szan. RedakGYG o umie
szczenie w lamach pisma swego następują 
ccj odezwy: 

Odezwa! 
Rodacy! \Vycziytaliście niezawodnie 

·w \\·szystkich gazetach polskich, że bracia 
nasi z Zabrza na ślązku z.ostali skazani ra
zem na 6 lat więzieinia. Za oo? Byli ab
stynentami, nie używali alkclholu, tytoniu 
itd., innych od tego odmawiali, sobie i in
ny.m do'd.a wając otuchy aby wytrwać w 
iwz1cdsiG"·zięciu. Nie wiedzieli .ani o ten·1,· 
że g.dy się 1J1ic · pije, nie pali a innych cd 
ty.eh zbytków odmawia, można być kara
nym. 

Bracia!!! Zważywszy, że skazani ,rn 
więzienie są to szlachtne duchy narodu 
J}Olskiego. Nit pozwoLmy, aby żony i 
dzieci ich głód· cierpieć miały. Nie1którzy 
z nic·h znajdują się już w więzieiniu a rodzi
ny ich bez kawałka chleba. Kiedy dzieci 

· nas·zc cieszą się na zbliżającą się gwiazdkę, 
gdzie wspólnie z ojcem 1asiądą by dzieli(\ 
się opłatkiem - tamtych lzy ronić będą! 

Spieszmy im na pomo·c, dzielmy się z 
nierni tern, co mamy. vV imic łączności 
braterskiej <lajmy im, a Bóg da n.am. 

'MY wygna1ky na ziemi obcej daleko 
od nich oddaleni ·cdczuwamy niedolę tak 
samo jak oni. Odzy.wamy się do '"as ko
chani bracia nrn zachodzie, któr21y wspól 
czujecie z nimi, przyspieszcie z pomocą. 

Za wiąza•ny komitet, który się składa 
z abstynentów prosi o łaskawe powytórze
nie PO\\< yższej odeZ\VY. 

Komitet. 
·Wszelkie datki na cel powyższy upra

sn.my wysyłać pod adresem. 
M. Basista, Bottrop, 

Batermr-0ckstr. IV nr.15. 

. , 

Ziem·ie polskie, 
Prn.3 · .laehod„1foia Warmm i ~taz;ar 

Tczew. Spis ludności z dnia 1 grudnia 
r. b. wykazuje tu 14 185 mieszkaf1ców i t-0 
6972 mężczyzn a 7213 kobiet -0d roku 1900 
wrzrosła liczba o 1377. 

Malbork. W pobliskich bagniskach 
znalezio'n:o we wtorek ran•o cialo jakiegoś 
.mężczyzny. Wykazało się, że to 50 ktni 
mularzi łforn, który po.pelnil samobójstwo. 

świecie. Z Warszawy powrócił d<> 
Prus robotnik Mar:in Korthals. Przeby~ 
wał tam od 30 lat, a ponieważ pcdczas teg<J. 
rocznego· strejku nie zaprzestał pracy, z-0-
stal skazany o<l komitetu strejkowe.go na 
śmierć. Uniknął jej tylko w ten sposób, że 
przestrzeże.ny cd przyjaciela, wczas War
szawę opuśdt. Dwóch przyjaciół jego, 
którzy również eto strejku się nie przyłą
czyli, zasztyletowano. 

Wałcz. Miasto tutejsze liczy o:becnie 
7444 mieszkańcÓ\\. Ludno§ć po\\ iększyła 
się w przc'Ciągu S lat -0 155 głów. 
-~· Brodnica. Mająte:k Dzicrzno w po'wie
cie brodnickim, obeimujący 1560 mórg, 
idzie na subhastę. Jest to starai siedziba 
Obrębskich, później Wybickich, na stępnic 
Dzierngowskich. Term:1n licytacyi w maju 
r. p. 

z Wiei. Kt Poznańskiego, 
Bydgoszcz. Ostatni spis ludności \\. 

· mieście naszem wykazuje 5425 mies7,kai'l
. ców. ·w roiku 1900 naliczono 52204 mie
szkańców, tak iż liczba mieszkaóców przy-
rata o 2050 dusz. Przedmieścia wykazują 
okrągtą liczbę 3000 cs6b tj. także znaczny 
przyrost. 

Pakość. Lekarz dr. K. otrzymał, jak 
sic; dowiad11ie „Dz. Kujawski", za czyn-

ność:swą w czasie cholery; 1500 marelc. A 
cóż dopiero kosztowały; baraki i lekarz z 
Berlina! A tu raptem ze wszystkiern dwie 
osoby d-Osta1y kataru! Drogie to be~ie
czeńsh\"lQ w kul tumem państwie pruskiem ! 

Poznań. Tężec karku. W tutejszym 
lazarecie miejskim umieszczv'no cztery o
soby z Dopiewa w po'wiecie poznańskim 
zachodnim, podejrzane o tężec karku. U 
jednej osoby podejrzen~e się potwierd.Ził<>, 
u re.szry obserwacyi łekarski-ch jeszcze nie 
trko'ńczono. Po stwierdzeniu niebeZ'Pie
pej tej choroby zairządziono ~tyel'hnniast jak 
najszersze środki ostrożności, aby zapo
biedz dalszemu się jej rozszerzeniu. 

Kargowa. W niedzielę stoczona w ·
stala na polach chwalimskid1, jak z .K::ar
gowy donoszą, isttna bitwa. Po potudniu 
pomiędzy godziną 2 a 3 ·o'bjeżd'żat bur
mistrz W. pola, na których dzierżawi polo
wanie. Natrafił przy tej sp-0S-Obl1'Jści na 
ki~ka klusuwników, których ścigał \\'Ozem. 
Nagle z poza stoga padły 4 strzały. Stan
gret zraniony zostat w t\\ arz i zbroczony 
krwią spadit z w>0za, podcras gdy bur
mistrz lekko tylko '' rGkę zrani-0ny został. 
W tern niebezpiecz1~<:m położeniu schwycił 
oczywiście za fuzyą i strzeli{ do jedlnego z 
kfuse>wników, który ubicg?szy jcsz,czc kil
ka kroików padł śmiertelnie ugodz.uny. 
Przywieziony natyuhmiast lekarz stwicr~ 
-Oizil śmierć kłuso'Wnika. W zabityim stwier
dznr.,o p.osiedzicicla Duemhg{) z śląskiej 
wsi K.leinitz. Liczył c\11 lat 28 i od 4 tygo1

-

. dni dopiero byl ożeniony. Znaleziono' u nie
go 2 zające i 20 nahoi. Wykryto jeszcze 
jcdfncgo' kłusownika \V-OS·o·bie jakie.g·oś Lir
scha·, również z Kleinitz. Smialość kluSO'
wników byla tak wielka, że urządzali for
malne naganki i byliby burmistrza, 'który 
im przeszlvodził z pewnością uśmiercili, 
gdyby ko:'1 w ostatniej chwili ,nie by! \\' 
szalonym galopie zacząl uciekać, co nastą
piło wskutek tego, że g.o ładunek śrótu _u
godził. Rana stangreta :1ic j:;st niebezp1..!
cz~na. Całą tG spraWG wziął \\"·rękę pro ku 
rato'r z Międzyrzecza„ 

Nakło. .Miasto nasze liczy 8188 miesz
kai'1có\1r 3941 tnGżczyzn i 4247 kobiet. 

Ostrzeszów. Ks. prob. Zażycki z Mik
sztadu otrzymał .od księcia Henryka pru · 
skiego prczcntę na pr<)ibostwo w Opatowie 
i został przez; ks. arcybiskupa potwierdZ{)
nym. 

p3zczew. Od 30 lat samy h polskich 
radnych posiada miast.o Pszczew w \V. Ks . 
Poznańskiem. I teraz przy \v1ybo'rach od
nieśli P.ola<cy znowu zwycięstwo·. Wybic
ramo dwóch radnych i wybrani zostali Po1

-

lacy prziesz.lo 60 glosami, podczas kidy 
Niemcy otrz.ymali po 20 i kilka głosów. 
Mimo że Pszczew znaJduje się niedaleko 
Brandenburgii, ·o'd trzydzi'2stu lat żaden 
Niemiec nie był tamże rad1z.cą miejskim. 

Zaniemyśl. Podług 'Ostatniego. spisu 
ludności liczba mieszkańców miasta nasze
go wynosi 958 mężczyzn i 1037 kobiet. 

Ze $1ązka czyli Star~j Polski~ 
Gliwice. Izba karna w Gliwi,.:ach na 

Górnym Ślązku skaz~da fałszerkę masłJ 
Pckzykową n.a pólt>01ra roku więzienia, 
t:IG1nfo.\\rarż dobierała do masła 28-33 pr-O·· 
cent wody. 

ł(atowi~. Chodzi tutaj pagloska ja
koby Maksym Gorki przejeżdżał był w ze
szłą niedzielę prziez Katowice do Berlina w 
sprawach literacki·ch . 

_ Ż.Clna stolarza Kolasy, ,mieszkającego 
przy ulicy vViktoryi zwaryowafa wystra
szywszy się szczura ''" pi\\\Tlicy, który j~j 
skloczyt pod spodniczkę. Chora prnemes10 
na zQ'stanie do zakładu obłląkanych. 

Lipiny. W hucie cynkowej ,,Silesia 
II." zastrejkO"\Yrul'o eikoQło 100 robotników 
bo zarząd huty nic chcial się zgodzić na 
żądania, które robotnicy byli struwili. 

z Mysłowic donosi „Katolik": Wielu 
ludzi nie otrzyma~o kartek d-0 ręki, aby mo 
gli sami pc<lkreślić stov.ll() „polnisch", t? 
znaczy, że ich język c-.jct.:ysty - jest polski: 
Nauczyciele zatrud1niani spisem, wysyłali 
np. uczniów szkolnych, aby spisywali, jak 
się kto nazywa itd. Synowic gospodarzy 
również spisywali kcl~norników i ich dzie
ci. a naturalnie spis:y \\ ali ich . j·1k:J Niem
ców, chociaż tak 111ie jest. 

Z innych dzielnic Polski. 
Ze statystyki Galicyi. 

Ogromnie pouczającemi i wyrnO\\'ne-
. rni są oblicze.nia statystyczne dokonane na 

pc<lstawie spisu lud'ności w Oalicyi roku 
1900 prz·ez krajowe biuro statystyczne, a 
dotyczące ugrupot\.vaUJ.ia się za\.vtdów w 
naszym kraju. Z zestawionych P.rz~z to 
biuro tablic statystycznych "y1mc111amy 
kilka eh.a raterystycznych cyfr, które jaskra 
we rzucają światto na stosunki socyalne i 
ckoncmi-:z~1'.: w 1~·aszym krain. Oto \\ kra 

ju naszym na 7,315,939 Ogółu ludności fosf 
osób „zawiOddwo ctYnny.ch" 3,973,885. 

Z tyah trzech milionów i dziewięciu 
sto tysięcy, ludności pracuje: na r~i 
3,226,613; jest zarobnikami o zmiennem za 
jęciu: 47,149; trudni się szewstwem 25 .246; 
hand.Iem artykulów spoży-wczych i napo
jów (z' wyjątkiem szynkarzy i przem. go
SP"O<lniego) 19,351; pracuje w zawodzie pe. 
dagdgiczniym 18,893; trudni się krawiec
twem 18,73D; pracuje na kolejach 17.257; 
pracuje w przerny1ślc goscpodnio1-szyinkar
skiln 16,517; armia czynna w kra.Ju wynosi 
70,865. 

Z po<lany1ch ty cyfr mofoa: ob-liczyć, 
że z ogółu ludn·ośd ,,zawodowo czy1n1I1ei" 
przedstawiają prarnjący ·na roli ai 81.5 pro 
cent. Jak niestinsunkow'2 w ugrupowaniu 
się zawodów są cyfry inne to wskazuje 
nam obliczenie, że ws21ystkie grupy zawo. 
dów przemysfowych prze<lstaiwiają siG 
jako 5.7 proc., zaś .ha1ndlo\'.'ych jako· 3 pro\:. 
razem tedy hamdel wraz z przemyslem za
trudniają zaled\\'10 8,7 proc. o·gółu zaWlo<lo. 
wo' pracującej ludności w kraju. Również 
ws?ystkie zawl{)dly -0 pra·cy umysfowej i za 
wadu służby publicznej reprezentują mały 
procent 3.4% „zawodow-0· czynniej" ludn-0-
ści \\T Galicyi. zaś zariobnicy o zajęciu nie
slałeh1 i zmiennem przedsta\viają 1.5 pro
cent. 

JUŻ CZAS 
zapisać na przyszły kwartał 

„WIARUSA POLSl(IEGO", 

którego prenumerata wynosi tylko 
l MARl(Ę 50 fEN. 

a z odn{)sze.niem do demu 1,92 mr. 
Każidy abonent otrzyma ina No"' y Rok 

pięknie wykonany 
KALENDARZ śCIBNNY. 

Teraz listainoszc. odbierają pieniądze naga. 
zety, niech więc każdy zaraz ,o'dnowi przed 
patę. 

l(wity prosimy wyciąć i dać znajo. 
mym. 

Wiadomości ze świata. 
W parlamencie niemieckim 

poseł centrowy Erzberger (na posiedzeniu 
cZ\vartkowem) i posel wolnomyślny Ab· 
lass na posiedzeniupiątkowem zaczepili o
stroi urząd kolonialny wytaczając . ciezkie 
z;arzuty przeci\.v różnym urzędnikom. 

· Poseł Ablass zaznaczy!, że gubernator 
kolonii Togo Iiorn kazał z powodu dmbnei 
kradzieży murzyna Zeno na słońcu do 
drzewa przywiązać, tak iż nieszczęśłiwY 
zmarł wskutek pragnienia. Naczelnik sta
cyi w TogD Wegner bił pewnego murzyna 
tak, aż tenże skonał. Iriny urzędlnik znany 
z wybryków na tle pkiowem ·otrzymał po 
nownie sarn.odz:ielne stanowisko' w kolo· 
iniach . Przeciw obecnemu gubepnatorowi 
Kamerunu von Puttkammer'owi ·dawno wy 
taczano skargi. 

Nowy naczelnik urzędu kolo'nialuego 
odpowiedział, że będzie z całą staoow
czością docho'dzil sprawYi, gdyby się do· 
wiedział o jakichkolwiek wybrykach !ut 
wykroczeniach. ' . 

Taj.ny radzca lq~acyj11y Koenig brom! 
urzędu kolonialnego zaznaczając, że nie: 
których skazano, o in!llych lekarze uznalt. 
że wybryki po'pelnili w stanie niepoczytel· 
nym. Obrona na ogół mu się nie udała. 

Następnie toczyła się długa ogólna dY· 
skusya nad etatem. Poseł Stoecker wy· 
stąpil ·Ostro przeciw socyalistom. 

W koi'1cu uchwalorno' w trzeciem czY
taniu środki na budowę drogi żelaznej z 
zatoki Liideritza do Kubub w Afryce za
chodniej. 

Następne posiedzenie o<lbGdzie się d?· 
pic"ro po Nowym Rokw, mianowicie dn 13 

9-tego stycznia. 

Witte a Polacy. 

Londyiiski „Daily Telegraph" ogtas~~ 
teraz całą rm.mo\\'ę hr. Wittego, ze sw~1~~ 
koresp.on~e~tem p~t;rsburski~. Opr~tte 
znanych JUZ szczegolow potrąc1l hr. W. 

t . \\0' 
także ·O sprawę polską i zaznaczy, ze . 
bee żądai'1 autot!Drnii Królestwa ze stron~\ 
Polaków rząd rosyjski nie może spu~zc~a~ 
z o,ka jedności i 1niep-0dzielności RosYL B g~ 
dniem był-oby jednak wyciągnąć z. te 

0
_ 

wniosek, jakpby rząd przy stósowneJ sP e 
sobmości nle cJiciat udzielić Polak~Hna ~c
wnych praw narcdowych. Nie mozn. " 
go jednak uczy.nić bez zezwolenia Dttrll. 

Japonia a Chiny. . . ce Ja 
Donoszą. że ukla<ly zape\~nrnai.ą, Chi 

ponii nowe korzyści w Maindzuryt 1 

nach Z·" stały inż uk-011.czone. _ ...... -



1,aacużi 'kaoadYlscy w obronie kościoła. 

z Ottawy w I<anadzie donoszą, że kil
ka frailtCuzkich stanów w Kanadzie, aby za 
rotestować przeciw uchwalonej we Fran

~yi ustawie o r?Zdziale kości-Ola od .~ań-
5t~ postanaw1ło dotychczaso\\ry tro1ko-
10J'(Y\VY' s~anda•r zastąpić sztandarem z 
~izerunlnem serca Chrystusa. 

Jenerał Trotha 
nrlY dowód~ca wojsk niemieckich w Afry
ce ;zachodniej przybył już d-0 Berlina. 

.Koronac.Yę nowego króla Norwegii Haa-
kona 

11aznacz.ył rząd norweski nl1 d'zielt 24-t_ę.go 

.czenvca. 

ze· s~raw robotniczych. 
\\ynik wyborów do górniczych sądów 

procederowych. 

66 mandatów pozyskał stary „f er
i:Jand'', 15 „gcwerkferajn", 2 „Zjcd1w-cze11ic 
.2a\V()dowe po·lS'kie", 2 partya kopal il. 

Górnicy a Królewski Urząd Nadgórniczy 
w Dortmundzie. 

Na podanie, które odbyta 18-teg·:> ze
szłego miesiąca konierencya obwodowa 
górników wysłała do Urzędu Nadgórniczew 
go w D;ortmundzie, nadeszła odpowiędź 
odmowna. 

Urząd nadgórniczY, obszernie wyłu
szcza swe stanowisko i powołuje się na 
§ 80 h. pruskiej ustawy górniczej z r. 1865. 

Paragraf ów brzmi: 
Porządki robocz.e i dodatki do nich, 

wyd:ane nieodp·awiednio do przepisów, luh 
któr~rch treść sprzeciwia się przepisom 
prawnym, powinny być na zarządzenie · 
władzy górniczej prawnymi lub odpowie
dnimi przepisom prawnym porządkami ro
boczemi zastąpione. 

Urząd Nadgórniczy zaznacza więc, że 
on nie zatwierdza porządku roboczeg.1) we
dług przytoczonego powyżej paragr-afu, ' 
lecz może tylko wmieszać się, gdy porzą
dek roboczy zawiera przepisy nie zgadza
jące się z prawem. Zdaniem Urzędu Nad
górniczego zaś w obecnym porządku robo
czym nie ma przepisów nie zgadzających 
się z prawem; a dalej twierdzi Urząd Nad
.górniczy, że już dawno rozróżniano na<l
$iychty od szycht pobocznych. 
' Takie jest stanowisko Urzędu Nadgór~ 
niczego, przeciw któremu możn.a jednakn
woż założyć protest do wyższej władzy. 

Z pewnością „Komisya Siedmiu" zwo
ła tymi dniami ponownie konferencyę ob
wodową. 

W wyborach dD wydziałów robotniczych 
brali górnicy udział bardzo nicliczmy. Oto 
lliektóre dalsze liczby: Brali ud7.iat na ko
palni: 

Hardenberg: z 1000 ·osób 36, Koenigs
born II: z 2000 osób 59, Osterfeld: 378 z 
ĄOOO, Hamburg i Rirngdtaubc: 11 z 1700. 
Graf Bu est: 53 z 145Q, Gustaw: 23 z 10001 
I(c'nkordia: 121 z 5000, Ennesti.n~:· 33 z 
2000, Recklinghausen II: 3 z 3600, Dahl
hauser Tiefbau: 8 z 750, Westende 100 7. 

2300, Oberha·usen: 119 z 2500, Eiberg 80 z 
900, I\atharina 138 z 1000, Hugo 4 z 500 
Neumtihl: 183 z 6000 

Wiec w Sodingen 
O<i.brl się 8 bm. pod przewodnictwem dh, 
Orpla. Jako referont pi·zybyt dh. Błaszyk 
z tta,lsterhausen. Dh. Orpel objaśnił zmic .... 
nione ustawy. Pu -omówieniu sprawy 
Wyb-arów do g-órniczych ·sądów pro·ced~
ro\vych, postanowion10 na kandydata dh. J. 
Marka. Dcikona1110 też wyboru delegata na 
roczne walne zebranie, którym został dh. 
Jam I(aczmarck. W kotku dh. Blaszyk 
Wykazał pomyślny mzwój „Zjedn. zaw . 
POI.'. 

.Jan l(aczmarek, sckr. wie.c'.l. 

6arop. W kopalni „Wiendahlsbank" 
ll~Qilczyto się już bezrobocie koniarków i 
~tskaJ.:zy. Poprawiono im zarobek o 50 
~e~. Tu zuów się pokazało, że solidarno
sc1ą robotnicy niejedno uzyska\: mogą. 

J. K. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie" a poli
cya. 

Erle. Wiec miał się odbyć tu w llie
<lz.ielę 3 bm. W p·iątek 12 poszedlem na 
tutejszą p-0licyę, aiby ·wiec zgłosić. Nai- . 
Przód z.apytat komisarz, czemu nic chcQ 
\\"y-dać spisu członków , z. Z. P." w micj
~~QWości. I(rót~o wyjaśnilem mu, że to 
Je~t sprawa zarz:ądu i że iam są wszyscy 
cz 1onko\vie zameldowani. Wystano mnie 
na Wójtc'stwo amt" do Buer do policyjnc
g? .inspektora '{ powiedziano mi, że wszy
s~kte otwarte z21:mmia muszą tam być 

z~cklow.anc.-W sr.bo:!ę 2 bm. prud polu
dmcm przybylem do fiuer na w.o:jtostwo. 
Najprzód mnie wziął w robotę wachmistrz 
policyjny, który zaprowadził nmie do dru
giej izby do rnspektora. Ten zmierzyl mnie 
od stóp do gkiwy. Na I?Ytanie, czego żą
dacie, odpowiedziałem, że świadectwo ;ia 
wiec ~.Ziedn. zaw. pal." (Polnische Berufs.„ 
vereinigung). Co to jest za towarzystwo. 
P}ia, a ja na to: Polska organizacya. Te~ 
raz {)O, pow~tat i mruknął sobie: „Polen
bt.:1nd, Poknbund", ia wiem co \VY ch .... c
cie! Pytał mnie potem, gdzie pracuję i 
iak <llugo itd. Zaprowadzono tnnic do izby 
sekretarz.a., który świadectwo wypisał 
wachmistrz je podpisał i zaniesi<mo do 
inspckto.ra do przejrzenia i dopiero otrzy~ 
m_ałem moje świadectwo. Myślałem, że 
już wszystko dobrze i idę ze spokojną gło
wą do Erie. 

Q. dwunastej \V południc chcę wc'ho
dzić d-o 1.okalu, gdzie się rnial \\ icc cdbyć, 
a nadchodzi komisarz i mów~ do mnie, że 
mva sala jest zmieuio-na i za mała. Mówi.,.,_, 
ż~ dla nas. dosyć mi~isca, ale już nic było 
c%JS11, he' 1cskc·czył z elektrycznej kolei in
sp~ktor p·olicyjny i wraz z komisarzem pD

hicgli do' owego t.okalu, a ja za nimi. Gdy 
ci dwaj panowie salę obejrzeli, dowicdzia~ 
łcm się od pana Gehba, że sala z:1 mata i 
wierc nie może się odbyć. (Policyi nic nic 
·Obcho'dzi \\'iclkość sali, bu gdy jest pełna, 
może hl kazać zamknąć. Red.) 

Pobiegk:m JHQdko do p. Bischra i my
ślaten~ . ż e tam salę otrzymam. Ale i tam 
nic, bo p. l3ischcr mówi, że po pierwsze 
,,K.riegcrtcrajn" ~ oś tam miał mieć, a po 
drugi(! on jest cztonli:icm „gcwer!J;;r ... Jnu", 
,,-iGc 1:ie moie nam dać sali. Jeż.eli chce
my, mnżerny \\" c'groc11zic \\ icc -c<lprawić. 

. Tnk siQ z nami Polakami cli icjc ! Jakie ta 
smu:ine. czasy, a i2szczc pomiędzy Polaka
n1i przytem taka niezgoda, jedc:n nieraz 
przcślad1uje <lrngiego, jeden ·drugiem!! llll.! 

życzy, jeden nad drugieg-0 się wyn{)Si. Oj, 
źle, bardzo ·źle! My Pofacy powim11iśmr 
iść ręka \\ rękę i popierać polskie to'wa
rzystwa, „Ziednoczeinic zaw. pe l.", powin
niśmy polskie gazety czytać, a czcm nas 
wróg \ · iG~ej przygniata, tem wię::ej się łą
czyć między so'bą, a od wrogów naszych 
stronić, b-0 tylko jednością sianie.my się sil-
1 ii i oprzemy się wrogcJ'rn naszym. 

Polak . 

Baukau. Prży wczorajszyd1 wybo-
rach do sądów procederowych, które si~ 
odbyły \V Baukau z o'kręgu siódmego, Dd
d 2:no gfosów 269. Z tych otrzymali: Georg 
Schlingermann (z ,,gewerkferajnu") 107. 
Michat Maćkowiak (ze starcg,o „ferbandu") 
162 gfosy. Ostatni został \Vięc wybrany. 
„Zjedn:c1czcinie zaw. poi." nie miało tam 
wtas;1ego kandy<la.ta. M. I(. 

Bochum. D11i1 31 g rud11i.:t 190·1 rnku 
p-0siadalo ogó~nc sto v1rzys1 ~ nu !.11:.tp
snftmvc 77 milio'nów 531 tysię '~Y 215 mr. 
mai<ttku. 

Z róiny"ł' sfrott. 
l(sięgarnia 

,, WIARUSA POLSl(IEGO" 
jest dziś cały dzień otwarta! 

Recklinghausen liczy 44 tysięcy mic
szka1iców. 

Herne liczy 33,289 micszkaflców. 
Solingen. Dobrana par:a zawada tu 

śluby ma-łżer1skie: on łiczyt lat 23, ona 56. 
Dahlhausm liczy 9966 mieszkańców. 
Ricmke. Pewna dziewczyna nalała 

na.fty na ognisko, aby przyspieszyć wznie
cenia ognia. Nast(lpił wybuch i dzie
wczyna tak zestala poparz.ona, że trzeba 
byto przywo'lać lekarza. 

Altenbochum. Tutejszy kościół kato'
licki został pięknie odmalowany. Koszta 
wynoszą J 2 tysięcy marek, oprócz; Drogi 
krzyżo\vej, która także do świąt ma być 
odmalmvana. Każda stacya Drogi krzy
żowej kosztuje 30 mr. 

W sprawie frymarki ziemią polską. 
Otrzymaliśmy kartG następującej tre-

ści: 
Eric przy Buer. Chciałem siQ Szano

'\Vnej Re<lakcyi zapytać, czy n:-i ten g-0rzal
nik B. Kaspro\vicz z GnicztEł te 90 mór~ 
roli tiiemcowi zaprzedał. 

Z usz:.rnowaniem W. Szata. 
I(artG powyższą posłaliśmy p. B. Ka

sprowi:czowi w Gnieźnie, znanemu polskie
mu przemys.t-0wco\\ i, posiadającemu wiel
ką fa,brykQ likierów i 113poff>w bez alko
holu i -0trzymaliśmy odpowiedź następują. 
cą: 

Gniezno, .C1.1ia 11 grudnia 1905. 
Sziancwnci Rcdakcyi ,,Wiarusa P0l-

skiego" w Rochum. . .. 
Zwracam pri~ 111meiszem k:łrtę p. 

w. Szaty z Erli i uprzejmie donoszę, że 

w ogóle nic posiooa:m żadnej wlasnoś;i 
ziemskiej i z tej prostej przycZ)'lJlY nie mo
głem roli sprzedawać. Zachodzi m nie
porozumienie, bowiem w pov.iecie gni~ź
nieńskim jest wiele osób tego samego na
Z\viska. 

Z Poważaniem 
. B. Kasprowicz. 

NB. Przypuszczam. że chodzi panu 
Szale nie o sprzedaż 90 lecz 900 mórg, któ
re sprzedał rolnik Kasprdwicz w Ujeździe 
niorncowi katolikowi. Obectnie mieszka ńw 
p. l(aspro-wicz w Szemborowie . 

Z Monte Carlo don-0szą: Międz~r gra
jącym w kasynie tutejszcm zwracają -0-

gółną uwagę Wielki książc Mikołaj, który 
gra przy czrt:ercch st<Yłach równocześnie, 
stawiając najwyższą stawkę i przegr~ -
wa \\' ten Sl}nsób 100,000 franków dzienni.:! , 
oraz W. ks. Cyryl ze swą mal7,.anką, któ
ry jednak gra bardzo skromnie i więcej 
jest zajęty S\\ ą żon<1, niż ruletą. Obok nich 
„zabawia się" następca tronu Szwccyi, sta 
wiając J)Q 5 ko'ron , a \\ dah1c siG przy od , 
bieraniu pieniędz.y \\' częste sp-0r.y z sąsia
dkami. 
'" .. -

P e t e r s b u r g. Nadchodzi znów wia
domość, według której spodziewać się na
leży ustąpienia hr. Wittego. 

K r ó 1 e w i e c. Według wiadomości 
z Rewlu zbuntowani żołnierze zasfrze1ili 
trzech jenerałów. 

Po z n a ń. l(s. kardynał l(opp z Wro
cławia odwiedził ks. arcybiskupa Sta
blewskicgo. 

B er I i n. Sejmowi przesłano w pią
tek projekt zmiany ustawy lmapszaftowcj 
z dnia 24 czerwca roku 1865. 

W i e de ń. Flota mocarstw demon
strująca przeciw Turcyi otrzymała rozkaz 
zaprzestania demonstracyi. 

Od Re a cyir 
Panu S. K. w Remschcid. Dzięk11je111y 

za Z\\ róconic mun uwagi na błąd drnkar
ski, który \V numerze dzisiejszym prostu
jemy. Prosimy jednakowoż, by Pan jako 
czytelnik polskiej gazety do redakcy( pol
skicg-o pisma pisal w, polskim języku. 

Panu M. Mąkowskiemu w Witten. Co 
to jest fundusz Nobla. -.. yiaśniamy w nu-
111erze ·dzisiejszym po1d rubryką .. Rozmai
tości". Dziękujemy serdecznie za przesła-. 
ne nam życzenia. 

Na „Dam Polski" ~ Boc~wo 
zleżyli . 

F. Budzyński z Bruckhauscn 50 fe11., 
St. Walczn.k z Bruckh::.uscn 4 uir., Dyrek~ 
cya Towarzystwa zaliczkowego w. Birczy 
8,49 mr., Dr. Leszek Cyga z Stanisławowa 
16,98 mr. 

KOMITET BUDOWY „DOMU POL-' 
SKIBGO" W llOCHUM. 

Z polecenia W. Sosiński, 
Bochum, ul. Unter den Linden I. 18a 

,f·~Iabo1~eńsfwo polskiec 
Bochum. W kościele św. Antoniego 

·niedznele 17 gruldniai po pot. -0' go<l.z. 4. ka
zanie i potem sposobność do spowiedzi 
św. 

Langendreer. Sp-0wiedź św. od sobo
ty 16 grudnia rano. ~ Kazania w niedzielę 
o ~12 i o'4. 

Witten. Spo·Wi Ld ·. ~\\", od piątku '22 
grudnia z rana aż ·d{} ni ~; ieli rano. - Ka
zanie w niedzielę o 10 :y! w. 

Hontrop. Spowiet. : . "'- w niedzielę 
24 gru<li1na po pof. i ' · po11iedziałek ran0. 
- Kazanie w poniedziałek po Sumie okoto 
godz. 11. 

Wiemelhausen. Spowiedź św. w po
niedziałek 25 grudnia po p.of. i we wto:· ~'1. 
Kaeanie we wtorek o go<lz. Jl i J}O pui. i 

;~ 4. 
Gerthc: tak samo. 

l(oło śpiewu „Wanda" w Caternberg 
d·c~'l!O'Si swym człon.kom. iż \\' nicdzielG, 
dnia 17 grudnia po pol. o· godz. 30 o<lbG
crzic się z~branie na sali posiedze1i. Go
ście mile widiziani. O jak najlic2miejszy 
11dziat w zcbrainiu prosi Zarząd. (2) 

WIEC W EWING 
odibQ<lzie siG w niedzielę, dnia 17 grudnia o 
godz. 012 przed poł. na sali p. Klodt. Na 
owym wiecu będą omawiane bardzo wa
żne sprawy tyczące SiG tutejszych naucz;y
cie!i ora;r, ich stosunku do' dzieci polskich, 
przebo powinnością jest każdrgo Polaka, 
ahy si~ 11.a Ćl\\' wiec stawit. (2) 

Zwołujący. 

Towarzntwo śś. Piotra i Pawia w Martea 
donosi niniejszem, iż w niedzJelę, 17 gru
dnia odbedzie się walne zebrani„, zarozem
obór zarządu i to o zwyklym casie. 

Zmiana: 
Gd~fby miał przybyć ks. polski do na 

to zebnmie się po połudnlowem nabożeń
stwie odbędzie. Rewizorov.;e kasy i ta
rzqd niech przybędą o go·dz. 110 na saW. 
zwykłych posiedze1i. (ł) 

W imieniu zarZ<l,du 
Zastępca przew. 

Tow. glmn. „Sokór' w Hamborn. 
Pierwsze miesięC2me r>0siedzenie odb~ 

dzie się w niedzielę, dnia 24 bm. o godz
}~ 12 na sali p. Rvnner'a, zast. Schwarz, ul. 
B ckerstr. Wszystki h nam dobrze życzą 
cydt Rodaków· na posiedzenie się zapra
sza. Czołem! Wydział. (2) 

l(oło śpiewu „Róża leśna'" w Hochlarmark. 
W niedzielę, dnia 17-go grudnia o 

g-0dz. 4 po pot. ma Kt{Yl<l śpiewu . , Róża le
śna" miesięczinc zebranie. Stary i 111owy 
za.rz<.td zechce .siG punktualnie stawić: <l g. 
l~. Lektcya śpiewu odbGdzie siG o g,odz. 
20. O liczny udział uprasza ( 1) 

Zarząd. 

Towarzystwo Przemysowe w Marxloh 
Niniojszem zapraszamy szan. c:f.?.on

ków bez wyjątku wszystkich na zebranie 
w p-Oniedziakk wieczOr\!.m o go<lz. 8. Na 
tem zebraniu przyjdzie bardzo wiele waż
nych praw na p1orzi1deik dzimu1y. O puruk~ 
tualnc stawienie ię uprasza (3) 

Zarząd. 

'fow. św •• fana Chrz. w Dorstfeld 
donosi swym czlonklQm, iż w niedziclG, d. 
17 grudnia o g·o<lz. 3 po pot. odb~diZie si• 
.n.ad1zwyczajnc walmc zebranie. P.oniewat 
różne sprawy przyjdą p,otl obrady i b-ędzic 
obór nowego zarządu, prr.eto o liciiny u
dziat uprasza się Zarząd.(3' 

Tow. św. W ojciccha w Schonnebeck 
daj' do wiadomości wszystkim członko~11. 
ii w sobotę 1 uicdzie:lę dnia 16 i 17 gmdn.1:t 
będzie u uas polski ksiąd.z Rodak, słuchać 
spo.wicdzi ś.w. P-0cz<1tek w sobotG po pot. 
Uprasza siG wszystkich członków Tow. 
ŚW. w:o'jciecha w Schicnncbc.ok, ab-y z tci 
sposobności skonysta\i i \WJ\~li iak najli
czniejszy udział w styowicdzi św. Towa
rzystwo nasze przystępuje w=spólnie · .do 
Komunii św. w ·nicdziolę raltlo na piernrszc; 
Mszy św„ to jest o gcdz. 7. Czlornkowje 
wi11111i się sta W·ić \\r o7Jnakąch to'\y.arzyskich. 

Zarząd. 

Uwaga: O godz. 4 PJ poi. poiskie ka
za,nic. O go<lz. 5 zcbrnni:; na sali zwy
kłych piosiedzc1L Na zebranie zaprasza 
się wszystkich cztonkó\\, pmsząc róW1no
cześnie, aby się jak najliczniej stmwili. (2) 

Marcin Majchrzak, prze\\·. 

Kolo śpiewu „Wanda" w Kat~rnbetg 
donosi swym członkom. iż w niedzielę dn. 
17 gru<l1nia o gddz. 6 wiec~orcm, odbędzie 
się pierwsza lekcya śpiewu, na którą za
prasza się wszystkich członków. (2} 

Zarząd. 

Tow. ginm. „Sokół" w Freisenbruch. 
Oznajmiam sza,nownym druhom i in

nym d-Olbrzc myślącym Rodakom, ii przy
szle zebranie -odbędzie się w niedzielę, tj. 
17 bm. \)() poL a god:z. 4 na sali zwyktych 
posiedzeil. Zapraszam wszystkich bez wy
jątku bo przyjd4 \\"ażnc sprnwy pod obra
dy. 'Czołem! iVydział. (;?) 

Baczność uiewias~y z paraiii Najsł. Serca 
Jezusowcg w Ohcrhau:;cn. 

\V 11iedzi~· 1~. d11ia 17 gru<l!Ilia zar z p~ 
polskiem 1nbożeństwie "' r.o'kd1 ie o godz. 
12 od.bGdzic się zebranie nic\~· iast Bract\: •a 
f(M..a1lca ~) wcgo w Jokalu p. Allekote~, 
t d pny hosdelc Serca .lez11sO\: ' ego. 
~z.a.:1. niewiasty i mę7iczy7.ni, którzy na~ -
żeliścic do Brach a Różaf1 a żywego, s~
mi przy7,1nade. że tak wat.me 111abożcilsl:\ r 

róż.a1kowe zupełnie tu w Oberhausen za 
snęło, przetu· będzie chwalebną rzeczą, ie.. 
wszystkie ni e.i\ ·iasty i mężczyźni, któryni 
chodzi {) chwałę Bożą i zbawienie wei
du zy, zbi1J rą się w niedzielę jak naiicZ)nief, 
oby utworzyć nowe róże. O Jiczny udział 
prosi M. Juskowiak. (2) 

Towarzystwo św. Idziego w Oberhausen 
donosi swym czf,onkom, iż w niedzielę. 17 
grudnia odbędzie się walne zebranie o g. 
5 po pał .. na które się wszystkich czlonków 
zaprasza. Zarz4d i rewizorowie kasy \\bl

ni się stawić go'dzinę naprzód, to ji:!st o g. 
4 po pJL Goście mile widziani. (:?) 

...:.._ _ _; _, Zarząd. 



I KsiątaiR'ia po1fu W.:e~ I poleca szanownym Rodakom w Bruchu 

I fc~j~~k~
1

d~ ~;;;~żeństwa 
ff i powieliciowe, elementarze polskie i ka.„ t~chiz111y. Kalendarze: „Maryański· ', „Ka 

I 
tolill'· i ,,P zneński 1• 

Obruy Świ~tych Pańskicłl i narodo
we. Figuiy, kr.zyże„ łropielniczki różań
ce i kropi•ła.. 

Wielki wybór kart na Gwia-1 
W zdkę i Nowy Rok. Wia,zarki 
..,.. , olsR ie od óO fen - 4 mr. 

.ł\ Szymański, I 
WBRUCJHD;'łuL.-M-;-;yri.ek;,'"'u. -(B37) j 

Baczność Rodacy ·- Gelsenkirchen i okoł;cy ! 
Wszyscy h1daie ~tajtt i pot.lziwi~ te nadn\·ycy,aj tanie ce•y u "•iarusit 

Iińaceg(tHiSiak3;.,w~ Getśenk.-Ueckendorf 
~ --=·-ul. Bachum.ska, rw51-- Bochumerstr. 

""~"",.... „ ·- --~ „,łrJ_-.·"'\;~ „!t. ~ • · -

- I. ~nlsiak ~~wyken11je ujlet>ief~v~zelk~ )ak i trw•łe (meei:e), 

trzewłld I bat7 dłłł1:ie:ihl1k·;-dokopalni, kama•ie""'""·"""'""--.-.-
od najtańsFJych do najwykwintniejszych, trgewłki~dn.mskie f 
i dla. izieci . 

nateryał daję najlep1zy, dla. tego iadna ke•ku
rencya mnie zmódz nie może. A ie d9'hrze robię i tt"wało, 
a do tego tanio 1 poiwładezyć m•l'ą IOOb Bed.as;Jów. 

Olbrzy;;;;( I 
. ~ą~;ęd';:o·wcy lj .~~ującyT(E_~! I 
kobiettl.._~~P!•ed~;"'ej w""'L~ 

Rodacy ! Kto chce mieć dobre obll\lfie, niech pa.mięta 
o swoim i niechaj, jeżeli potrzebuje blłty, iDewiki;~pod'\iJ 
do Gehenkirchen lub napisz" kartę, a si~ stawię. Wyken•ję 

_Jl '!; wszelkie reparacye --
ceny nizkte;~(patrz na bucie) . 

Z wysokim szacwakiem 

dobrze zaprowadzonrj Karpa_ckitj 
llerbaty. Prospekty pelskie i :aiemiecllie . 
ia.rmo i franko. (23i) 

Bliższych wiadomośei udzieli 

Bukowiecki, Posen. ó W. 

Ważne dla przedsiębiorczych 
początkujących kupców. 

Ieiniejl\Cy od lat 18 

interes towarów kolonial• 
nych i robotniczych 

wraz z don1em pr.zed 5 laty wybudowąy.rii 
za tanią cenę 4:0 C OO mr. jeet na eprntlu. 
Wpłata. ~ do 10 tysięcy marek. Głewnia 
Pol1t"y edbiorcy. Zgłoszenia pod lit. G. 
F. B do ekspedycyi "Wiar. Polskie~o" 
w Bochurr:. E290) 

-··=···· Na g~~•zdk.ę 
1ołe~e.m w1e~kl wyb-Or 

z:r"Qawek 
w1.11elkiego rodzaju po bajec.znle tanicla cenaeb, o
raa wielki wybór pitknych i praktycznych 

podarków gwiazdkowych. 
Kaidy umnie kupuj4cy otrzyma pifkny polski 

kalendarz kartkowy zupełnie darmo. 

t Jóżef Danielak, Waone. eau) 

Postbestellur·gs„Formu1ąr. 
r ,„# Ich bestelle hiermitt bei dem Kaiserli
chen Postamt em Exemplar der Zeitung 
„Wiarus Polski'' aus Bochum (Zettoogs: 
preislist-e 128) fiir das I. QuartaJ 1906 
111t1d zahle an Abonnemernt und BesteU
ge:łd 1,92 Mk 

.9 Js 
'1ł~ ,· 
~a eia 
"'O = 8 - "" . -...-~ 

:N 
~-~·-···-···· 

Ob1ge 1,92 Mk. erbałtoo zu lłaboo, be„ 

schein!iit. 

• . . d. . . ~ . . 190.„ 

W' f266)- Ignacy Misiak, Gelseuk.-l1eckend~rf, ~JL lfft~-~/Jj" 

~ Slvój do S\ve:;o ! - -'"·· .... , --· 111: BoÓhuwka.~ · ~ Boellomerstr. 

ul Karola 7. 
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Jako podarek gwiazdkowy 

naaają się moje e7sary i papł-ero8J7 
w •pakowani• gwi•zdkowem po 10, 25, 
60 i lf o s$k. Wielki wylter ! 
,'.Najlepe·z e gatunki! (3D3) Tanie ceny ! 

Fritz Noltłn:, 
Bera' 

ol. Dworcowa nr. 51. 
Bal>•h-0ł~tr. 

Ka.rlstr. 7, 

polw~3zan. Rodakoa na ~~zy~i~~~~ 

--larśztif~ kraiiRk1: 
Zarazem denot.z~ uprzejmie, 

iż wszelkie 

u iezon je•łenae-ai••WJ 

Jtadeszły. 

UW A.GA.: Kt„ 1ragaie mieć ubu.· 
ai• palto itL 11ledl u1in:e mi na kareie, 

a pl'JJJ~łt s 1róbaxai 'ftm\• Bliarę. (79 

·~· Prawcl•h'I\ wMhodaiopr· 1 
tabakę ~ 

·. kowi•n~k!\ <l'>r;tat :wu1au i. 

za\"l'tl11e ś .v i1•ić4wl1hf'3n- ·1 
1ora (d'l'gfłryi , elorr.11 . 
Carl> i tape r, 1'1. G•wer- ' 
ke ittr, w 8~halk~ 

(307) i W., Sehulstr. 2. 

-'~~~~---· Zegarki kieszonkowe regulatory A budziki. 

~ o·;;~~ki ślubne 
rattnowskit ekularye 

·• 9 ' lłtpar1cye ~ 
prędko, a.~rze 'i tnie. 

H. Dalinghoff 
Zec-aral•tri;. (103) Złotnik. 

llarxlob, ul. Provinzialstr. 26, 

l(aiserHcltes Pos&Mtt •••• 

Postbestdlungs-Formular, 
Ich bestelle hiennit bei dem Kaiserb

cłtee Postamt ein Exemplar der Zełtuni 
„Oazeta Toruńska" aus Toom filr das. I. 
Quartal 1906, und zahle an A!boolinememt 
"mld &5tcit"cld -1,92 Mk-: -~-

-Ód
1

dzi.śdo1wiud.kilJ 
wielkie iniżenie cen 

;:! 
'"d cO 

~i 
~.J ; ,.; 
o"' u 
~ !>l ~ 
.! ·~ 

~~ 
t.~ 
-Obiie-i,92 Mk. erlaailteno w ka:ben, be
;sckebqt. 

• • • • • • .d. • • • • • • 198 ••. 

wsztlkieh towarów, jako to: 

paletotów db. pa.nów, młodzieńców i cłł ·~ P'"'ÓW, 

ubrań db. paR6~, młtdzitńców i d1l1J .. Yc,i>w, 

kapeluszy, •~zapek, błelizn1, krawa
watów, spodnłeit 1•zet~z7. 

ora.z obuwia 

:Rudolf Robert,nast.. 
wL~ściciel llU. Gerber, 

wplat,ą z zaliezką, 
którij wy~okośc sam oznaczyć mo~e. 

Firma : H.1-edithaus 

lum Be oman 
( 

\ 
\ 

1k 
() 

t. 
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ranna do 1owarzs1vwa. I 

(łt9) 

Powłełć ICuwereso de Mentepha. 

C z ę • ~ d r u 1 a. 

(Ciąg cłalszy ). 

~ Z góry ją pan001 obiecuję. 
- Nigdyśmy o tern nie wątpili. 
- O cóż więc cłwdzi? 
Tym razem OOktór Gilbert odlp<)wie

dzia~: 

- O rzecz, którą panu wyt!omaczę, 
panie sędzio, skoro pa:n1U powiemy, cośmy 
dotychc:ias odkrytli. 

- Czy jesteś paru istotnie l1aJ śladzje 
tych,, którzy spelnili zbrodnię zarzucaną, 
p.ainu de Ohallins? - zapyta:ł sędzi.a śled
czy. 

- Osądzisz p.:··1 sam, jeżeli Pozwolisz 
panu de Garerunes, odczytać sobie mettno.
ryal, w którym się L'Jnajdlują rezultaty jegQ 
osobistych p-0szukiwal1, jaik: rów:nież tych, 
które ja sam dolmnialłem. 

- Slucham pana., mój kochany adwio1-
kacie. 

Filip ooceytal swą pracę, dopelnioną 
oipowia<laJniami faktów odsmkainyćh w 
Bonrt.arme i w la Chapelle-ein-Serva•l w: o
berży pod „Białym koniem". 

Szef Bezpieczel1stwiai i pan Galtier, 
słuchali z. widCTCZillYffi zachwytem. 

- Dokonaliście panQIWie dzielaJ godne
go najsprytniejszyich agentów policyjnych 
- zawolal sędzia śledczy, po ulrończeniu. 
czyta111ia - i pewnym jestem że takie same 
jest zdanie pana.i Sz;efa; Bez.piecze'ństwai. 

- Tak jest! - -Odrzekł ten ostatni. -
Widocznem jest, że czlowiek o czerwo-
11y~h wfosach i o'soba, która z nim się połą. 
cz.yla w Chapełlei-en15ervarl, są pral\Vldizi
wymi i }e<lyn,ymi sprawcami zbrodni. Nie 
mniej jest wi<locznem, że pain de ClhaJlins 
staJ si-ę ofiarą jakiegoś aktu nienawiści lub 
zemsty wiy.kiombinowaln·eiX i wykonanej z 
nieslych.aną zręcznością przez1 tych dwóch 
nędziników, którzy rąk nasz~ch uchodzą .. . 

- I któj-ych trzeba schwytać koniecz 
nie .... pr.z.erwal filip. 

- Talk jest, ale jakim spooobem? 
- Cofając się do źródła denuncyacyi, 

schwyci się denuncyantów ... 
- Wytlomacz się pan jaśniej proszę.„ 
- Zaraz to uczYl!lię„. Pan doktór Gil 

bert mówil mil, że listy anonimowe z.wróci 
ły uwaigę sądu llla z~j'mującą nas sprawę. 

-Tak. 
- Listy te mogą n:am wyikryć tych 1 

którzy je pisali i którzy w naszem przeko ... 
naniu są zbr.odniarzami. 

- - Ależ jeżeli są ano111imowe, lub p.od
pisane nazwisbem niecz;ytelll1em ... zauwa
żyl sęd2ia śledczy .... 

- Pozwól pa:n - rzekl nag))e szef Bez 
Pieczeństwa - Jodelet, po n.adejściu tych 
listów, z których jeden był adresowany do 
mnie osobiście, otrzyma? odemnie .i:>olecei-. 
lllie diorpelnienia w -0.klolky Saint-SUJlpke 
śledzma pobieżneg(). Z raportu jego oka
zuje się, że słyszał w pewnym domu han~ 
dlowym na ulicy Garanciere twierdzeniEi 
identyczne z treścią listów an011imowy.ch 
1-- Raip::ni Joo~eta musi się zm.ajdować w 
akt.a-eh. 

- Przejrzyjmy je - rzetkł s~dzia ślad
czy, bi<Yrąc akta ,,Zbr-0dni przy UJlicy Ga
ra.ndcre" i szukaj~c w nkh raportu. -· 
Otóż ()!Il - dodał po uplywie kilku sekund, 
Wskazując arkusz papieru, do którego szpil, 
~ami byty przypięte d\\~ listy anonimowe. 
- Czyta.j saim kochany ::.idiw1okacie. 

. Poda~ raport pioJkyi i dwa listy Filipo 
W1, który W'Ziąl jedną ręką,, przebieg1 szyb 
ko <kzami i zaW10faJ: 

- Slowo honoru! wszak to potwo11ne !. 
~rzeba przypuścić, że nędznicy ci wiedzie 
h Wybornie wszystko' oo się d'ziało w pała
cm naszego wu}a ! Od kogo wi_~ieli te 
~Zególy? Zapytuję siebie i nie z.najduitl 
<1d:nowiedzi... Ab! są i nazwiska kupców. 
'W, kt&ryah par'1ski agent zebrał te pogł-0ski 
\\l'zmiankowame w jego raporcie: Lauret, 
kupiec Win i Masson peruk!:rz, i fryzyer 
~baj Przy uitcy· Garan~iera. ZaJ110t~1j~ Sobie 
~ nazwiska. 

I 

'' 1arusa 
Bochum, 1ied1iela 17 ·ao grudnia 1905. 

filip napisał je rzeczywiście na cziystej I 
stronnicy swego me.moryalu, pocze.m opu· 
ścił gabiln.et śledczeg:0 sędziego' z doktorem 
Gilbertem i Raulem. Wszyscy trzej udal• 
się nai ulicę Garanciere w celu rozPQczecia 
śla<irztwa które, jak wiemy, nie mogło d~ 
prowadzić do żadnego rezultatu. 

- Mieliśmy nadzieję schw:ytać po
twarcę i znowu nam się wymyka - rz.ekł 
Raul z gniewem, kiedy śledlztwo to zO'stalo 
a]Qończone. 

- Uspokój się - Qdrzekł on.bert, b~ 
przekomuaia - pozwóhny teraz działać 
agenfom szefa Bez.pieczei1stwa. Być moie 
będą szczęśliwszymi od nas. Co <llo mnia 
powracam <lo Mońontaine. Przysyła}ci-1 
mi depeszę naty.ohmiast, gdyiby stało si~ 
cośkQilwiek, coby wymagało mojoj obecn(),_ 
ści w Paryżu. 

Zniechęoenie d·oktora GHberta było wi 
docz.ińiem. 

Czul, że traci grunt pod nagami. 
wśród tych ciemności, t0taczających taje. 
mnicę Pontarme, a zarazem i oodzieję z:n.a„ 
lezienia kiedyk()Jwiek rozwiązania· zagaidlki 

Raul, stradwszy już energię koniecwą 
do pro-wadzenia dalej ·walki, posta1I1owił po 
zastawić kuz.ynowi zadanie wyszukania ni 
ci prze\\~oidniej. 

Tego wfaśni~ pragmął filip. 
Byl odtąd panem pola bitwy. 
- Czy .nie poj.edziemy zdać sprawy 

ciotce o ujemnych rezultatach naszej po
d·róży d-01 Morfontaine? - zapytal pani de 
Challins ... 

- Pojadę wkrótce do' mioijej matki do 
BrY,-sur-MaI1ne ... - odrzekł filip. 

- Z wielką przyjemn-0ścią. towarzy. 
sziylbym ci... Cz.y mialbyś ooś przeciwko 
temu? 

Baroo de Oarennes nie śmiaił odmó
wić. 

Miał jednak wielką do teigo ochotę. 
gdyż chciał zanim Raula zawiezie dol matki 
dowie<lzieć się o wszystkietrl\, oo się staro 
w Bry-sur-marne pod:czas jego nioobeono
ści. 

Lecz i0<lrnówić bylo niepadobna. 
Otóż udając, że go' to nic 111ie dbch-0d1i 

- zawołał z pośp1echem: 
- Cóżbym mógl mieć przeciwko temu 

kochany kuzynie! Przeci\vnie. bairdzo bę
dę szczęśliwy mieć ciebie z.a towarzysz? 
podróży a i matka uradowalna będzie two· 
ją wizyt~ - Jutro niedziela, p0~edziemy 
więc do Bry-sur-Mairne jutro:. 

Rau!lorwi twarz się wypogoozila. 
- O której godz:inie "'\\tyijedziemy? -

zapyta:l. 
- Tak, żeby przyje:chać tam na śmia 

danie. Bądź na dworcu WschodlnJm o dzi(> 
siątej rano. 

- Będę. Czy razem zjemy obiad dziś 
wiecwr,e.m, mój drogi Filipie? 

- Nie, man1 mlnóstwoi interesów, i nie 
wiem, kiedy będę woln'Y. Zobaczymy si<;
jutrn. 

- A więc do jutra, dziękuję ci po ty. 
siąc raz.y, za poiczciwą pomoc, którą mi o
kazujesz. Bez ciebie dawno już straciłbym 
glowę wśród tego labiryntu. 

- Zarówn10• jak i ty interes<>wanym 
jestem mój kuzynie w wyjaśnieniu tej spra, 
wy. 

- Tak jest, przez przyrwiązatnie do 
mnie. 

- A także przez egoiZJm. 
- Jrukto 
- Zarówtno jak i ty bylem posądzany. 
- Jakro? posą.cfiz.any ty! Przez lro-

go? 
- Ależ prz.ez doktora Gilberta, zapytaj 

go... Odpowie ci szczerz.e, że on pierw" 
sziy byl moim oskarżycielem. 

- Przypuszczając to, dowiodłeś przez 
te dwai dni, któreśmy razem z nin1 przepę
d:iili, że się mylil. 

- Dowó<l ten wtedy dopiero będzie 
zupełnym> kiedy prawdziwi winowajcy, 
c21lowiek o cz·erwl(jniych wlosacih i jego 
wspólnik oędą pod kluczem. Miejmy na
dzieję, że to wkrótce nastąpi... 

Dwaj kuzynowie zamienili uścisk ręki 
i rozstali się. 

filip za.miast udać się odraizu na ulic~ 
Assas wszedł oo biura telegraficznego i 
wysl;l <iepeszę \następuj~cą: 

„Bry-sur-Marne, z Paryża - Villa Róż". 
„Pani baronowa de Garennes" 

.,Przyjadę jutro na śniadanie z Raulem". 
· - Wiedząc o tern naprzód - myślał 

matka moja będ'Zie się pilnować. 
Po wysłaniu depeszy młody człowiek 

udał się do swego mieszkania. 
Venda.me oczekiwał go. 
Pan i lokaj, obawiając się tajemnego 

nadzoru, nie śmieli zamienić ani jednego 
sf owai przez cały czas pobytu w Morf on tai 
ne, a }ednak uczuwa.Ii potrzebę powiedze
nia sobie nawzajem wielu rzeC'Zy. 

- Nakonicc, panie baronie, jesteśmy 
sami! - zawołał Julian Vendame, wcho
dząc za Filipem d-0 gab•netu" - Mmemv 
swobodnie }Jłogadać ! Pan baron był tam 
prawdziwie zdumiewającym! o'slupiałem z 
zachwytu! A ze mnie czy pan baron za
do\volony? 

- W cale dobrze się trzymałeś. M()gę 
cię tylko pochwalić. 

- Nie ma wątpliwości, żeśmy urzą
dzili wybornie tego doktiora, żeby go raz 
dly.abli wzięli, byl on naszytrn ~rogiem! -
otlrzeikl Julian. - Podejrzewa.ł 111as, zasta
wial na nas sidła. Ale nap-otkał na lep
szych od siebie... Wzięty kompletnie na 
kawał, te~ policyant amator! Teraz. nie 
ma się już czego obawiać. 

f- Podejrzenia są usunięte, przyz11aję, 
ale nie należy się jeszcze tak bardzo uwa
żać bezpiecznym i glosić zwycięstwo. 

- Pan baron pOz\VIOli mi zapytać, .::o 
się stal-O o'd czasu jego. powrotu do Pary
ża? 

filip szczegółowo powtórzyl rozmowę 
z sędzią śledczym, zejście do kupca win i 
fryzyera w po·szukiwaniu· czlowie'ka o czer 
wonych włosach, z czego Vendame śmiał 
się na cale gardło. 

- Ale teraz nie o to już chddizi - do·-
d!ał pan de Ga·rennes. 

- A 01 cóż takiego? 
- O Gabryelę .... 
- Zdaje mi się, że kiedy ona już jest 

w .kuracyi <li,gitalino\.vei, wszystko pó}dzie 
jak najlepiej„. 

- Nie należy nic prziyśpiesza.ć, trze
ba, ażeby śmierć wydawała się zupełnie 
naturalną. 

- A któżby. myślał podejrzewać. 
}(tóżby chciał się zajmować tą gąską? 

- Doktór Gilbert. 
Julian podskoczyl. 
- Dottór Gilbert! - powtórzy, - je

szcze on! 
- Zawsze. 
- To dyabel prawdziwy nie cz1<twiek, 

żeby tak się mięszać w to, c-0 do niego nie 
należy. Ale koniec końcem, co nas to ob
ch<Jtizi? Raz go już wzięliśmy na mu:ehę, 
weźmiemy raz jeszcze. 

-Tym razem byłby mocniejszym, 
jeżeli na: to 111ie poradzimy. 

Vcndame z miną pomieszaną rzekł ję
czącym glo'sem: 

- A więc nigdy nie będziemy mieć 
spokoju przez tego jegomo.ści ! Cóż więc 
on jeszcze zamyśla nowego? 

- Doktór od1nalazl ślady Honoraty· Le
febre. 

- łfornoraty Lefebre, która przyniosła 
malą do nas, do' Nanteuil-Ie Haudouin? 

-Tak. 
- Do licha! Odzież się znaj~i.Ue ta 

kobieta? 
- W Nowym Jorku. 

ZSE&± 

Rozmaitości„ 
Pundacya Alfreda Nobla, opiera się na 

akcie fun<l·acyjnym, datowanym w Paryżu 
d. 27 listopada 1895. Aktem tym J)rZeZl!la
czyl Nobel caly swój majątek na kapital, z 
którego procentów rocznie mają być wy,
placane wywkie magro<ly ludzi()!m, których 
prace oddały w ostatnim roku największe 
uslugi Ludzkości. 

Nobel jako wrynalazca dynamitu zdo
był sobie olbrzymi majątek. 

,.Kwota procentu rozdzielona - pisal 
fundator - n.a pięć równych części, będzie 
slużyla za niagr.ode największego wytnalaz
ku lub odkrycia w fizyce, największego 1 

wynalazku lub ulepszenia v: chemii, na.i<l0- I 
nioślejszej pracy w. dziedzinie fizyologii lub 

Rok IS. 

medycyny, najcelniejszego utworu literac
kiego w kierunku idealistycznym, naresz
cie piątą część otrzyma ten, kto najwi~cej 
lub najlepiej działał na polu 2bratania lu
dów, roiesicnia lub zmniejszenia stalych 
annii, zw<Jtywania oraz rozpowszecłmia
nia uchwal kongresów pok.ojowych. Na
grody z dzialu fizyki i chemii przyznaje 
szwoo:zka Akad~mia nauk, w zakresie fi
zyologii i medycyny instytut karoliński w 
Sztdkiholmie, za utw1or literacki Akademia 
sztokholmska, za pracę zaś J)ddjętą około 
sprawy powszechneg-n. pokoiu, wydzia~. 
zl<>ctxmy z pięciu osób, wybieranych przez 
norweski sejm. Wyraźnie posta:na\\-iam, 
aby przy rozdawaniu nagró<l kier~
watt() się Jt-~Ynie najwięksZ4t zasługą, bez 
względu na narodo'wość i na to, czy nagro.. 
d~ony będzie Skan<lynawczykiem, czy też 
nie." 

Po· '\Vpro\vadzeniu w życie fun<lacyi o
kazała się potrzeba różnych zmian. 

Co. ero cyfro,vei strony fundacyi, to z 
ki:Jł1ccm r. 1900 suma fund.acyjnia1 wynosiła 
31,225,0001(. szwcdi>kich. Na picnvs"le in
sta~cye „laboratoryów" Z'Użyto' około 
1,500,000 }(., tak, iż procent od poz-Ostałego 
funduszu wynosi 1 milion koron rocznie. 
czyli po 200,000 K na każdy dzial. Czwar 
ta część tej kwoty zużywa się na Potrzeby 
lah-O'ratoryów każdego dzialu, tak że nagro 
da wynosi w każdym dziale 150,000 koron 
szwedzkich. 

Rozdawanie nagród .odlby"\.\•a się coro
cznie w stolicy Szwccyi w dniu 10-ym 
gmdnia. 

Wielkie miasta w państwie niemiec
kiem, liczące p-Odqug spisu ludności w nniu 
1 grudnia br. przesz.to 100 tysięcy mre
szkai1ców. W nawiasach p1ndaliśmy liczba 
mieszkaińców w roku 1900: 

Berlin 2 034 OOO (1 888 848); tfamburg 
800 582 (705 738); Monachia 537 OOO 
(498 724); Drie.zno 514 238 (480 559); Lipsk 
502 605 (455 132); Wrocław 487 OOO 
(422 700); Kolonia 425 944 (3'72 200); Frank
furt n. M. 336 985 (288 500); No'rembergia 
293 868 (261 081); Diisseldorf 252 030 
(213711); Haoow.er 249 619 (235 649)· Chem 
nitz 243 964 (206 913); Charl<>tt

1

enburg 
236 634 (189 300); Essen 229 270 (l18 863): 
KrMewiecw Pr. 220 212 (189 428); Bremeina 
214 953 (182 918); Duisbwrg 191 551 
(93 605); Dortlmund 175 292 (144 374); Hat!ła 
111. S. 169 640 (156 600); ElberfeLd 167 710 
(156 963); Strasburg w Al. 167 342 (151 041) 
- ~ilooia 163 354 (107 900); Gdańsk 1Q9 088 
(147 301); Barmen 155 947 (141 944); Rix
dorf 152 858 (90 422); Akwizgran 144 110 
(135 245); Schoneberg 140 932 (95 998)· 
Brurnświk 136 428 (128 231 ); Pwnań 135.74J 
(117 035). 

- Pięć tysięcy marek nagrody. Wiel
ką stratę po!lliosla pewna dama. która za
mieszkaJa w Berlinie w hotelu Bristol Pod 
Lipami. W drdd.ze do teatru zgubiła na
szyjalik, który przedstawia wartość kildzic
sięciu tysięcy marek. Skla<la się z. 47 \\ icl
'kich pereł i brylantów. Wseystkie poszu
Jdwan.fa. okazały się dotąd bez.owocne. 
Wlaścicielka ·wyznaczyla 5000 ma.rek na· 
grody za <liostawieJiie cennej zguby. 

Wczora p~wicn bied~k, który j.ą zna
lazt, oddal j~ zastępcy owej .damy, i otrty 
mal 5000 mr. znaleźnego. Ladna gwiaro·
ka l 

Poseł nie umiejący myśleć. Czytamy 
w ,,Giornale d' Italia": Deputowany VaUe 
d·nnal ciężkich dbraż~r1 ciala w czasie ka
t.astr.efy kolej{):wej. Stwierdzili to ma miej
scu lekarze. Wkrótce potem mons. Valle 
wnióst przeciw Towarzystwu Rete a<lria
tica skargę i odszkodowanie w kwocie 
~50 OO? J~r. W skardze figurowały mię<lzy 
mnym1, 1 te, notaryalnie stwierdzone slo·
wa: •. Skutkiem <llO<Z;rr.anego nieszc.zę~ia je
stem do tego stopnia duch{)V."Q przytf0c2()
ny, że nawet nie jestem w stanie myśleć 
że dotąd Jestem deputowanym, zawdzię~ 
czam to nadzwyczajnej laskawości sv.iycb 
wyborców. Nie mogę mów przygotowy
"'>va.ć. sobie, ukladaJą mi je i11l!li, a ja recytuję 
na pamięć, lub l()dczytui«:" itd. Trybunał 
pr.ziy~l mu odszkodowanie w kwocie_ 
72.000 lir. 



·IO~~~:~ 
! T warzy!.'tvrom pcłh1kim orarr. Ro- I i , ..1.kom n1t obczyźnie polec"\fn 

• opłatki własnego wyrobu, I 
I Za 100 sztt1.k 3 mr. Prosz~ o li

czne i wcr:f1ne .z;amówienia gdyi 
,aa. w oita\nich dniach pued lwiQtami = aa po~cie wielkie trudności.(18~) 
- · Z 1?.acunkiem 11ta.ry do.st"ftwca 

I ~if.~!id~ ~~~~~~ki, Bochum 

-~DJ•. GłZł~· 

fltanłsław 

Jaook: Dziet1 dobry.! 
Stanisław: A dzi>eń d.lo!bry, dzień co

bry. 
Jane~: I dokąd tak? 
Stanisław: A toć na Sz.wery111 dio aa.

szegx> Wierzbiński~-0 po. towars. 
J.an.efk: Co, to z Ka.stro<pu Ha Szweryn 

dłtoo~·sz? 
Stanisłaiw: Co sobie rozumies~, cą 

fa nie mam od naszego Rodaka Wier~bii
Skiego towarów zakupywać? 

J.anek: O talk, tak, oo i }a tylko u nie
gio· zakupuję. Jak to może ci też v.ri.admn• 
tizieją się tu ciekaiwe rzecz:y. 

Stantisla;\\f: Kiedy przecie ja też sty
szalem, że powiadadą, iż u naszego1 Wierz
bińskiego, no. ale nie {J'OWiem.„ 

Janek: Ja wiem dOl.Ś wi!}cei1 jak na.
przy.kład jeden powiada, że„„„., a ten dru
gi że„„.„., ho, bo, to ciekaiwe rzeczy! 

Stanisław: Ady daj spokój z tern 
\\ szystlkiem, lep.iei z.obaczymy, co na~z 
:'\Vk'rzbiński robi, czy też na świ~ta ma wi-
1rn tanie. Oj patrz. J~e:k, }affcai taniocha, 
w sobie aby raz użyjemy. 

.f aniek: Czekati tu trochę, a ja pójidię po 
butelkę, a nabierzamy już na święta, boby 
naszemu. Wiernbińskiemu cz.asem zabrakło 
i byśmy Już nile nie dostali. I<aixly dziś ku„ 
·puje chętnie u Wierzbińskiego, gdzie kJo„ 
sztuje kwarta \Vin~ czerwqnego tylko 80. 
fon .. butelka żółtego 80 fen., butelkai Samo
su 80 fen., olej siemienny, 95 fon., świety 
twaróg 23 fe.in., czyste pawtdlai tureckie 
28 fen., ma;k na Witlię 40 felm, cukier w k.oi
stka:ch 24 fen.,faryna 22 fen., .mąka pszen
fla 12 fen„ a wszelkie inne towary takźe 
na pól darmo naib~ można. 

Stanisław: Moja kumoszka mówila 
mi, że u Wierzbińskiego kupuje się naik.o
rzystniei na suknie, bluzkł. fartuchy, prze. 
ściem<łła, kołdry i rozmaite. rzec:oy. 

Janek: Czy s.o,bie przypottninasz, że 
żyt S-Ołbie niegdyś kraiwiec, co szył dla nie
wiast sµodnie, bo wówczas meżczyźni w 
spódni•kach a niewiasty w s.i>odniach cho-
dziły? ~ 

Stanisław· : Wiem, wiem, cóż kied;y 
wszystkie szyl za wąskie. 

Janek: No tak. i to właśnie tak kie
bi ety r-0zgniewałio1, że zaczęły nosić spe
. iice. a meż{}m kazaly nosić spodnie. 

Stanistaiw: Ej, Janku, ty sie tro:h~ 
yliszi bo' i dziś ieszcze niejedna z nasz.yd1 

w spodniach ch{)dzi, np. moja sąsiadka, o& 
io w domu kamenderule, Jak -Oficer, a m~żu 
lek spokojnie stucha jak rekrut. 

Jamek: Oo. prawda to prawda, ale 
11ied1 tam! Pójdźmy lepiej po towar de 
•1aszego' Wierzbińskiego, '°°' taiki smutny, 
więc wszyscy do niego,, ni~,oh choć chwilr; 
ma wesołą. (336) 

Janek i Stanisław. 
Nasz 

WIERZBIŃSKI 
miesZ1ka na Szwerynie, przy ul. Bodeł
chwinghstr. nr. 10. 

~~~~·~~~~~~ 

Józef Danielak, 
Wa.une, ul. Kolejowa (Bahnhofetr.) M, 

poleCA awój boga.t• zaoputr:i:o•y 

tskłalł kapeluszy filcowych, maeieió· 
wek parasoli, krawatek bielizny, 

chustek do nosa, szelek itd. 
Wielki w1hói· 1 (3 3) Najtańtec ('tny I 

Księgarnia poL~ka w Habin1h1rst 
1t•leca w Hrdze włelłd111 ~ 

KSIĄŻKI DO l'iABO~MWA 
i pewi•łewe. katenderie i Wimllle ar•kuły 
pi~m.lełme i pap:erewe. ()gromav wy~ 

TOWAltóW GAU.NTERY JNYCU 
ha-•ilc de rozcluania ed aaJtahzych „ •J. 
tłt~tlt. Jak• speąelnfić p.tecam et.My. 
dl wyb6r 4Hletały~ tylb P•łKlcll 

CYG&ft I PAPIBR~W 
I wsze'"-• reduJu tytMi. 
NA aWIAłJHO~ TOWA~f:YSTWOM PeL-

l'KIM. 
tt•lecam H Podarunki dla dz:eci ws1elldel'.• r•· 
.,._ małe bi,ieczłd de nabetefitwa, ełe· 
•.tarze. fł2uńd, kr11vte, rółdce i 

Of;DOiY NA CHOINKĘ (4nowk.a) 
hp.dze plekne a tanie. Towl'f'zystw•• za•a
'Wftlllłear• tnvary wysyłam frank•. 

8-tewłam e111aki i pamiątki wezełt~• 
.....,... Peli.klw przemyałowcom I tew••· 
łtw'„ polecam w11eHde kiłąłlcł. iake tv: h· 
plliły, itr.wue ksłlltkl. ka.ewę, kmtewe, 4• •· 
"~wan la cdooków, do protekółu ltd. iłll 

gtaramena mojem będzie, aby wHrttłdcłl 
•biłttłvć tak, aby się Ble młet llikt tatle. 

Z pewałnleał ( 1 • 
l(!l"eraid pel1ka 

Mare Jarczyński~ Habin&hsr.st 
ulłca Blłewstr. 7. 

Baczareg~ ! Nowe otwarw 

specyatny skład 
zabawek dla dzieci 

wszelkiep rod~aiu. Wybór mbr~ymi. Kar 
ł~ które są tzielem rąk polskłdłt •ra-ci 
~epkiewiczów z Wairszawy, z. 11itk•edlt 
wierszami pisarz.a naszego H. Stellti•wi· 
ćQ iti. Panicw~ tu•ie się skaW;\ na fi„ 
ćb'a czasy, przeto ceny są bardzo tanie, W• 
• 3Yz ,rooeat znitonc. Rodacy, proszę sre 
pU'ekonać! 

Z praw\ł~iwym szacunkiem 

J. Gajewski w 11erne 
9alwierz, 

ul. Bab!nhestr. nr. 99, Jrzy ~ei eloktry
czinei, 11r•wa&Ącej z Herne i• •rueku. 

„ ...... „ ..•• ~-.~a„1a 
Palska restaaracya 

w isterf eldzie 
przy ul. Oberhause•erstr 31, 

Szu• wr•y• Rr iakom }' eru11 
m81f\ jeł.1nt\ 

polską restauracrę 
jaki\ w Oaterfold~ie otw1rzybm. 

Sktn. i r~ete1ni& iułu,a. is11.n~ -
wnych ltGc1ak6w p rn jz~ G p( par~e 
IU'° przei•ii~itritwa. 

W rRłHr•~yi Jllej jelt „Wianu 
:r'oleki" l!!)'hŻtn.}' . 

Brunon Pludrzyóski. 

.s+u1'sats t $ Aułasladba9'adł\adl ł •• 

j Na ~azdk~1 Darmo Na gwtazdk~I 
] nie, ale po cena.eh znitoaych mo*na zakupić na nadełlodzllce 
"'I święta Bożec• Nartdzenia. wsrelkie · 

4 materye na suknie ł 1 ! fartuchy, pościele chustki na głowę, szale ł 

t i wiele innyUC r~e~z:.f e;~~~~;. ~::a :~:e.:~~~ ;:leLy, ~·- ł 
Jl 1mcze, •podaie podług miary wykonane we własnej pracowni, k.oł- l. 
"'I nierzyki, przodki, krawatki, szelki, maciejówki, kapelusze i t. d. tt. ff 

tIA.RTEN,W .· F k' aoehum" 
ul. Bismarckstr. awrzyna ran I ul. B!~~hersfr. 

da1•ek. 'vai-tośei a 1ua1·ek. (&51) 

··19i······„···~:ł 

Tł•••••• 
ma.szyny 

do szycia 
11~ najlep:ze do IZJ· · 

cia. Jratde,;• rode;aju, 
takile modnego a.rt;r- , 
1tycznPco wy11zywa
aia. Tanie ceny. 

Nauka bezpłat.a. 

H. Timmann, 
•oelaa•, 

przy placu Wilh-1-
mewekim 19. (132) 

Zalożony 1142. 

Maszyny do szycia 
dywaae aa 25 m. pec.a 
Ntvre oi 41 mr. pocz• 
Najleps'e faltrykat:r p•p 
gwaran•:r\, 

:Dtrta11uier 
Nłl••••cllłaealt. 

vl. Weinenaur~erstr lł 
w poallh n'. Kalle-mu 
IH. (ill) 

Ustawy 
dla towarz71tw 

1"JkH;rwa 

prędke i ta:1.ie 

•rakarala 

„ Wiarusa Pel· 
ski6'e" 

111111111•11111111111 t4 Który z krawców robi · • 

li najlepiej .obrania, palWty i li = spodnie podlug miary ? ? ? li 
- -11 - Znany powszechnie z tego (172) ·· 

li który mie!fa•!i:~S:f l.P~~~cy Frłe- li 
- seastr. Jar. 15. -
- Kte potrHUUJe ubranie lub pa.litot, •i~ca aa- -
- pisze kartę a natychmiast się stawię. I 
- .. Najlepszy krój. Skora i rzetelaa usłn:a. ! · 

• 

Ceny bardzo umiarkowane! Uniżony 

Fr. Dukat,, krawiec polski \l\' HUELLBN. I 
llllllRDR••ll~ 

Polecam szan. Rodakom i towarzy
stwom obrazy religijne, oraz narodowe we 
wielkim wyborze. Piec~tkł ('Stemple) tu 
dla towarzystw iako prywatnych osób po
dlug za'mówienia. Wykonuj~ wszelkie 4r•
ki jako uro1ramy' afisze, tarty wizytowe i 
inne rzeczy 1ustowne &zybko I tanio. 

Oprawiam oa}tanłeł korony ślubne 
(wieńce) i wiązarki. Mam wielki wybór 
obraz~ z muzyką. 

fabryka ram ł zwierciadeł. Hurto-
wna i detaliczna sprzedaż. Polecam siQ 
sziczegółaie towarzyswom polskiem w ra
r.ia pofrz.eby pamiątek., dyplomów ek„ 

Adam lllobczyńskl 
Oelienkircllen, ul. Hofstr. nr. 3. 

....... „„~ 
~ U11ad1omienie ! · t 
1~ OJ. teaz at do gwio zdk~ tdbierze każ<ły tibi8rca ł. 

;ł&~*~~~~1~~~~~~~ttt p· o D A ~ E- ~ -~ ~.. ..ra. .liil. .Dim I Zakład !~!!~raflCZRJ I ł (G mttrów m..teryi na suhię domow~) przy za~•p•ie oi 28 mr. J 
! H. Ange:a.e.uc:lt ~ f , p•c~wszy. ł 
~ wCastrop. ~ łS U h t i ł. m ul. Bahnhofitrasse nr. 4b. fi ~ o an~ A n 
~ poleca sią do wykonywania foto- it( "1:} ~ '-.) ł 
~ grafij podług nowoczesnych wy- ~ ·ł . · -_ 
l
tli :~a~~~st~:~bli~v~e !~~~:~va:I~ ! l- tylko W Dernee ł·~ 

zbiorowych zdjęć dalej, obrazków ~ ~ 
ślubnych, familijnych i t. d. pod ~ llahnhofstr. nr. 50, ••przeciw ulicy Newej. l 

~ gwara,ncyą ju?i .znanego dobrego il - r 
Zi wykonania, rrny cenach umiarko ~ ;; Wielki skład materyj na suknie i ttwarów baweła. ł 
~ wanych. -- Interes także w nie- !it J!ł. . 
ii dziel~ otwarty. Usługa polska. tl , Konfekc ya umska i męska. Wszystkie rnelłle, łoża itd. 

~IHt~~lllff'~lltK!łHU•~ li; ""1'11•••'!\'f'""l•· ... ~j 



I 
Specyalny skład konf ekcyi, dla pan O w, ~błopców i do roboty 

".l"I, ..... 
Igor 

Kai ,'9 J atr. 68. 
Seligmann 

'W Brukl:lauae:a.. ul Kai„ratr. 58. 
Prac 1!:.._~~ubrali podłu~ miaryJpod kierownictwem pierwszorzędnego przykrawacza, pod gwaran.cyą za. ••~re leżenie. G•t•w& 
~ l garderobttBdla m~żczyzn w najwiębzym wyborze, czQściowo z '"ła~mych materyj dobry ._,krój i n•jlepsza r~hota. 
~~~Mo 

W ielki~··"ybórfpojedyńczych spodni, żakietów. Ubrania i palet•t1 dla chłopców od najlep. do najt 
„ -www>;::w ~·~ -.::!2~-e. •· f • .._.. ... 

K<trzystn.e. źródło zakupna wuelk.iej i:artłeroby d() reboty, któr~ sinzedaję z bardzo m.ałyin 1yskiem. Kapt.fo~ze, bielizn, czaJ_>k.i, 
parasole k:oizule, pończochy, sp<>dnie, przyodziewek bardz() ta•i•. 

Ci11gle nadchodz~ nowości. R~etelna usługa. Najtańsze ceny. 
Przy zakupnie za prze!-zło 1(} naarek, zwraca się za.•iejscowy111. koszta podrósi:y. - Na życzenie prnybywa111 ch~taie z w?.•ra.mi 

• do demu. 

·Igor Seligmann, Brnckhausen Kaiserstr. 58. 

DOM! ~~~~~re~~~~~~~~~~~~re~~~~~~~~~~~~ 
Ma,m_ zamiar s.przooać rrnói d·'O!m, w. któ- Il 1ł 

rwm si~ ~rrn;tduje k1·Q.\m .kloromatny. i mre~.:.. . ~ Bae,zno8e Podaey w 'Wanne. ~ 
,kai1ia. 4lla trz:eclt: lokatorów. ~j 

Mam na sprzedaż 2 domy w Poniecu 
1na:przeciw1 idwe1rca kolei. Jeden 1ctom z 4 
iz!bami, sklepem i p-i~kn,.'Y'tll ogrodem, ogro
dzonym w okofo; za. .cenę 4200 marek. -
Druigi d<Om ta:kże nowy masyw ·bU'd.>Qwain:Y. 
4 izby i Slklep, stodoiłaz: chlewem murowa.
na z o'gro<lem; za cenę 5,200 marale N~ 
każdym domu może zostać pdtowa płeniQ
dz.y na I hipotece, a resZltę trzeba Wltpacić. 

Dom jest .maisym i może być sp·rUJd:a·- · ft. Dttao~.zę szanownym Rodakom, iż otw6l'zyłem "'"~ 

IY dlat dwóch familij', lY0111ieważ są dwa W~~ . ~, skład ! ygar, tabaki' '1 pap'1&roso' t..&1 -,, z.dy n:a poowórze i każd:'Y mai wfasno 'W\Yf· ..,r~ " ~ w w' 
icie~ D'O' tego .ffio~lf'.31 dostać 5, 1 O lub 2-0 łt ~ 
mórg .zjemi na odpłatę. (3'44) Il i towarów krótkich. Cygary W.1 borne, także cyguy gwiazdkowe. tł 

1, „ • Walełlty Gryczy.ński, . : 9' Skład mój .zntjduje się tj 
;; 1" • (l(uniOwo) Kuntllał.. ~ w WA•llE, Diforeowa ulica nr. 102 pod tlrmą: (327) ~ 

u ; ~ Stanisław „Berlik. ;: 
M. HART O G , t~~~~~~~~~~~~~~~-».t:-»~~~~.tl.tl~~~~;i;~ 
Wł.: NI. llłwckkewski 

Boel1u1u, 
Nr. ~li~b~remar~t-~tr. Nr. t5. 

na.roż•ik ul. Rosenstr. (4 55) 

s1rv.edają 

w sobotę i niedzielą 
około 

800. paleto to w 
dla panów i ubrań~dla ;panów 
Tylko estatnie nowo· 1 a 
ści :z ,vłasnyeh ma. tl ~ 
ryj wybuny krój bez 
w~ględ11 na zwykł'\ 

· · t lk m. wartosc 1 <ł 

\l\1ielka. partya. 

Paletotów dlapanów 
które w oknie tne~ 12 

ucierł'iały, 
lecz ?.resztę wszystko 

wyherowy tawa.r 
tylko m. 

Adam Słoma 
~ krawiec polaki ~ 

Albrecntsłr. 27 w Btuckhauscn ul. Albrechta 27, 

Szai. 11,c11 i Przemysł11c1m 11 1bczyź1l1 
polecam najlepsze odlńale • * * e1;:ara polskie: * • • 

KoŚciuezko, Ponia.tow.ski, Korfanty, Maryśka, Sokoły, Pflancery, Mexico, 

. :rów·•f.eż paple1•osy Nat•odo!fe• 
' Nobleey, Sokoły, Trójki i Turcfory, oraz. tabak4' de zazywa•łą 
.· wielkim wyborze. - Przesyłk1 od 20 mr. - franko. 

rranoiszełl Krajewski " tf atteasobeld, 

(331) Józef Charaszkiewłcz. 
Poniec - Punitz. 

··-···-··-··· Zupełna WJ'lłrzedaż 
z powodt:. 

11 zwinięcia interesu • 
Na zblil!lające sią 8wi~ta Bożego nnrodz 

nia polecam mój skład 

złotych \ sre~rnych zetarków 
========dla pań i panów, 

towarów złotych i srebrnych, jako to: 
broszek, pierśoienk6w. łańc•Hków. 

kele~ykówr, bransolete-k. łtd. 

Zaznaczam jeszcze, 7.o w celu oprzątnię-

1 

cia aprzedaję wszelkio artykuły po nad-
zwyczaj tanich cenach. (322) 

Wilhelm li.cibuano 
UL Cesa.'8ka j2 EICKEL, Kaiserst1·. 22„ 

--·---·-· ·Hacz o ość S uderwicb. 
S.aano~nej Publi~ncaci w 8uderwid1 

okelił'l7 polecam mój bogato 1&1Jpatrxony 

skład 1nebli i 
trnDtien. 

Sprz,ty te wykonuje wę własnym waraztacie. 
Prane &aano"nłl; Publicimoić o doparcie mega. 

int!rcn. 7, Ulliieniem 

hurtowny interei i generalny zastępca firm. polskich. Wilhelm Hennigfeld, Skład . 111ój .jest dziś · . · 
ealy dzień otwa1·~y. . (163) •••ftrwieh, Scblat.r . 

.JJ (Jzela•eik Polak znajdzie u muh, :miajtoo 

~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~~~~~-:--:.i----------~.~~~ '. 

Firma 

ufhaus ·-
Znaną jest, Jako aajt.ńsze żr~b~ań i paletotów dla panów, 

śipodni do roboty, iakietów, obr .ń •ł · dzieci, · 
materyj na sakllie, materyj na. fartuchy, perkalów do pośoleli. 

e 

ca•~) 



Bae.zność ! ''' „-l.S1"'E Bae.zność ? 1ntert1~ Złłłozony w ro.ku l:S7 l. I 
Największy polski skład . kolonial~y, warzywa (GemUse) i kartofli 

w Wanne, ul. Kar·ila nr. 9r, przy kościele 'icatolickim. 
Don1>szę H •nowo.ej pub1ic1.ności, iż eprz• clajo wszystko po n1j t1ńezy.lh cenach i tovr ar 

bardz >-d1 bry. Polecam 1ię takie do 2~oien1a •\'•li z kop~i i ałuil} ehetnie przy prze
prowadzkach po bandta umiarkowanych cenaeb. Donosze szanownym Rodakom z Wannfl I 
okoliey, ii mam także 

u 
N 
~ 
l'd ... Ogłoszenie! .· - . •· ~ 

.z powodu, ż~ cod~ie~nie nadchodzą nowe przesyłki ró.inego ' I = 
olej siemienny, powidła, mak na gwiazdkę i donice 

= CU - ?buwia, musz.ę . .znow sktady moje powiększyć i .zmi@nie, sprzeda~ cA> 
Ję dla togo mOJ• olbrzymie •kłady zawierające ~I .-do 111 f' I eaia naak u. Presae o łaskawe poparcie. Kwitki na wogle przyjm11jo bkże na 

er · dze prz) rOBWrienh1 •łosmczyzny (Gemilae). Proaze aza11own„ i mi iyczliw„ publiczność 
i nadal o poparcie i kreslę z uniieniea (360 

Walenty Banacl1, Wanne ul. Karola nr. 7c. 

CU -= .Ili: 
Kilka wa;;onów m-

i: CUił ·-1:1. 

obuw.ia Szanownym niewiastom z Rohlinghausen 
i okolicy uprzejmie donosze, iŻ si-ę przeini0-
slam z mieszkania nr. 18 a do domu pod nr. 
-16 ul. Moltkestr. naprzeciw kościelnego p. 
Horna. Polecam się i 1I1adal pamióc;i Sza-
aO'W'nych Polek. Zuszainowaniem 

ELŻBIET A SEGEWISS, akuszerka. 

Polecam barzo tanio; 
N aj1epszy i prawdzi"·y polski olej sie-

mienny. 
Najlepsze i prawdziwe polskie powidła. 
Najlepsze polskie wino. 
Najlepszy polski mak. 
Najlt>pszc polskie cygar• i papierosy i 
wszystkie inne artylrnły kolonialne po . 
najtańszych cenach. 

Opłatki na Gwiazdkę! 
tylka 2 mr. za 100 sztuk, 

polec.am S.zanowinym ROO.akom i Towa
rzystwom, za.ra2em~ upraszam o jak naj
rychlejsze zamówienia, aby módz każde
mu na czas dostawić. 

Ksl~ga1•nla Polska 
J ó z e f D a n i e l a k, W a n n e, 

ul. Bahnhofstr. 80a. 

BACZNOśC RODACY! 

-N ... 
&.. -..c:a 
CU „ -"'1:1 
N 
c:::t 
~ „ 
= -.... en 
Cl ........, 

~·srelkiego rodzaju o,1 najr.wyklcjszego do najwięcej eleg. 

rzeczywiście zadziwiająco łanio f (283) 

Heinrich Pottbrock 
Ul. Dworcowa 7 4 Herne, Bahnhofstr. 74. 

Telefonu nr. 497, 
Rzepki Dom towarowy 

w He1•ne, ulica Nowa (Ncuestr.)nr. 49. 
Towar debr-,! 1J!!iłuca poł9ka t 

Jest zaraz do nabycia UOW(l wyibudo
wany d o m dwa i pól piętrowy, ()'faZ kil
ku miejsc do bu<l01wy w 1 Rheinhausen f'ri
mersheim, przy oowej hucie I(ruppa, w 
hardz.0 dobrem położeniu, z powodu wy„ 
jaz.du w strooy rodzinne tanio do nabycia. 
WI}laty 5000 mr., reszta ·na hipotekę. Zglo
sczenia przyjmuje H. JaniszewskJ, Marx. 
lob p. Ruhrort, ttagedlornstr. '57. I. pietro. 
(123) 

Interes golarslli 
-~ Książki do nahóżeństwa 1(1 
można nabywać w Ksictgami ,,\Viaru"a P1>ł:s~ie~o·~ w Bochum, Malthc~erstr. 17. 

Miód pod gwar. czysto kwiatowy 
machiną odciągany 

9 funtów 8.liO mr franko ~a pobran. 
poc~tą wysełam 

Fr. :Mosiński, 
pszczelarz 

Mrotschen (Posen.) 

SzanownPj Publiczności z Marxloh i okolicy 
uprzejmie dunoazę, ż przeniosłem mój 

zaklatl krawiecki 
z domu przy u~icy Mittelt1tr. do domu przy 

ul. Har,ańwkłe nr. 14. 

prz.y iglównej ulicy przy oberży w dobrym 
biegu -ziaraz do sprzedania z powodu wyja
rou W1 rodzinne strony. Zgłoszenia UO 
ekspedycyi ,,Wiarusa Polskiego" pod lite
rą 353. · (353) 

OBER ZA 
jest·przy wpłacie już 3000 mr. na sprzedbi. 
Do tego należy ogród dla cości i 2 morii 
roa ~ 

PIETRZYŃSKI, Gnesen, Pfarrstr. 3. 

GOSPODARSTWO 
w pow. Witkowskim obejmujące 18 mólS 
pszennej ziemi sprzedam przy wpłacie 300D 
mr. (SS) 

PIETRZYŃSl(I, Gnesen, Pfarrstr. 3. 

it;t~~;t~~~~"~;t~~~ 

-Służąca 
p trzeltoa zaraz lub od 
lg" ftyczn'a. Poczcl"'e 
dziewczeta mogą Ilię 
zcłos ć. (381) 

Firlej, 
I.angendreer-i>nd 

Po112rukuJę 

uczciwej 
służącej 

od zaraz. (307) 

Jan Demel, 
w Bottw-epie, , . 

ulica Dworeowa nr. 2/ l. 

Pot.rzebujo od zar11z 

. SKlAD KAPELUSZY 
pod fir~4: 

Bruckhansenet 
Huthaus 

zwany Hutnalls poleca: 

kąpe\usze, czapki, parasole, laski, 
bieliznę mezką -• 1 

c· ągle we wicłkim \"t"yborze po eonach najtańs?.ych. 

Proszę uważać na f.rmę. 

Mbj I rój nwom dny r.ad0woli za pewnie 
"Wl'IZJY&tkich Szanov..11ych Rodaków, 'kt-Orr.y mn~e 
swtm z'lui'aniem. obdarzyć raezą. Za.razem ozn&J
miam, ił iliczoe materye na u brania i paletoty na 
zim~ już Jl8ieazły i proszę Rodaków aby ! tego 
.kor~ · ta4 zechdelf. Z szacunkiem 

Ignaey Wieezorek, 
=: Polski olej = 
ft . . ft 

czeladnika 
szewski ef o. 

W. Wesołek, 
mietrJJ szewski, 
Bełtrop, (330) 

ul. Dworeowa nr. 15. 

Brnckbausen, DL B.aiserstr. 60. 
1 

mi<alrz krawfoc•~, 
f~ &1em1enny ~ •• w n a 1· X I o h, ul. Marienstr. H. 

Baczność Rodacy w Oberhausen! 
Donoszę Szan()'Wnym R_odak-Otm w O

berhausen i okolicy, że mam na składzie 
KIEŁBASY I KISZKI POLSKIE 

Wina cygara i papierosy, we wielkim wy
borze. 

WIĄZARKI I POWINSZOWANIA. 

~ jui nadszed~ i jest do na.h,-cia. lh za ~ 
łe\ 1 mr. w Bkładzie kolonialnym u fł 

tt c2n) Piotra Kaika rt 
~ w Her~e, ~ 
ft. Nowa ulica nr. 83. 1ł 
ft tł 
łe\~~~~~~~~~~~~~fł 

--------m:J•*-M?W:CiW Wszystko z polskich fabryk sprowa- HAFTY oraz ręczne robótki wszelkiego ro-
<lzam i sprzedaję po cenach jak t11ajtań- dzaju czyści jak najstaranniej chemicznie 
szych. f ARBIERNIA GALLUSCHKE, PRALNIA W 

BOCHUM. Tel. nr. 911. 
Prosz~ Szan. Rodaków o poparcie p;ue: Hoistede, Hernerstr. 259; Herne, 

kreślę się z poważaniem. Bahnhofstr nr. 32, 73, 134; Eickel, Rolinghau-

l
•(ieezyslaw (.ti•at~zyk, sen, Linden, łlattmgen, Langendreer, Witten, 
[T • An~n. Werne, Liltg;endortmund, Marten, Ka-

0 ber ha us en, ul. Karlstr. nr. 7. strop, Wattenschełd, Kamen, Dortmund. 
~--..::......::_:_-=-------:__----------:::-:::::::::::-=======:=;;;; 

I 

Jlaszynewy vanztat do pospiesznego podbijania podeszew. 

Antoniego Michalaka 
w Neu1niihl, ut. Leherstr. 125. 

ptileca. sit; ezan. publicz9fŚci w lWeumiibl i ekoliey. 
Pttniewaź mam najnowsze maszyny 1 zewakif\ pl'Zeto mogę 

taaieJ obełuiyć kazd~&o, niż dawnhtj. Mogę każdemu w pół 
godziny dostarczyć 11owe poda:zwy. 

PoclrJjam pod?azwy r~cznie, gdyż ma~zynowe spilkowanie pa.uje c,buwie. Mam tei: ma
ezynę do wyłoflczerua obuw1a,_ula tego pracvj~ 1anio, a j ednak. dobrze i tanio. 
. Obawi_, pedłuc miary dla pań panów, dzieci, pod gwaro.ncyą za dobr_y materyał 
i robotę. Beparaey~ prędko, dobrze i t111.io, (SM) 

ANTONI · .Jłll(.;llAJ~Ali, w Neuiniiltł, 
szewc J)Olski, Leherstr. 125. 

Dom;-towarowy S. Hohenstein, Recklingbausen-Siid (Broch). . . 
Największy i najt~ńszy interes w miejscu, Największy wybór we wszystkich oddziałach. 

Codzienny •apłyt:1 nowości. 
Plusz i atła8 na fartuchy. Polskie chusty w każderu wykonaniu. - Ma- \Y8zclli ą mę~ką garderobę podług. miary. 
terye na suknie we wielki~ wyborz~.. Flanelle w_ każdem ko~orze. - Ma- . Z~ DOBRE LEZENrn. n W„~RANT~J~Ę. 
terye na fart.uchy w k~żde,1 s1te~ok~sc1. - Adamszk1 n~ powłoki. :·- fnlety D~m,sklil ~arder~bę .Jak_ płasz~ze, Y.arzutk~ sukme bluski itd. Gar<!ero.'ti q d~~ 
chustki i powłoki na[łożka o wielkim wyborze. - - Pierzę darte .i. n1edarte. dziewcząt w kazcl t>J ·,\ ie1koe01. - Czapki kapelusze <lla. chło ;· ców 1 wielkosc 
Specyalność pierze gęsie. Ubrania męy;kie dobrze ltż:iire. - . Ubr~n~a dla Kapoty dla dziewcząt bard.210 tanio. - Meble zwforeiadła, futra w wielkim wy
chłopaków '1\' każdej wielkości. - Ubrania <Jla chłopców w naJpiękme.Jszych borze. - Szafy już od 25 ur. szafy ze szkłem 25 mr. S' oły już od 2,25 

wykona11iach. IDl'. .t.Uesła już Qd l,6:1 rnr. - Lampy w ka~d:ym rouzaj u. 
W moim intereiie głównie po p&lsku $i~ mówi. Po polsku mą\\iący kupujący specyalnie rzetelRie w moim interesi e obsłużeni zostan~ . 

Przea każde zakupno oszc:tęcl.ll!acie pieniądze. 

Dom. ~o4Warow-y 
S. Rohenstein~ Reeklin;;ha usen·Siid (B1·oeh ). <257

) 

I 



li. 

I 

ii fodzienne pismo ludowe dla Polaków oa obczyfole, poświęcone ośw!Mie oraz spra om nar dowym, politycznym i zarobkowyar 

W'J~iodrl codxlearde i: WY"i1&~kłcm t•i pohliałttZIIYcll 
i[!&~D1ata kwartału aa poczci• l 1 liatoWYch wYnosl 
ł ia, ~ fen .• • z odnoszenłem do •om• 1 mr. 92 fen. 
Wl'!'rU Polsloi" zapisany J~st w cenniku pocztowym 

„ oo~ znakiem „t. polnisch11 nr. 128. 

lar i 
li Za łn.ser ty plac! ie n miejsce n•dlca drobnego nit• 

odoszenia zamieszczone "Crzed łnseratam! 4l fen. Kttt 
ezesto o~lasza. otrzyma rabat. - Listy do „ \lłlar11• 
Polskiego" nalety frankować i ooóać w nich cllł • 

ny adrea pis~oego. ~kot>V.6w l'iO nie awracs. 

Reda.keya, Drukarnia i Księgarnia. znajduje si~ w Bochum, pr.zy u1icy .M:altheserstrase~l7. - Adres: „ Win.rus Polski", Bochum. - Te le fon u nr. a.14 

~-· 

"'otlzłce polscy! Uczcie dzieci swe 
gyJwić, czytać i pisać po polsku! Nie J.est 
fttf;tlt.m, kto potomstwu swemu zniem

GP": 1h1 pozwoli. 

Prezydent ministrów francyi złożył w 
parlamencie oświadczenie w sprawie ma

rokańskiej. 

x1inistcr spraw zagraniczonych Rou
r ier zaznaczył w sobotę w parlamencie 
powołując się na mzdlany posłom zbiór do
·kumentów. że Francy a w sprawie Mairoka 
·postępo\vałai praw111ie i z umiarkowaniem. 
Mo-carstwa g•odzily się na stanowisko 
frar •,r.:yi, tylko Niemcy wystąpiły z •Osoh

nemi' urosz1.:zeniami. 
· Rouvier zaprzeczył slow·'.)rn kanclerza 

r~rcszy niemieckiej księcia Duclowa, jakn
by Francya występ-0wala kiedyko'lwiek 

-,rnbcc Maroka w imieniu Europy. Fran
cra ma {)sobnc prawa \V Maro'ku, a jej inte 

r:sr handlowe i finan.s-0we, których bronić 
bę<lzic na kc!l1ferencyi i w Algeciras, zaj
mują 'Pierwsze miejsce \\' rzędzie interc
SÓ\\- Europy. 

Gcdząc się na pDlitykę rz4du pairl;1-
mcnt francuzki 501 glosami przeciw 50 u
chwaltl odmczyć dys'kusyę. 

Witte przesłał przedstawicielom ziemstw 
· ,odmowną odpowiedź na ich uchwały. 

W odpo\vic<lzi n'J przcs?ane mu rezo
lu-eye lrnngresu ziemst i miast odbytego· \V 

Moskwie cd 6-cgo do 12-ego listopada na
desła ł prezes ministrów r·osyjskich hr. Wit
te odpmv icdź, w której .oświadcza, że pro
gramem rz~du jest manifest cara z 3{)-ego 

paź.d7iern ika· i zasłania się Dumą paflstw-o
'\'1 , przed Z\.\ Gfanicm której nie może rz;.i,d 
P<Jczy;nić krokó\\' tak ważnych db przy-

zkJśc i Rosyi. -
Odpowi edź Witt~go zostanie -0dczyt~

ną na posiedzeniu biura organizacyjnego, 
które odbędzie się 21 b. m., przy czem za
padnie uchwala w sprawie urządzenia no
wego kon1g resu miast i i.iemstw. 

Niemcy obawiają się o swych ziomków w 

Rosyi. 
Gazety niemieckie zanli'~szczają alar

mują ce wiadmności z prnwincyj nadbaltY
.-ckkh , w których Niemcy .stanowią znacz
ny procent ludności. Rew·olucyoniści są 
rxmo pan.ami pol·ożcmia . 

I\anc1erz Rzeszy zwrócił się do naczei
ncgo prezes'l Prus Wschodnich, by po'sta
rcil SiG 0 trzy par.owce do Ryg~, Liba-wy i 
'Rewlu które w chwili •krytycznej stałyby 

' ' 

4 i. dyspczycyi obywatel8m Rzeszy. 
~z::==-:_mm -~-----~ -- --

Wnioski Koła polskiego 
w parlamencie niemieckim. 

I. 
Wniosek dotyczący języka wykłado-

'Vego nauki religii. 
Parlament zechce uchwalić itd1

.: 

Nauka religii ma być udzielarui dzie~ 
cie~ " " '""''T"ku ""J'czTrstv.m '""h!·ew wolt I ' ,, '"""'-"' '-..,.; .J _, ___ , • 

~voho·wawc6w żadnego dziecka me m~
z~.a zmusić do brania udziału w n.auce rell
gll , wykładanej nie w języku 01czystym. 

WychO\\alicorn tylko' przystuguje prawo 
rnzstrzygania, jaki ję1,yk .icst ojczystym lG 
zykiem dziecka. 

II. 
Wniosek dotyczący zapisywania w re 

jestra stanu cywilnego imion i nazwisk nie 
niemieckich. 

Parlament zechce uchwalić itd.: 
Na żądanie urzędnicy sta111u cy\v ilu cgo 

są obowiązani : 
a) imię w każdym języku, 
b) słowiańskie nazwiska żef1skic 11-
\\ zględnieiniem wlaściwQści języka 
zapisywać. 

Ili. 
Wniosek dotyczący używania ojczyste 

go języka wobec sądów. 
Parlament zechce uchwalić: 

aby wezwać zjcdrno•cz-c111c rządy, by przed
lo:żyly IT11ll projekt do pra\\'a, -dotyiczący. 
. zmiany ustawodawstwa sQdowego tej tre
ści: 

a) w dzielnicach z ludnością niemiemie
cką sędzi-owie, a w szczególności człon
kowie sądów karnych powinini posiadać 
ojczysty język ludn1ości„ 

b) ludZi(}m nie posiadającym, z.daniem 
ich dloistatecz!nie języka .niemieckiego, 
wolino zeznawa..; przed sądern w jęz>yku 
ojczystym. 

IV. 
W niosek dotyczący prawa o zebra

niach i stowarzyszeniach. 
Parlament zechce. uch\valić: 

aby wez'' 'ać rządy: związ:kowe, by przed
lOiżyly jak 1nafopieszniej projekt do prawa, 
mocą którego ·wszystkim poddanym rzeszy 
bez wyjątku plci, przyslugiwaloby prawo 
zwoływania zebral1 i tworzenia stowarzy
szefi i to bez żadnych ograniczs(J tego p1.a 
wa, ~ mia1nmvicie, aby wyk{)nanie 'nie b~ło 
zależnem od zameldowa1nia jakiemukolwiek 
urzędo.\>. i, ani też zależncm od pozwolenia 
Jakiegokolwiek urzędu. 

V. 
Wniosek dotyczący obostrzenia posta

nowień § 107 kodeksu karnego. 
Parlament zechce uchwalić: 

aby wezwać kanclerza Rv~·SZY\. by z J>O\V~O 
du 1nadużyć stanowiska i władzy, szcze~ol 
nie pruskich urzędników, przy . osta_tmch 
wybornch do parlamentn, przepisy § 107 
kodeksu karnego1 z1ostały rozprzestrzenio
ne i ubostrzone w drodze prawodawstw'1. 
·w celu 0>brony wotności wyborów. 

VI. 
W nk•sek dotyczący fałszywej interpre 

tacyi pojęć: „Zagrożenie spokoju}ubłicz
nego" i „Podburzanie do gwał~~w . 

Parlament zechce uchwallc: 
by wc'Zwać rz,ądy związkowe, aby przed
l'°żyly parlamentowi projekt do prawa, 
zmieniającego-§ 130 kodeksu karnego, a to 
w celu zapobieżenia fałszywej i·nterpreta
cyi pojęć .„Zegrożenie spokoju pubhc~ne
go" i ,,p-0dburz"1nie do g"· altćnv pubłlcz
nych" przez sąd rzeszy. 

VII. 
Wniosek dotyczący odpuwiedzialności 

redaktorów itd. 
Proiekt d-0 prawa: . 
§' 1.. Zai ustępem ~ § 52 or~yna.cy.1 ~ar

nej państwa niemieckiego za~11~śc1 się._ 
4. Nakładcy. rcdaktorow1c i drukarze, 

również i cały personal potrzebny ?o 
wyd:awania pisma perycdycznego, o' '.le 
czyin karygodny spowodowanym został 
przez treść pis~a, Z\1 -~o wedl~ § 2D ustęp 
2 prawa o prasie z dma 7 mai~ 1874, re
daktor odpowiedzialny ?dpow1ada. 

~ 2 w ostatnim ustępie § 52 za nume-
;:, . , 4" i ? 3" do'łączyic numer •. . ram ,, ... , VIII. 

Wniosek dotyczący utw-0rzenia urzę

du pracy. 
Parlament zechce uch\valić: 

aby wezwać rządy związkowe, by przcd
fożyly projekt do prawa, moq którego u
tworzonym by z.ostał pailshvowy urz<id 
pracy, ł'J\vnicż izby pracy, którcby zała
t\\ iały godnie spory wynikające z zatar
gÓ\\ o· acQ, pracQ itd. p omiędzy pracoda-
wcami robotnikami, również kontrolo-
w1.ały ykonywan~c przepisów dotyczą-

cych ch rony robotn ików. 
IX. 

Wniosek dotyczący maksymalnego 
czasu pracy kobiet w fabrykach itd. 

Parlament zechce. uchwalić: 
by rządy z:wiązko'wc jaknajprędzei przed
ł ożyły 'parlarncnto\vi projekt do prawa, 
mocą którego maksymal11y czas pracy ko
biet zai~tych, w hutach żelaznych i szkla
nych i \V k·opal11iach po nad ziemią ~1ic 
mógł przechodzić dziennic godiziin1 8 i by 
w przededniach świ'lt i niodziel nie wolno 
byl:J. i cli ;;;ajmc „, ać dlużcj, j::tk do 12 w po'
ludnic. 

X. 
Wniosek dotyczący stowarzyszeń za. 

zabezpieczenia robotników fabrycznych. 
Parlament zechce uchwalić: 

ażeby wezwać rządly związkowe, aby 
przcdl-ożyly parlamentowi projekt do 
prawa, llllOcą którcg{) zostałyby z:alożonc 
Towarzystwa zab~zpicczcnia dla robotni
ków hut żelaz:nych, cynkowych, fabryk ko-
1łów i walcQwni żelaza, na wzór pa.dQb
nych Towarzyshv z.abezpiecze(1 w kopal
niach, w których robotnicy ci zabezpieczać 
by się mogli od przypadków choroby, 11ic
zdol111ości do prncy, staroSci i śmierci. 

XI. 
W niosek dotyczący uregulowania pra

wa pobytu cudzoziemców w granicach 
państwa niemieckiego. 

Parlament ·zechce uchwalić: 
by \\.Tzw.ać rządy związko·we, aby przeJ.
lożyly jak najprędzej projekt do prawa, 
reguJująo(;go' upraw1nienie cudzoziemców 
dio przebywania w granicach paflstwa nie
mieckiego, a to mianowicie z tego względu, 
że cud21ozierncy, przebywający v. pań
stwach związkowych zdani są obecnie zu
pelnie na laskę władz policyjnych, które 
szczególniej w Prns.a•ch wydalają rosyj
skich i austryackich poddanych jedyinie z 
tego powodu , że należ4 do j:Jkiejbądź stc
wiar1skiej narodo-wości. 

Xll. 
Wniosek dotyczący maksymalnego 

czasu pracy w kopalniach. 
Parlament zechce uchwalić: 

by wezwać rząd1y Z\.viązkowe, aby przed
fo.żyly parlam entowi aż do przyszłej ka
<lencyi projekt do prawa dotyczącego mak~ 
sym1-l•neg-0. czasu pracy g<J<lzin 8 dla robo'
tni1kow zatrudini-011ych pcd 7iemią w kopal
niach, również dla robotników zatrudnio
nych przy -c·gniu i wśród trujących ga
zów \.\ hutach żelaza i cynku·. w walco
\\ niach żelaza i !}Odobnych zakladach. 

XIII. _ 
Wniosek do' yczący różnych spraw 

górniczych. 
Parlament zechce uchwalić: 

by wezwać: rządy zwi'lzkowc, aby ile mo·
żności najpn~dzcj przedfożyly parlamento
wi prokk t do prawa. mocą którego 

I) prawo górnicze zostaloby uregulo
wane jednolicie dla całego- niemieckiego 
pa(1stwa, 

2) zalożo'nym został dla pal1stwa nie
mieckiego ogólny związ~k kas knapszaf
tff\Vych, 

3) aby starsi knapszaftowi wybierany
mi byli przez ogólne tajne wybory i 
prz~z tajne glosowanie, 

4) ahy maksymaln:r cz.as pracy dla 
górników pracujących pod ziemią unor-
mdwanym zostat na 8 g.odzin, , 

5) aby organom policyi górniczej pil„ l 

nującym przep1sow dotyczqcych ochra._ 
fiY górników, dodawanymi byli jako po
mo-cnicy doświadczeni górnicy, wybiera
ni prze'Z tajne glosowanie z pośr(id pr~
cującyoh, 

ó) aby postarano' się o dostatccznq o-
chronę górników wobec nicbezpi~-
c1zeństw grożących im w kopalniach. 

Chrzanowski. Dr. Alfred Chlap-0wski. 
Or. Antoni Chtapv·wski. Czarlit1ski. Grab
ski. l(s. <lr. Jażdże,\i.• skl. l(ońanty. Dr. 
l(rzymif1ski. Kulcrski. tir. Mielży(Jski. 
Janta-Pokzy1iski. Książę Radziwiłł. l(s. 

Stychel. Wolszlegier. 

Polacy na obczyznie. 
,,Straż" a Westialia i Nadrenia . 

W Poznaniu o<lbyło się 14 b. m. posi.::
dzcnie starostów .,Straży" z J(sięstw:a Po
;rnaflskiego. 

Na posiedzeniu owcm wedlug rcferatćrn· 
gazet poznar1skich powiedzial członek z~
rz.ądu „Straży", że we. W cs1falii i Nadrenii 
pa11uj<1 prądy przeciw111c „Straży" oraz i.c 
,,Wiarus Polski" jest jej nieprzychyl1ny. 

Jest to nieprawdą, by nie J}Owiedzicć 
kłamstwem. 

,,Straż'' bowiem przez sposób, wi jaki 
zabrala się do Westfalii i Nadrenii popeł
niła błąd wielki. cD przyznają nawet naj
gorętsi jej zwo.Jennicy. Każdy Polak na 
obczyźnie wita/ też z ra-dDścią "Straż" jako
tak~t. ogól wystąpi/ tylko przeciw· lekcewn
żcniu rob{)foików polskich 111a obczyźnie i 
ich pracy publicznej. Pornzumiala siei 
,, Straż" nic z organizacyami, lecz. z jedno
stkami, i wystąpiła, jakoby ina obczyźnie 
\\.1ogóle organizacya nic istniała, chociaż 
, Z" iąz~1k Po'laków" jest o lat JO starszy 
od . , Straży" a ma prawic te same cele. 
Ogól Polaków na obczyźnie jest już zor-

'"'anizo.wany, a • Straż" tego uznać nie 
c11ciala, bo - tak o'dczut{l postępowanie 
„Straży" - organizacye na obczyźnie 
stwo-rzyli prz:e'cież ,,tylko" - prości robo
tnicy. „Straży" wskazywan~ <lro~ na któ
rą wstqpić powinna, nietylko ze strony tu
tejszych robotnikó\v polskich, lecz takie 
przez poznaf1skiego ,,Orędmvnika". 

„Straż" powinna si-ę byla prz-yznać do 
btędu który popełnila na obczyźni e fak, jak 
przyznano hhid, popel11io11y na wie :u \\' 
Klecku. 

Protestujemy zaś stanowcz.01 prze.ci\\ 
temu , by ludziom mydlono -0czy przez. tu. 
że .Straż" blędy przez nią popełnion e sta
ra siQ zakryć napaścją na rdbotników poT
skich i na „Wiarusa Polskir go". 

Jak nic można by!o błędu popclnion~io 
\\' Klecku zasłonić napaścią nai ,.Lecha". 
tak nJe możliwem będzi ~ l y ,,Straż" błąd 
papełniony we Westfalii i do 14d ni cnapra
\Viony zakryla napaściq m1 , \' iarusa Pol
skiego". 

Wiec połski w Zlolrnmorowic 
na· Dc!inych Łużycach c<lbyl SiG 10 b. 11 . 

P. Rurwwski wyglosil przeszło g<Jdzinn~ 
mowę palityczną a w k 'il1cu zachęcał do 
wstępowania do ,Straży" . P . R egulski mó
wił na temat ,,swój do swegQ"'. 

Derne. Sprawozdanie rnczne -: ~Z:VP 
ności Tow. Ś\V. Marcina. Wt·dluR sprawo
zdania, Qdczytanego na rocz iem zehramu 
10 grudnia 1905 r. To:war;:ystwo :ni2fo 
d co :1:: dn 545 marek 10 fon., rc zd1o<lu 224 
mr. 70 fen., '\VyplacikY w~ parcia 27 12;don
kom 236 mr. 2D frn ., f07. Ghń-<l ,vy:u •<;i ' •1 -

zem 46D mr. 90 fen., pozost:ije " 1 rnr. 20 
fen. Z roku 1904 p()Z-ostałe n ka ·y 1. ra 1~1 
mr. 40 fen. uczyni 265 rw. W fen. Z t> dt 



pieniędzy dało terwarzyst\\"'O do kasy ·,
sza~rt:-ści 160 marclc, pozdstaj~ wi.;c u 
kasyera na 1906 rok 105. mr. 60 fon. W k~
sie oszc21Qdności w Poznaniu p05iada to
warzystwo 500 marek, w kasie oszczędn0-
~ci w Kir-..:hderne 75 fen., w kasie <lla. c.za

:pek t~ ·,··1,rz.ystwa IO marek. Cały ma1ątek 
w~ : .. :i Gl6 marek 35 fen. To·;'rarzyst:vo 
odb)·io posiedzeń 20 i 4 walne ! urza,dz1to 
2 zaba\.VY: ~wiazdkę i święconkę. Na po
czątku roku liczyło towarzystw-O czlon
!<:ów 90. Dato się wpisać 39, wykryśl<0i
llł'Y.Ch zostalo 11 powodu zmiany pracy. 11, 
,...„ strony rodzill!I1e <)djechalo 4, der "~ls~a 
pa.szł<J 3, dla niepłacenia Składek m1es1ę
cznych skreślono 3, na roik 1906 poZlOstaje 
vypłatnych członków 108: Towarzystw~> 
i}{)Siada biblio1ekę 276 książek, kt 0>re są 
""1ł1:isn-0śdą Tcw. Czytehni Ludo\\'ych \•' 
Poznaniu. Wypo.życ:wnych ks1C{i,elc jest 

i
6

. Do Zarządu zostali obrani: J67.ef Ton
dei, przew.; zast.Józef Tesznt~r; ~:-krcta
rzem Antoni Kaczmarek; zast. J. Zancz.k8-
'vs.ki; skarbnikiem fan Misiak; ':ast.; M.. 
Pesczak; rewizorami h : sy M. M1lcza1:ek 
lgm. Dopiewski; chorąży u Józef I\ ęd.z1or.a 
i Jan Zyfer; zast. J.an Grzeg:<>r.:::zyK 1 Mi
chał Woźniak; bibliotekarzem Lud. Mar
...:inkowski; zast. Stefan Grzegorczyk.' r~
wiz.orami chorych: Marcin Milczarek 1 Jo
?:c.f Krawczyk. Szczęść Boż~ towarzyst
wu polskiemu! R;odarcy p.opie11ajmy towa-
rzystwo· polskie! 
j. Tonder, prezes. A. Kaczmarek, sekr 

•llrSi~ 

Za.pis11jeie 
Wiarusa Polskiego 

na płerwszy kwartał 1906 r. 
Kw:ty znajduh s : ę na pierwsz:ei 
atronie dodatku. 

~eq- ·--

Stronnictwo centrowe w Westfalii 
c-dbyto w ubiegłą niedzielę po raz: pier
wszv \\·alne zebranie prowli.m::yonalnt. w 
I>o rtmu:ndzie. Pierwszy referat wyqł ··sZO· 
rr!·o n roo·rga:nizacyi stmrunictwa, która· ma 
na celu postaran~e: się o środki finansowe 
.cc:lem urządzenia centralnego biura organi
u-:y;1n·ego w Berlinie, rozbudzenie 0 1rgani
r;a;:yi i wspomożenie sl.abszych okolic. Re
feww.al w tej sprawie landrat i poseł von 
Savigrny. 

Drugi mówca posel tteroildl zaznaczył 
w swych wywodach, że centrum nie icst 

Panna do łowarzstvwa. 
?rowldć Ksawerezo de Montepł•. 

C z • ł ć d r 11 c a. 
(9~) 

(Cią~ cMsz:v ). 

- Do pi-Oruna ! nie padiobna1 tam pójść ' 
za wiązać .teJ gębę. 

Filip mówił dalej: 
- Doktór oozekuje od swego kore

spondenta z Ameryki dep~szy, ktora .ma g.q 
zawiaoomić, komu Oabryela de Vadans 20-
stała powierzona, i czy żyje, czy też umar 
ta.„ Rozumiesz teraz? 

- A ba:h ! tak jest, rozumiem, niestety, 
l~z.umiem aż na<lto! Jeżeli dostanie depe 
szę, pójdzie prosto oo Nanteuil-le-iłlaudou
i·n, d·c starych Ven<l:amów, którz.y wszyst
'ko' wygadają, i d'OfWie się że Gabryelai ży
je .... Wtedy będą mnie badać i..„ 

Julian zatrzymał się; 
- Nie! nie! - rzekt p.o ·chwili - nie 

trzebai, ażeby ta depesza do·szfa <lo ·sweg<>l 
przeznaczenia przed śmiercią Gaibryeli. 

- Ja kimże sposobem temu przeszko-
dzić? 

Sposób 'na to. możnaby 1lnaleźć. 
-= Szukaj g-o ! ia nic nie znajduję. 
V endame oparł głowę na ręka.ich i na

myślał się przez chwilę. 
- Mam już! - zaiweifal naigte z okrzy 

kiem tryumfu. 
- - Już? 
~- Posladam żywą imaginacyę, panie 

baranie„. Jest to dar 11tatury„. Wszak nie 
ma biura telegraficznego w Morfootain~, 
-0ieprawdaż? 

- Nie ma. - Depesze przemacwne 
'dO' teJ wioski odr.osrone są przez woźnego 
;bjura: tele~rafkzneg-0 z Survillicrs. 

stronnictwem k.ato,llckiem ani ~znanło- go1etnich redakrorów. organu centralnego; 
wem, &ecz stronnictwem połltycznem, któ- i udzielono im naganę bez .poW'Od'u. 
re Jak.o zwolenników pragnie miee nie tyt- 4. Zamierzano ukara'ć redakt01rów nie 
ko katolików_ ale ~kże. ewangiełików: Pan uczestniczących w sprawie za osol:Yyi 'Od'-
łlerold bronił polityki gospo<larczeJ cen- po'-i:iedzialne. 
trowców mian~wicie ie~ d~ialalno~ć ?rz~ 5. Nie uznarro teoretycznie socyalno
prz~prowadzen.m oslaw1~me1 oow.e!1 gorm- de;mokratyczńej zasady wspótud.z.ialu pra-
cze1. Jakkol\v1ek przy .rnmych "Y wodach cdwnJków w normowaniu stosuillku pracy 
p. łlerold zyskał uznanie ~gron~ad?;onyc!t, i zlamano ją '\V praktyce. 
to tutaj jednakowoż, ch(rc1aż 'kt!k~krotn·,c 6. Podnoszono pnza plecami tow.arzy-
po"Niarzal, że \\'ed~ug. przekon~ma :.;eu- szy partyjnycru ciężkie oskarżenia i wy-
trowców no\.\:etc: g?rnicza prZY.!11-0sla zna- taczanl()I je prv·d forum publiczne bez; ;i-

czne korzyści gorn1kom, na sah pa:nowaio przedniego choćby zawiadomienia podej-
gluche milczenie i nie rozległ się nawet rzanych. 
najlżejszy ~zmcr, z któreg~) możr:-ab~ przy- 7. Przeciwko towarzyswm partyj-
p~szczać, ze zgromadzeni ~o&iela1.ą zda- nym, zajmującym stainowiska, wymagają-
m~ mówcy .. To samo.powtorzyfo ~~~· ~d~ ce zaufania, użyto kapitalistycznego środ. 
mowc~ hror~it stano.\\ iska c~utrO\\ co\\ ,\\ ka wykluczenia z pracy. · 
sprawi~ droz~zn~ m1~sa, gdzie to cen~r0 '• .~ 8. Bez i~kiegokolwie'k dowodu, bez1 pa-
cy .byli przeciwni w1ęk~z cmu do'w«,7:0\\ 1 dania okreśf.o,nYch faktów, zarzucono po-
tamego bydla. z . z~gra~1cy. . Jed~rnie. z 'szczególnym to,warzyszl() m zapatrywan ia 
cst1:ady: ?a. kt~HCJ s!cdz1alo k~l~u \~telkiclt pa r lyjrne, jakich nigdy nie żywili. 
P~1s1~dz1c1~!t z1cmsk1ch, hrab10~v „ 1 bam- 9. Zgodę na proponowane uklady uza-
now, ktos zawołał „Seh: richtlg ·. z.na- leżnio'no ·od jednostronnych warun,ków i 
mienne, że tutaj znalazło się „Se~rnchtt ~C. zrywa11110; je częstn bezpośredlnfo lub po-
którego jednakow()ż nie slyszeltśrn~r 11a (: - śre<lnio. 
W:ej estradzie .. gdy \Vówiono 0 potrzeb•c 10. Redaktorów , którzy w niczom nie 
obrony robcL1;'ka. zawinili, wyiZuconio z reda.kcyi jak szpic-

Ostatnim mówcą był po.;; ,•t baro~i 1:{)11 lów policyjnych, nie uprzedziwszy ich o 
ttertling, który mówit na kmat „·.::cntrum tern, lecz uwia<lomiwszy publicZłllym uka.-
a sprawy wyznaniowe" i dow<:dził, ż :.- zem. 
centrum p.ragnic w·olno·ści v.rytr.ań, lecz nic 11. Za1brania1no redaktorom socy3Jn0i-
dąży do odlączenia Kościoła o<l pał1stwa . demokratycznym ·o-dpowia<lać ina zarzuty 
Dyskusyi nie byto. robione partyi przez prasę mieszczańską, a 

ju.ż często w ciekaVv em pr.zcdstawił a .;;ię 
świetle. Pisaliśmy już o zatargu, który 
wybuchł przed kilkoma tygodniami pomię
dzy redaktorami glównegoi <»rganu niemic
ckie'j socyalnei demokracyi, „Vorwa~rts'u" 
a zarządem stronnictwa so'cyalistycznego 

Zarząd' niemieckiej socay~nei demokra
cyi wyrzucił nagle wszystkich głównych 
redaktorów centraLnego organu partyjnego 
„Vorwarts" i zastąpit ich innymi ludźmi. 
Wy1wolat-01 to <lużą selnsacyę. Pokrzyw
dizeni redaktor1owie przed :parru tygodiniami 
wrydali obszerną broszurę, poświęconą tej 
spraiwie i noszącą tyiul: „Zata:rg Vor
waertsu. Zbiór dokumentów". Na końcu 
autorowie streścili wszystkie zawarte w 
bruszur:ze f.a!kty w następujące tezy: 

L Przez pozorną akcyę po.j~dnawczą 
pozbawiono najwyższą tnrstamcyę panyjną 
zjazd partyj·ny) prawa decyzyi o losie cen
tralnegQ o·rganu. 

2. Pozyska·n•o za pomocą z.a;pewnień 
zaufanie towarzyszy i przez to uczyniol,l(l 
ich be21bronnymi. 

3. Bez jakichkolwiek uprzednich ukla
dó'\\'i pozbawiano potajemnie posadly dlu-

E& • 

- A więc ch{Jdzi ty1k·o, o przeszkodz~ 
nie woźnemu z Survilliers dojścia do Mor
tio'n ta iin e. 

- Ależ to się nie da wykonać. 
- Być może. 

XXXIIL 
- Masz .taki vounysł? - zapyia! Filip 

de G<łrennes. 

~ Tak, parnie baronie, i jatk mi się zda
je, praktyczny.„ - odrzekl Juliain. 

- Jakim spiosobem dowiesz się o dniu 
przyjścia tej <lepeszy i o godz.filie odniesie
nia jej do doktora Oil-berta:? 

- To ju.ż rnoJa rzecz„. Czy doktór 
mówiąc panu baron.Ołwi , że oczekuje tele
gramu z Nowego Jorku, nie d1od.iał przy
padkiem, że go oczekuje wkrótce? 

- Tak, ale nie m:nac2ył czasu, sam 
nie wie, kiedy to nastąpi. 

- To niedobrze.„ Jednakże nie przc
szk.G1clzi mi t,0 działać... Czy pam baron 
zauważył w Morfonfaine, wprost naprzecł•
wk101 wielkiej aJei, przecinającej las i pro
wad'Zącej do willi doktorai Gilberta, maleń„ 
ki umeklowany pawilon do wynajęcia. 

- Nie, nie, zauważyłem. 
r- Ale za to ja zauważyłem, pr~pad

kiem i to wielkie szczęście, gdyż pawilon 
ten będzie bardzo \VY1go:dnom v1bserwato
ryum.„ Muszą by-ć peWllle godziny wyzna 
czone d0i wręczania telegramów; w pnowin 
cyonalnych bowiem biurach nie dzieje się 
tak, jak w Paryżu, g<l.zie jest mITTóstwo lu
dzi do roznoszenia depesz. Możn.3! się wy
wioozieć o godzinach, obliczyić (){filegl-0ść 
·z Survilliers do M'Ońontain.e i pi!noiWać roz 
nosiciela depesz. Wystarczy mieć cokol
wiek cierpliw:O:Ści, a:by być pewnym, że się 
to powiedzie. Jeżeli rozJ10'siciel wej<lzie 
na drogę do willi, moona będzie ztąd wno
sić,, ż~ ma wiadomości z Nmvego Jorku i 
prZJeszkoozić \.Viad.omośddm tym dostać 

następnie pisano o nich, że p.odjudtają pra
sę mieszc.zaf1s'ką przeci\vko ·partyi. 

12. łf.onor partyj'ny polkrzy:wdzony ch 
usi!owanlO podkopać jeiszcze przez ciemn.; 
mieuchw:ytne ogólniki i oszczerstwa. 

13. Uniemożliwiono obronę zaczepio
nym na tern miejscu, gdzie ich z.aczepiono. 

Broszura wyWlolata: sensacyę, ·zarząd 
partyjny przystąpił do uktadów z wyrzu
co•nymi redaktorami i {)Statecznie ci oglo
sm, że po wyjaśnieniu i ukiadach ·nie mo
gą już obecnie podtrz.ymywać swydh za
rzutów, że zresztą nigdy nie wątpili -O'. do
brej wierze zarządu. 

M-0żna s·obie fatwo wystawić \rnb.;: 
tego, że zarząd' partyj socyalistycznej 
chw:ydł się środków nadzwyczajnych by 
zniewolić redaktorów do· „zmiany" przeko· 
nań. 

~-n~mo~~~nintH~~.:~ 
Kupujmy, co tylko możemy u polsldch 

kupców i przemysłowców! 

-~~Bf ·•~111~lltt{fi\~~ 
n 

. Ziemie polskie. 
Pr~• A11•hift1~1 'łh·?~Lł ; HH'u" 

Gdańsk. Król aiagielski nadesal tutej
szemu nadburmistrzowi Ehlersowi za go-

się <lo miejsca przeznaczenia.„ Cóż pan ba 
ron myśli o ty1m szkicu scenaryusza? 

- Baird\zo dobrze ·obmyśtamy, ale dya- . 
belnie komprom.itują1cy„. 

- Kompromitujący po<l jaikim wzglę
dem? 

- Mieszkańcy Mdrfo.ntaine są cieka
wi. Będą się dowiadywać, kto wynajął 
pawil.an.„ Będą się wypytywać, śledzić, 
urządzą owe szpiegostwo w k:tórem celują 
malomiasteczJmwi próżniacy, a po111ieważ 
będziesz zmuszony wychddzić po prO\vi
zye, z.ostaniesz śledzon.y, podglądany a -0-

stateczinie poznany.„ 
- Poznany! - zawołał Vendame. -

Ależ . cóż znowu! Pan baron obraża mnie! 
Przecież nie jestem tak głupi, aby znoiwu 
W1ziąć czerwoną perukę, która już raz tak 
dobrze nam usłużyta! Przebiorę się i u
rządzę sobie tak glO'wę, że pam baron sam 
mnie nie pozna. Zresztą przedsięwezmę 
środki ostrożności. Nikt wiedzieć nie bę
dzie, że ten p~nv ilon jcs t zarnies2ik.ały. 

-. Tamtejsi mieszkańcy wiedzieć o 
tern będą koniecznie. - Ta buda musi prze 
cież należyć do któregiOś z 1niah. 

- Nie sądzę ... 
- DlaczegcQ1 ? 
- Dla tego, że czytałem wywieszooą 

na drzwiach kartę: napisane tam są slowa 
n~tępujące: „Zgfosić się należy dsobiście 
lub na piśmie dlo p. Loiseau 22 ulica de Tu.
renne w Paryżu." 

filip {>OCZął się śmiać. 
- Masz. prawdziwie zdumiewają:ą 

pamięć.! - rzeJd oolroniec. - Ale vkąd 
przyszła ci myś} wyll'Czenia się tego 1napi; 
su? Czyżbyś już wówczas przeW:idywat 
ie ten pawilon . mo.że się nam przydać? 

-Nie, bynajmniej, tegom nie przcwi
d}"vaf, <łle pan baron kazał mi ma wszystko 
nvraca.ć uwagę, i ze wszystkiego roać so 

ścinoo przyjęcie flo~ angielskie; pod{\rek 
skfadający si~ ze srebrnych naczyń stotoI 
wych, 1który mu uroczyście w ratuszu wrę. 
czono. 

Chełmża. Tutejsza cukrownia prze.ro. 
biła dotąd 2~ mili-ona centnaróW1 buraków 
Cukrow1nia tyle po'trZJebuie wody, że po~ 
wierzc1hnh jeziora ubrała o 14 centyme. 
trów. 

Wartembork. Miasto nasze Ztrmlieis.za 
się w li:zbie miesvkańców. W roiku 1900 
liczono. tu 4588, a obecnie licZ'Y 4422, a więc 
166 mniej. 

Z Wiei. Kr Poznańskiego. 

Poznań. Wyrafinowanego osZ1Usta wy 
kryla w tych dniach tutejsiia policya krYtni 
nalna. W ostatnim czasie ukazaty się \~ 
tutejszy.eh pismach tak p.o1skich jak i nie
mieckich inseraty, za pomocą którydhi P-0-
szukiwano zawiado'\vcy lub zawiadowczy. 
ni zalożyć się nrnjąceg.o tutaj interes.u. filia!. 
ncgo z roczną pcinsyą 1800 marek, lecz; za 
poprzedn.iem złożeniem kaucyi 1000 mr. 
Zglo'~zenia upra1szano przesyłać na ręce 
jakiegoś Waldemara Alwina w P.o;znaniu 
przy ulicy Teatralnej n··. 6. !inseraty te u
ważafa zai nic więcej jak za zwyczajne o
szustwo, \:i.·ięc wdPożyŁa śledztwo, które po 
myślnym U\Vieńczorne zostało skutkiem. 

W mieszkaniu rzekoimeg-0 Waldemara 
Alwina, 23-letniego: 'kupcai pochodzącego z 
P-0znania, znaleziono wielką U.ość ka1i wi. 
zyitowych i· formularzy do listów z O<l.po
wiedn iem nazwiskiem. Przy aresztowa
niu przyznał się ów Alwin1. że iniseraty swe 
puści! .obieg jedynie w celu -0sz.ukaiłiczym. 
Aby goo nie poznarno, norsił sztucmą brordę. 
Na inseraty jego zgl.osilo się przeszllo: 200 
osób. W odipowie<lziach swych ioświad·
czyl oszust zgłaszającym się, że rzekomo 
filia utw.orz.aną z,ostanie 15 grudniia, dla pe. 
w;ności jednak mial każdy z zgłasz1ający~h 
się zlożyć chwilrowo 100 marek pożądanej 
karucyi. Na szczęście żaden ze sta1raiących 
się o rzekomą porsadę nie dal się złapać mi 

lep. i pieniędzy ·nie nadeslaf. Policy.ai tutej 
sza wczas jeszcze położyła tamę oszukań
czym zamiarom wyrafimdwane'go oszusta, 
inaazei bylby może niejeden latwmvier
ność swą grubo oiplacit 

Piła. Proces karciarski przeci'\Mko hr. 
Janowi Bnińskiemu toczyć się ma 20 i 21 
bm. przed izbą karną w Pile. 

Mi~zyrzecz. Liczba mieszJkańców 
miasta naszego wyin.osi 58DO glów, 3074 
mężczyzn i 2726 kobiet. 

Bydgoszcz. Onegdaj po południu za
bil się wystrzałem z rewol:weru sierżant 
Wordel od 2 bateryi 17 p.utkti artyleryi. Mo 
tywem samobójstw.a: miał być ·O~trzymany 
areszt za przekroczenie ur1opu. 

Nakło. W środę, jak czytamy w „Dz. 
Poz.n.", zebrala się znaczniejsza liczba, bo 
oikolo SO obywateli z Nakła i z pQwiiatów 

bie sprawę. Bytem pasłusznrym rozkazo
wi i . czasu inie tr:aciłem. 

-- Widzę td. 
- Cóż pan baron postanawia1? Czy 

trzeba <lz.Lalać? Depesza z Noweg.o Jorku 
mote zgubić wsz.ystko~ 

- Jeszcze Jedna zbmdnia.„ :-- wysze
ptał filip pochmurnie. 

-· Chcąc zmbić jajecznicę, trzeba stuc 
jaja; kto praginie celu, musi pragnąć i śro.d 
kóW1, - -Odrzekł filorofkznie Vendame. -
Nic zresztą 'łlie <l1.o\V\Odlzi, .ażeby depesza 
przyjść miała przed śmiercią GabrYeli, kie 
dy ona przestanie nam ziaw.a<lzać, nie bę
<lzie połrzeby dotykać się roznosiciela. 
Chciail:bym, ażeby pan barem dal. mi ca~c 
blanche. Ołrodzi mi bardzo o pom.acaaue 
iak najprędzej tej części sukcesyi, która 
pan baron raczył mi wzy;obiecać.„ liczę na 
tD, aby zostać porządnym cz!owiekiem. 

filip- namyślal się przez chwilę, potem 
rz·ekl gtuchym grosem: 

- Niepodobna zatrzymać się na ~eh~ 
toki, na ja1kiei się zna.jdujemy... Dz1ałaJ. 
więc. 

- Wyb0:rnie... Jutro wieczorem będc 
już zainstal{)fwany w Morionta~ne. 

- A ja muszę jutro wyjechać do' BrY· 
sur'-Marne. 

- To mi wszystko jecfrnl()... Pan baron 
nic rbylby dla mnie żadną pomocą. Tylko 
patrzeba mi... 

Juli a-n z.at rzym ał się. , 
- Piemiędzy, ·nieprawdaż? - do~""' 

czył pan4 de Oarennes. 
- Talk jest... nerwu wo}ny. 

- Oto są„. 
filip otwQrzył portfel i po'<lal Vetn<ła~ 

mowi kilka biletów stofran~owych. . 

. _ --.i (Ciąg da1sz~ nastąpi.) ~~ (\ · „: 



,,.•yrzyski~~;i bydgoski~ w celu założe
nia ;Rólmka wedlu.g pI'OJektu ks. ·patrona 
• \V~r21fniaka. 
· Na razie nie zalOŻOno go jeszcze, ale 
-wszyscy obecni oświadczyli jednomyślnie, 
te Nakło jest c<lpowiedniem miejscem na 
ROinika" i że go założyć trzeba. W tym 

~ellł obrarK> 15 delegatów, którzy sprawą 
t~ bliżej zająć się mają. 

Zuchwałość niemieckich katoUków w 
Rawiczu. Z R.a wie za piszą <l<J ,,PostGPU": 
parafia rawłcka składa się w znacznie wię 
kszei części z ludności p0<lskiej, przewa-
żnie robotniczej. Mniejszość stanowią 

niemcy-katolicy. Pomimo tej znacznej 
"''iekszctści naszej, mamy polskie nabożeń
stwa z kazarnie:m tylko co trzecią niedzidę, 
~więc raz w miesiącu! Ale i to jest za 
..,·iele naszym wspólwyz.nawoom niemcom. 

Od czasu, kiedy mamy stalego organistę 
_ dawniej mgainistą był nauczyciel i śpi ~ 

w·aił tylko po łacinie i po niemiecku - za
,rowadwmo1 na przypadające p0ils.kie kaza
iie także śpiew polski, który :niemców-ka-
1otików n ieznośnie razi, jak sami się uskar
żają. P.nlacy;, jak zwykle za up-rze}mi, dla 

t1iitci zgo<ly uczynili nic-P'ot_rzebnie ustęp
srwio, śpiewając na chórze także po niemie
cku. A przecież niomcy pa. polsku zapewne 
by nam inie śpiewali! Skutek tej uprzej
mości był te·n, że niemcy-katolicy wysłali 
,ro·śbę {)„ . wi~~kszą jeszcze Hość bzań nie 
:ioicckich. 

Ze ślązka czyli Starej Polski. 
........-.-

Zabrze. Spadające węgle pioraniły tak 
1icbczpiecznie na kopalni „Królowej Lud wi 
ki" gón:Jkai Ratkę, że biedak w niedzielę 
zmarł. Śmierć męża opłakuje żoma z 5 nie
lo'roslych dzieci. 

Mysłowice. Okropną śmiercią zginęta 
żona posiedziciela Lubiny w !mielinie. 
Wspól11ie z mężem przybyła Wl{}Zem na ko 
,al 111i ę mystoiwicką, ażeby zakupić węgla. 
W drodize do· dornu ·wstąpit Lubina do ober 
iy, a poniewa1ż siedzial tam zbyt dlug-0, żo 
na: jego pojechała sama daleL Nagle wsku 
tek spadzistości drogi wpadły kornie razem 
z wozem pelln.ym węgli do rowu i to tak 
nieszczęśliwie, że wóz z w~glami przy
f!liótl poialowania g.o\:lną niewiastę na 
śmierć. 

Gliwice wedtug ostatniego spisu ludno 
ści liczą 61,177 mieszkańców, czyli o 8836 
więcej, niż przed' pięciu Laty. 

Bytom. Fiskus pruski zakupił w roku 
bieżącym na Górnym Sązku ogólem mastę .. 
pujące dobra: 

Waka:nów w Prudnickietm, Rzuchów, 
lionie i Dzimierz w Rybnic:kiem, Jasty i 
Swibie w Oliwickiem i Bryrrię w Kluczbor 
sbem. Poszczególne te dobra składają się 
iwykle z kilku folwarków. 

Od roku 1903 zakupił fiskus pruski na 
Górnym Slązku ogótem 15 dóbr z 01bsza
rem 28250 jutrzyn. 

W Bytomiu ma wanem tlebraniu Bznku 
bytomskiego w maju odcz:yta:no oświadcze 
Uie rady nadzorczej w sprawie znailleg~ 
J}rocesu Banku i ·o~toszono je w ,,l(atoh
lcu". Prokt•rn.t::: i.· \'\7tccz;~ł za b prcces, 
że z sb rgi i)Cd~u.:i:::. dsJ pub-licznej wia:domo.
śc i sxcv:góły przed rozpoczęciem proc.esu. 
Mimo o-br: " Y adwokata Waulk.o;wsktego 
~d sb ;r ~/ r~<laiktora 11Kaw.Jika", p. No~a
lcowskk-g.o, na 100 mr., trzech ~l::xnk~w 
rady pp. Napieralskiego, Czaplę. i Hank1e
i0' na 200 mr. kary. 
~----- _s 4 . ___ z __ ;. _____ .t --~._.. --· -·-

_. 

"1ładomości ze świata. 
Zbuntowany pułk w Moskwie 

Wybrał komitet który doW'Q:dzi rokoszana-
mi. ' 

Japonia i Korea. 
Ambasadorowie japońscy powiada-

1łl1iaią ·Obe.cnie ma.carstw.a o 1Jniesiendu po
~stw 1rnreańskich. - Jak wiadomo wsk~
tek ukladu zawartego na wsadzie PO:ko~u 
z Portsmouth Japonia obejmuje załatwiamc 
spraw zagranicznych Korei. 

Schmidt zbiegł. 
. Porucznik Schmidt, który dowodził 
Zbuntowa<l1.ym maryniarrom w Sewastopo:
lu, zbieg/ z więzienia przy pomocy p·rzy
~hYltrej mu straży. 

Ukarany za śpiegostwo 
1ia. rzecz ob.ccg:o paiństwa z.o.stał \\~e Wic
~niu inżynier Piotr Coutin. Sk.atan-0 go na 

1ata wJę7..ienJa.. , 

Na p.ierws.zej stronic dodatka znajdują 
się kwity do zapisania „Wiarusa Polskie
go·• itd. na przyszly kwartal. Naszych 
Szam. Czyrelnikó\\" prosimy usilnie, aby ze 
chcieli k\vity te p.c rnzcin.a.; i <lać Zlflajo
m.Y1m, którzy dotą<l nie mają gazety pol
skiej i zachęcić ich, aby sobie zapisali na 
styczcf1, luty i maruc „Wiarusa Prolsk.i.:
go". 

Altenbr . .-;lmm. W kopalni .,Dannen
baum" zinalazł śmierć górinik Geisert. 

~auxel liczy 5686 , Mcrklindic 955, .Ha
bingho rsr 5533, Bcivinghausen 1110 mi·csz
kańców. 

Giinnigfełd. Stwiadzono, że przypra
wioną brodę , jaką je<l.ein z morderców· go
spodarza R.eicka zgubił, kupity 2 osoby w 
skladzic Scholteu1'a w Essen. P. Scholten 
i jego. p.omocn.ik przypuszczają , że przed
stawiony im z aresztowanych jest jednym 
z tych, którźy kupili brodQ. 

Ponieważ jednakowoż prźysiQgi na to ł 
zklżyć nie mo'gą , wiQc a·resztowanych wy
puszczo·no na wolność. 3 podejrz.ainych 
z.naj.duje się jeszcze w areszde. 

Oberhausen. W nr. 263 była kore
spondenc ya z Oberhausen, nnstępuj;,ic .;J 
tr r ści: 

Oberhausen. .Mamy tu ksiQgarnię pol 
ską p. Stanisława Kuśnierka, który godzic11 
poparcia 'Rodaków. Dziwi mni e, że Jakiś 
1niby to P o'lak dał siQ użyć niemoowi d:.> 
sprzedaży artykutów misyjnych p{)•dczas 
misyi po lskie.i, ab y przez t·o przysporzy~ 
niemoowi odbiorców, przez oo naturalnie 
zaszkodlzil naszemu polskiemu księgarz-0-
wi. Dz.iwi6 się trzeba, że niektórzy więcej 
życzą obcemu niż S\.\ ojcm11. Rodak 

W ·o'bcc teg.o p. AndrzLi W <}sik pisze 
mięc1zy ir.mcmi tak: 

Tyle C·O mnie vv·iaJ.omo , sprzetlawali 
tylko Polacy prz:Lid kości-otem arty.kuły mi
sjne, którzy są bardzo u Rodaków znani. 
Naturalnie do p·omocy byli także i niemcy 
potrzebni, pj.onieważ dziś i nawięksi p.olscy 
scy przemysłowcy z niemieckiemi fim1a
mi pracować są zimusz'2ni, po1 1 icważ p.ol
ski przemysł jeszcze 1nie jest tak rnzwi
nięty, ażeby polscy przemysfowcy mo·gli 
wszystko u P 0.Jaków kupować, a więc 
szan. Ro<laku, j eszcze ba·rdz.o mało masz 
wyo1brażenia •O kupiectwie. A oo' się zaś 
tyczy s21kodz·:inia •oweJgo ksi~garza polskie
gtJi, powiaida stare przysłowie: Dzieci 
;przecież kumotr nie jest wilk, żeby sam 
.cafe zjadł! Tyle w tej sprawie. 

Jak mnie niektórzy ludzie nie życZ<l, 
dro\v-Odem że kt-0ś policya1nta przypriowa
dlzil .przed

1 

kościół i kazat awemu niby I~o
lakowi zanl'knąć interes i krzyczał na w1el
·ki g~os przed kościole:m: •nie kupujci~ od 
tego, mai on sW10je cygary! to niech ie~ 
P'ilnujc. Zgromadz~ni lu<lz1e jcd rrn k.2wo~ 
śmieli się ogrnmnic i całymi s;;c n:ga1111 
garnęli się do ()Wego rzetelnego kupca Jd 
dawnych lai iuż zmanegio. 

Jeszcze jednio. Komisarz tutejszy 
.daje mnie zawi0lać i pyta się tO• obrazy re
'\l/tO•lucy}ne, ponieważ doniesion10 mu, ażeby 
temu Polakowi. obrazy te zabral. Za 
reWtOlucyjne obrazy uwal tu jakiś „~ę
<lrze~" św. Jerze.gd na koniu, który z mtc
czc.m w ręku zabiła smoka! 

Dziwne rzeczy dzieją się na świecie. 
. z PJlaka: robią niby Polakai, nicmca, so
cyalistę ltd. Takich ludzi jestem zmuszo'... 
ny p.ocią,g-11ąić dto· oopiowiedziaI~osci, ażeby 
się nauczyli gować ·nib?" Polaka! Je.st, t~ 
obelga, rzuoon4\ ua mnie. za 'k~?rą~1 O\\i · 

niegodziwiec 1nig1d:i( wynagrodz1c m~ mo
że. po-nieważ 19 lat znany tu na miejscu 
jestem i.a ko Polak!! 

Andrzej Wosik. 

.Berlin. W !!1iedzieJę wieczorem spot
kat młodly męż.czyznai ladną kobietę p~z~ 
Waiisenbrilcke,· obla.dowaną mniejszetru 1 

większemi pa{;zkaimi. !"1:ężc~yzi~a przrstą
płl do niej i odebral 1e1 w1elk1~ pu?cliko. 
Przy Stra:ussberger Platz ~da.Id~ su~ ~
bieta, zaz.nacziając, że m~isi S?bte c~s u 
sukni .pa.prawić. Ro~s~a~ąc .się, wtozyla 
1niezrlłajomemu mężczyzn.ie kilka malych 
zawinięć do kieszeni. M.ężczyzna c~ekał 
napróżno na powrót dwe1 daimy. Zal'.~
wszy do kieszeni zauważyl, ż~ w ~aw1mę
ciu mai<l01Walo się ka-:Wale\k. kiszki. Przy 
w1kladaniu tejże do k1eszcru, skra<ll~ i:iu 
szczwa1rna zlcid:ziejka portmonct.kę z p1emę-
<lz.mi. 
-·--~--------- -- ·~- --· 

Rozmaił ości, 
Zwierzęta zwiastuny pogod_v. "!" kra

. h Europy zachodniej zapowie<iVI ~go
Jac dz' ń najbliższy i tprzypuszczema -:o 
dy nai te rt tr~"' 
do kilku dni <lałszych, opa e na spos <. .... -

t,,eniacft., dCftkonywanych przez stacye me- -

t~ : 1.., ' - r:..:~ ' rz~ yłane bywają nictylko 
do gazet, ale akżc -0glasvame w mnóstwie 
instytucyi użytku publicwego i rozwie
szane na sta yach i przystanka h kolejo
v. ych, w u rzęda h pocztowych i tclcgrafi-

za1ych, nieraz nawet na wrotach urzędów 
gminnych. Pomimo to, przeciętny rotnik, 
zwlaszcza \\~h.5cicie l małej po'siadłości, spo 
~dąda na tl! za powiedzi z pewncm Powąt
piewaniem i więcej dowierza różnym ozna 
kom <Jtaczającej go przyrody, które mają 
już t0<lwiecznc ustaloną, opinię - przyzna_; 
trzeba - mic są bardziej za ~odnemi od za
powiedzi stacyi rncteordlogiczncj, zwla
s7.cza, gdy idzie o przepowiedzenie -gody 
na kilkanaście godzin. 

Nic ul ega wątpliwo ści , że z bi~giern 
czasu i meteorologia rozwija siei, sy_ temy 
d-0konywan ia badali \\·ciąż sb ulepszane, i 
co najważniejsza, PoWicl\sza się si eć sta · 
cyi. U nas icdn:i.k daleko jeszcze do tego, 
co ucz~1niono na zachodzie, tembardzicj t rż 
ludn-0ść na wsi zamieszkała, zmuszDna jest 
uciekać się do zapowiedzi, niezbyt, co pra
wda pe\vnych, ale za to dla każdego clos t ę
pnych. Jak zaś ważną roę za1}owicdzi k 
·ndgry\\'aią \ V życin wicśniab lub zi emia ni 
na , dowodzić nic potrzeba. 

Najważniejsze tego rodzaju wskazów
ki obser\\ -OWać moż1na na zachi.:>wanin si~ 
zwierząt, te bowiem nadz wyczaj są wra
żliwe in a otaczające je warur.)ki atmosfery
cznr. co zre·sztą nauko\\'O zostało itL~ 
stwierdzone i w wicln wypadkach wyja
śnione . Swież,o badacz angiefski Stuar t 
f'11rniss 7amicści t w ,. łiousehold W-0 rds" 
()bszcrny opis z.achm~:yw·ania się zwierz4t 
przed deszczem i burzą. Są tam rzeczy, 
vnainc u rGs p Dtwszechnie, są jednak i mniej 
znane naszemu o'gółowi. 

Nabołeńsfwo polskie. 
Porządek nabożeństw. 

Marten od 13 grudn. do _f) ~rudnia. 
Horde od 20 do 27 grndnh. 
Kastrop od 27 gru<inia c„o 3 styi:znia. 
Horsthausen od 3 do lQ sty..::znia. 
liitgendortmund oJ !O do 17 <it}'~;:ni.ł 
Apłerbeck od 17 do ? l stycznia. 
Assełn od 21 do 2-t sty..'.znia 
Mengede od 31 stycznia do 7 lutego. 
Brambauer o:ct 31 trcznia <l 7 łut. 
ł(ourl od 7 łut. do 11 Jut. 
Annen od 11 do 14 Jut. 
Bornig od 14 do 2 L lut. 
Rauxeł od 2 L do 2 łut. 
Huckarde od :?8 łut. do 7 marca. 
Kirchlinde ud 7 marca do 14 marca. 

Towarzystwo Ś'V. Marcina w Derne 
donosi .swym sz~u1. czlonkom, iż w świe
to f3 ożc go Narodzenia dnia 25 grudnia p 
poi. o godr. . .03 urządza wspólną gwi:i
zdkę. Upraszia ie szan. czł onków , ażeby 
przybyli z ro<l7.inarni .swemi , ażebyśmy się 
mogli \\ szys 0 p \\ spc1lnic .o pła tkiem podzie
lić. Zarazem 11wi a d ~ mia, iż p<Jdczas ~wia
zdki '°<lbędz i e sit! osowanic. z kt(irc~o szan. 
czfonkowic i nie\\ iast)" będą zad-0 vQeni. 
li zny ud7i:!? \\" ~ Yiazdt:e uprasza się 
członków. Zarząd. (2) 

Towarzystwo św. Józefa w Essen 
oznajmia szan. cztotr1kom, iż w świ,Gto Bn
żego Narodzen·ia: nrz<ldz.a towarzystwo 11a.
szc gwiazdkę dla swych członków, na któ
rej będc:\ -obdarwn\:! dzieci po<larkami gwia
zdkowcmi. Początek (l g.o-dz. S wieczorem 
lla malej sali w „Alfrndushaus". Szan. 
czfonków to'\\ arzystwa naszego zaprasza 
(3) Skolarski. przew. 

Mam na sprzedaż 2 domy w Poniecu 
,na·przeciw· dwO'rca kolei. Jeden dom z. 4 
izbami, sklepem i piękn.ym ogrodem, ogro
dzonym w oko/o; za cenę 4200 marek. -
Drugi dom także nowy masyw bu<l-0\van.y 
..f iz.by i sklep, stodołaz chlewem murow.a
na z o:gmclem; za cenę 5,200 marek. Na 
każdym domu może ~wstać pofowa pienir:
dzy na I hipotece, a resztę trzeba wił'pacić. 
(331) Józef Charaszkiewicz. 

Poniec - Punłtz. 

· Jak wiadomo ptaki są bardzo wrażli
we na ciśnienie pmvietrza i na sropicń wil
giotności w at.mosf erze. Jasikółka: przed' de 
szczem lub burzą zatacza kręgi niz.kie nad 
z i emią, chudaż ni1?:dzic chmury nie widać. 
I<rzyk pawia rÓ\\1llież prawie nii;dy nie za
wodzi; ptak ten odzywa się tylk-0 wten
czas, gdy ciśnienie p-0wietrza daje się od
czuwać d.okuczliwic, co' jest niejak00 pewn~ 
zai}owicdzią deszczu . Wrony przed desz
czem nie lubią się zapuszczać na pola, le~z 
trzymają się w pobliżu domostw i PH drze
wach. Ody gęsi. bez żadnego powodu, 
próbują }otu, pra\.vie pewnym być można 
nadciągającej zrdala burzy. Rów·nież nie 
jące wiodę w· .pobliżu, nie korzystają z nieL ~ 

9 można dowierza.o: slońcu, gdy kaczh ma- 4" ~ 
lecz żerują po fącc lub pastwisku, szuka- 1 csi ~ 
jąc robaków. . J ~ ~ 

Ptaki nadmorskie sątak czufo 1!a zm1a- I .Id tt: 
nę pogiody, iz zazwyczaj zach?wam_e'r!1 sw::> <1'J 
jem zapowiadają burzę ina k1lkanasc1e go- t>,. .! 
dzi·n. ,.Q ~ 

Czulszemi jeszcze od ptaków są ryby. 0 .! 
Ludzie, obeznani z ich zwyczajami i zacho ,:... ~ 
waniem się, p-o ruchach niespokojnych, pd ~. ~ 
rzucaniu się gwaltoWlllem, wresz~ie po :.1- E:=: • 
kry,waniu się na d!nie stawu lub śród kamie 
ini i korzeni, przepo.wia-dają 1pog.odę na do- J k d k • dk 
syć długą o<llcgł-Ość cz.asu. . . a o po are gw1az owy 

Pszczcly przed deszczem n1:Chetme naia.j'l si~ mo.]e cycary i papierosy . 
wrychodzą z uli i p.ozo·stają w p:obh~u; P~- 'V epakowaniu gwiudkowem po 10, 25, 
fąkl zaprzestają snucia pajęczyny 1 kryią ił i ll u gztuk. Wielki wyWr ! 
się w z.akątkach. M&jlep,'1.& ~atun\ii ! (~11~) Tnie cc•y ! 

Wogóle zdamiem Purnissa, niema stwo . • I 
rzenia). , które by mniej lub więcej nie odc~u Fr tz N O tl•C• 
wato zbliżającej się 11iepogody. Jedymc Ber• , Br•c11, 
tyłko czlowie1k najskromniej jest obdarO'- ul. Dwor.cowa nr. 51. stara poczta. 
wany instynktem w tym kierunku. :Ba.hnhofttr. Alte P•st. 
o u L. .. g_ __ .. S&V 1. .L_ . a;_ §_I 

Ostatnie '~b do111oścl. , Zegarki kieszonkowe reg tłator.r 
Drezno. W sr-··-.'r; wieczorem od

było się tutaj liczne 7.cbrunia protestufącc 
przeciw obowięzującem·1 rrawu wybor
czemu do sejmu. Nastc,:puie wyruszył po
chód złożony z kilku tysięcy osób do mie
szkania prezesa gabinetu von Metzscb'a. 
Tutaj wyi:stąpłła poUcya przeciw demon
strantom, z pośród których padły 2 strz~
fy. Jeden polic: 2nt z~~·~af '!nnf0ny. PG~· 
cya rozproszyła demonstrantów z bronią 
w ręce. Do późnej nocy panował na ullM 
cach ruch ożywiony; w różnych punktach 
miasta wznoszono okrzyki na powszechne 
prawo wyborcze. 
Q _____ ···-

JUŻ CZAS 
zapisać na przyszly kwartał 

WIARUSA POLSKIEGO", 
którego" prenumerata wynosi tylko 

t MARKĘ 50 FEN. 
a z odnosze.niem do domu 1,92 mr. 

Kawy af}onent otrzymn ina Nowy RO'k 
pioknie wykonany 

I(ALENDARZ SCIENNY. 
Teraz listooosze odbierają pieniądze.naga
zety, niech więc każdy zaraz ddnow1 prze~ 
pa tę. 

l(wity pr~lmy wyciąć .i dać znaj<>-

A budziki. 

w ooay;;~. i ślub e 
ratenowskie okulary. 

Reparacv 
prędko, d•tr?.I i ta.tie. 

H. Dalingh01f. 
Ze&"•rmi•trz. (103) 

llarxloh, ul. Provinzialstr. 2~. 
.a.przeciw skła.du Auricla::>. 

fi 

Perki 
t~la~a. liO t'u11tAw miech ~- a,25 •r. 

• 
• ('i-4) -

Józef Chudziński, 
Jłarend()rf; &:huJ. u. 13. 

• 



„+ .... t ... Q 

Adam 
(7f) 

~ krawiec polski ~ 

27 w Bruckhausen ul. Albrechta 27, 
============== wykonywa 

i 

• 
Baczność ljangend1·eer i okolica! 

Szanownej publicZlloŚo\ polecam rnbj jedyny 

skład polski kolonialny. 
}.fam też na akł diii1 wszeliaie inne towary do 11oto WU.'flia 'l'aksamo 

mak itd. Polecam 

-- maszyny tło goto,vania, :::.::._ .. ..,...._.._ 

38 Ftiedrich-Karhtr. 38. 
ml'\!i'ZJRY jui potrr.ebo,v1&ne po znacz.nie imii inych cenach z dtbrej firmy l pełci\ 
gwarancyą. Ktoby z Rodaków J r11gnęł zabe~p•eez:)ć si~ 11a i)t'ie albo ocala, 
może eię \akZti zgł eić. t,ghszrnia mkuter zni4m w najlcrótsaym czas e 

Olbrzymi zarobek 
~.i~gną· "~dH v; cy i podróżująry (tak~ 

lrnbicty) przer. rozprzedaż mej wszęLlzie 

<!obne .zaprowadzon1 j K.a.-paekiej 
herbaty. Prospekty polskie i niemieoaie 
earruo i franko. ("39) 

B iżs?.ych "'iadomoaci udzieli 

Buko~iecki, Posen, 6 W. 

•••-t .-•••••*•••• • • ! Dom masywny : 
l w powiatowem , mieście i 
• zar:· „ prny ryn1 u, nadaj~cy sią • 

, .A do wszelkiego interesu, składający 4 
~ się .z stancyj i kuchni na dole, • 
• '2 sucbe duże sklepy, na górze • „ s&rytka i stancya z alkierzem, • 
• w po<lw6rzu 3 chlewy i miejsce • 
• do budowli, naeżna także piękny • 

• 
ogródek .założyć, role można w 

• 
okolicy bardzo tanio zadzierzawić, • 

, lepiej jak kupić. Crna. kupna • 
• lmrdzo przystąpna, pewna część • 
• takowej może .zostać na gruncie. e 
• \V miejscu sąd, larnlratura kościół .A. 
A. i klaRztór. za.kład sióstr miłosier- .... 

• 
V' dzia, koleje na w.: zystkie strony • 

i wy~odnie Illiższych wiadomo.„ ści udzieli przy załt1iczeniu .;maczka. • 

• B. Gc1·Jaeh, (362) • 
• Gostyn~ ~cbks5str. nr. ~1. • 

••••*** ·-······ Bacz Dość Suderwich~ 
8zano nej Pul.Jliczncści w 8uder" ich 

c.Lo9k;r polecam mój b0goto za 'IHltnrnny 

-· .rn1D1en. 
2:\puę i.y te wykonuje we wła nym war,:iztocie. 

Proszę ezan<J '.' ną Publiczunść o doparcie mego 
Jntcresu. Z i:niżooiem 

. V./ jJheJm Hennigfeld 
(163) 8uderukb, Srbulstr. 

«1,-e,adnik ?olak znai<lzie u ' mn· e lmiPjs('e 

•iH~Hl~m łH~miU~~iłi~~~ 
~ ~ m Dom mebli ~ 
: Gotlschalk & Frank = 
~ znany jeit w E~sen i dwugodzin- tJtt 
9fi nym obwodzie u wszystkich 7.i~m- ~ 
il ków polskich jako dostarrza naj- ~ 
• lepsze meble, ogni~k pościeli i ~ 
Il całych -wypraw i zaprasza, aby ~ 
m obejrzano jego wielkie (835) I 
I składy ·mebli, ~ 
~ Essen, tli ii ul. Grabenstrasse nr. til i 6:3. I 
~~~~~~~~~~~~m~m 

lił ~~~~;~~;go1~b! ~r~:~~! J 
Ksją~k1 do nabożeństwa I 
i powie11ciow~, elementa•.ze polskie i } a- • 

W tfohhnny. Kalen. darze: „Mm-yański· · , „Ka ~ 
~ toli\1." i 11P ~n " ń3ki·'. l(t 
~ Obraey Świ~'Jeh Pańskich i narodo- ~ a we. Figury, krzyite.0 hopie1nicrld różań- '/I' 
?Ml ce i kropidła. " 

I
~ Wielki wybór kart na Gwia- ~ 

zdkę i Nowy Rok. Wia,iarki I 
polskie od 60 fen, ~ 4 mr. !\ 

~ F. Szymauski~ SJ. 
'1c w BRUCHU1 ul. Maryań~l a, 14.. ( 337) ~ 

Tornistry torby szkol~e 
oit 9·5 fenygów po~. d,> 7 ,50 mr. 

bard::io trwałe. 

Jakób Zynda, (3ł3) 

Langendreer, przy ul. Bockholdstr. 9 • 

• „~w6n··,·~~-

i Uwi domieni e! t 
ł 04. teraz aż do gwi zdki odbierze kaMy edbior·'a ł 
+I POD.A.BEE~ ł 
ł (6 metrów materyi na snknię domową) przy zakn1•nie ~d 20 mr. ł 
i . p Clll\WBzy. ł 

tS ohensteinł 
ł tylko w Derne. J 
Jl Bahnhofstr. nr. 50, •·przeciw ulicy Nowej ·· „ Wielki skład materyj na suknie i towarów bawełn. ł 
ł Konfeke ya llamsk& i męska. Wa~ystkie meble, lota itd. ł 
~~il·~~··~·~11}~·· 
!~~•kl~ęg!~!~k.~~~ I~ . 8 lind·mr U11 ller, I B dl'~i. wyboraeJ Ja 011ci . 
sp-.»0\ivadzaoewproe· jako 
to: Hunyaody, dn- ~ :i 
akt wę;n~. Rn „J .;, . 
Mł•r . Jl@nt>•flr,s.acz"
plnie węp;rzyo leczniczy , 
•łlem . b11d!u1_,, pl>leca 
łbenp.fi 01Yn łez} .k 
gkł.ad kolr nia\ny i wim, 

C:a~U&p, (32~) 
W idu n . entl"l.ese 27, 

••~~ . o•• 
5 dziewczyn 

Herne, Reckllogh-SUd, 
Bahnhofstr. nr. 28. Bochumerstr 129. 

Tanie cenr! 
Cnkier midki . 

„ w kostl{ach . 
Totby dla turJstf.w i podró-
7.01 eh, ręeame I łańeu ~Rf, o Me 
w .lrażdem wykonaniu i po każdt>j c~
nle. NojlepHze l&.uf.-1·ki p>lł„ 
dróin~ ud 7.iO mr. poc.s~w„zy. 
J"erfmon•-tki, tu.r-ebtii do cy. 
f(&I' i listó• oraz war.elk;• towary 
1.k6rr;ane poleu jako pitk"e i Ir•
k.~yc.-ne podarki gwiazdkowe 

które p<ltr&frl\ krowy do-
~ ie, iruajdl\ miejtioe przy 

~ z:,::~: ;:;; Nejlepsz1 nu:i,l!a . 

funt 19 fan 
funt 21 fen. 
filut 12 f~m . 

w. Borcbard, 
handel skór, 

lf attenseheid. O~t'Btr. 3. 
(328) 

!°l. BtrtGZ!l.l ka, 

10 fun·ów świżrj woło
winy lub cielęciny 5.60 
mr. Piecz. 6 mr. d) 6 50 
mr. fraoko za 11.al. (311) 
F. Gunia, L1powitz 0-P. 

" cesarska t fant 14 feu. 
Najlepszy tłuszcz do jedzenia . . funt 42 fen 
Olej rzepfowy . litr 44 fe n. 
Sliwki . :funt 17 fen.. 
Najlepsze śłt d&ie . . tuzin 53 fen. 

159) Wszystkie inne towary takłe bardzo tanio. 

Nowe dodatki nadeszły, Marki rabatovie 

Jłaitańszy i największy c h rz e ś ci a ń ski s k ł ad w miejscu 

Najti Usze źró a • 
te .,y„ na sukn·e, ub1•ań • IDf!'Z• 

' czy~n i zieei oraz konfe c· ę d . Ił 
• 

.I e1•ne, Babnhofstr. IO. ++ nie~iast. ~-.. 
Zawsze polska usluga. 

llfł!I - --li 
Za mt. tJCkla4 t ~ Gł Ob~ .ł • I •• ł 'r. ć „ ~' V ~Q:& - &~-ł•.fre;a .i csdor-ł llLi w;;;:..~!c.;fTI:'• ... w~ ~ , ;.I p~~„ .a . " ~u.„ 



Mr. 290. 

DLA POLAKOW NA OBCZYZNIB I 
~hodzi w Bot:.hum w , Westfalii pismo 
poJsko.-katolickie, niarod!o!we i ludowe pt. 

„ WIARUS PO LS Kl" 
łctóre oo tydzień zaląicza bezpłatny doda
tek religiino-ipowieściowy pt. 

„POSŁANIEC KATOLICKI" 
Wiarusa Polskieg:o" prześladują wszyscy 
~ro1orwie robotników polskich dla tego, 
i~ ,,Wiams Po.Iski" jest pismem riobotni
czem, że broni r-01botników i o ioh ·dobro 
się stara. Z tego poW<J.du prosimy .naszych 
braci robotników na obczyźnie, aby raz
sllerzali to swe pismo, aby. wrogowie ludu 
nie wola.Jl giOi zniszczyć. 

Prenumerata wynosi na styczeń, luty 
i marzec. 

TYLKO 1,50 MR. 
a z odno\Szeniem do· dornu 42 fen. więcej. 

.l(t-0by pragnął, abygmy „Wiarusa Pol
•ikieo>" przez styczeń, luty i marzec po-
5yłaU jego krewnym do Polski, niech na
deśle 1,92 mr. i dokładny adres osoby, któ
ra gazetę ma otrzymać, a ,, Wiarus Polski" 
poczcie przekazany zostanie. 

------
Postbestełlungs„ Foromlar. 
Ich besteUe hiermitt bei dem Kaiserli

cłłen Postamt ein Exemplar der ZeiłuMi 

,,Wiarus Polski" aus Bochum {Zc.itan~s
preisliste 128) fir das I. Quartał 1906 
wad z:ahłe an Abon1nement und BesteU
i&łd 1,92 Mk 

Olic• 1,92 Mk •rlr.a.łieR :.tu aabe•, bc

sehein.111t. 

. . . . d. . . . . . 191„. 

KaiserHches Posłfl•t • • • • 

Postbestellungsformular. 
Ich bestelłe h~ermH bcil dem. K~ 

ohen Postamt ełin Exernplar der Zeitung 
„Wiarus PołskJ" a'U'S Bochum (Ze&tungs
wci~H~te 128) fllr das I. Quartal 
1906 und zahle a·n Ab.onnement u. Bestell
gd(I 1,92 Mk 

J! c\ „ a. . () 
'111 Ili Ili> 

Ili G) 

·--~:;. 
·~im:? 
"'Jl""'~ 
&:~ 

Objge 1,92 Mk. erhalten zu ltaboo, be

s~h t!iofli. 

. . . d„ . . . . . 190„. 

l(ai9erliclses Post.-t · · · · 

Postbestellnngs-Formnlar. 
Ich besteile hrermii b~ dem l(amrU.. 

ch'1!1 Postamt ein ExempJar der Zeitung 
„Wiarus Polski" aus Bochum (ZcttU!llgS
Preisli~te 128) fiir dru1 I. Quartal 
1906 und zahle an Abonnemcnt u. Be5teil-

Udc\ 1,92 Mii 
~. 

">: · ~ 

l IJ .. „ Q 
'11 ... ..., 
.„fi i 
·!··-, q,i 

~l 
Obtc~ t 1~2 Mk erltaltefł· zu łtllhoo, be-

3eke\nnct. 

.l • • • 1't)„. • . • u •.. 

l(alserftches Postami • • • • 

'' Bochum, wtorek 19-go grudnia 1905. 

Postbestellnngs· Formular. I 
Ich bestelle hiennit beru dem KaiiserU

chen Postamt ein Exemplar der Zeitung 
,, Wiarus Polski" aus Bochum (Zeitungs
preisliste 128) ftir das I. (juarntl 
1906 und zahle an Abormement u. Bestell
geld 1,92 Mk 
~. .a Oli 

~i 
~ 8 g, 
"'d ~ Ql 

- li1 e;> 

· ~~-:!: 
"'d .... 
C>"Ć 

P-1 te 

Oblige 1,92 Mk. erhadten zu haiben, be

schein1~. 

. .. d ...... 190„. 

Kalserllches Postamt • . . . 

Postbe~tellungsformular. 
lich bestełłe hłerrnit bci dem l(adserlii.. 

che1n Postamt em Exempilar der Zcitung 
„Wiarus Polski" aus Bochllltil (Zcltungs
preisliste 128) fiir das J. Quartal 
1906 und zahle an Abonnem~r.t u. Bes tell· 

ile&d 1~92 Mk 

Ol:lee 1,92 Mk. emalten zu baiben, be

sch~. 

... d. . . . . . . 190„. 

KalserHches Postamt •••• 

Postbestelłung~Formutar. 
Ich bestelle hiennit bei' dem Kaiiserli'

chen Postamt ein Exemplar der Zcitung 
,, Wiarus Polski" aus Ebchum (ZdtUłiliS
preisliste 128) filr das I. Quartal 
1906 und zahle an Abonnemt.'nt u. Brstell· 
geld 1,92 Mk 

Oblige 1 f)2 Mk. er'haUen zu haiben, be

scheinrgt. 

... d ..•... 190 ... 

KałserUches Postamt • • · · 

Postbe~tellungs-Formnlar. 
}eh b~!otełle hiermłt beii dem Kaiiserli

chen Postamt ein Exemplar der Zdtuni 

,, Wiarus Potskr' au5 Bochum (Zeltungs-

preisliste 128) filr das I. Quartal 

1906 und zahle an Aboml~m~11~ u. B~~teJl-

icłd l,9Z Mk 

~~ 1,92 Mk. e.rbałten w haben, be

s~· 

... ... 4 . ..... 190 .. . 

l(allerl)claes Postamt • . . • 

Postbestellungs· ~ormular. I 
kh bestelle hiennit be:i dem Kaiser}~ 

chdn Postamt ein Exemplar der Zeitung 
,,Wiarus P-Olskl" au Bochum (Zei1tu111gs
preisliste 128) ftir das I Quartal 
1906 und zahle an Ab01rn cment 1. B.:!.;tell
&reld 1,92 Mk 
~ „ „ 
tl . 
~~t -· łf~ 
~ .„ 

Obi~e 1,92 Mk. eril.alteł'I ;1U kabe.n, be
schein1i1. 

. .... d ...... 190 .. . 

Kaiserliches Postamt 

- z 

Czytać gazety 
p:01\v1111en dziś każdy pO'\\iaż11ie myślący 

czlowiek. Tern potrzebniersze jest czyta
nie gazet polskich dla Polaków na obczy
źnie, gdzie narażeni s-. na wynarddowie
nie. Im wi•ęcej gazet kto cziyta, tern lepiej. 
Ktoby zatem .obok „Wiarusa Polskiego" 
pragną! mieć pismo z Polski1, temu między 
innemi polecić możemy 

„Gazettt Tońisk~ ", ~.: 
która zawsze stala po stronie PoJaków na 
ooczyźnie. 

Przedplata na przyszly,, to jest I. kwar
tal, czyli na stycze(1, luty i marzec wynosi 
tylko 

l MARKĘ 50 fENYGOW, 
a z odnoszeniem 1,92 mr. 

„Gazeta Toruńska \\'l)'chodzi sześć 
razy tygodniow'O. 

Jetełl abonent umrze wskutek nie
szczęśHwego wypadku zaraz lub w dwa 
tygodnie po wypadku, wypłaca Wydawni
ctwo zwykle z dobrej woll nie z obowfąz. 
ku pozostałej rodzinie 150 marek jako 
wparcie na pogrzeb. 

l(ażdy abonent ,,Gazety Toruńskiej" 
otrzyma na Gwiazdkę zupełnie darmo 
wielki kalendarz na rok 1906 pod tyt.: 
Rocznik Maryański, Kalendarz katolickoi
poJski dl.a wszystkich stanów. 

Postbestellungs-Formular. 
Ich bestelle hiermit bei dem Kaiserh

cł1ea Postamt cin Exemplar der Zeitung 
„Oaata Toruiska" aus Th<>tb ftr daiS I. 
Quartal 1906 und ~ an A~cm$1t 
----- ,;,i_= -·-„ BeMelliekl 1,92 .Mlc. 

• • .4„ • • • • • . 1'1 •.• 

Po~tbestellungs-Pormolar .. 
. Ich bestelle hiermitt bei dem Kai-serli

chen Postamt efo Exemplar der Zeitung 
l'Oazetl Toru6ska" aus Thom filr da.s 1. 
Quartal 1906, und z.ah.Je art· Abonnement 
md &M~ekj 1,92 Mk. 

Obia• 1,92 Mt. el'hb z.u ltahoo, be

łler#. 

. ..... d .. . .... l!Jfl .. . 

Rok 15. 

Postbestellung „ F ormular. 
Jeb bestełle hiermit bei dem l( · erłL

choo Postamt ein Exemplar der Z.ei 
,, Wiarus Polski" aus Bochum (Zełtunp

preisliste 128) fiir <las l. Quartal 
1906 und zahle an Abounem~m u. Be~łell

rełd 1,CJ2 Młc 

Otiige 1,92 Mk. 1r1lalten zu kabm, M

~chengt. 

. . . d. . . . . . 1'0„. 

l(ai9erlłclaes Postaat • • • • 

!!St 

CZYTAJCIE 

~~:z-· PJ.Zyjaeie1a ..... ~ 
który jest ze wzglę<lu na Jicz!ne do{Jatki 
najtańszem pismem po·lskiem. 

„Przyjaciel" wychodzi w Toruniu trzy 
razy tygod.ni-01\vo. na wielkim airkuszu i ma 
następujące bezplatne dodatki: Rodzi• 
Chrześciańska, tyiodnlk, Przewodnłk 
Naukowy ł Literacki, Szkółka Polska, Ot
spodarz, }(upiec i Przemysłowiec. Mll
sięczniki' Oa:rodnlk J Pszczelarz kwartał
•ik. 

Każdy abonent „Przyjaciełaj' otrzyxn• 
na Gwiazdkę zupełnie darmo wielki J<ia
lendarz na rok 1906 p. t. ,,Rocznik Maryaa
ski, Kalendarz katolicki-polski dla wszy
stkich stan6wf1

• 

Jeżeli ab-Onent „Przyjaciela" umru 
wskutek nleszczęśllweeo wypadku 1.arai: 
lub dwa tygodnie .PO wypadku, wy~ 
„Przyjaciel" zwykle, z dobrej wolł nie z 
obowiązku, pozostałej rodzinie 150 marek 
jako wsparcie na pogrzeb. 

Pola.kom na obczyźnie polecJ~ tnoż.e
mp zapisanie sobie obok ,,Wiaru~a Pvlskie:
go" jeszcze „Przyiaciela11

, który jak() l'i
smo szczerze ludowe zaslu-guie 1Ha popar
cie. 

Ich be~telle bjermit be~ dem Kai . r 1„ 

chen Postamt die Zeituni ,.P~ZYJAGJfl.!'1 
aus Th'°'nn filr das I. Quartal 1900 mi 

~ahle an Ałxmnetrnent 75 Pfg. hiw 2-4 Plg„ 
Be!tellicld). 
:;., ~ 

i·~ 
~ .. 
~!ii ...... i 
·S ! ~~ 
ro"" t. c 

Ob)Ke 75 Pil. (und 34 Pfa. Be geAd) 
eriaałten z.u i.ben ~ . . . • • • • łl. • • • • 190 .• 

lallerlcllee J>..a.mt 

Postbcstellung~Formnlar. 
Ie• bt!telle hiennit bei dem J(a,L,erli

chm Po!tamt ein Exemplar der Ze· 
t?rzyjadel" aus Thom flr da.s I. QuanaJ 
1906 und Wile an Aboonclnen t und Be... 
~1ełłgeid Or9'J Mk. 

~ . 99 Mk. erla:Ub. ~ Jt&bis, -. 
asłuWct. 

• • • • • .łl. • • • . . • IM... 

. . . . 



Rothschilda 
~~Jiil!G!l„„„„„„„„„„„„„„„„„„llml„ ;:otowe nbran 

ą. bezsprzecznie ze względu na leżenie . najlepsE . 

Doniesienie. 
Każdy odbiorca otrzyma u D3S aż clo gwia

przy każdem :za kupnie 

p·ęknf praktyez Y 

podarek gwiazdko. q. 
Dom towarowy 

ul Dworcowa 25 WITTEN, BahIJhof tr. 25. 

Materye na suknie, (ł~i) 

kapelusze damskie, 
ialdelv i płaszcze. 

-· Do gwiazdki! 
Paletoty damskie 

Ża.kieły damskie 

Kaftany dla d 1ieoi 

Koźttszlti 

Pa' etoty dla panów 

Ubrania dla pa:n&w 

Ubrania lll& dzieci 

Spodnie odświętne ClH) 

L. L. Cohen, 
Miinsterstr. 10. 

I do 30 mr. 

7 do 25 mr.· 

I do 1 :mr. 

2 do 20 mr. 

7 de 28 mr 

IO do 28 » r. 
2 do 8 mr. 

3 do 7 mr. 

Ca strop 
Mtinsterstr. 10. 

coooooooo~ooa coooocoooooooooa 
8 • Hn• a.daey Uelieiulorf ! 

I .Jedyu. polM:& klięguQia we wielki11n 
mieście Gelacalth e•ea-Ue&t!lłlerf, Df)
noei:o Szanownym R, d111:om. lż mam ~ 
akład.zie ••rUl' !lwl~t1eb i na.Mdo"e, 

Q h1yi'ł p0d eskłt,m i bt• snt.ła, fiJfrY 

8 Swiętych Pańskkh, ksi~}i'k:i d ) nahożeiehva 
i powie~!owe, śpiewniki, p&pi~r .z polallim 

I naphem, powimzowauia, kalendarze Ma.r;r
afakle, Swi~t& rod1ina i kar;llo"e 12a ••1 
Rea • P.lccam wl~zarki z polekim napi
•em, pugil&r„sy, Hązotk:i d I r:i6CIJ, wło 1 6:- § 
i hut6w luster•& i f!'llebie-nie. Mam takae 

ta e7"Q.I'; ł papieros, z p l"ki.t-j ftrmy, g 
O kll.rty i; widokami,, karty na Bor;e Nar J- 8 

dzenie i Now1 Ro). Oprawi sua we włal!!ny:n § wurutscie obra1y, ślubne •iAnki i wł~sarW O 
2 la.linie i t&11i • t<e1erwi ·tom obuzy opra.- 8 
0 wiam d bue 1 t•n!.o. Ni~b kddy pont-
2 puje Ilodl~' hinh.: Kwpujmy u 11woieh I 8 
o Z uaeunkiem O 

I Wojciech Kościelny, § 
G•ltie~li łt"elaea ... Uekendorf, O 

O przy ul. Nvrd•trasac nr. 35. (1-18) g 
00000000000000 oooooooocoooooo 

P~'ecam się do wf(on,:1waoia 

kanap i materaców 
po jaknajtańu:ych cenach. Stare kanapy i mahr-ace 
odbil ram ra.,o, a -..;iecxorem już poetarezam w d\1111, 

Jan Orłowski, si<>dlarz, 
Gel8enkłrehen, Bismarchtr. (1'l5 

••+=•••• 
N a gwiazdkę! 

poleca Franci&Zek Jtnełoski wielki wy. 
bór Utbawek wszelkiego rodzaju, wsr.eł
kfe rKeC«y na choinkę we wiełkim wybo
rze bał'dzo tanio ! 

HarmonikJ do tosciągania, fanograły 
z polskiemi kawałkami, katarynki; skrą
pce,kJamety, albumy do fotografii i kart , 
z widoklam i tysiące Innych rzeczy. l(ar
ty z polskim mpiielll na Bote Naro<keole 
i Nowy Rok. Wnelkłe prezenta gwiazd ... 
k•we dla każdego cot1 stosownego. 

Opłatki 100 sztuk 2 mrki. 
Prosł!ę nodaków o poparcie m* i•~ 

teresu a starainiem mojem b~ie kit-der.o 
rtłaka zadowolić i rzetelnie obslutl'ć. 

Fr. Józefoski 

N jpięk:niejszy 

podarek na gwiazdkę! 
Polecam: 

Srebrny zegarek damski < d 8 mr. do 30 1u 
Srebrny zegarek męz.ki od 8 mr. do 50 mr. 
Złoty zegarek dam-;ki od 15 mr. do 150 rur. 
Zegarki dh chłopców od 5 mr. do 25 rur 
Regulatory 14 dni idące i dobrze bij(:\ce od 14 mr 
R'gubtory frei)zwingerskie od 20 m·, 
Budziki od 2 mr. pot}zą. wszy. 

ił F Łańeuszkł ~ 
złote, srebrne i niklowe, złote double od 2,50 m. f!łler.. 
Broszlił od 1 mr. poc;i;., złote płedcioukł od 
2 mr. pocz., bransoleta.,i <nl 1 mr. pocz., branlj~· 

letkł @zy~te srebro od 3 mr . .fJOCz~wszy. 

Medanony i korale. kolczyki, krzyży~, 
śpilki do kra „ aty, 

guziki io mankiet i półkvszulków, 
laaki z okuciem w srebro od 2 mr. p1>cz. 

I f Obrączki ślubne tt:B 
każdej jakości, dobrze odrabi~n~ (301) 

Heinrich Grawe, 
Friedrkh~tr. 13 BOCHUM, Friedriehtr. 13 

obok fottigrafa Seba t z k e. 

Jedy1y tu we WestfaJii interes wy.yłkowy ze· 
garków z Matką B.óską Częstochówsk~ 

i pięknym polskim nari.t-tm za 21 mr. 

~~~~~~~~~~~~~- ----
Małe kantyczki• sa do w U:slęgarnł 

~1aby~ia Wiar. Polskieao, 
Cena 35 f enygów, z przesełką 40 f enygó\ł. -- ---·-- ·- ··,~-~-

Kto u Jakóba Rothsehi ·da kupuje, oszczędza pieniądze, ~ 
przedewszystkiem nosi dobre rzeczy . . 

·skład główny znajduje się w RUHRORT, ul. KOnigstr. ó. 
Filia : w Bruckhanseo, ut. Albr~chtstr. 31. c2.25> 

"~·· ,„ . ' : "- . ~ . „ ,- • 1111 . , . . . . ' . l ' ; . 



o, 

li 
·~ ,....... __ _, 

.Jan„11. łlfaaf1Jaw 
Ja~k: Dzie(1 d•br ! 
St~sław: A ~ień rl-0<bry, dzier1 ••-

1HY· 
Ja11ęki: I d~ąd tak? 
Stanisław: A toć na Szweryn d-0 na

szego Wierzbirtskie"o po to·w~1-y. 
J«nek: Co, f.o z Kastropu na Szweryn 

.:J1!d1isz? 
Stanisław: Co sobie roznrniesz, CZł' 

ja uie mam od naszego R,toidaka \Vie/r;bia-
si<ie.go towarów za:kttpyw,ać? · 

_Janek: O tak, tak, bo i ja tylko ti• nie" 
'-0 .zakupuj~. Jak to może ci też wiadoma 
az~ci się tu ciekawe rzeczy. 

Siainislaw·: Kiedy przecie ja też sty
szdem, że po\viada1ią, iż u naszego Wierz
biis{(kg-0, no. ale nie p-0wicm ... 

Jue;k: Ja wiem cnś "~ięcej, jak •a.
)lr:iJ.~)<lad Jeden powiada, te„.„„, a ten dru
ti że„.„„., bo, bo, to ciekawe rzeczy! 

Stanisław: Ady daj spokój z tem 
„-s.z.y1ttkiem, lepiej zobaczymy, ~-0 na')Z 
Wier,;biliski robi, czy też na.i święta ma wi-
1a tanie. Oi patrz Ja.nek, jaka taniocha, 
lO sobie aby raz użyjemy. 

Jarl)ek: Czekaj tu trachę, a ja pójdę po 
lutełkę, a nabierzeimy już na1 święta, boby 
lAse;ciłnu· Wierzbrnskiemu .czasem zabrakło 
i t>yśmy już nic nie dustali. K:ażdy dziś ku„ 
pujc chętnie li' Wierzbińskiego, ~dzie k'°'-" 
SftlliO kwarta Willa czernrałnego tylko 80 
fei3;„ 'butelka żółtego 80 fen., butelk<aJ Sam-0~ 
su iO fen., olej siemienny 95 fen., świeży 
t'f.·aróf 23 feln„ czyste p·Owidfa tureckie. 
28 :f~ ... ma:k iaa wilię 40 fein., cukier w k~
sfkac.k 24 fen.,faryua 22 fen., m~ka P,~ełl.
na 12 fen., a wszelkie imie towary także 
na p6t darmo· n aby~ nroż1rn. 

St.anislaw: Af.oja kumoszka mó.wWr 
mi, ie u Wierzbi{Isklego kupuje się naiko
rf-f~1.~iej na suknie, bluzki, fartuchy, prze. 
śe.iedl<Ibł, kołdry i r-0zmalte rzeceq. 

Janek: Czy sobie przypOJminasz> ~e· 
żyt .s~i~ nie~dyś krawiec, co szył dla nie·
"' i.a:st ·spodnie, boi wówczas meżczyźni w. 
s.pódjtf~a.ch a niewiasty w svodniac'h cho~ 
61t:il:Y? 

Stanisław: Wiem, wiem, cóż kied'.Y 
'1'SZ'Ys.tl\ie szy l za wąskie. 

Ja:nek: No tak, i to: w..taśnie tak ko
łietf'. r<>ig;niewa.to·, że ta.częfy nosić sp•-· 
tłnke. a.' m~ż.o'rn kazały 11.osić spodnie. 

Stauisław: Ej, Janku, ty sł~ t_ro.:hę 
JffyjiiJ~._,. bo' i .dziś jesq;cze .niejedna z •n:a.s~y~h 
w spoxlai.ach ch-0dzi. np. moja sąsia-Oł<:aq c• 
la wdmnu kamenderuie, iak ·oficer, a mężl.t 
lek s.pukoJnie shrcha. jak rekrut. 

Jajnek: OOl praiwida t0< prawda. 1• ale· 
nioo.b tam! Pójdźmy lepiej po t<Jl\Va1• '19 
na.st~d Wierzbińskie1'0, .ani taki smu.tnN:J 
więc wszyscy do niego, nieelh choć chwile: 
ma wesołą. (336) 

Janek i Stanisław. 
Nasz 

WIERZBIN SKI 
rniestka na Szwerynie, przy ul. Bodel
iCłrwUt&ł1str. nr. 10. 

(116) 

·~ 

I Osobno 
I 

orz rstna >Odaż kapelu z dam kich I 
strojon,ch i niestrojonych. 

Party a 1 Kapelusze modne 1 
r 

niestroj. kapelu zy damski eh • '·iele ni?.ej nrto ·ci. K pel z I p Il 

cena cla" niej sza do 4,50 uu., cle wy .zn• uia 

teru 1,eo mr. 

ust:rojonu 

od .t., 
2 

5 
pió1 tru i 

l'. o z. 
(2 4 

Kapelusze sportowe K e1 sze l mło zieży 
ntijno,nze formy, mtd?.Wj c1:aj t~nie 

od 525 mr. 11o<z. 

Kapelusze dla dzieci 
uatr<>j•ne wj\ą.ik1i, 

oi 95 fen. po z 
10 proc. tauiej. 

.ZUJlClnic ustrojo•e w h~iaty i ' tqżl-i 

od 2, 75 mr. pocz. 

K pe ze 

Lalki. Kolni rze. i. 

MAKS GADALI, właśc·ciel B. Marx, 
hurtn~nie I Ttld. 1509. BOCHUM, Hochstr. 13. Teltf. 1509. detalicrnie ! 

Darmo dodajemy elegancki kalendarz ścienny z torebką. 

Opłatki na Gwiazdkę! 
tylko 2 mr. za 100 sztuk, 

polecam Szanowlnyrn R,<JidaJmm i Towa
rzystwom, zarazem upraszam o jak naj
rychlejsze zamówienia, aby módz każde
mu na czas d<)istawić. 

li.sif:g·a.1•nia t•olskn 
J ó z e f D a n i e I a k, W a n n e, 

ul. Bahnhofstr. 80a. 
Szanownym niewiastom z Rohl.łnghausen 
i okolicy uprzejmie donoszę, iż się przeinio
słam z mieszkania nr. 18 a do domu pod nr. 
16 ul. Moltkestr. naprzeciw kośdelinego p, 
liorna. Polecam się i :nadal' pamięci Sza~ 
no'Wnych Polek. Zusza1no1waniem 

ELŻBIET A S.EOEWISS, akuszerka. 

BACZNOSC RODACY! 
Jest zaraz do nabycia nowo wybudo

wany dom dwa i pól piętrowy, oraz kil
ku miej-se do bud.owy w Rheinhausen Fri· 
mersheim, przy 1nowej hucie Kruppa, w 
bardzo dobrem p-olożeniu, 'Z powodu wy„ 
jaz.du w stromy rndzinne tanio do nabycia. 
Wpłaty 5000 mr., reszta na hipotekę. Zglo
sczenia przyjmuje H. Janiszewski, Marx
loh p. Ruhrort, Hagedt0mstr. 'Jl. I. piętro. 
(123) 

Szanownf'j Publiczności z Marxloh i oko-"licy 
11przejmie donaszę, 1 Ż prnet1ioeł~m mój 

zakład k1•aft'łeeld 
1i domu przy ulicy Mittel8tr. du domu przy 

111. :Uar1ańskie ni". 14. 
'Mój hój nwom dny ztulowoli zapownie 

wszyttkiclt Szano?.nych Rodaków. ktiórzy mn~a 
awem ztufaniem obdarzyć 1·ae21j\. Za1•uem oznaJ
miam iż sliczne malerye na ubrania i paletoły IlA 

ziruę '.iuż Blldeszły 1 proszę Rodaków aby z• tego 
korzy. tać zechr-ie1i. Z 11zacu11kiem 

Ignaey Wieczorek, 
mlth'z krawleeł!, 

w lłl a 1• x I o h; ul. .Marienstr. 14. 

• 

Baczność? ''rANNE Bat·zuośl~ ! 

Największy polski skład kolonialny, warzywa {GemUse) i kartofli 
w Wanne, u1. Kar„Ja nr. ~k, przy kościele katolickim. 

Donoszę az•nownej public~ności, i:i: aprzc daję wazyet'lto po na.i tańezyoh cenncb i to"' ar 
ha.rdz') dobry Polecam się takie do zwożenia łll'\'lli z kopalni i służ~ chotn!c przy prze
prowadl!kach po band,;o umiarkowanych cenach. Donoezę sznnownym Rodakom z W nne i 
okeuc„, iz mam także 

· olej siemienny, powidła, mak na gwiazdkę i donice 
«Io m tleała •ak u. Proa2ę o łaska.we i>ope.rcle. Kwitki na węgle przyjmuję ti.k~e na. 
di·~dze przy rozwo2eniu •ło!!Zczyzny (GemUse). Proszę szanowne. i mi życ1lllwe. l1ubliczn()8ć 
i nadal o popa1·cie i kreślę z: uniieniem ( 360 

li = -· -= = = li ,. 
= I 

ftr al enty Danae la, Wanne ul. Karola nr. 7 c. 

111111111 1111111111111 
Fabryka parasoli w łłerne 

:łirll).y 

Wł• .Ba·•n· .J 1lł& •• li 
•efatr. 2~. an u•D I er 

na.v,rzeeiw Reichehallen -

Telef•no nr. 903. 
kupuje słv 

IJI. Bahn
h htr.u. 

obok goioiica 
1'olła. 

· parasole najlepiej i najtaniej w nahłiększym wyborze. 
WłaSDJ fabr)h.at. 

Największy wybór kapeluszr, 
911:.. tylko na.jlepaze 11:.rajowe i 211graoiczne fabrykaty. ~ 

ł'zapkf, krawaty, bfelłzD& i t, d. po najtaÓS.7.JCh C'łll&Ck 

\Vszelk e reperae7e 
i P•"'•lekan ie parasoli na zycv;enie natychmiast ,ye wła ~aym 

vrói.r 7.tacie. 

Polaka • ha.al Pol ka usłuca ! 

:= 
11 
= Pl 
.1s1 

= 

a HAMBORN 
n rożnik r,·nku. 

· b · · t · ••rłclkh•h 1nu·t.1·.1· to\nu·Ón\ które tylko (to gwiazdki sprzedawac h~dLiemy. Nad"rzyła si~ nam spos >bnoić za.kupiema a3ec.za1e amo ,,.. 

Bardzo ·eleganckie ubrania dla panów 
od S do t8 mr. 

iedz1 I Spodnie e 
we wszyttkich kolorach od ~.,:; do ti mr. 

, . k .,.Y ~ do ~' marek. Uln•anla dla dzlt!t•i i t•hlotH•Ón· od ~--50 do 1e 
1-aletotJ' tlła. )tano,v. p1ę ne rzecu ' ~ 

Okolo 4000 par obuwia dla pa~ów, pań i d•ieci 
marek. 

· 11tekn'~ 11odarek i zwrot koszt6w podroty z okolicy. 
bajecznie tanlo. Kddy odbiorca, otrzyma. ~ eY 

KAIJFJIAN"N i •p., H~mborn, narożaik rynku. W nied,,,iel~ będ~ie nas~ 1tkla l 
caly d:t. (~I\ otwarty. 

W •iedz.ielę bę<hie 1111 z ·kfa<ł 
eały d?.ień otwarty. · 



- ~·~~„~·~--~~~ 

1.,_ ~·:.~':'.'azdk~t Darmo :Na gwta.zdk.~1 
~ nie, ale po cenach zniżonych mojna. za.kupić na nadohodZ:\Ce 1 święta Boliegn Narodzenia wszelkie 

i materye nal 8oknie ] 1 ! · fartuchy, pościele 1- chustki na głowę, szale 

1 \ chusteczki, firany, kołdrY.l · 
41
1

;::. i wiele innych rzeczy. Ubrania dla mężesflln, ~aletoty,_ pła- ł 
szeze apodnle podług miary wykonane we własneJ pracown~ koł-

1 :.,·~~B~~;~ko:t:· Waatk,i, srzezlkiy, mnac.a'ejóFkrankr:.~;!;:~. ł 
f u • , 1smarc s r. 46. ł 

_ _!rzy zakupnie G,d 1 O mr. począwszy otrzyma. każdy po- L 
ł da1•ek wa1·toseł 3 marek. (351) -,r 

·~··:· ... ~··~~ 
~~~~«~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ Baezno8e Podae7 w Wanne. ;: 
·ft. Donos.zę~sza.nownym Rodakom~ iż otworzyłem 1ł 

~ skład cvgar; f abaki i papierosów ~ 
fe( i towarów krótkich. Cyga.ry w !'borne, tak~e eyi'&l'J gwia.zdkowe. ~ 

~ r Skład mój znĄjdujc 1ię $1 
~· w WArłRE1 D~&reowa uliea. nr. 102 p&d drm": ca.n) ~ 
! . Stanisław Berlik. ;: 
t~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
„~ .,. ' j ' ... ' ~ • ~ ~ t. .-· 
' ' \ ~ L • . ' " 

1 ••"TDOAilto'lli~ió1

"MiCb;iili-•· 
i ,v Neumfihl, ul. Leherstr. 125 . . 

1 oleea aie uan. publiczncś~ w NeumDhl •. ekełky. 
Poniewd mam najnowsze maszyny ezew•k1e, przeto mogę 

taniej ebsłli.żyó katdego, niż dawniej. Mogę katdemu w pół ._ ..... iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
godziny doetarezyć 1iowe podtit<zwy. . . M · 

.- p d „ d""" rAcznie gdyż muzynowe spilk<'lwanie pwJe l bnwie. am tes ma-
.ii o h1J3m po ..,.,..wy v ' • • dn k d b i t l · 
" 1 n do w końeiienia obuwia, dla tego pra.euję tanio, a. Je a o rze an o, 

zy ę . Ob.;Wfo podłUC miary dla pań, .pa.nów, dzieeJ, p-Od gwarancy~ Z& dObJ>,Y m;~:1ał 
i robotę. Bep&rMrJe prędko, do\irze i ta1.10. „ ( J 

ANTONI MICHAijAli., w Neumultł, 
s~ewc polski, Leherstr. 125. 

Sbai:ą:.-:a 
p trzebns. zaraz lub Ni 
1 go styczni a. P,wzch' e 
dziewczęta mogs, eię 
zgł01rć. (361) 

Firle,j, 
L1mg en dreer-Stid 

TJJJl:lllADl'ł& 

maszyny 
do szycia 

a~ najlept.Rie do l.l'ly· 
ma kaidegłl rnd11&ju, 
rn leże modne,.;o a.11ty
•iyerntgo WJazywa
Bia. •ranie een~. 

Na•ke. be~płatu. 

H. Timmann, 
Beełnnra. 

prey -plun vVilł1e'
m.crwMkim U. (1'32) ii: 

Zaloton:r U~2. 

Maszyny do szyeia 
~ane otl 2i .wi. p•c.z . 
Newe ci 4..1 mr. po~· 
Najlepsze f•lrykat;r fOp 
gwarantł>J'~, 

1'~rt~m1der 

NllłlmasolJia••k . 
nl. Wei.1mmburcer11tr lt 

I A. Wojczyóski, 
w Gel11enkirehen 

ul Kuo la. 7. Ka.rlstr. 7, 

warsztat krawiecki .. 
Za.razern 'ł••oszę uprzejmie, 

iż w~zeltie 

u nzM ~je•i•nno-dmo\lł'Y 

:na.de1ifły. 

U)iV .A.&.A.: Kt"' )ll&pie mieć ubn,~ 

aie, pa.lte itd„ lłiHa Bap1'rne mi na karnie 
a pi;e~llti9 z 11·0a•i 'lłfńlle miarf. (7Sg 

A. Arns Wattenscheid 
• skia.d skór, 

poleea. w najwit;kszym wyborze: podeszwy, 
wier0chy, całe ski>ry" i pokrajane, tylko «io~ 

brej jakości rio zmrnych tanich cenach. 

· f:12) (J~t\StKf) Wf.te 

l1d2wyczaj tatła p1~az ! 
na zakup11a gwiazdkewe. 

Kapelue-ze damskie Po:ńczoehy 

„ dla dziewcz. lzkarpety 
Czapki dla d21iewcz. Pn~yotiziewek s:p•tł. 

KviHhy I Bieli~.na dla panÓlV 
Pa:n~ole Szellu. 

oru wi@le innych artykułów. 

Bard.„ taaJe? Bardzo taui* ! 

Jó,ze:f Derzstełu, 
;-,.;.;.__ Witten, Ba,hnhofstr. 17. ·= 

Baczność Rodacy w Oberhausen! o•..-••••łJa••• 
Donoszę Szanownym Rooakorn w O

berhausen i okolicy, że mam na skladzie 
KIEŁBASY I KISZKI POLSl(IE 

Wina cygara i papierosy, we wieTkim wy
borze. 

llaeZ&dć ! Nowe · etwanJ 

1pccyalny skład 

-

R 

WIĄZARKI I POWINSZOWANIA. 
Wszystko z pols.kkh fabryk sprowa

d;zarn i sprzedaję po cenach jak n~tań
s.zy'Ch. 

Prosz~ Sza·n. Rodaków o poparcie 

zabawek dla dzieci 
WiSZelldete .rtł&afu. W'Yhór ollbta:Yłlll Ma~ 
.ty, które ~ Ciclena r~ pobddcll. 'iłiaV~ 
Rzepkiew'ł<:zów 2 Wainr...awy~ :z fił]dł~I 
'1er3Zami pisarza •as~ H. 'Sie~~-
ewa iW. Poniewa ludzie ~i~ ska~ na fi· 1 

• ez.a5Y, pndo ceny są bardzo tanie,~ 

·wszelkiego rodzajll od najzwyklcjszegtt do 'najwięcej eleg. 

rieczywiście zad.ziwiająco f anio I c2sa) 

Heinrich Pottbrock 
Ul. Dworcowa 7 4 Herne, Bahnhofstr. 74. 

kreśię się z poważaniem. · 

Mlee.zysla'łv Graez;yk, 
O b e r h a u s e n, UJ •. ł(arlstr. ar. 7. 

~ ~ 

• ~ Jltl*c.-t -~. Rodacy, pro~ie !I~ 
,,,..rnko.utJ 

Z· ·p ra~·d~il\l'Yłlł .szacu•ki'ell1 

J. G.ajewski w Hcrnt 
)ahńer~ 

u1. ~tist.r. ar.. " , »FJly ~lei etelł.trf· 
:eaei, p·fie!W:a~ Zl ~H .„ 'ltrtitfiU. 

;i Louis ·Brand, 
i~- · OBEBHA.USEN, ul. :Ua11iiłstr. t9· 
• ,::. zegal'•h1trz i złetnlk, 
r:J I poleea ewój wielki 

!ID ' skład zegarków, towarów złotych., reguJaftlrów i 
" M-twzzom• m 1Rł. J bullzik6wa 
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środa 20 IL 

fodziemie pismo lndowe dla Polakbw oa obczyźnie, pośqcmm ·łzoie oraz raw m narodowym, pqtiiycinym i zarobko~ 

I i ł że · Zł llarc I DJcz I 

Redakcya, Drukarnia i ~mia .majdaje się w Boehum, pyzy ulicy Msłfhosersn ·· 117. - Adres: "W"un-us Pelak:i'•, Bochwn. - Te Ie fon u n1'. H t• 
~;; ±±!!Z 

Kto jest do r 
Talde pytanie powinien sobie stawie każdy Polak, by sołtit~ uś,viatlo1nić'! · t•o czyni(~ 110\vłnit~n fila spełnie
nia. obowiązku wzgl~tl~m · o.Jezyzny I narodu swego. D r obecnej el1n'lli .Jedno pragn~llJ•yśn1y tutaj miano-· 

"riele Polakom na obezyźnłe "'Ska.za(·. że 

nie jest dobrym Polakiem, kto gazetq polskiej nie czqta. 
~ozszertajcie więc, Rodacy, mianowicie w . czasie świąt „ lfiarasa Polsłtle-1 o" ! _!~c niesłychanego ucisku wrogów, okażcie, Ro-· 

dacy, ze umiecie cenić i szanować kulturę i oświatę polską, którą dziś zac_howują i krzewią głównie gazety narodowo-polskie. „ 

uvvuaaaaauuuuuuuuuu~u1auuauavvauuuuua a· 
ltoclzlce polscy! Uczcie dzfecł IW• 

\M'tfle, czy~~ I pisać po polsko l Nie test 
t1łUJtm, ~ potomstwa swemu mtem-
11ą4 sł4 pozwoU. 

W Uwłandyl wysadzono pociąg wojskow~r 
w powietrze. - 200 kozaków zginęło. 

W Uwlandyi i }(urlaindyi Lotysze o.
gklsili rzeczPQ'spolit.ą i staczają fonnalne 
bitwy z wojskiem. Rząd rosyjslki zamierza 
wysłać wszystkie petersburskie siły .woj
alrowe: z wyjątkiem gw.ardyi przeciWl po" 

wstańcom. W Mitawie w walkach uli
cznych 7,abłto 2 oficerów i 6 żołnierzy. 
Pod Lmnew:arden z.aczepi·cmo 120 <lrago
łlów, z któryoo· poległo 4Q. Bociąg woi
Sk·tY\\'!y będą-cy w drodze do RYgi wysadzo
no w powietrze, przy, czem z.gin~ło prz~
szfo 200 kozaków. 

W. całym kraju wkiał pailące się d\.YO-

ry, 

We Warszawie odbył się ogólny wiec wło~ 
ścian. „ 

Po Z.jeździe duchowieństwa polskiego 
~był sie we Warszawie: ubiegłej rnied-zicli 
~wiec, na który przyibyli wtościanie ze 
:w~zystkich stron zaboru rosyjskieg.oi. U
czestników było około 1500. Włościanie 
uclrwa.lili rezo·lucyę, w której domagają się 
samorządu dla Polski pod1 Moskalem -0raz 
~tych!miastoweg<O! z.aiprowa.d'zooia i.ęzyka 
rolslciego \V szkole, sądzie i administracyi. 

Pan I<rólłk nie będzie już ponownłe kandy-
dował. · 

. Tak oonoszą zgodnie ga.rety górnoślą
skie o p. 1(r61łku, który, jak wiadomo zło
.tył tnaindat do parlamentu. 

Orgam posla; Korfantegd połec.ai na kan 
dYdata przy ma}ących nastąpić wy-

borach p. <lr-a ·Stęślickiego. 
Nasz.em zdaniem tak przemysłow.Y. ob

·~ iórnoślązkl, powinien mieć w par
~ncie posła robO'tntka, a dałej W' Kole 
Pdlskiem po·winiern zasiadać takie p0seł ro 

hotnik. Jeżeli pai11 Królik nie chce pono
·v.-mie kandydować, to sąd'z~my, że na Oór
ny.m Slą1Jku znajdzie się inny światły. ro
bOtni:k, który mógłby kandydować. 

TelegrainJ.·· , . 
B e r 11 n. Donoszą tudotąd, że kam:· 

lerz Buelow naradzał się z przywódzcą 
centrowców Spahnem w sprawie wyna
grodzeń dziennych dla posłów do parta. 
mentu. Krótko po Nowym Roku wniesie 
pono rząd projekt zaprowadzenia dyet dla 
posłów. 

Ej. d ku ny. Nadeszła wiadomość, te 
wojsko w Rydze połączyło się z rewolu
cyonłstami. · 

Prusy, państwo „wzorowe". 
Potdmkowie niemieckich „raubrite

rów" i krz:yżaików duchem W! niczem nle 
ustępują S\V}'ITll przodkom. którzy to po 
drog.aich z. zasadizki wykonywali •oopady, 
bogacąc się r<YL,bojem, i mordowali bez 
bronnych. Dziś owi pamowie konserwaty
ści którzy na poidlstawie trójklasowego sy
st~u w;yborcz.ego mają władze w Prusa.;h 
1kosztem słabsz.y,ch pragITTą utrzymał się 
przy wladz:y i używać świata. Woisko, 
policya, ustawy wyjątkowe prze_ciw Poła
kom i przeciw robotnikom to ich hasło. 
Mogą sobie polhuiać w Prusach wiec też 
naz.yw.ają, Prusy .państwem ,,wzoro~en~" 
(ein Musterstaat). Toć w tern zrozumieniu 
i złodzieje mogą. mieć swój „musterstaat'', 
ai będzie nim to państwo, w którem najle
piej kraść będą. mogli. Jaki to Prusy „Mu
sterstaat" .na to OO\v10dów cod2liennie bez 
liku, a miał te prawdopodQbnie także na. 
myśli zniemawidz.,Qltly przez konserwaitY
stów sekretarz stanu hr. Posadowsky,_ gd~ 
mówił o małoduszniej gospodarce pohcyJ
•nej w ntektórych państwach pr21YJ>0011_inaJą-
1Cei dawne czatSy. 

Otóż i nowy tego rodzaju dov.ńd: 
W Ew.ingu pod Dortmundem zgro'.Slł 

p Franciszek Narożny wiec ina.i policyj, o 
<:~ ·przeslaoo mu bez lnn~ch uw~ I ob· 
)aśole6 następujące „pośwtad~~eme.. 

~cbeinłgu~. 
·nerPran·z Narotzn.y wohnłraft • iu 

Ewłn~. Kolonie Nr. 72 hat etrte am Sonn
. tal, den 17.ten Dezbr. 1905 ~-0~ttags 
. elfeinhalb Uhr im Saa:le der W1 rtt~l Klodt 

zu Eving stattfir.tdende offentliche Vcr
sammlung heute rechtzełtig angemeldct. 

Die Versammlung dart jedoch nlcht 
stattfinden. 

Die Poliz.ei-Ver.waltung 
I. A. <ler Polizei-Komissar. 

In Abwcscnheit: 
Wiese. 

stempel policyjny; 
Ewing, am 15 Dczcmber 1905. 

Poświadczenie: 

f'ra111ciszek Naroż11y mieszkający w 
Ewing, kolonia :nr. 72 zgłosił dzisiaj w prze 
pisanym czasie zebranie publiczne, które 
ma się ()dbyć w naedzielę, d!rtia 17-tego 
grudnia r. 1905 prz:edl polud111iem o god!zinie 
110 na sali paini Klodt w Ewing. 

Zgromadzenia jednakowoż odbyć nie 
woloo. 

U rząd policyj nry · 
Z. p. Komisarz policyjrn.y. 

W nieobecności: 
Wiese. 

I:wmg, dniai 15 grudnia 1905. 
Tak brzmi w Uamaczooiu ów ,,ukaz.'' 

ipolicyi podpisany „w niedbe.cności". 
Jedien. z rodaków w Ewangu przesyła 

nam 1n.astępują.cy nader ciekawy komentarz 
d~ powyższego pisma policyjnego: 

PoHcya w Ewing zazwyczaj pyta się 
o cel wieca. Jakkolwiek policyi tre·ś ... i 
przemówień wi-e,coVfYlCh powi.ad~ 1nfo po
trz.ebai. p. Nairo'ilny zglaszając wiec zapyta.
ny o cel odpowiootzial, że obrady toczyć 
się bę<h~ nad stósunkiem różnych nauczy. 
ciell w Ewingu do dzieci polskich, oo &:> 
którego rzecz według zg<>chnych skar~ 
dzieci ma się jalC' następuJ.e:: 

Niektórzy nauczyciele w Ewinii i.aka
zują dzieciom polskim mówić w domu z ro
dzicami I z rodzeństwem po polsku; gdy. 
się taki nauczyciel następnie dziecka zapy. 
ta, w jakim języku z rodzicami rozmawia
ło, a dziecko odpowiada, że po polsku, bije 
ów nauczyciel dzieci I grozi Im, Iż nie o
trzymają promocył dodając: „I c b we r
d e euch schon die pose. 
ner Mu ck en a u str ei be n!" (Już 
}a wam wypędzę p<)Zlnańskie grymaisy.) 

Czy± v,rięc Pmsy nie są państwem 
·w·zorowem". Jest konstytucya lf\\·aran

tująca wolność zebrarń, loecz. co SQbie i;-<>bią 
różni ludzie z k()nstytucyi; według 
praw ludzkich i boskkh w 4'omu rodziców 
dziecko podlega woli rodzidelskiej, !ecz oo 
obchodzą tego lub owego pruskiego nau
czycieta pr3W'a boskie i ludzkie; on wy-

pędza kijem dziecku 11die posener Mu
cken", za to zaś otrZ)'111a< i -0rder i lepszą 
J>Osa<lę ! ·· 

Czyż to więc nie paóstwo „v.-zorowe·'. 
w którem pikelh.auba stoi. ponad konstytu
cyą, a! dobra posada i interes kies.zeni po
nad prawami boskiemi i Jud21kie:mi ! 
•sc.auL · __ a 

Polacy na ooczyznie. 
Liitgendortmund. W naszej okolic~' 

życic narodowe już dosyć rozwinięte, ale 
jeszcze daleko do tego, ażeby można być 
zaoowolonym. :w sz.ystkiemu zaś winni 
Rodacy sami przez to, że jeszcze cale set
k. obywają się bez naszego organu „Wia
rusa Polskiego". Mojem zdmiiem, to my. 
czytelnicy powirmiśmy przy 2U11ialłlie ka
żdego kwartału iść <Jd domu do oomu i tak 
długo zacłięćać opieszałych, aż zapiszą s·n:~ 
bie „Wiarusai Polskiego". LudzŁe ci nic 
nie czytając, nie wiedzą, oo się w świecie 
dzieje, dla tego też obojętnie patrzą, jak 
dzieci ich się 1niemczą, pomn.:afając ~regi 
wrogów a przerzedzając nasze szeregi. 
Chcąc więc kres położyć gennanizn'!:'.yi1, ta 
·ra}my się, aby każdy bez. ·wyjątku Połak 
.na obczyźnie abonował ,,Wiarusa Polskie
go". Jestto teraz: właśnie tern koniecz.nicj
sze, że „ Wiarus Polski" znosić musi dęż
kie prześladowanie za to, że zawsze śmiało 
staje w obronie naszej i jako Polaków. . i 
jako kat-0likó"· i jako robomHców. Z tego 
poW'Odu wołam: Rodacy, agituJde Ja 

~Wiarusem Polskim". Robotnik. 

Pawnee Dl w Ameryce, dnfa 8. 12. 05. 
Szanowny Panfo Redaktorze! Donos%«: pa 
rę slów Szanownemu Panu z tego dałekk
go świat& Jestem tu w tym w-ohlym kra
ju od 20 maja tego roku. Powodzeni-e mu
je tu jest o v.iele lepsze, 1niż w tyim niemie
ckim kraju, bo tu jest człowiek v."dtny i 
może każdy robić, co mu się podoba, nie 
tak, żeby kto rozkazywał, a Polacy mu
sieli tylkd słuchać. Tu jest v.""Olny kraj 
a niej~ w Pft!sach. ~dz ie kto inie }est n~ 
cem, to zoosić musi prześta<llowania. : łfc 
Pan Bóg ohoć .nie rychlivry to Jednak spra 
wiedliwy, to i tyclt, co nas tak gnębią kara 
BcYia nie minie. Bardzo mi się tu do~rze 
powodzi i podoba, tyłko mi tęskno l'.a 
„Wiarusem Polskim", \\ięc prosiłbym. Sza 
nO'?t"lflego Pa.na ~P-"ł~kt"!'~ . ŻPOY mi'od ł 
stycznia roku lfł96 .,Wrarnsa Potskiego• 
tu przysłat i mi n:ipisat jak Ja mam 2_r<l'6 



bił Z pi~, ~ZY. mam' 9reysbć~ ame; 
t;1kańskie ccy oo, bo tu innych ni~ a na 
.,OC.Ztę nie~nogc: iść Jak 'Wi kraJu. Prosze 

,i • ·,:f~ .wł~ dokla&?ie :i;\pisać i ·g~~· od J 
·'° ·:~1ycmia przysłać, ·a ta· zai'azpłeńJądZe przy 

: ~ ~··, ~le··„~ -cafy -POie. · ·Pororawiam Sżanowne 
':· ! „~. :P.~r-r: RedaGictora ' l' w1Śzystkid1 czytelni 
» ..... ł@'\: .:,;Włarusa Polskiego" a później tttapl-

.. ·:: sże .~ięcet .Jak będę miar 'Wiec.ei wiadomo 
.. :. ści._7' różnych stron, bo b~e mtal „Wift

. .rusa .Polskie~", , 1Gaizetę Chkaigoską" i 
~ „ :pozdrawiam Szan. P.ana z moją całą fa„ 
.. , · mJl!ą · i · życzę dobreg<> powi>dzenia w tym 

. ' .. garmanizatorskim .kratu. 

. Jak· . się . niemczy w koś.ciele:? 
, · Na ten fennat otrzymai „Or~." z Prus 

Ea\:hodnich ciekawą korespandlencyą, któ-
ra brzmi:· · 

W Zu.kowie na Kasi'buhach byto do
tYchczas Jeano tyHco niemieckie kazanie ina 
miesiąc, oo ćwierć roku zaiprow1a>dtz.ono już. 
drugie. Może ktoś bliż~j opis-te stósunek 
tP,iOlsklch do niemieckich rxuafian, o He po
towa tych ,nJemiec.kich 'karań potrzebną 3ię 
ista.la. Ksiądz. wikary ta:mże sprowadził 
S10bie bib-liotekę niemi·ecką, a które z dzitd 
pczdrowi go popra;w:nłe po kufturnemu, na
·tychmia:St książki z niej mu wiypożycza. 
.Pewnej rodz.ilłlie odebra~ ksaążkę polską a 
daf jej niby łet>Szą niemiecką. Pokwtufe tu 
f)rz:elronanle, te książki _te poc~oozą z w~
cttmvn.ych biblk>tek hakatysty·:m:Y'cb. 
·:·· W Skarszewach posytalą polscy r;C> 

dzice małe swe d.zieci db luterskiej ochron
tk{ dyak-0a1isek. J.akeśmy sle u naszego ks. 
~.q)rooószaa. Diefricha o. siOstry katoHckie 

. starali'. ·o<lPoWi Cdml . nami, te ni e1>()trtebn e, 
dlo w Skarsi.ewach siostry tuż jedne są. 
Tend.encyą tej ·odpo1Wiedii dobrze roziumle
my. 
, , WCze-:rslm zabiegliwość pewnego ks. 
· ~ikarego d1a spraW'y kultumej w;_p~y
sitym roku .tak ~e uJarwrulai, .że parafia ~a-
1na: stawiła .V.nfosek i proś~ do Blskupa, 
. aby g-0 przesadzi?,. oo się też stąto. Gorli-

. ~-'Ość jego była :·tak suwjenna, .. mlainorwicie 
w towarzystwie ,)(ath. Maooeryerein", te 
st.ę . stat nlem-<Ytliwym ' 

; . Parafia ł(artu~ka zaś pod) Jakiemi ;Wie- · 
·knl1c7A,'"'\llli skrzY'CNami OO:dycha, v.ryk'iCZąJa. 
sp-rav.ra on.ei chorągwi „GeseUenverełrni". 
·Dz'icci(!nfpbłskich rodz:ilcóWi przysp<>sabła
jącym się d.o pierwszej spowiedzi i ikomu
ml św. ośwJ~„ że będzie,lepłej. wstą. 
p~ć oo nieill.ieckiego ·oddiziafu, skoro kate
cltixm ·i:i~em:iecki, Jut ze sz.kro..fy teviet imntie- · 
ii''' Waii;ność, w_ .. któr}rm iezy,ku:. n~kal- re
Ugi.I . ,1.-~.gó-łe; a ® t)ierw.s~ęj k{)ltlltU<nji św. w 
s-idegóhJ'Ości° o<ll.?Y~laĆ Sl~ ·poWi~a, WY
łrnzały inn.a i>oiwaigi odemnie. Chyba, te 
ks. Rassek daiie rozgrzeszenie. · OJ biada 
a19:dzioom, którzy dJla prq;y.pqd<l!b~e si~ 
takim kslerom i wyigoQ.iyj S"W:iych dzieci za
lłli~Ją w:Ychowianrie seria' i dtłSzy . dizi~ 
dl · ... 

.Co ·,do param KQŚcierskJei, to tai . ~o~ . 
itYchCzas . ~ swobio.dnie . ·od1ctydlra, . ~ho
c:4M; i ją · usz.częśliwiooo już Je<ln~n nie· , 
ttniec-klem ka2anłem na miesiąc, ~ opró.::z 
i-ego od· dw~h)at ~m\·~dą.'~!ę . trzr-tl.ie·. 
Q~kle nabóffoństwa ·. ~minacytn~ tygo- . 
d·nJo\vo . rano" ze. śpiewem ni.emlecklem w 
parafialnym kościele. Ch:Y'~. te pokl ·opie.
ką ·oo\v.cgo ·· ks·: prob0s2,cz.) ~en~ lqirs · 
:się· zmieni l ro. ruestety ina korzy.ść kultury 
i germariiz.a-cyi. Jes1>CZe przed· Jego przy
·byclem wrób!~ polskie dość pes~lstycz.. 
ni~· O nim tta: dachach świergotaty; a obec· 
:nic 'świcrgor...ą, że · z: półskiei ple'balłlii stal si~ 
kułtumy ,,P'farramt" .wypisaillY nai godle 
w sieni. Tak sarno wygląda to wiel.tl 
. ~szin.ei<lyger"' skorio ksiądz w swoim 
1H'z.odsionku pozawiesza: dla dckoracyi pr1.1~ 
skle szabte n.a ~rvy.ż -zlorone, a nad niemi 
hclm kirasyerski, zamiast wizerunku Chry-· 
stusa. -Pa11a ! 
. Wielkie zaniepokojenie wy.warto też 
w •oOlpust św. Barbairy tamie wygt-Olsz.wie 
~rzez. nleg'O na wfo~kiem nabOź.eustwie c.~ 
wangelii i ogłoszeń po kult.umemu, cZX!go 
d0;tychczas nie bywa.to. Czy toi ma być 
~apowicdź cywiłi·z.owania w IIIlYśf Berlina? 

Powyższych objawów I fakt.6\v. ze 
~~~i.art.a nikt nie· tmyie. . Zan. przychodzą. 
~sy Hen-ryt~a TV? Później więcej d~mle

~e . . 

,ldea~ne . stosunk1. ··~ soeyalistó.1'.0 

:W-szyscy są u nas -równi, głoszą wsz·~
<bfo t,towarnysze" ooc_yafistycZinl. Jak ta 
:równość w praktyce w.yglądaii z pewm$:i.t\ 
łlie1ednenru nde "\viadOOJiO. 

Poslawle ~par~ ·nie pobteraj~ 
wy,.r.iag~ ~ swotą czYność, lecz SQ 

.. . 

cyałiści- ztasy. -stronmćłwa..~ . sw.y.m"po 
słom Vw-ytlagrod:z2e:ttie. 

Otóż nikt inny Jak ~ naczelny vłódi 
00cYalistów · p. Bebei przyznał . raa; pi-zez 
ni~trwagę, że ci pĆ>slo\\;e, którzy. za}mują 
stanowisko dobrze płatne i przy-z.J\vycza
Jeni są ~· dobrego tycia, otrzymują wyna- · 
grodzenie wiyższe, Jak ci, którzy pochodu\ 
zo starnu robotniczego.. 

Tak wygląda w praktyce zachwalana 
cz~to równość u myalistów. l(to ·w do· 
mu d0:brze zobie pit i jadł, ten z kasy so
cyalłstycmei otrzyma tyle by i w Ber
lin.ie mógł <lafoj dobrze jeść i pić, na!Qmiast 
rob-Otnicy i rzemieśnicy, którzy w domu 
niejOOniolkrotnie biedę mieli, mają i w. Ber
linie nadal głód cierpieć, chociaiZ wlaśnie 
robotnicy najwięcej skladają pieniędzy do 
kas socyalistycz.nych. 

itEIO(*Rilli•)itlfi._ 
l(upi$ny, ce Wlk• możemy u polskich 

lmDofw I przemvstowoow l 

•o•••••••lt!••• 
%Jemłe polskie. 

rm a .... łlanibł i~· 

Nowe. Spis ludności wyka:tuie tu 5138 
ooób. 133 osób więcej niż przed 5 latY. 

Wąbnetno . . Właściciel dóbr .n1Cer
skich Kilrbis . sprzeda~ majątek swój ChOłe
Wsc.e komlsyi kQłoniza~yjnej. 

Nytycb. Miasto nasze U.czy, jak '\v:yb. 
zuje oo~tni spis - ludności 1 2644 :mieszkań-
ców, 7 mniej, mz w -JXllkui 1900. ' · 

Uawa. Dnia 15 uronęlo w tutejszem 
Jeziorze na ?odzie (Geserichsee) 2 chlopców 
feden Uczący 8 lat-i {ilrugi ·15 łafi' ie.deµ kl· 
rasyer z tutejszych kosZairów. · ·" · 

· ż. WleL Ir PoznatlSldeto. 
. Pozn'1ń. Ó. w}rbuchu tej .niebezpiecz- . 

neJ d10roby w Dopiewicach : dooosillśmy 
sw.ego <::zasu. „Kreisbłatt" powiatu :wscho 
dJni~pozoońskiego donosi pod dniem 16 b. 
m.: Poinli~zy · <lz~ećmi famili robołnicxych 
skon.statowalJPl . . u~ę-00.v.rą tężąc katf!ku. 
DwÓJe dzie'c( zmarło ju:b 111a zdradziecką t~ . 
c~r()b~,. a. c?ey,~r~ ~i~ct Qd.stat\vi-dno do 
lazaretu ·w Poznaniu. .:Władlre połicyJ-ne 
zarządziły nadzwyczajne środki ostrożoo
śCł, tak iż epid'emiai, spodziewać ,się można 
wkróke w zar.odku· przyt/umioną, ~fanie. 

: ź. . sląlkł·: ·„Zfu. Staref_ P.lsllt: : '.: 

· .ie SląŹk~.-. · .w· ,,Dz. Pozn." czytamy: 
Na stół n.asrei red:ąikcyi spa~Uai · kopfa· cha" 
rakterystYc~ pisma, jakie .pewien "Jan.d 
rat w .Slą,zku wystosował do podwladnegd 
s?bie "'.qft~ . PistnlO to opiewa: 

„Wielmożnemu Pamu .- naklaidam szeze... 
gółnie ~ obowiązek urzędoW:y, ałjyś ' 
o każdym w.ypacllm, w którym "· iachodżi . 

,po strone polskie) ·na Jaikie}kołwiek i>ódista
,wie-oparta .możliwość kUl>na pósladłóśCr 
niemieckich w obrebie u rzędowego obwo·· 
du pańskiego, oonióst ml natyc1hmiasf ·mi: 
id~. n:aikrótsz-eJ. -· · · . . . . 

Zamedtaai1ei· tei'ow~ą:Zku'°'"'łt~~ 
wegn, który w.ynika ·ź przysięgi slużbowej 
musialbym najsurowiej karać (ahnden). 

·Radzca. ziemią:ńskl". 

Z -i.lllJ'ell d~ale Pe~ .. 
Strajki i rewolty :wojskowe. · 

I(ioirespondent warszawski HOrosu ·Na
rodu" pisze-·między innemi: Rcw<ołty woj
skowe w Warszawie: . pfl1Yl»eraJą 001raz 
dziw.niejszy charakter . . ;,Zbu1nt0,\-aile" put-
1ki g:wardyi w dalszym ciągu p-etnłą sl"użbę ' 
policyjną na ulicach lii.ia!sta: i nie gorzej od. 
łrozaków i kidlmych żaaldamló\\r rozpędza
ją ttumYr. Ki-łka wypadków niesuoordyna.: 
icyi \\~jskow·e}, o jakich dloniosilem poprzeJ
dm.io, · stają się niemniernJe zagadkowymi , 
bo ciż sami ż.olr11ierze później spełniali owe 
o:bD'W'iązki policy}.iie w.rorowu. Nasuwa s_ię 
handzo poważne py,tanie, c:z.y owe ·poje-· 
dyńcze, a f\OIZtrąbiąne ··na i.V"SZ.e strołfy 
przez -organy socyaUstyczne, wypadki fą
c-ze1nta sle t<ofoierzy z tlumem nie są dzia;;. 
fa11dami J)J'O.WOkacyfncmi \Vla<fz; 1I'l1.0!Skt~W· 
skicb.'? · 

Dała 12. bm., we.drug ·qo± k-0:fespon
denta. gr-0mada „wyrostków zatrzyanywafa 
Więks~ fiakrów, kl'nąc nai erem świat · 
Wlęksrość iakrów, ~lną-c .n.a cze:m świat 
stoi, urny.kala d9 di.omów, ·bo oi:romY.nt cię
~ oot..1tmi budy i fąrtudt·Y. -a, ·na'\Viet gro,zo. 
irio im s.a:mym. Strajk tdn ma \)-O(fl:G'.le e:ko-
11!Ónnkzne, mianowfoie „komitet" żąda, aby 
właścklot-e dorożek wyp~U w•cńnła::li11 
st.afo J)Qltsye młesłęcme, a nle p:m~"ną cz.ę~ć .. 

..,. \ .. . „ ... „ 

··zarobkU '.dziennego. StraJkt b.~ or;"'iłinafn.~. ·.... . -~~.· : .~~. ;:. ; ~~li·. dostał. 
bo woźmce nie chcą ~ra~()~: ·.:.-. Drugi „ ·• 'Slę · na·kólel pciriµędó, dft .. „wa~, któr~ 
stra}k_ ekonomiczny, Jaki socyałiści starają : · tatf"SiltiHt ' g({qniótJ~ . -lLD;i~wem u . 

· sie Wywołać wbrew \1/QU zainteresowa- ·· nimi>.:.- „ · · •·"·_.,.=·-·· · · . · „ ~„ _ • • • 

nych, Jest strajk' shtżby1hpte1QW·e:J. Okazuje · · · Beruń: · ·· Na p~iiem .piet~.· dumu 
si-ę, że w wielu· hotelach1 np. jak „Bristol" . pofożohego p'riY.: '.N!ilHęts.tr.6od~~: aJą się 
slużba hotek>wa ma lepsze-warunki. arrnżeli przedsta·wienili ·if<JirexnatO~raJ.u . . . w IJOn4e-
organizatorzy pro'pónują. · {}zialek pio·'p.ótudniu .q 5.%. si>P-wucto:w-at ma-

Wiadomosd ze„ świata. 
ty ogfoń ~VotOOY. P:tz~ .aparat · .Służący 
do ·przedstawłe;nfa stra$zrie :Zamięs~a1t1le u 
widz6'w: Wiełka Ucroa osób, przewatnie 
dzieci ska·kafa z 'okien w '\rysokoścl cztc-

Gabinet włoski uStępuje. rech metrów n.a ziemię. Dwie ·osoby oj~ 
Ponieważ Izbai postów nie przyjęta u.- niosły przy tem cięższe okalee:zenia, ośm 

kładu wloskd-:hiszp;ańskieg101 gabinet łżejsze: · . · · · · 
\'Wl:i?sł u króla o uwolnienie z obowiązków. Za}ścia można ł?YJ9. upikn~ć ~ZY: sco-

ko:Yu r rózwadze wi<lzó\v, ponieważ Ogieti 
Przesileuie ministeryalne w Grecyi. . · ·byl tak maty, jż inie przedsta~al_ żadlnegn 
Dotychczasowe ministeryum ustąpłlo. , niebeziPieczeństwa. · , 

Nmvy ga!hinet i'\vfor.zy Raili. Erlurt. · PułkoWinik, wyższy hsyer 
Robotnicy angielscy w Niemczech. 
Danoisz.ą z BerHna1, że komisy.a robo

tników angie'lskich popierania: p.rzez rządy 
angielskie i niemieckie ·objeż<llżai Niemcy 
celem poz.nia.inia warunków, w któryich żyje 
robotnik w Niemczech. K:omisya ziwiedziła 
już wielką, cz~ść obwtxhr p.rzemyislowego 
.reńsko-westfalskiego. 

Nowi kardynałowie i biskupi. 
Ojciec św. ogrosil na tajnym konsy.

storzu, w. którym wzięli udziat wsztyscy ::t
becni kardynałowie w Rzymie, ,nazwiska 
!J1IOWO mianowanych biskupówi i kardyna
lów. Mianowani wstali kardynafami: ma'
j<Yr donnus Watykanu Cagiano de Azeve
de, .arcybiskup w Rio de Jait1ełro Arcover:
de de Albuquerque . Cavalea'll!ti, arcybiskup 
'Qj ertoo· Samassa l .arcybiskup z:e Sevilli 
Spinola. Biskup z Białogrodu łq9-lewskie-

. .go dr. Jułius Varosy otrzymal iOdoość ar.; 
eybiskupa z l(aIOCzy; L\ldwik Balas 'ZOS·ta·ł 
m.ianQwamy biskupem R<nnawlY7.h_r .. :ZiChy 
·biskupem · w Pięcjokościołach, dJr. Bela 
Mayer biskupem w ·szatnarzie, dr . . ,O.ttokar 

· Proh.aska: ·bi'skupem ,,,r · Białogrodzie kró-
lewskim. 

Pozbawienie L-0ubeta godności ·k~j. 
N.Jektóre dziermikf otrzy'jmaly '? Rzy

mu wiadotnQść, że kapittifa ·· koś.Ci.;lai _St. 
·Giovanini in· La terano odebrafa w.eiYderifa- · 
wi·' Pramcyi ·. Loubeio'Wi · : gOOność ·1 tYtul 
honorowego: kan.dnika tej bazyliki z, tego 
pmvod_u, ż.e ·p'rezydenJ rep.u bliki . ~pis.a.l 
u5tawę o rozdziale Kościofai od mti'lstwa. 
Uchwał~ t~ prze~•ła!nO Loubetowi. God
ność ka:noni'ka ·. oooorowego .lraplhily, ko
.śdola St; :·Ok>vani in Lateifa:oo· ·podtądzi z 
'czasów króla'· francu:~kiego tteńrYfca "IV.: .-:: 
. . . . . Bullt ·~e Wla~~~ok11. 

.·. . .· ,,Daiły- T~egraph''. dlon()Sf ··z · Nagasaki, 
~ .pri.y~yi Ja:m~ . w przejeźd'zie di~ Odessy, 
J'OSyjski statek pamw.y, wiozący ria; · p.::Jr
kładzie 745 are-szrowanych"·we Wl:a:dywOoł 
stoku ,buntown(ków. Zaloga opowiaµa, ie 
we Wla<l!ywiostóku i· ·okclicy pantlie Jtletad 
. naJw1ększ.y i rozruchy~ októre prizęinOszą się 
talkże ·na obszar chiilskl. ·.To samo' ·pismo 
. donooi,' te ru•ch na kólei baikąlsk~tj ~db0.va . 
się jedynie z ogrankzeniariii rµri.ly po1110.:.· 
cy~~~~ . . . 

. · Bunt w połą<fnłowo-.wschodnlej .·Rosyt .:· · 
Dziennik ,.Times'·~ do4los.i z Petersbu r

·ga, te W : połu~i:e.W()i.;.WSC~· ·~005-:yi ca
•e wojsko z wyjątkiem korzaików . zria•Jduie ' 
się w stanfo rewolucyi. Podoficerowie pul
ków piechoty i artyłeryi utworzyli wspól
ny związek, który. wnieśoił w sWOim prt)..o·. 
gramie 1)0lity\:Znym po\1,r~zechne gtoomva-"· 
nie. W mieście Plati~rsk caly pułk pie„ 
choty się zhuntowat .Zotnłęrz.e WYbraJJ 
wl~su1ych .. oficerów; artyleryai .prz.ylączylą· 
się · do buntu. Wtadze CY\vifne i komen
derujący· są bezsilne. Szta!b generalny w 
Petersburgu daf cfyirriis.yę 440 oficerom, ja
ko pod ejrzanym politycznie .. 
t!&JIL tSLSE 25 -~ Jt&EE 

woJs.kowy i atljUitant sta\\.'ali w tych dnlaci1 
przed) są.dem wo]eooym w Erfurciel0 . Jak do~ 
noszą gazety niemieekie. Przei.\inienie mu. 
sia:to by.~ cięższel „natllry, gdyż sądi :wOien
·n·y 38-rnej dywjziyi ska:zai p.utkowi~a v. 
Dooop z 96 pułku pie:.:b-Oty na sześć tygo. 
<.tńi więzienia i w·ydalen'i.e z sluiby. ·Wyt. 
sz.y kasy.er wojskówY. 1l!atomiast tegot_ s~ 
megopulku, Micooelis, otrzymał cztery ty. 
god11ie więzienia i dy.misyę. Adh1tant v. 
l(lo<len zaś „ uwolniono. . 

Lipsk. · ·pei.vna ·praczka: na. prze<\t111~
ściu Lindenau po<l l.Jpskiem prż.eżyta 17 
SW;y;eh dzieci. Z biegieiil CZa!SU zabrał!: rej 
śmierć 16: dzieci5: a: rriooa\W1'6 ··1>actl·podczas 
bitwy z murz;yn;a:rni w Afryoe syn jej, osta. 
tnie' dziecko. · . . . . .. · , 

Elberk?ld.. · NauctYciefa J ózeta Nassa 
·Sk.aiza~ są<l :Zlemiait'skf . \~ frbert€fazle„ za 
lekkomYśfne uszikoctZ:an-ie· dała rtai' $0 ~rek 
grzywny. -~ Ciekawe jest.'i1za$<ldrife'I.ife. WJl'-
·roku; · „· ·. , : · • ., _ 

. · · ZpowOdu · choroby· . ]Młtego·. ·· 'hliL~ti.Y-
ciela poro'stała Sąsiiedriia .:ktaisa beZt ~~ 

.· ru . . Po.niewiat ·chlóp.acy bytfża gtoo41(pą.
: szed'l oskairrony do nich ·i rnakazał six*:6i. 
··Chlo.piec I(., znany ze- swej C.Z:UfJUrności, 
·któremu - jak 1opiew:a' ·v.r:vrok - .~ije„.·śą 
koniecznie potrzebne, dostat Qd · nau~~.!.e· 

· la -w. łv.t-arz;·: a. it·d:efżeilfo trafiło ucho: ~ 
inievro.ż chłopak nie usiadł następnie J~ · ~~ 
rrałetyi na la wce;· W'Ziął go d~~· ~~.„ 
ozy.ci-el do swefklas)l}; '·gdzie W:Ychtos~„g<> 
·kHem· p0 siedzeniu; Cbc)piec' inia.l ' łX:l:r4~ 
grube ~i. ale ·otne"· tmi'.nte żasi!;kbdzftY. 
jak 1mówi ·wyrok. Oskarrony wiedii.ąl, tak 
w wyroku napisaoo, fu' U<Iettooia· \v.· gtmp~ 
w. hygłenicmydt względów: są ·· wogół~).a~ 
kaiz,ane. .Ponieważ ·nie są iednaiCpravrnle 
zakazane, .d11ar tego w:. ·u·k:ar-ani.u· :w-te.n # 
sób ·inle ·motnai llpatrywać ·213.raz przekro-
czenia praiaWi dhłosty. · · · · · · 

J edna.kże niespodziane ·w1y4ziełenie pi. 
uezka bez ·przyczyny. ·komeCznie" · trz$.l P.
w.ażać z.a wykroCienie. ·Baty, ·na· siedieriłe 
zaś były uSZkOdz.enłem ·dafa: ,. Przeł;(~ 
Cierma prawa- icllłiOSty nauczyciel świad.o.\~ 
nie byt Jednakte"byf pawinieh,otem'W~; 
d.Zieć~ ' i):onłeWaż hit raz .z te~ f}()i_wiodu $?.~ 
wl.aJdzy · był dostał naga·ri~_ . . 
. Riwdzyą .OOk.ari.O~łW .przecI\y t~ .4i:-. 
godnej · karże są<l 'ri'esfy OdiZu.c.~1-. . .. 
· . .. Beru11.-.. Dyrcl<for kQ19n~~Yi-P.r~,,nk~: 

;nifo-clriem mm.isters.tWtą_ sp_ra:w . zaigranłW 
in"'C.h, <lir . . St(.iJ:>:ełl }\':_yto;czyf p~es o~~;. 
~łlQru reda~tor~m .,BerU:nęr:,- Tag.ebJattu:,: 
i ,;VQ'rWartsu" z, te-&10 ~wDdu, że PiSJlta .te :· 
posądziły go'.o nieQ!ozwołon~ stósuniki .1l·fl:r-: .· 
mą haiKPo~vą· ~ Tiw~lskirch ·. i spół}\a'!. .. 
Mfano\.v-j,cie pisma owe . {jooi~~Yl. . k· 
W. .ksiegacb' OW.eJ firmy nJ,aUą. się zal.1fdO~. 
wać tajemnicze „konta P .. i St." i że to~· 
konta ·mfoisti-a ?Odbictskiego i dyrek_tora 1 

· Stilbl'a. Proces, wy.toczonw przez diyr. 
Sttt.blai wymienionym pismom, · uirofl-CZYl 
się skazani·em redaktora ,,BerHnei' Tage· 
blaittu" na 1500 mr., a · red.aktora·. „Vorwltr· .. . 
tsu" na 1000 marek grzywny. „ 
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Roimaifośct 
Istnienie „Wiamsai Polskiegio" opie- · 

ra si~ na ludzie p-01ls'k~m, dla którego roi- . Samobójstw w Prusach było w ~u 
stał zatożony, to też dla! łudtt pol·skieg:) ubregfym 7290. Dobrml/10dinie w:y.bra&Y sie 

. na obczyźnie praoować -zawsze gorliwie na drugi. świat 5652 mężczyzn i 1638 k~· · 
uwaiai sobie „Wiarus Połski" za, świ~ty biet. Mętczyi'ni skOflczyli przewaź~Jt 
obowiązek. By Jednak praca ta :pożądany przez powieszenie, ·a kobh~ty przez uto'Pte~ 
odnieść mogla skute.J<i, .wimi kanie\;znie rnie. Zresztą ~ch:odzą najro.zmaitst;e J'O· 
cxytelnic~ · · „Wiarusa Polskiego" rozsze'i dzaje samobóistw. 
r'Z'aJĆ ta S\VC . pismo wśród krewnych i Grający .zeuar n~ Jasnej Górze .~i-e 
zna(fQmycb. · Aby · ułatwić ~oda<kom tę :. ~· zdaniem prow,.a<lzącego budowę irtżYll 1 e'" 
pracę, ur~mmy na ·czwartej stronie d0r- ra Szyn-era.- S\1110jego rodzaju tllil~kat~~-
datkw kwity dla zaipisainia gazet:· Kwity Mechańi-ilm· w,ypenł prawie cątkowici·~ 
t.e · z~h~ą Rodacy porozdnał i rozdać wnetrze 'W'Iłętr7...e tełazinei, · górnej części 
między · z:na~mych 2j zach~ diO· za:abom-0- . '\\;ietr . . Właściwie .zeg'a~ mechamiztllĆ 
w ania „WLa:rusa · Po.lskieg.o~' na stycz~11, tJ. t.en., który wskazówki pdrusza, n*śe!-
luty ·i marzec. . ·- -. : sie bt;dzie w. przygotowanej żet.azneJ . „ . 

Uriden-Ruhr~· · W kópalni · 11Pr~1i.:· .. szldnµeł. -~a}ucię. n~ . wiy.sokośd ta.rcz-~· · 
cher Nach bar" rosta.H d~"ai g-órnk:y ~sy.:. · roWjYch, zawieszcmiych na czterech 5 • 

v~t. ·w ydobyt1) 1Ui tYłk~ tru llłf:., ·J;, · ·· · . ·iiaclt włcty~ M.eciH.bntzm . tel!l · po:n1st.~ ~ę 
l •• :· „. . '.:„ ·: 

. ,. ..„ ... - .. .„ ~ ~ :·~•-.. 

. „ ... ~·'. „ . 



··,&ie~im~il ~. '1.11alCZnłe wytej 
cflńic!ŚŻ~~y, dła .którqo ~dzonel, także . 
~~osi.ldoną bJute, Jest'tet aje1ki cy
·i1Jlior -me~r·- obracany specya~ym 

··war~tem z reaulatprami, przyczem zabite 
~ ć~i'eki różnej ~clkośpi ~iałą o ro
dtał kta!Wiatui"Y., pol4cp>nei z mk>tka.mł 
~ów· wygryv,.:aJ~h hetnaly. Me
JOdY8 be!nal<?w będą różne, t. J. krótkie n.a 
k,ra<lrans i pól gQd/ziny,_ w1reszcie całe 
pieśni na ~me i północ. Wydz,\vania
ntc b.e~ta.ló.v.i ~im~ będzie dowolnie regu-
1ować i ·melodYe zmieniać. Zegar bowi~ 
~ta;da 36 dzwunów hanooniin.rie dostro
jdl?fCh, &taoowiących trzy oktaw:y z półto
nami. Niezależnie od hejnałów stalyc.h 
"WiYgrywairwc,lt mechamicznie, będzie można 
na dZ\\'iO!lia1Ch g:rać ręc.zlnie jak na fortepial
nie, ku czemu 5'użyć ma klawiatur.a w od
diiełnei znów kajucie umieszcrona. 

Kłasztór jasnogórski dostarczył faibry
ce w M.a.litLCS 'lroldBruksełi mrt naJp<>pular
itldsiy..:,h naszych pieśni, j3ik np. „l(iedy 
-ranne" ; „I(to się w opiekę", ,,Se·rdetzna 
Matko" itd. Zegar Jest już zupełnie gotów, 
prze'SZ'lorndę w . .sprowadzeniu jego staniowi 
fy1lro cło., obHca:.arre na przesz.l-01 10 tys. ru
bfł. O. ReJmoo poczynił już w minister
stw-ie skarb.u st~r.ania, aby usunąć ten cięż
ld ~ut Sikoro więc tytko przy~hyl~a 
Mdeldiie z Petersburga decyvya, zegar 
~(a.1~Y tahr:zrriR ze szczytu JaSinei góry. 

!!f!.- . . .-------,·- .. K------:-- -·-L2S!!!S 

. O.lrzy'llN.ljemy~ co następu}e: 
· C)'DEZWA! 

Wyrokiem sądu głlwiokiego. z. dnia ZO 
J~topaidla rb. SkMJano .. kił4cunastu r<)OOtni
ków »potski'ch ż.e]~abrza_.~a dotkliwe kary 
piooletniei .. i wie-zienie. . . . . . 

· Robotnicy d, kierując sie oo.jszl.ache~
nieJ~ poibu~i, . ~ obędą słu~enia 
ti;raJOwl wszys~iemi ~I.ami IllJ(lralnem1; pro 
p~w.ali wśród gómoślązkkh wa;s ro'botnł _ 
·t:i-i.h.~ l<leę „wstrremieźłtwości od :na?Ojów · 
!tkoholicznYw., tyt():ł1ilu, .. gry w karty.1 r.m
-Pusty. zwalczali iniebeipi~zrne inatogl. 

. kh sposób łącze~ia sł~ . uzna,.ł sąd. · ~ 
.o>rgooi.zowanłe się na nie,łeigalnej pod1S~w1e 
~ q;Y,rn k.ary~~ny ~ I spotkał . robotn~kó~ 
ci'wych. dos srogi. Ale ckis. ttm ugodził me 
.t~o w tyd1, za którymi k1'aty; cełi :w1ęzien 
ie-i !V"t „.się 'l<ł.mk;nęły lulJ ... ~rótce. Slę zam-
kną. lecz .nie ~ie.J . w „ubogie. „ ·- • • . 

· · rodziny .skazanych robotników. 
. ' Ażoof,'.rodzfoom ofiar pro!CeS\ł .gliwic
k,le1fo·Płe.j)O:ZW.oilć cierpieć. g~vj cll~u 
·- tesm barózle], że zima.się zbliża -· zaivną 
rał'słe Jut i1~ Górnym Słązku łronnitet robo 
tniC?J}:· który. zbłe.r~ .sldad'ld .wśród! tamtej.
·Szef ł~i. Również za kordonem roz
.l)iOCZyna się ~kcya ... raturnoowa. . ·_ ·, „ 

·obecnie zit.ś nitei podpisallli w:vr.aµJą 
tor~cc\ nac»zieie, te· społeczeństwu. polskie 
~n1 p-ruskiyg-0: i wychodźtwa me tJOO?-

. 'Słanie nlec:zutern na ini~ZCZf:Sll'Y ~ rodzrn 
~CZYch, oraz. oś:wiadc~ją gotowość 
p00~iciema miedzy sPQ.feczeń~t:wem ~ta 
~ a·Otiaraml. procesu gUwickiegio w .. na 
. dziei ie w usłłówainiach sw:ych poiparcia 
d:owk '~ calel tuteisieJ prasy pol-s!ciel, : . .. 

Skta&i .pr-OJsimy iladsyłać albą oo re
=dak~y( albo ·na ręce: pa.na·d.r; ~~ichals~ie~o 
Pmnrut .Chwafisiewó trtr. 76~ ·· . . . :· „ . . 
f(&. · St.'Adamskl. StefaTii„ChociszeWSKL Ber . 
Mrd'()hirzanowski. Dr. Oantkorwski. Czech· 
l(us:ttclru.14 Dr. Stefan Mi~halski. Dr. W~a
~rshtw Mie.:2.i{re'\\-'ski>"Wl3,dystMJ10wa M1~ 
~iirsk.a. Dr. ·r.· Niególewski. St:autlsl~wa . 
Niegołcwska: · Manra: Paledzka. ~elestyna 
RY'dkv,::ska. K.a·rol Rziel>ecki. - Dr. &;hroe~ 
der. Zofia StasUiska. Jan~na Zakrzewska. 

! _!J_ SL22±S-~4!?44 X&ILLLl 
. . ODEZW A. 

svoiecz.eńst\V1Qi nasze aż nadto Jest {~
baircz.onem Slkla<lkami na r&'zme cele pubh
tzne, z których kałdy jest ~ocilnym po-par
tia. 

O<fzyWaJąc się mimo to ZIOO'WU ·~ o
Hamości ogólu, czymimy to z p~eśwta~
tzeniem, że głosimy potrzebę dz1ś na}sil-
ntet Odczuwaną. . , 

Ośiaty łaknie nasz lud! Hemy .a ubog~. 

. :: :· .„ .... „ • : _ ... „ "'' 

zakupao błą.tft. Srodli;r, którc'tlor4d pfy:· „ Tow. glmtt. ,$0kór' \\· ~otii~ ·. Towa,rn· . o w. ~~· w_ $'-non• 
nęly ttle 5tarCZ4t dla· :załatwienia \ll'WlOŻO- donosi S\\"}'m druhom, it w . ntedziele ~~ ' d°™?Sf uprzejmie W'SZ.}"Stki~ R~ \V 

nyeh Potrzeb! Goręcej tedy 1 usDnlel jak b. m. po poi."<> godz. 6 a file 0 gOdz-. 4, Jak .. Horde { caei &łicy zam!~al~~; · it od"' 
kiedikołwiek odzywamy sit: do ca.lego spo bylo· uchwalQne na zebraniu, ponieważ o . środ.Y dma 20 ł>m. aż do środy· dma:p bm: 
kczeństwa naszego z prośbą o składki I po godz. 4 jest polskie nabożeństwo zapowie- przebywa tutaj ks. polski i jest. spoSijboość 
moc w imię wuastaJących a P1ekiacych wy dziane) na sali Pr. Petersa, obOhodżi wspól - oo SPowtcdzi ś' .· W• rue<ttie~ .~rano 
magań dla oświaty ludu? ną 10\iaz<lk~. na któroi wszyst}ddh druhów godz. 6f4 odbędzie się Msza · ~· .. dla Pcrta 

Do wszystkich się odzy;wamy I Każdą bez wyjątku si~ zapras2:a. Oo.ście mile wi- ków tak sa'roo w drugie d\\ra św1~ta ·o t>·~ 
skladkę, choćby na}mniejszą, z wdzfęczno dziani. Czok:m ! · · Wydział. .(2) samym .czasie. Podczas Mszy ś\V: będz1 
śclą przyjmujemy. odmawiaqiy Różaniec. Nal~żeństW'o poł-

Prz.y zabawach, ~wanJacb, przy u„ Towarz. poi. kat. „Jedność" p. op. "św. Ro- s.kie po Poł. O którym czasi e sie ()doędzie„ 
roczystościach rodzinnych PQmiętajcle o dzlny w Scherlebeck zo tanie z. ambony oznajmiollf. w. pier 
cfytelnl ludowej! Oby żadna z tych uro- podaje c.ztonlwm do wiadomości, iż g-wiu- w ze święto dnia 26 b. m. pt>; pot o godzi-
iczystości nie przeszla bez składki ,~ czy- zdka odbędzie się w 'Iliedzielę, dnia 24 g m- nic 4Yz c<lbt;<izie s.ię „Gwiazdka Towarzy-
telnię. Dla tych, których stan majątkowy dnia po Pol. o godz. 4. O li.crr y ud zia l stwn \\" <lc.nrn kat. czeladzi, na któ're ·wsr.r 
na to zezwala, ddlączamy. prośbę o J>O'\\i· ię- czlanków z rodzinami pr~ imy. Ocśdc stkich ...:złonków z rodzn1ami scrdecznie--
kszenie stałych składek, o dary większe mile widziani. Zarząd. ( 1) prosi (1) 
·na cele·niasze. Jan Parzyb<>k, przew. 

Przesylki pieniężne priosimy wysyłać 
da redakcyl pism, które umieścity odezwę 
niniejszą: lub wprost do skarbnika naszego 
pod) ad re sem: 
Dr. l(apuśclńskl, Poznań-Podgórna ul. 

nr. 10 a. 
(Na przekazach) Posen - Bergstr. ttr. 10a. 
Zarząd Towarzystwa Czytelni ludowych 

w Poznaniu. 
Książę Ztlzisfaiw Czartoryski, I(arol Scza
niecki, Dr. Jerzyikowski, Dr. Kapuścif1ski 1 
·ks. prob. Kościelski, Dr. Dembiński, Dr. 
Michalski, Dr. W. Celichowski, ks. St. A-

damski, St. ChociszeWiski. · 
&& _ Q _ 21± _ __ .s_ == 
. · le. · s~raw róbólnic.1ych .. 
Z błura „Zjednoc7.enla mw. poł~JdeuQ". 

Eickel •. 
„ Delegatem · rostał -0brany dh. ~ranci

szeił'KOOhpkai, l(urflirster1l 31. Mężami zau
„f~a: :Francis.zek Klaziń~ki, ~00.nstr . . 4 i 
Stanisław Roq~(.;ZYk, ul. Maryań~a .14, ; 

· Weitmar. .:· . . . 
Mężem raufrunia Pfotr Dorndc, .Wlemef- '. 

'h'atrśenerStr. '48. 
Caternberg. 

Pelega-tem Tadeusz Nawacki,. Hessler · 
str. 27. . .. · ·. · 

. M~ami · iaufaJl.ia: WoJcJech .Luka-
·szewski l(i rchstr. 35; Wincenty W ale~· 
~rskl, ' ·proi:Vinz.ialstr. 3; Wojciech· Mig
daJski, tteharichstr. Z4.; Wawrzyn Gr.zesi:ak„ 
Hess't.er:st.r. 70; frau:K:isz.ek. J(>Z\victl<, Schul~ 
str. i9 .. _ · · 

.. . Her.ten •. 
Deleg_ałeffi :. Jan G.ordloin, Ncustr. 4. · :: : 
Mętaimi zaiifania; franoistek Kostrze. 

wa, Heruerstr. 18; Wawrzyn Orósy, ·fe·kf„ 
str. 19; Wadysla"r, Skopac:be'\\'~ki, Neustr. 
nr:. 4. · · · · 

U powyżej . w}mfreni-On!Ych ~:sób n,:1·~~~ 
składki płacić oraz na czrornlków· ·się ~apr· 
sywać-: · ._. · · · „. 

w ·ueckendor.· : 

Dekgatem: Antoni . Patryas · :ilu <;eh- · 
weg 26. . · 
· Męża.t!ti . zaufania: Koinst.. J:J.eren~} 
Osterfeidsjr„. ta.; Prancisre~ Toma52:e;w ... · 
„ski lJeck:ęndorf,erstr. 95; Stand sław· ,5z,~t·'" 
tek' „schiłlstr. 2 a. ·; Jan Wierzbic~i, ;SGh1ll ... 

' str.' 7 · · Adam Chmielewski, Schillstr. .11 ; 
'1an ~wandowski, SchwweniSfr. 22. . · 

.„ - · .Kamen.· · · · .··. ~.~ ·' 
Deleg.a.item: Jan KucharSki, · Westen~ · 

f.e tdmairlc 63. . . . . 
. ·nenw1a. . 

· Mężem zaufania dla kokmii . ~1ni . 
„Konikoroia" i okolicy }est druh J?Zef Nt~· 
ner, łlanielstr. 20. · 

· Z Luży~ 
w niedziel~. dnia 24 grudnia o godż. 3 

po pol. -Odbędzie sle wiec ,l'.Jedn. zaw. 
pał." w lokalu p. Snieder'.~ w Ram~o, na 
który Rodaków Zi Rauna i okolicy su~ ~a : 

prasza. k•""' 
,,Ztednoczenie zawodowe połs "' · 

;_csz_xEE - t _.& &EB±!L!Z i : 
Towarz}'stwo Przemysłowe w Marxl.oh 
oznalmiw szatn. członkom, iż obchód ~ia
z-0.ki odbędzie się w &że Narodzcme. ~ 
godz. 4 po pol., na ~tórą s~.an. czl<mkov.· 
wraz 'A familiami uprzejmie zapras~Y· 
Goście i przyjadele naszych czfc1nków mi-) 
t..e ·wid:zianL Zarząd. ( 1· 

Towarz. św. Ignacego w Oberltausen 
podaje óo wiadomości szan. cztonkom i 
\.vszystkim rodakom v.~ Oberhausen , iż w· 
śvrięto Bmeg-0 Narodzenia dnia 25 grudnia 
będlzic msza św. w.ylącznie dla: Polaków 
ze śpiewem polskim, punktualmie o godż. lO 
przed południem. Po pot o godZL 4 wspól
na gwiaiz<llka dla czlooków Tow. św. fana
oeg-0, na sali p. l(olter, pr.zy no~-ym rynku. 
O łicmy uidzial sz.a:n. czfonków z żonami i 
dziećmi uprasza się. Zarząd. (1) 

row. św. Piotra I ·Pawła w Bu·sChhausen 
padaJe członkom do wiadomości, it przy
szłe posiedunie odbędzie się w niedzielę, 
. dnia- 24 bm. o 3 po poił. Po posibdize.nJ-u o 
5 godz. urządza:my g-wiazdkę·, ·· na; którą 
wszystkich s.z.an. c.zl'°1I1kóW1 z familiami za
pr.~z..amy_ Członkowie n.iew.ypłarbni dłużej 
jak 3 miesiące niemają praiwa <l'O gwiazdki. 
(1} · Zarząd. 

. . Koło wlewu „Halka" w &chom 
dor10si' swem . członk001., oraz wszystkim 
życz.liwym rodakom, iż lokai! zmieniono i 

· '2trt!a}duje się -u p. ,Nett, u I. klaszrrbma: rnr. 39. 
Gwiaz.dkę obchodzimy w d'rugi~ . święto 

. Bot,ego· Narodzenia. Początek o ~. · s~ 
Na ·gwiazdkę serdeczinie zapraszamy. Lek
cya śpiewu odbędzie się w czw.airtek 21 b.
m. wiecoorem d godz. ~9 punktualnie. P.o
"-'irmością jest każdego · śpiew3lka; się na 
lekcyę punkt. stawić. · Rodacy! p4e!ęg~~-
my ·śpiew polski! ' · · ·· 

:.Uwage: Listy tycząc~ Koła" ·należy 
adresować Plotr J(ubtaceyk, Bochum, El
sasstr. 15. : · ~"1). _..;..._ _________ .. . 

Towarż. św~ Aw1żego :w Cotienburgu ·· 
dooosi swym cz:kltn.k<>m i k:fu rodzinom, it 
dnia 25 g-rudlnia, ro jest w plern1SZe ś~ięt~. 
Bo.ż,ego Nairo<lzenia oldb'ędz Ie 'Się urocz Y -
stość <lz·ieleniia si~ oplaitkiem. Będą romia
w.an~ jabtka, -0rziechy i ciruUka. : Począt~.~( 
o go~ 4 po pot. nai sali p. Zaibiga. W ur0-
,cz.ystości tej mogą brać udz-iał tylko czton.
ikowie towarzystwa z sW{)!ją familią i przez 
nich wprowatd'Zenj g-oścle z:amie}scowi. 
Cz~ooko'\\'ie winni się stawić w czapkaoeh, 

· i kaMy musi mleć 021rtak, ab:y przy wpu-
. szcż~mu 1ria salę, nie byto żadnJYch trud110-
śct I(to tes:zczc (jmaku nie pos.larla, może 
~ ,Przęd . ~em na:być u naszego sk.arbn1-. · 
1ka Józefa · G bi-Orczyka także u zastęp:cy„ Kai- ·I 
róhl. S_trze~a: .. · 

Baczność? 

Przyszłe nasre posi~zenie odbę
dzie się w nk<llzieJę . 24 gmdnia o godz. 3 
po pot, na sali p. Zeibiga. Rodacy! Kto 
jeszcze z; was nie 1nakżyi do ttowa.rzystwa 
n.a-srego:, zechce porzu --:ić ra.z te gnu.śriOść 
i przybyć na powyżej ,~:ymłenkme zebra
nie, ostałnie w. tym st:" r -.rm roku. i dat si~ 
zapisać n.a czlooka te-w .1 r:r.yst:v.-a, i już otl 
dnia tego posiadacie pr~~,\··· towarz.yskie, a 
woJ.n-0: Wam będzie prac udział w u.ro.czy
stości gwtiaz.dko'wej. Więc dalej Rod.1.c~! 
wsz.ys,cy: .nia ~siedzenie ! O co upnejm.Je 
prosi Zarząd. l3) 

Towarz. śpi e:·wu „W;milii"' ";' tterdc 
donosi S\\r"J.m szan. czf.r>nk.Qlm, iź w piq ~di 
dnfa 22 gmdnia wiecw'fem o go<lz. 8 odbę
dzie się pólrocwe ~-nI!ne zebranie, na któ-

. rem będ'ii-e obierany no'\Ą" zarząd. ZarU\<l 
włilien się godzinę prQ<f2ej stawić . 

Tow. św. franciszka w Wanne-Elckcl 
donosi szan. · czlonkom, iż w dniu 26 gm
dnia, ti. ,\. urdczystość św·. Szczepana -0 

godz. 4 P-0 r>ol. urządza gwiazdkę, .po.łączo
nąz śpiewem i dcklamacyami, na któril 
szan. cez łon.k ó'\' oraz nam życzliwych Ro
daków uprzejmie zaprasta. 0-wiazdka od
będzie slę na sali pana.i Majeewe rt W · Wa11-
ne I. przy ulicy Kocnigstr. 

Uwaga: Dono si się zarazem szan .. 
czfonkom, iż. został o'brany inny: sekret:arz ... 
w miejsce p. Jukowiaka; obrany _jest. p. 
p. Suzepan Galiński. . , . · -.. •· -(2} 

·· Zarząd. 
•' .. 

r 1• • · .„ DOM ... · . ,_, 
~ dobrze idącym · skla9,etn · .'ik'ą'l~ni~\nymc 
lub sam, zaraz tani-0 ,na sprzedaż. i ~ 
powrotu 'do Polski. Zglosz-enfai ~_Prasza sie 
pod liczą '365 do ekspedycyj ,,Wiarusa 
Połśkiego". · ' · · .!ą65>-

------------'"""!--W.:"lario1ska 
. ' ~lad 'p;„~;y~~· 

. w . ·~--„~„ 
.ulloa. Podgó.rna ~a 
. poleca weelq , . 

„ . bielln~ kościel~, 
·OfltAty, kapy, bu.rąy, 
. · ·. st-Oły" u.L ' ; · 

I· ... ' ~ ' : • .,. :• ~ 1 I • 't I I , 

Elp.wy~6"' I• • 

. . ~ . Gb. •·raut• i~ :· 
<3-0 ·kościołów i dh To'.w~st~:· 1 

: • • 

Licmt6 utttaii.'ia i 11~ p~n~~~:-. '. „:·· „:: 
·· JW.i~· yeh ~iońnaeyj u.U.iela ~ .o .zI~~· Piy~ 
~1 ·Jll&stv~ u : we1tfaH~ .i ~~ntf. 

Ja• l(wlatkow&kl, interes· · k?-Is~"".J 
· · ·w U·e r n c~ ut. · Mefl6łr. ·i•. 

Nie stać go ina .zakupino książki wJasneJ. 
Dlatego Towarzystwd nasze od lat dwu-
dziestu pięciu sta·ra się w bezpłatnych czy- Towarz. ~w. Jerzego w Atstaden. 
telnłach ludowych zadosyć ubzyuić ~rz~ w niedzielę 24 grtid'l.tia oob~ic .si~ 

Uwap: CzJcnkm\-ic. któ rzy zalegaJą 
z skta-dkami miesięcz.ne:rni wyżej jak 3 mie
siące . nie m3ją prawa do głoso:1'"3'.Ui.a. ~ . 
rak n,a.iJtczniej-s.zy udział C2łó3'J.kov,- także I 

~m lu<iu, zazinajamla1ąc go z ar~elanu . łskie nabo'.iefłstwo 0 godz. 4 po poł. · U-
~teratury, dawając mu oo. r~ ksiątkę lru ~~sza si~ wsz:ystkkh czloo:ków, Rodaków 
~zeniu i mzrywce. Książka dobra rQz„ P Ro<laczki z calej okolicy Ałstaden, tebY 
'WJia mnyst kszta.tci charaikter, usr.lachet- 1 yscy przybyli m nat~shvo. Po. na~ 
i1!a. . . . . . wsz ństwie odbędzie si.e mi~sięczn.e z:grc- . 

Lud 1nasz, s1lro'szt0-w-awszy st~wy ks-44\ 00-t.e ·e. w pierwsze ś'\\dęta 1:idtego N~-
.tkoiwej, nie chce pozostawać odciętym od ~· b~~e odprawiana g"11a:zdka.. Za-
tY.cia duchowego-·naszego narodu. C-Ora~ sie wszystkidl .c-ztonków, ~ebY 
teity więcej rąk wYciąga si~ ku nam z \\"O- . prasza przybyll i ze so~ą tony i dz~atk~_ 
ł~iem o 'Jt~'ążki 0 nzupetmenie czytel_n.i, wszy~Y ~...t .... :.t· r.f\niewtłi będziem:r ptcśnt 
""i.l ~ • · przyprow;a.u1...ul, t-~ • .„ ~ (1) 
~ada:nia nowych. . . . .. . .. - --: ·~ 1 e\\"'3ł' priY ustro1<H1~ dr.oidt-.:e. 

A my z bółem ·ser.ca · ·a.z tta_dto ~.ęsto sp - Zarzed. 
-Odniawta.e 11111Słmf dla btaku «rodkłw ~ . · , · , 

. gośd sic apraS7..a. Cześć µ...1łskicj pieśni! 
f l) f„ IJłldziński. SłK !'. 

TowarL ~ lw. ~w• w ·Wanne 
~st ~ członkom, 11 ;,t pmł~at~~ 

. . ditla. ~ o.,.. Ił~· 
dma ZS ~ _ po~·-:· . , ~·- . .~ „, 

1 s.iG 7.ebrainie. a I'? ~eb~ ~e •. ~a•„, 
: ,\(!Jia ICT'iazdka, włęc szan„ .~ow pre-

. l.my o ~k n.'1:'.i.1k.7.l1iejs-r.y tt-dzial. < 1) 
. . .„.,. " Za'nąd. 

k: gwiazdkowJ 
11 ·uj~ ~.i ę moje eyaary ł papł resy 

epa-k~~ni\ł gwiazdkowem .po 10, , .25;: . . : 
5ł i lf:U ~t11k. . Wielki -wy\łl'J. . ~-~,,., • 
.~a51'~szł · gtttu-RltH (3}3) TPłe , cełl.J '~ :· ~ .• 

'W1' I -, ltl . . ... „ .. „ .. 
. . r . ~· ~~ .. ~ ·o.... ~· „.:-.::„~·: :>~·;'·. 
„ReYa~; · lłnelt .. 

ul. D l'.C. ur. 51. stAu p 
lla.lui.lwMr. Al~ P~t.. 
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Dom towarowy S. Hohenstein, Recklingbausen-Sfid (Broch). 
Największy i najtańszy interes w mitjscu, ~"~ ·~" Największy wybór we wszystkich oddziałach. 

Codzienny napłrw nowości. 
PlUBz i atłas na fartuchy. - Polskie chusty w każdem wykonaniu. - Ma.· Ws~elką męzką garderobę podług. miary. 
terye na suknie we wielkim wyborze. Flanelle w każdem kolorze. - Ma- ZA DOBRE LEZENIE GWARANTUJĘ. 
~ryc na fartuchy w każdej szerokości. - Adamszki na powłoki. - Inlety Damski\ garderobf; jak płaszc1..e, zarzutki suknie bh1!ki itd. - Garderobę dła 
chustki i powłoki na!Jóżka o wielkim wyborze. - Pierzę darte i n1edarte. dziewcząt w każdej wielkości. - Czapki kapelusze dla chłopcew i wielkość 
Specyalność pierze gęsie. Ubrani~ męzkie dobrze leżące. - Ubrania dla Kapoty dla dz:ewcząt bardzo tanio. -Meble zwierriadł~. intra w wielkim wy· 
chłopaków w każdej wielkości. - Ubrania. dla chłopców w najpiękniejszych borze. - Szafy już od 25 mr. szafy ze szkłem 25 mr. S"oły już od 2,25 

wykonaaiach. mr. .«rzesła ,już od 1,6"5 mr. - Lampy w każd'm 1'0dzaju. 
'V moim:intereije głównie po poloku tiię mówi. Po polskLt mą\\iący kupujący specyalnie rzetelaie w moim interesie obiałuieni zostaną. 

P1'7....e~ każde za.kupno oszezQdzacie pieniądy,e. 

Dom to-warovvy 
.S. Hohenstein, Ret!klin;;hansen·Siid (B1·neh). "(257) 

li 

li 

-· Baczność! R -d ' . u · cy •. Bitczność! 

Do gwiazdki! 
raletoty dams~ie 

Żakiety damskie 

Kaftany dla dzieci 

Kożasz\.i 

8 do 30 mr. 

7 do 25 mr. 

Pa~etoty dla pan6w 

Ubrania dla patiów 

Unrania dla dz. eci 

I do 7 mr. 

2 do 20 mr. 

7 do 29 mr. 

Spodoie odświ~ fine :; ) (298) 

IO do 28 nr. 
2 do 8 mr. 

3 do 7 mr. 

l. L. Cohen, castrop 
Miinslentr. 1 O. Miinsterstr. 10. -~- Książki do nabożeństwa · •• 

n.i oż n n nabywać w Ksiągarni ,, Wiarusa Polskiego" w Bochum, Malthcserstr. 17. 

--~~-~ I B.aH no.ść Rodaey w Brufhu I 
W i ekolicy ! I 1Jc Szan. Redakom polecam mój Sil mo~t;() 28.0patuony skład ebuwia ii ty iko n&jlcpszaj jakości org 

·praeownit obuwia 8 
podług~" ~ 

W ~lkie :ooperacye aachod.ą I 
ee w zakres !»ewsiwa wykonuję 
a"'yuko i '8.nio. Zwracam uwagę 
s~an. publi~no~ci na mój jedyny 
polski !ikład i wandat w micj!cu 
dla teg• proszę gorąoo o popar
eh• Z eaa.cunkiem (184) 

Jan Brębarawicz, 
lłnteh, ul. Muyańaka Dl'. 11. 

Blank • I 

-
••iitD-)łfłltltłOfi~llt~JI 

I Zakład fatograflcznr I 
Il wdowy 1JH 
! H. Angen.endt ! 
~ w Castrop. ~ 

il ul. Bahnhof~iras"e nr. 4.b. * li poleca się do wykonywania foto- ~ 
Ił grafij podług nowoczesnych wy- • 
- magań. Osobliwie polecam si~ M 
~ rowarzystwom do wykonywania ~ 
~ zbiorowych zdjęć dall'j. obrazków ~ 
~ ślubnych, familijnych i t. d. pod 14'lt 
- gwarancyą już znanego dobrego I& 
M wykonania, pr.r.y cenach urniarko ff! 
- wanych. - Interes tak~e w nie- m 
ił( dziel~ otwarty. Usługa polika. ~ 

~-~łllO*imrt~Jl!*Ołt~•ll 

sp. 

Niech. wszygcy Rodacy przy · 

zakupnach gwiazdkowych 
zważaj~ tylko na ftrmt; · 

Lenartowski & Talarczyk 
ul. dworcowa 77. Herne Bahnhofstr. 77. 

Skład ,.fawatny i ubiorów męzklch •. 
SpecyalneM : 

~ polskie chustki 
I: Kupcom i przemysłowcom Irnpujl\csm na podarki 

na głowe. 

'rlJ gwła.zdko,vc sprzedajemy po · 

li tmacznie zniżonych cenach. c '68
) 

~~~~~~-tHRAfR!!~@ 

t 
~ 

Na ;;·giazdkę 
p(i)lecam mój bogat.~ zaopatrzony 

--Ili skład obuwia 
dla pań, panów I dzleel 

od najzwyklej~zego do najwi~cej eleganckiego obuwia 

jeszcze po starych ta·nich cenach • . 
Firma: 

' Schuhhaus A. Allschof f 
Gelsenkirchen, Bochumerstr. wr. 12. 

Polska usługa ! (367) Polska usługa ! 
li S Pomimo mych tanich cen otrzyma d do gwiazdki katdy 
odbiorca pittkny podarek. 

0~~~-~~~-~~ę ~ 
la"''"* I reklamy Redóc„ we-a. oabllcadddłe o&tpowlada. 

Wielka 

Recklinghause:a.·SUd 
ni. Boehumcrstrasse 137. 

wszelkich towarów łokciowych, krótkich, białych, wełoianyeb, 

kołnierzy, mankiet, krawatek, półkoszulków t · 
błellznf dla pań I panów, oraz ełeplej otlzłeży spod~leJ· 

t3•4J 

. . L~ -.. 

1t ~MW 11111'81 -~ ł•l••• •r•ł1tl •'!Wł •-lłdłlha1l...._Wdłftłd•dłłl'f'llla PIMkW" w 1łmrhs ···~~·" 
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ranna do towarzystwa. 
Powfejć 1(1awere10 de Moatepłm. 

cz,łć ., •••. 

(101) 
(Ciąg <łals2y ). 

- Postaraim się, aiby to wystarczyło, 
_ f"jekl kamerdyner. - Teraiz pan baroĄ 
1i ~ potrzebuje już mną się zajmować .•. Mu„ 
52ę się przebrać, aby się udać na ulicę de 
T1trenne. 

- Czy zobaczę cię przed wyjazdem 
d:) Nwrfootaine? 

- Tak jest, jeżeli pan baro'n powróci 
tu d-ziś wi oczorem. 

Miody adwokat wyszed1, podczas gdy 
Julian udal się do zajmowanego prrez sie
bie pokoju. 

Tu z.ają1 się cały przebraniem, okazu
j ąc wtem talent w naj\1/yższym stopnillJ, md 
~ący z niego uczynić wcale ·niezłego ko.me
dyanta. 

Zręczna charateryzacya twarzy z.mie
ni ła gOI .nie dl(} poznania1 i zrobiła: starszym 
przyna:jmniej o jakie lat dziesięć. Wl·ożył 
a>MJ!nd1 perukę, ubra1T1ie. zamożneg<OI kupca, ka 
1>ch1sz z szerokiem mndem, oczy ukryl pod 
okulary zielonOHniebieskawemi, wryszedl, 
wsiadł do dorożki n:ai najbliższej staicyi i ka 
1al się zawieść na ulicę de Turenne nr. 22. 

Pan Loiseau był fabrykantem imitacyi 
jubilerskkh. Mieszikal na drugiem piętrze. 

Veindame przybral akcetnt cudzoziem
ki, .zonieniwszy przytem gl.os i rzekł mu: 

-· Fodoboo pan posiadasz pawilon do 
wyn ::ijęcia w Morfon~aine? • 

- Taik, panie, maly domek, który ka-
1;akm w ybu<l-mva6 za życi.aJ mojej malżon
~i. Spędzaliśmy tam niediziele... Czy miał 
irś pan zamiar wyinając go? 

- Wl~nie. 
- Czy xnasz pain jego rozklad? 

I 

'' I 
Bo hum, środa 20-go grudnia 1905. Rok 

- Nie i znać go wcale nie potrzebu}ę . 
Jakikolwiek on jest, wystarczy mi... B~
dziie to tylko cz.arowe schrot11ienie które 
chcę mieć w Morfontaine... kupile~ tam 
płace, na który.eh mam zamiar budować„. 
Wszak jest 111ajn-miej trzy poko·jc, niepra
wdaż? 

- Oprócz tego kuchnia. 
- Umeblowane, jak mówi karta? 
- Umeblowane, tak, ale tak.„ pobież-

nie ... 
- To mi wszystko jedno, nie ch()dzł 

mi o zbytki. - Czy możemy rozmówić si~ 
za·ra-z. 

- Om, nic nie przeszkadza ... 
- ·Wiele pan chcesz za1 wynajęcie? 
- N a cały l'()1{? 
-- Nie, tylko nia. sześć miesięcy, z mo-

żnością przedłużenia umowy. 
- Na sześć miesięcy wynajmę panu z.a 

pięc.set franków. 
- To drogo, ale ponieważ potrzebuje, 

nie będę się targiowal. 
- l(iedy pan myślisz. zająć w posiada-

nie 
-- Tego nie wiem ... może za: tydizie1i.„ 

może za piętnaście óni. Ale liczyć się bę
dzie od dzisiejszego dnia. Z.aplacę pa nu 
za miesiąc z góry... Przygotuj mi pan 
kwit. 

- Do licha, panie, ja jestem szybki w 
interesach! -__ zawołał jubiler zachwycony 
- zairaiz 1painu dlam kwit i klucze,, jak nazwi 
sk(), jeżeli laska? 

- Richard' - odpowiedzia~ Julian -
Dyonizy Richard. 

- Zamieszkały"( 
- Naipiszi palfll w Morfontaine, panie~ 

waż będę tam mieszJraL 
- T6 prawda. 
- Oto pieniądze. 
Wlaściciel :kwit podpis.al i podi3.1 J u

liaoowi, który przeczytal go starannie, wlo 
żyl w portfel, klucze schował do kieszeni i 

pożegnał si~ z jubilerem, zesze<ll na dół 
wsiadł oo dor<:Y.i.ki i rzekl do WlOŹnicy: 

- Ulica Assas. 
- To rzecz gł6W1J1a ! - rzeki, idąc do 

mieszkania· S\Vego pana. - Teraz należy 
przygotować. cd tylko będzie potrzebne, 
ażeby się tam zamknąć na jakieś pi~tna
ście dni, gdyż bądź w bądź nie może t<> 
trwać dłużej jak dwa tygodnie. Ależ! -
dodał nagle, uderzając się w czolo,, - nic 
potrzeba będzie siG zamurowywać .. mam 
inny sposób... Pawilon jednakże zawsze 
mi będzie potrzebny .. . 

Vendame zdjął przcbra!flie, przybrał 
napawrót swoją naturalną po'wierzcho
'"1oość i poszedł na obiad do malej rcstau
racyi na ulicy Vavin. 

O dziesiątej powrócił na ulicę Assas, 
aby 1<lać spra"\vę Filipowi z tego, co uczy-
111il .•.. 

Pan de Ga:ren,ncs już powrócił i wysłu 
d1awszy go, rzek I: 

- Bardzo t-0 dobrze... Pa.kładam w to 
bie całko\.vitc zaufanie i pozwalam ci ro
bić, co ci się podoba.„ Jedną rzocz ci tyl
ko polec.am, to jest p-0wrócić, iak tylko bę
dziesz. w posiadaniu depeszy... uwolnisz 
mnie t'Ytrl1 sposobem od wielkieg10 niepoko
ju ... 

W rzeczywistości z~ jedynym ce1e 
jego bylo zbliżenie sie do Oabryeli. 

Obraz młodej dziewczyny mawet chwilę_ 
nie wychodził mu z myśli i da.wal mu 23'

pominać <J zmartwienia h i niepokojacli. 
Przypomnial sobie smutek mlodej <T..iie 

wczyny w chwili wyjazdu. Ostatnie sID
wa, które słyszał z ust, brzmiały mu w u
szach i wyw<Jlywały niewypowiedzianą o
bawę. 

Ostatecznie tesknil do widoku Oabtye
Ji, lecz czyliż miał poprzestać tylko na wi
dzcni u swej ukochanej? Czy będzJ.e m6gł 
z nią rozmawiać? Naturalnie bez świad
ków ... 

W \qtpliwości tej postanowil napisać 
do niej. 

- Jeżeli jufro nie będę mógl być z nitt 
sam na: sam - rzekł - W1 każdym razie 
znajdę sposobność wr~czcnia jej listu ... 

Usiadł )natychmiast przy stole i zapcł 
:nił cztery strony namiętncmi oświadczenia 
mi, których powtarzać nie będziemy, lecz 
w których odbijafa się jak w zwierciadle 
cala jego dusza i serce. · 

Po skończeniu listu odczytal go, wlo
·żyl w kopertę i nazajutrz rano, udając si• 
ITTa dw-0rzec Wschodni dla spotkania się z 
kuzyinem, wsunąl go do kieszeni. 

- Nie stracę ani minuty. Ze swej O dziesiątej obaj mlodti ludzie pcrwi-
strony pan barn1J11 zechce mnie uprzedzić w tali się przy kasie kolejowej. 
razie, gdyby śmierć Gabryeli moją wille- t W pięć minut p0tcm zajęli miejsca w 
giaturę uczyniła zbyteczną„. pociągu, mającym ich dowieźć do Noge.nt, 

- Będziesz natychmiast za.iwiad<>mi-0- , z~ą~ pieszo d?'jdą do Bry-sur-Marne, do 
.ny.„ '\v1lh baronoweJ. 

. - Życzę dobrej nocy panu baronowi, Pani de Oarennes w przeddziei1 wie-
jutr-0 rano puszczam się w pod1r6ż. I czorem odebrała depeszę filipa. 

Dwaj "spólnicy rozstali się. Zapowiedź przyjazdu zamiast ją zanie 
---} Pokoić, przeciwnie zadowomai ją. 

Raiul de Challins, prosząc swego' kuzy- Jl() rozmowie z doktorem Laubet, p<J-
1na o upoważnienie towarzyszenia mu do siadając roceptę przez niego podpisaną, czu 
Bry-sur-Mame, wymyślit pretekst zdania .ta się silną i nie obawiała sie wcale, aby 
sprawy ciotce i rezultatu d1opełnionych pO- wiedziano, że Gabrycla jest cierpiącą. 
szukiwań. (Ciąg dalsz-y na!tąvi.) 

(swojski sti•ój) 

póljed wa bne 
jedwabne 
brokatowe 
wełniane itd. Na gwiazdkę! 

~leca Franciszek Jclzefosld wielki Wł'· \ spro«adza Wi7 pe 
bór zabawek: wszeUde~o rodzaju, wszel-
kie rzecą na choink.• wa wtelkim wybo-

wł"kszej ••~Ś~ł 
ff71IÓr p . 

'"Tprost od tabrJ'l•anta, „ „ma~ -·-. „ ....,, 
h najtańszy • „_. 

ajwie sz r 

11 J.(3~8) : . 
, l2C bantn tanio ! 

Harmoniki do roschu~anla, fonograftr 
1 Dolskiemi kawałkami, katarynki; skrą
łee,klamety, albumy do foto~rafii I kart 
a Widokiem I tyiiace innych r~zy. lat-
.Y z P<>łsklm napisem na Bot. Narodzenle 
~Nowy ~ok. Wszelkie prezenta awiud-
ll\Ve dła każdego coś stosowneeo. . 

Opłatki 1 OO sztuk 2 mrkl. 
• Pmsr:ę ro<laków o povarcie eto i»
;ercs11 a atarainiem mc4em bpie każdeu:at 
' QQaka Qdowulić i rzetelnie obslużYć. 

· FP. Józefoski 
~E, ul. Bahnholstr. Ilf, 52. _ " : " ~ lf ~ ' ' . •'\ii! 

r„.,,!r~ern•,~~.„. 21. Babnhofstr. 79. 
aat'rnU1w 

lłe•taaraeyf Stealt~•1• 
~ · -·- .l . a ' ""v!(u1o1••"°· • i.,...·111. 'f l • ~ . 

ttl Vf .!ŁYCa o\razUw pe emi.11.cll rzr-
!ifdt. (Bi) 

d 

Bahnbofstr.79 
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Rodacy w Herne i okolicy 
Polecam uanownJm Rodakom m6j 

skład żelaza, 
maszyn 

do gotowania.. 8SJoi&, prania i 1'Ji~tollia, 
oru 

wszelkich sprzęt6w kuchen-
nych 

, pe eenaell. jak aajłaiaM7e.h. 
Z&kupłone rzttz7 otbtsmem franko do ło'Mlł. 

z.a gotówkę. la tdplate. 

Piecyki do ogrzewania. 
Słanisław Jankowiak, 

Hl~ ;ł-.:E, Neuaw. '3i. 

Ua:rktsw. 28. 

Baczność! 
~$- Dfi:.brz~ i tanio -..,. 

w sk·i8dii8 skór 
a. 

Polecam sz.an. ·R.odakom i wwarzy
:ttwom ohrazy religijne. oraz narodowe we 
wielkim wyborze. Pieczątki (stemple) tak 
dła towarzystw tako prywatnych osób po~ 
dług z.a.mówienia. Wykonuję wtsz.elkie iru
ki iako proeraay, afisze, karty wk.ytowe i 
inne rzeczy cuitowne uybk:o i tanio. 

Oprawiam najtaniej korany ślubne 
(wieńce) i wiit~arki. Mam wielki wybór 
obrazów z muzyką,. 

fabryka ram i :r;wierctadeł. Hurto-
wna i detaliczna sprzedaż. Polecam sie 
iZczególnie towa.r~yiwom polskiem w ra
zie potrzeby pami~tek, dyplomóWi etc„ 

Adam llichczyńskl 
Gelsenklrchen, ul. Hofstr. nc. 3. 

latere1 1olarskl 
' przy glówncJ ulicy przy oberty w dobrym 
bi~ zaraz do sprzedania % powoda "WYia
zdu w rodzinne stmny. Zgl0Qzen1a do 
ekspedycyi ,,Wiarusa Pol~iecio" pod lite
"'353. ~53) 

Miód pod~gwar.:czysto kwiatowy 
machiną odciąguny 

9 funtów 8.liO mr franko i.rn, pobran. 
pocJJtą wysełam 

Fr. ltlosiń.ski, 
pszczelarz 

•rotschen (Posen.) 

01'rZJml wyber! 
„Najtańsze ł na}rzetełałejsze tródł6 

zakupna"! 
Wstystkie mole zegarki są starannie obci:\ 

611łęte i na minute uregulowane. Za każdy ze· 
firek daje 2 letnią piśmienną iWarancye. O· 
tiwwy nie ma żadnej, bo coby sie podobać nit 
mtalo, przyjmuje z powrotem i zwracam pie· 
łliltdze. Trzeba sie koniecznie przekona~. ~ 
Mu nie kupi, toć trudno, t"n sam sobie szkodzi 
1-ióweinia i podzJ~kowania codziennie flad 
lłloez,. 

Czysto srebrne najpiękniejsze zegarki ' 
· A\atką. Boską, z 2 zloconeml brze«ami i z naJ· 
i~szemi werkami na 10 kamieniach po 12, 14 
Ni, 18 i 20 marek. 

Najwspanialsz~· z M.atk~ Boską ze~'clrek, 
:.Zocone litery, i najozdobniejszymi zloconymi 
bn;egarni, ci~żki w srebrze i z najlepszym nc 
(O kamieni prima werkiem tylko 26 mr. Zegar l 
ka tego z pewnością nikt jes.zcze nie widział. 

Zegarek po11<ebrzany kluczykowY 5,90 mr. 
Zegarek nlklowY cyi. kluczykowy 5,-40 i S 

mr. 
Zegarek pośrebrzany IlłlHepszy na 6 kamie

tiacb kluczykowy 7,75 1m. 
· Zelil:arek czysto srebrny cyl. na 6 kamie

aek klucz. lub remon. z 2 zloconem1 ltrp~arol 
prima werk 10 mr., - Ton sam aa 10 l..~mie· 
Iłach po 12 mr. 

Lańcuszki po 25, 30, 50, 85 ielł., lepsz<t ni
!d•w& po 1, 1,25, 1,50. 1,75 mr. 
&ea·nłld bogate na 500 ihutratty• 
aa zerarklr lańcuszkl, biżuterye, także skrzyp. 
ce, ftsty, klarnety, harmoniki, oraz noże, brzy. 
~WY. portmonetki i różne okolicznościowe IQ· 
ctarki wYSylam każdemu darmo i franko, 

M. Danecki, Miejska Gorka, 
(Gorchen, Bez. Posen). 

Ił 

W Gelsenkirchen·~ 
tylko~ przy ul. Balaahofstrasse, 

w ogrodzie h.otelu .,Bąhnho fs-Hotel 
naprzeciw nowi go dw\.rca. znajduje się, jak dotl\u, tak i 11ada1 

zakład fotograf i cz ny 
GERMANIA. 

12 fototrafij wizytowych osoby dąroslej 1 90 mr. 
12 fottgrafij eabinetowych clo1•osłej osoby 4.90 mr. 
10 kart ,ocztowych z f oto.irafią I ,50 mr. 
po4 gwarancyfł wybo:rneito wykonania 1> Ol«łftl wiele _{tfełteJ zdj9ć 

11aJlepsroem '" i.łwiadectwem. 

W niedzielę otwarte cały dzień. 
Wyb()1·owe powięlu11eni1. we 

włMny.m zakładłs-1e. 

Ba.rl'w pi'>kne dj~cia, tiliieci, 
gl'llp i rouitt. 

A. Arns Wattenscheid 
• skład •kór, • 

pele6'. w n1jwiększy• wyiorze: peieszwy, 
wierzchy, eałe iUry i pQkraJa.•e, t1lko ~. 

brej jako8ei l o zn.uych t1.a-ek ceaa.cll. 

~i2) f)zast.kowo. 
tl 

Knpnjełe 

9 Kupuj obuwie 
u 

WILH. D EWERT 
w Gelsenkirchen IH, 

którego akład:Óbuwia jast najwiękizym i 
nah1tarszym w miejacn. Najwiękizy wybór 
w:zelkiego rnd.zaju obuwia od na.jzwykl eJ 
szego do n~jlepsEe~o. 

· N:t.jl*JIHe oltu.wle do 1•ob&ty. 
N~wł\'k. w lllleJ•~~~wa~tat ;:reper~ 
Skora usługa! M!.jtańsze ceny! 

u Włlh. Dewert' 
-

A ar o iak, 
sk -: d mebli 

H i fot d ~ lrn "'Y l:\ cz. 
.1.4 1 ;J.j m, 

n ·starszy olsk 0 

.9Ujdttje si~ 

-w Gelse~ll:i~©hen·Hullen ul. V/ annerstc 24J. 

SpecyalnoSC: Całkow]e urządzenia mieszkane. 
lzaionierk: a , 

aa r.rlc . 
In.fa Jr> r~rnc;\ y·, 

)łG rnrk. 

odpłatę. 
Fili~: 

w Re ,Jdinąh a.us · Sii 1 ł Maszyny do gotowania i ws~elkie sprzęty kuchenne za g,1 tówkę na 

Z"'iecciiuHo Lustro s luafk~ 
z:kło kry;istałowe-. .SI marek. 

~~-="'- -Wła-Slle:''~ varsztaty tapicerskie. 

Lóżkc z materacami 
41,ao mrk. 

Hodakn 2i u;. Wfillly. 

StM tl ) wy•il\ga.a · 1. 

IS nrk. 
Kanapa z pokry,~icm fantazy.i

nRrn 46 l\1rk„ 
kanapa huzi.wa 21! n-.1k. -

(rhueł) 
lłL Bahahof~tr. :l4. 



1ie ila,jlepi ,j • • 
upuJ~ ~firm'l ans erne „ ... „ ... „ ...... „„ma„ .............. „„„„ ... 11m11. 

. a Baczność ~~ 

~ Rodacy! 
!I _;_ /, 
I• 'f"'t 

~~ . . 
'. -E:.! .i---·-·-„"°=-

edyny polski akład mebli oraz całkowitych 
wy,raw • Wnne. 

ul.- Balla.la.ofstr. Uł.t, napl"zeoiw loka.lu ~chiifera. 
Polecam mfł boia.to zaopata·11on7 slda" n1ebli ma· 

.1ąu_ . .ą,~ ~ot<>w&Bia, ~~lkic.łt apr~ętóvr ema.Ht• ~~ych 
1rm.thel1Jłł'dh e1az wó•kol'ł' dla dri„i we vnelkim 
wfhMJH. 

za:-· gotówkęl Ma od płat~t prą 11ipo"",19łni~ wpłaeie. 

cha;j 

•• • 

Kanapy i ma.teraee wykonywam 
'"e w ła1aym w araztacie. - Stare ma
~ae-e pr„erabiUll 11piaua.ie po oonaeh 
niakieh. - S.aa. 
Ródaków proaz~ . 
i HdlJl O ła
skawe popKeie 
meg• pr11~d1i~
bi•ntwa. ~le-

hułem każcleg• bę~.laie: Swój do iWt:go. 

Z wyaou 1111.fSacunkiem. 

Jan :Sarailski. 

\\1. B r u ff g e m a 1 1 
w QeheakircJum III. 

Mt,rkgrafon11k. )hrkgra feutr. 
p1tl~c1. Sr.:am. Pulalicznoici nrój 

---powó~·-
w rar;ie . we~HU, chrzcin i wyjazUw 

wycie~kowych. 
Tak"aruo p61eea karawany pecr~ebewe tak „ . 
.Take tei małe łlla cm~ci. - 001.y barizo u11tiubwaw1J;ych 
i a.m.9 wienia. prąJ•wJ• 

Stefan Rejer, 
Geł11l'tllkirehe111. I.li, Marlr~.t'e!!•t.r. 

oraz właioioiel ~am. 

I Oddziśd.oswi 
wielkie zniżenie cen 

wszelkich t~warów, jako tt: 

• • • • 
pałetot.ew dla panów, młgdzieńc8w i cbhpc6w, 

•le•·• .dla pa.nit i\1 , •łtdzieńeów i 6ih,1~w, 
.kapelusmf, ('.zapek, bielłznf, k1•awa

watów, spodnicb •·•eezy. 

oraz obuwia 

Rudolf Robert,nut. 
w1a8cinid M. Geriler11 

Kamen, 1 arożnik ul. We~t.;tr. i Sc~,ulstr. 

F. Józefosk1 
w Hrene, ,.1 .... 

kore»y ilabne, welen7, pler
ieł••l il• t.• '> bc-uc'cl, kur -
ł7kł l'lłe1e i po11łaoane z -. '. 
e.ruHkimt, lrnrale pKwd.miwe 
siekanki, prawdziwe bunatfn1 
i wiele in•ych rzeezy. 

F. Józef oski 
" HERRE, 

ul. ,B a h n h o f s t r. 52. 

Na.przeaiw Nowej ulioy. 
.. 

OpłaW aa GwlazdllQ 1 
tylko Z mr. aa 100 ~1tuk 1 

J>O'lecam Sz.anoW111ym Rodakom i Tow~· 
rzystwom, zarazem upra$zam o jak naj
rychlejsze zamówienia, aby: mód:a kude ... 
mu na czaa dostawić. 

Ksł~garnia Polska 
J ó i o f D a n i e I a k, W 1. n • e, 

ul. Bahnhołitr. 80a. 

• ••• N1.• ·wu otwzrt~. 
Po'eum •io d." wy~onywani& 

kanap i materaców 
po jaknaju••zych cenach. Stare kan•pJ i •at.~ue 
ołbieram ra.10, a v i•et.:()fem już po1tArcnm w i "m. 

Jan Orłowski. siodlarz, 
Gel•enkłrchen, 1'iama.1·ck•\r. (115 

I Eul••e~~~ ~~u!~:.»~••;• --- ZałOJ:oae l~li r. =--=-
polua:nre wielkim. wyborze poliajWdJfi 
Ct "aeh 1uzelkie in~trumontJ muq•wejako to: 

skrzypce ,n·try Jlety,klarn1ty, 
llarm••~i.i. ~ s.uae I •o rez•i1ta••i•i 

bębenki. podstawki cło aut, 
laseczki takto,„e dla dyrygentów, 

waz11tkie: :atunki 1trua. jak• w1n1Ha 
prąbory io inatrumenthw. 

Dalej pelecam ~Helki6 

toary tocżono1 
jako: fa;lki, oygaraiezki, Jaski, ittł. 

Tatwar7 skóra•• jab: JH'-u-*kl, 
torelłki i• cy:ar, toreDki d• li1thr, k•ferki 
"-• pod~iy, tornl.str;r uUlue, azelki, paakl, 
aoie kieuo•we, karty do 'ruia. itd.. iti. 

G1l<lfarba ta~aka de z~iliw~ ia· 

Oly wie już k=.żdy, 3'dzie- na gwiazdkę najtanil'"j moż~ ku1ić? Ty1b u 

w Herne Kleczew ki 
ul. •ahnłlofst1·„ •s. 

Od dziś do gwiudki ip1zedaję "vszelkłe n1oje towa1·1 zhnowe~ 2by wszystk'l 

na wielkich stołach wgloiyłem, te każdy może sobie wyxuktć co m• sie podoba. 

lłe&'••H~kie 1tałetoty 11ła 1•ąnów Ub1•ania dla dzłct~i 
dawniej 18 teraz 9 mr. do wyszukania, ( awniej 7 1e ·n :J~AO r. 

~łrln•ania dla pa.nów · Obuwie takcaruo kupuje się najlepiej u Kle-
"e Wizystkich kulorac.h, dawniej 20 tel'8Z ł I mr. eze1 rsklego. 
·•••·•z~ pi"kn~ spodnie lia niedziel" Du1y dla 11anÓ"\\' ~ gumami i do sznnro-

SKlAD:KAPELUSZY 
pod firm': 

rnckbausener 
11.uthau · 

zwany HuthaM poleca : 

ktipeusze, cz pki, parasole, las ki, 
bieliżnę męzką 

l': ągle we wielkim ~· yborze po cenach najt iA ;i;ych. 

Proszę uważać na firm~. 

lrackh usen, 111. llalserstr. 60. 

Moritz Meyer i sp . 
Gelst~nk.•Bhnnark, Bisma.rkstrasse l!iB. 

Krajewe i n:ranic.rme 

wina medycynalne i wina dla chorych, 
koni•k, rum ~ 

pr.uróf."'e inne likiery we -wielkim wybor1:e. 

w!;,,elkicb cenach hmtownie i detalicznie. 

Polecamy 5ł~ szeaesólate ua -'" '4'i 

-laJłepsze fabrykaty 
in1t.rn~;entt;rh~~~o~·iu~:n~ 

odpłat~, ~a i"tbwk~ wielki 

~~ • rąbat. 

Bandoniu .,, od ~· ;; 1u. pocz . I 'rrąbki 
Skrzypce od ::? mi. pocz. Bębenki 

Hume i"il,i <9d l aw. poc~. Fvnograf;y 

C1try od 2 Nr. pocz. Katryn.ki 

od 1 •r. pocz. 
ud 1 mr. puer.. 
ed 6 mr. pocz. 
od 2 mr. poci. 

ManJQliuy i :ital'y, .ja.ko toi ,.-szclkie inne in~-[i:~~e;. l 
~f muzye.:nie ora~ różne pr~ybory init.ramentala~ po r•
v.nyr,h ccnac·lt. J,ezpłatna Ranka. 1U\ "V\'Rzystkich iu~trn- . 

mrJ11: eh. • (228) 

J~~ 
A1drisj Auri eh, Ma.rxloh 

ul. Prnir~~i• btr. 21. 
\Vłu;1ty wars1Sbt repera•yjny. 
Obok r.egar•ii\i'~l\ II~D";lin,ltoNa. 

w tr 

./.e•„ r,~ .. ,. 

~ I. Iłlii 1ster, ·tr. 
• 

pn: 1łk1> U}1J z .. t 
. 

nieff, a.ł połowę ce.ny i fi'~ ga wszystk 

Jana.· de wysttk ie tr~ewaki 
do . m1uw ni .r.e kór.r boxcalf .t.,~- lli r-; 

lłruusli e t1•zewild donao,ve 
ciepło w •ła u e, pomies i e ·po- 1:--2"~ 

1
• •

1'1 1' ze •I Id tlon1nwe 
dia, d i • i p i O: iO, 80, 90 f., mr„ daTVniej 6 terM~ 3 rur. wa.ni~. z~ skóry lJcrx alf j11z po 6 mr. 

wi lk o~<~ : 22 -!H 
dfrtci clo sznurowuia i z guzikami, - -- -----

21)-26 ~7-30 31-35 

·•••Lute wysokie t1·zewlki tlla. 1.80 ----„.a-,-- .. ,-o „ 01'!!!.- -
• ••trw•J mr. 

aerne, Bahnhofstr. 68 S. 
w~zyscy ol!bforcy otrzymają pi~kJ;y 

Kleeze ul. Mun~terstr., w pobliżu kośc'o l I 

c:, 1.) 



zas zapisac 
;razetę polską na pierwszy kwartał 1906 .. ----------

DLA POLAl(OW NA OBCZYlNIE j 
~1ychodzi w Bdchum 1V: Westfalii pismo f 
LJOłsko-katolic'kie. n3rod1C>We i ludowe pt. 

"WIAR U S~PO LS Kl" 
które c-0 tydziei1 załącza bezpłatny doda
tek religijno-powieściowy pt. 

„POSLANU!C RA TOLICKI" 
„ Wiarusa PolslciCiO" prześladują wszyscy 
wrogowie robotników polskich dla tego, 
i~ 11Wiarus Polski" jest pismetl1 robotni
aem, że broni robotników i o iclt dobro 
siQ stara. Z tego powodu prosimy naszych 
lHaci robotników n.a ohczyźnie, aby r-0·z
szerzali to swe pismo, aby wrogowie ludu 
nie z-cl-Olali go zniszczyć. 

Prenumerata wyn()si na styczefl, luty 
i marzec. 

TYLKO 1,50 MR. 
a z odnoszeniem do domu 42 fe.n. więcej. 

)(toby pragn~ł, abyśmy „Wiarusa Pol
skiex-u przez styc.zeńt Juty I marzec po
sJłali jego krewnym do Polski, ni~h na
deśle l,92 mr. i dokładny adres osoby, któ
ra gazetę ma otrzymać, a „ Wiarus Polski" 
,peczcie przekazany zostanie. 

Postbeste Uuo gs-F ormular. 
Ich bestelle hiermitt bei dem Kaiserli

chen Postamt ein Exemplar der Zeit1J11g 
~t Wiarus Pol!kr' aus Bochum (Ze.itoogs
prei~łiste 128) ftlr das I. Quartal 1906 
uind zahle an Abonrne.rne:nt un4 Besietl
ge1d 1,92 Mk 

Oligi l,!ł2 Mk:. o-rbałtcn zu ~, bc

&;hein~t. 

... „ ..... ·•··· 
l(ailerlłches h1ła•t . . . . 

Postbestellungsformular. 
Ich bestcne hrermit bed dem I(~ 

eneu Posta.mt ein Exempla.r der Zoiłtm·g 

„ Wlar11& Pel&t.I" aua Bochum (Zcituttgs-
p reisliste 128) fiir das I. Quart~I 

1'°6 tmd zahłe an Abonnement u. Bestel!
gełd 1,92 .Mk 

O~e 1,92 Mk erhałten ~u haboo, be· 

s:he9!ł'ł. 

... d ...... 190 .. . 

lałserliches Postaat • . . . 

Postbestellungs-Formular. 
Ich bestelle hiermit bel dem l(~i·serli

cllett Postamt ein Exemplar der Zeitung 
„Wiarus Polski" aus Bochum (Zettungs-

reisliste 128) fii r das I. Quutal 
1900 und zahle oan Abonnement u. Be5t.e1l
gtld 1,~Mk 

~e 1,02 Mk. ••t~ z11 hlibco, be

sehe1J&Ct. 

. . . . d. . . . . . IPO ... 

Postbeste llungs-Formular. I 
Ich bestelłe hiennit bel dem l(a.tserłi

chen Postamt ein Exemplar der Zeltun~ 

„ WJarus Polski" ans Bochum (Zeitun~s
preislis tc 128) ftlr das I. 0mrnal 
1906 und zabłe an Abonnement 11. Bestełł

geld 1,92 Mk 

Obt:ge l ,9i Mk orhalten zu h1iben, be-

. . . d ...... 198 .. . 

l(ałserłłches Posta•t . • . • 

f~ u i>;:{i:j 

Postbestellungsformular. ~ · 
Ich bestelle hiermif be.i dem KaiiSerłil

chen Postamt ein Exemp.lar der Zelltung 
,,Wiarus Polski" aus Bochum (ZeHungs
preisliste 128) ffir das I. Quartal 
1906 und zahle an Abonncm .-~r.t t!. BesteU. 
'7:C'łd 1,92 Mk 

ot~e l,9Z Mk erhalten ztt habea, be

acłt°'1'flt. 

. . . d. . . . . . . 190 ... 

l(aiserlłchett Po'1taat • . . . 

Postbestelłung5'Fermular. 
Ich be9telle hiennit bet dem Kaii.aerlf

chen Postatmt ein Excmplar der l.citung 
,, W mus Polski" aus Bochum (Zełtun~s

preisliste 128) fil' das I. Quartuł 

1906 und zahle art Abonnemcnt tl. Bestełl

geJd 1,92 Mk 

Ob:fle 1,92 Mk. erhalten zu hab~~- b~~ 
schein·gt. 

. . . d. . . . . . 190„. 

l(alserlłche& Po&tamt • . • . 

PosthestellunJZs-Formular. 
I eh bestelło hlermit bd dem Kaiser}~ 

chM Postamt ein Exemplar d.er Zdtunz 

,, Wiarus Polski" atta Bochum (Zcittmp

preisliste 128) ftir du I. Q11utal 

1906 und zahle an Aoonn~m ~ 11~ u. Ht1:19te11-

r:ołd 1,92 Mk 

Ol:ąe 1,tz Mk. ełłW.ten zu habet.2, be

schelntet. 

. .. 4 . ..... 190 .. . 

l(aleerllcbM Poiładlt . • • • 
:Ka11«11des P"t.mt • . • • 4j~h, 

Postb,stellungs· Formular. I 
kh bestełle h~rmit bcó dem Kaiserl~ 

chen Postamt ein Exemplar der Zeitung 
„Wiarus Polski" auli Bochum (Ze.itWliS
prcisliste 128) filr das f. Quarta1 
1906 un<l zahle an Abonnement .1. B~ .nell

geld 1,92 Mk 

li! 
ł~ . 
-!ił 
iJ~ 
11-1 ... 

Obtge l,,Z Mk. •rłlitlien zu hQ.ben, be
schenrt. 

. . . . 4. . . . . . 190 ... 

Kablerliclles Postamt 

Czyhfć 1azety 
pow lmen dziś każdy pm.vtażnie myślący 
człowiek. Tern potrzebniejsze Jest czyta
nie gazet polskich <Ila Polaków nai obczy
źnie, gdzie narażeni są, na wynaro:dowie
nie. Im wi-ęcej gazet kto czyta, tern lepiej. 
I<toby zatem obok „Wiarusa Polskiego" 
pragnąl mieć pismo z Polski, temu między 
irmemi polecić możemy 

„Gazetę Torilisk' ", 
która zawsze stala p.-0 stronie Polaków na 
o'bczyźnie. 

Przedpłata na przyszly~ to jest I. kwar
tał, czyli na styczeń, luty i marzec wynosi 
tylko 

I MARKĘ 50 FENYGOW, 
a z odoo·szeniemi 1,92 mr. 

„Gazeta Toruńska wychodzi sześć 
razy tygodniowo. 

Jeżeli abonent umrze wskutek nie
szczęśUweio wypadku zaraz lub w dwa 
tyiodnie po wypadku, wypłaca Wyda,vni
ctwo zwykłe z dobrej woli nłe z oboY · ląz
ku pozostałej rodzinie 150 81rek j1ko 
wparcie na po1rzeb. 

Każdy abonent .,Gazety Toruńskiej" 
otrzyma na Gwlazdh zupeołe darmo 
wlelk:I kalendarz na rok 1"6 pod tyt.: 
Rocznik Maryatiskl, Kalendarz katolicko1-
po!ski dla. wszystkich sta:nów. 

Pestbestcllungs„ Formular. 
lclt brstelle hiermit bei dem Kaise rh

cken Postamt ein fxemplar dłtr Zeitung 
,.,Gamm Toruń.ska" aus Tko.m fłłr das I. 
Qmrtat 1906, nnd ~le an Ab.OOl«lemeJ.nt 
iiod Be4itei1111kł 1192 Mk~ 
i.!! 
... 1t 
~li . 
e~~ 

"''• - .,. .,., ·~ „. „ r o._ 
&, f LW y . ~·WWW&· . <:11i g .,,-~ 

Oll~e 1192 .Mk. erhaften zu· )'f~befl, be·-
sclteildrt. 

• • • • • • • .411.. • • • • • • 190 ••• 

~~ Pestbestdlun2'~ Formnlar. 
leli bestelłe hle1111itt bei dem l(aherli

elten PoMa!nt dn l!xemplar der Zeitung 
,,Oazeta Toruuka„ aus Thom iU r da~ I. 
Quarta1 1906, und 2ahłe a 121 Abounemcnt 
sal Be9tebełdl 1,92 Mk. 

O.&ttt l ,,~ Mik. •rkali• <it.l kabm, be
Młf-'lt. 

. . . . . . d. •. . . . . . 190„. 

~~P~ •.•••.••• 

Postbestellunge· Formular. 
Ich bestelle hiermtt bei dem I(~lJ~ 

chen Postamt ein :Exemplar der Zeiinac 
,, Wfar119 Pol!kr' aus Bochum (Ze.itwifi. 
preisliste 128) fir das I. Qllartal 

1906 und z.ahło an Abonnemi.!m u. Be~tf:'U-

1eld 1,92 Mk 
Ji') I 

.§~ 

.ll!, 
~ 111,.; 
"~ '&i 
~ ... t 
~ 1111!!!; 
.go~ 
~-

Olte• l ;92 Mk erhałlen ~u ~, be. 

sen~. 

... d. . . . . . 190 ... 
-

.Kalserlłclles Pe>Mamt ••.• 

f.:io'\-1.\\ ~ ~j ~.,;~~itlf;~; d 
CZVTAJCIE 

~~-- ··::;= 

~~}/łjf P1·z1jaciela ~ · 
który jest ze wzgl~u na licźne dio'ctatki 
najtafiszem pismem poJskiern. 

„Przyjaciel" w,ychod:zi w Toruniu trzy 
razy tygodni-Owo na wielkim air.kugzu "i at~ 
nast~pujące bez.płatne dodatki: RodZłu 
Chrześciańska, tyiocDik, Przewodnik 
Naukowy I Literacki, Szkółka Polska, Q9. 
spodarz, Kupiec i Przemysłowtec. Mie
sięczniki' Ogrodm1c i P!zczelarz kw.arlal. 
alk. 

Kaźdy abonent „Przyjaciela" -0•tn.yrn.i 
na Gwiazd.kę zupełnie darm<> wielki J(:.a. 
łettdarz na rok 1'96 J>. t. „Ro~znik Maryaa
ski, l(alen<larz katolicki-polski dla wgzy. 
stkich stainów". 

Jeżeli abonent „Przyjaciela" ·umrze 
wskutek 11ieszczęśliweco wypadku zaraz 
lub dwa tY1:odnie p0 wypadku, wypłae;1 
„Przyjaciel" zwykle, z dobrej woli nie z 
obowi~zku, pozostałej rodzi.te 151 marek 
jako wsparcie ua J>O&rzeb. 

Polakom na obczyźnie polec1~ mf>ie· 
mp zapi5anie ~bie obok ,,Wiarusa Petsk.ie
go" jeszcze „Przyjaciela", który Jako pi
Mll()· szczerze łudotwe za.slu1ntie ina ~par
cie. 

·bi.~..:~:~ u;m ~ 

Postbestellungs-Formular. 
lell b~!łclle hlenmt be.ł dem ·Ita~rli · 

chon Po;stamt 1iUe Ze.iilme .,,PRZYJ A Cl.EL" 
aus Thom fitr d.s L Qua-rtat 1906 uni 
zahle an Abvnnome-nt 75 Pfi. (und 24 Pfg. 
Besłcllgctd). 
~ J. oe_. 

:5 ~ . · •; 
~ =" 
!l~ 
~ „ 

Obłt• 75 Pfl. (wnd 24 Pitt. BesteUgeld) 

erha.lte.• A hóea beschii»irt . . . • • • • <i. • • • „ • • 190."" 

l(alsetltcllea Peswut • • • • . • 

Postbe~tellungs-Formułar. 
Jelt bestelle hiermit bei dem Raiserli

chcn Postami e.tn ł'!xmnplar d.er Zeitung 
itPrzyj.aciel" aus Thom flr dars L Quartal 
1906 mad zahle QJt Ajo smmi u11ci Be
';ten~ełd o,99 MJc. ~~ 

Obca t\99 Mk. erhalten z.u habent be
s~»•iftgt. 

• • • • . .d. • . • • . . 198 .• , 

Nał$erłichlfi Postamt . .. 



.r. 292 

{odzienne pismo lud~~e dla Polaków oa obczytnłe, p ś e aoie oraz sprawom naro owym. polityczny y 

Za inseraty plact t u mielsce r%~dka drobx: ao • 
ogJu:;:etńa z ~z~one prud meratami '40 ftn. Kl 
z~ło Dit :asza, otrzyma ralmt. - Listy do „ u1 

Pols\tiego" calety frankcwać I Dodać w nfcn d'Okld 
•1 ad.rea pint\& ~· R kopiaów fit nie .nrraca.. 

Beda'kcya, Drl.łkarnia. i Ksi~garnia .rnajduje się w Bocl.um, przy u icy M&IfhMer&t 17. - AirM: ,, latus Polski", Jłoohum. - Te 1 ef o n u nr. 14: 14: 
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~odzłce polscy t Uczcłe dzieci 1we 

ił.i .,re ł~. czytać I płsać po polsku! Nie test 
t/1:. a iem~ kro potomstwu 1wem11 znłem

~114 tł• pozwoli. 

? - ----· 

Z ypadków dnia. 
W Belgii ma być pono zaprowadzone po
w~z~hµe prawo wyborcze dla wszystkich 
mi~zk3ńców ~łnoletnich bez różnicy płci. 

By przyi p-Ćm<Jcy katolickich niev.fas t 

z lamać opór liberałów i socyalistów oraz 
by odebrać socyalistom ma teryału a.gita
.:yjneg-0, zamierza rządi - jak mówią w• k-0-
/ach politycwyreh - \.v·nieść projekt po
\1 szechnej i równej usta\VY wyborczej 
pod warunkiem, że nie\viasty otrzymają 

rówui~ż praw·o glosowania. 

Parlament węgierski odroczony do 1-go 

marca r. p. 
We wtorek zebrał się poJ10\.\11ie parla

ment węgierski. Na p-0siedzen~u .c<lcvyta
na c:rę<l-zie cesarskie c<lrnczające parlament 
do 1 -~o ·marca przyszłego roku. 

Wskutek mnowy zawartej poza parta- , 
nicnter:n stronnictwa madziarskie nie sta
wił)~ wniosku o postawienie w stan o~ 
:karżc,nia gabinetu barona• Pejervary'ego, 
ogrankzyly się jedynie na proteście 

przeciw dąglemu ctllracz.aniu parlamentu. 

W Chinach wrzenie skierowane przeciw 
cudzoziemcom doprowadziło juz do rozle-

wu krwi. 
W Szamgadu wybuchty rozruchy prz .~ 

ciw cudzoziemcom. Wskutek strejku robo 
tników chińskich ustal wszeliki ruch handlo 
wy. Spalono dwa oo.,,vaichy p01icyjne. W 
wailkach ulicznych zabito 25 dhińczyków) 
~ilku cudzoziemców raniono, 2 zabito. 

Marynarze i ochotnicy mocarstw przy 
Wrócili spok6L Prarncuzi wylądowali w 
Sza.ttgaju tymi dniami 2-00 chłopa zaistaJnia
iąc sję tmdlrnośdami tranisPortowemi. Dwa 

·amecykańskie krąż()wniki są w drodze do 
., z.an gaj u. 

(Patrz. wiadomości pod ntbrY'ką „Ze 
'wiata). 

.Gentrowe gewerkferaJ1y. 
• Wy<ehodzi - niestety w po}skiei dm
i{arni - w; Povnaniu piśmidro centrowe 
. ,~rzyjaciel :Robotników"' organ memie
ck1ch centro\.vycfu, związików zawodowych, 
~órego zadaniem jest inap~za:nie robotni-
6w PQlskkh do mganizacyj niemieckich. 

Ow "Prz.yjaciel Robotników" napada bez
us~ie na orgainłzacye ~lskie, tak na 
~lą~ek J}OZ.nański i by-toi\ ski, Jak na 
.ZJeclinoczenie zawodowe polskie." 
. Napa<lto też za ~bron~ polskich o'rga

łl~~cyj \.V}mienicme piśmkUo -centrowe na 
.. Wiarusa Polskiego" i pisze pomiędzy in
łlem1: 

„Jeżeli ,,Wiarus" twier<lxi, ie orga.n 
~s.z :lt>tydajemy dła! ogłupia!Ilia, to przypo.
ll :nict rnu musimy, że on to samd czym, 
. '.t'UkuJąc. „,Zjednoczenie", którego zadam em 
~~ rzeczywiście, aby podkopywać i roz
~~ać szeregi sibn:ych organizacyj, a; ro+b?t-

ów ix>lskkh gnać do Brejsczszny i w1a-
rus.o:w· ~"' i:.go ro.l)UwoJenia. 
t\\'" Nie naganiamy czJo~l'kóW: do U:'.liSZYCh . 

lą7-ków, aby ich zniemczyć, tyiko dla · 

uświadomienia ich i wyjaśnienia, że jedno
stki w czasie obecnej walki z kapitałem 
nic nie zdziałają, że my pracobiorcy polscy 
powinniśmy iść ręka w rękę z pracobiorca
mi Niemcami, aby v.:ywalczyć sobie lepszy 
byt. Nie chcemy, aby Polak, należący 
do związku ooszego, stal się polłtykiem„ •. " 

Tak brzmi ustęp z napaści „Przyjade
la Robotników". 

W pierwsz.em zdaniu ,.mą<lrzy" pisa
rze powyższej napaści przyznają pośred
nio, że „Przyjaciela Robotników" wydawa 
ją centrmvcy rzcczywiści'2 na. o'głupianie 
robotnik6-....v. co zresztą dwa następne zda
nie potwierdza-ją. Bowiem, by zwalczać wy 
zysk kapitalistów i iść ręka ,...., rękę z in
nymi robotnikami, nie po:trzebują się ro
botnicy Polacy \vysługiwać zwią~kom 
il1'iemicckim, lecz mogą zorga:niww.ani we 
wlasnei polskiej organizacyi, iść w potrze
bie i to z większą dla siebie korzyścią ręka 
w rękę z organiza-cyami niemieckimi, jak 
to wykazał dlObHnie wielki westfalski streik 
górników. Wcale cieszymy się z przyzna
nia centrJ;weg-o. „Przyjaciela Robotników", 
że nfo chce, by Polak należący do związku 
cert'.rowo-niemieckiego stal się politykiem. 
Wierzymy w to szczerze, ho każdy Polak, 
w którym obudzi się myśl pdi.ityczna nie 
będzie się ·wysługiwał grosz{"tn swym or
ga1nizacyiom niemiecko centro'\\f'Ym. 

W tern przyzna111iu, że Polak w wntro
wym zwi<\Zku nie ma być politykiem, a 
wtęc niema si~ cz.uć Polakiem narodow
cem, lecz być politycznie bez.bar.vtnym, w 
tern przyznaniu zaprzecza ,,Preyjacieł Ro
ootmi'ków" sam sobie racyę bytu. Niechaj 
posłucha, oo p-0wiedział na ostatnim wie
cu niemieckich katolików w Strassburgu 
ks. ·dr. Pieper, obrońca. nłemiecko-chrze
ściańskich związków zaiwodowyoh,, któ
rych organem iest „Przyjaciel Robotni-
ków". 

,,Przedewszystkiem jednak - mówił 
.ks. dr. Pieper - niema dzisiaj żadnej 
wątpliwości, iż organizacya zawodowa 
robotników na chrze.ściańsko-narodowei 
podstawie jest rnzstrzygającytrn środkiem 
do dobrego zafatwienia sprawy robotni
czej. Miejsce °S'J.cyalnej demokracyi mo
że zająć tylkd równie potężny ch.rze
ściańsko-narodowy ruch robotniczy, któ
ry zjedna sobie sw;y-ch wiyzn.awców w 
obrębie spolecwie uświad-0mionych par
ty!, który stworz:y sobie nai gruncie eko
r.1omicznym przemystiową -0rganizacY«: 
za"\\<iodową,, który jaiwnie prz.yzna.wać .się 
będzie do chrześciaństwa i patryotyz. 
mu". 

Tak mówił w Strassburgu Niemiec, ks. 
dr. pjep.cr. Nie miszmasz, ale narodowa 
m:a być organizacya, nJe bezbarwnYm ma 
być robotnik, lecz ma być patryotą. 
- - Kari.dy rozsądny - c.Uowiek,- kt~ 
cltod.zi o dobro robotntka a nde (J Jakie ~ele 
uboczne przyznać kcITTiecznie anusi, że 1'()

bomik niemiec do niemiecki-eh, ale robotnik 
Polak należeć może li tylko do polskich 
zwiąvków zawodowych. 

_ez . Ci 

Nowy protest Polaków. 
Spoleczeństwo polskie w Królestwie 

Jeszcze raz. zaprotest-ow~to przeci:"" ins~:
nuacyom i napaściom bmro'kracy1 rosyJ
skiej i w jedn<ym z ostatnich numerów ~c
tersburskiej nRusi" (z d. 12 bm.) ogtos1lo 
następującą ddezwę: 

l(omunikaty rU\d,owe uspra\\ic-dliwia-
ją,ce ogłoszenie s~an.u wojennego v.~ cał:~1 
Królest\\io: i cofmęc1e tam swobód 1 pra ,\, 
priyznanyclt manifestem konstytucyjnrm, 
oskarżają, naS\. Po·laków, o „bunto'\\'111CZC 
zamiary" i ,,zamachy na cal ość pańsrn·a „ · 
Wob~c t-c:gQ oświa<lczamY: 

.• Kiedy manifest październikowy ob- f 

_ ±±ZW 

darzył ludność Cesarstwa i K.r(ilcstwa SWL) 

bodami kon15tytucyjncmi, my, Polacy, po
witaliśmy go z zaufaniem i nadzieją, ż.e. O'
krcs krzywd i bezprawi, popełnianych , , 
naszym kraju, minąl bezpowrotnie i że wy 
bila godzina spra\viedliwo'ści, chwila przy
znania nam \"Yszystkich praw obywatel
skich i przywrócenia samorządu, w 
niczem nie naruszającego całości pailstwa. 

Nietylko nic zaznaczały się nigdzie se
paratystyczne d~1żcnia1, z.wiązamc z chęr:.:ią 
:wywołania· powstania zbrojncg-o przeci \.\' 
ko R.osyi, lecz przeciwnie, utwierdził() się 
powsi ·~chn c przekonanie, że nparty na pra 
'\Vie i sprawiedliwo'ści związek narn<ln r>Ol
skicgo z rosyjskim może prz.ynieść jak j~
<lnej tak i drugiej stronie niezliczone ko
rzyści, że stworzy on epokę pokoju, odro
dzenia, rozkwitu i wzmo.cni oba narotly. 

„Stwierdzając prz·ed rosyjską opini4 
ten nasz pogląd, który· jest jedynie logiczny 
i prawdziwy, protestujemy na}kategory.:z 
niej przeciw komunikatom rządov.--ym i 
z.aiwartym w 11ich ·oskarżeniom i oświad
czamy, że uważamy je za akty rnające na 
celu, w interesie re.akcyi i b1urokracyid wy ' 
·wc>lanie Hieporozumienia pomiędzy dwoma 
narodami , które na drodze wolnośd m-0-
gty.by dojść do poro7,umienia i umocnić 
zd!obyte prawa.'' 

Pod protestem tym „Ruś" z311nieściła 
kilkadzi•esiąt pod.pisów. najwybitniejszyclh
przed.stawicicli różnych stronnictw i grup 
sPQJec7JlYCh • f>9lsca, · 'L ttenrykiem 
Sienkiewiczem na czele, nad'Jnieniając, że 
liczba potlfj)isów dochodzi da 30 tysięcy. 

Dziennik rosyjski w artykule temu .:1-
świadiez1enin poświęconym za!Znacza, że na 
proteście brak p-Od.pisów partyi socyalislY
cznych nie dlatego, żeby te partye 111.ie zga
dzały się na wyrażony tam pogląd, lecz z 
tej przyczyny, „że nig<ly nie występują 
soli<larnie z arystokra.cyą i burżuaz.yą." 

Autorem protestu według infonnacyi 
, Rusi„ jest Henryk Sienkiewicz. -Za pis11jeie 

Wiarusa Polskiego· 
na I kwartał 1906 r, -
Pod starem hasłem. 

Otrzymujemy, co' nast~puie: 
Od wielu łat cala prasa zał>~ru pru

skiego nawołuje społeczeństwlO polskie dv 
przestrzegania hasla: „Swój do swego." 
Niektóre pisma polskie Już nawet stale za
mieszczają wezwania oo popierania roda
ków przez zaopatrywanie się we wszyst
kie potrzeby u swo'ich. 

Tmdoo· też zap-rzeczyć, }a.koby nawo-
lywania te pism naszych nie odniosły ża
dnego skutku. Przeciwnie. Każdy bez
strormy obserwator przyzna, ie na tym 
pu.nkde w ()Statnich latach wśród społe
czeństw-a naszego wiele zmieniło się na ko 
rzyść. 

Zmiany te szczegóh1ie dają się {.dczuc 
w naszych miastach i miasteczkach, gdzie 
sl<Jwo drukowane więcej jest rozJ>()wsz.ech 
nione i gdzie jednoc1~śnie nawołująca do 
kU:J)O\\.ra:nia u sv.-oich prasa lcpsui ma nad 
publicznością polską kontrole. 

Tell nacisk, wywierany przez nasze 
pisma, """'Y\\-·o1ał wreszcie uzasadnioną zu
pehlie oha\\·~. ie hasła , S\Vój do swegQ"' 

łatwo mogą na<lużyć !11dz1c, którzy, nie 
poczuwając się na:\vzajcm do obm.vriązlk6w 
W·zgl({dcm swoich odbiorców, spekulować 
zechcn 11a patryotyzm naszej publi czn~ś .: i 
i wyzyski\\ ać ją ze szkodą clla Qlgólu. 

}(to jednak znai nasze pofo.żenie cko1m · 
i.11icznc i stosunki, przekona się nieba\ em, 
ze fakty \v-yzyskiwamia ha5el narodowy.=h 
w sposób powyżej okreś!.ony zachodzą i 
~achodzić mogł.l tylko spora<ly Z'Ilie, W} -

Jątlro\\'lQ. 

Również wyjątkC\.\'O tylko , ie zdarz.. . 
że ~u~cy i. prze1:iyslowcy nasi w znaczniei 
szeJ liczbie ma1ą odbiO'rców niemieckich. 
Na?omiast ogól IX>lski, szc~gólnie po , 
wsiach, w dalclw większych rozmiara.:h 
kup.uje u oodz,ozjemców, ainiżeJi sie zaz'Y.'.r 
~za1 ~rzypuszcza, a to, po'mijaj11c względy 
tsrotme poważnej natury, - po najv.-i~szej 
części. skutkiem niezaradno'ś.ci i "i:ygody ' 
11asze1. 

Nic dość na tern. Ludzie, zajmują.:y · 
\": sJ>O:leczeństwie naszem staoowiskai wy- : 

1b1tne 1 poważne, których· absoLutnie o złą , 
·wiolę posądzać nie możil1a, o.'bcytm finnom , 
niejednokrotnie \"Y-ystawfają świadectwa · 
~łeGające, pociągając za snbą całe szere~i . 
mnych rodaków. 

Niedawno zwracano u\vagę Ila· fakl<:1 
tegQ rodzaju. Moglibyśmy wymienić k
szcze ca.Je szeregi takkh firm niemieckk'n, . 
które pov •. 'l(jłują sie na i.olskkh s\voict1 od
biQrców, i ·takkh ,rndaków, którzy polecają 
ohce firmy. Nie czyrnimy tego jedmlk ze 
względu na t01, p-0nicważ nic' chcemy· nie
potrzebnie wywoływać kwasów a sądzt
my, że> i bez tego bą<lź co bądź ~rzykregoo 
środka z<lołarny dsi·ęgnąć zmiany. 

Zapewniam jedynie czytelników że 
w ręku piszącego te slowa wajd'uje si~ ca
ly stos ta<kich poleceń, w których osoby o 
nazwiskach zmanycb i szanowanych Po
lecają wyroby obce. Dodamy jeszc~e, it 
nawet w pewnym kalendarzu ro}n.icz.ym, 
Z!łl-Jduje sie pol~enic fim1 obcych, chociaż 
wyroby te same, w tej samej cenie otrzy
mać mo±na u swoich kupców. Znamienną 
zaś Jest rzeczą, że obok 3 firm obcych nie 
wymieniono ani jednej polskiej! 

Nie może być wątpliwości, że pano
wie polcca1ą-cy obce firm~ czynią W w oo 
brej wierze. Sądzą \\-idocznie, że u ln1pc.a 
Polakai wyrobów tych wogóle nie dostan~. 
lub że kupując w fabryce "\Vprost, uzyskają 
o wiele niższe oeny. Są to praypnszczcnia 
.zupełnie mylne. 

Po pierwsze bowiem kupiec Polak 
sprzedać rooie i sprzeda żądany towar (w 
powyższym wypadku chodzi o machiny 
roJnk.ze) za tę samą cenę, -00 i obcy. Po
wtóre zaś fabryki nie mogą prywatn}in od 
biorcom wprost cxldawać sw10ich w-yrobów 
za te ce~, oo kupcom, gdyż spowddowa
lyby przez to protest ze strony kupców 
tak obcych Jak i Polaków i ·tradliby w ra 
zje oporu najlepszych swoich odbiorców. 

l(upowanie u obcych i pd]ecanie ob
cydr firm bez rzeczywistej Potrzeby jest 
tem wi~k.szą szkJOdą dla nas, ponieważ u
bogie społeczeństwo nasze Pomimo naj
większej solidarności na polu ekonornic.i.
nc:m, teraz i w przyszlo'ści długo jesz.cze 
będzie zmusron.em wiele W)'l"OOÓW obcych· 
kupawać, których samo produkować nie 
może. 

Skoro zaś stosull:ki nasze są tego ro
dzaju. po·wiooiśmy wszystkich dokładać 
starań, aby to' zapotrzeł:>~Y\\:a!llie wY!Obó~,. 
.r1 łc S\\"Oich o~raniczy(~ w jak naJwi'*'szym 
stopniu. 

Nie należy prze to zaslaniać się niewia
l{)omościa . ale wpicrn wvwiedzi się do
kładnie, czy potrzebnych tow.arów rcsp. 
wyrobów nie dostanknry n wrgo, za.njm 
Jv1ldr. iemy oo ołx' :h, 
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Kupujmy, co tyJko matemy u polskkla 

tu•J!C.6~ · f przemystowc6wt . 
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1 
, Z Ka-~kiego. 

się · .,Rolni'k'\ którego gtówne kieno'Wlilic
't\.\Fd objął mie,is<:owy proboszcz ks. Pikar• 
ski.· 

Skarsz.ewy liczą obecnie 3384 miesz
kańców 281 ~·i-eceJ, 111iż r. 1900. 

Czersk. Nieszc~śliW)'I wypa<lek wy
lłarz.ył si~ onegdaj u posiedziciela BrZ!Oski 
11a wybud-O\\raniu, Scinano tam drzewa. 
,Padają.ce drzewo trafito nagle 17.-letrrią cór 
k.ę Brzoski tk nieszczęśliwie, że 11ieba
rwem śmlerć nastąpi/a. 

Starogard. Dworos-tw'O w Koliń<czu, 
tłotychczasową własność p. Kruegera, oko
l-O 1200 mórg <Ybsz.aru, 1: <:1 byl fiskus jaloo 
idomenę. Dzierżawcą pozosta1je p. Krue
ger. 

Złotów. We<l.le ostatniego Sfpisu ludno 
ści licziy miasto nasze 4151 dusx w roku 
1900 liczyło 4018 osób. 

· Pszczółki. · W piątek ·wieczo'rem zo
stał posiedzicie{ Antoni Pieguth w swem 
mieŚz'.kaniu w Krz>'wem Ko.le (Kriefkohl) 
~arnordorwany„ Z ogrodu padł przez okoo 
pokoju. w którym· ,niesz.częślhvy się · xnai
duwał, · strzał, który go na miejscu położył 
t.rupem . . Pd mordetiy niema śladu. 

Z WieL lit Pon·Jńskiego. · 
MiOgihtQ. Miasto nasze licŻy 4280 mie

~zkatkÓv,,'L- 2057 mężczyzn i 2223 ·kobieŁ 
:Od r. 1900 wzrosła lkzba mieszkańców o 
768 ·')Sób. Bonkważ liczba katolikó:w wzro 
-sla o 19,9 proc, ewangiefrków o 29,6 proc. 
a żyd'Ó\\'ll()i 10,4 proc. wykazuje się, że ty
"WiO'l niemiecki i żydiawski w mieście na: ... 
:szem gwałtownie· się wzmaiga. · 

Gniezno. Rada miejska zniewolona 
l\\.y~tkami na: rozmaiite praktyczne i zysk 
przy11ro1sząceii ale przytem i ·niepotrzebne 
i}"J:iłczasowo urządz.enia przekraczające do 
chc<ly miejskie, uchwaliła zaciągnięcie no,_ 
wcj pożycziki w wysokości półtrzecia mi
łien~ ma:rek. Odtąd miasto będzie musia~ 
lo opfacać procent oo 4 i pól mili-Ona ma
tek. Aodaitki komunalne skutkiem te~o 
.spadną ogromnym ciężarem na. ludlność ~
lbc.żsrą-"- oo urzę.d!nicy placą potowę a ka
pitatisto'm, gdy będzie za drogo, taitwo prze 
t1ieśi: się oo innego miasta1 gdlzie podatki 
'IThnieisL.re. 

Rogoźno licz.y 2597 mężczyzn i 2710 
· kobiet, raz.em: 5307 mieszkańców. Ewiangie

Aikó\\ mamY] 1658, lutrów 1-04, Niemców·-

Panna do·, towarzystwa. 
\ • I ' 

.' . Powte.łć Ksawereao de Montepłn. 

C z fi • ć • r u 11. 
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(Otąg <łalszy }. 

Życzyła sobie tego .nawet, a nie lJ'Odei
·rzywając bynajmniej, że s~ost.ra:eniec za1ko
cha11ym byl w jej pa<rmie do tdw.arzystwa 
myślała: 

· . . ' Raul w razie potrzeby będzie mógł 
. zaświadczyć ·O stara111iach, Jakiemi otaczam 
~ę mło:dq dziewczynę, po.mimo jej p-oorzę
dnc.go w moim domu stanowi-sika. ' 

Oabryela .nie \tiele byla gorziej. 
Digitalina zadawano jej w bardzo słą

bych dozach, w !Ql\:Zekiwairuiu dniai, kiedy 
nic nie stanie na przeszkodzie przyśpie
szcmiu i skończeniu w sposób nagły i pra
wie t>iomnujący. 

Biednie dZiiecko doświadczaił-01 dągłych 
boleści w okdlkach serca, lecz 'bóle te były 
głuche i nie mogły WYWO-lać przesilenia. 

Wielki upadetk sił o.garnial' młode dziew 
.C?ię. 

Traciła apetyt i sen. 
Cienmc kola atacza~y jej p-o'Wiek.i„ .1. 

czy z.dawaly się powiękswne i wśród bla 
dej 't va:rzy blysz-cz.aly ogniem gorączki. 

Do tych cierpień iizy.cznych przyłączy 
ty się cierpienia moralne, których przycz.y 
11y znamy, a oprócz tego oparuowata ją nu
da, nuda cięż.ka nieustająca.. 

WaLczyla jednakże, w.ak~yła z energią 
i odwagą n.a jaką przy ostabieniu ogólnem 
md·C>bYć się mogła, i często od chwili pier
wszego symptornatu choroby powtarzała 
sobie: 

- Raul bylby w rozpaczy~ gdybym 
iumarła, on sam umarłby mdże.„ chcę żyć 
.dla niegCI„. 

katołikó\\' 504, 2443 Połakóv.~ i 599 żydów. 
Od roku 1900 wzrnsta liczba mieszkaóców 
o. 288 dusz. 

Buk. Miasto . nas~ liczy 4672 miesz
\kańców. W tej ~liczbie }est 556 ewangieli
, ów a 2915 katolików.; żydów 201. 

środa. Miasto nasze liczy pcdtug \).. 
statniego spisu ludoości 6553 mies1,kańc6w. 
o~ roku 1900 wzrosła liczibal mieszkańców 
o 700 dusz... 

Ze ~ ezylł Starej P.tsłd. 
Bytom. Przeiniesłeni zostali: •ksiądz. 

świecki Jan Buiara jako kapelan do Prydi
lądu; ks. świecki fan Chrząszcz jako. ka
pelan do Wielkiego Dubieńska; ks. kapelan 
OSkar tlanke z. i~rydllądu jako ta:ki d'°' Kii!l„ 
czy. 

Radzionków. Według ostatniego spiStl 
ludności liczy tutejsza gmina 9326 dusz z 
tych 4n4 plci mQskiei i 4552 pki żeńsklei. 
Domów nalicrono 758, z tych dwa1 są nieza 
mieszkaile, rodzin zaś 182{). Obwód dwor 
ski liczy 2126 pomieszkańców, tak że Ra
dz:idnków liczy 11452 pomieszkańieów. 

Rozbark liczy według ostatniego spi
su iudooiści 17,663 mieszkań-ców, a obwód 
dóbr rozbarskkh 360 miesz.k.aińców. 

Olesno liczy 5226 mieszkańców. - Do 
brodzleń liczy 2925 miesxka11c6w~ 

Bielszowice według ostatniego spisu 
ludoości liczą 10048 mieszkańców, bez 
mieJsoowego obwodu dóbr. 

Swiętochłowłce .Jiczą 14512 mieszkań
ców bezi obwodti dóbr, który sam przeszło 
7000 mies·2')1rnłlców liczy. 

Głfwlce. ,.mos Slązki" zaimieścit swe 
gd czasu artykuł w którym dowodzi!, że 
wszyis.cy Polacy tWlOrz.ą razem Polskę. Za 
.artykuł ten prokurator wrytucz.yl proces i 
w piątkQWym terminie twierdizU, że takie 
twierdzooie może podburzyć ludnoŚĆ pol- · 
ską do gwalti>w, zwłasz;cza wobec wYPad
ków w Królestwie. Takie podburzanie naj 
więc.ej zaś ma: być karygoidne na O. Sląz
ku. Sąd przychyHl się d!o tegia zdam1ai i ska 
zał redaktora µ. Różanowicza na 3 miesią
ice więzienia. 

- _g _ ±L i± 

~iadomości ae świata. 
Protesty socyalistów przeciw pruskiej sel·· 

mowej ustawie wyborczej. 
W dniu 16 stycznia zamierzają socyali 

ści urzą<lzić w caJych Prusach demdnstra~ 
eye przeciw trójklasowemu syste:movvi wy 
oorczemu oo se.Pmu. Wiadomo, że takie 
demonstracye urzą<lizili niedawno w króle
stwie saskiem. 

Rząd rosyjski grozi. 
Osobnym k{)tmunikatem groz.i rząd ro

syjski rewolucyonist(Yrrl środkami ostrymi. 

I powtarzamy wola ta do<law1a.J':a, jej 
sił do \vaiki. 

XXX IV. 
Gabryela nie była przy bamnowej, kie 

dy ta ·Otrzymala depeszę filipa. 
Podczas obiadiu pani de Garnnneis czu 

ta: się w -0>bowią11ku Po!Wiedzieć o tern swej 
lektorce. · 

- l(dchana Oabryekli - rzekła - ju-
tro będziemy1 mieli wiz:ytę ... 

ins. 

Mtod.a ·dziewcz.y.na zadrżała. 
Twarz: lei z leikka się zarumieniła. 
- Wizytę powiórzyta. 
-Tak 
- Pan Filip zaptwne przyjedzie ... 
- I mój siostrzt-"Iliec, Raul de Cha!-

Pa:ni <le Oaren1nes nie ·patrzała w tej 
chwili na Gabryelę, nie mogla więc zauwa 
tyć aagfego -dresczu, wstrząsającego !ej 
ciałem. 

- Mówiła dalej: 
- Będzie to id/la ciebie rozrywką, a 

potrzebujesz jej ba·rdz·o, moja .male11ka ... 
Będziemy sobie gawędzili w parku, a na
'\Vet przejedziemy się tódką po rzece, j eże 
li SO!bie będziesz życzyła. 

- Jak 'się pani podoba ... 
- Czy jesteś lwntenta, że zo.baczysz 

mego syna i mego siostrzeńca? 
-- Z pewoością, pani, lecz ci panowie 

z11.aidą mnie bardzo zmienioną. 
- Nie wierz temu, moie dziecko. Je

steś troszeczkę blada to i wszystk(). Nic 
niepokój s.ię„. sam niepokój wy.starcza, że
by cię uczynić chorą. Wsza1kże ci nic nic 
jest. PoczciwY d•októr Laubet, to bardZ-O 
uczony cz łowi ck, <f.11()daż tylko prosty , 
wiejski lelkarz, bez trudu pornd'zi ci na te 
męczące palpita•cyc. Cz.y chsesz, żebym 
po nieg·o iposlała, iż,by dG saq1 zna.wu 11spo 
koił? 

- Oh, nie pani, nie czyi1 tego, proszę! 
in<t co by siQ to przyd"ć mogto? 

Na:zasadzie tymczasow'.ego rozperzcłdzeoia: 
prasowego z 7 grudnia sąd apelacyjny na 
wniosek prokuratora slronłiskowal w:yda
nłe dzienników: „Syn Otieczestwa", ,,No.
waja Żiźf1", ,,Nasza Żyźń", „Swo'bodnyj 
Narod", ,,Naczalo", „Ruś", „Swobodnoje 
Slowo" i „Ru.sskaja Gazeta" oraz zarzą
dzH wstrzymanie tych wydawnictw aż do 
s<t<iowego rozstrzygnięcia. Redaktorów 
tych pism aresztmvano. 

Wielka »plajta" w Chlca~. 
l(onkurs ogłosity 3 domy bankowe ma 

Jące razem 26 milionów dolarów (przeszlo 
100 mil. ma•rek) zobowiązań. 

Bunt w armii mandżurskiej. 
Krakowski „Olos Naroou" dowiaduJe 

się z. Petersburga, · te armia mandżurska 
na<Lesl.ala rządowi o.świadczeni~. iż tylko 
związek zwi~ków uznaje jako rząd rosyj
ski i jego tylk() słuchać będzie. 

Stan oblężenia •na Litwie. W gubernii 
suwalskiej oglosrono stan o'blężenia w p-0-

wiatach wlaidyslawowskim, maryjpol.skim, 
lrolwanowskim i wilkowskim. Powodem 
są rzekome rozruchy, które przeno'Szą się 
na Litwę z prowinicyi naidbattyckich. 

Koniec strejku telegrafistów. 
Urzędowo oglaszają, że strcjk telegra

ficzny ustal. Na wszystkich liniach rosyj. 
skich kwrsują telegramy z wyjątkiem pro
win:cyi baltyckich1. Z RYgą, i Li0awą 
wszelki związek zerwany. Miasta te nie 
mają połączenia. ani pomiedzy sobą, '.. ani z 
zagranicą. 

Administracya poczt i telegrafów. o'
glasza, że oo przyszłego roku, począwszy 
urzęd.nky otrzymaJą Wyższe pensye. Ci, 
którz.y p-0·bierali dotąd, 300 rubli, po1błerać 
będą 463 ruble z podwyższeniem co pi~ 
lat. Mtnisterstwo kolei zajmie się także pd 
leps-zen.iem bytu urzędiników kolejowych. 
·W budżecie na rok 1906 przeznaczono na 
ten cel na razie 16 milio.nów rubli. 

Rewol.ncya nad Bałtykiem 
trwa dotąd w całej pełni. Niemcy urzą· 
dzają wrzask wielki z powodu podda'11ych 
lliemieckich zagrofo'Ilych "\VI owych pro
wincyach. Wysłano kilka -okrętów haindlo 
Wiyieh do msyjsikich partów nadbaltyokich 
byi tam staly na pogotowiu dla uciclrają
c~h z R.osyi Niemców. 

Wynagrodzenia dla sędziów przysięgłych 
i ławników. 

Sejm OO.wa rski uchwalił wniosek,, by 
rząd bawarski starał się w niemieckiej Ra~ 
d1lie Związkowej -o przyzmwie dlyet sę
dziom przysięglym i tawniko'm. 

Zarządzenia przeciw strejkom w Rosyi. 
UrzędO'\l/-O do~10 szą: \Vy-p racow.ane 

przez radę miJ1istcrya lrlą a prze-dyskuso
wane przez. l'(adę państwa zarzą:dzcni& 

_sa 

- Aby cię usp<Ykoić. 
- Zapewniam panią, że żadnej ·nie czu 

ię obawy. Chomba przY,chddlzi prędko, a 
ustępuje· powoli. wiem ·Oi tern.„ trncba ZO·· 

stawić lekarstwu czas do działania. 
- Masz sluszność, moje: drogie dziec

ko, iesteś taką, jaką dę widzieć pragn'ę.„ 
tego \Vlaśnie potrzeba, aby ·być zidrową. 

Mówiąc te sł<l:wa, pani de Garermes , 
patrząc ina Oabryełę, myślałru: 

- Spusto'szenia, jakie to uczyniło w 
tak krótkim czasie, prawdziwie są vdumie
wające! Ta malai nic myli się, że się z.mie 
nila nie dio poznania. 

Gabryeli piln.cl• było powrócić ·eto sv. e~ 
go pokoh11, aby sw;obodnie myśleć o Raulu. 

- Pa.'111 baronowo - rzekla zaraz po 
o'biedzie, - czuję się oo.k·olwiek zmęcroną. 
Czy pozwoili mi pami ·oidk:lalić się? 

- Ależ naturaln1ie, pomvafam ci, moje 
dziec i ę . Idź, ·o<lpccznij... Za godzinę przy 
n iosę d sama. le1karstwo. Gdybyś spala, 
obudzę cię, gdyż doktór zalecił J aiknaj\\· ię
kszą regu larndć w da\', aniu lekarstwa. 

- Ach! jaka pani jesteś dobra ... 
-- Czyż to nazywa się być d~obrą, i~że 

li się ciebie ko'cha? 
Oaibryela 1eidiesz~a. • 
Wszed'tszy d -01 S\.\ ego pokoju i myśL\c 

że nazajutrz zobaczy Raula, zbliżyła się do 
zwierciadl<i! z pewną zafoln.ością wlaśdw4 
i·~i wiekowi i spoj rzała na siebie. 

Pomimo wo'. i, oczy jej napełniły siG 
łzamL. 

- Oh l tak, tak, strasrnic jestem zmie
n iGfilą, ·wyszeptał a, padając na krze sto . . -
Bc'iG się, że Raul jak mnie zobaczy taką 

~ bla<lą i v:y chudtą , z. •oczami zapadniętcmi. 
rys a.mi \Yyciągni~temi, przestanie mnie ko-. 
chać.~ · 

Dugo potem płakała i złamana łza:ni 
i chorobą za\vlekla siG do łóżka, r01.ebrata 
się i połoiyfa. __ k 

. przeciw strejkom--. Mnyma.ty ~r. 
ski. Według tych oowych rozporządzen 
wzywanie do strełku kolel6w~g~ · PGczto. 
wego„lub tefograficznegO' karane będi;k 
więzieniem oo S-16 miestęcyń. Osoby 
kitóre strefk taki rozpoczną, ka~~ne będą 
więzieniem od 4-16 miesięcy. Qsoby p0. 

/IOStającC: W służbie państw.owej, Je:U!ti sa
llFÓVi-Ołittie zaprzestaną ·pr~y, bedą brane 
aresz.te~ oo trzech tygodni eh tr~ inie. 
isieoY, ,\,zględnie wiezieni~. dd ~·16 tnie. 
sięcy. Próby wymuszenia za:\\·ieszenla 
pracy groźbą, będą karan~ v:ięzieniem Ot! 
3-16 miesięcy. Osob~~ biorące udua;t w 
streiku, m~ą stósO:wnie d!o ortec~nia· są. 
dowego być wyd.ailooe ze służby. Nate„ 
żenk do Toiwa.rzyistw, IITiadąc}rch :na celu 
~wolrunie streJku, będzie kara:netm tWier
-Ozą ~ 1-Ą miesięcy, w~ę<llłlie 'ta:~ie i d.o 
czterech la.t, przy równocz~j utracie pe. 
w.nych prww1 oby.watelsikich. -Za iezas sa. 
mow-0lnego zaprzestania pracy płace nie 
będ'ą wypłacane. Zajęci" w sJuibie kiołe!o.. 
wej fob · pocztowej, jeżeli podczas streiku 
pelniąc służbę odnieśli obrażenia, CZ}'1tliące 
kh n~ezdołnymi ~o pracy, _ otrz;yinadą peu
sy~, Jeż.cli by zaś zginęli, otrzyma ich ro-
dzina p-ensyę. · · · · · 

Ruch przeciw . cudzozJemco-m w Chlnaci 
iW'Zrastai. 

Dr. Morris-an ~ynny lrores[liOOdeiit 
„,Timesa", _w. Pekinie, nad' którego niema 
podobno gl~szego znaiwcy Chin i Chińciy 
ków, pow.rócił do stolicy niebieskiego pai1. 
stwa po siedmi.ui miesią~h ·urlopu i - Jak 
dbecn.ie donosi - znala-zl re wszech stmi 
uch~rzającą zmianę. Uderza g.d przedewszy 
~tkiem zu,petnie nowy duch -narodowy i 
bardzo wyraźmy ruch· ·natiodowej ·oprnii. 
DoW!Oclem tego-calldem odmienna . odi da
wniejszej postawa urzę<linfkóW państwo· 
.w.ych i obywatelstwia: .woi;{óle względem 
zagranicznych s.Wsunków, nast~ipnie ,.wzra 
stająca niecierpliWQ'ŚĆ wśród stude11ltów i 
kupców." 

Zastanawiąc się nad tą l.mianą i jej 
.przyczynami, koresp01ndent przyszedł eto 
przek.onania, że cz;ymikieun moralnym jest' 
pogrom wie1kieg10 mocarstwa zadrodlnieg'° 
przez J ape>nię. 

Są także inne po\\11()i(iy Ziwięksronej 
stanowczości, z jaką ten duch się objawia. 
RządJ pekiński p·rzypu·szcza, że traktat an
gl-Ol-japoński ręczy za nietykąlność chiń· 
skichi ziem na w,szelkf wfl>adek. Naste~ 
.pnie <lziała tu również niepolityiczna akc)'a 
Zied:nocronych Stmów, !które, inie domY.
śla·iąc się, że niedawny, borlwt amerykań
skich towarów był tylko ied11ym z obja
wów polityki przeciwcudzoziernskiej, obra 
ly stanorwiskd pojednMviez.e - to zaś w· A
zyi je.st za,vsze dla kraj-owców diOwodem 
slalJ.ości. Ogromny jest także, zwtaszcia 

Byla godzina d2iesiąta. . 
Baronowa czytała w s~lo'nie dzie11Jłliki. 
Bicie zegara.i przerwało- jej 'Czytanie. 
Wstała z fotelu, wesziła nia pierwsze 

piętm, gdzie się znaoow.aJo jej mieszkąnie, 
przeszli IJ{)lkój ·sypialny, wzięta maly, na· 
konik z· szuflady zamkniętei m klucz, otwo 
rzyla dr-zwi iprz.estąpiła próg po~ju, ·S~~ 

·żącego za skład bi·eHziny- i uorania. Pol<OJ 
ten tącziyl się z oszklonym korytarzem 
prowadzącym .ad gtównego !lro·rpusu .dl()'rtlll 
do pawi.kinu, w którym mieszikata Gabrye 
la. 

Baronowa przebyta Z\.volna. tem kfr:Y· 1

' 

tarz, · o'świecony jak gdyby -w biaty az1eń 
promieniami ksicż.yca. · . 

W es-zła do pawilcmu, a ztąd do poJkOJU 
młodego· dziewczęcia. . · . 

Lampka nocna, stojąca na stoliku, pall 
ła si·ę. . 

- Czy śpisz, moje dziecię~ - zapyta-
tala pani de Qare1mes cichym głose:n·, 

Oabryelai zaczęta dopiero zasyptlłC· 
Gło's baronowej, jakkolwiek stabY· 

przebudził ją. . 0• 
Otworzyła .oczy, podni o sła się .na P 

słaniu i ·odpowiedziała: · 
- Zaczynałam za.sypiać, panJ barona< 

wo„. 'ść 
_ To moja "' in:::l., p.oiiw·o.liarm przeJ 

godzinie twaici mikstury. - Za.raz ją przY 
niosę. . . apa 

Pani d e Oarennes wzięła ~w1ccc,. ~ ze 
lita u drżącego płomyka lamk1 rocneJ 
si:h J1a1 dót. kok na 

Na małym st:olic.zku stałat karaa a . .., . · ne)I• 
tacy ze szklan.ką 1 lekarshvem zap1sa 
przez ·doktora Laubet. do 

Barcłlm•wa• włożyfa ka\vałak ·cukru dd 
saklainki, rozpuścita: go, nalała wad)' 
p-oło".'ry i ly~cczkę mikstury. . tości 

Żaden hałas nie zdradzał {.J!bcc1
_. go 

lub zbliżania się iakicgokohYiek \udl/,.k!C 
stwo·rzenia.. . •. :'- .. .. -:- · · 



~-=pro:'W"il:ie.ya<:h, wp.lyw, rrlilóstwa półwy
'.'!($ttałc00Ydh st®eiptów, ~órzy wrócili z 
r~w, przejęci. przekona111ie.m, że Chiny 
.nogą 'już· dUś i PQ'\\'irłrry iść za przykładem 
Japonii. · 

·Turcya a .mocarstwa. 

· Dziś, w śrooę~ rozpuszcrona zostanie 
,"-skadra która ~'}'lkonywa.ra <lenionstracyę 
p(teciw Turcyi;· .. 

Jedenaście . miesięcy bęzusta:innych u
k~dpw, ~o~roll'ych demanstracyą mo
.arstw rolo Mi·~.Ylene i Lemnos, w.ymogly 
n,akoniec na Abdul Hamidzie częściowe u
słw.Stwo w $Prawie macedbńskiei kontroii 
finans0wej. Dyplomacya europejska 4'det-
chnęla nieco. swXJ1ł>odn.iej. · 

Demoo-stracya ·od paczqtku była rze
czą' chybioną. w rzeczywistości ambasa
®r<tWle mocarstw zgodzili sip właśnie na 
,10 na oo zgodzić się nie miel nigdy i co 
s~v.iial-0: morsJ.<ą demonstracyę: komi 
sra Jroniroli zostanie usta.niowiolną na prze
c.iU tylko dwóch lat - Turcya zamianuje 
mie ty'llrn Jak Piot~hczas, prezesa komisyi 1 

·~.i j.edtnego z cz:łoników - na:ko~iec, UJ' 

c?rwalY 'loomtsyi wymagać będą„. zaitwierr 
denla prze?J su&~ zanim będą m-0gfY, 
wclść w życie! 

. Ale - 11WSZ-YS;tlm Jest d-0brze, co. c;it:: 
®brze kończy L Czy i cDla Macedooii, to 
}nt .~nrrai. sprawa. 

2--~~ itsz@yjż; L --·!S±!S! 

% róiay~łi str•t. 
Wciąt motna teraz zaplsy.wać „Wia

'rusai Potskiego" na I kwarta~ 1906 r. Kto 
~ego dotąd ·nie uczynit, winien zaraz odno
wić. P'rzedplatę na styczeń, luty i marzec. 

Barop.. W kopalni „Kaiser· Prioorich" 
z.nalazł śmierć·· gómik finkel. W kiopalni 
te! niezwykle dużo nieszczęść się zda.ma, 
a to głównie z tego powoo'U, że akord od 
w~ te·st n.izki, że ohcąc ooś zarobfć, gór 
ilicy muszą praoowia.ć tak pośpieszrnie, że 
IBie trudno O ffieszczęśde. 

Stary Wmrus. 
Wilia Bożego Narodzenia. „Oaze.ta 

na·rodowa" pisze: W którym dniu mai być 
10bch002ł)IJla wigiliai Bożego Narodze111ia w 
tym rdku? · w soibntę, c'lJy w niedzielę? 
Z widu stron otrnymujerny takie zapytania 
które zresztą p0tJ1awiają się regularnfo co 
'8.iedm lat. Otóż, ponieważ niedziela znosi 
każdy post, a wili~ każdego świętai, o ifa 
ru1a p.rz.ypada na niedzielę, Kościół p.rzeno 
si n;{. sobotę, wskazaneun jest przenieść na 
s.Jbotę także wilię Boiego NarodzeJiia. W 
so:bO{c: też, a nie w nkidmielę obchodzić bę;
·łą wilię wszyscy ks. ks. arcybiskupi i bi
skupi i cale duchowiefrstwo, i jest p.ożą,da
nem, a-by: cał'y świat !katolicki razem i teg<J 
s.amęgo dnia ją ·Obołrodził. Nie jest to na
kaz, lecz tyllwi z.ałecenie. Wolno jest ob
dioozić wiłię '\\I! niedzielę, i nawet w taikim 
razie może rbyć ooai mięsna, jedynie post 
•akazany 11a ten ~ień, trzeba odprarwi.C '~a 
przód (.w sobo'Uę), ale wtlia taka nie będzie 
już miafa sw.ego tradycyjnego ·charakteru. 
Zresztą, z praktycznych względ'ów lepiej 
Jest dla gospodyń obchodzić wilię Wt SG.bo -
tę; niOOzieła będzie już d1a nidh. jakby pi:!r 
wsz.ym dniem świąt. Sądzimy więc, że 
'WSZyScy zastosują się do przy.ktadu księży 
ttrcypasterz;y i dudiowieństwa i na sobot() 
()bchó<l wilii przooiosą. 

NaJnowszy popis br. Pilcklera. Gło
śny t:t~~·seniita hr. Pi~ckler urzą<lził zmowu 
w piątek \V. &rlinie zebranie, ·które po pół
~:lzinnc111 trwaniu zostało policyj1J1ie roz.
'\\'iąz.a11<e. Hrabia '\V przemówieniu swojem 
twbdzH, że zna.ny jeineralny dyrektor Bal
Un z ha!mbursku-amerykańskiego towarzy
stwa żeglugi, (żyd) deszący się w.z.ględami 
cesarz.a niemiookieglQ, ożeni sit: ze znaną 
agitatiorką socyalistyczrną, redaktorką Vor: 
'Waertsu ży<lówlką Różą Luksemburg, t 
W.prowadzi jq do <lwo'ru cesarskiego. Kie
dy mówica zaczął wzywać zebranych, aby 
0'1 slów przeszli do czynów i żydom pię
ściami P<»na:lepiali twarze znaczlkami in
\Validzkiemi policya zebranie rozwiązała. 
I\ilkunastu ~licyairutów zaięlo salę i gwał
tem \\t)"parfo z niej wiecowników. 

""""""·- ···--· 
_ ._ . _&EJ LL&E---· 

Rozmaitości~ 
Wiec złodziejski. „Berliner Tage:bl." 

<1°11tosi, że \V Moskwie -0<lhył się niedav.~no 
za miastem za rogatką krestowską wie.: 
ZłQ{lz,ieiski na którym obecnych byta 600 
O'Sób. Aż~by i tak ciężkiego po1ożenia 
~Odziei nie powiększać przez ni~pdtrz~t~~ 
k~kurencyę, postanowili oni po<lz.~~l~q 
łiltasto na ak~gi i dla każdego zJodlz1e1~ 
\V)"znacz.yć dkreślooe pole dzialalnośc1. 
~rzebie[ v„'ie.c:i. byt ba1xW.01 burzliwy, l~~z 
'" ko~ku uspokoJono się i zgoda nastąpiła. 

N{)wy ~nnsób lecz.en.fa złamanych ko„ 
~ ~V ś' 1• Dotychc.7...as w razie zlaimania ko et w 

ręce, nndzc itd. nakaz yw _ ~· · L~ p:e;n y sp:o.
kój i unieruchomienk Otóż pe'\\;em chi
~rg p: Lućas CharrlJ)iormese t\Vief<hi, iż. 
Jest to metoda bledna. „ł(ość, powiada on, 
tak jak wszystkie inne organa, musi być w 
ruahu, aby dojść do najwyższej ży:v„-otno--: 
ści potrzebnej do odżywienia się. Kość nie 
ruchoma \Vytwarza tylko materya.l gorsze
go gatunku. Prócz tego brak ruchu szko
dliwym jest dla organów sąsiadujących ie 
złamaną 'koś-:.ią, a 'ń-ięc dla muskułów, ś;:ię 
gii!ń itd." 

·~ Lucas Championnese pr.oponujC 
IX> ćwie~wiek-0'\vych doświadczeniach 
metooę inną. Wymyślił on rodzaj masażu 
specyalnego, który ma zastąpić unierucoo
mienic. Jest to masaż bar<l:w łagodny i 
znieczulający. Skombinowany z metody 
cznym ruchem sprowadza usunięcie bólu. 
wchlooienie wysięków, usuwa atrofię musz 
kulów i przyśpiesza zrośnięcie. 
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Ze Sfra w robolnicsvch. 
Baczność „Zjednoczenie zawodowe polskie" t 

Jako przewodniczący Rady Nadzorćzej z.to
żylem mói urząd na d11iu 17 bm. w Wanne przy 
pogadance. Przy tern oznajmiam naszym dru
hom, że zażaleń więcej nie przyjmuję J nie urzę
tdu.lę w Wydziale .Rady nadzoflezej. 

Andrzej Soloch. 

Witten. 
We wtorek, dnia 26 grudq1ia o godz. 4 

po pot. odbędzie się ·kionfe'rencya mężów 
zaufania w ldkalu p. Kostera, ul. łfauptstr. 
nr. 65 w Witten, na którą zaprasza się 
\i1.tszystkich: tu tej szych mę.żów zaufaaia. 

,,Zjednoczenie zawodowe polskie". · 

Wtea3 ZJedn. zaw. p1lsklego 
•Odbędą się: 

w niedzielę dnia 24-tego grudnia: 
W Altenessen przed pot. o gdd2. 12 w to

kalu p. Saala. Na porządku diennym: 
na obczyźnie. 2) Rclonna knapszaftowa. 
Referent <lruh SDsir1ski z Boohum. 

We frintrop i nowej kolonii kopafoi „Von
<lcm" po pol. o godz. 2 w J.akailu p. Acker 
mann (Reichshalle) Unte(lstr. 83. 

Na: porządku dziennym: 1) dla czego 
się '\vstrzymaliśmy o'd glosowania do wy
d2iałów robotniczych. 2) Reforma knapsza
ftowa. 3) Sprawozdanie z nadzwyczajnego 
waJlne.go zebrania. 

Referent <lruh Jan Ko·rpus z Bo'Chum. 
O licmiy udział uprasza. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 
__ §. _, _g ___ -

Nadesłano. 
W Oberhausen ma jedyny skJ;• J J, · ~:.)owy 

p. Danielewicz, który mieszka przy Starym 
ryll'kU. 

Sklaid jego :rn<tny jest z dobroci t01Warów 
a mimo to cen tanich, przeto sk!ad ten Polacy 
popierać poWlirmi, szczególnie teraz. przed świę
tami. 
----- ---·--·-~----- -·- z ·-·-

lf\labozeńsfwo polskie. 
Porządek nabożeństw. 

Horde od 20 do 27 grndnh. 
Kastrop od 27 grudnia co ~ stsr':'.mia. 
Horsthausen od 3 dr_, LO stycznia. 
Liitgendortmund o<l : O do J7 „ty ... -~·ni.l 
Aplerbeck od 17 do ?I sty..:zniu. 
Assełn od 21 <lo 24 sty..:znia 
Mengede od 31 stycznia do 7 lutego. 
Brambauer {)d 31 stycznia do 7 Jut. 
l(ourl od 7 lut. do 11 Jut. 
Annen -0-d 11 do 14 111 t. 
Bornfg od 14 do 21 Jut. 
Rauxel od 21 d{) 28 Jut. 

W Altenbochum 
sposobność do spowiedzi św. w nicd7iclG 24 od 
godz. 4 po po.f. do wtc·rku potudnia. Kazanie w 
pierwsze święto na Pasterce o R'.Od.z. 60; drul!ic 
kazanie po po.l. o godz. 3%. ·w drug~c świG~C 
kazan:e zaraz po Sumie o godz. 1174. 
g_ 2&2 .i s _22 „ 
Towarz. śś. Piotra i Pawła w Bruckbausen 

d011-0St s"vym cz.l'onkorn. iż ~wi~zdkę obchodzt
my w świeto Bożego Naro?zenia o 4 ~odz. ~o 
pol„ na wielkiej sa{i p. Br111ka. Będzie tak.ze 
przedstawienJc żtobka, co bardzo wielką uc!e
che sprawia dzieciom. O l'crny ud7.ial pr~~1 
(1) Zarząd. 

Towarzystwo św. ldr.iego w Giinnlgtełd 
donosi swym szan. cz!orrkom. iż w święto B -
żego Narodzenia dnia 25 grudniii po pot. o goJz . 
4 urządw wspólną gwiazd~ę. Upr~sza ~1 r, szan: 
czfonków, a;i;cby przybyli z rodZ1·11am1 swem1 
ażebyśmv się mogli wszy~cy wsoólnf.e optatka
~l pOdzieFć. Przvten: pr?s~ę czfonk?w, którzr 
za1eg-ają ze skfatlk~.m1 n:1es1ęczn„. azcby przed 
zaczGciem gwfazdkt swoie sklad~1r 7.a~lac; li, .b~ 
kt niewrl}tatny. nie otrzyma ~w1a7:dk1. (hn~
zdka odbędz·;e sie na. duid sali p. D~rer~~c~1t~~ 
0 Ucwv u<lziat w gwiazdce upras7.a st~. , Jn::.c~t 

·1 ridzi..-:i11' U m" e ~ · '· Walenty Andrzejewski, przew. 

Towarz)'Stwo św. l~n1ee20 w Oberhausen 
d.onQSl. j~ w czwartek o godz.. 8 rano odb.ędzi 
sl.ę Poitrzeb . 

śp. JAKÓBA KURCZAKA 
z domu żaloby, przy ul. Kapełlenstr. Czlonko
wjie zechcą się zebrać o Jrodz. 7 rario w lokalu 
J)l()Siedzeń. O liczny udzial prosi Zarząd. 

Tow. św. WłncełeiEo a Paulo w Hochhełde. 
W niedzielę, drua 24 !{rudnia. o godz. '4 po 

pot odbed2'lie się R'~'iazdka. O liczny udzial 
Rodaków z rod1J.inami uprasza się. (1) 

Zarząd. 

Towarzystwo św. Kazimierza w aukau 
po<lajt wszystkim swoim czloni:om do ~ado
łl'!ości, iż ~iazdka tes;o roku odbędiJie się w 
p1erv;sze .św1eto Bożego Narodzenia. to jest dn. 
25 grudni.a. Początek o ~odz. %4. Ponieważ 
gwiarokę będziemy wzdawać dla każdego 
czlonka osobn~ w tytkach, dla tego kalt.ly 
cz.tonek zobowiązany S<tm swoią cziąstkę ode
brał. I<t<:>b". sam ni.e mó1d. niech przyjdz.i.e. żo
na lub d71ec!, ale się muszą okazać ustawą to
warzyską. Zapraszamy wszystkich członków 
ich żony i dz;eci. Oośde mile wMzic:mi. O J·i: 
czny udual prosi Zarząd. · 

Uwaga: Ponieważ w tcu s.am dzie(1 przy
pada zebrarfe i to ostatnie w tym roku, przeto 
proszę tych cl.Jonków, któri,y zales;ają ze skla· 
dkami. aby się uiścić raczyli, g<lyż kto bedzie 
więcej jak trzy mieS<iącc niewyplatny, nde bę
dzie mó~l w nową listę zostać \Vpisany. O licz~ 
ny udz.ial prosi, 

Stanisław Radojewski. 

Towarzystwo św. Stanisława 8. w Marxlob 
daje swym czlonkom do wiadomości, iż 'llWY
czaJne zebranie na przyszłą niedzfole 24 sie nie 
odbedzie po pol. o godz. 4, tylko przed po~
dnicm o godz. 11% w lokalu zwyklych pos1e
dze1i, a to z powodu, że po ple)l. o godz. 4 mura
rze odprawiać będą gwiazdke. 

Zarazem oznajmiam wszystkf:m czlonkom, 
że nasza gwiazdka odbędzie sie w trz;eaie świę
to tj. we wtorek 26 po pol. o godz. 4, na którą 
się zaprasza wszystkich czlonk~ z rodiinami, 
Zwracamy też wszystkim ze skladką zalegają
cym czfcmk,om uwagę, ażeby na przysz.[e ze
branie raczy}; przybyć i sie ze zalcglych skfa
dek uiścić, to ostatnia sposobność w roku. (I) 

· Zarząd. 

Towarzystwo ~Imn. „Sokół" w Marten 
Kwartalne walne zebrartie odbedZ1'-e sie w 

nicdzich:: <Inia 24 grudnia o go<lz. ~ po pot. w 
lolmlu p. Kortmanna. Druhowir..: \~.:inni się wszv
scy stmw:ć. ponieważ sq, ważne sprawy do za
laitwierf <i.. Druho\vi,e, którzy zalegają ze skfad
kami. winni się z nich uiścić. R.odaków życzli
wych „Sokolmv--i" a osobbwie mtodzież upra
szamy. ahv wstąpi.ta w szcrc~i nasze: Kto Po
f;i.k, to SnkóJ" pawim10 być lms.rem na'r,i:cm. 
Goś.de mile widziani. 

Uwa1?'.a: WydzivJ ii reWi7ormvic kasy win
ni c;ię godzinę prędzej stawić, to jest o godz. 2. 
O ounktua.lnc przybycie uprn.sza s:e. Czorem. 
(2) Wydział. 

W razie. gdy polski ks;ądt będzle, 1.ehnw'c 
odbędzi.e ste i?:odi!nę późnle~. 

Matuszak, przcw. 

Towarzystwo św. Plon·ana w Merkl'nde 
donosi swym czronkom i Rodakom, iż w sobotę 
23 hm, będz/e spo'\~iednik polski w Mcrklindc 
ni do 24 hm. pofuduia stuchal spowiedzi św. 
Czfonkowie winni wszyscy skorzystać ze spo
sobnośdi. W niedzielę rano przystępuje Tow. 
wspólnie do Komurfr św. Zarazem oznajmiam 
czfonkom., iż w drugie św. Bożego Narodzen ia 
26 b. m. o godz. 4 obchodzimy 11:wiaz-O.kę na sali 
p. Oi1lkera.. w której czt.onkowie wypłatni mp
gą brać z rod2f.ną udiiaf. Kazanie polskie zaraz 
po wielkiem ;iabO'żeństwic o godz. 11~. 
(J) Zarząd~ 

Towarzystwo św. Sta~istawa B. w· Styrum 
donosi cuonkom, iż w niedziele d11ia 24 12. n
ra.z po naboże1ist\.vie o ~od.z. Yz12 odbędzie slc 
zebrnrvic. W Ś\.Vięto R<Yi.el!o Narodzenia dnia 25 
grud'nia będzie wspóln" r· · „ .... 7ctlrn. na kJórą s·e 
członków z rodzin<l.mi 7.JP" ,a. Gwiazdka bc
dzie oo oot. o godz. 4 P< • .1 Oośóe mile ~-i
dziani. O liczny uclziaf \1 '"' raniu i gwiDizdce 
'prosi · . Zan:ąd. (t) 

Towarzystwo św. Stanisława w Herne 
doncsr swvm s;7.:>n. cz)onkom, fż \V święto Bo
ż .go Narodzeni<' (lnia 25 Rntch1ia po noł. o go~z. 
~4 nrzadza wsp6ln;i ~\vianlh,: na sali p. Stein
berga. Upr:isza stę s1„'!t1. c1Jonków. ażeb · 
przybvli z; rodzinami sw"rm'·. a~~byśmr sic mo
rli 'VSn0ln;c 0~·1" !r.., i cvh ]•.--. S7'l•l, nliw. 

kńw tÓ ~-~m:ystwa n szc~~o 7...-1prasza C 1' 
Zarząd. 

Towari. ś )/. Jana Chrzc. Uccke11dorfie 
obchod12: swa v,wiardk~ v.: p'crwsze świ .to ~.5 
1rrudnia o 14odz. 4 po p oł.. Cz!Onl~ó.'v r.. tam:
lia upram.a sic o licz1~y udz1uf. Onsc1e 1111le \\1 -

dzia1 ;, Zarząd. (J) 

TO'WM7.. f.s. Pictra i Pnwła w Bruckłrnt•~en. 
W niedzielę. clnia 24 !!rll 11;.1 7.ebr:wc o 

rrr<lz. 1 po pot. O liC7nY ndzi:'tt 11pra~71. s l'. 
( 1) Zarz.:td. 

To\\;M1l'5two Jacka w Blsm•m~k .. 
noda'c ·do w;arlnm<'~c.i ~7.:'111. < 1łonko·n. 1.1, ~r.
br„.1,h.: n•i( ·cc7 ·or· o.'hr · ·' "~ cin·a 24 w rH'
cl ,d~ lc <i!'!'-!" . 1/; l.? r: · )( 1 n 1·,:,·1v mt7·at 
llPPS7/l . . 7aPąd. 

l1W3{i~: n.1·:- T ,. - \"<r; ':V\dl'l nh
clJl"'{lzi towarz ·stwn wsn:ih·n t' \\-i~lrlkC' ; na ki~
ra z1nrasza wszv.stkkh c1.t011kÓ\\. iz ca11a rodzi· 
na. Owia1dk<1 <.dhcdr.ic c; ic P<! ~ot„ o trndz-, 4 
Jrn ~„li l '„:l 1~,,.,.,. r- c„·I' rn:j':! ",\:(Iz :-.;11 . 0 n:rn \. 
tua!nc przyhyc.c upr:i~za Zarzad. ( 1) 

Towarzystwo ~·. ~ iegau w Ru eł 
urządza w pierwsze 'v.1tc:to Boieg:o arodzenła 
rwJazdke na sali p. IQchtC'fa! Począt ~o gm. 
.f po l>Ql. Cr.look · winni zabrać ze sob u
staVw·y czyli książecziCę IN 'tovtą, port eważ za 
prredlożeniem Jej otrzymają swą scwiazdk:e. 
Zwraca ę uwagę, iż ia gości wstep dozwe>IO"-
ny, zatem kaidy czlonek !bez \l.'Yh\tku l>O\\·ht"c 
przybyć. Tak samo czlonkowie t • winn-
przybyć z.e swe.mi rodzinagti. (2 

.larlJłd. 

Koło śpiew a HUlerhaJde 
donosi. iż obchod7!in w 2 świ to Bożeg;o • 
rodzenia 2 b. m. g\1.-:iazuke. na którą :zaprasza
my uprz,e,imic wszy tkich cz.l nków z rodzina
mi. Uroczystość roz.poc1.rna sie o godz. 4 ·p~ 
pot. w lokalu towarzyskim u p. ~ocktinschoffa~ 
Ooścle mile widz.lani. (3). 

Jan l(onleczny, prrew. 

Towanystwo św. Józeta w Resse 
donosi swym . szan. czionkom oraz . wszrstkim 
Rod~kom.1.am1eszkalym w Res-se i okolicy, iż .w 
<lruR1t śv.:teto Bożel(o Narodzenia, to Jest drtia 2i 
bm„ po pol. o Rodz. 4 urządza nasze towarzr· 
st~o wspólną i!Wiazdkę, ua którą s:ię wszy
stkrch cz.Jonków z rodzłnaml uprzejmie zapra
~za. O łicwy udzta.l prosi Zarząd. (I) 

Towarzystwo św. Wałcntego w ' Wam1e 
podaje cr.lonkom do wiadom~ai. iż w niedziel~· 
<inia 2~ 11:ru<tnia o Koctx.. 7 rano przystępuje . 
w~p6!~1e do Komu1r;i św. Spooobność do spo
~ried:m św. w sobotę po poi. i w niedzielę rano . 
Zar~zem prosimy szan. czlo.nków, ażeby się 11-
czme ZRroma<lz.ili do Sp<.1\\;edzi ii Komun~ św. 
Każdy cz.tonek jest zobowt;ązany swoją t><Nin
ność wypełnić. Zwracamy uwagę .c::zan. c:Mo11-
kom, ażeby do l(omuniii św. czł'onkowie priystą. 
pili z cnnakiem tuwarzystwa. Zarazem proS'.4.
my szan. vanów chorąży<;h, ażeby się na et.a.~ 
w kościele ustawiLi o ~odz. 7 rano i o godz: 8. 

Uwaga: W pierwsz.o święto BożeRo Na
rodzenia, to Jest 25 gn.idrtia o godz. 4 po pot, 
.obchodzi Tow. g-wiazdke, na która zapraszamy 
szan. czlonków z familią. NaJprzód będziemy 
s.'ę ®clić opłatkiem, potem nastąpi <ll'Jiclcnie 
j.able~ i orzechów, w końcu teatr pod tvt.: 
„Oratoryum Boże1w Narodzenta".' ·Rodacy, któ
rzy się dadza wpisać do tow. będą mieli wste 
wolny. O l\czny u<lziaf czlonków prosi (l 

Zariąd. 

Towarz. św. Ludw:ka w Dlstełn-Scberlebeck 
W. nied7l.elf? 24 o g-odz. 1 po pol. zwyczajn~ 

~~hrame. W pierwsze święto Bożc~'O Narod-zc
ma o godz. -t po pol. obchód wspólne! O.wia.
z<lki". , . ·• I'.~ 

Dnia 7 stycz.11:a o godz. 4 po pol. \Valnc u
branie, 11a którem bedzic sprawozdanfo z czyn
ności towarzystwa i obór 1t01WCS{O z:uz..1du. 
(2) Zar~ąd. 

Towarzvstwo św. Florynna w Oelscnkfrchc11 
donosi swym członkom, iż w pierwsze święto 
ąw.eg~ Narodzenia ? ~odz. 4 po pol. oobedzie 
Hę 1rw.az-Oka na salt zwykfych posiedzei1 u p. 
Ekennanna. Otifonstr. nr. 15. : O liczny udziHf 
c7Jonków i g~ci prosi Zarząd. t) 

Towarzystwo gimn. „Sokół" ·n w Oberhausen.. 
po<laje s.wym czfonkom do wiadomości iż v.· 
ponicd1..ialek to jest w d·rugie święto 25 ~rnd1~·„. 
odbędzie Siię ~wiazdka i to o godz, 4 po poi. n.a 
sali posie<lzeń. Czolem I Wydział. 

Uwa~a: Cz.f 011 ko\\i:e k tór~y zalcR'aią Zlt 
skfa<lkami micsif;czncmi mają sposobność s:e z 
nich u~ścić przed 1nvia1dką od gódz. 3 do 4 tia 
sali zwykłych pe iedzei1. Prc7:es. (2' 

~ 

T~warzyshvo św. Jerze$!'.O w Alstadtn .1 

dcm{)S1 cz.tonkom, iż w 11'. e<tziełę 24 g-rudnia o 
Yz4 °'?będzie si~ nabożei1stwo dla Polaków z 
kazamem. Po kazartiu zebranie. W dziefi Br)
żego Nar~zenia o godz, %9 Msza św. ze śpie
wem pols.k1m. o Yi4 nabożeństwo z kazaniem. 
Po nabożei1stwie w~pólna gwiazdka dla •Tow 
św. J.erz~g~. Przez całe święto sposobność dJ 
sp~e~z sw. J(ocha.11i;_ B,racia i Siostry. Zb!e
rza:'f? się, by byl koścrół · po same brzCji na
pelmony. ponieważ przybedzic polski kśl.adz. 
(2) Zar7.ąd. 

Towarz. Serca Jez~sowęi?o w Recklinsthau 
Oznajmia sie szan. cz.tonkom, iż tegorocUJa 

s;wiai<lkę obchod'Zimy w Bo.że Narodzenie. ti. "' 
ponied7.ialek 25 bm. po pot o l{odz. 4 w lokalu.. 
towarzystwa L. Bresser'a. O l! ·zny u<izial 
cz.lm~ków z rodzinami uprasza się. Gośde mHe 
w1dz1ani. Zarząd. ( l) 

To~a~z. p, on. Serca Jez. w Rcckłil12bausCf1 
ozna1mia. swym c1.tonkom ~ \;szrst!dm R:xh
kom zam 1 eszkał.r111 w Recklinghausen 1 okol1c'" 
oraz szan. bratr11m Tow3.rzystwom. które o~ 
nas zapros7.cn!a odebrafr, także i tym, ktl'.tre dla 
braku adresÓ't zaproszeń nie otrzymały. iż vr 
uroczystość ś c. Trzech Króli obchodzimy JJ 
ro~:i:nlce ~ '('„" istni~nia. Pro~r •n 1est nastę
p~uący: O<l godz. 2 do ~4 przyjmo anie hra t
mch towarzystw na sat: „Villa Franka''. O ~~ _, 
w •mars?. do kościoła na. polskie nabO'żeństwo 
Potem prz! witanie g-ości i koncert wykonan 
p:zc~ p. J>ictrrgc z Bruchu. Okolo 7 rnzpocz
n•c sic teatr pO<l. t,:t.: „Gen wefa". W t1~ r.c
<lla c7,Jon~ów bratnich t_owarzystw wynosi ~ 
fen._. dla nreczlo1_1ków le1ntrmacye 50 fen., które 
mozna 'D tri:vmvc od członków Tow. Serca Je
zusowego 1 oJ. ~· l. Bresser'a. Kochani ~o· 
dac:v. ~o_rz.rstaJ~le z n!niejszcgo zaproszc1 ia i 
ze.chc!cJc,c nas Jak najliczniej odwie~fa'ć . Bra
t111c t~·w~ r7:j·stwa prosimy, aby 1 rz.ybyly z. cho-
rąg-wlam1 1 wszelkicmi ozdobami.•. Z brater-
~kicm po-zdrow;entcm Zari~d. 

Tow gimn. „Sokół'' '"" Hamborn. 
Pierw z~ miesiGczne posiedzenie odb~

dzie się w niedzielę- dnia 24 bm. o godz. 
012 na sali p. Renner'a. zast. S:hwarz . .:rl. 
Beckerstr. Wszystkich nam dc'brzy życ'zą 
cych Roda\.:G „ na p~· ic<lzcnie ie zapra-
7.a. Czokm ! __ „ Wnlzlał. (2) 
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- I.I Bardzo tanio sprz&daję t~ln1stki i wszelkie 

Fabryka parasoli w Herne = 
firm1 

towary lokeiowe. - • 
Wł· llabn- J 19W •• Ił 1Jł. Bala.a- --

laof • 2•. BD u•U er 1a.r.v. u. 
At rto g'ft1iazd~d -- przy zakupuie pocz~wszy od ·10 mr. otriyma 

• ll&ll obok c•iełica -

Vo8'ła. -
każdy kupnjący h:doy 1toda1•ek llAH1,IO ! 

Telefvna nr. 903. -- -kupuje aiv 

parasole najlepiej i najtaniej w najsiększym wyborze. 
. Ignacy· Jankoft·ski, Wanne c•73) · -Wla•ny fabryh.at. = Największy wrbór kapeluszy, 

IBlllłt;... tylk'l DajlepHe :krajowe i Zll1'raoicznc fabrykaty. ·~ 

•~apki, krawaty, biellzna i t, d. po najtańs,,.ych canacll 

„ -\Vszelkte reperoeye li i pewlekanie parasoli na życ:r.enie . natycbmia t we wlanym 
warev.tncie. 

Pobka u•łuiral !!!!ka oałuca ! 

111111111111!1111111111.1 
~~m~~~m~~~~mtit!fi~ 
~ Naszemu najukrcbańaz<>mu Ojcu ~ 

~~ Tomaszowi śmiejczakowi ~ 
~ w Wanne skłnclamy Ż)Cl!enia bardzo Oto m 
1E, k <'<łające dzieci w dniu twego Patrona 1Jft 
~ lakż~ i twoja ż~na. !lycgymy zdrowia 1'ł:1 
~ ~zczę'cla bł go ławiuhtwa Bożego tu na. ~ 
~ li:l ~ - i:i świecie życ.la j~k najdłuż;,zego Ił. m 
I
. po sm1erc zbaw enia w1eczneg•-. Zgroma ~ 

dzeni pod Twoj 1 O . cowshą pleezq wy- ~ 
krzyk ujemy w t n'u twego Patrona: Oj · ~ 

~ <·i(~t'· rtl!'Z ni<ch żyje a. głos nasz niech ~ 
~ s:ę o iicmię pola•~ odb>Je i ku niebo leci ~ 
~ "" oje clzied. (3 2) ~ 

~~ił!~ :łi~ ~~lHt+~ ifiilUlt~ 

~~m1Htt~fi1~mm~~-m~ 

S Oej siemienny, ! 
~ powidła I twaróg ~ I h••zelkle towar)" korzenne I 
~ polecam po najt.aiszych cena.eh tli 
M i dobry i świeży towar, ~ 

~ Ignaey Jankowski, ~ = , w Wanne. c2eo) fi 
~-~m•m!tf~H$H~~tlH$Hfti~ 

ulica Aµotheke31r. 
8fo8owny puderl'k 

awiazd'kow,. 
Wyprzeci&Z w13eJkie

go rodzaju 

cygar 
po nacznie Hiżonych 
cenaell. am 

Fr. fi. Herdł. 
Bochum, Dorsteneratr. 31!1 

••••••• Zaraz potrzebuję 

służącej, 
kMra p•t.Jafi wiz~lkit ro
h.;tę doJnOWlł· 87' 

Wal. Mroskowiak, 
Reeklingh.-Siid, 
skład kolonialay, 

ul. Leusb•rg!ltr. n~. 29. 

··---~ ~~ ~ 
Kaida niewia· 
sta może duło 
pieniędzy zaro· 
bie, ! 

8d! kupuje u 

Zwru"nm ~zczególnie Szanownym 

Towarzystwom 

................. ,,..,., ...___ 4 S K U T f K .,._,_..,== 

wielki mają ogłoszenia mmieszc7.8ne we Rosenthala i SJ!! 
„Wiarusie Polskim", przeto katdy kupiec - ·-----
1 przemysłowiec w dobrze zrozumłaaya w \1/attenscheid, 
własnym Interesie niech poleca swe J>r-4· 111 • 11ł"eAts•r. 4 U\\ai\, .z·d~szcza tyll", które rnajit .zamiar 

. odcmnic pie . niki zamówić że już o.aiezedł 

cały wagon z piernikami, 
't\' i~r. mo:7nn .zakupno nsl1utecznić. 

Proszą o jaK. najrrądsze ogłos.r.enia. 

h "innym szacunkiem 

,Izydor Kalota, polski piekarz 
"r Recklłngb.-Siid, 

I~'o:rrellstr.11. (370) Forellstr. 17. 

s~blorstwo w tem p~mie • 
„„„„„„„„„mm1a•msm 

Pól ski 

Elementa1·z 
I 

dla dzieci ueząeych się w 
szkole tJ Urn po niemiecku. 

Jeetto naj'epszy elemeot-.rz, jaki 

naprzeciw lceściJła lu.
tel cki~go ). 

Zapałki :; f. 
wieltde pudełko 

PapiEr IO r 
pia~k. 4 ark · 

Czernidło 5 r. 
wiellra. l'uszka 

Makaron ~O f. 
funt 

Smalec óOr, dotychCtJe.s zot1tał w;rdany, dla tego t'nnt 55 
powinien imajdowaó 11i~ w ręku każ-
dego dziecka polskiego :ria ob~tnie. Margaryna 4:5 f 

dl~ ••• „ 8fł ••••• Elementarz wykouny jeat bardzo funt 61, 60 

A. Wojczyóski, 
w Gel8enkt·rchea 

Ka.rl~tT. 7' 

warsztat krawiecki. 
.Za.razem dilnos.z~ npr.zejrni·e, 

iż w!"zelł'l.lie 

.~ now~śeł ~ 
·u. u?:e:n jeaiean:o-dmowy 

•adarfłły. 

Y.W.Ae . .A.: Kt-.1 !f~nig mi.et ut1a.~ 

•i•, palto itll .. niHl.t na.1~·ze mi •a laroie 

a prlJYllt lv z pJ łbami "mąć mi-ar,. (7'3) -
1111111111111111111111 

A. Allschoff, 
f.telsenkirł-.łten, Boł~lnune1•st1·. łt. 

kupił wielką partyę 

obuwia ---
bardzo tanio i sprMdaje je po cenach nadzw' ezaj 
tanich, np. 

M~zkie buty ~ sprz4c1kaini tylko 4,50 mr. 
M~zk'ie bnty ze sprzą 1~zkami tylko 4 25 mr. 
l\ięzkie buiy dv sznurowania tylko 4,''0 mr. 
M~.zkie bury naśJ. izagr. el evr. tylko 7,50 m i'. 

.M~kie bmy bri:x od 7 ,50 mr. 
Wysokie darr skie tuewiki do sznul'. tylko 4, 7 5 mr. 

Firma : Schuhhaus A. Allschoff. 
gelscnkłrchen, BJehnmerstr. 12. 

,.;&• .. gust-0wnie. ozdobiouy lic;rnymi obraz· S ·łda • Fr. Kraf~, •• kami, a •łożony tak, że dziecko u.mie- ł O f. Mim• powyższych tanich ern, ctrzyma aż de gwiazdki 
• 1J ' g funty I k d b jl\ce e1ytać po nlemieoku, łatwo sii ·aż y o ior.~a 
• fwt•gnf Uerne, Babnbri•k· 27. • nauczy po puleku. S łt'iece IO 

' RtJpnee.łw <kna SO fen., z prz:ts11łką 40 fen., a &1tnki f. is· piękny ptdarek. -- (375) I 

;~*!~.ł ~~~f~f~~-~-~_:·_:~J:;.~,:~~-~~-~-!9-~-~-r_!~-~~=~~~A~d~res~= ~w~i.!!r!!.!!p!!!0~1·~n~o!!c~110~m~~L~R~os~e~·n~f1:h3~1~3~iS~P~·~·~~llllllllllllllllllllll 
Nadzwyczaj 

korz1stua · podaż do cwiazdki! 
w mojej wyp1•zcdaż,,. gwiazdkowej wyłatyłem nast~puj~ce partye po nidzwyezaj tanich cenach. 

źaklety damskie · j Chustki na głowę I Jedwabie na fartuchy. I Partya paletotów dla panów 
paletoty, czarne kolni.erze, kapety oraz 

1 

ł • · · d b · d b6 

1 

we wszystkich kolorach, podwój.nie 

1 

aby J'e upr"~tnst.:, do wy•zukania 
k f k dl d . . k .1-d . we mane 1 1e wa ne, naJnowszy o r &"" ... 'tl m on e C.) a a z1ec1 po b eJ przy. . . 

stępnej cenie. kolorów, LaJWię'ks.zy wybór. . szerukie, metr t,~5 mr. sztuka 9,50 m.r. 

Kożuchy, I Partya odmierzo:~ch materyj I Partya wielkich chustek szalowych I Partya paletotów I ubrań dla chłopcUw. 
Chr~c J'e uprzfłtnnć z rabatem I na su me, I reysta wełna l 6j4 wielkie, I wiele nitej wartoici „ ""' "' ka.Ma suknia 6 metr 

90 pro~ent. d ł 8 ~ sztuka a,8li mr. od 2,60 .mr. pocz, o , u mr. pocz. 

s czysto w~l~m~~~eb~~.2~ wiele nitej 1' w ~!~~~ k~~o~~~~ sukiennych li Partya chustek I ko~::l~ano~~!i~~~i::!~. !~~l~:~el· 
wartośd, sztuka. 3,if :i mr. sztnka t,i:J mr. piękne wzory, sztuka l,t6 mr. I niane, sztuka od . Da fen. poez. , 

· Plusz na bluzki I ftrtya ~okienek dla dzieci I · Partya dams~ich t~rt~chów •. I Najlepsze bobrowe koszult. 
najnow3ze wzory, mttr 1,96 mr. I wełnianych i 11luszowych we wszystkich I ref )rmowych o wiele n1teJ . wartosc1 I dla niewiast, dostatecznie szerokie ł 

rzete'na wartość 3,50 mr. kolorach. sztuka 3,90 mr. sztuka ł,:łó mr. ciężkie, ~zt;;ka o~ feJł, (378) 

CtcGC uniknĄĆ nadmiernego natłoku7~zia1tch pupułudaiowych, daję kupujĄcym pr,v;ed połuJui~m, tak samo jak w i·oku ubiegłym, n.7. do gwi::iki ~) pr•oont 
nad.zwyczajnego rabatu. Prócz tego otrzymo. ka~dy odbiorca. piękny pedtłrek~ · 

Recklingh.-Sud~ Bochumerstr. 139. Firma: W n:renhae·~ I. HEUlftANN, Suderwich, S~h1,lstr. 160. 
Za druk, aakład ł reclakcn odpo włedzlałlly i A• t o 111 B r e I s k I w Bochum. - Nakładem i czdoakamł Wydawnictwa "Wlana aa Połsklelo" w Bodlwa. 
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' 
.. ~dzienne plsmo Indowe <la Polaków oa obczyźnt , puwi 

.outca polscy! Uczcie dliecl 1we 

.~~ii, czytaO I płsaC po polsk• l Nie jest 

Pó~' kto pnsomstw• 1wem• nłelll-

5.f~ -. pozwoli. 

Ogtoszona obecnie dosłowne brzmienie łi
~tu Piusa X do biskupów polskich zaboru 
rosyjskiego wykazuje, że str~szczeulc łe
- egraflczne było nader oie,JoJ\ładne . 

Streszczenie listu Ojca &w. do bisku
pów po.lskich byto -d-Olkoname w ten sposób, 
;,e czytając je odnosiło się wrażenie, iż 

Pius X. byl zupel:nie falszywie p.oi!1formo
,\~Y o stoounkach panujących obecnie w 
Polsce p. Moskalem. - Jakkolwiek w nie
jednym punkcie z blis~a p.atrz4..:y ir.arzej 
może są<lzić jak patrzący z dafoka, zazna
C'Zamy, że z. doslo'\\'megio brlmic:nia Ji15Lu 
wy11ika, iż O}ciec ŚW;. list wydal z rzeczy
wistej wielkie} przyohylności dla n.arod„1 
polsikiego1 a nie z jakichkolwiek ir1nych 
WlKl~dów. 

Prezydent ministrów węgierskich baron 
Pejerwary podaje się do dymisyi. 

Uchwały włościan Polski 
pod Moskalem. 

Onegdaj po<laliśmy wia<lomoiść o ocf
bytym we Warszawie ogólnym wiecu wl<J 
ścian~ który posiada Z!Ilaczenie <loniosle w 
.ca-lym ruchu narodo\.vym. 

Na sali Filharmonii zebrał•01 się okoł~ 
1600 wlośdan ze wszystkich stron zaboru 
rosyjskie.go oraz przeszło 1000 Qsób z in
.nych stanów. 

Po kilkug-0<lzinnych obra:daich i prze
mówienia·ch uchwalono następujące rezolu
cye: 

I. 
Zważywszy, 1) że Królestwo Polskie 

jest krajem odrębnym, i że ma o-drębne po
trzeby społeczne1 , religijne i narodowe, 
zikąd wynika po~rzeba odrębnych urzą<lze.!1 
politycznyd1, 

2) że kraj może być dobrze zaigoopo
darow:any tylko wtooy, kiedy ludność nie 
jest odstmięta od glosu, ale sama• w sprawie 
tej gospodarki ·postanawia, 

3) że wladze 'krajowe mogą umiejętnie 
i sumiennie rzą<llzić ty1kd wtedy, gdy wyj. 
dą z lona społeczeństwa, i gdy przeto w 
naszym kraju z polaków skladać się będą, 

4) że czterdziesto.letnie .rządy urzędni
ków rosyjskich przyniosły krajowi nieobli 
cz•one szk-ody, 

5) że dziisiejsze wfa1dze rosyjskie nie 
zdolne są nawet do pełnienia swego naj
pierwszego' obowiązku tj. d& z.apewnienia 
w kraju bezpfeczc(1st\va zycia i mienia. 

IV. 
Ludi polski stoi na gnmcie je<lności na

rodmvej, bo w jedności tylko skuteczna b~
dzie praca naro!dowa i walka o prawa naro 
dowe. W chwili obecnej, ·kiedy cały nar(>cl 
ma prawa do z<loby\.fa. i cały sie znajduie 
w niebezpieczeństwie - zgubę gotują ci, 
którzy Po<iżegciią dziś do zalatwiania ra
chunków wewmętrznych prz.y pomocy 
gwałtu. Przeciw wszelkim takim próbom 
włościanie polscy wystąpią z całą siłą. 

V . 
Zjazd uznaje:, że obowi~\Z'kiem wszy

stkich uśw· · <lomiO'nych obywaitełi kraju 
jest pośredniczenie w nieporozumienia.eh i 
spora.eh pomiędzy pracownikami a: właści
cielami folwarków tak, żeby zgodnie i po
łubownie załatwiane były. 

VI. 
Lud polski, przez usta swych przed

stawicieli na z}eź<lzie wlościaini Królestwa 
Polskiego, stwierdza swoje przywiązanie 
dd wiary świQtej kat0ikkiej, do swej oj
czyzny polskiej i chce bud-0wać przys.z
l·ość ·kraju na zasadach narodowych ireli
gijnych •nam przekazairnych prziezi o}cóv .. • 
naszych. 

maa __ 

Polacy na obcayznie. 

Wi.ec w Wanae-Zachód. 

Iii. 

Teh fe11U nr. 14&4; 

botnik Polski wrganizo'wał się '\lr, kttlsu
mach. Potem \\ol!iósl przewodniczący, aby 
w tym celu ~ ·brnna była komi ya, która ... 
l.Jy dalsze kroki poczyniła, oo też wieco
''•nicy jedni0~lo'śnie poparli. Potem zawie
sil prz wo<lnicz~cy wiec na 5 minut. 

Pr.zystąpio110 oo wyborów komi yi. 
Pomiędzy in1nemi prQl!)Onowano także jed
nego z kupców, wobec czego prze"'W'"Odni
·czący zaznaczył, że komisya ma s~ skla
dać z członków, którzy nie si.\· kupcami. 
Do ko'misyi wstali wybrani pp.: Praind
szck Mafrkows:ki. Jan Brzechwa, Milrołaj 
Naskręt, A1ntoni Walczak, Alfldrzej Mądry, 
Fran:eisz~k Snad:ny i Ja:n Tworczak Je. 
szcze .kil:lm mówców OITTlawiało tę sprawę 
obszerniej, poczem p-rzewodnk.zący Po od
śpiewaniu pieśni „ScrdccZ111ai Matko" zam
kn:ąt wiec. 

Andrzej Mądry, sckr. krunisyi. 

=--· 
· P usy, państwo „wzorowe„. 

W Nakle chciano u•rząd:zić zebranie 
,,celcm omawiania spraw publicznych" j 
zgl•osz.0110· je ina p.olicyL Taż polłcya 
wskutek tego wydała następujące rozpo
rządzenie: 

Urząd Policyjny. 
I No. 7801. 15, 05. 

Naklo, <lnia 14 listiopada. 1905. 
Zebranie za}){1wiedzianc celem omó-

Otrzymujcmy z prośbq '() z.amieszcze~ wic:nia sp;a:w publicznych na lliedzic]~ dnia 
·nie. w nastcnuje: 17 b. m. o godzi1 ie 4):2 p.o' J.>Ollldniu w iJotc~ 

Ukbdy p:Jtmiędzy koroną a strcllllli
:twami ma:dzia:rskiemi zasziy tak daleko, 
że ·Kabinet baro:in. Fejenvarego staje się 

zbyteczny. Jak bowiem dianoszą, wręczył 
baron. fejerwary cesarzOiwi Franciszkowi 
Józefowi wniosek o dymisyę gabinetu. De ... 
c~"l'ya1 jeszcze nie zapadła. 

Zjazd włościan Królestwa P-0·lskiego • 
uchwala: 

Wan11e, \V grud'niu--r.~,,,.„„._,„-+1·"' '--i=coo" sk1ego, znkazu1e się niniejszem 

Szanowną Redakcyę wpraszam o umie- P?Tii~wa:ż sf)Odzicwać siG trzeba~ iż z odhy~ 
szczenie rnastępującego sprawozdania1

: c~a się !egoż zebrauia wyniknąćby mogło 

Położenie w Rosyi zaostrza się. 

.Wskutek aresztowania przywódzców 
1·o~t.niczych w Petersburgu 01raz. -v, csku tek 
r.z-ądowej groiźby możliwego użycia nad
zwyczajnych zarzą<lzei1 zanosi się w Ro'
syi mów na strejk ogólny. Na wezwanie 
(,~mośnegai k-0mitetu c<lipowiedzieli roboitni

cy z. catei prawie Rosyi, ż,e są gotowi Jo 
trejku. W Petersburgu ogkisz-01no ·ode-

ZW( żclnierzy wszelkiego gatunku broni; 
<ldez\\"a ogólny strejk woiskmvy „wska.zuje 
ia'.hY cel obecnej agitacyi we wojsku. Na 
·«olejach nadwiśla11skich sp.odziewają si~ 
strejlrn lada chwili, pcmicważ aresztowano 
Przywó<lz-cę \Varszawskiego' związku ko
łe]arzy M-Olraczewicza. 

Na ł(aukazie panuje anarchia. 

Tyflis i okolica stci p-o<l wl:adzą nzt>ro
ionych Armeńczyków. Batum pali się. W 
s~bot~ pv.d.pal;H tamże rowc.Stańcy pięć ro
'yj~cich parorwcó\V przewdziowydh. 

Porządek społeczny i pomyślny roz
wój w Królestwie Polskimn możliwe są 
tylko po gruntownej przebudowie urządzel1 
politycznych kraju, ti. po wpro'wadzen·iu w 
Królestwie Po1lskiem samo.rządu narodowe
wego, ·czy.li autonomii. 

Aut.o,nomia ma polegać na zaisadach 11a 
stępują·cych: 

a) Wśzelkie prawa i przepisy dla kraju 
stanowi sejm w Warsizai\vie, zło'żony z 
przedstawicieli caieg{j kraju, bez wyłącze
nia jakiekolwiek stanu, jakiejkolwiek klasy 
ludnro§ci, a więc obrnny przez p'Owsz.echne 
równe, bezpośrednie i tajne gloS-Owainie 
wszystkich ziemi polskiej mieszkańców; 

b) rząd krajowy składa się z p()laków, 
a urzędowym językiem w szkole, w sądzit) 
i urzędzie -- jest języik {)9Js'ki; 

c) rząd krajowy jest oictpowic<l'zialnym 
przed sądem. 

Il. 
a) Zanim autonomia zuipclna będzie 

wprowadzonua w życie, konieczne jest oa.
ty.chmiastmve wprowadzcn.ie jęz.yka pol
skiego, jako urzędowego we wszystkich 
szkotach, w sądzie i urzędach cywilnyich, 
oraiz po·wolanie polaków do cy.wilnego za
rządu ·krajem; 

b) k<>nieczne jest ogłoszenie zasad ma
nifestu z dnia 30 października, nie jako obie 
tnicy1. ale jalko ustaiwy konstytucyjnej i 
zaprzysiężenia tej konstytucyi przez mo-

•rel e gra 1ny. inarchę. „ 
III. 

Pe s z t. Cesan f ranciszek Józef nie 1) O mina \\ ieiska, jako podstawa s~-
Priyjął dymisyi fejerwarego, gdyż utwo- morządu a tem samem caleg·O· urządzenia 
TlJ;nie gabinetu ze stronnictw madziarskich polityczr;cgo· kraju, ma swoje wielkie zad~ 
11le iest jeszcze zapewnione. nia i ob-Owiązki i musi je spelnia~~ każd~J 

chwili - niezależnie ·od stanowiska rosyj-
S z a n gaj. Zapanował tutaj }uż skich wladz rządowych. 

Względny spokój. · 2) W chwili obecnej, kiedy w rządz~e 
pet c r s bur g. Kolejarze tutejsi po- rosyjskim panuje ni~lad i władze jego n~e 

t peł,nią swych czynności, g;mina ni~ r:ioz~ 8 armwm dziś w czwartek, w południe roz- czekać na wezwanie urzę<low ros.yJsk1ch i 

Jl?cząć bezrobocie. Z Moskwy nadeszła o~Jądnć siG na ich porno\:, ale musi te~ ~~r 
w;;;~c;-: ~ """" ·'=-~ ... ,,,_.,.,~~s 1.,,,1„j"r""c s!rejku1'ą 1. •'e'i pi·acować, zaspakajając samodzlelnie „v„„, ....,... ~.„~ ... ;;-;,1 .„v • ..., " ~ 1\.\. . . . . nad 
lłż (id ~rody; strejkujący są uzbr-0jet11L Je- swoje potrzeby, r:>zciągaJąc P!eczę. 

n nli·::-sz.kafrcatni i strzegąc bezp1cczenst\\ a ~lllł-gubernator ()głosił st~n wzmocnionej ~ · 
Ochrony. ich życia i mienia. 

Wiec w Wa11wc-Zachód', zwtoinay przez mebezpieczeństwo dla spokoju publiczae.. 
obywateli polskich 7, Wai.1ne w celu zap-0-1 go, bezpicczel1stwa i porządku. Nasze zapQ. 
bieżenia drożyźnie towarów S])-O'żywczych 1 trywanie i J)OWV.XJy Opieramy: 
(}dbyl się dnia 8 grudnJa na sali p1• Breiin~a 1 

1) na fakcie, iż ruch narodowo-polski w 
w Wannc. Wiec zagaił i przewodniczył Nakic w hic;~ącym mku n. p. przez utwo-
mu p. Naskr-Gt z Wannc. Zastępcą przew. rzenie Polskiego „Towarzystwa robotnł-
wybrano p. Jana Brz.echwę z Wamue, p. ków", przez przygotowauie ! utworzenia 
Antoniego .Musiela1ka f}Of\volo.no na sekreta- fX. skiej spółki 7akupna i sprzedaży, przez 
rza., pp. Jgn. Wac.llo.wiaka i Tmnasza Ma- urządzenie obchodu mickiewiczowsldcgo 
teckiego na la\rników. Po ;przeczytani n znacznie sio po<lniósl; ' 
po·rządku dziennego, wyjaśnił przewodni- 2) 11 :.i tej {)lkoliczności, iż nai zehnmiu 
czący -0bsz!ernic cel wiec.a. Następnie za- ma być poruszoncm, czy też u knteczni<>-
znaczyt aby się wiccQwnicy nad spraWr\ nem zal·ożenie miejscowej gri1py polskiego 
mającą ' być omawian4 zastanowili. i Towarzystwa. ,,Straż". a wioc takiego to
otwmzył w tej sprav. ie dyskusyG. Jako warzyst\va, które wylącZllic zajmuje ~i~ 
pierwszy zahrnł gt.os p. Jan Brzechwa, pa- uamdo\v1l>'-·polskq, .agibcY~l, alb~ też ma na 
dając j1·ko· pierwszy pov. ód brak zauf,ania. celu zupełne odosobnienie się od d er 1czy-

zny: obywateli polskich do 111aszych kupcow 1 . 

przemyslo\vcó\ ', z pow•odu, opicszalości ze 3) na " iclkici obawie, że przy naprę-
strony niektórych kupców i prt.emystow- żonych stosunkach ostrych przeciwicń-
ców ctla spraw n;:rodowych i towarzy- twach pomiędzy niem ami i polakami ka-
skich; po drugie brak orgainiza:cyi w prze- ż<ly n0;wy objaw wrogiej niem\...zyznic lą-
myśle naszym. NastQpny mówcai p. lgna- czności p0faków, bar<lw łatwo <loprowa-
cy Janikowski, kupiec, Uv.mJ..czyi, 'i,.e b9dr1~ d.tić może do sta1cia obyd :i. óch 11ieprzyja-
kupccm pracuje t0<l (j rana do dzww1ątcJ zn ie sobie usposo ionych k )l ludności. 
;viecz.orcm i inie za.wsze ma czas do zal- Z tej to konie :znoś i trzeba byto za-
mow~uia się sprawami to\\'arz "kiemi , kawć 7„.amcid<>wanego ze! r· r ia. 
jakby sam tego pr::ignąL Na tępnic p. To- (Pie zęć). /a'". <.1 podk:v1. 
masz .Jankowiak, kupiec. papier.at wy :\O- Ri del. 
dy p. Jankowskiego i twierdził, że :°b~a- A konstyfocya, a zacl1walaina •• ~.ol-
tele często blądz.ą kupując tam, gdzie tamo. ność myśli, slowa i czycr1ów"' ! 
bo tam dostają lkhy towar. lnny r>rz1 kla<l. 

P. Jasku Isk~, kupiec' po'pierał iJ.kże Życzy ta obie rejencya, aby'\\- Chwat-
slowa przedmówcy. Nastt";pn:r mówca p. ko-wie (po'> . gnieźnieiJ ki). ozom 
Mailkowski z Wannc utwlew.at że k~I>--:Y szkolnego \\ ybrano pr iest nta ,choc ~ -
żądają ()<l Rodaków poparcia! ale s~m1 .. s1~ nim i ta:k zasiada kil I-u prote ta .1t6w. Oi-· 
wzajemnie pomiędzy wbą nie pop1cra1ą 1 CO\\rie gminy zko1nej nic zast< sowali S?<d 
niektórzy nawet podrobione !inny o~~, nieuzasadnionego życzenia „~jencyi i 
przeidstaiwiają 7,a czysto p.~lsk1e, UJp. p1z"\ \~braii s~my h katolików, .,o ·zkola j t 
cygarach itd. . . . czy to katolicka a tylko kiibro d.zJeci pr-0-

P. Wach-O~t:~ak i jeszcze v.1~h mo\\ - te tanckich odo niej ucz~sz za. Landrat 
CÓ\\' popierali słowa p. Mańkm\·s.k1cgo. Po- 'vybranych czl·m1k6w <.!ozoru n ' zatwier-
wtórnie zabral łowo p. Jan l3rzechwa ~ dzil, a teraz dono i ,.Ostdeuts..:he R1md-

ł · t rch nfl\V'<x:lów sana u", że rejencya narzu ·ia <Y inl .... pro. Wannc i zMmaczy , ze z 1 „„ . . ~ 
wychodzi \\ iełc grosza. rooct1.711Ka .pu-1 ;rn:~o testant.a ! 
do ob-cci kieszcmi. wiGc jr.żeh nasi ~p .. kup- Z K6rnika piszą do „ z. Pozn.": 
cy i przemysłowcy .nic. b.odą stara.h S.i~ te- Do11oszt; , 7.an-or\vn. 'Ti1 ,':Y clnikom o 
mu zapobiedz, będz1 PQZ4danem, ab) ro- fakcie, który wśród Poht-k,nY tutej5:zych 



~}"Wołał \\riclkie 0-burzcnk. W nicdzie~ 
11. b. m. 7,.avowicdziab tutejszei Towarzy
stwo prz.c.mysłO'\\"e ~r myśl ustaw zwy
czaline posiedzenie, polącz-0ne ze skrom
nym obcłrod~ Mkkiewiczowskim. Po
siedzenie miało się odbyć na sake Domu 
Przemyslowego. Oprócz członków, przy. 
byt~· ;: ! ich małki, żony i córki. 

ską i alws.zerk~ Os~·ską z Wróblewa 
R.ozpnt.W'Y toczyły si~ z wykluczeniem pu.
bliczndści. ·Wyrdku jeszcze nie ogłosro.no. 

Stęs:r.ewo. W Dopiewcu zaszedł sió
dmy przYrl}ad'ek choroby teka karku. Ro
botnika 37-letniego \.V-Zięto do lazaretu do 
Poznania. Z sześciorga dzieci wziętych 
do lazaretu umarło dv.1oje. W pobliskim Pa 
lędziu zacho'rowafo także dziecko. 

On1ezoo. Poomik ks. Lukov-·skiemu 
ustawiony został w kościele św. Michala. 
Do „,Dz. Po.zn." piszą, że uroczyste po
święcenie pomnika odbędzie się w ,P.0towie 
stycz.nia. 

"' .krótce po zagajeniu posiedzenia 
prze-z przewodniczącego, 1przystą.pil do nie
~d niedawno u 'łlas urzędujący burmistrz. p. 
f'ellmann, dawniejszy urzędnik policyjny w 
Poznaniu, domagaiąc się rozwiązania po
~ied'Zenia. Otrzymawszy odmowną od.po„ 
rwiedź, zwrócił si~ z tern samem żądaniem 
ito wiceprezesa, ale usilyszal tę samą od
powiedź, że niema ż.afdnego powddu do roi
~więzywaini.a. posiedzenia.i. gdy-Z wszystko 
()'dbywa się w. należytYtm porządku. Po 
dalszej wzajemnej wymianie zdań, pan bur
mistrz, widocznie oburzony, stanąwszy na 
śmdku sali, silnym głosem -0·świadczyt, że 
ł'OZWięzuje posiedzenie i nakazał obecnym, 
lak najspieszniej opuścić salę. 

Można sobie wyobrazić, co się di'Ziało 
!'I.' ~ercach ucz:estnikóv„ r 0 siedzenia. Za~ 
~tosowam> się jedinaik •u · · ·ezwani.ai przc
. "Y.'«J!dniczącego i spoiko'Jnie opuszczono salę. 

Zarząd Towarzystwa przemysłowego 
poczyni niebawem ·o<l·p~iednie kroki. 

Gniezno. Wybory dD sejmu pr·owin
cyonalnego z powiatu gnieźnieńskiego i 
witkowskiega WYPad1y dl.<ł nas oczywiście 
niekorzystnie. Pc~laków bylo do glosQi
wania uprawnionych 23. Z tych stawiło się 
20. Nie stawili się pp. hr. Skórzewski 7 

Czerniejewa, Niesiołowski z Modliszewa i , 
hr. Zóftdwski z Niechanowa. Ostatni dla 
chor>01b :r przybyć nie mógł. Niemców sta
wiło się 15. z tych p. landrat rnon1Ysius 
rozporządzał aż 12 glosami„ bo zastępował 
11 docrniniów rządowych. Wobec teg.01 o
czywiście Niemcy zwyciężyli. 1(1lęska na ... 
sza przy wyborach do scjmw prowincyal ... 
ncgo stala się nieuniknioną od czaisu ~a: 
prz~paszczenia Turost-0wa (UrbCl!no'\\.-1s'k1) 1 

Af.o-dliszewa (Żychlii'I,ski). Razem z temi 
majątkami mieliśmy 25 głosów, a Nietmcy 
24. - Oto skutki ip-Od:łcj fryrna1rki ! "Lech''. 

g-0wców1 i urzędników w-Ojskowycl& iWat
dyi, llmi i marynarki, aby przystąpili do 
zwją:i.dcu. Celem związku jest popieranie 
ruchu wolnościowego, który dąty db zwo
lanta ·koostytuarnty n.a podstawie powsze
chnego, bexpośredniego t.ai.fn.egd praw.al gl()i.. 
oorwanfa i dio urzeceywistnienia porządku 
państwowego i reformy armii, opraoowa
nei przez tę właśnie konstytuantę. TaGcty ... 
ka związku po-lega na tern, aby ,nie używać 
sity zbrojnej przedwiko bojownilrom wol
tności, ale zara.izem przestrzegać 'P'Qrządka 
i nietykalności osobistej. Dalej zmierza 
związek wszechrosyjski ido rorgainiz{)IWa-. 
inia pnwsz.echnego strejku w całej aronii i 
obiecuje PG'l11·0'c wszystkim tym, kiórzY, 
przez mizia~ \V zw.iąziku naraiziliby się na 
nieprzyjemności. 

Admirałowie Rożdiestwieński i Wirenłus, 

którzy znajdow aili się w niew.oli japońskiej , 
przybyli już do Petersburga. 

W sprawie zatargu niemiecko-brazylia1i-
skiego, 

o którym donosiliśmy, rząd niemieoki wy'
razit ubolewanie rządowi brazyliafiskicmu 
z powodu pdstępowainia marynarzy niemie 
ckich. 

Parlament czarnogórski 

otwarty zostal mową tro'!1ową, którą od
czytał książę Mikołaj. 

Z * •• 
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Wiarusa ols~Jego 
na I kwartał 1906 r. 
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%iemłe polskie. 

Grudziądz, Sąd przysięgtyd1 skazał 
·w sobotę wiecz-0rem, po nużących trzy
dni•owiych mzpr.aiwach, cze.lad.1niika Raczyń 
skiego za zabide kolegi Frankowskiego, 
ina 15 lat dornu karnego i 10 lat utraty, praw 
ltm1''.Yr·ci'wych. R. nie pirzyznaił się do zbro 
~ni i zwala! win~ na inne osoby, .\ecz do
iW'Qdy1. iż on byt sprawcą, byłyi ~byt prze
ko:n,ywające. 

Chełmża. 16 tetni robotnik Worath w 
M'arszewicach -bawił się w izbie nabitym 
.rewolwe.rem. Nagle pa<llł strzaJl, a kula 
trama szwagierkę jegd, robotnicę W. tak 
ruebczpieczn4.e w brzuch, że niebal\V1em sko 
Jw.ta. Wyrostka aresztowano. 

:__ Spis ludności z dnilłJ 1 grudnia rb. 
wykaz.uje tu 10015 osób; w roku 1900 liczy 
lo mniasto 8982 mieszlkańców. 

Cerekwica w powie'Cie 'rotowskim. Oo'
spo.darz Lambrecht sprzedał 500 morgową 
swą pdSiadłość konnisyi •kofondzialeyjnej za 
40000 talarów. K()!Illisya: lrolonlz.acyjna za 
;płaciła ·więc z.a morgę 240 maireik. Przed 
dW1Udziesiu laty zapladt !p. Larnbrecht nie
całe 20000 tal. • Chodziło kolooizacyi wido 
t:znie a to, żeby folwarku teg-01 nie kupił Po 
iaQ< pliJu Prądzyński ze Skarpi, który z Lam 
brechteim o zakupno po'przedJni-0 się u.kła-
da·ł. 

Ze Słązka t'l.Yr Starej Polski\) 
Bytom. W sobotę wieczorem cmtowa

ło 4-5 młod111ch ludzi w pobliż;u Swięto1-
chl01Wic na żandarmai K.leina i zranito go 
śmiertelnie wystrzałami z rewolweru. Je
dnai kula trama urzędnika w gt-Owę. Zło
czyńcy zbiegli niepoznani. - W środę wi.e 
cz.orem czladndk stolarski SZinapka rzuc!J 
się na sierżanta policyjnego Thorrnr., któ.rY 
g'O przed kilku <lnfami aresztować mus1~ł 
za pewne -wykmczenie, i usilowal go za
strzielić. ZdoJ:ano mu jednakże w sam czas 
reWlolwer natadowan.y 6 kulami odebrał. 
Niebezpieczny człowiek miał przy sobie 
flaszkę Jyso1u i flaszeczikę kl\\rasu si0!1neg:>. 

Z hmycb d~iehtfo P61iki. 

Chwalebny przykład dla naszej młodzieży. 
Nowa Reforma" umieściła następują

cy \i
1

~t z koła jej czytelników ma~oletnich: 
Wielce Szanowny Panie Redakto. 

rze ! " ZatącZ:{)Ule pieniądze w kwocie 5 ko
ron pierwotnie przez.nacz.one na, pr~yoz_d·o 
lbie~ie nasze} chodniki wigilijnej, ohantJe
my: ja, moi roldzeństwo moje, Ja~3j, An
dzia Staś i Wład·eik za pośrednictwem 
T~iem, Szanowny Panie Red~ki:orze: na 
rzecz gtodnych boj-Owników, wolności .-w 
Królestwie Polskien:· Oby ta ~robna of1.a: 
ra nasza pobudziła mnych, moze -zasobmeJ 
·szyclL rówieśników 1nasz.ych oo da~ó""Y 1 

które c:1roć w maki mierze ·przycz?'mc s~ę 
mogą do otarcia tez ofiarom w Krolelstwtc 
Pol'Slkiem. 

F !2E!f22 5 

Właflemoid ze świal·a. 
Rhełn.isch-W esti. Ztg." - książę Billo w 

" ka. ka _ a sprawa maro ns • 
„Norod. AHg. Ztg." pisze: „O~-zeta 

ReC1sko-Westlalsk.a" pośpiesW'lai .się , z 
twierdzaniem ,,,że książ~ Bu~l-0w, ~ko:J
wiek oczy:wiśde później wziął na s1eb1e 

Z Wiet Kr Pom:ańsldego. petną iQtda>:owied:zialoość, a naiwet awtorstwo 
Gniezno. Rząd z reprezentacyą miej- myśli o podróży cesarza: (oo Tangeru~, 1t0 

s-ką zawarł ugode, że będzie pładl ,Procent jednak póty z całą k\\--estyą m~t'lok.ka.nsKą 
od bud~n.vy szk0ły średniej i odi przyibudc:„ 1która wydawara mu się zbyt m~~zpiecz: 
wania d<::mu dla szko~y hamdlmvei i rze- ną, nie chcia~ mieć nic do· ,czyme~ia, póki 
mieśłnkzej. - Przy ·s.zikol-e hand1owei ma -cesarz sam na1 S'\~ój demons~ra~y1ny sp~ 
być urządzoną sala (aula) i trziy ło:'kale dla sób nie postarał się o od:robiemie tego, -..o 
•nauki raz.em z prvyrządami. l(osztorys wy s.ię za!11'iedbało". . . 
nasi 83 tysiące marek. - Uchwalono w Odpieramy to przedstaiwieme sipra~y 
~aidzie miejskiej dalsze pobieranie podatku jako niezgodne z p:awd~ i fabryko:vame 
oo rzezi rua 3 lata. Podatek t~· pr.zynosi historyi, tak samo tez odpieramy wzmianko 
kasie mierskiej okol~ 60 tys. rinarek. wana w z:wiątku z tem "skai:gę.Prancuzó~ 

. ks Budow aż oo· w.ystąp1ema cesarskie w żabikowie, W ojcini.e, Wielichowie, ze · tą" Kan 
Pakości, w Czemplnie i Obornikach D'dbY g-0 niejako zatykał 'SD!bie uszy wa · .. 
łv si" ubicgłei niedzieli wiece „Straży". clcrzowd państwa nig~y obrona p:aw 

1 
m-

- " tcresów niemieckich w Mard-cku me WY?a-
Pozmń. W s.obotę to-czy1 się zno\\ u \Va.fa się vb.yt niebezpieczmą, j~kolwrnk 

pr'Oces w znanej sprawie hr. K.wileckic..i z czynne w.ystąpienie w t~j sprawie według 
(Wróblewa przed poznańskim są-O.em zie- swej wai-0mości kwesty;. odkfa.daJ odi{) st·o-
rniańs.kim. Na termin stawił się równi~ż so·wnei chwili. Wylądowanie cesarza w 
hr. Kwil.c-cki Węsierski z Wróblewa z rnał- Tangerze nie byto nag~yrn zwrotem w po-
!żo.n:ką i synem, mlodym hr. Stanisławem, lityce. Uskutecz.nionio ten ~ro~ ~ ookt~-
~iczącym •Obecnie lat ośm. Obecną była cit • rozwadze jako usprawiedliwiony okoJ 
także starsza si-Ostra mtQdeg.a hrabieg·o, łi~~~dściami ś;ooek, aby zazna~z:Yć char~-
Której ·01n bardw jest podobnym. Cecylię kter międzyna.ro<l-owy kwcsty1 marokan-
Mcye110'\' ą z.astę1xrwal adwokat Ross, hr. 
K·..vilcck4 zaś adwokat Rychlol\vSlki. Jako skiej. rosYi· 
Ś \Viaidków przesłuchiwant0 p. Moszcz.ei\- Agitacya przeciwrządowa w armii 
ską z Warsżawy i p. Koczorowską, któr~ skiei. . . 
byty obecn~ przy przyjściu na świat mto- Centralny komikt '.vszcc~rnsy1skiego 
dego hr. Stanisła,wa. Również przes.t11.chL- zwiąrJ.cu wyd.at odezwę do woiska, w któ-

wai:n jako świadków Jadwigę Andrzejew~ rej wzywa wszystkich oficerów, szer~-

o ze...-.: __ _ „ -

Ze Sjir a I'~ robotniczych. 
Z Łużyc. 

W niediziel~. dtni<ł! 24 grudnia o godz. 3 
p-0 poł. odbędzie się wiec „ZJodn. zaw. 
poi." w lokalu p. Snieder'.a: w Rauno, na 
który Rodaków z, Rauna i <>Gcolicy się za
prasza. 

„Zjednoczenie zawod-owe p'<>lsk!e". 

,_ ie ce ZJlbl. zaw. Pilskiego 
•odbędą się: 

w niedzielę dnia 24-tego grudnia: 

W A.łtenessen przed p10~. o go'd2. 12 w lo
kalu p. Saala. Na porządku diennym: 
na obc-zyźnie. 2) Reforma ikn.aipszaft-0wa. 
Refe:rent druh Sosiński z B(kfhum. 

We Frłntrop i nowej kolonii kopalni „Vo:1-
dern" po pioł. Q godz. 2 w lokalu p. Acker 
mainn (Reichshalfe) Untedstr. 8.3. 

Na porządku dziennym: 1) d1a czego 
się wstrzymaliśmy o!d glosowania do wy
dz'iałów robotnkzych. 2) Refo1rttna knaipsza
ftowa. 3) SprawozdanJe z nadZ\\ryczajnego 
watlne.go zebramia. 

Referent <lruh Ja11 Korpus z Bochum. 
O licZi!1Y ud-ział uprasza. 

„Zjedooczenie zawodowe polskie". 

r· CL !!!2222! - SE±2 

~ , . " I • roznyt.ir. s ron. 
Okropne morderstwo. Ddnosz~ z 

Pilzna: We ·wsi Olowaiczewy, powiat Pil
zn(), popełniono morderstwo n.a.i osobie go·
spodan~a Zat<Jra. Małżeństwo miało <llwie 
·cór'ki, jedna liczył.a 18, a drug.ru 13 lat. Cór 
ce 18-tetniej trafiała si~ partya lecz ojcięc 
nle chciał jej dać posagu,., skutkiem ~zego 
partya się rozeszła. Matka z ieórką 18 let
•nią ura<lizily więc ojca iiabić i namówity 
młodszą córki;;, .a'żeby zamord:ow.ala siekie.., 
rą śpiącego ojca. Nie namyślając się dtugo 
ud·er:tyć rniala córka obuchem ojca w glo
we. Nie-szczęśliwy przbu<izil się i krzyk
nął: 

11
0' - dla Boga0

• Matka i starsz.ai.cór 
ka widząc, że oidec jeszcze tyje, wzu~ły 
od młodszej córki siekierę i ucięły gbwę 
ojcu, pocrem p.ostarrowiły ,,rywieźć zwtoki 
na taczce w pole i tam je zakopać, lecz 
zw.f\o!ki ojca ·nie mogly się pomieścić na 
taczkach, więc przeci~ je na drwie części 
i tak je ·W'ywiozły w pole i za:kOIJ)afy. W 
ktlka dni P'SY zwłoki wyJwpaly a ludzie 
spostrzegłszy tiO' do,nieśli <lo żanda:rmeryi. 
która po zbadaniu. c~f e j sprawy ()dstaw1ta 
do sądu powiatowego- w Piliinic matkę i 
ob-ie córki. 

Z Nowego Jorku donoszą: Córka pre
zydenta Ronsevelta zar~czryfa się z człon
kiem kongresu Miko1ajem Lcmgwoorth, ' . który tmvarz:yszył jej w po<lróży <lo Azy1 
Wschodniej. 

Darmstadzkie 100 rnarków!ki. Zwra
camy uwag~, że 100 markówki darmstadz
kie (zielonawe), które IQd 1 stycznia 1903 
trzeba byto do wymiany do banku darm
sztadzkiego posyłać. tracą z dlniem 31 gru
d,nia 1905 zupełną swą wartość. Prr.estrze 
gamy pr7.1ed rrzyjmowanie'm ich. 

D&BJ9911D91)Qf 
K.11ptQm„; co tf'lko aet.emy u i>Ołft~ 

~w l~owcówt 

-ltaiłi~-~~ 
RoJmailośd~ 

,J(ultura" I „ wohrość" w Afryce. w 
parlameocie niemieckim, Jak pisaliśmy, ~z 
pra wia11,o w ostatnkh dniach wiele o nad~ 
użuciadh \\• kolonia.ich afrykańskich. Mię
dzy ininymi J)Qsel centrowy Erzberger 'l>Cey 
taczal przykłady strasznego znęcamia •i~ 
.nad murzynami. Z mowy Jego przytaicia. 
my następujący ustęp: 

„N<ł!jglówniejszym powodem I>O'~ta-
111ia murzynów jest zaprowadzenie preyni11 
su pracy. Za 24 <lni pracy otreymywali 
czairni tylko 12 fenygów, tj. I>Oi pól fenyga 
na dzień. Przychodzili -oni z narzekaniem 
do misy,ona:rzy i zaipytywali: Cóż UCZ:Ytli
Uiśmy1, że się z nami ta!k obchodzą? Da. 
wniej czu.Ji się nicwo,1nikarni arabów, dziś 
uwaiżają się za 1nicwolników białych. B!r. 
dz-o trngarmcm jest , ż .2 ·cz1ami przy pracy 
są zakuci w kajdany i że te kajdany t1i00zą 
nawet podczas spo'czynku nowego. To 
nie jest ·kultura!..:_ wolał sluszinie katolicki 
mówca. Co się stało z kapitanem Tattnen 
bergiem, który zastrzelił pewną murzynkę 
wr:az z dzieckiem, ponieważ chore dzieciąt 
ko krzycza!o w nocy, wskutek cz.ego kapi. 
tam nie irnógł spać? Otóż z1oczyń-ca ten 
został wyginany z armii i dostal trzy la.ta 
więzienia, przyznaoo mu jednak pensy• 
jako kapitanowi." • 

Piór-01 wzldryga się pisać o takich okru 
cieństwach. Wypadek wyżel opisanyi jest 
tak straszny, że brak stów, aby go dC>state 
ewie Il'apiętnow;ać ! 

Posel Ablass truk uzupełnił \V'YWOdy 
Erzbergai: 

J<apitam von Bes:ser wstał ·oskarrony 
·O wykroczenia w urzędzie. Wszczęto sie 
śledztwo. Porucznik hr. R.ittberg oświad
czył 1 że był świadkiem ·następuiącyoh rze~ 
iczy: Z tragarzy, należących do ~iału 
ka:pitan'a v. Besscrai umarlo 60-70 imur.zy. 
nów z glodu. Zyw.ności byfo mal~ . ale fa.
two było ją można dostać w okolicy, jak 
się to też później stało. Gdy kapitaoowi 
p~rucznik i lekarz zwracał uwagę na to \.'O 

się -O.zieje, odpowiedział tein~ że ma -swoje 
powody, -O.la których tak postępuje, pdnie.
waż on 1chce, aby te świnie (murzyni) p<i

Zidychały, on tern rzą.dm.vi \.VlyŚWiadcza. 
ty1hko przysługę. K3ipitan Besser też v;zy
wal, aby murzynów tych w zaroślach. ta
biiano· i mu przyoosz;oo-0 głowy. Kaipitan 
Besser za: wszystkie te czyny dostal tyłko 
6 czy 7 1miesięcy fortecy. I(.apitam Ta:t~eil). 
berg za zabójstwo ziostal wy.gna!Ily z woi· 
ska i <lostał 5 lat więzienia. Ces<Xrz drogą 
laski przyznał mu pensyę i póltora roku 
kary, więziennej zamienił na fortecę. Ka
pitan Brenideis w Nowej Gwinei kaza~ mu
rzynów biczować; oo wedtug prawa jest 
nied1ozwolo~niem. Niejaki ~iinik w Karne 
runie dopuszczał się "Wistrętrr:vch O'kaleczen 
na murzynach. Jakiś kapitan w Lome za- . 
strzelit murzyna 12 drzewa, gidy tellJ wzbrai- . 
nial sie zejść dobro'\voJ.nde. GU:b~ator 
ttom muI'ZiY.nowi, który z kasy ukradł pie
niądze i nie chciał wydać, gdzle je sohn
w.al,, kaz1'1ił wyliczyć 25 ba1:ó\v:. Octy w ni~ 
pomogło! kazał go do sfopa przywiązać, I 

v.rystar..vić na promienie słoneczn:e, wskutek 
czego ten .urrnarl. Horn kary me otrzymał. 
SZ'ef staieyi w Togo, Wagner, ka:zat murzy 
nów bicz.ować na śmierć. 

Węgieł jako ogólna odtrutka. Podobno 
Ja1)()ńczyiey pdlykają węgiel spr.aszk!owa
ny we wszystkich żolądkowa-'kiszikowych 
przyipa<llościach. I ten środek mai zabez
pieczyć od wszelkiego rotlzai.iu trucizny. 
Dawno już badlaIK> wlaisności węgla. W 
XVII wieku Fontana wykazał, że węgie-1 
pochla;nia ,gaz,y, następnie 'poznana jego 
w!asności dezlyniekcyjne. Kucharki w cza 
sie burzy, wrzucają do rosolfu. węgiel żarzą 
cy, aby nie skwaiśnia.ł'. Przemysi. cukrQ
wniiczy używa węgle d-0 rafinowama syro
pu i wreszcie spostrzeżxmo, że węgiel z~
trzymuje ~1lkaloidy i niektóre inne trnc1-

zny. 
Skioro zanurzymy węgiel w płynie z.a

wicraJący1m sól o~owianą trującą, węgi~ 
fł!bsorbuje sól, a płyn pozostaje wolnY' 0 

trncizny. Wszystko to są fakty znane. 
Mniej znanem jest <loświarckzenie apteka
rza T•łlJ::Jjn·~ry w 183S r. Chciał on ucz?'nY~ 
d.owieść, że w-ęgiel p.o'chl.ania stry.chni.nę '' 
iJofądku. Zażył gram tej gwaltow'J~eJ tru
ciznv i natychmiast pzytem piętnaście g:~ad-

- · d·'"~„.-1a mów sproszkowanego '\v1ęgla. Nie · :l" 
czyi żadnych dolegliW1(}ści. z 

Wnuk ThoHerego pan Sochcyroo , 
' d '.kto .... Tnluzy: powtórzyt te próby wraz 1.· 0 
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tent Oaunlc. R;~ułtaty tycli badań ogt~ I To"N. 1imJI. u&kół" w RłMrtłaPaos9 
~~ '~- )896 r. Otóż chorych z otrucia donosi s-w'Yffi druh0!1!1., iż • niedzielę 24 
1n~c~ zupełnie, daJą.c lnr \\7tnvnąfrz b. m. po Vol. -0 ~odz. 6 a nie 0 godz. 4, Jak 
li-'eł· było uchwalone na zebnmiu, ponieważ ~ 

ilrutek byl pomyślny w zatru.cia~łt g<.,~. 4 jest polskie naooże1istwo zapowie-
1'14'bami, cyankiew, potasu, fosfor~m, {Ir- dzia.iic~ '11.a sali Fr. Petersa, dbo~odzi wspól 

~. .airs-zenikiem, 1I>t0ttnainami. Panowie ną gw1az.dkę, na którą wszystk1cb druhów 
Cte i Secheyrol'lt, dloszU do następuJ,- bez wyjątku się zaprasza. Goście wile wi
otch wni-osków: węgiel rośliny wiąże alka.-· lfzlani. Czołem! Wydział. (2) 
fełdY tdxyny i trudzniy mineratne. Jest 
f> n.a/dzielniejsza ogólna odtrutka ze wszy
stkielt wanych. POOaiemy te wiadomości 
t pe·Htlern zast~zeżenie:rn, j~olwiek wy
łaall iię zu~clm~ d:~klade 1 24_ba.jane. \~ 
taiiir'Jm razie, me me szkodzi spróbow.ac 
priv sposqbności tego śr~a. . Ale należy 
,w1ietać, że trz~ba z.ażyc wę~1el. w..<luż~j 
tot;ie i natychmiast przy ·Ob1aw1amu się 
srmptomatów zatruciu. 

· t'(ajilepieJ użyć węgla d'rzewmcgo spro
st:kQ1wa11ego i dobrze zmieszanego z wodą. ł 
;r;i mieszaniny należy brać po łyżce cd 10 
~igqtłł póki nie ustaną wszelkie alarmują.~e I 
tbi1JW'Jlf Można dostać proszku z węgia 
łrte'f-!1fl'C&"•O we wszystkich aptiekach. 

Dowcip poczty niemieckiej kończy si~ 
,..,1 g-dzie się język polski zaczynµ, stara 
ro 1~e>Cz. To też nie z~ziwiło nas wcale, 
ie ,ocr.ta nie wiedziała, en ~n~zą na adr~
sie w f1'a.n11: Gnic:zno - K1rnsk~e Targo~1-

1 
~k•. List przyszedł wipraw<lz1c do Gme- I 
•a, ale r, d~pis~iem „<?ali~ien". p-0sz~ł do 1 

lfare-ow.ej Gorki w Gahcy-1. W1dooczme ie- ł 
uak tamtejszy: urzędnik pe>cztorwy:. był 
sptVtnielszy od gnieźnieńskiego, bo hst ~ 
fo'.piskienn „Gnesen" wrócil do Gniezna 1 

sz~tcśliwie doręczooy zostal. Poczta pru~ 
!ka. wie z.atem teraz, doką<li ·się ma udać po 
tlómaczenie niezrozumiały.eh -:- P'°lsk1ch 
adresów. W zamian poczta gal1cyJs~a t><?
winitł.a niezrio.zumiałe adresy ~1e-m1eck~e 
,r~y&yloc do Prus ·w .celu przetlomaiczenia 
ich na &ezyik pdlski. .„Loch". 

Ttwarzystwo gimn. 0Sokół'' w Laar 
u~d.n. w drugie święto Bożego Narodze-
1ia gwiaiz&:ęi ,na którą się druhóW: :vra1:. z I 
famłtiami uprzejmie zaprasza: . Oosc1e mile 
, !4t\a.ni. Początek o godzm1e 5 po pol. 

Tak samo d1orn01siJmy; wsZ\ystJkim Ro<la-1 
kom i Rodaczkom z Laair i okolicy, !ż w 
No~ry Rok urządzamy za.Jbawę z tancem 
ra saH I>. Millłera, ulicai Cesarska 63, na 
ttórtt się wsz.ystkich uprzejmie 'Zaprasza. 
Nie potrnebuią się po dbcych bitąkać, na to 
mają polską zabawę. Grotem! Boczą tek 
•·tudz:. -t. Wydział. (3) 

Baczność Altenbogge ! 
NtnieJsrem najuprzejmiej donosimy, 

iż dnia 25 gmdnia obchQdzi towarzy~tw-0 
tz.łonkom tow. św. Jana :Ew. \V Alteruoogge 
!w. Jana wspólną gwiawkę, na 1któ~ą 

1 
za.~ 

sxasm się crlo'nfi(ów i Radacz.ki z dz~ecm1: 
Pl'()SZ~ aby raczyli ·wziąć udzla~. p:oo1ewaz 
Jest 11~Z}rm ·obowiązkiem, ab~śmy s~ryc~ 
zwy<:zaJów nie zanierubywalh. . P<>mewa~ 
iest to pierwsza gwiazdka tuł.ai.i w Alten
bog;ge którą b.ędiziemy wspólme obch~:
łiić Bra:eia i s~ostry zechcą się iak naHi
cziti~i staiwić ze swemi d:ziaitkami, aby; po
kazać małym dziatkom ten obyczaj stary. 
Jeszcze raz prosi Tow. św. Jana Ew~~g.„ 
iby si~ cz.łD!llkowie Jaknai~liczniej staW1l1_ ze 
Ż!mami i dlzkćmi, atby upiększyć tą uroczy 
~tość. Jan Pepliński, sekr. (3) 

T0warz. św. Wawrzyflca w Kat;!rnp:ie 
<bn0si swym cz~onloonn, iż w pi~rwsze 
.święto BG.że.go· Narc<lzeniai o{>OCih·o<lzi towa1~ rzystwo tns-~c wspólną 1;Wia:z<lkę na s~ 1 

~. T. Sindra o godz. 4 Po pot ~z-łormo-wie 
'1in·n~ się sta\vić w cz.apkn-ch 1 -0zn{łlkac~1 · 
Za1>rctsza się wszystkich czldnków z rodz( i-) 
.-ami. Zarząd. 2 

f.owarz g1'mn Sokół" w Hamborn. . 
• • " • -i • J dma Zebranie odbędzie się \V meulzie .ę · ·· 

24grU<1nia·o godz. Yz12 w sali P. ~homasa, 
ul. Meidericherstr. O liczny u<lzrnl upra-
za si~. Czołem! Wyd·dał. (2) 

-----
:r,w~rzystwo św. Wojciecha w Hochla~~utk 
>fxl.ajc do wiadomości swym członkom! iz te: 
t{)~Dct:«a gwiazdka odbędzie się w p!e~-irt 
!9Hęf, Btżego Narodzeni-a, t. i. w voi:tf1~,: ~~ 
~. 4 P<ł pol na którą to uroczJ s 00\,; · 

cztotikgw z rodzl~ami bard.w uprzejmie zaprn-
~z~ Zarząd. 
. Uwaga: Członkowie. którzy m~i~ kr~,: 

~Jl'·ch na odwiedzinach, a ai są po-tamleJf?\·~ 
z •li\ hl'ć wprowadzeni, muszą być natu.ra me . 
"''~u 7.~mQldowani, ale tylko pozamte,lsco(~) 
roście. " 

Jan Dybłxbańskl, przew. 

~ .Towarz)'stwo św. Józefa w Ost~fcld. l k 
{~am1ia SWym członkom. iż w pom~zta e ói 

n1a 25 brn. o ~o.dz.. Ą po Pot odbęd~~ się ws~ 
~ i!'~la.zd.ka na sali posiedzeń. Gwiiaz.dka o .. -
I ęutle się w ten sam sposób jaik P? inne lat:l. 
_,i:zny Udzlaf czfonków z rodzinami i.est p~żą(~) 
1. w. Bieganowski, sekt· 

Wattenschełd. 
Uwiaz.Gi\a latosia <lla TQw. św. Józefa 

-0dbędzie się w porządku następującym. 
I. W pierWSZ{! święto Bożego Narodze

nia (vl<' poniedzia:f k) d1a wszystki~h czlon
ków, którzy należą do k<Jściola parafii św. 
Gertrudy, (stary kościól) na sali p. ttunken
schro<ler, ulica Nordstr. 

II. W drugie SwiQto dla wszystkich 
innych członków a zwfaszcza z ulic Som
merdellen, Giinnigfclden, Qucr, Bismark1 
Moltlke, Bc'Clmmcr- i ttammcrstr. Co na
leżą dn kościofa św. Józefa (nowy kościół) 
na sali p. Walthra, ulica Bochumska. P<J
czątek :o godz. 4 r~o poL Dzieci, które bę
d4 w ystępDiwać osolmo z śpiewem, otr.zy
mają piękne nagrody. W~pólny śpiew 
dzieci 11W żłobie leży!" Uprasza SN~ u
silnie wszystkic:h czfonkó\v, ażeby z swo
je.mi catemi Rodzinami jak najliczniej na 
gwiazdkę przy,byli, ażeby wspólnie pddzi~-
lić się opłatkiem. , Zarząd .. 

Uwaga: Czbnkffwic, którzy zalega1ą 
z skfadką miesięczną mogą się prz~<l .~oz
po:częciem Gwiazdki z takowych mśc1c. 
(12) Zmyślony, przew. 

Tiwarzystwo św. Piotra w Stecie 
donosi s\vym czlo11'k<Jm, iż gwiaz<lika od
będzi'.'! się 25, to' jest w pierwsze święto 
Bożego Narodzenia o godz. 4 P?' p~., na 
którą siG szan. czł·onków z rodzinami ser
decznie zaprasza. _ -~· 

Uwaga: Zebranie odbędzie się ~4, ti. 
w niedzielę o .godz. 11 przed· poł. O hczny 
udział członków się. uprasza, aJ przede
\vszystkiem tych, którzy z.a.legają prz~szlo 
3 miesiące ze składką i tych, .c·o' sweJ ~o
dziny jeszcze nie podali, by me zas~~Y ~a'
kie nieporozumienia, gdyż w g·~1az~ę 
~ldadki nic będą przyjmowa.ne .. O J~k na1-
1iczniejszy udział w zebramu 1 gwiazdce 
prosi Zarząd. (2) 
___ 23 we::_------~ 

'tła.~~ 1-._~•:<t<t~}!,~'I'. ~~c~,t;i ~'~A~~~;~ tł~ m: ~-;:; ~~r~·~!ffi\~1:~ . ~~1f"4J.-..,.. "'ni 

! Olej sierniennyi ~ 
ił powidła i twaróg ~· 
~ ~ 
~ i wuelkie towa1·y korzenue ~ 
• polecam po najtan~:1.ych c0nach t-,.„{ 
fll dobry i świeży towu, ~ 
I Jgnaey ·Janknws<.i, ~ 
~ w Wanne. uso) I 
l;;$f~Jł~~~·i~0~11iłtH~lilU!l 

Bruckstr. li. 

da ja 
Świ•~a prteayłkQ ja,j do ro.zbi

r: a. atr1r);•a.łem. bp~·zei.aj<t .ie: 
12 szłuk tylko 30 fen. 

Poleca• da.lej d• 
„rotowania i 1•h~h• ,roi 

pod gwo.ra.cyą 

tuzin BO i 90 fen. 
Xajcię?.c.r.e bułguskic 

jaJa z wa~na 
d.o pieczew.ia. :vybor.ae t•y1~ .tylko 

75 fea prr,y ~etcft tanieJ. 

masło stoło . o 
hard~o tauio, bard:r.o tuio 

·Po 11n·ańeze 
pięlrnt'! wielkie, _l 2 !::lJ',tnk o5 fon. 
pr7..y odhior.ze J t!ft •.ztuk 2.90 111. 

tylko w 

specyalnym składzie jaj 

,J. SA S, 
B . chum l.f rieMtr3l Briick~td 1 O 

Telefonu J11r. 116. 

T owarz. ~"'· Alojzego Weltmar 
donosi swym szan. czlonkdm, iż w. pier
wsze ś-więto Bożego Narodzenia po Pol. o 
godz. 4 urządza w~ 1wlaz4kc. O Ji
czny udział -czl.onkó z rod'zmaml, jako 
tet i gości prdsi ZarQd. 

Uwaia: Szan. <::z'lonków zarządu pro
szę godzinę pręd.Zej się tawić. 

(1) Ignacy Rynkowski, przew. 

Tow. św. Kazimierza w LiitgendortmumJ 
obchodzi wspólną gwiazdke "~ ponioo-zi?~ 
łek, to jest 25 bm. Cz.lonków z familiami 
uprzejmie się zaprasza. Mogą takie brać 
udzial żony z dziećmi po zmarlych ·zlon.
kach Tow. św. l(azimierza. Goście za
miejscowi mile widziani. ll) 

Józef Trzebniak prze-\ . 

Towarzystwo św. Wojciecha w Schonncbc\;k 
podaic do wiadomości swym c~lonkom, :1ż dnią. 
26 um. o godz. 4 po pot obchod;r,i tow nasze 
wspólna. gwiazdke, na którą, sie zaprasza ' zy 
stk,ch cz.lonków z familiami. Goście mile wi
dziani. Majchrzak, przcw. (2) 

n' dzw 7 cz 
' 

To • h'. Józefa w AJteuboela„ 
u~iadamia szan. czlonków, iż. towarey
stwo przystępuje \\ pólnie do Kooumli •· 
w pierwsze święto o god21 7ś7. Cz.łonim
wie "\\;nni się zebrać w czapkach i -OZn• 
kach. Gwia2dkę obchodzić b~ziemy tego 
samego dnia Po pot. zaraz pd nabożeń
stwie polskiem. zan. członków z ca.ł4l 
familią uprasza się o lkzny udzial. Z&
mie' oo·wi goście czlonków mile wi<12.iani 
inni rodacy chcą y :\"Ziąć u<lziat, mu zą si 
do towarzystw-a <lać zapisać. iewyplatni 
zlonkowie mają także sposobn ść miesłe

czne zapłacić. O Jak najliczniejszy udzJal 
11prasza się. - Próba śpiewu w nie<ttiel~ 
zaraz po Sumie. Zarząd. (l) 

l(oto śpiewu l(allna w Hillerhalde 
donosi, i:i. ohchodzimy w 2 świ to Bożego Na
rodzenia 26 b. m. g\\ azdkę, na którą zapraSt:a
my uprzejmie wszystki h czl®:ków z rodzina
mi. Urnczysto~ć rozpoczyna się l godz. 4 pa 
pol. w lokalu towarzyskim u J>. Mo~kl.:nghoffa. 
Goście mile włdziani. (1') 

.Jan Konieczny, przew. 

na sprzedaż 
z łtez1tlatny1ni tlodatkanll. 

Najlepsza 

mąka 
d)ament. 

rr.ie8zek Ó·fantr>wy 

-.Miód 
kandyzowany 

fen. 

Wieh. a butelka. 

soku malinowego 
pAC.r.:ka 

. proszku dopudyngu 
raze1». 

O;-órki 
~ OC't I 

6 1;ztuk 

Gala1eta 
st fłO ra 

Margaryna 
delikatesowa 

funt 

funt 85, 78, 68, 59, 

orzechy . 
laskowe 

· jasny: towar,_,~„l fi"{~T 

Swiece 
na drzewko 

paczka. 

Darmo .. „ym• •lidy ·;·;;.;~;kn;~oi.~;;k;··~··' 

Max BOhm, Bochum, MarbrUckerstr. 19. 
Polska usługa. Polska usługa. 

ski .d 
dla p 

o<l 11 jt.\Y .' ldaj1'zege efo nn.i wi~caj 

· e~ u: c e p t'J s tR 
ł 

c .h. 

r·tr. nr. 1 . 

Pols~a Polska usługa! 
wiazłki ka~dy 



• Marxloh i Bruckhausen, 
narożnik al. Provlnzlalstr. i l11rlenstrasse. 

Wielkie • • • zo1zen1e ceny 
wszelkich towarów zim owyc h. 

======::;:::: BQd~o Jeszcze w zapasie ======= 

O':B:RANIE, KA.PEL tJ"SZE DL PAŃ" I DZIECI 
sprzedajem,- niżej kosztów wykonania. 

Paletoty dla panów Paletoty dla panów 
tJ' lko D1odny krą.j 

teraz tylko ao, ~5, ~o de> 

które w oknie ucierpiały 
teraz tylko „Dłr. 01r. 

DAMSKIE KOŁNIERZE KOŻUCHOWE 
po znacznie zniżonyeh cenaeh, &* A* 

• 'IWo,vo otwarto. Nowo ot.wa1-to. • Dom z ·kupna ~~wel ·t •• 
• 47. tylko Hauptstr. 47. Bottrop . 471 t~ lku Hauptstr. 47. 
•• '!"''·: ·· PtJ1eeam: Dalej polecam: 

Kilka ~:!et spndni dla panów w m1jnowsi:; eh wzorach c.d 1,95 mr. Kamaszl! i trztwi'ki do sznurowania <lla pan0w Gd 3 65 rnr, 
hirtrę pa1etot6w dla panów i mfodżieńców c:rl 3 95 mr. Dam<3kie trze·., i{1 <b sznurvwania i z guzikami od 3,85 mr. 
Pa1tyę ubrań dla panów od 6,75 m„.

1

' Trzewiki dla diie . i z skóry koń„kiej z guz. i do szuur. ()d 1,65 mr. 
P,Htyę ubrań dla n·łodzieńców i cl.łopc6w od 2,00 i 4,60 mr. Wielka, part.y~ btitów · d 1 kr palni od 2. 78 mr. 

'N szelką garderobę do pracy po bardzo taniej cen5e. Przy zakup. od 10 mr. zwraeam koszta po~r. do Botropu z obw. 6 mil, 

Dom zaku na P 
- '· tylko Hau 1.tstr. 47. JBott1•op, ~ "'· tylko 1-hupt:;ir. !.. 1'. 

~~1~·~~*i~Ws«ł~lt~~~~~~~~«łMi~~«ł~i*t~ł)~q~(~«f~~~~~*i~-4W~# 

.: Gebritder LOwenstejn, Bo h m„ Obere Marktstr. ~~~ .. 
ł , •• ~ ~ 

~ .. _Wzbudza :podziw! ek Wzbudza podziw! 
najnvwsze rzeczy, wartość ·14. 75 mr., teraz tylko p&ra §.1'~ rur 

Kołnierze i żakiet~ 

Zup 
, , dla pań po ha.jec.znia tanich ccmwh 

Part.ya suldcn i kostyu
mÓfi7 J'O 11,95 mr. "' c::> 

~ 

Ubrania, paletoty i spodnie · ~ Wielka partya 

sukienek dla dzieci 
• I 

=~ _, 

naszego intel'esu 
tJ lk•) ił§ f. • 

, ul. Obere Marktstr. 18. 
. &fi~-. .!fi. jl~JI ~~ 

Ochraniacz ściany 
t)lko ~8 f. 

dla. panów i chłJ pców nii~~j 

.,·~u·t lŚ~~ł. 

Kos.zule do kopalni 
tylko '8 f. 

2a drak, nakład ł redakcye odpe wledziatny: A n to n ł Br e J ski w Bochum. - Nakładem I czcloiikaml WYthnni!ctwa „Włam !a Pofsk!~" w B~t!u1m„ 

-



Hf, 293. 

'aua do lowarJyslwa. 
Pe'łfld! Kuwerep • ...._. 

c·~·•• •r•••· 
(1o4) 

'{CJu UłtQ). 

Wtedy pani de Garen~s wyjęła z kle
~i flaszeczk-ę d~italiny przyrwiezlonei 
~ nią do Bry-sur.-Marne, otwo142yla 
Ił i wpuścilai trzy krople do szklanki, po
~ wszystko raz.em wymieszal~ 

.Schowawszy napowrót flaszeczko, 
wtaięła świecę, szklankę i powrócila na 
'"6r.wsZ!e pif;tro. 

Oabryela oparlszy si~ na pOdUJSzk.ach, 
•#ki wala. 

.Barono.wa J)Odala jej IJ131>6J zatruty. 
'Młoda dziewczyna spojrzala na sz!klan 

kł z pewn:em niedowierzaniem. 
- PiJ, m<>fa naJ<tro~za, - rzekla s1<>d 

lrłn glosem pani de Oarennes, cokolwiek 
~epokoiQmt· tem wahaniem. - PiJ ... ltl()l}a 
·tfroBa... To tycie_, 

- Oabryeła wychytiła na,rpój odrazu. 
Trociciclka wzięła naipoWTót ~lankę, 

~la na dit, wymyta ją, wyilala na ogień 
naJący sie na kominku wodę po VJ1Y'!TlYciU, 
i J)UIW'TÓCila na gór~. 

Panna do towarzystwa mial.ai głowę 
wclśnH:tą w potłusmcę i wydawala slabe 
jf}ai. 

Pani de Oarennes zbliży la się oo ló:ika 
·i iapytala : 

- Cierpis~ moje dzieci~? 
- Tak, pand, bardzo cierpię. 
- Cóż takiego doświadczasz? 
- J ctk gdyby rozp&lony węgieł piekl 

mlllie tu. 
1 dziew~ mówią.ie tl:' sldwa, J>rzYci

sm;ło reką lewą strom; piersi. 
- Nigdy mi se~e tak mocno nie biło„. 

1'T a gwiazdlr' ! 
Zwn.cam !ZC~ególnie Szanownym 

Towarzystwom 
ltwagę, 1"włas.aeza t.~, które maj1, iamiar 
o·dem•ie piei•iki znmówie ~e jaż Hazedł 

'' Bochum, piątek 22-go grwlnia 190S. 

mówila daleJ, zdawal<>by się, że pęknie.„ 
Palpitacye te du8%;l mnie. 

Baronowa wzlela za: 1'1'~~ Oabryeł~ 
Ręka tai byla zimna, Jak marmur. 
- Czyżby to mi.ala być śmierć? Tak 

prędko? - zapytywalo siebie to wstrętne 
stworzenie. 

Oabryela pr~wracab rozbołalą gk>'-
we po poduszce. 

- Nie - mówiła da.lei w myśli ba~ 
nowa. - To nie może być jeszcze rozwią
zooie... To zwykły atak. 

I nędmica oc:rekiwała przez. kitka 
chwil, milc~ai, z. oczami wpatrzonemi w 
twarz mlodeł d2iewczyiny, wykrzyw~ 
bo'leści~ \ 

Wkrótce Oabryela wydala głebokie 
westchnienie, drżenie dala uspokoiło się. 

- Troche mi łepieJ.„ wiyszeptala pra
wie niedosłyszalnym głosem. 

- Za: obwile b~iesz się -czuła 1'Alpel
nie dobrze, moJe dziecle - odrzekła paru 
de Oarennes. - Stara:j sie zasnqć pręd'ko .. 

Nachyliła się nad głową dlziewc1,1ęcia 
męczenmky i zlooyla na jej czole judasro
wski pdcalunek, ipoczem w.yszla 2J pakołn. 

Po długiej nocy, Podczas której strai
.szne senne ma-rze-nia Jakby zmora dusiły 
Ją, przeryw~-c co chwila Jej go~czkowy 
sen, Oabryela wstała mutolla, czując się 
jakby ~bitą. 

Wstala p6źoo, ble&za znacznie i słab
sza:, aniżeli dnia wiczoraJszego, ocey miatą 
zapadle i szeroko podsiiniałe. 

J ednakte siłą woli czwalczyla ten stan 
str.aismego osłabienia, uczesała wlosy i a
brala się staraJn.niej niż zw:ykJe. 

Ra.ul mla:l przy·być i biedne dzie:'WcrLę 
starak> się ukryć wkkkznie na twarzy śla
dy derpienia. 

Poszla do pani & Oarenoos, która ui • 
rzarwszy tą, zawolala: 

-Adhl moje dzieci~, Jakże dobrze wy .„„ . 

glą.dasz dzH rano, i jaka jestd pidma J Do
brze spalaś w nocy, nlepra:wdat? CZU· 
jesz sie silniejszą zapewne? 

-Tak pani, ookolwiek słlniets~, -od 
powiedziała Oabryeła 3 błady:m o~i~ 
cbem„ 

Olos Jej drżący, uJedwie da}„cy s~ 
słyszeć, klamstwo xadaiwal s~. 

Baronowa udała, te teiw nie spost~ 
Kła, i odlrzekla:: 

- Be<}ziemy mieli prześliCZJJYi dzień. 
Słofl.ce weszło wspartlale na czyste niebo.„ 
Po południu będzie gorąoo... Skorzysta
my z tego, aby c~ rd!weselić, moje dzie
cię... Czujesz. się w stanie przejść prze1 
park? Pójdz.iemy oczekiwać mego S'YJ13 
i siostrzeńca przy furtce, wychod:zącej na 
brzeg Marny. 

- Oh I dbbrz.e pa!Ilt, - rzekła z PoSJ'}ie 
cheim Gabryela, którą ożywiała myśl o 
Ra.ulu. - Czuh~ się w. zupeloości zdolną 
do tej wyclec•i ... 

-- A więc za chwilQ pój<Wemy. Do
k-0ńcze mojeJ tualety i za dz.lesięć minu~ 
powróc~. 

Te dziesieł minut ~wały się bar
dzo dlago m:odej dziewczyn.le. 

Nakoniec paini de O~r~ ukazala 
się w kapeluszu ogrod-O'wym na głowie i 
parasolką w rdcu.. 

- Chodź, droga malarekonwekscen· 
tko - rzeklai. podlając ramię Oabryeli. -
Zbliża się chwila, w której pociąg z: Pary±a 
stanie na stacyi i wysiądą z niego Filip i 
Ra'Ul. Czas Już iść. Oprzej się na mnie. 

- Dziękuję panL Ceuię, ie b(dę mo 
gla iść sama... Zdaje mi się, 1e Jestem Już 
zupelnie zdrowa. 

- Tak być powi111no... Przedewszy~ 
stkiffill nie bylaś tak bardz<j chora, a zre
~z:tą., przecież doktór Loub~ Jest ma.1rotni
tym lekarzem.. 

- Piodzi~kui~ mu za jego starania. 

• 

I 

e '' 
Rek 15. 

- Wd parasolkt oo slo1łcl, 
- Ten wielkl bpe-ltm zaskllli mnie 

dostatecznie. 
Oabrycla wJotyla słomiany bpelns~ 

zawies:zoey w przedsionku, ubrany nłlbie
skiemł wsWkami. 

Pad szeroklemi śrzydłami tcto ka
pelusza lad.na Jej twarzyczka wydawa~ si 
Jeszcze . bledszą i bardzie} wycłmdi.. 

Jednakże radość powrócUa jq •· 
Szczęście Jak idYbY galwanizowało Io ~ 
dne cialo Podkopane trucJmią.. 

Obie kobiety w:yszły z willi i 110. 
szedlszy wśród trawników ścid&~ ~ 
dw~ kwiatami, weszły na drogę zac1•}0... 
ną wielkiemi drzewami parku. 

l(iedy Oabryela usila s1o kroków. aaM 
dwie, spostrz(!ila, :ie zbyt wide ~
ła na swoje siły. 

Chodunie sprawia«> .łei bicie HJC3 
tak boleśne, że zmusmną byta 2JW0Jn)c;; 
krok&. 

Pa.ni de Garennes s~trzegla, :M tl:a
bryela slabnie. 

- Oprze} si~ .na mo!em ramieniu, mc
je drogie d.Zied~ - rzekła. 

- Nie, dziękuję pani„. To pn;eJcbie ..• 
colrotwiek tylko oslabłenia... Jut ml le>
pieJ ... 

I mlode dzlewc~, w2wwając llll pG:
moc calq swoją energię, zdolal<> slQ dcrwlec 
aż oo furtki, wychod.zA4~j na brzeir neki. 

Barondwa wyjęla 7j kieszeni pęk klu-
czy, ~bralai Jeden i drzwi otworzy.ta. 

ZnaJazly się nac drodze sł~ej de bóle 
wania statków. 

Prześlłcz.na murawa szmaragdowej 
zietlaoości zasiana stokrotkami i :iółte'tui 
kwiatkami, okrywa.Ja brzegi rzeki. 

Cokałwieik: niżej w pobliżu spiokojnego 
ł-O'±yska M~uny, janowiec okryty lnr:lag·
ml kołysał si~ pod powiewam wiałru. 1 ła
godzącego upał. 

owę 
(8wojskł strój) 

cafy wagon z piernikami, 
wi~c motna. 2akupno us\ nt~e„ić. 

l'ro~z-q o jak nejprędue 01l6sztnia. 
półjedwabne 

~ -wi••J• ~.zaeunkiem 

Izydor ICal-olaj pobki piett arz 
w Reeklłngh.-Słid, 

lor1el1słl'. H. (870) Ferellstr. lf. 

• 
jed rabne 
b~ro· atc. 

: . 

wełn·ane 

e 
d 

N a . gwiazdkę! ' llt'h! •Y po wł~kszej ~s„ 
Qoleea Franełszek Józeiesld wlelkf w.y- f sprew · · Ó 
~r aabawek wsulkie~• rodzaju, wszet„ W7 r · 

wprolit od „ 7 

ee h najt uszy 
tie łJeo.iW aa clmłnk~ we wielkhn wybo
l"le bardzo tanio t 

llanaoaiki de rezciąpnia, i&aotrałf 
11! JJel8kłeal W.wałkami, katarynki; skrą
Płe,łclarntv, albrnz1y da lotOIMlfli ł kari 
z wklokłem i tysiące Inny ck ruczy. Kar
ty i t>Oł9kba aapłse111 na Boże Narodzeakt 
I Nowy Rek. w~zelkie prezetrta ptazd„ 
howe każde10 coś sto!OWllłl•· 

f>Jtłatt.i lH sztuk 2 mrki. 
· P~<': rJdakć,,.. o r opa re i"' nte"9 i•· 
łiea a staralliem m-ojem b4dzie ~~ 

z~dowołić i rzetelnie obsłaairt. 

Fr, Józef ski 
NE, ttl. llóultm&-. •r. 52 . ..._ _______ ·------------

, 

„ ....... 

Bab ho~tr.~ f 9. 1 



.. 

\\ ie~~i -~ u1111nie jakiego doznały młlje poprze<lnit dni podarkowe, skłoniły nrnie, abym pewtórnie u~ządził 

wielki eh 
ilni podarkowyeh 

w .środ~ · 
M 

ezwa1•tek 
~· 

piątek sobotę i niedzi.el~ 
~3 114. gr11dnla · 

ka·źdy, kto l~upi 

Palto dla mężczyzn t'alto dla dzie d Żakiet dla pai1 
Ubranie dla mężczyzn Ubranie dla dzieci Palto cllci dzietvciąt 

• Palto dla chłopaków Palto dla pań Zakiet dla dzieci 
Ubranie dla chłopaków Kołnierz dla pań Bluzkę datuską 

· · ~„. ·· · materve na suknie -~lik~··""'$*• -· . . V 

otnyma przy zn~~ych najtańszyałt w mieście cenach _M- pa1•;uln3' 1•otla1°cł{ ~ dla g: spodantwa. (~32) 

m 
1· · ul. Eochstras-. e l. 

Polska usługa! Polska usługa! •• 

ruc ausen 
naprzeciw I wejścia. 

Aby prędko uprzątnać 

o 
o 

rabatu. 

W njedzielę skład otwarty do godz. 
9 wieczorem. 

illll"tk. 

-·--·---~ Na każdym ~· . . . , .. 

11 p a 1 e t o c i e ·· i Pałetoty dla młodzieiicO w 50 

dl~~ pa nóii...v i :: hl~;.~. _ • '. ~: .. ~. po 25, 22, 19, 12 do , k IJ,;,7 .~ ti1;!fl" . 
fj 

' ~ 
PlłÓW ·~ . il\ ·"~'1l:l'ł , .• ·;·!'"; ,. .., ' . 'ł'm~m-~ · 
~ 1• ~.:· ;, -. - < ~„; ·. 

M " 't 

Pałetoty . dla chłopców · 90 

po 14.50, 12, . 8150, 6, do mareh. 

.„:.::.„,<~: ·=-·'.~; '; ·:~, ,·~ i„,_: ... ·.·.: ..... „· .:., ·~ ; „„ '; • ·..,·;„ ..... : 



I~·, 

i :Na'ir;wtazd~l Darmo Na sw•.azA~i 
, ttiet ale- po r:tn&ah Złlitoaycłl ID'lłll ?Jiaku11ić nit aad•hot "H 4 świetaBużeg•; Narod~~niA w1zelkie 

4 materye n · s11 nie 

~ f fartuchy, pościele ! I chustki na głowę, szale 

t. I cbu'steczk.i, '.firany, kofdr:l_y, ł 1 
i 

4 
ł 
ł ~···RTEIW. Wa r una Fran"·, .Bot~b11m. 
ł~ : ul. Bismarckstr. w z'I . i\ ul. u!!~erstr. 
_ Przy za.kupnie •:~l 10 mr. p'OcZĄw~zy ot'1 zsm& ~każdy !po• 
ł dtu•ek "'artośei 3 nutrek.; C?51) 

i wiele iunycls n~ee~y. Ubrania tli& męiezyttu, pąletoty~"" pła
S:J'C:ze ... spodnie podług mi:iry wykonane we własnej pro.co :vni~ · koł
nierzyki, prv.odki~ kra.watkir ST.elki, mariejÓ\Tlli, kapelusr.e i t. d. u 

~~~·~~ilU'~flj\1--~~!lilini~~-

-• • • • 

kupi•ny n 11r111y KOlner 
·~chuhhau 

je~t 

11 ~lep zy, n~j· 
tańszy i 

najwvg od n i ejszy. 

MARXLOH ': 
··: .@. ·." - ~ 

ulica 
P„~~~iiizi ·-t~st-r--. --97a. 

(338) 

• • • 
--~~~~~~~~~~~~~~ 

Moritz Meyer i spł . 

wina medycynalne i wina dla chorych, 
• M'.' k°.~;~:-=: 

-J:l!\'l?.t;;: • 
i przrr6żne. inne likiery we . ''·ielkim wyb-or..:_•· : 

• I u , c.:• r y 1 (36~) 
• we wo„Ikicll cen•ch hurtownie i detalical•. 

Pelecamy się szezeg;óJnie~:aa iwi~ta . 

•• 

Tf1t&'.l3&nUa 

Ul -~ .s zy u y 
lf:.~ d (j s z Y' c i a. 
•\ na}lep•u <li• Jf.Y· 
oia hłMg• r~dr.:1,ł1i, 
tak.?:~ m"{!ne"g~ uły· 
tycrn";' WJ•?.ywa

nfa . Tanie ce11y. 
N l\U k& bezpłatna. 

-li~Timmann 
BC1f!hR0t. 

fll'Af pliuu 'llfilhi!
. ma-lftkl!1ł 19. (ł Z) 

1iAloton y 1 5 ii~ 

!iłeliCHł'ny podłHt k 
&I '~iaxiiłłu1wy. 

"1yV-v p 1·udaż '.'5r.elkie
~o r ; dr.11.i 11 

cygar 
P') imaC'znle „ . iżoan~lt 
cecach. a rn 

Fr. łł. lłer•U. 

leb\e 
pościel. 

ogniska. 
lłai•"'iejs~a 

•Pł~t•· 

----------:: ł ktr~t\ -~ • 
'S•l'" ę ł ie 

.. ""'raz 
dao~C 

cborobl'· 

Rtl('hu•,D ·>rttene~r.tt~r.~Bł~--------------

• 

lJ firm~ puJ 

• • • 



aczność ruck· ausen 
i okoliCy! 

ar: k1111Cł' i przemyalawcy a 8mdchausen bo ~- W9p6łnte we iJltlercą .., •- obllcy ł wellle ... • alt ..,c11e: 

• Rt-4te chl.-pp.. •vm „WlaWtlsłe Pd*1m0
, lte Pełllł, 111ee11 ._. f'llli awJail!T 

J•: ł!i, c. u.n ra619z, te ft111\dre, Jd: No, tenm ~ bo kl .,,..„ttw łut „„ 1l tdNJ ~„ łUf,_dw '1 • 

~ orNet prochu 111łs ~. •t•ł łudzi~, to t.a lk4Jro ł]4ltG mu ml li I ysln'ch pldldt. 

~USfN ! ! l BRUCKHAUSEN ! l f. 
SZAHOWNYM RODAKOM 

tJdr a• m4ł 
warsstałi ssewskl 

e l*ym wYkonuh wszelkie prace " ceucb 
..... ,paycb„ 

SPECYALNośC: P•lde tr.l>U1Vł 
e łaskawe poparcie ,resa 

Anastazy Beszczyński 
5'. UL CESARSKA 56. 

--...SW6J do Sw~ t t Sw6ł M Swea:o t !-

~AUSEN f I ! BRUCl(HAUSEN ł ł ! 

9U wc.e Rodacyt SWOJ DO SWEOOl 
IWecnn mój 

Salnn solarAld 
J&wę zeby bez bólu, przystawiam bai\ki. 

.-...UU SKLAU CYOAR. PAmitO&OW I 
lYTOfłl. 

Specyalność: tabaka do tucia. 
Mydła, perfumy, srrzebienle, lustra kłeszon

._.. oraz wsulkie artykuły toaletowe po b~

.łMl;aie Rizkicłt cenach. Wykonuję wszelkie .„ 1 wlosów: warkocze, penkł itd. 
Dla pań siatki do włosów, wełnę aa 

.... t;ttlld, śpilkl d<> wlos6w. 

Towarzystwo• 
;polecam się na czas Jrzecłstawień amator· 
~ do charakteryzowania amatorów. 

Karty na Boże Narodzenie 
i Mowy Rok 

w un:łze wiełkilll wylMtrn pe tuicll ce, --. ' 

Wiąi~rki. powittstt\taaia 
i p •rtmonetki. 

us.,UOA Sl(ORA I RZf'rfLNA ! 

Fr('miszek Arentowtcz, 
BJU1Cl(HAUSEN, ul. Ltl~astr. Ili". 19. 

__,!9\v«\j 00 Swego!! Swój do Swet:o!t-

~~9Jlr 
=======-~~~~---

t3R0C.J(ftAllSEN 1 I I BRUCKtlAUSEN t \ l 

NajstHSZJ polski s'dad kofonblny 
Jaa .Jns~~• 

ut Lehnłwfstr. 1H. P. 
Pełecam Szanownym l(odakolll wszelk ie 

.towQry kolonialne •. cyg~ry, J;Japłeresy, tabake 
dó· zatywama. tł1.1szcze itd. . 

Specya.łność: obnwłe ,drewnJ~.e i obu.wie 
do pracy. . A, • 

Presze SzanoWHYCh R.odakuW o JllOPa.rcte 
\.>sin.aa 5kora i rffłehsat 

-SwóJ ·· do Swcge ! ! 5w6J do Swe29 ! !-

B~UCl(HAUSEN ! ! ! BRUCl(HAUSEN ! ! l 

.· SZAN. RODAKOM W B~UCl(llAUSf'.N 
\l QA:Q~ O:tGa}illiaDI, lf )JOJ;tadarR przy 11\lcV 

.ldmbel 12 

.i Ą. d ~~.lo.I ~ n ~ ) · „* 
Ufi.!np skera i notebla. 

OD5TA WlAM. Oł'JIADY PO ZA DOM 
i JH'SJ'łm•k na lotó-1 2 ~CJ'Q. 

Ceay •miarkowane. 
1l1'10łlf' 

f{onrad Pieczka 
~"tł do Swo:::e!! lw&ł do Sweito!t-

BRUCKHAUSI™ I 1 l BRUCKHAUseN ! I .t 
Uwtaamla• Suaownrcb Romtw. 

li pawitk:IQ'lem _, 

skład zegarmistrzowski 
a czas ł(wiazdłcowy. Wszystko i.i• ..-ze.. „,..„ po bar4:IO tamch cenach. R~ to
war I l~arti ki~owo • oalltpezJ'cll fa
bryk s:aW'alcarakich. roplatory, zqary łci9m• 
ł brizild • fabryk frybur1łdch. 

lłituterye: :a prawd2.lw0io rJota. wt•ra ł 
4•~lo, ldcunki mcakie. damslda, tolcs7kl, 
ltr•słci I wuolklo rxc~y w ukr• mec• •· 
woda wch~ce, przy g;warancyt ti~iołflnieJ. 

Wyrabiam takie na tycr.cnio w moiQt wla
auym warntM:lo pierścionki ślubne 1 :ar.-::ą
•ffi'C. kat4~ wedl111 tyczenra. 

Jak• ,rawdliYJP Mł•rmi&trs zia'1N4..,y 
reparllM MPt"kł osobi~cic pod iz:watMCJll }o
dtterocraą. 

Protze Szanowaych RMak6w • ,....cłe 
pohlłde1'• moJeteo Jnteren, post~ ,..„ 
....,.: 5w6ł „ ·1wepl 

z l'IHUlłklea 
J. Żywtałowtidd, 

paltkl1ec...,.tni.,.... 
W ftUCl(MAUSl!N, ul. Albrechłllr. ł& 

Pft0SZ1 UW AlAC NA POLSKA PllUll:I 
-Sw6J do Swoa:e t l iw6J do Swap I I----

Polttka dro1:er7a 
Walenty Dorożalski~ Brnckhan

sen ul. Cesarska 67. 
Polecam: Herbaty, kawy, o\ej, mąki 

różne na polewki dla d:zieci, Wiłn:ai medy;
cyalne, tcik.'.łjskie, Samosy, rwmy, airak:i itd. 
Migdaly, cytryny, wszelkie przyprawy do 
eiast. Wszełkle bandaże i Qpatnrniki, my
dfa i perfttimy. Skta<l wsey-stk1ch natural
·nych wód mineralny<Gh, Gąbki. Wiielkie 
artykuły do prania bielizny. 
Seid przeciw luslowł. katarowi tu 111 DIMł. 

tu l • derfiłrcb. 
tarby ol4tjne, Lutoo i w paczłcacli. 

--SwóJ IM Sweao 11 SwóJ do Swec• li----.. 

BRUCKHAUSE~ t t ! BRUCl(HAUSEI' ! ! ! 

E t a'7Viel' p Ql , i 
d&ll!l ~·~~~ 
1lk• A\brechtai nr. W. 

Pr~ Sziwewaych ~a'kew 8 ,.,..... 
tae:o ~rzedtWębłorshri'a, a staraułem UłJlem ~ 
*- redak6w .lak uJrzetelaioJ ohiłUJł. 

Uilq1 skore i rJ&tełłJ:a! 

-Swój 4e Sw!ł2•!t SwóJ <kl Sw~• ! ~-. ~ . 

BRUCKHAUSeN ! I ! . BR~CI01AUS~M ! 1 ! l 
T e o r i:.<~ . i"tg~~1ew ~« ., · 

fl!łlski skbd koloniall}J 
BRUCKłlAUSEl"(, 

Hiiea Albrechbtr. Jl. 
potec:a swoja tewar-, pe Jak naltaiisąob OClAQI&, 

--Swóf do Sweeet! Sweł do Swe"9tt-

MARXLOII!t! MARU.OBUł · 

Jan ebudziń: kt Marxlo'~ 
al MJttelstr. nr. n. 

Polecam lfę u.ait0W11Jm ~Etdd:Cll w 
Mmrxlok. BracklaallliOtl ł okotiq tako 

pawtnr~ -rti ~ ~· ~ 

O&Mawlalll piwo • ,,;erwSl'ArzQ&lnsołl ~· 
warów pe cenac~ atnlarkowa11yeh. · 
PROSZli O POPARCIB .Mf:GO PRZLDtUP

BIORSTWA! 

--Swdi • s,veJte t ! Swół do ~wea• t !-· 

BRUCKllAUSEN 1 l l BRUCUIA.USEN ! ! l 
BACZJl(O$C RODACYl 

!lmawnyna Rodlltom ami--. **-' 
łlP...,.ie, ił mam dobrze ~opatr.JOICY 

RUD TOWAROW l(OLONIAUfYCD 
ł 8"1łnVcsycll, wta. t'Hat ł W..tl M. • .,.„ •taradtm Jeat, ałly S-.llOW'aycll 

odfforców dobrym towarem JJ'Q taJ8cll u.
ma rwtełnie obllatye. UwiaUmiam s .... 
Wile Ro4ac1kł 1 Br.-ckh.ausu l •Uliey~ tł .ve...._ 

MAO~L ANGIELSl:Ą. 

która tachY}'czaj dobrze mailaJe. Włite ~ilffe 
S1Moyaycb Rodaków i RO<laO'.J.kł • ..,aNh 
•IP iałerosa. 

~ wysokim »<racUJ1·k>1-m 

l1ns!ancya i W •jeieclł jasiniak, 
Bruckhauaen, ul. Albreehta '.28. 
---Sw61 cle Swep!ł 5włi • Sweetł..__ 

MłUCl?IAUSEN I I ł 1'RUCDIAUM!N ! ! ! 
POLSl(I s:awc 

Doman Glernrat 
W BRUCOIAUM!N • 

al AlltrecHllllr. !J 

Nawa „bJla ptOtarńla! 

..... ełwarłlił ·-- :·•~1 
~ -wiell'I "W'Jilfn .~ Gotdll. 
llie hitły .... •mc..n :1lli ; ... 

Każmierz Jankowi.ak 
.,, ,, m·n 

a..-tJ. 71. 

~~AU5J:N ! ! ! 2QUCJ(H~ł!t 

.Ptłeeam .si' ~:IHOWBJlm Rod.Uom · ja1'o 

·•rawlee polski. 
Wykasuje WMlllłde 1'tace, w mr~ llielt 

aaweilb wch._., . . 
IK)IJazE l TANlb, 

.'"911C ale• Sannrnycb R..taiWw -. lJOlllr~ 

---~~-'lfił• lłitdaMw ial aalr1eł11ałe} .-.:wtsit. .... „ 
Fr. Kamyszek. 

'miAHbaWMlłlł, 

a r 11 e ·1111 a 11 ·• e -. łllca Aafwltla m. :l. 

..,,._.. ........ Podłą mllm'7 • •tłeu• Ooi.r. majduje ·si• ~ U.i Al· 
I lliewlat Ń M,ftduycll at '8 M1w1twlld- , r.. ~ 
..._zycla Pod paraecn łlobrep _ ..... • vHc-.~tr. U.~. 
1'J'k1911M r6wllld reparacye ió ~ --------------
" ....... l.J'IB Cla&.le. '. RA.JUK>MU! llAMBDlł.Jltl 

·cay NAJ:'!!e~;~_:z STALE? jedJBY polski 5kład 
łtOMA?'ł Ol~IUU'f, 

pelU:f SHWC. 

-&wfł dl Sweaort Swej • sw ... tS.--

BRUCIHAUSl!Ntl! BRUCKJIAUSENJ!I 

Obraź·1atk ?olskł ! 
.Ml-bm w dOltltt t. Acl. !151om:y~ •L Al

erech tstr. 91 i polecam sie ~za-n<>WJTJ'llS Roda
kom w Bn1ckhausen, Marxloh, Hambql'm,. No- · 
n~il I ołr<Aicy do WTkony'W'Onia waufkicłł 
właak6w śh1ba1cb, wtuarkdw fotorrłlfiJ. 0-
•razy reli1i.łne i narodowe: pr~stu• JC°'cfn.. 
azkl,, Sobieski, Kościuszko. Połlia<łowełd, l:ilii
&~. Bartosz GloW'acki itd. zavsze na skla-43.._ 

KSIĄżJ<I DO NABOiMSTW A, 
alłełellłarze pol~e. papier 11 nallówklt:m łti· 
DrJ Bnzczyliskieit<>. karty narodoye. 

7.aruem wykonuj~ stompie czyli tłeCYMlłłi 
f?a Towuzy9tw ,f osób JHYWflblyc~. W~nlkił 
*8kł. 

Spr.HdaiQ pod korzys'8yrni 'Wannli:a.mi ~iłl· 
•~no llltw:YBY do szycia „Wil:1erya". 
Li~ n.a poparcie ezanawJcyelt RUlht•Ow 

iflre~tt:; Mę 1 s-zacukieM 

St;;ni ł a\'f i<G~h ow ki:, 
ul. At•rechtstr. 71. 

--Sri do Sweao!t Sw•J u Swqtł.....__ 

'.a1'UCKI1AUSEN ! ? ! BRUCYCNAUS~ ł ! ! 
. 8ACZNośćt ! ! BACZNOSC! 1 ! 

$tara i znana polska piekal11ł'łt\ 

w Brucldlaauw, 

Orunstr. 10 

,~ Jlli0C0)'wo co dzid1 ś ~-iłM, •łl>•ł 

6Dtmrom w ckm:. 

lladat:J' 1 swói do svreso ! 

Jankowi k, 
Qriastr. 1 e. 

.--k41 418 1Wlftlł1! ~Ol Oe ~)i-

:.anajdujt; się J>Jn •lie'f ~llłlsłJ. 4'.t> · 
Polecam śe taHe do 'WJ'łO'llY'Wa1łła ;i.t~~·, 

łidł vrac piśmieaayc)I iak• ło: gpR)wa~, • 
hiu hpiecłldl, łri.łnll'6w aNp)IJwarła , 
!łaJrie śewJaściW"YJM ale ~ycb (URZ , ... ~ 
wa<beuia zycMc sa maJOJ wynagre>dzQJI 
t\alcj: .spinJCJ skarci, ~ r-e.Mu.na'OYe 

Obok mqe .akłaiłll ..... ti1 9e ift~itrt 
:IAJFO'W~ 

'Jłałlła i f"'801Mllllla ~' 
~i6j i •~Jciej, ,t>łsJWł)ta ~ .bd\Jó21110~ 
..-H.SW.Dllitm 11brail. 

CEWY NAJNl257!!! 

łJSUJQA S-OM. i Ri"f'fflNAI 

S&. I„1&kew8ki . 

Szart1'\\'Irym l('Odahom pok.c~ · 1111 

~wi~tai .„ 
1>1łską kiet as' szynki wędzone . 

W3.Z.~kic w ~l11 ny. Co s-obot ę i ś r.olek 1• 

nkl z kas2y ł bakk. 
Wyrabiam ws8kie wyrqby po. r6• 

zinilslm .. 
Ptoozę .t<>r~oo o pojpa:rcie. T~r~ti ,All· 

śnie przed świętami hasłem naszem idcr·i 
będl'ie „Sw{Jj do SW·egi<}„ . 

POZNA~KA r ABRYJ<A ł(lSZfff. 

1ł . St11seJ ,~·z~ :k 
u~ emiar&eia nr. 1J. ---------Dl(UCJ<HAUSEN ! ! I DRUC:iUIAUSEN J lt 

s ··~ n..l}l~ 'I\ •• 

JJe1lll ł 
._ Cou.ntn u . n. 

ł1DDfl,AM Lf:lCTI Muznl 1 9f'JiW.U 
•.M11'4xe1u"1SB . 

j~DJ~ DLA TOWARZSTW I KA ~Qt~· 
-!wł) do Sw1a9t! ~wfi • twesioll-.-

_______ , ___.,_ 



fr. D4 •••- sobota 23 1 tn•nla Il. 

tnzfenne pismo ludowe dla Polak6w oa obezytnlt, pogwfęc ne oświaeie oraz sprawem narodowym, polityczn ł zarobkowym 

,11~01111 cfJdtleule • ...naw„ ftd Dołwllł1cmycll 
PrJriphłl kwartalna u poc:2oł• 1 1 UttGwych wYnosł 
... Ił tH., • s odaoanllłem 't:ł 4łcm• l mr. 92 fen. 

1y,rłarll Polaki" zaJ.tlaany Jest w cenłłib 1>ocrlowYD1 
I ł1lę aże za Wiar, I IJcz1z1c I I Za Inseraty pJ1ci się za mltlsu r1ldb drobuH • 

Oileszenia zamieszczone prud inaeratami «> fen. QI 
c2est• oglasza, otrzyma rll\at. - Llsty do „Wia.l'UI 
Polskiego" nałefy frankować I Podać w nłc:b dl)kl••· 

•J ..U.W ~„go. ft.tbpbłw ut ale innua. " •Od inalrlem „t. polnl1cłl" nr. 138. 

R•da.kcya, Dmka.ma i K&i•:amia snajdaje •i• w Bo•um, przy ulicy Ma1th1sera-.a4111. - Ad.rei: ,,Wi&ru! Polski", Bochum. - Te le fe n. u u. Ua-ł 

toatce polscy! Uczcie tłzłecl swe 
.-ce. cQ'łae I plsa~ po pelsku ! Nie Jest 

, kto potomstw11 swema zolem-

• fOZWOU. 

z wypałki• Ola. 

Projekt reformy wyborczej na Węgrzech. 

Rząd rozesłał do dziennik.ów pr.ojekt 

rządowy w sprawk powszechnego prawa 

·.i)bol'tzego wraz. z obszernymi motywa

mi. 
Pwjekt skłatla si~ z 12 paragrafów i 

postanawia między innemi, że i) Upraw11io 
nym <W głoso'\\·ania jest każdy mężczyzna 1 

· jl05iadaJący oby,watelstw{) węgierS1ki-e któ 

rr nkończyl 24 rok ż}'leia i umie czytać i 
~sać, 2) Posłem se}mowym '\\)'bratny m-0-
że być każdiy, kto prztynajrnniej <Yd! 10 lat 

jest obywatelem· węgierskim i wlada jęzY. 
~em węgierskim. Nie może być w.ybra-

łW między inITTymi ten, ko.go zasądzono 
u pcMb.urzanie oo nienai\\iści Jednej naro
:lllTści przeciw drugiej. 3) Kaidy okręg 
:ybiera Jednego posła, okreg ied'niak po
elony zostanie '11aJ kilka mniejszych: o. 

ów glosow~nia„ 4) Wybory będą bez 
rednie i tajn~ za poono'cą kartek. W 

ie: równości głosów u 2 lkandJJfidatów 1 

roi.strzyga los. 5) Obecna liooba posló\V 1 

:akoież czas trwania mandatów po'Zosta.ią 
niezmie'llłone. 6) Ci którzy dotąd są upra 
lmeni do głosowaillia, zatrzymują prawó 
'1'horcze przez dwa okresyi ustawooa\V
cie di-OĆb'y nie: umieli czytać i pisać. 

Motywy miedzy illnemi podnoszą, że 
()bt\:.n,y stan nie <la się dłużej utrzymać i 
l-'Ykazują, że wecLlug 00.tychczaoowych 
Pra'\V\ wyborczych 56 proc. wyibo'rców jest 
\V~grami, zaś \.Vetdtug .nowej ustaw1y b~
~zie ich 61 proc. Naiwiększa korzyś-ć z no
:1cgn prawa "Odniosą ro•bołnky z których 
ikll<\d glosowafo 40,,000, w przysz..fo'ści .. aś 
będzie 800,000. 

- i 

rojekt noweJi[ustawy knap
szaftowej 

llr~estany zastal jak jRi przed kiflkoma 
<iniami donosiliśmy, s$1owi pruskiemu. 

. ~botnicy, jak wiaOOmo, dd łat doma
ali się reformy krnapszaf tóW\. 

Na razie podajemy tutaj krótkie strc
'Ztze.nie projektu. 

Projekt rozdzielai zupeffiie knaipszaft 
r.a d'Wie c.z~ści: 1. kasa, clrory:ch, 2 kasa 
inwaHdzka. 

}(naP'Szaftowa: kasa chorych będzie mo 
t~ 'Więcej darwać niż inna zwyikla kasa 
/10~c.h~ będ:zie rn'.aglai zabezpie~eyć inwa 
~w i kh rodziny za osobnenu sklaidik.ar 
'~i. Czlonikmvie kasy i ich rodxi!nY będą 
~li PQibierać nadzwy,czaane wsparcie 
ra Prócz tego zwykle wsparcie czyli tak 
~\\'~e kratnkszychty). Kro z knaipszafto-

e1 kasy chory-eh wystąpi a nie wstąpi do 
~nej kasy dlQTYchi teni może p.lacić dalej 

knaipsz.ailow-ej kasy ahlorych i pooiostać 
::kiem natJdfażej przez rok, Jeżeli oonaJ 
• 1eJ Drzez dwa lata przedtem był czlon-
.'11h. 

p ~asa imva'liclzka b~:zlc tyłkQ takich 
s~YJlllowala, którzy są zdr-O!Wi i nie za 
-~ - według priepis6w stanrtu. Ro-

hotnice nie pdtrzebuią być przyjmowane. 
Ta 1kasa b~zie pla:cHa·: I. rentę dla in

walidów, 2. re!lltę dla wdów, 3. zap:omogi 
dla dzieci do 14 roiku (tak czlonków zmar
lych Jak inwalidów), 4. ws.parcie pogrze
bowe. 

Rentę musi otrzyma~ każdy, który byl 
5 lat cz~()łnk~em; może ją jednak i pręduj 
otrey.mać - wedlug statutu. 

Zagranicznym czlonk:Q<m,, którzry w 
Niemczech nie mieszkają, bę<lzi.e można 
wypłacić raz na za\.vsze tyle, ile im by stę 
należało. renty za 3 lata. 

ReJ1tę inwalidzką będzie się -0blicz,1ł::> 
według lat. 

l(t()I jest czilo'l1lkic1tn jedneg)o knapszai
tu, może prz;yjąć pracę w obrebie innego 
knapszaftu, stalflie się członkiem tegioż i 
111ie traci praw. byleby d:0starczył śWliatdec,
tw0; J.ekarza. 

Kto nie rooże <lostarczyć świa<lectwa 
zdrowntności ałbo kto nie przyjmie pracy 
gdzieinrdziej, ten może swoje pra\vlO d-0 ren 
ty opłaconej zatrzymać przez ·płacenie 
·wklaidek do knapszlaitu, która: na miesiąc 
nie po'\virma być wyższą, niż 1 marka. 

Kto s~ J1ie ,dopomina o sw1oje prawa 
d!o knapszaftu, ten traci je w przerj_ągu 2 
łat. 

Pracodawcy płacą tyle skladek, ile 
robotnicy. Do kasy chorych nie wofoio Je 
dnak robotnikowi odd(\gać więcej, 1niż 4 
mr. o.d 100 marek zarobku .. Jeżeliby S:kła~ 
ki musiały być wyższe, to pracodawca po 
winien tyle· więcej płacić, ile połrzeb:.t 
Gdyby się kasy NY.t.wiązaly, wtedy robo
tnik nie traci praw, lecz rząd nakaże prze
pisanie czl-0nków do' innych kas i zajmie 
się uregulorwaniem maijątku. 

zair.ząd knapszaftu skladać się powi
nien oo polowy; z starszych knapsz:alto

. w:ych, a '(fio, pcfo'wy z zastępców praoodaw 
ców. 

WY1bór starszych knapszafto,,·ych ma 
być taimy przez kartki. 

Womo b~ie ·wybierać talkże il'1waii
dów: na starszych kinapszaftowYch. 

Sąd rozjemczy będzie rozstrzygał spo
ry pomiędzy czkmkami a zarządem, np. 
robotrri.'kanie chcą. uu1ać j.ako inwalidę. Ten 
sąd będzie się skla4ał oo poiław-y z star
szych knaipszafto'\\ryreh i zastępców prac-0• 
dawcówi. Kto się nai wyrok tego• sądu ni<t 
zgodzi, ten może założyć apelacyę do taki~ 
go samego wyższego sądu knaipszafWWego 
do Berlina. Pierwszy sąd będzie !Iliial prze. 
w:Q!dniczącego, zamimowanego przez wla

,dtz.ę górniczq, drugi zamianorwanego przez 
ministra. 

W sprawie ka5 chorych bę4zie można 
zal.ożyć .aipelacyę do wyżsugo urzędu ~ór
niczego i <lo ministra-. PraWOI ma OOJPÓ
ŹJJliej być ważne od: 1-go' stycznJa 1908. 

Nie obyło się także w projekcie bez 
przepisu antypolskiego, gdyż ~ro}ekt za
waczai p:olniO, o ile OO:tychczas wiadomo, że 
prawo gloso'\\.iania przy wyboraich knaP:
szaftowyoh posiadać mają tylko cl, którzy 
umieją dobrze po ołemleckn czytać i pi-

sać. 

Przemówienie Henryka Sienkiewicza, 
v.rygldszooe w Sztokholmie ·na ~to

ści rmxlania nagród Nobla. 

Ci którzy maJ~ prarwo ubiegać się o 
tę nag~ę, ustanowioną przez szl~clletne
go filantropa, nie na.l~żą do. łudz~ Jednego 
szczepu 1 '!1ie są rrueszkan~am1. Jedneł?'.o 
k j Wszystkie uarody ~,ata idą o mą rau. 1 . ~ 
w. osobach swych poetów . p1sairzy w 
wody Dlatego też wiysok1 areopag, który 

· '""""""' przywaJe i dostojny moikł-rcba, 
tę nag 1 vu"' . • . ty1'1r poet p 
Ir 6 . . wręcza, ,v1enc'U\ n 1e Ił\.O ..,, 

r..t ry Ją • . .tA którego Ó\\' Jest sy-
ałe zaraa:em 1 narU\JI, 

~tt.· . d-raJ·~ Qi1i tcm samem, że ten na 'nem. ~=n w'1er h ~ 

ród bierze znamienny udział w pra.cy po
wszechnej że trud jego jest ptodny, a ży<:ie 
potrzebne dla dobra: ludzkości. 

Jednakże, zaszczyt te11 1 tak cen1ny dla 
WSZ1YStkich, ileż cenniejszym }eszcze być 
musi dla synw Polski. Oloszon:o ją umar
łą, a oto jeden z tysiącznych dowodów, ie 
żyje. Oloszooo ją niezdb-lną dO' wysilei1 i 
pracy, a oto dowód, że umie iwyciężat. 
Więc komuż nic przyjdą na myśl słowa 
Galileusza: ,,c pur si muove!" -- skor-0 n
znana została '''obce calego świata potęga 
Jej pracYi. a jednd z jej dzieci uwie!J-Cz.one. 

Więc za to uwiellczenie - nie mojej 
uwby, albowiem glebru polska jest żyima i 
uie brak pisarzy, którzy nmie przewyższa
ją - ale za to urwieńcze:nie pracy polskiej 
i polskiej siły twórczej ,_ wam, p,a1nowie 
czfoUłkowie Akademii, którzy jesteście naj
\viyższ;ym ·wyrazem myśli i uczuć naszego 
szlachetne.go narodu, składam, ja:k:o Polak 
1iaj.szczersze i najgorętsze dQ:ięki. 

Traktat japońsko-chiński. 
Dziś, w piątek, ma nastąpić Wi Tokio 

podpisanie ooniostego traktatu międz,y, Ja
ponią i Chinami. Olówne jego punkty są 
następujące: 1) Dzierżawa p6łwysp1i 
Kwantung skof1czy1 się w marcu 1923; 2) 
kolej żelazna na południe o'Cll Czarntungu ma 
być· oddaną Japonii, ale z zastrzeżeniem, 
iż Chiny będą ją mogły odkupić po 10 la
ta.eh. W razie gdyby ta część kolei, któ
rą dziś jesz-cze zajmują Rosyanie, miala 
być Chinom zwrócona, to Japonia przyjmie 
ahińs·kie wamnki odprzedaży. Japonia nie 
ma budować żadnych kołe}awych 11nii bo
cznych. 3) Japonia dostarczać mai straż 
kolejową; 4) Japonia opróżni Mandturyę z 
\v1o)sk w ciągu 18 miesiecy; 5) \V10jskov.1 e 
finie telegraficzne pozostaną własnością 
Japoinii lat 101 potem mogą je Chiny odku
pić. 

Druga grupa artykulów zawiera nastę
pujące: I) Jaipońskie załogi i konsulaty bę
dą w Niuczwarngu, Mukd!enie, AntoogUi, KY
rinie1 Czan1ungu i w irunych mias.tach we„ 
dlug późiniejszej umowy; 2) J~ia może 
w tych samy.eh miastach otworzyć banki; 
3) Tylko w ty.eh miastach i w W(jlnych por 
tach mogą Japończycy stale l13!!11ie.szkiwać 
i nabywać nieruchomości; 4) Clowty urząd 
w Niu•czwangu zostanie Chinom Z\.Vró::o
ny; 5) Japo.niai zatrzyma: kqpalnie węgla w 
JeJl!taj i Fuszunie, lecz żadnych innych; 6) 
Japonia wyplad gotówką w czasie naibliż
szym wszystkie wojenne asygnaty, pusz
czone w kurs podczas kampanii. 

Rada robotnicza w Petersburgu. 
Wiaid:omości z Petersburga o ruchu re 

\\"ołucyjnym wspominają ciągle o Radzi~ 
deputowla:nych robotrniczych, której preze
sa, Chrustalewa, niooaW'llo aresztow;;tn<>.r 
a 'OStart.nie depesze doni:osly, że za wydru
kowanie manifestu teJ Rady, wzy,wającej 
do 'Zbrojnego powstalJlia, sześć pism peters 
burskich zawieszono. Czem jest ta organi 
zacyi, odgrywająca tak '\\'-ybitną ro1ę w 
rosyjskim ruchu wołnościowym, charakte 
ryzuje doskonale zamieszczony w peters
burskim 11Kraiu" interesujący wy\viad, z 
którego wyjmujemy ciekawsze Silezególy. 

t,Adres biura Rady - pisze wspólpra
cowniik ,.}(raju" - u.dalo mi się otrzymał 
z równą latwością, z jaką odszukuje sie w 
Petersburgu pierwszą lepszą instytucyę . 
Pojechalem najpierw .na ulicę Targową 
g.d:zie pare dni temu aresrtowano pana 
Ohrustalewa , paru jego tovv-arzyszów i 
gdzie zabrano mnóstwo papierów, i ró
żny.eh rzeczy. Tam wskazaoo mi obecny 

~rc.s biura i po kilkunastu minutach jut 
rozmawialem z sekretarzem i jeszcze je 
1ryun członkiem J{ady, którzy nie odimó"f. iii 
odpowiedzi na wszelkie moje pytanla. 

- R<Ula deputowanych robotniczy · 
J>o'wsta:la z inicyatywy socyal-dcmdkrd
tów ,,,,.. pierwszej 'J)Olowie października i 
\\"Zięla ,~ swoje n~cc kiemnek spra "•~ za
st~pując w tej mierze różne organiz~cn 
potajem~ic. Na licznych Vviecach i rz:gro
madzemach, odbywanych Wf różnych fa
bryka~h i w zakładach przerrnyslawycłl 
robotrucy wybrali z pomiędzy siebie depu
towanyich w stosunku jednego przedsta\\"i
ciela oo 500 robo'łników. 

Wyioory przeprowadtzono oczywiści• 
Qrzcz bezpo,średnie, r6w1J1c i taJne gbo
wanie J)(lrwszechne. Rada Jest ilistytncn 
nązupelniej jawną. Posiedzenia Je.i odby „ 
wają się zazw.yczaj w sali TawarzystwA 
dmkarskiego pr.ey ulicy Targowej. 

- Czy posiedizeniar te są jawne? 
- Nie, ale uchw.alY; Rady; komun,iku-

jemy cłzioonikom, '\Vyznającym w zasadiiia 
te same przekonania, oo i my. 

- Przecież, Radw ma wlasnY) organ? 
- Tak. „lzwiestja sowieta rabocziclr, 

1dcputatow", Jecz te drukujemy, tylko w 
czasie strejków, gdy w j Petersbulrgu nie wy 
chodzi żaden illlny dziennik. Wtedy infor
mują publicz.oość o wypCl'dkaciI d!wa pism.t : 
nas-z organ i ,,Praw. Wiest." 

- Jak liczm\ icst l(ada deputo·wa-nyd, 
robo'tniczych? 

- Liczy -Obec11ie 500 deputowanyd1, 
z których każdy zosta/ wybrany przez~ 
do 1 OOO 11świadomkmych wbotników, Jecs 
oprócz tego uczestniczą w niej przedsta
wiciele związków: fartmaceutów, subjek„ 
tów, zecerów itd. Prredstawidele party\ 
socyal-rewtijucyjnej należą do Rady, lecz 
posia<ltają tylko glds doradczy . 

- W Jakich okręgach fał>ryaruy:ell. 
mieszkają mandytaryus2-0 deputowanych? 

- Naszai Rada sklada się wyląC'Zlli• 
z deputowanych okręgu petersburskicg-0. 
Inne ob,VQdy, ja!k: moskiewski, charłtow
ski1 kijowski, ooeski posiadają wlasn~ Ra
dy d'epwtowanych robotniczych, dz.ialała
ce samodzielnie poddające się zresztą dP
browolnie dyrektywie RadYJ pete~r
skiej. W przeciągu niespe1na mi~ 
Rad.a organioowala strejk powszechnJi 
październiku, strcjk 2--7 listopada dla wy
rażenia protestu przeciWi oglosze!l'liu 3talu 
\V'Qjemrego w Polsce i skazaniu naJ śmie · 
marynarzy kronsztadxldch. Od niej wy~ 
zlo rozpofU\dzenie 1 zabraniające w.ydaw

oom d'Zienników posyłać numery do cen
zury uprzedniej pod karą konfiskaty, ni
sz-czenia egzemplarzy itd. 

- Pytam, czy aresztowanie p. Chn1-
stalewa nie wy.wola/o zamętu w prawacll 
Rady. 

- Bynajmniej. Na jego miejsce y
brano' tymczasawe prez}il}11m, złożone ~ 
partyj socyalistycznycll: so-cyal-demok,ra
tycznej, socyal-rewolucyjneJ. 

- Jaki jest stosu7lek Rady oo innyd1 
trzecll osób, które kieruje sprawami Rady. 

- 'Rada1 deputowanych robotJniczy;.:lt 
- od:pO'wiedzial mój interlokutor i z na-
ciskiem partyą nie jest. Należą don uświ -
do.mi,ooe czyil'Iliki robotnkze, na.leżąc 
bądź do dwóch głóv.11ych partyi socyaii
styC2l!lych. bądź do innych ich odcieni. Ra
da tak si~ ma do gmp posu:zegółn:ych jak 
parlament do różnych partyi, istniejący.;l 
w .da.nem państwie. 

- Czy ro'Zbkie sie nili partye nie: po
'7:bawia" 'Rady iedooliroścl. 

- Bynajmniej, gdyż v.-sz:·stki~ party 
są, rewulucyjne, dążą do wrgani7„.0'W'0.r.i<v 
\Yałki; przygoto'\\itlią powstanie zbrojne. 
wszystkie jednakov.'\J \v:ykluczają jakikol
wiek kompromis, Jakltkoh\·iek WrozttnJie-



flic z. rzqd<!m. Pc'9c1-0s ostatniego streiku 
()'trzyrnali~my list od prezesa Rady mini
strt>w, lecz nie rozpieczętowaJnO go nawet. 
Nic wiemy, o co nas proszono.„ Nie ma
my i mieć inie będziemy żad'nych stosun
kw z rządem: 

N.:ł tern sk-011czyla się nasza r.02lllłO'Wa. 

!ttih!ltil~lł·•~tttlHHtttl§I! 
KuPuJmł', co tylko możemf u p0tskich 

kupoów i przemvstowców ! 

~.~ii~mtti*M~~Hfi~m~m 

Ziemie polskie. 
Prus luhodnieh Warmłii i Mazn:::-. 

Gdańsk. Liczba mieszkaftców poiwia
tu Gdaf1skte Wytyny maiło cd się mnieniła 
i\\!" ostatnich latach. W miejscowościach, 
1\\: których uprawiają nieoo przemysłu, jak 
:\\·ypaJ.ooie cegl}'i, fabrykacyę papieru, rzniey 
cie drzewa itd., liczba miesz:kaińców wzmo 
gla się, za to po wsiac-!1 \\·prost upada. W 
KIQ;"\Valu byto w roku lc95 900 mies11kai1-
ców1. w roku 1900 już tylko 289 a obecnie 
0nalicz.01no' zailedwie 238 głów. 

Pelplin. · Spis· ludności wykazuje tu 
· 3524 mieszkał1ców, ·od roku 1900 \v;zrosła 
liczba ·o 174. 

Z Wiei. Kt Poznuskiego. 
W Janówcu ·pochowano murarz~ śp. 

Tomaszewskiego, który liczył 102 lat zy
cia. - Przyostatnim liczeniu 1u<lności wy
kazało się. że pomiędzy tamtejszymi miesz 
1kańcami żyją dwfo bardzo wiekc.'we oso: 
by.· R()lbotnica .Bomstedt liczy ł:J'Owie~ 
106 lat, a uhoga Bmnacka 105 lat. 

Srem. Według ostatniego spisu ludno.
ści liczy miasto nasze 6571 miesZAkańców, 
w tern 552 wojsko'\,rych. Mężczyzln nali
cz.ono 3361, kobiet 3210. 

Kościan. O urządizeniu zLotu iakręgo
wego Soiko!ów toczyl się tutaj 1proces prze 
ciw pp. Maksymilianowi Szydtowskiemu 
'!- Osieczny, p. IdziGmu Świtale z Kościana, 
p. Józefowi ślędzi-owi z Wielichowa i p. 
f ranciszk<nvi Grzesiaki0wi z O sieczny. 

Sąd skazał pierwszego z oskarżonych 
J1a '180 nnrek grzywny, drugiego na 75 ma
rek, trzeci~go na 30 marek,, czwartego sąd 
ll\\O]niL 

Zasądzeni wnoszą apela:cyę przeciwko 
· wyr::;kowi. 

Ze ś·Iązka czyli Starej Polsld. 
I<.atowice. Pro.ces prasowy. L- Na 

<lwa miesiące więzienia skazany został re 
<fakror gazety socyalistycZ!nej z Katowic 
p. Adam Wojciechowski, pGnieważ w ga
zecie żarwcił po!icya1ntoiwi p. I<l()rdizie, ia
koby tenże w pewnym procesie zeznaJWał 
był nieprav.'ld.ziwe rzeczy. 

- Katowice liczą 35722 mieszkań.ców. 
Przed 5 laty było mieszkańców 31 738, a w 
r. 1880 tylko 16513. W ostatnich wiQc 
piętnastu latach liczba miesZlkaińców w Ka 
1mvicach się po:dwoila. 

Tarnowskie Góry liczą wedlug osta-· 
tniego sipisu ludrnośd 12734 dusz, a 1185.<!, 
Jiczyly w roku 1900. 

Haiduki, pr-z:c-zwa·ne Bismarck.hutą, ~i
'CZą wcKlhtg ostatni·ego spisu 18 890 miesz
kańców i są największą gminą, w p.Oi\Viecte 
bytoimskiin wiejskim. Wzrost w •ostatnich 
pięciu latach wynosi 5512 osób. 

Wirek. Przy strzelatniu węgla został 
górnik Jan Wilk tak niebezpiecZ\niie Oikale
czony, że wkrótce potem umarł, zostawia 
jąc sierotami żonę i kil'kokoro nied1oroslych 
dzieci. Trupa przeniesiono do trupiarni w 
Bielsrowicach. 

Gliwice. Czytamy w gli\\'ickim „Gło
sie Slązikim": \V niedzielę zwolan~ z.osta
fo d1 Pilcho'wic zebrnnie robotnicze przez 
.Z\\'iąz.ek wzajemnej pomocy. RQbotnikóvv 
zebrała siG wie~ka liczba, przybył także re 
daktor „Głosu Ślązkiego" p. Różanowicz, 
ażeby na zebr2.1t1iu przemówić. Tymcza

em o berżysta, u któreg.01 zebranie miało 
-się ·o<llł>yć, w ostatniej chwili odmówił sali. 
Wpłynął na to podobno miejscowy pro

oszcz, ks. l(ubi\s. Gtośino o tern mówiono 
crniędzy zebranymi ro'botnikami i powszie 

chPie skarżono siG na księdza proboszcza. 
s. pr-OhQoszcz doniósł, jak nas zapew:niano, 
bcrżyście, że jeżeli da salę polskiemu 
Jwiązkowi robotniczemu„ •natenczas Zwi~
,ek centro\\ y nie będzie u niego z:ebrai1 od .. 
:nvać. Oberżysta wobec tego o.dmówit 
"tli Związko\\ i polskiemu. 

Z inn reb dz 1elnic Pulsxi 

Kalisz. 
Piern sic kółko w tościałiskic r3iod zabo 

cm rosyjskim założono 13 bm. \\'e wsi Ja 

strzębni'kach w powiecie kaliskim. Na 
czlonkó\,. zapisali się wszyscy zamieszkali 
w gmini~ więksi wlaściciełe ziemscy i du
dwwni o'raz 50 \\ "itościan. Zarząd kólka 
składla się z si~miu cz!'Oil'ków. Celem 
Kółka jest podniesienie rolnictwa we wszy. 
stki-ch gałęziach gospodarstwa. 

Konstytucya w Czarnogórze. 

K:s. Mykita otwierając seim wygłosił 
mowę tronową, w której wyraził prxeko
nanie,, że dla Czarnogóry czasy autokracyi 
minęty i z tego powodu postaThO(Wit w mi~ 
sce OOt:ychczasoiwych rządów \vprow.adzić 
.iinne przy po'mocy narodu, który ma mu.stu 
żyć rad.ą i czyinem. Uczy.nil to, z własne
g.o prz:ekonania, ponieważ ciążyła na nim 
zbyt wielka 1odpowiedziaJ1ność. Książę za
powiada, że skupczyna ma uchwalić lmn.
stytucyę i ustaiwy o organiz.acyi wdjsko
vve-j. finansov.::ej i religijil1ej. 

Wiec szkolny we Wilnie. 

O wiecu rodziców Polaków w Wilnie 
podaje kilka szczegółów „Kraj" w nr. 47. 
Czytamy tam: Zgromadzil-0 się przeszło 
tysiąc osób, ojców i matek Raidwno nad . 
obcemeJn po'łożeniem Śired'llich zakladów 
n.a;ukowych w Wilnie. Uczniowie strejku
jący postawili swej zwierzchności warunki. 
k•tóry.ch ta -Ostatnia przyjąć nie chciała. r~o 
dzice w obawie o dzieci, marnujące czas! ' . . . 
sCl!mi wzięli tę sprawę w swe ręce i "- 1m1e 
rniu ucwiów wstąpili w pertraktacye z dyre 
ktorami. Or>rócz ·o·gólnych dezyideratóv.' 
uczniowskich sfornnufowanych uprzednio, 
wieG rozpatr~ał jeszoze czysto P·Ołskic 
kwestye szko•lme: modlitwę 1polską przed 
lekcyami, święt·owainie dni Ś\V. Kaźmierza 
i Zaduszki, zniesienie z.akcxz.u polskiej mo~ 
rw,y w mu1rach szkoły, obO'wiązkową naukQ 
polskiego i litewskieg-0 języka 1 literatury 
polskiej i lite'Wskiei, oraz ;historyi Polski i 
Litwy, któreby wykładane ·były w języku 
ojczystym bez i0sobnej dopłaty. Wiec sta
oow.cz:o o<lrzucit propozycy.ę mi·nisterst\\ a. 
ułożoną zgod11ie z w1ni-oskami· kuratora wi
leńskiego okręgu nau'ko\vcgo, aby koszta 
nauczania języlka polskiego podzielić mię
dzy ministerstwo i rodzk6w-Polaków w 
ten sposób, iżby pierwsze płaciło 25 pre., a 
rodzice-Polacy 75 pre.. W tym projekcie 
kryła się podstępna myśl, stale cechująca 
postępowanie naszych wtad.z naukcN.~ych. 
W obe:c biedy nękającej ogót naszego sp ole 
czeństwa, do~tata 75 pre. dla: ·wielu rodzi
ców bylaby może nad silr, i tern ,samem 
ustę:pstwo językowe mogłoby nieurzeczy
wistnić się. Oprócz tego lekcye języka poi 
s.kiego i histo'ryi polskiej propoino·wał kura 
tor uczynić nioob-owięzującemi d1a pols~ich 
ucznió\V i wyvnaczyć na nie czas poza gcL 
dzin2.1mi szkolnemi, ti. umyślnie obstawiono 
tę 51prawę takiemi wamnkami, aiby-o ile 
można - zniweczyć wszellde n~zultaty 
stairafl podjętych. Wiec µostawił kwestyę 
wyrai:fulie: p{)llski język w tym 'kraju jest ję
zykiem nie cudzo'ziemskim, lecz ojczystym 
i ma prawo do takiego staniorwiska, jak i 
·reszta przedmiotów szkol1nych; dopłacać 
.nic nie jesteśmy obowiązani, ponieważ pla
citny w poda~kach ipaństwowyich i k\\1obę 
obliczoną na potrzeby -0'światy. Te warun 
ki prz.edtorooo siedmiu dyrektoro1~ z~ta~ 
dów naiulk•<Jwych z zastrzeżeniem, Zie 1ezel1 
nie będą spdni-one zaraz w bieżącym pól
roc.zu., bezrobocie szkolne będizie trwać 
dalej. 

Za.p 0 sn.jeie 

Wiarusa Po suiego 
na I kwartał 1906 r. 

Wiadomości ze świata. 
Powstanie n.ad Bałtykiem. 

Wedle informacyi ,,No'woie _W r.etui."l'' 
\.v tadia w Kurlandyi wtaśchvic nie istnieje. 
Policyę zupełnie wyparto. Mak cddziały 
\\ oisk rozdzielone po \\ siach albo .zosta!y 
przez p0rwstal1ców rozbite, alho cnfnęt)• :~!i.i 
<l10 miast z po1w1cdu <l:obrego uzbrojen.ia pc
wstańców. ·Wszystkie wojska ściągnięto 
dJ· Mitawy i Ubawy, gdzie na razie zajęły 
stam)\visko· 0bro1wc. Z Tukumu donoslą. 
że kompania pieohoty i sz" adron dragon. 
zo·staty pobite przez pows.t.a11c:Ó\\"; 30 żoł
nierzy i jeden p ::;C.p11 łkcw11.ik rnstato za~ 
bitych. Z trupów pco<lcinali pC'\\·stai'1-:: 

ręce i uszy i wykłuwali OC'ZfY. Lotysze u
rządzili ina trlicach różne prz.es~ody z dru
tu. Nocą Podpalono cromy, w których znai
dowalo się V110isko. Ody żolnierze pocz~łi 
uciekać ·na ulice, z.apląty:wali się w druty 1 

a wtedy ostrzełiwaJ110 ich ZJ do.mów. 
Według ostatnich wiadomości prywa

tnych poddałÓ się Tukum obecnie Po 12 go
dzinnej gorącej walce z wojskiem rosyj
skiem. Miasto byto dobrze ufortyfikowa
ne. Pe obu stronach jest wielka lic2Jba za-

. bitych i rannych. 

Przesilenie ministeryalne w Japonii. 
Przez zgrupow~nie się stronnictw 

·p,oddalo się ministerstwo K:a ts.ury do dy
misyi. Nowy gabinet tworzy się pod prze 
\VO<lnictwcm Saionii'ego. 

Niemcy a Stany Zjednoczone. 
Uklady o zawa·rcie trktatu handlowe

go. pomiędzy Stanami Zjedoocro1nemi o 
Niemcami rozbiły się. Spodzief\:1tać się nale
ży wal·~i celnej. 

2000 osób zginęło. 
Jtlizaiwetpolu na Katiikazie \\ walce 

. Armei"1czytków z. Tatarami p-odpafon() mia
sto. W płomieniach i w walce ·zgiinęlo 
·2000 osób. 

Nowe .zbrojenia. 
Francuski minister marynarki T.hom

son zap1owie<lziat, że rzącll przed:loży wkrót 
c·e P:adamentowi projekt budowy . trzech 
nowych' pancerników pojemności 18 tys. 
ton·.· 

le s ~ra w robotniczych: 
Z Łużyc. 

.W niedzielę, dnia 24 grudnia o godz. 3 
po poł. odbędzie się wiec „Ziedln. zaw. 
P<JL" w lokalu p. $nieder'a w Rauno, na 
który R-0daków z Rauna i cikolicy się za
prasza. 

~,Zjednoczenie z-awodowe polskie". 

Wiece Zjedn. zaw. :POiskiego 
odbędą się: 

w niedzielę dnia 24-tego grudnia: 

W Altenessen przed pot o go'd2. 12 w lo
kalu p. Saala. Na porządku dzicnnsrn: 
potoienie r·ohotników polskich na obczY
ź·nie. 2) Reforma 1knapszaitmva. Rek~ 
rent druh Sosiński z Boclhulm. 

We frintrop i powęj ~ok)J]ii l<<Jp~l!li ,,Vo:1-
dem" po pot o godz. 2 w loka1lu p. Acker 
mann (Reichshalle) Untedstr. 83. J 

Na porządku dzienuym: 1) dla czego 
się \\ strzymaliśmy o'd głoso.,\.·ania do wy
działów robotniczych. 2) Reforma knapsza
ftowa. 3) Spra \v1ozdanie z nadzwyczajnego 
'valnego zebrnnia. . . 

Referent druh Jan Korpus z Bochum. 
O liczny udzia! uprasza. 

„Zjednoczenie zawodowe p-0lskie". 

Z róiny~h słrott. 
Czas najwyższy odnowić przedpłatę 

na I. kwartał 1906 r. Prosimy Rodaków, 
alby gorliwie rnzszerzali „Wiarusa Polskie
go". 

W niedzielę, dnia 2-1 grudnia będzie 
l(sięgarnia „ Wiarusa Polskiego" 

otwartą do godz. 5-tej po p-0łudniu. 

Br.edeney. Z tutejszego kościoła para
fialnego p.okradziono różne drobne przed
mioty. 

Dorsten. Powóz. zaprzężo·ny v: <Lwa 
•koni~ z IJO-\vod1t gołoledzi \vpadł d10 rzchi 
Lippe. Konie wraz z wozem utonęły. Ten 
sam los spotkat woźnicę . 

Nausatteł. (Austrya) W kiopaJ.ni .,liil
lensd1acht" 19 górników znalazło śmi..!rć 
z JJ01\\·o{iu wdychania gazów trujących. 

Cilli. W kc.palni ,,Hrasmig" zastrejko
w.ali \\ szyscy górnicv \\ licz.bi~ 922. Po;wo 
dcm streik111 jest zatarg z zarządem ~·opalni. 

Bottrop. W kopalni „Prosper II" zo
stał okalecz0:11y górnik Bcnning, którct;o 
trreba było ·odstawić do domu chorych. 

Uitgendortmund. W kopalni ,,Siebcn 
plan„etcn·· został zabity górnik Katzmeicr. 

Rozmaitości, 
2.50-tą rocznicę zwycięstwa nad Szwe

dami obchcdzit 15-go gruduia 1 b. uroczy
ś~~e , · o\\·y Sqcz \\' Gali cyi. - · 

Było to w roku 1655. 
.l an Kazimierz opuszczony, przez 

swoich, ścigany prz~ SzwedOw uciekar 
przez Sącz na.i Slązk Mleszczanłe starego 
'Wiernego grodu ofiarowali walkę do ·upa
d.lego; król znając .nieszczególny stan obm
ny miasta radzit i pdlecal podda:nie się. 

Przybyli Szwedzi, w których rękt:r 
krem Jasnej Góry, były jui wszystkie gro_ 
dy i mi.a!Sta; prowadził Szwedów ze stro
ny polskiej Aryanin Wielogłowski. Miasto 
wydało klucze najeZ'dzoom, nie w;ydato je
din.a'.k se rea. Szwed zacząl gospodarować 
po swojemu. Dzikie najemne ż<>łd.a:Ctw~o 
P'Qd wodzą p,oidpttłkov.nnJka Sztaijna rabo
wało, lupiło i palHo, nie oszczędzając św1-ą 
tyf1 i klasztorów . 

Po/mruk szedł po mieście; „slawetni" 
wyrzucali sobie, iż poszli za radą ddbrotli
wego króla i jęli prnygotowywać zemstę. 
Mimo gęsty.eh straży szwedzkich wołali 
porozumieć się z ·okolicznemi siolami pol
skiemi i ruskiem i i przygotorwywaff. się ct,o 
krwawej rQ'zp.rawy. Wielo·głowski ostrzegł 
o tern s-Oiwszników. Wyszli S:zWe<lzi z ,mia 
sta na spotkanie „buntowników" w kierun
ku DąbrOWYt, z1ostawiaiąc i1a zamku sąde.::
kłm nieliczną załogę. Niebawem 'P'9' wyj
ściu wojska, uderzyli mieszczanie na za
mek zdobyli go nie pardOfll.ując naiezxlt<J114 

Sz:tajn nic widząc nieprzyjadela i prze 
czuwają:c coś niedO'breg'o _zai\v~ócił .S\l.'.)'Ch 

rajtarów do miasta: , . 
Lecz. tu parci. s~nl.ym Sąc:ze,m n~potkał 

n1a zwa1rty mur mieszcza1n i wł-ościaństwa 
oraz garści wiernej ojczyźnie S?-la!chty. 
Przyszlo dio zaciętej biUWJY ma ży~i.e lub 
śmierć. Ostatecznie trupy rajtarów za
ścieliły poboJOiwis:ko; purpumwa krew po
lała się po s.reibrnel łące śniegu. Sąc:z pier~ 
wszy na.i 3 tygc<lnie przed Często:ohaw~ 
Ż·erwał się dd boju i w.yszed!ł zefl zwiyciG
sko. Szła wieść po kraju radiosna, roz
glośna. \vałiła w serca potęwie. · .. · 

89 OOO marek za jeden strzał. Pe"Yien 
sasiki faibryka!nt miał nie dawno temu tó ni~ 
szczęście że na 'P'()lowa111in przezt sieqie u
rządzone~ zastrzelił przypadkiem myśliwe 
go który nieprawnie <>puścit stanowisko, 
n ~którem był ustawiony. Nieszczęśliwy 
strzelec nie został za to wpraJ\\·dzie ukara
ny, lecz, poz.ostała r.odzi·na zabiteg.o Z:.3.!Skar 
żyła go o odszkodowanie i pro-ces . we 
w.szys.tkioh instancyach wygrała. Wre
szcie po długich układach zawarto ugodę,, 
·według której fabrykant zob'owiązał stę 
wypłacić .pozostałej rodzinie 89 OOO mr. od
szkcdowania. Drogie to pole.wanie! 

Aresztowanie śpiewaka rewołucy~ni
sty. z Petersburga donoszą, że sfynny 
śpiewak rosyjski Szalapin 20stat' ares~')
wany i oskarż.o,ny .o zbrodnię stanu. ~1a-
nowicie w MO's·kwie na publkzniYm koncer
cie zaśpiewaJ pieś(1 rewolucyjną, rdZpo
cz.ynaiącą siG od słów: ,,Dajcie mi knut 11a 
ple::y carskie". 

Ostatnie wiadomości1 
M o s k w a. Panuje tutaj powszechny 

strejk. W czwartek wieczorem panowały 
w mieście ciemności egipskie, gdyż robo· 
tnicy zakładów elektrycznych zawiesili ró 
wnież pracę. 

Ateny. Nowe ministeryum grecl\ie 
utworzyło się pod przewodnictwem Theo· 
tokis'a. 

L o u d y n. Prezes nowego gabln.e.11 
angielskiego Campbell Bannermann olm~· 
ślił swój pogram na olbrzymiem ztbraniu 
stronnictwa liberalnego. Pomiędzy innymi 
punktami wymienił także minister natych· 
miastowy zakaz sprowadzania robotników 
chińskich, nowa ustawa o związkach za. 
wodowych oraz wewnętrzny samorząd w 
Irian dy i. 

P r a g a. Zastrejkowało tutaj 1200 
robotników zatrudnionych przy wydobY· 
waniu węgli. 

Od Re a CJi• 
W kilka stron. Wszystkie korespon

dencye, które dotąd dla brakH mie!jsca nic 
zostały zamieszczone. zamieścimy po 
świGtach . -

·!:t:-łboze-nsfwo polskie„ . 
Riemke · (Hoistcde). S1}owiedź św. cd 

soboty 30 grudnia, po' pol. - Kazanie \\' 
niedzielę po S11rnic około 11 i po p-oł. 0 

04. -
Uunuigfeld. Spowiedź Ś\\ . .c.d nkdz!(.;

li 31 grudnia po poL Kazania\\ ponic.<lz1 a~ 
kk po Sumie ckoło 11 i po poł. o Yz4. 

Gclsenl<irchen-Ałtstadt. Spowi,;dź św 
CJd nie<lzicli 31 grudnia po, poL - - Kazanie 
"r poniedzia lek po poi. o godz. 4. _, ; 



-
KDl-0 śpiewu ,,Jednośł" w Bruckhausen 

si s.wym czl0111.kom, iż umarł członek 
śi>· WOJClf:CH L.EPClYNSl(I. 

pogrzeb ·odbędzie się w niedziel~, ctnia 

4 grudnia po pot z domu chorych w Ham
rn. Ozlo.nkowie zechcą się zebrać w Jo_ 

alu r.ebrań o giodz. 3 po pot O liczny u-
J!iial prosi Zarząd. 

an n ------

Wszystkim krewnym i znajomym oraz 
ow. Serca Jezusowego w Recklinghausen do
uStę niniejszem, iż we wtorek 19 bm. wteczo
eni zasnę.la w Bogu moja najdroższa 

MATKA. 
pogrzeb odbę-dzie się w sobotę 23 bm. rano 

· i;odz. 0 9 z domu chorych w ReckLinghausen. 
'
1 ~.czny udziail w pogrzebie i o pobożne west
'r•ienie za duszę zmairlej prosi w smutku po
;~żanY syn (1) 

Walenty Pachurka. 

Towarzystwo św . .lana Nep. w Prlntrop 
~ia<lamia sza•n . . czlonków, iż w pierws~e śiwię
n dnia 25 grudnia o godz. 4 po poil'udn~ 'u odbę
::e się uroczr1t~ć gwi~zd'ki, .n.a sa.li .P· ttash?f
da.wniej Bllrne11str. O 1ak na1hcznre1szy udz1al 

rosi Zarząd. 

Towarzystwo św. Jana Nep. w Pri.ntrop 
onosi siwym czfoHkorn, iż roczne walne z.ebra
, oobęd:aie się 1 styczrnia to jest w Nowy Rok 
godz. 1. p.o ~or._ na saH P: Has~?ffa.. C_z.t.onk~
:e wit1m srę 1ak Jeden rnąz stawie. Goscte m1-
n1~i d zia1ti. Igo. Marek, sekr. 

Towarzystwo św. M:chata w Bruchu 
prasza swych członków z r~dzinam~ r~a . la~o-

1ą ~wiazdikę, która slię odbędzie w dzj ~en Boze
.1 ~arodzenia, dnia 25 grudnia o godz. 4 po pot 
1lo11kowie winni się s.taWtić w czapkach 1 o
akach towa rzyskich. Zarazem zwraca się u
:a~ę czfonkom, ażeby dziatwę swą ze sobą na 
!ę przypro\.vadzi'ii, bo dziieci chodzące saimo-
5 bez rodziców nri e będą na salę wpu~rzczo'.1e. 
ectzie też odegrany teatr pod tyt1:11em: ,.C~o
a Kunegunda". O liczne przybycie czX0111kow 
rodzinami na gwtlazdkę pros.i Zarz.ąd. 
Uwa~a: Ozłonkowie zarządu winmi się sta-

·: o g-r.tdZi. 1 po poL, ale punktuailnlie. (I) 
Przewodniczący. 

Tow~rzystwo „Jednooć" w Dortmundzie 
ie uprzejmie swym Szanownym cz.Jonkom do 
· domości, iż w pierwsze święto Bożego N~
zenia, to jts t w poniedzialek 24 bm .. będz~c 
wpór czwartej do wpóI do płąteJ .oob1eran1c 
adek miesięcznych 1 przyimow~.nte n.owych 
inków. O wpól do piątej rozpocznie się m·~
·stość g-wiazd.kowa w lokalu p. Vossa, Re1-
'hestr. 127. Wszystkich czfonków upras:z? 
o liczny udt.ia:ł z rodzioomi. Zarząd. 
Baczność 1 Czfonkowie zalegający .ze 

ladkami rniesięcznemi wię.cei jak trzy mesi1ą
uważa'lli będą jako goście a nfo jako czlon
ie. Wo}c. Borusiak, przew. (1) 

Towarzystwo św. Barbary .w J:lamborn .. 
llllSi sz<i.11. członkom, 1iż w n1ed~1elę w w1g1-
lMego Narodzenia 24 grudnia po poi. o 

dz. 4 na sali p. Ma,rego ur1lądzamy wspólną 
iazdkę, na którą zapraszamy szan. c.z.ton'kÓ\'~ 
rixtzinami. O jak najlicmiiejsz.y udz1al prosi 

Zarząd. 

KGło śpiewu „Lutnia" w Gelsen~ir:Ch.':n 
.. ale swym członkom <lo wia~qmosCl, ~z .ob
ód ~wiaz.dki odbędzie się w pierwsze S\~1ęto 

' 'ego Narodze1l(ja o godz. 4 po pot. na sal! ~o
~zeft p. Lobek. O liczny · udzial czfonkow 
?.z ich rodzin upnJ.s:za Zarząd. (J) 

owarz, !?:mi•, „S.o!•ół" w Dutsburg-Hocłlłeld 
nl}S: \\ szystkim druhom, ora-z Ro<l~k~ ~ z 
~.sburi.;„ H0chfe ld i okokcy. i.ż w drugie S\.Yię
Bożego N:i rodzenia odbędzie się gwiazdka z 

''1erybr1s l;;' l o teryjką. O godz. 30 yo po.r. 
Jzlii:eJe n:e gwiazdki pomiędzy rod171 n.Y na
th druhów 1i za razem przel osm~·an1e . O 

, z. 5Yz zabawa otwarta na sa.\i p. G1es.e.g<;>, ul. 
anheimerstr ., na którą jak nadserdeczn1ei na
ch druhów .i wszystkich l(odaków zapra
my, 

Bacw.ość! Druhowie, którzy więcej i~k 3 
:S.ące zale~ai a ze sktadka.mi n~ogą ty.l~ o J~k.0 
Cie brać udział. Prosimy o 1ak nH1l 1 c~rne1-
. Ud7.iat Czołem! Wydział. 

owarzystwo Przemysłowców w Hamb-Orn. 
7.ehranie odb ę-d zie ~1! ę w czwa .rtek 28 . hm. 

~lXlz . 8 wieczorem. O liczny uctziat nrosi 
l Zarząd. 

1;wa~z. św. J ana Nep. w Bar~p~~omb~u~r. 
~1,ra S\v vm c1..f o-n kom. ii w pi er\\ sz.e s~~~
:' ze~0 Narodze~1ia o godz. 4. po pot. ob 0 w 
!1!\ '' sn6 l 11ą gv.·1azdkę na sa~t p. S2ss~~ . , 

Olnbruch Lo-u' ~ "r1 str VTsz,·stl'11ch cz ton ko\\ ·" 
7. • ' „?"' . · " '' ' (' ś •' m:lc ' _r12~m1 uprzc nnie s i ę zap rnsza. JO, c. e d 

-r.1a11i · • Zarzą · 

:a~zv11two św. Stanisława B . . ":" Sch~r~h?J:s~ 
... osi swyrn szan. cztonkom ,, 1z w pie i:"' sz~ 
~ ęto Bozego Narodze11iia, dnta 25 gruąn~a ? 
~ 0 Rodz. 4 urz ądza wspólna f!w1az:dkę: 
~!'.7. ~ s i ę sz:a.n. cz.l'onków i Rodakow. azeb~. 

' 7. .~Y~1 7 swoimi rodzinami,. 31żebyśmY ~og ~ 
, lló.~ie l)~łatknem się podz:iehc: Zaraz:m 11 i 
~8 ' 11:i się członków. ażeby .się w .cz~pk~_~h 

0 ~ath sta\'vi lll Za razem uwtc>.<la.m.a sie, i.z P 
at~u ""'b . · . · . \·t' ·e"'() c7ł o11 -

ivj' . vu ęd71e sic losowa111c, 7. ' ?t " , . 
zi er. 1 nie,,·ias ty hęu4 zadow o\c11 1. O l icd7n\ 
a Upraisza Zarzą . 

To••anystwo św. Michała w RecidiJl1lh.-Siid 
<looosl swym cuonkom i wszystkim ~odakom 
w Brucbu, iż w dzień Bożego Narodzenia o 
godz. 7 rano odbę-dzie s4ę nabożeństwo dta Po
laków. Będzie Msza św. ze śpiewem polskim. 
O liczny udział w nabożeństwie pnosi 

Zarząd. 

Towarzystwo ghnn. „Sokół" w Herne. 
Zwycz.ajne zebranie odbędzie się w przy

szlą nioedzielę, dnia 24 b. m. o godz. 3~ po pot 
w domu czeladzi katolickiej. Uprasza sJe ws:z.y 
st~ch druhów o przybycie. Goście miłe wi
dziani. Wydział. (I) 

Towarzystwo gimn. „Sokół" w Herne 
obchodzi w pierwsze święto Bożego Narodzenia 
dnia 25 bm. wspólną R'Wiazdkę, na którą wszy
stkich druhów oraz Rodaków z Herne i okoli
cy jak uajserdeczniej zapraszamy. Początek o 
~odz. 6 wieczorem w domu czeladzli. Czolem ! 
(2) Wydział (2) . 

Towarzystwo św . .Jana Chrzc. w Dorstfeld 
obchodzi swą gwiazdkę w drugie śwtięto 26 gru
dnia o godz. S po po.f. Członków z famibi:.ini u
prasza s i ę o liczny udział. Goście mile vridzia-
ni. Zarz.ąd. 

Towarz. św. francisika S. w Holstede- Riemke. 
W pierwsze święto Bożeg~> Narodzenia d11. 

25 grudnia obchodz1imy wspólną i.;wiazdk~ () 
godz. 4 po por. w lokalu p. Wallburga. O licz
ny udziat czfonków uprasza s i ę. (1 ) 

Zarząd. 
Żony po zmarlych czfonkach mogą. także 

aa gwiaz·dkę przybyć z d?J'.ećmi. - O g'odz. 04 
krótkie posóedzenie . 

Koło śpiewu „Kalina" w Hillerheide 
d\Onosi swym cz.tonkom, iż w trzecie święto B?
i,eg-o Na.rodzen ia po poludniu o godz. -1 o.ctbędz1e 
się gwiaizdka. Wszystkich c1.fonków ze żonami 
i dziećmi się zaprasza. Zarząd. (2) 

Towarzystwo św. Józefa w 'V:wtte 
poda.je do wiadomości swym c~onk<~m. iż \\' 
1n'edz:ielę odbę<lzie się uroczy~to.sc gwn ~udko\"'.R 
na sa.lii JJ . Untersch emann Czlonko1w1e . maią 
wstęp wc.tny za o:rnzanien_i ~is t· wy„ Urocz; -• 
stość będzie urozmaicona sprewem 1 deklama
C)~ami ł p ięknym teatrem. (2) 

Michał Olejniczak, ~4r. 

l(oło śplewu „Fiolek" w ~anxel . 
podaje czlonkom do wia don~ośc i , 1:i. g\\:1azJk1 
odbędz: e się w ni edz iel~ . dma 24, grudnia _ o .g. 
5 po pd . O liczny udział cztonk~J\\" z rodzm.t
mi prnsimy Oośc ' c mile widzi a.11 . . . _ l ) 

.Jan Dalaszynsk1, prze\\. 

Towarzystwo św. Antoni~!?'O w: Ober,-St~rn1~ 
donos.i swym członkom i<d( n n.1up~lCJ•Wo.;J, . ~~ 
w pierwsze świcto Bożc~o N<• r~~zen:~ \1t;~l~~dz~ 
nasze towarzystwo wspr;lnc1, ~~ \vo! v Zdkl.; . • t c7:a. 
tek 0 11:odz. 4 po pof. PJ . . ktorą .si ~ .sz <i n. c.~ł<, i~
kó\v z fo.miliami jak. naiupr te1m1CJ zap 1 .t~z .) 
Goście m~lc widz ani. Zarząd. \ 1 

Towarzystwc św. Barb?rY w Bnch11m . 
mzadzci. w pter\\ S'e Ś',\''cto Boż?go ~a.r or.~ ;:c~1 1 ~ 
d •'a?::. rrrud11ia. r ·~.v·~::d.kę, na ktora s_ za.i. C/l (li) .n" ~ .., "' . , ·asz1 l 
ków z rooz:n<1tni ]11)J'7. '~Jl11\C zapr . , 7an~ad. 

---
, Wacława w Lindct1 

Towanyst";o ~~~ 1 iż posiedzenie odbę d lie 
d.onosi ~WY!~ cz t 1

. \ 'Boż eg'o Na rollze11ia '.Jn~a 
saę w ptCl'\\ szet wte odz 4 Zarazem o7.na 11111·1 
?'" b m po po~ o go „ . · 1 , l 
~~ · · k ,_: h6dz;emy obchodzi i \\sp.o 1 1 ~ 
się . człon om. '.z s'i szan. cztmików, a zell\ 
gw1ndl~ę. ~~~~sza. ę ;i pr7 cdewszystkiem z 
przybylr z t o•.,zma~ 1 • : . , l . · ze swc-
d . ~ . C"lonkov. te . którz\ za eg :i.3ą . 

ztern 11. ... • • . . "cili z nich na prn1e-
nii s\da<lka1T:'. ::i~ebyt sif-~\~~ie ni~wyp~~tni będa 
.ctz-eniu,. ~olllewa~. c~ 0 11 \cie o jak nai\i cz11\ cj-
p rv"J' cc1 t uznm~1 iako go . . . l · l tPnl"'l..<l 

· J . dzcn:u i (1'\\' 181.C ce '~ 
szv udzi:iJ w posic · ' ·' · Zarząd. 
(1) 

ś Tózei~ w "-terkra<liie 
Towarzystwo w. •' . " :szyc:tkim RoJ.i ko111, 

donosi ~: \vym czronk olll 1 i .„. r "' l'tt<lnia 1)0 
. , . t Boż ego N:i roc zcn1a, ~:i "' • 
ii w sw1ę 0 b 1 . 'g" ·i:ii clka dla cz.ton ko\\' 
pot. .o go?z .. 4 ; ę{ ~~kżc l1edzie te:itr. de\~1: 
niewws~ 1 ~lzica ·u „ , za ..,\G 0 iak 11ajliczrn c1-
m::icye 1 śp1C\\' . pi ·' s ·• · · Zannd. ( 1) 
szr udziat. · 

J d 0 <ć" w Rohli1H!' hause11 
Towarzystwo ''1 ~ · ~ sodb ,.. ~1 i e sic 2~ ~rud11 ia 

M'eosi"C',1,!lC ze ) !(l lllC ' . " . <l· 4 
• i-. " · ' · N dzcnia p ·1 po i. o g<' z. · 

" świctn ~ozcgodz i~rorn~d1iclonagwiaz~ l :a. d!a 
Po zchnu~n~ bę. ,d . Członkow ie \\ 111 n1 SIG 

t ko'w t ich tn z„n. . 'ć l • cz4on . . d . . punktnaln •e stawi na sa 
ze swoimi ro 2'll11~1~ ,0 rzcc (BahP lH)iL O liczm 
up. ttorst~1ci !mRn . d ~ -, ; t·tt1rzY 1,;e sn \V t ' '' 'l
udzicit tak1.e I . O a „rrn' ' Z~r zrJd. ( 1) 
rzys tw ie JH"lS t 

oto śpiewu Mickiewicz w Oberhause1~ 
K . . kró tkim czasie obchód roczn -

urz~d':a ~~ Adat;m Mickiewicza. Szan. IN
C" s.nHCf\- 1 . ' . k [' ' J·t '>rZ V 

J , •• podaczki tutejszei o o 1cy, " ( ·· 
.<lako\\ 1 '· • ~ do upięk1:.zenia k j 11 ro ~ I ą siG przyczJ. me . . . 
c 1c. , " del<lamacyą na cześć w1eszcrn, 
;ezystosl,;~ . to uprasza. Bliższe szcze
serdeczn1e si,ę, 0 

.. ogłoszone. \V nicdzielG 
, ty będą pozmcJ . k . go . zwyktym czasie, na to-

2..t bm. zehrat~? ~ ztcmkó\\· ser<lecrnic za
rc się ·\\'SZY_St ie. c ha rdzo \\ a?:n c spra\'-' , 
prasza, P?ru~\\'aZ są • · (I) 

C:io omówienia. fl ·zyk 1ir1: 1.~\\ · . fr. on:, • 

Tow. św. Szczepana w Zach. Bismarck: 
podaje oo wiadotnQści swym cz.lonkom, iż 
PoSiedzenie odbe<lzie si~ w święto św. 
Sz.czepam <> godz. 4 Po pot, więc uprasza 
si~ °" szystkich członków, ażebYi wszyscy 
się stawili, bo to jest ostatnie J)05iedzenie 
w tym roku. Uprasza się, ażeby żadne10 
nie brakowalo. Po posiedzeniu gwiaz.dk~, 
więc się też wszystkich czlonlków zaprasza 
z calą familią: Po gwiaz<lce zostanie ode
grany pi~kny teatr. Gośde mile widzia..'li. 
O jak najliczniejszy ud.ział w posie,dzeniu i 
g\Viazd e ornz w zabawie prosi (I) 

Zarząd. 

To.warz. św. Józefa w Horsthausen 
urządza wspóliną gwiazdkę w pierwsze 
ś~\·ięto Bożego Narodzeni.a dnia 25 grudnia. 
Początek o godz. 4 po poł. Uprasza sir. 
szan. cztonków· wraz z. familiami o' jak naj~ 
liczniejszy udział w gwiazdce. Zwraca si~ 
u ·wagę członkom, . iż przed rozpoczęciem 
gwiazdki można się z s.'kla<lek miesięcz
nych uiścić. Na członków mogą też si~ 
Rodacy zapisać. Zarząd. li) 

Towarzystwo św. Antoniego w Reckł.-Siid 
oz111ajmia swym ctło'ttk()lm, iż w niedziel~ 
·dniai 24 grudnia o god'z. 4 po J}Oł. 1odbędzie 
się uroczystość gwiazdkowa z śliczmem 
prz.edstawi 21nicm teatralnem p. t.: „Wilia 
Boż.ego Narodzenia", na którą się szan 
czło·nków wraz z rndzi·nami 11przejmie za
prasza. Poż:{danem jest, ażeby każdy 
czło·nek ile mo'żności w cz.aipce i 0oz:na!lrn to-
warzyskim si·ę stawil. Zarząd. 

U\vaga: Sz~n. cz toników uprasza s~~ 
ba·r<lzo, aby się także \V trzecie święto li
cznie zgpo.madzili n• p. Brankmann, uli..:a 
Maryf1ska, koto kości o ta katolickiego, gdyż 
Tow. będzie -odfotografo'\1,:anc. (!) 

Towarzystwo św. Wojciecha w Baukau 
doi:idsi swym cztonkom, iż zebranie odbę
dŻi c siQ dnia 24 bm. o g-0idz .. 12.Vi w, połu-
dnie. O li czny udziat pfłOsi Zarząd. 

Uwaga: Zarazem donosi si~ wszy
stkiem członkom, iż gwiazdkę będziemy 
obchcdz iit: \\" pierwsze święto Bożeg,o· Na
rnct.i.zellia t. j. w po'niedziatek dnia 25 po poi, 
·C godz. 4 na wielkiej sali posledzcfl. Ctł o.r: 1-
kD\vic zcchq się staiwi6 z żonami i dzL~ l:
mi. O i8k nailicz.ni ejszy udział " • zebraniu 
{Jr az g\~" ia ·zdcc prosi Zarząd. tl) 

Towarzystwo św. Barbary w Oberhausen. 
Gwiazdkę będziemy obchodziić 24 gru

dnia , tj. \\'' niedzielę, wilie Bożego Naro'dz~
nia ·O gc·dz. 3 po pot. w J.okalu p. Webra 
Duisburgska ulica. Wszystkich członkó\\ 
żcny i dzieci nprasza się, aby jak najlicz-
11i cj przybyli. Goście mile \\ idziani. 
( 1) · Zarząd. 

Towarz. św. Augustyna w Rotthausen 
diono si swym członkom oraz ich rodzinom 
tak s:::mo członkom kota śpiewackiego„ttar 
nH"nia'', iż dinia 25 grudnia: w pie~wsz~ 
Ś\\ ięto odbędzie się uroczystcś~ g:,•1azdk1 
po pot. a godz. 4. O liczny udział 1 punk
tu a:lnc przybycie prosi Zarząd. (1) 

Tow. św. Piotra w Horst n. R.uhrą 
·donosi swym czankom, iż na ~o~e Na~o
dwnie po po't. o godz._ 4 odbędzie SlG ~.os1e,
dzenie celem odebra111a składek na.i;?;\\ ia~d
kę -0d czlonków, którzy na ostatnie pos1'.
dzenie przybyć nie mogli, ponie~vaż kto 1.11~. 
da sktadki swej na posiedzernu p~wyzci 
\Vymicni·onyrn, nic może b~ać uJz ~~tlu .'v 
g\\ iazclce. która się (0 ci!· c~dz1c w l~oz2 N.1-
roJz ... ni e po' pot. c1 !{G<l :- u p. Le1polta w 
Hor-= t n. R. UpraszJ .., ' matki , aby ze 
swen ii dz i ećmi jak 1 " 1: .,. niej prz~były . 
Go' cie mile widziani. I '' rąc ud'ziat \\' 
~\\ ia z.dce ptad s iG WSt Qpnc 50 fen. ( I) 
, Leisner, prze\'. 

To\.varzystwo św. Barba.ry w Liinen 
<'Znajm ia S\\' 111 C7A< nkmn. iż W pi~rn .I 
, 'i" to Bożego 1 arodze nia obchodzi. g \\ 1.l· 

\ 'o • ł } • b r l' ·t" zdkG. Ur> rasza s ic; a . 011\(:':. a } . s ~ ~. ".-
wili ZL <,; \ okm i rcdzm am1 Jak .11a1ll. z.111 J 

I<odacy , ktc'irzv mkszkai<l. \' 1• tCJ g ~mme, .3 

ni , s ą C'' \ "ll ll mi cz ł o 11kam1 . me maJ:\ prz~ -
e · ,,_ · Zar zad. 1 1) 

st<; pn . · 

Towarzystwo śś. Piotra .i Pawł~ w M.artl!tt 
u rządza w pic n\ ze ś w1ęt<J Bczego. ar.o 
dzeni . 25 grndn ia o g0dz. 3 po o~ 1 cdz 1e . 
na sali p . KortnFlllll' a w ·p ólną g ;nazdk~~ 
na ktr\q winn i si t: \v zy cy. c~ł~nkm: t-. 
c:,ta ' ' ić ze swerni żo1 ami i .c1z 1e..;m1. i lv 

'' vpla t11i ll!e mai<\ p;:.. \\ .: <l'O n. zml11 . 
· Uwaga. \\' c s. lt1 i ą 1 ie dzielę \\' t ~m 

n ku mamy zaa11a r z a .... z:1~ ~;C u ~) Ć ś pi e
,,.11 kościelnego. Lubown1l o_\, „śo 1 ew11 z~ 
prrtszamy na godz. 2 J pa 111 Kcrtmann. 

\\ imienin te ~ · a rzyst\rn ( 1) 
Zast. prz~w. ., ..--- -· ··1 ; ;; ~,, 

.... rl'-: 
~, ~ 

.l(olo ś1tie"'" „Zofia" w Sodmaoa 
donos! ")"tll czlonkom, 1ż walne zebranie odb 
<me ę w ostatni~ niodzi lę starego roku, tJ. 
dnia 31 "rudnia rb. owem zebraniu bedą 
przeczytane ustawy związkowe Kól śpie....-ac
lo!cb. Zebranie, które się mialo odbyć dl · 17 
bm. dla maJej liciby cz.lonków się nic odbyło. 
Prosim:r. aby czlonk°"'ic na wałnem zebraniu 
si~ stawili jak jeden mąż, ponieważ ważne spra 
wy Prz}·jdą pod obrady, oraz obór nowego ia-
rząędu. O liczny U<tztal prosi Zarutd. ( l 

Uwaaa: W święta tj. 24, 25 ł 26 lekq 
wypadaJą. 

To warz. św. Wojciecha w ROhUngbausen 
donosi swym członkom, iż uroczystość.: 
gwiazdki odbędzh:: się w pierwsze święte,.-. 
Bożego Narddzcnia po pot o godz. 4. na 
sali pcsied:zeri. Członkowie z.atlcgając.} ze 
skfadkami miesię-:zncmi mogą tak arno '•\ 
ten <lzicf1 się z nich uiścić. O lkzny udział 
czlonków i gości upra. za U) 

1.arU\d. 

Towarzy two św. Jana Chrzc. w Meiderlcb 
dona.si szan. członkom i Ro<lal..:om z Meidcnich i 
okoHcy, iż w ne<izielG, dnia 24 R"rudnia obchodli
my wspólną ~iazdkę o godz. 5 po pot na wiel
kiej sali, przeto zapraszamy wszystkich c71on
ków i rodaków. O jak najliczncłj ze przybycie 
prosimy szan. czronków. ahy przybyli ze swoj~ł 
familią. Żadnego nie powinno braknąć. Na 
~wlazdkę tak s:i1110 zapraszamy szan. neiwiasty, 
aby też wszystkie przybyły ze sw<>jemi .dz:ie
ćmi, chociaż l męi,a nic bę.tlz i e, gdy bGd7.ie mu
siał pracowll .; , to ll icch same ze S\Voimi dziećmi 
przybędą i życzymy szan. czJ'onkom i Rodakom 
oraz ich żonom szczGśliwych i wewtych świąt 
B(Jti:ep;o Narodz.enia ! Zarr.ąd. (2) 

Towarz. św. AtoiŹego w Cottenburgu 
donosi swym czfnnkoom i ic'h rodzinom, iż 
dnia 25 grudnia, to Jest w pienvszc święto 
Bqżego Narodzenia Q

1dbQdzie s.ię Mroczy;.. 
stość dzielenia się opłatkiem. B<:<l<l rozda
wane jablka, orzechy i ciastka. Pocztitek 
o godz. 4 P-O poł. na sali J>. Zaibiga. W uro
czystości tej mog<\ brać udział tylko człon
kowie towarzyst\\"a z swoją familią i przez 
nich wprowadzeni gosc1c zam1c1se<>wi. 
Czlonk<rn. ie winni się stawić w c7.apkach, 
i każdy musi mieć owak, aby JHZY wpu
szczanin 11a salę, nic było żadnych trudno
ści. Kto jcszcz.c oznakn 11ie po ·iada, może.; 
g.o przerl czasem nabyć u 11 aszcgo si arbni
ka Józefa Gbiorczyka także n zastępcy Ka
tela Strzelczyka. 

Towarzystwo św. Wojciecha w Wetter 
donosi swym członkom, iż ~wiazdka siG ()tl'.ę
dzie nie w nied?1ielę, tylko w poniedziałek tj. 
w pierwsze ś'vięt-0 Bożego Narodzenia. 7ara
zcm upraszamy wszystkidi czlonk6w .:ic
wiastami i dziećmi. Gwiazdka rozpoc1.. tie się 
o godz. 3 pe pot. O liczne stawienie ">i~ ur.ra
s1a Zar1.~cł. (2) 

Towarzystwo św. J6zcia w Essen 
IQZna}mia szan. członk om, iż w I. Ś\l.' i~to Ro 
żego Narodzenia urz<idza towar;,ystwo na
sze gwiazdkc; dla swych czło1,ków, na któ
rej będą -0bdarmn c dzieci podarkami gwia
zdkowemi. Pocz:itck -0 gcdz. 5 \\.i cezo rem 
na mC1lej sali w „Alfrooushaus". Szan. 
członk ów . to'warzys:w·a naszego zaprasza 
t1) Skolarski, pr7.C\ • 

Towarzvstwo ~imn. ,,Sokół" Il. w Oberhausen 
podaje swym czfonkom do wfa<lomości. iż 
ponic.d.ziatck, to jest w drugie święto :r grudnia 
od8t!tl7ei siG gwi.azdka i to o god z. 4 po pol. na 
sati p~;L·dzeń. Czo..fcm r Wydział. 

Uwaga: Cz łonl - ow ic, którzy z..1l~aj:\ ze 
sktaid.kami miesiGczncrni mają sposobno.ś~ się z 
nich ui ścić przed gwi azdką ncl g-odz. ,I do -4 
na sali , \'Ykłych posiedzelt. Prcz~- (2) 

Koło śpiewu „Wanda'• w Laar 
donosi uprzejmie, iż roczne walne zebranie vd
będzie sie , · n ! cdziel~ . dnia ~·I grudni~ o l!1xiz. 
6 wieczo rem. O li czlly ud:;,ia l czlonkov " ~nra
sza ie, poniewaz są bardzo ważne sp ra~.Y a 
za1atwic11ia. Oości c mile widzia11 . Czcsc pol -
skiej pieśrn . Zarz;\d. 12 

a , o 
2lożvl i 

P rzv 110g.1d.a11~ złonków Tow. '\\ . Bal'-· 
bary " Boc~um <nad. Andrzej Pary sek ) mr 

I(OMIT 'T BUDOWY „DOMU P L
·~ l<IEOO" W BOCHUM. 

Z polecenia \V. Sosiilski, 
ffo-hum, ul. Cnt r deu Lind n 1. 1 

Ot u~ mujem.} . co na tępuje: 
I3ochum. dma 18 grnllnia 190- . 

,'zrno' ną l cdt1k 1.: •ę pro ze o laskawe za-4 
nuc. zcze111c na. tępująccgo ORło zenia: 

Vice „Straży" w Bruchu w Westfalii. 
\ e wtorek, \\' drugie Ś\\1ięto- Bożego l ar 

dzema od ę<l1.ic .iG w Bruchu na sali p. Kuche
ma po poi. < S!Odz. 4-tcj I. wiec .,„ tra .~~". 

Porządek \\'teca następujący: 
1. Zag"ljerne. 2. rn')w:i po.:la p. Woj • 

Kurfa11tego. - -3 . 15-m•11utowa pal!'la, p cza 
ld(1rej b~dztlc za pi') war'fo kand\ datÓ\' 1Ja czlon 
kch .. ::--trah". ·1 . r \'. kusya. fi. Zakoiiczc-
nic. 

Ian Brzeskot. 111, ,ż zm1ia1 ;a ,, t raży'·. 
( Znnac w m · dla informa ri .;Z) telnik6w 

na '7. •eh . że o~lc. z1.: •1te nO\\.·yzszc ?am'c.. z.;1.a
m y 11a od pm\ iCl.\ zinlno'ć .. ...:. tra i) ·· i p. Brze -
kota. ). 
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esc w. 1nn, Kapelusze • Czapki • Krawaty I 
Bieliżna Kamizelki-Rękawiczki• 

po nadzwyczaj tanich cenach gwiazdkowych. I Oberhausen. 3~0 

C~zas. ldejnot ba1•dze tłt•ogł 1 --
ma WSlly~tkich t~ eh, .którzy chcą wolny CY.AS dobr.ze Y.UżytkowaĆ. 

polecam d.v.ieła. naj•ięksaych pisarzy polskich. Peezye Ad••• ?łlie
kłewłcza 8łowaełdege, Krasickiego i innych sławnych poetó''" 
polskich. Historyę 1'arodu polskiego (najnowsze wydanie). Obok wy
mienionych ibicł posiadam wielki '"')'Mr książek naukowych i powieśaiowych. 

Książki do nabużci1stwa w zwykłej oprawie aż do najwykwintniejszych 
we wielkim wyborze, sprzedaję po cenie bardzo przystępnej. N a święta 
Bożego Narodzenia, uaszc piGknc kantyc?.ki ?.awierające piękne nasze 
staropolskie kol<:dy zawsze u mnie do nabycia. 

OsoJJlłwszą zwraeam uwag~ 
ua obra7.y religijne i narodowe, w które skład mój jest suto zaopatrzony, 
tak co do wyboru równie i treści, jestem wiąc zdolny, szan. RodakÓ\Y 
t-adowolić a przytem sprzedaję tanio i r:t.etelnie. WykonujQ także w mym 
własnym warsztacie oprawQ obra?.Ó'\Y, wianków ślubnych i chr?.estnych, 
wiązarków. Oprawa trwała i prędkie a rzetelne wykonanie. 

Mam także na skład~ie różańce, szkaplerze, krzyżo i t. d., artykuły 
dewocyjne. Obok tego mam na spr:imdaż olbrzymią liczbę świec gro• 
mnic?.nycl1, które po jak najtańszej cenie odstępuję. We wielki wybór 
kart z widokami (pocztówek) rozmaitego rodzaje i najnowszego nakładu 
jest interes mój stale zaopatrzony~ także karty :t. powinszowaniami i wią· 
.zarki :i:aws?.e do nabycia. 

Polecając skład mój szan. Rodakom, oświadczam. iż staraniem mojem 
JN1t, każ<lego tanio i rzetelnie obsłużyć. /'::a.mówienia uslmtec.r.niam także 
zamiejscowym prze~ pocztę. Adres: 

Wielki ·podarek gwiazdkowy dla Polaków z Bruckhausen i okellcy. 
Sprowadziłem lfielk~ liczbę bardzo pięknych 

kalendarzy polski\h.: 
Kddr Polak, ltóry d 'Jtą.d kalendarza nie pesiada, mote a mnie ów 
piękny kaleada.rz z11pelnle darmo etrzymać. 

· AdaD1 SloJDa, krawiec polski 
Bll"UCKDA-łJSEN, ul. Albreelttstr. 27. (391) -Louis Brand, 

OBERHA--USEN, ul. ~larkt:str. 18. 
aesarmłstrz i zł-oftłlk, 

p•leca swój wielki 

skład zegarków.fJowarow złotyob, regulatorów i 
budzików • 

~peeyalność: OJn~~zki ślubne.· (3-łO) 

lajwiększy wyb6r. Najtańsze ceny. 
A. Da.brows~I, Schonneback b. Kray. Mittelstr. 84. ••••••••• -· PooARKL G!1~~·DKOWE I 

Baczność Rodacy w Brackhausen ! 
Donosy,~ najuprzejmiej, iż dnia 23. b. m., to jest 

w piątek otworzyłem 

skla.d k olonialno-Uuszczowy 
cygar, paplero16w, 

win po skich i JagranicJnych. 
l'olecając się łaskawym [względom, pros~ę gon~.co 

o po1)arcie mego interesu. 

Franciszek Grocki, 
Bruekhausen, Albrechtstrasse 3. 

vjs a vjs krawca pana K1tm7Hka• (289) 

Kamizelki fantazyjne, spodnie, 
ubrania do roboty, 

żakiety, bielizna normalna,~ 
Na.jwi~ka:cy wyMr t (8~7) N:-jtańue ceny ł 

Zmlaua pe g-wJazdee tlozwelona. 

Karl Knepper, Bochum 
Spacyalny skład j przyodziewku ldla panow i 

chłopców. I 

sprzedaZ gwiazdk. --
w Herne, nap. lrościola katol. Ul 

Polecamy na podarki swla.zdkou·e : 

O·dDłierzone suknie: 
6 ffiftff, podwójnie szer, e.iO, S.H,~6.60, S, 3: f.~6. 1,50 mr. 

Obrusy sukienne •, •, 4.5&, ~, 1,95 •1·. 
Obrusy Pluszowe 13, t.50, 7' (U1a, 5,50 ar. 

Kołdry wystarczająco wielkie ~, 5,15, a.75, 2~15 l,50 mr. i 
Koszule damskie wystarczająca wielkość 75 fo• I 

" " nadzw. c~żkie, pół płócienne 1,38 mr. ,
0 

Sukienne spOdniki 1~. s, •• M•, 2.50 1,50 ..,. 
Wełniane chustki 5, a.•5, 1.5', 1.a, l.!i 70 ren . 

?.wylda wartośt ~ ]~, i5, 33~ 42 
teraz: __ 1._e_,...___ł_'f_..:,--H-,---.::3--o 

]'. ·„ 25, 30, 36 zwykła w-a.rto&ć: 

13. 18. u, t.i 
zwykła wa.rt•ść; 4~ ~, ' S, 1~60 
teraz: 

teraz: ~.50, L, A, 7.6.0 
zwykła wart.SC: 4„ 6, a, ]tl 

i.ru: ~.t5, L 7~. O, 7.75 

50 pro11nt niżej wart1ścl. 

Ubrania dla panów 
Paletoty dla panów 
Paletoty dla chłopców 
Ubrania dla chłopców 
Konf ekcya damska 
Kołnierze damskie ;~~a wan-0se~~~. ~: .:: ;~, fi 
Z k• f d k' ~wy kła warteś&: 12, 20, 25, 2„, 23 
8 18 J 3fi1S 18 teraz: 8, 8. 7 5, ta, 18, JS 

ZamieJsc. odbiorcom zwracamy przy odpowiednich zakup. koszta podróżJ. 



"'· 294. 

Panna do towarzystwa. 
Powfde ICnwereso de Moatepht. 

cz,łć dr•1•. 
{100) 

(Ciąg cłalszy ). 

- Usiądźmy sobie, moja mała, - rze
kJa pani de Oa1rennes, "A<'ISkaa.uiąc rpairaoolką 
na murawę. ~ Tu zaczekamy na naszych 
gości, mbaczymy kh prz;yby:waJących z 
-01d'dali i nie dozwolimy im okrążać drngą 
do. glów.nego wejścia ... 

GabryeJa ciężko. oddychająca, !llie mo-. 
gla już dlużej utrz.YJmać się na nogach. 

Upadłai 100 trawę, bar-0oowai zajęł·a przy 
niej miejsce. 

Niebo bylo cud-OIWnej czystości, J>();

wietrze napel.nione wooią roślin i !kwiatów. 
!Wooa przezroczysta pl:ynęla spokojnie 

wśród ja1oowca, W) <l.::jąc m()I1otoJmy od'· 
glos. 

M.loda dziewczyna), siedząc, mogla 
bodniej odetcłmąć, a niepohanwwaine bide 
serca uspokoiloi się. 

Oczy jej zwróoone byly bez. przerwy 
n.ai drogę, na której Rauł i fi.lip. ukazać się 
mieli. Przyjemne ll'CZ.ucie bliskiego szczę~ 
ścia ogarniało jej duszę. 

Nagle stra:szinie zbladła, póŹ!Iliej za.
czerwienila, się; rękę wyciągnęła w kie~ 
runku punktu horyzontu; - pomi,!l11Q! mar 
cmiej odległości iJ)OiZlnafa pana de Challins 
i jeg-0, .kuzyna·. Sła:bym glosem w:yszepta
ta: 

-- Otóż oni tam idą„. 

XXXV. 
Pani de Ga1ren:I1cs wzięła Jom-etkę, 

zibliżyła ją <l()t <Jic.z.u, i pozna.lai rówtnież sy
ll:l i s'.o-strzeńca. 

- Ależ, moja dr<Jga ~- zawrołała ·-

N a gwiazdkę! 
lłOleca Francis.zek Józefoski wielki wy. 
bdr zabaww ws~lklego rodzaju, wszel
kie rze0llł7 na choinkę we włelldm wybo
rze bar~ tanio I 

Harmoniki do rozciągania, ienograłf 
z polskiemł kawałkami, katarynki; sk.._. 
pee,klarnety, albumy do fotografii i kart 
z widokiem i tysiące innych rzec.zy. Kar
łł' z polskłm napisem na Boie Narodzenie 
I 'Nowy Rok. W szeik ie prezeuta rwiazd
kowe dla każdego coś stosownego. 

Ot>łatki l OO sztuk 2 mrki. 
Pr09zę rodaków o poparcie mego0 in

tft._tesu a stara1Biem mojem b4dzie każdego 
rłilalka z.adowolić i rzetelnie ohsłuiYć. 

Fr. Józefoski 
w HERN:E, ul. Babnhoistr. nr. 52. 

DOM 
z de·brz.e idącym składem kolonialnym 
lub sani, ząraz tanio na sprzedaż z powodu 
IX>Wrortu do Polski. Z~loszeinfa1 uprasza si~ 
JłQd liczą, 366 do ~l\sped'ycyi ,,Wiarusa 
Pol~iego". ł365) 

Jako pod.arek gwiazdkowy 
nadaj.1 ~i•ł moje cy gary i papi \E ,.,,'i4"! 
vv opnkownniu gwia~dko~ em po. 10, 2tl, 
bO i 11 (• ft7:tvk. Wielki wybor ! 
Najlepsze guttm'hi ! (3( 1;-j) Tarnie cenJ ! 

F1,.it11 .Nuldngi 
H"1•arn. łh'lJe1J, 

ul. Dwf1rc i 1 a 11 r. fil. ~tnra poczta. 
l~aJrdlllhtf'. · .Alte. r'o::-t. 

'' Bochum, sobola 23-go grudnia 1905. 

maisz bystry wzrok I Zresztą w twoim 
·wieku nic dziW1negd. 

Wstała. 
Gabryela uczyniła toż samo, a.te nie 

bez trudu. 
Czekały, stojąc iniernchomo. 
Im więcej zbliżali sie g{)ście, tern bar

dziej mkxle dziewczę czuło się omdlewa~ 
iącem. 

- Zdra<lzę się, jeżeli ,nie potrafię ukryć 
\\"Zruszenia - myślała. 

I z tą siłą WQ!i, jaJką umiała zmale>ź'ć w 
sobie niekiedy, biedna dziewciZyna piort.ra
filai prZ1Ylbrać ,Po:zomy sPokój. 

Wicehrabiai i barO[l się ciągle zbliżali. 
Nie spootrnegli jes~ze dwóch kobiet. 
W tem baroruowai postąpiła kilka kro ... 

ków naprzódl, zaczęła powiewać chustką i 
wiOlać: 

- Filipie! Filipie! 
DwaJ kuz}'lJ1owie in.aigle odwrócili g ło

'lt-Y w iStronę, skąd głos przychodził. 
J edioocześnie obadwai poznali barono.

wę i jej paMę oo tQIWarz:ystwa, lecz odle:
glość byla zbyt wielką, aiby dostrzedz zmi~ 
n-ę w powierzohowności mł.Q<l:ej dziewczy,-

Powiewali chustką, tak jak to u.czyniła 
baron.owa i przyśpieszyli kroku. 

Raul patrzał się ty.Jiko na Gabryelę. 
Skdro dostaitec.znie się przybliżył, aby 

rozróżndć jej rysy, <0·gr01mnie si~ zadziwił i 

zadrżal. 
- Mói Boże! - zapytal Piliipa 7l prze

rażeniem, - cóż się to sta~o pannie Oaibrye 
I.? 
l. 

Baron uczynił toż samo, oo i jego ku
zyn, spoistrzeżemie. 

- Nie wiem, - rzekł - zape!WUle jest 
cierpiącą. 

Pan die Chaillirnis poczuł dreszcz, prze
biegający go Po ciele. 

Pr2:ebyl szybko ddleglość, <l\Zielącą go 

oo ciotki i oo tei, którą uważal za swoją 
narzocroną; ta ostatnia powitała; go z u ... 
śmiechem, w którym malowala się nirogra 
·niczona mirość. 

,__ Witam cię, moje drogie dziecko! -
rzekla baronowa. - Twoja wizyta podwój 
nie robi mi przyjemność, ponieważ rozwe
seli być może tę biedną rekonwa1escentkę. 

Zwróciła się do miodcj dziewczyny, 
która zdarwata się z trudnością stać na no
gach. 

- Rzeczywiście - z.arwola.l Raul nie
zd·ol'!ly ukryć wzruszenia i niepokoiu. -
Panna Oaibryela wydaje się chora, tak jest 
zrniC'l1i<ma. 

- Ah, to' nic, panie de Challins, - od
powiedtz.iał-0 ~iev..czę z no:wym uśmie
chem, któremu usiłowało nadać wyra?Z u
spokajaijący, - bytam ·cieripiącą, to praiwda 
ale teraz czuję się lepiej ... o wiele lepiei ... 
Za kitka dni będę zupe~nie zdrowa. 

- I cóż pani jest, paj!U1() Gabryelo? 
- zapytał Filip z wyrazem czułego min-
teresowainia. - Wszak sta:rałaś się pora
dzić na to, moja matko'? 

Po zamienieniu z synem sz.ybkiego 
spoirzeinia, baronowa odrzekła: 

Naturalnie, moje dziecko, że starałam 
się, i to ze '"-szystkich sil. Po pierwszych 
zaraz symptomatach niedyspozycyi zaiwez 
walam cLoktorCl! La11.1bet. 

- Cóż dn powiedl'Liał ? 
Że mo1a· <lroga Oabryela dotkniętą 

jest ·chorobą serca. 
- Ależ to criiebczpieczne ! - rze.kł Raul 

glosem zlamanym ze v.'Zruszenia. 
i-- Bytoby niebez.piecznem, gdyby z.le 

mu na czas nie zaradzono - oorz.ekłai pani 
de Oarenncs. - Na szczęście· tak :nie jest... 
Ooktór Laubet zapisał receptę i ma nadzie 
ję, że za kitka d11i anormalne te bicia ser~a 
ustaną zupełnie. 

Pan de Challins na chwil~ nie SIPU-

' . ' :' •"- ·' ·_ ..... , ·. ~ . . 

Rok IS. 

S1JCZał z oczu OabryeJi, która zauważyła 
jego bladość. 

- Doktór ma słu..szoość - wyszeptała 
aby uspokoić Raula. - Czuję się dziś o 
wiele zdrowszą, jedynie tylko idąc, cierpi~ 
cokolwiek, jest to reszta osłabienia. 

Wkebrabia zbliżył się śpie znie, aby 
po'dać ramię Oabryeli i ipodtrzymywać ją. 

Piiip, będący bliżej, uprzodzil go. 
Od.mówić bylo niem<Yżliwem. 
Oabryela przyjęła: więc ramię filipa, 

rzucając spojrzenie p.elne żalu. 111a tego, któ 
rego ko-chala. 

Raul mmszony był podał rękę swej 
ciotce i obie pary weszły do parku. Pan 
de Gare'll'nes szedł naprzód, prowadt;\c. 
ch-Orą. 

Widząc ją posuwającą stopami po: zie~ 
rni z wysileniem, Raul czuł Izy sply:wającc 
mu po poJiczkach. 

Otarł je nieznacznie. 
- A Wif<C, mój kochany siostrzei1czc 

- zapytała go baronowai - jakże stoią 
tw~je interesa? 

Musiał oddalić smutne myśli, aby cd
powie-Oz,ieć. 

- Jesteśmy na dobrej d'rOdze. f iip 
do'konal cudów, cudów zręczności prawdzi 
\\.ie. Mam silne prz.;ekooanie, że krótce, 
dzięki jemu, odkryjemy pra'W!Clziwych spra 
w.ców iibrodni, tych, co chcieli mnie zgu
bić. 

- Po śniadaniu opowiesz mi to Ye 
wszelkiemi szczegółami. Musz~ dowic
<l!zieć się o na}darobniejszycJ1 szczegółach 
waszych poszuikiwaf1. .. 

Nic na świecie tyle mnie nie obchodzi. 
cd twoja sprawa, drogi Raulu, ale powiedz 
mi, ten, tajemniczy d<>któr Gilbert. czy d<>
brze was przyjął. 

- Bardzo dobrze, obai z filipem mo
żemy go tylko chwalić. 

(Cląfl dalszy ~). 

Baczność Rodacy 111 GeJsenkirchen i okoliey ! 
WsJ:yacy ludzie ~tają i podzh~ia..ją te nadłnvye:aaj tanie eany • ,-.ia1·na 

Ignacego Misiaka w Gelsenk.-Ueckendorf 
ul Bochumska, 51 Bochumerstr. 

I ... Bisiak wykonuje ~ujlepiej w::~elkie obuwia jak i ·wde (m""Mli), 

tr~ewild l bnty długie i krótkie di.> kopnlni, lmma§~e 
od najtańs.zych do rajwykwintniejs1.1~ch, tr,;ewiki flamskle 

i <lla dMeci. 
Jlateryał daj~ na,jlepssy, tlla tego :i:a~ln~ kon.lrn

rencya mnie zmódz nie może. A ie tlobr.zc robię i t„\,\:~ło, 
a do tego tanio po'1wiadu7e m.ogą IOOb BodaCow. 

Hodacy ! Kto chce mieć d~b~e obuwie, ni~c~ parni~~ 
o ~woim i niechaj, jeżeli poir.11<ebnJe buty, tr~emk1, pod1;" 
do Glll enkirchen lub napis~e ku.rtq, a sią sławu~. WykonnJę 

wszelkie reparacye 
Ceny ni~kie. ~(patrn na bucie). 

Z wysokim s•ac11nkiem 

(265) 
Ignacy Misiak, Ge1s~mk.-Ueckemlurf, 

ul. Bochum•ka. Boe u ert>6r. 

Szan. Kupcom I 
;: 

(}eny p. 

· seló :i. W m~zkie „, 
nap i ętkami 2,t>o: mr. 
daa1słle 1,80 mr. 

,) l{li90d m9111r 60 f, I 

\ „ &amsklc 60 f 
dla dllie•• podług 

wiei ko 

) . 

bez źnie 
• • 

Ke;ciu~r.ko, Poniatowski, Korfanty, Mary~ka Sokoły, Pflancery, M xico~ 

r '• e ż p I J • , :r r d we. 
Nohle~y, Sokoł~1 , Trójki i Turcilory, oraz 'tabakę do zn:iywanła we 

"ielkim wyborze. - Pr.v.esyłki od 20 mr. - franko. 

rranolszek llrajews 1 llatteoscbeld, 
hurtowny interei i geMnlny :..astępca flrm polskich. 

• 
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podarek i1a gwiazdkę! 
Polecam: 

Srebrny zeg-arck damski ( d I mr. do 30 mr. 

Srebrny zegarek męzki od 8 mr do 56 mr. 
Złoty zegarek dam-1ki od 15 mr. do 150 mr. 
Zeglirki dla chłopeów od 5 mr. do 25 mr. 

Regulatory 14: dni id8-ce i dobne bij:\ce od a mr. 
:Reguła.tory freiszwingerslcie od 2@ a „. 
Butiziki od 2 mr. poCZĄW:izy. 

li li''„ Łuńen~•kl --
zł•t~, irebr•e i niklowe, .:dote double ed 2,50 .111. P ... ••z. 
B1•oszk i od 1 mr. poc7.., złote płe.rj•łeaki ei 
~ ar. pocz., braasolett..i ad ł mr. pacz., branse-

Jetki uyste ne-b2. od 3 mr. pocz~wi,Fiy. 

Me~ałianv i korale. kolczyki, krzyżyki, 
śpilki do kra aty, 

Hei~rich Grawe, 
Friedrichstr. 13 BOCHUM, Friedrichstr. 13 

obok fot1Jgraftt s c bat z k e. 

Jedyray tu we Westf4Jii interes wy.yłkowy ze
garków z Matką Bóską Częstochówsk21 

i pięknym polskim na(sem fa 21 mr. 

Wysyłka na zaliczkę. Pro:sz się przekonać· 

+ W. B~·Uggemann 
• 

w Geben.kirehen III. 
Mark-e;rafea11ir. Markgn. feutr. 

• pol•e• ;~;;;••• •w6j 

• 

w razie ''t"eseł, chrzcin i wyjazG.ów 
wycieczkowych. 

'I'Ak~ana.o P"leca karawany po;r.izebowe tak •e. -

• 

Jakn tet Ill&łe iła O'lieci. - Ce,y ba1dzo umiarbwa.w111ch 
tam6wie•ia p~•'ljc 

IJtefan Rejer, 

• 
Geł&„nkircłum 111. Markgn.feuk. 

orar.: ''l'łaiciciel u.m. 

• + • • • 

Księgarnia polska w Habinghors 
JHtleea w ltardze wiełkim wyberze 

l(Sl!Żl(I DO llABO.mtłfrrW A 
ł pewiddlwe. katelldane i wsz4ie utykuły 
'*-ieme I pavierewe. 0K"romnr wytuk 

TOW A"OW OALA.NTE~Y JNYCH 
lłMIM•ik de rozci.lł~ia od najtdttzyclt u naJ
v.łAądr. .Jake speeyałneść polecam dtny. 
•ł 'IVYłł'r edleżalycla Włko ooł1-ttc• 

CYW.1' I PAPIBfWiOW 
ł w1.zeJkie1e rOtlzaju trtnf . 
NA OWIA~Dl(Ę TOW AJUYSTWOM POL-

SIM 
••lecam na podarunki 41a dz:eci wsi;elldege ro
tlUlu małe błdec~kl de nabożeństwa, ołe
•e.tarr;e, fbturk:ł, kr.wie, różamco i 

OZDOBY NA CHOINl(Ę (4rzewka) 
ltardu plekne a tanie. Towarzystwo-• zama
wtafll•Ylll tewary wysyłam franke. 

Destawla• ezaaki i paua:ątki war.ełkiego 
re6eiu. Peltild• przemysłowcem i tewanv • 
stw„ pełecam wszelkie kiiątkł, jako te: ke· 
~. gł6wne ks~tkl, ka&ewe, kentewe, tle za
pieywankl 9'011Uw, de pcotR:ółu itd. it._ 

itaraniem mojem ~le. aby ws„!tłtich 
•bsłułJ'ć tak, aby sie nie meeł nikt ialfć. 

Z pewaiall.łem (lł8) 
l(się&ar• p•ls.ka 

Mare Jarczyński, Irh.binghorst 
ntiea Biił•w~tr. 7. 

Bac1 noić l't8da.cy w :lmehu 
i •ktlfoy ! 

Szu. :ftetb.kem pelect..111. aej 
· b•,at• nop&trzo•y sk.ła.• • 9uwia 
. tylko na.jlcp1Y.ej jakeici eraz 

praeow•it oiuwia 
ped.łtfC aiary. 

111111111111111111111 
A. Allschoff, 

Gelseuldrel1~11~ Rot·lnnnerstt·. 
kupił wi@lk~ partyę 

==-obuwia 
hardm tanio i apr.zodaje je p• cenach natlzn·.,-ezaj 
tanich, np. 

l\lf;zkie buty z s,rząctkami tylko 4,50 rur. 
Mę!~ie buty ze ~prla,~_zka.rui tylko ~ 25 mr. 
M~zkie bnty do s·znnrowani& tylko -4,f'O mr. 
Męz'k:ie buty naiJ. uacr. chen. tylko 7,5n m:-. 
M~-ikie baty box od 7 ,50 mr. 
Wysekie da111skie trrewiki do sznur. tylko ~~ 7 5 mr. 

Firma : Schuhhaus A. Atlschoff. 
Gelsenkb•el1e11, Bochumerstr. 12. 

Mim• p•wyż!zych tanich ce•, etrzyma ai tl• ~wiazłki 
każdy obiorca. 

,,.-. piękny pedarek. • 1 I c;;1~) 

1111111111111111111 

• • piękny praktycz11y • • podarek gwiazdko . y. 
Dom towarowy 

W ... .r.clkie reptracye 'ia.óaedz~ 
ce w zakres iZff"ihn. wykea•j't 
szybk• i taw.ie. Zwraca.Ja uwa~ę 
Sun. puł.liczndci aa •ej jeayny 
polski skład i wariY.ta.t w :m.iejacu 
dla. te1• preaz~ :orące • p•par
cie Z si,i;a.cuakie• (134-) 

I Br~~~, !~~~!a~~~'. 11. i 
~ątldeąufł\rll: 

• • • ł 
ł 
ł 
ł 

fi Księg. ,Wiarusa Polsk.' 
Bochum, l\faltheserstr. 17 

moiua nabyć 

papier listowy 
z pielcnymi poli!dmi napisami 

Cena za jedn!ł trci:kę z 5 ar ku· 
szs.mi 5 kopertami l.O f~a., z prze

sył1'~ 13 fen., Kto ztmówi od razu 
20 teczek, otrzyma. przesylkę franko. 

Należyto~ prosimy pries.łllć naprzód 

w m rkach pocztowych (w liscie). 

-~-

• : • • • i 
c. • • 

ul Dworcowa 25 WITTEN, • Bahahof.tr. 25. • 

(ll23) laterye na suknie, 

kapelusze damskie, 
żakiety i płaszcze. 

• • ł 

• ł 

•••• •• 
to u Jakóba Boihsehi da kupuje, oszcze za pieniądze, a 

przedewszystkiem nosi dtbre rzeczy. 
Skład główny znajduje się" RUHRORT, ul. Kónigstr. 5. 

Filia : w Bruekhanse11, ul. Ałbrechłsłr. 31. (225) 
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Czy wie już kaźdy, gdzie na gwiazdkę najtaniej mde kupie? Tyl n 

Herne, 
ul. ••llnlłof.~f 1·. C8. 

Castrop. 
I. łliin ·ter. ·11·. 

Od dziś I.o gwiMdki 1prz1:<laj~ "ft'szelkic 1uoje fO\V&ry zimo\\'~- aby w~ystko pr~dko uprz~tn,c niemal za poło ę ceny i 
na wielkich stola.eh wgioiJł~m, że kddy mote so"hie 111y11uk ć co mu sie podoba. 

SZJ k 

Ele1·••t~lde 1•aletoty dla Pl\llÓ r Tłt„ania tłla tlzlecl lłant~ldc "'J'~old fl•ze' ' i i 
dawniej 18 teraz 9 mr. do wyszukania., <'a.wnicj 7 ter1z 3._18 mr. do s~rnnrowania. ze kóry boxc lf ..t. ~.... mr. 

( Jlu·ania tłla panÓl\7 Olnnl'it" takriamo kupuje ~iE: najlepiej u Kl ·- li IH. klt11 tl•z 'Yild dOUlO'I re 
we wiąstkich kolora.· ~ll, dawniej 20 teraz 11 mr. t•.zen'skle~o. ciepło wysłane, pomieazane po I.„. rur. 

(•le1tlC trze Jld dOlłlOft'C 8a1•dze •if<kne spodni(• na nlcdzłel~ 11111, dla panÓ'ł , z gumami i do ~znuro-
dawniej 6 teru a mr. wania ze skóry boualf już po ~ mr. dla d1it1i pl) IO, 60, , 9 f. , I m r. 

r ..lik t Ir• -4 i''i d} 1 • · .1 • • 'k • Widk:O~C: 22-2, •• u e wySOKIC •••zew ... a. t\Zt i>n u• sznurowa ia i z gnz1 acn, 
1.80 

~5-26 2 7 - 30 3 I -35 

,,30 9._7łt a.t:J li r: 

Berne, Bahnhofstr. 68 S. Kleczewski, CJ strop, ul. MUnsterstr., w pobliżu kościoła. 
W.u!yscy oibincy otrzymaj~ piękr1 y poduek gwiazdkcwy a. z okolicy zwrot kosztów podrMy. (:ł.( ) 

~ •' • ł • • I~ • ~ \,, •' • • ", '• ~ <' ,,' ' - • • - ~ ~ ' • ~ ' ~ _,,. 4 .: 

·······~········•••t•••• •••••• •• • 
: kupiony

8!1!rmY KOlner 

! Sch'uhha us 
• • • • • • • • • • • • • • • -• 

jest 

najlepszy, naj· 
tańszy i 

najwygodniejszy. 

MARXLOH 
ulica 

: Provinzialstr. 97a. 
(3a3) 

• • • • • •· • • • 
• • • • • • ~ 
• • • • • • • .•••••••••• ···~··· ~~-·· · · 

•••••••• ••• •••• 
ł J. Herrmanns i sp. 

er ausen 
ul. Friedrich·Karlstr. 28 • 

• • • • • • • •• 

... „ ' - ;l'°O ~. v: ... ·, I ' " 4 I ,.,,,· 'I, •' 0 o ,„ : ';, 
0
\ ' 

•••••••:••• •• • • • • • • • • • • • • • • 

w 11iedzielę 
•ę·łą me skła1y aż do godziJ1y 9 " 'ie·· 
,•.zcn•e111 oh.arte. W ten dzień zd.ee~·d o · 
wałem si~ mym ssanownym odbiorcom vn~y
zn< ć na paletotacłt I 11b1•aniael 
rabat n~dzwyczajny tO 1n·o~e11f • 

Jakób Rothschild, 
Skład główny: 11 ilia : 

Ruhrort,Konigstr.5, Bruckh. Albr•htstr.31 

Obuwie . 
WJprzedai ;;~w i a z d ko w a 

w eelu uprzątnięcia . 
\Y~ •y~tkie towary !pr.sedaje•y ~o gwia~(lki po cenach bajec.7.nie tani <' li . 

\Vielkie partJ G 1. t:;.: kich trzewików 7. gumami i do ~hnurowania. 7.~ skóry 
boxealf 10, 25, ~ , 75. 7,9U mr. 

Wielk~o partye l1 it '1 :.v mę~k. :i. gu:.łik. !.ze ~kóry hoAc. 10,5(\ 9,50. 8.25 1ur. 

W ielkie part,e lrnLów .z gum.is.•i i J o ~JJnuro w . ~\ "l(), 7' , 5,50, 4.90 mi· . 

150 par bu,ów do kola" i do n>boty po ka7.d ·,j mol.lin-ej c nie. 

• • • • • • •• 
(Do gwia.zdki skład co nie clzielę do 7 wieczorem otwarty.) ., 'Vielkie partye <larnsl.: iclł fryewi ków "' cru7.ikami i tło ~7.HUO\ 'A nia 

t' rl\z t:Jko 12, 10, 8 n11· • 

• 
• 

Paletotf od 8 do 52 mr. 
Ubrania od 9 do 62 mr . 

Nasz skła<i zawiera • 
Nasza lepsza gard ero· • 

• 
prze&zło 6000 stóp kwa-

ba leży tak do'brze jik 
dratowych. • robiona podług miar1. (23) , ____ ---- . 

-~---• ···-··:••····· 

"~ic~k ie part yo <fa m ·kich t1zc\\ iJ.: ;'11\ z gu :o.i~ami i do :.:?.uurowtrnin 7.C 

~kóry boxc111t te1•a7. tylko !l,.W. 8,~ o, 7 .:50. !>O mr. 

P:i.rtya okoli 1.n o8ci~no·•a t.r.;r,ewi l 1'1w :' gu,,;ikami i do ... ~murowania <lop{)ki 
:utptt~ stare, y, umias t 7~25 mr. te raz tylko 5.75 mr. 

Tne' iki i huty pil ~n eowe (lilco" r.) po r~narh znac;;ni' zniżourtb. 

Tr~ewiki dlA chłop ców, ~ziew 'Z'\ t i d;1. it•ci ze il-ki,ry ho.·calf, ciel ~c~j i 
kofr•kicj po ee nach n1.J~a 11 zych. (1.HH) 

D m o buwa 

E. Bartsch, 
Gelsenkłroben, tylko ul. Schalkerstr 3r 



S'1 ft.i •'o ~~ eio! ~""·ój •fo l'Wrg·n l 
Baczność Rodacy! 

Szanownym Rodakom w Baukau uprsejmie 
donoazę. iz · z dniem 23 bm. <twieram przy ul. 
8łrłlekł"1aders1r. or r• (w:iomu rz~ąika 
Buckowskif'go (393) 

Interes golarsko-fryzyerski. 
'Polecam taliże ~11ara i pepiero•7, które 

maa na tkładaie w bd rdzo wiełkim wyhc;rze. Pro
&ZQ Roiaków o f'•p11rcie meeo intere11u, a ataru.iem 
mojem aędzie kałde~o Rodaka zadowolić rzeteln" 
obtług~. Z s1&eunkiem 

Bronis~aw ldźłlow•k.I, .fryzyer. 

\\
7 arsztat szewski 

zaraz lub później na spriedat. War
sztat połatony bardzo korzystnie, gdyż 
zaraz przy kopalni i fabryce. 

GottJl(~b D1·ełe1·, 

Oberhausen (Rbld) 
Knappenstr. 154:. 

---- -
•• cgC'nn,c o a 

Restauracya 

Restauration zur deutschen:Flotte 
~ Włafć. Fritz Storek. 
~~ 

W drugie świętoLBożego Narodzeaia 

koncert, 
•a który zaprasza l302 

Fritz Sto1•ek, Herne. a. uqap i.,.. 
I. Karłowska 
Zakład PrzemyEł„ 

w Poznania, 
ulica Podgórna. l2a 

poleca w11zelk' 

bieliznę kościel111\, 

ornaty, kapy, bursy, 
stoły itti. 

Specyalność; 

Chorągwie 

<lo kościołów i dla Towarzystw. 
Liczne uzna11ia i listy pochwalne. 

„ ·- Bliż~- ych . informacyj udziela i o zlecsia. fro

g' ówny zastępca na Westfałl~ i Notlreni~ 
Jan l(wiatkowski, iBteres komi~wy 

w H e r n &, uL Neustr. 16. 

Meble 

Ogniska 

z małą 

- 3 
marhi wart&ŚC>i ma niniejH4' 

ogłoszenie 
przy zakupnie do gwiazdki 

towaró\V i mebli 
b\dt to na edpłat~ lub 1& g<>tówk~ w "'yao
kości rn mr. i wyiej 

Ni•dej~ze ogł~zeoie moina po zała•wienio 
intere1u pokaz•~ i pienł„cbe odebrać . 

•a odpłatę. 
(Jbranła. 

I. ubranie 28 mr. wpłaty 4 mr. 
I ubranie 38 mr. w~łaty 6 mr. 
l ultra nie 48 mr. wpłaty 8 mr. 
I ahraoie 68 mr. wpłaty 10 mr. 

Paletot,-
1 palte 28 mr. wpłaty 4 mr. 
l paUo 3& mr. wpłaty 6 mr, 
I palło 46 mr. wpłaty 8 mr. 
I palto 6~ nir. WJ łaty 10 mr. 

Me, le. 
:M:eale do jedae,o pokoju . 

75 mr. wpłaty 5 mr. 
Meble dt> dw6ok pokoi 

100 mr. wpłaty JO mr. 
Meble do trzech pokol 

HO mr., wpbty .2() mr. 
Meble do cztereth p(1koia 

880 m:r •. Wl>łaty 80 mr. 

H. Phlllpp, Essen, 
al. fi1rahenetraHfJ Il. 

n& parler111, I, Il i III pi9trze. 
Dom &owa.owy 

397 ł mea.li na odpla'Cf. 

•1'i•tl)l!'fi~--tlf lt)ftjfiM8 

I Zakład fotograftczny I 
~ wdowy ł!t 

~ :E. Angeneziclt ! 
!fi w Cą.strop. ~ 

I ul. Bahnhof:!tras~ nr. 4.b. * 
poleca sią do wykonywania foto~ ~ 

~ grafij podług nowoczesnych ··"rs- • 
• magań. Os0b1iwie polecam się lj 
~ towarzystwom do wykonywania. ~ 
~ .zbiorowych zdjęć dalej. obrazków ~ 
m ślubnych, familijnych .i t. d. pod ~ m gwarancyą już znanego Jobrego ~ 
~ wykonania, pn~y cenach umiarko JJE 
~ wanych. - Interes także w nie- ~ 
• dzielę otwarty. Usługa polska. ~ 

tlHti~~~m-JfHtHłt~!I li 
Na 

· G!iazdke! 
Rodzynki 
Korynckie 
Cukier 
Migdały 

Proszek 
do pieczenia 

j w~.?.ystko, . co po

tncebne do piec.:1.enia 

hpuje sj ą 

najtaniej u 

Rosenthal' a 
385) i bpółki 

w Wattenscheid. 

'łVplatą Z zalłc.zką, 
kti>rej "· yRok.ość,ysarn oznaczyć może. 

Firma : li.1•edltlłaus 

Zum Bergmann 
.:~~ ' ...,.,.':". I ..,, -·. : 

;·~ : . 
.""'· : '- • :·- , ~: 

1

r ;_ił~ ._ ~ ~ J.' • 

. 'I .. . . _~. . . · •. :~"°::s~:'-
• ' • ~' .-: r• t" ~ ':. )• • 

dla towarzystw 
w,ybn.ywa 

prędkG i tanio 

Drukar.ala 

. ,\\'iar-uia Pu:· 

skieuo" 

szuka najtańszych 

towarów emaliowanych i sprzętow . domowych 
"które ~najdzie na. pewl'ło u firmy: (39:1) 

Emailleha11s 
„Zum bllłłgen Theodo1·•-, 

278 llalserstr. 278. 

. konf ekcyi damskiej 
które z powodu braku miejsca kasuję i vrządzam jej 

zupełną wp•·zedai 

Paletotq i żakiety 
p-o niezna.nych tanich cenach. 

L OPPENHEIMER, Oberhausen 
.38 Friedricb-Karlstr. 38. 

Polska usługa? Polska usługa? 

-·~~@TJ!f:~ttillilll~~O!Ji·l~'~l!iL~~~l!llA1~~~ 

i • =~ mi,ni ' i1 11 . łJ h I 

ł d ler. z ~:i d" gwi • z<lki · n1lbierze. kii i<ly o<t hn r-c a 

~ , ~:~«PO. R B: ~ -~ 
ł ( '1 metrów rn . .tteryj na suknię domow2)) przy :1a upnie cd 20 dlF• 

tylko w Berne. 

ł Bahnhofstr. nr. 50, n· przeeiw ulicy Nowej. 

Wielki skład materyj na suknie i towarów bawełn. 
ł Konf.:ke rr.. ~famsk~ i m;a~a. 1.Vszy.$tkit UJ! bł~, ioia Hd . 

~if1111~111lrłi~~~~i111lli~mij~lllllllllil~~~m~~~~~~Rli.f'~ 
za drnk, 1takład l redakcn odpo wledZłalny: A at o a I Br eł s k ł w Bochum. -- Naldaaan i czc:oonhmi Wsdawnictwa .,\\'iaru s.a Po'fslde:a-o" w Bochum. 



Ir. 295. 

godzienne pismo lndowe dla Polak6w oa obczyżnte, poświęcone oś n „dc~ 1ym, 

WJ'C~Dfti cod.zianie s WY1attrt.a bł &Mwi•tecmycl! 
:Prrt:dplata kwartalna •• DOC%ciAI ! 1 YlłoWYch wYllOli 
1 llł· 18 ł•L, • 1 odnouo!em do 4om1 1 mr. 92 fen. 
.,Wtul• Poliki" npl11ny Jest w cenniki pocztowym 

Jell zaakłem „ł. polnitch" nr. 128. 

1. za la . 

Redak.cyn., Drukarni& i K8Mtgamia zna~uje się w Bochum, przy ulicy Maltheeers asao 17. - Tclofonu nr. 1414 

~ ---------- - ~------ - ------ - - -

tta•ztce polscy r Uczcłe tijecł swe 

i1~'KM, czytać I pisać po poiskał Nie Jest 
~ ··~Mlem, kto t><JWBlltwl 1wema z11le•· 

f!t/4 s:.i4 pozwoli. 

-~-!' W szystki• uas.z1m Sun. 
· ,Czytelniczkom i CzytelBi"~om 
~ 

( ta.k Ba obczyźnie, jak i • 

j Pelsee, składamy w dniu 

1 ~'.; Bożego Narodzenia 
nasze najszczersze 

ż7ezenla1 

Reda key a. 

li 1'Jpadl6w dala. 

„Komłsya siedmiu" a odpowiedź wyższe
go urzędu górnlczego w Dortmundzie. 

Jak już naszym czytelrll!kom wiado
mo, „Komiisyai siedmiu" z J>(Ylecenia kon
fereocyi oowodawej, jaka się od!by~a w 
.Essen dnia 18 listopada, wys.lata wniosek 
aby w.yższy urząd gómi'CZY nie pdtwier
dziJ porządlku roboczego. Urząd gómkzy 
dał oo.powiedź QidmclW'rtą. z tego ipowodu 
w pląteik 22 grudnia ze'bralai si~ ponPWnie 
.J(omisya: siedmiu" i uic'ihwama wysłać 

xaiale:nie oo min4stra DeUbrlic'ka. W krót
khn cza'Sie ma sie Odbyć 1posiedxoo~e „Ko
mtsyi siedmiu'\ aby rndzić o wnioskadt 
dotyczących reformy kina·pszaiftu, poczem 

uclrwa.ty rej zostaną przedtłożone 1orgól:nej 

~erencyi górników. 

łfnrtowna alermani7.acya polskich nazw 
miejscowości. 

Na m(l!cy rozporządzenia królewskiego 

oomać ma 97 nazw mieiSCO'W'Ości księstwa 
za.mienionych na nazwy niemieckie. 

Zakaz ięzyka polskiego w szkole budowni
czej w Poznaniu. 

Donoszą nD7...iem~ Poznt.", że w król. 
8~e buoowni-czej w Pozmniu zakaz.al 

Ol'dynazyu.sz III klasy pa~ i.nżyiniier Reis
tntlUer uczniom swaim su l"D<WO mówić. po 
Połsku w kfasre. A gdy to nie pomogkll 
O\\!Qrn Polakom zapisał nagan~ do książki 
k131SQwet 

Telegramy~ 

Be r I I n. Posłowie parlamentarni 
Paun 1 Froebllch żądają od kancJen;a, abY 
z zastrzeżeniem późnejszego przyzwolenia 
lłlrlamentu wysłał kUka okrętów wo)ea
ł)cft na wybruta rosy)skle, aby ratować 
UClśnl<>nycb nlemców nad Bałtykiem I za. 
~edz zniszczeniu tamże niemczyzny· 

To k I o. Markls Jto został mianOWallY 
~nym . rezydentem Korei. . 

· St e a d a 1. ZderzYły się tu ~gł. 
Zindzt utkt szkody nie poniósł. SzkodY 
lłłałei-f a1.u.e &ą znacme. 

I. 
)dz.ie stary Wiarus. 

(Na nutę: Hej kolęda, kolęda). 
Idzi,e stary Wiarus do ludzi w kolędzie, 

Witać nowe latko i śpiewać wam będzlle 
Sluchajcie ludkowie! ' 
Co wam Wiarus powie 

Na kolę.de, kolędę. 

Male dziecię Jezus w stajence się rodzi, 
Wszytkich wyswobOOzfJ, Polskę oowobodzL 

Jezu przybądź maly, 
Wora naród caly 

Na kolędę, kolędę. 

Oj przybędzie do nas niebieska dz.ieciM 
Zyiska w10lność Polska, Litwa, Ukraina· 

Tylko z Nim trzymajmy, ' 
Jemu chwalę dajmy, 

Na kolędę, kolędę. 

Slie'Z!nie slońce bije na niel1ie wysokiem, · 
Skrzy s.ię śnieżek bialy na piolu szerokiem. 

Bądź jak śnieżek b.ia.ly, 
Słońcem nairód caJy 

Na kc·'.c,:.nę, kolędę. 

Ojcze idź do pracy, dQllTiu pilnuó matko, 
02.lieci hyc do szkoly, przy;dzie Nowe Lat.ko 

Wolności, swobody, 
Jedności i z~ody, 

Na kolędę, k1olędę. 

Żyje Ojciec wielki, żyje Ojqi1ec w niebie, 
Wie, że na1ród po~ki, w ostatniej potrzeb!e. 

Zeszłe nam ratunek 
Na ciężki fra~unek. 

Na kolędę, kolędę. 
Wtedy to dopiero przyj.dzie Wiarus stary, 
Powtmszować wszystkim wołl1i0Ści i Wiary! 

Wykrzyknijmy razem 
OaNUem i żelazem 

Hej kolęda, kolęda! 

li. 
Kłedy slę Syn Boty • 

J(iedy sdę Syn Boży w Betleem ·narod.2f.l, 
I bied;ny lud z więzów grzechu oswobodzl:l. 

Spieszyl się świat calv 
Pr.zymnożyć mu chwaly, 

łiej .kolęda, . kolęda! 

PlerwsL hold D2'ieciątku z.lożyli1 pa.sterze, 
Ucz,cili go skromnie, ale za to szczerze, 

Wesolo śpiewali, 
Na multa1JTkach grali, 

Hei kolęda, kolęda! 
Potem do Betleem spie:sizą 'W'S'Z.ystkie ludy, 
N\ie zważając wcale na podróżne trudy, 

Na góry. ni rzeki, 
N: na cel dadekU, 

Hej kolęda, k~ęda I 
Każ<ly w swojej mowie chwalę Bożą glosi. 
I o- powocfzenfo dla o;czyzny pro.si. 

Dzieciątko lasikawie 
Wszystkim blogos.t'awti'. 

li ei kolęda, kolęda l 
Potem dla uciechy poszli wszyscy w tanY. 
Tylko Polak sroi na boku stroskany, 

Bo serce go boli, 
Że żyje w ndewoli. 

Hej kolęda, kolęda! 

Zob-~zyl Zba·wicie1 Polaka tęs,knotę, 
Więc zaraz ·do niego Ziwraca liczko iJote. 

N:ebieskie ~ta 
I drobne rąoz;ęta. 

Hej kolęda, kolęda! 
Pozwól nam, o Painle, di::>żyć tej poci'echy, 
Byśmy pO'\Vrócili pod rodzinne strzechy, 

Do święte.ti spuścizny, 
Na}droż.szeJ ojczyzny, t 

Hel kolęda, kolęda. 

Ili. 
Nad Betleem miastem. 

Nad Betłeem miastem Gwiazda jas~ plo
ni-e. - Marya tuli syna. w s.taJ~nce na ~001e. -
Luli synu - tuH. na fonie maiuh: - tteJ kolęda, 
kolęda! . 

W kolo pastuszkowie nad Dxieclatkiem "!I 
żlobie - SpLewają weso.l?: Jezu _chwala Tobfe 
_ Luli synu - luli, n.a lome matuH: - HeJ kolę-
da, kolęda! 

Trzej mędrcy krótowte śpieszą hen ze 
Wschodu. - Pawitać D~ieclne .krótews~~ego 
rodu - Lulr synu - luh., na lonte Matull. -
tteJ kolęda, kolęda! . 

Wszystko hold Mu sklada - caly śwrat sl_ę 
. szy _ Każdy -do Betleem cv;emprędze! sle 

~~~eszY _ Lu~~ synu - Juli, na Zonie matuh: -
He.I kolęda, kolę.dal 

I mv też oodaJtnY cześć Pantt .nad Pany f 
C 

iŻobie spoczvwa ub~o odzriany. - Lu ' ::n:_ tuli, na 1c0e matul•: --:- Hel, k~~a,. Iw· 
..... '· ; l „: !."•• •.L .• 

s 

Chyląc kornie czolo, prosimy tej Dzieciny, 
- By .Bósi; biednej_ Polsce :-mnal dawne winy. 
- - Luli synu - lult, na loru:e matuli: - tlej ko-
lQCl.a, kolęda I 

By znów po nad Polską wzlecial orzeJ 
bialy" - By wrócily czasy potęi.ri i chw.;jy. -
Luli synu - luli, na lonie matułi: - tlej kolęda, 
kolęda! 

Niechże nam, <f.7Jiecino, Twój dzień Naro
dzen:a - Stanie się dla Polski symbolem zba
wienia. - Luli synu - Juli, na Zonie matuli: -
łiej kolęda, kolęda! 

z<ly, kt6rym tytuł i urz4d przyjaciół, opie
kunów lu<ltt , więc nauczyciel, komisarz 
i t. P. nadawano! Czyżby ten łud nagle 
m{)gl powstać jak jedan mqż świadomy 
c lu, dro'gi i radzić m~<lrze, J)O'\\'ażnic, sp0 
koi11i e, inteligentnie o swoich sprawach, 
sprawach ogółu, sprawach .Połski ! 

IV. 

Naokoło cisza zaległa. 

Naokolo cisza zalegla ?Jiemici:;, 
Tylko księżyc pelny zagląda w krynicę, 

Modli się światlością, 
Nuci z pobożnością: 

Hej kolęda, kolęda I 
Szept mięsiąca wzrusza Jasne nasze zdroje: 
A od rzek plynących ptasząt drobnych roje 

Z ~niaz<l Slię swych zrywają, 
Nieśmiallo ćwierkają: 

tlej kol~da, kolęda! 
OJos ten budzi w chacie pol~iell:O oracza, 
R~ość wstaje w duszy, światlość go otacza, 

Wiatr kolysze drzewa, 
On z skowronkiem śpiewa: 

tlej kolęda, kolęda I 
Swit się już podno.si i zabarwia lica, 
A jego promieniem czlek dusze zachwyca, 

W sercu ma nadzieję, 
Życie mu kraśnieje: 

lieJ kolęda, kole-da 1 
Zdafa jakieś dzźmęki budzą się x. mog.ily, 
Jakby nagle w-5zystkie d'?lW'Ony zadz:worfJy, 

Szablic glos to dzwoni 
Ja.i\ ~yś· .,,do broni!" 

Hej kolęda, kolęda l 
Budzi się hart <lawny w polskich sercach wszę

dy, 
Rozbrzmiewają tony tej polskiej koh.:dy: 

W spó}ni sil rodacy, 
Zdążajcie do pracy! 

Hei kolęda, kolęda! 
Przes1Jość o miecz wsparta, miecz. ChrobreiO 

. trzyma, 
W przyszlOść naszą patrzy Jasnemi ooziyma, 

Pacierz wigilijny 
Szepce w ton bibliiny : 

Hei kolęda, kolęda! 
Wstal hetman Czerniecki i rodaków wola, 
A za mm Kośduszko wszedl z gwiazda u czal-0, 

Swą chorą~iew wznosi, 
Ludom wolność glos4: 

Hej kolęda, kvlęda I 
Już slychać radosne serc Polaków bicie, 
Nowe ii'tn z Chrystusa tryslo w piersi.ach życ1'!, 

Pokój Boży głoszą: 
Orli sztandar ~noszą: 

łiei kolęda, kolęda! 

Spójrzcie, hen, szeroko, po tei ziemi Piasta, 
Milion mogfl polskich w kolebkę urasta, 

Polska żyje, żyje! 
Pieśń jej w niebo biJe: 

Hej kolęda, kolęda I 

i.. L !SE !Ll 

Wiec włoscian w Polsce 
P.otl Iłlosluden1. 

O wiecu wlościan, którego_ uchwały 
Piodaliśmy onegidaj, korespondent „Głosu 
Na1rodu" pisze między innenti: 

.,Dzień wczorajszy w Warsza\\-ie nosi 
na sobie tak wyr.aźn~ cechę wielkiej daty 
w historyi naszego połitycxnego roz:v;oju, 
że zasługuje na szc.z.egófowe prztdsta
wienie. 

Gdyby kto jesz.cze prz-ed pani miesi<\
cami zapowiedział, że takie z-darre:nic }est 
możebn :m - niktby zapewne nie więrzył. 
·Wszak to kraj przez tyle lat dziesiątek ·w 
rękach srogiego ucisku polityCZJ1ep;o, gdzie 
prawo zgromadzania sie prawie wyicreŚ>
Jono z ·wokabularza publicznego żyda, 
wszak to lud, który nigdy pr~ ~cz.
eych nie posiadał, ·który się zda.wa.I nie
:z.datnym do wszelkie-go żyda pu·b1icznego, 
ni-eczilłym na drgnienia myśli narodoweJ 
- 1ud .zgn~bi<my; przy pomocy specyal
nych instytucyj państwowych. "!'' demoo-1 
cie trzymany - podleilY wrogim, ob(;ym 1 

zakazanym ftgurom z pod ciemne! gwia-

Cud ten stał siG w-cwraj - stał się 
<lzięki Ż)'1Wotności, zdrowiu m:>ra!nem:i, 
dzielności i sercu tego ludu - ale i dzjeki 
tym, których wieszcz ,nasz chciał u.o urz~ 
czywistn~enia teg.o cudu - proroczym du
chem wiedziony - widzieć raz-cm z. tym 
ludem złączonych do wielkiego dzieła.! 

Wracam z tego pamiętnego sejmu na.
rod-01Wego - i drżę nai wspomnienie tych 
serdeczn.}1Ch wzrnsz.eń jakich <lmlnal ka
żdy myślący o przyszlości naszej a o4-
ciuwa1jący teraźniciszość!" 

W dalszym Ck1lnl korespotndcnt po-
1wiada miedzy innemi: 

„ Wejście do filham10t1ii, godz. li 
przed Poludnicm. Tłum wchodlzących 
tysiące osób; spokój i poJ1Z:ądek KHku 
idragonów na koniach z uszanowaniem jak
by, gdyż mniej rubasznie, jak zwykłe, u
trzymują porzą<le;k na ulicy. Mme i ich 
wstanawia!<l łiczme siermięgi - czapki ba;.. 
ra11ie, spra!CGlWan.e r~e uczestników... . W 
sati pclno. Dół wiypetniony po brzegi de· 
kgatami powiatów: wszyiStkich gubemii 

Królestwa. Wśród 1500 krzeseł, zaj~tycb 
oo raz.u przez w~ańskicb dełcgatóW. 
widać Jaką czwartą część }nteJigencyi młGi 
skiej, a zwlaS1ZCza wiejskiej. , 

Oalerya przepełniona drugim i trze
cim tysiącem intetigencyi. Nad estradą 
Matka Boska Częstocoowska obok sxtan
daru czerwano-bia~.cgo z orłem białym, 
ogromny biust Midkicwicza, przed nim du.
ty piękny portret Kościuszki". 

O przebiegu obra<l i u.chwal korespo°B-'. 
~t powiada: 

„Wszystko '"' nastroju uroczystym, 
przeJęty:m wia:tnością chv.ili, pr7,,cczuciem 
burzy grożącej pr2J00iesieniem wojny de>
mo"wej hen od dalekich krain rosyjski.eh, 
gdzie ona buczy jak we1Jł>rana rzeka, go
wwa zerwać ()Statinie już tamy do naszef 
pi~knej a ty~krotnie przez tatarskie zago
ny nawiedzio11JCj krainiy. . 

We wszystikicm zaś umiarl\0'.\ „ nic ptJ
titycxne.. Zasada pozostania na gruncie 
państwowości istniejącej, z. rdz:winit;cicm 
rna11ifestu uroczyswgo, obiecującego kon
stytllcyę z 7.ąd.anicm wykona~1ia przepi
sów iuż dav.n'o istniejących lecz przez biu
rokracyę uniccst\vioiuych, Jak autonomia 
gminy z żądaniem rozsizerzc.nia jej na ~ u
tdnomie kraju w ramach państwov;cj koo
~.tytucyi a natydrmiastowc:go Jej rozp-ocz~
cia na podstawie w-oiności tworL ._>;nia 'C\\ ią 
z:ków, które to prawo dziś już p0zwala r1Ą 
ugrupowanie ię gmin 11a związ1 i. Całość 
łeb Już w1aściwie stanowHaiby aut(}'110m ~a 
kraju, samorrntni-c, przed zworaniem Du
my ju.i w nich puSZCZOJU\_ 

Dalej wspainiałc sfonnul~v:any postu
lat ddrodzt'lli.ia administracyi gm nnci. K e 
roz:p.;dzal zarz<i<lów gmirmych, j.ak gk'-5:..ą 
wyvrrot.owcYi, ale ie zref-OnnoV.·ać, oosa
<lzić "w·oimi !u<lźmi. Wszak 'C'.Zł-onk<> ·je 
gminy jej panami być winni :wiec nic~.b 
stwXirZ<\ dobre zarządy, niech urzędują po 
polsku i rorganizują pulicyę , która się w 
rękach 1.t.1<lu rozsprzesda". 

Nnimo nami~tne.j aglta.~)i socya.llsty 
ci.nej w kraju _: l)isze oaJej korcspcmdent 
- zdrowy gfos chlopa polskiego .1.1t1i na 
v:fos 'Odchodzi o<l spraw:y glównej: stwo
.rzenia siły naro<ki' ej jakiej dotąd nic byi
ło, zlączenia masy pracującej na roii z <>-
by.watclstwem - i zbu&·~·.a-nia w ten ~po
sób żyweg ciala na r ·<l--0Wt.."iO, sr n-ego re
ką spraco·wa~ hłopa a n„t hniont.'iQ du
chem wit'S"". Z-1-"il·.~ I prac\1\\nikó · dtidia.. 



Z ~en \\ i 1,:·~ w r: :·:-h;cyach S'\\.)\.:~1 gromi 
.J _:r, U<'1· 'I y :-i::}<.'. gotują na1~owi, poa
i ~:: •• <}~ "·: „: .:1c.tiwienia rachunków we
\\ 1.ę:::,n) :lt '-' · śród spoleczl:!i1stwa" za-
111ias: 1„::.1e do ramienia stawać do walki 
.1 ~ : i,'r1l P ·zyniesionem przez gnijącą biu
r -:, r::tcyę, a wzy;wa <io o<lhudowania domu 
1 ,Jzinnego zburz.oinego najazdem h-0rdy 
skorumpowanej". 

,,Jeśli kto się obawiał -- kof1czy ko
respondent - o losy tej krainy pośród od
mętu wsz.echrosyjskiej katastrofy - nie.
chaj dzisiaj nie trnci nad7.ici lc.psz~j przy
szłości. 

Wiec niedzielny dowiódł, że lud nasz 
jest rniewzruszonym filarem Ojczyzny.„ 
Tego· oo się wczoraj zro.biło - nie odrobi 
już ani reakcya z góry ani zakus anarchii 
od dolu: .dom zbudowan:v na opoce - stJć1 
będzie --- a domem tym Polska !".„ 

ltl'..:1:"1~ ~-1:i,,,,-~ ;;~ ·~~l'::-'" N:"~ .z~.'·ZW'?t.'-f.\t;,:-.1 
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Kupujmy, co tylko możemy u polskich 
kupców j przemysłowców! 

J~~ ~r t.i4 ~-;;i'»-"'~).'! ';_".ff'! :m -.„,~ 'i1ntt·.~.: .~~. 
~~~· ~1~"'' 'I • - :t,\'._.v z:fj:t{.:. t~;~\1~ 

Ziemie polskie. 
Prus idJ.1;.}((hfofoh tł· ~?'mu i M~uar ~ 

Gdańsk. 25-lctniego robotnika Webera 
zażgał jego:) krewnialk Paweł T~CJhde w jego 
wlasncm pomieszkaniu. 

Hela. Połów łowsi jest w ~becnei pri

rze bardzo obfity. Codziennie. wymszato 
n.a po/ów 15 lódek i przywo·zi!o z soibą 45 
do SO tosoisi. W piątek zfowicmo ich na
wet 145 sztuk. 

Z pod Brodnicy w Pr:usach Zachodnich 
d1omoszą do tutejszego „Tageblattu", że sta 
ropoJska Posiadłość Kruszyn!Y -Olbszaru oko 
lo 700 mórg, prz.eszla WJ posiadanie kupca 
Daniela THsitera w Bydg;oszczy, 

Tak więc przeszedl .znowu śliczny 
-szmat ziemi palS1kiej w wro'gie nam ręce. 

Z Wiei. Kr PoznHskieao. 

Ba1:.iko\\ ·.:go Drwęski i Langner w Pozna~ 
niu nabyl moc::1 kupna na wlasnoś;: p. Igna 
cy Tmnaszcwski wieloletni administrator 
dóbr ObrDwskicm pod Wronkami. Zdanie 
g:0spc<larsl\va inż nastąpilo. 

Redgcszcz. P2111 I3urde.Jski z naszej 
\\si kupił 28 morgowe go'spcdarstwo cd 
pana łic.nunerli1ng-a„ kt6ry znow,t {)d Niem
ca Pedy z Kied ro\\"a nabył za 6i 50 ta!:: rów 
gos1)odarstw'D. cbeimuiące 56 mórg ziemi. 

Buk. Podhlg ostatniego spisu lndnu
ści lic.zba• mies?Jkat!ców miasta naszego \\ y 
nosi 3672 dnsz 556 C\\ agelikó\", 2515 ka. 
t()lików i 291 Ż:\ cló'"· 

Sulmierzyce. MicjscO\\ ość nasza lk.zv 
2828 dusz. Od rnkn 1900 zmnicjszyta siQ 
liczta miesJku(1 . .:<»\ o 82 osoby. 

Ze Siązka cz .. ;h Starej Polskil 
W-0bec bliskich wyborów w Tarncw

skiem przypo-min·arny, że p. Królik otrzy
ma/ jaiko kandydat po~Js,ki partyi ccntrow~j 
\.\" r. 190.3 w picrwszcrn glosowa1niu 20,145 
gfosów, kandydat niemiecki centrO\\'ców 
Antcs 7,926„ socya.lista 10,260, kaindydat 
partyi PO'lskiej p. StQślicki 6864 a wolno
myślny 1286. W wyborach śdślejszy;::J1 
<Jtrzy.rnat P:osel Królik 28,475 gfosów prz~
ci\\. 12,421 gtowm. 

Z innych dzielnfo Polski 

l(raków. Polski Z\viązek Niewiast ka
tolickich o·bcho'dzil 20 bm. po, p<:llud11iu ur-0-
czystość -0t\\ arcia n.owego lokalu, mieszczą 
ceg;o się w sala.ich Pałacu S1)iskiego. W 1t-

11oczystaści tej wzięli udział I-feinryk Si~11-
kiewicz, ks. arcybiskup lwowski Tc<QdO
rowicz: ·o·raz. kilku duch{)1\i.1I1ych między ni
mi ks. Bratk-0wski, T. J. Wobec licznie 
zebranych p.a(l przcmó1wila pierwsza pr l;.~
wodinicząca pani prof. Mary.ainowai Zd'zie
cl10wska,, poświęcając słowa wsponmie(1 
zmarlej prz·edl paru dniami prezesowej to
warzystwa hr. Jadwndze Rost\v()rnwskie!. 
Następnie zabrat glos Hemyk Sienkiewicz. 
W pięknem acz krótkicm ,przemówieniu 
podnióst d-0<Latnią dzialailność Związku dla 
sprawy narodowej, zaiznaczając przytcm1 

Żnłń. Mieszkań-ców mamy w 111asze111 Ż:! w teraźn.ieiszych czasach nie dość jest 
tU'ieście 4076, męzkkh 2036 ą żeńskich mieć :z.asady i je wyznawać w. życiu prY'-
.2040. Katolików jest 2894, ewangelików '\.Vatnem, lecz trzebai chcieć i umieć <lla nich 
932 a żydow; 250. pracować. To ·powin.11110 .być za.daniem ko-

l(cynJa. Wedle ostatniego spisu ludno- biety;-polski. Dalej wez\vał Sie1nkiewlcz 
ści ma l(cy,nia 3370 mieszkań-ców i to 2504 zebranie do wspólnej pracy w jedności i 
katoUk'ów, 644 ewagetików i 222 żydów. zgodzie, gdyż wówczas oprą się 1ni,ez.dn~

Oostyń. Przy ostatniem Hczemiu lu- wym prą-dom z zerwnątrz. „Nie groźne bo-
d:ności wykmzafo się, iż 'liczba mieszkali ców wiem są, .dia1 okrętu wiohry i rafy •pod\V10· 
. miasta naszego WY'fllOISi 5307 dus74. dne, natietrniast praw«tziwe niebezpiecze1i-

Z Wągrowieckiego. Wiosk~ szła- st\\10 przedstawiają rozterki w. załodze." 
checką Rojówiec pod Skokami 500 mórg Przemówlienie przyjęto hucznymi <J-
ooszaru, dctyrehcz1a:s0;wą właSll!Ość Domu klaskami, poczem p. Sikorska wypowie-

~ =9@§#,,c.ł4lss:z@.fL„.,-_ - ... „ ;zg:g;gz._.,,,. , EL t~XTI ~"'S-W ... tl\ WS~ , ą;g 

l'a•lilia· c.JO fo.a.._1a-t•\łsł•••a - Jaikto - mówił sobie RauE - czyż 
. nu a "' #ił" „ . nic będę mógl po-roznnawiać z n4ą na oso-

.,.. PewteU. Ksawereso de Monłe.lłl•;. biności <:hoćby przez. chwilę! ani ina wet v-

c.„ • A „ ścisnąć ją za rękę i P'Okry}omu \Vswr1ąć mój 
Z'•" • r I& 1 1· list! Muszę znaleźć jaki sposób. 

ZbfiŻOił1() się do wlHL. 
OaibryeJa loov..•01 dyszata„. 
W szedlszy do przedsionka, na wpół 

z.a.dusz.dna zmu:swną byJa upaść na krze.
s-ł:a. 

Bair01rowa1 jej syn i siostrzeniec o~ 
toczyli ją. 

- Jesteś pa•ni z pewmością więcej eh-o 
rą, aniżeli to chcesz okazać! - za\vo.lał 
I~aul. 

- Nie, panie,, zapewniam pail1a - wy
jąknęta Oabryela. 

- Zda1jesz siG pan-i być bliską zem<lle
lftia. 

- Zwykle bicie serc.a zabrakło mi 
oddechu„. To 111ic„. 

Trzeba zjeść cokolwiek, moje <lzic
c.ię - rzekła bairon-o,wa. - Od rana nic 
w ustach nie miałaś... Śniadanie powróci 
ci siły.„ Już późno. Chodźmy do st-0fu. 

Mlo<la dziewczy11a wstata i filip., p-o.
da \VSZY jej zoowu r~kę, zapr.owadzit do 
sali jadalmej. 

RaulO\\ i serce się ścisnęło. 
Stan jega uikochanej Gabryełi \\'Zbu

d.z.aJ w nim straszną <lbawę. 
Z\\'?Q.hia bicie serca prz.cszto i lekki 

"r6żiowy kuloryt p'Okrył wybladłe p.CJ>licz~<i 
- ·horcL 

Snia<lanic tnv.ało długo. 
Po Siko11cze11iu pani de Garernnes rzc

-,da d'o swej panny do towarzyslw:a: 
Teraz, imoie d:ziedę, idź odpo.cz(lć 

; staraj się zasnąć... Jak przejdzie widki 
upat, pójdziemy przcjectm:: się JX) Marnie. 

- Dobrze panl. 
Oabryeła wyszła. "~~ . '"' ·i · ·.:.t_. ; .... 

- Otóż jesteśmy sami, - rz,ekta ba
fQtl!Ow.ąi - ~nQ.w więc mój kocha11y sio·-
strzeńcze, słucham„ .. 

P.odczas op:owiadwnia1 Raula, drżała. 
Myśl o niebezpieczeństwach, ina: które 

Filit> narażał się z taikiem zuchwal'Stwcm. 
m raziła krnw w ici żyilach. 

- Wiesz więc wszystko, mioja dotko. 
Cóż myślisz o sytuacyi - zapytał pan 
de Challins, skończywszy. 

- Myślę tak jak tY'{. że Jest Dna wy
borną. Trdchę cierpliwości, a1 cel swój 
osiąginiesz.„ Czy będą przeprowadzać 
dodatkowe śledzt\\/10? 

- Kooiecznie! - ciclrzekł filip - jest 
to nieuniknione„. 

- Ale - odrzekła pani de Oarcarnes 
-- jcż.eli pomimo to wszystko, ·nie uda 3iG 
odkryć pat\s.'arców? 

- To niemożliwe! 
Prnypuśćrny łedna:kże, że tak ... CM 

siG wtedy stanie? 
· --- Decyzya mva~niająca z po\\1o<lu bra 
ku czynu karygod!ncgo, wydaną zostanie 

·na korzyść mego kuzyna, o tern wątpr;: ni~ 
można. 

- - Ale ja chcę być sądzonym! - za
\\iOfał I~aul. - - Oskarżenie i aresztowanie 
\\ iadcnne byfo' całemu światli, chcę, ażeby 
usprawiedli·wicnie pod()1bny mialo rozglos. 

- Pragnę tego zarówno jak i ty, ale 
sędziowi2' działają według siebie i jeżeli 
lt.ba oskarżająca pewną będzie twej nie
winności. nie odda ci1~ pod są'<i przysil~
głych, -- rzekł adwokat. 

- Uznanie braku czynu karygodnego 
nic doró\n1ywa rehabilitacyi. 

- Jestem tego same.go zdania, a Je.
dnak. jeżeli de-cyzya taka Zaipadrnic, trzeba 
będzie n.a nici poprzc-.stat w braku czegn'Ś 
lepszcg{} .. 

działa o<lczyt na temat „Stanowisko kol>i:.!
ty w spoleczeńs twie." 

Nalvonicc przemówił ks. arcybiskup 
Teodorowicz; stwierdzając trudną, przc
lomową chwilę ·obecną całego narodu p-01-
skiego, widzi mówca jedyny spos.ób zaµo ... 
bicżenia gro.żąceimu nam niebezpiecze(1-
stwu w wytrn"alej pracy z wiarą w sercu. 
Ostrzega przed ztą drogą i ludźmh, którzy 

1bez wiary, wyparłszy się swej narcd•c1wo
ści, m1e!11ią siG by~ głosem spokczef1stwa 
n1szcgo. Zaichęciwszy zebranych do' wy
tr\\ alości, zako(1czyt an.ypasterz swe prze 
mówienie udzieleniem obecny1111 bloigo.sła
wie(1stwa. 

r. 

Wiadomości .ze świa a, 
Strejk powszechny w 1\1.oskwie. 

Zycie spolccz.nc ustala z.upelnie slrnt
kicm strcjku powszecłmego. ·Wyżsi urz~
d.nicy biurowi rady gminnej i ziemstw rÓ'
wnież złożyli pracę. W kilku większy.::h 
fa.brykach zastrejkmvalo razem 50 OOO rn
botników. Druilmrnie świętują. Ju1tm z.am 
fonięte Z1ostaną szk()fy. Związek inżynit'~ 
rów, przystąpił do strej'ku.. UrzędJnicy ban 
ko\vi prww·dopodobnie jutro zastrejkują. 
Ponieważ centrnlne stacye elektryczne 
także nie pracują, miasto pogrąwne 
jest w ciemnościach. Teatry i kluby zam~ 
knięte. W p-c1cztach w1ieczorem z p.oWiodu 
braku światła trzeba1 przery,wać służbę. 
Kongres urzędników po.cz1t-0wych i teilegr. 
posta•now:il przylą•cz1yć się do strejku po· 
wszechiniego. Dzisiaj w nocy aresztowano 
wielu przywódzców strejkowydh. Zebra
nia strejkującyiohi rozpędzają kozacy. W 
drwkami Sytina, nakładcy „Rusk. Slowa" 
aresztowali zecerzy redaiktorów i ,wydru
kowali w miejsce Zi\VlYkłego <lzienu1~ka r~
wolucyjnc piS111iJi ZJ odezwą diQ ludu, aby 
z-orga1nizowal zbrojne powstanie. Związek 
zwią·Z'ków. postanJO•\\ril J)K)pi~rać strejk po~ 
wszecłtny . 

Inflanty, 
w któnich obecnie wybuchty roruchy nale 
żaly daw111iej także do Polski. Inflanty. 

-=-
filip pragnął j<:.ik: najprędzej 1ak0:t'1czyć 

rozmowę w tym PTze<lrniiocie. 
W stal z krz·esła i rzeikl: 
- Czy nie pokażesz, matko, twej wta 

srwści Raulowi. PrzyiechaI tu, jaik się 
zdaje, p-o raz pierwszy. 

- Istot11ie - {).dr_zekfa pani <l~ Oar~
mtes - będę mu służyć za ciccrn·ne. 

Obejrzenie to zaprop001iowane przez 
fiJipa bardzo byto ·na rękę Ramlowi. 

Aby umożebnić wykonanie powzięte
go planu, .potrzebował poznać rozklad do
mu i wszystki·ego' co <la. niego należało. 

- Zacznijmy: od \vnętrza domu -
rz.ekla baronOJwa. 

I prZ'eprowadzifa !~aula przez rozma
ite pokoje, sta't1'0Wiące główny korpus mic 
szkania. 

·WszcdJszy na pierwsze piGtra do pe
\\illego rodzaju przedpo.koiu, w którym 
znaj<l.Ciwaly się drzv.:i, prowadzące do o
szklonego korytarza, ot\vorzyla te drz,vi 
i rvekla: 

-- Oto jest pasaż, lączący \Villę z p:t
\\ ilcnem, w którym mieszka Gabryeta. 

- A więc - zauwarżyl Raul - Ga
bryela chcąc wyjść ze swego pokioju, mu
si przechodzić przez. twói apartament, 
ciotko.? 

Nie, bynajtmniei. Pawilon ma drzwi 
a1a dole, wychc<lzące do' parku. Pokażę ci 
je zaraz od z"ewnątrz, gdyż Oabrycla śpi 
zape'\vuie, nie możemy więc \Vchcdzić do · 
jej pt01koju. 

Peczem baronowa za111k11Gfa drZ\\i 
oszkkrnego korytarza. , 

Po o'bejrzeniu głównego lwrpus1~ do
mu, .zeszli ido ogrodu. 

.Raul zwrócit oczy na dcdatkowy hu
dynek. 

- Więc to jest pawilon zajmo\\·any 
przez pannę do towarzyst1 ,.a? - - zapytał. 

- Tak, jest bardzo wygc<lny, pozwa
tai~\CY Dsohic w nim mieszkającej był :al-

1 
1kiem niezależną. M~że wchodzi i \vycho
chić ile razy lei sk;. piedoba. Na- tera21 bic- , 

(Uv ian<l) kraj i0be.c11fe należący do' ł(0:Syi' 
polo~011y nad Baltykiem a <l-olną Dźwitl;~ 
<Jddz1elc1ny od Kurlandyi, sąsiadująicy ~ .E
sto·nią od półno!cy ma 40,030 kiłometró.•v 
kw. obszaru CW. Ks. Poz111a.(1skie. ma 28 957 
hv. kilometrów cbszaru) a 1 milictll! 3GD oon 
micsz1kaiiców. Dawni micszka1icy fińscy 
':s: "' wie 1 liwiO~' ic_ pra\\ie całkiem wygin~
li„ Na pohtdmu siedzą pr?:eważ.nic łotysz~ 
- w miastach ko.Jon.iści niomiec:cy, wielu 
Pailruków, nosyan i żydów. Glówne mia
s~o Dorpat, a nad wybrzeżem morskicm 
Ryga przy ujściu Dźwiny do I3altyku . 

robołni"zyda. 

tl 1 fh·~c a•s·aw Ka? 
\V i;ru.lnio.\\'yrn numerze ,,7-jellnocz n":r· 

czyt<J.tll> co 1w.stQpnjc: 
. „Pan Jan Brzeskot 

ua~csra„~ uam .ni~yt.o „sprostowanie'' i żątla, a
bysrny J~ zc:n.r·csC:·l·1 na mocy ustawy praso•wej. 
.lakkolw1ck pismo p. Brzeskota n;e jest sprostn 
\'JL.niem w tllyśl usbwy i moglibyśmy je rzu
c.ć cio kosza, z<i_micszcz:1:ny je, bo potem spr,1-
stowaniu Czytelnicy Jcs·~cze lcp(cj, 1 u:ż dotąd 
poz.nu.ją. hykgo urzędnfka „Ziednoczenia Za\vo
dowego· Polskicg-o". 

Pan Drzcskot pisze: 
Bochum, dnia 17 listopa<la l9il.'i. 

Sprostowanie. 
N:1. m lC)' § łJ prawa prasowego zą<iam ,,

następnym numerze „Zjednoczenia" m 3-cicj 
~ tro11i'c następującego dostownego z.ar,~ esz
C'lc1n ia: 

I. Nicprawd::1 jest. ie ja w prc1'Cesie z Korpu
sem odwo.raJem czynione mu zarzuty ,1 do
picnr na to zobowiązał' się p. Korpus kan~ 
cofnąć; adwokat p. Korpusa pros~r mni 
przez mego obrońcę, abym cofnąl apela
cyę, na co się wreszcie zgodzl'lem. 

2. Nreprawdą jest, iż ja pr.z;ez cz.as mej dz.ia
lalności w chrześoiańskim „gewerkferci
':inie" się Breskott podpisywałem; dla cze
~o to 11fojal\1iś czas czyniJem niechaj palb 
rcclaktor bliższych wia<lomości u w1adzr 
pruskiej zaczcrpie. 

3. Nieprawdziwe iest podejrzenie rzucone; w 
artykule „Niemcy o p. Brzeskocie" Jako
bym kiedy do gazet owych dwóch w po
wyższym artykule zaznaczonych risrn p::
sa:t lub iakieśkolwrekbą<lż <i'ci.wal informa
cye. 

Dalsze rozprawy w tej spraW1ie przed s4-
clcm. Jan Brzeskot. 

W „Westfalische Volksztg." z;11ajdujemy w
<lziale „Nades.rane", co następuje: 

Bochum, 17. Nov. Die von dem Blatte ZJe· 
<lnoczenie veroffentlichtc Untcrstellung, ich sei 
der Verfas~1er un-d I:h1serl'der des Ar.tkeis Ubcr 
die Streitigkeiten unter -den Polon im Westtn •. 
cntbehrt jedcr Bcgriindung und bcruht auf Un
wahrhcit. Ich habc bishcr fi.ir cHe Westfalischc 
Volkszeitung- noch nie etwas geschr:eben und 
iihr auch nic etwas e'ngesai>:lt. 

Johann Brzeskot. 

Wir konncn nur bcsUWge11. -da:ss wir vou 
Herm Brzeskot bisher keincrlci Zuschriften, No-

dne dziecię nic nioże w:cak~ knrzystać z· 
tej <log·o<lności. 

Cz.olo młodego cz.f owieka zmarsz-:.zy-
łd się, i rzekł: 

- Czy wiesz, moja ciotko, że panua 
Gabryela nnieniła siG w sposób p1ura·ża„, 
ją cy od czasu waszego wyjazdu z Paryża t 

- Rzeczy.wiście! - d-a<lał filip. -
Myślę moja matko, że twoja panna da t.)
warzystwa ma bardzo wątły organizm. 

-- TaiJdem jest zdaniem doktora - o:t.1~ 
rzekłw pani de Oamrncs. - Choroba t~ 
objawiła się \\ s11osób dziw11ie nagty t 

gwałrowny... Byta~m bardzo niespokojna~ 
prz.yznaię... pomimo zapewniei1 dckto.ra 
Laubet i d.:o<l.ać muszę, że ni.e.po:koltt tego· 
nie pozbytam się dotychczas. . 

Raul ·doświadczył bolesnego uczucia,.. 
jak gdyhy stalowe ostrze prz~szyfo mu 
piersi. . 

Jednakże zapanował' nad wzruszc.mem 
i zapytał prawie pewnym gtosem: 

-- Myślisz więc, moja ciotko., że 11ic
be1:pieczer1stw.a istnieje? 

Spojrzenie filipa p:o<lyktcwaro ban:)
no \\ ' Ci odpowiedź. 

- Chciałabym ·nie myśleć ta-le„ ale · 
obawiam się. , 

- Jakiegoż. l{!'karza WCZ\\.aliście? 
- Doktora L~mbct, człowieka pel-

11ego nauki i tL ::: świ.a<lczenia„. Lekarz W' 
wielkiego talentu, a przytem z sNcem: 

- . Ostatecznie czy .made do mego' 
zaufanie? 

- Najzupef.11ieJsze.„ Tak jatl\ wszy-
scy \\ Ary-sur-Marne i całeJ okolicy. 

- Nic trzeba sie niepokoić bez przY
czy:ny i widzieć wszystkieg-0 w czarn:Y~h 
kolorach ~ rzd<l filip. - Czy doktor 
obiecuje \\yleczyć pannę Oabryelę '? 

- „ Obiecuj to sta!Jldwcro. 
\V takim ra1ie jesteltl catkowicie 

ll$POkoJony. Doktór nic może zobowiąZY
"' a~ się twk leklmmyślnic.„ 

(O::u! d'alszy nast~. ~.: „ 
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al 0Jer An!kd for dcn n ... -<lakt,:undle11 Tcil 
!tfes l3latt<łS erhalten haben. 

Die 1.(edakti-On der Westfillische·n 
Volkszeitung. 

To znaczy po polsku: 
socbum. 17 list. Ogłoszona przez pismo 

itJduoczenia insynuacya, jakobym hyl auto
. artykutu o sporad1 wśród Polakó·w 11a 

cinhLxlzlc, albo jakobym ten artykur 11adcsJal, 
,;a~ 211pelnie bczpo.dsta:v.na i 1~iepraw ct.~ : \\'.a. 
)!Ycbczas dla „Westfalische \ olkszt~. 1c-

ze 1igdy nic ni·c napis.alem i też nigdy 1ej 
c nic nadeslCłJem. Jan Brzeskot. 

Mcri.cmr tytko potwie rdzić, że t'~l pona 

8 ,~kot(! dotychczas nic otrzymaliśmy zgoła 
;tóW. notatek lub artyknlów -Oo dziafo rcd.ak-
·. o ' 
nneg i~cdakcya „Wcstfaliscbe v~,lkszc1i1111f~". 
w piśmie nam nadcslanem twierdzi p. Brz~ 

ot że nietylko nic p~sał listów do ga1.d nic
)e~klch, lee~ na;ve~ protc~tuie 1~1:zcciw pr~y
·stczcn:u, ze ,„1ak1?sk<;>l"~?k ?/lU/. Jaw~tl IJl-
111rac\'c" Ro.Zetom 111cm1cck1m . 
. W- ,.Wcstfal1:schc Volk~J-'.citung" powiada 

t1lko i,c 11;c p'sal a11i nie P'JS.etril artvku!ó v dri 
td ~~zety, a - '~ct~~kcya ośw'adcza, że 111 1ii:c tyl

,1 patwla1l.z c. rz me otrzymafo oJ pana Brzc
·ot:i nic pisanc~o. O informacyacl1, które mo
j\ być ustne, irdczy rcd;·1kcy::t i. s~w1 p. Bt7e-

oł. • d ( . . . N . 
To pc}]-.u 7.<t t r) znsw.now1ca a. asu \a s:ę 

ei m'innwcli pyta.nic, dla cze~o p. Drzcs.kot 
·,e zmusit gaze~ nier~ieckicl~ do o~~ ... V~'!ani ~ te
·o, co r,1:saly o Jego 111epob~1.ch tl.;;zcn·:acl~ 1 z:i.
ratrrw:i.ni:id1 _w sera\~'; c „ZJec.lnoc1~i1W Zawo
~owcg'O Pol~1~1cg?"· k1c~ly mu wlczy na tem, 
cbV o nim 111c p sano n epra\vdy. 

Aby Czvtctnicy 1110g;li sobie wyrolfć sąd 
ul~:.ny o ca.tej sprawie, P~Klaicmy_ nasz artyk~I, 
tóry p. Brzeskot prostu1c. raz Jeszcze. Op :c

ra on tak : 
„Niemcy o p. Brzeskocie. 

,Pan J<i;Jt Brr.eskot zamieśc:t w p'Jzm• ·'sk:m 
p~t~ple" korespondencye. w którei panu Ja
~wi KorpuSO\I.{ z Bochum r.arzucil, iż pc•dczas 
·~o prezestwa w towarzystwie polski~m 
przepa<lJy p:om~zc. Pan l(orpus za~.ka. rzyl 
1 tego powoou p. Brzeskota do sądu. Sąd la
ivniczy w B::>chum skar..al p. Brzeskota nai sto 
marek ka.ry albo 20 ·dni wiGzienia. Pan Brze
skot apelcrwal. 

W terminie apelacyjnym dni.a 2 bm. od· 
·o1~i p. Brzeskot uczyniooe p~ Korpusowi ~a-
1uty i zobowią.zal ~f ę w przeciągu tri.ech m1e
'ęcy zapfa.cił wszystkie koszta. Wobec tego 
11fad<:zyl p. Korpus, nl.e chcąc bogadć kas 

'.<:b, ie nie żąda, aby p. Brzeskot wstal 
karany. 

Na calą s.prawę rzuca znamicmi.e światlo 
ore~cm<lcncya z. Bochum, zam:eszcz.ona w nu

ze 1062 hak:atystyczt1ei ,;Rheinisch-Westf. 
\!linii:", która, jak wiadomo, jest organ~m ba
w węglowych i dyrektorów kopaln. 
„Dla ścis.foścr podajemy tę korespondencye 

:przód w or~nale. Opiewa -0na tak: 
(Niemiecki org;.nar tym razem opuszcza

\'. ged.) 
„d. Bochum, 2 listopada. Przymusowe w~

-pienie sekretarza polskiego ,,Ziednoczema 
bwodowego" Breskotta (tak podpis.:vw~ si.ę p. 
ieskot <iopóki pracował >dla 11tiemcck1ego 
Oewerk'verehlu" R.ed. „Ziedn:oczenia".) z ko
; yl siedmiu Związków górniczych '\VYWOlalo 
·obozie polskim O'lywfone spory. Breskott 
I l!l'zywódcom „Związku Polaków" i k:ero
nlkom Wiarusa Polskie20" cierniem w oku 

leir,o, 'ł...e cbclał polskie „Zjednoczenie lawo-
we" 11.trzymać na gruncie ·neutralnym (t}. oho 
ym pod· względem narodowym. Red. ,,ZJe-
1.en!a"), podczas k:edy.· przywódcy narodo· 
USWS<>bionych Polaków powołali zwf ązek 

tyela }edyn -e na to, aby członkowie Jea:o słu-
11 Ich wrogim niemczytn'.e usiłowaniom. Bre-

lott zo.sta.l przeto usunięty, nieprzyjaz.ny mu 
!Cl'Ul\ek wziął górę. ,,Zjednoczenie wypłynęło 

I zaa:lami na wody narodowo-polski~. 
reskott ma przecież w polskiem „Ziedncczemn 
IVodowcm" jeszcze znaczny r„.astęp zwo-
nr:·ków. Rozpocząf on przeciw ki~rownikom 
W1m1sa Polskieio'' l Jego zwo.lenmkoim .wal
e, WJ!dnia,c broszurę., która zawiera clężkr~ za 

tv . Z te~o powodu 1,ostal Brcskoi:t w p1er· 
ej ln.atuoyi l'ka~aoy z& obn.1ę K rpus.a. na 
n n1a.rr:k kt1.rv. W ...:Jrngicj inst2:~1-cy:i1 Z4;War.to 
odę, 'która 1ia razie jeszcze nie obow1ęzuie 

orpus u1.ek.a sl ę ukarania. Breskott_a ~ ten o
'·t~(:zvJ. 1.c w przeciasni trzech m1es1~cy za. 
. ci kaszta procesu. Cofo'ęcie ap~laCJ:'l uczy
~reskQlt zalcżnem od wchow<i.nia się zwr:
ików ,;Wiarusa Połsldcgo". 
„Tyle bochumsJd korespoadcnt ha~atysty-

110·kapitaKstycznej i;razety. Kula_wa n:emc~y
a d~voctzi, że nic pisał jej nienuec rodowity· 
Centrowa Westfi.i.tische Volkszcitung" po

ie a_rtrku I P';tobnei treści, ty !ko jeszcze i prze 
·~tniejsr.y, bo n\etyl ko p rzc<l.sta wf.a p. Brżcs
.a. albo ·Jak p:szc „Breskotta", jako bohatc_

który broni za'Rroionei niemczyzny, lecz 
to P~aie fats·t., jakoby od jego l.aski zalcża

, czy Jef{u Drzeciwrtików spotka1ą kary lub 
1.}'kroSc1. Na· prosto.waniie fa~sizów k.o:-e~· 
. ;~l\ta centrowej hakatystki szkoda. mie•sc 3 

ci'fiecr110cze11iu". Zaznacz~my .tylko, ~c .„we: 
-1~ SChe Vi~kszci tung", ktora s1e urny:sl111c, do_ 
hk~ata o 1.amiaradi p. Brzeskot2 •. o stano 

u Jeg-{J narndowem pisze doslowrne: .,De1.1• 

e~ ~erfU11:t er im poinischcn Ocwerkvcr_~rn 
rnuc.nei1 uicht tH1crhcblichc1~ A1~.han~. der 1 • 1• 1~ 
c ntcrt den KGJntpf 1.rcgeti d·c hihrc,1,den Ge1 
r ini Potc.mbnnc.lc <le ren t:ndzicl ist: Aufhetz
~ ~er ~oh,.'schcn ~1 asscn gcgcn ctic Detttsd1~·11 
1rrncht11nQ; c1ner pol1tischcn Encl~wc im 
tchcn In<lttstr.:.egebict 1·ortzusetzen". 

i'W ~skiem tfonuiczeniu zn~.czy. to: ··~~
iecto !,~lPOr1.~tlza 011 ( tJ. p. BrzesK.ot. R~ · 
1 n. ) P()\skiem „Zic<lnoczc11l.u" n!em~h 111 

~ ęn~n Z\\'>Glonników którzy !.!O ośrn1ela1a do 
ti~CJ Watki Orzecfw duchom kierownr.czyrn W 

tku f>otaków", ktc>rych celem ostatec:r.· 
kl .st: l>Odburzen'e szeroklch kół ludnośd 
,e~ Ptzeeiw Niemcom i utworze1f3 wyspy 

llt.. ~l w 1.aebodnim obwodzie priemysło• 

„l'a~ ciytaury 1• p.a1tu .la1ric Br;r,,o.s:kcdc 1 

!3ohcum ' ~azetac· p lakozcr1.zy h. któro ~;ę 
iufo1 nowaJy v je~o dążc.n : adt r zanu..trach. 

„\Vszclkie uwaKi uwaiamy za zbyteczne''. 
Tak D saliśmy z powodu gfosów gazet nie-

11~:eckich o panu Brzeskocic i do tego artyku.ht 
ottnosi się jcf.{o sprostowaHie". 

I iau l(orpus utrzymuje, żl.! mając wyr-0k 
picr\1t~zcj instancyi, skazujący p. Brzoskota na 
karc, 111c bylby w dru~icj ~ustaucyi cofnął skar
gi, gdyby p. Hrzeskot nic byl odwolał swo:ch 
za r zu tów.' · 

\V obce tego postara! się p. 'l(orpus o u
rzędowy ·odpis ugody, jaka w sprawie tej zo
stala zawarta przed sqdcm .1 prc,si nas o opu
bl1koy,·a1fo tegoż pisma Ha d<,wód, że p.Brze
skot w swem „sprostowaniu" m'.nął s:ę grubo 
"1; pra\\ dą. 

Odnośny ustcp dokumentu urzętlo\\'cgo 
brzmi dosro \'nic tak: 

Partc:cn \'l!rp;lichcn sich dahi11: 
Der Angeklagte ilbem:mmt die Kosten des 

\ criahrcns, cr!dart auch, die iiber den Pri
vat~Jager ausg sprochcnc Bcltidlgung zuriick 
zu nchmen: 

J lcr Pnvatkl•i;;er vcrpflic:1tct sich, falls in
llLrhalb .~ M mate crc Kostun i.ICS Vcrt,tllrCIJS 
l:czallll. Sli!d, d'c Pr \'atklagc zurikl,z1111ch
mcn, dei 1 n;rckhgtc dfo fk rnfung". 

Po polsku zHaczy to: 
„Partye ugo·<fa!~Y ~:c i<' k nastGPUic: 

Oskr•.rżony przcjmuic kt szta poslc;powa-
11· a, ośv.··adc1.a także, że "' ypoy,:jtXJ.zianą prze. 
clw sk'.1riącernu obrazę cofa". 
Skariący zobo·więzuic sic cofną6 skargc, 

o::.kari-ony apelacyę, jeżeli \'/ przcc:ągu 
trzc..;h mics·c.cy k0os.~ta postGr>o·wan:a (przez 
p. Brzcskota. Red.) zc·stan;i z:lpl'aconc". 

Tyle pismo urzędowe. 
Jakże wobec tego c;i.la ta sprawa sic 

przedstawia? 
„Zjecl11ocze11ic" pi salo doslownie: 
„W terminie apelacyjnym dnia 2 bm. od

wołał p, Brzeskot uczyrr:one p. Korpusowi za· 
rruty". 

To twierdzenie' p<Jlegato na prawdzie, ml· 
WQ to p. Brzcskot nadcsla.t „Zjcdno-c~e11iu" spro 
~.towa.nic, w którem twierdzi tlosloownie: 

„Nieprawdą jest, że ja w procesie z. l(orpu· 
sem cdwołałeru czyn!oue mu zarzuty, 

Ze p. Brzeskot rzeczywi'~c; c w S\\.C:11 spro 
stawaniu napisa.r nleprawdę, poświadcza urzę
dowy o<lpis u~ndy, ~dzie wyraźnie czytamy: 

Oskarżony (Brzeskot. Red.) przejmuje ko
szta postępQlw,ania, oświadcza także, że wy.
powiedziana przeciw skarżącemu (Korpu~.o\VJ. 
Rcdi.) obrazę cofa." 

Uwagi są tu z11peJnie zbyteczne! 

Z rótny'-h słron. 
We święta zechcą ·nasi Szia1111. Czytel

nicy i Czyteiniczki pamiętać także -0 „Wia„ 
rnsie Polskim". Odwiedzając !krewnych i 
znaj-omy.eh cz.yi też mając gości, należy za
wsze przekonać si~, cz.y 'każdy ma w 
swYin domll' ,,Wiarusa Pol1skiego". Latw-0 
skiero"\\-iac razmowę na spraw~ gazet i 
przemówić opic:szatyrm do sercai, aby sobie 
zapisali na sty :zcr1, luty i marzec 1,Wiarn
sa Polskiego". Kwrit da zapisania ,~Wia
rusa Pol." na poczde znajduje się w nume
rze dZisichzym. 

Przyszły numer wyjdzie z powodu 
świąt w przysz.lą środę na czwartek. 

Oberhausen. Pr()hoszczem w parafii 
Pa:mry Maryi mstat mianowany ks. Bcrers 
z łiochneu.kirch. 

„Zamknięte Towarzystwo". Prz.ez te 
wyrazy rozumkmYi zebranie grona osób, 
cocących s.ię zabawić wsp61nie - ale te o
soby powim1y być w~Jemnie polącwne w 
pe\w1em kółku· lub Towa.rzystwie. Jeśli 
są w ~okalu publicznym, toi żaden go'ść 
wstepu, mieć nie powinien. Takiego zebra
irlia µolicyi meldować nie potrzeba. I człon 
kem tego kótka W10lo bawić się lak dlugo 
chcą. Gdyby zamkniete Tow. wpusoczalo 
do swego' grona gości, którty przybyli bez 
zapmszenia, z wtasnej \VO.li, to nie byl?bY 
Towarzystwem zamłrniętem, tylko pubhcz
ndm - a wtedy należy zameldować je PO"· 
licyi. Tak samo jeśli Towarzystwo chce 
sie zabawić w~ swojem kólku1. nie wo.Ino 
d0:dawać do ogloszcnfo1 przypisku "goście 
mHc widziaini !" bo wtedy T1{)>Warz.ystwo 
nie bywa uznancm za zamknięte. Przyja ~ 
ciól Towarzystwa naJeży zaprosić listo
winie, a ci wtedy przybywszy niechaj me 
zavamną przynieść ze sobą Dwych zapro-
sin. 

====-- ------
Baczność AlteuMgge ! 

NiuicJszem najuprzejmiej douosimy, 
czt<Jnko.m tow. św. Jana Ew. w Altenbogge 
iż dnia 25 grudnia obchodzi towarzystwo 
Ś\V. Jana wspólną gwiazdkę, n~ któ~ą, i~
prasza si~ czło'rnków i Rodacz_k1 z dz~ecnu; 
Proszę, aby raczyli wziąć udz1al, PC1llte\\~:z 
Je.st naszym obowiązkiem, ab~śmy st~O' ~~1 
Z\\J.'Cz:ti6w nie zani.edby\\-.ah. . ~mewa~ 
. t „0 pierwsza gwiazdka tuta1 \\ Alten 
~es \ . , ł . b i..,., 
oogge, którą ~'Zicmy wspo ~ie. o c1~-
.i „1. 13racia i si.o:stry zechcą su~ jak na1h-
u.ZJC1 . A„' ,+.k . aby po czniei stawić ze swexm w.Hł'l ami, . . -
kazać nraJy!TI dziatkom ten obyczaJ stan·. 

z: „ raz prosi Taw. św. Jana Ew~ng., 
; .:. ~: czl<>nko. wte ;akna~liczniei stawili z-0 

1 . · , . d"'ł"'c'rni aby upiększyć tą m"nczy i.muum .f „, ~ , ki 1, (,) 
„~. Jan Pep1his , s.e"r. ·~ stnsc,, 

Towarzystwo . Piotra tecle 
donosi wym człon1mm, iż gwiazdka od.
hędzie si~ 25, tO' jest w pierwsze święto 
Boiego Narodzenia o godz. 4 Po poi., na 
którą się zan. członków z rodzinami ser
dc z.nie zaprasza. 

Uwaga: Zebrani I.! odbędzie ~ję 24, ti 
\\' nioozielę o g-0dz. 11 prze<.! poi. O liczny 
udział członków si~ uprasza, a przedc
w zy tkiem ty h, którzy zalegają prze zlo 
3 miesi<\ce ze kła<lką i tych. fi swej ro
dziny je zcze nie podali, by ni1.: za zły ja~ 
kie nieporozumienia, gdyż \\ g\ iazdk& 
skla<lki 111e bc;<lą przyjmowane. O jak naj
liczuiejszy udział w zebraniu i g\\ iazd c 
prosi Zarząd. (2) 

Wattenscheid. 
wiaz<lka latosia dla Tow. św. Józefa 

odbGdzie siG w porządku następującym. 
I. W piern"szc Ś\\ ięto Bożego Narodzc

uia (w PC·nie<lzialc ) dlru \\ szystki-:h człon
ków, którr,y należą do kościoła parafo św. 
Gertrudy (stary kościól) ua sali p. liunke!l
s 'ltr6dcr, ulica Nor<lstr. 

II. W drugie Swięto dla \\ szystkkh 
innych czlonków a zwlaszcza z ulic Som
mcnlcllcn, Oiinnigfclde:n, ()u er. BismarJ· 1 

Moltke, Bnchumcr- i Hammerstr. Co na
leżą do kości()la św. Józefa (nowy kościól) 
na sali p. Walthra, ulica Bochnmsk~. Po
czątek o godz. 4 po pol. Dzieci, które bę· 
dą występ·Ol\\:ać osolmo z śpiewem, otrzy
mają piękne nagrody. Wspólny śpiew 
dzieci "W żtobie leży!" Uprasza się u
silnie wszystkich członków, ażeby z swo
jemi calemi Rodzinami jak nailiczniej na 
gwiazdkę przybyli, ażeby wspólnie pddzie-
Iić się oplatkiem. , Zarząd. 

Uwaga: Czl·c•nknwie, którzy zalcgait-1 
z sklaidoką miesiędną mogą się przed roz~ 
poczęciem Gwiazdki z takowych uiścić. 

Towarzystwo „Jedność" w Lan!lendreer 
podaje swym czlonkom do wiadomości, ii w 
nicclJzfole, dnia 24 !(rudnia o godz. 4 po po.l'. od
hGd2fo się zwycznjnc zebranie, a gwiazdka od
będzie się w pierwsze święto Bożego Narodze· 
nia o !l:Odz. 4 po pot. Prosimy cz.tanków o jak 
nailicznieiszy udzia1 w posiiodz.eniu i w gwiazd~ 
ce. Goście mile widzani. 
(I) Roman Maćkowak, przew. 

Towarzystwo św. Józefa w Wanne 
podaje do wiadomości swym czlonkom, ii w 
11:'edzlele odbędzie si~ uroczystość gwiazdkowa 
na salr1 11. Unterschemann Czlonkowie mają 
wstęp wolny za okazaniem ustawy. Uroczy
stość będzie urozmalcona śpiewem i deklama· 
cyan~ r pieknym teatrem. (2) 

Michał OJejnJczak, sekr. 

T1>Warzystwo św. Stanisława B. w Scbarnborst 
donosi swym sza11. czlonkom, iż w pierwsze 
świe-to Bożego Narodze1~a. dinia 25 ~rudnia po 
pal. o 11:odz. 4 urządza wspólna ~iazdkę. 
Uprasza się szan. cz.fothk:ów i Rodaków, aicb~ 
przybyli z SWQliml rodzinami, ażebyśmy mogh 
wspólnie oplatkiem się podzielić. - - Zarazem u: 
wiada.mfa się czlonków, ażeby się w czapkach 1 
oznakach stawillt. Zarazem uwia<lamia si~. ii po 
ol}fatku odbędzie się losowanie, z kt~rego c?Aot1-
kowie t niewiasty będą 7,.adowolent. O h.c:zny 
udział uprasza Zarząd. 

Towarzystwo św. Izydora w Herue: 
W pierwsze święto Bożc~o Narodzema ?d

bcdzic s·G ~wiaz<lka o 11:odz. 4 po pol. w sah .P· 
K<1.Hhcfia, ul. friedrichstr. O liczny nduat 
c1,taukmlf z rodzinami uprasza S:ę. 
(!) Zanąd. 

K!rcbłinde. 

Tc~'. św. Marcina orai Tow. Rinta .• ,So
kół" tutejsze u rzą<lzaja w pierwsze ś-więto Bo
ici;1;0 Na.ro<lzenfo d. 25 {(rudnia. wspólna. ~iazd
kę na sgli p. A. Bollhoffa. O liczny udz!a! cz/~11 
ków wraz r, rodziną slc; 1·")rasxa, Goście mile 
widzia11i. W d , 

1 
( 1) 

Zarząd. Y z a . 

Baczncśc ! Wittc · · Bacznośc ! 
Na uroczystość zakorki.c11ia stare~o roku 

a rozpoczęcia nowego roku. którą zarruerzamy 
obchodzić w zamknfętem kółku przez kort<:ert 
i taniec, dnia .31 ~rudnia, ti. w Sylw~stra na 
wielkiej sali snkolskiej, rcstauracya „W1lhel~s
lust.', ul' Crcn~eklanzstr. niniejszet~ ~vsz 'Stk1cl~ 
z:iornszonvch Jeszcze rn na tern m1eis.cu ~tpr?.eJ 

11.:c zapraszamy. (\um1tet. 
lJwae:~: Poczatck o S!0lz .. ó ~,·1~czorcm. 

Chcacv brać utl-ziat w z~baw1c, \\'tnll! ,~:e pr1ed 
wejściem na sale; okazać .zaproszen1c1!1. K!o 
przez omyJke zaproszęnia r7,c .odebrał. mech _ie 
po takowe zglosi do p. Marc111a ~aszaka, V1t
tcn. HoC'hstr. 24. u którc;.:v> także l~sta 7„1proszo
nych 'ę znajduje (40 ) 

Bractwo Ró'ia1ic(}we w Schonne~ck 
11ou;\fC sw)o·m Braciom i Siostrom <Io \\7~d.omo
~ci. iż w dzie1i św. _Szcz_epai .a 110 P?lud1.1'u 'O•~-
4 11:tb0'.!c11stwo wspolnc 1 zrr!a.11a ta1cm~ 1c .. K.o
by siG chciał do 11;i.sz.c~o Brac~w<i z~p·sac, ze
chce przriść do kościota, a tl~ s1e -dowie do kos;o 
się ma zi.rfosić. O Ee.7.ny udzial ". nabożc1,stw1c 
sie uprasza. Nadzcłatcr. (I) 

Towarzystwo ~:mi•. ..sr,kół'' w W:itteusche!d 
urr . .adw. w dru~ic Ś\\ it;to R"Jtc~o 1:'1arodzc111~ 
)"!Windkc. - W zystkkh ~o<laków 1 R aczkt 

. Nam dla .;;okolo prz 'chylnvch nJ11:eJsJ:cm za-
J>rnszamy. Owinclka odbęchic s'. e na sali p. 
Wilhelm c) l{ndz. 5-tej pa poł. Czo!ern ! 
( J) \ ydziat 

To ·ar.zy t" o i'.imn. "Sokór' Heme 
ob i ooz1 w p er ·szc świ .o Bozego ar".u~• 
dnia 5 bm. • ólną •iazd , na którą 
tk1ch druhów oraz Rodaków z tterne i otl• 

cy j n jscrdeczrncj zapr zamy. P ~"ZC\t • 
g z. 6 wi z o rem w domu czeladx·. Czołem t 
(2) \ ~·di.lał (2) 

Scrdec.mc i.\ ~zenia zas llU 
nnnu ADA \\OWI 

1.ia <lz.c(1 2~ ~nr I. Jnl.;.o C:7 iGciolctui c dh:or y 
~ycz~ my Ct 1drc• ~'" de h •o i żv i1 dlu · c o 
J ł~fogos.l:rn icti I\\ a św1<;tq„ i po\\'cdzcu:"7 jak 
n~Jlepsz, !{o. ~al ' tnli 1 orcy ni.i.ej P<' 'p'. 1-
m pole ?-m " 1 t1owr1 m lfoctakom z I ru.:k
ha~1sen 1. C,<'kj < ·' nlicy j, ko 11ajdziel11: ;szcgc. i 
ua1sław1,1 CJSZe '<> 111 '.rz.i kraw,cckie ~o pant · 

Ad;•wa Sfomę, 
który 111h.:s, \,a w Brucl\hau. en, ul. AlbrcchLtr. 
n~. 27. we \\ l ~~s11 yr11 domu, a k t6r:r znany Je:• t 
111ctylko. z nail~ps;i.c~1) kroju, u Cugi skorej 1 
1 zetc-l11c1, lecz i ceny je~o s:1 um'arko\\ auc. I. 
t~~o PO\\'Ot.lt.1 jak 11aju ilnicj upraszamy WSLTSf· 
loch Ifodn.lrnw o faska we popn.rcic także z te.i 
przycz:rny, że p. Stoma z robottitikami 7,.a wsw 
1dz_1e . ręka w r<:kę, co my wszyscy, sto osób. 
POS\ ia dczyć nwiemy. 

. Ni,~chaj haslem ka! llcgo będzie „Swój do 
s~cgo ,' Nawet paraJim cala lepicjhy ź) czyć 
rne u1111ara. 

. Piotr: Oafacll, Klimek Strzelczyk, Kamrz I 
Sc21csly. • 

Sta1lisf~w:. J'Y!a<1iosiek, Jarosik, Strzelcr.yk~ 
M~lck, S~b1csk1, (irr.clak, Urbaniak, Rosik, Ma
dc1ka .. Hiatek, Kukula, Wieczorek, Adamski. 
Ludwiczak, Przybylski, Oabry{. · 
. Wojciech: Strzelczyk, Jasiak, Jarosik. list 

s10rck, Grześkowiak. 
~ichal: Losw. Sieracki, .Jackowski, 1 u

waclo, Dolata. 
.fan: Jusz~zak, Wojtcrak. Drozdowski. 

Witon, Dolata, Piatkowski. " 
lR"nacy: Swforczyk, Jarosik. Knrchata. 

I<amrzol, l(ubasik, Orzywarczyk, Dera, Miko 
laczak. · 

Franciszek: Piaskowski, .Jarosik, Maski~t~~
Bu).'t'aszczyk, Banasiak, Ml;<;halak. Wiśniewski. 

Tomasz: Por~tka, Guz<lzioł, Banasiak, Sta
chowiak, Mrula, Stelmaszyk. 

Józef: Krajewski, Wojtcra·k, Banasiak, .Ma.
jorczyk, Witernk, Dawidmvski, Maskiela, Hrzt..'
:ii1' !ci, Glowackt. 

I(aspcr: Urbat1iak. BO<icl, KDmia, Baron. Kn ... 
kot. Wa$iak, Rosolck, Kaczmarek. . 

Wal.: Kędziora. Brąsz, Zajm1ejski, Dobro
wolski, Boguszczak, Maślanka, Maslowski, Ro
solek, Nowacki, Zb ierskl, Sieracki, Swarrc1.~ 
Jankowski, Przybylski, Napierala, Domaga.fa„ 
Woitasfak, Nicruchalski Anttoni. 

•4t4tr••·„···~· 

·····~* ·~~~~~ W dniu 11:od11ych imicnili 26 grudnia 1.asylam 
\\' imieniu Tmvarzystwa sekretarzowi 

SZCZEPANOWI KWIECIAKOWI 
w .l::lbcrfekfz.ic 11ajscnłccznielsze życzenia :ci.fru
wla, szc1.ęścia i bl~oslawieństwa Bo-.lCRO i 
stn lat ircia <llu~ie~o a po śmierci zbawienta 
wiec1..neczo. Te~o z. c?kR:o serc;\ życzymy 1 f){) ' 

t-rzykroć wykrzykuk,'1ny: nasz s7..aoowny c. 
kretarz; niech iyjel niech me! niech /,'fe! 
( l) Tego tycza członkowie. 

*„.. ~·-„··· 
PostbesteJlungs-Formular. 
Ich bestełłe hiermit b · dem Kai.s rłi

cheu Postamt ełn Exemplar der Zei.łtu1 

,,Wiarus Polski" aus .Bochum (Zeitung·
preisłiste 128) mr das I. Quarł.łl 

1906 und zable an A bonnemenł u. Be.;rc.ł

geld 1 ~92 Mk 

Obfgi 1,92 Mk. rhahen zu habcn, bc

hc' gt. 

. d .. . ltfL. 

Kalserłłcllei P s1amt . . .. 
KUTEK 

wielllł mają oałoszenła zamieszczane we 
„ Wiarusie Pollkim", pri.eto kaidy hplec 
I przemysłowiec dobrze zrozumłallr• 
własnym Interesie niech polec.a Awe pr-~ 
tiębłorstwo w tent piśmie. 



• „ „ !,fe 

Ocloszenie. 
Zaraz po r;wiazdeti: aż do odwołania odbierać b~dzien1y zellrane w c~h\gu roku Jteny I w7nag1•adzalłly 

_,rzy Dl ły•~h . snD1a~h 2°f. 
przy średnił'h ,, 2 1f2 °fo 
pr·Ży wi~k•z1eh ,, 3°lo 

Nasze bony są zatern t· k .· d(,bre, jak gotowy pieniądz . 
. · . 

·. sc:a:.REIBER, erne 
ul. :Bahnhofstr. 79~ 

• ' ł ' • . . ; : ~ ~ • • : . " . ' .• ~~ ·: :. ~ 

tłl~;S;:M!td.fl;dZC ~~~~~!9;:$ 

W s~ystkun moim Odbiorcom W:. Wan.n• i okeli•y tycz„ 

Wesołych i szcz,śliwych świąt --· ---
Bożego Naradzenia i Nowego Roku. 

D.PJiękaję wszystkim za łaska.we po11arde aojtgo prteilłif) 
ltitrst:wa oru proszę o- dJ.J~zą p~m1eć i ~yczlhreśe. 

. Miehal H.asztalań~.zJ7Jł., · 
• WanDe, al. łl.at.l•trat1l'l4'· Ut 

W~4ffi©~~·3'FS~~~~ :•··········„„ •••• „. • 
: W•zyetki. aaozy• i 
i Szanownym Odbiorcom ! 
$ łycz7my • 

I Wesołych . Swiąt. ł 
i · Th. 8ehwan, ! 

ma.szyny 
do ~zy eia 

'' najlepl"H do •1 
ci& kddeg• •414aja, 
taam modn~g. anr-
84f'Ci!llt'ł" „,.., ••. 
nia Tanie ~.eny. 

Nauka besvłc•tRL 

H. Timnaann. 
• 4DI w Oberltausen. • prll„•;::i-;;i1ih-.-
• , • 111tnHkila 19. (MU) 1 •• "„ ••••••.•••• ._...... 1Jal~ li~. ' 

M-m•~~•••••1~u111! • I 
~ . S1.-ownt111q ' W Mam zaraiar sprzedać mój 

~ Janowi Nowaczykowi M tł b d · f 
•• Br•Mll w dniu godnyoJt Imienin, dnia M uO rze zaprowa zony In eres, 
Jl 2'7 grudnia, ły<'Zł zdrowia, l'i'lCttłela, bł•-. w miej&~u bardzo dobrem w pobliżu wiel- ' 
llił;. gHław'-'"h· a i w111elki„j pomyilneŚ6i, ja. il kich fabrwk i kopalń 21 dobra. klieatet„ 
7'fJ' ..... iej eo bie ezł· wiei. iycByó moż•: B'4j li1ilit. - „ '"!! ut 
)IE wienym ej4*a-Polaklem I Oo d J Bozel ~ z powelu objc;cia innego pued•iębior-
łl 'feF Ci &ycay Twój wierny 1Zwagicr Jl atwa JHtt"' skład towarów łeloni layc.a, 
IM 'oo ~·•••I llewalskf. Jl cycar, papierosów i towarów krótkich. 

----~~--~---~ Zgłuaenia przyjm•je ekspedycya 
. ,Wiarasa Polskiefo'· w Bochum a • I st' n, ! • a pod numerem 401. (401) 

Restaórati;;~d;:.;~hen:Flotte ' • •. I „.-M> ~ a 
wtaid. Fntz siorek. Mmm Szanownym OdblOrcom 

•yCllę 

W drugie świ~to~ Boiego Narodzeoi& szczqśliwych i wesołych świąt, 

koncert, 
łł-A który zapr~~a 

Fritz Stor~k, Herne. 

• ·' i<qpr. a 

Ufirm'ł 

lłiareln J~drowlak, 
"5) 1kłatl kolonl•lny w Geltenkl chen -Blllmke, 

ul Bulmke&tr. 7. 

8 wój •• swego! Hwój do aweco 

· Baczno,6 Redacy! 
Sa&nown1m Rodakom w •aa ka• ttprzajm1e 

: donHz~. iż S dniem ~J bm. otwieram pl':&, Ul. 
••••et.U"lfłderstr. nr łl {w łomu neUika 

; 1łakt1wekfrgo (ł99) 

interes golarsko-fryzyerski. 

~~~*il\ ~~~~il~~li~m~ 
~ ł 
~ Dom ine 'bli -
~ GoUschalk & Frank tt4 
I! znany jest w Eosen i clwugodaio- I 
; nym o\wodzie u wsF-ystldch 2iom- ~ 
~ ków polskich jak$ desiarcriea nJri- ~-

• Polecam także eJ 11ara i p11-,hiro•7, k'6ni ~ "V RI 
m•• Dtt skład.te w buiH wielkim w1bc;ue. Pro- • lepsze meble, o~nisk pośeJ.eli i I 65 

eq Roiu6w o i;f•parcle meeo h1tert11n1 a 1\a!'Miem -.. cały.cli ~YP. raw 1• zai.naBza., aby ~- {~Ó 
mojem ltftlzłe .błdego R.1dak& !b.d0'1Hl1' HStela• l!W.! rn 

elt łuJ'. z miaeuJlł.lem . ·1··. . obeJsry,kałllOaJedgoJT w1eml1ricebl.i(,8~) I ' Broablaw ldiWewald, lry•yor. i 
Baczność Snderwich, I llit Eesen, .m ra 

&ano„nej Publieardei w •uderwl~la i Jt.tiJ. ol. Gra.ł>emrlra'Me :u. łl i ł8. ! 
ekeliey poleeam mój bogat.o 11aopatrJ10ny ~ ni 

sk·ład D1ebli i 
trollliflln. 

8Jił&9• tie wykonuj9 we włMnym wuHiaeie. 

Pmae;o suoo"Mlf\ PubHe11noAć o doparcle meJ<l 
łał9Nea. Z uaiłalem 

Wilhelm Hennigfeld. 
(lfi) •ulller"• łell. &blfltr. 

--~~•DttHti}ttttH~Htilt~ ........ „„„„ ... „„„„ 
.Motten-Mtinninti, (D. R. P.) najleps:i.y Je· ' 

dyny i trwaly środek przeciw m<»om poleca ~ 
f' A~BIE~NIA OALUSCHICE, pralnia w Jlo.. 
cl111111. - TeL nr. 911. 

PJie: Hofstede, Hernerstr. Z59; Her• 
Bahnhofstr nr. 32, 73, 134; Elckel, RolillPa„ 
tell, L~ Hattlneen, Lan&endreer, WU&ll. 
Aanen. W erne, LiitKeod-Ortmuud, Marten. la
strop, Watteasclleld. Kamea, Dortmund. 

Darmo 
otrzyma kaJcły przy zakupnie o4 10 m. pe~1 

part damskich 
trzewików domowych 

'W 

Callmann'a 
doD10· obuwia • 

(Callmann's Sebuhwarenhaus) ·w De~ne 
wl. Bahnhofatrasse f.> eei·Hh 

?F-i9' nadzwyczaj tanich 
· ale śdśle stałych znajdzie tam ka.My v•Mlk.iegt Hd~aju iobre 

. mwie W oł'braymf m Wj łt&rze. 8ti) 
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pismo ludowr dla Polako 

Red&kcya, Dr11karnia i Keięga.mia znajdlljo ai~ a Bochum, prz. ulicy 

Jo4złce polscy! U~ tbiecł IWI 

.-it, czytać I pluć po polsku! Nłe Jeet 
fcftml, kto poromstw11 1wema zatem

& Ił• pozwoll. 

mach na policyę pi)Jityczną w Moskwie. 
Biura po·licyi politycźnej w Moskwje 

łtahr z:bu rzo!he bombami. 

Prawo wyborcze w Rosyi. 
Prawo wyborcze, jakie ma w Rosyi 

stać zarprowad:zonie nie ma byt praiwem 
t~ólnem, ale. w o:gó1'nrości do .niego zbliżo-

Zdaje 1się, że t<JI ludności .illie zadlOwoli 
· bedtie pobud!ką dio daisz.ych niepokojów. 

rak poczacia narodowego w Polsce nie
raz występuje w sposób jaskrawy, 
OairetY. po'lsikie piszą: 
Prawie nie dio u wnerzenia ! W Szamo.... 

in.Je z.atDżcm.o w tych dnia.eh „TO"W13!rz,y. 
Je· !w<)· niemieckich katolików". W zarzą
ct 1"t4d:zie figurują joonakorwoż polskie m.zwi

. Zastępcą prezesa jest -mistrz kowal
Gruszczyński, se!k.retairzem oberż.ysttł 

„ olcdziejski, skarbnikiem wfaściciel bro-

• 

Oórski, . ·taw!l'llDk.arni l(a~iewicz z 
. ,~i i }(opieki z SZamucina„ - „ Co 
• ~ powied'Zieć? 

Tak piszą gazety nasze w; kraiu, a: my 
miadamy przy tej sposolmdścil: Bu.dź

cle duchai narodowiego ·W1 Polsce a 100! wy „ 
~lszy na obcz.yz;n~ lllie! bedzie się mem-

1! 

Telegramf. 
~'" Pa r Y ~- Prancuzkle okręty „Cassl· 
ar· I pancernik „Admirał Aube" wysłane 
zostały nad wybrzeża rosyjskie, aby w ra
tle zaburzell grotnlejszycb w Rosyl, IDG· 
Rly zabrać na pokład francuzldch pod4a-
~ch. I 

Mos k w a. Na uUcach Moskwy odby 
~li się krwawe bójki, Jakich dotąd nie wl

ano. Ludno§! coraz więcej się burzy; 
tt rząd zwleka z przycreniem ludowi praw 
: Pr~należnych. Podczas bójki padło 

Ilem przeszło 400 osób. 

Pola.oy na obeiyznie. 

T \V Dortmundzie zostało zalmcme ndWe 
owa.rzystwo p()ld nazwą „Kośduszk1". 
~lostl<> się na człooków 30 os<'>b. Do za.
~u z~tali wyibrani: przew. p. I. Tom· 
~·sekretarzem p. A. Ziemniewdcz., skar-

lll.t-em p. J. NaJWotny. 
~ Zebrania Tow. ~,l(ościuszk.i11 odbywać 
~będ<ą w każdą śrotlę d godz. 80 wieczo 
st 1 w ·saili p. Westerlelda, ul. OesterholZ-

r. 

tu .Paryż, Przed killku dln'i.aani _uk~l .s.i~ J1erwszy ·numer polskiego m1es1ęczmka 
Jas·r ~azwą „Haslou. WydaiWlC<t }est p. 

e.nsk1' 
~. 
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Polacy a Centr1m. 
(list drugiego księdza.) 

W ,,Gazecie Opolskiej" czytaJmY: 
~rt ~c Polacy 1QiPtJ.szczalią hurmem szeregi 

Yi Centrum, }est talk jasną rzeczą, że 

dziwić się trzclba, iż s\ię tego tak naturaJne
go zjawiska1 z nicmicickicj stwny ·nie chco 
z:rozi.1miicć. Lud polski wysylal w czasie 
:waillki lkulturnej siwoich posłów do Cen
tru!ll) ro bylai to pa.rtya katolicka. Lud 
n~sz okaza~ się taik wyrozumi.alym i Koś: 
c1ól kochającym, że naJWet Niemców wy
b~eral, b-o chodziło wtedy przedewszyst
k~em o obromę l(ośdJ.la. Walka kuJturna 
przeciwka Kościołowi ustala łocz. w;alka 
iprzdw.k.o polskości :nie ustal~ a.ile wzmo
gla się do niebywałej ostr+ośct. Centrum 
jako niemiecka partya - a taką chce ko
niecznie być - dostało siię wobec rządu 
i ludu polskiego w z.le polo'Żenie, w koli
zy~ (sprzeczności). Chcialo dwom panom 
służyć, ale }alk Pismo św. p0śwładtza t:e 
nie uchodzi, bo a~bo jednemu s·ie szcz~rze 
a drugiemu dbludinie sluż.y, aJ'bo: żad!nego 
nie zadowoli się. Za:l!e.dwie walka lmltuma 
miała.i się ku końcowi, ks. pralat dr. PrCUIZ\, 
'W'Ybitny poseł centrowy, oświadtczyl \V 

Berlinie, że Ceatmm do tego samego celu 
jak rz·ąd, dąży, do gerrnain~zacyi ludu pol.~ 
skieg<Y, ale kroc~y tyltko irunemi drogami; 
rząd w;~r;brat soib1e d1rogę gwaltuh ta droga 
ni-e osięgn-ie celiU, Centrum wskazuje na 
drogę me'kami wypróbowamąi, drogę la
godin<ego germanizowania. Tę Satruł, myśl 
Wyt11urxyłi też dr. Porsch i inJn1 po5lowie 
<;entrowi. Już .wte<l'Yl w ludzie -albo ra„ 
czej w jednostkach -Oświeconych liudu gór
~łąZtk:iego obudziło się sluszme podejrzc
me 'WObec centrum, i to podie:irz.eni.e ro- . 
slo ciągle, aż musiało przyjść; <Lo noze.iścia 
si~; nawet gorą.ce jednostki 2131cz~ty uwa
żać Oentrum za gdrsrego nleprzyjaiciela 
jalk rząd~ kailkulując (wywodząc), te te~ 
Jest niebe2Jpiecznielszy nieprzyjaciel, który 
tycie w.ziąść chce w chytry, ipodstwny 
sposób, który zad'aJe stodlką truciznę, ani
żeli ten, który 11apada-t0twarcie ~~ lub 
rewpl'W'erem na drodze publk~neJ. Sk:lro 
idea nairodawa, któr~ Jest Jedyina wstani~ 
przeciwdziałać gemlaniracyi, zaczęła: 5iQ 
coraz więcej krz~w;ić na Qómiy\tTll Slązku 
i centrowcy g6rnośląscy; widizieli, że te
raz. i la~11a idroga d!o german1z.acyi nie 
zaprowadzi, to zaczęli maskę z.rziucać i 
bili pierwsi na afann. StuSZfilie wit:<C 11Glos 
Sląski" stwierd'z'a, że centrowcy, straszka 
o „w.iełkopiOOskiej agitacyi" pierwsi wyna
leź.łi, a dopiero pd nich rządowcy i haka
tyści zaczęli tym argumentem przeiciw1 lu
dowi polskiemu wojować. Znany jest dal".' 
szy bieg dziejów. Cmtrum z. kwaśną mi
ną przyjęło ·posłów, m~ą idei narodmtre.i 
wybranyoh, w swe szeregi, jaik w. Szimu, 
lę,, Strzodę i Radwańskiego. Wybitni je„ 
ctnak -centrowcy 1nie wahali się wry.mać: 
,,talkichi postów nie może naiszai niemiecka. 
pairtya wtrzebo"'W~ć, bo sobie sZJlrodzi u 
rzą<lu, bo .się wobec rz.ądu dyskredytuje, 
·bo rząd posą'Ciiza wte<ly Centrum o PI'Z'Y
chy~ność <l!la dą2mości Polakówi - a P~ 
lacy to nieprzyjaciele państw.a (łfochver
rater). Wyraźnie to w ostamim czasie 
wypowiedziała koresponde.ncya centrowa, 
ie oobrze się sta1t1ie, gdy i reszta polskich 
posłów Ceintrum opuści, bo Centrum po
zbywa się .chętnie :niewtygodnyich elemen
tów. Jednem slow.em: Centrum, albo ra
czej Centrum gómoślązkie, nie m.a szczerej 
·chęci bronlić polskości wobec rządtl!. Slu
sziniie też ip. Królik, wYStępując z Centrum, 
mógl mu to zairzucić1 że ITTie ~"tidzi dobrej 
wlQłli bronienia Polaków u Cemtnmn, .ai gdy
by on mial ten zarzut udowodnić, Jak sa:
bie 

11
Schles. Volksztg." żyiczy, która daje 

Króliko"Wi za: tein zarzut cenzurę „Unver
frorenheit" (bezczetność), to by musiał ~a· 
lą broszurę ·p. Napieralskiego powtórzyć, 
w której to dokladnie jest udowOO.nione, że 
oprócz. WiYJ>Owiedzianwh w Berlinie przY
chy}nycil ,ięknych slów, Centrum na Gór
nym Sląz1m cbla Polaków jakp takich, to 
jest pod ·względem narodo-w:ym nic nie ti.-

, l11Hlllła • 

oraz sprawom narodowym. polltycinym ł aarobko 

lar . )CZJZl'I 
Za łnseraty J)lacl slc za mkJace n•dka drobieirit i 
oaloszen11 iamlazczont Drzed mseratarni 40 ten. K&I 
czesto ~asza, otrzym rabat - Usty do Włan1 
PołskJ~o" nalety frankować ł podać w nich doki 
~ Mlrfll ~· Rikopl86w •to nie gwrau. 

Polski", liłochum. - Telefenu nr. lłl4: 

-czynił?· Zresztą w Berlinie wiedzą do
brze, 1ak te słowa mai<\ ocenić. Pos1owi 
centrowemu ks. G. dano z miarodajnej stro 
ny. rad~ •. ~eby ostrożny był w żądaniu na
u~1 reb.gu w polskim języku, bo w BerU
rne maJą „berychty," (doniesienia) dcl nic
~t~!"Ych. kompetentnych kól, że nauka rc
'llg11 w memiockim języku wykfadana świe
tne rezultaty (owoce) wydaje. Obraz taki 
tnam się przedstawia: Centrowcy gf!O"Lą 1ta 

.scenie sejmu palcem rządowi ałe za kuli
sa.mi ści~karją r~kę rządowi p~rozumiewa
ją si~ i ~rożą. wzajemnie Polaikom. Ml)
żna sobie wytlo'maczyć także 'Cierpkie sło
wo nasz.'Yleh narodowców patrzących tl1a to. 
iak sl·owai centrowców w Bertinie nie zga
ÓZJa:Ją się z czynami na Górnym Slązku. 
I ja wolam: Panowie -centrowcy nie zwa
la•jde wimy na redaktorów gazet polskicl~ 
że ani burzą ~ud przeciwko wam w.y sa~ 
mi go burzyde., bo redaktorzy ~le byliby 
w stanie tego dokazać, gdyby lud niie wi
dziail słuszności skarg giazet p-0lskich. 

Wam wsz:ystkim, którzy ciągle w·o
łacie: !krzykacze, podżegacze d red-aktu- . 
rzy, przypominam slowa, które poseł au
stryacki Biakini wobec cesarz.a Francisz
ka Józefa wypowiedział, -gdy, tenże mu wy 
rzucał z.byt głośne bzyi.kad~: "Najja§
lll.iejszy Panie, nikt nie krzyczy, gdy go 
sie nie nadepnie". Polaicy krzyczą, bo ich 
n.ietylklo depcą, .ale duszą, życia narodowe' 
go pdz.bawić chcą. Oni to ooleśn~e ockzu
wają. Was to ni zi~bi ani parzy, dlatego 
cicho siedz-icie. Nam chodzi o tyde, wam 
o hooor i wład'Zę l Nasze dlrogi ~oraiz wi~
ce.j sie niestety rozcbad:zą, oo im wiecaJ 
łdeaJ polska.i narodo'Wa się 'WZIDag.a, tern wi
docitrtlet g-an~ się Niemcy.... lkatolii.cY. do 
Niennców-e.wangieHków, uważając stuszną 
1)ą ideę za zbrodnię. 

Coraz większe postępy robi ·hakatyzm 
\'f/I steregach icarołicldch Niemców. (Wir 
erininern UlliS, dass wir Deutsche sind'', mó
\.Vi rp. Bil.11kin.er). Pazury hakatystyczne 
w tych 'SZerezaich stanowią: zjawienie się 
kaindydatów Antessa; (w Bytomsko.. Tarno 
·WSkiem) Reymaiooa (w Opolskiem). Cen
trowa 11 0berschł. Ztg. 11 już pwblik'llje na
wet oiłoszenia „Osbnamkemvereinu" i wy. 
chwala Bismaroka; „Neisser Ztg." napada 
v, ordynarny spc>Wb Lila narodbwcóWI pol
.skiclt; „Oberscht Volksstimm", „Oberschl. 
Volksztg." nie ustępu1ą }ej w tern, a pani 
matka „SchLesische Volksztg." we Wroc
lawiu już powtarza bez. slóWllra krytyki 
artykuły ,,Katholische Runidlschau" 1 organu 
hakatystycZ!lly;ch katolików w Poznań
skiem, który w harriieibny, wprost sposób 
zaczepia wladz~ kościelną w Poz:naifl-skiem 
który radząc do łączności ikat.olikówi z e
w.a:ngielikami przeciw Boiraikom stawia .la 
•WZÓ r ląc2100ść opolski ~go „miszrrn.aszu ", 
skierowaną przeciw ks. prob. Abramskie
mu. Gazety centrowe nawet księży, gdy 
są Polakalrni, nie oszicz~dzają. Przypo
minam, jak sobie z iks. Pemdziałkiem, z. ks. 
Skowrof1Skim postępowaly. J<s. Pen<lzial
ka, gdy odważył się przyjąć kand.ydature 
dol Kola, pnłskiego wrprost za bu11iownika 1 

r.ev,,'l()rucyonistę, kacerza okrzyiczalY (po
rówinia.j „Obersclll. Volksstimme"), a ks. 
Skowrońsiki-ego, który wystąpił za kandy
daturą p. Szrnulę przeciw p. Vogtowi, 
,,Neisser Ztg." w tak haniebny sposób za
czepila, że aż zgroza powtórzyć to. A po
tem jeszcze wymagają te gazety, aby księ 
ża broniący ludu nazwiska swe podali. I 
teraz na rzeczo,we ·wywody księd1r.i XYZ 
w , Gazecie Opolskiej", na: które zupełnie 
isię zgadzam, odPowiadają szyderstv.' eJ11: 
„Wunderlicher Herr" (11Schl. Volksztg."), 
11
Mustergeistlicher" C.Neisser Ztg. "). Gdy 

gazety polskie walczą przeciw germani
zacyi .niektórych ksieżY, to v.tolają te sa
me gazety: "Rety, Ko'ŚCiól zwalczają ci 

1bczbożnicy !" Im (gazct8-m centro-..; yun) 't<> 
wolno ks.ięży polskich z błotem mieszać . 
~dy ?.romn.narodowych praw lu<lu. ",Wies 
trefft , parne l(rapulił1ski z „Neisser Ztg.''! 
(Gaze:a 1.1yska użyła przeciw. księdzu XYZ 
' yra~enia, które miało niby być wielkim 
do_wcipe:n: ,,Jak się trafi, panie Krapuliń
skl, raz J~st kot kotem~ dnigi raz kotką, *' 
tym sensie nasz czcigodny korespondent 
słowa te przytacza. _ Red.) . 

Księ.ż.om polskim to zreszt4 nic nowe
g?, o:ia iuż prz.y\vykli do złego obchotlze
ma s1" z nimi. 

Te same gazety centrowe wrzesz.cZ'l 
·lla rcdaiktorów gazet pQIJskich, że to przy
błędy z P.oz:nalńskiego, a one mają tak sa
n1o przybylych z i,nnych stroat np. pan, N~ł
se z ,,Neisser Ztg." jest Hanowerczykiem 
p. PeJ.dhuss z 11 0berschl. Volksstimmc" jes~ 
Westfakzykiem, p. Holthoff, któryi byl w. 
„Oberschl. Volksztg." i przy opuszczaniu 
Górnego Slązka kpił sobie z ~,Ostefbi61" 
(tJ. z .Górnego S!ązka) jest NadrefJ>Ciy1demJ 
a ~kim „laindsmanem" jest p. Bilrkner nie 
1wiem. Onym wolno sic rozpościerać mię.
~z,y nami Pi0·lakami na Slązlrn, polskim re~ 
datktdrom nie. „Wies trefft", panie Neise! 

U tych gazet każ<lty, który odważa ~• 
czuć Polakiem narodowym jest radykałcw 
agitatorom wieLkopolskłm, bezbożnikiem. ' 

Co u mch cnota, u nas zbrodnia. Wi~& 
trefft I" " 

Jedyna KOln. Volksz.tg." ce:ntrowa sta
nowi w:yjątek. C2eść iei z.a rot Z takimi · 
sprawiediiwiymi Niemcam!, którzy Polai
:kom oddają, co im sie n<aJei;y, i w mtszycłl 
czasach ~haikatyrowanycih zawsze y 
:zgodzie żyć •będziemy. Z naszyrn!i centr<> 
wcami ślązk.imi, którZYttnas ani$ PoiaMó"l 
uważać :nie chcą i którzy, na koszt ~ 
~ci chcieliby laske ·u rządu zysk.at, rue ma 
~gody politycmiej. 

~udu polski! I Ja to pawtarzan~. Jako 
dr~~~. z rze<tu kaJI)lan 'W „Gazecie Opol
sk1eJ : Rozumu byś musiał być pozbawło 
ny, gidy.byś szedł za głosem takich Ante~ 
sów.• Podobnych hkatystów' centrowiych. 
Parne Boże, bro'ń nais przed takimi przyja
ciołmi I'Udu polskiego, przed naszymi nie
prz.yJadolrni my się sami obronimy bo 
praiw'<ia i sprawied:liwiOŚć po naszej st~i~ 
A prawda zwycięży. W Bogu nasza na
dzi-ej.a I 

Pokój ludziom dobrej wo:li ł 

l(siąd:z Oómvślązak 

dawnie}sz:y centrowiec. 

~apisojeie 

Wiarusa Polskiego 
na I kwartał 1906 r. 

i Ma-z 
Pelplin. Ks. profesor Malecki subre-

gens se~inar!um duc'hownogo :w Pelplinie 
obch~z1l dma. 18 bm. w cichości poz.a 
P~Lplmem sw~J .25-letni jubileusz kapła1'i
sk1. Po pe>wroc1e składano rrnu powinszo
szowania i dary. 1 tak ofiarowali mu mł().. 
dzi księża, których był profes.orem si"el>my 
krzyż z relikwią św. Sra1nis1aw.aJ Kostki a 
obecni koledzy Jubilata i klerycy ctro&o
cenne obra:zy. 



Płllwef. l(s. dr. Oziru:r~>wskl, m:hnitu
s.trator Plow~ przesiedlony rostal Jako 
taki do T1.nuwa. 

W Prochow1e :nastą.pilo w wtorek uro
cziyste Wpro\Vadzenie ks. pr.c:bo.sz.cza 0~ 
ma:ńkowskiego na tamte~e probostw-0. 
PoJ)r7c·:tniikiem teraźniejszego ks. probo
'fiZ( . ,.)~ l ks. dziekan Koehainowski. 

Starogard. Wyclrod:ząca tu gazeta 
niemiecka donosi „z oburzeniem", że pol
.&ka spótka spożywcza z Pruszcza pod Tu
cho.tą kupiła tutejszą posiadilość Tetzlaffa z 
-wszystkie.tt;łi towarami za 120,000 mairek. 

Z Chełmińskiego. W uibieglą niedzie
lę wieczorem zgorzała z ·calym tegoriocz
~iPm zbiorem żniwnym stodoifa µosiedzicic
.Ja l(amiflskiego w Malankowde. 

Chojnice. W niedzielę rano znalezio
u1-0 na łące właściciela Zils.a skostniałego 
szewca l(amla Skibbę z Bytowa. 

Chełmża. W środę, <linia 20 bm. wie
czotcmi. powstał wskutek wybuchu benzy
ny \V zal:md'oi\vaniach ·piodwórrowych apte 
ka-rza• p. Tomaszewskego pożar, który 
~traż oigniowa na· szczet;cic· \vnet zdołała 
przytJ·umić. Pan T-0m :; · c wski poi:nosi d'O
syć wieLką szkodę. 

Olsztyn. W nied2ielę 17 bun. \.V-;yświę
ci u1ajprzw. ks. biSJkup ttennan11 ''' chórze 
frombJirskiego rumu subdyakonów: Euge
niusza Brachvogef, Andrzeja Brueckman
na, Hermanna Buechma!Jlin, Józefa .Fox, Pa
J\vła MthC'blews'kiego, Artura Kafih,er, Ma-
8\symiliaina Schmidt, Maksym: lio.!11.ai Tamu
wskiego, Bmnotna Tempskiegie. Jana. Wron 
kę na d'yailmrrów. 

- Ks. kapelan Brunon Pac;· .kowski z 
Kalwy przeniesiooy jako czwarty kapelan 
.do Olsztyna ,a.i ks. kapelan Stani~taw Rose-
11an z Podsto.lina! oo Kalwy. 

Z Wiei. · Kr Pozmńskiefo. 

Poznań. Wia.domości u~e ko
.śc.dn-e. Archldyece.vya. gnieźmeńska: 

Kanr.mkzną imstytucyę otrzymali: 17 li 
sb.pada rb. ks. Stefaniak na benefiicyrnm w 
Oraibiu. 23 listopada rb. Iks. Krug .na probo
stwo w Krotoszyinie. 28 listopad1ai rb. ks. 
Laskowski na beneficy,mn '\Vl Koldn~biu. 

Na wikaryaity pcJw1oltano od 15 lisropa
·da rb.: Ks. wi'karyuJSz.ai Czu}ewicza z Sz.cze 
panowai d-0 Lahiszlyna. Ks. Guz.ikoiw.skie
a,1o, "\\ ika'ry11sza z Labiszy1na do SZJczepano-

~'a. 9 
Archidyecezya powai1ska: Dniai -~o 

""trudnia rb. naiprzew_. arcy~asterz ~rna
n:>wal księdza kanonika Kyilwkeg.o p1~tym 
1radzcą k-0nsystorza jeneralniego' arcybrs.ku-
t>iego· w Poz:nainiu. . . 

Kanoniczn_ą 1nstytiucy~ otrzyimah: dn}~. 
~O list0p.a.da. rb. 'ks . . lG~mendarz BratkoKVsł<1 
rra ben :Hcyum ·W Objez.ierzu; Iks. komen
l1arz Podil\iamorski J1a benieficyum w Spła-
1\Viu. Dnia 14 grudnia rb.: ks. ·lromend.arz 

-

Panna do lowarzyslwat 
f'uwłeść Kuw.•rep •• Mntepln. 

C z·• i ć • r 111 a. 
(lti7) j -

{ciąg calszy). 

P,ockzas gdy zamieniano te słowa 1 
·iwo.ina od<laildoo iSię od: <lomu. 

Weszli do parku, palni <le Clarennes 
ciftdata p-okazać odwieczne drzewa sw.e~u 
'i-0strzeflcowi. Le.cz Raul .nie był ,wstanie 
pkazać zach\v,ytn. . 

Myślał tyr.ko 0 Gabryeli i mimo tw1er ~ 
Cioo11ia doktora, które Filip uważał l~~ tez 
1z.da1\\• al się uważać za tak uspc~lu1Ja:1ą:e, 
nie mógł się pD~bY:ć strasz,nego' ruepok-01u, 
jaki duszę jego oga-mął. 

XXXI. 
Przechadzając się dalej po parku, do

zli dJo furtki, którą pani de Garennes wr_a,p 
ze swymi ro8lśćmi i Gabryelą wcszla do 
parku przed paru godzinami. 

Ftiirtka ta zw,rócila uwagę Raula. 
- Zdaje mi się, ż.c te drzwi wy~ho

(}z4 na brzeg rzeki - rzekł. 
- Tak }est - odrzekła - bardzo to 

jest wygc1dinie dfa s.paoerÓ\\7 łódką p.o rze
c e. 

Ud.aino się ścieżką, ciągnącą się wzdłuż 
rn uru. 

Filip, idąc ,da wat matce znaki po'pnzu ~ 
rni cTiia. 

O dwa<lzieścia kroków .oo główneio 
korpusu domu pami de Oarcnnes zwróciła 
się do syna, który od pe:\rnego czasu pozo
stał colm:lwiek ·w tyle. 

..-- Filipie -- rzekła do niego - skorzy 
stain z t\vej obecno'Ści, ażeby cię ipr'-Osić, 
iżbyś rzucił ·oikiem na P!aJn ~ający;ch się do 
ko;nać robót, ·który m1 <iz1s oddani~:„ -.·· 
Raulu, wszak pozwolisz IJ1am l()d<llahc się 
11.a jaki kwad>rans.„ 

Jabloftski .n.a beneficyum w Kołniczkach: 
ksl komendarz l(a·lkows4ci na. bendkyum 
w Wysoakli; ks. iromendarz Gemtke na Miedzaa w Psa;zyńskiem. We ie:zwar ... 
beneficywn w Kolniczkacll; 'ks. kornendarz t~ odlbylo si~ tu uroczyste wprowadzenie 
l(alkowski na benefkwum w Mosinie; ks. w urzą<l roowiego proboszcza w osobie k& 
komen<larz Nowaik ne bemeficyum w Pa- Breuera, który przybył na miejsce ks. prO'.J 
inience; ks. komerud.arzi Panewicz na benefi- boszczai Thielmanna, odoholdzącego do 
cyum w Chrzypsku; ks.. komedarz Na;wro- Pszczyny„ 
clct n.ai beneficyum w l(rzy.winiu; ks. ko- Ze Zabrskie&<>. W zabrskim pmviecie 
men<Iarz Niewiteoki m beneficywm Kiek- w insp~cyi szkolmej I otrzymało ogólem 
rzu; 'ks. komen<larz Roenspiess a benefi- 81 nauczycieli nag.rody za skuteczne ,popie.-
cyum w l(aszczorze; ks. p.em:itencyairz ka.- ran.ie niemczyzny w szkole. Nagrody wy. 
tedralny Okoniewski 2 Po~nainiai na bene- •llle>szą po 60, 75 i 100 marek 
ficyum w Siekierkach. Dnia 15 grudnia rb. Z I(oziełskiego. I tu ma być zaiprorwa-
ks. Zarzyaki, pleban z Mikstatu Ina bene- dzotrJaJ g1er.manizacya za pomo"!ł bibliotek 
ficyum w Opatowie. ' ._ 

gemlal11izaitorskdch. Rejctncya opolska da 
Administracyę powierrooo 00 I stycz- i.Swe WSI><ł!11cie w p.ieniędzach .powiatowi 

inia 1906 r.: l(s. Serdeckiemu, adm~niistrato który ma tę bibliotekę urządzić. Biblioteki 
rowii z Bnina, probost\va y,~ Lu!Ssowie · ks. mają być we w,ięks.z.yd1 gm~nach urządz,o 
Stankie\viczowi, administratorowi. z T~rno one w całym powiecie. 
·wa, prooostwa w l(oryźminie i ks. Jerosz.owj Należy, a.by się Pio!Jacy; w Ko2jel·skiem 
administratorowi z l(oźmim.a, prn'J:>olstwa taikże ,!Zabrali oo sz1erzenia książelk piolskich 
w Tarnowie. a prz.edewszyst!kiem oo szerrenia dlO!brych 

Na wiikaryaty pow.ofano: ks. l(aJ.aiw- polskiich gazet. Im wJększ1e · usil.01wa1nia z 
ski-egl() z Boruszyna do Wyszanowa i ks. .góry, tem sihniej trzeiba stać, i praaowaó 
J(renca do Osieczny. nad oświatą <lJla siebie i: dilai WJSptf>fibrad. 

Bydgoszcz. z Jcanatu bydgoskiego wy- Ziębice. Z berliflskiego „,Verbandn'• 
dobyto zwloki osaidtniika Manteja z Socho„ wystąpifo, towarzystwo0 katoLickicb: r.o•botnf 
:wric, nai którym pope.fmionoi praiwdiopodo- 1kó"'W! w Ziębicach (Milnsterberg). 
bnie morderstw10 z rabunkiem, Mantej byl; Jak?~ 'C?raz wiec:~ zwią·z~~ opusz
w Nakle nai jarmarku„ ·g:dizie sprzeidal kro-· -cZ\ai berlI~slk~ "Verbandl . W Zieb•cach po 
wę. Wieicwrem wracat do domu, lecz. do przemów.iernu ks. p.roboszcz:a·. ~tarJre·ra Je
pomiesz:kanfa nie wrócił zdstal {l"lr:awdo~· : dmogfośme uchwalono wyistą:p1c z; ,~Yerban 

• ' ·p - .du" 
podobnie w drodz,e naipadnięt~, O'braba- · '.. · 
wanym z pieniędzy i oo lranalu -wrzuca- ·· Z inn7ch dzielnic Poliki. 
·nym. Przy topielcu inie znaleziiooo ani fe-

~ łlółr~1 ie!t 1~ u uasf J<to 
Polak, ten l>O'Wi'hieu ~~akaJ ~·ego brat.a 
do tego namawiać. Ziedooczeiti, ~ 
.zowani walcż.yć mamy o s~y polskie„ <> 
pimva; polskie f, o autonomię Pblski. 

Nam się tnie trzeba llącz.yć z Rasyą fe. 
~l1icyjną. My z nią ślll'bów nie z.awar
ilśmy. J eieli taJn1 się biją, krew kią, t,y„ 
dów mordlwją to nam..nk do tego. My, nfe 
oglądajmy. się na pdmx obcą. Nam 20 
,miJi()fI1!G\vemu narodo~ saanenm' stać: sił na 
"\Ąrywakzenie s.-obie 1e11szej doli. 

Gd teraz mamy roili6? Nie p:o;w1.iłuri'
śmy się klócić, lecz jed'n'}c:zyć i .w sPołmtlll 
sprawy pwblic.zne roz.patr;y·wa--..;. 

Patrzmy /J:laJ Górny Slą~ jak tam lud 
z wiek.owego jairzimai PoOlity.ezmego się p:od. 
nosi. Inteligencyi tam prawie. t11iel11ał. na.· 
ród składa się tam z samyc\h.: robotnidróv. 
gómików i łiuilników voh~kich. . I u nas po
dobnie. faibrytkant to' najrzadziej Bolak 
to belgi, niemiec, francuz, toi olbcy„ P:OIWin. 
miśmy się inia lud!Zie o·przeć. 

PowillJniś.my też wa1cz;yć o p,rawa reli 
gil kawEidkiej. !która nas jedn!Jic.z.y i nam 
zachowała 4{)0,000 Unitów. 

Do dzdeła Brada! Do czyrrTU~ ! 
Zy;wiot robo'ttnilka oceniOIJlO prz.ociętnfe 

na 44 lata, bu1rżuazyi ro a ducho~ n·a 
7D. Są to głosl-0w111e cyfry tylko, lecz 
świadc2ą, nadto, .faiką jest <lola robotnika. 
Za:bieirzmy slię oo.dziefa! My chcemy kon 
stytoomty w War~! Mty w niel."chce
my diy'k tować p rarwa. 

Sacyalistw Oswchowskli z Aleksandro
wa: Myśmy pow.inni zająć takie S.tawwi
sk, by konstytuJcyJna: Rosya niais popierała , 

.nyga gotówki. Wiec w Aleksandrowie. pod: M.oSbfem. 
1 

Sroda. Pambek l(ajdasz przyiszedł- ·i O wiecu narodowym w AłeksaalJd.rowie 
szy rychly.m rankiem do stajni spedytora ) osad.izie pograin:iczne} Królestwa Polskiego. 
Bernsteinai celem adżywiieinia koni, sypiąc ( IJ)!Odaje „Gaz. TIOlr." obszerny referat, 2. 
obrdk w koryto padl lllag.le truipern, rażony :. !którego wyjmujemy następuJą~e szczegó
paraliżem w . serce: l()ł&ieroci-l ŻOIIlię i 6<ioro ' :ly: 
drobnych dzieci. Ze:brafo się na wiiec prne.szlo 600· ooób. 

, gdyby nawet miiulo przyjść dQi krw.amej 
waliki. Czy rnooka4 czy żyd Lub cygamb:v
le nam 1p01magal. z. rerwnlucyoalli.stlami mu
sim1'! iść ręka w r~k.ę. PiorwJnllliśmy dą!yć 
<lo oba,IeniaJ caratu. Preicz taikże z Kdścio
lem. (Piękne zasaxlly.. R.ted.) 

Strzelno. Zmia.ny na'Z'W mie1·~„owos'c1·. . Jako reprezentant „Gaz •. 'Por.." przybył p. 
""" Wojciechowski. 

Z rozporząd'Zenia kró1ewskieg0' prz.echrzoo Na prze'\V'Otdniczącegio poW10fanO' pana 
no gminę Cieńcisi.ko· w; pow1iecie strz.elif1- Czarnieckiego :z Alelksandrowa, !który nai-
skiim Ina Deutschrode, obwód leśny !(pp.ce . sampirzódl u.dzie!ll grrosu, delegatowi! :war
na W.aitdedk, DziewierzeWlO w powiecie , sz.awskliemu strornnd.ctwa: narodowol-demo-· 
żnińskim na Liooenbriidk i dobra rycerskie ; :kratyczn.ego p. Wi:śniewskiemu. 
Uściskow:o na Wieneck. 

· Teab, sikreś1iwszy ·rys upa<l!lru.!tr.aju n.a-
Ostrów. Gospodarz Józef Walczak z ; -sze.go, m6wil: Japo'ńczy.korn zawd!zi~zać 

Chrzalt1u -skia.zany lllai śmie.~ za :zamordo- J możemy, że silia; militarna rosyjSka, zioshla 
w.aiJ11ie wymiernika .Filipiaka, zalożyił do s~- ~ ·zniweczooa. Dawniejszy · sklad i ustrój 
~Rzeszy w Lip~ku przeciw wyrokowi re <lespotycznej R.os.yi l)')I tych \Vielltkh kle-
w1z.yę, która atoli 7lOstala 1od!rzuconą. · ska.eh wojmnych sz,ybko zaicząl się_· rozkla 

. I(rzywiń. W Bo.iain.icach 16 grudnia < dać. Okaz:aloi si~, ie u . steru bylio1 wtelu 
umarl lgiruK:y Sz,eb:Le'W!Ski: 79 lat stary. We- . 1 ~odziei i oszustów. W tych, ~łiwilaicb za
tera/Ilf z r. 1864 wallczyl P.odJ l(siążem.i Mi-· C2'ęfy się P-01a'Wiać maJnifeisty 0 1 tol.craincyi 
~oisławiem. Życie skio•ocŻ.ył w ibie~ie i nie: Teligijnej, o ·wofoości slow.a„ . 

, dOIStatku. Może serca ·partryotów owych. Jak Austry.a Polakom ]JQ klęskach. na„ 
czasów zochciaty;by mu cho~ direwtriian~ d~ samorząd, tak srono ucz:yJ1i. tt0t [ Ro-
:nagrobek podamiwać. sya. 

- Choćby na pól' g.od:ziny, kochruta 
ciotko--~ odrzekł młody człowiek z pośpie 
chem. - Nie olbawia'i się, arebym się, nie 
111udzit Użyję mej saimotn()lści, b:yi fesz.~ze 
raz przyjrzeć sd.~ pięknościom twofego 
parku. 

- Mi wJęc, moje kochame dziedko. 
Wkrótce powrócimy. 

......... Oh ! nie śpieszcie się, p-roszę. 
~ Chodlź więc, filipie:, p.ooieważ twój 

kuzyn pQ1Zwata .mi z~b'rać d~.· 
Baronowia; weszła d!o dlO'mu z S}'tnetllj, 

zapmwaidzila ga śpiesznie oo sw.egio pokD-
ju. 

- ZrozumJalaś matko mo.je zmaki i 
znalazla•ś sposób, ażebyśmy mogli pomó-. 
\\·ić sam na sam - rzekl filip. - Było to 
ki0iniecznoś.cią, gidyż p-0trzeba porooumie
inia jest naglą. 

- Mów - rzcklai paini <le Garenines. 
- Od pierwszego rzut.u oka spostrze-

głem, że zacząlaś pracować w naszy;m in
teresie, ale widizę się zmuszon'Y'lll, moja 
matko, uczymić ci pad tym względem pe
wien w,yrzut. 

- ·Wyrzut? - p.dwtórzyta baronowa 
z zadziwieniem. -· Jakiż to wyrzut? 

- Dziaf asZJ bez unniarkqw.ania, dajesz 
zbyt silne dozty. - Gabryela doszła do ta
kiegi0 sbanu osłabieinia, że za dwa dni kata
strofa mogłaby nastąpić. Otóż ta śmierć 
tak szybka byt.a.by niebevpieczuią i mo
głaby .ab11dzić 1)odejrz.enie. 

- UsJ)Olkój się, pod tym \vzględelln nic 
mamy się czeg10 <lbawiać. 

- J ak.irrn sposobm? e 
- To nie my działamy, tylko doktór 

La1Ulbct. 
- Nie rozumiem cię, moja matko . 
- Zaraz ci wytłomaczę, 00.któr Lau-

bet byt tu. 
Mówiłaś tni o tern przed chwil~ 

przy Raulu. 
- Zapisał r~cptQ ..• 

- A więc .. ,,, 
- Receptę~ któ11a· w kaiidrymt razlie bę-

dzie naszem tli5prawi-ecMhwienriem:~ Zaraz 
zobaczy~„. 

Baro!niorvvai l()t\vorzyła, szufladę„ ·wyję
lai z niej kawalek p.apJeru i podała. swe
mu synowi~ diOdająic :: 

· - OtQi. jest; sam ~rzeczurta.j:„. · 
Filip rxudl akie.m na papier .. 
- D:Yżbyś maitftto l{)Jpfacita w~pólnic

two tew.01 czJ.owieka1? ~ zapytał .z wido·
cz.ną 1nie~pokojnoś~ią. 
~ Strzegłabym się pop-eliuić taką nie

dorzeczniorść ! ~ oorzek.la baroOOIWa, - a 
zresztą POI oo, klecby doktora Laubet omy- · 
lily pozory... Poiprostu. wziąl skutek za 
przyczyn~.„ 

Digitaiin.a p-aclłlfoniętai przez GaibrY'.:!lę, 
wywolaJa b:ide serca, w któryich <idktór 
\-W<lział SY'Illptomata początku hypertrof iL 
Skutkiem tego zaiordyt110w:at .J.eczooie dJ~ 
gitafrną. 

- Masz słuszność, moja matko .._ 
rzekł filip• z. rnśmiechem. - Poczci\v:v t~u: 
cz~O\\.iek zastępuje nas w robocie. 

-- A więc widzisz! 
- A1e ty matko zdwoiłaś doz.~. 
- Tak. 
- Zle nczy.niłaś„. Trzeb3· kou1i,ecnnie 

działać malemi <lo'zami1, aż di() ,chwUi sta
no~wczej, które przyśpiesz<e~ strzed'z si~ na„ 
leży... Po.zostańmy w granicaich prawd-o.
podobieństwa, w przociw:uy.m bowiem ra
zie doktór Laiubct chiociiaż tak łatwy do 
wv;prow.adzeniai w pole, skoflcz:y tlla tern, 
że go taki rezultat jego kuracyi zadziwi..1 
A zarem jeżeli powiekszasz ddz.ę, ·mpja ma
tkol p01Wdększaj ją bardzo nie7.ll1acznk 

- Bądlź spokojny. 
- Prze.z. ośm .dni dawaj tylkio PVi ic-

dnei kropli,.. Po tygo<lniu, po dwie. i nic 
povviększaJ aż do chwili st.a111Jow1~ej, chy
'b.aiby du"t<:tór sam do1:ę po,więk~ł. oo jest 
1nieprawc1Dpod1obncm ... 

Robotnik Krajewski: Za 15 rUJbl't mie
sięczrnie trudrro nam si-ę wyży,wić z rodzi
nami. Powilmo być inaczej. Wśród ludu 
należy -Oświatę krze.wić, boi ta ~..ro
botnikOfWi w wałc.e. o prawa i iehleb._ Re· · 
ligii nikt tykać :n.ie v:OIWinien. My robotrii· 
cy religię i pracę .. kdchamy. I .111aród ró
wmi'~ · powinniśmy wiytężyt sile na PfZe· 
pro.wadzenie soHdarności narodowej. 
(Gromkie okrzyki), , 

Zgłosił się tcl. do slOi'Wai rosyalniin R>ari 
mer. Nie chciainio• mu zrazu J>OZwdlić ~ 
rosyjsku mówić, ale kiediy ośwńaidiczyl, Z.e 
niestety po JJiOls&u nie umi~, poz~ fla 
to. Proletar}'lalt„ polski, mówił oo, pt9't>iera
ny w. czasie wm·etnnYm przez. p.rol~.~~ 
msyjski powinie.n sie odrw<l!z1ęczy~ i iśc 
,r~ka w rękę 2J. rasyj:sklim, bo "Wspólne si( 
.ce1e nałSZłe i wspólna winlna być. ·w.alka o 
wolność. Naig~oo go burzą .gklasków. 

Nauczyciel Hiler~ Pochod~, z łud!l .. 

- Cz,y tr:zebai wezwać pat raz. d1"\lf!i 
d~ktora Laubet? 

- K OO!ie{:zme. 
~ Kie:dry? 
- latk możn-at 11ajpręd~j, aby, mógt 

naocznie skonstatować P-OS~P -chorol}y, -
PCltmY~ka. jego jest atuttem w naszieL gtte . 
U mi e.J.m:}) g:d użY'ć. 

"-~ Boślę po niego z1a1!'i3:Z jutro. . ,, 
-.-. To bę<i,zie najJepici i niecb, ~ oodlz1e!f.i . 

p rzy'.oh:o<lizi. 
·_ B~izie .przychQ<izit. 
~ Teraz. jeszczejednai rzeą.„ 
- Cóż takiegio•?: 
_ Radzę ci matko, schować tę rece-. 

ptę· W ; pc"'.vm~nn miejscu, .aże.Qy ją mi~ć e.~-
~1szte p.oo ręką i o01kazać ią d:oktloiro'\il, 1ldo ... 
r.:\f przyjdzie skdJlst.atowa~ śmierć . . ? 

- Uczsnię to.„ Cz„ to wszyistk'°" · 
- Tak. . . 

Na muie teraz~ 1ł):olej v.r,ypyt~/wa.c 
cię. 

Słucham cię 1 matko, łecz. postarai 
się być tre:śtiwą... l~aul nie pmv'hni?'n do· 
myśleć się., że rozmowai ·~asza ~. 1nl~~~ 
ma na ceht, jak spta\\~dzerue plainov.- prz 
siębiorcó;\V robót . 

0
4 

- Wfaśnic o Raul~t che~ z toiba P 
mówi(„ . d7e„ 

_ l cóż hlasz mi ,e> nim d<Ql powie ·, 
• ? I 

unia. . ·. d' wcił 
- Czyś z.auważy1, jak on WY .A 

s \~ straipiony zmianą Gabryeli? . d . 
- Tak jest... I mnie t-0 rówm,tez u :e 

.rzyki. Cóż z tego za wmioski :uypro\\'rl-
dz.asz„ mrO•ja; matko? ry

c_ Kiedy na alią patrzy, '.d'ziwnY \\ 
rnz przybierają jego oczy· ' Raul 

- Czyżbyś myślał~ matkd, ie ,_ 
z.akoclrnl się w twojej ·p.anrn.ie do tO\varZJ. 
stwa? 

- Kto wiie? 
t Oą& d.aJszy, na st~, 



~ gn .. Pracować·n~ nie 8, lecz 
is~ ma, dobę .. Ptrwinn~ sie ~~u. 
rnJt:Ć j z.Jednoczyć Jak urzędnicy kolca wie. 
(ieńskQ-warszawskieJ, którzy pierwsi wpro 
'W'311zili mowę polską. Niech każdy: w 
6wem otoczeniu czyni ro może, a całośł 
sie sama zlo'ż y i Bóg nam dopomoże. 
· Na tern ztailoollczon.o szereg prremó

"'·ień, które zebrami Oklaskiwali bardzo. 
przywód2JCY socyalistyczni dawali znaki 
kilem z estrady& poczem nast~pywaly albo 
otJaski, albo świst, alim g;lośne protesty. 
~V gronie zebranych często fale byly wzbu 
rzo:ne. 

Nai zakof1czcmic wiec.a Polacy zaśpie
wali „Boże coś Polsk,ę", a socyaliści „Cz.er 
l\vony sztandar". Melodye ścieraly się. 
socvaliści d()by\Ya.ti wszystkich glosów

1 

;br. być górą. Zrazu zdawa~o się, że Pola 
rY tamtejsi }u.ż nie potrafią śpiewać hymnu 
113rti!doweg-0. Jednakże pieś6 rosła, a re
fren ,,Przed Twe oltarze zamosim blaganie 
itd.", przygłuszył zupelnie socyalistyczny 
Bracia krew! krew!" Tt0 też socyaliści 

~~. raiiie przycicfu.Ji i zaśpie·wali marsylian
kę po skofrczeniu pieśni polskiej. Lecz tu 
JJrzygluszaly ich gr·ontlde i0krzy'ki Po.latków 
w21:10szone z zapaJem na cześć Polski, na
ro'dn polskiego i polskiego mb'.)\'nilka. 

Wiec zakofi-c21~ł s.ię o północy. 
Tu znów pokazali0 się jasno, że socyali 

ści są wrogami ikościolai, że prz.esvkadzają 
patryiotom iP!Ols1kim w) pracy narodl)\vei, a 
pracą wlasną ko'rn>yść przynoszą tylko 
1i ·ro:gom ina1rodu p.olskiego. Przyklad ten 
po,w'inien -0cz.y otworzyć wszys~kirrn, któ
~·zy dotąd P'OIZiWOlili so-bk rnydl'ić 'D'cz.y so„ 
i:ralisto·ai. 

Warszawa. W końcu gmdln.ia ukaże 
sie w W .arszawie no'wiy tygi0<l!nik ilustro
wany „Swiat", nakladem i druikicm Tow. 
akc. s. Orgefu.ramda i Sy'i11ÓW, ])OO rooak
qą z,nanc.g.o publicysty i iaJut'.)rn kilku 
sztuk te:atrah1ych oraz niotw·el, 1p. Stefana 
KrzywoszeW1Skiego. „Świat" ma szeroki 
pr.ogram. ·Wyda.-wa,ny będzie w <lJuchu u
·11iarkowanym. 

Lublin. I<s. Ignacy Kłopotowski .otrzy
ma! koncesyę na wyda.walnie pisma ilustr0 
\\ ainego. p. t. ,,,Wi<a'Cft')mości religijne". 
!!!llmt 2 _ @ Y& __ ·- . L -- .&& _ SU2EE .A:Z: 

~clemości ze świata. 
Nowy stan oblężenia w Królestwie 

W calem Królestwie P,oJskiem ogłoi-
1Szd.rno znowu stan 1obłężernia, który 11oz.po
.ął się od piątku rana Odnośn~ rozp,1ff 
tZądzenie wydla.ne ZJ01Stało1 zupelnie nagle 
i niespodzianie. 

DQ1 .t,Berl. Loc. Nnz. '' telegraują, że 
streik stróż6\.\- domol\V'ytch trwa w War
szawie w dalszy1n ciągu. StrejJrnjących 
strażaków uwięziooo i otoczono woiskiem. 
Czynność ich sprawują saperzy. Banlk han 
łlowy w U!uzi razem 7J wszystkiemi filia
mi na prow1ncyi mz:począJ strejk. Bank 
ten ponosi -0gromne straty. - Socyaliści 
Wyskl,li do· redaikcyi wszystkich dzienni
ków delegatów z wezwaniem, aby wy<lru
i<ow:aiy rostatnią odeZ\.vę rei\votucyjną. Ri!· 
ijaJccye odmówily i skutkiem tego zagra,_ 
fono im 111owym stre}k.iem zecerów. - Ko
lej moskiewsko..,brzeska zawiesiła rudi. 
Do nie~zJeli ~pc'dziewają się W)1mchu po
wszechnego strei.lrn kole}m.\"e.go w Króle
~twie p,olskiem. 

Strejk w Petersbuntu. 
W Petersburgu już rozpoczął S,ię 

strejk 1uim·o opiJrn w Jrnlach re·wolucyoni
~tó" · samych. Czy stanie {)111 się rzoczJywi
SCie powsze'Chnym na ra:zJe nie wia:domo. 
Dziś w nocy ,0 2 ~a.w~es.ily pracę zakłady 
PutilJQW.skie warsztaty bałtyckie, apteki i 
t<J \\"artiyst\,;a ubezpieczeniowe. Streik C•-: 

beimuje ra,z~m 220 fabryk z 70,000 robotni
ków. P1oczta tełcgraf i zaklady elektry
czne uzialaiją 'bez przerwy., ponieważ ob
sługuje je \Vojsko. Persona/I kolei peters
bursk.Jt-\\"arsz.Q wskicj zastrejkorwa•L Na i:~
P.l Ych liniach kursują pociągi nieregularnie 
2.PQmoc.:1 wojska. Tylko na kolei finlandz~ 
k.1e.i Panuje mch normalny. D7lisiejszy P~
~iąg Potudu1iowy do :Eydku!n o<lszedt. pc_d 
\rzmocni1oną ochroną wojsko.wą. Dz1elm
cy miasta, w której znajduję się ban~ rz~
<J?\\·y i '' ielldc domy tcnYar1owe1 p11nuJ<.t 
s~tn<! <Ri<lziały \.VOłs'ka. Patrole bezustan
llie krążą p.0 ulica~h. Ostatni numer ,,SL~
~11ernego Oolosu" s.kon1is1wwatnl::J za umie-
Zcz{)ną W 1nim odezwę wzywającą wojsko 

tb t ' C s reiiku po\,·sz·ochnego. • · 
ar Przeciw ogólnemu prawu gfosowama. 

tj . L?O'dtyl1ski „Daily Telegraph" d.owi~
uie się z Petersburga, że car ostiateczme 

()dizucił projekt udzielenia LudtOWi powszc
~~'leg-0, tajnego i bezpośredniego gtosowa

ia Przy wyborach .do' Dumy. 

--~. co tBłke ..-• ..., a "8łsk.łA 
k~ I ~-JVców! 

---~:t• - „ ...... K~ 

le s11aw róbolnic1ych. 
„Zjełlnoczenie zawedowc polskie';. 
Pr.i:"w dnicu1i ei:" ,,Z;eda.cfl!eDI& zaw d ;wec• wol

•'ti•g )'' u1tepuje c btcniJ iruh BvnarJ Reżeński 
11 Gllnnigfeld, ul. Ha111,Mr. 03. •o nlegJ wluoi 
druhowie zdal n'a na urz,d i ur:19dnlk6w hinra 
oras obrony prawRej wysyła~. :3•cz98ć B r że! 

Z pllle•enla Wydi:iału Rady Nad10rra<>j 
:3rlcretars. 

Ze sprawozdania inspektorów proce
derowych w Saksonii podajemy następuJc.t
cc z.estaiwienie: 

Saks011ia 1 jako pal1stwo należące da 
Rzeszy, największy µo.siada przemysł. Roz 
wija l()n się stale i coraz więcej powstaje 
wielkich przedsiębiorstw. I tak w roku 
1904 liczyła Saksonia 19328 abryik, cziyli o 
525 fabryk więcej iniż r-Olku poiprze<lmieg-0. 
W fabrykach i przedsiębiorstwach, podle
gających kontroli iim~pektorów, zaitrudnio
nych bylo raizem 588 332 robot111iików; po" 
między tymi 363 741 ;pel1no-letnich robotni
ków. Największą liczbę pelnoletnich robn
tni'ków zatrudniają przedsiębi.01rsmx.ra tkac
kie, bo aż 86 794; po:tem następują przcdsie 
biorstwa masz.ynowe 1 które zatrudniają 
74454 robotn~kól\V; na trzeci em miejscu id~ 
przed!siębiorstwa ka'mieniarskie i ziemne, 
które zatmdlniają 55 499 pelnokll1kh rcbo
tnłków. Robotnic po na<l 16 laf ia.frudnio,„ 
nych było 177 137, o przeszki1 6 tysięcy wię 
cej, ja.k rotku po\przednjc~. Pomi1ędzy te
mi byl()l 111616 robotnic po nad lat 21, -
65 521 między rokiem 16 a 21. Mlodiocią
inych robotników niżej lat 16 zatrndni10lnyc:}\ 
byf.o1 45 628, i ro 25 926 męskich i 19 702 
dziewcząt. Dzieci zajętych byl()I 1826, i to 
1280 chłopców i 546 dziewcząt. Licz.ba 
dzieci zatrudni-0inych po fabryka1ch p:owię
kszyfa się w srosu111ku do roku ;p1oprtied1nie
go •o 8,2 proc. męskich a 2,6 proc żef1skich. 

Czas pracy był rozmaity i talk: w 
prze<llsiębi·o-rstwach poligraficz.11yx:h i pa
pierniach wyna:sil J)'rzeciętnie 9 goldzi'Il, w 
fa.brykach towarów skór i gumy 9~ ~odz., 
w fabrykach to\varów1 me.ta•ldwyich, czeko 
lady, wyrobów cukrowych, cygar i Qbu
wia 1 O godzin w fabrykach tkackich wyno 
sil cz.as pracy\, ogólności 11 godzi1n dzi~n-
111ie. 

J,nspektorzy wyrażają iprzy końcu U1.

d1mV1ofonie, ż.; prz.e-dsiębi.orcy rwszeJ!kich g_a 
łezi przemyslu stosują się ściśle .ct101 prz.ep1-
sów iQ'rdrynacyi procederowej i do w.szel
kidh zaibez;pieczeń, tyiczących robotni-ka a 
na'\vet v,,r •wieh.1 •przypadkach tprzy 7P!klada
niu nowych faibryk cz.y ter.t przy przerabia
niu tychże, zanim przedkładają projekta 
swoje miejsoowej wla)dzy P-O·licyjinej lub ko 
misyi budowlanej, majpierw szukają rad i 
wskazówek ~nspektor6tw procederowych. 
Q_Si2&JS!!!SlL2212!2! 

Z poczty. W niedzielę, d!nia. 31 bm. i 
'' tx).niedziałe.k (Nowy Rotk) dostarczać bę
<l·zie poczta również tak sam°' jak Z.\VJl'kle 
w dni robocze. Wydarwanie paczek i spr7.e 
daż ·zuiaczków pocztowyoh odbywać sit:> 
.O~dzL~ jak w dlni powsz,ednie. . , 

Hildesheim. t Najstarszy z biskupow 
pruskich umarl 18~ bm. Jest to biskup 
hil<les.heimski ks. Wilhelm So:mmerwerk 
zwany J acobY,, i to w 85 roku życia a 60 
mku kapla.ństwa. Początkowo byl nauczy 
delcm przy gimnazyu11111 Josephint.1/111 . w 
Hildesheimie, późsniej zostal kan~dkiem, o
ficyailc.m a r. 1871 biskupem. Umarł na za
palenie pluc. Pochodził z rod.z<iny prote
stanckiej, ale jako mlic>dzie,niec przesz~dl 
na łc!no Kościoła· katolickiego. Olówny Je
go opiekun naiiywal się Jacoby dla tego 
u-Ds.i wspomniany prźydomek. 

.12&! ?4 I 

Rozmaitości 
Mgła w Londynie oo wielu lat nie była 

ta:k gęstą, jak obecnie. Opa~y _wzmog~y 
się w listopad.zie, a w. t~m . m1es1ącu s~aią 
się ·\\'prost nie do zmes1e111a. Skut~1.em 
mgly komunikacya jest bardzo utrucimon~l . 
w pobliżu dróg żelaznyich LondJ;r1 spra':'.a 
wrażenie miasta 10blężo'neg-0, gdyz w cza;::,~e 

rzyjazdu pociąg~w słychać bezust~ni;1e 
P 't ''Y aLairmmące. Sygna~y św1etLle wys rza1t . p 
bowiem nie mogą ani.eć zastoso:''ama. . o-

toczą się po ulicach żól\\ ll11 krid.k1ern 
wozy_ .. 'Skic. palą się dniem i noq. 
latarme nue1 • · M' d t Mind t 
Bezusta:rmic stychać wo1ama: m . . - ... 
(b , ć) mimo· tego przychodzi cze to 

acdznos .'. karamboli W mieście droży-d0 z erze11 1 · · · • 

zna. Panie nie opusz zafą domó~„ iel-
lcie straty ponoszą kupcy, osobli"wie obe -

1 

nie, w porze prze<lś\viątecmej. Straty n -
ją też koleje żelazne l to.warzystwa żeglu
gi paro\\ ej. Prze<l"Si~bior y fi~rów obli
czają dzienną stratG na ~0,0C() koron. Ko
leje żelazne, otaczające miasto~ zuży:-\: ają 
d2iennie 80,000 patr<llnów alarmujący h. 
Oblicwno, że ogólne traty z powodu 
mgły \\o'iyno zą w Lond·ynie rocwie o1wlo 
120 milionów koroo. Mgla londyńska ~'-

iera fatalny wplywtna zd wae. w dnia:::h 
mgły śmiertelność w mieście \ zmaga się 
P,odwójnic. Na mgłę nie 1arzekają tylko • 
lekarze i apteki, a przedewszystkiem przed 
siębiorshva oświetlenia, gaJJ:nve i elektry
czne. 

Szczepionka Behringa. Z Paryża dd
noszą do dzienników niemieckich: R.ozłi
-crne doświadczenia jakie tutaj w rozmai
tych instwtucyach naukowych czyniono 
·w ostatnich zasa. h ze szczepionką przc
ciwg ruźliczną Bchringa, dają coraz pomyśl 
nicjsze wyniki. Profesor szkoły wetcry
t11aryjnj, Valle, stwierdził, że czas ubezpiC'
czenia od zarazy bydła rogatego trwa oko
ło dwódh lat. Ponieważ zwierzęta te zabi
jane są przedQtnie po pięciu do sześciu la
tach, przeto muszą być dwukrotnie szczc.
p·ione. W ten sp.osób mdi..na bydło utrzy
mać w stanie zdrowia, a: mleko krowie jest 
·wtedy także pozbawione szkodliwych za.
rnzków. ProfeSi~r Valle i Roux 1 trzymając 
się zasadniczo metody lecZ:11iczej Behri'nga, 
posługiwaili się tak że końskimi bakcylami 
gruźlicznyma, gdyż używanie przy do:.. 
świadczeniach laseczników ludzikich mo
gldby być niebezpiec21ncm dla samego ope
ratora, podczas gdy gruźlica.i końska nie 
przenosi się na ludzi. Jeden z profe.51()rów 
iihstytutu Pasteura -oświadlczyl w TPZ/lll-O

rwie że szczepienie bydła rogatego, które 
już ~·d pięciu lat stosowrune jest zeskutkicm 
w Austryi i w Niemczech, nie prowad1i 
bezwarunk-0wo do wynalezienia środka 
lecznicze.go' przeciw gmźJi.cy lu<lzikiei, któ
ra Zlllacznie się różni od gruźlicy zrwi~rzę
cej. Badania te przeto potrwiają, rpomimo 
usilnej pracy, jeszcze wiele miesięcy1 a na 
wet może kilka lat. 

~ahoteństwo polskie. 

We wiorek, duia 2ł ~dnla neey um.arł 
naua naJakoch•ńu: có ec:zka 

Kazimiera Budzyńska 
• czea krewnym I ua'omym donoaq w sJoł
klm amut\u p gr,że•I roddte I 

AaaruJ Ba•s1• kl s ioaę. 
Po~rzE odbedsłe si~ w pi,••k, aoia 'o 

gndnia o god1 8 z domu .błob,- w Ge en-
' Il 1 I 11 ul. Kronprlr rtell!! r. SS. ('Ol 

rllll„l!!'m„ •• „„„„„„. 
Tow. św. Andrzeja w Ober-Mar lob 

Podaje swym członkom ck> wiadomości, 1.t 
roczne walne z.ebranie odbędzie sic w. .nic
dzic !G, dnfa. 31 bm. po pol. o gr liz. 4, na 
którem będzie obór no'weg-0 zarządu. Jest 
pożądanem, aby ża<la1ego czlonka na tern 
zcbraniiu nie brakowalo. O liczny udział 
prosi Zarząd. 

Uwaga: Zarząd i n.: wizorowie ka y· 
winni się o go<lz. 2 . ta\\ić 
(1) .Józef. Olejniczak, sekr. 

Tow. gimn. nSokół" w l(aternbcrgu 
donosi swym druho'm oraz wszystkim roda 
kom, iż nasze walne r<>czn~ zebranie «>dbG 
1dzie się w niedzielę, dtnia 31 grnónlia o ~· 
3 Po pol. ' l:Okalu p. Bartlinga. Kompletny 
udziat druhów konieczl1lic potrzebny, po
\nicważ przyjdą bardzo ważne sprawy poti 
obrady, oraz obór .nowego wy<lziatu. Go
ście mile w~dziani. 

Uwaga: Wydziat oraz rewi.z,orowie 
kasy winrui się stawić pól godziny prcdzei. 
Czołem! M. forszpanlak, prezes. (2) 

Towarzystwo loteryjne „Nadzieja•• 
w ReckJłq~ausea 

do11osi !!!wym człenkom, ;;; w niedzielę a 1. 
gradnia odbędzie 1i~ ze~ranie na eali p. 
Augu~ta. Goebel o godz. 1/2-i po poładai11. 
O jaknajliczniejs.ze przybycie prosi 

(ł) Zarz;ił. 

Tow. Gimn. ,,Sokół lt· • Oherhacsea 
Riemke (Hoistede). Sp-0·wiedż Ś\V. od podaje do wiadomości swym członkom, 

iż walne ~ebranic i obór nowego wydziału 
soboty 30 grudni~1 'P-0' pot - .Kazanie w odbędzie się 31 grudnia b. i·. o godv.. 11 
niedzjelę po Sumie okioll() 1 J J rp-0 pot. -O ~ ·- Ór pr.zed południem na sali zwykłych 

[ 
J! • . 

04. posiedzeń. . . . 
Giinnigfeld. Spowiedź św. 1od 11ioozb Thug a: Wydział i rewizorowie liasy 

li 31 grud11ia p-01 poł. l(azania1 w p-0niedzia- zechcą się 3tawić o gody,. 11 zaray, po 
lek po Sumie około 11 i po poi. <> Yi.f. wielkiem nabożeństwie, o co ,iak najupr.icj-

Gełsenkirchen-Altstadt. Sp<:>wiedź św. miej prosimy Czołem! 
-0-d niedzieli 31 grudnia p;o1 pot - Kazanie (2) Jan Ho r ał a, pr(' zes. 
w ponie:dzialek ·p-0 pQf. o godz. 4. . :t 

Tow. gimn. „Sokół" w Bruckbausea 
daje 001 waaidlomości, iż wallne z.ebra.nie od
br;tlzie się dnia 31 grudnia o godz. 2 po po1. 
w lokalu p. Brinka. Druhowie w1i11111i sie 
stawić. jak jeden mąż, ażeby tam żadnego 
nie brakawal·o', bo' mamy bard.w ważne 
sprawy do załatwienia. Druhowie, którzy 
zalegają ze skł.adkami, maią 1najle:pszą spo
SlQ'bność z nich się uiścić. Zapraszamy 
wszystkich dobrze myślących Rodaków z 
Bmckha'usen ,j Oikiolicyi, a osobliwie upra
szamy mto®eż po1ską, aby wsilę})Owała 
w szeregi nasze: kto Polak to Sokól, pO·win 
oo. bvć ha1s.lem naszem . Goście anile wi-
dziall.1-i. Cziolem ! Wydział. (1) , 

Na biedne 4ziatki 
który9 &jc'>Wie pr:ea •\~ g1iwłoki 1kuaal „st&lt 
u I lat wi~zlenia, ze zap'>m•s~ fi >•plesayli R dacy 
~ Bettropu. 

Andrz j Aucu 1tyr. Kecyn 8,00 m\"., .1'sef" 
Śwlvty ł,00 111k., Kar.t Pie 'a I to a.k., 'l'aiflua·„ 
•11-Zawbza I 01 mk •. umiarbwanl !l OO mk. Z 
Wnne nadeałał p Staalsła" Balctr•wiak:: od &łe
bie i ż 111y 1 ,OO 111· ., .T.an Nowaczyk ze ioul\ 1 OO 
mk., W(\,i1i1eb Doraik: z 1 hn4 50 fen. Emauul 
L•mp\a IO fen 1 M. O~tu: J111• C>O fdI:i, W. Grze
siak 60 fea., M. BasiJta l ~k. W imieniu • : łero
cenycł. i.ziatek: i matek 11kłaea• s rdeczne ,,m~ 
zapłać". 

Dab.za 1kładki p.aimy na•11yłał p d adcee mi 

M. •••l•ta . .B•th'••· •at• bre•k. llfl. lV 
No.15. 

~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~ .„ ........ ..... „ •• „.„ •• „.„„ 
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zamownem11 kurnotr'.lwi 

panu Ja 
w Bochum w dniu gotlnych imienin: dnia 
27 gru<lnia 1905. . . 

Witam CiG z.c serca szczerze 1 z nuta
ścią - Dzisiaj T\vói kumotr ni<> sę Ci życze 
nia - Więc przyjmij odemnie przyjmij to z 
czrnlością - Nie do21naj nigdy, co io ~ą 
oierpie.nia, „ Niech chmurka _smutku_ me 
zasępia cz.o.fa, - Cześć moja 1 wdz1ęc::
ność niech Cię opro'mienia 1 - Niechaj C10 
·wszyscy szanują dolmfa. -- Witaj, o witaj 
przyjm to p')Witanie - Bądź przekoQnany o 
mojej szczerości. - J);;,\ś sc.rcc moje przyj
mij .na, wiązanie! -~ O nic :maj nigdy, co to 
są przykrości! - Moje serdeczne życzenia. 
aby; Bóg \\'}'słuchał prdśby: m je - I l .... -' -*··~ ' . ~ ~~··~ IÓ'~ 

• temu 
stal blogoslawieńst"~o S'\ oje. - Jak z gro 
bu sloi'1ce p wstalo, aby w d!zief1 imien.iu 
przy'wieca1o - Bo przytem dzisiejszym 
patronie1 każdy coś lro'mu daruje, - A ja 
biedny ·nic nie ofiaruje; - Tylko kumotro
'" i życzę zdrowia, szczęścia, blogosławkń 
stwa .Bożego, życia sto lat dlugieg 

1 
a po 

śmierci królestwa niebieskiego; - Aby 
osia<lf na tronie pr2'Jy swym Ś\: ·iętyrn pa.tro 
nie! - 'teraz w ko1'icu trzykro'tnie "\\rykrz}~ 
kuję: Szanowny kumotr niech żYie ! nic(:lt 
żyje! njech żyje! aż się echo z Bochum do 
Wielkich Strzelców o'dbiie. Tego życzy 
T\\ ói kumotr. 

Michał Pracbarczyk. St. S. 

~„~ .... " C> • -.-



Ubrania 
d.o rollot:v 

k1 V!ej jakcśei, dla weulkicb uwcd6w = por zna!lyeh ta.nieb cenach ~ 
- nab1wać matna w skblzia firmy 

Herm. Cohen, 
Ru hr• rt, Fabrikstrasse nr.49. 

~lOłUtUllt*lłJlJłf Jl•JłlM · 

; Zakład f1t11raflcz1r I 
1~ wdOl\'Y • 
~ . . 
1M: H~ Ange:a.eA.d.t ~ 
~ w Cutrop. * 
,~ uL B111mhef.tl'aste ar. (~. . • 
- poleca siQ do wykonywania foto- Jt( 
~ grafij podług nowoczesnych wy- }ff 
lł iml~ań. Osebliwie polecam się łl 
· towarzystwom d() 'vykonywania )I( 
~ zbiorowych y,djęć dalej, obrazków \\W m slubnych, familijnych i t. d. pod ~ 
- gwa:rancy8t jtd znanego debreg• M 

I 
wykonania., p1·1iy cenaclt umiark.o • 
wa11ych. - Interes takt& w nie- • 
dg;iełę otwarty. Usług& pctls~. I 
~----· -Mani y_amiar sprzedać mój\ 

1dobrze zaprowadzony interes, 
·w miejscu bardzo do~rem w pobliż~ wiel
kich fabryk i kopaln z dobrą klientel~ 
Dl powodu objęcia innego p1zediiębior
stwa Jest.to skład towarów k@lonir.lAych, 
cygar, papierosów i towarów krótkich. 
Y..głoszenia przyjmuje ekspedyeya 

l,Wiarusa Polskiego'· • Btehum 
pod numerf'm 401. {łOl) 

J#:lf(ł 

'· . -

i otolk.y! I 8a.t:t no9ć 
Snn. Kojak~ pttł~ aej 

I ·'Hgate ZMJp&U&ftY akłai ełnnria 
łf Dm BSjlcpgej jakeśai onm 

I pracen.it oh••ia 
pedłwg miary. 

w~v.elkie reperacy& :--·~ 
ce w zakree ue~tw& wykeuj~ 
szybke» i tnio .. ~wraca.~ .uwagę 
Sun. pu.ltlicznesoa aa rdJ J~i!DJ 
polski akład i w"rsztat w aie.JiCU 

<la te.g• proizq ~Ht\C9 • p~par
ole Z aa.cuakie• (l.U) 

Ja1 Brę,1r111icz, , 
Brllll!łl, ul. :W.a"Jai&ka u. 11. .,,. ..... „ .... „. 

Do podr6:ty pruznaczonĄ 11r'9ro~ CliJ· 
hi w przecia~u 2-4 godzin fARBIERNIA OAL· 
LUSClll(l, PRALNIA W BOCHUM. Tel. nr. 
9H. 259 H ł'We: Hofstede, Hernorstr. ; vae, 
Bahnhofstr nr. 32, 73, 134; Elckel, ROłłnlhau· 
sea Lłndoo. Hattm2m. Lao2eadreer, Wltteo, 
An~en. W erne, Liit1en4ort111und., Marten. l(.a„ 
strop, W atteoschełd, Kamea, Dortmund. 

~~·;~~,-~ 

Ubratnia 
podług miary 

dobrze i łanio 

dostarcaa 

Berni toben. 
R .1 hrort F~ hrikstra-.se nr. 4łił. 

it~~it~~:t~~~~~~~~ 
~ s . ~ 
·~ zanoway111 moim dn\'\.·nieJS7.y1t tj 
ft odbioreem, któr.r.yby puQ"nęli tł 
ł~ w.1~lędem anie iiwoje obowiłłzld tł 
~ spełnić, upr7.ejmie doao-łv.ę, iż tł 

~ można to uskutemmić pocl niżej ~ 

te\ podil.nym adresem. ( 408) ~ 

łt Z wysekim szaeun'kitm 1f 

~ Pl1tr Spychała, ~ 
ł~ O dubnów (Adel.uu Bez. Pos) 1f 
k H 
~~~~,»~~4:~~~~~i»tt 

Polska kapela. 
Donosy,ę szanownym 'fow. oraz ws.r.y

stkim Rodakom, iż wykonuję 

mu• kę polską 
na wszelkłclll uroeay„toiełach, we· 
solach itd. Ludzi stawię podług ży
czenia. tylko Polaków. 

dan Klimek, 
polski kapelmistrp; w HAMBORK, 

( -'C9) Klo1terstr. 40. 

DLA POLAKOW NA OBClYZNIB 
\\YChodzt w J3oloh um w Westfalii pislllO 
połsko.-lrntoliclde, nial'od!owe i ludowe pt. 

„W·IARUS POLSKI" 
lietdrie oo tydzień załącza bezpłatny doda
tek rełii'iJno-powi eściowy pt. 

~POSLANIEC l(A TOUCI(I" 
qWi'<aw.&a Połskie~-0" prześlaiduj.ą wszyscy 
w~e robotników polskich d1a tego, 
la „'W.łarns Polski" jest pismem robot•i
aem, ~ broni robotnikaw i o ich dobro 
sbł stara. Z t~o )Dl()Wodo prosimy naszych 
f:ttaoł roboiniMw na obczYźnłe, aby r<Yz
l.i1Jlm:ałi to swe plsmo, aby wrogowie luda 
dl ?D01ałi ~ tmi~yć. 

Prennmt}rata wylt'OSł na stycz~ Iutw 
t~ar~ 

TYLKO 1,so MR. 
a z o~łem do domu 42 fen. "'7łQCef. 

l(tohy pnlCłl1łł, abrimy „Wiarusa Pol
lłtbo>" przez styczeń, tuty I marzec po. 
IPI Jeco krOW'IQTDI eto Polskł, niech na. 
defle J,92 mr. I dołcładlry adres o&óby, kt6-
l'łl ruetQ ma otrzymać, a „ Wiarus Polski" 
pom:de przebzany zostaate. 

Postbestelłnng~„ Fermu1ar. 
kh bestell• hiermit bell dem Kaiaerłł

cben ~em Exempłar der Zeitung 
„ Wiarus Polikl" au·s Bochum (Zeitangs

J)reislłste 128) filr du I. Qwrtal 
1906 und zahlo an A.bonnement u. Hestell
gcld l,92 Mk 

Ołjge l,t! Mk. eitWton z• ha.bon, be-

9Cłlftitrt. 

• . . 4. . . . . . .190.„ 

I(aJsedłch~ Postamt • • • . 

Posthestellunl!s-Formnlar. 
Ich bNteHtt hiennit beł dem l(aiserłf.. 

chen Poatamt eia Exemplar det' Zeituag 

,, Wiarus Polski" a• Bochum (Zertunp

p reisliste 12e) ffir <lai I. Quartał 

1906 und zahle aa Abonnem:m.„ u. B~l:itełl

refd 1,P2 Mk 

Ohige 1,92 Mk. erhalten z.u habeat, be

scheintg.t. 

. • • . d. • • . . . 190 ... 

Postbestellungsformular. 
kh beetoU~ hiermit bei dem Ka1scrJi.. 

chen P.ostarnt ein I!xemplar der Zeitung 
,,Wiarus Polski" aus Bochum (ZeJtungs
preisliste 128) filr das I. Quartal 
1906 und zahłe an Abonnern !r.t u. I'.Sestelł · 

gad 1,92 Mk 
Il>. I c .., 

1i 
l! tJ • .g fi;. 
.„ at 
j. I !! 
~~ n.. „ 

otige 1,92 Mk. emalten ZlU hatbert, be

schei111gt. 

. • • d. . . . . . . 190„. 

I(ałserlfches Postamt • • • . 

CZl'TAJCIB 

Przyjaciela 
który jest ze wzglQd.u na lic7.lle dł'datki 
11a.f1*ń8'lem pismem pcftkiem. 

„Przy}acłeł" wychdtzi w To~ trzy 
raey tygodni()IWI() na wtelldm airkus1ill i ma 
następują.ce bez,latne dodatki: Rotkiaa 
Chrzet1cłańs.ka, tygodnik, Przewodlll< 
Naukowy ł Uterackf, Szkółłm Polska. Oo
spodarz, Kupiec I Przemysłowłee. .-. 
słęcznHd' Ocrodnik i Pszorelarz IOrartaJ. 
alk. ' 

l(ajdy amei.nt t•~!Młefa" -~Z$tl}a 
na awtazłll<:ę znpellń1- cfarmo wa& Itb· 
łendarz na Mk 1900 g.. t. „R@~rk 8loań
ski, l(ałendarz katofłeRi-~l!tW ~ v~y
stfdch stalnów„. 

.)eteD abonent „Przypclela" wnrze 
wskutek nlesze;ęślłwe.go wypadlm 1.Bl'aZ 
łub dwa łYZodnfe po wypadk11, wypłlp 
„Przyjacier~ zwykle, z dobrej wołl lde z 
obowiązku, pozosblł.eJ t:9dzhlte l~ marel 
jako wsparcie na pogrzeb. 

Polakom na o~ymie poleci<~ tnoże
mp zapisanie sobie <>bok ,,Wiarusa •~kie
go" jeszc2'e ,)>r~lacleła"', Jttjry id.n pł
smo szezerze łu~ ~s1uglt1e ft 11'9J)ar
cłe. 

P~stbestellnnA1-P•nnnlar. 
kit besłele ~ w &m ~ 

ełłen ~ ttie ~q ~'PRZVJAGłfl 

a.us Tham łłlr dtis I. ~ ~ tm<1 
zahle all Abannłlllent 75 ~. (1m4 ~ Pi;. 
Bestdłofdł. 

ił 
!lt 
ł~ 
~ 

Ołai&• 7i Pfa. (ilłłd ?4 Ple. ~) 
erlł&łtctl m lraben bneb~ 

', •• ct-. „ .„ •• i-. 

..... 

Postbestellungs--Formnłar. 
łeb mtełlo bi&cmit bei iem .._rłi· 

ehM Postamt 001 .ł!xemplar der ~ 
l,Przyłacielu aa& laru flr 4alS I. QmWal 
1906 und mld• a11 Ai>qnemeo\ und Be
st.llg.eid o ,9.9 MIL 

Ob~e Q,99 .Mk. erlWko zu hahen, be· 
idleMt. 

. . . • • • • .tł. • • • • • • 191„ 

Czytać pmty 
powinien d'Ziś k~dy poVJlatnie 111'YŚ~Y 
czlowłek. Tern potrubniejsze Jest czyta
me gazet polskich dla Polaków nai obczy
źnie, gdzie naratoni są aa wYflQro:dowie
nie. Im w~ej gazet kto czyta, tern lepiej. 
}(toby zate::n obok „Wiarusa Polskiego" 
pra~nął mieć pismo z Połski1 temu mi~Y 
innemi polecić możemy „ &azetę Torillislll\ ", 
która za wsza stala po b tronie Polaków na 
Gbct;ytnie. 

• . 
- ...... „·:~- . - ." - .. „_ , .•. : .... _ ... „ I F :-~ , „. 

· Paletoty 
dla. mężezyzn i ehlopeów 

w największym wyborze 
=po cenach najtańszych= 

Herm. Cohen, 
RułFrort-, Fabrikstr&"ss~ nr. 49 

Przedp-łata na przyszły1, to iest I. kwar
tał, ceyli na sty.czeń, luty i marzec wyn-0si 
t~rl.ko 

I MARl(Ę 69 f'ENYOOW, 
a z odnoszeniem 1,92 mr. 

„f;Jazeta Toruł1ska wychodzi sz-c~ć 
razy tyigodnlowo. 

Jeżeli abooent umrze wSkutek nie~ 
szczęśliwego wypadku zaraz lub w dwa 
tygodnie po wypadku, wypłaca Wydawni
cUwo zwykle z dobrej woU nie z obowiąz
ku pozostałej rodzinie 150 marek lako 
wparcie na pogrzeb. 

Każdy abonent ,,Gazety T3ruf1skiei" 
otrzyma na Gwiazdkę zupełnie darmn 
wielki kalendarz na rok 1986 pod tyt.: 
Rocznik Maryaiiski, Kalendarz: kat.clicko
pulski dla wszystkich sła!llćw. 

PHtbestellungs-Fo rmular 
kh bes.tełle hlemiJt bei dem Kalserł1-

cłlen Postamt eln Exemplar der Zemmg 
„Oazma Toruńska'' ans 'fhcJm fnr das 1. 
QuariJd 1986, umi zdte ałl ~-t 
ułłd~l,92-

\f60 fita l\&, ...... IU ~' oo
tdtełllCt. 

• • • • • • • A. • • „ • • „ 198.„ 

, Postbestdlun~~Pormolar. 
ldt bestene hiermitt beł cłe&ll l(amerli

cltea Postat11t ai1 ~xempłar der Zeitung 
„Chzeta Tormtska" aus Thom tfl'l' daB t 
Quartał 1906, und Zlble an Ai>onnemerrt 
tDlll BestdlgeN 1,92 Mk. .... 
~ł 
ł „ t o I -! I . 
ł. ~ .., I :-: 

08łga 1,92 Mk. erka.UleR m ha.bm, be
~. 

• • ' • • . . . d. . . . . . . 19e ... 

.._.Bctlll Postamt •••••••• · 

Ubrania 
dla mężczyzn i ebłopeów 

kaMe.io kreju i roboty 
=== •pHed~e na.jt.aniej -==== 

Herm. Cohen, 
49. 
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todzłeme pisma ludowe dla Polakbw oa obcz tnie, poś"1ę'1lll8 UWie oraz pra om narodowym. politycznym I zarobko 

Zl 11ąrt 1 IJCZJlq I 
Za łnseraty placi sie z młtisct r.za'dk• dro o ~ ~ a 
oizloszenia ttmlesu:zont prud łnseratami 40 fan.. K 
c7est• oalasza. otrzym• rabat. - Listy do „Wiar, 
Po\sl*Ko" nałeły frankować l podać w n b dokla4· 

&y .... płl!.ąugo. Rfkoffs6W •it Die & • 

Bebhy&, Dl'łlka11'.U. i Ksi•a•ia meld..P „ w Beftnm, prwr •er V•Wzan~ 17. - Aar• : „ Wiara• Pelski", .Rochnm. - Tel e f o Jl u •r. M lł 

ltofdce „11ą1 Uezołe ftlHI swe 
•wtt. olł7łać I płgC „ „1a1w1 Nie test 

Pela~ ktD poiolDłwll 1we1H Zllłem· „, • pmvel. 

Z WJJ&tlkiw •"•· 
W Moskwie rozruchy jeszcze nie ·ustał)'. 

Dla u-śmicrzenia krwawych rozruch0w 
pał1Jliących w Moskwie, wysiano oowe 
działy wojsk.a. Nie wieile to jedn'C.\k 
że. skoro rząd nie usunie pow~dów 1eza· 
diawołtnia. Liczba zabitych i ~ych wy-
11.osi praeszro 10 tysięcy. , 

W ołny handel w Maodżuryi. 
Ja.pooia i Ohirry zawarły uklad1 mocą 

kt6regiQi z.na-ew.a liczba miast Mandżu ryi 
~ostać ma i0:t:\viaaią d!la harndJu wszechświa

t~·. 

ZBów ukracanie wc.lności w Warszawie. 
Władze poJicyjne wydały rm.porząoze 

nie, mające na celu ogra;niczel!liie licz1by ze
hrań. Zakazano też niosić polskie od7.lrlaki. 
Śpiewanie PQ1Sikich \llarodk»wych i rewclu- . 
cljnych pieŚIJli sur-01\V.o zabroolone. 

Telegramy. 
W M o s k w I e według ostatnich wia

domości nadeszłycb do Londynu walid to
C7.ą się w dalszym ciągu w całej pełni. R.e.
wołucyonJścJ rozporządzają armią 6(}-tysłę 
C2'.llą, złożoną z robotników I studentów. 
l{olej uralska fest w ręku rewolucyonistów. 
Straty są ogromne. 

W a r s z a w a. Strejk kolejowy dotąd 
nie jest ogólny. Wojsko rozpędza zebra
ała. 

P e k i n g. Ruch skierowany przeciw 
cudzoziemcom. rozszena. się. 

P e te r s b u r g. Bezrobociem ogar
nięte są 7 4 fabryki mtrudniakce 44 385 
t&ktników. 

G d a ń s k. Parowiec ,., Wołga" przybył 
do Gdańska z wielką liczbą osób, uciekają
cych z Rosyi z powodu panujących tamże 
zawieruch. 

Petersburg. Aresztowano tu pr1.y 
Wódzców organlzacyi rewolucyjnet. 

Charków. Dn.fa 25 bm. rozpoczął 
słę strejk ogólny. 

B e r I i n. Skoro się zbierze parla
.IOORt, zajmie się interpelacyą, w któr~l do· 
magają się lnterpelenci wyjaśnieuia, dla 
czego rząd niemiecki tak mało troszc~y 
się o niemieckich poddanych, bawiących w 
~-OSyi, 

Znowu wypadek w „Straży." 
Poo porwytsz;ym mglówkiem pisze „0-

rędmvnik": 

W niedlzie1111Ylf11 „Dzi.en. Po:zn." czyta
my, co następuje: 

l(oml\llilikat Strali:y. Gdiy: na z;Ueździe 
starostów dnfai 14 bm. Jeden z. obecych za.
Proponował aby w bardzo rozpowszech
nion'Ult'nł p~ze"W'Odniku Katiolicldm" stale 

'.JUi/. ~I 'k ty 
zamieszczać ·popularnie piisane ·lrotnUtl(l ~ 
Straży, powiedziano z.estrony naszego h!~· 
ra, nie oo stolw prez.ydyalnego, j.ak myhue 
Pisały g-a,zety, że „Przew1odnik" taik1ich ar
tYkułów niie zechce przyjm.OWać. Orz.ecze· 
nie to dało poh1op niektórym organem P1:a
sy do bardzo ostry® wycieczek przectw 

,,Przev:10dnik<Ywi", a mianoiwicie do zarzu
tu, iakioby bo}lrorowat pOtlską i karoliaką in 
stytucyę Straży. 

M'CY.iemy zapewnić, ż.~ tak nie rest i i.e 
„Przewodlnik" ()tli samegQ początku przy
jazne zadął stanowisko \VIObec Straty i <lla 
komunikatów1 naszych lamów sW10kh nie 
zamykal Wiedlzieliśmy tyilko, że jako pi
smo religi.iJne i niepzyłityczne 111ie będzie 
mógl Z05tać niejakei oficyalnym organem 
Straży. 

Ubolewamy bardLlO, że zaszło talkie ni.:! 
porozumdenie i że temu pionierowi dświaty 
między niaisz:ym ludem staila ·się mimo na·
szej woli krzywda, którą 1nijniejszem ogł·O'
sz:eniem pragniemy 111apirawić. 
Józef Kościelski. Dr. T. Jaworski. 

NB. Z powodu nag~ości~ nie tnOŻetnY 
komunEkału tego wszystkim pismolm roze
słać; przepraszamy i prosimy o Powtó
rzenie. 

Kto ten Lnnntniikait pptlaJl elbl „Dzi. P." 
bium, czy preztydyum Straży, znJOwu gaic
ty nie b~ wiedziafy i gotJowe znotwu po
mythk.i popełnić. 

Pan Józef Ko'ścietski., jako prezes Stra
ży nj.epotrzeooie przeprasza inne g.auty w 
to, że z powodu nag lok.i tyHro tdlo „Dz. P." 
zdążył posłać ów komumikat. Co prawda1 
czasu mialo na to dość, czy, biuro ~ prc
zydyum Straży, bo referaty o zjeźtl!?.lle 5t:t
-rostów podały gazety iui 16 bm. 

Ale '\Vidocznie bi , -a-y .preeydyum 
- czy stół prezydyatny Ul ie znialaizl ,W! n i c.h 
ża:drnego powodlu oo ITT~ści w .wrysyke 
takiego komunikatu. 

„Nagłość" tę ispmwH Straży piątkowy 
„Dzie1mi'k Kujawski", który tu do Poxna„ 
atia pr2\ybyl w sobotę rano z d!wdma naje,'
żon,.unJ artykulami iprzeciw „Przewodtni'ko
wi Katolickiemu". 

Rewolucya w Rosyi. 
Ponowny wielki strejik kole~v;y; r02-

p.oczął się znówi w Mioskwie, ~ką'<ll zap.e
"\\.>ltlie rozprrrostrz.eni się m całe parństwo, 
jeżeli tylko energia wtsHoaiyclt już nie
skończmymi sirejkarni i wzrastaiącą aJfl.ar 
cllią mas pracujących udźwignie jeszcze i 
t-ę oo olbrzymią stopę zakro}o'ną <lemOinstra 
cyę. 

Tym razem stretk kolejowy ma być 
wstępem do stre»cu powszechmego, który 
2lfLO!wu wedlug planu 01rgaruizacyi rewolu
cyjm:y.ch ma. zakończy~ się izbro~niem, ogól 
nem Powsta1111iem. Uda1nie się tego plam1 
zależy .i-ed!nak od tak wielu i tak zawi
klanych, a nie dającyich się przewidzieć 
.amii ocenić okolicmości, że wsze1lld, najwię
kszy nawet sceptycyzm wobec tej nowel 
próby sily i re\volucyi rosyjskiej nie .iest 
n i eu zasa<lnio'ny. 

Obok bowtiem wątpli\vości, czy sami 
strejkujqcy, w:ytrnymają w swtD!im u1pOrze 
rewolucyjnym, is1tnieJe jeszcze niezmiernie 
ważna kwestyai stainiQWiska: chłopów wo
bec strejkują~ych. Dla znacznej części 
tych ostatnich, strejk.i, szczególnie :k~kjo
WiYr, są wie1kiem nieszic:zl}Ściem, porue~~ż 
pozbaiwiają ich .jedynego' 111ieraz W1 zm1U;} 
z.arobJru pob-Ocznego - l J. dlowmów Jo 
koki. Dalej w centramyreh guberniach ro
syjskich panuje, ja/k wiadomo glódl, zmu.sza 
jący rząd <lo dowożeni.a zboża 11a zasie~ 
i na tycie do rejooów nieuroid:z.ajem dlotkru~ 
tych. Obecnie Jl'.I"ZY str~lru. JrolejO':"~ dla 
administracyi nie będzie 'tllC łatwliieJsze~, 
jak wytl~ glodnYm i już potęż~ie 
iirewoltowanym ahłopom, że ca.r dtce 1m 
posłać zboże, które tam a ~ ~ dirug1m 
ki0ńcu RooYi w, ogromITT.ych ~Io'śc1ac,h b\!Z
utytecznje g-nij~, ale oto .JroJe1arze ru~ c~cą 
prze'\\nzić zboza dia chropó\\t, po:me\\ aż 

przekupili ich żydzi i „ang'liczanka", je
dyny wróg R()syi w rozumieniu ludu rosYi
skiego. Nie trudlno się d<)'myśd.eć, jaki sku
tek może mieć dla strejkujących tak;e 
praedstawieniie ich dążeń chtopom ... Mogą 
zeń wyin1ilklnqć rzezie i mordy niesJychan-e, 
które repchną R.osyę nai druo przepaści, nic 
pomogą rządowti, ale zmiotą wszystkie c.loi 
r.z.ailsze elementy rewdlucy,ine •.. 

Ze stanowliska rewdlucyiottti.stów rnsyj 
skich przyspieszenie strejku, który był 
planowany oopiero na koniec stycmi.a, ja
ko w rocztnkę p-ierwszej rzezi w Pctersbur 
gu, byfo potrLieikąd lronieczmem wobec prze
iawtiaiącej silę ooraiz. częściej ~ergii rządu 
Wittego w ścig3Jtliu rewdluc}110!nist6w. Sta~ 
nęli wtęc. oni ·przed dytle1natem: alhol dać 
się wychWytać i poow.olić na .loottlieczne o
~bieniie tempa rewiolucyi luib narwet jej 
tiormalny upadek, adlbo zrezygnować ~-dal
sz;yich' pr~wań i stre}k generamy na
tyiehmiast ipro.k.Iamować. Natlllralinie wy
brald to drugi~, stawiadąc, zdaje się, wszy
stko niai Jedną ka1rt~. 

WGmtek tego można przewidzjeć zbli
żattie się barxl:zo ważnych wlylpadkó_w, w 
reWIOłucyi rosyjskiej. Obecny ,ł)ctwiem 
strejik będzie próbą s1ly zarówilla <kne.rwu.
jącą i ~Jl'(hl}ącą dla obu stroni: dlła. rzą,
dn i dla rerwolucyi. 

Obie też strony zdają sobie dokładnię 
z tego ·sprawę i obie czynią ws7fy1stko, «' 
w idl! mocy, aby zwycięstwo sobie zape
wnić. ZĘd aresztiowam.iami, w kf6rycb 
1Jrnać już pewirn system, przerzedza szere 
gi kierowlllików rewohlcyi. Re1W10tucya 
uderza! tairaniem agitacyi w Jed'yrut obo!k 
dhuligan.ów podporę rządu - w armię. 

„Siewicmyj Odlos" nowy orgaJ11J so~Y
alistyczury w Petersburgu, który stał się 
oficyalniy!m orgainem rewpłu1eyi po· zawie
sz.eni.u „Nowej Zyzni", ()glo'sit maruifest cen 
trabnego kotmitetu rewollucyjnego do woj
ska, w którym wzywa oficerów1 i szereg0-
wców,, u:rz.ę<lini.ków, gwa:rdly.i, a1rmii i fJ.otv, 
a.by przystąpili db Związku Związków i 
poparli w too sJ,lbSób ruch wdJioościowY, 
którego ostatecznym celem jest, z1wołanie 
lkon.stytucyi na zasadzie powszechnego 
równego glosowania i w.ypraomva
nie prae'Z tę konstytuantę .podstaw i10-

wego ustroju1 paoństwa .i roorgainizacyi ar
mii. Taktyka Zwią1ku WOiskP\Vlego ma 
p!01Hegaić na •n1eużywalniu broni pr7eciw 1 e
\\'iCl1u.cyonistom i na utrzyim:ywaniu porz:\
dku, olbronie obyrwateli przed gwałtami a 
wres!eie 1niesienia pom-0cy wiszystkiim za
gr-0żonym uczcstn.itk:om strejków. 

Komitet cootralny nazywa to strejkiem 
armii. W rzeczywistości jednak gdyby 
więk.szo-ś:.; armii wemi3.nie to przyjęła, nie 
bylby ro strejk a więc bezczynność, ale for 
matne przejście nai stronę. reW()llucyi. Por
w vdzenie tego planu Jest natura.d11ic wic;cej 
niż wątpliwe. Dnia 19 bm. ogloszono mia
nawidc ukaz. w armii o palepszcniu bytu 
żolnierzy. Ukaz te:n jako niecierpiący 
zv.1loki, przyszedl natycłuniast z Rady rni
nistr6\Y na nadzw-ycz.ajne po:sied:zcnie Ra
dy p.aństwa, na którcm go zatwierdzono. 
l(osztem 37 mil. rubli rocznie rolnierze ar
mii rosyjskiej mają odt<\d otrzymywać 
koszu.liki po pół fumta mydla na miesi<\C: 
Nai ~IY, szycia bielizny i smarowania 
butów er.tiegciem otrzyma żołnierz zamiast 
dotycl.·:z.asowych 55 kop. 2,5D rubli miesie 
cznie żiołd zaś został podwyżsrony w ar
mii n~ 6 rubli r-0cznie, a w g:wardyi na 12 
rubłi roczmie. Odpowiedne po<llwyższenie 
żoldu przyznano także jefrajtrom, podofi-
cerom i f e!dfeb'ldtn. 

,,Laski" te nie zaspokoją !l1aturałnie 
zdezorg.aniZIO"'.anej armii, oo zawsze znaj
dzie siew niej dość rudzi, którzy w:ytłuma
czą 7,,otnierzowi, że skore> za bunty doshli 
tyle, t-0 nałeiy tylko bunto'wać się datej, a-

by dostać więcej, ale nie mniej nmma pr~ 1 
puszczać, że pkrwsze ·wrażenie tych l 
będizie tego rod.Zaju, iż wrażmje manifest i 
rev.'lOlucyjnego do annii oka.U sic znoczni 
sta.ibszem, niż by być moglo bez o\.vycłl 
łask carskich, któremi postarano· ię Je sp 
raliżować. 

Obak SJ."Ste.matycznych aresztował' 
rząd rosyjski w przygotowaniach s·w·ok 1 

do tłumienia rowolucyi nic za.pO!trnnial ta.k 
ic o różnorodnych przepisach wyjątkc;.. 
w.ych, rosrerzających ogrdminie wład?. 
dyskrecyonaJną ienerał gubernatorówi i <'r
ganów wx>rskowyah. Reskrypty te podpi
sane przez ieara znają już w główtnych za
rysach nasi czytełnicy z telegralmów. To
t(rj podamy jeszcze krótką icih treść: OtMł 
.w razie streJk.u: kolej.owego mają jenerał 
gubernatorowie prawo ogłaszania stanu 
wojennego. W miejs.oowościach objętv.;b 
stanem W()jem1ym zamieszka i tam doiwfrd. 
cy bryga<l otrzymują prawa JeineraJ gub~1·
natx:Frów. Ciekawem Jest ro, że icmcra1 gu
bernatorom prz.yn1ano prawo ogłaszania 
Stanu Wdjcnnegq, a}e nie POZ:WlOl'C'"'Jl'O Clll ~t. 
nu tego znosić, rezerwując W dlla ministr 
spraw wewtrJętrznych. Z obu tych rt:>zpo"' 
rządlzeń okazuje się, że rząd kwestye dy
ktatury wojermej w :Rosyi rozwiązał w kll 
sposób, że zamiast iedneg°' dyktatora, mta 
oowat szereg tmnieisZtYch dyktak;rów, 
czeig<'l będzie miewątplirwie ten skutek, ta 
ogólrnty zamęt v.: państwie jeszcze bairdz.ieJ 
się zwiększy. 

RównocześnJ.e z tymi pr.uprsami ogFo 
szono Wf prasie łwmundcat u.rzędoWtY, w 
którym usil.uJe się usprawiedliwić te zarzą~ 
dz.enia rozmaitymi wyk~tami, które w su~ 
mie swej mają ten sens, że 'ko:nstytucya 
jest nadlana, ale właśnie z jej po!WlCl!du P9-
t~bai używać środków wtyjątkdwych, 
przewiłdlzianyich przez prawo. Mają IOine n 
celu uśmierzenie rostnąceJ re;w10.hucyi, niedo 
puszczenie do zbro~ powstania, kt6~ 
go wiybuch prasru rewolucyjna zapowiada 
jarW'Jlie i sta"lOwcro. TyUro bowiem w spo
kojinem pa.rflstrwie i społeczeństwie JtlOg1l 

wejść w życie ·w1o'lności darow;aine manife
stem paźdzjernikowy.m. 

Dzisiaj zanutuiemy. Jeszcze krótikl, a1e 
barozo charatkterystyczny epizod z posłu
ch3!11iai dedegacyi Związku lrolejolwców u 
Witteg.d na sześć dni prz.00 ogtoszeniem 
manifestu konstytucyjnego w październiku. 
Zjazd delegatów kolejarzy w Petersburgu 
mi.al na celu zaitwicrd'ZC'llie sprav. ' kasy e
merytaJ.neł, naty\:hmiaist iedinak po ukonsty 
tuowaniu się przeszedł na grunt p.olitycz„ 
ny i po kilkun.asto<llni-Owych ol:>radadh pOt
stałoowU wysłać do Witteg <leputacyę 7l 
oory.wczo opracowanym n1l.'llnoryałem , 
za'\vierającym \.V-prawdzie specyalne zaw().. 
dlowe pastulaty kolejarzy, a przcd.CW,§1Y
stkiem ogólno- wlitycme w duchu progr.t
mów pa rtyi koostytucyjn:o-<den1Qkratycz
nej. 

W przedpokoju Whtcgo powita~ depu
tacyG fokaj zapytaniem: kto i POl co? 

- Delegacya Ziaxdu kołejarzy z m -
1ooryalem. 

- Tego zjaz<.łu, t..'O na • A1nglijskti N~r 
biereżnoj ?" 

- Tak, tego samego! 
Lokaj znikł, a Po chwrn dclegacya rna 

·faz.la się Ul Wittego. Przyjęcie bylo nad 
w;yraz gburowate i brutalne. Mhnot:o Wit
te memoryal uważnie przeczytał. Po ja
ki-ej godziniei ogromnie nieprzyjemnej roz
mowy, rosyjski dyplomata rzucif nagle PY· 
tanie, które delegatów w:pra'Wifo w ogro'· 
mne zdumienie. 

- Dobrze ale kto panm\ie wlaści 'e 
jesteście? brz.mialo to nadzwycz.a:jine P. '
tanie. 

- Jesteśmy dteiegacyą kolejarzy, obra 



dttf. :::~o ~u cd dwód11 tygodni! - prze-d
sum iii się !}Ot:.'„\\ 'lliC idu.mieni delegaci. 

- Ach t ~ k, pr-0sze, nic o tern nie wie
d;j.,ll„:11 - .~awO!lal Witte na którego teraz 
:1.11 c \~ u pr:t.yszla kolej zdz'iwienia się i odra 
,~ u ;·a 1:Lmil ton z brutalnego ita niezmiernie 
, ż ,: mharasująoo familiarny. Niechże pana 
\ 1 i-c, kochani kdledzy, będą otwarci. 
Wszak i ja ·bylem dlugQ kQlejarzem. 

Wertując poJllOIWnie memoryat, Witte 
:z przyjaznym uśmiechem mówil: 

- Te żądania można w tej chJ-·ili 
zasvo.koić. Nad temi potrzeba się zastano
·wić. No .ai te - te liberalne polityczne są 

..:zupelnie niemoZJiwe ! 
Byla tu mowa o wofoośiei prasy, zg1~0-

.mad2eń iłp. sll()IWem t-0 wszystko, co przy. 
znail manifest, który tenże sam Witte przed 
lożyl caiiowi do podpisu w sześć dni pu
ź niej„ . 

Na zako'riczc11ie zażqdali delegaci znie 
s icnia stanu ,,„ojc.nn.'.!go na kolejach. 

- J <Jkto, czyż stan wojenny ni e jc;st k 
szcze 2111iesi-0ny, mimo że wojna już daw 110 
skończ.ona? - za\\10Jait zd11mio111y Witte. 

- Niestety nie! 
- W tej chwili poriozumię się z mini-

strem spraw wewnętrznych. ZaidźwiGCZ<l l 
telef.oln, a.ile okazalo się, że minister spraw 
wewnętrznych, także o stanie tym nie 111u 

poj.ęc.ia. 

Witte w każdym razie i0bieical go 
znieść natychmiast. Niestety cd tej wizyty 
11.pty.nąt tydzień, a stan w-0j ::1 1ny :nie byJ 
zrnes1-0•11y. Zw\iązek kolejarz y prosił o 
spelnienie obietnicy i wówczas v kazai.to się 
że nie nastąprno· ()11 0 dotąd! dla Ł ~ go, pome""' 
·waż w ministerstwie z.a;p-0mni ~ JJ >fJ, jak sic; 
ten stan 1nazyw.a„. Dopie!'lo w dw.a idtni pó
źniej udlalo się -0icl1szwkać naiz.wę tegioi stanu 
w stowni'ku biumkrntyczznytrn i zarządzić 
je-go zniesienie. 

*-
Zitmie polskie. 

Pr.us łiaehcnbdth W armHł i Ma~~ . 
Sierakowice. Nasyp kolejo!\vy pomię

dzy Kartuzami a Lęborkiem WQWU tak ~ie 
o-sutnąt, że ruch kolejt()wy pomiędzy M~echL} 
cine'm a Sierailrowiicami ziosta~ ws.trzyma>
ny. Pocig kursu}e jedynie p0111ięidZ!y Kar· 
tuzami i Micchudnem a l(arnientką i Lębor 
ki em. 

Radzyn. W tych dniach kupił p. Wierz 
oowski z rąk Jlliemieakich gospo'da,rstwo iO

kolo Lembarga pow. brodtn.icki, i01bejmują.::e 
98 mórg <lt>·brej roli, z korrnp!etJnemi budyn
kami oraz żywym i martwym in.wen t:i„ 
nem, za 32,000 mr. 

P·anna do lowarzvslwa. 
Powfełć ł(sawereco cte MHtep1a. 

Cz•łć dru11. 
(lt 8) 

(Cłąi fa1szy). 

- Ależ to nie mo.ż.e być na seryo, mo
ja matkq, .Raiul z. pewin-0ścią nie looichai się 
w Oabryieli, interesuje się nią, tak lak i 
my się interesujemy, ot-0 wszystko ... 

- JeiJeli tak jest, bard'w jestem 1J ie~o 
wizyty zadowolona.„ widzlal starania, ia·· 
kieltli oto.croną jest u nas Gabryelai, i może 
<l tem raświadcz;yć. „ Cóż terruz. myśli do„ 

któr Gilbert? 
- Ti0, co' chcia~em, ażeby myśtail; jeg.o 

podieirzemia rozproszyly się w zupeloości. 
- A jego poszwkiwania Oabryeli? 
- Pmwadrzi je w dalszym ciągu, ale 

ja się tern zajmuję? 
-- Czyżby unial być na śładtzie? 
- Nie jeszcze, ale TIJ()Że być lada drwi 

la. 
- W taiki.m razie nie rozumie:rn, Jl::i 

c21ego opóźniasz rozwi,\zanie. Jeżeli znaj. 
dzie Gabryelę, powinien ją znaleźć za pó
in.a. 

Filip -dziwnie się uśmiechnąl. 

- Bądź spok-0jna, moja matko - rzekł 
wsz.yisi!.ko jest przew~dzlane. 
- Wyjaśnij mi... 
- Niczego ci ~nie wyjaśnic.„ Brak 

nam czasu, zresztą na co? Miej \V.e mnie 
..zaufanie, nH)j.a matko, i chodźmy polączyć 
sic z Raulem. 

POO.cza·s gdy filip z matką weszli do 
dlli pod Pl'etekstem niby rozpatrzenia ra

zem ptanów; mbót Raul szybko uda' się w 
.stronę pawilonu. 

- Gdybym mógł zio·baczyć GabryelQ. 
Gdybym mógl z nią pomówić cho:by 
przez ch\'vilę - mówił ćb siebie. 

Zbliży/ się do drzwi i chda.t je o-
1 worzrć. 

Z Wąbrzeskiego. Chalupnika Kucz1Jr
skiega z Wielkich Raoowisk napad1i pewne 
gd "'\\ieczora dwaj nieznani m~żczyzili, 
cbcqc mu odebrać gotówlk~ Pcdczas, gdy 
jeden z iobuzów usilowal go skręPow:ić, 
drugi rewidow.al mu kieszenie. Dopiero 
gdy na krzyk napadniętego nadbiegł z p<1-
mocą zarząd'zca rzezalni p. Nass, lobazy 
zbiegli. 

W pddiobny sp-0sób nap:adtnlęci .ziosLl.li 
Temp.Unowie, ojciec i syn, którym odebra
nJ: gotówkę. 

Są to skutki lichegio wychowania, ~ak 
domo~'ego jak i szkolnego! · 

Sw. Wojciech. I(.o'nie kupca .Englc ra 
nzbiegly się z1 wozem, i wpaidly <llo1 .Radu
ni w miejsce, zw Jrkle do 3 metró\"\1 glębo1-
kie. Na szczęście r;~cka w <J1becnym cza.,1e 
jest dosyć plytką 1 tak, że i wioźnicę i konie 

· zdofan.o wyratować . Je:dcn z ko ni w cenie 
800 marek tak się jednakowoż J}Okaleczyl, 
że go musiano dlObić. 

Nytych. Swiętokra<lzcę An tolili :;gtQ 
Siegmunda ztąd, który w tutejszym kioś-:ie
lekatolickim wk ra<ll s i ę do umieszczone.i na 
ścianie skarbonki i Z'naJdujące się w niej 
pieniądz e wybrat, skazala izba· ka.rn tt w EI 
blągu na1 2 lata i 6 miesięcy dionm karneg·o. 

Z Wiei. Kt Pozn-ańskiego. 

Nakro. Onegdaj prud polu<lr;lliem udali 
SiG 5 rcsp. 7-tetmi synoWie ekon·oma I3ra11na 
i rohotnikat Arndta z Luba:sza 1na1 poikryty 
cienką warstvvą lodu staw \\ e \\ 'Si, zała
mali się i pc częli tonąć. Arndta uratiowa.fa 
babka jego, która pod szyję wieszfa do wo·
d'y i skutkiem przeziębienia leży obecnie 
ciężko chdra. Brawn: natomiast utonął. 

Krotoszyn. Przed! 'kiLku tygo dniami 
znalez~o1no w ·nocy rob-otn.ilkai Listę,, :znane
go zabijaka, ciężko rairntgo na uJicy. Lista 
który sprawców nie chciait W)"d.ać, znajdo
wał się już w driodze do z<lmwia, lecz w 
no1cy na sob<J~ę zerwał sobie ·bantdaże i a
t-wortył żyJy; u le:wiej ręki, ta1k iż skutkiem 
upływu. krwi zmarł w kilku go<l!zi1nadi. A
re:sztowa<no nau.czyciefa P .. jaiklot p·odejrza
nego, iż zralnil Listę i sp-ol\VlodloiW13l prze~ 
to śmierć jego. Przyznał oo się przy ~1b
dukcyi zwilok, iż czyn te.n popelnil w obi o 
nie wlasinieg10 życia. 

Piła. Proces klardarski. ttr. Jana 
Blnińskiegio: skazia001 poinioiwnrle na 3 miesią
ce ·więzienia i 2000 marek kary - a za wy 
zwamie na pojedynek na 1 miesiąc \\ e forte 
cy. Oska:rżony zostawictny na wotlnej sto .... 
pie za kaucyą 50,000 ma1rek. 

Wielichowo. Kwpiec p. Sławski Mar
celii na wiecu wielic.hlQlwsk1m zapis.a~ się uu 
członka ~,Straży". W poniedziałek, gdy 
się nieme~ dmvied:zieli, przestali u niego 

Drzwi były z zewnątrz zamknięte. 
Obaw:ai zwrócenia uwagi którego z 

slużących wstrzymywała go oo pukania. 
Zawiedzi,ony spojrzal w~ okna. 

Okna byty zamknięte. 
-- Jednakże muszę ją zobaczył.„ 

szepną! 11nłooy czto\viek. - Jeżeli nię dziś, 
to iutr:~. Olówma rzecz uprzedzlić ją. 

Niedaleko od paw~lionu znaijdlQ1wal si~ 
rodzaj sałonru ziekmości otO'cZl()Jilego szpale
rami strzyżone.mi we<l\ług dawnej mold.y1, 
tWł()lfzącemi j.akby ściarnę. 

Naiakofo. tej sali ustawi<lne byly kai
mierme ławki. 

Raul us.iadl n.a jed1wj z nich, wyjął z 
1kieszeni portfel i otworzył g·o·. 

Zawieral on przygotowany list. 
--Niema potrzieby o-dda\viać jej :c

gio- listu - myśla;f pa.n .cl:e: Challins. - P<J· 
wiem jej jutro to, co napis.alem... Par~ 
slów wystarczy: 

Af.oja naj<lroższa. 
,tJutl'O 'Wiecz,otem \Vejdę do parku o 

godzinie w.pół ·do dw1mastej. Lat\.vo .ci bę
·dzie ·wyjść z pawilonlll. który; zajmujesz 
sama, i przyjść p.olączyć się 21e mną ok()ta 
furtki, wy-chodzącej nad rzekę". 

Miat podpisać, lecz wstrzymaJ się. 
- Nie rzekl ieżełi by ton bilet zagi

nął, pioidpis 1nói skomp-romitowarby nas. 
Wskutek teg01 ni·c nie dodając, wyr

,,·al kartkę, wziąl kamiet'1, ow~nął gio '()•Wą 
kartką i xbliżyl się do pawil-0111U z zarniai"" 
rem rzucenia drobneg'.a sza.bm w szybę, 
aby tym sposO'bem zwrócić uw:agę Gabry
eH, .a potem rzucić list. 

W chwili,.kiedy Zibliżal się do' pa,\vilo
nu, jedno z okien o{wi0rzono i ukazała 5iC 
w 11iem powiewna i pełna wdzięku post.tć 
mlo<lej <lziewczyny. e 

Raul p.olożyl rękę na ustach. 
Oabryela o.<lpowie<lz.iala poxiio!bnym 

gestem. 
Pan de Challins p.0kazal jej papier., któ

ry trnyi;nait w rQku. 
.W tej chwili z1mj.ct.o·\\ a~ się btizko ko-

brać t-o·war, a żaden eto U1icgo. nie · wstąpi, 
chociaż to lokal najlepszy w micłcie. P;;!
Wi<.'11 h::ikatysta tak nawet był zaciekłym, 
że po-slal do pana S., po rachtrnek - w kil 
ka chwil płeniądze nadesłał i stosunki ku
pieckie zerwał. A my co na to? Na'S mo
gą hakatyści i żydzi poniewierać, na wsze! 
kie sposoby nrun dokuczać a my leziemy, 
jak muchy 1d0' miodu do ich składów. O 
ciemnoto! Czy za malo• jeszcze cięgów 
nam dain.IO? 

Poznań. Podzięko\v.anic Ojca św. Wi,1-
domo, że w lecie wielkie nieszczęście. dot
knęło Kała:bryę, południową czQść Wlo.:h. 
Trzę.sii~,nie ziemi spo\\TJodowalo okrnp.m! 
spustoszenia i zubożylo ludność. Zbierano 
skladiki w catym świecie. Zająl się tern 
także Oiciec św. i na jego ręce "\vystar ks . 
arcypasterz Stwblewski ze skfadek zaiac z n ~ 
sumę pieriiężną , za co otrzymał następuj ~t ce 
po<lziękowanie: 

,,Czdgio<ln y Bracie! Za 11240 liró'.'l 
\vloskich , które Nam w tych dni aich j<i.ko 
''sp.arcie dla ini e szczęśliwych kalabryjc1,y 
ków doręczy·~ p{)'bcHeś , \vsparcie tern p·o
kaźn iejsze i cern1ic jszc, p•clnicważ, jaik 5a111 
nadmieniasz, ubodzy się na nie z!·o żyli, naj
serdeczm ie.iszc Tobi e i \vsz.ys tkim ()fiaro
dawcom skla-dlamy dzięki. Blaigamy przet0 
Boga, powodowani zwlaszcza. prośba!11i 
tern do'bJ:'lodziejst\vem obdarzonych, ·o 
wsz elkie dobra i laski dla Ciebie, czcig-o
dny Brnci.e, i ukochanych synów Tv11·ej ri!e 
czy powierzonych i wszystkim bl, 
wieńst\\'10 aposto.J skie najtmiliościwiej 
Jamy. 

Dain: z Watykanu dnfa 7 gmdnia 19\1.1. 
Pius Pp. X. 

Czcigodnemu Bratu fioryarrnOł\vi Stabkw
skienm Arcybiskup.owi Onieźnief1slroi-Po

znańskiemu". 

Z Sarbii piszą <lo ,„Dzien. I(uj.": „Mi
lą" gwiazdkę otrzymafy ·dzieci do tutejszej 
katolickiej szkoty uczęszcwjącq. Otóż 1n-a. 
diniu 9 bm. porozda\va4 im p. Anders, nau
czyciel tutejszej s.zkoly, jak mówił, Zl polc
cen~a władzy, niemieckie książki historyi 
św. Z lzami w oczach przychodzą do did
mu i pokazują ro<lzioom owe egzemplarz.e 
w ,,kultumiefszrym" jQzykt11 dlrukowane. 
Wskutek zakazu większej części rodziców .. 
aby im nie przryn1osily takich plodairków <lo 
dlOmu, poz.Q'stawily dzieci ksią1Jki w szkole. 

Zam.vażywszy t!O', stanął pa·n nauczy
ciel, g<:Ly dzieci miary wychodzić z kla~y, 
przy drz\viaieh ·i kcu1tr.01Low:al, czy wszy. 
stkie dJz.ieci obdarila.ne mają e-gzemplar.ze! 
jeżeli z.a~ które z dzieci nfo mia.Jo, nie \\r y ... 

puszczarz ktasy, aż się zastc'sm\·al8 do JC· 
gio "\\"Oli. 

Natd!mic1rić wypada, źe .abdamwaae 
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lumny, slużącej za podstaw.::; ·w:azonu, n.a
śla-dującego bronz. 

Panna do towarz.ystwa ws:kazalai mu 
ten wazon i .Raul wkn.yt w niego papier 
zawsze z 'kamieniem we środku. 

Czas byl wielki. 
Fmp i pani de Oarennes wychc:dzili 

włarśnie z głównego korpusu -d1omu. 
0.abryelai pow-stalla '~ Qlknie. 
- I cóż, drogie dziecię, - zapytała 

baronowa, - wy.p-oczętaś? 
- Tak pani baronowo. 
- A czy cz.ujesz się na siłach dojść 

·dlo lód!ki i przejechać się w nasze'm tO'\va
rzystwie pioi Marnie? 

- O! najzu-peiuiej, paJli baronowo. 
- A wj~ ze}cfź tu oo nas... FiHple.„ 

- d:o.~:ai pani de Oairennes zwracając "!ę 
da syna· i do si:ostrzeńc~ - pójdź z Rau
lem, w~źcie \Vii0sla i kluc.zi od łódki.„ BG
dziecie naszymi wioślarzami. 

Dwaj mlD'dzi ludlzie poszli p.o \\iosla 
i pS'\\'.rócili prai\Vi·e na.itychmiast. 

Oabryeła ·wyszła z pawilonu;, zbłiżyla 
się do bamnowej, która rzekla <loi niej: 

- Oprzyj się na mnie, m)ja ślicznotko. 
- Dziękuję paiJ1i , czuję się silną, w'ba.-

czy pani. 
- Tem lepiej, idź więc Qbok mnie. 
- Mfo<l:e dziewczę wydawało się o-

ŻY\\ ione, i jak gdyby prz.eo'brażone. 
.Reakcya nastąpiła, trwająca kilka go

dzi.n. 
Całe towarzystwo sldcrowat.o sil; ku 

brzegom Marny . 
I(a;ul, widząc mł0,dą <l:zie.wczynę 7y

wą i uśmiechniętą , uczul o·gronin,1 rado~ć, 
agami..ającą caJą jcgo1 istotę. 

Mówił sobie. „ 
- Nie ibylo to nic ważnego, niepoh0 · 

iłem się bez. potrzeby. 
Doszli wlkrótcei do brzegu, dla mic.i~c.'.ł., 

w którcm łódka spoczywa1-fa wśród jano
wca, przytwierdzona do pala· ma-cnym Ia 1i·· 
cuch.em. 

dzieci z W'yjątkkm dwóch tfuką lXJ. I.tie 
ku Jak - kijem po płocie. To Piokna 
tura ! A gdzież są slowa monarsze· 
gfa ludowi zac00waną będzie l" ·J~ 
mówdć o zacho'waniu religii, .gdy ]ej d 
ko nie rozumie i tyłko - jak papuga 
czy się }ej na pamięć! Ale udskakte d 
a dzi-ed one, wyrósłszy, pamiętać h« 
d·::;brodzieistw;a i p,rzekażą ji:; nastęPt'I 
pokoleniom tku wiecznej pamiątce l · 
,.wie:l'k iej" kulturze niemieckiej. 

Ze Sląz!l3 czy li Starej Polski 
Chrapkowice. Wiadomą jest rzl 

ż e \vszyscy parafi a.nic tutaj u nas są, 2' 
lerni wyjątkami, Polakami. Pomimo : 
t0 dbywa: się w naszym kQściele ty1ka 
cz\va·rtą niedzJclę nabożcństw10 z po[s 
śpi ew ::m. W te ir.tne niodzicle jest ty 
śpi ew niemiecki lub po' ladnie, którym 
ruj e nauczyciel p. Marsełi w raz z k' 
miejskiemi pa111 nami. My tego śpiewu 
r<Jzumicmy i przez cale u1 aboieństw1 
simy tak stać i stucha:ć. Nic ma tu \.:. 
Ni emców i można ich na pal!cach policz 
a 1my p101Jscy k a:to lic .)' mu s im y to zno 
ch·oć tyle gmin pi0!&.L;.k h naikży do nasze 
ko ście.Ja. Takich sto'su.nków :nic ma PO 
nych wiQkszych para.fi21ah1 tyi1'ko u na 
Ch rapk·owica·ch. 

Prosimy więc naszeg10 przew. ks. p
hcszcza i p . .l\farseli, żeby w niedzi elę; 
prowadzili W 1kiościele śpiew połsiki, CZt 

sobie wszyscy parafianie życzą na No• 
I~ok 

Wirek. Na kopa]ni Aschenbom b\ 
'i2-1letnia Marya Tomanek zatru<lini10ina . 
ct.o ~'anicm węgla na wagonie. P<Jd,·· 

tnadjechal świe-.ly wagion z węg!• 
i ud l z taką silą w stoj4cy wag-0n, 
tenże się pnsuinąl. Przytem schwycila 
na Totmamkównę i rnzpmfa jej wn.ęt·-z 
ścia. Smierć nastąpila na miejscu. 

Bogucice po<l Katowi.cami. W iwo 
ni Fe.rd'yu1andai dostał się 26-tetni gór 
Bo biec pomiędzy dwa ·wózki węglowe i · 
stal zg11iedony. Przytem 10dniósl taik „ 
żkie skale-czemia że rnusimo go .oid:sta~ 
dio lazaretu kn.a.pszaftoweg:q, gd:zie tego ~ 
meg:ol ·dmia. wma.rł. Nieszczęślh-ey pomst. 
wia poi sobie żonę, Z1 którą <lJ)J)ierio pól:~ 
ku byl o:żeniorny i st.arą matkę. 

Stązk a Polska. „J(aticJik" pisze: 1d 
kilku lat 1ed.macza się. ia:ko fe.klmarsz1I 
hakatystó\v śJ~kich pmskach jencrJI? 
Paczeński. Jeź.d:zi po kr.aju i wmawia 
ludzi, la:hrowiemych i nie'2trnaiąc".Y'{:h hh. 
ryi że 0i Slą.ziku nie możn3. mówić ja!ko 
Polsce. Ten niemiooki .ag.ita;ta:r z polski~ 
naz.wis.kie.m, wid!ncztnie nie ·w.ie, że s~ 
od wieków i wpier.w mu1yw.a1I10i Starą 
Lil - d4&f!S .;&li _ _ .. d!M!AJ§L±L_ t!!P? 

W parę mloot FiPip przygotował .i.1 I 
wsiada1nia. 

- Barion.crwa i Oahryela z.ajęli mi.;i); 
w tyle łódki. 

Dwaj ·kuzyaiowie usledli na, fa\\'; 
wioślarskiej, silnie ujęłi wilosłai i p0c7.~ 
pracować, jak diośwfadczeni wioślarze. 

W lodlzi paoowal'°r milczenie. 
Raul i Gabryela11 sied12:ąc niaprzeciv.'< 

siebie ukra.dfkiem z.amieniadi sl>O"irz;nt 
peJne 

1

czuJości i mloda dziewc-zyina cala z 
to-piona \V tern mi!czącem upojeniu, za 
nmiala o wszystkiem, co· tak niedawno~ 
s-zcze wycierpiała. . 

Na kHk:ai tyJ:ko1 minut :przed obiad 
wylą·dowano na brzegu Marny u stóp "1 

Róż. .
1 

• 
Tym raiztm Oabryel.a nic o.drnóWl a' 

mienia pani de Oarennes w czasie c1JG,; 

przez p.ark. Dłuższy p.obyt na otwaC"! · 

po\viietrzu znużyla ją. . . . 
Pod·cz.as <>biadu i wiec-wrem nie j

1 

szlo nic godnego uwagi. 
O dziesiątej po'żegnano się. , ~ 
Gabryela. udała się dOI swego pa\\ l, : 

nu, p{)I zamianie p.orozumiewających SP 

rzefl z Raulem. . . ta;;' 
Filip z ku2.ynem uda11 się na s- ·/} 

Jooilei żelaznej a pa.nii de Garennes pOS 
zad.at swojej pannie do towairzYst\Va Jl')\' 

dozę tmcizny. 
XXXVII. \\· 

W dniu tym , ldedy o'baj ku~Y~~r 
przebywaJi w Bry ... sur-Marne, JU'llan 
<lame czasu nie tracił. _ . ii.a til 

No,,.a myśl dążąca do uczynte'. ~ 
' . 1ernf. ·· bytu w pawilonie Morfontame przY , l~ 

szym i mniej tajemniczym, przyszla :i ~· 
gfowy. Wskutek deg.o od rana .u ~ •. , _' 
za zakupneun rozmaity.eh p_rzed:In~rainpi·:'. 

Przedtrni-0ty te stanowiły naJ al:ii<· 
niejsze przyrządy, używane przez rn·zollJ 
p;Olkoi'<rnrych; jalm to: pien_dzle, ~~~u 1 r~ 
~lej, esency~ kolorów, za,~1ty ~·P~ prze· 
Z teg.o wszystkiego zrob1l pa_k1e •,,. 1 ~ wiózł na: dwo·rzec Północny 1 7J.t;o.ź'Y 
pa.kamerze. 



skt\- Nasi przodkowie na $1ązk przybyli z 
Pn~nańskiego czyli z W ielkO?J-lski sknd 
też krółewski ród Piastów poch<xtz'i. ł(ró
t~włe z tego r~. później książęta, pan<> wa 
11 &:rn Slątku. Język ślązkiej ludności jest 
rym samym językiem polskim, któnim mó 
wi d:o dziś lud kofo Pozirrania, Warsznrwy i 
Kr'1kmva. 

Pan jenerał Jepiejby zrobił, gdyby sie 
naUJczyl ddorze po polsku i kupil s-obic hi
storyę połską , np. „Dzieje Slązka", napisa
ne p-iękl1de przez p. ruoktora Feliksa I(onecz 
negio. Z tej ks.ią.żki móglby się pan jenerał" 
wiele rz.eczy, nauczyć, wtedy możeby : 11ż 
nie Jeździ~ po1 kraju i Niemcom ni c cp<H\ .ia
daf ·j ) „wasserpolskim" języku. 

Z~11is1 .i· :.je 

Wiarusa Pols · iego 
na I kwartał 1906 r. 

-·-·- _Jil ___ . ___ . . .!LG. ... 

\\liadomośd ae świata. 
Stosunek Japonii do Rosyi. 

Rząt(] Ja'P'oński czynił starania w I -
tersłmrgu, ażeby i R-0sy.a, jak inne wi 
noo·oarst\va, zigcdizila się na wzajemne w·v
niesieirlie p.o·s.elstw dto go:druości amlbasad. 
Na tn rząid rosyjski z·g1odzić się nie zdołał 
zapowiedzial, że repr.ez.etntantem jegio w T1~ 
kio1 ma być zwykły ,.;ministre plenipot'.:!n
tatre''. Obecnie Japonia uwi:a.diomila Rosyę 
że p:osfem ;"\'~ Petersburgu będzie ·dioiy·ch~za 
sowy; posel japio1f1ski w Wiedniu, p. Maki:io 
N\obua:ki - czyli więc reprezentant mika.
da przy pierwszorzędinem mocarstwie. 
R,ząd carski, wierny swemu systemmvi 
odip-0,wied'Zial na to prZ(ez zamianowanie do 
ty-chcm.001w1ego swego reprezentainta.... w 
Sofii, Bachmetjew.a1, pcr.slem przyi dworze 
tokijskim. R()!zmyślne to ubliżynic ·zWycię
skienm mocarsnvu, wy,wofuje r.ozmaite u
wagi. 

Skupczyna serbska za zniżeniem listy cy
wilnej króla. 

W sejmie serbskim stawił na-c~alisra 
Stójkowicz wniosek, aby z cywilinej listy 
~róUa skreślloino 400,000 franJków; król vo
łerat dotychczas 1,2-00,000 fr., W1 przyszJ•o 
ści mialby otrzymywać tylko 800,000. Da
lej domagał s~ mówca, a1by raz mlahviono 
się ze sprawą oficerów skompromitowa
nych SI>iskiem, która dzieli armię na ·:Lwa 
\Vrogie obozy. Stara-radykał Petrowkz 
zaznacza, że rządi o'biocyw.ał oszczędności 
w, budżecie, gd'Yi obecnie prztidiklada bu<l·żct 
<> trzy miliony większyh aniżeli zesz<łbir-0cz
ny i z.adąga pożyiczkę dllai kraj.u w wanm
kac.h, przytruoszących IDlL ujmę. Należący 
ck)' tegoż strooJnictwa <flep. Jankowicz; skar
źyl się rua to, 1Jc Ja:k da.w1Jliej na drodU roz. 
\Vt{lJO'\Vi Seribii starw.ali królQTWie, tak dziś 
s~kOOzą jej cziynn~ki, usuwające się z pod 
wszelJcie 1odpowied.ZiatnQści. Jakie ro są 
cty111niki deputowany nie pow~edziat 

Nowy gabinet włoski. 

Utworz-y1ł się (OO!Wy. ga1binet w na-s~Q.
pującym ~ladzie: Fortis objął prezy<i~r
um, sprawy '\\"eWnętrz11e i tY\IOCzaS!OfW-0 te
kę ~Ctłnictwa; senator markiz Sangiubian0, 
sprawy zag.r.ankztrie, Finochiaro sprawie
-dliwo.ść, senator Vaicochelli finans:, Ca.rcand 
skarb, :Emeras Majonl d•Jniig1naoo wojna, 
admiraił Mir.abello maryl'lla!rkę, Demainis ()
świata, TedeS!Sto roboty publiczne, Marsen
go Basti~ piooexta i telegrafy. 

Strejk powszechny w Petersburgu nie udał 
się. 

Strejk powszechny w Petersburgu nie 
udat się wcale. Urnęct"nicy kdłei, poczty t 
telegrafów '.którym rząd! w sam czas pod
W'Vższyl p~n-sye o<lnnówili udziatu w strej
~u a nmvet robotnicy, którzy idoiąd sluch~ 
h ślep01 swoich przywódzców, wystąp1h 
Przeciwko z.amykatniu fabn"k, p;onie waż 
\~iedzą, że kasy strejknwe są próżne. W 
Piątek większa część strejkującyich powró~ 
ciła <lo pracy„ a· ci, którzy jeszcze strejknj~ 
Wytrzymają nałdlużej dwa oo trzech dm. 
f~oho't.nicy stracili wiarę \VI swoją moc, km 

"Więcej, że komitet rew1oJucyinY, świadomy 
swej bezsil!J11ości stawi! warunki przesadne, 
fak np. wydani~ wszystkich pQ1rtów i i0:1:
t-cc, ffiZ\viązanie gwardyi, przysięgę \VO.J

ska na sztantla-ry rewQlucy»ne itp. Ządama 
1~ robotinky sami przyjęli z uśmiechem f>'O
aito\vaniai. Klęska rc"101UC)"Crrristów jest w 
.Petcrsbu rgu. Zlrpdną. . 

l(ardynałowie na Posłuc.ilaniu u Ojca św. 
~kiec św. przyjmował 2J blm. rano 

k.ołcgm.m kardJ'!nalskie, które zlOźylo mu 
życ.zema na święta Bożego Narodzenia. Pa 
piez w odp0wiedzi nie poruszy.I spraw poli 
tyczm~ch, mów il tylko o sprawach kościel
nych i o <>_fiarnoś~i duchowieństwa pod
czas ostatniego trzęsienia ziemi we Wło-
sztch. 

Car Mikołaj a Wilhelm II. 

Z Berlina d011oszą, że stosunki mi~lL~y 
care:n a cesarzem niemieckim w 1 ostatnilll 
czasie bardz.o SiG oz iębily. Stalo to . ię 
wskutek artykułu, który napisala gazeta 
,,Nawoje Wremia". Rząd niemiecki tak 
P v'fl~ ·~wziął d-o serca obrazG rodziny cesar. 
s~1c1, z_awartą w tym artykule, że pn~dzcj 
me wyslc nowego S \\ ego ambasadora czyli 
posfo clo P etc rsbn·rga, aż rząd rosyjski spra 
WQ załag-0dzi. 

Język p·olski w sąd.lch w Polsce pod MoM 
skatem. 

Spra\va uuaro'dowiclnia sącl•O\\· nictwa w 
Królestwie P o1lski.cm przybiera wyraźniej 
sze ks 1.1 tałty przez. utworziony w tym cclll 
Zwi<1zek, który w -Odezwie rozesłanej rnlc 
ca, aby wszellkie J)O·dania, skargi i apela .; ~ e 
sklada~e był? do sądów po polsku; by są* 
dy ~mmne pisały pozwy, protokóly i \YY,
roki po Polsku; by nic przyjmo:wa1110' po
ZTió:v ani wezwarl. napisanych p1d rnsyjsku; 
by z::1dano .::id rejeJ1tów, aby pisywali akty 
tylko po p-01lsku; by księża pisali metryki. 
akty ślulme i z.cjśda ty1k10 w naszym oj.;zy 
styim języku. 

.le spraw robol nic1ych. 
Wiec „Zjednoczenia zawodowego poi."' 

odlctlziału rzemieś.l!ników budowfanrych o<l
by1r się w śmdę 10 g10.dzi11ie 7/l:i wieczibr~m 
na sali p. Stuczyńskiego na Mokrem r<n.l 
To mini em przy licznym udziale czlm11ków. 

Wiec zagaił d1ruh filip Jago<lzir1ski 1 
który mu też na życzenie zgridmadzony:-h 
przewodniiczyl. Bo oborze k·omitetu, w któ 
rego s.klad \'vchlod2ą drnhawie Jagodziński 
Sa<llQwski i I(raszncki, a który ma się zająĆ 
ur~gulmvaniem placy godzinnej 'na mk 
przyszlyi, zahral glos przewotdlniczący. 

W swem przemówieniu radiZrJ zebra·
nym, by co dQI punktu p-O\\tyżej wspO'll1ma
negu, zastJoSOl\vali się tak, iieby taik prae<J'
dawicy jaik i prnc:obiorcy hy11i ze siebie u
cfo\\'10Jeni i pok-cal naistępnie zawarcie z 
pracodawcami os01ł>nego kctntraiktu. 

Druh Zie liilski przemarwial za tern bv 
. ' z uregulow~u;11em placy g1o<lzinnej postąpło 

no ~bie P' ch bnie jak postępują socyaJiści. 
.. Zabral }esz,cze gros druh Guzicki, potę 

ptaJJąc w ostryich slowach ·socyalizm, po~ 
czem przewodniczący wiec QI.kota gxJdzinY, 
10 piozidrowieniem 1 ,Sxzęść Boiże" zam
knął. 

li1ce ZJlil. zaw. ptlskłe1a 
,odbędą sit;: 

W Buschhmusen w niedziel<~, dnia 31 gru
dnia przed poiuooiem o godz. 11 .0 '" lo
kalu p. BrinJrn, ul. Alhrechtstr. N~ porz4d 
ku <l:zdennytm: Sprawy górnicze i sto• ... 
sllll1ki na faibryce „.Deutscher I(ruser. O 
liczny udzial uprasza się. 

W Huckarde w niedzi.elę, <in. 31 grudnia 
przed Pol o g1od'z. 1171 w ilokalu ·wdowy 
Schneider, zaraz, przy kościele kat. Na 
porzq<ltkt.t dziennymi: Refomia knapszaf
towa, sprawozdanie z nadzwyczajnego 
walnego zebrainia. 
Na Riemke przy 'kDp.ahri „K011stantln" 4 

-OTaiz.i w dkolicy łierne jest mężem zaufania 
dh. St. Kuncz1 ul. ttemerstr. m. 184. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Najwyższy czas odnowić przedpła!ę 
na styczeń, łuty i marzec. )(to dotąd nie 
zapisał „ Wiarusa Polskiego" winien to u
czynić natychmiast, aby poczta mogła mu 
dostarczyć wszystkie numery gazety. 

H.ochfeld. W miejsce tymczasowego 
kośc101fa św. Bonifacego., ma nieb3.1Wettn sta 
nąć nowy \vspaniaty kościół. 

Barmen. W Unterbarr11cu1 Z'nist.czyl 
pożar wiebką sbolairnię WinkJera. 

Herne tw.orzyć ma odi I kwietnia przy 
s.zlego roku własny -0'.kręg miejski. tternc 
wypłaci wiejskiemu powiat<Ywi Bo'chum 
46 tysięcy marek odczepnego. 

Agitujcie ~odacYj, aby „Wiarusowi Pol 
skiemu" pozyskać na przyszły kwartał li
czmych 'fl<Oi\VYCh abonentów. 

Paryż. Na ctwmcu w Petit Croix ue
sztowala Jnlicya JliemieckiegD szpiega Ki-

lian. 4".t-ł~ tni cgo robo lik z ylłmz.y, ~ó
ry mfal przy sobie plany iortu Bessan rt. 
Odstawiano go do BaHortu. W Mar ylii 
aresztowano również dwóch iem ów oo
<lejrzanych o szpiego t\\o. Są, to te hni"Y 
Jerzy Wolf i Lud vik Wiege, którzy rzeko
mo starali się wi Mar yłii o patent na ma
SZ)mę do haftowaaiia. P~<fczas re\\ izyi ·y.· 

ich mic zkartiu znalezi.ono <lokumenta wy
kazujące kh winę. Władze zachowują ~ 
sprawit tej najściślej ze mil zm ie. 

. Barcelona. W chwili gdy w niedzie l ę 
w1ecwr m kardynał ks. Casanos wyszed ł 
z katedry, pe' ien anarchista usiłowa l prze 
bi~ g-o sztyletem. Pewien zako nnik o<lwró
~i l ci 1 1 1 derz.ając '!Japastnika w twarz. PJ>
hcya napastnika uwiGZila. Zn31l ezfo~10 pr :y 
nim rewolwer i flaszcqk ę z tmcizną, kt1'>
rej chciał zażyć po dokonaniu zb nodni ahv 
· i ę życia pozbaw ić. ' · 
, . Spremberg, Spra W~G 7,.nanego. l l i 7.L'Zę 
s 1a rozpatr~1w.a l tyrni dminmi sąd. Kiero
wnika poc iq~u Stully'egio skazano na ro-k i 
4 mi esącc wi~zic nia . Prokurat.or bv ł 
\\in iósr dla Stull y'c~w o 3 lata , a dla ... c łnni
dta -O• G miesiGCY wię z.i e nia. 

tlU!ilH~~:~~~~!liI~~~ f~~ 
l(upujmyy co tylko możemy u polskich 

kupców i przemysłowców ! 

~m~ 1.łHłH~~m_jltf~H*HiHłfii~ 
--·~-- ----- ·~ -- -~---r- ----

Rozmaitości. 
Zdrowotne reguły o ogrzewaniu poko

jów. Przy zapafaniu pieca winny być okna 
1otwart~, gdyż im więcej jest \V pioikoju świe 
żeg-0 powietrzai, tem lepiej piec ciągnie i ;fr 
dymi się. Prz~ rysy i szpary w· piecui WY.
chodzą bowiem szkodliwe gazy wytwaria
jące się przy paleniu. Popiól mdeży bardzo 
ost.ro-żnie wyjmo\viać zi pieców, aby me 
powstawtlt z tego w pokojl.l! kurz. l(urz 
na piecu i rurach należy. codzieinlnie poście
rać, gdyż przy paileniu wytwarza on szko·
dliwe gazy. Również uważaić należy na to 
aby PO\Yietrze. w pokoju, mialo' potrzebną 
ilość wilgoci, co1 usikutecznia się przez. usta 
wfanie naczyń z wodą. Dla 2idlrowych lu
dzi nie p-o'winna ciepłota w pokQju wyosić 
WiGccj, niż 18 dJo1 20 stopni CeJsiusa dla 
dzieci może nawet być niższą, zaś dla

1 

star 
szych nieco wyższą, Kto przy 20 sto
pniach Celsiusa marznie, winien1 używać. 
mchów ciała, pt~ coś ciepłego i w razie 
potrzeby ąiepJej się ubierać ale nie palić 
włęcej w. mies~alniu. 

1 

Wyniki spisu ludnogci w Niemczech. 
W ed!Je spisu z1 dnia1 l bm. największcrni mrn 
stami w państwie nia,pieckim są: Berlin 
2,034,000 mieszkańcó\v, (w . roku 1900: 
1)888,848). Hamburg 872,028 (705,738). MO'·
nadLium 537,800 (498,724) Dreznld 514,283 
(480,559), Lipsk 502,605 (466,132), Wroclaw 
487000 (422,700), Kolonia 425,9'14 1372.ZOIJ). 
F'rnnkfttrt n. M. 3J6,985 1288,500), Nu.rym
bergia 293,868 (261,081), Dyseloorf 
256230 (213,711). Niżej 25(A,.OOO liczą: tła-. 
nower, Chemnice, Char.lottenburg, Szcze
cin, Ess~n, Królewiec, Brema. Niżej .?OO 
tys.: ttai'l-e, Elb-erfekl, Strasburg w A.lzacyi 
Kikrruiar Gdańsk (159,0&'3), Barmen, ,R\xdorf 
Akwizg-ra!ll; Scho<:meberg, Bnmświk (1:-ł6 
tys. 423), Po'ZJ'11ań (135,743). Naijmniejszem 
miastem 111iemieckiem jest łfauenstein, p. 
Watdshutem '" Ba\\'aryi, gdyż lkzy tylko 
216 mi-eszkańcó\v. W r:oku 1900 liczy/o to 
miasto 1% mieszkańców, powiękseylo :;i~ 
zatem w pięciu lata ci! ; 20. Miasteczk3 
Ober.ammerg.atn Zllalnt' ; dgrywanych tam 
przedstawief1 pasyjny,·. liczy - dziwnym 
sposobem -- 763 me; ' i Jr i tyleż, ti. 763 
żer'1skkh mieszkarkó\\. 

aboteńsfwo polskie. 
Rłemke (Hofstede). Zmiana. 

Kazanie w ni edzielę PO' IX#. nie będ~Je, 
tylko przed1 poludnirn1, - wszystko inne 
pozostaj.e jak fuż ogłoszone. 

Bismarck. 
Spowiedź św. od piątku, 5 stycznia po 

p-01. Ka.iz.aJ!lia w sołK>tę o 0 12 i o· 0 4 i ' 
nicdz:elę o ys 12. 

Bismarck· West. 
Kazanie w niedzielę 7 stycznia po poi. 

() .04 a potem sposobność do spo icdzi św. 

Wattenscbeid. 
Spowiedź św. oo piątku, 5 styczni'} 

po· poi. Kaza11ia w s::il}otę i w niedzielę o 
0 12 i o 4-tei. 

Hamme. 
Kazanie w ponicdzialek, I stycznia l)() 

pol. o gódz. 4-tcL a potem sposotlrKiść d~ 
s po w ic<l:zi św. 

Towarz. św. tani ława B. · Schalke 
donosi swym zlonkom, i ż ina lo "!i,"'J Rok 
po Pol. o godz. 4 na sali '\\ kat li kim .b
mn towarzystw b zie s· ' spóh1a 
gwiazdka, na k tórą ·mm i ę ~rszys. 
cz l llkJ:wie ta ~ ić z żonami i dz i 'mi. 

Uwaga: W nicdzicl l)O 10'\ m Rol u 
to jest 7 stycznia ma To ~ . ś . 1is~ \\.. 
wa.Inc zebranie, na którcm bQdzic biera11~ 
nowy zarząd. O liczny udzi J H ra za. 
(J) Zarząd. 

To v. gimn. ,,SokóJ„ I w Obcrl usen 
podaje do ' ' iadc m ści :v ym dn!.wrt1 1 
wszystkim Poda!kom i I Jaczkvm z Ob ·
hausen, iż 11rz<.<lzamy J,„ba' •ę zimową Jn. 
1 stycznia na . an p. W bera, ul. Dui bur
. a, na k tór<1 ' 2-Y tkic.h za1 r szam ' 
t raz nasw mlr dzież Jiie trzebuj „ię 
\ V ten dzict'1 P') lJ.cych zabaw.ach lulać , n! 
ko bQdzie mia.fa zabaWG polsl-;4. Czok111 ~ 
( l) Wydzi.1 ł. 

Tow. śś. Pioira i Pawła w Buschhau~:m 
µo<lajc swym czlonkom i wszystkim l\ t -
dakom <lo wiadomości, że w sobotę, nic<lzie 
lę, Niowy I(.o:k i we. torek bQClzie spo,o
brwść do. spow iedzi św., gdyż bQdzic 1)' !
ski spowiednik. Pokażmy, że my umi e m)~ 
z tego skorzystać i inie dajmy pm\ Jdiu, ab\~ 
ksiądz mógl siG uskarżać, fo ile r:az'r tu 
prz1yjdzic nicmai nic do roboty. Uairmjrm· 
się do konfesyo·natu, aby ten JliOiWY roi< uz 
czystcm smnku1icm r<>zPocząć. Członko
wie Tow~ w liczbie: 60 jak je.,dcn mąż w1:1-
ni się stawić dia wsp{Jlnei komunii św. '.\/ 
czapkach i oznakach. W Nowy .Rok o 
godzinie rcuno komnni.a1 św. Sp:0sobnoś~ 
do spowiedlzi mają wszyscy i nie mogą 51 Q 
wymawiać że po południt~ byJi u1 [1racy b<> 
to nie<lzicla. Zarząd. ( I) 

l(oło śpiewu „l(ościuszko w Ressc 
dionJOsi ~wrym c.zJcmkoo1, iż urządza gwi,ltlł 
kę dlai dzieci 1 sty:cznia po po'l. o godz. 4 
w Lokalu p. J. Wielain<la. Prosimy cz;o11r
ków z. dziećmi o punktua!in.e przybycie. (fo 
ście z dziećmi bęiclą mvzg1Qdnicni za pośrc -
dnictwtm komisyi. Zarząd. 1 l 

Towarzystwo gw, Jadwigi w Gerthc 
oznajmia niniejszcm swym czllonko.m, iż w 
niedzie.Ję, 30 bm. po pol. o gddz. 4 odbędzie 
ię walne roczne zebraJ11ie, 111a· które.ro bę

dzie xdam-e r<A:zne sprawozdanie i obór no„ 
wego zarządu. Wszystkich członków ll

prasza s1ię o liczny udział 
(2) Zarząd„ 

Tow. św. Barbary w Oberhausen 
oonrosi swym członkom,, iż walnie zebranie 
o'db~z.ic si~ w nicdzi lę, 31 grudlnia o ~. 3 
po pot Zarząd! i rewizorowie ka ·y wirl!Ji 
się stawić godzinę prędzej w lokalu p. We.~ 
bra1 Duisburska ul. Wszystkkh czronk6w: 
uprasza się, aby się ze swych skfadek ui
ścili ze starego roku. Następ111je odbędzie 
sie obór nowego zarządu. I(<"Clocy, ktlJrZ r 
jeszcze 1nL 1J1a1cż.1 do żadnegO' i1()\\'arzy
stwa, zechcą się dać zapisać, gdyż. k '°'ż't~, 
Polak na obczyźni e powinien n.ale-.tcr.: c ::J in 
'·arzystwa. O jak najliczniejszy udz;,lf 
prosi Zarząd. ( l ) 

Tow. św. Franciszka Ser. w Hofstede4 
Riel\łke. 

Komunia św. 31 grudnia 'O godz. ~8 • a 
drugiej Mszy św. S~s.obność d spowie
dzi św. oo s.oboty po pol, aż óo nioo21t~1i. 
Kazanie polskie o gQdz. 11 ~ . 

O liczny udział prosi 
(I) Zarząd. 

Wiec polski. w Ober-Styrum 
odbędzie się ,\~!niedzie lca . dnia 31 grudnia o 
godz. 11 0 n:a sali p. Wolberga. O liczny 
1Hiz ia l Rodaków z Ober-Styrum, Sryrulli. 
Milhlheim i okolicy uprasza się gdyż eh~ 
dzi o ważne. spraw-y. ' 

„Związek Polaków w Niemczech". 

Wiec polski w Langendreer 
odbędzie się w niedzielę, dnia 31 grudnia o 
godz. 4 Pd poł. w sali p. Knippinga przy 
d\\orcu. Na wiecu l()l!nawiane bę<lą OO.rdza 
ważne spraw1 pr7eto o Jic1111y udzial pros· 

l(omłtet. 



J . -~ .,..;..~~ 

I Wielki podarek gwiazdkowy dla Polaków z Bruckhausen i okolicy. I 
Sp „owadziłem wielkJ, liczhę bardzo p~ęknych 

.1 kalendarzv polskich. I 
ł 

Kddy Polak. który d1~tąd kalenda.1 za. nie posiada, mv~e u mnie ów 

Adant Słoma, krawiec polski 
pi~k•y kalenduz zupełnie •armo otnymał. I 

I (391) BftłJUKUAIJS~, ni. Alhrechtstr. :.47. I 

Moritz Meyer i spł. •• • • Qflhen·k.•Blsmark, Bi1ma.rk11tra.ue I liil. 

Krajttwe:i zagraicme 

: wina m~d:~~!n!ia~, ~!!..~'~ !horycb, TUllllftBIUI& 

maszyuy 

• i pr.zrrółne inne likiery we wielkim Wf borze. 

• r CJy;;ary 

d '> i;JZY ci a 
&I\ nojJep· ze do PZJ• 
1~ ia kaisdego rndzaju, 
akże mndnt"go &rty
•tycinPg I wy"'!'łfl&

<lilł '!'anie cenJ. (363) 

• we W•zelkicll cenadi hurtownie i detalie•nie. 

• Pelecamy •I\' 8~lnte7na i,itf\'ł-a· 

Nauka bezphtna 

H. Timmann, 
Bochum, 

przy placu Wilbe'
mowlłkim 19. (332) 

Za.lożony 18tJ2. 

··~·-•••:••••• 
Pod.zł~~owanle. 

Szanawnym 1t.odakolll i lł.odacakoa oru Tow. 
&w. IgnaCf'go z Oberhau1en akładarn 1at naj-
1erdeeznlt:jey,e p~d:&ł~kowaale u tak li
czny ud11ał wzi~ty w pogrztbf4' mel?<> meta 
śp .Jakół>a lió.-esaka W smutku po 
grti.i na żona Rttaalla lióresat.. (4.11} 

••:• 5 dziewezyn 
kt•re „v.at'1' lcrowy a.
ie, ma.id!\ miej~ prlly 
najw7•yeh t aał•rcła 

Ge1tra.d ·, lfaap 
~ 

Dffł•trd, al. Seław•u 
Brttjentr. 12 A h•tm 
'tiO'Warowym Alth•ffa 

(2łł). 

·~:· 

MebleI Meble! 
Z poweda iaGwrotu mei 

ioay do P , l.ki &\ •• 
•przedai W'Hełkle 
naeb•e eraz tprtr."ty 
•ome • e I lnae•ea
De - łflito w • 1łośr.1. 
Rroazc zare eit rgloaió, 
giyż do 18 1tycza11i mu
u, • ft at 1pr1edue. 
Weysh• je··~ doltre, 
a ceny ta•"'· 
WojciechSzczurny 

. B.Ołilinghai.aen, 1'iefrn · 
--ruehstr. ma. J[•lo ... ia 

Pluto II łO"l 

łlllOilOOAl-BOlt= · Dom me.blt . I I Gottschalk & Frank Ił 
~ .znaay jest w Esserr i dwugodzin-1 
łW nym olawodzie u wszystkieh ~iom- • 
ł$1 ków polskich jak• de.starcza na}- • 
• lepsze meble, ognia~, pościeli i ~ 
• całych "ypraw i zapra.sza, a'hy lt 
W obej,.,,ano jego wielkie (1135) 1 I składy mebli, t11· 
I§ " • at Essen, Ił 
~ nl. Gr.a.benstl'asse u. 61 i 63. Ił 

~-}${~Qti!~tHtH~~Hłf~~tli 

••••••••••••••• • • • ·:Karty · i 
! Noworoczne! 
• tO fen. sztuka, z przes·, łką ~ 
• ta fen., 12 sztuk zał mar- 6 
• kę franko. ' ,. . r •· 
e Adres: . · '-ł-

: „Wiarus P;olski" : * Bo~ltom. • •••• „~ .••••• „. 
DLA POLAKÓW NA OBCZYlNIE 

qcliodzi w Bo'ohum w W estfałii pismo 
pof*o-katoliclde, niarodoiwe i lu®w-c pi, 

„ WIA.R US . PO L_S Kl" 
które co tydzień załącza bezpłatny 4oda... 
Mk reftrit~-;powteściowy pt. 

„POstANlfC l(A TOUCKI" 
„Właru.s4l Bołsld~" 1prześlaidują wszy-scy 
~ robotników polskich dla t~ 
ż~ „ Włarus Polski" Jest pismem robotai
ae:em., te broni robotników i o ioh 4obro 
sie-stara. Z tego powodu prosimy naszych 
braci robotników na obczyźnie, aby roz
szenalł to swe pismo, aby wrogowie lu4u 
ote zdolafi ~.zniszczyć. 

· Prenumerata wynosi na styczeń, łuty 
r· marz~ 

TYLl(O 1,58 Mit. 
a :z alduoiszeniem do d-Oanu 42 fen. ~~ej. 

I( toby pragnął, abyśmy „ Wiarusa Pol
skiego" przez styczeti, luty I marzec po. 
SFłaU jego krewaym do Polski, niecll aa
~ M2 mr. I llokładsy adres osoby, kt6-
m ~ę ma otrzymać, a ,, Wiarus Polski" 
peazcłe przełmmny zostanie. 

Postbestelłnng~Formular, 
fcłt b~ełłe hiermt bet dem Kld~rłf

cW Postamt em Exempbc der l.eiłallc 
„ Wiarus Pol&kr' a.119 Bochum (Zeit•cs-· 
f)re1sliste 128) flar das I. QnrtaJ 
1906 ood ~ble an A.bomtemcnt u. Hestell
iełci l,P! Mk 

Obige l '2 Mk. erhałten zn kalbca, be

scbeimct. 
. . . . . . . d. . . . . . 1'0 ... 

n , sfbt" ta '1l 11-J rrgfo- ''1'>.r „ ł. ""' '- - t::> ... .l l' ~ • 

kk bc&telle hiennit b.cii 4t.iU l(ai,,serli

cltea Postamt oin Ex~ w 7.dtt111g 
,, lfitros Polski" aus Bocl:mm (ZcttU11iS
prcisliste 12~) fiir das I. Quartal 
1906 un4 zahłe an A\olnnet0,)1t u. ficstołl · 

icłłł ~-Mk 

.WC• ł/ł'! Mk. etBłto .a4.l lulMa, 91-
scłl~. 

. . . tł. . . . . . . 1".„ 

·l(ałlerlcllea Pesłaat ••.. 

Postbestellungs ... Formnlar. 
Ich bestelle hiermit bd dem Kaisedł

chen Postamt eJn Exemplar der Zei.tusc 
„ Wtarus Polskr' au:s Bocllum (ZettU!JłP
preisliste 128) filr das I. Qaartd 
1906 und zahle an Abonnement u. Ik~teil

gełd l/}2 Mk 

to l 

li 
~ a g, 
~a :i: 
l:·~ 
'il . 

. ie 1 
· ~ 1·,92 Mk. •rłmłtcn m hahcfl, be· 

a~et. 

• . . . ({. . . . . . 190.„ 

COTAJCE 

Przyja"iela 
~tOrsi .test ze w.zglQdu na lic1lł:e ~i 
~ pismem lf<C)'łskJ-em. 

,..Przriaclet' w.y.chodZi w 1ło~ ł1ZY 
razy tB-odnło!wo na wioJkim aidtasZ'1l i ma 
nastę1fl1Rce h~atne tkJdat1ii :· Rocfdlla 
QrześcJailska, tygednik, PrDweddi 
Mwkewy i Literacki, Szkólca PołB1al, 8D
SPołla.r-z, Klllliec I Przemyslewłec. 1'i1le
słęcznlld' ()goduik ł Pszczelarz ~ 
alk. 
~ ałtonent ~Ma~ 

Ila 0wtwikę mpehrie darmo włil(IJ ·
te•rz u Mk 1916 p. t. ,,Rocznik litilo:a'ó-
ski, I(are.darz katołidt.1-,olsRl tłla wszy
stldch 9'a:Dów". 

JeteB ai.onent ,,Przytacłela~ u.mu 
wskutek •~weco wnHku aarai 
Jub dwa ty1oftłe po wypaAu, wy.plac~ 
„Przyjacleł" nrykle, z dHrej woll tte ~ 
obowiązku, llOHSłałej rMzbda 150 marek 
jake W9118f'Cle aa ~. 

Polalrom na o~y:bnie poleełi~ mote
mp zapisall4e sobie obok ,,Włamsa ~kie-
1<>" leSECZO „Prayłacieła"' który ła:lQo ,;. 
1rno szczer~e łuduwe zasługuje a-a p.<>par
eie. 

P&~tbestelloogs-.Fermnłar. 

łd hestełłe ~emlit 8d dem ht~rb 
;man Postamt dł~ Zeitung ~.~zv J ACffl 
aus Thom ftir 4'as I. QnartaJ 1"115 tHH1 
zallłe ae Abuonement 75 'Pfłr. (:uiml 2.f Pig. 
Besłelłg~. . s !! 

-= ~ -; • t' .., I - "" ~ 1 ·~ 

.: .;i t.. „ -----_,,,.=--=-·............... -. 
Oltłce 11 Jłq. (1JJ1td 24 Pfe. Bestellge1d) 

Mhakea ZD haben bescltefnfit 

. . " • • a • d. • • • • ' • 190. 

fi') od h 'H' t F "u f" m; · For ~1 11 l?. r ·" l \.d „ J • „.,, . ' . . • . 

lch 9estello kiermit lici 4em ~iserli. 
cll• P.sta•t eiła l!~~r 4kr ~. 
~PmyJa:eiel" aus Tłleu ilr ru I. •ar f 
19" ud die at A;~~wntnt lll:tt; De. 
~ł .... 1,,~. 

ełf.- '"Mk. erllrałiM :1u haU., ~ . 
seltft1fet. 

. . . . . .f. . . . . . . . lłl . ... 

Czytać aazety 

towinien .dziś każdy pow~ic tnYŚł(cr 
c.zl<>Wlłck. Tcm potrzebnieisze jest an
me ra~ct polskich dla Polaków· flQ) ., 

m1e, rdzio m;irażani 84ł ma "fT<ymu:~e 
nie. Im wtiQctj ra11et kto M}'ta, tcm łefi!!. 
Ktoby zatem obok „Wiarusa Nskiego· 
pfa2n~J- mieć pismo ~ Polski, temu miQ(lzy 
hmemi polecić ~ 

„&az~tQ Terilńslt~ ", 
k:tór.a zawsze siała po ~tronie Pol~w n 
dbay~ie. 

PrzedJftata ~ preysźł}\ to jest I. ktr{lr· ' 
ta.ł, c.eyH na. sty.czcń, łuty i n1a.rzec WY\lOS c 
tył-k• 

1 lt\ARKĘ 51 f'ENYOOW, 

a z odnoszC'Ilłcim 1,92 mr. 
„ Oazctl T oruftska ~bddzi su!] 

racy· t;rcodniowo. 
jeżelł abollellt umrze wskutek 

sz~hveo wy,aAo graz lult w d1 
ty~le JłO wy,adlm, wy~ Wy · 
ctw• zwykle z 41oltrej w.U ll1e ri • 

ku ~I rodzłnłe 151 mard 
wtarcie na ~-

Każdy abonent „Oazefy T.rurlskldlf. 
otrzyma aa Owładlu~ ząełllie 
wielki kaledan aa rek 1'86 pod ~ 
Rocz.aik Maryaałd, Kalendarz katOficb t 
polski dła wszystkich stanó'W. st 

Pestbestellungs-P1ra1.lar. 
Ich bestelle hiennit bei dem Katser!J. 

cbea Postamt eht f.xemplar der Ze' 
„Oaata TOftUiska" alfS 'J:rhom Inr eas 
Quartal 1•, ua4 ~ m A.11)G$łJll'f 
dbłl lffsłlłfaeW 1,12 Bt 

... l,!2 ,Mi. ~ riU )ia:bal, 
sck~t. 

i.I. . 1 
e e e • e ~ e • • e • I 

Pestbeste llun~s-I'ormular. 
Id bestełl• lriermitt bei 4eai K 

cł&e. Postanlt ai• ~xcnaplar 4.r Zei 
„aa.zeta Toruaska" aus Titom 16r '38 
Qwartal I~, OllCI Gł!Jc w AbolllleJll „ &sWll• 1,92 !Wf. „. 
ł 

j; •. 
-=· łr.!t .„ 
ł,. all 

Ołi9o ltł! Mt. e.lhaliul ml kaibd'' 

~-. 

• . . . . . . 4. . . . .. 

Ni 

l(alserBchea Postamt • . • • ....., ... --_._ • p---"' .. illie. 
" _..._.el:> -~ • • • • • · Kaise.rliches Postamt • • • • • 

J.a $'U~. c~"-fad 1 rec.talleyę- oooo W1ed:zta1ny: ft n Ce n i-=e=-,-e:-J:-s-k_l_w_Bo_cb-lllll-.-_-N-ak-l-adan--1-0Glon-. --kani_l_Wyda-~'Wńfd:Wa „Wfl:ru sa Pofskiet&h w B~c!tutn. 



obita ao 

pism.o lndowe dla Polakbw oa obczyź.n1 , poś fe 

r'lr~~!,dzj c;i-tl-rte9f!t• • WJtt:tldtm hł JtM'Wiirtoc-tn:ircll 
• Frt~•b h:wutr.łn POC'%citi ł 1 &to'91Ych wYr.osi 

1 ~~\Ni.i Vł'rr„ e s olnDaz~,U..m •o 4C&lll 1 nu. 92 fen. I 
V/~~rH Pol~k~u UJ:IWtr'.ł jest W cenruxt DOC~toWYm 

~ 2J()lf inak!em „t. poln11cll„ ru. 128. 

Reclakcya, DrakM'Di& i K~gamia znajduje eię w &ł?hn~ pr.z 1 

' I i{ofłztce połscyt Uczcie lkłeoł 1we 

~1J;i~, cątać I płsać P• polsku! Nłe fest 

fijl~fdal7 kt-0 potomstwu 1wemu. zniem-

dff "' pozwotł. 

W po:wiede gosty(lskLm przechrzoono 
następuią:ce miejsaowości: ob'Wódl domi
nialny CiollkmV'o. na Solkau; obwód: domi
nialny Karzec na Kartzen, obwód: gminny 
Dzk.zyna na fuerste.nfelde, gminę. Miecha„ 
dn na Mexe, dominiwn Oczkowice na Ot· 
schkowitz, tl·orrniniurrn Piiaruowice na: Conzc 
nau, oowó<i gmtlnny Stmmiany inia Stein
ort, obwód .domi!nia1ny, Zi0llkaw10 na Hol
dau. 

l(onierencya w SJ)rawie marokańskiej roz. 
pocznle się 16-tego stycznia. 

Jm więcej xbliiai się chwila otw.airda 
kal1fe.roocyi, Q{tór.a ma roz.strcygnąć ostat~„ 
ctf,"llie zatarg francuZkQ-niemiecki "\V. spra

Ol \\ie ma.rokańsldej, tern obszerniejsza! jest 
WJWJ~ zdań p~między dziennikami fran
cuzlkirni a niemieckimi. 

Gazety, wszechniettnieckie aJ miaoowi· 

cie orgatna 1kapJtalistyczne w rodlzah.t „R'lld 
nisch--Westfalische Ztg." gwaiłtownie WY· 
stępują przechv P'rancyi, wytnika z. wyvro
dów ich, że \V'o}na francus.1oo-niemieclrn bY.· 
laby dla nich wielce pożądra\ną. 

Rewołucya w Rosył trwa w całej pełni. 

W Petersburgu aresztoW0!00 ZillÓW wi;! 
'D lu przywódzców rewolUlCyi. 

W Mosk:wie walka trwai idatlei. Revro
iu:cYi0111iści wzooszą wszędzie sUne baryika

' idy. Miasto pali się w kilku pU\niktach wsk~ 
tek o.gniai d'ZJ.alowegu Z Petersburga WY· 
.słaimo silny dddział WJOjska d0i Mookwy, n· 
munky~ i annaty pod dowództw-em iem~
raila Staokelberga. 

Liczbę rannych i zaibityich w Moskwie 
szacują na ·przeszło 10 tysięcy. 

W Polsce pod Moskalem mimo stanu wo. 
lennego pannie względny spokój. 
Czyoownicy ·rosyjscy rządzą w Polsce 

abronie 71IlóW w sWlOJeITTU i draźriią lud.· 
rrość do najWyższego stopnia. 

W gubernii pltiookiej wYJClaJono ze sltl· 
lby 14 sęd1Ziów gmirmych i 10 ławników 
za z.a:p11otwadz.enie językaJ 110ł'Skiego w ~<lo 
'Wttktiwie. 

Strejtk slabnie, . chodaiż w f~ryka.:h 
ieszcze me pracują. 

W Zgierzu rohotnicy pPd.tczas świqt 
schwytali bamdę zlodziei. 

Telegramy~ 

W a r s z a w a. Donoszą tudotąd, ża 

'-'Wysokiem Mazowiecku, w gubernlł łom 
Żfńsklei, zorganizowana banda napadła n11 

kasę J>Owiatową. Zrabowaoo 486 tys. ru
blł (około milion marek.). 

I\ o n s t a n t y n o p o I. Zatarg grani· 
CZny J>ersko-tureckl zostanie rozstrzygnię· 
tv w osobnej komlsyi persko-tureckie). 
~·!'5@ _ ______ )!1L------

Niem..,zenie nazw miej-cowości 
w Polsce. 

Dzliewięćdziesiąt siedlm polskich nazw 
n1iejsoowoś.ci zmie:nil rząd! ·pmski. Oto czy i 
tamy w najnQwszym Orędownilku rejen~~ ł 
11Yni t>Ozlllańskim że król pruski wskutek I 
"nbiO-$ków ze str;ny interesentów, res:l~rYP· ł 
tern z dnia 3 listopada 1905 r. vezwohl r.a 
to, aby pam.iżej wysz.czególni-01nym obsza· I 
fOtn dworskim i gminom wiejsk.im zarrnias' j 
<I:itych-cz.aisowych nazw polskich nadal.' i 

. • lliernieeki·e. 

W powiecie rawickim 0bwód gminny. 
Dąbrów1kaJ g<Ylińsikai ina Hart(.\ Gerlaclrowtc 
il1a Gerlach. N~dstawy na Gl1Uenweiler1 

Pakówko na Wiesenrdde, PłaczklOwo ~1a 
Lin<lenort, Sikorzytn na Wiesenbach, Za
Uoro<\\-'IJI ma Bismarkseich, Zmysł•O!W(} pod 
Jutrosinem na Grunewald, Żylice nai Schli
tze. 

W porwJecie średa;kitl\, Ta!rgowa Gór
ka nazy1wać się odtąd! będizie Konigshof, 
śnieciska - Schneeschtitz, Bogustaiw.ki 

- PreusstnwaM, Lnrbrz.e - Deutschw.arte, 
Miare Jez~ory - Seeburg, Wielkie Jeziory 
- Ellernsee, Jaśko\VlO - Wetterau, Strz~ .... 
szki - Riibenfe1de, Młodiziklowo - Lan
dau, Mlo®:ikmvskie huby - Moldau. 

W powiecie ooolanowskiim Grainówiec 
nazywać się ·będzie -Odtąd Oraind.orf, Lew· 
ków. Olędry - Loewenf.elde. 

W powiecie babimojskim Młyńskie Q. 
ledry naizywać siie będę GdU\d Miiblenthal 
Nowe Tuchorz~ Olędry - Lindemthail, PcW 
gradowice - Kaisertreu, Stiodolsiko -
P'riedheim, Tuchorrowskie Olędry leśne -
WaJ.diland·, Zakrzierwo - Elląnau, Reklin 01 
lęcky - Nie&rhal\lsoo . 

W powiecie w'5ClhowSlkim Bretavor· 
weI1k naizywać się będzde odtąd Wvlhelms·. 
ruib. 

W powiecie grodz.iskLm Roj-ew()1 nazy. 
wać się będzie odtąd :Waldborst. 

W powiecie jarocińskim Chromiec Olę 
dr:y naey.walĆ się będzie odtąd Kromitz, Mi
niszew - Prinz$~u, Zmkrzierw - Sak4 

scheW!, Zułkowo - Sutkau. 
W powiecie kępińskim Pod'Za!mcze :1a

·z.ywał się będzie odtąd Wilhelmsbrtick. 
W powiecie koźmińskim O.luahów na

zywać siię będzie odtąd Wittenburg, Górka 
- Bergels<llorf, WieEkie Zallesie - Konigs
fekl, Mate Zalesi·e .~ Kleinwaild, Wiyga:n)w 
- WiesenfeJd. 

W powiecie klaścia'f1skim Kaiwiezyn nar 
xywpć się będzie odtąd! Weideinalll. 

W powiecie krotoszy(lskLm Izbiczn-0 
nazywać się będzie ()dtąd Eichdorf, Sośni
ca Olędry - Blum:enau, Strzyżewo - Gril 
lllaU. 

W powiecie Jesz,czyńskim M.oraczewo 
tnazywać się będ~ie odtąd Unden.au, PomY· 
~awo - Withehmsau, Przybiń - Brause-
witz. 

W powiecie międmrrzeokim Krzyż-
kówiko nazywać się będzie ootą<ll Kreuz
wehr, Jainowo - Janau·. 

W powiecie nowotomyślskim K~ie
'laSlkie m1zywać się będzie odtąd Koomgs
fel<le, węgielno - Watldthal, Ciąxkowo -
f riedernwaJde. 

W powiecie obortnickim Uści:kQIWl()I O~ 
Jędry na2ywać się będzie odtąd Warthe-
thal Oielątkowoi - Treskowhof. . 

'w powiecie ostrowskim Sieroszewice 
Kolonia n:azyiwać się będizie odtąd Langen-
'heim, Mlymów - Miihlwal~. . 

W powiecie pleszewskim Brzezie .1~-
zywaić się bę.dzic -0dtąd Birkenau, ża:k-0w1-
ce - Sakowitz. . w powiecie pozmańskim wsch. ~Il.ny 
inazywać się będą Lin~e~gart~n, I3oc1ntcC' 
_ LicM.enfelde, Soki0lmk1 gw1aizdkmve -
Pailfemstenn, Usarze'\\.10 -: T_alfeld. 

W powiecie p-O.Z111ansl\im zach. Sta~~ 
Do.mańczewo Altsee, KokYJszyn - K~ 
fokl, R:os.no\V•O - Marienbcrg, Pa.wlow1:c 

• 

narodowym, polityczn m i 

I 
Za łll!\eraty pbcl si' u rnldace rz.dka dro eg& d 
ogloszenla z mlcnc20n1 przed łnscrata nł 40 1 - K 
C%ęsto 02lana, otrzyLM rabat. - L sty do „WJa 
Pols · go„ nałety franko ać i oodaC w nieb · 

•1 &dres pisa cego. ft.ti:o11Błw •to a1e zwraca. 

.·U. - AdNS: „Wi 1'łlS Polski", Bochum. - Teiefonu r. a14 
_____ &±& 

- Paulsfelde, Rosino\ro OlQdry - Roscn
hagen. 

W powiecie szamQtułskim Bielawy na
zywać się będzie o<ltąd Neuwalden, Brodzi 
szewo - Sachenhof, Jasionna - Wald
heim, Mtyinkowo - Milhfort, Pcterkówka 
- Lindetnhohe, Zamorze - Goorgsburg. 

zgodnie z udzielane.mi im przez ofi eró ..,.,,, 
lekcyami, że .cl.o' roku 1909, do którego {)
statecznie przeprowa<l·wnem zosta'Ilic i"»u
mnożenie fk>ty niemiecki ci, Niemcy z 
\\"Z1{lędu na Anglic zacho-w;y \. ć się powin 
oi spokojnie. 

W Powiecie ostrzeszowskim Myślnic.w 
·na ziywa·6 się będzie odtąd SibyUlcnhohe„ 
P~trzynówi - Uedwigsdorf, Strzyżew -• 
O eutscltdloirl. 

W powiecie śmigielskim RcńsJw nazy. 
wać się odtąd będzie Renzig. 

W -powiecie śremskim Bairanówo Ol~
dry nazyrwać si~ ddtądi bedxie RPhrheim, 
Borek OlG<lry - Lindenhein, Budzyń - Lu 
dwigsberg, Gogole:wo Olęóry - Louisem. 
horst, Kionarskie Olędry - friedrichsburg, 
ł(rosno - Altlkirah, Niwkas - Nrnke, S8wi 
niec Olędry - Rohr.viese, Zaibn<> Olędry 
- Wa·ldhóhe. 

- il _22 L$Z22 --

Do ·agifacyi 
w.zywamy w ostatniej chwi.Ji jeszcze czy
telników naJSzych. Jako tródło oświaty 
gazeta u katżdlego na·nodu posiada znaczc„ 
nie pierwszorzędne. Dla nas Polaków za~, 
którym odebramo gwałtem mo.żoość czer
pania oświ.afy' na1rodoweJ z innyich źródeł 
t>ailska grcizetai n.aorodlowa laik „Wi~rus Poi
ski" posiada znaczenie Jeszcze więcel tak 
pierwszorzędne, a; d.rypiero w chwili tak 
doniosłych dla społeczeOslwa-naszego wy
padków, jaJkie przecholdzą bracia nasi \V 
Polsce. 

„Wiarus Polski" jako pismo robotnicze 
powinien więc być w OO:mu każdego robo
tnrka Polaka. 

• Zatem do agitacyi, Rodacy, i zapiszcie 
nletylko sobie samym „Wiarusa Polskie
go" na II1QIWY kwartał, lecz postarajcie ~ię 
taikże o to, by i w Innych domach polskich 
czyta.oo „Wi~rusa Aolsikiego" od N()IWeg-O 
Roku. 

Nowf korpus"' armii niemieckiej. 
„Gazeta T-O'ru11ska" tlon.Q'Si: 
WeJCUug na·sz.ych i:nforonacyJ, niemie

cka wtlasd.1za 'W!Ojsklo'Wa .prz;ygiotloWtt}e p0 

cichu OO\V1Y korpus armii lą<llOwej, Kom
panie piech~')ty, baterye artyleryi i szwa
drmy ·kon.nticy korpusów I, II i XVII ćwi
czą znaczmie większą liczbę rekrutów niż 
po inne tata. Z tej .nad\V'y'Żki zlowny ma 
być przyszlly korpus armii. Tak naprz~{
kJ.ad kQIDpamia piechoty łiczy zaz.wyczaj 
130 <ltOI 140 lud'Zi, szeregio:wców, piodofir.:c
ró\V i oficerów.. Na etacie wyżisz:y:m. komp. 
panią piechoty liczyć może do 190 ludzi. 
Tymczasem kompamie 21 pulku piecholy, 
za.togującegµ w Toruniu. przesz.ty nawet 
tę liczbę, gd'}"Ż liczą aż po 198 żołnierzy. 

I, II i XVII korpusy ar.rnii rozlożonc 
są w Prusac.h Wsc~Gldnich, i11a Pomorzu ~ 
Prusiech Zachoonich. Nowy korpus arinii 
roztożonym ma być w· lll(o'wo utwor1onej 
rejencyi olsztyńskiej, . 

Ut\vorzenic nowego kc•rpusu nas'.<;pić 
ma w roiku przyszlym. Opiowia<lai;l, że 
wkrótce przyjdzie przed forum parlamen
tu sprawa: p.amn.ożenia liczby podoii..:crc•w 
armii niemieckiej o 2000. 

·Wy.nurz.c.nia bylcg:O frruncuskirgo mi
nistra spraw ze\\mętrwycih Deilcassego w 
Matinie nie przeszły glucno w armii 1nie
miecki~i. Po\lt::ific('Jrzy pulków, u1łigują,4 
cych w Tomniu zdawa6 mu~icli w tej 
spra' rie egzamin przed pu '.<C' \\ •1•1<iern 
przy okazyi na: tein cel ur.7.ąriz()nych ogl(!
dzin (t. zv:. Vortr.agsbcsichtigung). W c
g.za.minach tych podoficerzy twierdzili, i 

Katolicyzm w Ameryce. 
W Stanach Zjednoczooych ·północnej 

Ameryki woln<>ść KQściota nic WiYgląda hy 
najmniej talk pięknie, Jak o 111iei pisZ4t 
w1ychwaladący aż do pnesytu kaU!ą wia
dolmość, .nadchodzącą z zia Atlantyku. 
Zwlfaszcza \\1 ostatnich czasach, przy o
rmaiwianiu stosooków kośdelno-politycz.
nych w~ Prancyi, kaiżdy nic znający dokła
dlnie stanu rzeczy i unoszący się z góry 
nad prnwdziw:ymi, czy z humbugu amery
kańskiego zro<lz.onymi dziwami postępu u 
Yankesów, zwy1kł stawiać za iWZór wszel
kie urządzenia ameryka!lskie sw.obody, 
jalkich każde wyzm.anic rdig.ijne tamże zaży 
wa. JaJcżcż inaiczci wyglądają fakty?! 
Baltimorska .,Ka~lrolisch~ Votilksztg." przy
tacza, takich fakitó\\1 wieie, :ł z nich osądzić 
można łatwo, że znów nie po samych ··ó
fach katolicyzm w Ameryicc sk1pa. 

Że rząd waszyngt::H'1ski Jest nieprzy
chylny 1katolilkom, nad km rozwodzi się 
szeroko historyk .amerykai1ski Olhnary: 
Shea. ,.Błedlnem jest mniemanie - pbzc 
on - Jako y :\\10Tno·ść rdTg1j,na w Amery :e 
p.ojl.ogala na tern, że kaiżdemu woLnoi wym.a 
w.ać religię według S\vego sumienia". 

Konstytucya Stainów Zjeidlnoczonych 
llllie za5trzega ni"lromu takiej woLności, a 
mówi jedynie o tern, że „kongres nic m<Yie 
ż~d1nej religii alni wPr-Owadzać., ani prze
s~dzać wprowadzeniu tejże". Każdy za._ 
tern Stan rndże posiadać własną religię, 
jak to ma miejsce w Massachusets od po
oiiątllrn XIX stulecia. Wolno też lkaiż<lemu. 
pvjedyńczemm 'Stanowi postanowić, aby 
religia protestanckai stajoowila: iJ1ie21będny 
waru.nek dla osiągnięcia prawa: obywatel
stwa, prarwa wyborczego na rozrrn.aite urze 
dy, a rz.ąd związkowy nie jest w nmn<>ści 
przeszkodzić wydaniu tych post:atnor\l ień 
obowięzui<\cych, !naturalnie tylko 'W grani
cach d>otyczącegor Stanu. Rząd też nie nn. 
że bezpośrednio prześladować kat'O!lików, 
iCZyni to jednak d·rogą pośrddni:i, p,')mijając 
ich stale w a wansa:ch, czy to '\V am1ii, czy 
w marynar.cc. 
• Na terytoryum i111dyjskiem dzieci in
dyan katolickich bywają odda\v-.an-e do 
szkól prdtcstanckidh. pod pozorem, że te 
szikoty nic są \\'Yznanii0wemi; z. teg!O też 
rzekomo powodu:, rząd! u<llzkl~ porno.;~ 
.ti tyłko zakladQm prOltestainckim dlai sierót 
i SZ'Pitalom. >odmawiając j 1:. j instytucyom 
.katolickim. Po przylączeniu w;;--sp J(uby, 
Piortorioo i Filipin <l1J1 S · 1ów Zjedno.czo:.. 
nych, wprowadzono tam 111at}"chmia:st ślu-
1by cywi'lne, poczęto sekuJaryrować cmetl
tarze i szkoly, a gdy na filipinach powsta
ły „niez.alcżinc kościoły" i zagrabiły dawne 
świątynie katolickie, nąd waszyng:t:0ński 
miast przcszkadzić temu rabunkowi. bisku
pów, upom~11ających się o swą własnoś.'.. 
c<lesłal na drrogę sądową. PoooQnie postG
pują i rządy paszczcg61nych Stanów. W 
J1i których nic jest dOZ\\·olonem w zpiła
lach i iranych zakładach humanitarnych. 
kapfandm katoliokim 'O:d:praiwJać Ms1~y św., 
mimo. że n1craz ..viGksza czę'ć chory:h 
jest wyzna.nia kat·nlickiegio. W takich :ra
kla.dach, zwtasvczru przytułkach dla sier~t, 
setki pr.tepadają 'dla katolicyzmu. 

Przed rokiem wystąpH przeciw tej fa
bryka.cyi protestantów 'ZJ d'Zieci katolicki.::h 
prob-oszcz kośdo'la. Ś\V. Jama w Cinton w 



Stank Masnicbusets i udalo mu siQ.nawet 111ader zręcznej obronie p. ad'Wdtata Miel- Netter z Włeildego Duble1iska Jako taki do 
przclr)rS()wać u~wę, zakazującą utniesz.. carzetwicza, wyrok sądu lawniaego w L$tdzin; lcaplan świedd f'rainQiszek Brom 
ezania1 dzieci katolickich w domach prote- Chebnnie i uwolnił oskarżonego dl winy ustanowiony Jako II kapelan '\VI Ej»tracht-

. st2!ndcicn, le~z rząd Stanów. idą;y i kary, nakladaiąc koszta ·ka:sie pa:ń-stw'O- .. buci~; ks. hp. Hil:bner ·W.:1:· · ca.eh 
~ protestantami, .dodał papraV/lkę: as far as ·weJ. - usta.nd\\iktny administrator iJe. 
practicruble-(o ile to moiżłiwe), tak, że obe- · l(wfdzyn. Polacy tutejsi t&lą sie, ze . z Oórn. Slązka. Liczą ~ ści we-
onłe w wielu wypad!kach używ31 się tego choć stanowią przeszło J*)liorwę katolików,- dług os-tatniegiD< spisu: Pszczyna 5196 
tru .-:'"' .:1, aby tylko dogodzić fabrykantom kazania polskie wyglaszają się tn tylko w (czyli 384 więcej, niż przed pięciu łaty), 
Pll01t~tantów. }edm~ -niedzielę w miesiącu. Wys-taf.i ~eż łiulczyn 2952 (czyli 6L mJniej

1 
niż pr7.·:tt :1 

Tego rodzaju faktów sporej wiązanki 00 Najprzew. ks. biskupa warmiń.skiego ·laty), Baboró">\" 2772 (czyii o 65 \\'t~cei, 
mnżnaby doszukać się ·w katolickiej prasie prośbę, opatrzoną licznymi podpisami, 0 Po Krapkowice 3227 (czyli o 937 więcej), Cy~ 
lltnerykaitskiej, a wszystkie one są świadec \\-":iększenie licz.by kazań połstkich. ceyniai 2304 (czy-li o 121 więcej), Sośni1.~owi 
twami ży.wemi, że i o'Wai oslawiona swoho Susz. Miasto to, choc powiatowe, li- oe w Oli'wicklem 961 (cz.yli o 64 mnie1). 
da amerykańska jest '-"1laśdwie sW()lboJą, czy tyliko 3258 rnies·Zlkańcó\Vl, 154 wię~ej 
-''·- tk' h t lk · drl k t l.k, niż roku 1900. Nowe Hajduki. Do zaciętej bóiki przy-wra wszys tc - y o me · a a: o_~· b 

- Ostród1 liczy z ·wojskiem (2378 ŻO'fn.) szło w tutejszej d erży porrniędzy r-0-botniJ -Zapisnjł'ie 

Wiarusa Polskiego 
na I kwart~ł 1906 r. 

.Ziemie pollkic. 
PnH~ .&a~bodafoh W armili i Ma~a;r. 

Wrzeszcz. „Oaz. Od." dl()J]j()si: Sąd 
la\\'niczy uwoLnił -Old wszelkiej wilnly' 40-le
iniegio maszynistę Pawła Wernera. Okru
foy tein ojciec po!ndewiera1t w istraiszny spo 
sób wfasne S'\Ve dzieoi. Bit je wężem gu
unowym, butami swY!ffii i kopr.W wogami. 
Nawet ""' n101Cy znęcał się nad 111iemi. Dzie
ci z obawy przed dalszem z:nęcannem opu
.szczały d!om rodzicielski, s.Zlllkając cliła sie
bie schronienia u litościwyich lud'Zii. Syln<:1k 
jeg.o' :Ernest nooo\vał iednej nocyi nawet 
r, psami \V budzie. Nie bylo jedlnalk dostą.
iecz.n:ych dow'Odów, świadczących o wi
nie Wernera i d.la tegn go sąd musiał v-
iVolnić Gd willJY i kary~. 

Orunia liczy 10681 mieszikańców i to 
5216 mężczyzln, 5165 kobiet. Protestan
tó\\ jest 6352, kaoo\lików 4321. 

Z pod Kartuz. U cz eń sz(kolniyi Schld
chau z Krzeszowa, biegaj~c na starw1ku wiej 
s:..i m p:o lC'clzie, załamał S!ię i utonął. 

Pelplin. Przesie:dileni zostaili: ks. wi
kary Wl-oszc·z.yiski z Gruczna do Lu.zina, 
ks. wikary Liss z Luzilna dio Jeżewa, ks. 
.wilrnry Ledochowski z Jeżewa jalkto admi
Mistrator do Przysierska. 

Chełmno. W pro•cesie o obrazę Niem 
ców. l<tórei p. dr. Krefft z Chclmna mial 
się ctopuś.dć w dniu wyiborów dlo p-arlamen 
tu, zniósł sąd nadziemiański w Toruniu, po 

l1anna do· lowarzyslwa. 
Fswidć Ksawere10 de Montepłtt. 

Część •r111a~ 

(109) 

(Ciąg d.alszy ). 

Następ)nie u<lał sio da- Temple i zatkupił 
caHwwite ubranie zniszczone dtugiem uż~~
wa:niem. 

Powróchvszy na ulicę Assas, zapaku
wal sw:oją walizę, I{) czwartej ud'all się zno
wu n.a dworzec i wszystkie swoje bagaże 
i\Vyekspedyowal ina pierwszy pociąg, id·L1-
cy do Survil.Jiers. 

Niep-.::>trzebujemy dlO'dawać, że Vend.a
me p-odidal powierzchowność swoją naj;1,n
pelu1iejszei zmianie. 

Peruka z kręcące.mi się włos.ami dale
ko ciemniejszego ko1oru aniżeli jeg10- wlas-ne 
zmieniła go nie dto poznatnia. 

Na pemkG tę wlożył wysoką czapkę 
jcd\vabną. 

Ubrainie byto podJobne dio używam2.go 
izwykle przez robotników i na<l!awal'° mu 
powierzcho'wność mieszikafica paryski:::h 
'P rzedlmieść. 

Ponieważ <lyliża!lls z Morflontaiirtie 11;e 
na każdy \}Qdąg przycholdził, zmuszony 
był zatem oczekiwać na następny. 

Mial przed sobą dwie god.z.bny czasu. 
lllktórych skorzystał, ażeby się dl::lwiedzieć. 
co rozmaitych rzecza_ch, o których wiedzieć 
.potrzebował. 

W tym celu, zwracając się do naczd
nika staicyi, zapytał go: 

- Wszak odbierasz pan tu depesze? 
- Tak pa:nie, a ra1czej przychodzą <llle 

uUko przez nasze biuro poczt i telegrafów 
do la Chapellei-em-Servat a biu·ro to wy
sy'.la je <ll()I mie}sca przeznaczenia. 

- Bardzo dobrze, dziękuję panu„. 
Julian pożegna) naczelrnika stacyi i 

~kl do siebie: 

13951 mieszkańców; 780 '"ięoej, niż roku kami PO<l.'mrnkiem i Gogolinem, podczas 
1900. !której Podzimek zadal swemu pl"Z!eciwniko 

wi kilka śmierte'1nych rami nożem. Nieb.;!z-
Z Wiei. Kr Pozrt·3flskieao. piecznegio nożo".Wli'k.a przya1resztowa;10 
Poznań. Najprzew. ks. arcybiskup natychmiast. 

f1lcryan -otrzymał od Ojca św. wfasn.orę- Miechowice. Podczas zjazidlu górni-
cznic napisany list z piodziękowamiean za kĆIWI do k,o'pailni zidarzyJ()I się na tutejszej 
JOidebrain4 składkę 11,240 lirów (9992 ma- kopal!ni „Prusy" nieszczęście. Rany dot
rek) z arahidyecezy!i dla nawiedlziomych ikliwe odnieśli sztygar Kruopioo, ślusarz 
trzęsieniem zienni l(alabryjcz.yik6w. Mrochen i góflnik cieśla Cyicka. 

Bydgoszcz. Z kanalui budgoskiego wy Prudnik. Roboitnicy Wte fabrykach tu-
tdl()Jbyto zw1ł0ki osadnika Mant-eja -t Socho:- iejs.z:ych są, lichl()I płatni, p-omimo, że dmy,-
cic. Przypuszc-zają, że gio zamb1rdmva.n-o, 2lna tutaj talka sama jaik i gd!zieLndzici. Sta 
w celach rabunku. Mantej ·byt 111a jarmar- rzy roibotinicy z fabryki t.kadkiej S. Fronkla 
klu WJ Nalkle, gdzie sprzetllail kt10'wę. Wra- przyi 13- oo 15-gpldzimnej praicy dlziennej .za 
catt do domu nocą i do pamieszka.nia nie rnbiaJą tygodniowo IQkJolio 10 do 11 marek. 
wrócił. Gdyi po wiydiobyciu go z. kanalt1 Ozeladinicy- w tej samej fabryce odi 30 do 40 
izrewidrowaino jego ubramie, ntie maleziono lai;, zaira:biają poi 6 d-01 7 marek tyg-od!nioiwo. 
przy nim ani fenyga pieniędlzly.. Z tego Dawniiej tu· robotnicy lepiej ookoitwiek zara 
:POW1oldu p-rzypuszc·zają, że go iktoiś zamor- biali, ale powoli ziaprowadrono tu w ostat-
dowal, obrabm.vat i wrz!tlcit -dJo ka:nalu. :nich 15 lataich rozmaite ograruiczdnia i utru 

Nakło. Robotnic.a Wihl w Poburkach dnienia, zarobki spadały. Cailai bieda, że 
i:Ziaml()1xi·owala wlasną mafilcę. Przybyitemu .mboitnicy nie są wr.gand'to'wa(ni, ho w ta
kloimisarzowi strasz\n.y prze.dlstaiwiił się \vi- kim razie mDiglliby ookolwiek lepsze z.aro
d'Olk. Stara kobiecina, 69 lat, leżala na 1ie bki wydusić. 
mi z ro'Zlbitą iezasZ1ką i licznemi sińcami ra 1!!!!!!1!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111!!!!!!!!! . 

twarzy. ·Wyrodna cót1ka poiklóciwszy się 
z matJką , uderz.yita matkę kilka raiz.y tak 
sllnie drev.111iaikiiem w głowę, że czaszka 
Pfęk1a i biedtna ok01bieta ina miejscu żyć 
przesrt:ała. Morderczy,nią, która ·jest matką 
kilk(Yro dzieci, areszt{)IW'aino. 

Wieś żerniki w powiecie g:nieźnień
skim niaibylai 1komisya kok.mizacyjna od pio1~ 
za.służbowego oficera p. RaJdzeya płacąc 
500 .marek za mo1rgę. Wieś ta. obejmuje 
750 mórg i właścidel zarobił na· niej w 
przeciągu 2 lat 90 OOO marek. 

Kanonikiem poznańskim mialnowany 
z.ostał, jaJk się dowiaidiuje „Dz. Pozn." ks. 
Robert Weymarnn z O.nieZ1na w miejsce ~.p. 
!ks. karnonika Krępcia. POOlieiwa:ż ks. I\rę-
1p.eć zmarl w; miesiącu nieparz.ysty!m, lrn.
(nonię tę obsa©H rząd. 

Ze 81ąDa ezylJ Starej Pt~a 
Bytom. l(s. adm1nistrator Garbas l.lSta 

11101\viiony proboszczem tamże; ks. kapelan 

- Trzeba pójść d!o Chapel.l1e-~nr-S~r
vaL. DWie god'zinty w;ysta.rczą aż nadto, 
a.żeby zajść tam i p,owróoić na czas. 

I łotr poszedł drogą wiodąq d,Q mia.
steczka, znajdującego się mniej więcej o 
czterdzieści miioot <l1rogi l{)ldi SurviUiers. 

Biuro poczt i telegrafów z!najtlo'wa.to 
się w samytm środku miasteczka. 

Ven'dame zbliżył się -dlo drzwi, chciał je 
otworzyć, lecz znalazl z weWUlątrz zam
knięte. 

Bairdw niezaid!owojony zabierał się !uż 
ctn ()deiścia, gdy jaikmś kobieta, oparta na 
r.ameniu od ()tkinai dO'mu, do którego stukal, 
będąca wlaśnie zarządzającą biurem p::>
czfuiwcm, zatrzyma.la go sfowaJini: 

- Czego pan sobie ży:czy? , 
- Prztyszedlem, moja palni, z prośbą 

·O pew·ne wyja1śniooie.„ 
- Blum jest zamknięte w niedzielę cło 

P'Qttuooia, ale ja może będę m01gla pana 
1objaśnić. O cóż panu chl()dzi 

- Choda:i mi o to: Jestem malarzem 
idę do Morfontaine na rolbotę ·na.i rzecz mc
g;o m.ajstra, który ma mi przysłać d!epeszG. 
Chciałbym wiedzieć, w jakich godlzinai:h 
roznosiciele paini wręczają ·dlepesze. 

- U mnie c11opcy spellnicdą słu ibę 
roznosicieli depesz, mój pa'nie„. Jest irh 
dwóch1, alle nie ma stałych gioldzin do roz
syłan!iai telegramów do daJszych stron. Tc
żeli dlz.iecialki są w domu, jak t:Y<lk:d nadej

.dą depesze, zabierają je. W przeiciwnym 
razie, czekamy na powrót któreg101 z nich. 
J)oplaca się za kawy kilometr odległośd„. 
Do Mio·rf.ontaine ohłopcy ja<lą dlyliiansem. 

- J eż,eli tak~, to depesze 1możina odbic
rn~ 10 każdej g()fdzin.ie. 

- O każdej gK)'dzinie nie. W tej porze 
roku nasze biuro otwa1rte jest od ósmej ra
nó doi pierwszej po południu, aJ pioitem 0d 
trzeciej dJo siódmej wieczore'm, ale depeM 
sze, które przychodzą między szóstą a sió
dmą, posyłamy c}l()lpiero nazajutrz rano·. 
Na ws.i to nic tak, jaik w Paryżu. 

'4'ładomości ze śwłafa. 
Watykan a Francya. 

Stolicai Alpiostol-s.kai ogPosi!a biailą księ· 
gę, ZaJWierającą hi-storycme zestawienie 
falktów, które poprzedza~Yi roz~ączenie pari 
stwa z Kościo.le'm we Fraincyi. OficyaLw 
tekst księgi jesz.cze 1nłe many, a:le ka:tiodb 
kie pisma fraincusikie og1laiszają już z niej 
r.dźmaite wyjątki. Mianowkic stwierdza 
Stolica Apostolska, te winę; zerwainia sto· 
sUJnków piomiędz:y nią a Framcyą ponoszą 
ministerstwa fra!l.1cu·zkie 1 Ql{fi Wałdecka
Rousseau począwszy. Dalej odpiera! ksi~· 
ga stanowczo zarxut, jakioby Stoiica Apo· 
stoiska by;la zw.allczala republikę francuz. 
ką, przeciwnie Ojciec Ś\.v. czynil bardzo 
wiele ITT-aj korzyść republiki. 

W biaJej księdze maj-duje się także 
ba1rdzo waiżn1y t11stęp1, dotycząc.y protekto
ratu nad katolikami w. Azyi. Wyinika z 

:.__ Dziękuję paini za jej uprzejmo-Ś-Ć:. 
Julian wktooil się biuralistce i ooszed'l. 
- Więc to d'Zdeci ,roznoszą depeisze ·-

:mówU oo siehie, plo.wraicaJą,c oo . st.a.cyi i 
ro@nyślając nad tem, c10 się OO\.\ie<lliaJ 
od ibiuraJist-ki. - BardZ() fatw10 pcdllapać1 
i og1us21yć taik.Jeg+o- smarkalcza.„ niezJotl.
negioi ()lbronić depeszy, którą, mu. powierro. 
oo.„ Ale w tej P10rze roku mali f'()IZnosiciei
le przyichodzią oo Mortontaine reszicze za 
<lni<t„. Eh, zresztą w lesie t'81 łatwo pój
dzie:„ Zamykają biuro -o trzeciej„. Do 
Morirnnta1ne przyjeżdżają dyłiżansem. Do~ 
wiem się na staoyi o go<lzinach przybycia, 

Przybywszy <l101 Survilliie11s, Julian r.a
sięgnąl wiadorrnooc~. 

DyJiżanse. kttrS!O\vaJy oo Morfontainc 
co trzy godziny, p.oczy1nają.c 1o<ll siódmej 
rano. 

Jułian nie mógł spodziewać się inie ko
rzystniejszĘ;g'o dla swoi.eh zbrod'nticzych 
zamysłów. 

- WtSZystkQ idzie wybornie - rz~;!<l 
do siebie. 

D:vlliżai11s ukazał się 1ia cz.ais przejazdu 
pociągu. 

Ventdame kazał zabrać swoje rzeczy 
i za-żądał biletu. 

- Musisz. pan chyba usiąść obdk mni~ 
na looźle, - odrzekł konduikror - \VC'.J.-'

nątrz wszysrtkie mieis·ca zamówione, nawet 
w kabryolecie. 

- Bardiz.o 001brze, to mi się .właśnie 
podoba, lubię powietrze. Tymczasem, o
czekując chwili 00.ja.OOu, mo'żeb'Y'ŚITT~Y na
pili się po kielisz1ku staJrki ! Ja funduję„. 

l(onduktorowie dyliża'nsów rzadllm d:l.J. 
ją się pr<J!Sić, kiedy podróżmy ich zapra~zru 

Koriiduktor z SurviHiers nie stanowif 
bynajmniej wyjątku od ogólnej reguty; póf 
tuzina kielisZików 7losital•o1 \V'ych}'1lony'd1 w 
ciągu kilku minut. 

Pociąg gWizdal. 
JuJian i '\\-10źnica zajęli miejsca obok 

siebie na koźle dyliżansu. 

niego, it we wszystkich tra:kta~ zawie·. 
.rany eh miQdZY Chinami i · irutemi t>Mstwa 
mi podinieslood wyraź n.ie, :te odośne . pat\. 
stwa uają Jed'}'lltie protektorat nad katnli
kami potwierdzuny przez Stolicę ĄIJQStot-
ską. . 

Pilatki w Niemc~ch a zagraoiq •. 
Rząid•iemiecki potrzebuje wi~eł pic.

niędz'y ina flotę, wo:iSk!o itd. Dlai teiO z~
da 111(J\V'}';Ch podasłJkóWc . ł ;,,., 

Po-datek od wtiekszych sparllków (hcr
ba;wimy) ma Wl}"OOsić w Niemczed:ti 72 mil. 
W f'rancyi wy.niosi 150 mil., a w Nlilii, 
chociaż tai ma 18 miliooów II1lł1:tei ludn<>Sd,. 
niż Niemcy, aż 320 milionów marek~ 

Rodzina składająca się z 4 osób, ~i 
O!kiolo 148 m. roc:Zlnie podatków paś.red.nick 
(cel IOI>lait itd.). Skoro np. nasz robotnik 
gp1spodarz, rnemieśln~k ma 1000 mr. ~ne 
g10 d.ochcidu, to 18 m. od stai musi dać 1ua 
ten podatek. Kto zaś ma 100,000 ml'1i tło
chodiu, ten plad -01dl ka7.Jdego 100 m. tiJlko 
15 fenygów. 

- iprz,eciw podatklom na pilwol v.aprot• 
s tdwafo w Lips'kru zebranie obertyatłw. 
Rówinież robotnicy w broiwamiaich liPłillkicll 
iośWli-a<lczają się przeciw na!kfatda111iLu pofu
ków na piwo. 

Szpiegostwo we f rancyi. . 

U więzfoIJlo• podof kera tuJońskiej rtdoii, 
oraz pew-nego, dosyć znarnego Tuk>ńCZJk.a. 
AresztO'\v.arnia są 'W: związku z -wwkryt~m 
w Marsylii szpiegioistwem. 

Sędzia ślect.czy OOkonal wielu rewłryi 
dlomowych, aby wyśledzić, cz.y; uwi~ieni 
dopiero- oo v.11 Marsylii Niemcy utl'7Jym1'Wa 
li stos1mki ·z Tuionem. Sędzia śledczYi slol\ 
fiskowal wiele listów. 

Zamach n2 kardynał.a. 

Ody. kardyITTal Casainas w Ba[liCek>ttie 
w wigilią w:ychodzil z k.atted!ry, d>li
żYł się do niego 40-letni robotnik Sal.as eo. 
mas, rziucil piasku WJ oczy krunoniłrowł P<>· 
la, towarzyszącemu 'kaird:vinailowi, ai nast~'· 
pnie usiłowal kardiynalo-wi za.d!ać cios szty 
!etom. Ka.nnnrk zaJ)Obieg11 je<lrrlaik morder
stwu, -uderzając napastnika silnie w, ~awę. 
Nadch10dzą,ca {)IOlkya. areszrtowalai d>ro
dlniarza, przy którym z.na~eziooo nabity. re· 
woh.ver i buteleakę z trucizną. Wi'Cfntz. 
tttie rewiz.ya policyjna nie bylai dość śctsJ,t, 
gdyż CQl:rnas dtrul się nazajutrz w.e więzie 
111iu. Był on fed1nyun z przy-wódlzców a!War
chistów. 

Nowe prawo wyborcze w Rosył. 

Dotoszą z Petersburga, że w dniu 2ti o 
m. ogłoszono ·oorwe praw<J wyb:orieze w ~c 
syi. Jest onlo ·zn.acZlnem roiszerzemiem ust• 
wy wy.borc.zej z 19 sierp.nia rb. W edlue: 
obecnej ustawy wyiborczej praW(j w.ybor
cze posiada. każdy, kto mai WfaSIIle mieszka 

Wkrótce ciężki wehi:kut, naUo:crotJ\Y 
podlróżnymi, potoczył się na ~ 'ku 
Morfontaine. 

W lai Chapelole-en-Serval 1kHkai osób 
wysiaidlo. 

Jak zrw:ytl.d~, na krótko d.ry1liżaa1Si t,a.
trzzymał się przed <lrzwiami obertYi tr.dd 
,.Bia·lym lwniem", 

JuUam przezornie odwrócl,t gfowę, nir. · 
chcąc nairażać się na poz;nanie. 

Omnibu:s potoczy/. się daleL 
- Czy 1io .dll.a kogoś z Morfontain.e wie 

ziesz. pain te pakunki? - zapytał kooduk
tor Vendamal. 

-Nie, t.o~„. 
- Pańskie! więc mieszkasz paill' w 

Morfontaine? 
- Nie, jestem malaraem polrotowym ... 

jadę na robotę, moje p1rz:yrziądry są w tym 
pakunku. 

._ Aha! jesteś parn malarzem ~koj~
wym. - Tak jest... i ro nie z:gorszy1n, 
śmiem utrzyrrnywać. 

- U k()goż masz pan r.olho~? 

- U pana: Loiseaiu. 
- LoiseaJU z Paryża? właściciel ma-

łego parwHnu. 
- Właśnie. 

- Ależ tam nikt nie miewkaJ, parwil{)lll 
jest zamknięty. 

- Wiem o tern dobrzt.'!,, ponieW1aż mam 
klucze w kieszeni . 

- A to oo innego„. Będziesz. go pan 
odświeżał-? 

- Tak, od piwnic aż do strychu. 
- Będzi·esz pan mia~ diuż.d roboty. T .:11 

paw.Ho.n bard.ro potrzebuje otlświieżenia. 
- Tak mi właśnie mówił właścicieli 
- Czy pan Louiseau ma z.arndair na-

powrót za.mieszkać w Morfontaine? 
(Clą~ dalsz~ nastąpi.) 
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it daM kw płaci be~rednie podatki. 
~tV4-ciwe, bez wtzględu na ich w.ysokość 
a ~resxcie przez ,dlclegatów także roł>o
tnlc~. ilOOrzy pra~ w f.abryce zatrudnia
jace1 rta\i!mniej 50 robotniików. Tak samo 
ar®nś kupcy i rzemieślnicy posiadają pr.:i
\\'Q Wi~rcze. 

Je spraw robofnic.zych. 
Wiec w Wattenscbcld. 

W ni.e'dzieilęi, dlnia 17 grudnia odbyl się 
tUtai wiec „Ziedirnoczenia zo'W. pol." 1 które
mu przewodniczył druh Michał Ma!tuszew
skt Na sekretarza! wiecru został ·Qibrany 
dh·. Fraociszek Zmyś1aruy. Najpierw prze
mawiał przew1odniczący „Zjedn. zaw. pol." 
dh. Sosiński, !który: w swej mowie człon"\ 
kó'ff f>Z. Z. P." ob}aiśnił, d'la cxelgo się P~i
JacY od głosow~nia oo W:yxtziałów rolJ.otnf
~iych powstrzyttna1i, przytaczając slusz.ne 
p0rwt00Y. 

Dalej wyka:zy.wął mówiea· rozmaite iat 
sw:fil-e z:a:czeplki i mp.'1'ści czy:ni-One ha •. Z. 
z. H" Mów.ca WlZYf\,r.a•l rOida!ków, aby 
,yg:tępiawaili ctn „Z. Z. P." a wn~kali związ-. 
kóW obcycht dla. polskiej .ar;ga1nizacYi ,wro
gu usposo1bionydi11. gdyż \.VSZ'.ystllm1 co .ni~ 
paJski.e, jest -nann Polakom czy in.a obczy;
ź~C cz.y w stron:aJch rodzinnych szlkiOO:Iiwe. 
KtoJ do obcych orgaJnizacyi na!leż'Y'.' P'.rze~ 
p!a:ceinie stkfadek swych, sam na siebie 1 

11a polską orgalTliza:cyę bkz kręci. Tembar 
<lzieł ubolewał mówiea naid tymi noldlatkami, 
kWrzy inie mają może ż.aidITTego poijięcia o 
usposoibie._niiu i pracach „Z. Z. P.", którzy 
g[OSit OObrzJe myiśitąicych ro:<fa.ków nie SfU·· 

cha:l<\ tylko ·się tam iakimś „,kacrnrartom" da
ją naklonić do wstęp\owania do t0ib?Y~h ~:1r
gatrimcyj, ai potenn prz~z odlnia~1~~e u~· 
~ych rod~!ków od'. orgamziacy polsk1e1, nai
sardziej jej SJ')lrod.Zą. ' 

w; d:afa1'Z}'l111l ciągu wyi~caizaJ mówca 
kriy:wdy uczyłri·onie robdtniikom prze.z 
Sejn pruski i to przez ~ie n0iw..,eli gór 
~imi, która zamiast górm~kowi byt pob
~szyć, jesZJCze gio1 ipiogorszy~a. Poitem oma 
111E!ł mÓ\\'Ca sprawę kas knapszafborwych 1 

które z robotnika wielkie skłaldlki miesięcz
ne ściągają, a gdy przy}d'zie robotrui1lwwi 
~!adć rent~. często1 mu jej odrrniawiają, ai ów 
mbotnilk potem z1mus'Z0.11lY jest przed/ sądem 
rnwemi kaisami staw~, aby sobie jaką 
:eirte wywalczyć. Następn~e z<l1aJ mówca 
~rawi:r.zdamie z nadzyczajneKO wra-Inego ze 
~ia deJlegaitów „Zje~. Q;aw. p!Ot" i obia 

\nit dnthów d-laczego poorwyższon.o Sik lad·
~ rnłesięc~llil i J<l!kie korzy~ci 1owoi ~-
l)tsrenie składek czfo[!Jkpm pirz:yinos1. 
~~le;\, iali~ się mówca nai IQ!pieszaliość tutef. 
l!ycli r.vtdaików, których iest okloto dlwia tY
~ł1, a za;letdwie trzystai z ITTich n~eiży d-0 
,Z. z. P." i "\V'.Zyiwal tyoo 01spalych, któ· 
11y dotąd oict „Zledn. za:w. pol." stronili, a-
ar się 1dali jak .najprędzej na: czl-0nków 
ap\sać. 

l(ilku z o~wych roldaików, będących na 
11iecn zaraz" po skoń:cwnej ~~ (~świ~d!: 
zyro, ie występują z orlg.ain1zaicyi obae1 1 

, • ...1- l" pisują się p:.00: szta)nder „ZJeuu11. za1w. po. 
eraz u0ibiono na.i 10 minut przer.we, aby 

przyjąć z:glo's:zx~nia ·Ila! cz\t-01J11ków. 
ieb liczba r\Odaików. zigtosila1 Siię a1a 

·ztttów nas.z.ej or:ganizacyi. Po przer: 
'ie nastąpita W!OW dyskusya, w: które'.' 
rztm1a;wfiaili druhOJwie Mich. Małuszewsk1 
St. Zmy:ślony, ptodnosząc w1 swej mmvir· 

slus1.ne stainc'WiS!ko i dzielne prace „Z. l . 
.'
1 
\\'Z)'wa:li m!d.ak&w do gorliwej pracy: i 

i1acyi na· lrorzyść !naszej orgam,iztac~~· . 
PO'\vtórnie zahral glos idtruh Sosmski. 

J~WQ.dząc sie obszernie w sprawa:cJ:i riobo·· 
ICZYCh i zag.r.zewając dlo w:ytrwarrHai P.rzy 
'lY1m ·sztandarz.ei. Praczem idrulh Mic,n; 

atu.s.zewski naszem haSłc.m nSz.częsc 
2ze" wiec ziamk,nąl. · 

Na- ·przedostatnim wiecu o'brany zostM· 
ega~enn dr11h Michał Matuszewski, Wat

n?Cheid, Btsmaiidkstr. nir. 7. M'ężaimi z.au 
ia są inas.tępujący dtrułnmvi.e: Dla mia-

·:, Watternscheiict1 St. Zmyślooy, B<)'chuttn;r 
r. 156. Alntoni ttmboiti. SedaJn.str 11. ,, t. 
\atu-szewski Roisenstr. 12. Wincenty 
tchJer, Hem~anstr. 32. Dl.aJ gmimy Westcn 
~1 Prancisz.eik Zmyśl,0111y, W esteinfeld 
lhnhofatr. nr. 53. 

Sekretarz wieca. 

~ce Zjedns zaw, pulskiegu 
. ,odlbędą sie : 
Bruckhausen w iniedlz:ielę, <linia· 31 gru

dnia Przoo poludiniem o godz. 11.0 w l·o-
~aru P: Brinkai, ul. A1brecllt~tr. _Na P?rząd 
u ~ennYtm: Spraw:y garmcz.e t ~to
~Jllki na fabryce Deutsch:er Kaiser. O 
lic " . zny udział up·r.asra się. 
8Uckarde w niedzielę., dn. 31 gnidnia 

Dl'zeu P'Ot. 0 g'od'Z. l 10 w. rlokalu \\~;d.owY 

Schneider, zaraz przy kcśdck kat. Na 
Porządku dziennym: Refom1a kuapszai
t-Owa, spraWozdanie z nadz\vyczajneg{) 
walnego zebrania. 
Na ~emke przy kopruni ,,Konstantin•• 4 

oraizA w dkoficy łieme }est mężem zaufania 
dh. St Kurr<;Z, ul. Heinerstr. nr. 184. 
W Neumilhl odbędzie się wiec w niedzieJę, 

<linia 31 grudnia p0 pol. o godz. 4 w I-o.kału 
p, Eickhofi, przy ul. Knip.pelstr. 

. „Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Ostatnie wiailomoścl. 
W a r s z a w a. Ruch na kolei war

szawsko-wiedeńskiej został w czwartek 
wieczorem przerwany z powodu przerwa
nia połączenia tel.egraficznego i zatrzyma
nia pociągu przez strejkujących. l(iedy 
ruch ~ostanie podjęty, nie wiadomo. 

I( ie w. Policya odkryła tutaj skład 
bomb i dynamitu. 

L o n d y n. Z Petersburga donoszą, 
te w Moskwie położenie staje się coraz 
groźniejsze, gdyż chłopi okoliczni usłucha
li wezwania rewołucyonistów i chwycili 
za broń. 
ęe§$5L ~------ ___ g ___ 'IE __ ±L 

~ 
Towarzystwo św. Jadwigi w Oerthe 

dctno·si, iż naszego · wiemeglQI czrlo1rDka 
śp. ANDRZEJA SKROBALĘ 

spiotka;/101 illicszczęście na ko'p::J.<lni .~)L:::thrin
gen"' tak iz, na miejscu z,0zstal za1b~ty. ~?ra
szai się .cz.tionikó.w, aby jak )111aH1cz)J11erszy 
w.zięli udzi<i!l w pogrzebie i o~<lali ostatm•l 
przyslugę naszemu. •c.Zl>01111Jmrw1i. 1C~l~owie wi.runi się ·staw1ć w .czapkalc/ru i ozna
kach w lokalu towarZ:yskim o glOdz: ,3 w 
soibiotę po pol. O najllkz•niejsiz.y uidz1al w 
p101grzebie prosimy. . 

Cz.lonikowie zechcą uwaiżać w ?prawie 
:pogrzebu na ogtosz,enie w korpa·llnd. 
(1) Zarząd. 

Towarzystwo św. Jana Nep~ w f rintrop 
donosi swym czkilnkiolm, iż r:O'czne ~alne .·ze 
branie ()·dbędzie się w Nowy R.oil{ tJ. 1 S~(
czinia 1906 o giowz. 2 p.o pot u p. W1łi1. 
lfausmann, pr.zy ul. Balmhofstr. 177 z µ~~ 
wodu w~nych sprarw, którt są dlo .~ałatw1c 
Jnia upirasz.a się wiszyst.1<.i~h ~·~onkow, aby 
raczyli się •StR\Yić ja\k naj.hcznJcJ, .bY' spirawt 
molgły być u'regulo'\vanc. Goście mile ,w .. ) 
d i . - Zatząd., ~ z am. 

Baczność! Meiderich ! Ba~zn~ść ! 
Tow. św. J.ain:ai Chrzc. w .M-e1~1ench -~ 

~osi szan. członkom, iż W\ ruedz1e~~··rd1'.~r~ 
31 grudnia: >O W1ci'Z:. 4 po plOl~. 00będz1 w Się 
na:dtzwyc;zaJpiie: wal1ne z.ebra1rue, zaratzem ~?·· 
bór nowego zarządiu; przetoi uJpr~sza ~1~ 

. n cztiOl11ków o liczm.ie p.rZlybyc1e, gdy21 
sz:a · • t • ·a Pro maimy waż.ne spraiw\Y :do Za\1a, wrem ~· 
. ·oSK>!bliwie tych czł1rnnkow' ktorzy 2 

simy dk · · ięcz·v· miesiące z:ailegają ze sll<:ła ' aimi mies ]~ -· 
mi, aiby się w tym starym noku ~ i ... . ~ 
nich uiś.cić, aby na Noiwy R()\k. mdglt b~~ 
ido nowej listy wpisa1ni . ja~o1 .czł.onkD\.\ilt 
wyptatni. Goście rruHe w1dziam. 
(l) Zarząd. 

Towarzystwo św. Jadwigi w Oe~.e 
.oznajmia niniejszem swoym czJK:ilruk:1h i~ ~v 
nledzieJę 30 bm. pio piol. 0 giod:z. 4 ' ę iZtc 
się walu~ 110-czne zebrainte, in~ k~r.e1?. bę
d . zdal!l'e roczne sprawo.zdame I -01bor . n-0-
;~~1 ziarz'l!du. W SZiY~tkich cz!'-0\nlków u· 
pras~a. slię o1 liicW'Y udział Zarząd. 
(2) ·-----

. Sokół"' w Neumiihl-Buscb-Tow. ~1mn. „ 
bausen 

ohchctlzi w święto Naw ego Roku, , dnia .1 
. sip'lną gwiaz.d:kę na ktorą sic. 

styczn~~· "h"{.11 d~•hów z fanniliami oraz. R()l. d.a-
wszyslll\.1c. l ·~ 1,,,.,.1· u1 1···" ~ , N „ hl!-Buschausen i 10.ruv~lCy .;U\. 

:ko~w z .eui:n~ aszamY. P{)lc'Zątek o g. 
.naJserdecz:nieJ zapr · d { Cz·o'lem ! 
5 p101 p·o:t. st.u zwYiklySch puK•s1be'a~e 1~ek~etarz. 
(l) t. U I , 

> • Mickiewicz" w Oberhausen. 
I( oło sp1ewu " - · dza 

Wieczi011ek Mi.ckiewicvows~1 u.rzą d 
, ·" 1 M'1ckiewicz" '\V med:zielę, · 

J(;olo sptc/Wl 1 
,. 1· . Kolter'a 

1 ia J 906 roku ina s.a.- 1 p. 
7 Styczn . Rum\ku n.ai który się wszyst~ 
Przy no1wym _,. ,„ ' k i· . 'ak t•·z 

. , w z Oberhausen i o o 1cy J 0 ~-
kie ? ~ . . Koła śpiewackie s-e.rdeczme 
zatn1eis1001\v;;,~ ,„ .ciY' którzy nie są w ża-
zaprasza D...~ t ·, d 

T :w inie: maiią \vs.tępu. Zarzą . 
dnemU o. ". W nie<l!ziele <lnia 31 ban. wat-

waga. ' d Na . . obór n.a'Wegio z:arzą ii. 
inc ~ei~ram~~i się '\Y1Sz.yscy czonkof\\.ie sta-
zebiame w1 · ft.orczyk, prze\\'. 
wi. 

Tow. gimn. „Sokół•' w KlrcbUade 
donosi sz:anO\\~nym druhom1 iż. v.r dzieli No„ 
wegp Roku o g'Odz. 3 PP' pot odbędzie siQ 
roczne walne zebranie. O liczny. udzial 
prosi • Wydział. 

Uwaga: Czfonkmvle zalegający ze 
sklaidkaml \\.inni sie na PQ'\\'YŻel wymie
lni-0nem zebraniu uiści<-, ponie'l.vaiż nie mieli 
by prawa glosować na oowy -wydział. Go
ście mile widziani. T.akże "wdział winien 
się stawić ,% godz. przed .czasem . 
(1) JM.ef Właźlir1skJ, zast. sekr. 

Koło śpiewu „Fiołek" w ·Recklh.-Brucb 
podaje do wiad>orn()ści członkom l(cla „l7io 
lek" w Bru.chu oraz \\szystkim Roda.kem. 
iż w ruiedzieiię, dnia 31 grudnia ()dbędzie 
się koncert na sali C. li. Móllcra, polącw.
ny z vv;yistępami humorystyc21nemi f)'rzcz 
czlornków Koła śpiewackiesro „fiołek" 
K.arty wstępu dla Rodaków kosztują 30 ien. 
D!a członków ~nnych tow. 20 fen. Dla czbn 
ków K.'°'tat śpiewu „fiolek" \Vstęp. wolny. 
Niewiasty mają wstęp taikże wolny. Karty 
wstępu moona O<tr.z.ymać u oberżysty Mol· 
·liera i czOO\nków. l(pfa „fidłek", także i 
prziy dn~:wiach. O liczny udziat prosimy. 
(2) C. H. Molłer, oberi;ysta. 

W imienin 1(1olia śpiewu „Fiolek": 
H. Wrze.siński, przew. 

Uwaga: Zarazem naid!tnieniann, iż przy 
tej sP-OwbrnolŚCi oodJbędzie sie gwia.izid!ka dla 
dzieci c.zlorników Kola śpiewu „Fiolek„ i 
giOIŚci. 

l(oło śpiewu „Słowik" w Buer 
'Urprasza swych czlooików i rodlalków aby 
przybyli tn>ai naszą gwiazdlkę. Będizie fa· 
dna .ch1o•inka ustro.i.1o'na i się zabawimy spo 
Iem. Popjrzedlnid będzie zg~arnadzenie o g. 
3 po piol. a ro 4 gi0dtz. ro:zpocZinie się gwiazd 
ka. Up1rasza. się o Jiczn.y tudiziaił. 
(1) Zarząd. 

Towarzystwo św. Józefa w Herten 
W i1ieici'zielę, dinia 31 gmd!niai o g{)dZ. 2 

pn po.I. posi·edzmie w 110kalu zw.yktych po
siedzefl.. O liczny ud'Zjail prosi 
ll) Zarząd. 

Bractwo Różańca św. Polek w Castrop 
,ozna.jmia Si101stroirn, iż w Nowy R>0tk ·nie ~e· 
dlzie na1J-Ożef1•stwa ró:żaf1COl\VeglO• W ka1PJ1Lcy 
z p1nw0;du iż mamy po1'skiego księd:za. '/ 
tei prz:yicz:Wty będ-zie nabdżeńs~vio róż~i1: 
1we -0idtmawiane w Trzech I(róli. Od: p1ern 
szego kółlk.'1J do dziewiętnasteg10: kóNrni za
raz w niedizielę a BractwlOI Pall11en .ma nci 
bożeństwo róż~ńiciowe w drugą nietdlzieJ~ 
14 styicm.ia. Siostry, które mają ozas w 
ITlY, mogą nai każdie nabożeńs~ uc~ęsl 
.cz.ać. O liczmty udział w 1na:botżenstw1e ,1 

prasza się. Przełożona. O) 

Steełe! 
Uwiadamia się \\ szyst.kkh rodaków 

w Steell~ i >0'lrolicy, iż zebranie Tow. lote
ryjiniego oofbędzie się w Nowy Rok o giodz 
4 pol ploil. w lioikalu .,Zur Krooe", Augusta
P,mtz: I. Rodacy, którzy mają, zamia.r wst.ą 
pić -Oo naszegio rowarzystw.a. są 1trule V(l) 
dziani. Zarząd. \ l, 

Kolo śpiew.u „Hannonia" w Rottha~sen. 
R.ociz.ne wa1ne zeibrainie odbędzie się 

w rdied!zielę, 31 gru<llnia pio poił. o go~z. 4. 
Będizie obór no~vego' z.arząd'U, rew1z.ora 
kasy i omawiana sprawa.i zabawy kam.a-. 
wal:owej. Ur{)czystość gwiazdkową robcho 
<lzi I(ok~ w świębo 3 Króli, na którą wszy~ 
·stkich .c.zJonków z familią zapraszamy . 
Przytem będzie wspó'h1~ kawai. 
(1) Zarząd. 

Towarzystwo św. Wal'!lltego w H_ord~ 
dic,\,f11Q.sj SZaOOWnym CZ!I' I' 1 ln, iż W llledz,e 
lei, dmia 31 grudnia po p ,,1J. o _roodz. 3 ?'1hę
d1zie si-ę roczne w.a;lne z~b1 a.inie na ·sal~ z:w-y_ 
klych poisiedze11 (Ges-ebłenhaus) pamewaz 
będzie sprnwiozdanie z calegl(> r10!lrn, obór 
n-01Weg-o z;a.rzą<lltl i inne ważne sprawy 
pneto liczny uclziat czł~nk?w. bardw l}O,.. 

żąidm1y. Geście mile w1dzian1. 
(l) Zarząd. 

Towarzystwo św. Marcina w ~ray. 
Poda.iemy szain. członkom .do w1a~mo 

ści. iż ro.czne walne zcibranie codbędz1e ~1ę 
dniai 31 gru<lni.a, ·ostatni dzień starego roku. 
Ta1k samo będzie obór m•o.wegJo zarządu. 
(l) Zarząd. 

Tow. gimn. „Sokół" w Castrop 
podaje do '' iackn110ści swym szan._ cti:ihoin 
iż w NO'wy Rek 1 stycznia o<l·będzre się ~ro 
ct,ysciiość gwia:zdk~1.\'a o' g'OOZ. 4 po pul. 
na sali p. Schulk Beckera. W uroczyst?
ści winni wziąć udział wszysc>'. di·uho·w1e 
oraz ich żony i dzieci, których się serdecz. 
nie zaprasza. Cz()letn ! 
(1) Wydział. 

Towarzystwo ,.Jedność" ~· · Langendteet 
podaj.e SV.."}1n cźlonłrom.do "\\iaddmości, it 
w JX)Iliedzialek. dJua 1 stycznia P'lY pot. o 
godz. 4 odbędzie sic roczne wam~ zebranie 
i -Obór nO\\-ego zarządu. wi~ prosi -;i~ 
czlqnkó-w o jak n.ailiczrńejszy udział w ze
braniu. Tak san prosi się członków: któ .... 
rzy; ie~e załe.gają ze składkami miesie· 
cznemi, ąby si~ z nich uiścili, w przeciw
nym razie nie mają prawa do glooowani-:t 
(2) Roman Maćkowiak. przew. 

Tow. gimn. ~Sokół" w Dyseldorlłe 
odbywa wałne zebra11ic w dzic(I rowcg 
Roku o' godz. 2 IXJ poł. "~ lokalu ćwiczci1 
ul. Kofońska nr. 252. Na wrz.ądku dzien
nym obór nowego zarządu. Zatem prosi
my szan. druhów o liczne i punktualne 
przybycie. Goście rrii!e widziani. Czołem~ 
l l) W ydzlał. 

Tow gimn. „Sokół" w Lutge11dortmuad 
donosi' druhom, iż nadzwyczajne zebrani 
odbędzie się w Now·y Rok o go<l:z. 3 Po pot 
na sali p. Bu·scłrkampa. O godz. 5 l'IOZpo
cznie się WS'Póln.a; g\\ iaz.cLka, mi którą si-o 
druhów wraz z familiami zaprasza. Dru
howie z.a)eg-ająt:y ze srkladkami ·chcąc brać" 
udział w gwiazdce, wiJnni się Ila! .zebraniu· 
przed roz:pc.częcicm gv.da.Z<l!k:i ze sklad.ek
uiścić. Li .:: zny 1ldzia:t <ih. w. zebraniu i w· 
gwiazdce Pożądany. Do\brze myślący.:h 
ro-01aków zapraszaimy ta:kże. Czokm ! 
l 1) St. l(arolczak, prze w. 

Tow. św. Antoniego z Padwy w Neumiibl 
dl()II]()si 111iniejszem, iż w NOtWy Rok 1 sty~ 
czmia roobędzie się w.ad.nc zebranie i zar.i-
0em obór 'tlldW:egQ za-rządu i ro o zwykłym 
czasie. O Iicz.ruy uldzia.t w zebralniu prosi 
(I) Zarząd. 

Tow. św. Wojciecha w Rohlinghausen 
dooQsi swym członkom, iż d!niia 1 sty.cwia 
pio pal. i0 gi0dz.. 4 odbęd:zie si~ roczne wal
ne zebria1nie i D'bór 1niowego1 zarządu, na któ• 
re każdy człu.nck przy;być p·owinien i to w 
czaipce nowarziyskiej. W raizie nieprzybycia 
placi Wdy czfoneik 25 k\n. kary. CU()!nko 
wie, którzy przybyć mie mogą wlinni się u
rniewi:rnnić u zarządu, sami lub ·przez innych 
czJ1onków tegiO'Ż Tow. O Jiczn.e i puktuał
ne sta1wienie się p1.1osi Zarząd. t l) 

Tow. gimn. „Sokół II" w Wanne-Zaćhcid. 
Zeibranie n.adzwtyczaj1ne ddbędzie' się 

W niedzielę, dnJa 31 grud/nia O gQ{iz. n4 łlR 
·sali P. łfo1:rnburga, ull. SClłmlstr. Po zebra-
111iu ·odprawiamy naszą wieczornicę, na 
iktórnj ·będzie talkże strzeJain~e o premię_ 
Rodia;cy, którzy chcą w wiocz.oirnicy udaiat 
brać, · powiJl1ni się na zc:br.ainiu dać \na: czlon 
ka zapisać, O licz.ny udział z faimHią upra 
sza się. Czof.em! Wydział. (1) 

Tow. św. Jacka w Bismarck. 
f\oia 1 stycmia p.o. pot o godz. 4 OObę

dzie się rocztne w.aiillc zebranie, oo którem 
będzie u0twy zarząd obieraui.y. Uprasza 
się wszystkich czloruków, ażeby jak jeden 
,przybyli 1Ja roczne z..ehranie, g<lyż będt.ł 
fbairdro ważne sprawiy >()(11la"\viajne. Zarząd 
i rewizorów kasy upra:s2lai sic o przybycie 
2 god:ziniy pręcl.zej Zarząd. (O 

Towarzystwo św. Józeia w Wanne. 
Zebra.nie mies. odbędzie się "Wl lokalUr 

p. P. Schafern w niOO!zielę, dlnia 31 grud~ia 
!O' godz. 4 po. poł., na które szan. czl~o'~~ 
uprzejmie zaprCł:Sz.a. Goście mile 1wi<lz.ram . 
(2) · Zar-iąd. 

Tow. św. Barbary w Unser-Fritz 
\OZruł~mia swyrm czifoJnkom, iż w niedziel~. 
dnia 31 grudnia po pot. o g--0dz. 4 odbęd:n •· 
się wspóln.ai gwia:zdka na sali p. Uartll.111a:1: 
na. Liczny udział człcinków z r'Odzurnm1 
}est pożądany. 
(l) Mikołaj Ochmann, przew. 

Tow. giwu. „Sokół" w Neumiihl-Bu.sch-
hausen. 

W dziei1 Nowego Ro-k11, 1 stycznia oJ-. 
będzie się \Va:hw zebranie o godz. 2 Po po?a 
na sali p,. Schroera w Buschhausen. Jest 
powL!mośdą każdego druha_, aby przyby 
punktualnie na zebranie, pc~ie:w.a:ż. będzie 
obór noweg:u wydziału i wiele innych 
spraw jest do załatwienia. Wydział. 

Uwaga: Zarząd i rmvizorowie kasy 
willni się sta-wić pót g,~dzmy prędzej. Czo
łem! Wydział. (1) 

Baczność Polacy w Laar ! 
W Nowy Rok ti. I styania zaraz po. 

wielki-em nabo-żeństwie zaprasza się szan. 
rod~ów na pogadankę w lcka!u P. Kur~. 
ul. l(aiserstr. ,,. celu za:fc:żenfa. ·tow. !otcryi 
nego'. O liczne pr7,ybyck uprasza 
( 1) Zwofuiący ~ 



-.,(f=~$b~~~-~~1rxa~cJt.J>8· .. 
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Na N°'lfY Rok 

" 

Wiel~pr~~~~z~~emg~~~~~o:!zt~lab!r~~a0k~~ę:o !~uckhausen i okolicy. I 
kalendarzv polskich. -. ' 

~kład am (ł12) 
Kaid-' Polak. Uó ry diłtąd kalendarza nie po~iada, rur.że u mnie ów 
pif;lrny k leudarz .aa~pelnie da1•n10 otrz_yma.r. 

Ada01 Słom , krawiec polski 
BftlJ(jli.HAUSEN, ul. Albrechtstr . . 27. (39 l) I ~ 

• moi Sz„ nowi ·v m Odbiorc( m 
"" 

-
Zdolnego 

nt~znia lub uczennic~ 
· ~ najszczersże życzenia. 

~ Fr. Matysiak, drzyjrnie .zaraz (417 

F. SarczelJ' i •• I stiJczni& w ~Watten11cheid, ul. Vórstadtstr. 48 $ Habinghorst, skład tow. kol. fart i drog. 

Zaraz lub od lń styc:mia. potrzebn~ 

®~lf'MI;~~6:!!~~~ae;~ sl11żąea 
tł ~~m~ttfi~~~-~~lł~m~•~~lł)lm~~ I . . Szanownym moim Odbiorcom z Mengede i oko- = Polska 

I lwy zyczSzczęśliwego Nowego Roku ! ; s I u ż ą c a 
~ potrzebna od 1 ·go 
~ IMękuję wszystkim za łaska>Ae i gorliwe popar- ~ stycznia 1906. 
~ cie me~· przedsi~bi0tstwa, oraz preszQ o aa1szei pa- ~ Fr. Sarbinowski, 
~ mięć i ?.yczliwość. • 
• ~ Steele, 
~ ~ Fraacłszek flT al czak, ~ Augustapla z 1 
:.* Keilgede, Ila ber Ian '1 str. 2. • 

~~-li~ttt••ll• łl~Hi~IHttfCWl(~titlt Ił 
, 

Darmo 
otrzyma każdy przy zakupnie od 10 mr.. poaz~wftey 

. parę damskich 
-trzewików domowych 

w 

sailmann' a . 
. „ 1' >.! • 

dolńU Oltnwia. 
(Callmann'~ Sehuhwarenhaus) w Derne 

ul. Bahnliofstrasae po OOflaeh 

_... n3dżwyczaj tanich ~·. 
ale ściśle stałych znajtzie tam ka.My ws.zelkiege ro~aju dobre 

obu wie w olbrzymim WJ berze. ca i.a) 

I Przy zakupnie od 1 mr. począwszy piękny podarek. 

ladziyczaJ tania podaż ! 
~ ł • 

na zakupna gwiazdkowe. 

Kapelusze dam!kie Pońc21ochy 

„ dla dziewcz. Szkarpety 
Cza}tki dla dziewcz. Przyotb·Jewek sped. 
Koiuehy I IlieliŻna. dla panów 
Parasole Szelki. 

eraz wiele innyck artykułów. 

Bard&o tan~o ! Bardzg tanio! 

Józef' Rerzstelu., 
= Witten, Babnhofstr. 17. = 

O;;-loszenie. 
Zaraz po gwłazdee aż do odwołania odbierać b~dzłemy zebrane w ełągu roku bony i w7aagradzaD1f 

przy ID.ałych so1Daeh 2°fo 
przy średnich ,, 2 112 °fo 
przy w· ~ksz7eh ,, 3°lo 

Nasze -bony '\ zate1n t i k dobre, jak gotowy pieniądz. --
SCHREIB R, Herne 

(39~) 

ul. Bahnhofstr. 79~ 
·•li 

la au-. Dałlfad I~ o~wledzlatny: A ut o n ł Br e Isk I w Bocłlum. - Nakładem I GU'ł&nk'aml Wydawnictwa oWlarusa Pełsllłep'~ w ·Bda& 



lledzlela 3·1· J. 

ndńenne pkme lndowo dla Polak6w oa olelJŹDia, ~~ o uwłacie oraz spra om narodowym, po tJcznym ł robko 

ar 1 lj ZJZ 'I Za raty Dlacl lit za mkłsc• rudo drob e • 
ogloszenła zamieszczone orzcd łnseraumł -40 fen. _.. 
c~sto 02lun, otrzyma rabal - l:.isty do „ Włara• 
Po!sWe2o" Dałety traukować I oodllć w ntch ,dok1 • 

a., ..trt. pluto tCO- R)kopil6w itt llle llWra 

Redakcya, Drukarnia i Ks1ęgarnia zna:jdtłe się_!' Bochum, p1·z1 dlicy Ma1t~esenti:a~.eJlf. - Adres: "Wia.rus Polski", Bochum. - Te le fe n u u. 14. ł. 

Ro4dce polscy! Uczcłe Uleci swe 

111fwł4, czytae I pisać po polsku I Nie Jest 

p1łóflm, kto potomstw• 1wem11 znie•· 
.,. .a. pozwoU. 

Z WJ)ładll6• dnia, -W Moskwie zapanował zuów ZUPełny 
spokój. 

Taik dOJYosi półurzęd'O.wa petersbur
b ajen.cya telegraficzna: R.t0botnicy po
Jejmą pracę rta• n.c1v.·10. Li11de- kctllcic·Wl:, 
,ra których wybuchłv b~zrobocie, podej

mują ruch n.a n.a wo. 

Pozaańska policya zabrała książki nade
słane z Warszawy. 

Tel~ram zi Po21na.n4a cbnP-si, że poli
\fa na głównym urzędzie oelnym sJmn
liskorwafa wielką lic.z.hę książek i pism na
lleSłanych z Warszawy d1ai księgarzy pu
mlilSkich. Powodem konfiskaty mn być 
a<lł'r ciężka cbr~ Wi~helma· Jl. 

i .„: ' .. -

Zapowiedział rząd wiedeński zaprowa
dzenie powiszechnego prawa wyborczego 
w Austryi w roku przyszłym i miejmy na
d.zleję, że szerokie warstwy ludu, które na 
tej drodze zdobędą wpływ rozstrzygający 
we wredeńsklem Kole polskiem., z więk
szą energią i korzyścią dla P<>łski będą bro 
nlły praw Gallcyi. 

Najwatn-iejsze i najdonioślejsze jedna- i 
kowoż wypadki przechodzi Połslia pod 
Moskalem, w której zamieszkuje olbrz}'· 
mia większość narodu polskiego. Zniewo
lony przez naród czynił i czyni rząd pe
tersburski różne przyrzeczenia. Krwi 1a 
wolność i prawo polało się wiele a nędza 
wskutek strejków politycznych iest ogro
mną. Złodziejscy urzędnicy rosyjscy, dla 
których dotąd Polska była prawdziwym 
rajem, starają się wszelkiemi siłami zatrzy. 
mać w ładzę w ręce i postarali się o pono w 

wne ogłoszenie stanu wojennego w Polsce. 
Społeczeństwo polskie zaboru rosyjskiego 
w -tak trudnych dla niego chwilach okazu\e 
jednakowoż tak wielką dojrzałość politycz
ną mianowicie w szerokich warstwach lu
du. że ID-Oina mieć nadzieję niepłonną iż 
bądi co bądź z obecnego zamętu ros.r 
go lepsze dla Pe-Iski pod Moskalem 
ną czasy. . 

T l Wycłroaitwo 1><>lskie mian-0wicie we I 
e egratny. I WestfaiH i Nadre1df ciężkte w roku ubi~-

N 
~ · głym przechodziło chwlle. Olbrzymi strejk 

Be r 1 i n. łemcy 1 francya igod:d- górników wywołany nłesłychanem wproft · 
l)· się już na rozpoczęcie k.onferencyi w postępowaniem właścieli kopalń i przy}a · 
cię. marokańsJdej W Ałpclras dnia ciół tychte-, zak.oitćzył się Dlepómyśtnłe, " 

stycznia. przyczynlłl się do tego glówńJe centrowcy 
!By dg o s z cz. Ruch kolejowy z Prus godząc się w sejmJe pruskim aa nowelę 

~z Aleksandrowo i Sosnowlce wstrzy. górniczą, która w nlejednem jeszcze po„ 
oo zupełnJe. gorszyła połotenle robotników. 
P e t ~ r s b u r g. W tutejszych WYS-O· Zarobki robotnicze nie zwiększają się, 

· kolach 
1mędniczych panuje przekona- chociaż właściciele fabryk, hut I kopalń 

ie wojsko w Moskwie stanęło biernie wła~itłe w obecnym czasie wielkiego &>0-
11 stronie rewołucyi„ Artylerya zniszczy pytu wprc>st bajeczne zbierają zyski. Pod 

tylko budynki, piechota zaś strzelała w względem zarobkowym w ostatnich latach 
wietrze„ położenie robótn.lków stanowczo się pogor 

W a r s z a w a. Tutaj i w Lodzi pa- szyło, co naturalnie odbiło się takie na po
llje częściowy strejk, zresztą wszędzie łożeniu wychodźtwa polskiego w Niem-

kóJ. czech. Nie zanosi się też na polepszeni~, 
, J( i i o w. Strejk powszechny wzmaga gdyż kapitaliści wszelkiego rodzaju, którzy 
~,. Masowe aresztowania trwałą dalej. prą do wojny, bezustannie wołają o pomna. 

N i ż n y N o w o g ró d. Robotnicy tenle floty i wojska a idący z nimi wraz 
rejkujący chwytają u broń i zamierzają konserwatystami i centrowcami ręka w 
Jąć budynki urzędowe. rękę rząd pruski wniósł już prt'jekt powięk 

Na Nowy Rok. 
Z dniem dzisiejszym kończy się rok. 

ronr w dziejach narodu polskiego posiadł 
zawsze doniosłość ogromną. Polska 

fozdarta na trzy części w każde} z nich 
~eiyfa w roku 1905 chwile niezmiernej 
agi i notuje wypad-ki, które na długie la-

1 wpływ wywiemć będą na losy społe
tUłlstwa naszego. 

W zaborze pruskim walkę narodowo
łową zaciekłość hakatystów posuwa do 
tatecznych granic. Urzędowo ogłoszono 
ikot wszystkiego, co polskie, a półurzę
we pisma polakożercze omawiają bez-
~annie nowe projekty antypolskie, miano
lcle zakaz używania Języka polskiego na 
braniach I zgromadzeniach, zakaz sprzc 
ży ziemi w ręce polskie, śwież.o zaś wy
ąpiła półurzędowa „Koeln. Ztg." z proje· 
Clll udzielenia komisyi kolonizacyjnej pra 
a WyWłaszczania polskich posiedzicieli 
e111skich. 

Prusacy nie uprawiają już p-0Utykl 
\ł~cia śpilkami, nie tają się więcej ze swtii 

1 zamiarami. lecz przyznają się do otwar
ł J watki z Polakami - walki, w której Pm 

kom chodzi o zupełną zagładę społeczct1-
Stwa 1>olskłego. 

Zabór aus~ryacki stara się obec~le 0 

rozszerzenie praw samorządu Galłcya. 

szenia noty i równocześnie pro)ekt pod
wyższenia podatków i nałożenia nowych, 
które zamiast z owych kapitalistów mają 
znów głównie wydobyć grosz z kieszeni 
robotnika I drobnego przemysłowca, rolni 
ka I rzemieślnika. 

Ucisk pod względem narodowym iak 
w kraju tak I na wycbodźtwie zwiększał 
się w roku 1905 prawie z dniem każdym, 
przyczem niestety wielka część ducbowień 
stwa niemieckiego nieprzychylnego Pola
kom wysługiwała się rządowi pruskiemu 
nie bacząc na nauki i zasady Kościoła ka
tolickiego. Mimo tak niekorzystnego poło 
żenła srogiego ucisku I bezustannej walki, 
prac; organizacyjna na wychodźtwłe po
stępuje naprzód I zapowiada z uwzględnie 
niem wymieni6nych .warunków cnraz le-
psze owoce. 

Wychodźtwo polskie w Berlinie i Pa-
ryżu w roku ubiegłym dało również kilka
krotnie dowody celowej pracy na potu na„ 
rodowem. z życia Polaków w Ameryce podnic~ć 
należy z roku 1905 dwa doniosłe wypadło: 
Pierwszy, to Podróż ks. arcybiskupa Sy
mona do Ameryki i wizytacya parafii pol
skich która wzmocniła w Polakach tamtej 
szych nadzieję, iż otrzymają wreszcie bi
skupów Polaków; drugi wypadek, t~ ob· 
chód 25-tej rocznicy !~tnienla „Zw1ąz~u 

1
. 

Narodowego Polskiego , organlzacył, kto: 
ni' tworzy środowisko tycia na1"!>dowego i • 

obywatelskiego rozproszonych po Amery
ce kołonłł polskich I wielce przyczyniła się 
do rozwoju wychodźtwa polskiego w Arne. 
ryce. 

Jakkolwiek ciężkie przechodzi nar1)d 
polski doświadczenia od chwili zaboru 
ziem polskich przez wrogów, a rok 19()5.. 
ty w smregu tych doświadczeń wybitne 
zajmuje miejsce, jednakowot ów krótki 
przegląd wypadków roku 1905-go nie daic 
powodu do zwątpienia, lecz przeciwnie bu
dzi nadzieję lcpi~zej przyszłości. 

Czynią nam wrogowie szkody ogr!>
mne, słychać dość często o odpadających 
suchych gałęziach z naszego drzewa nart>· 
dowego, ale bądf c-0 bądź duch i żYcie u 
ogółu narodu naszego nie zanika lecz po
tężnieje a zdrowe I żywotne warstwy lu
dowe wysuwają się coraz więcej naprzód 
i starają się ze skutkiem sprostać zadaniom 
swym. Postęp w owem wewnętrznem ży 
cłu narod-Owem zależy przedewszystldcm 
od nas samych i dla tego starajmy się, by 
rok 1906-ty, o którym nie wiemy, co nam 
z zewnątrz przyniesie, na wewnątrz ozna
czał nowy krok naprzód w odrodzeniu 
narodu naszego. 

cha" na wiecu „Straży" w. l<)ccku odc~~ 
od gk>su! 

Czyż „Straż'' wyjaśniln spraw~ obcty 
z:ny, c.z:yż wytlomaczytla !Ilapaść na ,,Wia
rnsa P.olskie-;;o " i napaś~ na „Lecha"? 

Nic, ale Poz.naiiskiego „Przewodni! a 
katolickiego" urzędowo przeprosiła i 
pochwaliła „Straż", boć on \: · bJiskich sto; 
stosunkach -z wyspą tmnską, z którą znó'.\ 
stosu;nki lączą p. l(ościełsklego itd. 

Właśnie 11ai obczyźnie ujawtnily słę ;\r 

cal ei pełni stronnicze zap~dy „Straży·· . 
lecz wówczas prócz „Or~wnika" p-ra\a 
lu<lrO'\va w Pcilscc u1ic zwróciła tlią wypale~: 
te:n należytej uwagi. Dopieno teraz1 gdy 
w P.o.2maniu i Gnie:hni.e zaszły podbb~ ob
jawy zupełnej stro.nniczości obecnego za
rządu „Straży", odzywają się stanowczć 
glo'sy protestu przeciw tl.'kccwa.żeniu Iurlu 
i pism 1udmvyci1. 

Podaliśmy onegdaj głos „Orędiow11ika" 
Dziś dla dokładniejszegio poinformowani.I 
czytelników naszych i uzupelni~nia uwal( 
powyższych podajemy poniżej 1 glosy in· 
mych pism \\' tej sprawie. 

Omówiwszy obszernie przeprosiny 
„Pr21ewodnika katolickiego" pisze „Lech'„ 
.polmiędzy innemi: 

Kiedy już raz „Stroi" wesz.ta na <l nY 

St • • , St • ' gę uniewinniania się, to wzywamy ją, a. ronmczosc " razy.· by wytlómaczyla wystąpienie dr. faw •t" 
·ski ego Jla wiecu w Klecku. Stwierdzc -

Onegdaj podaliśmy wiadomość 0 po- 'lFic prawdy· wobec „Przewiodnikah nL: 
sp1esznmn przcpr.o:szooiu „Przewodni- było uchybieniem, ail.e grubym wybry-
ka katolickieg·o" ;e strony ,,Straży", cha- kiem wobec nie1..ale1Żllcj prasy był CZ.'l1 
ciaż "Straż" pismu temu ·rte śde luzy dr. fa"A--orskiego w Klocku. Tu taf Jedn.lK 
wdy naimniejszej nie uczyniła. Jedynie „Straż" dotąd się :11ic vrytlómaczyla, OO. 
prasa ludowa stwieri&ila z ostatni-egC> ze· tu chod.zito tylko d ,,Lecha'' a utie o „Pr.ze 
brJ:nia starostów ,,Straży" fakt, że .,Prze- wodnika Kat." i ty-eh, którzy za nim sto-
'\VOdnrk katolicki" rozsz,er1.at1y przez dit-. Ją. To bdwiem„ co dr. Jav.10rslci na swQ 
coowiei'1stwo i stojący pod w·plywem du- je Micwim1ienie na zebraniu starostóv.r 
chowieńst\\•a nie zamieszcza kiomunikatów powie"(izia.l, wystarczy: dla pb.Jttyczny;:.h 
,,Straży" i zajmuje pOO- względem narotl'J- dzieci, · ale dla nas nie. Nie żą<laliśmy 
wym stanowisko zupełnie IOboiętne, porządnegO' \\')'Ja.śnienia, bo uwalali~ny 
„Straż" za to, co iO ,,Prze\\iOOttiku kato!i,-:- całe to wiście 1..a objan,\11 nicdojrzałoś,;i 
kim" pisała prasa ludowa. 'co prędzej po- politycznej, ale wobec JXYWY'Ższ.C:go \VY-
śpiesz.yfa, urzędow.o przeprosić „Przewo- ~tąpienia żądać ti:go stano\Vczo mus:im:r. 
dni-ka katolickiego". Jest to rzcc.z:ywiśdc ~ów.ne prawa i równe obolwiązki dla 
fakt ti":l<lcr charakterystyczny dla <l:ucha p:-i wszystkich. Dla: pewności nie(:h sie zre-
nującego w -obecnym zarządzie „Straży ' , szh\ panowie ze ,,Straży" przekonaJ4~ 
!Od: kt6ret sJ)Ołeczeftstwo tak włehl prr.ecie' .iakie tui w Oni·e'źnie panuje roxgQrycze-
spodziewało się lrorzyści. a których {J·ni nie wśród warstwy średniej, gdzie od-
llestetr tit~ awowl1ł11 po ...,C i!lt.awiają płacenia składek <lla ,,Strażv" 
kiem, czego dotąd byliśmy świa~ i cofai<i kandydatury. Możemy nai t<> 

Cienm bowiem ,,Strat" prz.eprasi „Straż:Y'' służyć dowo-Olami i R'(ltyby nie 
,,Przewodnika karoli-ckiego", którego <>!\" osobisty wpływ naszego redakto:ra, '.Jylo 
wcale nie skrzywdziła, ~dy jej się ani śu by d.aJlcko g-0 rzej. Niech , ,Straż" zastn-
przepraszać inne pisma i instytucye, kb oowi się nad tern, co robi. 
rym rzeczywiście wielką wyrządziła krzy „Ooruec" tak ko'ńcz:y artykul w t~j 
wdę. Na <0bc.zyźnie obnazUa „Straż" ogół sprawie: 
robotników polskich oraz ich org3'11izacyG: Wobec takich zajść ,niechaj się nikt nie 
Związek Polaków 'W Niemczech" przez dziwi, jeśli nieufność do „biura·' Straży 

~po·sób sw~igo \Vystąpienia w Dortmundzie. wzrasta, jeśli w Poznaniu głośnn opowia
Zc krok , ;Straży" w Dortmu1ndzie byl n!c-. dają, że wyspa tumska, p. Kościelski. „Dz 
fortunny przyzna/a, przecież nawet na ·w1i.: - Pozn.' 'itd. to jedno! 
'CU w Wanne osoba stojąca w bliz;kich sto- Jeśliby stara g:war<h a u~r -OO·wa chcia-
sunk.ach do biura „Straży" i jej pr-ezesa JJ. ła otwairde lub chyłkiem .7rohić ze Stra t.~ · 
Kościelskiego . Czyi ,,Straż" naprawifa powolne swe narzędzie - to trzeba będii 
krzywd~ w-yriĄdzooą, Polakom na obczy- zastanowić się poważnie jakby temu za1m
źnic czyż przynajmniej okazafa chęć <lo biedz. Na ro bowiem zgodzić si~ nie mu
tego1? W ai.i-czem nie spostrzegliśmy, by żna, aby Straż uprawiała nie ogólnd na ro
,,Straż" poczuwała się oo takiego t0bowi~z- dowe, letz stronnkze intcresa. 
tku wobec obczyzny, chociai ów obow1ą- ·-~~-,.....--~--~~~----~ 
.7. -!k jej k ilka krotn ic przypJ-m in.:t:n-O. 

Przeciwnie, na zebraniu star-0st&~ · 
.. Strażv" wedl ug refe ratów gazet poz.nc1a
ski -: h Po,,~1ect2ian-o, że na obczyźn i e pam1 ją 
pn\<lY llicprz.ychylne , ! Straży" i rykonan" 
niczem 11ieu7..a:sadnic~1ą napaść na .,Wiaru
sa P.G!skiego". 

Wykazaliśmy już, że co w tym wzgłG
dzie oo stołu zarząd11 „Straży'' p0wiedzi<1-
r:.o, bylo pospolitem kłamst\n.ttn. 

A sprawa: „Lecha". Wystąpito pismo 
to prreciw giennaniz.acyi w kościeb, a i 
to.' sekretarz „Straży" c:hdal redaktora ,.Le 

Pola6 1 na obezyznte. 

z Ciunnlgetd. 
Szano-wurai Redakcy.o ! P ro z~ <> zamie· 

~ei1ie tej korespondcncyi we „W iarusie 
Pol k im" bo irnaczcj z. pe.ww1ścią CZ)i~lni
-cy ,,W iarusa P-0lskiogd" p0myślą s„ bie : 
Tam, \\" Giir.tnigfeld nasi Pcdacy szczęśli 
v. i 0 żyj41, OO ZC\.V'S.l..ąd i1:1<lch·odzą kargi i 
narzekania na rozmaite bezprawia i nie
spraw1edliw d \\·1.,głędem nas l~aków i 



f(afofikm\ ·a z Giirin;gfc'.d je51;.:ze nizdy ni~ ~-
11łe czytaHŚ1Tl1Y. ve „\\'i~rusie Pot:• 

Kocha1ti {~a·dacy ! Mtlczenie pochodrl 
7. tąd, że tu w Oiin'Iligfeld :wre walka OOmo
:wa między Braćmi i dziećmi jednej matki. 
„ erce sit; kraje, gdy się zai pióro chwyta, 

bo niez~oda ta mam szkodzi a walka ta wre 
!1tZ ~ · ~ 11t fa,t, c-0 rów'll'o· potępienia giodn7. 

i • .-.:rwszą przyczyną . :nieporozumieit 
~o to. że do spraw katalicko..ipol-skit.:h 
!mies.zali się zawsze ludzie, którzy z.giermi
~1ali dzieci swoje i sruni niewiedzą czem 
a;ą, bo do dziś d111ia należą do „gewerkferaj 
a:r6w", a żootld ich do nMutterferarnów'', in
nł znów prz.od paru laty wysuwali sie 
11a cZlOlo• jako obrońcy spraw k.a1tolidco-p<.VI 
śldoh, rozgfaszali rozmaite klannstwa mi~-
4'zy rniemieckimi obywateiam1, i nawet 
111iełi śmiałość okłamywać księdza. Dziś 
i.użnie są Polakami, szydzą ze wszystkle
C;t>, co polskie nie pamiętaiąc, że zgiermci·-
11iwwain-e dzieci ich, z czasem będą mol;~ 

rotestantami, z.aprzą się wiary rzymsko:
l<atoliokiej. 

Biada ci polski ojcze i tobie Poilk-0 m1t 
łrn, gdy staniesz przed ;}"'v.riem na! sądzie, 
który itędzie żądał c-ti \'. s duis21, które 
wam Pain Bóg p<JWierzyL A wtedy co o'd
powi-ecie? Winę zwa)1isz nai Lrmyich? O 
~ie kto inny wirnien, tybko ojdec i matka!. 
m powierzył Bóg dzieci i od' .nich będ~ic 

P',ądał ich z 1>0wrotem ! 
Bardro wiele polskich rodziców, któ'

r.rzy Jlawet chcą uchodzić za prarw"Ych pol
slro-katoilickich rodziców, ro<Jmaiwiają w 
d-0mu 2.l dziećmi swemi p.o nie!mi - :;Jru. Czę 
5to matka nierozumiejąc p.o !11\iemicclrn mó
'1\\' i pia po.iSku, ale syinal:ek i córn~-zka odrpo
·wJadają po' niemiecku, pacierz mówią dzie 
!Ci po niemiecku, .nicmczyz.na n:t każdy:n 
kroku c:hloć ojcie.c i mańka .niero:zumie.ią :Q 

id.ziecki0 mówi. CQI za ślepota.i! To kara 
Bom! 

Rodacy! wychowuj.cie dzieci wasze w 
()jczystej mo.rvvie mai d'()lbro narotdu naszego. 
wychowujcie je rut dziednycll.· Po:lalków i 
ika·toitików ! 

Kto chan i Roda-:y ! Broszę tyłl«J: z uwa
. ·q saibie p-TZoczytać, oo piszę. 

Od' lai: 9 istnieje tutaj w Gil(nni'gfeld 
11ractw.01 Polek Różafl.ca św., da któfe60 
~zczupla ty11ko ga-rstk!a Rodaczek należaJa. 
Z przyczyny różnych nieporozrumi-eń skar-
i,o.no się n:t przellożcutą, która Vv"Szyst11:im 
~awiadywała. Aby Braietw10 crtlJO!g'Jo1 się roz 
1·win(\Ć. z.ostała sprarwa porusz!Ona w Tow. 
!św. 'r<lzicgio, bo pnedeż. Siostry Bract\.Va: 
to nasze rony. Po.wstal1a myśl s-p:rawienia 
cfl.o•rągwi, z.a,pnowadzemia książek kaso-
1wych, aż,:!by każdą razą móg1 1być wyka
VAllY do.~nód i rozchód, pr-zełożooa obc· 
rs·zfa p:>. Siostrach, zachęcalla dtOJ zapisywa
rti'1 się do Różańca św. i był10> Sióstr 75. 

Ale co się dzieje, gdy projekt przez 
łm;l'~w. To~w. św. Idzie&IQ został utoronv 
aż.:;by obrać dwóch mężów to jest sekre· 
tarza i skarbnika któryby 00.po'\Viadal ma. 

J ' • 

ją.tkiem swoim za powierzooe mu pieni..\~ 
dze, a cl dwaj mężowie mieli talk dtugo 
!Spra'\vę tę prowadzić„ aż by chtug za ~h~rą: 
_gicw .wstał sptaootnY, a -wtedy m1elt ci 
dwaj męrowie ustąpić i oddać wszystt~o 
rw rece sióstr. Projekt ten iilie podobał 'ilG 

111iektórym os-0bam, z:naitarul'Ol się dui-0 do
radz.ców jeden radz.ił tak, a. drugi inaczej 
osoby t~ które praicowa1Y nad podn:esk
niem spmwy Róża!lcai św. miewarono, -0b
tzuoono obet!gami, j\aJkobY v.rystępow~ll 
przeciw ks. proboszczowi Wulff:owi w 
OUnnigfeld itd. KO'chaini R-01dacy i Rooacz
J~i. Ja tu urn.czyście zeznawam. że ta j.est 
czystem zmyślonem ktamstwCltn' .. ty~h, 
Jdórzv c..."Z~U S\Yeg'O ks. reikt.ora w Gu.nmg
fe1d 0:-ktamy"·ałi, ale wyidaly się ich niecne 
.. ~.praw ki. 

Kochani Roda{;y i Rodaczki! .Ta Was 
()roszę, bądź.cie wyro!zumiaH ! v:1iedzc~e, ~e 
mamy ofiary dawać na chorągiew I~ożan~ 
ca;wą dla PK>l-ck w Oitnnigf~td. Pomewaz 
.t-D· nic wiemy jaki ta sprawa obrót weźmie 
1aroszę zaczekać z: da-wainicm 1ofiar ~a t~n 
,::,eł. art ·OSD'hy ·wam zna11e we „W1a~us1e 
Polskim" po prcsz.ą 'D' ofiary i wstamc o
głoszone .na pdsiedzeniu Tow. św. Idziego. 
jeden z czytelników „Wiarusa Polski~goH. 

\Teraz nrn gł-vs strona przeciwna. 
' e·ct.). 

HochfarmJrk. Spra\\ c»zdanic kofo 
~pi-e~'H „RMa leśna" "\V ttochlan11ark. W 
1aszem Kol~ -0dbY/ło się 19 listopa·da rocz
~e wai11c zebranie, na którcm :l\YstaH do za
Tządu obrani: Ptzcwodn. Julian Szul:, 
r;astępcą Marcirr Bnclaik; sekretarzem 
Stani~aw Lipowicz. zastępcą Nepomucen 
Por:wm:n y · kasycrt.:m Piotr Gub"'\n, zast. 
J ~·11 Ohud;: pro'tokulisU! Marcin Oierd3:l 
e~ st. Mi chał Matuszak; bibliGtd~arzem Wa 
«enty( Stanisfaw·ski. zast. Walrnty ~ipC·
wicz · ławnikami Kasper Matuszczak 1Ign 
~-md~;i(1~ki. Przcs7 tY 1·ok micliśl rry w .:ia-

szeni Kole czloi!k6w: 67. Na, Iatosi mk ptł· 
z-o.staj~ czlonkówi 43. Dwóclt sluey przy 
i\V'IOJsku, a reszta nie wyptat:na. Nasze Ko· 
Io urządził<> -4 zabawy, 1 otwartą. a 3 za· 
mknięte, 44 k!kcyi śpiewu. Dochcdu mie
liśmy 452,65 mr., rozchodu 472,50 mr., po
żDStaJe "'" kasie na nowy rok 60 30 mr. Ro
dacy, wstępujcie wszyscy do nasz.ego Ko
ta, a'by wspólnie pielęgtOOWać śpiew polski. 

Stan. Lipowicz, sekrctarz. 

Dysełdori. Tutejsze Towarzystwo św. 
Rdclta; urządzilo w Wigilię łbżego Naro- . 
dzeni.a v.-spólroy obchód gwiazdki prz~r li· 
.cznym wdzialle. Podzielqno ·się O!płatkiem i 
przedstawiono , , Żłobek", który się wszyst
kim ucz,estnikom bardzo- poidobal. Bytn też 
.rooowrunie, które duiżo sp~wi.to uciechy. 
Spiewy i dcklama<.,ye mtcdego pc!irnle.nia 
śpiewy wspótne itd. zatrzy:ma~y in.as wspóf 
lftie P'rz~z kHka god~in. Nadmienić wypa
da. że w gwiazdis.c brały ud'Ział wszystkie 
trzy towarzystwa tutejsze. Taką wspólną 
pracę t0·w'1!rzystw Jll()Żna tylko pochwalić. 
Tak :na-szai '1rolonia tutejsza obchodziła 
gwiazdkę. Oby zawsze i \VC wsvystki:h 
sprawach tak z~ie postęp;Ol\Van~, a 
rwspólnemi sitami nicjOOn:o będz:i-emy mogli 
zdizialai:;. Wuce. 

Rollinrhausen. Szczęść Bc-:że ! Szar~o
""1na Rooatkcyo ! Od czasu pobytu mego 
,tu '\V WestfaUl abonuję k-ocha:nego ,,Wia
ru~ BO'l'Slkie~", który nam się bardzo po'.
doba, dJba jego wspaniałego dz~alani~ dla 
robotników polskich,. Cześć 1nioch Ci za to 
będzie nasz ,,Wiarusie Polski". Nlechaj Ci 
Bóg udzie.li w tym ~rowym roku jak nai
rwięcei SZC7~ścia i ·{):Jmyś1nego1 po\.vodze-
11ia. Oby talk piękne pismo jaik „Wiairus 
Polski" istniał·o n.am dnp.óki Polacy nn ob
cZYźn'ie przeibywać będą. Rodaków na ob
szyźnie Z:'.lJChęcaJln, a,by wszyscy czytali i 
f!O'Zszerzałi garliwie „Wia-msa Polskiego·'. 
Koflc.z.ąc, pc'Z<lrawiar.n Sza,norw.ną Red.akcy~ 
,,WiaruSl'ł Boł~iegp" i ślę życzenia 
,.Szczęść Boże." Z szaicunkiern 

Antoni Banaszyński. 

W Paryżu zawit\Za~l{)I się ilawlairz.ystwo 
opieki na<lJ Polakami, któregio .celem je~t 
z.almenie przytu~ku dla. -wryc.hod:ków pol
skich, g,dzie gl-0dni dtrziyma:liby pożywie
ttie i mieszkanie przez dwa' tygioldmie. W 
liokalu przytuJfku ma się 2f!laJdorwać biuro 
p0średniczenia w \\-ysvukiwauiu pracy dla 
tych wycbodiców. 

- _!: 

Ruch naro.dowy, p0>lsZiCZenie i.nstytu.
(:yi, usuwanie poikostu rosy.is}ciego, którem 
powd-ecrono Potlskę pod Moskalem, ro'Z
wija się z żywiolffiVą siłą. 

Dzieinnrki warszawskie przychoozą dJ 
tąd bardzo nieregularnie, nie pozwala t.a 
na praiwidł0iwe :notoJwaruie zjawii:sk tego: ro·
dzaiUi, dlla tego za „SL P." w streszczcłliU 
podajemy tuta4 killka ważniejszyc~ szcze· 
gulów. 

W Warszawie przed święta.mtl odby
w.afo się (na wiclką ·skalę usurwanie szyl
dów rosyjskich, które kladfy z:e·wnetrznie 
ni:ii miasto tak p>rzykre dla kaiżdegrj Aolaka 
piętno. Dcmioślejszą jest uchwafa 40 p:od
pisanych imiennie przel{)iżQnych szkół po,_ 
czątkmvych męskicli i żef!Slkich w Warsza 
wie, ttSl.lJ\Vająca jezyik rosyjski z pierw
szych dwóch lat nauczania. 
W uzasadnieniu pod'll!iesl,C/110, że na>ucza
inie ma;ł'ych dzieci <lwó.ch języ\ków naraz 
s211oo.dliwic wp.ly"\va m rozwój umyslowy 
i utmdlnia n.arnkę tak, iie rn.arwet dfa należY.
tych p·oistępów ·w j.ęzyku rosyjskim lep
szem fest usunięcie }ego z pf'czątków .na· 
urki. z prowincyi, ze wszystkich stron nad-
cho:dzą wciąż wiaidDmośd o U1Chwała::h 
grnir.tnych, wiadom10ści, że naród sam kfa
dzi~. ])'o<l:waliny pod swój saim18rząd narndo 
wy. W pismr.41Ch znajdujemy np. wi.aido· 
mość o uchwale „wszystkich gmin pow. 
pufawskieg-0 1 (\v gub. lubelskiej). Wpro
wadza ona języik połsiki dtd urzędowania 
i szk0<lY., żąda samorządu i Z\vdla)nia sej
mu ustawo<l.awczeg•o w Warszawie. Nad. 
to zaś 7.,ąda, aby urzędinicy g-minini nie pod
legali zatwierdzeniu i nie spefniali .l.a
dnYcl1 inakazów z: powiatu, wreszcie siprze 
daży poręb leśnych z lasów rządor\vych 
wyłącznie ludności miejscowej, rara-z udzia
ht w zcbra~1iach gminnyd1 na rówt.1ych 
prawach wszystkich dl()'rostych. Uchwała 
ko1iczy się oświa:dcze11[crrn, że póki te żą· 
dania nie zostaną nwzgilęd{nione, gminy od
mawiają 1x>datków, rckrwtów i wszelki,;h 
p ::1slug dla władz. 

W czterech gminach powiatu przasny
skiego zapadły również uchwały pcd.obnc
g;o mdzajn i znmv11 pod rygdrem 1nic11la ::: c 
nia pnd:. tków. Oprńcz wprowadzenia i~-

i}i(a polskiego i iądant:c santar~C!t.t u
chw-aty te dlomagają -sie: 1. sprawiedfiw:· 
szeg-o rwlcla<lu podatków, odb}"Wallkł słu
żby woj&kdwej w kraju i skróeenie jej cz.a. 
su o pofm,vę, bezpłatnego :niauc~ ete
mentarnego i zwrotu ludowi polskiem•t 
dóbr kor.Oill.Ilych, pa duchownY'Gh i dona.
cYlrrych. Bodio'bne uiohwaty zapa<lly też 
w kitku innych gminach gub. płockiej. 

Znajdujemy też w pismach caty szcre . .; 
:w ~~d·D·tn~ści o usilowaniadłt1 mających r.a 
celu tw.orzenie instytucyj p-o'trzebinyich dla 
normalnego biegu żyda pub-iicznego, lub 
odp0wiedni01 zrnorgani7JO\H1mia isttnicją
jących. 

W l(ailiszu w pierwszej po·ł01wic hrn. u
two.rzoruo Klub polityczrny, imający na ~:;
fu omaw.anianic spraiw bieżących i ·wo
góle -bra1nie udziału w życiu publliczmem. 
ł(lub będzie nosil nazwę .,Kola naf10didwe
go" i za przew1odmie idlee. uz!llaje autono~ 
mię Królestwa i soJiidamość Kola polskie
-go w Dumie. Zebramiu organizacyjnemu 
pfZC'\\'O-dniczylł p. Pa1~czewski, o którego 
póiniejszem arcsztowainiu jużeśmy dooo
sliti. - Pana Pal"czcwskicgo obecnie wy
puszc:tooo z aresztu. 

W Warszawie twtorzą srę r&'llne insty
tucye <>światowe, jak Uniwersytet ludowy 
itd. Lekarze zamyślają o WYikllada.ch, n
EtliPetniaiącyich wykSJJtallc,enie Z.31\vodtdwe. 
Prawni.cy zawiązali K10ilo naukowe praw
nicze, które ma być zwią;xkiem Towa1z~·
stwa praV1U1iczeg-0, a ma na cełu przygo .... 
towanuie najniez.h.ędlniejsz.ego materyafu 
prarwCYZnawcz.ego dla: ocz:ekiwanych re# 
rorrn krajow}"Ch. 
a::: 

Niemiec o polityce I antypolskiej. 
W grudiniowy:;n zeszyicie „Preussische 

Jahrbiiclter" z.aistaoowia się zMny publicy.
sta prof. Delbriiok nad rezultatamti dQtych
czawwej polityki aJJ.typct:skiej i dochodzi 
tJ) bardzo ujemnych rczultaitów. 

Nasamprzód stwierd!zat, że własność 
polska wieJsika na wschodzie zamiast sie 
Z"i11ln.i · ć, powiększa się wedle tw\erd.7.~ń 
haik: ; ~.o samo dzieje się i \V mia-
stac . dWlcitY,Wanie się dągre do partya-
tyz.mu ·niemieckiego nrie tyhlro, że IJ'{Jwstaje 
bez naJminiejszcgo skutku, .a1e musi z konie 
czności SpDl\.\.»c<lmvać ruinę Niemców r:a 
ws.ch;:::dzie. Po.ciąganie oo od'.I}o.wiOOzial
ności każdego Nieme.W, który Pofakowi. zl.~
llnię sprztdaie, karanie urzędrnrków i ofo.~e
rÓ\\~1 najfatalniejsze skutki po.ciąga. 

„Do. utrzymania niemczycmy n.a kr~
sach \VSCih.o-<lnkh -- po\.viada Delbrilck . -
patrz.eh-a niety~ko, aby niesprzedawano tam 
.ziemi POllakom (chociaż w całej pełni nie 
oo się to: prz.cprowa-dzić). ale prz".:<l.ewszy„ 
stkiettn, aby oo•naz wiQc:Cj Niemców kupo·
:wallO ziemię w polski':h d:7- i ~ l.Jfr;ach. Kai.dy 
Ni-emiec, który zamyślai okupić się na kre
sa.eh wschodnich musi liczyć się z tą e· 
rwentualnością, że czy to 0111 sam, czy też 
Jego sukcesorowie m10igą w przysziłości zna 
leźć się w kolliecztności ooprzedanfa zno'\vu 
naJbytego majątku; poniewa'i n.aoy\-Vcy 
Niemm rue Zll1ajd:ą 1 a Polakowi sprzedać 
.im nie WtQl.Ino, rulna maJątlmwa Jest nieunik 
niona. 

JeżeH I"Todzhna, znajdująca sie w t<ł!kim 
pofożeniu, ni~ ma już ojca i tylkd opiekU!n 
.zarządiza maJątJdem, p::i~()że11ie jej jest o 
wfole Jepszem; opiekun nie może rządzić 
się patryotyzmem, n•ie może z p-owodu ta
.k.ieg-o WyStawiać pupilów s"\\nokh n~'li straty. 
bo z.ai sprz.einiewierze):1k karanym by zO'Stał 
więmenie..m. Ale jeżetli ojciec, g!owa rodzJ 
ny, żyje? Komisya koli0nizacyjna 'WSZYSt
kich majątków nabyć J1lie moie, kupców 
Nie.m-:ów nie ma, a Polacy gDtmvi zawsze 
pla~ić \nlaiwYższe c011y. Poitioki złota, które 
ani kornisya ko1,cmizacyjna kraj zalafa 1 po<l
niosty c ·~nę ziemi, a tom samem i kredyt 
Warto~-ć rnajątkÓ\"\. pxhvlQiifa się ·w prZ'.!
cią.gu tych łat dwudziestu. Polacy 'vięc 
posi.::da1ą .znn.1::7tn'.:! Jrnpit .:lł y cbrotov. ,e, a 
pl)Sia<lając ie, mo-gą ciągnąć wielkie do~ 
chody. Polak kup.ując rriawet dro'go, -nic 
tnie ryzy:kuie, bo P<>~8·staj~ \Ve wfas.nej oj
c.t.'Yi.nic , a dzieci om sw.ym zacłwwuic na
-r-0dowo·.ść ; musi n;i\', •: t kiq)C\vać, bo nie 
1nzostaje n.m nic irnTego'; uSU.lltięt-y; zupet
nic od slnż.by rządowej na 11oli utrzyma
J1ia szuiki1ć musi. Niemiec , który dh inte
rcsn wYIKJ Si się nn. kresy w sd1odnie, mu-;i 
U1.ietyJko pracować tam po<l najnielrnrzy. 
stnicjszemi \Yarunkami, jak gdzielwlw i ~k 
bądź indziej (bardzo wy5Dka cma 7iemi : 
nar0d owa scysya na każdym kroku z są-

sb-dami 11..Jb.otnikmmi, dostawcami), aw 
nadto 1J1 ic może tam zapewnić egzyst<.:.T1.:yi 
:d;~k c :-;.n1 swoim, a narodowość ich na 
s·z.wank .narai.a". 

neFbriick por6\\·mt1e '"' d al s 7t~r111 ci <t!.{tl 
11:1d7,i::i c ha•k :l tystów, 7.e \\' szystko wedl~ 

fołi myśli pójdzie iak najlepieJ, byletw ~ 
ko rząd wyt~ w dotychc2S!.-Wei lldf( 
tyce, z wu1micą, który pod}echać ~ ct
rc: w ta.den sposób nic może, ale ipct~ 
się :nadzieją, że byle c1:ostać się .nit frÓ,r&. 
wszystko jail<: na}1epiej pójdzie, ohoełlż ,,; 
dzi:, że wóz ooraz więcej w tyl się aofa. 

,.Skoro tylkd przelrLi-aifrO' -:mówt 061-
b rikk - że polityka tarka clio celu nie ,....._ 
wa-d.zi, nie trze:ba. bylo za-daw.a\niać sł~~
klepanem zdaniem, ie wytrwałość n~ 
kszą jest ci:~itą i bezwizgt!~nie nada! trą
mać się <lci'.J~ehczasowej polityki. Zdanie.w 
mo}em czas {1tzj\"\1'ŻSZY, abYi nasi męłJ•"Me 
stanu zastanowili s:ę gruntctwnie nad kwe
styą, czy łt11lc:atyw1 p·owa:dzi nas IM fo
b rej d!10!dze''. 

Deilbrilak twi0rdzi, że sądząc z, b-rt•ie
nia tno\VY tronCY\veJ mle maż11a żadlnei mieć 
nadziei, aby JakHrolwiek zwrot naat:Awil 
p·od tyim wzg~dem, a ha:kart.ystyrez.nai poli
tyka talk dlugo jeszcze pr·owad~otrlti. będł!ie 
d~póki nic dojdzie pwrnktu kulmi\naCyinei-0, 
p o za który żaden k11ok <Wlej nie będ.~i ... 
maż ł1 \vtyrrn. 

Nie łudźmy się, aby głlos ten pdwct· 
żnego uczo1negio i w 5.itrwa1ego POłitru 
mógl wy\.vrzeć j.akikvl. wielk wpfy\V' na atti~ 
~ dlO'tychczasowej podityiki st6sKYwaineł „. 
obe.c nas. Zaciętość haikatystów jest ~byt 
rv.rielką, a wpływy jej z.byt potężne, nie Cń
fnie się olila przed iJadin.ym środkiem, aby 
ty11ro bantkruotwo swe zakryć, choć i~z
cze cz.as Jaikiś, a na:m tymczasem i.a.dać 
i.nmve ci-0sy. · Ale gJds talki, W'.Y~Y 
z po-watue.t -strony niemieckiej, poiwinie111. 
zachęcać nas oo tem większej wytrwatoś
d, do tern usiln:iejszej pracy, do. z:ig'Ody, ~
byśmy wspól,rremli silami magli -sie op~ec 
tym 1ostatnJ., jak się ~ie. µ'Odrygom ba
katy, o'Staitnim może, ale tym gwartawmlei 
szym. 

Za.pisn.i ie 

Wiarusa Polskiego 
na I kwartał 1906 . r. 

iiemłe polskie. 
fr-il~ laehHnleh Warmm i iszru· 

Oliwa. Wedle spisu lud!ności tkz~' 
tmiej~ć nasza 6894 miesZ!kal1cÓW. 

Tczew. Pociąg osobmv.Yl. który nai
chodzi tu o .godzinie 4 minut 17 PQ połu
dniu otarl siię w ITTiedziclę pomiędzy Ma
lksYtnilianawem ,ą stacyą Klarheim ( ?) wa
gonem czwa•rtej kJasy o jadący z J>rz:eci\V 
n-ej strony pociąg towaroiwy„ Dwie Osoby 
wskutek tego wypadlku odni<>slyi ci~tkie 
obrażenia, dwie frl)ne leikko tyJlJro wstały 
.z.ranione. Ciężko zrainiooych odstawtooo 
d-o dolmu chorych w Swieciu. 

Pelplin. tw środe umad tu p0 kr6t~ 
kici chorobie ś. p. ks. kajn. He. dr. Zudtti 
ostatni czk>nek ~pitu~y 1chełmińskłej ~ 

cZ1asu wałki kultumei. Niech odpocz:y.wa 
w p.okoiu. 

Z WieL Kr foznóskiet•· 
Piła. W czwartek zalbitio kobiete llfl 

t. zw. czarnej dr-odiz.e. Za spra!\vcą iłedii 
t}olicya nie bez skutku. 

I(umik. Liczba mieszka.11ców miast~ 
naszego' wyp'JSi 2523 - 1644 mę0czye:a i 
1379 kobiet. 

Miłosław. Za wyśled.zwie podipalac:.za 
u właściciela Ropińskiego w Spławłu Wn
dzisku wyzma.czył ·prowincyona.lny un~~d 
zabezpieczenia 300 marek. .._ Podtul,! o
statniego liczetnia lud:oości w mieście na
szem liczba mi cszika(Iców miaista nasze~o 
wyno~i 2555 dusz. Przyrost wytrtdsi wię\.'. 
od roku 1900 300 dusz. 

Sroda. Pan Wawrzynialk z SzewGóW 
nabyl 30 morgowe gospo<liarstw10 od Niem
ca Schraudta w Bylinie. Na 20 posie,r,i
deli w Byl~nie nie bcdzie zaite.m ani jffi
ncg-0 Niemca. 

Ostrowo. Drugi.e .włościańskie k6łke 
śp iewackie zatożono w nic<lzieilę nbiectą 
w Krempie w 1)owiedc ostrowskim. 

P~nna(1. Na wiecu ,,Straży'' w Ko
ścianie (Księstwo Poznai1s·kie) piodał pr,c:d 
Skarzy11ski projekt któryby - zdanie·.11 'o' 
słn - choć w p~wnci micrze zapobiegł 
sprzedawczykowstwu wśród włościan pot· 
sl<ich. Wychodząc z zato;ż;e.nia„ że wł{:~
danin <lla tego prze,,·ażnic ', prr.edaj{} ite· 
mię, że nie ma dosyć sH rohocz.ych, a e> 
p :trnbk~~ sam::-.\ n.~.go t rn io. t-ił:d'Zi P:\11 
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arz.yński, -aby. iiOSPOdarzc przyJmo:wali 
$~ie --- ro~ów iJolm;tyich, w~1-,:1-
_lN·~ eh nieb: domki, iak w np. łzie· 

po dworach z czwo.rakanri. Wpra-
e "10'5Podąrze nie chętnie się odn-0su1, 

· .„tspólnc~ pomieszkania ż za"ro11ir.i
i• ade - zdaniem PQsla - dałoby sit: 

. pozyiskać konsens na wybudowanie 
tłoltlku µoza o.br.ębem wfasne2'o domo
. Chodzi tu przecież o utrzymanie 

·.- polskie! w ręku naszsch wfośda;„ 
·O ile projekt t® przyimie si~ h "us
rry, nie wia<klttno. W sprawie tci oJ
e si~ w· najbliższej przyszf'O'ś:;i wiec 
y. w Po.znaniu.. 

ze· Śłązka •~YH Starej PolsW~ 
artom. Na. szybie „Aszenb,>rn'' kopal 

1 .• Bl~giosławiefrstW10 Boże" d'JStat?.. sj~ 
nica Tomanek z Wirku przy wyhic

. itł węgli pod wóz kolei żelazrneL Cięż: 
'r.~mn~ od!Sta\\•!ooo do lazaretu knap:>za

eg1o, ale już w droijze wyzi-onęła du-

ze świata. 
Nowy poseł rosyiski w T~io. 

1'ooyjS1ki pnse;l •w Buł·garyi Bachmet
:>; mstał mla11iO'wanJr postem nadzwyczaj 
m w J a·p,r>ni i. 

Serbia, Bułgarya a Austry?a.· 
Donoszą. że Serbia i Bulgarya zawk

. unię ce!l.ną, cz.yłi Z\Il'oszą \.V1szelkle o
. y. ceł na granicy swej, d~a1 111ieszkaf1-

ob}Jldwóch pail~uw. Serbia i Bulga~ 
rówmctcześnie zawiierają układ1 handfo

; Z' Austrol. Węgrami. 

Ze spraw robolnkzvch. 
Wiec w Ueckendoriie. 

W niedzielę, dnia 17 gnndnia odbyl s!ę 
Ziednocu.mla zaw poi." Druh Ant. 
~ otworzył wiec sifowami "Szczę~ć 

· ". Wieoo.wi przew~iCZYł dh. Wanot 
ówił 1dbszernie sprawy knapszaffo.Wc! 
pensyjną, ikasę chorych~ których 

Iłów Rodacy pilnie wys-tuchatli. Dalej 
l o skladkach miesięcmych i wyJaś

ROO,a!kom, że chcąc .otrzymać wsparcie 
nrale clrorDlby trzeba pła.cić regulairrne 
dkę miesi~mią i ro: i>ierwsz:ą klas~! 
a wyndsi 30 f enygów tygodna-0:\VP. -
. Wiawr.zyn Hęciak z OelseITTlkirchen 

l o organiz.a.icyach robotnicZYCh i o 
i i zgodzie. - Dh. Jan Trzec~ak0-

i z Ueckenrliorfu rozwo.dził si~ 10' „ZJed. 
. pol." i0 dzielnej jego agitacyi i o-re. 
ie imapszaftowej.. - Dh. fan Skrabur

mówttf -0 pracy ,,Zjedin. zaw. pol. '' i za
' aby jak miliczniej wstępoWali Ro-

do tej oirganiłzacYi, ganił tych, którzy 
ją do innych zwi~ów zaW1()do ... 
i'w}'tkazał, jak oobrą rzec.Zą jest, 

w s·w•oich orgalllizacyach zaiwodo
. '-- Ut. Fr. Kolpacki popierał wy

pop.rzednich mówców i rnówH o 
ztych wyborach doi sądów pr.ocede ... 
eh, uż~larł si~. że żaden ikend1'dat z 
j strony postawiony nie by.Z. 

W lrot1cu ·· nastąp.ił Jeszcte otór tnę·· 
zaufaniu, a który.eh wybra/JTiO: Jan 

rnbi-oki,. Schilłstr. 7; Adam Ohrnielc
„ Schrnlstr. 11; ną nowe miast-o Od· 
irch.en Jan Lewandaw·ski, Sclrwanen-
22. 
Na te.ni wiec zatrnk.nq..ł druh Ant Pa

„Szcz~ść Me11
• 

I{. B. sekr. \V'ieca. 

Roatnall•ści. 
edmiomllowe włosy. Pewien aag:H, 
Yl, że wtltosy na gł.owie niewi~§..;je~ 

razem przecię.tlnie 50 klm. U bton
, których \\iłos delikatny bywa za

zaJ bardzo. dlugi
1 

SUJJ1l3. dlu~o~d '.\ IO-

Przekracza 70 kHO'metrów. 
ząsteczka radu. Sole raJ.;·j;k-,_~;: 
, są źródłem różnorodnej ei1tr ~i:; 
lanej, chemicznej, ciepłancj i in) i~t~
O~nlie powstaje be7, zmiany p-0n11mo 
·o pmmieniowania. Gdyby zostalo 
zio;nem, że rad m~}Że być nie w~·-

an~m źródłem świ·atla, ci~pł'l, del\
ości i t. d.

1 
byłoby to po·1.i ażnym 

hem na zinane w nauce prawa ?a~:'. · } 
energii. Ciekawe są c!ośv,;ia,!cze.Jlla 

a tti.d zmniejsz~niem się ~itv pro'tnie.
órczcj s.()lli radu, przcpr .>1,v11.d:r0i1e ,,. 

zie
a .(ł 

.nast~pując}'l: na szklany';h taft",
r0ip1 wadza1 on ró\.\·1no111k ·1·i-:: cz.)·
romok radu ,,. nader ma;ycll 1J.oś
(wa~i od• tysJ ącznycl1 d1 mi!iardo-

P"-ll 
c;i:ęści 1tn iH!!rama ). Ot rzvnrn wsn~ 

niezmiernie cienkie \nrstw'\' suust.w..:v! 
pro'ntienilbtwórczej, Vollcr po~ct-~i .ie hada
niom i przekona:t się, że plytki 7_, najcień
szą w.ąrstwą rpo 15 dniach nie ;->osiadały 
już \i..•łasności promie1nictwón.:.cyc 1, po'\iCl
dając zaś nieco grubszą warst "' ~ br<rmku 
radu ·wykazywaly ślady en~rlii prornier,;. 
stej jesZJCze pa uply,wie 100 t!ni. ~dzą..: z 
powyższe~. tysiąc$a część milil{r.ama r.-t 
du priomienńowalaby jeszcze p0 11plywi~ 
lat ca/y,ch. Z powyższe.go wy.11k2., że pr:, 
\V'O zacho.w:...1ia energii byuaitw:! •:j nie ~o
st~to zadhwiane, gdyż skutkie111 prnrnie1ao
"\VWnia cząsteczki S(Jli radu ulc~e:iq s.talfmu , 
choć niezmiernie pO'wolnemu, rozktadowi. 
który trn'ać mo'że setki, a .u,:rd fv~~i1C.C 
lat. 

Pb rs- aurw---- iiEi 

Wiec „Strazy•' w Brucbu, iak \viado
mo, nie odbył sie w drugie święto Bożego 
Narod:zemia. Ogllo:sił wiec p. Jan Brzeskl)t 
padplisując się }alko mąż zaufania ,,Strarży". 
My zamiesrbCzając ogłoszenie, nie chcieli
śmy brać na siebie iodpowiedzfalnOŚci za 
m-0ttl'iwe \vywkdizenie w pole rotd.0.ków i 
tdlodaliśmy, że od1puwiedzialność za owe o
głosz.~tnic piozn·stawiamy „Straty11 i jej 
, unężcrv.ri zaufania" p. Jamowi Brzeisik1ot~ 
Pmvątpie'W'aMśmy, jak się później ok~~ 
słusznie, czy p. l(orfan.ty przybędzie -~ 
wiec c.gJ.o;sZiony przez p, J. Brzeskota :i.:i 

tdmgie Ś·\\ięto B. N. do Bruchu. Według; 
.r1asz.ych! póź.niejszych in1formacyj p. l(or~ 

fanty nie miał wcale zamiarn w O"Wym 
dndu przyby,ć do' Bruchu. 

W poddbny sp;::Jsób starano się już faz · 
w Dortmu1nd:zie z.wabić wie-co'\\mików. 
Naszem zdaniem jest te nic więcej jak pro
ste kpilrny z wier;0:wników i z po:sta I(or-
farrtego. -~ .„ • __ 

Rozdra7.nkny ..:h i oburronyclt sfusz... 
inie Rodhków1 ::: „jsyłamy do „Straży" i }?j 
,,męża zaufania" p. J. Brzcskota, który J11e 
maJąc pewności oglaszat, że posel Korfan
ty przybedzie, a następnie wioca nif' odwJ 
laJl w n:aiswm piśmie, chociaż rrcc c; już w 
piątek wiecwrem czy w sobotG rano b~·l 
powia<llooniooy, że ami poseł }(()łrfanty me 
przy}edzie, alll1i wiec się nie oo·będzie. Do
:piciro w Sioibotę po południu, gdiy dra~ ga
zety bylł już prawie skończony, Za\~ad?
m~ono nas teldonk.WJie, że \Viec się nie 
odbędzie .. 

Akwil.ł?ran. l(estrauracya sła'\v,nega 
tumu akwizgrańskieJg!O' ma kosztować jeden 
milion i 200 tysięcy marek; dKll rozµorzą
dz.enia jest tyiko 400 tysięcy nn.areik. Dla 
tego zamyśla}ą dostarczyć ś1iod!ków przez 
10,teryę. 

&& .. _ 

Nadesłano. 

--O- -o- 1906! -0- --0-

P omy ś lu ego Nowego Roku! 
Szanownym Panom Odbiorc-Oltn oraz 

wszystkhn Przyjaciołom i Pr1otektorom 
mego" przedsiębiorstwa w kr.a}u i za g-ra
nicą, żyiczę z glębi serca 

pelen szacunku i poważania 
J. f. J. Komendziński, 

fir~na „Vnlkain" w Dreźnie. ("430) 
!Il -·- · - _ __ !ZL-·--~-- -

__ ____ _:.. __ ZE 

Towarzystwo św. Jana Nep. w frl•tr•Jl 
d-oniosi swym czkmko~11, iż rocZ)le walne 7e 
branie odbędzie sie w Nowy I~ck tj. 1 sw
cznia 1906 o gowz. 2 po pot u p. Wil:1. 
tfausma.1m, przy ul. Bahnhofstr. 177 z. p~
wodn ważnych spraw, którt są d·o zalal\~ ie 
:nia uprasza się wszystkich czfonków. au~: 
raczyli sie stawić j(łlk 11aJliczniei, .by spraw~' 
mogły być 11 reiulo'wane. Goście nule ,"' !· 

dziani. Zarząd., .=ł) 

Tow. gimn. „Sokół" w Hecne 
sklada serdeczne podz.Lckow.21ni~ wszyst
kim Rodakom za tal< her.ny 11dz1a1 w ob-
chodzie gwiazdkowym. (1) 

Cwle'111 ! Wydział. 

ToYi·arzy ... two „J daość'' La11&e1Ufreer 
POda.ie S'\\ ym członkom do wia<Wmośd, li 
\V 11011icd.z.ialek, dnia 1 stycznia p.:> po.t. o 
god,z. 4 odbędzie ię r cen~ \'ałne zebranie 
i o.bór nu" o zarządu, wi prosi sie 
czl.dnkó v o jak najlic~nfojszy udział w z.e~ 
braniu. Tak samo prosi się zfon:ków któ# 
rzy jeszcze zalegają ze składkami miesi -
cz.nerrti, a,by się z nich uiścili, w przecjw,
nym razie nie maj'ł prarwa do gl rania 
(2) Roman Ma(!kowiak. przew. 

Koło śpiewu „fiołek" w Rccklłt.-Bruch 
podaje do wiadomości czlonkom l(oła ,.11io 
lek" w Bruchu oraz, wszystkim l«iida;k{'m. 
iż w niedziclę, dnia 31 gru<lnia ctlbędzic 
sie koncert na sali C. tł. Moliera, połączo
ny z w1ystępami humorysty1cznemi przez 
członków K10ła śpiC\\'aokieg:o „fiolek'' . 
l(art~r \\'Stępu dla Rodaków kosztują 30 frn. 
Dla i.:zlolllk.ów '1111.:rch tow. 20 fen. Dla czł:m 
ków J(dla. śpiew·u ,,Fiolek" wstęp wolny. 
Niewiasty mają wstęp także wolny. I(ar~y 
wstępu można otrzymać u oberżysty Mol
lera i czll()1nków l(pła „Pi.ałek", także i 
prny. drzwiach. O liczny udzial proslm.v. 
(2) C. H. MoUer, obcrży · ta. 

W imieniu Kola śpi<.'lW1t „fiolek": 
H. Wrzesiński. przew. 

Uwaza: Zarazem nadmieniam, iż prz:v 
tei spos.oibniD!Ści odbędzie się gwia7A!ka Jl~ 
dzieci czlonków l(ola śpiewu „Fio.fek" 
{Ości. 

Towarzystwo św. Józefa w Waue, 
Zebranie mies. odbędzie si~ w lokalu 

p. P. Schafera w niedziele, dnia 31 grudnia 
i01 godz. 4 p:o pol., na które szan. czlorndców 
uprz.eimie zaprasza. Goście mile 1włdziani 
(2) · Zarząd, 

Bractwo Różańca św. w Gerthe. 
Ohle>rągiew nasza, tnai którą talk dlu~o 

czekaliśmy nareszcie nadesz.fai. Z tej przy 
czyny zaprasza. się wszystkich braci i sio
stry Bractwa. naszeg:o 111a Nowy Rok po 
po/udlniu, aiżeby sobie ahorągiew obejrzeli. 
Zarazem zapraszamy życzliwych nam Bra 
ci ~ Siostry., którzy nic są jeszcze w na
szem Bra.ctwie, ażeby oni także przyszli 
i d~li się oo Bractwa iIKIBzeg<> zapisać. Sza 
llOW!!1i Bracia i zacne Siostry, garnijcie sic 
pod płaszcz Matki naszej ukochanej. a Ona 
~s wszystkich z rnd-0ścią przyciśnie do 
serca swego. Obmąigiew można oglądać 
oo godz. 3 p:d południu u p. Sekellanda na 
sa.li. Proszę stawić sie iak naJikzniej, p·o
niewiaż będzie niejedno <lo omówienia. 
(I) Wawrzyn Szulc. 

Baczność! Witten! Baczność! 
Zabawę, którą urządzić zamierzaliśmy 

w Sylwestra ·na zatklo1kzenie starego a r<iz 
poczecie Nowego !(oku musimy z różnych 
powodów otflfiożyć. l(omitet. ( 1) 

Wiec polski. w Ober.Styrum 
odbędzie się w :niedziel~, dnia 31 grudnia () 
gruz. 110 nia sali p. Wolberga. O liczny 
udział Rodaków z Ober-StyirUrłtl, Styrum, 
.Milhlheim i okolicy uprasza się, ~<ly~ cho
dzi o ważne sprawy. 

,,Związek Polaków. w NiemczechH. 

. Wiec polski w Lan1eadreer 
odbQdzie się w niedzie'lę, dnia 31 grudinia o 
gad'Z. '4 PO' pal. w sali p. I(nippinga przy 
dwol'Cu. Na wiecu l()llnawiane będą bardzo 
ważne sprawy, przeto o licZtny udział p1"{)S~ 

l(omitet. 

Dz.ieoio• Polski• z 
4oJto 7.0i iZ zapowiedzicma "wiazdka ~ 
31 gru<hlia z powodu zakazu tutełszei po
łic~'i odbyć się nie mote. Policya twier
dzi, iż w ty.eh PYtalnia""h, które staw.· 
kryje się wielkopolska agitacya i ni6be -
pieczejst\.v<1 dł pań&twa 01iemiookiego. 
razie, gdy tego nie zanie ham, p 
temu cltce przełii'.kodzić. 

A więc „fatcrland" je t zoo\\'ll u 
towany. 

Dzieci mogą po g~ riazdkę przyb&, 
ml wł>oty ran.a, do środy wieczora, ale m , 
w n!ic<izieJc wszystkie razem. Na st 
.ue pytania odpowładać nie będą mogł7 
bo policya nie P<)'zwoli! Jedlnakowot (e-
stem pc\l„'lflY, że się szystkie dzieci h-
brne mauczy/y. (-t91ł 

Jan Błoch, Essen, ul. Turm tr. l<ł. 

•• ł.loim ~zunown.rrn 0ollionoltl i,rlm: 

Szczęśliwego Nowego Roku! 
Zarau1u d7.ięlrnj1: z,1 {łotyl'!1r•zasow~ p-Opi~raaiw 

me~o intert 11u. 
l'1·~y t1>j ' pi>:' •l lrnoś i poh•cJm 111 ó; 

skład mebli 
M'll;,, ealkoftlte ur7.l\dz'"nla kue•f"•• 
ntal!IZYDJ do liłZ1't•la i p1•ania 

o 25 procent taniej jak dawniej. 
.J ó.zef Szłapka~ 

R'"ekllnaflaauMen•Sft.d, 
ul. Heinrich:;tl'. (prz,r nowym rynk"W.). 

BrUckstr. li. 

da ja 
Świ•żl\ tH'tft1yłkQ jaj do 1'01.bi

cia efr,,,ymai•m. ~pr.zdaję je: 

12 sztuk tylko 30 fen. 
Polce.aa dalej do 
go i o"' a n I a i p ie ł a 

pod gwara.acyą 

tuzin 80 i 90 fen. 
.:.. ~ aj cię i 1 z e b u ł g a r ::- k i l~ 

• • . JaJa z \lapna 
a• pieczenia wyh1Jrnc tuyin tylko 

75 fea przy ~•t~ taniej. 

llasło stołowe 
bardzo taDio, bardzo taaio 

tPomara1leze 
piękae" wielkie, 12 sztuk ii5 fen. 
przv odhiorr.c 100 11.r.tuk 2,91 m . 

tylko w 
sp t}alnl m składzie jaj 

J. SASS, 
Brlick,trll Bochum Marieastr31 

Telefonu ar. 116. 

• 
Il?.iP.knję ws~yRtkirn :;-a ła~ka~·•! i „nrH 1' pc>pin

cie mego p1 z1,icbiębiorntw101: emu: pro ::i z~ o <l· l~::r.ą pa
mit:ć i ?.:c„Jiwość. (4 U) 

-~ uolh a1•11. ,,. 01· z1·ń.·ki. ... •" • • „ 
krawiec pol ·ki ,„ G~lt11enłdre•~11. 

• • 
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Scbniber 

.Schreiber 

Schreiber 

s · hreiłJH' 

'S hreiber 

Schreiber 
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1 cbreiber 

S hr~iber 

S~hreibe: 

Schreiber 

S hreiber 

Sehreiber 

S„hrei uer 

Schi eiber 

s „ l' c:i b :;:l 

Schreiber 

Sehreibu 

Schreiber 

&brei ber 

Schreiber 

Schreiber 

&hreiber 

8ehreiber 

Beh1eiber 

Schre ber 

Swniber 

S hrtiber 

Schreiber 

Schreiber 

Sd1reiber 

S breiber 

Schreiber 

Scbre:ber 

Schreiber 

8 :hrt>iber 

Schreiber 

S .:hreiber 

Kto więcej zważa na to, aby 

I 

I 
' 

aniżeli na 
naturalnie 
musiał 

podarki i dodatki, . które 

przedtem także zapłacić 

l \. 

z laski na neiechfi nikt nie podaruje, bo kaidy elaee 

i Dlosi zarobie 

-. . .. jest! śmy jeszcze i pczcsta~:lemy 

. ' 

Jest znan~ rzeczą, ŻJ n nas każdy 

dob'9f 
~ .1 l < 

otl-z ma 
!W• f iow.. 

Nasze ceny są ściśle obliczone, dlatego tanie i zupełnie 
st a ł·e. 

Niebedąc tanimi 
Niebedąe rZ0t0Inymi 
Niebedąe aktiratnymi 
Niebedąc pierWszenlY 

na enczas 
nie mielibyśmy tyłu odbiorców w kołach robotniczych, a ci właśnie odbiorcy, to nasza duma. Wszystkim 

naszym przyjaciołom i znajomym przy zmianie roku, składamy serdeczne życzenia 

Szczęśliwego NoweoQ ~oku! 

ulica Bahnhofstr. 79 HER NE, ulica Bahnhfstr. 79 
Jedyny i n aj większy c h r ze ś c·i a ń ski skład tego rod z aj u w miejsc u. 

a clrłlk, Dkł:a4 I reda]RJJ'ę capo włettz-.aln}t:, A n t o a I B re Is k I w- Bocllam. - Nakładem I OEcłm*aml WardawarotWa •• Wian sa .Bolsk.te&d9 w ............ . 
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s~hreiber 
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Sd1 • er . t . 

Scllret:k>er 

Schreiber 

8 hreiber 

Schr·eiber 

S .hreiber 

Schrei.ber 

Schreiber 

Schreiber 

S !.hreiber 

3ehreiber 

Schreiber 

Sd1,..eiber 

s~hreiber 

S.:breiber 

SJ1reiber 

SGhreib~r 

Schreiber 

Schreiber 

S-ellreiber 

Schreiber 

Schreiber 

Schreil>fr 
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Na NiedJielę drugą po Trzech 
lró!acb. 
---
Letąa. 

, bników? MaH~:·1st•,• ! •C• jest t ·~go p-0wodrm 
ho jeżeli dziecko n!~ widzi w rodzicach 
swoiich cnót tych ialdrui c ~Jcwiok każdy 
-0dpowiedni<l dD r·ohżr:n1J swt:go cidrna
czać się wi111cn, to cł~c·ćby jak mdsurow:ej 

' byl·o prowadzone : upom1mrne. p1'1ju;.: .1e 
ono za prz.ykladt!m rodl' :.(1'.1r, •t tak.iem Lt;
dzie, jakimi ori !Jyli i jak postępowali. 

Rzym. XII 6-- 16. 
•r.acia !' Mając dary wedle łai.&ld która 

·~~est dana różne, bąd:ź pmroctwo we
•r~ frzYSt&,S\Q;wanfa• wiary, bąc.fź posługo- • 
wa.Je '\V1 uslU!glO\v.aniu, bądź kto. uozyi w 
11~e, kto napomina w: napominaniu, kto 
u4JOOai w prostości, kto przelbżony jest w 
Jti~lowaniu, kti0 czyn:i, mi,bosfordzie Zi . 
w~lością. Miłość bez: obiudności. Brzy 
c~c się złem, przystawają-c Im dobremu. 
MiroScią braterstw:a; jedni. drugich mifując; 
m~~ctwością jeden drugiego uprzedzając: 
W lfłn.ości nie leniwi, ctuchem pałający, Pa ' 
1t( srłnżący, 11ad'zieją si<; weselący, w: utra
,!mrn cierpliwi, w modlitwie ustawiczni, 
~Webom świętych ndzielają;cy, w ~ścin
~!cJ się kochający. ma~sławde prze
śląduj~cym was, bJiogosla:wde a nie prze
łdiQaiJlcie: wieselde sic z weselącymi, pla
c·3oie z płaczącymi. Toż łede.n <)' drugim 
ro0mni•ei<1c: wysoko nie rozurnieqąc, ale się 
z pokornymi zgadzając. 

.Ewa•1'ełia. 
. hm IL 1-11. 

W onczas byty gody m:alże:f1skl·~ w 
!(a ie Galilejskiej, a bylai tam Matka Jezu
SQ:Włil. We•nvan też byli Jezus, i Uczmio
l.tię iego na gody. A gdy nie staiwalo 'W1i

na., tzeklai Matka Jezusowa: do niego: \Vi
·~ me mają. l rzekl iei Jezus; Co mnie 
i iobie niewiasto? jesz.cze nie przyszla: gc
mna~ nroia. Rzekb matka Jego sfugiO'II1: 
Colm1wiek wam rzecze, czyńcie. I hylo 
"'- sześć stągiew kami'etnnych, wed.tugj 
~lZYs.zczenia żydowskiego postanowio
•'.Yt'h, biorących \V' siG każ.d~ dwia albo 
trey. wiadra. Rzekł im Jcz:us: Napełnijc i e 
Siaaw.ie wodą. · I napelnili je aż dio wierz
thn. I rzekl' im Jezus: czerpclicie teraz, a 
(\m.feście przcrownemu· wesela, i dlOnieśli. 
A fdy skosztował przelQWn}'l wesela wo
~, która si~ stala winem, a nie wie<lzial 
riaAby hy to, le:cz studzy wiedzieli, którz:y 
"'OOca c.z:crP'ali, v.nez.wał obl'Ubieńc3! prze
~J' wesela, i' rz.ekl mu: Wszelki czlo
Włct: pie rwej kladzfo wino dobre: a gdy si~ 
•Pit\, tedy podlejsze. A tyś dobre wino 
•ckował aż do tego czasu. - Ten PO'CZą
lefi cudów; uczynił Jezus w I(aniie Gamej
t.d1 j o!kaa:.al chwal~ sw<i. l mne rzyli 
lr-.o.i w-czn'.l{J :vie ie2'0. 

IAZ!NlE. 
Z ()ikazyi gód! malżel1skicb, na których 

J~· znajdował s~~ i ·ct1oownym sposo.
ł>-. -wod~ na wino przemien.il, post.arrowi
łct11 przemóv,;tić do wa~ o waZnośd i obo
~ach stann mał.że/;~iego. 

N.aJżeństwio chrzdciańskic jen ~e
~ z s'.oomiu SakramentÓ!Wl ~w.t:LJ.:». 
łl. Jest tak ważr.e w zna.:zen.tu: sW'<)fem 7c 
tillego zalc-.ly szcześde, łub nieszczt:ś<;ie 
tUc( SD<'llec7Il0ści lu 1zk~ei- Poniewat 
~~kie sh.ny, urzędy • godr.~d skla
~ ~i~ z czl'onk:ów, ktOr'J .:la •ydale m•l
~WQ, Aby wiec k:~żllJ odpo..,.UadaJ 
lod:nie swemu zawodowi. i aby •polec~· 
~ miaJa z ni~ k:o:zyśC, to trz(.;ba. aby 
<Ml rod.ziców1 do t~o h) i us;>usobiony i 
~ierowany. Czem si~ to dz11.!it· że d:z.iś t Wiele jest 'Zly~h obywateh, nlesprawic 

:V~h urz~ików, uief!e~emyclt reko
~e>.lni;ków, niesuml:enn~r:w i lem'l'Jck 4io 
~J rolników, onłrlJ slt4łący'dl ł w.yro-

Daremnie Ol}cze będzieS'l napominal 
syna aby się oddawa~ pracy i ·odzna:z::t 
trzeźwością, jeżeli :y sar:. .:zas 1~apróżnn 
trw10nisz i upijasz się pr;.\r pierwsze; k
psze.i sposobności. Napró;~no· będzi2sz ĘO 
zachęcał do pob<)l.110.~.:r. i c7~skgo przy. 
stępowaniai do Sak•«!mentó•.\n świGty,~;1, i"· 
żeli ty sam ran·J i ,,.-ie:!ór do pacierz.a me 
klękniesz, a cb spo\\iedz: raz 1:.i · 1)k, albo 
i wcale nie przystępuiesz. N:q_,1-.·1.iJ~•:· ::~ 

dziesZJ dom.lg.~t s'~ rzetelności 1 \VStn.e

mięźliwoś1.:i w ~~z~. 1<11 i oby::zaJach, jt.:i.eH 
ty sam do.:rnsz~zasz s:.~ 10!:iZUStw~ ; zlu~n 
czysz za ładci .;k:;izy:1 słO\va pli,gawe m:;
wisz, żarty niep.-lys~ojn~ l ży;:;ie uit· skro 
mne wiedziesz. Oa \vas r-0dzice 'ndcży 
szczęście mdzin, s1awa narodów·, lh;1,ta 
ludzi, jeżeli wy obowiązkom na sie
bie przyjętym godnie odpowie·--ie. ~ w sta
nie matżei15k\m ..:notl:wi ~ ży:: będz1e.;1c. 

Ale czuję, ż ~ nie jedno z wa.:; sl y sz,1'.: 
mnie. w ten :,µot;i'JlJ mówrj'1cego, pra;,;111,,łn
by mię zapyt.1ć: a od czcg&2 to s~i '»~bo1y? 
nwczyciele i kaplani? ic1~c!L .:aly• .:ic;-~ar 
wychowania moralnegD spo.:zyvv·ać ma tyl 
k"O na: samych rodzicach? Słuszna barJz,o 
uwaga; ho w!.aśnie ci wszyscy dopiero 
wymienieni. od tego są, ahyi ;,zcrzyli o·
światę, wszczepiaN zasady mnralności i 
przyśwkcali dobrym ze siebie przykl:idem 
a gdy oni tego nic czynią, to któż jest po
\Vooem jeżeli nie rodziice? że za mtcdu nie 
wpoili w nich tego poczttciai obowiązku, w 
którym się później zaniedbują i lekce go 
ważą? 

Pi1sm0> święte mówi: I będ'zie jako lud 
tak JcaJplan, i slus.z:nie bardzo, bo kapłani 
i nauczyciele ·z nieba nlie spadają, ale po
wstają ze sp-0leczeństwa· . Dopokąd byla 
ŻY'V'SZa wiara i lepsze obY'cZaie w1 rodzi
nadr, wówczas to byli gorliwsi i śwjąto
bliwsi kaptani, urzędn~cy i ręk-0dzielnicy 
sprawiedliwsi, a służący i \\ryrobnicy su
mknn:iejsi i nie leniący sń~ w pracy. A 
dziś je:śfi tego nic vAdzimy, wdnę naleiy 
przyipisać rodziocm za iich zle przyklad:y i 
bezrelli·giine wychow:a:nic dzieci swych. 

Oby więc Pan Jezus faską sw10ją to 
sprawif, iżby jak owym małronkom na któ 
rych godach w Kanie Galilejskiej znajdu!a.c 
się, cudownym sposobem wodę na wl.no 
przemienil; tak podobnie i dxisiejsze m~t
żeństwa. aby ze stanu obojętności rełi'g!i
nej i .nieroztropnego krerowani.a. dlziećmi, 
przywiódl do gorliwsze.go sp-ellrtiani.a o
bowi:v;ków rodzicielskich, a tern samem, 
zapewnil wszystkim pomyślność • s~ 
kćlli sumienia w tern życiu, a w przyszlośca 
zbaW1ienie w:iec:me. Amen. 

Śmierć św. Dunstana. 
W sam dz:ien Wni~bowstą.pien?a Pall

skiego pisze Osbemus w ży.c.ru św. Dun
wstał 'sam na sam'w kościele, by slę d1u
tel pomodlić, uirzal mgle. że niezmi<erna 
Jiczba osób w bieli. mającycl} korxmy na 
głowie jaśniejących niewymownym bla
skiem, ' W'Chodzi przez drzwi kościoła,_ i 
stanąwszy przed nim, Jednym grosem wn 
&Q, mówł'l'C: 

_ WitaJ Dunstanie nasz, witaj! Na-
kazu.łe cl SYiJ My, któr~o tak gorą.oo 

widzieć pragniesz, ażebyś, jeśliś gotów, 
przysxedl --' i ten tlzień, za którym tęs
knisz, z nami uroczyście obchodził. 

Nai te slowa Dunstan nieustraszony, 
zapyta, ooby za jedni byli? 

- Cherubin/i i Serafini Jesteśmy, od
rzekli; powiedz nam, czego żądasz? 

A Dunst<łn odpoWlie: 
- Ten dzień dest barozo uroczysty, a 

~ mam cbo'\vią;zek chlebem slowai Bożego 
fad Boży nakainnić i pouceyć go, j.o'kby si~ 
móg~ dostać do oneJ radQści; ·widtziciie, jak 
tlumn.ie lud się; 2gromadził - \V·ięc dzisiaj 
przybyć nie mogę. 

Oni zaś rzekli: 
- Dobrze, więc bą<lź gotów na: sobotę, 

abyś z nami: Swięty, Swięty, Swięty, wie
crnie mógl śp1ewać. 

Zgoozit się na to Dunstan, a oni -0de
szli. 

Odpraiwiwszy wńęc Mszę św. aż do E
wangelii, przemówil do Pudu tak gaik jesz.cze 
nigdy nie mów.il, a po'Wlróciwszy d:O olta. 
rta, spelniit Na!iświętszą Ofia:rę. G<ly już 
mliał u<lzielić biogoslaiwieństwa, znmvu 
wstąpi~ .nai ambonę. i mówH tak piękntc i 
gorą.oo, że wszyscy mniemali. iż nie czfo
wieka1 lecz Ani-Ola sh1chaią. Powróciwszy 
do kościola, po rnz trzeci \VSląpil na am
bonę. Wtem oblicze jego taką zajaśni.alo 
chwa1ą, że nikt nań spoglądać rnie mógl. 
Wśró<l ·O'gólnego p.taczu wiernych, -O'JJ!Oi
wiad:at im Miski swój skion i obiecar im, 
fo nigdy o nich nie zapomni. 

Tegioż dnia, wziąwszy posilek, udał 
się oo kaplicy i naznaczyl miejsce, gdzie 
ichciar być pochowany. I nagle zaslabI. 
Naiz.ajutrz w piątek, p-0loży1 się - i wszy
stkich, ·co .go odwiedzali, zachęcat do 
wstępO\rnnia w ślady Zbawiciela . W S-O

gdy czekał na godzinę zejścia swego, na
gle v.~raz z lożem podniesfon jest po trzy
kroć w powietrze i potem lekko ku· zkmi 
spuszC'ziony. Wtedy rzekf do„ okofo sto-
jących: . 

- Wy widzicie, dokąd mnie w~ywańą; 
jeśli chcecie 1iść ze mną, postępujcie tą dro 
gą, którą jai postępo0wakm. Bóg, który 
mn:i-e wzywa, niech kieruje serca i ci:ala 
\\11aSZJ:) kll spcl'nieniu swej ~li w pokoju. 

A gdy \V'SZySicy odpowiedzieJ1i: Amen, 
zasnął w. Panu. 

KROL KURKOWY, 
PfłWieść historyczna z XVI. włeku. 

'Napisa.fa 
ZUZA!,N'A MORA WSKA. 

( Ci~g ~łszy). 

S~Lwe, lecz bystre oko <llO§wi:ld:cro
aego wodza uj rzalo jak olJchodrono ze 
wszystkkh stron annatę, oglądano jakieś 
inne dzialo, stawano gromadnie ® }egQ 
obstu.gi lub też rozwpywano si~ dlugą, li
nią, z brronią, w ręku i gotO\VOścią do ataku, 
czy obrony. 

- lio, oo bronić si~ myślą, a bodaj 
czy nie chcą rzucić pocisków przcdi po
wrotem parł.amentarzai - myśla~ sobie het
man. 

- Ni'e hdnorować to rzecz, ale po na
pastnnru wszystkiego sie możRa spodzie
wać - OO<Ial, przypatrując si~ jeszcze ba
cmlei. 

I odlą.wszy na chwil~ ad oczu lunet«:, 
zawolaJ: 

- Rozwinąć tróDcą,t u góry }e~e 
.'Wf(leej, Wlityić sił~ na straa~ i czekać roz-
kazu. •• 

R<lizkaz powtórzony znó\v, zostal przea 
dwóch dowodzących chorągwiami. 

1W te.i chwm przyszedł' parlamenti:tu 
niosąc odml()'wną oc1'powiedż. 

- front, ognia z kartaczownic! od ra
zu na ob1t skrzydłach! - 7Anrnł.ał hetman. 

Przeraźliwy huk przeszyl Powietrze. 
wzniosly się gęste klęby dymu, od któregi) 
zademnifo się do koła i zasloniro gc;stił 
chmurą czerwonawo ja-skrai\ve zRn'owe 
stO'n'ko. 

Btysk i huk z po<l mu rów twierdzy, 
tam sam btysk i huk z icii wa1lówi i prze
ra-łli wy szum ścierających się pocis.ków. 
A w dali Jakieś gluche w:śroo tej wa!lki od
gtosy, wyrzucone, nie wiedzieć 2J piersi 
lud'zkiej czy też wystraszonągo zwierza, 
który zwabiony blaskiem slońca: .\\llYSZcdt 
na s:krad lasu, a teraz z wyciem, piskiem i 
Jękiem lamią.o gal~zie ' gęstwinę u.dclcal. 

Chwiła byla tylko starcia, lecz. chwHtl 
straszna; znać dla obFegatJących bardzo ho
lcsna, oo od strony twierdzy dym rzednit.6 
począ.l, W•Znosily się tylko gęste je1'0 klę
by, gdzieś \VI dali jakby. po drugiej stronic, 
kędy zamarzłe trz~awiska, a' za niemi 
wzgórza stanowiły naturaln~ obronę mia
sta. 

I oto nagle oo po1u<lniowo-wschodniej 
strony, to jest odi strony przez; Zamoyskie
g-o obleganej rnkaz.alai siQ biala chorągiev.' . 

- Zamilknąć! - huknąl betman. 
- Zamilknąć! - powtórzyli ua całej 

linH dowódcy. 
I stanęły z nawpól otwart.1 paszcz~~ 

zieją.ce jeszcze ogniem kartaczownice, st~
kając. wysilki-em g:arlacze i armaty. 

I tak stojąc czekaly; dalszych rozka
zów, aby 1wypluć naladowane wcl1 PoQdski, 
k 1)re palily ich wnętrze. 

Wśród' rzedniejącego dymu z ic<lnci 
strony, i krwawo chylącego się ku zach-0-
dowi !slonka, na v.-.atach 13yczyny coraz 
szerzej białą płachtą. pmvicwala choni
giew. 

- Dohrze - pomyślal s-0bic hetman, 
lecz co znaczą te kłęby dym tu ' "Zno·sz:.1.:~ 
się het w dali?! 

I wysłal parlamentarza. 
- Bramy -Otwarte, zastrzegamy sobi e: 

tylko właściwe i przynależne honmy dla 
jego: arcyksiążęcej mości Maksymilia<ha - 
mówil parlamentarz. 

Nie byl to jednak von: Drii. , lecz ~-toś 
innYJ z przybocznych nieooszlego monar
chy. 

- Wk'lny, co się konm należ ~ i 
wszcłkie prawa zachow~me będą - odparł 
Jakób Gruszecki, a<ljuta:nt wysłany prze~ 
hetm.ana. 

I odniósł odpowiedź Zamoyskiemu. 
- Wchodząc w :porzą<lku, oddać hołd 

wojskowy arcyksięch1, :szelką; karność 
zachować - rzucił hetman. 

I jeszcze stonko .nie zdążylo ~kryć o
statnich promieni i przez mrok ~imowy 
rzu.calo ostatnie sw10je odbłyski, gdy tegoż 
dnia kiedy pod miasto podstąpil to jest 24 
stycznia 158 roku Zamoyski na; \\"Spania
łym swym rumaku wueżdżat po.woli w bra
my Byczyny. 

Parlamentarz :oczekujący go ze star
szyzną zairaz na wstępie oddając uklon 
wojskowy, zawulal: 

- Otworzyliście bramy, a bój z pól
oocno-zacoodniej strony wre ciągle. 

- Nie mqe hufce go wiodą. 
- Lecz. kto śmiał bez mojego rozkazu 

na1eierać ! - rze.kl hetman, oglądając sie IX' 
swoich szykach. 

I zmarsxczywszy brwi, zav•otat: 
- Spraiwdzić kto to zacz taki, uciszyć 

·i dowód~ sprow·ad'Zić r 
Tenże sam Jakób Gruszecki, "V.'fliąwsz11 



st redę. 
Teraz ju 1ż Zamoyski z dwoma setkami 

Jud'zi \\Kracz:i.l w gląb miasta, reszta jego 
\\CJ k2 rcz~cżyła siQ <::-b')-v·m ko~o twier
<lz3 . 

Uczyinil t<'ż sam<1 i hufiec I(arlif1skicg-0, 
trzymm1y w r.:zerw-i~ i nie bi·orący dot~ld 
"n wa!'.;~ ndzialt!. 

Lc~n;iże raz! - rzek! po chwili 
Karlii'1ski do. zn::rncg.o nam Wojtka. 

I\ !cJzicnicc "pa trzony w ma1jacz~ce 
\\'~;ród nocy wieżyce miasta dr~nął na to 
WCZ\':~1'11L i Z\v rócił się da pana Kacpra. 

- Wi1działem jeno jak inni się bill, pa
irz.eniem s:t? nie zm~czylem, nie ~mam Po 
czem cdpc-..:zy,·rać -- odrzckt snrntn:c m/.o
d:r krfrl k1:rkowy. 

l(a!'lit'1ski sp.0jrzat na(1 i rzekl z łag.ad
flym uśmtec:1e:n: 

Piern"szy rnz ~;ó.i '' :ctzisz. takich do 
walki 11i·e \':'ZY''·aJ:1, a iw przyjdzie kolei i 
łla ciebie. 

Woo~i1ccli z:..cis1ud dfonie, a-ż \\' sta
wa„.::h chrupnęk:; nie licdzieć, c7.y z uie
cicrpliwoś'ci, czy dla okazariia, że ma sił~ 
go;towoś6 do obrony. 

K~rlii'1ski zaś spo~~lądat smutn!c to na 
sto.iącego przy rozklżm1em1 ognisku mfiD
dziet'1ca. to na· majaa:1cc w d li miasto· i 
U\\ ijającyich się jesz·czc \\śród oboz·ov. ·;s1ca 
·ludzi, a ·111.1 t\vaTz jego \q1pty1nął smuteK i 
c7:J!o pokryt:o siG większą jeszae trnską. 

- Czcmużcr!1 nie mógt uk'oić S"rca 
'\\~tik:.\ i d:i.ć ujśctl' boleści rozpieraiącej 
pierś l!HJ•ią ojcowską rzckt smn do sie
b+e. 

l op::!dszy siG n~1 hkcia \'.'Pat!:Yi\ al siQ 
W• mig.oq'cc na ·Okoto h\ ie rdzy ogniska. 

Tymczasem Zamoysk1 poprzedzany 
wciąż przez parlamentarza ,,·szedł do By
·czyl1skiego zamcczk11 i skierowat się do 
komnaty, w której mocn-0 zadmmrzony 
siedział MaksymiEan. 

- Cziokm ! - rzdd ():d progu Za:i:noy
ski. 

Malksymilian bąknął coś po<li nosem, 
nie wstal jedlnak na po'\Vitanie. 

Zmarsz.cz-y t brwi stary hetman, a po
stąpiws·zyi kilka krokÓ\\. zrzncit futrzaną 
czapkę, która mu zna·ć ciężyla, rnzsiadł się 
wygodnie i m1m'.J1 zmr·oku \\lepił przenikli: 
wie oczy \\ dostojn·eg-o samego braflca. 

Maksymilian p1(J.CZlLł na s·obie ten wzr:o-k 
sokoli, \\ yd<\l' dumnie wargi i skie1-.of\\ al 
oczyi ku ziemi, pilnie się przypatruląlc kof1-
com swoich spiczastych. bardzo wydlużo-
11ych butó\\ . 

Przy drzwiadt stc:la st.1rszyzna przy
byb z hetma1nem, genernł()I\\ ie. arcy;księcia 
i kiMrn Polaikóv,·, strornni'kóy,~ Maksymiliana, 
kn<'°ących się teraz w·stydli\\'e z.a plecami 
Nien~-..:trn . 

ZapanO\\a~·o milczenie, słychać. byio 
tylko Rpanie Maksymili111a i ciężki ·C'rfdech 
hetmaiia. który g.o z.wyklc napadał w chwi
lach wiielkieg·o niezadowolenia. 

- lim hm! - krzą;kną! wódz sGdZt\\ y, 
chcąc sobie nieco ul:Lyć cddeclm. 

ttę? ! - zapytał przeciągle arcy
książę, 7'.\\ racahic gfo\YQ ,,. stronę przyby
łego. 

Mrok. który teraz już zupelnie -0bjął 
komnatę, n i,c po2wolil ani mvGzonemu, ani 
·zd:1bywcy w!d'zicć wyrazl1' t\\ ai·zy naiwza
jcm. 

Ńicdngcdno·ść ta dckw.:zata znać obu. 
- Ś\FtatJa ! - wwołal MaksymiEa·n. 

- Rozniecić Qgic(1 na k·ominie !- rzekł 
r-01kazują.::ym tonem Zamoyski. czując się 
panem j:.i,k'"l Z\\"YciGica. 

- J esre:11 więźukm? ! - spytał nagle 
J\1?ksymi1ian, zwracai<1;c się do !tetman:L 

Tak, jego arc:rksiążęca mość pop1dl 
w nic\\dG cdrzckl spokojni·c Zamojski, 
pr7.ykbdaic.1s po w'OJsko\\·emu dwa pale.: 
do c1oła. • 

I r;C WStat .it.dnak Z miejsca. 
Na kominie buchnąt rozniecony przez 

bad tka wcsoiy ogic11, jednocześnie \.Ynie
si()JH) d\\ ie \"C:sko\\ e świece i p.ostawiono 
je na stole. 

- Za1~asić ! z~rn:olat rnzkazująco 
.Zamoysh 

Ma:ksymilian zagryzł cloll'ą \\ argę, :1 
gdy hi p,'.J S\\ ojemu wysunął, d\\ ie krople 
ł\rn; hlrszczały na .n.ie.i jak <l~va rubtny. 

/~niósl jednak w milczeniu upokorzenie 
i ani Jedn~m sJ.o\n'm nie dal po7.nać gnic
\\"t:, który ·w nim za w rzal. 

W tC'.i ch\di stoj~1cy przy drZ\\-'.ach 
<mlyn~ns hctm::rn.1 {)Zwał sit; donośny111 
gie sem: 

- f mci pan Ornszccki prosi o pos:u
dl:u1i...-~ !. .. 

- N'.c~li "cjd7.i·c ! - rzuci I hetman, nic 
·.?\\ r2c.2j4c .r.goła uw:iii na S\\ ego dostoi-
11egn \\ ięźnia. 

. bhc \\ icści? - spytał Zamoyski. 

- T).:" .. ''Il.C\\:'dz' 1 ~:.r.!·,· :c-,-. '.<~;:..:~ i\ :··1 

ry pro :it<:l'..z"f \\ ;::.lkG r~..> t~rn:,;i-:j . tn~i'. 
twierdzy. 

- Kto nez? 
- Mlokos jahś, me zn::m. 
- Sta\\"ić: g.o rnt':!j ! - ro:: Kazał het-

man. 
.Maksym;Iian, g:ncr<th'-\v: ~ : ~r:··J!!!'i

cy cezaryanina s1XJjr~t.?.li 1-u 1 ~\1hi·; na to .·
rządzanie się Z3·1110y-;1~ie:;o bez Z\\ r~~z·a. 
nia na nich uwagi. 

\Vywołato ono \V .icdnyd1 oharzrn.P, 
drugim mó\\'ilo, iż niebawem Jlol1 11ctmJ.-
11n zacięży i na nich wepnmicrnie. 

V/pro-wadz.ono pylem bitwy z. poszar
panem i ociekłem krwią QCJzienin. kcz pel 
ncg·o szlachetności i niezwykłej siły 1~1ło

dziei1cc.. 
- Ktoś zacz?! -- spytał hetman, \\ p:i.

trnjąc slę sumwo \\', przybytego. 
--· Jasiek I(cmoro:wski, starosta zator

sk:, t~0wódz.::a sw·ojej własnej chorągwi 

- ·odrzekł śmiało mkJClzienicc. 
Z czyjego r-ozkazu -0blegalcś Syczyn~. 

Z niczyjegQ. 
Wiesz co cię za to czeka·? -spyta? 

hetman, przypatrując siQ śrniatei pDsta\\ ie 
mlodzicńca. 

- Wiem - odrze1kl przyciszonym 

, n>.\sz~F '1: ~: .... \'.~ ~~ s·.Yo:iil ~.\_, .... L:;:1yi:1 
bra(1cc1;1, a \• c drzwiach hrż· rze-kl: 

Mości Gruszecki, \\ szelkie honory 
przynalcżn-c jego arcyksiążGcej mości od
da\\ ać; o \\'YKOda ~h pamiętać, niech mu na 
niczem nie zby\\ a, ale strzedz i bez \\"'J:rty 
nic poz\\'iQ[ić z komnaty siQ rns~yć. 

- Wcdlug ,,·oli jego he.tmaf1skieJ n:•o
ści· - odpc:wic<lział Gruszecki i zrobiwszy 
miejsce Zamoyskiemu, wyszedJ za ·nim u
};Joniv."szy się przedtem po woiskowcnm. 

Tymczasem hetman prz.y p.'}cho
d:i!ach oglqdał zaijęty zamek i ·wały, a 
spraw<lzi\v szy, :"~e Komoro'.vski mówił pra 
\•,idę o zamierzonej arcyks.ięc!a ucieczce, 
r.iraz. że z.nikąd na teraz. nic :g1xn[ niebez
pieczcńst\W} i ~traże wszędzie czmvaJc.\, 
wszedł do izby clla siebie przygi0tmv.anej, 
aby po fo.rso:wnym ma•rsz.n i dniu tak pra
ccwicic przebytym użyć 11ależyte~~·O spo
czynku. 

Lecz zabhvic zrzuci1 z siebie f ntrzan~ 
delię, gdy ordynans. daf zna~. że jakiś rnło 
dzieniec pragnie niezw7ocznic z nim rnó
'\Vić. 

- Wprowaid'zk ! - rwcił krótko po 
sw.ojernu1 hetman 

W tej cłnvili uka:rnł siG Wojtek Ma
kula. 

gkisem Jasiek. fictma1r zwrfrcil na!°1 wzr.ok sw()j S•O-

Wziąć g·o pod straż! - rozkaz.al koli. 
hetman. Pod obóz pcd·chodzi Dddzi:ai sta1ro-

-- Czy \volno mt rzec jeszcze sto\\ o ·r sty kr,,l'-m" · skiq~o- lmci Kwcper Karfińsk1, 
- zapytał m1ody śrniaiek. ai mój pan. b -:';(1! .Jaśnie Wielmożnemu l1et-

- Mów. mano\ ·i o t~m Gznajmić - rł:cytmvał W-0j 
Moi ż,ołni:.'.rzc. diOnieśli mi, że "iel- tek, stniw~ ,,ryprosto.\vany z rQką przy 

ki hetman zwrócił się pod Byczrynę, cią- czole. 
gnąłem, chcąc prosi! go o zaliczenie mnie łietrnz„i1 rn:rnowoli uśm'echnął siQ. pa-
w swoje szeregi.gdy nagle ujrzałem, iż trząc na micko·sa naśladującego dość śmic-
wszelkie moie nsifo·\Yania na nic się już nie sznie pasta\\ ę \.voil·sfoo;wą. 
z·dadzc.i. Szeregi jcg;o hetmaif1skiej mości - Zanie'ś starośc.ie kra:knwskicmll cele 
wyci<:!gnę{y się dlugą liniQ z. ied'nej stmny, nrnie życzenie dobreg-o wypoczynku i snu 
kiedy od strony trzęsawisk twierdlza byta spCYkojnego, a. pam1 Kacpmwi pmdedz ie-
,odkryt'-l,, a ok·oło murów pracaiwato kilku den tylko wyraz: „vigilare". 
lu.dzi, jak gdyby o.d tej strony chcieli S{)bic I po·czą! \V dalszym ciągu, ·zidejmo1wać 
ulatwić wyjście, Z3.w.olak~rn \\·ięc do z siebie szaty. 
swoi1ch: Woitek przyl1ożyl znów rękę clio czoła 

- Chbpcy nie damy im wyjść! i zrobił Z'\v11ot wojskowy. 
- Nie damy! - odrzek11. Zadow-.olony ze swojej postawy wśród 
·- Gdyśmy irn poczęli przeszkad1zać, śmtechówi obecnych opuściJ komnart:ę i pio-

JJ(Zybył·oi zaraz więcej tego plugastwa, by- s21e:clf śmial-n mimo ciemności ku watom. 
libyśmy ich na•wet do szczętu· wystrzelali, Idąc zaś omijał zręcznie wszelkie: prze 
ale właśnie przyszedł rozkaz hetmański. ·szk·ndy jak gdyby wzmku o-d kota po:żY-
udato nam siQ tylko wziąć do niewoli \Yca- czyt 
le n'.e szpetnego niemiaszka, który przy- tia:sto ! -- zapyta!~ go pierwsza 
zn2..ć trz;:;ha dzielnic się bronił. straż, którą nap.ctkaL 

- Gdzie on! - zapytał hetman. - Warta·! -- cdpowicd'.z.iat śmiafo mło 
- Jest pod opieką ichmości pana Oru- dzicniec. 

szec'kicgo - odrzekł chorąży. I szedł dalej, kierując się wprost ku o-
- Przypro\\aodzić go tutaj! _ za wo- bozowisku pana. Kacpra. 

la{ hetman i spoirzat z ukosa na arcyksiG- Zaledwie je<l1Ta1k uszedł kilka·dzi·esiąt 
cia, który przez ciąg ·OPO\v.iadania Jaśka kwli<ów, usłyszał głuchy szelest, a wpa-
corn 11[espokoj11ieisze rzm:ał do ko.ta spoi- trzywszy się w• O\\''l str-onę, ujrzał mimu 
rzenic. dcmnośd -skrndajqcego się na cz.wora.1kach 

- - Zginęliśmy! pomyślał sobi-e Maksy- czlorwi-eka. 
millan. Nie namyślając się \\„caUe, ziapal g.o, Z~l 
p0rd strażą d'w(>eh żołnierzy von Oestiich kark ·i przytroczył kolanem do ziemi. 
z ręką prawą na temblaku. - COt robisz? - zawofa.ł nagle. gl,os 

- Czy wasza arcyksiążQca mość ka- jakiś znajomy. 
zakś sobie ·C<hvrót przygotować - zwró- - Kto Jesteś? - rzucił w odpowredzi 
cil się do Maks:ymiliana1 Zamoyski. Wojtek 

_ To j.a z ·wtasnego natchnienia eh ci a- - Pus·zczaj, do stu kató\\·, bo· mnie 
udusis7 ! łem mego pana ratowa6 - przerwal von 

Oestich, oddiając lewą ręk~ ukłon· W'()j- - Nic puszczę, póki nie powiesz gdzie 
skowy. i po co się skradasz? 

Maksymilian wydął wargi, lecz tym - Woiteik ! - ozwał ~ :ę chrapliwy 
razem zamiast Z\vyikłeg·o· dumnego weirze- glos przytrzymanego. 
uia, zv:ród je bardw przyjafoie na S\\ agD Ale: WoHek nic dal siQ jakoś złapać na 
adiutanta. to przyilazne \VC.Zwanie. Zdiąi mu kolano 

_ Taki oficer honor przynosi S\\ emll z plecó\Y', trzyma! go jednak za kark, co 
pulkowi i S\\"cmu ponu . ......: rzekł przyhźnic mu tylko sił · starczyło. 
Zamoyski. - Wojtek czyś oszalał, nie poznajesz 

·Potem :rnpyrnl: mię! toć się tak kamrata nic p•onie,v:era! 
-- NaZ\\ is:ko '? · - \v10tal zn.a'nY nam Mdcho. 

- Vcn Oesti·.::h 3.'diutar;t jego arcyksiq- - Choćbyś był inoim rodzonym, nie 
żGccj mośd. pnsz.czę, póki nie. powiesz, gdzieś siG tak 

_ . Mości vo11 Oesf.cll, ieżd'. ci rana nic f,kraclał - odrzel·t W·::iitck, nic. \vypuszcz1-
cJ.ck1 cza: mQżesz powstać, przy arcJ"księ- iąc z rąk S\\iojej zdobyczy. 
ciu, milo mu będzie zape\Yne, że tak zacny - O wa, jak1iś ty cstróżny ! 2 toć nic 
.oficer dzielić będzie jego smutne lDsy · - co innegv, jeno mnie pan starosta 110.sitał 
rzckt hetman. d'o hetmana, że już ze swoimi przyciągnął. 

A Z\vrncai<1~ się d·o Jaśka Komoro.w- - Powiedz lepiej, żeś szedl' za'Vviado-
skicg•o, zawołar: mić ar·cyksięcia - odpad Wojtek. 

- Zasłużyłeś 111 gar<llD Z1. walk~ beZ' Domyślny: jrsteś ! ale pan każe słn-
meg-o razkazu, ale ze.. względu na i\\Oht ga musi - do<laL 
mID'd·ość, odsiedzisz 1y!k{) dwa miesięczn) - tki, mocnJ· Boże, nie da\\ nuś się 
areszt. sromał, że starcsta knuje na szko<lę króla 

Jaśk-0 skłonił się do kolan hetmana· i i rzeczyp,ospolite.i, a teraz idziesz \vedtug 
wyszcdf pod strażą dwóch ż·oJ11ierzy, kt6- jego w:oli ! - m6rwił Wciitek, nie .P11S7cza-
rzy z przyjemnością spoglądali na powie- 1 jąc jednak da\.vnego S\Vego. przyjaciela. 
rzo11,c·go im oficera, myśląc sobie: - Pót<lzicsz ternz przechero, jeno nic 

- Ma szczęście, ale ,dobrze, ie taka 1 do arcyksi<~cia, ale ze mną l - dod.aL 
mk<la makÓ\\'k.ai jaszcze się utrzyma, gdy , I ująwszy g--0 pod ramię, pmwa<lzil 
dojrzeje, może być z ni·ei pożytek. , w1śr6d ciemności ze s·obą. 

JaśkD ·zaś \\ cstchuąl tylko, w-0ina m11 - Widzisz iak mi idą w1 smak ro2'Jka:zy 
pachniała, ale r-O·Z\\'ażał: hetmana, jeżelić si~ nawet n.ie bronię, jeno : 

- No d\va miesiące, przecie to nic \Yic pozwalam prowadzić, jak cielę na jarm~rk ! „ 
czność. - ttómoczyt się. Mclcha . 

Zamoyski zaś IXJdniósl się i nie zamie- , AI'c W()jtek nie ()\?rzekł i słowa, szedł 

tY1~\ ~ ~-~:;:-:~.~r I ,r il'-' ir:!t r~ :-·,·~:t~J „ _! .... r„„ 
n·ość, gruda i walai<icc się gdzie11iegdzie 
cjała p.::ilcglych. 

SzE tak w milczeniu, (lmija~ąc poro7.
kladanc otgniska przez c-?:uv,r.ają:e pc1 
twierdzą •\1\''oijsko. 

Cz~sem doleciała ich rozmowa., li1b 
pieś;'1 ż.oinierska, Wojtek jednak nie zhlJżat 
si~ do żadnego :oboz.owiska. 

Za'Pyi:my kto idzie, rzuc:i.ł hasł'° i 
szedł dalej. 

Gdzież nmic wiedziesz. do czl:l:rta ! ? 
- zapytat Melcha. 

Lecz. Wojtek przyrzekł sobie, że a.ni 
slo'\va· nie iXl ,·c, pók'i schiwytancg-o nic oid
da ''° ręce pana l(a·rlińsldego. 

Trzymał g-tQ też wciąż pcd rękę i· da
wał pilne baczenie, ażeby z pod jegOl 9tTa
ży się nic wydostał. 

Gdyby jednak mógł widzieć twarz 
Melcha i rzucane w 1 ciemność sp.oirZCłlie, 

bylby zauwa.żył, że ten m3• wfolką ochotę 
nwl()lnić się od jego to--\varzystwa i op:el<i. 

Niebawem d10szli d{J 11am:10tu. panaJ Ka
cpra. 

· - Kro zacz? - zapyta[ knże, wska
'Zuj(.l!c na trzymanego \Y1c:iąż przez \/\/.{),jtka 
mlodziei1ca. 

.- Mclcho, dworzanin Irnci pana ~ta-
rosty Zebrzydowskiego. 

- Gdzieś go natknął? 
- Skradał się do1 twkrdzy. 
- Po oo? - zapyta! Karfifiski, zwra-

cając s;ę do przypnowadzonego. 
- Z rozkaz.u mego pana, starosty kra

~owskiego szedicm z oznajmie,niem, że 

przybył ze swoim hufcem - adrzek~ wy
mijająoo. 

Da lmgc? - rzucił Karli!1ski, wle
piając wzrok w przyp1XJwadZioncgo. 

- Do Jaśnie \Vielmożnego, hetmana ... 
- odrzekł po chwili Mekho. 

- Lżesz.! - za\V10łal' Karliflski i zaci-
śniĘtą pięść mu pokazał. 

- Niech mi wasza wielki0ść daruje. 
spełnfafem rozkaz. meg·o1 pana - za\vo!al 
chlropak, drż.ąs na calym cielic. 

- Związać go i trzymać poci strażą na 
''"'ozie! - krzykn.ąl Ka•rliński. 

Dwóch pachołków wzięło \\1 ·opiekę 
prze!Q,knil()ne:go d\Vorzanina pana starosty .• 

Mimo strach n Melcho z.dążyt ()d'cho. 
dząic -z:awofać 

-Oj Wotitck Wojtek, zgubiłeś przyja-
ciela. · 

Ale: w,ojtek nie odrzekl 1 sł·O'\Va; staf 
ze zmarszcZ'()t11Ym ·czi0le..rrr1 mocno zafraso
v\~any. Gdyby za.ś kto nie świadom rz~czy 
nań sp.ojrzal, mógłby pomyśleć, że m!io
dzienjec ten. albo ża{uje swiojego postępku, 
albo czul się w!:rmym równo z tym, które
go wypifl0ł\vadzonr0, tak powikłane uczucia 
;"\Viidnfaly na jego mll0dzief1czej twarzy. 

- Coć rzekł' hetmaI11? - spytar Kar
hi'1ski. 

- Kazał mi rzec jeno- iedno1 sło0wo: 
.,Vilglila,re". 

- Ba i bez teg.o czu·\vałbym nad' sta
rostą i jego zamysłami - mrukną~ do sie
bie I(arliiflski. 

A piotem pomyślał: 
- Znać hetman ze swoim jc(1cem 

zwn5d si-G w tę. strom~ i sam się. z dawnym 
S\'."Ym przyj2cielem rozprawri. 

I nagłe jakby sobie coś przypomni~1. 
rzekł do stojącego \Vdąż zasmuconego 
WO'itka. 

- Znaliście się z tym, rnś go przypro-
\\adził? 

- .Ha, toć on najpie:rwszy wraz dru
gim dworzaninem Stachem opowiadat .'l1. 

o knmvaniad1 starosty Zebrzydowskieg:o, 
on nawet wykrardl papiery uw'ięzi.o'TlJemu 
przez starostę dwiorzani·nowi Jaśnie Wiel
możnego hetmana i mnie je O'Ci:dał - a te
raz, teraz.!... 

I westchną\\ szy, ukrył twarz w dł-0-
niach, nic dokończy\YSZY rozpoczętej my
śli. 

- lim, hm! - mruknąt Karlit'1ski, po
kręca1jąc gJową. 

- Chciałbym w.as o coś prosić łaska
v. y zaiwsz.e na mnie panie - rzekł po chwi
li Wojtek nieśmiało. 

-Mów. 
-- Nie zdejmujcie mu głowy, to nie 

jest zfy chlopak. 
- Zdrajcę bronisz!? - ofuknc1t pin 

I(aicpcr. 
- Nie br.onię, ale.ć bylem z 11irn ,i.; 

przyjaźni, a teraz sa:m go· pod miecz od
daję. 

- Gdybyś nie O'dd.aL bylbyś tak samłt 
jak i, on zdrajcą! - odrzekł Karliński. 

- I<lź spać! - doda?. 
Sam zaś owinąws.zyi się opo{iczą, wy ... 

szecU, ażeby dziesiętni1mm swego oddział
ku d'ać stósmvne rozkazy co d-0 cztirwania 
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Wojtek widząc, iż nic nic wskóra, wy. 
·vnq1 się rÓY·:nicż z namiotu i Lgt obok in· 
uyclł przy rzucającym cz~rn'.'10nJ.we blaski 
.og11isku. 

Nic rnógl .ied:rnk zasnqć, trapiły go 
,,·.;iąż snrnt1!c myśli i wci<tż zadawał sobie 
ofia'rue: 
· - Co się staf.o Melchowi, że przed 
d\ ..... Arna niedzielami chc!al po.rzucić swc~o 
pana. bo ten z Niemcem się l<lczyl', a dziś 
j)Odkradał siG, żeby go o przybyciu sta1,D
sn" za ;viadomił. 

- C7.ynil to z rozkazu S\Vc.g-o p:rna 
11.::1łrawicdliYv~iał sam prz'..:d sobą Mclcha. 

·--A czybyś to 11czynil? -- 111ó1\ił mu 
.-~/os jakiś. 

iej usl~g \· .. ka.żd;'l;1 ~1ie~zp'.e(:.~l.·i;st~\-:e i 
imprezie. 

t-fa zawiadomieni', ażebym \\. p;:,ś.,.igu 
.Jc:gu Wiclkoś,..i arcyksięc'a· austryacki ,-0 

.l\foks~111ilia11a t•,\v~rzyszyl, JW. I "tm;:!.LO
wi a memu przyj:ici.:icwi niezwłocznie. wy
mszylem. Zdarza sir, wszakż~ CZ' u \\"Li

ny, iż nie za·wsz~ wcdfurr \'.Qli zamiary na
sze wykonać możemy. Żal mi, że !lie p.rzy
czyn'ilem się do z.wyci<;stwa i tryumfów 
przez J\V. łiet11:2r.a zbierany ·h, czynię im 
icdnak pland:0 (p.okb.sku~ę) i pytam, dc·kąa 
i kiedy wyruszyć st'ld mamy. 

Mikołaj Zebrzydows'.d 
Starosta K.rakowslu. 

z;,. mań.:.· .r ż. I mr., JXJLk aku z rb p. 
'itidzieL'· -o fln .. no" on rodzona córka 

W ·ro11·ka 5 l fen., And . ._łom=1i • i z ż. I m .. 
dzieci SbmiiL k:ego Jan i Agnie z .• 1 mr., 
Józef ·'ocz tow ki z ż. 1 mr., Piotr 'z}· 
nm1'•:1 i z ż. 1 mr., J n K() wm „;.·j l mr., 
St. Na :\ rocki I mr., M .. I o .... z'Oro k :i. :-o 
fen., Józef I(cmpiak 50 fm., •li ·hal N<rn ro
cki z chrze tnym rnem nt. zymań
sk: ... P1 3 n.r., Le n !((·z r ·., -: lO .ien., 
Mare. l' 0 znroi:. l 1 z ;,. 51 A d. K '}C.Zomw
ski z ż. 50 fon. fr. Jd'.:·r,·\ :a 1( z ż. -o kn .. 
SLzep~n f"'·•rnic\\, ki I mr. (nad. :\. Ko
c,-orm ·s o por((). n fen.) l4,3fl mr. 

Nai ch:-.7 .... ina-.:h u .l o„:da ill r: .z;... w 
Ober-Sty;um: .1 ~7. Mróz z "i. 1 mr .. 1~''
wonamdzony syn Józef 50 f t.:n., fa.l\(ib Ko
\\ alsJ-i z ż. 1 mr„ Michał Clr~_zy'<: z ż. l 
mr., Wal. Mr6'z z ż. t mr., ,'tan. ~ rnszczak 
J mr., J~11 Roha ze" ki z i. 50 fe11 .• Juliusz 
SnlettstOhscr 1 mr .. Toma.s7 JM\\ ia!· 50 
kn .. (nad. Jakób I" c1\, alski) 7,50 mr. 

- Nic, po stDkroć nic! ' - zawotal pra-
1\ il~ giośno, jakby chcial wszelką po'kusG 
{Jd: 'siebie odpędzić. 

· - Acit, alt: mi smumo, p.0 ~'~- akrol'.: 
rc:7. 1 że Mclcho to uczyni1, powt(!rc. żem. go 
musiaf w rc;ce mego p0na odda..: ... 

- Ale musiałem, Bóg \\·i dz i, musi a
lem ! 

] \\śród tych rozpa111i~tY\\'ai'1 sen <lo
br-0-Lzynny skleił mu pO\\·ieki. 

XIV. 
Do komnaty :ncyksic;cia, silnie przez 

1.,ał. noc ze wszech stmn strzeżonej wszedł 
hardzo \\ 1...:~:csiu~m rankiem pan Jakób Oru-
·_zccki. · 

Jaśnie wielmożny hetman zapyt11k 
1iak ,,·asza arcyksi~1żę..-:a mość no•.: przepę
<lzlł i czy g-otów jeist d'.i cl ragi? - rzekł z 
n'.l!e;'.·nym ukłonem przybyły. 

- W jakqż to drogę m:i·m sic; udać? 
- rwc il niedbale Maksymilian. 

- Nic moja rze,cz pytać o zamiary ja-
śnie wielmożnego hetmana1 

- odpowieclziaf 
z nkfDnern pełnym godności Gruszecki. 

Jednocześnie Yon Oes.tich wlepil swt..: 
{Jkrąg!e ocL.y w arcyksięcia, a pQdnosząc 
i opuszczając brwi po swojemu dawat ja
kieś znaki porozumiewaJące. 

- Nim świt na niebie poranncm slo11-
ccm zabtyśnie - odrzekł \\ ynioś!e .l\~ak.s:; 
rn'lian - pragnę stąd '·' yrnszyć. 

Oruszcck1i skl·onił się i odniósł odpo-
i\ .celi hetma111owi. · 

V.on Oesti.::-h zaś zbliży t ':i\· :;„> ,, r .:y .. 
ks:ęcia i rzekl zniżając glos do sz~ptn. 

- Według wszc:lkieg-0 pra\\·d0 p:Yfo
bierł1stwa nowy nasz stronnik Milrnlaj Zc
hrzfdlQwski po\\ inien byt inż pod Byczyntt 
11acldą1~nąć ... 

- Więc co? - spyta/ M :::!\i;;ymT2n 
niechętnie. 

- Możemy otrzymać iod niego pomoc 
: U\\<Jlnić się z rq,k hetm2na - ciągn::i_l da
l:j ,·en Oestich. 

- V\1asze wyrachowania i domniema
JJi rz·ekomo· stronnicy gubią nas tylko 1 

kompromitują sprawę - rzekl z wymówką 
Maksymiliau. 

Wymówkę tę przyją_J z pokorą 1oddan:y 
mu la\\ sze a<l'iuiant. pomyślał sobie ied-
11ak: 

- Prędzej my byśmy mogli mleć żal. 
że iego arcyksiążęca mość naraża.i nas nie
Potrzebnic na wlóczenic się po -obcym 
krahr. 

Dan z 24 na 25 
Januara 15,~8 

'.V ·vLozic P-O<l Byczymi. 
Po przcczyrar.:u te~~o Iisttt ptJuego .1i

by uniż.ości. a jedn.Tk tclm:1..:Łg- uqgc .\'i
skiem I nicc:h1;c;ą; listu w formi,_,. n:quze
·czue.i, a: nawet nbliżai:{cci, to w Z::!kcfrczc
nin nic było na.wet wyrażonej 11wy:ld~j a
tencyi i tytutów, t\\"arz sęd7.iwcg<1 hctm"
na obb!.'1' się p!!rpuq, gnicV11.1. 

-- Iiola, mości star•JSt{} :~r::...kr:\vs~d -
zaczy11.tsz wysu\\ ać parnry - '1L:~Pll<tf do 
sicVe Zamoyski i rzucił list n!~chętnie. 

Po chwili jednak 11a11iyslu w1zią! go, 
schowa! \\ zan:::·::lrz~ pJdb!tt ~~o fotrem krM
JcicgD żupan::i., a WYi<l'NSZy \'.'bS!11Ql'QCZJi~ 
z podróżnej szkafolki inkaust i szary ar
łmsz p:tpicrn, 71'2·iera1 ;.ię cL cdpis:rni.:i. .hi. 
byl nawet umoczył pióro gęsie osadzone 
w srebrną rączkG. gdy nagle Qdrzncił .ie 
nie-chQtnic i rzekł sam do siebie: 

-- Taki list nic wart oclno\\'icdzi ! 
A potem dodal: · ' 
-- Ho, Jw mości st<~rosto. stajemy jak 

\\· idzę przeciw, ze ZborowsZ'czykami się 
łączysz, a no zobaczymy. 

I klasnął \\ ·dłonic: 
- Posłai'12J z obozll imci pana star<>

sy Zebrzy<lowskiego trzymać tak jak d'o
t<td· rod straże.!. Baczyć, żeby z nikim r.oz
mów· uic pr.owadzit, a d·o stronników i lu
dzi będący;ch na usfogach jegO' arcyksiążę
cej mości się nie zbliżał - rzckl dC) ·o:rdy
llOJ!Sa, który na jego l\faśnięcie siG uk::i.zaL 

I da\v ar dalsze rozkazy do wymJrszu. 
\N·kró~cc stanęli wszyscy w porządku. 

Maksymilianowi joonak ni';; POZ\, 101lono 
\vsiąść na konia. jeno przy1}rcwaidzano wór. 
doskonal'e wy;EJ.oszczony, a pięknym •O•kry
ty kobiercem. 

- Jego at1cyks:,ążGca mość poniósl tyle 
ju7J trudów, iż mu sic; należy wygodna i:t
zda i doskonaly wypoczynek - rzekł het
man do von Oesticha. 

A potem ct:odał : 
- \Vaszmość, jako ranny, będzie ar

cyksięcin towarzyszyć. 

Von Oest'.1ch sklonił siQ z uszanmrn
niem, a chociaż mu nie wsm~k byto je.cha
nie wraz· z arc:>aksięciem, bo rnyślał sio'bie, 
że jadąc osobno, bQd;:~ie mógt coś pomyśle.c 
o mv;olnicniu swojego pana, nadrnbiał jed
nak miną i 11ieokazyi\\··a t z tej przyczyny 
naimnic~szego niezadowolenia. 

(Ciąg dalszy nastąp!.) 

Głośnn zaś doal Swiętojózafac~e 
.,.._. Z!x:ruwski też niebawem z drugiej 

czyli skladk~ na ubogich stu.dlentóvv· rrnlo.tł"OTJj ;~ l ;:si ~-:::imi ·od 11ajjaśniejszego cesa-
l~cko-pio·lskich. rza.nadciąg-11i.·. W kasie (zob. nr . .51) 219;21 mr. 

N<1 '"' z1 ·1 "1nkę o posiłkach rozjaśni I o siG 
Na zaręczynacl1 11 Stanislawai Piedunomire oblicze arcyksięcb i jakby nie ro-

cha w· Beeck: Stan. Pbl11ch z narzecz.r:.Zl'miej4 ~. czy nie chcąc zrozumieć S\\ cg'.J 
Poloierua _ rzekł rozkazująco : ·11~ .3 mr.. Fran:c. Frąckowia1k z ż. 50 fen., 

Stam. frąckowfak z ż. 50 fen„ Jan Pic<l'I1i..:l! - Va.n Drin niech Gbcjmic kom~ndę i 
, 3 1111-. 1 lg·ri. Piedud1 J mr„ Lco11 Micha·foł\v-~Pctni~ dane już pnprzodnio przezemnie roz 

kazy. ski 1 mr.,Sta11. Michałowski 1 mr., Ma1rcin 
J\b.renkO\\·ski z. ż. 50 fen., Piotr Slrndla·r,ski 

Poczern odwrócił siQ cd adiutanta i z ż. 50 fen„ Marcin C[chaszek 50 fen., Ma-
·'. Y'C!<nvszy \rnrgę, po.cząl \Vdzicwać na ciej Urbaniak 50 fen., Winc. fri1cko1,,iak 
~!Cbie podróżne o<lzienie. Chodził zaś ie- 25 fen„ (nad. fr. frąck-0\v'.ak) 12,25 mr. 1 

iln 1J.Cześnic po komnacie i tak chodząc 
Na zar<;c.~y11ach ·u Jakc'iba Nowaczyka 

7.e. Z\Yrkli:·m a]Jctvtem S]J~h \\ aJ ranny po- f.f l r 1 1 N'c . r; 1- l 11a··•/ ' I "' "' · \\" 1 anDorn: . g1011; · \\:t".:/,) \. , 1,,v ·:ck. 
czc'llą 2 nu., ~.\i...:hnr WoJiniak z. ż. 1 mr., 

Von Oest:ch le\YCl n~kq odd:d uklon i Ant. Tomc7 .8,k z ż. 1 mr., J-ielcizi ich ,_:c)d,a 
"
1 

:< 
7
'e{JJ 7 komnaty. 10 fen .. Józef Przybylski 1 mr., Jak6b fr<t· 

. . Na jego \\:,1zkich ustach zaigrai u- · ckowiak i mr., franc. C7erlir'1ski z ż. 50 
iniech ironiczny i rnkł sam d{) si:ebic: fen„ Fran..:. Ltidzii1ski z ż. 1,50 mr., f"rain. 
1 • - Dobrze że komendę ob.i~l Zamoy- Oarczy1iski l nu .. Jan KaczG'rows:ki 1 n'r., 

j;;_i. bo v-011 Drin dyab!o pokicreszo\\·any i J-'raii..:. f3ukO\\"Ski l mr.. J r)zef Ludz.it'1ski i 
)'* \\ie. czy s'ię \vyl'iżc. mr., Szyn;ow OJ~zak I mr„ (nad '-1.·;lial 

Tymczasem gdy już\\ szystko było go- Wo-źniak) 13.!G :nr. 

l r,t •:·hrzcinach 11 \'V al. MLtdrq;o w 
Merklindc: \·'al. M(ld.ry 2 n.·r .. Mklia. M<\
.dry 2 m1„ !'azimirr7 lrrygicr 1 rnr., Jan 
v:o_·!cssa 1 rnr .. Nii!mfai Skrzypczak 2 ~O 
mr„ Stan. P'!chllrka 50 fen„ Józef Budzyn 
50 fen., Tc.masz. Gn,belny 1.50 mr., To1l1asz 
Maćkowiak SO fen„ Ludwik Dysz~zak t 
m:-., (ilad. Midrnł .l\1<1dry) 12,00 mr. 

Na <.;lt,rzcinach 11 St. Kolbem \\ Ohcr
Nl.arxl·oh: Stan. K(i!bcr z i.. 1 rilr., n.m\10-

narodzie~ff'.l· c;)rka Pciasia 50 frn.1 kumctr 
Bolesfa\V Kclber J.'?O mr., kumoszka All11a 
Makowska 50 ie11., f. J\\icha1E"k z, ż. 50 fe.n .. 
syn i'v1ichalaka Lenn :W f en„ .! . Kndra 7. ż. 
.50 kn„ T. i\htsiał 60 fm., A. Dro.zd1 z ż. 
] mr., lgn. Donaj z ż. 50 fe11., (i12d. Stau. 
Kolbcr) 7,00 mr. 

Na cl:r?.cina:c!J 11 Pt1kackic1l,;o \\, lfo
cka.rd_: \\1 im:. Puk:tcki l O fen .. Anna [J11-

kack:; 1') ~,·n .. łlO\\·Onar-c;dz.o-na có·rka Ma
ryCJ:nll:! W ·?c11 .. .Mare. W·izla; 50 fen„ Elź
bicta U:.!J~„ \\-..la .20 fell., Tomasz Ro·ż.ynek 
10 fcii., f\lary<ullla Roż);nek 10 fen„ fran;;. 
l~ożync.,.;. 111 kn., Ma~(blcna h~ożynck iu 
fen., córJ.ri iV\::' ryanna J<ożynck 2 mr., H>
zc'l'a S-;cian f~U frn., ha11c. Stefan lO kn., 
Stat1. Grzegorzewski .. 10 fen.. Ma1y<:rn1a 
Orzer,·orzcwska IO fen„ famiila Ha11eheck 
30 fen. (nad. Jan Giho\\'ski) 2,42 mr. 

N:-. c!irzcinach u J. Wo~:niab \\~ Rcsse: 
Jan\\ oźnia:k z ż. l mr., St. Wo.źniak z ż. 
50 fen., P. Przc\\~o:i,ny z ż. 1 mr., M. Mlyi'1-
ski z ż. J mr., P. Jail'kowiak 1 mr., Fr. La
sid:i z ż. 50 fm., ·:·c!J dzk!ci: Ja11, Józefa i 
Lwd\vik po JO fen„ (n::l·d. f"'r. Lasicki) 

5,30 mr. 
J(azem: 298,78 mr. 

12. l. 05. pro: K s. Li s s. 
A. Brejsk.i, Bochum„ Malthc.serstr. 17. 

Bóg :a-a(llać ! , św. Józ.afacie módl si~ 
E.a 1!ami ! 

Za żywych i umarlyd1 dQbroczyficów 

,.Swiętoi&zafacia'' odprawian-4 bywa co 
miesiąc J0dna Msza św. 

Głos 
górni~ ów i. hutnikó \1 

Oszc.zędnośl: wyrabia siłę charakteru. 
Osv.:zGdność nic jest instynktern \\"J'O

dzonyni. Jest ona zasad<} postępow:mia, 
której się dopiero nab)iwa. Mieści ,,- s-0-
bie zaparcie się samego s\~bic, "yrzeczc
nic się \\ ielu: osobistych Żachclanek, pod
danie zwierzęcych popQdÓ\\' r<JzumO'\\ i. 
je'dnem słowem wyrabia charakter. 

Rzecz to bardzo prosta. ż~ tabe nai- / 
uboższy człowiek może mieć sranO\\IC?:Y I 
i s·ilny .charakter. \Vszakżt.: nieraz żebra
cy, n~dz.arzc d<i \'>ic!l<i...:h dochodzi!: 'go- ' 
dn'ńści ! I to jest prawd<!. że by\\"aią hidz[c 
boga.i ?11,Jełnie bez. dw;·'l·ktern - 1>01-1=1-
can.; d ... ~u~ie\\ 1·i. ktc'in co chwila "' inn~ 
;:\\ racaj;1 s«~ stronq, jak wiatr \\·ieje.„ Z 
takich n:c,vielc bywa p.nżytk11 i cz~~to ra
wet ich hojnoś~ idzie na marne. 

--.-
t(.Lf-~arz:2 inspcktoranii 1w2cn ysł- wymi. 

\\• .rrtc nbcn:ia zllai" :;i~. \\" obrębir• rz,cs·~y 
niemic:::kicj picn'.'SZ•l uczyni krDk uiezrnicr
nk wa:i.ny dla hygicny z:",\OdO\\. c:J. prL.t.!Z 

11rnieszc7cnic lekarzy \\ rzędz'c ins;>ekt~J
rów przcmyslow.ycł1. Strona hygic.niczna 
nadzQru przemysl11 nic doznawała dotąd 
naleiyteg-o uw1:glt;'lnienia. Inspekton'.y-lc
lrnrlt.. hadai<!C "arnn!d pracy bt:zwi<1tp:eni 
lat\\ i~,j rnzp.oz.naią ~:.iwdliwc '"pływy, a 
tem samełl1 1tfatwi;1 zast(i:mrnTJic przyrJ:~l
dów· l11b zrnian kcnii~czi(\\:h ,„ intrrcsil! 
zdm\' ia 1~ubo•rnika. 

Fabryka czy rzemiosło:J O rn11ic1,; ia
bryczn·~go a czysto J'Z(:micślniczcgn Sj}(J>
snbu \\'ytw:orczości za„icr:dą ·iG. im ·;·ięcej 
nci111:1:>s.ło· przys\\'<:<ia sohic 1n3chiny i mo
lO ry. Ni ejasri·ość po.większai \\ · u!m;bie 
rzeszy niemieckie.i okoliczność, że. po:dlug 
prni\va z chw1il<1 gdy rze111icślnik do naj
prostsze.i, U.otqd l"Gk<1 pc;clzouej machiny. w
kia<la motor, już pra1rn\\'nia pndlq~a doe-0-
I"O\\.: insp~ktor6\\" przcmyislm\'yd1·. . z. 
należy do przemysłu fabrycznego a nic do 
rzcm:cślniczego. W \\ ypadkach W<itpli
\\· Y'ch '\;·z.strzyg.'.ljq o przyn:tldnośd d{> 
rzemicrslc11 S<tLiY; 1 1i11isll:r:.;two zaś moż·~ u
k~ em pn.:ydzicli ~ ca Ją gahp~ przcmyst i
wą dlo rzemiosła lub i<ibryk. Wyn~k.ar z 
nat11ry rzeczy, że takim snosobrm JKl'.\ oli 
większ<l czGść wiGkszycl1 i dzielni ·fszyd1 
"a·rszt:Hth\ r.7:cmitś!nioyd1 JHZ(~?:la do 
rzędu fabryk, gimic dl~ rzemiosła. O':it:l
tccz11ic poi;osta11~ jako „rz"mioslD · ~~me 
tylko praco.wliic dr'111!lc, n.ezn.:tc?11c, dla 
ktMycl! rcp3r!{)\\'<!.11c koszta izb ncmkśl
nkzych bQJ;i cic;żnr 11! ogronm} n1. Tern 
sa:inen1 te~ r~odciwl . it; d7, atalnoś:; ~rga11i
zacyi rzemi ~ślniczy..: h i ccch<'~w. -<.>dbit: raj~1c 
im najtc;ższc. ż.yw"oly. . .!uż. na ustat11im 
zJcździc izb rz··mieślnit:r.ych '' Mom.chmm 
za·zna·czono zgubność tego ścieś1 .ania z.e
mios.la, teraz piodann "spólny m ·moryał 
do parJa11nnt:1 1 rady 7.wiqzkO\\ ej, 7,. oh
szernem urnoty\\'O\\ :miem ;i4dania 11stalc
nia pomyślnych dla rzcmiosl<l g-ranic mi~
dzy rzemiosłem a fabryk<1. 

~~l~t·. >C!o drogi, \vręczono hetman·owi list Na chrzcinach 11 Marcinai Jaskulak:. '' 
ie c~ następującej: Sooingc11: M<i1rcin Jaskulak z ż. 50 .tell .. 

Jaśnie Wielmożny łic.tmanic w. I(. n<JWlO'n.a1'oclZona1 Katarzyna 25 fen., Mtc'.ial 
ornz Stępniak z ż. 50 fen., Tomasz Stępniak 

l\11 25 fen., Wolic. Schrcibek z. ż. 50 fen., Ant: . ·vJ. W. Kanclerzu. f J • f St · ·1 

\ lakkol\\'Lek władza JW. ttetrnana OLlZ . Walczak z ż. 50 en .. · ozc amer·G\'.'S,<· 

'.Kanclerza jest wiel·ka i nrc podzielna, 1 mr.. Józd Pawlak 1 rm„ Mare. SJGzyp-
' ~ernakm wszelako, że i tia. jako starosta ' czak 50 fen., Wal. Pośpiech SO fen., 1 ~~-i1. I 

Nic da się z2przcczyć, iż na brak cha
raktcrn na·ib.'.lrdzicj narażonym musi być 
czhrn·ick niczamvżny, taki, który 1;i~ swe
go :1ic JYJs!ad:i. On nattiraln'r 7 kc.nil!cz- j 
ności iest przez cale :%ycic r.alcżllym o<l iJł
nycl:: musi im 'O;)/aca( ... zynszc różi1eg-o I 
rodzaju, lilllSi o<l nich piel!i~dze poiycza-: 
!nb towary knpować na kredyt. Jakże hli- r 
zkic by\\ra \\tedy 11iebc7.picczc{1stwo \\ Y- I 
wi':lrnięcia charakter!~ 11 takich · ludzi 7.<.ilc- . 
żnycl1 ! W iluż to wypadkach ten.cd ko- I 
~v Jcstd Z.i.1.\\ istym. nar7.llca ci S\Wlh\ wo-
lę. swoje przekonania... I 

Walrncye robotników. Okręg ba\\ ar
sk; Z\\ iqz:lm drukarzy zesta\\ il rezultat an
kiety. dotycz:i ej w.akacyi. Z 217 7.a!kfa
<ló\. ·dają \\ akacyc Sc1 Z JOL.) J}OllHJrnikami. 
\Vakacy trwaJ:1 1- 1-:l dni. Za.z \ ycr...aj 
płaci się za C.7.3.S \ 9lrncyi Z\\ -''kJ~1 pbcę, 
clwk drnlrnrn.ic }Ki<l\\Oily Pl<11...t;. inilc plaq 
pol·O\\'G. Warunki uzy. ka 1ia \\·ak~.:yi by
Jy r.uzm.i;t '. Z\\ J I-dym I\ arunki~m k. t 
PL'\\ ic;1 zas pra ·y " zak; ~<lzie .. - I~cl u
rni„.r angiclsq~ \\ cza ! \V'(!.ka -y; podej
mpją P dróże 7:' grani.:ę. Przez rek a
/y sysre1.1at_ ·czaic -.·bdaja do ka -.y \\ ak<l
·yjnei. kt<'łrc 11iaa7.' g-r~m13dza · , ·ieUde 
kwoty. \\ r. 190.3 złużyli robotni~;; ba\\ cl 
n~· w o!u~g-u Oldharn (Lai!~J~hirc) 
1 500 OOO m r1

•• Prac.o<la.\\" ·y \\. pie r.Jją te 
k~·~:.· du~tni~ zna..:zn!.'rn: dodatkami, '' ic
d2ąc.;:~ rob-ornik przez wakacye zyskuje 
nic.zm:crnie na s;hclI i ocho-czośc.i dC> 
pracy. 

i·ra:kowsk'i a .k rn~~:i; Zebrzydowskich z da- Przybyła!k 50 fen .. (nad. Jgn. Przybylak ~ . ł 
en da,,·na .wielkość .Rzc.czypospolitei porto 30 fen.) 5,70 rnr. Nrkt jeszcze., żyjący z dnia nadzir!1 nic j -~„ { t I 
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Chwała Maryi. 
Luwl• 1t1a wdzit{Czna, dawnych wspom-

niełł cleniu, 
alugoś milczał smutna ·w: z.a.pomnieniu. 
finc'oś mikzała smutna w zapomnieniu. 
, rące 

Scidtly radości dzwięki głośno br;~rniące„. 
•~siaj na nowo cbwytam ciQ w me <lionie 
Msilai na no\VO \''' t\.v.e struny za<lzv.'Dnie 
A gdy milością dusza roztajala 
Oby "WI te struny: swe czuci~ przelała! 
Nie próżnych rnyśi wid'ma m.zgorzaJe, 
~\a1oll0! Twoją, chcę. opiewać chwał'ę. 
Acb! to, co serce tak gorąco czuje, 
Mech Slłabym dZ\viękiem ma lutniai zwia-

stuje·. 
c~ude to serce zimne ij w1yrod!lle 
~ ckwa!ę TwO'ią optewać niegodne! 
:Ntaailie więc rnil.czieć, zerwać struny nie-

wlinrue 
Ocll ! nie odrznci1sz i p.ieniai dz.1eci:n.nie. -
'flobte poświ~am me myśli t tclmienia 
Tobie i wszystkie tej lu1tni westchnienia„ 
A'<:i dtiecko Matki chwalę, mi1ość gloszę, 
5htga - hioM seroai w ofierze przyn~. 
~ree i pieśni - oto skarby moje 
Sk:ladam Maryo, dziś pod stopy T·wl()!je ! 
O Pa:n~ Nieba: - i ;z,iemi Króbw-01 
TJ1ś Matką mo·ią. o ra®ści sllo\vo ! -
To. slowo jedno. - każdy żal ukoi. 
Ta slow10 jed'llo - każdią, rmę z.-g.oi, 
TQ slow1Ql Uedno - każdąi lzę osuszy, 
W tern iednem si.owie życie mo}ej d'uS:z.y, 
W tem jednem slowie nadzieja ma cata, 
iB}t slugą Twoim - cala moja chwala, 
'Być więźnfrem Twoim Mairyo ~ me g00Jo, · 
flyrć dzieckiem Twtojem - o'l>0 szcz.ęścia 

pirządl()'. 

Jako w Izach rosy pączek się mzkwita 
Tak we łzach cz.f.o:\viek życia zorze wita. 
I cięjżlm nieraz, w tej życia ntlewioli 
I ned1zę 1 nagość, smutek - ~ bo1le 
I rórżnie życia przebywa kolti!e 
I pr<Yme w sercu więd~nieją nadzieje. 
Żelaanem beriem niernz świat mu rządzi 
~wliatlem roz;urnu zwie<lz.ion często bląd'zi 
I w1 walce dężkiej ze światem ustaje 
I kark pod jarzmo światowe poddaje. 
Nieszczęsny - próżnym b~askiem oszu-

lra'Ily, 
Caluje ciężkie uie:d10li kajdany 
l nie śmie l\.'lałkfi już wzywać imienia 
I do ·niej serca '\\nysylać westchil1lenia1 -
Tak biedne dziecko za swą zgub'lJ gooi ! 
.J\fatkę porzuca i od lez Je~ stroni 
Ale od dzieckai Matka r1lie udi·eka ! 
Z krwawi,onem sercem. ailc nai nie czeka. 
Czeka i pf acze i prosi i \vota -
Bo Jej mil!ości nic wydrzeć nie zdoła -
Aby te <lmg·i ciemności porzucil, 
Aby skmszm1y do swej ni....'11tki wrócit. 
Ach! Ona tpierwsza ku. niemu pospieszy 
ł lzyi osuszy i \V smu;tku pocieszy -
I nai zbawienną drogę naprowadzi -
1 dumne grzechy i winy zaglaidzi ! 
I łez pokutY' mu źródllo otworzy 
I lask swych znowu użyczy obficie, 
I duiszy nowe przywróci życie! 
I ciężkie wi1ęzy świata Slkruszy 
I milość I3oga \V klQmej wzni1oci d'uszy, 
I wszystkie żąd:ze diQI krzyża przybije. 
Na krzyżu serce na: nowo 0Z.yje1 
I plaszcz Swój dzielnej op11eki roztncz,y, 
K.u niebu duszy 1xx1nies-ie mu oczy, 
Tą, oo da nieba prowadzi, jedyną 
Cierpień i krzyża pro\\"adząc drożyną. 
I ja bym kiedy mi at Ciebie porzucić! 
I ja: bym jesz.cze. mógl Ctehie zasmucić! 
Jeźlim źle czy.nit uznaję me zfości. 
Odtąd już Tobie chcę srużyć w milości' 
Nk mniic oo Cieaie już odwieść nie zd~a. 
Do Ci.c:bic dusza o pomoc mai vv~~a:: 
Wysluchaj Matko! wyslucha[ Twe d.zieicie 
M.1atane burzą po tym zgubnym świedie, 
i{acz. mnie Twą laską zasilać i wspierać 
Da~ mi przy Tobie i żyć 1 umierać. ' 

lrr ó t k a n a u k a e ~ Ylt a n i a.. 

• • 

J J J . . " " . J&„Je, Ja-ma, wu~u, n1aJ1 
ma-ma, ja-ja, ma-lu-je-
my ja-ja. 

11 11 h 
ho-la, be-la, hu-la-U, ha-

r z z z 
za-wa-li .. ma-za-lii za-le-

• wa, za-su-wa 
' 

za mo-Je, 

n n n 
no-wy nos, ma.-lo-wa-ny, 
na-mo-wa. 

r r r 
ru-ra, ro-la, ro-sa, ry-sy: 

kra-m ra-na, ro-wy, ra-, 

na, ro-wy, ry-je, ry-soje, · 
ra.-zo-wy, ra-no, za-ra-za, , 
na„ro„wy, wy-ra-zy, 

ra-wa. 

Modłitwa prze.d nauką. 

Przybądź, Du.dm świ~y, 
Spuść z niebios na: nas 
Swiatla Twego promień! 

mn· 

· Ojc.ze Dasz. itG. 

Wywyższenie Jó;,zaf aa 
l .Józef we więzi-eniu. Kupcy przywie 

źlU Józefa diQ Egiptu i sprzedali go Puty
famwi. Ten był' <lo·wódzcą przyhocz.riej 
stratż.y królewskiej. Po1J<Jżny Jó.zef slużyl 
wiernie panu swemu. Dlatego p-0lubil g:0 
Putyfar i uczynit J ózcfa zarządlzcą nad ca
{ym swym don1em . 

Ale żona Pntyfara chciała uwieść ~
zefa <lo ciężkieg~} grzechu. Przecież mro
dzieniec oparl się stanowczo :pokusie i na 
grzech ni·e zez\v'OJ.if. Wtedy rozg:niewala 
się ta zta kobieta i oskar.ży!a go kłamliwie 
prz:ed mężem. Putyfar uwierzyt ni.ewier
śd sizerzyć ni ·emuwiść do klas pasiadają
inej żonie i1 kazal1 J 6z.efa wtrącić do wię
zienia. Lecz i tu: byl Pan Bóg z1 J 6zefom; 
a dozór-ca \vięźniów łaigodnie się z nim ob
chQdZil. 

2. Sny Faraona. Dwa lata potem mial 
król Farnon sen niezwykły. Zdaiwalo mu 
się, że stoi nad rzeką Nilem. A oto W'.Y'SZlo 
z1 rz·eki siedrn krów pięknych i Uustych. 
Pasly się o.nc w traiwie na:d brzegiem rze
ki. P.o nich wyszlo z. rzeki· sicdm krów 
szpetnych i chudy.eh, które pożarly ()!We 
tluste km\\ y. - Wtem król się przebudz.il. 

Gdy zasnął znowu, śnilo mu się po
wtórnie tak: Na jednem źdźble wyroslo 
si.edm piękny~h i pelnych kl·osów. Po 
nich ukazato się siectm klosów cz.czyich , 
które. piożarly owe klosy pelne. 

3. Wyłożenie snów. Z rana zawez
v.ria~ Pctraicn do si·ebie mędrców egfrpskich. 
Ale żaden z. nich nie umial mu snów ty;ch 
wyjaśnić. Wtedy przyprQIW\adrono przez 
faraona· Józefa z więzienia. Dowiedział 
si~ bowiem król, ~ż Józef wylożyt dobrze 
sny d,~m dv.r()rzainiinom. 

Faraon opowie<lziar mu, oo wid:z.ial we 
śnie. Nai to odrzeikl: „Sied'm krów tłu
stych i s.iedm klosów petnych znaczą 
si•edm lat urod'zaiu; a siedrn krów chudych 

: i Slitedm klosów czczych oznacza!ią rn.istęp
nyieh siedm lat nieurodzaju i glodu." 

4. Józef wywyższony. J 6zcf radzil 
z.araizem królowi, aiby wyibral męża roz
tropnego. Tenby powinien w latach uro
dzaiu groimadzić zboże do śpkhlerzy, aby 
je rozdzielać ludziom w latach gfodu. 

Ta mądrn rada bardzo si·ę faraonowi 
s})OOObaJa. UstanoWil więc Józefa przeło
żonym nad ziemią :Egipską. Karat go ob
wozjć na wozie królewskim i uczdl go je
szcze w wieJ.oraki sposób. 

Kalendarze polskie 
na rok 1906. 

Skarb domowy (skonfiiskowany). 
Porto 20 fen. 'Osobne. 

Kalendarz Maryańsk.I 60 f. 
Kalendarz „święta Rodzina'~ IO f. 
Kalendarz „Katolika" 50 f. 
Kalendarz I.a tollohl 25 f. 

Ng f.ł~ rto trzeba do każdeifo k~lendarza 
10 fen. doł~czyć. 

O łaskawe .zamówienia prosi 

Księgarnia Wiarusa Polskiego, Bochum. 
Adres: ,.~laru..s Polski', B~chana, 

i>la leałrów amatorskich. 
Sztucz~ i teatralne na Bo2e Narodzenie. 

Orałoryurn 8&Żf'C• lfat'Otłl:eai• 
cz~yli t~k rwa~ „JASELi-A'· w obrazach scenicznych »e 9 pie
w9a mi, zebrał l ułoiył Ks. ]'r. W &lczy:ń!ki. Cena 7i fen. 
porto 5 fen. 

G~ha4ka i Gwie114or. 
Zbiór dramaci~ó,„, komedyjek, dyalogów i widow"Bk az:opkowych 
na gwi:i.zdko l koli;dę, ułu.iył i zebrał J. Choeia21ewU.i. ~aa 

80 fen porto 10 !en. 

Wi,.tUa ·~· Ji•'ł'94•ttt•• 
komedyjka dla dYJ.eci ułomona przez J. Cbociazewakiec•· Ce.aa 

-łO ff'n p• rtfl 5 fen. 
PoJ~ca'lły na tern ~lt,1,.;cu w1ęk111J1y zbiór łatwych dramacl

łt~w. krotc,chwil, fraszek N°f'11in:Tiych, monol„gów, dyr.logów i 
-wieruy, 1iroeo"'nyeh n a p .r :.ie i.I •ta wie a i a d o :m 0 .,., e pod 
t1tułem ,,SCENA LUDOWA'' • ..,.-ydana pr~ J. Choclezewikle
go. Cena. J ,60 m., w opr. 2 nr. porto 10 tea wiocq. 

O 1.Snm6wienia prosi 

Księgarnia ,, Wiarusa Polskiego~' " Bochum. 
.Adre11 : Wiar•• Pohkł - Beela ••· 

• ,.o)t.. .- • 1' \\ l:·J"-· -·- j • u„ •. i •• . 1 
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~ Niedzielę trzecią po Trzech 
Królach. 

Lekcya. 'Rzym. XII. 16--€1. 

ft rada! Nie bąidźcie m~drymi s~mi u 
s.itilte. Żadnemw :z~lem za zle nie oddawa
iłlo: przemyśliwając to, wby byto dobre.., 
IO, •ietylko pmed Bogiem, ale też i przed 
,'Msr:ystkimI 1 udźmi. Jeżeli można rzecz 
tłe • was jest, że wszystkimi tudźmi pokóÓ 
mai-.qr. Nie mszcząc się sami najmilsi 
iało dajcie miejsce gniewowi, .al~wiem na~ 
P.;iaatro jest: Mnie pomstę: ja oddam mó
~ Pan. Ale jeźli laknie nieprzyijaciel 

1

twól 
aakannij go; jeźli pragnie, napój go; bo t~ 
"7Uiąc, węgle ogniste zgromadzisz na glo .. 
'\1f4 jego. Nie daj się zwyciężyć złemu ale 
111;-~ciężaj 1zle w dobrem. 

1 

Ewan.gelia. Mat. VIII. 1-13. 

·W on 1 czas g<l.y izstąpit Jezus z góry, 
dy za nim wielkie rzesze. A oto trędk:l

-.ty przyszedłszy poklonil się mu, mó-
: Panie, jeźli chcesz, możesz mię o

~ścić: I ściągnąws•zy Jez:us rękę, do
·a•'ll SIQ go, mówiąc: chcę, bądź oczy
~cZ!Cm. I byl zarazem oczyszcron tr~d je
to. I rze'kl mu Jezus: Patrz, abyś nikomu 
eie powiadal: .ale idź. ukaż się kaiplanowi1 

i ()ofiaruj dar1 który przykazal Mojżesz: na 
śwfadectw.o im. A g<ly wszcdl do Kafar
•»amn, przystąpit do nie.go Setnik, proszą: 
g-0 i mówią.c: Panie, sł•uga mój, łei.y w 
d'Oalu powietrzem ruszony, i dężko tmpi·o-. 
iar iest. I rzeld mu Jezus: Ja przyjdę i u
~mwię go. I odpowiadając Setnik, rzekł: 
Ptnie1 nie ie:stem godzie!1, abyś wszedl po<l 
<lach mój; ale tylko rzecz slow em, a będzie 
lt?Xirowioni slu:ga mój. Bo i ja Jestem czło
wiek pod wladzą postawiony, mający pod 
~ żolnicrze. i mówię temu: idź, a idzie; 
a drugiemu: chodź1 a: przychodzi; a sludze 

icmu: czyń to, a czyni. A uslyszawSIZ)' 
Jw;us1 dziwował się, i rzekł tym, którzy 
d za nim: Zaprawde powiadam wam, 

'e znalazłem tak wielkiej wiary w Izraelu. 
A. powiadam w~m1 iż wiele ich ze wschodu 
slońc.a i z zachodu przyJdzie, i usiędą, z 
Abr.ahamem i Izaakiem i Jruk:óbem w kró1e
$Łwie nicbieskicm; a synowic królestwa bę
>is, wyrzu.ceni w ciemności zewm~trzne: 
tlam będzie placz i zgrzytanie zębów. I 
•"Zekł Jezus Setnikowi: ld:ź 1 a. ~a:koś uwi.e
~yl, niech ci się st.anie. I uzdrowiony iest 
ił11~ onej g-odziny. 

KAZA IB. 

Pan J ezus1 jak czytamy Wi ~wangelii 
Gi'siejszei podwójne dobrodzticiistwo wy
hria<lozył cudownym sposobem dwom lu
łifłom prQIS'Zącym Go o to. Trędowatego 
oczyścil1 i choremu sludze zdrowie przy
'1rrócil; przez co oka.zal oobroć swą nie
POięta i zarazem wszechm()cnOŚĆ Boską. 
§ed!no i drugie s.kloinić nas powinno do te
rro, abyśmy we wszystkl[ch potrzebach na
iZYch , tak dusznych jaiko te'.i i cielesnych I 
llciekali się o pomoc do Zbawiciela, bo On 
lako wszechmocny i milosierny. nigdy ni
komu nie odmawia swej PoIDOCY, byle tył
~ 'Z w farą i ufnością udal się o nią. do Nie
~o. 

W naszej okoificy nie ma tręd-OIW'atych 
•• ciele, ale za to na duszy, prawtie k:aiżdy 
~, jest; bo trąd dala. jest obrazeQ1 grze
- u, l~tóry szpeci duszę i obrzydle\ Je\ czy-

ni w obliicZ'u Boga. A któż z nas bez grze
chu? Otóż Pan Jezus, ustanowi! Sakra
mont pokuty w tym celu, aby każdy dot
knięty tą nieszczcśliwą chombą trądu grze 
chowego, miał skuteczne lekarstwo do wy 
leczenia się. Potrzeba nam tylko z pokorą 
pokloniić się Jezus.owi i prosić Go o ule.cze 
nie, a raczej przystąpić do trybunatu poku
ty, i wyznać grzechy na spowiedzi 1 celem 
uzyskania odpuszczenia takowych 1 za po
średnictwem kapłana. 

Miloisierdzic Boże i Jego wszcchrni0-
crność na nic się me przydadzą,, jeżeH ludzi! 
dbać o to nie będą, aby ie PoZYskać. Pan 
Jezus jed:3n i ten sam 1Zawsze. Wszechmo 
cny i milosierny. Ale tym tylko milosie1-
dzia i łaski sw1cj użycza, którzy Go o nic 
proszą. 

Zapewne i podówczas 'kliedy Jezu~ 
chodzil po tej ziemi, więcej było trędowa
tych i chorych aniżeli ci dwaj o których 
wspowJina dzisiejsza Ewangelia, a jedn,ak 
oni tylko zostali uzdrowieni. dla tego, że 
się zbliżyli do Jezusa i pmsili Go o uleczc
inie. · A d'Z!iś czyż niema Jezusa wpośród 
naJS? Wszakże On utajony pod' przymio
tami chleba ustawicznie przemieszkuje w 
kośdołach naszych, abyśmy latwy d·o Nie
go mieli przystęp; tym:eziasem, jakże ma la 
garstka: dest takich co korzystają z tei spo
sobności aby Go prosić o pomoc. Bywa
ją ludzie co niedziela i świębo na nahożeń
stw1e, słuchają nauk o cudach i dobrod'Zliej
stwa'Ch wyświadczanych w duchowny spo 
sób przez Jezusa tym, którzy się <lo Niego 
zbliżają, w Sakramencie :pokuty; a j~d.nak 
dużo jest takkh, którzy chociaż obciążone 
mają sumienie licznemi nieprawościami, 
pozostają obojętni na swój stain ch-0robliwy 
i nawet raz na rok ntie zbHżają się do Je
zus.a. aby Go prosić o uleczenie i wyznać 
swe grzechy na spowiedzi. Cóż takim Po
·może dobroć i wszechmomość Jezusa? 
Stworzylem ciG człowiecze bez. ciebie -
mówi Bóg - ale dę zbawić bez ciebie uie 
mogę. To jest: jeżeli ty sam cz!·owiei:ze 
czując się w!nnym grzechu' cięi-kiego na 
duszy i wiesz. że ta c'horoba przypra1wi 
cię o śmierć wieczną.1 wtlcUząc przy sobie 
tak skutecznego lekarza jakim jest Jezus, 
który gladzi grzechy i uzdrawia tych 1 któ
rzy się z nich oczyszczają w Sakramen
cie p.okuty, pozostajesz na to obojętnym 
1 trwasz w nałogach twoich; sam oobie 
będziesz winien, że zostaniesz potęp'.ony. 

Niechże więc ta przestroga trafi do 
serc waszych i przerazi was surowością 
sprawiedliwych sądów Boga, jaika spotkit 
zatwardziałych grzeszników za ich oboię-

. tność w sprawie zbawienia, a przykład o
wago trędowatego i setnika, proszących 
Jezusai: jeden o uleczenlie trą,dl1'1 a drugi o 
uleczenie slugi chorego1 niech was pobu
dzi do tego: abyście naśladując ich w ży
wej wierze i ufności w Boga; w choro
bach duszy i ciała ucickaki się efo Jezusa 
o pomoc i ratunek tak iak oni 1 a tern sa
mem c.ibyście zyskali zbawienie wieczne, 
którego sobie i wam wszystkim z 1erca 
życzę. Amen. 

Podeszające spostrzeżenie. 
Ksiądz Salwian, żyjący w M.arsyfil Ila 

poozątku piątego stul'ecia 1 mówiąc w ie
d'nem ze swych dziel o wierze Gotów i 
Wandalów. którzy by1'i wychowani i ucze
ni w aryanizmic, kacerskiej na;uce rozpQ.
wszcchnioncj wówczas szeroko i daileko 
- nie obwinia ich wcale o kacerstw"O. 

- I3arbarzy!1cy ci, mówi on - ,,icdzą 

tylko to, co słyszeli od na'llczycieli swoich, 
a blędnc podania s4 dla nich icdyncm pra
wem. Są zatem kacerzami 1 nie wicdz~ic o 
tern. Wprawdzie my tylko posliadamy pra 
widę; lecz tnmci myślą,1 że ją posiadają -
blądzą więc, lecz myślą 1 że dobrze czynią. 
Pytanie. jaki też wyrok zapadnie na nich 
w dzieli sądu z po,vl(}du te.go błędu? Nikt 
z nas tego wiedz\teć nie może 1 jak tylko Sę
dzia najwyższy. 

Z pomiędzy wszystkich nawróceń 1 ja
~ich dokonał bostot'lski biskup Chcwcrus 
\V St1nach Zied.nocwnych w Ameryce, cie 
szyło go najwięcej nawrócenie dwóch du
chownych protestanckich: ojca i syna; ci 
bowiem nied>osyć, że przyjGli wiarę katoli
cką1 lecz także żyli wedlug niej. 

Pewnego ·razu zapyta! się kh biskup, 
czy w cią~u tego czasu, w którym żyli w 
wierze protestanckiej, nie wątpili o jej pra 
wdziwości i czy byliby umarli spokojnie 
w tejże rcJl;gii. Nai to zapytanie ()ldpowic
dzieli mu stanowczo1 że aż do czasu, w 
którym ich objaśnil i pouczyl o religii ka
tolickiej, wierzyli najmocniicr, iż wiara ich 
jest dobq - że n1ic wpadlo im nigdy na 
myśl wątpić - i że on dopiero odsłonił im 
caią prawdę. · 

Przykład ten ·i wiele! innych uspokoiiy 
szlachetnego tego przyJadelai ludzi co do 
protestantów; powstało w nim bown·cm 
przeikornanie1 że wiel11:1 a nawet większa 
część protestalltów znajduje się w mn!ema
niu1 iż dobrze c:zy;ni4 i trwają bezwiednie 
w btędziic, który to błąd przed Bogiem .ich 
u·spra wi e<l li w ia. 

Obchody gwiazdkowe. 
Nigdzie na całym świecie tak wspa

niale i z taik serdeczmi wesołością nie ob
cho<lizi się Swiąt Bożego Narodzenia, jak 
u nas Pola:ków. U któregoż bowiem na
rodu znajdziemy ów piękny obchód wigilij
ny, owe serdeczne kolędy 1 pastorałki, owe 
swpki i jasełka. które w narocizic polskim 
przechowaiy sic przez. setki lat i każdego, 
choćby najoboiętnieiszeigo czlowieka jesz
cze dziś tak za serce chwytają? A że zwy
czafo i' obchody te, uświęcone długimi 
wiekami i pamiccią Ojców naszych

1 
zacho

wywał nam należy ,zawsze i wszędzie 
a więc i na obczyźnie 1 przeto je sob;.~ \~ 
wykładzie dzisiejszym pokrótce uprzyto
mnijmy i rozpamiętujmy kh znaczenie. 

Wedlug zwyczaju st!trodawnego w 
Polsce używanego, dzielą się wi Wigilie 
Bożego Narod'Zema katoHcy opłatkiem na 
~nailc milości ii Jedności braterskiej. Królo
wie polscy, magnaci Polscy, ludi miejski i 
wiejski oo rok w Wigilię Bożego Narodze
nia, zasia<llszy przy s oo le, !Zasta1wi0inym 
Potrawami, oczywiście postnemi, dzielili się 
.zawsze przed rozpoczęciem wieazcrzy o
pla1tkiem, który im do domu przy1nosil or
ganista lu1b braciszek zakonny w imieniu 
księdza proboszcza, lU'b Ojca gwardyana 
klasztoru. Zwyczaj byt dzielenia się o
platki,eirn po kolei ze wszystkimi, z dom()
wnika:mi, z czeladzią, z przychodzącymi. 
Przy tym Qpłatku skladano sobie naw'Za
jem życzenia na Swięta - darowywano 
sobie urazy familijne, a potem w milości i 
"tgoozie zasiadano dlo wieczerzy. Optatek 
to jest z.n.:ik mifości, bo oplatek zamienia 
kapf a:n w Cia!o Pana J zusa przy Mszy 
iw. Pan Jezus zaś to pierwszy naumy
cicl Bos.kicj mil-Ości. Zwyczaj ton piękny 
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dotąd' bywa zachowywany \ Galicyi, w 
Królest\\ ie Polsk.iem. w Księstwie Pozna9-
skiem. Na Górnym Slązku, w1 Prusach Za
chodnich i Wschodnich :zwyczaju tego za
niecha;no prawie zupclnie. Tylko tu i ow
dzie jaki dzielny '\ •iarus 1>0Iski ten zwy
czaj :zachowuje. Powinniśmy jednakże 
wszyscy dbać o to, aby piGkny ten i pelcn 
gtębokiego znaczenia zwyczaj przez. wię
ksZ<lś6 narodtt polskiego wszędzie w'Zlno
wiony i zachowany 'ZQStat 

Wieczerzę wigilijną zasta\\ iano. gdy 
si<~ gwiazdy ukatzaly 1 a przeważną role 
graly w niej ryby, ua mzmaity sposób 
przyrząct·zone, kluski z makiem, pierogi 
ł'ub grzyby z kapust:.1 1 szcznpak z S7..afra
nem1 karp z rodzy1nikami i miodem. PrzC'd 
zmierzchem 1 czyli pnzed' p-okazanicm sie 

pierwszej gwiazdy, prz.ynosz~t parobcy 
do izby siano, którcm g-ospodyni zaściela 
stól, kta<ląc pod sam spód opla tek. Nakry
wa potem to wszrstko obm5em swojej ro
boty. Po skoficzooej wieczerzy resztki 
j~dta wynosi gos))Odynli bydłu, aby d()lbrze 
się przez· rok chowało. 

SwiQta Bożego Narodzenia jak to i 
si.:e śpiewów kościelnych widać, iiczyly sie 
w Pol~ce do najweselszych 1 a że mniej by
lo robot w gospodarstwie 1 mogli się wszy
s~y bez szkody swego mienia zabawiać. 
Nie ylo zwyiczajll! - powiada Kraszewski 
- .cto miast się z1bierać, gdyż Po wsiach 
prz.? prostocie obyczaju i malych wyma.
ga~iach \Vl domowem życiu s·zlachty pol
skiej wyśmienicie zawsze starczyto na 
to, czern chata byta bogata. Skrzypki tyl
ko z miasta sprowadzano. 

Za dawnych czasów lata; czasu chrześ
ciańskicgo liczyly sic c'd d!nfa Narodzenia 
Jezmsai C~rystusa. W dniu więc Bożego 
Narodzema stykało się lato stare z nowem 
czyli \V1 mowie dawnych Slo\\ian d\v~ 
,.~od.y". Ztąd powstała nazwa pierwszego 
tmesrąca po tych godach „Styc'Znia" i na
zwanie świąt Bożego Naw<l'ze11i::t Goda-
1~i'.'· Jakoż naród Polski przez długl'c wie
ki inaczej Ś\viąt tych nic nazywat ai choć 
klasy \vyższe zwnicchaty używiam~ tej ua
z~~ '~ ~śnmastym stuleciu, to jednak lud 
wie1sk1, Jako największy 7.achow.awca w 
rzeczach r<Jd'zinncj mowy i obvczaju do
tąd Boże Namdzenie tyłko „Godmni'' 

1

mia
:rmie. Ze Slowia11 1 opró.:z Polaków tylko 
Czesi i lu.życzanie Boże Narodzenie na
zywają .,hody". Mówi się też ,,na gody", 
11 w gody", przed gody" i :iP<> goda·ch". 
Ponieważ dwie takie ur<Jcz:·stości, jak Bo
że Narod!z.c,11ie i rozroczęcie Nowego Ro
ku1 > u.czyrnly goey n.aiwcsel z<1 uroczy
~t·oscią <lorocznq, nie tylko modlitwq. ale 
i ucztowaniem obcł1odlro11ą 1 ucz.tow.anie to 
zatem nazywa'Ilo od godów „godO\v~niem'' 
a wyraz 11gody" często znaczylo to samo 
co biesiadai uroczysta, zwłaszcza weselna' 
lubo w znaczeniu zwyczajnego wesela wy~ 
razu •:gody" nie używa się. 

Gdy nadeszly Gody, nie bylo w Pol
sce końca najrozmaitszym obchodom za
bawom, powinszo\~anio.m, JX>darkom 

1

j po
częstunkom, przebieraniom się za króla 
Herod~,, za ~ydó\~, cyganów. niedźwiedzi, 
tu_ry. z?raw1~. wilki i kozy. Lud polski 
mial .'V:1d~zme ze starożytnych Iechicko
slo:'::ansk1ch czasów dużo wesolyich zwy
cza:iow z godami, czyli zakończeniem sta
re-go i powitaniem nowego roku związa
n~ch. Tc właśnie wszystkie przebierania 
się za zwierzęta i cudzoziemców oraz 
wodzenie żywych, mlodych, dziko ~hwy- . 
tany·;:h lub może przyswojonych wilków. 
tu.rów i sam, czyli kóz, ze śpiewem o<lpo~ 
wiednich pieśni i Powtnszowafliami doc~e-



kanych godó\\., b~·~y to zwyczalie sięgające 1 

czasów pogat'1skich. Zwyczaj' chodłzenia 
• .,konikiem" jest pamiątką oprowad'zania 
l'.'lOŻe także dziko schwytanego źrebaka, 
a ero.chowały się jeszcze d<> naszych cza
sów pieśni, śpiewane przy oprowadzaniu 
niegdyś ży.wcgo tura, dziś przebranego 1wii 
chlopca'.. Dla· tego to kapłani polscy ułn
tylli \\·i 16-.tym i 17-tym wieku takie mJnó
st\m pastorałek, czyli kolęd pobożnych o 
narotlzeniu Chrystusa Pana, do po.jęł, ję
:zyka ludowego wybornie zastosowanych, 
i <lfa tego wprowadzili obchody z szopka
mi, gwiaizdą i królem tterodem, aby za
tarty pamięć pogańsko-lechiokich g-0dów. 

Chodzenie .[)O 'domach z. szopką, czyli 
iaselkami, jak się po staropolsku zowie 
.Ztóbek, wzięło początek z prz.edstawie11 
kościelnych, \.\'1"0brażaiących z nadejściem 
rocznicy Bożego Narodzc:n.ia ów ż!ó.bek, 
1cz:yli }asełka i wn~trzc stactenki betleem
skidrl. Pierwszy do tego pomysł mial po
dać św. Frainciszek z Asyżu, żyjący we 
Włoszech od roku 1182 do 1226. Ziawily 
si~ one ted'y nat.iprzM p0 kościofach nale
.ż<l,icych do Ojc6w1 Frnncisz'kanów '"1 całej 
Eur-01pie i przez zaikormikówi tej re~uły 
przyniesione zostały do Polski. 

Poetka nasza• Dootyma, która. ·naipisała 
wsra11ialą powieść pod' tytn1'lem:: ,,Branki 
w jasyrze", ta-k w nioh opisuje urządzenie 
jasctek w czternastem stuleciu: „Przy 
nadchodzących świętach, dworskie. panie 
ubierały jaselka. Jakaż toi pysz1na1 zabawa! 
Pelno zabiegów i gorączki, bo wszystkie 
lrościo.ty szykują taklt' widowiska, a wsziy
scy mieszkańcy miasta· przesa1dzają się w 
przystrojeni'll ich. Już przed paroma mie
siąc.ami z.amó\Vi·ono u bieg!ego sznycerza 
Posq,gi drewniane, mające przed:staiwiać 
Boskie Dzicciątk-0 i Jego Matkę, świętego 
Józefa. co stoii pod) komi!nem, pa1sterzy, 
trzech króli, ttemd:ai ze śmiercią i ca:ty 
chór AniDłów. Wszystkim tym csóbk:om 
ślicznie pomalowa110 twarze, a ubrania 
szyj~1 im wszystkie panie d!\l.·orskic. A nie 
Bada: jakie będą te ubrania,: księżna Kinga 
daii:e S1\\'C koS'Ztowności i swkmię perlami 

.wysadzoną wlożyla Nauświętszej Pa111ien
ce; dfa króli idą świetrre lance, aksamity i 
k<0siztowne pióra, wszystkie zaś gwiaz<ly 
i promienic są z prawdziwego1 ztota, sfQ
wem - oo się robi, to po królew"'sku. A 
przy t~ jest w tych jasdkach tajemnica, 
wielka niespodzianka d1ai mieszkaiilców 
miasta. Oprócz. Najśw. R<Ydzil1y, l i'órei sie 
tknąć nie śmiano, wszystkie inne osó\biki 
ruszają się jaikby żywe: pasterze chodlzą 
u~ kó~ka:ch, królowie: klękają nai sprężyn
kach, śmi'erć macha· kosą. tleród' traici gfo. 
wy, aniolkowie trzepią skrzyde~kami„. 
dziwy". 

Tak to dawnemi cz.asy urządzano ia· 
sełka Po kościotach. [ <lziś jeszcze pott
sta\\ iam~ są v.; różnych! kości()fachi tak z.w. 
,.żtóbk", choć są tam tytko osóbki niern
ichomc i oczywiście w drogie szaty wcale 
nie ubrane, jeno malowane. 

Pieśni na: Boże Naro<ltzenie nazywają 
Pola.cy też , .kolędlami". Wyra:;. „kolęda" 
ma po-chGdzcnie bard:.l'I() s.tare. Dawmiej 
Rzymianie pierwszy dziei1 każdego mie
siąca a więc i pierwszy roku1. nazywali 
,,calendae". Nqwy rok {)bch.o<l1zili huiczinie 
i \\"esolo uPoczystością nazywaną ,.feshtm 
calewdanun. Ponieważ. w. średnich wie
kach, jak już wyżej powiedziano, począ
tek Nowego roku liczy siG Gd &,żc'go Na
rodzenia , ~ K.ościól nazn'aczyf d'ziefl pier
.w5z.y stycznia w jeigi0 (}ktawę, rzecz wię;~ 
p rnsta, że ze stare~•o łacińskiego· "\\ yrnzu 
.,calendae", zwią)Zanego ściśle z: Gbchod'em 
I3ożego t a ro d'zenia, i zwyczajem podar

ków, no\\ ornc-znych, rrowstał' w1 języku 
po[s:!dm \vyrnz: "kc!c;da", oznaczając zaró.: 

· '\\'no :pieślli -01 Namdzeniu1 Chrystusa jak i 
podarek noworoczny. Kolędami za.ś , óak 
i chodzeniem po , . kolędzie", nazwano cho
<llzenie z powinszowa.niem świąt i Nowego 
R<>ku, przy śpiewaniu kolęd . co przez caly 
tycl:zid1 od Boże.go Narndzeuia dK1' 1 stycz
llia się przech1galo. 

SwiQta: Boiego Narodzenia są święta
rni poje<lnania i mil()ści bratniej, jak opie
wa <la1wn;:: przysłowie: ,.Na' 'Ohli do zg-0-
dy - skoro przy&Zly gody" - będące wy-
111ikietn anielskicgQ hymnu kościelnego , roz
brzmiewai;ącego pc<lc2.as pasterki w grn
dniDl\v.ą n-0c Ilożcgo Narodzenia: ,,Chwała 
na " -y.s-okościach Pa.mi, a na ziemi pokój 
fud'zi()m dobrej woli!'' 

Obchócfźmy więc i my tu na obczyź
nie uroczystość g-0dów. łącząc się sercem 
z rodakami w kraju, a Ś\vię.cąc gwiaizdkę 
·\\ ·Cd'hllg zwyczajn i ·ohy,czaju polskiego 
naszych Ojców przy -0platku i prasta
rych koleindach. 

Pustućhaumy, ·co jakby do nas'° gwiazd
ce p1zemawia poeta: 

Choćbym o-dszc-tlt poza ruki, 
Poza.i góry hen ogromne, 
Choćbym hlądzil cale wieki 
Naszej „Gwiaizdki" nie zaipam11~. 

Nie zapomnę chwill owej, 
Co najdalsze serca brata, 
AnL pieśni kolędbwe\i, -
Choćbym odszedł na kraj świata! 

Stara pieśni kolędowa, 
Swięć się, święć się nutą starą, 
Zawsze żywa, zawsze nowa, 
I tętnąca szczerą wiarą! 

Z tobą. anioł w białej szacie · 
I przeczysta chodzi wiaJra, 
Święć się, święć się w naszej chacie 
Kolędowa pieśni stara! 

Se\\·eryn P. 

KROL KURKOWY. 
Powieść historyczna z XVI. wieku. 

Napisala 
zuzAi:,1~A MORA WSl(A. 

(Ciąg dalszy). 

Generafa: von Drina, jakoteż kilkunastu 
rannych tak z olJ.ozu Zamoyijski€go jak i 
Maksymiliana musiano pozostawić w By
cz,ynie, dodlając tym ostatnim straż wlaści
wą. czuwaj.ą;cą, aby nowych knowali nie 
robili. 

Z resztą oprócz von Drinai bk między 
Niemcami jak i polskimi stronnikami ceza
ryaninai byli tylko prości żo!nierze i ochot
nicy, nie zdoPni do prowadzenia na swioją 
rękę żadnych k-0nszachtów. 

Wielu zaś ze str-onników arcyksięcia 
od razu Zl()ży!o brolt, prosząc hetma•na tr 

prz.eba1Czen1e. 
- O tern, potem!. .. - rzucił hetman i 

kazal wóz: arcyksięcia i stronników jego 
najdzielniejszym swym żolnierzom oto
czyć. 

Orszak ten poprzedzał z ·d!ość licznym 
hufcem Jakóh Gruszecki,, zamyka! zaś sanr 
hetman. 

Gdy za,ś do.ciągnęli do oborn pana Ka·c
pra, Zamoyski postał mn rozkaz.: 

„Mości Karliński. wygiętym w tyl póf
kolem otoczy nasze hufce i jak pierwej 
„vigilare". 

Bylo już blizko polu<lnie, a chociaż 
stonko schowane ·za chmury nie okazywa
ło swego obli-cza i nie zaznaczyło dnia po
lowy tak ludzie Jako i zwi'erzęta czuli jed
nak spojrzenie zl-0cistei gwiazdy. Mimo 
jednak południa nikt o posiłku i odpocz.yn
ku nie myślał, owszem w miarę. 'Z'bliżenia 
się do Qbozu Zebrzydmvskiego pod·w·lOj-Ono 
jeszcze baczność i czuwanie. 

tletman bowiem idąc na ()Statku, soko
łem swem okiem zwraca! nai wsz.ystko u
wagę, a im więcej rozwwżai s.obie list sta
rosty krakmv1skiego, tern więcej rozumiał, 
że. ten czt()wietk może się stać dla carej 
sprawy nad'er szk()dliwym. 

- Trzeba podpatrzeć jego iknvwaniai i 
skryte zamiary - myślał Siohie Zamoyski. 

- Gdy zaś Zebrzydl()wskiemu donie
siono o zbfiżenin się hufców hetmańskich 
'\v-Ygiąt szyki swoje w półk·ole, to jest zroo1·, 
tQ samą ewolucyę wojskową, jaką z r~
kazu hetmana uczynit Karlif1ski. 

Lecz trudno go byto nai razie zr-OZ'll
micć, czy iako doświadczony żotnierz wy
konywa! takiż sam i0brót. jaki wykona.ta 
naiibliższa kolumna. czy też inne chował za
miary. 

Nagl'e wygięte w tyl jako p{)lkole 
szeregv poczęły się oor.az więceii \\. ydlrnżać, 
a rozerwawszy w samym środku pólkole, 
uszykowały się w dwie dłrngie linie, zosta-

, -wiając wrzekomo przejście woisk•om het
mal1skim. 

tletman widzial ten Z\Vtot przez lune
tę, której przez cały cz.as nie odejmował 
prawic <JCl' oczu; nie dawaf jednak n()\Y'YCh 
rozkazów. 

Po ch\vili szeregi Zchrzydiowskiego 
zaczęły slę znów wyginać i gdy przeszty 
ostatnie straże hetmańskie zamknęly się 
szczelnie zajmując tył najbl i ższemu ot-o
czeniu Zamoyskiego. 

Jednocześnie Zebrzydowski podje.chat 
- - Czolem j. wielmożny hetmanie! 

- Cz-0łem jw. starosto - o<lrzekf obo-
jętnie Zamoyski. 

Nie odebrałem na list odpowiedzi -
nic hylcm przypuszczony do rady wła
snym instynktc.:m muszę się kierować -
m&wit \V~burzonym g!osem Zebrzydowski. 

- W cdpo.wiedzi sami ciągniemy, ra
dy zaś post factum nie byto po w zwoly
wać, obecnie też huf.có\V' i. · wielmożnego 

starosty nie m~my p0trzeby na trudy na- , 
raiać - odparl hetman. 

- To znaczy? ... 
- Ze gdy pretendent do korony obez-

wladni<>ny, należy nam tylko strzedz się je
go stronników - mówit dobitnie Zamoyski 
patrząc \V oczy Zabrzydowskiemu. 

- To znaczy? - pO'wiórzyf tenże. 
- Ze 1j, wielmożny starosta krakowski 

raczy w spokoju wróc1ć do stolicy i chro
nić ją od knowafi i niepokoju! 

- Mam w obozie j. wielmożnego het
mana dwóch ludzi, któryich z listem '\l.'Y
słałem. 

- Ojed1t1ym wiem i ten w tej -chwili 
przyi,tączy się do szeregów jw. starosty, o 
d'rugim nic nie s!yszalem. 

Zamoyski świsnął w srebrną piszczał
kę, którą zawsze nosił przy sobie, a po 
przyibyciu najbliższego- ze swoJej świty 
dal rozkaz, aby przypmwadzono do szere
gu• starosty posiańca, który teraz. jechał 
opodal pod wla·ściwą strażą. 

- Czotem - rzeki Zebrz.ydo\vski nic 
czekając na przybycie dw-0rzianina. I zwró 
cil konia, dadąc po drodze rozkaz, ażeby 
szeregi jegoQ idące półk·olem za obozem Za
moyskiego zrobily zwrot po ()btl! stronaich 
w kierunku, który im wskazy1wał. 

J ednocześnic wrócif wystany po dwo-
rzanina imci pana starosty. 

Uirzal go zaraz hetman. 
- Odstawi1ony? - zapytał. 
- J. wielmlOżny hetmanie - ()diparl 

oficer - mtodzieniec ten sktada ręce i pro
si, aże'by mógł z,ostać w naszych szere
gach. 

- Zdrajców" nie znoszę! - odprowa
dzić go pod strażą, stawić przed obl'icze 
samego pana starosty - rozkazaf hetman. 

Rozkar.t ten ijednak nie mógl być wy
kon~my Zedrzydowski bowiem tak szyb
lro kieT~wał swoim hufcein, jakbyi się bal 
pog-0ni, a znany nam Stach siedząc w mil
czeniu na wozie wraz z Jaśkiem Komoro
wskim, pociągnął dalei za ohozem het
amna·. 

JaśkQ znat Stacha - dawniej nawet 
bylby go pirzyjąl do swojej chorągwi, te
raz, jednak niechętnie mali spoglą<lal. 

Lecz. gd'y się Stach wyspowiadał ze 
swoch ·zamiarów znów dla niego nabrał 
serca. 

Komorowski skazany na areszt nie 
tracił fan1azyi i teraz. żartował z siebie i 
zasmu·conego Stacha: 

- tlej, wYPOCZniemy sobie na wo:zie, 
wYgląd'amy też jako oblubienke jadące na 
wesele. Żeby jeno g<l'zie woda nie zamar
zla, tobym się przejrzal, czy mi do twarzy! 

A potem diodal: 
- Bóg da w pierwszej potrzebie, sta

niemy jak trzeba, aty Stachu nim ci W'\SY 
urosną, b.-odaj ·glównym dowódzcą, zosta
niesz. 

Stach smutno się tyllko na to uśmiech-
nąl. 

- I n:mie oto lat prz;ybywa, a wciąż 
'\nam jeno g-0łiz.nę pod: nosem - ciągnął 
dale8: mki<liziutki stawsta skwbią;c mech le
dwo, się na iz:wierzchniej ward'ze ukazująicy. 

Tymczasem zciemniać się poczęto, 
lecz po chmu1rnym dniu wyplynąl srebrny 
!księżyc, a nieoo usiane milionem g;wiazd 
paczęlo spoglądać jasnemi ich i0czami na 
zwycięz:kie szeregi hetmana. 

Bylo już po północy kiedy zdrożeni i 
zgłodniali do Wielunia d'°ciągnęli. 

Czy tamtQdy dro~a hetmanowi wypa
dała, czy dla jakiejś innej przyczyny, dość, 
że na owo miasto pociągnął. 

Z Maksymilianem nie zamienir d{}tąd 
ni st-owa, kazal wciąż pamiętać o jego wy
g()<llach, lecz. zarazem izbę, któn1 mu oto
czyl baiezną nader strażą. 

A rcyksi~żę zapewniany przez VDn Oe
sti'cha, że zaraz. po wyjściu z Byczyny znaj 
d!zie się jakaś pomoc, która go z. rąk Za
moyskiego uwolni, teraz g<ly go nadzieja 
zawiodta zły i chmurny zaciąt się w sobie, 
i na wszelkie l)ytania ad3uta:nta i wszyst
kich swQich przyoocznych ani sf{)wem nic 
raczyf odpowiedzieć. 

Nie przeszkadzalo mu to jednak zara:z. 
po polożeuiu się zasnąć snem sprawiedli
wego, chrapał zaś tak gt.ośnQ, że. ai psy 
zbudzone tą arcyksiążęcą muzyką poczęly 
skomleć i wyć przeraźliwie. 

Po nocy tak doskonafo przechrapa11ei, 
oblicze jego książęce'J mości staro się mniej 
chmurne. 

Z ekceważcniem si:xYglądał na otacza
jących; znać sen nietylko przyniósł mu po
krz.epienie ciała, lecz zesfal jakieś marzenie 
do którego ponura twarz Maksymiliana 
nieco się uśmiechała. Miał. wiogóle taką 
minę, jakby chcial powiedzieć: 

- Wielkie rzeczy, żem na chwilę, po
padł w nieszczęśd;;; o<ldam ia wam za to, 

kgo arcyksiążcccj mości tcm uporczJ wie1, 
gdy osiądę na tronie. 

I rzeczywiście myśli te trzyma!y ~~ 
im więcej się ()dda.Jał od celw swoich z~łe. 
gów i dążności. Nie mówiąc nic, lecz D). 

gwizdując jako to miał zwyczaj, gdy dribr, 
myśli pzy.chodzily mu do glowy, zasiadł 
do zastawionego śniadania. Na \Vi<liok gę. 
si świeżo upieczoneJ, a nęcącej SWIOim ea. 
pachem, białej bu~ki i butelki wina Pokai. 
nie się przedsta\\·iająceó, oblkze nied!oszl'(. 
go monarchy rozjaśni/o się jeszcze wi~ej. 

- Bier! - zaw·olal, kladąc do ust ka. 
·\\rał s<>czystej gąski. 

Przyniesiono piwa; Maksymilian p0. 

ciągnął od' razu porządny haust, lecz te1t 
cienki napój d1omowej roboty nie s1nalrowe1 
jego arcyksiąż.ęcei mości. Ods~nąl 7. nie
chęcią kufel a skrzywi1wszy us ta rukt 
krótko: 

- Schweinerei ! 
I wrócił do węgrzyna, z którym tak 

~1ę pobrata[, że p:olkz>ki nabraly karnra:zJ. 
nowej' ba1rwy, nie wielkie zaiś jasne blękitnc 
oczy Iśnily się jak dwa polerowane szkicl
ka. Napadła go też niezwyklai uprzejmio~ 
i serdeczność, zawotat b.owiem: 

- Von Oestich pij, najjaśnietiszy pan 
J)Ozwala ! 

I pirzymknqł w rozkosznem marz'elliu 
powieki. 

Adiutant pcdniósl brwi dn góry, zhll
ż.yf się z .na·leżnem uszamY\vaniem, nalal 
kielich, przytknąl go da ust i mlasnął z 
przyjemnością językiem. Przyiczem na 
znak zadowolenia szybko' brwi podnos.U i 
-0puszc:z:al mmgaiąc szybko <Jczami. Wi
dząc zaś. że jego arcyksiążęca mość prze
chyla głDwę z je<l:neli strony na dmgą., a 
wreszcie skilonir ją \V tyr na poręcz, wyso
kiego krzesla, zręczny óworak podsuną! 
mu poduszkę i ułożył na niej glowę swego 
pa:na. .Maksymilian wyciągnął' nogi, po
prawił się na ftort:elu i chrapnął, uśm~ech!a\iąc 
się nader rozkosznie. 

I Oestiich uśmiechnąl się również., il. 

sięgnąwszy zdrowq ręką po udko nęcą,.cei 
go gęsi wziął je dehkatnie Wi diwa pałce i 
po:gryzaj~c chlebem, zacząr z wielkim sma-
kiem z.aijadać. ' 

Śniia<la:nie przyslane z rozkaz.u hetma
na, mogk> r.z.eczywiście tak arcyksi~ciu ja
ko je'go adlutan:towi smakować, od czte1-
clZliestu1 ośmiu borwiem godzin, nietylko tak 
doskonalego jedzeniai, ale \\11Q-gó!e ciep.lej 
strawy w usfach nie mieli. 

Tymiczasem hetman po nader krótkim 
spoozynku kazał przywolać gospod'ynię 
znaną nam ReJnę żonę winiarza i za:pyitał: 

- Cóż chlop.a:k? 
- Żyje. proszę łaski jaśnie w1elmoż-

neg-0, hetmana . 
- Może jechać? 
- O, o! jaśnie '\~ielmożny panie, pa• 

Bóg cud uczy.nit, życie mu darował, aleć 
nie można naduiy:wać dobroci, Wszechmo
gącego i żą<lać, żeby chł:Opca zaraz na ko
nia wsadzić -- o<lrzekla rezolutnie mie
szczka. 

lietma:n uśmi·echnąl się i rzekł: 
Na konia n;~e, ale na wóz. 
- A aż nm to !Za k'rzY\vda' w mditn 

alkierzyku? albo i w domu, g<l'yby przy· 
wstał - rzekła, -0.bstaiąc przy s.wojem. 

łietman znów się uśmiechnąf i za-
pytał: 

- Aleć pój'ść do niego po·zwolicie? 
- Czemu nie, czemu nie, jeno· że §pi 

tera. 
- fak się obudzi, powiecie. 
Pani Rejna skłoniwszy się nizko, opt~

ści!a izbę, a Zamoyski począł op'()!\vlia.dat 
o znalezionym chlopcu Karrińskiemll', któ
ry wtaśnic przyszedł po wzkaiz:y. 

- Osobliwe, osobliwe - powrtarzał 
\.V zamyśleniu pan Ka.cper, któremu nie 
wiediz1ieć zkąd przyszedł na my.śl Maciek. 

-Ale, prawda, toć on coś mówił o Ol· 
,sztyinie! - zawołał nagle hetman, przypO·· 
mniawszy sobie majaczenie chłopięcia. 

- O Olsztynie! ?.„ cz~by... ~
prawdy ... 

- C(}I? - spyta.f hetmru1. 

.Karliński w kilku slowach opowiedział 
mu o poświęceniu się chlopca, który drcial 
urato\vać jego cTz.iecię, a który ciężko ra11-
ny przychodził do zdrowia w ich dJonw. 

- ttm, hm! d.zi.wne to czasy, plebs 
rwie si-ę, żeby sfużyć ojcz.yv-'mie, a ci co z 
<lziadai pradziada jej służyli z obcymi· sie 
lączą!.„ 

Krótką tę lX)'Zmowę przerwało we.Jścic 
oficera, sekretarza hetmaf1skiego, którY 
donosił, że ws:zystk,o w olrolo spokojnie, 
lecz że listy z rotmaitych · stroni przez, u# 
myślnych nadeszły. Oczekiwał -wła5nie 
na nlte Zamoyski, a zm1ć przYni-Osly rnu, pa
żądane i ·nie poi<1dane \\ie_ś.d„ oo w :ntłan 



=~ytania ro·:tJa.Sma~o się lub zachodziio 
-onamrą sędziwe jego .oblicze. 

Pifna też. snać byla odpowiedź, bo 
daień caly zeszecU w Wieluniu na pisaniu 
i wYSYlaniu umyślnych z rozmaitemi pole
celniam.i. 

Kilka razy pani R.eina podchodzila po
de drzwi, '1< mimo zapewnień rezolutnej nie
-wtiasty, że hetman ka.z.al sobie dać znać, 
gdy się cl1topiec obudzi. nie wpuszczono 
icl. ,J.edn a k. 

- Zniecierpliwiona zawołała: 
- Bod.aj ci i prawda, oo lepsza glowa, 

niiełi nogi! żeby mnie jeno jaśnie wielmo
.inY hetman uirzal to by zaraz wysluchal, 
~ te paichof.ki wszystkie dyabła warte! 

Udobruchał ją jednak Karliński, który 
pr~il, by go do pielęgnuwaneg'° przez sie
bie n1-lto<llzieńca zaprowadzila. 

fakie-2 byto jego zdzh\iienie gdy \'1 

drorvm rzeczywiście pozna! Maćka. 
Przy nim siedział Wojtek opowiada

jąc ror.tmaite przygody. 
Op:owi.ad'anie .iegio znać bylo hardzu 

ciekawe, bo tak kumy dopomagają(.~ pani 
Reinie w dioz-0waniu chorep.;o, jako i chory 
z wtenciem zaiQciem s~ucha!i, niesp.ostrzegł 
szv rria'wet na razie \vcjścia Karlifrskiego. 

· Chłopak zaś oszpcc.a.ny po Qstatniej 
pod Olsztynem porażce leial bez ruchu. 

Na glowie ()g(){ooone} z. wlosó\V· miał 
·szmatę w zimne.i wodzie zmocz,oną, która 
pa111l· J.<ejna kilka razy dziennie zmieniała, 
pojąc przy tem jakimś ·silnie rozkrzewa<ią
Ge:mi zi-0lami. 

Spostrzegłszy nowo prJ.ybyłego kumy 
rotstąpiły się, kł'aniając nizko, a: chory ui
rrnW'SZY Karlińskiego wychudzone S\Vt' 

id.Tonie do!l wyciągnął: 
-- Nie moglem, nie moglem, do hehna

na ! - m6wil przerywanym gtiosem: 
- ł(iedyś wysz.edt? - sp1ytal pan Ka

cper. 
- Zaraz p0 waszem wytśdu, ucie1dem 

-l}Oikrytiomu, chciałem dog·onić„. nic zd-0fa-
tem„. nie wiedziałem„. posze<lłern znaći 
innł1; drogą ... ale natknąłem \Voiska ceza
ryanina·„. a potem„. potem mnie \VZ;ęt>0„. 

nie wiem.„ ale wi<l:ziatem \ ielkJi.ego het.ma 
na.„ ciągnął dalej oslabionY':Jn gfo:se1n. 

- I robaczysz go zno\\ t1 - pocieszai 
Karlifrski. 

Paitrzą'C zaś na mlodz'.c(1 . ..:a posmutniał 
nagle, bo mu przyszedt na pamięć jeg·o ma 
leń:k..i synek tak okrutnie ·własn4 jego ręką 
-zamordowany. 

Pbi chwili skinął na Woitk1 o.nieśmie
tOln~o jego przybyciem i kryiąceg•o s!ę w 
kącie alkierza. ' · 

- Znałeś go? - spyral. 
- Ba. toć to Maciek Kowakzyk, co w 

l(raikowie dal Z'Ilać o zbliża~1ill' się arcy
ksifit;cia. 

- Wojtek, królu kurkmvyl - zawofa.ł 
chory - a deszcze nie dopmviedziaJ, jak 
to bylo z uroczysrościami. a i -0 Basi Iv\,a. 
kułan-ce, co nl!nie tak zgł-odnialego pożywi.
i<ł1 - m\val się nagle chory, rzeź\·dejszym 
niet<J glosem. 

K,arliflski pogłaskmn;zy po wynędznia 
lej hY1łfZJi choreg·o - rzek! -0<lchiodząc: 

- No bądź zdró\.v, a nie rwij się znów 
\Io ucieczki Pokryj•omn. 

A !~otem Już we drzwi d-0dal: 

·- A ~~Jy się, cb. Bóg, wyliżesz, wra
caj do Obzt~·mt , boć tani., i jejmość pani '° 
d~bie n :cspok ( ,jna. 

- Wróc (~ . wró:ę. chybaćbym więcej 
l to~a ni~ rr, \1: ~tat! - zav,·otal chory. 

D <l:c dal: 
- Bogami , wrócę! 

_ l . lecz pani Reina nakaz.1ta mu mi1czc
I u1c. 

s 
z 
~ 

c 

' Za to i •Gna i wszyscy wsuchali się 
I zn~);w w op.owiadanie: Wojtka, który ro:zwo 

I
' 'flz1l 'S i ~ szer·oko o J(rnkow1c, o swojej P?
~rói;y i o tern wszy·s.tkicm, oo po<lczas k1l
k:?dni<Jwego pobytu '" obozie napatrzył 

ię i nastuch.al. 
Hetman tymczasem dał rozkaz, aby 

0 Ś\\ide gotowano się do µodlróży. Dokąd 
Zaś mfrH się udać nikt nie wie<lziat. 

lecz przed u<laniem się na spoczync!-. 
hehnlan wszcM do 3.lkicrza chorego mó
\Vi'łe: 

- No chiopcze, dobr.zcś nam wsknal 
~~ę1 _!ak wyzdr-0wiejesz, ~wrncal do Kr~
·~wa 1 v.~tl prosto dio mrne, a gdyby cit; 
1116 chcieli puścić , pokaż to ·cack-0. 
le: To m6wiąc zdjął z piersi krzyż i dał 

z.1cemu chtnpalro•\\i. 
. ~ad{)ść w izbie z.apanowala ogromna, 

;cieszy~ się laską hetma6ską nietylk~ cho/1 ~re 1 wszyscy -go otacz.aliący. C1eszy
k~· się z~ś pani Rejna przede~vszystkiem, 

O!'a! te.z zaraz rzek la: rroołutme: 
- Tocby tam chudziuai w dmd'ze ie

zci!e się gdzie 'Zmarniał, to go już smna do 

I(ra..ł\:owa i na cwó!' ja:;a·... \\'.! h .cż.n~ 
hetmana przyw~odG. 

A obóz hetmański zaraz po północy 
wyciągnął, uprowadzaj~c z sobą dost<>rne
go brańca, nad którym jak dotąd miał pilnłt 
straż imd pan Jakób Gruszecki. 

Tylko Karli11ski, widząc, że jego u
sługi na teraz są niepotrzebne, wróoil zt: 
sw<0im hufcem do O Isztyna. 

Zabrał ze 'Sobą Melcha, uważaJąc, iż 
dl!opiec ·więcej jest glupi niż zly i pod do
brym kierunkiem może się na pożyteczne
g() czlowieka wyrobić. 

Wojtek zaś wpadl w oko hetmano\\i i 
też zostaiwH go przy sobie, czem spełnił 
najgorętsze królci~ kurkowego marzenia. 

Krzysztof Zborowski śpiesznie w·racal 
ze swojej \Vyprawy do cesarza niemiec
kiego; zbyt późno jednak, ażeby spelnirć o 
bietnicę daną arcyksięoiu. 

W drodze już d0\\1icdziat się oo Zc
brzydlowskieg-0 o losie Maksymiliana i 
tryUJmfie Zamoyskiego. Stairosta krakow
skti oowicm miast-O· 1do stolicy, pos.unąl SiG 
w gfąb Slązka, ażeby na swego sojuszni
ka oczekiwać. 

Nieldlaiwno ten sojusz za1warli i i 
przeciwników stali się przyjacióimi, skąd 
""ięc li -Osobiste por1ozumienie się było ko
niecznem. 

P.o krótkiej naradzie pan l(rzysztof u„ 
da~ się z powrotem do Niemiec, myśląc 
SOibie: 

- Pal dyabli arcyksięcia, ale to mi nie 
w smak. żeru s.ię z tym pyszałkiem nie spo
tka!. 01, byłbym mu1 Samuela przypo
mniał! 

Lecz do tego ani w mnj ch·wili ani 
później nie przyszło. 

Wkrótce ho\v1ie:m pan Krzysztof ziostal 
nai d\v1orzc niemiec.kim ohdarz.ony ła:ską ce .. 
sairSką i znacznym nrzGdem. 

Lecz ii to go nie ukoiło, w chwilach 
bowiem zadumy często powtarzał: 

- tlej, h1ej, hetmanie, hetmani1sz tu dłu 
go, lecz ja tobie pohctmanię, wtedy bc
dzresz sługą! 

Zebrzydowski zaś wr<ł!cal do Krailoo
'' a, Qdgra:żając się w duchu: 

- ffo, ho, jeszcze nie k{)J1iec, mości 
Zaimoyski, przytrę ja di mgów i twemu 
szw.edzikowi ! 

- Nawet mi moich d\viorzan nie zwró
cili! - myślat dalej, a myśl tę do Stacha i 
Melchai ooniosil, nie wiedząc. zgota, jaka kh 
spotkała dola i w byto przyczyną, że po
zostali w obozie. 

Stach teraz trzymał się mlodziutkieg·o 
starostY1 zatorskiego i z nim razem za o·
bozem hetmańskim pociągnąl. 

Obóz Zaml()yskicgo po kilkutyg:od11io-
wej dość męczącej pod'róży przybyt do 
Krasnego Stawu. 

Odpoczywano po dn1 parę w Ratdorrr
sku, Bodzentynie, Kraśniku i wie1w innych 
miejscach!, pamiętając o w1szelkich wygv~ 
d~h Maksymmana, który mimo to, s1karż;l 
się, że go pozbawiaj<}, nadpier,wszy.ch po
trzeb <l!o życia i -Obchodzą się znim jak 1dzi
cy ludlzie. 

W Krasnym Stawie -Osadził Zamojski 
swego \v1:ęźnia w waro\vnym zamku, ka
zał" komnaty wybić zlotogtowiem i wyło
żyć kobiercami, ale przy sypialni postawil 
wartę a komnatę oto·czył lańcuchem, któ

ry tylk10 z pozwi0lenicm Imci pana Grnszc
ckiego \V0lno byio dostojnemu więźrn:·owi 
przestąpić. 

ftctmaiI osobiście. odwiedził kilkakrot
nie Maksymiliana, lecz mzmowa nigdy 
mlędzy nimi się nie zawiązata. 

ArcyksiążQ łxrv,:iem nai widok Zamoj
skiego dumnie się -0d'wracat, ai stary het
men ·oprócz. /k{}niecznych hcmoróW' 'v10jslro
wych. nie widzial potrzeby żadnych innych 
wiQźnl:-owi swemu oddawać. 

Po wzięch1 Maksymiliana pod Byczy
ną, ·ucichły na chwilG w kraju \v~szelkie 
stronnictwa i SJl{,~<.:ói, przynaijmniej pozorny 
zawitał. 

Oczelrhrnn.o teraz posló\.v od cesarza, 
b-Oć wiedziano, że ujmie. się za MaksymHia 
nem, jako n bratem i prowadzonym przez 
siebie do korony kandydatem. 

Hetman tymczasem w załatwieniu nai 
pilniejszych spraw w Krasnym Stawie, wy 
bicraf się db }(rakowa, g-dy przybyi i :in 
Gruszecki z zapytaniem oo ma zrobi(: /. 
młodym: oficerem. który z·ostat pod By
czyną na tlv.ra miesiące wieży skazaaiy. 

- Trzeci mEesi.ąic już dlQ.bi«~ga jak sie
dz.t, a pieśl1 jego coraz smutniejsza prr...e
nika nmn' - d-0dal stary \v-01jak. 

- Pod Byczyną?„. na wieżę?.„ -·· 
pcrwtórzył Zam.oiski, usil11jąc sobie rze.cz 
całą przypomnieć. · 

- Aha-, a"ha ! pra·\\ ·da !· przyw:ofać gu! 
- OOdał. 

\ rt.J. c :-.s~~ ;~.:: "-.<...n..1ru„sk·.~ 
z nim nieo<ll4i.:Zi:y Sta h, byly th orzan:n 
Zebrzydowskiego. 

Jaśko skłollił si~ do k lan hetmana. 
- B:~rwaj mości wojaku, co bez Po

zwolenia hetmanowi przycho<lzisz ' r po
moc. 

Jaśko padl jak dtugi do nóg Zamoj_kic-
go. 

- Jako ocicu do nóg się skłaniam, aleć 
nie moglem prosić o pozwolenie, bać czasu 
na to nic bylo. 

- Do&; tych P')kłon6w ! - - huknął het
man. 

Jaśko wstal, a Zamojski dał znak Grn
szcckie1nu i straży, która weszła •z mło
dym \ViGźnicm, że chce z nim sam na sam 
nozostać. 

- A ten co zacz? - spytał hetman, 
ws'kazując na potulnie stojące~o Stacha. 

- To mój dworzanin, com go czasu 
niewoli nabył . - rzekł uśmiecliah\c. się Ko
morowski. 

- Dobrze, że masz dworzanina, to d 
posłuży - n. kł hetman. 

A potem dodał: 
- Jako wolontaryusz odsiedziałeś ko

zę, a jako dzieciuch, co bez pozwolenia 
rwie się do walki, należy ci się dwadzieścia 
odlewanych na kobiercu. 

- K~adź sio, wyręcz~ twego ojca! -
Z'11\\10lal riozkazująco hetman. 

Jaśko bez wahania rozdąignął się iak 
dtugi. 

- Pelnjj pO\\'iinność d\\ nrzaniJ1a i 
zdejsn11 z Imci panicza odzienie l - rzekł 
hetman do stoiiącc-g·O \\n miilczcniu Stacha. 

Lecz ten zamiast z KomorowsHego 
.zrzucił z siebie odzienie i upadłszy jak dlu
gi zawolal: 

- Jalm· dworzani11, \\ yderpiQ karG za 
mego pana. 

- Smyki! - za,wołal hetman, rozbro
jony tą gotowością przyjęcia kary. 

- W sta1'icic ! po raz ostatni darujG 
wam ka:rQ, ale mi sta·Ć niemie przy moim 
obozie, inaacj glowy .zdejmę. 

- - Zostaf1cic P'Od rnzikazmi Imci pa.na 
Jakóba Omszcckiego - dodal, gdy dw3i 
d'etikwenci wstali z kobierca. 

-- Rusz.ać ! - za wolał. 
Obadwaj wysunęli się milcząc, ai Imci 

pan starosta no\VIOkreowanemu swermu 
dworzaninowi dopomagał teraz szparom do 
pazapina:nia odzienia, ażeby się czuw,ający 
przy komnaieie hetmana całeJ sprawy nic 

· oomyśkili. 
Stary hetman zamyślił się P-D· swojemu, 

a po chwili rzek! do Gruszeckiego, który 
wszedl niebawem po wyjściu d'elikwcntów. 

- Tak, tak, mości Jakóbie, dziwne to 
czasy teraz nastają, plebs rwie się do obro
ny oJczyzny, jak ten ioto tam chlopak w 
W1ieluniu; -0jce swoje niemowlęta na Qfiair~ 
nieprzyjacielO\vi oddają, a golowąsy siwym 
\.VlOjakom dopomagajc:i do zdobycia waro
\vni1 i z,wycięstwa. 

I dziwne myśli przechodziły po gł.owie 
starego wodza, nic mógl hm siQ odpędzić 
i z tą zadumą ruszył w drogę ku stolicy, 
a .z nim nieod'stępny już teraz Wojtek. 

W Krakowie oczekiwano niecierpliwie 
przybycia hetmana, nawet król zawsze o
bojętny, wyrazil mu swoje zadowolenfre. 

Lecz nim Zamojski \Ykchal na zamek, 
cale miasto \V"ylcgto na ieg.n spotkanie. 

Mieszczanie podnieca1ni przez Zebrzy
do•\vskieg-o nie wiedzieH czego się trzymać 
i chwilO\'."O z panem Makulą na czele prze
chyla!: siG na stronę starosty krakowskie-
go. . 

Na wieść jednak o zwyc.ięst\vie p.od 
Byczyną· i wziQciu Maksymifiana wszyscy 
<>powiedzieli się za Zamojskim i panującym 
iuz Zygmuntem III. 

Tern,z, więc miasto roilo się od mie
szczan ()ciśwriętnie ubranych od żon ich i 
córek. które też rade były wracającego 
zwycięzcę zobaczyć a jeszcze więc~i 1 

wojsku ~ir·g:o się przyp.atrzeć. 
_:. A może tam i Wojtek gdzie si~ 

"·plątaL - mó\vila sobie Basia. 
- A juści i 7.arnz! - odrzekła p<rni 

l(uncgunda. 
.Potem zaś <lodata.: 
- Nie z.aprzątaj sobie gto\vy tym sza

laputą, patrzaj lepiej statku jako skrom11ej 
dziewce przystoi. 

Po ucieczce bo\\'icm Wojtka zabiegli
wa pani Makulina zwródla u.wagę na bo
gatego choć 11iczdarnego Kryspę i teg-0 so
bie za 1zięcia przygotowywala. 

A chcąc wybić z głowy przeznaczone
go jej dawniej \V()jtJrn, m6\\ila żartując: 

- Lepszyć migdalowy, niżeli kurk-0-
wy. a zawsże król! 

Tymczasem Basia stoiąc wraz z inne
mi <lzi.ewczętami, nie zwracała uwagi na 
śmiejącego się zdała Kryspę, jeno klasną
wsz~ w dłonie zaw-0łata; 

:\ <,: r h ! Ik . r:1: W . ek. 
- C h że - z ·romila ją zn 1a na 

Winka. 
Tyn1 zasem Wojt k jad cy najblii.-

zym or zaku hetmana, jakby wfodzion 
przeczuciem, zi; rócil ię w~ stronę toją
cy h przed d mem doi \\ ząt, a przytkną
v. SZY' rękę d-0 zapki z barwą hctmai1ską. 
puszył si~ t raz ze \\ego ubrania i uzbro
jenia daleko wię ·ej niż ongi ze stroju króla 
kurkow go. 

Lecz jesz ze Zamoj ki n: prz vechal 
uli y GrutlzkieL gdy zrobiło s~<: zami u
nie, a ·akaś kQbicta krzy zala co il ·tar
czylo: 

- A cóż. to. toć\\ iem, że hetman, a bo 
mi to picnvszyzna z 11im gadać. 

- Maoiek nie i~gniiże miG za kie..:k~. 
jeno pokaż krzyzik, to ci~ z ara, do je~o o
blkzności hetmana dopuszczą! -- \\ i0tała 
na wyr-0stka, któr,~ jq w zh~i ~\\~:to

wnych zapGdach wstrzymywał. 
Hetman sPostrze14l z:1111ieszftn:e i wy

siał zaraz. Wojtka na zwiady. Tc;1 h11 zdzi
wieniu Qbccnych µrzy\11 itał sil; serdecznie 
z icimoś0 l(ejną i Maćkiem i wr""ci' roz
promieniony, aby zdać spraw<; .swo1cr1!1: 
pan n. 

- Po\\ icdz, ni~d1 ich puszc;:;i do rn11i<:. 
I kazal rozstripić sic otaczai<t..:::. 111 ).(O 

()ficerom. 
Zmarszczył jcdn:.ik lrwi, a ta "g.lJ<\C si

we wąsy, szepnł.\l d.u siebie. 
- - Ten plebs ~est zawsze 11atn;t11y, akć 

trzeba cl.otrzymać s: ' \\a i nn~nvlza·'.: j~o 
usługi„. jedyny spos(Jh utrzymanici go w 
porządku. 

- Przy, cchaliś \v~ Jeszcze \\ ·,:r,:-:d, <t 

tu nam pcjdaj<i, co nim.1 .TWielmoi.ncg<» h~t
mana, no czekam, a tn unś mnie 11ie do;'n
szczają - · trzepotała. r .;zol11tna Rc~na 

Tymczasem Maeiick z krzyżem 1lotym 
zawieszonym na pr-0stym sznurku, stal o
podal nieco zawstydzony tern gwaHowncm 
domaganiem siG sw:ojcj opiekunki. 

- Przyjdziecie jutro do. mnie - rzekł 
Zamojski - p:1111iGtam, pamictam cie mói 
chlopczc ! 

I dat znak orszakowi c.lo dalszego po
chodu. 

R.cjna uszczęśli\viona, że \\ szyscy \Vi

dzicli i słyszeli jak z hetmanem gadała, 
usunęla sic nai bok. Mieszczki też wzięły 
ią zaraz miGdzy siebie i ciekawie o wszy
stko wypytywały. 

Winiarz.owa z WieluJJia nic data się 
prosić, i miotla językiem co sit starczyło, 
a przyrodzona rezolutność i wymowa rnz 
przecie znalazły sw1obodne uiście. 

Wzwsta też wi~ccj jeszcze w pych~ i 
Poszanowanie swojej osoby, gdy pani Ma
kulina zaprosiła ją do siebie. 

- Może ona co wie o naszym Wojtu~ 
siu, kiedy JWielmożny hetman tak się z 
nią mzgadnjc - - myślała sobie pani }(u-
11 "'gunda. 

Ujrzawszy bowiem krewniaka l wy
chowa1ka swego w orszaku Zamojskiego, 
serce jej nagle roztaja/o i zaczęk> sic zn(m 
sklaniał ku Wojtusiowi. 

- - Żećby wyszedł na porz<1d11ci;;o i 
state~zncgo człowieka, a do tego mial het
mana promocyę wolatabym go przecię za 
zi~cia:, niż teg{) niezdarę Kryspa - tnówiła 
sarna do siebie, ugaszczając panią Winfa
rzc;nvą z Wielunia, na ktc'>rego daw'I1iej lcd
\Vi~ raczyła spojrzeć. 

Przebyte w tak króthn czasie rrzy
gody i błyszczący na piersiad1 krzyż, czy
nil'y go nawet w oczach dzkwrząt znako
mitą i bardzo interesującą <Jsobą. 

Z początku dzi" ily się tylko jego u
szpcconej Ntarzy i pokaZY\\~aty .go sobie, 
trącając sJ ę fokciami, po\voli jed:nak z,bJi
żyly się ku niemu. otoczyly go kotem i 
wypytywały o najdrobniejsze s7..czeg6ly. 
A Maciek ra<l, że si~ znaid11ie " kole có
rek najpierwszych mie zczan krakowskich 
nic szczędz i ł Qpowiadania. ' 

Myślał też sobie: 
- Już chyba nic ma urodz iwszej i l'eP- . 

szea dziewki na świecie jak córka na zego 
bunnistrzJ.. 

I wzdychał. 
A potem znów myślał: 
- Toć jeżeli się dostan ie królm 1 kur

k()\\·emu, to chyba ten się już po<l najsz,czę
śli\\ szą g\' · iazdą urodzH. 

A Basia i pani I(unegunda choć sfo
chaly opowiadania, często jednak zwr.acalv 
wejr7.enic na drzw•i. czy szę nowy gość ni~ 
ukaże. 

. Ukazy\\·alo6 i ę dużo łudzi, a.le znać 
me ten, którego i córka i matka rndc b -
ly teraz robaczvć. 

SPostrzegl .to sprytny 7, iw.tur~· Ma
ciek i rzekł: 

- Jcrk służba., to stużha. nic można jej 
tak łatwo niechać, dla st11żby to i najmilsze 
~soby trzeba ostawić. 



~rozumiała: to Basia, bo Jeszcze przy
źnicj sp0glądala na gościa. 

Dala mu nawet garść orzechów, sa
:ch wyrębiańców i miodu też na cynow} 
~z przyfożyla. 
-- Oj szaęśliwy WoJtek, szczęśliwy! 

-~ myślał sobie Maduś, przyjmując prz:y-
ia-ż 8 i poczęstunek. 

I znowu sobie powtórzyl: 
- Boga m\ tak się ten Wojtek p-od' 

•aisz.częśHwszą g\vfazdą, urodził. 
Ale i jemu ·eh.OC \\T inny sposób szcz~

śli-.\~a zaświeeila gwiazda. 
Na drugi dzief1, gdy go wraz z jejmość 

pani~ Winiarzową, która go na krok nie od
slępowa.fa, do hetmana wpuszczono, ten 
rukf taska wie: 

- Wygrzebałeś się jakoś? 
-- A wygrzebal się ·z laski Naiwyższe-

liO - odpowiedziała jejmość, nie dając 
rzyiść chł·opcu do stowa. 

-- A najwięcej to mu p.om0:gly te ziela, 
:com lońskicgo roku pod krzyżem na roz
~tajnych drogach zbicrnla - trzepala da
.Jej. 

Ale hetman uśmiechnąvv-szy się tylko, 
:::i: ródl s;Q znóiw' do chlopca. 

- Oblapże teraz jejmość. za nogi, po
.tziękui za opiekę, oo tutaj zostaniesz. 

.Maciuś rzudl się najpierw plackiem d-0 
aóg hetma11skich i słowa z wielkiej rado
!ci nie móg-t przemówić. 

Za to Winiarzmva gad'ała, ooi jej tchu 
tarczylo, chcąc koniecznie chł-opca za

, rać napowrót. 
- Pan Bóg nie dał nam dzieci, toćbyś

my \V'ZlGli za swego, a przecie dobytku i 
•rosiwa, oo się tam uciutal-0, ze wbGt do 
•robu nie zabierzemy. 

Ale hetman nie shtchaii.'l!c tego gada
!łia, pio1wiedzial: 

- Rzeklem, tak się stanie. 
- Mt.ody, zda się bystry, do szkoły go 

eddam, później izoba·czymy. 
W myśli zaś dooal: 
-- Rwie się do p'°slugi dla kraju, trze

ba go oświecić, może z tego jaka glowa dla 
:rzeczypio1spolitej wyrośnie. 

- No moja jejmość macie tu . uwolnie
fllie na wieczne czasy cd wszelldch p-odat
ków dla wo:szej wkhy, (,,Wi.cha" naz.ywa-
1110 dawniej handel win, bo przededrzwiami 
~wyJde zakladanio zieloną galąź) a też dla 
domu i gruntu jaki· posiadaieie, a tuta1 dla 
jejmości na pamiątkę naszei znaio1ności. 

To mówią:c hetman wsunął pani Rej-
11.ie trzy dukaty z Matką Boską, poleciwszy 
dw1orzaninowi, żeby się zająl chlopcem. 

I o-dwrócit się dla zalatwienia spraw, 
irukie na niegio czekaly. 

ReJna wyszła, niby to uradowana, dę 
tko jej jednak bylo na sercu. Mówila zaś 
sobie. 

- Zawszeć z . tymi Jaśnie Wiellmoż
rlymi to trudno, ani się obrócisz ju.ż spiraiwa 

kol1czona, nawet ·człowiek nie może wy
~a.dać teg.o, co mu na sercu. 

(Dokończenie nastąpi.) 

Gło~ 

górni~ ów i hutnik.ów. 

dbal -0 prostotę W1· używaniu wszelkich 
przyjemności żyda ·i w urządzeniu swegu 
dbmu. Czyż na to potrzeba długich obli 
czeń, żeby się przekonać, ile kosztuje zby
tek w domu i pozwalanie sobie na wszelkie 
zachcianki w życiw? 

Iluż ludzi choialoby uchodzić za coś 
więcej, niźli są; iluż z nas spotyka si~ co
·dzieii ~ blichtrem, z blyszczącą nędzą na
okół; jak często ocieramy się o ludzi, któ
rzy: 11ic nie maiią, a wiecznie udają zamoż
nych i starają się wszędzie blyszczeć, h1bo 
ich na to nie stać! 

Tacy to ludzie nit!raz nic maje.i nb!adu, 
ale w mieszkaniu stoją na pokaz meble 
pełne przepychu; n taki·ch to ludzi w jed
nym małym pokoiku dusi siQ dniem i IJ()cą 
w zanicczyszczonem powietrzu cala rodzi
na; ale naiwiGkszy. najpiękniejszy salon P'=
len światlai ·i powietrza, stoi pustk~, św1e
cąc przepychem mebli, zwierciadel, obra
zów, lamp i kobierców, żeby raz na kilka 
miesięcy przyjąć i ()!śnić gości. 

A jakież sumy pieniężne pociągają za 
sobą. rozmaite l!'mc.zystośd rodzinne, któ
rych myślą przewodnią bywa zazwy;czai 
chęć btyszczenia wobec drugich, bez wzgl~ 
du na to, ·czy stałe dochody pozwolą na 
tak znac·zne wydatki. 

Tu wspomnieóby mo!żna i o pogrze
bach zbytkownych, o wicf1cach koszto
wnych bez liku.„ Co to pieniędzy i!Ci!z.ie na 
marne! I to tylko dla· pokazania się, lub 
dlatego, że inni fo robią, że nic wypad.a od
różnić się, chcdaiŻ nie możemy i na to nie 
mamy. 

Wszelki zbytek, który przewyższa 
środki naszych stały;ch dochodów, jest za
wsze rzoczą niesłuszną i nierozsądną. Po
winniśmy uważać 'SO'bie za <Jbowiązek w 
tej mierze na każdym kroku kłaść tamy 
rozhukanym potolwm glupoty 1udz1k~ej1 i 
marnotrawstwa. Natomia.ist naJeżal'ob) 
pod! każdym \\ zg!ęd'em wprówad'zać w ży
cie prostotę, bez której nie może być mo
wy o oszczędności. ,,Oszczędność buduje 
- rozrzutnt0ść rujnuje". Zycie w •zbytku 
i rozpuście nie wci<>woli nigdy n'.lkogo do 
syta, Ieicz, przeciwnie, rodzi długi sz·ereg 
niezas])Ok()lionych pcxiądań i buid:zi ciągły 
niesmak, ciągl'l nudę; tymczasem życie 
skromne, pelne pr.ostoty, oparte na roz
sądnej oszczędności i dbał-Ości o jutro, <> 
przygotowanie sobie spokojnej starości, o 
zapewnienie bytu rodzinie w przy·szlośc1, 
o podanie pomocy bliźnim - d:aje p:raw<l'z1 
wy spokój i zadowólenic. 

Zabezp,ieczenie na starość i D:iemoc 
osób mieszkających za granicą rzeszy nie
mieckiej. 

stracić swoją ważność, niech ~'l wymieni na 
kartę nową. Karty te są tylko na dwa lata 
wystawione. 

Zwierciadło. 
Ma tka. 

Lilijko moja, lilijko biala, 
Czemuś tak prędko dla mnie zwi~dniala? 
I twiojej barwy świcżaść pobladla, 
I twoja piękność dla mnie opadła! 
Ja cie!Yie w sercu mem posadzila. 
Nad tobą we dnie, w nocy czuwala, 
Jam ciebie sercem, myślą kod1ala. 
LilUko moje, o rajskie kwiecie, 
Tyś niebem mojem byla na świecie. 
O czemuś, czemuś mnie <muścila, 
Czyś się w ogródku moi'.m tęsknila·? 
Smutkiem zorane dziś moje czolo, 
Oczy lzą pfaczą. patrząc wokoło, 
Szukając ciebie, ach, nadaremnie! 
Po\\'iedz., czy smutno tobie bezcmnie? 

A n i o ł e E~. 
Dobrze mi było, mamo, u ciebie, 
Ale mi lepiej dziś z Bogiem w niebie 

I(iolo Iiiiiki· cierń się nie jeży, 
Niebo z gwiazdkami u stóp mych leży. 
Tu mnie nie straszą z1mowe l<Jdy, 
Tu wieczna wiosna szczęścia, swohoicly; 
Tl.li mnie Już zloś'Ci świata ni,e ztud•zą, 
Tui mnie już 'klamstwa świata nie złudzą. 
W wiecznej śwfatl!(Jści w duszy pogodz1ie 
Kwitnie lilijka w boskim ogrodzie. 
Tu an:owie pieszczą się ze mną. 
Bogarodiztiica czuwa.i nademną. 
Tu nie masz nocy, tu nie masz mmku, 
Ni rany w sercu, ani ~zy w oku. 
Tu na cię patrzy, patrzy z: daleka 
Tw10'ja lilijka; na ciebie czeka, 
I ciągle kwitnie i nlie ()lkwita, 
Jak cię żegnała, tak cię powita. 
D<lbrze mi było, mamo, u ciebie, 
Lepiej d będzJe być ze mną w; nilebie. 

Gazetka dla dzieci. 
Kl" ó t k a n a u k a c z y~t a n i a. 

• • 
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Modłitwa po nauce. 
BcYLe, któryś serca wierny.eh T 

światlem Ducha św.ięte1'(> oświccil, daf. . 
byśmy w tymrie Duchu znali, oo jest ~ 
i Jego pociechy z.awsze ·kosztowali. ~ 
Chrystusa Pana nasze~o. Amen. - Z4\. 
waś Marya itd. „ 
Bracia Józef a w Egipcie. , 

1. Józef rządzcą Egiptu. Tak, jak 'ł· . 
:zcf prz.epowiedzial, nastato w E~iłlllłe ~ 
siedm lat ur-0-0zajnych. l(azal tedy w-.. ~1 
stko zbywające •zl>oże chmvać do śpicblc. ~ 

rzy. - PQtem nadeszły Iata nfeuw<lzaile I 
i powstał głód wielki. Natenczas ·ztt~l . 
Józef roz1dzidać nagromadzone zboże -"· ~ 
dzy lud zglodnialy. ~· 

2. Bracia u Józefa. Glódi nastał takie 
w ziemi I(anaan. Dlatego wyslal Jatai ~l 
dziesięciu, swych sy11ów1 po. Z'bożc do E;. 
phi. Ty·lko na~mfodszego syna, Benia•ita 
zatrzymał przy sobie. - Bracia przy.łfli 
do Egiptu i starn~li z wi:2lką pokorą. Med 
Józefem, którego nie poznali. Józef P~I N 
ich natychmiast, focz u dal, jakoby kh n t 
znał. Kaizai kh nawet wtrącić doi wi~e. 
nia, mówiąc: „Spiegowic jesteście, a Pl'I>' 
byiiście tylko, aby się wywiedzieć • *9j 
kra'.nie !" Po trzech dniach przecież JIU 
s.zc.zono ich. 

J óz.ef kazal na pel.nić wory braci lbt. 
żem, w1 któ•re wloixmo potajemnie pieai~. 
dze dane za zboże. I tak wyslal ich z pa. 
wrotem do l(anaan. PrzykaiZal im ie.diak, 
aby nai drugi raz przywieźli z. oobą brttt 
Benjamina. Jako z.akladnika zatrzylll! 
brata Symc1ona aż do ich pmv;rotu. Wt~ 
mówili bracia dlO siebie: iiSlusznie to ciłr 
pimy, gdyż zgrzesizyliśmy przeciw bru 
.naszemu, Józefowi. Dlatego przyszc• 
na nas smutek". Gdy Józef usłyszał te 81& 

wa, odwrócił się i plakat 
3. Powrót do Jakóba. Bracia. \v~rw. 

li sz.częśli wie do domu i o:powiedz.i·eli <*11 we 
o wszystkiem, oo ich w podróży sp.otk sze 
PrzelęKJli się też g<ly ,znaleźli we worbd ló • 
pieniądze, które .zaplacili zai zboże. Jaii ~tą 
zaś .zasmucił się bardzo, iż Symeon mni go 
pozostać w więzieniu. Więcej jesze1 I r 
zma:rtwH się tern, iż także Benjamin •~ ście 
}X)tSllać do Egir.rtu. zal 

Mie·~zy~ław IH. Stary 
urodz. 1131 t 1202, panowal lai 18. 

Trzeci ro z synów K.rzywoustego 
Co tron oJcowski posiadal, 

Lecz si-ę odwrócił naród od niegn, 
Bo mściwą rcką mu w ład.al. 

Aż za bezprawia z tronu wygnany, 
Resztę dni spędzH w ukrycfiu, 

Gdzie l()d nikogo nie ża!owany, 
Umarł po dlugiem swem życiu. 

wie 
Jak 
pos 

poczęty w Niemczech wklejać znaczki, za-
bezpieczać się ctobrow-01nie chociaż potem ma ma j' a .ia ma lu .ie T · · · 
stale mieszkaią za granicą, pod warunkiem - ' , -J ' - -J - ame 1 ClekŁtWe książeczki ma 
jednak, że co d·wa lat wkleua przynaimnie; • , powie~ ~iowe. li lu 
dwadzieścia znaczków. Chc't'C ulatwić od- my J!-la. Antoś z Skalina 30 fen. - Asem i królofl rnor 
sylanie kart kwitowych roz.po·rządzil dla J duchów 40 fen. - Bajki. przepowiastki ł P1' 

Prus minister dla handlu i prze:mystu: że h wieści 40 fen. - Baśnie i powieści gminne rzu 

h h fen. - Boleslaw (dalszy ciąg Genawefy) ~tro odnowić i przyjąć karty kwitowe muszą fon. - Bratobójca 40 fen. - Bukiet napięk. ster 
wszystkie urzędy policyjne owego całego naiciek. powiastek 40 fen.- Chata Wuja T nu 
obwl(}du zabezpieczenia, w którym leży masza 30 fen. - Cudowny lekarz 30 fen. r 
miejsce, r;<l'zic pierwszą kartę kwitową wy- ho-la, be-la, bu-la-li, ha- f3udowny los sieroty polskiei w Paryżu 40 !lOd 
stawiono. -Czemu dziad zawsze dzia<lem, choć mu ws!ł kie 

scy dają 20 fen. , żon 
Jeśli jednak zabezpiecwny, mieszkają- r Dobry Franuś i zly Kostuś I mr. - D ~o· 

cy za grani·cą, ma w Prusiech aaką osobę, z z z Almeryi 60 fen. - Doman i Liliana 40 fen. se 
Oszczędność daje zadowolenie. · 'której (}c.I'syla karty, aby je wyrnienila i . .A Dziwne podróże Obieżyświata 50 fen. - :eu nośc 

r · t k kl ' • · t d d chiusz 70 fen. - Gadu-gadu 30 fen. - Ga~· Paść . w pewnem mieście we ra.ncy1 u wo- znacz: i w eia1.a, wawczas 1cs o o no- i· i· l Za-wa- l, Il) a za i za 0 dziarz 50 fen. - Genowefa 40 fen. - OJos zost 11zyło się stowarzyszenie z dwudziestu wienia karty ziob>0wiązana także poJ:cya - -· • , • • nog:ulicy 1 mr. _ Glowa św. Barbary so 
kilim pań z naizamożnieiszyich i naJwy- tej miejsoowiości, w której owa osoba mie- - Hirlanda czyli zwycicstwo cnoty 40 fen. 
łwlomicjszyich kół slJ(}leczellstwa; damy szka. •.i· ~.a • ł:Iistorya cudownego obrazu IO fen. - tlisto 
„e ·wi...~wiązaly sip. d.:o naljwtiększej prostoty Zdarza się teraz często, że robotników wa, za•Sll•Wa, L· mo-10, o Alim Babie 25 fen. - ł!istorya o cierpli 
o uv " J OryzE>ldzie 20 fen . 
. w c<lzieży. polskiich wydalają z granic Prus ja'kD ,,la- n. Historya o cierpliwej Helenie 20 ten. 

Istotnie stowa,rz.yS.ZiCme zamiast stroić stige Auslander". Robotni.cy ci nieraz dlu- n . n łlistorya o 11 królewiczach 20 fen. - ttisto sto 
.-iia zbytkD\~nie i kosztownie, ubierają. s.ię gi czas już płacili i wklejali znaczki. Gdy o królewiczu 40 fen. - ttistorya '> siej s 
_.., braciach zamienionych w kruki 20 fen. - ~ dząc 
11adzwyczaj skromnie, acz przyzwo11c1e. przestaną wklejać, zginie im wszystko, bo w s ma Io wa nu storya o Siedmiu Mędrcach 50 fen. - ttist~ legaJ 
Ale za to rok rocznie doręczają biskupowi prawa do zwrotu nie mają. Jedyny sposób Il0· Y ll0 , 111 

• · „ J, 0 wiecznym żydzie zo fen. _ ttistorya 0 Ził zusa 
swojej dyecezyi okolio 100,000 franków wyk<Jrzystania wplat d.otych·czasowych. szlrn i Czerwon. 30 fen. - Ita z Toi::-enburgu \\"S , 
ua cele do·broczynne. jest dalsze z.abezp'.eczc.nie, które można fen. - Jaskinia Beatusa (z obrazkami) 1 1n1• • z. 

Są to ()·SZCZ''dnośd tych paf1 z sum, podtrzymać już, gdy się rocznie poświęci na-m o-wa. Jonek i niewidzialne szaty 20 fen. - Kato Zątlh 
" więzienia piekielnego 30 fen. - Klara .io ropr 

które pr7.cznac.zylyby w calości na modny 1 40 mr., bo znaczy C{) dwa lata 20 znacz- r r r -Kopciuszek. Powiastka o sierocie 30 fer.. dlić 
strój zbytkowny, gdyby nie należały do o- ków po 14 fen. - na dwa ata 2 80 mr. Koszyk kwiatów 50 fen. - Kręte tlrol!i 
rwego stowarzysz5nia. fakiże te bogate pa- ·Karta kwitowa może pozostać '" fen. - Królewna ttoża 25 fen. . 
nie s;1 dziś z życia swegQ za<l1~}WQ~onc! Ni·:;mczech w ręku zaufanej osoby, która } Krótka historya dcuownego obram 10 1 

I ru ra ro- a, ro-sa, rv·-sy Krzyżyk drewniany 20 fen. - Ksiaż~! Cdyby·ż to m:1~a cząstc.~zka. nas:_:ych kartę co dwa lata zmieniać powinna, jeśli - „ J zabóicach .SO fen. - Kwiaty milooc! ! przYI 
szlad1:.:t:1y<.:h piQknych pa(1 zechciJ.ta na- ·zabczp:ecz.ony odnośne picn:ądze nadeśle. 50 k11. - Lampa czarodziejska 40 fen. --
51 w~„; \\ snomrn.ane tow3:rzystwo frJ.n- Przewaiina część wydalonych robotników kra·m ra-na, ro-V.i y ra- gendy 30 fen. - Listownlk 50 fen. - tos 
Cusk ::i tak, 1·ak· nasze niewiasty w10góle lu- o tern zezwoleniu nie wie i nie umie korzy- J roty .~o fen. -Macocha 20 fen. - MagaZY11 

"" • baw µrzyjemnych 40 fen. - Marzana, hist0· bią naśladować wszystko, oo obce! stać z nicg-0. • , bard~o ladua 30 fen. _ Męki piekielne J5. 
Udyby każda z pm1 i panien wicdziala Bacżność na karty inwalldzlde. l(arty fia, f0•WY fJ•l0 fY•SU10 Na porto do każdej książki 5 ten. wiecei. 

o łle wyżej stamęłaby w oezach lll:dzi mzsą inwal'dzkie czyli od zabezpie·czenia na sta- ' J ' ~ , A<lres: „Wiarus Polski" w Bochulll 
dnych przez. skr<}mną o<lzież., z pe"\vnościa rość i slab-Ość wYstawione w r. 1903, mu- ----
11ie ·wydawataby ogromnych sum na ziby- szą być zmieni1one w urzędzie w r. 190s, ra-zu-wy, ra-no, za-ra-za, Nauka -viarv i obvczajót 
&i 1111ody, a zaraizem mogłaby sobie i dla bez względu na to czy s4 zape;n:l(}ne lub k•lcłeł hoteli-kieco 
innych za.oszczędzić duży majątek nawet nie. l(arty wystawione naprzykfad 20 s.ty- n~= -ro-wv, mn.. wylożona obszernie, stwierdzona i obj• 
v. iO'ćl!t k:m czasie. cznia 1903· r., muszą być zamienione nai- ""' WY •f(i•Zy, U' miejscami i Pi5ma hr., Oiców Kościolti 

u. · ł,,..ł~ ~- ldadami z życia, oraz przewodnik .tycia dla Vv'siak skromno~ 1 prOSLvi....1 we wszy później 20 stycznia 1905. Niech więc rrnż- drin chn:eściańskich. E~zemplarz (}pra!''' 
8t;}(icm jest zawsze najpiękniejsza. dy pam:ęta 0 tym przop.iSie, niech kartę 0- ra wa ~lótno an~ielskie, bot;ato zlocone TY'Yciskl z 

K.to oszczędza, ten właśnie będz.iie bejrzy i. c.iżcliby się miafa przcd:aW11ić i • , • d~i•m. Cena t6 nu„ z J'!'xt~. 16.SO mr. 

BeJA~łW edp4'Włed.~alay R -~.ffi atydto re igłjlfą: k~. prnh~~Lf;-; Rnmt~nie. - 7.a rmratQ treśe1 odpowiedzialny redaktor Au1oal BreJski. - Nałtłade1111. l '2Cioakaml W)·daW11ietwa „ WiarQ8& pM911łf1'1 ' 
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1 Na Niedzielę czwartą po Trzech 

Królach. 

Lekcya. Rzym. XIII. 8-10. 
Bracia! Nie bądźde nilkomu nic wi,nni 

jedno abyście się spoleczni.e mil-Owali bo 
kto miłuje bliźniego, zakon wypełnił. 'Al
bowiem: nie będzi,esz cud!zoloiyl, nie bę
dziesz ·zabija!, nie będziesz kra<l!, nie bę

, dziesz mówił Ś\viadectwa fałszywego. nie 
będziesz pożądnt; i jeźli które jest insze 
przykazanie, -w tern slow ie się zamyka. 
będ'ziesz milowai bliźniego twego, jako 

r ~iebk:~ sameg.o. Miłość bliźniego zlego nie 
~zyni. Wypełnienie tedy zakonu jest mi
/ość. 

.EwangeUa. .Mat. VIII. 23-27. 
W on ·czas gdy Jezus wstąpi1ł' w łóidlkt< 

weszli za nim, uczniowie jego. A oto wzru
szenie wielkie stało się na morzu tak, i ·ż sie 
lódka vv:ałami okrywała, a •on srn1ł. I przy
)tąpil~ d? niego ucznfiowie jego, i obudzik 
go mow1ąc: Panie, zachowafi, nas, gilniem}, 
I rzekł im Jezus: Czemu hojaź!Lwi jeste
ście. mailej wiary? Ted'y wsta'\vis.zy rozka
z-al wiatrom i morzu, i stafo się uciszenie 
wielkie. A ludzie się dzi"wowali mówi(!':: 
Jakiż it·st ten·, że mu i \Viatry i m~ffze są 
posłuszne? 

KAZANIE. 
Aby \vyrozumieć znaczcuic Ewangelii 

dzisiejszej, trzeba wiedzieć: w toi znaiczy 
ta lód.ka do któirej wstąpił Jezus! oo morze 
i jego vv·zbmzcnie? a wreszcie co znaczy 
ten sen Jezusa? 

Łódka -ozna-cza Kościół święty zgro
madzenie wiernych. Morze jest świat czy
li ludzie żyjący ina• świecie, a na:\vałności 

'1 morskie, są namiętności lud:zki1e. 
t Jak więc 1lódka na' wzburnonem mo

rzu ch1wieje się i kołysze na wszystkie 
łtrony, i potrzebuje być kierowaną, przez 
sterników aby ją bałwany morskie nie za
nurnyly i nie pogrążyły w przepaści, tak 
POdiObnie Kościół święty potrzebuje być 
kierowanym przez sternrkórw czyli przeto
ŻG'nych duchmvnych, aby wierni d10 tego 
Kościl()ta należący, nie poszli za złymi sklon 

s nościami, i nie dali się po-grą.żyć w prze
\\ Paść występków. Sen Jezusa, oznacza po

zosta\\tlenie czfowieka chwilowo jego wła
snej woli i rozumowi, któr,e na to mw są 
dane od BQga, a•by potrafił odróżnić zle od 
dobrego i nie szed'ł za pożądliwością. cia
ta, ale raczej p.odlcla\val wolę svvoją pod 
Wolę: Bl()ga, i do nieU, się we wszystkiem 
stosował. Jak owi uczni<J<wie w lMce, wi

* dząc_,vzburzenie wielkie nai morż.u, nie po
~ legalt na własnych sil-ach, ale zbudzili Je
. zusa, aby ich ratował, tak podlobni·e i my 

~"'Szyscy w pokusach i gwałtownych po
zątfliwl()ściach d 10 'Zlłego, nie powinniśmy 
~Przestawać na wlasnych sitaich, ale mo

„ . dhć się giorąco i pr:osić J ewsa, aby nas 
. ' \\"Spom1a:gal i nie pozwom upaść w grze-
1 chy. Jezus obudzony przez uczniów, roz

k~zał wiatmm i morzu, i stal'o się ucisze
n~e \Vielkie. A przez to dał dlo zrozumie
n~a: że chodaiż zdaje się być obojętnym na 
nasze walki z przeciwnościami, jak gd'yby 

0
• z~YPial i nie wiedział co się obok nas 

~-leje, ~ je?nak gdy w gorącej a :Vyt~a-
1' l Trll0dlttw1e przedstawimy MUJ niebezpte
"1 l~d'Zie żyjący na świecie, a nawatności 
~.enstvro nasze, i prosimy o ratunek m6-
~ąc_ ~ Apastołami: „Panie zachowaj nas 
t giniemy", nie pozostawi nas bez ~orno-

Y, lecz cfo'd:ai si.ty wytrwania w przec~WiUO·· 

ściach, i zapewni nam spokój duszy. 
Wspomnijmy sobie tyJk,o, na jakie to walki 
i pokusy byli wystawiani Święci Pańscy, 
gdy kh męczono, na śmk:rć skazywano, 
aby się zaparli prawdziwego S.nga a kla
nia!i bafv:anom, a jednak oni wsparci silą 
Chrystusa, nie dali siG pokonać i wytrwali 
w :::nocie aż do śmierci. A my bracia moi, 
czyiż tak mężnymi jesteśmy? czy lada p10-
wiew p1okuszef1 szataf1skich nie wprawia 
nas w zwątpienie i nie wiedz,ie do upadku 
grzechmvego? czyż ta nag3na jaką dał Je
ZU'S wcz:n:1om S\vnim jesz1cze podówczas nie 
utwierdzonym, w wierze, w tych st,owach: 
„Czemu bojaiźliwi· jesteście malej wiary?" 
- nie stosuije się db nas, którzy najmniej
szego oporu nie stawiamy złemu, ·ale jak te 
muchy na lep dajemy s·ię ~owić, i służymy 
tyilkio1 złym skl(}nnościom? 

Oby \Vięc ten naJdroższyi Zba·wiciel 
na1sz, którego \\~szechmocności dziwili sit; 
lu<llz~e, gdy uiśmierzy;t nawa.fność mmską 
w jednej chwili i w1olali: .,Jakiż jest Te11, 
źe Mu i wiatry i morze Sc.\ posiuszne ?" 
Oby! mówię. ten Jezus sprawił łaską swo
ją, abyśmy \Ve wszystkich niebezpieczeń
stwach duszy, na· ,wzór Apostołów udeika
li się do Niego •O pomne, i zbawienny sku
tek modlitwy nas.~ej odno·sili, a po śmierci, 
abyśmy mogli oglądiać Go w niebie, i 
chwalić PD w·szystkie wieJd wieków. 
Amen. 

Swięta Agnieszka, 
Ody święta panienka Agnieszka życie 

swoje ()Id.dafa z miłości 'ku Panu Jezusowi. 
poch{)lwali strapieni rodzice jej zwloki \V 

swej wiUi i d'.tug-0 placząc, czuwali nad iei 
groibem. Wtem objaiwilai im się cór'kai ich. 
niebieską otoczona jasnośdą, mając przy 
boku· baranka śnieżnej bLal-0ści, w towarzy .. 
s.twie wielu dziewic i pocieszafa i.eh, mó
wią-c: 

- Nie placzde zai mną, jakoby za u
marłą; winszujcie mi raczej, że teraz w 
niepojętem szczęściu zostaJę, będąc po1ślu
bioną, temu, któregom za życia na ziemi 
calem sercem ukochała. 

Rodzice słysząc te slo.wa swej jedy
na:czki i widząc ją tak szczęśliwą w nhebie, 
nietylko się umocnm w wierze, ale żyli od
tądtylko tęsknotą za swoją na1jdro.ższą cór
ką, z którą się wkróitce połączyli. 

POI ki.lku latach zachorowała Konstan
cya, córka Konstantyna cesarza, nie będąc 
jeszcze chrześcia:nką. Cierpiąc okropnie i 

porwodu rany nieuleczalnei, szukała pamo
cy w lekarzach i Iekarstwa:ch. Ale gdy 
żadrne1 ziemJSkie lekarstwa nic pomagały 
u-dala się do niebieskich. Slyszafa1 bowiem 
'ad dworzan chrześcia:ńskich, jakich wielu 
było na dworze cesarskim, że święta; Ag
nieszka męczennfrca wielkie cuda ·czyni, je
śJ.i się kto z wiarą i ufnością, do jej przy
czyny uciecze. 

Jakoż Konstancya pelna ufności, przy
byla na grób świętej dziewicy i gorącO' i 
dJtugio się mod.lila. Znużona zaisnęla. Wtem 
uirz.a.fa we śnie świętą Agnieszkę. w chwa
le niebieskiej, która w te odez.wata s:ę slo
wa: 

- Bądź stalą, Konstancyo ! Uwierz w 
Jezusa Chrystusa, a On cię wz'Clrowi. 

Ody się ocknęla, natychmiast uwie:rzy
la i zupelnie uleczoną została. Wkrótce 
nauczona z wielu czfonkami rodziny cesar
skiej zasad wiary chrześciańskiej, zostala 
ochrzooną, i na grobie swej dobrodzie6ki 
kośclar wspaniały pod wezwaniem 'więtei 
Agnieszki zbu<lowala. 

T J'o \. ~r.~ 

KROL Kl1RKOW1. 
Powieść historyczna z XVI. wieku. 

1\lapisafa 
ZUZAl„1~A MORA WSKA. 

(Ciąg (alszy). 

XVI. 
Wojtek ch1oć n111 sercle drża,Jo niccier

pli\vością, zaledwie na dmgi dziefI pod 
wieczór mógł do stryjów zawitać. 

Dziel1 ci to był umczysty podwójnie 
boć akurat była to nie<lzicla Zmartwych~ 
wstania Pal1skieg·o. 

Cieszył się też. niepomiernie, ~ i pan 
Makufa jakoś niechętnie o staroście kra
kowskim ws.p10minał, a za jego zniknięcie 
nic mu nawet nie rzekł, jakby zgoła o tern 
nie wiedzi:al, jenio przykazywał: 

- A kiedyś się dostał na dwór het
mański, trzymajże się tej klamki. Bo choć 
Zamojski diopiern ·za przeszlcgio 'króla -
świeć pa.nie nad jego duszą - wyrósł not 
te godności, jednak pan to calą gęb<i i z 
pierza i z mięsa! 

- Nie bratał się on z wielkimi· panami, 
aile sam jest panem, co się zowie! - do.
dal, mając na myśli Zebrzydowskieig-0, któ
ry teraz za s.woje potajemne knowania 
wielce stracił w oczach chwiejnego pana 
Bnnn~strza. 

A pani Kunegunda rzeiklfa 
- Hej hej naszi Wojtuś, nie byle, wie 

on jak i oo, będzie zeń, jes'zcze co daj Bo
że duży urzęd'nik, nie d'armo się tak mf.o<lo 
na króla kurk1oweJgo \\f'Y'Sforowal ! 

- O, bo. jejmość gotowa go nawet 
choćby królem na zamku· wi'dzieć ! - śmiał 
się Makuła. 

- A co, może nie! - cdpowiedziafa 
oddając fart za.i żart panr burmistrzowa. 

A Baśce się oczki śmialy, ale teraz ja
koś mniej s.obie z Wojtusia żarto\vala 
mnieM śmŁaJ.o nań patrzyła. 

Dopiern kiedy jej rzek1 przy pożegna
niu. 

- No Bas-iu, jutro pewnie będę miał 
s.tużbę, a1 pojutrze w drogę! · 

Basi lliczka. jakoś pobladły i powie
kami mrugaić poczęta. 

WtecJty Woituś przystąpil d'° niej i z 
cicha szepną!: · 

- Maszli ty przyjaź11 dla ~ie, ch-0ćem 
jeno u was wychowany sierota? 

- Ba !„. - odpow!edziala dchutlw 
dziewczyna i zarumieniła się jak jagi0da. 

- I będziesz czekać na mnie? 
- Tak mi Boże dopomóż, będę! - za-

wolala skwapliiwie. a Izy jej z o-;zn spłynę
ły. 

Wojtuś pochwycH rękę dziewczyny, 
uśdsnąl serdecznie i wsunął na palec pier
ścień, co go oogi ()d króla dostał. 

I z cal ego serca za<wolal: 
- Basiu, moja Basiu! 
A potem padł dio nóg stryjence i stry

jowi i rzekl: 
- Nie dawajcież nikomu tej wasze je

ctynei, a gdy na nią zaslużę, dziewosłębów 
jako należy przyślę! 

- No . no - cdrzekla pani Kunegunda 
przezornie, nie odmawiając i nie obiecując--' 

Uściskaila jednak Po da-x: •nemu ch!opa-
ka. 

A pan Makula rzekł na pożegnanie: 
- Toć nosisz to samo nazwisko. a 

znamy cię też od dzieciaka. 
Wojtuś z lżejszem sercem opuścił dom 

swokh opiekunów i mówil sobie: 
-Powrócę, powrócę, nie.eh jeno na'll-

czę sic służyć krajowi a łaskę pai"1ską zd-0~ 
bę<lę.. 

Ale jakoś inaczri hetmanowi wypadło, 
nie wyjechal zarnz z, Krakowa, bo oto da
no znać, że ciągną posfowie od c1.:sarza 
ab~ uwięzionego Maksymiliana 11\V'OJni~: 
Uc1~szyl si~ tern niepornafo Wojtek, uicdilu
ga Je~n~k ~yla icgo uciecha, wysl;.t.t go 
Zamo1ski z listami i kazał czeka.'.: na siebie 
w Krasnym Stawie. 

1~ymczasiem po-slmvic nie nadciągal~ 
a Zygmunt III zapragn4t nagle an.:.yks·;ęcia 
~ T_rz_eba oko w ok-0 stanqć z tym 

przecnvmk1cm a dostojnym na<;7'·m : ,.· 
niem. -··.Y więz-

z.ru11101jski ruszy/ tyJk-0 na to ramiowrn1i 
ale nie by/? rndy, \\IYDr.:lt s.~ z !milem' 
myśląc sobie: z 

:--- ~ic'Ch tam positowic cesarscy pokrę 
cą s1.ę rneco, a zobaczą, żcć siG ceznryan1-
no'\v1 krzywda nic dzieje.! 

I razem z królem i licznym orszakiem 
do ~rasncgo Stawu1 pociqgnąl. 

.Zygm~nt ·z~ra.z. na drugi dzici'1 po przy
byciu odwie~z1l. arcyks:ęcia, a widfz•1..; 
przepych z Jakim urządzono . . . . 
Maksy T w1ęz1erne 

. m_1 i~na~ westchnąl przypomniawszy 
s·~bie w1~z·1eme rodziców w Grypshol~nie 
~e pamiętał go_ v._'Praw<lzie bardzo. lee~ 

_atka mu w dziecięcych jeszcze lata·'h o 
mem opowiadala. -

b l Mak~ilian rozmawiał długo z przy-
Y Ym don monarchą, a gdy ten oidchcdzil 

v.:s!al nawet i choial go osobiśde do dm~ 
g1e1 komnaty odprowad:zić. 
, Lecz Zamojski stanąw'Szy mi~d'zy wię-
zm ai królem, rzektt: 

-. ~ego arcyksiążęca mość zap-omina 
0 swo1e1 godności! 

. Maksymilian cofnął się i· spojrzał du-
mnie na hetmana ct·o śl'~ . , t 

1 
· · my 11 się bowiem że 

~ za,p_ ata za wynioslc postępowanie 'ja-
k~em s1ę odznaczał wzgh~dem swego z'wy
c1ęzcy, a zarazem przypomnienie ; . 
pr· gu kom t i.. •• z mu 

· ina Y '•ez pozwolenia przest · , 
me wolno. ' - · ::ip1c 

Przybyli też ni~bawem i postowie ,ce
sarsc!, ktorzy dow7~:.>dziawszy się w drn 
dze, _ze król z hetmanem i calym dworen; 
gośc1 przy więźniu w Krasnym Sta\: ,: 
wprost tam swe kr-oki skierowali :\ie, 

Z wie~ką_ wspanialością, ich .przyj to 
lecz Zamoisk1 umial wyjc,dnać u k 'J ę ' 
mowlad'zę dziaiłania. ro a sa-

. ~ożyl _wiec ~iężkie warunki UW()Jnie-
ma. m1ędzy mnym1 ie Maksy ·1· · . ' m1 1an zrzek-
me się na zawsze tytułu króla TV\fsk· . 
WS lk" h 1 vv. lego 1 

. ze ie m .dostąpieniu tronu ~tarai1 za-
mecha, or~, ~e zwróci koszty wojenne 

~rzysi~]J na to cesarscy JJtOSlO\~ie 
przysiąg! i arcyksiążę, lecz gd . ' 
czul n_a wolności, sianem się jaiZ'oś s~ę t~
ostatmego warunku wykrecil. go 

I wszystko na chwilę znów wróciło do 
porządku w zaklóconej stronnictw.am· 
czy posport · 1 rze-

• 1 e1. a sędzhvy hetman w~· . 
metylko wielkimi lecz i drobnym; _cqz 
wal się czynami. · ZaJmQ-

~ał~a od<Ial do szkól. a chłopak nie 
~~~~ódl Jego oczekiwania i dzielni·e się u-

Że zaś fako sierota co · . 

~o~v:~~\~ t~~~i:~f st~ ~~I P;~~~t~~~~j 
ska. więc od szram sweg<J nazw1-

ku Y co mu na lewym. po1i-
~ Óio owem odrzuceniu przez arm=itę 
S 

sztynem została, przezwano go 
Zratt:rią. 

N~e _został jednak żołnierzem, cooć w 
:lodz1encz~ch łatach rwal się. kędy tylko 

bęben WQJSkowy uderzono. Zostact księ
dzem ba rdzo uczonym i pobożnym, 0 kfó-



rym p ni :<1..in '.! y ją \\ H.„:.:niu cJ,,··~·- r 
tlza!, z ttumą mó\ila: 

- 1ic wicdziałyć moje oczy na kogo 
patrzą, gdy lcżat schorzały, aleć przeczuto 
'crc~. kogo jakby rodz.one dziecko umilo
·-.ta!o ! 

\ '-oituś tymcz1sem zy::.kiwat sobie c-o
raz to \Vięoej łaskę hetma11ską, a chodaz 
się i ·z Basią Ma-kulanką w lat pię_; po ()pi
isainych wypadkach ożenił jc-dnakżc przy 
4fy.r.orzc hetmańsk·im \Vciąż ba wit 

A pani Maku lina się eh wali la: 
-- Sam hetman hył mu <lziewost<;

b~m. 3.• i Baśkę <lo ślubu prowrrd'ZiL 
hdtna11 p·o-wtarzal po S\\•oicmu: 
Tak, tak, takie teraz czasy, J)lebs 

si~ wybija na \\'ivrzch, możeć z tego będzie 
i J)Odccha, ale oczy moi ·już t.ego nic do
~ekaią. 

Ni~ d·o.czck\l ci też a:ni teg-o, Żi'.) Woj
,icch 1\fakuła za.staf b1mnistrzem miasta 

IPO śmierci swego hcw:niaka, ani tego, że 
l'lr'·Ych10\vallicc je.go, Maciej Szrama został 
kanon:ikicm ·przy kaście le św. floryana w 
Krakowie, a potem 1ednym z ·nauczyiCicii 
synów Z)~gmtmta III. 

Ko n; c c. 

Piękność i postać Jezusa. 
_Pismo święte mówi, iJe Jezus, w któ-

1rym boskość 1tączyła s:ę z cz!·0wieczcl1-
stw~m. .,był narpiękniejszym z synów 
h.11dzkk:h.'' - Istnieją dv.a stamżyb1e -o-
1pisy pastaci Zba.wbciela. Pierwszy poicho
dlzi od Lentułusa, który jak się zd3ije, byl 
przyj.acidcm Pilata i który mia~ z J emz;o
Hmry przesł'ać senatowi rzymskiemu ryiso
pis J ez:usa Wra'Z pismem OOręcz.n~m. 

Pismo t•o w krótkich rysach potd'ajc 
00.nd'w szlachetny i godny obraz J ezus::i, 
1aJk., że zblifa• się bar.d.zo d10 pra wd1oipoid!n
biei1stwa, jeżeli' niezupelniiei oo rzeczywi
istaści. S pr.aw10z<lan ie to brzmi następu -
ją:co: 

„W tym czasie pojawtł się mąż pelen 
wysokich ·cnót, który jeszcze •żyje; jest on 
olxl.air:wny niezwykłą mocą i na'Zywa się 
Jezus Chrystus. Zwykły; gm.in nia'Zy:\V1ar go 

1poi~nym prorokiem - aile szk-Ota jego zo
w+e gio ·syinem Bożym. Przywrnica zmar
łych ·dlO życia i uzdr.a:wi·a d1i0ry,ch wszel
kie.g{) rodzaju. J estto mąż wy,sokiego w'zro 
stu i na<l'zwyczai regularnej bu<liowy ciała. 
Pm.vaiż:ne f egio obNcze wywiera! ·gięboikie 
wraiJenie na wszystkich, którzy go wi<ltzą, 
tak, że go kochają, ale i boją się g.o .z:ailia
zem. \Vłosy koloru \Viua, bez polysku, 
mz<lziebone głaiclko na P'Ol"ówki na śmdku 
gtowy, wecfllug zw.ycmju na:zareń:skiego, 
spa:duJq mu na sizyję. poniiJej uszu; stąd: zaś 
splywa·ią, w bujny.eh kę<lzimiach nia: ramLo
na. Czoło jeg'{)I jest równe i gładkie, twmz 
1niczem nic zeszpeoona i .okrnsziOna łago
dnym rumi'eń.cem. Rysy są szhaichetne i 
mile. nos i ustal bez z.a:rzurtu. Buj.r&L broda 
jest tej samej barwy oo i wJosy i r6W1niez 
roz.d:zie·lona rra .dwie części. Oczy są, nie
,bieskie i mocno błyszcz4'ce. Gdy gani lub 
czyni wyrzuty, jest straszny; lecz g<l.Y1 u
czy i napomina, mowa jego jest la.godna i 
'lt:pr;j~tma. WY:raz t\Ir"arzy jego jest .pełen 
wdzięku i godn-0ści. Nikt go jeszcze nie rwi
dzi.ał śmieją,ceg.o się, lecz nieraiz płoczące
;g·o. Ti~yma się zawsze prosto. Mówiąc, 
rozkia·da zwykle n~kami· i w.ziniosi je do -gó
ry. Ręce ma baro1w ksztaltne. Co mófwi, 
jest petne myśli i cto'Sadne; ża<llne sló\Vlk:O 
nie Jest zbyteczne. Z twarzy jest on na:i
piękni0jszy ze wszystki'Ch ludzi." 

Obraz Je-zUiS.a., który Le-ntulus z pOf\VYż 
szem pis.niem posła~ do Rzymu, i0'{firaibLany 
cz-ęsto w da·wnie}szych wiekaich, znacho
dzi się jeszcze w niektóry.eh bib'liotekach 
niemiecki·ch, ,czasami z dodatkiem miary 
ciała· Chrystus·a. 

Drugi opis postaci Jezusa por;,_h.odzi <0<l 
greckiego p:!sarza mcei.ara l(aUistusa, ży
jącego -0koto roku 1333. Ten kreśli nastę
ptrjący obraz Chrystusa: 

• .I~stać i skfad t\varzy Pana naiszego, 
jak ie wnn starożytni przekazali, były t~.
kie niejak·o: Tw:arz jeg-0 by ta urodziwa. 
Wzr.0:-t \\·ynosit 7 piędzi, \Vłosy. były. żół
ta\\·e. niezbyt bujne i nieco kędzierzawe. 
Brwi byty czarn~. niezbyt gęste. Oczy 
ciemne i nieco żółtawe. Spojrzenie mi.:::i.ł 
I ięknc, ·nas śrcd•1i, brndę blond i.nibzbyt 
<.ilugą. Wlosy mial długie, ~dyż nie tknęły 
się ich ni«,;dy noży~c, ani tc~L ża:dna ręka 
ludzk.<>., z wyjątk:ern macierzyl1skic:j

1 
gdy 

był jeszcze dzieckiem. Szyja jego była 
ni0Co zgiQŁa lrn prz.odowi, przez co postawa 
ci:iJai nie był:l b~rdw· prost~ : wysmuktą. 
Cerę h\ .:!rzy mi::l żółtawą, twarz nicoikrą
głą, lecz jak Marya, matk:l jego. owalną i 
•rumianą. Wyraz jej byl poważny i rozu-

mny, :i. :.ara:;cm la;:;s<l!1_; i p~lcn n·e\\ ypo
wicdzianej sfQdyczy. We wszystkiem byl 
nad·zwyczaj podobnym do matki." 

P1.::wnic jesz~ze, niż z tych d\\ u poda11 
starożytnych, możemy wnosić o piękności 
i mitej posta.ci Jezusa. jeżeH zważymy, 
jakie wrażenie postać Jego, sł·o~n.1 i całe 
postępowanie wywierały na wszystkich, 
którzy byli tak szczęśliwi, że Go mo·gli o
glądać· na tym świecie. 

Ody żYll jeszcze jia:ko incholę w domu 
opiekuna swojego Józefa, poszl·o w przy
si·owie, według opowieści starożytnych, że 
gdy kto byl smutny i zmartwi'Ony mawia!: 
„Póid·ę popa.trzeć na Jezusa, syna Maryi". 
Widok Jego w le\\"i:t·l spokój w ZW<ltpiale 
serca i otlpQdzal wszelki smutek i bojaźń. 
Jedno słówko wystarczalo. by Piiotr, An
drzej i inni Apostolowie opuścili W'.Szystko 
i poszli ·za Nim. Jedno spojrzenie Boskich 
Jego oczu b~r,l·o tak µotężnc, że pobu·dz.ilo 
do pla,;czu Piotrn upadłego i serce grzesz
nej Magdaleny ogniem świętej miłości• wz
pairilo. Ucz:niowie Jego nic mogli się. r-0•z
lączyć z ukochanym swym Mistrzem (Ja.n 
6, 69; 11, 14). Ale co mówi Pismo święte: 
uczni10wie tylko Jego? „Cały świ.at po~ 
szedł za Nim" (Jan 12. 19), jaik się wyrażu 
Pismo święte. Lud ota.cza.l Oo nw·sze -
a gd'zie się tylkt0· udal. sz.ecH iza Nim: na 
•góry, na puszczę, na brzeg morz.a, opusz
czając lodzie swoje, statki, domy, zatrud
nienie; zair>0minali o jedzeniu i piiciu, i nic 
mogli Mu się napatrzyć po ca1łych dniach. 
NaJwet poga1nie i niewierni przy:cho'Cizili dG 
Niego, wołając: „Chcemy widzieć Je1.tu

.sa, chcemy wictzieć Jezusa." (fan 12. 21). 
święta Brygi ta: zapewlnia nais: ,,Obli-

1c21e Jego, slowai i cała istota' Jego miały 
taki urok Boskości, którai Mu promienia~a 
z oczu, że pociągał serca wszystkich ku 
sohie." - A św. Augwstyn \V!Ota: „Trzy 
rzeczy chciałbym ,v:idzieć: Tryumfalny 
pochód 'Zwycię.zikiego w:o<l!za rzy;ms.kiego, 
świętego Pawła, gdy mówił kazanie, i Je
zusa ·chodzącego po ziemi." 

Głos 
górników i hutników. 

O kasach chorych. 
Ustanowienie i rozwój prawa. 

,,Ojciec r·odz;iny zchomwał!" - to 
w;ieść str.aszna, która grozą prz~jmiuie 

•czlonkmv1 md'ziny .nawet v.nt:enczas cho-
. I 

ctażby w .czel!sie choroby byt mdziny był 
•zabezpieczony. Groźniejszem staje się p.o
liożen'ie, g:dy zachoruje robmnik, iktóry je
dynie pracą swych rąk utrzymuje rod:zine, 
tern więcej, że po .dz iś <lizień większ1ość ro
'batnikmvi żyje „z ręki do ust". Byt rodzi
ny robotniczej tedy ty!1ko -o tyle jest zabez
piecz.ony, o ile czfonkowie j2j znajdą pracę 
t do niej są z.dolni. 

Podczas ·chomby zaś ·zjav.ia się brak 
chle:ba i nędza. Żeby uchPonić liczne ro
<lzi1ny .mb-Otnkze przed widmem gfodu 
wskutek chomby przed·sięwz.ięto liczne 
śrooki zabezprecz.a.ic:tce - a nareszc'ic w 
roiku 1883 dnia 15. czerwca ustanowiono 
!Cl.fa -rzeszy niemi·eokiej pra\.V-O· o wbezpie-
-czeniUJ na przypa<lek choroby. 

W :d:aiwniejszych ·czasach o opiece dla 
robotników chorych nie masz. mowy, tenY 
mniej o ogólnym ubezpieczeniu prawnem. 
Prawo staimżytrfo rzymskie widząc \v1 m
botniku niewolnika, pozostawia·ł'o opiekę 
nad'. nim wylą1cznie dobrej woli pana jeg:D, 
sądząc, iż ·On jako wJaściciel swej „rzeczy 
:i wfasniości" najlepiej strzedz jej bę<lzie. -
Ró\vni1eż bez opieki pozost.awił·o robotnika 
"" czasie chomby nawet śrc<lniowicczne 
pr.awo gmi•nne; przyznaiwa1lo jedynie tym, 
którzy przez drugich do kalect\V' dopwwa
dz.eni z1ostali, pra\VO zwmtu kosztów kura
cyjnych i ubytku zarobku wskutek kale
dwa. 

Dopłerro pruska iordynacy:a czeladna z 
rokn 1810 nalożyla pracodawcom służeb
ny.eh obowiązek zaopiekmvania się niemi w 
·czasie ·chomby i poniesienia. kosztów ku
racyjnych mianowicie, jeżeli sługa zacho-
11awa! \\'Skutek zleg101 obchiodz:cnia si·ę. ze 
strony pa11stwa, lub ieżli nabawił się cho
roby wskutek pracy, lub wśród pracy. Or
dynacya służebna nabz:iła o·pickę nad' słu
gami domo-\vymi - dla IQgó~u jednak uczy
•nifo to dopiero prawo o zabezpieczeniu na 
przypadek choroby z 15 czcr\\"Ca 1883 rn~ 
k11. 

Wzór i pobudkę do ustanowienia ·ogól
nego zabezpieczenia na przypa<l~::k charo.by 
d:i.ły pa.f1stw11 n.iemieckicmu: knapszailt~·, 

ce"..::hy i kasy pomocnicze. 
Knapszafty .. t. i. 'Z\ i<izki górników· -·

istnia!y już od roku 1300. One - na pod-

sta\\'ie dobre'.' oluci opiaty -- ''· sponnga
ły członków, dotkniętych nieszczęściem, 
clwrob~. kalectwem, niezdolnością <lo pra
cy \i"Spólncmi sil:lmi. Ponic.waż skutek 
dodatni kas knapszaftowych aż nadto byl 
widocz11y111, a mimo to wielu! dio kas -należeć 
nie chci2.fo - dla tego ogólne praw.o kra
jo-'.\'c z r. 1854 a po niem prawo górnicze 
z r. 1865 usta1_10wiło podwójny obowiązek: 
iż dla wsz~·stkch cz:lonków górnictwa mu
szą istnieć kasy h·napszaftmYc, a -czlQnko
wie wszyscy bez wyjątku w nich wbezpic
czyć się winni. 

Cechy - związki przemysłowców -
. wskutek prnwa z dnia 21 czerwca 1869 r. 
zostały uznane za -0soby jurystyczne.; ró
wnież przyznan() im prawo zafożenia przy
mus.owej kasy ubezpieczenia swych cz.lon
kó\'.n ich •czeladzi i uczniów na przypadek 
choroby i nieszczęścia. O ile tedy cę1ch} 
skorzystały z przywileju tego, o tyle prze,
mysfowcy doń należący, S<t zmuszeni za
bezpieczać swą cz.eladź i uczniów, w kJ.si'.; 
cechowej. 

Bo za .cechami i kna.pszaftami wielka 
' ilość praoobimców pragnęła się ubezpie
czyć na wypadek ·choroby. Łącz.ono si~ 
tedy i zaktad'aino dobrowolne kasy pomoc
nicze (liiffskassen). W r. 1876 kasy po
mocnicze otrzymały również przywilej -o- . 
sóo jurystycznych. Nadto kasy pomocni
cze o 1ilc czyniJy zadość wymagan:1om pra
wem 0krc~l·o:1.vm uzyskiwały i ten przy
w1ilej, i•ż ~.d0inkow;Ó1 do nich na.leżący nie 
mogli być zmuszeni do ubez.pie.czamia sic 
an: w kas1ch cechowych ani knapszaftio
wych. 

Na podsta.w~e i na doświadlczenia1:h 
rozwoju i blogiej działaln,ości kas knap
szaft:owych, cechowych 1 pom()lcniczych u
stanowił rząd 1niemiecki dla wsz.ystkkh iio
botnikóW\ zatrudnionych w •obrębie paf1-
stwa ni'..em'ieckieg·o swe {)gólnc, przyrrnrns.o
wc zabezpieczenie mbotn~kórw' na przypa
dek chaf!Ohy w dniu 15 cze.r.wica 1883 r., 
które pi,ęciokrotnie zostało zmienione i rnz
szerzone a mian()wkie wskutek 

I) pra'\\ra o rozszerzeniu zal:ie·zpiiecze
uia od '\vYPa1dikó\v1 i choflOby z drnia1 28. ma
ja 1885 r., 

2) zmiany prawa <lotycz4c·ego zahe2-
pieczeinia robotników od: choroby z. 10 
kwietnia 1892 r., 

3) prawa dotyczącego zmiany prawa 
procederowe.go z 26 czerwca 1897 r., 

4) praw.a dotyczącego1 zmiany zabe2-
pieczeniai na przypaidek choroby z 30 czer
wca 1900 r., 

5) Nareszde 25 maja 1903 r. wskutek 
dalszyich zmian i wyraźnych ulepszeń nu 
korzyść zabezpieczonych otrzymało pra
'\vio o z.aibezpieczeniU' na przypad'ek chor:o
byi swą dzisiejszą ronnę. 

Zabezpieczet11ie na przypad'ek chomby 
istnieje tedy ni'espe?na 2D Iat - a_. JedJnah. 
1już "\V ·r. 1901 '\V'yniosila Ji.czba kaJS 227,70, a 
Hczba zabezpieczonych 10 319 564. W tym
że roiku wypłacono oz1kmkom dotkniętym 
chorob<JJ 183 174 157 ma!rek. Ileż nędzy u
sunęly te miKony wśród :pracobiorców 
chorych ł ich rodzin! · 

A jednak z zabezpieczenia wielu jest 
niezaidov,iiolonych. Niezadowolenie to nie 
wynilka zawsze z istoty prawa, lecz pocho
dzi często z winy zabezpieczone.go który 
nie z.na dostatecznie swych obowiązków 
i1 praw. Zabezpieczenie na przypadek cho
roby bow.iem nakła<la obo'\V'ią.zki, którle ści
śle wykonywać rzeba; jeżeli. :eh mbotnik 
nie zna i nie wykonuje naraża_. się na karę, 
a mo:że utraci wszelkie prawa za pomocą 
kary. 

Patrzeba tedy prze<lc\vszystkiem. a,że
by każdy znal dostatecznie sv.-ie ·ob.owiązki 
i prawa. ażeby wdediziat, kiedy i jak ooo
\V'iązki s.we ma wykonywać, nai której dro
dze i kiedy praw s.wych ma dochod7ić -
a w:tedy będzie mniej niezadlowolen:a a za 
t•o tem więclEu kionyśd i '"isparoha ! 

Zaznajt0mić wszystkich z ·obowiązkami 
i praw.ami najważniejszymi 'Zabezpieczenia 
:na przypadek choroby - to cel niniej•sz.ej 
mz,prawiki . 

I. . 
1. l(to podlegać może zabezpieczeniu od 

choroby? 

Nai zapytanie to możemy nasamprzód . 
dać odpowiedź ogólną i krótką: każdy, kto 
pracuje stale, za z.arobek w jaJdmlwhviek 
zawodzie. 

Odpo:wicdź ta •Jednak nie wystarczy, 
ażeby ' każ.dym przypadku poszczegól
nym rnzstrzygnąć, czy ktoś. jest z·o:bO'wią
z:.rny do zabezpieczenia, czy też nic. Nalc
Żyi Vt:idyi da:ć <Gdpowicdź szerszą, ażeby o
bowi4zek zabezpieczenia wyraźniej okre
ślić. 

A nasamprzód kilka uwag wstępnych. 
Obo1\·,~ązck zabezpieczenia się na przypa-

dek choroby odncsi !.iiQ do \\·szys ki.:h 
nie\\ '.:est i m~żczyzn, nic.:. bierze 11a~ 
względu na wiek. Chociaż obowiązek 
bezpieczenia się na przypadek il1'\validztw 
ograni„zony je:st na rak 16, to tutaj \\"z 

bezpicczeniu na przypadeik choroby 
p:zed r-okiern 16 istnieje ·obowiązek zahci. 
pieczenia się, sk.oro zatrudnienie teg-0 'fil 
maga. 

Do obo!Wiąz·ku zabezpieczenia nakt· 
nia prawlQ jednak tylko w dwć-ch 'Waru~ 
kach: ' 

1) icżbli zajęcie j2st stałe, · 
2) jeżeli siQ pracuje za: zapiatQ. 
Jak'° prac~ staht u.wab prawo• kai 

zajęcie, chyba, że ono ~ l'.Jo z natury rze 
czy, albo też wskutek poprzedniej uma\\ 
jest ograni~zone na mniejszy przecią'!. cza 
su, ainiżcli jeden tydz.ieł1. 

Jako zaplatQ uważa siQ tylko gotó\\i 
lecz i wszelkie naturalia (towary, z; · 
itd.), kto żadnej ·z.a.płaty nic odbi·era, anw, 
gotówce, nai w naturalia:ch - jest woln 
od' 1oho1wiąz1krn ·z:1bezpieczcnia się na pn,. 
pad'ek ohomby. · 

Nadto obowiązek ·zabezpieczenia ~ 
nu~: wszęd'zie iest równy. Rozróżni. 
oowiem podwójny obowiązek zabezpieic.zt. 
Tiia, prawny i statutaryczny; praw.ny o 
wi1ęz1nje wszystkich w równej mierze, s 
tutaryczny tyNm tam, gidzie robotnik na!, 
ży do zakladu, którego ustaf\VY przepisu 
zabezpLeczenit dla robotników. 

'A. l(to na mocy prawa irnusi być zabe7.tM 
cronym? 

Wszyscy zatmd1nieni stale za zaror 
1) \v' górnidwic, w •s1ola1nkach, (}CZ 

szczalniach rudy, kamien~oliomach, !\i 
111i'1Jch, fabryikach, hutach, przy h.'Xl:lei, · 
glll'dze. w wa·rsztatach okręńowych i p 
bndowla•ch, 

2) w handlu, rzemiośle i \\'e wszr 
kich staity.ch przedsiębiorstwach prze . 
slowycl1, 

3) U' rzeźnfików, notaryuszów, kom 
nikÓW1 sądtQlwych, w kasach chorych, 
warzystwach zaw1o<lm:vych i instytucya 
za:bezpieczeń, 

4) w przedsiębilorstw1ach, w któn 
się u.ży.wa sta·le motorów, pęd'Z!onyich 
e~ementamą (parą, wodą, powietrzem, 
zem itp.), 

5) w ·zarządzie technicznym ·poezl 
telegrafów i prze'Ci1siębiorstwach ekon~ 
cznych WIQ~skowych i mairynarki. 
B. l(to nie musi ale może być zabezfi. 
czonym? 

Prarwnie zwolnieni są, od ·obowi 
zabezµieczenia: 

1) ci, którzy n'.e prawją, stale lub 
polieraią: zaplaty, 

2) urzędnicy, \ve11kmistrze, techni 
zatru<l.niieni u notaryuszów, adwdkat' 
komorników sąd1owych, \V· kasach chon 
towiarzystwach ·zawoidowych i mso 
cy~ch -zabezpieczenia, - lecz; tyłko wt 
jeż·eli ich zasluigi wynaszą dziennie wi 
aniżel'i 6% marki, lub rocznie więcej, . 
2000 marek, 

3) żolnierze i z.atrudnieni w inst 
cyach państw1owych lub lmmunalnych, i~ 
żeli \V~ ra:zrte. choroby komuna lub pańs 
jest zobowiązane mareą, k·outraktu pl 
im nadal pensyę - lub ·przynajmniej uid · 
lać tyle wsparcia, ile w takich przypa 
kach t.L<lz.ielają kasy chorych zabezpi 
nym, 

4) czfonkowie rodziny przemysło\1 
z.atrud'nieni w jeglQ prz·edsiębiorstwie, j. 
żełi ich zatrudnienie nie jest •określone 
sobnym kontraktem roboczyrn (umowa 
wplata), 

5) samoidzielni ·prze.mysłt()wcy w pr11 

myśl~ domo\vyin, 
6 robotnicy zatrudni•eni w leśnictw1 

7) sJudzy domowi. Zar6w1no 1iobalri 
cy rnlnu i leśni. iak i sludzy dQlltl()lwi, 
tern nie p1o<llegają ob:Qi\viązlmwi zabeZ~1 

czenia w kasach chorych; jed11Ri.kowoż ~ 
żyć należy do tego, aby istni\e:j'.ące już k 
sy rozsz:erzyly swe diziałanic na wyitll 
nione IQsoby, lub że.by dmgą pra\\noda~ 
stwa ten sam cel csiąginięty. 

Obak tego choć w kilku slaw:łch ,r 
mnieć należy -0 uwiolnieniu -0d ·zabezpiei;!• 
niai na przypadek chornby z powodu· l()d 
śnego wni·osku bą-dź praicodawcy, b 
prnc{)lbiorcy. 

C. Mogą być uwolnieni od za~7 

czenia wskutek wnioslrn własnego: 
1) QSoby, któr~ wskutek kalectwa_, 

fonmości, dwrób lub podeszleg·o \\•~ 
tylko _czc;ściowo zarabiać mogą, . 

2) osoby. wlObe'c których praoo<lni" 
iluż z innego tytułu jest zobowiązanY 
wsparcia wystarczające·go w razie cl' 
ro by, 



D. Na "".1ic·sc„ vra-v1dawc 1 z.1~ u;v ;. 
~Jth się od zabezpieczenia: 

i} u czniÓ\\'. których pra..:u ..ia \\ ~3. z.o
:brw:iąza i s:~ n:t. \\ lasny 1-o zt \ r.lzi" •:ho-
l"' łei..:7..3 ć i tt~rzyma~. 

.!) osohy b--:z. pr8.cy, 7.atndnionc przej
. .ścliiGwo \ k{)loniad1 rd}()t11i-. 7 Y ..:h. 

2. Dozwnfo c rozszcncnie zahszpii:?::zenia 
na n:~cy statu u. 

Tyic pra\vo ! J J.d11'1k po.wyższy obo
• 

1iąz•:'k iiałcżcnia do zabt zpie:zenia może 
lloJć 10zszerzony; rozsu17eni~ to następu
do ~dź. przez ka:n.:łcrza rz.~szy, bą<lź przez 
.r21d~ zw:•tzkową, bądź 1nrcszdc w1sku
tek ustanowic.ni:i. nstaw gminy, fabryki lub 
:l'Xd~ra<lu. UsL'i:C}\. i...~nie ·o·lxlwiązku ·zabe2-

:oczcnia P·O za grani.::ami prawem ozna
ieioo,ymi - dzieje się 11ajczęściej wskutek 
ustanowienia statntu, ia ten punkt tedy 
~~tz·eir;ól11ic \\ ypacb Z\\ rócić uwagę. Sta-

. ·tu.t rozs7.crzuiący obowiązek zaibezpieczt
JA• nroż'' nstanoiwić gmina1 jedna dla· WSZ} .. 

istkich pra1·ujących w jej obręJbie, h:b- tez 
~<:illka gmin razem d:la: swcgio obwodu statm 
i19tanorwić. NalcBiczas ··wszyscy zatrudnie-
1R·i1 stósownic do. przepisów statutu podle
taM obowiązkowt zab-czpiecz:enia. Nie 
·y.ns.eyistki.e jednak gminy ustanowiły statu\ 
a JJT'Zedewszystkic,m nie w'szystkile: gminy 
-w1 .równej mierze ustanmvily obowiązeK 
zabezpieczenia. Staitutarycz.ny tedy obn
·w~.ą.zek zabezp~eczenia się na wypad:Ck 
ichonoby miożna p-O'z11'ać jedynie ze startu
tó...,·. 

A mianowicie statutem mc.:gą być zo
oowiązani dQ zabezpieczenia d, którzy na 
podstawie pra\Va są «:Jld tegoż obowiązku 
HWIOLnieni (patrz wyżej B. 1-5); tylko słu
.JJby dl()IIT]mV'ej' nawet statutem do tego zo.-
100;,v::ąza.ć nie \\iOlno. Statut każdoraziowy 
'Cmnaieza '\Vięc. czy uwolnienie 1>rawne sta
je się uwolnieniem faiktycznem, czy też mi
mo U\\10Inienla prawnego istnie/}e <J-bowią
a~ miejscuwy do imhezpieczenra. 

Nie znając statutu, nie można, orze.c na 
pewno. czy ktoś p-0cHega obowiązkowi za
bezpieczenia, lU'b nie. Pc:\v~wść w tym 
'\W!ględzie otrzymuje się tylko z .zestawie
'1'tfa powyższych przepisów pr.11wrnych ·z 
mie.iscowości, w której się pra<:uie .. 

Na pierwszy rzut ob vcz11J.jerny, ż: 
:prawo rriniejsze bynajmniej nie jest jasne 1 

·przejrzyste, lecz zawile, niepewne i wielu 
w·ątpliwośóom podlegają12c. Cóż stąd? 
Nasamprzód wyply,wa ooowiązek ś-cisiy, 
a'źebyśmy tem usilniej zajmowali się niem, 
:a.żeby mimo nteiasności 1fodmak v;yp-.'2łnrc 

·rwi,dbec niego swe obowiązki. Lecz mimo 
lfo porzioistaną, jeszcze '\\rypadki wątpliwe, w 
którydt nielal!:wo dojść oo zupełnej pewno
ści. Cóż. należy czyn?ć \V raza.eh \vątpli
i\WYCh? Praoohio~ca nie ma tu. :radnego 
1prai"\vem określonego obowiązku; mimo to 
d!a uniiknięcia wszelkich nieprzyjemności 
dajemy mu ra<lę, ażeby w przypadkach 
1wąip!iwych z-wródf uwagę pracodawcy na 
·io, że on jednak może pod1Uega zabezpiecze
!lttitl:; U1Chroni go to ()<l niemntych przesłu

·1dr-Ow i terminów. 
Główny obowiązek w przypadkach 

wątpliwych, spada na prnood:arv.·cę. Pra~ 
wo bowiem nie bierze vv"tl.ględ'Ui nai to, fo 
praa01daw·28. nic umiaJ Qs.ą<lzić, czy ten. lub 
ów; robia~11ik ps·dlega rabezpŁ-eczeniu, -0-

:wszem p:-a\\ o 11ie bierz.z; wz.g:lędtu n.a to, że 
· 11~.awet niekt{,r.;: urzęda zabezpieczenia nie 
.umialy uzn~ć w tym wz.ypadku OIDor\Vi~zku 
za!Jezpicczenia - lecz skoro ostatni:a in~ 

tancya '"'Wa W}"f'Gk, że rstnieje ooowią
!Zek zabezpieczenia - wtedy pracodawca 
'l){)lnosi cały -ciężar i koszta. A dężar to 
inie mały. Bo nie d1osyć, że -czeka go kata 
fP.faniężna do 20 marek, lecz nadto piraoo.
d:awca taki musi zwrócić wszelkie kosztel 
łrn.racy!ne '\v1 czasie cho.roby cztornkó'"', 
kórych nic byl zabezpieczyt. - Jakże się 
ustrzedz przed taką kar~? Otóż pra<:·ocl~-
\'Ca. we \vszystkich przypadkach ·wątplt

''VYch powinien się poradzić niższe.go n
irz~d'u administracyrnego (-untcre Verwal
tungsbchorde - landrata, w miastach po
t1ad 10 OOO micszka1ków magistratu). czy 
W1 odnośnym przypadku istn:eje: obo\.Vią:Zd( 
7.aibezpicczenia, czy też nie. Pora.dy L~l 
udzielić musi urząd bezµIatnic; a skutek?
niej będzie ten, że pracodawca uchmni Slt:l 

:od dotkliwych kar a n:adewsz.ystko .c:J. str.a1 
"'7ielkich. 

(Ciąg dalszy nastąpi). 

J(to oszczędza, staje się uczciwym i pra
cowitym. 

Gdybyśmy tak zajrzeli tio cel więzicn-
Y'cll, gdzie pokutują tysiące ludzi za kr~

dzieże i oszustwa, do·wiedziclibyśmy s:~ 
z P'C'Wlnością. że nic umieszczono tam ani 
k·ctnego cz!ow'ieka1 oszczędnego . Oszczę-

unoś.: hO-\\ ·1.m ·.: ~~~ 1 ~:, .1 rr. .„i: r!e ' 
dr>prowadzL 

Tam znaleźlibyśmy IuJzi, którzy nigdy 
ni\; mieli <loktadn~go pojęcia o tern -- co 
nLOJ.., a oo h\ oje. S<i to ~Z GS to ludzie, któ
rz.v wiedli życi ~ na '' iclką skalę, jed[ y
twiornie i często pili bez pragnienia, ubie-

. rali SiG vyk\V in tnie, wedlu na1 wie.z zej 
mo<ly, le~z. nad stan; są to ludzie. którz ' 
Pokazywali się 1m ulicy powozach i któ
rycl1 SPotkać można bylo wszędzie, lli.l 

wszelkich zabawa h, gdzie Sit; tylko hojnie 
sypie pieniędzm ~; są to ludzie. któryd1 
rzadko zastawalo sio \\ dDmu l11b pny 
warsztacie pracy, a· których odnaleźć 1110.·· 

żna bylo każdego wieczoru w han<llu, 
szynku lub w izmem miejscu publiczne . 
Tych ludzi nikt za m1!·0dn nifq pnzyz.\vyczail 
do oszczęd110ści; nau1..-zono icłl od dz~ clrn 
zaspokajać każdą S\:V"'oją zaichciankG; już w 
dzicciGcym wieku nie żało\vano dla nic:h n:.t 
łakocie i stwjG i na przyjcnrności życia, 
tym sposobem wszczepiono w nich prM:
ność. 

Czyż nic tak? 
Dzie-.;i oszuku'i.ą i okradaią rodziców, 

żeby uzysbć P.:'lfG groszy na iakode; Sy
nowie i córki oszukują -0jców i matki, że
by mieć na p'1!pierosy, na zabawy lub na 
nowy kapelusik z piórami; sh.Zącc oszwku
ją swoje panie, żeby mieć na niepotrzebne 
stroje i przy1emności, a bywają kupcy i 
rzemieślnicy, którzy dając towar gorszy, 
oszukują, publiczność, tu·b rnbią długi, któ
rych nie płacą, ażeby lepki siG bawić, żyć 
-zbytkownie i blyszczcl:. 

To też śmiało rzec n1:0żna, że marno
tra\Vstwo, uganianie się za uc!echami i U.· 

życiem, up·odiob:rnie v strojach i „udawa
nie pana" - to wszystlm z.aZiwyczaij byw.a 
źród'lem zlcg·o i ·prowadzi do kradzieży i 
oszustwa, po<liczas g<iy oszczędność jest 
matk<.t uiczciwo,ści, rzete.lności, sumienno
ności oraz praoowitości. 

Bo w istocie >Oszczędność napęd.za do 
pracy. Czt.awiek {)SZczQdny i praoowity 
nie ma czasu clo prórl.nowania, on nie wsta
je jeszcze od roboty, gdy inni już śpią, ou 
borwiem pamięta o przystowiu, które po
\\·iada:: „Leżąc, wilk nie utyje"; praooiwLty 
zryiwa się wcześnie do roboty, .gdy innL do
·PierOI przewracaJą się na drogi bok, bo z 
dzie.dninych lat zapamiętat sobie mą:dn: 
zdanie, które się zaczyna od słów: ,.Kto 
rano wsta~e" ... 

Z\\. ierciadło. 
Huculska pt1szyna. 

Przyleciałaś tu, ptaszyno„ 
Między dz.ikie góry, 
Chcesz przyczepić twe gnia:zdeczk-0 
Do przelotnej chmury. 

Leć w d'otiny, łeć w r&win1n.y, 
Tam zamki· i grody, 
Tam są spi:ehrze Pełne zboU~ 
I kwiatów ogrody. 

Na szerokkh, żyznych łanach 
.Już żólkniieje zboże, 
T11 ci .ziarna bied.my lfacwt 
f>rosypać nie może. 

Tam wesel'ei, tam swobodniej 
Latać tobie będzie, 
Tuta~ w polu jocHy rosną, 
Głaz sterczy na grzędzie. 

I 

Tutaj matka nie WYżY'Vi 
I wlasnej dzieciny; 
Leć, ptaszyno. w inn'e; st1'0ny, 
W podolskie równiny. -

Nie polecę, nie porzucę 
ftuculskiej zagrody, 
Bo mi milsze ·wasze lasy, 
Mitsze górskie \VOdy. 

PDd tą strzechą ma.tka moja. 
Gniazdeczko zlepila. 
Ja w tei chatce z twą dziecin~ 
I~azcrn się rodzila. 

Tu mnie matka: nauczyła 
Smutną piosnkę nucić, 
Ja tu z wami chcę pomstac 
I z wami się smucić. 

Latać będę po tych skalacłł. 
Kryć się w tej gęstwinie, 
Będę z wami w ckhej nocy 
$piewać w p-0loninic. 

Dla was ja nie pożałuję 
J)o lotu skrzydelek, . 
Bot wi·cm, że wy dla rn111c zdrad11ycl1 
Nic macic s~detck. 

f 111 1..m ... ::L;- r ::r:-z zk.:ę. 
< ldz· ą a ze roby, 
I na krzyżu 111 u iędę 
• ucą · pieśf1 żaloby. 

.\ 1ęc d ·„i„ż mi umierać 
Tam, g<lzicm się rodziila, 
3o ta ziemia nad świat cafy 

I pta zynie mila. 

N dm r em. 
Nad brzeg.cm morza w chrn ·danej cha Le. 
Co ~iG \\ skał zr bie 1 kry\:v a, · 
Niclet11i chtopak siv z1 przy matce. 
I tak się do niej odzy ~,ra: 

,,Mate zko dr-0ga, g<lzic jest mój tata'? 
l czemu <lo nas n;c \\raca? 
Bylabyś może zdrow za, bogata, 
I llJzjs~1 byłaby praca. 

Tam siG gromaclz<i nasi sąsiedzi. 
Wszyscy tak strojni, weseli, 
A twoje serce ciąg:C sic biedzi, 
I ręka nic zna niedzieli. 

Lecz m~tuchno tata z morza PO\\ róci. 
BQdzi·e n:im suto i skocznie. 
I już sic; czoło twe nie za.smuci 
I ·zpracy rGka wypocznie". 

"O biedne dziccic ! Ty nic masz oka, 
Pod temi ·zgin<iI falami; 
Tytko n.1' niebie. tam, święta Tróka 
Czuwa nadl tob<l. nad nami. 

J eszczcś maluczkim był przy meirn f()nie, 
Gdy on z okrętem odplymąl, 
I iuż nie wrócił, ale po z:gonie 
W piosenkach m3.jtków zaslynąl. 

Bo gdy si~ ·okręt zerwał z kotwi'Cy, 
On ()fiarniczia w tej ])'orze, 
Jak pionm11'0\\ y lo·t blyskawicy 
W spienione 1 Zttdl się morze. 

I chwycił [i111ę; podano żwawo 
Nową 'kotwicę na lodzi. 
I ·choć sam zginą? zai jeg•o spra\\ ą 
Okręt ocalat z powod!zi. 

Ciągle mnie boli. ciągle mnie dręczy 
Sieroictw10 mlO!ie i hvojc; 
Ale glos jakiś \V duszy mi dźwięczy: 
Że Bóg nas strzeże 1obo'jc." 

- - „A tyś mi dotąd, mateczko złota, 
Ni'C powiedziata ni stO'\va, 
Żem ja po -01cu moim sierota, 
Żeś ty rm 1ojcu 1:iym wdo1

\\ a. 

Zawsze mówiłaś, gd}1n pytał ciebie, 
Ze o}cie-c wróci nam może ; 
Odtą,d za ojca i sann z:a. si1ebie 
Do pracy rękę przyłożę. 

Zamiast rybakiem, serce me woli 
Sternikiem być na okręcie; 
I d1.cę tam szukać szozęśdai i doli 
N.ai ·wód szerokim odmęcie. 

Ohoć mkldo zginG -- chciałbym, 1nim zginę, 
Serdecznie spla~ić ci długi; 
Może w żeglarskiej piosnce zasłynę 
Z takiej iak ojciec zasługi." 

- „Niech ci Bóg szczęści, a dość mi na tern 
Nie zapomnij na mnia: i na siebie; 
Okręt dla majtka jest całym światem, 
O nim myśl tyJiko w potrzebie". 

I lii·c<lna matka patrzy na syna 
Z dumą i Izami zarazem; 
Z dojrzalej mocy wyrazem. 
A wicher w morze bije ze drżeniem, 

Obłok ·chmurami się jeży; 
Czy Bóg \V te serca faski promieniem. 
Czy gromem próby uderzy? 

J. Prusinowski. 

Anió~ Stróż. 

Śród gór po partu di'.:u.:i ci\\ 11jc 
Biegnie ochoczo w le 11 u11u·1: 

Tam kwiatków moc, mory ro.1~ 
I siolJCa blask i chłodny cie1i... 
Przed niemi głębia mroczna, szara, 
Przepaści o skali tern dnie, 
Nie widzi jej \\ c.soła para - -
Si•ostrzyczka barwne kwiatki rwie. 
Brat za motylem eh} żym pędzi. 
Krok jc-di:'n dalej - runą iuż ! 
Lecz je wstrzymuje na krawędzi 
Wysłaniec i1iehios, Aniół-Stróż. 

Mo<ll.arni matki ul:xlaga11y 
Z prornicnny:ch. josnych nieba 'tron, 
Śnieżyste.i szaty mglą {)\\'iany 
Na białych skrzydlach zleciał on. 
Z uśmiechem pdnym pobłażania, 

Kiedyś, gdy dzi ~ i już doro~ną 
I na życio\\ y ' r tąpią bój 
Gdy z milą ię roz taną ~ io n~ 

a letni burze. k\\ ar i znój· 
Jeśli u trze rą \ głębi du zy 
1 ie\\ inn ść swych dzieci cych lat, 
eśli w nich wiary ni zagluszy 

Pokus i zwritpici1 peł n Ś\ iat 
Jak dziś śród rórskiej tej ustron· 
Ponad przepaś i brzegiem tuż, 
Od nichezpic zci1 tw je u hroni 
Vysłaniec niebios, nioł-'-'tróż. 

Dziad i baba 
Byl S-Obic dziad i baba 
Bardzo starzy oboje, 
Ona kaszfaica , słaba, 
On sknrcwny w' d"iojc. 

Mieli chatkQ. 111alc!1ką. 
Tak star~i jak oni; 
Jedno miała okienko. 
I jeden byt wchód clo nici. 

Zyli bardzo szcz~śli\ ie, 
I spakcinie jak w niehic. 
Czemu ja siQ nic dziwię. 
Bo przy, ykli do siebie. 

Tylko smutno im było, 
Ze umierać musieli, 
Ze siG kiedy mogił<\, 
Dh1gic życic rozdzieli. 

I modlili siG szczerze. 
Aby J3ożym 11n-zkazc111, 
Kiedy śmierć ich ·zabierze. 
Zabrała dwoje razem. 

t B. 

Razem! to być nie może; 
.Ktoś choć chwilą wprzód' skona -

Byle nie ty nieboże. 
-- Byle tylko nie ona. 

_: Wprzód untrG \\ ota• baba. 
Jestem starszą od ciebie, 
Co chwila bardziej staba, 
Zaplaczesz na pngr7.ebic. -

- Ja: wprzódy - moja mila! 
Ja kaszlG bez ustanku, 
T zimna 1nnie mogila, 
Przykryje lada ra'llkn. 

- Mnie \\ przódy - Mn ie k-ochanie ! 
~ Mnie mówiG ! Dość tego. 
Dla ciebie ptacz zostanie, -
- A tobież nic? Dla czego? 

I tak dalej i dalej, 
Jak zaczęli się klócić. 
Tak siQ z miejsca Porwali -
ChatkG chcieli porzucić. -

Aż do drzwi - puk pO\\~oti: 

- Kto tam? - Otwórzcie pro zę ! 
P()sfusz.na ' aszcti woli, 
Smierć jestem, skon przyn-0sz~. -

- ldź baho drZ.\\·i -0tworzyt: ! -
- Ot to, idź sam! iam staba, 
Ja się póidG pać połotvć, 
Odpo\viedzL a baba. 

Fi! śmierć n:i storicu st-0i 
T czeka tam nieboga! z 
Idź otwórz z laski woj ej! -
-- Ty ot\v6rz, rooja droga! 

Baba za piecem z cicha. 
Kryjówki obie szuka. 
Dziad pc<l ł.awG iQ \\ py..:ha. 
Bo śmierć toi - i puka. 

J brlaby lat d\\·ieście 
Pode drz\\ iami tam tala; 
Lecz znudzona. nareszcie. 
K-0mincm \ 1 leść musi1la. -

Pieśń krzyżowa. 
Na Ś\\ i~ic Uumno na Ś\\ i~cie: g\\'arn-0 
Przez rnie ludzi pr~~mknąć się trudno;' 
Ale w mej dusz:) ciemno i -czarno: 
Ale w mem .'er ·11 tęskno i nudno. 

Tu uśmiechy puste. we~ole gadki 
I cierpki dowcip, czcze. próżne fQ\\ ~. 
Ach! te di-: ser a meg i zagadki. 
To nic dla du ;zy m1jej rnzmc:-\\·:t. 

·• 



Stoję i pJtrzQ \'." \\·Csok kQfo. 
Jak cierń koląca patrzy na kwiaty; 
l(u ziemi bólem zorane czolo 
Schylone duma, myśl mknie w zaświaty. 

Każdy przechodząc zmierzyl mnie ukosem, 
Jednem spojrzeniem i serce osądzil, 
Jakby szyderczym odezwal się gllosem: 
P-0·coś tu z. sercem .z.bola~em zablądzil? 

T11taj przytulku nic znajdziesz dla siebie, 
Nie do tez miejsce, nie do łez tu pora; 
Żyjesz w boleści i marzysz o niebie, 
I twoja dusza i myśl twoia chora. 

Ach, prawdę mówią, ale prawda boli, 
Półdę, lecz diokąd? Ach, wiem cLoskionale: 
Na innej dla mnie rosną kwiaty roli, 
Z krzyżem po twardej trzeba piąć się skale. 
Bawcie się, w wesolcm gronie, 

Ja wam radości Izami nie zakłócę. 
0Poda1 g-0rzka łz::r w duszy utooie, 
Opodal tylko moją pieśń przcnucę, 
Piosnkę tak smutną jak serce wygnańca, 

Gdy do diczystej zatęskni zagrody, 
Piosnkę tak prostą, jak pacierz różańca·, 
Piosnkę tak lzawą, jak.o kropla wody: 

Piosnkę krzyż.ową. 

Ks. Karol Antoniewicz. 

Pieśni. 
S e· r d e c z n a M a t ko. 

Serdeczna Matk·o ! Opiekunko ludzi,' 
Niech Cię płacz sierót do litinści wzbudzi; 
Wygnańcy Ewy do Ciebie wołamy, 
Zmiluj się, zmiłuj niech siG n'. c tutamy. 

Do kogóż wzdychać ma·y nędzne dziatki, 
Tylko do Ciebie uk1ochanej Matiki, 
U której serce otwarte każd'emu, 
A osobliwie nędzą stra.pi(}nemu. 

Zasluiżyliśmy, to prawda, przez z.lości. 
By nas Bóz karał rózgą surowości· : 
Lecz kiedy Ojciec rnzgniewany sjeczc, 
Szczęśliwy, kto się do· Matki uciecze. 

Ty masz po sobie i Ojca i Syina, 
Snadnie Go TW10ja· przejedna: przyczy!Jla; 
Pakazawszy Mu piersi i wnętrzności, 
Z..atwo go sktonisz, Matko faskaWiości. 

Dla Twego serca wszystko Bóg U'czyni , 
Dairuie plagi, choć czfowiek zawini; 
Jak Cię cna Matko, nie kochać serdecznie, 
Gdy się skryć możem pod Twój p.faszcz 

bez.pie-cznŁe? 

Ratuj nas, rntuj, Matko uiko-chana ! 
Zagniewanego gdy zobaczys'ZJ Pana, 
Mieczem przebite pokazuj Mu serce 
Odyć Syna na krzyż wbrjali morderce. 

Dla tye.h ooleści, któreś wycierpiala, 
I(iedyś pod krzyżem Syna Twego sta.la, 
Bóg nam daruje byśmy nie cierpi!eli, 
Cośmy WYtrzymać z:a złość naszą mieli. 

A gdy ujdziemy tak gniewu, jak chłosty, 
Pokaż nam Matko! tor do nieba prosty; 
Niechai.i to serce. z któreg·o opicki1 
Dotqd żyjemy, kochamy na wieki. Amen .. 

Pieśń o św. Stanisław te. 
Wielki przed Bogiem klejnocie w koronie, 
Pochodnio świata, rodaku, Patronie, 
Cny Stanisławie. na Skake w kościele 

Daiesz lask wiele. 

I(ażde.go bronisz, prośbam1 ratujesz, 
Jak d()lbry pa;ste1rz owieczek pilnujesz; 
I(ainnisz nauką, oraz przykładami, 

Módl się za nami. 

Ty wszystko możesz wyjednać u Boga, 
Że się oddali od nas każda trwoga; 
Ra-cz się przyczynić za nami grzesznem~ 

Slu.gami twemi. 

Więc ~czenniku, święty Stanisławie. , 
Spiesz nam nai pomoc w każdej naszej s.pra
Uproś u Boga to, czego żądamy, (wie; 

Niech pokój mamy. 

W sziczęściu i zdrowiu, majątku pioI11!11ażaj, 
Miłość bliźniego w serca nasze wrażaj, 
Abyśmy Boga tu żyjąc chwalili, 

Bez grzechu żyli. 

Błogosław miejsca, pola w teti krainie. 
W którei twój obraz zdawtna z cudów sły

nie; 
Trzymaj w o.piece, zachowaj w ochronie, 

Miej w sweij 'obronie. Amen. 

c z 1 o w 1 c c z c. 

Zmarły człowiecze, z tobą ·się żegnamy, 
Przyjmij dar smutny, który; ci skladamy: 
Trochę na grób twój porzue<Jnej gEny 
Od hvych przyjaciół, sąsiadów, rodziny. 

• 
Powracasz w ziemię, co matką twą była, 
Teraz cię strawi, nie.dawno żywila; 
'(ak droga każda, którą na śmierć wlOdzi, 
NaJ ten ubity gościniec wychodzi. 

Niedfug.o, brncie, (siostro), z tobą się uirze-
my, 

Jużeś tam doszedł, my jeszcze idziemy; 
Trzeba ci było odpocząć po biegu. 
Ty wstani·esz. boś tu tylko na noclegu. 

Boże! ten zmarły w domu Twym przeby-
wa~, 

U stołu Twego jadal, Ciebie wzywał, 
Na Twej lit-0ści polegał bezpieczny, 
Daj duszy jeg.o o<lpoczynek wieczny. 

Amen. 

Gazetka dla dzieci. 
Kr 6 t k a n a u k a c z y:t a n i a.. 

• • 

J J J 
I I • I 

a -Je, Ja-ma,. WU-JU, maJ. 

ma-lu-je-ł I 

ma-ma, Ja-Ja, 
• • my Ja-Ja. 

h h h 
ho·la, he-la, hu-la-li, ha-

z z ż 
za-wa-li ma-za-li za-le-, 

• wa, .za-su-wa, za mo-Je 
n n';:i:~Jn 

no-wy nos, ma-lo")Va-ny, 
na-mo-wa. 

ru-ra, 

kra-m 

r r r 
ro-la., roasa, ry-sy 

ra-na, ro-wy, ra-
• • ro-\vy, ry-Je, ry-suJe, 

ra-zo-wy, ra-no za-ra-za ' ' 
na-ro-wy, wy-ra-zy, n1u~ 

Różaniec. 

Różaniec odmawia się w następujący spo
sób: 

Przeżegnawszy się, odmawia się Wie
rzę w Boga Ojca itd. trzymając w ręku Me
dalik lub KrzyżYk przy Różańcu się znaj
dui~Y, - niastęp:niie przy pierwszem ziarn
ku: .,Chwała OJcu i Synowi i Duchowi 
Świętemu, jak byta na początku, ternz i 
zawsze na wieki wieków. Amen" i Ojc:ze 
nasz; przy następnych trzech ziarnkach: 
trzy Zdmwaś Marya, 

piel'!Wsze na intencyą wzmo.cnienia 
Wiary naszej, 

druigie na intencyą utwierdzenia1 Na
dziei naszej, 

trzecie na intencyą. pomnożenia Miło
ści naszej. 

1. T a i e m n i c e r a d o s n e. 
1. W pierwszej tajemnicy mamy ro2-

ważać: jak Archanioł Gabryel zwiastowaf 
Najświętszej Maryi Pannie, że będzie Ma
tką Zbawiciela za sprawq Du-cha święte~n. 

Jt.:Ze 11:1.SZ, L f{) ':as ..... 

Chwała Ojcu i Synowi itd. 
2. W drugiej taiemnky: Jak Najś"'. 

Marya Panna po Zwiastowaniu Aniclskiem 
Ojcze nasz, 1 O Zdrowaś Marya i 

Chwala Ojcu i Synowi itd . 
3. W trzeciej tajemnicy: Jak NajŚ\\·. 

Marya Panna Dzieciątko Jezus w stajence 
Betleemskicj porodziła. 

Oi·cze nasz, 10 Zdmwaś Marya 
Chwała Ojcu i Synowi it<l. 

4. W cz\vartej tajemnicy: J* Najś\v 
Marya Panna Dziociątko Jezus 40 dnia po 
narodzeniu ofiaro.wala w świątyni J eroz()
limskiej. 

OiC'ze nasz, IO Zdrowaś Marya: i 

Ch\\ała Oicu i Synowi itd. 
5. W piątej tajemnky: Jak Najśw. 

Marya Panna znalazła 12 letniego Pana Je 
zusa uczącego Żydów w ś\viątyni Jerozo
limskiej. 

Ojcze nasz, 10 Zbrnwaś Marya 

Taj em n i c e bo le s ne. 
1. W pierwszej tajemnicy: Jak Pa11 

Jezus WI Ogrójcu przed gmzką męką krwa 
wym potem s i ę zalewał. 

2. W drugiej tajemnicy: Ja:k Pan 
Jezu.s w domu PUaia prze-z: Żyd'ów byl bi
cz{);wany. 

3. W trzecie~ ~ajenmicy: Jak Pan 
Jezus przez Żydów cicmiem został ufoo
rono·wany. 

4. W czwartej tajemnicy: Jak Pan 
Jezus pod! krzyżem upadał. 

5. W piąte-i tajemnicy: Jak Pan Je
zus byl przybity do krzyża i1 na krzyżu 
między dwoma ·łotrami zawieszony skonał. 

T a i e m n i c e c h \V a I e b n c. 
1. W pierw1szej tajemnicy: Jak Pan 

Jezus dnia trzeciegic chwalebnie z grobu 
zmartwyichwrstaL 

2. W d1rugiej tajemnicy: J a:k Pan 
Jezus idnia 40 po zmartwycfr\vstaniu chwa 
lebnie d-01 Nieba wstąpił. 

3. W trzeciej tajemnicy: fak Pan Je 
zus dnia 50 IX> zmartwych\vstanin Ducha 
św. na A po sto! ów i na Kościół św. zeslał. 

4. W czwartej tajemnicy: Jak Pan 
Jezus Naiśw. l\llaryę Pannę po Jej zaśnię
ciu chwalebnie z duszą i dafem wziął do 
nieba. 

5. W piątej tajemnicy: Jak Pan Je
zus NaHw. Maryę Pannę w niebile! ukow
aowal na Królową, nieba i iiiemi. 

Uwaga. Po każdej tajemnicy boles.
nej i chwalebnej mówi się. Ojcze nasz. 
10 Zdroiwaś Marya i Chwała Ojcu i Synio.
wi itd., iaik po tajemnicach radosnych. R.ó
żaniec można także ofiarować za dus·ze '" 
czyścu. 

Józef daje się poźnać. 
1. Podróż powtórna. Przywiezione 

zapasy żyw111ości wyczerpały się p!QIWIQlJ. 
a glód nie ustaiwal. Dlateg01 wyslai znów 
Jakób swych synów do figiptu, aby przJi 
wieźli zboża. P.ozwoilil im nawet zabrać 
z sobą Beniamina. 

Skom bracia: przybyli dlO· Egiptu, ka
zał Józef przyg()tować ucztę i przypmwa
dzil Symeona. Na wi<lok Benjamina tah. 

-r,1 z flDLJBfd ! Jpgzs.Ai\'\ ?! '1.Azgpn pz9f ~!S 
dości. - Obmyws·zy s i ę, zasiadł z braćmi 
d.o stioiu. Przytem usad'zil ich podlug star 
szef1stw.a. Bracia dziwili się temu niema
ł>O; mimo t·o jedli, piH i byli weseli. 

2. Kubek srebrny. P10 skof1cwnej 
uczcie kazał Józef sJugom napełnić wory 
brad zbożem, a d10 worka Beniamina wło
żyć prócz tego kubek swóti srebrny. 

Bracia powracali i byli już za miastem 
gdy przelożiony slug J6z.efa d·ogon~t kh i 
zatrzy.mat PosądrziŁ ich o kradzież sre. 
bmego kuibka. Przeszukał więc wQry ze 
zbożem i znałazl wreszcie ć:Jw' kubek W"' 

worku Benjamina. - Wtedy z wielkieg-o 
smutku rozdarli bracia swe szaty 1 powró
cili da Józefa. Wszyscy chcieli mu się oG
dać w ni·ewolę. Lt.1cz Józef rzekl: ,.Ten 
tylko, kt01 kubek ukradł, będzie moim nie
wolnikiem. A wy wracajde da ojca wa
szego!" Na to "\vystąp.H Juda, jc<lcn z bra
ci i ofiamwa1 się za nie,:1,11olnika "' miejsca 
Beniamina. Jtrda mówH, iż smutek ze st ra 
ty Benjami11a przy\vi6d\tby ich ojca do 
grobu. 

3. Józef daje się poznać. Nic mó-gl 
się już Józef dlużej wstrzymać. Zapfakał 
głośno i rzekł: .,fam jest Józef, brat 
wasz! Nie bójcie się przecie:ż, albowiem 
dfa d10bra waszego poslał roję Bóg oo· .Egi
ptu. Jedźcie co prędzej do ojca i przy
wiedźcie go dto: mnie! Ja g;o będę żywil 
przez te pię6 bt ~!edu, jakie jeszcze 1~:1stą-

. pią." Potem objął Jó-zcf Beniamina za szy
iQ i pla:kat. T~k-fr drngkh hr::i-ri nś-i'is.k'Jl 

się brada i rozmawiali z Józefem. 
-4. Jakób ledz,ie do :Eitiptu. Brada•

wrócili do Kanaan z tą nowiną, iż Jór,d ._. 
je ~ jest panem nad ca1yro Egiptem. .Jt.
kób uwierzyl im rlophem wtedy, gdy 2.felba_ 
czyt piękne podarunki, jakie mu Jd2:ef 
przyslal. 

Z calym swym dl()bytkiem udał si• J~ 
kób w drogę do syna swego. Józei 'W!'ic
chal mu naprzeciw. Gdy ujrz<!ł o}ca, ~
skoczytt z wozu, objął go za szyję i p.~ał 
z radości. A Jakób rzeki: ·~Teraz mar, 
spokojnie, gdym jeszcze mógł ujrzeć: obłt
cze nv1oje!" Józef przeznaczył oljcu i 'Dla- 1 

ciom ziemię Gessen na mieszkanie. Ta• 
ich we wszystko hojnie zaopatrzyl. 
lat siedmnaście. Gdy si~ zbliża? «ltiei 

5. Zgon Jakóba. Jakób żył je~~2.e 
śmierci jego, zgromadzi! około siebie dzieci 
i wnuki, ahy im biogiOs.lawiL Do Judy zaś 
rzeklr: ,.Nie będzie odjęte berto cd Jnicły, 
aż przyjdzie Ten, który ma być posła•Y, <it 

na kt6rego czekają wszystkie narody." 
Wreszcie żyiczyl sobie fakób, aby p ·P•
chowanio w ziemi Kanaan. To pawiedł!ii-.
wszy, umarl. 

Leszek Biały. 

urndz. 1188 t 1227, pa11 .o\v-ał lat 22. 
W reszcie nad Polską naczelna wladza 
Leszek Krzyżaków do niej sp r·owa1dza, 

W ręce się Le..<;zlrn dostaje; 
Swiętopc;k knuje bunt skryty; 

Pmsak z Jadźwingiem sieją mord kn\a'~l J'r 
Bratu Mazowsze -oddaje. 

A gdy król •zwoJaJ zjazd do Gąsawy . 
Z-01stal tam w !aźni zabity. 

Tanie i dekawe książeczki 
powie~efowe. 

Antoś z Skalina 30 fen. - Asem i krłiM/ai· 
duchów 40 fen. - Baiki, przepowiastki i f.IO
wieści 40 fen. - Ba~ie i powieści gmiłlne 40 
fen. - Boleslaw (dalszy ciąg Genowefy) 5Q 
fen. - Bratobójca 40 fen. - Bnkiet nap~k. i 
najciek. powiastek 40 fen.- Chata Wnja T~ 
masza 30 ien. - Cudowny lekarz 30 ien. -
Gudcro.rny los siernty polskjej w Paryżu «} fen. 
-Czemu dziad zawsze dziadem, ch0ć mu~
scy dają 20 fen. 

Dobry Franuś i zly Kostuś 1 mr. - l>•li!ła. 
Almeryi 60 fen. - Doman i Liliana 40 ie&. - · 
Dziwne podróże Obieżyświata 50 fen. - Eusta
chiusz 70 fen. - Gadu-gadu 30 fen. - OaweQ 
dziarz 50 fen. - Genowefa 40 fen. - Olos Sy
nogarlicy 1 mr. - mowa św. Barbary 50 i?K.. 
- ttirlanda czyli z\vycięstwo cnoty 40 fe». -
Historya cudownego obrazu 10 fen. - HiSłe>vya 
o Alim Babie 25 fen. - ttistorya o cierpttwei 
Gryzeldzie 20 fon. 

ttistorya o cierpliwej Helenie 20 fon. -· 
ttistorya o 11 królewiczach 20 fe.n. - thstorya 
o królewiczu 40 fen. - liistorya 0 siehu 
braciach zamienionych w kruki ZO fen. - tti
storya o Siedmiu Medrcach 50 fen. - tłisMrya 
o wiecznym żydzie Zt fen. - łf itosrva o Złftte
szku i Czerwon. 30 1en. - Ita z TogeJJburgu 30 
fen. - Jaskinia Beatnsa (z obraz.kam~) J m;. -· 
Jane){ i niewkizlalne szaty 20 foa. - K~1owaie· 
więzienia piekielne~o 30 fea. - Klara 4" łen. 
- K(}pciuszek. PowiMitka o sierocie 30 f(j;.. -

Koszyk kwiatów 50 fen. - Kręte drov.i Sł 
fen. - Krelowna Hoża 25 ien. ' 

Krótka historya dcuownego obra~w 10 fen, 
Krzyżyk drewniany 20 fen. - T~siążka 11 

zabójcach 5Q fen. - 1'\wiaty milości i pr.zyjaZ1d 
50 fen.. - Lampa czarodziejska 40 fen. - Le· 
gendy 30 fen. - Listownik 50 fen. - Los s)e
rnty 30 fen. -Macocha 20 fen. - J\hga.zyn za· 
baw przyjemnych 40 fen. - Marnana, bislorya 
bardzo ladna 30 fen. - M~ki piekieb1e 15 fen. 

Na perto efo każdej książki 5 fen. w~cef. 

Adreis: „Wiarus Polski" w Boc•hum. 

Tow. polskim i wszystkim p-0lak om, 
tta obczyźnie polecam jako na<lającą s l ę do · 

'od·czytu 
CHLEB ŚW. ANTONIEGO, 

Jismo wych.odzące co miesiąc i do naby
oia w 

księgarni polskiej w Habinghorst. 
Każdy abonet „Chleba św. Anwnie

go" ma ucLzial w 156 mszach św„ które si• 
ooiprawiają w klasztorze Sióstr św. Jfr!Ah 
w. Poznaniu na intcncyę pisma tegoż przed
placideli dalej dochód wydawnictwa tego 
pi~maJ przenaczl()ny }est na chTie'b dla Ulbo
rich który, ro:zdzielaj<ii S i'°stry klaszwro 
św. Józefa w Poznaniu. 

Abonament W'YIIQSi rocznie 1.20 z p1..z,2-
!Ylką I .SD mr., na tyle zapewne każdego 
staić. Pieniądiz'e na aboneament proszę -za
mzem z zamówieniami przysłać i to z po
daniem wyraźnego adr:esu. Osoby, cbcąct 
~eszytyi które obejmują 64 strony juz od 
1 stycznia: 1905 r. otrzyrnat, powinny przY
aajmniej dio 1 lutego pieniąid:ze na cały ro· 
ozny abonament przyslać pod adrcseIT!: 

M a r c i n J a r c z y ń s k i', 

Księgarnia polska w Iiabinghorst 
ul. Romerstr. 20. p. Rauxel. 

Reo:aktor odpowtedzlaln1 Z& CZfB~ ciyato religijn~ u. prolt. dr. Liss w Rumianie. - z~ Nll'lt~ trese1 odpuwi~d.:1.ialn;r redaktor Antolli. Broj~ki. - N ?lkładm •zcionkfiai Wydawnictvi'a "Wi:.i.rasu. Polsitiego''· 



„ Na „~j d~ielę ~'iątą po Trl,ech 
Królai.:h. 

lekcya. Kolos. III. 12 17. 

Br:i 1da! PrzyoblecZ'c,ie;~ się (jako \\Y

bran i· Boży, święci i umil.owa.ni), we \\ m;
trzności mif.osierdzia. w dobJ.iotliwość, w 
pokorę , w cichość, w cierpliwość. J~dni dm 
v.ich. znosząc i nd:puszczając sobie, jeśli kto 
;~1ar skargę przeci\\" kor.m: jako i Pan od
puści ''°~am, tak i wy .. A nadto wszystk·o 
miejc ie miłość, która: j:eist z.w1iązkai d!osko
na!ości, a óokói Chrystusów niech prze
wytsz.a \\' seircach \vaszych. ku którernn 
też w~zw2.Jli i es teście w jeidlnem ci-ele; a 
wdzię2zmi bądźoic. S!o\'vo Chrystuso\ve 
niechaj m:eszkai w was chficie z wsz1daką 
mądrością, nauczając i sami ·siebie napiomi
miąc , przez Psalmy i pieśni i śp.ie\v~ainia 

ducho\\ nc. w łasce śpiewaj4-c " " sercach 
waszych Bogu. Wszystko. ·C-Okolwiek czy 
nici e: w słmvie albo w rnczynku. wszystko 
w imię, Pail1a Jezusa Chrystusa, dziQkuią: 
Bo1gu i Oic111 prz.ez Jezusa Chrystusa Pa
na naszego. 

Ewagelia. Mat. XIII. 24 30. 

VI {)n czas mówił J ezL1s rzeszom to 
podobi·e ństwo: Podobne się stato Króle
stwo niebieskie czlnwiekowi, który posiał 
dobre nasienie na mli swojej. A gdy lu
dzne sp~Ili. przyszedł ·nieprzyjaciel· jegio, i 
nasiał kąkolu między pszcnkę i odlszedL 
A gdy urosła trnwa, i owoc uczyniła; te
d'y s i ę pokazał i kąkol. A przystąpiwszy 
s! ud1zy gospo<laTścy, rzekłi mu: Panie, 
iż,aJ.i ś nie posiał dobreg-0 nasienia na roli 
twojej? Skąd' tedy kąkol ma? I rzekl im. 
Nicprzyja·zny cziowick to uczyndL A sl1u
<lzy rzekli mu: Chcesz iż pójdz1iemy i z.bic 
rzemy go? I rzekt: Nie. byiście slllać 
zbiera1kic kąkól, nde wykorzC1I1ili zaraiz z 
nim i pszC'nicy. Dopuśćcie olboigu ro·ść aż 
do żniwa; a czasu żniwa rzekę: Zbierzde 
Pienv ej Jqkól, a zwfa,żcie go w sno1pki ku 
'Spaleniu: a pszcricę zgromadźcie do gumna 
moicgo. 

KAZANIE. 
Z:LStanowiwszy siQ z uwagą nad przy

PG\\'ieści<i zarwairtq w Ewangelii dzisiejszej 
btwo się domyśleć: że przez oweg.o czfo
w.ieka który posiat dobre nasienie na roli 
crc ludzkich, przyszed'tszyi na ten świat 

utai zbawieni.::u nasz.ego. „A gdly luidlzic spa
di, przyszecU nieprzyjaciel jego, i na'Sliat ką
kolu pomiędzy pszenicą i iodszedt" - Nie~ 
Przyjacielem Chrystusa jest zły duch, któ
ry ustaw.icznic ·czmva nad tern. aby ludzi 
cnDtli"wych \\ prowadzić w bląd i od! N"ieść 
Odi cnoty. A czyni to podówczas, g<ly lu
d.zie zasypiają spra.rwę zbawienia i o<l.daj~ 
się występkom. A głó·wnie, gdy rodzice ~ 
Przełożeni ·zarówno d:uchiown1i jako te.Z 'ł 
świeccy, dio których naLeży cziuiw.ać nad 
łllo~alniością i kie'rowaniem pod~la~ych, 
()hDiętnieją \V1 obowiązka:chi s.WOI·Ch~ i po.
Zwalają nai 'vszystko złe. „A gxiy urosl~ 
tra\\raJ i O\v10c uczyniła: tooy się pokaizat 1 

kąkol." - Takie to glównie następstwa 
~eg() wychowania mlod.ziety: że wzrasta'
!~'C W1 lata, wzrastają, zaraz.em i :w występ
ki, które nie łatwo później wypfenić. Padów 
czas to, I>Ot:rzeba wiellkie:i roztropoośoi, alby 
~rzez zbytnią giorliwolść pod!1parorelm1 w~
~0I'Zlenie~ia złego, n}e zatwardzić grzieszm\ 

ai, lub 111e popchnąc go w prze.paść ridZlp~- , 
~zy. Lep.iej łagiodni·e z nim postęJ.JOIW'łC, 
Zostawuiąc go lasce. Bożej do czasu, iak 

pouc.:-..1 Ewangella dz:sicjsza mó\' iąc: „Do
puśćdc ·uhoign r.cść aż tlo żn[w2" - to .:est: 
do dnia sQdu czyli śmierc i c-zł·owi;.;ka; a 
być może. że jakie nicszczęde, kb smutny 
\\ ypa-dek obudzi go z Jecargt1 ni eprawości, 
i •1rnwróci się do- Boga. A jeżeli teg»o nie u
czymi , Bóg sam wymkrzy mu sprawiedlt
\\· ość st,osow·nie do jego prze\ inic(1, jak nas 
o tern· 7..apewnia Ewan~~clia dz1isicjsza, gdy 
mówi: „A czasu żniwa. rz 1e'kę żeł1crn11: 
zbierzcie kąl·ol, a zwi<lżcie go \\ snopki ku 
spaleniu: a pszenicQ zgromadźcie do gn
mna mojego." - Zcr1cami .owymi są Anio·
l-Owie, którzy w dz:i1ef1 żniwa czyli sącłu o
stat~cznego. odłączą z rozkazu Boga złych 
od dobrych jakoby kąlrol od pszeni·cy, i p·o
tępiio1niych wepchną w przepaść piekła· , a 
spr.awiedliwyich zabiorą ze sO'b<.t ct;o gumna 
chwały niebieskiej, gdzie wraz. ze wsz.y
stkimi Swiętymi cieszyć sic będ<t nagrodą 
wieczną, z.a swe życie cno·tHwf~ i czyny 
chwalebne. 

Brncia moi, slysząc ten wyrok Boga 
jaki będzie wydany na ziych i dobrych 
przy kol11cu świata, zastanówmy się n'11d so
bą i 'Za1u.\vażmy: do liczby których pra
ginęLibyśmy należeć? zape\\1nc że kamy z 
nas życzyłby sobie być zbawionym; a 
więc nie traćmy czasu, bo dopokąd żyje
my, możemy postąpić ja:k nam Siię po1dl()'ba. 
W rękach na:szyich ·sp.aczywai8. losy przy
szlości, możemy z największy.eh grzeszn(
kó\V stać się świętymi, i przedwJ1ie, z cno
tliwych lJ()łpaść w występki i stracić laskę 
Boga na zawsze, jeżeli czu\Vać nad sobą 
nie bGdziemy. Wszyscy bez. wyjątku, \V 

ja:kimkolwiek stainie duszy jeste.śmy, proś
my gorąco Bo1ga: aby jeżeli i1estcśmy spra
wiedliwymi dat nam doi kofrca życia wy
trwać w c:nt{)de, a przec.iwnie. jeżeli znaj
dujemy się w g1rzechach, aby udzieli! nam 
task:i1 eto jak najprędszego z. nkh powstanŁa 
i odpokutowania za nie \\1 żyiciu tern, ai po 
śmierci dio połączenia: się zNim w niebie, i 
cieszenia chwałą, J eg•o po wszystkie wi·e1d 
wicków. Amen. 

Przeczucie nie ba. 
UvYażaj czytelruikn, na glos se:rca twe

go w róiżnych wypadkach życia, ai \\~h~le ~ 
tego ocLczujesz. czego się ma:sz spodz1ewac 
w niebie. Bóg już złożył w sercu twojem 
przeczucie tego, oo zgot-0wal tym, kt?rzy 
Oo mituią. Mianowicie zaś w dole?hwo: 
ściad1 życ1:a tego· chce cię Bóg poc1eszyc 
i podlllieść nadzieją niiebieskich radości: i 
nie ma:sz tu żadnej przykrości, za którąby 
d odpiowiedn:Ue~ nagrody i raidaiści nie o
biecał w niebie. 

Rozumie się, że cztowiek światowy 
nie zważa na tę pociechę; ale im sJi,ę ~t<: 
bardZiej ·do Boga przywiąże, tern żyw~e! 
uczuje tę niebieską podechę i tern bardlzm 
cieszy się na niebo. J eżelf cię cierpienia 1 

ctiolegli'W'l(}Ści gniotą, a ty nie widzisz ża~ 
d'ncgo wyjścia ani 1roń.ca1 tychże, zapytaJ 
serca twego czem ono się IXJciesz,a.? Tam 
w niebie ni; ma żadnych cierpień, tam nie 

-ma śmierci ani smutku. anr narzekania, ani 
boleści. Ody umysl twój wzbu:rziony, u
czu:cie obrażone, gdiy burza wewtnątrz pO

wstaje a ty nie możesz znałeźć spokoju: 
to sroirz:yj 1nai wiecmy spoczynek - w 
niebie! Tam: nic nie z.a:kltóci spokoju d11szy, 
11,tc twego serca nie zaniepokoi. 

J eśffś się nudzU dla: rzeczy doczesnych 
a zamialry twe _ziostaty ~iweczooe i .~r~a 

. 1·1'..a u<laremnu.:ona - rue trać od1w<i.g1. me-us J.ll • ' dl . 
ho z. µe'W!ll~cią 1:nożes:z. os.iągną~; a me-
ba twóji trud nigdiy nie będzre daremny, twa 

praca nigdy nie zginie. Jeśli lU ży~ m· -1 
sisz z ludźmi t. 1eznośnymi, c·jśli nic moż L~ 
prawic wytrzymać kh i0szczerst\\ 
krzy ' d, 10 \\ 11i ebi~ am ni i.~:- zazc.i -

rr o cię t-0 lub 0\\ -0 spoty I a; j 'li . ię dziwisz 
dla ze o zilym czę u , d brze PO\', dz1, 
a dobrym źle, to I> 'Zekaj, aż bG~zicsz :V 

n: bic Lm i i zy t o ..'h'ni , gdy 
spojrz ysz n.a \.al b r ż~da t\\cgo ; t~m 

pojmie z że ~ ła ·ni tc.k b-y .; mus1afo, a-
ści. ani 11 iezgod ·, ak kai.;t:y dcsz~ 51ę 
szcz~rze szcz Gś.: 1cm drugiego . 

Jeśli twe dobre czyny 7oi,,tan ą ul ryte 
w cezach Ś\. iat a, twe przymi.oty ~ z ash.ą;i 
za:poz1na11 e, 1. we pra:cc nie nagrodzone, 
czemżc siQ cieszy twe Sl'rcc, jeśli it:st pra
wdzi \ e chrześc'al1skie? Tam \\' niebie, b~
dzie kiedyś wszystko nagrodzone, Bóg wie 
wszystko, i kub.:k wody z mik)ści ku Nie
m.n p~d::i.1ny nie wstanie bez zap!aty. .Je
śli tu w:obcc ludzi nic ni.; znaczysz, jcślt 
tobą pogardzają nawet zat błędy bezwinnc 
- co ci mówi SC'rcc? Tam w niebie nie ma· 
różnicy osób - tam szanui~l każdego \\ e
·d!ug jeg:o pra\\ dziwej wartości, każdego 
nagmdzą wedtug zasługi. 

Tak tcby nieb-o zad10\\'alo C'i za 'lrnżdą 
przykrość pociechą i nagrodę. Jeśli ciG kie
dy tajemna jakaś trwoga pn~ejrnuje: jak siG 
to wszystko skorkzy? Mam· jeszcze tyle 
przewrotnych skłonności i namiętności -
czy ja też wytrwam \\ fasce, h1b czy mój 
koniec będzie nieszczęśliwy? Co d twe 
serce mówi? Tylk-0 jeszcze trochę i0<lwa
g'i; s.korn tylko przJ.-MG <lo tej wiecznej 
sz.częśl'i \\Ości, ustanie wszelka trw•oga, nic 
zagrnzi mi żadne niebczipieczefrstwo, :nic 
hęd'ę się trwożył -- nieba już stracić nic 
mogę. 

Jeśli twe sclrcc czuje się zawsze pni
żncm i niezadlow0Jon1:=m, jeśli żadine ziem
skie d{)bm, żadnai radość d1oczesna zapeł
nić go nigdy znaleźć nic może tego, czego 
szuka, nigdy tnrnfego pokoju - cz~go 
chce wtenczas twe serce? Ono tęskni. 
acz bezwiednie, za niebem; d•opiero tam 
znaleźć może to, czeg-0 szukało. 

W Bogu znajdziesz, doibro nic1sko1lczo-
11c bez grnnic, po za któr·C'lTI nic dlohrcgo 
a'tli pomyśleć, ani zapragnąć nie z<lob ... c;z; 
dopiero w posia1daini·u. Boga odp-0czniesz w 
niewymowtnej rozkoszy; ,,~ Nim wszystkie 
twe pragnienia z.aspokojnne, a tęsknota za
dOWIQlona zostanie. Tu na tern wygnani11, 
musi'Sz się zadnwolić nadzieją przyszłej 
roz:ki0szy w, niebie i mforić z Da\i. idem: 
,.Będę nasyca.ny, o Boże. gdy się -0każe 
dm ab Twoja." 

Dzi\\··111a rzecz, że ty 11ic myślisz o rnz
kosz.ach nieba i nic pocieszasz sję niemi. 
Ty tak chętnie myślisz o przyszłych ziem
skich przyjemnościach i już naprzód si ' 
!Cieszysz na przy(jść mające roz.kQszc; cze
muż się raczej nie cieszysz na radości nie
ba, które wszystko inne 11ieskof1czenie prz~ 
wyższają i które same h:idne są pew,nc i 
bezpieczne ,jeśli ich tylko szczerze pra
gniesz? Jeśli cię to gniewa, że wszystko 
idzie nie podlug twej \.v"Oli, jeśli nic mt()!'"2esz 
doścignąć tego, czeg-0 prngnicsz. jeśli ci 
zawsze coś stoi na zawadzie - - wteJ'lczas 
ciesz. się nadzieją wiecznego szczęścia; tan~ 
dopiero spełnią się wszystkie twoje ży.cze
nia. tam zawsze mieć bę<iziesz to, czcg-0 
sobie tyczysz, a nic radości twej nie za
mąici. 

Jeśli cię to zasmuci, ż.e szczęście d()
czesne tak szybko mUa, straszne wypadki 
wydzierają ci to, co masz najdroższego, a 
śmierć grozr ci utratą wszystkiego, co 
ma:sz na ziemi, co wtenczas sprav.ia pocie
chę twemu chrześciaińskiemu serc11? Nie
bo. Ty wiesz. że tam dopiero wszystko 
jest pewne i wieczne - tam mi nikt szczę
ścia mego il1ie wyrz.e, tam będę wiecznie 
szczęśliwy - bez umniejszenia, bez koń
ca„.„ 

Jeśli-byś już tu chciał \\'irozieć, dlacze-

' byś się do tał du md a 1 mezmicrni cie
sz ~ ~i e; hęJ· it sz tern , c{ ci d-0 O' O p;omo
g;o. Jeśii i si zdaje , że Hóg za \\ iclc cicr 
piei'1 na cil:bic z yla, ilŚli samo żydc sta
je ci się nicznośnem gdzicsz znaiu'zicsz 
pra'Wd'Zi\\ ą pt<h.:iechc;:, jeśli nic \\ r.Jclzic1 
11ieba.? Jest tot\\ oj<1 "ina. jeśl i hez p-0cie
chy jesteś i gryziesz się t\\ oj m L:ierpic
JJi cm; Be' g chce. abyś sz11kal poci chy w 
Nim i \v nadziei nieba Oto \\'SZystko, co 
scri.::c h\ ·oie przecz1rn a i za czcm tQ..'>kni. 
b<;dzicsz lll ~ 2.l w niebie i O\vszern, Bóg 
ci więcej ·obiecuje, jak pomy:leć, albo spo
dziewać si~ możesz. ,iBo ani oko nic wi
d'ział·o, a·ni ucho nic słyszało, ani w. serce 
lml'zkic ni wst~lPillo, co B(Jg ZKOtO\\ ·it tym, 
którzy Oo mil11ją." 

Tcmi myślami się pocieszaj, a nigdy 
uie npa:dnicsz na duchn. 

Dziedz· .two po matct, 
W roku 1830 wybuchła we f ran cyi 

z11mv11 rewolucy<.1. PrawQ\Vity król Karnl 
X. zost;:il wypędzony, a w jego miejsce Lu
dwik filip, tak zvan'y król mieszczan, na 
króla wyniesiony. W takich przewrotach 
nie obejdzie się nigdy bez tego, aby mnó
stwo ludzi, zajQtych przy urzQdach, nie 
było usnniętych. Ci co wiernie stali przy 
dav.11nym królu. zostali usunięci, a it:h miej
sce stronnicy nowego rządu zajęli. Nic te
dy dziwnego, że wicie rodzin urzędniczych 
wpa'Cl.lto w nGdZQ, choć na talq zmianę lo
s z. początkiem roku wcale nic były Pl"LY
go owanc. 

\V'taśnic na koniec tego r-0ku1 przypada 
zdarzenie, które opowiadamy. Bylo to w 
Pan"'2n na Poddasz1I bardzo zaluch1io11eg<) 
domu, w naj-0dlcglcjsz j dziel11icy ogrom
nego mia ta. Bardz.o uhwa kobieta leżał:.! 
na śmiertchiej pościeli. Syn i : , m!·odzie
niec 18-letni drżal od zimna, siedząc na li
-chym stołku przy •ożn matki i cich'O pła
kał. Da\\'nici lepiej im byl-0. Ojci1,;c tej m
dziny mi2.!t posadę przy da\'„ ·Jl'ym rz<1dzic 
ale po nie\\ aż \v iernoś ~.Ula krc>la '\ rżej e
n il jak szczęście doczesne. nic ·hchl przy
jqć ofiaro\\"ancj sobi posady (Jd nowego 
rządu. Synm\i swi:mu <lał wy:cho \"al11ie 

staranne. ale żadnego m:ijąt1m zostal\vić mu 
nic mógl. Gdy tedy \\"icrny te11 sluga ,wy
gnanej rodziny królewskiej tak nagle z 
\\! ygodncgo życia wp· dl w nędzQ nieunik
n laną , zgryz.ota i ?,ntart\: •ienie położy!)' 
wkrótce kQniec jegQ życiu, podczas gdy Ż'0-
11a jego i syn ni 11ie mieli pn'> z uczci\ e
go imienia i coraz \\"Zmagającego się ubo
stwa. Już podczas choroby ojca \\ zystkk 
meble i kosztow110ści poszły do diomu za-
tawnego bez nadziei. że.by je kiedy wyku

pić. Matka stracifa siły z pracy i ł>ezsen
ności a po pogrzebie męża padlfai na loże 
boleści z tą jedyną pociech'l, że się w nie
bie wkrótce z mę--l.em palączy, choć z <fru
giej strony serce się jej krajał() na ' :idiok 
syna mlodcgo, niedoświadczonego i na 
wszelkie pokusy ' ' tym wieku wystawi-0-
nego. Nic będąc pc'\v:ną, jaki koniec będZic 
jej choroby, poddata cnotliwa \\xl'Owa wuJę 
S\V'Oją calkowicile \\T ręce Boskiej Opatrz
ności. Z glębi serca wyrzekla: fo Boskie 
slmv'-0 : „Niech mi się stanie wedlug słiowa 
Twego", a serce jej przepclnit dzi·wny spo
kój, który ię przebijat ·na wesolem jej o-



bliczu i w ta-godności ocz&wJ jej, tak, że 
syn myślał, że jest nadzieja wyzdrowienia 
ukochanej matki. 

Tymczasem choroba z dniem każdym 
si~ \\11Zlnagala. Dusza jej nrc nie stradla z 
dawnej sily, ale dalo już dogorywało. Spo
~!~cbiąc na obraz ukrzyŻowan.ego i N. 
.i· •.. 11Y, rzekła do syna: 

- Alo:ns, która godzina? · 
- Wta:śnie bije dwunasta! - o<lrzekf 

isyn. 
- Dobrze... Właśnie teraz zastaniesz 

księdza proboszcza. Idź do niegio· i proś 
go, aby byt !askaiw rumie odwiedzić. 

Kaplan przyibyt i· udzJem jej osta:tnich 
Sakramentów świętych. Alfons poznal, że 
zostanie sier.otą. Upad! tedy ina kolana r 
płacząc oaitował ręce lll11krającei matki. 

- Drogi synu - rzekła - takai -..viola 
Boża! Jeszcze dziś muszę cię porzucić„. 
czuję że s i ę k-0niec mói zbliża. Mogę er 
tylko dać moje bt-0gosfawie.ństwo i Bogu 
dę polocić„. Oni ci będzie. ojcem, bied!l1a 
sieroto ... a Ona... Ona ci będzie matką, ta 
blog1Qsfawi·ona Dzie,vica, której obraz: na 
mnie spogl;:id:a: i padesza mnie w ostatniej 
gioidzinie ! Mólj syinu, r{ika, która nas ch1o~ 
szcze jest mifosienna, rany, które '()UaJ za
daje, noszą w samych sobie kojący balzam. 
Nie narzekaj na tą Boską rękę, mój synrui; 
zostawiam cię samegio na tym świecie wi 

nędzy i niedostatku, ale nadzieja moja mnie 
,nile zawiedzie... Bóg będzie osł•aniał sic
mtę opnszczoną, a choćbyś ina! tej ziemi 
miait być ubogim i niesz.częśfh'wym, to w 
niebie 1kic-dyś z,obaczysz. zniowu twoich ro
dziców. 

Rzcklszy to, \1: yjQta z. pod poduszki 
stary różaniec i po<lafa go syil!()Wi. 

- Kiedy ludzie umierają, - rzekła -
z.o stawiają v,r spadku d:ziedom pieniądze i 
majątek; ja 'Ci nic ZIO'Stawić nie mogę jaJk 
1:ylko nadzieję,, że mni~ kie<liyś w niebie u 
Pana Boga oba·czysz; a następnie z:o1s.ta
~,iam ci ialko ·zadatek tej nad'ziei1 ten oto 
!Róriainiec. Weź go. Oni ci przywodzić bę
dzii~ na pamięć dwie matki, obie w niebie! 
To moua 1rndz.ieja ! On dę zachmva od nie
fbeizpiecze1istw i sideł ego życia; on ci się 
sta:nie kluczem do nieba! Oodzień go od
imawiaj na moją pamiątkę i na cześć Tei, 
której ()piece cę 1od:daję. Przyrzeknij mi 
tto Alfonsie! 

Alfons wziął ten dar poboiny, całO\\roJ 

1go dlugo i w.śród Jcz i tkania zav.r:o.tał z 
iglębi serca: 

- Dobrze. dobrze kochana matko, 
przyrzekam, d, aż do ostatniegio tohu żyda 
mego. 

- Mój synu, btl'o.gaslawiG cię - od'-
rzekta ma.tka. Bądź zd1-ów ! d:o widzenia ' 
'\v rriebie ! Przycisnęta syna do serc.a; opa
~Ha na poduszki i wkrótce <l.ucha oddala w 
ręce Boga. 

· Boleść Alfomsa z powodu śmierci uko
chane.i- matki była niezmierna. Ledwie go 
oderwać zdota1110 ·ad mitok jej. Pobożne o„ , 
.w.by 1zajęty się nim, a m~odość z1wydęż·y- · 
ła pierwszą i najgwałtownie}sząi boleść. W 
,kilka dni potem, g<lry już da siebie przychto
dzit i uspokoil się nieco, musial pomyśle&, 
fak sobie 11.a kaw:alek chleba zapr.aoo-wać. 
tTyl'lro iedtrla droga zd1ala mu się oyć najocf
powiedlniejszą: chdal wstąpić >Cioi wojska, 
bo ruż 1W dzieciń'Stwie kochat ten stan. „Za
l\V1SZI'! to piękhie, mówil do siebie, sł"użyć oi
czyźnie mniejsza o to, jaki stopień będę 
'"' wojsku z.a}m-O'-val". 

W istocie wiele lat po śmierci mat.ki 
widzimy Alfons.a w stopniu komendant.a 
batalk>rru przy piechocie. Ab-y się lepiej 
przyp.1trzyć 1 jalk mu się powodizi, musimy 
się t.l'dać aż <l'o Krymu, gdzie żolirrierz:e f ran
cuscy taką <;?hwa..tą się okryii a krwią &\rn
ją najpiękniejs.ze wawirzyny zebrali. 

, Nasz Alfons ma wfaśnie 43 lata. mu
gi cias . slużyt w Algieryi i brał .czynny u
dział w Z'\Vycięzkich vvyprawach. W tym 
kraju. który J)rZ'ez dlugi czas byt jedyną 
s72k:-0tą męztwa francuzów, nar polu b~h\J? 
J){)d Jsly z.aslużyt sob!e na krzyż tegii hck 
norowej, który teraz: piersi jego z<l.obi. Sła
!\V'a ieg1o męztwa aż .do Krymu1 diotarla. W 
sł.a·wmej bitwie nad Almą byt jek1\ny1n z 

:na}me<żn'ieiszych i to· ·w okoliczności, \Y 

której wszyScy żotnierze bohaterami się 
1być Mali. 

Ale cóż? z męztwem jegio nic szla w 
parze pobożność. Alfons. z, .czasem zmnie1-
s.z11t. swe ówtczęnia pobożne. Wpadłt w to
warzy-St\vo łudzi bezbożnych, a po.wolt 
stracił prawie nawet wiarę.. Mimo to ni-
1gdy inie stat s!ę niewiernJ-m obietnicy <lanei 
matce. którą zawsze na p.icrwszem miejscu. 
w swem sercu z.acho,vał. Różaniec od· 
matki tm.varzyszyl mu we wszystkich ·wy
'Pral\Yach. Zachmvat jeszcze resztki wian, 
~ ta zriie\vaLala go obietntcę matce uc:zy
ITlioną dotrzymać. Codzteń Qdmawiat Ró- ~ 

żanicc, czy był w garnizcnie, czy \\~ na
miocie. -czy na polu binyy. Nie· zawsze to 
byla poł:x>żność, która go zniewalafa do tej 
modlitv.ry, czasem jaka ukryta bojaźń, by 
nie stracit nie\\i.dzialn.ej !kierowniczki swe
go życia. Dosyć, że po ry:cersku slo"\\· a. 

dotrzymał. Praw'da, że nieraz sam się 
śmial z tego, i nazywat to glupim zabobo
nem, ale i to go nie moglo odwieść ()d do
trzymania swej przysięgi. Od! kilku lat b-y
la to jedyna modlitwa, którą. od'prav...ial. 
Ale Bóg i prze<z tę jedyną modlitwę zacho
\\'ywal go przy życiu. 

W przeddzień pamiętnej krwawej bit
wy pod Jnkermanem udał się Alfons ok-0ilo 
wieczora, znuiicmy dtugą i uciążliwą S1lU1żb<:1 
do namiotu. W płaszcz otulony -rzucil się 
na twiarde l'°żc, i zasnąL Zwdwie może 
godzinę spal, tentent kopyt ko1iskich ze snu 
,go zbudlzit Zerwal się i przystluchiwal. -
To nic - rzekł do siebie, i znowu się rrn
cil na loże, ale w tej clnvil'i poczul w kie
szeni· jakiś przedmiot. 

- To mej matki Różaniec! - za"\V10laL 
- żo~nierz. ma tylko swe sll()WO; jai je da-
łem, \Viięc go dotrzymam. Uwaga! na
przód!! Pa11lie, mam ochotę przez kwa
drans ob e)ść się z tobą iak z. lmziakiem i 
nauiczyć cię, jeźl'i jeszcze nie wiesz., przed 
francusikim oficerem broń zlożyć. (Weso
lość i humor ·nawet '\V obliczu śmierci, 
francuzkieg.o żoln'ierza nie opuszcz'a). 

To, rzdldszy, zesko:czyt Alfons. z ł1oża, 
usiaidlb i ·zaczął 1od1mawiać Różaniec. Wśród 
modlitwy różne myśli mu prz'}"chod.ziJy-, 
które ·gtośn·o wyrażat Mięctz.y i.nnemi mó
wit: Cóż jest lepiej? ooi najmz-umniei: Czy 
upaść na kolana przed Bogiem, iakem ro 
cz;ynil w miłości, jak czynili ojciec i matka 
i myśleć o życiu wiecznem, alho żyć, ja
ike.m żyt dotychczas, bez: troski o Stw'ó'rcl;i 
i; o to, co mnlie pa za grobem cz:e'ka? Al ez 
precz!.. głupie myśli„. jutro ·wam dam au

.dencyę ... 
- Czemuż nie dzisiaj komen<liancie? -

rZiekl głias, którego znany toin przerazit ·o
ficera. 

- O}ciec tutaj? - zaw101!a1 Alfons 
z.dziwiony. Ojciec słyszaj moje: s.fow~? 

- Tak jest - od1rzekł kapelan polmvy, 
siadając obok komendanta. Właśnie: 1od
mawiałem m1o'Cl111itwyi nad konającymi r:an
nymi. Boska Opatrzność 'vkl!ocznie mnie 
tędy prowa!dzila wla'śnie w.teinczas, gd'.yś 
pan monolog ze sobą, p1:1owad'Z'it i to tak 
gł'Oś.no, żem go oobrze slys.zat z tego 
wmoszę, że mój urząd mógłby panu być te: 
rat korzystnym, i dlateigo bez cererno1ni1 
wstąpiłem do namiotu. 

- Dzięki ci mój Ojcze - rzekł oficer 
'""z.ruszonym głosem, dobrze Ojciec my
śla t i ctob rZle z r.ob i L 

Pooat księdzw rękę. w której jeszcze 
trzyma<!' Różaniec. Ten uścisnął \ią. 

- Jakto? Pan mów.faz: .Różaniec ?„. 
Dotychczas U'.Chodz.iJłeś pan, pan.ie lromen
d'a.ncie, za jedlne,go z naidlzielnieiszych:, ale, 
mój Boże, nie wiem, czyiby kto się byl zna-
1az.l, ktoby pana do pobożnych. polkzyl. 

- Roz:umiem diQlbrz·e, twoje z<l!ziwie
nie mó1 Ojcze„. Widzi Ojdec, to d:tug~ 
historya z tym Różańcem; a jeźli Ojciec 
zechce, to ją opovviem. 

- I 1mv,szem panie lmmen<lancie, słu
cham, stwcham! - rz.eld kapłan. 

- Wi<lzi Oi·ciec, już 25· lat, w kt6I"ych 
ani raz:u, · mmvię, ani raZtt.l' nfo opu'ścifem 
Róż.a.tka. 

- Gzy to być może? - zapyta! zdzi-
'Wiony kapelan. 

- Tak jest - odp.art Alfons - ale i0d 
blizk·o 20 lat jest to jedyne nabożeńst\vo, 
które odprawiam„. czyiniłem to jedynie dla 
pamięci mej matki. 

- To nic ni·e szkodzi -· 'Clrodal karpefan 
ta wytrwała wierność we w.iz~vaniu Mat
ki Boskiej, nie będzie z: pewn().ścią bez; na
grody. 

Teraz. zaczął oficer opowiadać calą. hi
ryę swego zyda, podczas .tego nieraz łz.y 
z oczu oderaiąc. Lżej. mu. się zrobiłio na 
sercu. Gdy skończył, pQd~l. mu kapelan 
rękę t zawol<at: 

- A teraz, mój przyjacrefu, czyś pan 
jeszcze zdecydowany, roztrzygnienJe O\\'-e
go waw:egio pytania. które P<rna przeld g.cr 
diziną i-aprzątato do jutra oq~ażyć? ' . 

- Nie, wielkie pytanie już r·ozstrzy
gnięte odparl oficer. 

- W ja kl sposób? ~ zapyta.i kapelałl 
zaciekawiony? 

- W myśł Boskiej Opatrzności, która 1 

tak zarządziła i ·Ojca o te} goP!zinie do mnie 
, s~rowadzHa; aby Ojciec dopomógł do speł
nienia przepowiedni mej konającej matki. 
,Spadek rm matce nie pc'\viinien chybić swe
go celu - a skorom tak długo nosił przy 
s~~e. klucz do nieba, nie chcę ·w· piek~ się 

~ 

palić... Mój ojcze, proszę mnie z:naz wy
słuchać spowiedzi ! 

I natychmiast rzucil się Alfons do stóp 
kapitana i wyspowiad'3t siG. Nim się poże
gnali, serdecznie się uściskali. 

- Jakiż to kosztowny spadek po mat
ce! Nigdy nie wzywamy królowej nieba na· 
próżno. Teraz mamy. nowy tego dowód! 

- A teraz nie.eh przy/idą bomby i gra
naty! dodał Alfons; paszport mój pod!pisany 
Pokaż mój klucz do nieba i ufam, że gu 
tam \\" niebie uznająi, jakeś go Ojciec uznał 
na ziemi! Bądź zdró\v, mój O i cze! 

Oficer resztę nocy spęd:zil na modli
twie. Dusza jego była petna wdzięsrnośc1 
ku Bogu, że spoczynku nioe potrzebowala. 

·Nazajutrz zawrzała walka podl Inkerma
nem. Francuzi -odnieśli świetne Z\\"YCI~ · 
st\Vio, ale kosztem wiel:u drogich mężÓlw. 
I Alfons tam był - i nie powróci!. Znale
ziono go między zabitymi. W prawej rę
ce trzyimal jeszcze szpadę, a około ręk·oic
ści owinięty byt Różaniec jako dz ieidzictw0 
pai matce. 

Kara za abrodnie. 
ŚwiQty Kilian, Apiostof franków <J

chrzcit także Gosberta, księcia bawar~kie
go wraz z mnóstwem dworzan i ludu. Po 
udzielonym chrzcie św. r2ekl ·do Gosberta: 

- J odncj rzoczy jeszicze ci nie dostaje 
abyś się mógł Bogu podobać! ' 

- Jakiej -że to? zapytat Gosbe1•t. 
. - Abyś nvą malfonkę Gejlanę, iako 
zon_Q t\Yego zmar!Iegu brata, opuścił, gdyż 
takie malżeńst\vo je'St prz~ciw prawu Bo
żemu. 

G_os?ert przyrzekł, że i tę ofiarę Bogu 
pr:zymes1e. Ale. Gejfana ani myiśleć chciala 
o rozłącz :.nit.i się - i ja~ < nie :<lY'ś hero
diyad!a, postanowiła zemścić się na świę
tym I(ilianie. Najęta d'\V'U' skryto:Mjieów i 
r·azkazala im, abyi Kiliana i cfwu jego towa~ 
:zy-:5'z?w zmo·rdowali. Okio~o półno·cy pu
sc1h się. w dPogę , by swego niecnego dzieła 
dokonać. Właśnie zastali świętego męża 
\VI kaplicy na modlitwie i zabili go .wraz z 
towarzysz.ami. Zwl-Okć ich wirazr z szata
i;ii .ka~l~iis~iemi, przyborami da. Mszy 
sw1ęte1 1 księgami świętemi jesz.cze tej no
cy zagrzebał~. 

Aby zaś ani śladu popełnionej zbrodni 
odlkryć nie bylio można kazafa GeHana na 
tern mierscu zbudować 'stainię. ody wre
szcie Oasbert pa wyprawie powrócił do 
domu i pytat się o Kiliana, odlrz.ekla Gejla
n~, że 1?<ffochal rw inne strony w 1cetu1 opo
w1adarna Ewangelii. Ale wkrótce sarn 
Bóg odlkryt sraszne dziel<> ciemności. 

. ~ed'.en z morderców. wpadł' "~ obJajca
me, I bwgając, wołal przeraźliwie że wi-
1dz:i nad sv.rą -g;tową sztylet, krwi~ Kiliana 
z?ro~zon:y. W przystępie szaleństwa prze
b1t się miecz.em, ale nim ducha l\Vyzi:onął 
wydal i sp-Olnika swej z.brodlni. Na rozka; 
Gos.berta i tc-g-0 ulięto i przed) nim go sta
"\Vfono. Książę zebrał' około siebie wszy
stkich chrześcian, co byli na jego d.rworze · 
ci midi oznaczyć karę na mordercę. AI~ 
~e<l'en z nich od Gejfany prze.kupiony, wstal 
i· rzekli: 

- Panie;, pamiętaj o sobie i o na~ 
wszystkich, oośmy. chrzest przyjęli. Je·ś!i 
c?cesz p~·~łuichac mej rady, to rozkaż. tego 
rneszczęsftw~go z więzów1 rozkuć i puśc!c 
gia -na wolność; bo jeśli ten Bóg, o którym 
nam owi ·cu<lzoziemcy _prawili, jest rzeczy
rwiście tak potężny, jak oni mówili to sarn 
ukarze mnrd'ercę; jeśli 'zaS urie -

1

to lepiej 
będzie . powrócić dJo, czci na-szcj wierkieJ 
bogini Dyany, jak to czyn11i ojco\vie nasi. 

Miłości~ Gejany za.ślepiony, Gosbert u.: 
stąpit i przyjął jego radę. Morderca otrzy. 
mrur wol'n.o'ść -:- ale w tejże samej chwili 
wpa<lt W1 ob:ąkanie, gryzt się ZGb:imi ·i 
jeszcze tego samegio dnta wyzionął ducha. 
W kilka _dni potem i Gejlana oszala.f i ode
brała sobie życie. 

Ręka. karzącej sprnwiedlhMości zadę
eyla nad całym domem ksią,żę:cym. Po 
rniejakim .czasie ZIQstat Gosbert od jednego 
'7J mlmszan zamordowainyi - syn jego. na
stępca tronu, iz godności zlQŻJOny i z kra..,. 
ju wygnany; zgoła, cafa rooiz-ina z oblicza 

· ziemi wygtadzona. 

Swiętojózafacie 
. w kasie (rob. nr. 1) 298,78 m. 

Ze skarbonk~ Tow . . św. Stanisława K. 
w Kaiternberg (nad'. T. No"ni-cld.) 22,13 mr. 

Z Tow. św. R.ochaJ w1 Dyseldort (nad. 
W. Chtwiiałkowski) 6,08 mr. 

Na chrzcinach u Piotra Szymcz.ab4 

' w Bommg (nau. }(. I(aJek) 11,00 mr. 
Ze skarbonki Tow. Ś\V. Bairbart>\1~ 

\ 

tterten 9,80 mr., z gwiazdki 5,35 11ii. ńad, 
.M. Krępulec) lS,15 111r 

Na weselu u • Palkiewicza; w & 
chum (wręcz. St. Szymański) 7,68 car. 

Ze ska1rbonki Tow. św. Stanistawa: \\· 
·· .Marxloh (wręcz. Wal. Plokarz) 16,5611r, 

Na gwiazdce Tow. św. Barbary w&. 
chum za przelos. kanarka przez. Szczeciń
skiego (wręcz. M. Jerzyk) 8,00 lllr, 

Nar obchod'zie [\\'liaz'dkowyrn Tow. św 
Aloizego W' Weitmar (wręcz. Jan Zarembai 

6,50 rnr. 
Na zebraniu To\.v. św. Józefa w Alten. 

bochum (wręcz. A. Turkot) 4,42 mr. 
Ze skarbonki Tow. św. Jakóba wi S<i. 

dingen-Borning (\\"ręcz. J:m Orpel) 7,40 m. 
Z Bruchu' (wrQcz. Józef I(ępa) 3,00 mr. 
Ze skarbonki T-0w. św. Jacka: w Bis. 

marek (" rę cz. lg. Kwaśniewski) 16~2-0 mr. 
Na chrzcinach u fr. Klopockiegio " 

Sodingen: fr. Kłopocki z ż. 1 mr., Nowi(). 
narodz-ona córka Pelasia 10 fen., i i.eh syineK 
Franuś JO fen„ M. Wichlii1ski z ż. 1 mr., kh 
córka Stasia 10 fen., W. Orpel z ż. 1 mr., 
J. Kurz' z ż. 2 mr., J. Kłopocki z ż. 50 feat, 
St Jędrkowiak 1 mr., J. Skrzypcz.ak z z. 
1 mr.. J. łiirzyk z ż. 50 fen., ich córka l(a. 
sia 10 fen., M. łiirzek 50 fen., Andrzej Hi. 
rzyk 50 fen„ fr. Mróz z ż. 1 mr., (wręc~. 
W. Orpel) 10,40 mr. 

Na1 "\\ esclu u A. P. w Rcssc: MłoJa 
p.arn 1 mr., matka 20 fen., M. Ponury z ż. 
I mr., St. Moris.on z ż. 50 fen., A. Morison 
;z ż. 50 fen., J. Ciesl1elski z ż. 50 fen., Pr. 
Lasicki z ż. 50 f. (nad. Fr. Lasicki) 4,20 m. 

Razem 437,49 mr 
Rozchód. 

20,00 i!flf, 

30,00 mr, 
73,50 m1. 

A. G. z M. 
F. S. z. B. 
B.D.zD. 
F. W. z R. 
s. L. z R. 
f. S. :t.G. 

z 40,00 mr. 
63,70 mr. 
20,00 mr, 

Razem 247,20 mr 
W kasie pozostaje 190,29 mr, 

A. Brejski, .Bochum, Maltheserstr. 17. 
Bóg zapłać! Sw. Józafacie módl si~ 

zia nami! 
Za żywych i umarlych dobroczyń1ców 

„Święrojóz.afacia" odprnwi.ainą bywa: e-0 

miesiąc jedna Msza św. 

Głos . . 

górników i hutników. 

O kasach chorych. 
(Ciąg dailszy). 

3. D()browolne zabezpieczenie się. 
Prawie wsz.ysfa:ie osoby, które nie: ,ą 

zmuszooe d!o zabezpieczenia, moigą się do· 
bro:wolnie zabezpieczyć, mianowide w miej 
scowyc.h kasach chorych, a jeżeli te staltn· 
tern -sw:ym nic zeZ\\"alają n3/ dobrnwclne 
zaibezrpiecrerrie, to przynajmniej w gmin· 
:nyCh kasaich 1Chorych. Ogółnie mówią;e: 
shtżbai dbmowa moż.e się zabezpieczyć dla· 
1YrowoJ11ie tylko w kasach gm~nnych, \V'SZY· 
-stki'e i!nne z.a:wlO'dry zaś mają pratv.no. d<ł 
miejsoov...rych kas chorych. DolJ!O\violinJe 
uibelZ.pieczający się muszą się po<l1dać po· 
przełfiliej . rewiz:yi · Iek.arskieL a WJJićl/ty , .cy-. 
godlnr.;0\ve uskuteczniaią. ·całkmviicie ~ - wfa· 
snyic}J,o funduszów, ·nie tylko tę część, kóra 
Z\v:yk]e przypada na pr.acoł:>iorcę, loozt i 
<>ną, którą zazwyczaj ponosi prac.o:da\\.llca. 
- Ci zaś, którzy dotąd m mocy zatru
'dlnienia byli zmuszen~ do zabezpieczenia. 
Jec.z rnpuszc.z.alią zatrudnienie i tern samew 
ju.ż inie podlegają 000\viąz;kom jego, ci 
ws:zyscy mogą się nadal dlo.bI10i\\'1ołnie .~· 
'bezPiJeczać w dOty.Chctiusowej swej kasie 
nie tylko gminn1!i i in.iejsoowetl, łecz; w któ· 
rej.lrol-v...iek innef: cedrowej, fa.bryc;wei. 
knavszaftowci. 

Il. 
Kasy chorych. 

Zabezpieczonym jest ten. oo ·itałeży -Oo 
kas charych i opłaca sktadlki. 

Nie istnieje' jednak iedetl! tylkJO 1.1odliai 
kas chorych; rozróżniać nai.n trzeba: 'kbtka 
rod.'zai kars. a miaoowioiie: . 

1) gminne kasy clroryic.h, 
2) miejscowe k.asy chorych, 
3) buoowla'l1e kasy charycil, 
4) fabryczne kasy chorych, 
5) z.aplsalne kasy pomQlcni;c-ze., 
6) cechiorwe ka'.Sy chorych, i 
·7) lmaJ)szaft<twe ka'Sy choryich.: 
Rząd ·zamierzał z r.egt.lfly pO'\.v(e.rz~i , 

zabez.piecz:eme na przypa<:l!ek chdrobY ka· 
som miejscowym. K:ażcia: 1nieYsqoiwaść z 
osobna, luib }eteli liczba czlonków Jest nie· 1 

· \vielką, kiflka miełScowośCł· razem~! . 
usta'łiO\\'dć miefscow·e kasy chorYch. . i to W · 

. teru ~IJ9S~, i~_41ą1 kaźdegó ia'\~: .1u~ 4ila. 1 



n<ilka pokre\\'nyc.h .z.a\\.C'dówJ istniałaby o
sa~ kasaJ chOTych, do której w,s.zyscy w 
jei obrębie zatrudnieni, należeć powinni. 
,W mieiscoW'dściach jednak tych, które z.a
t1tedbaly usta!JlO'\Vlić bądź wogóle kasy 
rn,ie"Jsrowe, bądź też pewnych zawodów nie 
~rzy!'lJcz;ytly do is.tnief~ej mieJscmvej ka
sy. chorych, tam musi być ustam~<ma 
jeszcze gminna; kasa chorych; w niej po
°\\'trnni się ubezpieczyć wszyscy objęci obo
'\Viąz'kiem zabezpieczenia o ile nie nal:eżą do 
\arsy miejscowej, Jest tedy kasa m.iejsoo
,,,·.a - reg:ulą, kasy gminne są w braku 
jycltże - ich komiecznem dopelnie11iem. 

Obok zwyklych miełs·oowyich kas cl1o
'fyoh istnieje jeszcze pięć hliI11ych rodzajów 
"kas. Różno-nod.tn·o-ść ta niekorzystnie wpty
ci,va na przejrzystO'ść prawa i nieraz wy~wo
Juje " ątpli\v10iści. mimo to rz.ądl są<lizil iż 
''' ten sposób większe, kaiż<Cl'emu sta~n;wi 
wl.aścb.ve, o.dda uslugi. Po za kas.ami mici
soowymi i gminnymi u•z:nal następne kasy 
cliorych: bwdowlamie, faarycz.ne, mchowe 
imapsxaHowe i zapi'Sane kasy promo,_:niczc'. 
iai wszystkie te kasy są uprzy;wHei'Cli\vane '° 
tyle, iż ki:okof'wiek na po1dstawic zatrudh1ie
nia swego do nich należy. 'CZyni zaidiość o
ba\viązkowi zabezpieczenia< i do miejscc
w1yich kas chorych ·zmusz:onym· być 'nie mo
że; owszem. ci, którzy d10tąd1 należeli do 
miclisaowej kasy, tecz, teraz wskutek i'l1lne) 
pracy należą do kas U'przywile}ow.anych 
fabrycznych, budowlanych, cechowyich, 
lma'PSZaiftowych, tern samem występują z 
k~s miejsoowyc'h lu.b gmi101nych. _ Przy
wi.Jej ten'° ile się ·o<lnt0si \i{) knapsz,1ftowych 
(dla górników), kas 1cochowych (dla czlorn
ków cechu,_ nch czelaidników i uczniów) i 
k~s P°:mocniczych ugruntowany jest na pra 

· wie p1enV'Szef1stwai, [diyt kasy te distrriaiy 
~uż przed \\"y<lianiem p1raw '°zabezpieczeniu 
na p!rzypadek choroby, które 'kas tych nie 
usU111ęl<0,, lecz o!kreśliło dokładnie ich •oiho
:viązkli i pra\.Va. D1a kas fa.brycznycJ-1 zaś 
1 htrdl(}wlanych można to raczej u:wa.ż,ać za 
iężar ·konieczny, amiże·H przywilej. 

Jrum budowle wymienia tu pra1-rn ,bu
<l~wę ~lei, kanałów, dróg, rzek, tam. 

1

gTo
bJT lub iinne przeiści·owce przedsiębi,orstwa 
hu<llowiane;" a Powód, dta: :któTego zaitru
d'niem~ przy nk.h mają mieć os·rybn~i kaisę bu-
dlo'\V.l.aną .test ten, że te budCYw:Je p:rze 1iśdro
\Ve, a więc z jednego miejsca na drugie sit; 
przesuwające, \YYmaigalyby z.:..bczpicczen'ia 
w chwillai w innej kasie mieUscawei. (§ 69). 

Kasy fałYryczne może ustanorwić ·w~a
~ciciel fabryki Iu'b walrsztatu. skoro zatiru-
<l'niai przyoojmniliej 50 łu<llzi. ~sum gmiJ1a 
może g.o ·zmuisić do zaJożeniai ka·sy mira:no
wicie jeżcli zatrudnieni u niego praooobiorcy 
na'ra1Żeni są na większie niż zwykle 'niebez-
!lieczeństwo dla 'Zd·rowia. Skoiioi wf.aści
cif'J fabryki usta:nowi \VWS11ą kasę C'OOrych, 
'*'SZyscy zatru<lnieni u 1nieg0i z·ohdwiąmn.i 
są 'do· 1J1iej na1Jeżeć, '1.! z. innych kas mlile;jsco
\\;)~ch, <lto któryeh dotychczais należeli, tem 
samem występują. (§§ 59-68). 

I(:1sy pomoicniicze n.areszicie, 1uistano
wione \.vs-kutek dol:;rmvolnej iumowy czł'on

- ków, tylkQ wtedy są uvrzywile~e i 
zwa!!nri:'aią CZ!ltaników· od! przynałeślllO'Ści do 
i~rchkol'Wiek innych kas, jeżełi wstaJy 

• Przez Ulrząd zabexpieczeniai \l.lZnane pefu:o
n:~cneani i k:że-li udzic];ają żaibezpiecronym 
w razie ch:cmby przynajmniej tyle zapo

ra ~i. i~eby cz,k:nelk otrzyma.I, g9ypy nale
zarcto kasy grr.innej :na miejscu: sv.rego za
trud~1ia; jeżeli zapamo.gai jest mnie'iszą, 
\~-OOy nie ma prz~ileju, a czJonkO'\\' ie jej 
muszą należeć do kas ~nm1'1Cn rd'la kł1 zaje
cia statutem przewidzianych. (§ 75.) 

Otóż w, f edrrej z po\.vyższycll !kas por. 
Winiernię zabez;pioc:zyć kaiMy, kto pQ!dle
~a obowiązkQWi ·zabez.piecz.enia. Loci w 
króref kasie,? Otóż w miejsco'Wej (foikanei) 
kasie chorych, chyba że należy już db kas 
llPl'ZYWiłerowianych: fałYrycznei, bu.dmvla
neJ, cechowej, knapszaftoW'ei lub ·1.l'Zil1ainei 
kasy Pomnonicwi; gdzi·e zaś nie isbltieie 
kasai fuieiscorwa chorych bąd!ź. WlOgółe, bądź 
:~ewrr);h ·za~~· ~m trzeba się za-

Pteit;zyć w gmmneJ lras1e chorych. 
WyjaiśniJmyiż przynależność do kas 

chorych na; przypadkach. . ... 
N. czełaidtnik ~e„wski, podlega obawią-

2k01W~ ·zabezpieczenia- bo prawje w prze
lnYśte. Mógłby kor~tając z. prz:ywiłeru 
~~~' zabezpieczyć się W1 ~sie cecho-

ei. lecz: cech tamte}szy z.amedibal usta
~ić wlasną ka~ chorych, stąd) C21Cladlflik 
sze~i muisi· się ~bez:pieczyć w, mielifsco-

~ ~;:1 k~sie .clror:y.ch, mia~owticei _W, ter kasie, 

1
a Ora obermu.ie zarW'oo szewski. 
:. \V _J •. j~t;·. sro.tai-zem, praouje we wiclkim 

8 ~~1e, kt.óry rt1a! s~ą :vtasną ka!S~. ~o 
,v '<li! \V'Szyscy zatmdmem . we w~~CJ~ 
a. ~ Ym ~~eć _ ~imti. Lecz.~~ }· 

~ eiv łlli.ó .do · u."ZJnalnej kasY: pomocmcze1, 

stąd może 011 \\ {)'rav. dzie Hb~Z.Pi~~zy..: ·c 
nadal w kasie warsztatov:~i, ecz zmusić g'O 
do te?"D nie można, bo należąc do kasy po
mocmczej czyni zadość obowiązkowi za
bezpieczenia. 

(Ciąg dalszy nastąpi.) 

Oszczędny jest skromny i trzeźwy. 
Pe\\'ien stary czlowiek, o którym wpra

wdzjc- nikt nie mógl powi1,,:dzieć, że byt na
l·~ow~m pijakiem, kt&ry jednak pit ~o
dz1c-nrrn~e wódkę, pi\\"O i wino i palil cyga
ra .. 0Dl'1czyl r~z, że g<lyby sobie za:oszczG
d~1ł W'sz.ystk1e te pieniądze, które \\ ydał 
rnepotrzebnie w ciągu całego życia tylk0 
n~ _t:un:ki i cygara, bylby dziś mógł pod
me~c z kasy ·oszczędności oproceintow~'!lY 
m~ą~ek w 'k'WlOCie 50 OOO rubli! I rzeczy
\\1tsc1e, gdybyśmy tak obHczyli, ile to męż
czyźnf wydają rocznie na• tmnki i tyto(1 
z których organizm nic ma żadnego po~ 
ży~ku, a iesz~ze szkodę ponosi, otrzymali
bysmy ~dum1ewaiąco duże sumy pienięż
ne, które mo,gt-yby być rocznie zaoszczG
dz•o1ne. Dlatego to, gdy ktoś za mfoJu, z.1,
miast da picia na<l miarę i do palenia przy
zwyczai s.ię do oszczędności, wÓ\,·cz.as 
spędzi. cale żyicie: slkmmnie i trzeźwo, nie 
doz11a1ąc potrzeby przesiadywania godzi
nami przy szklamce, lub pusz1czan:ia: pienię
dtz.y z. dymem tytuniowym„ 

Zdarzyto się pe\.Vfllcgo razu, że do szyn 
ku1 przyszta: ialkaś ko:bieta z lmszyl->iem i 
zbliżyła się <l'o st0tu, gdzie w licznem to
wa'rzystvv1ie wesołych lu·d'zi siek:lział jej rrntż 
dbbrze z11a-ny w tej bal\varyi, \\~ której 
wiecznie przesiady\\ at Kobieta ·odez\vah 
się \V te słowa: · 

- Ponieważ nigdy nie masz czasu 
przyjść ~eść do domu, przyniioslam ci O'biad 
tutaj. 

Tb mówiąc, postawitai na stole talerz 
przykryty. 

Mą:ż wesolo zaprosi! swoiich towarzy
szów, żeby 1-vspóln1e z inim spożyli domo
wą zaiką.skę do piwa, gdy wtem ,od'krY\\ szy 
talerz., znalazt tylk-0 kartl{ę z taikiemi sto
wy: 

- Niech ci smakuje to jedzenie· to sa
rno ma w domu t\rnja mdzina na obia<l:„. 

0.zyż to, ·OO poi'\vredzie1ilśmy ,\f'YŻej, nie 
jest wJemym obrazem życia tysięcy nie
szczęśhwych rodzin, których nikt nie na
uczy f osziczędności ? ! 

Zwierciadło. 
Droga życia. 

Pante, Tyś ,o:gień \V mej duszy zapali1, 
Ch:cą, by w ni~j mitość świata wygorzała; 
Tyś dumę moję o ~z.ie.mię powallil, 
By siłą święte] pokory powstała. 
Chcesz. byrru Cię. k!ochaI, o Panie. n.ad życie 
Nrczego nig'1.y nie żą<lat prócz Ciebre; 
Chcesz, bym na ziemi został krzyiża dziecię 
Dym dzieckiem chwały. móg~ zostać na nie-

bie. 
A ja tak ditu-go Tobiem si.ę opieral 
I ,rowattem chciałem zejść z krzyżvwei 

«l'mgi. 
A Tyś mi szczęście po szczęściu odbieral, 
Żem wstał nędzny, zlaman11. ubogi. 
Panie, gdzież jes.teś? czyś odwrócił ucho 
Na: serca mego glos tęskny i smutny? 
Panie, Ty widzisz, jak 'w dlusz;y mej g)-l'uclm 
O czemuś dla mnie stal się tak okrutny? 
Do Ciebie w cięż'kiem udręczenŁu: W'Ola~ 
Żebrze ma dlu·sza o T'\.ve z.litowanie, 
Krzyża .tuż d:lużej ·d"źwigać nie \.V1yrdola!!u. 
Jcśl'i Ty w p0:moc nie przyjdziesz. mi Painie! 
Aleś Tyi dlugo, dlugo na mnie czekal, 
Tyś ·niaJ minie wio.tal i ·szuika1f i prosit 
Lecz. ja wchwale oo Ciebiem udelkał, 
Odym świat w• mem sercu i w ; mej myśli 

nosit. 
Bailem się krzyża, balem się cierpienia, 
Bom .nie clLcial poz,nać w szale urojeni.a, 
Ze ranę serca tyJko krzyż zagoi. 
Dziś z.nam tę drogę boleśd, za.przenia: 
Cierniem 'Zasfan-a, kr.wią świętą, zb.roczoM. 
Dziś zn.arni tę rogę., milości, zbawienia: 
Pusta, odludna, od. Ś'\\data wzgairdwna. 
Pó}dę Cię szukać, diOC z;wiątllonym kro
Pói<lę tą dJrogą, bolesną i cienmą; (kicm, 
Pójdę Cię szukać Izą zmro.czonem okiem, 
O Panie, Panie, nie kryj się przedemn4 ! 
A w sercn nosząc Twoją krwawą mękę, 
pójd~ z mym; krzyżem przez kolące głog-1, 
A gdy upa~, podaj mt Twą, ~e. 
Abym nie ustał wśród krzyżowej d'rogi. 

· Sierotka. 
Manto, mamo! przemów sto wo, 
To ja sama, córka.i twoja! 
K~~. ptacz~ nad twą g~ową; 
O przebudź się, mamo moiai! 

11a l·o ! „y masz zm1 • · r CL:, 
Tak jak z lodu o <ila Boga! 

iL: leż dtużej w tej trumience, 
Oh "Ór7. o zy, mamo droga! 

Tyś za n a już na wieki -
Mó\\ ią ludzie - o! nie wierzę; 
Otwórz, mamo, twe powieki, 
Przecie ty mme kochasz szczerze? 

Pow tań, pG\\ taf1 'Z tego tóżka. 
Co już grobem się ,,,.~ydaje. 
Przyci 'nij mnie d erdu zka: 
A h, ho mi ię ·eTce kraie. 

O! ty milczysz! mamo zl-0ta, 
Pozo · tawić chcesz, mnie samą: 
Bi\!<lnaż, biednaż ja sierota. 
Roz!ączona mftm być z mamą! 

Bylam za\\"sze tuż przy tobie, 
Więc mnie także weź do ic:bic, 
Z tobą razem tu 1 w grobie, 
Czyż bezcmnie hec z być. w niebi~? 

Ty tak dobra, mamo droga, 
Patrz! zalana jestem fa ami· 
Ty uprosisz za mną Boga, 
Dó~ nas zhiczy z ani.olka.rni. 

Lutnia. 
Lutnio ukocłiana! w odlu<lnym lesie, 
Gdzie wiatr pólno..;uy stó1,v ludzkich nic 

niesie, 
Ani wrzask myśliwych. ni gl.os trąb chra

plhvycłL, 

Nad brzegiem jeziora 'nic p}oszą sam tkli-
wych. 

Znalazłem ciebie! Z jodły wybujałej, 
Odzie wiatry z. tobą swa:wolrn~ igrały, 
ZdiQJlcm; a w brzmiące gdym uderzyt stru-
Jękły i słodkie rozeszły się tony! ny, 
A razem ołysnąJ p11Qill1yk szczęścia fo- ięty; 

Jako kwiat burzą icsic1111ą przygięty, 
Gdy łza pc,ranna lekko z-iemię zrosi. 
Sto11cc \\i tając i kw it się podn-<Jsi ! 
Tak, '" idzi serce boleścią ściśn~one, 
Jak jasny promyk przebija zasłonę, 
Co święte kraje wyobraźni kryje. 
Slyszę dź'W ięk lutni i cwję, że żyję! 
Z tobą na losów zmiennych wpędzony mo-

rze, 
Odzie innym ciernie rosną, zbieram róże; 
Dokąd mą lódkę niesie wiatr burzliwy, 
Lutnro kochana! z tobą ja szczęśli.v;y! 
Z tobą dnia witam1 P<>'rannre promienie, 
Z tobą gasnące żeigmattn cienie. · · 

R. 
iem ·e t za cza u <Uo1i 

I rozsiewa zludny błąd, 
Dt ha w iąga w klamsn ·a toń 
I rozstępu rzu~i kość, 
WPo.śród ludzi bratni thnn, 
A nicz-goda z piekła gości 
W każde wejdzie _erce, dom. 
Wiaro ·" ięta z nieba z tąp, 
Rozpro z zgubny h marzci1 rój. 
Jak z wi hrami walczy dąb, 
Z bł dcm rozto z '' ałny bój. 
• ... o :vc ży ie bly Io nam 
Nowe z.asy, Boski ud! 
Wiaro \.\ ytęp tary klarn, 
Wiaro! roztop serca lód! 
\V skaż nam Boga, w każ nam raj: 
f3,tyśnij Ś\\ iatlem \\' Z\\ ątpier'1 n c ! 

L P błog-0 law cały krai, 
'\\V scrt:ach za ·z ... zcp krzyża moi..:. 

• • 
t z1ec1. 

Leszek Czarnv 
umdz. 1250 t J:?~ 9, pan~wał lat IO 

Od kru czy~h w1los{rn nazwany Czarn ym, 
Mąż d·zielncj ręki i woli, 

Darenmie. pala ·ogniem ofiarnym, 
By kraj podźwignąć z, niedoli. 

Znosi Jad'źwinigÓ\\ ; lecz. z innej trony 
Strnszli\\ a klG ka i1am grozi: 

Oto znów Tatar puszcza zagony 
I krocie dziewic uwozi. 

Katechizm ogólny 
Sześć prawd, które każd°y człowiek znać i 
wierzyć powinien pod utratą zbawienia. 

1. Że icst B(;g', który w zystko stwo
rzyt i wszy tkiem rządzi; 

2. że Bóg jest sprawicdli\\ y sędz,ia, 
który za dcbrc nagr'.'.dza, a za zlc kairze; 

3. że Bóg- jest jeden w trz.ech Os.ob-ach: 
B6g Ojciec, Bóg Syn i Ró~ Duch ~\\"i ęty; 

4. że Syn Boży st3t się czlo\\.iekicm i 
umarl na krzyżu dla nas7.c:go zbawienia; 

5. że taska boska .j est do zbawi·onia k-0-
nicczni'C potrzebna; 

6. że d'usza ludzka jest nieśmiertelna, 
to j-cst nigdy nie umiera. 

Gd'Y' ziemię skryją w pośród nocnej Ciszy, • 
l(siężyic "''~schodzący moje pienia słyszy! 
Lutnio pól nocy! czy wiatry straiszliwe 

Job. 
Po n.ad górami W' }<Yd.Jach smutnych huczą, 
Czy wzid'ęte wichrem skal potoki mnl'czą, 
Serce me czuje twoje- tony tklirwe. 

PTAK. 
Dokąd tak szybko, o! ptaszyno mała, 
Wzbijasz się w oblok, 1niby lekka str.zal.a? 
A przeónaiąc powietrzne przestrzenia, 
.Rzewne nu.cisz pienia? 
Czyłiż ta ziemia, co cię urodziła, 
Ptaszyno mata, nie jest ci już mila? , 
Czyliż na zawsze rzucasz nasze gaje, 
W cudze lecą-c kraje? 
Ach! tam, gd'zie wiatry łagoniersze \\,,;Aeją, 
Od/zie srońce ziemię kwiatami pokrywa, 
Tam dę los twói wzywa! 
Jak ł>yistry wicher pędzi lekkie chmury, 
Tak ciebie losy nad morza, na<ll góry 
Pędzą z tej ziemi, kórą kryją śniegi, 
Na urocze 1emize brzeg]! 
Lecz ty na zaw1sze ziemi nie porzucisz, 
Co cię zrodzHai? Ty wraz z wiosną wró-
I gtuche gajów rozweselą den.ia cisz, 
TwoJe c.vule pienia. 

Rada w smutku 
Ciąigną ze wschodu czarne chmur bałwany, 
Gwiazdy na •nieba sklepieniu się Wyszczą, 
Zakryt się księżyc, mroŻ'Ile v. ic.hry świ: 

szczą, 

A z szumem pędz~ potok rozhukany: 

Lecz wnct ta cz.arna razbije się chmura; 
Patrz, •jak t~n obłok przed wichrem uch()-

dzi, 
T.warz swoją bf.a<ly księżyc rozpogodzi, 
A tlllOWem ży.dem odetchnie m1fora_ 

Tak gd'}" się ciemno twe życie zachmurzy, 
Gdy ciężki smutek serce twoje dręczy, 
Myśf, że zwycięstwa palma tego \.vieńczy, 
Co niłewzruszony stał w pośrodku burzy. 

Szczęście i smutek id4 na przemiany; 
Wszak stońce zawżdy wjosenne nie grzeje, 
I wiatr wiosenny też c~le nie \\rie:ie, 
Lecz Bóg trwa Za"\\"S.Ze, który goi rany. 
Jeśli \\ięc smutek twe serce przyciśnre 
Gdy oko t\.\ioje zaleje się Izami, 
Wzinieś wzrok ku Bogu, co rządzi nad m1-
A wnet ci promYk na<lziiei zabłyśnie. (mi, 

1. Utrata majątku. W Arabii żyt mąż 
bamzo cnotfi"' y, imieiniem Job. Miar on 
dzieci diiesiędor-0, wiciu situg i mn&snvo 
byidła. Dlai wielkiego majątku, a więcej 
jeszcze dla swej r>ooożności byt Job n~ ca
tym Wschodzie we wielk'.em pioważaniu. 

Pan Bóg chciał Joba doświadczyć. 
Dla:teg:o dopuścił, aby go szatan pozhawif 
n 1jętności. - I stalo siQ, iż ro:zbóinicy 
'\\1paiclrli do kraju, pozabijah pasterzy Jcib(l_ 
a trzody zabrali. Ogiei'i z nŁeba: spa-dr na 
0\\1ce Joba i spalii je. Dom, ". któf}m się 
synowie i córki Joba zebrali na ucz.te;, o..:. 
baMl się od gwałtownego wichru; a \VJSZY- . 
stkie d'zt·cci Joba znalaz1ty śmierć . w ~ru- . 
zach bu·dynku. Prawic równocześni~ przy · 
byli posłańcy, aby Jcbo\,-i don :eść {) . tylu 
nieszczęściach. 

Wtedy rozdart Job z i...alu szaty S\\ ojc, 
lecz zarazem. upadłszy nru kolana. tak się 
mod Lil: •. Pan <lal, Pan '' ziął. Jako ię 
Panu pnoobało, tak sie stało. Niech będzie 
imię Pańskie btogostawione !" 

2. Choroba Joba. Za dopuszczeniem 
Boga zaraził Jeszcze szatan ciato fob.a trą
dem. Job, cierpiąc ból nieznośny, siedział 
n.a śmietniku i oskrohpNał skorupą rovę z 
,ratn swoich. Wlasna żona natrząsał.a ię · z 
11iego, lecz on jej oclpm\iedtiat: „Przy
jęliśmy z ręki Boga dobre, dlaczego nic· -
mielibyśmy chętnie przyjąć i Uego ?" · 

63. Przyjaciele Joba. Ody przyjacie- · 
Je Joba trSlyszcli o jego nieszczęściu, przy
szli do niego, aby go pociesZ}"Ć. Lecz Job 
już byt tak przez trąd zeszpeoony, iż ani.gu 
Poznać nie mogli. A gdy narzeka1 na wiel
kie boleści. wyrzucali mu, iż zapewne 
przez swe występki zastuż11t na te cier
pienia. Mniemali bowiem nieroztropni, 
iż Bóg nav~iedza nędzą tylko bezbo-żnyclt. 
Ale Job zape\\11ił kh o S\\'ej niewinności i 
mówił: .,Wiem, iż Odkupiciel mój żyje, a 
w dz.ień o.stateczny pov.·stanc z ziemi. o- · 
bleczony bę<lę w skórę moją i w ._::idc · mo-

" jem będę oglądał Boga mego!" · 

, 5. Nagroda. Pan Bóg nagrodził Jo
~' ·wiernego shtgę swego. Przs:,,<rócił mu 
zdro\\;e i dał mu to wr dv;óna$ób, co .b:vl 
utradt 



Tc\Y. po!sk:n: : wszystkim poJattOlll, 
11ar <>bczyźnie polecam jako nadającą sit do 
łDCflczytu 

CHLEB ŚW. ANTONIEGO, 
pi mo wychodzące co miesiąc i do na9y
cia w 

księgarni polskiej w Habinghorst. 
Każdy ahonet „Chleba św. Antonie

go" mn udzial w 156 n za L:h św„ k tóre s i ę · 
():dprawiaj:_i v klasztorze Sióstr Ś\V. Jó2i ia 
~ P oznan iu na inten.:yę pi ma tc~-0ż P!'Zed
piacicitli dalej dochód wyda \ nictwa teg• 
vi ma przcnaaony jest na .:hLb dh tLiJ -
g 1.-L: który. mzdziclają S;-0~t.:. klasztorn 
Ś\\ . Jóufa w Poznaniu. 

Ab on~ mcnt \\ ynosi rocznie 1.20 z prz~ 
s y ll ~i l 50 mr .. na tyle zape :i. ::c ka ż .:~~{) 
·t ł. Pa uiądze na abonc ue.t t pn ~zę n 
iraz r 1 z zarr.)\Yier:iam: pr,n, la~ i tu "L, po-
41.rniem \\ Yraźncbu adr„c.u. Os.oby, chcące 
zes.1,yty które ob~jrnu·(l 61 strony już od 
1 sty._znia 1905 r. Qtrzym ~' powinny przy-

jn,11iej do l iutq~o pieniądze na c:lly ro
czr y abonament prz:y ~lać pr d adr~scm : 

M a r c i n J a r c z y ń s k i, 

vs;ęgarn ia polska w łlabinghor.st 

ul. 1-(iimerstr. 20, p. I~auxel. 

:::'z.tr nwuym R.odaL:1.11u w .l'H eh 111 
i < k ,]J ,• pol~cttm m~i 

s~· ad we ny i bieH~ny, 
Pftl.?. ! n a.róu1 łolt«'iowyl:.!it, cy
g 1· pn~ .crn:;-ów, tltliaki do zażywan ia itd. 
i"ab1 J k:1. szkarpetcl<. - Ró m1ież pole
ea111 rnb,J ~le.ład ł~olotua L ny i pro
~7.ę o pop& rcie mego przed si~bbratwa. 

St. l{rawczyk w Bruch1 
ul. J„eu!łberg8tr. 36. 

li_t{?J zs1•ł~ze 

Gazetę Toruńską 
na luty i marzec 

k>trzyma w podarku: 
1. Wielki 'kalendarz na rok 190~~- 2. 

Dwa piękne obrazy Matki Boiskiej, ł\~f.e 
można o.prawić w ramki i za.wiesić na śb'i:a
nie. 3. Kalendarz kieszonkQ\vy w okładce. 
~. Kalendarz śdenny. 

Powinien każdy nadesłać nam kwit 
po-cztmvy na dowód, że zapisał ,,Gazete" 
na luty i marzec oraz znaczek pocztowy 
ea IO fen. na koszta przesylki. 

Kto nam zjedna przynajmniej trzech 
abonentów na luty i marzec i nadeśle 'ith 
kwity oraz tyle znaczków poczoowyich 

1JO 10 fen., ile nadsela kwitów. otrzyma ćlta 
łrnrż:dego abonenta kalendarz. i inne, PPWY
żej ·wymienione poda rki a dla siebie piękną 
książeczkę w oprawie. 

Kto nam nadeśle dziesięć kwitów na 
luty i marzec r. 1905 i dziesięć znaczków 
[Pocztowych po 10 fen., otrzyma dla kaiJde
go abonenta, prócz kalendarza i innych po
darków, jeszcz~ elementarz polski, a dl.a 
siebie sławną powieść łlenryka Sienkie
;wicza po<l tytwtem: 

KRZYŻACY. 
Kto do nas pisze po podarki , niech po

f:la d-0kładny swój adres. 
Adres na lista.eh wyselany.ch do nas 

~kwitami i znaczkami, powLnien być taki: 
„ Gazeta Toruńska" 

w Toruniu (Thorn) 
Na pogrzeb abonentów zmarłych nie

szczęśliwego wypadku, zara:z lub ·w dwa 
tygodnie po wypadku, wypła'camy iako 
iWSparcie, którego nikt żądać od: nas nie ma 
~ra'\va. z dobrej woli 

~~ 150 marek. ~~ 

Postbestellungs-Formular. 
Ich bestelle hiermit bei dem I(aiser-

ichen Postamt ein Exempłar der Zeitung 
.,Gazeta Toruńska" aus Thom fiir Februar 
u. Marz 1905, und zahle an Abonnemett1 
und' Bestellgeld 1,28 Mk 

~· ""' „ :r~ Mi 
~act o = ~ ~ Q 

-g ~ 
p.. .t; „ 

Obige 1,28 Mk. erhaltcn zuhaben be
ocheinigt. 

• • • d. • • • • • • 190 .•. 

Kaiserliches Postamt • • • • • • • • 

Tanie i ciekawe ksiąiec* 
ptwiehiewe. 

Anteś z Skał•a 3i fen. - Asem i kr•wa 
duchów 40 fen. - Batki, przepowiastki i J.t· 
wieści 40 fea. - Baśnie i po'Wiości gmimte 40 
ten. - Bolcslaw (dalszy ci::ii Genorwety) 5t 
icn. -- Bratobójca 40 fen. - Bukiet naJJtek. I 
najciek. powiastek 40 fen.- Chata Wuja Te
ruas.za 30 fen. - Cudowny lekarz 30 fett. -

udowny los sicrcty po1skicj w Paryżu 4t1 fen. 
- Czemu dziad zawsze dziadem, choć mu wszy. • 
scy dają 20 fen. 

Dobry Franuś i zly l(ostnś 1 mr. - - Dolina 
Al.nervi 60 fen . - Doman i Liliana 40 ien. -
Dziwn·e pod róże Obieżyświ ata 50 fen. - Eusta
chiusz 70 fen . - Gadu-gadu 30 fe n. - Gawę
dz i r z 50 fen . - Genow efa 40 ien. -- Oles Sy
roizarlicy 1 nu. - Gł0wa św. Ba.rba ry 5© feu. 
- liirlanda czyli zwycii;stwo cnoty 40 fen . -
IlistoryP cudown ... go obrazu 10 fen . ·- tf istorya 
o Alim 13" bie 25 fen. - Historya o de rpliwei 
Or:rzeldzie 20 :fen. 

flistorya o cierpliwej tlelenie 20 ien. -
tlis torva o 11 królewiczach 20 fen. - łii'stMY:l 
o królewiczu 40 fen. - Historya '} siedintu 
bi aciach :i.amienionych w kruki 20 fen . - Hi
storya u Si drnia !Yledrcach 50 fen. - ITsiorya 
o wi cznym żydzie 2Cł fen . - łiistorya o Ztoto
szku i C7.erwon. 30 feH. - Ita z Togoołmrgu 30 
f H. - Jaskinia Beatusa (z &brazkami) l m1. -
Janek i Riewidzialne szaty 20 ie.n. --- Fat.Jwni 
więzienia piekieine.zo 30 fe11. - n ara 40 fe n. 
- Kopciuszek. Powiaetka o sie rocie .30 fe ::. 

Koszyk kwiatów 50 fe n. - Krę te drogi SS 
hm. - [( r6lewna Hoża 25 fen. 

Krótka historya dcuownego obrazu 10 fen . 
l( rzyżvk drewniany 20 fe~ . - Ks i ą;~!rn o 

zabójcach ·sQ fen . - Kwiaty mifości i przy}a;;ni 
50 f9n. - Lampa czarodzieis4<a 40 fen. - Le
gendy 30 fen. - Listownik 50 fen. - Los sie
r.oty 30 fe n. -MacQcha 20 fen. - Ma~azyn za· 
haw przyjemnych 40 fen. - 'I.i.·" ·- · ~- l 

Ares: „Wiarus Polski" w Bochum. 

ROBOTNIK POLSKI 
wychodzi dwa razy tyg.odniowo w Bochum 
w drukarni ,,W·iarusa Polskiego" i ma nie
dz~elny dioda.tek religijno-powieściowy: pt. 

„Posłaniec Katolicki", 
w którym się mieszczą ewangelie, kazania 
p.owieśei, i różne zajmujące i pornczające 
artykuły. .,Robotnika Polskiego" ka;ż.dy 
zapisać może, bo na cale dwa miesiące 
płaci się już z przynoszeniem do domu 

tylko 45 fenygów. 
Na. tyle stać każdego. Z tego poWl()du 

prosimy Rodaków, aby clio zapisania sobie 
„Robotnika Polskiego" zechęcałi przed'e
wszystkiem tych Rodaków, których do za
pisania pisma codziennego trudno nakJonić. 

I<to zapisze „Ri0botnika Pi0lskiego" na 
luty i marzec i nadeśle kwit pocztiow1y na 
dowó<l oraz 10 fenygów na porto otrzyma 
kalendarz ścienny i piękną książeczkę. 

l(to namóJwi 5 Rodaków dto zapisania 
Robotnika Polskiego" na luty i marze·c, 

~adeśle ich kwity i tyle znaczk6w po 10 ie 
nyg ów ile kwitów, otrzyma dla każdlo~>0 
ab()lnenta kalendarz ścienny i piękną ksią
żeczkę, a dla siebie 

książkę za 1 markę. 
I<to po.zyska 10 abonentów na !u

ty i marzec L nadeśle kwity i 10 znaczkow 
otrzyma dla siebie 

książkę do nabożeństwa. 
Na poczcie trzeba żądać: 
„Robotnik Polski" aus Bochum. 

• •••• 
Postbestellungs„ Formular. 
Ich bestelle hiermit bei dem Kaiser

lkhen PQstamt ein Exemplar der Zeitung 

„Robotnik Polski" aus Bochum fiir Februar 

UJ. M'arz 1905,. und zahle ą.n Abonnement 

uind' Bestellgeld 0,45 Mk. 

i.Is 
"1 a . 
li :l o 
o ~ 
'Ó „ ~ 
:; ~ "<i' 
p.'"' i 
'8 "Ć 
~-

• 

Obige 0,45 Mk. erh-altett zu harben, be~ 
scheinigt.. 
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(~kcnfii~kowa1 y). 
Porto 20 fen. osobno. 

Kalend rz 
Kalendarz 
K--lendarz 
Kalenddrz 

J .1. to t zeb .; do ku.ideg0 
10 fen. dołączyć. 

O łaskawe~zamówienia prosi 

-.;••@i 

WIARUS POLSKI 
Już teraz można zapisywać „Wiarusa 

Polskiego" na 
LUTY I MARZEC. 

Prenumerata na te dwa miesiące wy-
nosi 

t y l k o 1 m a r k ę, 
a z odnoszeniem do domu 28 fen więcej. 

Kto zapisze „Wiarusa Polskiego" na 
luty i marzec. nadeśle na dowód ·k ···it, 10-
cio feny1gowy z:naczek na porto i do dadny 
adres, otrzyma darmo kalendarz ścienny 
na rok 1905 oiraz piękną książeczkę. 

Rodacy! Dziś każdy Polak na ob
czyźnie koniecznie czytywać winien „ Wia
rusa Polskiego", aby się dowiedzieć o waż. 
nycb wypadkach tak w życiu narodowem, 
polityczn:em, jak zarobkowem, których o
be~mie tak wiele. Zatem Rodacy: Roz
szerzajcie „ Wiarusa Polskiego". 

Kto nam zjedna przynaj,mniei 3 nowych 
abonentów, na luty i marzec, nadeśle ich 
kwity i d-0 każdego kwitu załączy 10-cio 
fenygowy znaczek pocztowy, otrzyma dla 
każdego nowego abonenta kalendarz ścien
ny i piękną 'książeczkę, a prócz tego dla 
siebie bardz{) piękna. 

książkę, wartości 1 marki. 
Kto pozyska dla „Wiarusa Polskiego" 

przynajmniej 10 nowych abonentów, nade
śle kh kwity, oraz tyle znaczków po 10 fe
nygów, ile kwitów. otrzyma dla każdego 
abo.nenta kalendarz ścienny, i piękną ksią
żeczkę, a dla siebie bardzo piękną 

książkę do nabożeństwa. 
Adresować należy zawsz·e krótko: 

„Wiarus Polski", Bochum. 

Postbestellungs-Formular. 
kh bestelle hiennit bei dem I(aiserl1-

cheh Postamt ein. Exemplar der Zeitumg 

„ Wiarus Polski" aus BO'Ch'll.IT1 (Zeitungs.

prei'Słiste 128) fiir Pebruar u. Marz 1905 ood 
zahle an Abonnement wnd Beste!rgeld 
1,28 Mlk. 
~ es. 
~i i:ii 
$j A ~ 
~c~ 
i 111:§' 
~-= )t :. „ 

Qbi.ge l,2S Mk. erkaltcn zuaabe• be
sclremigt. 
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Kto zapisze „Przyjaciela' 
I,"A TORUNIA 

na Juty i marzec otrzyma w podarku 
1. wiełki ka~cndarz. na rok 1905. 
2. dtwai piękne obraizy Matld Boskiej, które 1 

moiżna oprarwić w ramki i zawiesić ua 
ści1anie. 

3. kailendarz kieszonkowy w okładce; 
4. kalc.n:darz ścienny. 

Pow'inien przecież każdy nadesłać nam 
kw11 pocztowy na dowód. że zapisał ~ 
„Przyjaciela" na1 luty i marzec oraz z;na. ~ 
czek pocztowy za IO fen. na koszta prze· ' 
scłki. 

Kto nam zjedna przynajmniej tned 
abonentów na luty i m rzec i nadeśle id 
kwity o-raz tyle znaczków pocztowych Jl-O 

10 fen., ile na<lseła kwitów, otrzyma '1!6 
ka.żid'eigo abonenta kalendarz i inne. p•QIWY· 
żej wymienione µodarki a dla siebie plę 
książeczkę w oprawie. 

Kto nam nadeśle dziesięć kwitów na , 
luty i marzec r. 1905 i dziesięć znaczków ~ 
pocztowych po 10 fen. o1rzym:l! db każde· 
go abonenta, pr6cz kalendarza i innych po· 
da-rków, jesz1cze elementarz polski, a dla n: 
siebie sfawną powieść łlenryka Sienkiewi· \\ 
cza pod tytułem: s 

~RZYŻACY. \\ 
Kto do nas pisze po poda rki, nie ch po· 

da dokładny swój oldres. n 
Adres na: listach wyse!anyich d·o nas z \\ 

kwitami i maczkami, powinien być taki: 

„ Przy jacie!" 
'v To1•nnłu (Thorn) 

Na po~rzeb abonentów, zmarłyck 
wskutek nieszczęśliwego wypadku, zarat 
lub w dwa tygiodnie Po wypadku, ·wypfa· 
camy. jako wsparde, którego nikt uitciiać 
od nas nie ma prawa, z dobreti WQli 

~~ 150 marek. ~~ 

Postbestellungs-Formular. 
kh beisteUe hcermit bcl dem Kai5erl~ 

cheri Postamt die Zeitung ,,,PRZYJACIEL1
1 ~ 

aws Thom filr. Pebruar u. Marz 1905 u11~ 1 

zahle an A'bonnement 50 Pf~. (und! 16 Be· d, 
stell~ld.) 

i-~ 
Si. 
~ I '° - o VQ Cl 

3..~ 
1~ ~ 
·~ii 

Obige. 51 Pit. (und 16 Pł. BesteUveJd) ~ 
l~ 

erhatten zu baben b~t k, 
• • • • . • • d'. . . . . . • 19łl·· 'ą 

Ma .... ł. Pest . • • . • • ' 

u 
:rteoakior odpowiedzialny za cąś~ czysto reUgłJn" 1 a. pro\. tlr. Lies ,.- Rumianie. - Za rea,;tł treści 1dp.iwi1dalt.lay rt-d•kun· ..A2 ' ( 1 ~ !1 'j1 ki. - llakładm Meioakt.ai WyiaWAi.eł-wa „ Wiaru• ~·lPi~ 



/ 

d*~~)f"..(o'.f~~~-

C-:Wiaru P lski'' ~ 
~ wychodzi s.ześ.; razy tygo- ~ 

Jniowo. Prenun erata wynosi 1~ 
1 m. 50 fen. ~ 

I« 
~ 

„Poslai1ca katolickiego" otrzy- ~ 
mają abonenci w dodatku. ~ 

-ł< 
>T
o;< 

li lt..-**-,---,-*-**--,--;-:-· -;-**-;--;*-;tit;-;· -,*-*,---t*-*:-,-tt;-.,-*.,-*.,-*.,.--~-,-,--,-, ~ 

Na Niedzielę szóstą po Trzech 
Królach. 

Lekcya. 1 Tess. I. 2-10. 

Bracia! Dziękujemy Bogu zawsze z.a 
\\as wszystki.e, wspominając was w: mo
dlitwach 1naszych bez. przestanku; pamię
tając na dzieło wiary wa'Slz.ej i pracę i mi-
. ć cierpliwość nadlziiei Pa-m naszego 

Jezuisa Chrystusa przed/ Bogiem Oi'Ciem 
mzym. Wiedząc bracia umi·llowani od 

ga o wybrnniu waszem, iż :Ewagelia 
s.za nie byla do was tylko w, mowie, ale 
w mocy i w Duchu świętym, i w zupel
ścil ·wtdkiei, jako w~ecie, iakierniśmy 

był-i m~·ędzy wami dla was. A wy staliście 
i1ę naślad•owcami naszymi i Pańskiemi, 
przyjąwszy sl-Ow·o w wieilktem U'Ciśnieniu 
i \\1-CSe11em Ducha święteg'I(), tak, i !żeśde 
·~ stali wzorem wszystkim wierzącym w 

Macedonii i w Acha. Albowiem ()d° was 
rozslfawiona jest mowa Pańska: nietyllko 
I\ Macedonii i w Achai, ale na wszelkiem 

e miejscu, wiara was.za, która jest ku B{)lgu, 
a meszta się tak, iż nam nie po1rzeba n.te 
mów~ć. Bo. sami o nas opowiadają, ialkie
smy wejście d\o was mieli, i jakoiśde się 
nawrócili <lD Boga od barwa nów, abyście 

żyli Bogu żywemu i prawdzi,weirnu, i o-
l khvalt Syina jego z niebios1 (którego 

· "'Z\)udzit z martwyich) Jezus.a, który nas 
· \\-yrwał o·d ·g,niewu przyszteglQ. 

Ewenf:elia. Mat. XIII. 31-35. 

W on czas mówił Jezus rzeszom to 
obieństw:o: PIOdl(}bne jest królestwo 

' niebieskie ziarnku gorczycznemu, które 
· wziąwszy cz.lowiek wsiał na roli s\V10jej. 

Które najmniejszeć jest ze wsz.e~o nasie
nia:; ale kiedy urośnie, większe j.est ze 

a \\ zech jarzyn; i stawa się dlrzewem tak, 
~v iż przy-chodzą ptacy .n~ebiescy, i mieszka· 
e· ią na galęziach jegio. Insze podlObieństwo 
· DOwiedziait im: Podobne i est królestwo 

I.a nie;bieskie kwas()wi, który wziąwszy nie
·1· \\fa.sta -zakryła we trzy miary mąki, az 

Sk\va:śniala. To wszystko mówił Jezus 
w ll0dobid1stwach do rzeszy; a krom· j();-

. dobieństwa nie mówil im, aby się wYPel
n;io to co jest rzecZ'-0.no· prz.ez. Promka mó

z \lfącego ~ Ot\vurzę usta moje w przypo
\l~ciach; będę wypowiadał skryte rzecZ') 
!.rj założenia świata. 

KAZANIE. 

... ~ MódJ SlQ 1 

Bochum na niedżie ę dnia 12 lutego 1905. 

cztlQwieka przei·stacza, i z występneg<>: za
sługuj~cego na wieczne patępienie, czyni 
CJlJotliwym, mitym Bogu i godnym zba
wienia. Wz.rost tei łaski Bożej przez <>po
wiadanie zasaidi wiary, nailepi-ej spostrze
gać się daje, na pierwszy;ch chrześcia:nach; 
bo po w:nieborw,stąpieiniu Pana Jezusa, gdy 
Apo'5tolowie rozeszli się po caiłym świecie 
dJla IQpowiadania :Ewangelii: lud:zie na glos 
kh w imię UkrzyżowaneglQ, porzucali bJę
cty bałwochwalstwa i zaboboruów, a ty
sią;catmi nawracali się dlO wiary Chrystusa. 
A te nwróce1I1ia ich byty tak silne r nie
wzruszlQne, że już stałości ich wierve, nie 
potrafiły -Osłabić: an~ nawet śmierć sama, 
którą chętnie poidejmoiwli dlai z.barwienia 
duszy swej. Krnw męczen!l1ikÓIW, była 
nasieniem n()wyich ·wyznawców Chrystu
sowyich, bo na widok jej, araicz.ej rn<ł! widlak 
stalości pierwszych chrześcian, sami ka
ci którz.y im zadawali męczarnie nawraca
li się, i w gtos wolali: że i oni są ·chirzieścia 
nami. A bylii to chrześdanie nie .z1 imietnia 
tylk-0, ale ·z U1Czynków i cnót heroicznych 
jakimi się, życie {':al·e odz111aczaJi. 

My dz.iś bracia moi, groszą;c wam sło
wo Boże nie. jesteśmy 'Wl tem smutnem po
łożeniu jak byli Apiostofowie : bo przemawia 
my nie dlo JX>.garu, ale do ludzi wyzui.a.1iących 
zasady chrześciański·e, i mianujących się 
ucz·niami Chrystusa; a: jedinak czemu to 
prizypi·sać, że to sl-0:wio Boże nie robi.i takic
g-0 zba1wi.emeg10 skutlm nw wias. Jaki spra
wia.to w pierwszych chrześcianach? Zape
wne cN'a te:go naprzód! moie: że i my kapla 
nri nie mamy tej gorliwości z zapa:rciem 
si-etbie samych jaką się odiznacz.ali Aposto
lorwie; a następnie, że na'U'ka nasza nic. pa
d'a na ziemię urodzajną serc lu·d:zkich, lecz 
na grunt wyjafo;wiony oiboliętn1Q1śdą, reHgi.j
ną,, którą wogóle dziś wszyscy się o<lizina
czają. Mają ludzie wiarę to praiwdia, ale 
uczyn1ki ich nie są zgodne z tą wiarą jaką 
wy1zn,aJ.ią, i to ich trzyma w tej obojętności, 
że ni;e idą za gtosem nauku Boskiei. A ie· 
d:nak w tym stanie duszy powstając, nie 
mażemy sobie• pochlebiać, alby przyszłość 
nasza ~ta szczęśliwa. Cóż wię; czynić 
wypada, aby z, tego letargu ospaili0śc1 w 
wierze prz:ebu<l':Zić się i w.teść żyrwot coo
tliwy peten umartwienia i powściągliwio
§ci zmysłów? nk ,innego, ialk: tyllloo prosić 
Boga, a:by z.arótwlno b nam kapłanom udzie
lil dluic:ha gorUW10·śd apostolskiej oo opo
wiadania wrum sł'owai Bożego, jak ni'e mniej 
i1 wam, abyście go przyjmiQIW!a:.li dlO duszy 
z, tą żywią wiarą jaką się odlz.nacz.aili pier.wsi 
chrześciani·e, i orwoc srokrotny uczynków 
diOlbrych wyd'arwali ; w które i w tern żY
•iu aibyśmy magli zapeW'I11ic sioibie spolkój 
sumienia. i w przysz~ości zbawienie wie
czne. którego' Sl{)bie i wam wszystkim z 
sei-ca życzę. Amen. 

Święty Kwiryn, Męczennik. 

urzędu sklaidać, ale nawet jako zbrodniarz 
w kai'<lany okuć?. 

- Ja - rzekl liermes uprzejmie, nie 
straciłem mej godności, elcz ią tyko na inm.\ 
wW;szą zamieniłem; ziemską go<lno.ść mo
żna zmi'enić i 1zamienić, ale niebieska god
nidść wiecznie zostanie niezmienna. 

Kwi ryl11 zaiś o'dpair l: 
- Nie pojmuję, jakim spooobem ty, 

czl0 wiek tak wywko wyksztakony, móg
leś tak ghtpim się stać, aibyś. uwierzył, że 
po tern d10czesnem żyiciu możesz się innego 
spo<lziew.ać; wszak z cal ego czl0twieka 
ni·e zostanie w końcu ni.c, prócz. garstki. po·
piiołu, który także zaginie. 

- Prizedi kil'kU' laty, wyznał Hermes, 
i jai WYŚmi1ewailem to przelkonanh~1 i sąldlzi
l•em, że fu, cielesne życie jest istotnie iedty-
1nem i prawdziwem żYciem czll()IWjeka. 

- Czy moiiesz. mi dlQiWieść, przerv:al 
z cietkw\vością Kwiryn, że dla czfowieka 
iest wieczne żyde? Je&l'i. mi dowiedziesz, 
to i ja uwierzę. 

- Sw. Papie.ii Aleksander, oo'rzekl 
Hermes, który jest idbocnie w więzjeniu, 
powczyl mnie o tern; on d chętnie udlz:ieli 
WIS1)eJkiJch d10W10dów. 

Skorio Kwiryn PQs.tyszat imię Aleksan
dra, zapalił siię gniewem, bo go uważał za 
niebezipiecznego .czarnoksiężnika:, który lu
dz,i uwod'Zi i psuje. W końcu rzelk~: 

- A zatem lier.rnesie, namyśli się doi.. 
brze, pozostań .(}rzY twym urzędzie i ma
jąt.Jru i1 wróć dlo twej 1z.asm1.r0011ej rodiziny. 
Auirełiuisz, namiestnik cesarzai upoważni.I 
mniie, abym ci wszystko bezi 'Wyjątku oo
dait napowrót, byleś tytko bogorn ofiarę 
zlor.iyt; jeśli nie, to twoi wrogowie będą 
na1ct tobą tryumfrwali. 

Jakby go te slowa ni·c nie o:bchodzi
ly, rzekl łlennes: 

- Mój drogi, pytat·eś mnie, jakim spo
sobem prz:yszedtem dJo i nnieg-o przclmnania 
- teraizi zaś nie d1as'Z. mi nawet d-0lk:-0ńczyć; 
idiź <lio Aleksandra i przekonaj się, czy on 
jest kaptanem prawdziwego Boga.i; potem 
tniożesz C2'Y!lić, co ci się podolba - a mnie 
naznaCZ\ tymczasem celę więzienną. 

KwirYllli mial dorosJ.ą córkę, Balbinę. 
któr.a była bardw piękną. na twarzy, ale 
nai s.z:yi, miala szkaradną narośl, która iei 
rntrud'niafa z.arrnążpójście. Mirość ojcowska 
kUi dziecku podała mu myśl następującą,: 
Jeśli Aleksaindier zdlota uleczyć mą, córkę, 
to jest kaplalnem prawti2iwego fuga! -
ai wtenczas chętnie go sluchać będę. 

Poszedł tedy do więzienia i Ołbjawił 
siwą. myśl Aleksandrowi. Aleksander ka
zait mu przyprowa.dzjć córkę i wtiożył na 
je(ł szyję sW10je katidany. Skoro to uczyni!, 
aliści Anioł w postad młodzieńca oświcdl 
gorejącą poc.hl{)dnią cale więzienie, zachę
cał Balbinę diO zaichow.ania dziewictwa i 
znikl; Balbina. uczula się zupeffiie uJ.e~z:,onq. 
I(wiryn, zdumieniem i radością przepelnio
ny, zawolail: 

- O kaplainie &ga praw<l'ziwego ! wy 
nijdź czemprędzej z teg-o więzienia, aby 
mnie nędznika ogiet1 z nieba nie }X>żarl, że 
cię w tak ciężkie kajdany okul. 

Alcksamder pouczy! ochotnego Kwiry
na i jego córkę o chrześciai1ski i wierz~. 
ochrzcit o.boje i prosil uszczGśliwioneigo 
ojcai o Pozwolenie, aby mógł i ilmym wię
źniom glosi.ć wiarę Chryistusa. I(wiryn 
nietylko na to poZ\\"Ol~J. ale sam chodził od 
celi do celi i wolal: 

- Kt() chce zostać chrześcianinem, 
niech idzie ze mną; kto otrzyma chrzest 
święty, będzie WiOlny i może iść ddkąd 

chce. 
·wszyscy poszli za tem \\ ezwaniem 

wszy. cy luchali nauki Pap:eża, wszys 
dali się ochrzcić, a ale. wi~zicni~ zamieni
ło sic w dom Boży, w którym brzmiała 
chwała Jezusa Chry tu. a. 

Aurcliuisz rnslysza\\ zy o tcm, oo zo
szlo., WCZ\V'al Kwiryna i krzykn:t~: 

- Nędzniku! ja ciG kochałem j.ak yna 
a tyś nicgoidiZiwic na<lużyl mego zaufania: 
dając się uwieść Aleksandrowi! Odpokll· 
trujesz ty za to. 

- Zostalem chrześcianinem, - od
rzekł uprzejmie K\viryn, i chętnie \ sz~t
'kim więźniom JX>ZW'Olikm ·zostać chrze
ścianami - o.tworzy/cm wszystkim drzw; 
więzienia, nawet Papieża Aleksandra i za
cnego tletrmesa prosiłem, aiby wyszli· z 
więzienia; ale wszyscYi zostali w więzie
,niu, gotowi umrzeć za swą wian~ i życie 
s~~ odldać za Chrystusa; a teraz czy1i, co 
c1 s1e pio<loba. 

Aurelirnsz rozkaz.al odważnemu yzna 
wcy język uciąć i czlonkL jego srodze na 
tortury wyciągać. Ale Kwiryn , choć po
Zlbawiony języka, bfaigał ~ednak namicstni 
kai najlg10ręcej : 

- O niesz.częśliwy! ratuj przccicz 
tw,ą dll!szę nieśmiertelną, abyś za. twoją 
złość nie mu·sial .wiecznych mąk cierpieć! 

Auireliusz. od'ptacil mu się za tę życzli
WIOść tern, że mu JX>Woli ręce i nogi, nastę
pnie glQwę uciąć kaza1, a poucimnc czlłQn
ki psom Porzucić; ale psy zaw~ty<lzily na
miestni!kai cesa1rskicgo S\vioją czcią dla knv1 
i czł'onlków: męczennika. 

Mtodzieniec nawrócony, 
W roku 1652 dnia 14 Gnidnia wpadł 

pewie.I11 mlody rzlowiek w midie ~aint 0-
mer w zle i n:~bezpiecznc dla swej cn10ty, 
towa:rzystwo. Na samą myśl o tem nie~ 
beZ'Pieczef1st·Nie i o okropnym grzl ch11, 
kt rego mało co nie popelnił, tak si~ p!"Zc
Iąkl, że utracil ów spdkój. jaki tow· rzys;:y 
czystemu· sumieniu. Gdy się ułoży~ do 5il0 
czynku i .:hciat zasn~ć. o amcj p6l1mcy 
ktoś uchwycil gio za ramię. Otwiera zy. 
i widizi przy swem loiu mrod.zief1ca, który, 
na:ń surO'W'O sp0gląda i pokazuje mu w' k~
cie pod{oju okropny pożar, p-o<lobt1y db' t -
go jaki wi<lzilmy na obrnz:ach piekła. 1 m
tycJnniast znikł. 

Widokiem tym przestraszony. tak gfiO
śno krzyknął, że się wszyscy zbu<lzHi. 
Przybiegają do nk"g!O, zapal.ajq światr i 
pytają, co mu jest. On powiada, że go o'km 
Pnie growa ooli. Zawo1lano lek.:uza· ale 
wszelkie starania jego byly d'aremm:. 
Przez całą noc tylko jęcza?, plakal i drż:ll 
na calem ciele, i byl o te1111 przekonany, ż.e 
jego Aniól-Stróż, którego co<lzid1 szcz -
gólniej zym posobcm czcil, na: lllego sic 
pogniewał, i jako karę, 'Za prz wb1i 111~ pte
k1o mu pokazal. 

Wstał raniutk() i przybiegtsz) d pP
' neg()I kaplana. wśród łez i ję:kó~ opo\ •ie
dzial wszystko. co mu się zdafiYl . \ ·y
SJX>Wia<lat się szczerze i po ?JIOI\ :t ) :\ 
myśleć tylko o z.ba\\· l!niu sv.-cj <huszy, i -
puścić świat. co też za pót roku uczym . 
l(ochat się tylko \\ am n:ości i w1 roz
myślaniu: o rzeczach niebie ki h, " po ta~· 
i najsurowszy h pokuta h. WlaShor cznie 
zrobil sobie wlósi nnicę i biczm a4 się 
kr~vi, aby, jak mówił krwią . :1. ·ąi zg~
dizJć o ~ grze z11ą przyjemn ć, której o 
malo oo uczynkiem iic popetJ1ił. 

W kilka lat późnk.j 11mart 
~w. frnncisz.ka. jak Anioł. a im 1 u 
było Gabryel, a to imję nie I.1 łvm 'o 
dlail oodźccm. aby ż.ył , an1c,
skiej nie\\'inno:ci. 



~ ię ojózafacie 
ie€yli sk ladb. na ubogich studentów polsko

katolickich. 

W kasie (rnb. nr. 6) 190,29 mr. 
Ze skarbonki Tow. Ś\.\" . Józefa w R.es-

~ (r..,1 . fr. Sobczak) 10,05 mr. 
. ,~ gwiazdki Koła śpiewu „Jedność" w 

b r. rn 61ad . .Jcsicki) 14,30 mr. 
Z g w1azki kota śp i ewu ,Jedność' ' \\" 

Hamborn (u:i.d . An t. Pybka) 7,79 mr. 
Na: chrzduad1 u \ Valentego Kity w 

f)yseldo rf (nad . A. Magdzia rz) 2,10 mr. 
Od 'l-;omitdn d la spraw opieki du cho-

L\rnej (nad . Sombecki) 9,20 mr. 
l\.t..\lo śpiewu „łialka' · w Kas tropie (n:id 

!J. Zakrzewski) 12,20 mr. 
Ze skarbonki Tow. św. Jadwigi w· Men 

jgcdr,; (nad. ·- porto 20 fen f r. W alczak) 
30,15 mr. 

Z gwiazdki „Sokoll.'.l" w Laar 4,00 m r., 
IZ g\ i:1·11J1d kob śpie'.1.H .,\Vanda '· \r Laa r 
B.75 mr. (nad. fr. Nowa'k) 7.75 mr. 

Na wiecwrku 11 M. OgrodO\\ czyka za 
kalc . .:zcnic mowy ojczysrcj (nad. W. Sie'<lź ) 

• 1,50 mr. 
Z gwiazdki To\"'· Ś\\' . Al·oizegn w Kot

·t.:nbnrgu (natl . Siekierski - porto 20 fen. ) 
15,53 mr. 

Z gwiazdki Tow. Ś\\ . Józefa w ttorst-
łtausen (11atd. St. I( w ie\s) 7,50 ml'. 

Na pogrzebie śp. Ma ryi Szczepaiisikie j 
foa<l. J . J\fondrzcjcwski) 2,00 mr. 
' Przyi sposobności polskiego naboi e1i
s tw~1 w Hamme (wręcz. Ig. P yka) 3,03 mr. 

Tcw. św. Kazimie rza w Bauk2u ze 
iskarbonk i d nia 9. 10. 04 2,48 mr., d. 23. 10 
U.f 4,2.3 m r. , d!nia 6. 11. 04 1.97 mr., dnia 27. 
:1 1. 04 222 mr. . dnia 11. 12. 04 2,45 mr., dnia 
25. 12. 04 S,23 mr. (nad. St. Ra•dojewski -
:porto 20 fen.) 18,58 mr. 

Ze skarbonki Tow. Ś\V. ldlzieg101 w 
Kltinnigfeld: 3. 7. 04 1,10 mr., 7. 8. 04 8D fen., 
28. 8. 04. 86 fen .. 4. 9. 04. 1.60 mr., 6. 11. 
04. 1,10 mr„ 20. 11. {)4. l,2S mr., 4. 12. 04. 
I] , lO mr. , 25. 12 w gv.riazidkę. 5.10 mr., za 
mnyfkę 1,00 mr., 1. 1. 05. 1,14 mr. (nad. A. 
Frąszczak) 15,05 mr. 

Na chrz'Ciml!ch u M. Szufli w Wetter. 
1J. fięc;ak 1 mr., Fr. ttęciak 1 mr., W. Jan
f\Ql\Viak z ż. 1 mr., M. Nawmcki 1 mr., M. 
SzUJfla z ż. 1 mr., A. WOl:itczak. z ż. 1 mr., 
ipainni Pl. W•ajtczaik 50 e>n. (n.ad. J. ttędakJ 

6,50 mr. 
. Tow. św. Józefa wi ttorst-Emsc:hier: 

:t!nia 10 lipcai 1.40 mr., dlriia 14 siełrp.nia 2,30 
11111r., dlllia 11 wrz:e!śnią.i 1,66 mr., dnia 16 paź
dziernika 2,91 mr., dnia 13 listoipadla 10,04 
mr„ dni.a 11 grudnia 4,75 mr., >dnia 1 styicz
~1ia 7.22 mr.( nad. porto zaipt J. I(limkow1ski 

30,28 mr. 
Na chrzcinach u St. Poilasz:ka: w We-

1s.tenfeldl: St. P.olaszek z ż. 1 mr., no'\V100a-· 
1r00zooy syn Francis:rek 20 fen., lg.eR_óz.iaLK 
~ ż. 1 mr., W. Ei.chler z ż. 1 mr., W. Poila,
szek z ż. lmr.. J. Eichler z ż. 1 mr., Sl Ró
:ziak 1 mr., f. Lilcke 1 mr., palfl!na: Jadiw. 
Róziaik SO fen. (nad. J. R.óziak) 7,70 JĄ~. 

Na weselu u Tom. Pietrzakai w Gerthe 
mrocta para 2 mr., A. Pietrzak .zi ż. 1 mr.r 
J. Pietrzalk z Ż. 1 mr„ Ig. Pietrzak 50 fen., 
St. Zimniak z; ·ż. 2 mr., J. Slotata z, ż. 1 mr., 
L. Mino·szyfk z ż. 1 mr., J. Skakcki, ?J ż. l ,:, 
mr., ich <lzieci Jachvisia i Stefan po 25 fen. 
St. Mat'Ock ·z; ż. 50 fen. (nad. J. Ska:foclki) 

10,50 mr. 
Cztonkowiie Tow. ś.vv. Wojciecha w 

Jiontrop: J. Logódlka 25 fon., W. Kryszto
fiak 25 fen., DziuJbaita 50 fen., A. Dztuhaita 
50 fen., J. Turzyński 25 fen., St. łlermruila 
25 fen .. A. tle.rmuta 2S fen1., St. Pręcffid 25 
fern„ ·dnla 8. 1. 05. 2 ,50 mr. wręcz. A. J(ulkla) 

· 5,00 mr. 
z T·orw. św. Jana z M. w Wetter (nad. 

A. Ta1racki) 8,00 mr. 
Na .chrndnaich w P. Urbań~kiegO': w 

Wetter: P. Urbański z ż. 1 mr., A. Kwaśnie-
1'N"Ski z ż. 1 mr .. J. R.ogO!WSiki z ż. 1 mr., J. 
Maciejewski z· ż. 1 mr., T. Mako\viecki z ż. 
50 fen„ A. Ta•racki 50 fetn., (nad'. A Taraicki) 

5,00 mr. 
Na chrz'Ci~?1ch u Grodzkiego w tier

ten: T. Jaskuł"k<l! 1 mr., B. Skop0wska 1 m., 
no'\v10narodz.ony ~y.n 1 mr., W. SkopOfW.Ski 
1 mr., A. SkopQ!Wski 1 mr., L. Skopawska 
50 fen., T. Jesionowski z ż. 2 mr.. J. Ku
inik z. ż. 3 mr., W. Na·wrocki 50 fen., T. 
Grodzki 10 fen., W. Qrnldzki 50 fen. (nad. 
Skopqwski) 11,60 me. 

Na chrzcinach u fr. Walendowskiego 
w I(a:ternbergu1: fr. Walendio'Ws:ki z ż. i nu 
:\\"Ona:roozony syn Frnm1ś 1 mr., chrzestni 
M. Piętka i St. Piętka 1 mr., ioh chrześn~ak 
franuś 25 fen., St. Piętka 30 fen., T. Piętka 
m fen„ S. Piętka z ż. ?O fen., P. Kotodziei
'CzaJk 30 m e., F. Kr.uczyński 50 fen., porto 
20 fen., St. Maćkowiak z ż. 1 mr., P. Wyr
;wa) 25 fen., J. Walendlowsk.i 30 fen., St. Wa
lendffiViSki ·50 · fen., W. Walen1dlow1sk1 z ż. 
50 fen., ich dzieci Wi~torya 10 fen., frarnc. 

10 fe.n. (nad. W. \Valcndowski) 7,10 1mr. 
Z posic.dze1i To\,. św. \VojciccI111 w 

Dilsscl (nad. Fr. Walkiewicz) 11,10 mr. 
Na chrzcinach w Michała G rcbarka: 

M. Gm.bark a z ż. 1 mr., J. Walend()ł\\
ski z ż. 1 mr., I\. Strzelczyk 1 m r., F. Sta
sik 1 mr., W. Gronert 1 mr.. J. Koztowski 
SO fen., W. Ko-z l•O\\ sk i 50 fen. , St. Strzel
czyk 1.25 mr.. J. Bf aszczyk z ż. 50 fen. 
F. Stasik z ż. SO fon. (nad. J. W alendowskr) 

8,25 mł. 
Na cllf!zcinach u Michała S cnftl eben 

w f(otthausen: M. Senftlcbcn z ż . 1 nu ., 
11owcinarodz.o n:a: córeczka 20 fon .. M. So
siilski z ż. SO fen „J . Sosi!1ski i ż . 50 fen ., 
J. l(onicczka 50 fon., S. I(aźmicrczak 50 
fen . . J. Kas perski z ż. 25 fen., lmmo.tr P . 
P rzy bylcz.ak 1 nu., J. Sos hiski II 25 fen ., 
fr. Poniży 50 fe n., J. fic:idt z ż . 50 fen. (nd . 
Sosii'iski) 5,49 mr. 

Na chrzci1iach li' Michała Ma:rciniaka 
:w Iiernc : M . Marciniak z ż . l mr., li>O\\~O 
na roidz1011m Franciszka Maiiciniak 1 mr., 
I.:. M arciniak 2 nn:., A. Marciniak z ż. ::d 
mr„ A. Ma·rciniak z ż. 1 mr., St. Marciniak 
50 fe n., M. faniko1wiak z ż. 1 mr., syn jego 
Feliks 20 fe n. , Fr. R.·oszak z ż . 1 mr. 1 F . Pa
luth z ż. 1 mr., J. Ko rytfoowski z ż . 50 fen., 
J . Ziei'if1slci 1 mr. , J . liernnig 50 fen„ J . Ko
tecki 50 fen„ (nad. Ant. Marciniak) 13,20 m. 

Na ch rzcinach u Adama SI.omy \V 

Bruckhausen. Now.anamdzony syn>ek 30 
fen., chrzestny 50 fen., ch rzes tna pani Ju 
SZ'Cza k 2 mr. , J. J us zczak 2 m r., A. Sfouna 
z ż. 2 mr., Fr. Sit.oma z ż. 2 mr. .. F r. Ola,cho
wski z ż. 1 mr. , S t. L ukow·cz.yk 50 fon., 
I\. Jankowiak 50 fen. , W. Jankowiak z z. 
1 nu„ P. Brzeziilski 50 fen., lg. Szynals!ki 

SO fen. ( md. Ig. Szynalsiki) 13,00 mr. 
Na ichrzicinaoh u T-0masza Kurka w 

Wainne-Kościoszkowo: T. Kmek z ż. 1 m .. 
rnowonamd'z1ony syn Frnnicisz:ek 50 fon. , 
J. Kll'rek 1 mr. , W. Nawrot ·z ż. 1 mr., L. 
Noiwak z ż. I mr. , St. Kmek z ż. 1' mr., 
(niaid. St. Ku,rek) 5,50 mr. 

Na chrzcinach u Fr. Furma1niaka1 w 
Katemberg: Fr. Furmaniak z, ż. z: nmvl()1na
rodzonem sy11ki~m l,.5f) mr., synek Toma'S· 
20 fen., syineik J alni 10 fen., synek Ant·oni 10 
fen., córeczka Wiktoirya: 10 fet111., brat J. 
Furma1niak 1 mr., szwaigier · Pr. Zgmzelak 
1mr.. 1chrz.estnyi J. Krwiatki0rwski z ż. 1 mr., 
M. Toma:szewiski 1 mr., W. Tomaszewski 
50 fen., J. P,01pisz 1 mr., St. Jan'kl{)wiaik SO 
fen., J. Ja'rukoiwi.ak 50 fen., J. fank{)IWia!kl 50 
fen., Ant. Miclosz.ek bO kn., J. Jvl':i.rcin:ak 
50 foni. (1na<l. Fr. Furma:niaik) · 10,00 mr. 

Na chrzdnaich Ut Wojdechai SzeLągw w 
Bauikau: J. Ku,lik SO fen .. J. SZ!el'ą:g z ż. 1 
mr., lg. KUJlik 50 fen., Ig. Otula1kio1Wski 3u 
fen .. W. P,orządlny 40 fen., St. Mil()ll:lmwJski 
50 fen., St. Jamoży 20 ie1:„ Vv. Szeląg .w 
fen., A. Duidek 30 fen., M. Jankowski 20 fen. 
1syn1 W. Szeląga 10 fen .. babusia Mairya1t11na 
Sołtys.tak 20 fen. (nad. i podto z.apt, J. Sze-

ląg) "4,50 mr. 
Na ch'rz:cinach i:n Mikota-jw Boir1owiaka 

}V1 Qberha1uisen: A. Glapa z t. 1 mr., syn 
Jooełf 50 fen., Ig. Jankowski z ż. 50 fen., 
A. Stępn,i •ewski ·z ż. 50 fen., M. Bo-rawiaik1 z 
ż. 1 mr., J. Borowiak 2 mr., J. Gairsztkai z 
Bmckhausen 70 fe:n., .Maryan1nia: Wo~tc:z:ak 
50 fetn .. (nad. i porto zc.1pL A. Olapai) 6,70 m. 

Ze ska:rbonki Tow. św. Józefa! w. Wat-
tenscheid foad. Pa·.viaw'>ki) 40,00 mr. 

. Na chrzc.inaich Ul War. Hą&zlika w AI
sta<len .(nad. Staii . Miko!al.::zak z fJLer
hausen) ___Z!..50 mr. 

Razem: · 563,67 mr. 
Rozchód: 132,5~ 

W kasie: 431,17 mr. 
Rozchód: 

J. J. z B. st.Y?endyur:J) 32,50 mr. 
H. S. ·z. W. stypendyum 20,00 mr. 
W. W. 'Z! K. stype1J1d:YU1IT11 30,00 mr. 
J. S. z W. stypend'yum 50,00 mr. 

Razem 132,50 mr. 
12. 2. 05. pro.: K s. Li s s. 
Bóg zap1ać! Sw. Józafacie módl s.ię 

Zia nami! 

A. Brejsld, Bochum, Malthes,crstr. 17. 

Głos 
·górników i .hutników. 

O kasac.h choryc h. 
W jakl sposób staje się ktoś cztonkfem 

kasy? 

a) W kasach pomomiczyd1 111b przy 
diObroWl()llnem . 2aibezpieczeniu. staje się 
człlonkiem, kto zg1łosilwszy się przez za
rząd pirz~ętym został. 

' b)We wszystki-ch in:nych kasach (§ 19) 
w odimienny sposób nabyWa się. cztonko~ 

st\vo. Tu dla uzyskania członkostwa o 
ile ch·Old'zi o osoby podlegające a bo\\ iązko 

'' :i zabezpiecz.eni:i, nie potrzeba ze strony 
pracobi.arcy żadneg;o zgfoszcnia; kaidy 
staje się członkiem tej kasy, d:o której na 
podstawie zatrudnienia swego należeć wi
nien, skoro przyjmuje zaję.ci'e podlegające 
()bO\\~i ązkowi zabezpie czenia. Tu rozstrzy 
ga zatem samo przyjęcie stałego zajęcia> za 
zaplatę, niezależniie od tego czyi został za
m eldowany, czy zapłacone są wpfaty lub 
nic. 

Obowiązek zgłaszania do kasy chorych. 
Los pracow 1nika; jest upcwni·01ny, jak 

powyżej wsporimiano, .nawet, gdyb y pra
ood'awica nie zam elcliowat go i wpłat nie 
diokonali. Lecz .zdarzał·o się, ż e praco da \\ -
cy, aby nic płacić sk?a:d:ek, ni·e zg łaszali 
do zarządu kas·y robo tników s \v1okh. A
by oszukaf1st\' a teg·o riodizau u nie z.ad110·
dziiy naikazano prawnie obowiązek .zgła
szenia członków do. kasy chory ch w prze 
ciągu trzech dni .ad p:oczątkUJ zatrudn ienia , 
a obowiązku tego dokonać musi pracoda
wca. 

P·odobny obowiązek nałożono pomoc
nicz,ym kasom chory.eh. Zabeizpieczcn;e 
w ich brębic jest dlobrmv10Jne. może więc 
do nich każdy należeć; cz1tonkostwo jed'.nak 
w1 kasach pomo·cniczy,ch mvaln ia ():d przy-
111ależ1mści da jakiejko lwiek inne1j kasy, stąd 
d[a kontroli mnszą kaisyi pom-0cn icz1e d\o 
nieść dloi wszystkich inny ch k as w o nej miej 
sooiWlośd, skoro jakiko lw iek ·czfonek wy 
stąpi z kasy pomocnk z.ej ; bo od t ej chwili 
powin;en nakżcć jako członek przym:u
siowy db innych k as chorych. I(asy pomo
c ni:cze muszą donieść o wy.stąpiieniu czl'o n
lrn w przedąigu czterech tygodtni. 

Jeżeli prac:od'al\vca .zaniedba: zamelldlo
wtać lub od'melcl!orwać swych pra:cobiiorców 
Wi przeciągu trzech dni, f)odl e:ga• karze aż 
c10i 20 mant;k. Nad~o porno-si. oni W1szystkie 
kioszta t wykta<ly, jakie kasa od!nio:śna· po
n ilosta nai wspairde cz.tonka wskutek choim
·by, lktórai po:wstala jeszcze przeid: zameklto
waniem. 

Przykfa<l. We warszt.aicie stol~rskim 
prz.yją,l pracę pomocnik, który miar być 
zabeiZpieczonym w miejscowej kaisi1e cho.
rych ,dla stotarz:y. Je<l'nak praicJo<ll<rwica nie 
zameldloiW;at poml()icnika do kasy choryich 
w przeciągu 3 dni, lecz dJo.piern poi tygodni.u 
wte1rucz·ais gdiy pomocnik już. VJ1Skutek rcho
roby nie staniąi.V <lJo pracy. - Czyż chory 
traid wsparcie?- Nie! bo pra!Wlo do w.sipar 
cia ·d!aje mu juz to s.amai. że był .zatru<llniQny 
w z.alwlodzie podlegającym zahezpieczenfo1, 
ni1eza:leżnie -0d! zamelldowanfa:, witymi przy
padku spóźnionego. Wypfaty doiklQ'll'a ka
sa choryich d'lai stolarzy - lecz caity · w.yda!
tek ściągniei ()id praoodawcy ~ kitóryi n~e za
m:e.FOOwiaf w pirz:epis.a.nYml czasie swego 
praie:obiorcy. 

Ustanie członkostwa i wystąpienie z 
kas chorych. 

Przym'usowi czf<mk:01wie tylko . w 
d\vÓloh przypa<llkach mlogą z.a.niechać zabe'Z 
piocz.enia!: 

1) jeżeH opuszczają zajęcie, które wy
magato zabez;piecz.en~e: a: niadla:F potdlo'bnej 
pracy n•ie przyjmują (n. p. sprzelda/w'iaicz:ka 
ze. sk~ad1r - preyjm'1.la·e miejsce słu:żącej). 
DalWJllJilej.szyi pracodawca mulSi ich ()dmel<lb-
1\Vać. 

2) jeżeli sitają się. członkami uiznainej ka
sy piomocnicz;ej, chociażby nadlał potZ10staJ.i 
w S!W'e:m d'aiwiniie}szem zatmd:nieniu. 

C~łlO'nkowie izaś dl(}lbroiWOhnie się za
bezpieczającyi mogą kaZdlei chrwm zaprze
stać dalszego z21bezpieiezeni'a!: powinin1 ied
ook o tern donieść kasie ocI:niOśnej. Ni'e:za~ 
plaicenie wpłat w d'wóch terrni1001Ch po sofbie 
następującyich uwa.ża się za: ookonane wy
stąpienie. 

IV. 
Co dają kasy chorych · zabezpieczonym? 

.Przez przynależność ,do kas chorych 
' i apla1Ca'nie wpłat tyg-oidniowychi nabywają 
czfonilrolW'ie w razie choroby r()!zmaiite pra
wa. Lecz prawa te nie są, we wsz:ystldch 
kalsach rów.ne; ściśle poznać można je tyl
ko •z ka'ż'doraziowegOi statutu, ja<lnak już 
prarwnie ustaJ11owii0n:ą jest <lila; wiszystkich 
kas najniższa i najwyżstza grani:cai wsparć 
dla! cz:l-01I1kólw1 ( wsparci.ai minimaJt11e i maik-. 
symalne). 

N.a.i·niższego wsparci.a udzi•ełaią kasy 
-gmin1ne i pomocnicze (§ 6a): 

1) <lbstarczeinie wolnej pora<l'y lekarskiej 
h lekarstw. 

2) zapomoga dla chorego -
lub (§ 7) zamiast te,go 1) umieszczente w 
domu choryclt, Wł faizare.cie il 2) wsparde 
-dla J10idlziny. 

W szyistki e z.aiś inne o rganiz'O!Wanie : ka-

sy obc~-;: powy2szyd1 zapom óg (~ 20) m 
szą dostar--za-: pr zynajmn iej: 

3) wsparcia dla JKl• tOż.nic, 
4) zapomo.g i w ra:zie śmierci. 
Po za tem w;-0lno kasom rnz sze rz 

wsparcia w rozmaity sposób, a le nie są, 
tego Z•obowiąiz 3ne . Będzi e n tern późni 

I. a) Pi01mocy lekarski ej dosta rczają k 
sy -0td począku ch{)roby na cały jej przed' 
a przynajmniej przez 26 tyg-odin i. Chy 
że członek za·chorowawszy s tal s i ę ni 
zidlolnym do pracy i obok porady iekarski 
pobierał z:aipomogę przez 26 tyigod:n i>, t 
d'y wraz. z \\ yplatą ostatn: ::i raty 'Zapom 
gi ustaje jego prawo do \\ oln..:i porady 
pomocy leka rskiej. 

W ·zasadzie prn1wo0 nic sprzcci·wiai si 
niczem d'oibrowo1nemu· \\ y])ornwi kkJrza 
jednak wszystkie prnwie. kasy 22 w .. glę 
dów praktyicznych ·oznaczyły na walniyc 
swych zebran iach pewnycl,1 ltk::t1rzy k'ls 
wych, do których członkowie \', razi·c cho 
rab y jcdyn:c i \\ yłąc:z.n.c po poradę lelk:ar 
przypadkach \V.olno 1ś<~ z::tbezpicczrnnnm d 
ską udawać się winni. W dwóch tylk 
innych lekarzy: 

1) jeżeli uzyskaj~1 po·z•\\ o lenie 
kasy. 

2) j 2żeli grnzi choremu nie·bezpiieczc{J 
s two; w ostatnim razie wolnoi \Vlo1lać ja 
kiegokolwiek lekarza, a kasa mu'Si opta1ca' 
nie lylk,o· lekarza, lecz i wyd.1tki kcniean 
z tern połąc:wne . 

b.Lekarstwa i środki l~czn.icze . 

I<ól\vni eż na czas cho:roby dosta:ncz 
kasa bezplatnie czfo.n;kom lekarstwa i diro. 
binych śmdków leczniczyich. Jako lekar 
stw a u1wafa siG wszystkie śro-dki, kiór 
wyt.ą;cznie •W aptekach sprzed'avvać wolno 
Drobne ś riodlki leczn icze, jak o kulary, ·o 
paski itd:. opl.aca•ją k asy zwykle: ty1ko d 
pew1nej wysokości, pr.z1e ciętrvi'~ 10 dro 20 m 
- Wziględem za1kupna leka rstw i śro<llkóv. 
leczniczych mo·gą kasy •o·znaczyć pewtrl 
apteki• ka.siorwie, talk iż z inn;ych a•ptelk le 
kairstw: zabezpieczonym brać nie w:oh110. 

U. Za1><>moga dla chorego. 

J e'żeli zaś ·choroba wymaga ni e tyłk 
poradfyt J·eka·r&kiej i leka rs"hv , lecz cztone 
wskutek chomby nie zdolny ti est d!o1 prnc 
:i, za:robkow:ać nie może, wtedy kas.a udizie 
la· mu nadtto zapomo·gi pe.niężnej ·POCJZą 
wszyi od trzeciego dnia choroby naiwyu· 
przez 26 tygodni Wysoko& wspaJiiCta te 
·go wynosi w !kasach gminnych 50°/o czyi 
polowę. z:Wyklego miejscoweg10! zarQ!bik 
dziennego. Ile ·zwytldyi zairobek dzienm 
WoyinlQSi 10'Znacza CO kilka lat W~ald.z.a rnrei 
somvao uwz.ględnLa;jąc z osobna d!oros.łych 
mężJc:z:yzny i nirewiaisty i m!:oldociainyc 
TObotni:.kbw: młlQidzieńców i <llzi·ewczęta, . 

Potowa zarobku dzienruc.g;o - to zia. 

pottlJOjga idla choryich w raz.~e .niez1<lioloośc 
tlo praicy w kasach gminnych. - Przynai 
mniej tęż samą !kwotę a z.w1yik.le n·eco wie 
cej· udzie:lia·ją kaisy pottlllOCnkze. 

Kasy -zaś miejsoowe,· fabryczne, budo 
wFane, cechowe i :knąpsz.aftóiw:e! wdizielaj 
·również n.ajmniiej polowę zaroblku, lecz ni 
:ziarobktu1 ZW'Ykłe.~o, leJcz połowę zardbku 
rz1eczyW1istego, OOpóki ten±e nie Vv"YOO'S. 

·Wi~cej ni·ż 4 marki d1zi e:nmJe. 

II. a) Umieszczenie w lazarecie, zap0m0 
ga dla członków rodziny. 

Zamiast powyi'Szych. zapomóg, t. j. 
\\nolnego leka.rza, l·ekarstWi i z.aipomogi pi~
rui~nej - mO!Że kasa (§ 7) chorego umie
śd.ć w domu .chorych, klinice lub lazarecie. 
ażeby tem wi~aeti prz.ysipieszyć pC)J\.\nrót d 
zidiroiwia. J edinak j'eżeh cz bonek chory jes 
fonatym lub należy jesz,cte do f()ldzmy, 
albo też prowadzi swe własne ·gospod.ar~ 
stwo, witedy kasai ty.Bro za jegOI ze:z,w;ooe 
niem może go odkfać do lecmL'C'Y, chyb 
że Iekarz oświadczy, iż opieka nad! chorynt 
w domu nie ·wystaircza. Wszyscy za5 inn· 
muszą się udać db lecz.nicy, kasa ich żY 
czeń uwzględniać nie potrz ebuje . 

W 'ka'żd'ym razie jednak skoro rkasa 
wysyla kogoś do le.cznicy,, ro oł>dk wolne
go utrzymania ,ct,~oTIJka winna pł'a-cić zapo
mogę dfa tyc:hr których chory tlotątl! z za
ro1bkw swego utrzymyiw.ał, n. p. siary.eh 
rodlzków, fon-ę, dlzieci itd. Wsparcie dla 
ni.eh wyniosi czwa·rtą część zarobku d'z~ein
nego. 

Przykład. Z.adlt()lrowaf ob1ożnie ro 
botnik, zabezpieczony w 'kasie gmr11nei'. 
zwykty za:roibek oz.naczicmy jest na 2 mark 
5-0 forL <llziielnnie. Chory zatem otrzyma 
W'Olnego Iedrnrz:a i lekarstwa a nadto zapo 
mogi 1.2S mk. d.zie1mie począ wszyi od 
d'nia clroroby. - Gdy.by z.a jega z~·ole 
niem przeniesiono go d() lazaretu, k 
oplacalaby ta!m koszta łeczenia:Ą a ~al . 
g1(j otrz;ymywalatby 0,63 fen. dziennte, re 



·cli robotni k chory ze S\\' cg.o Z8. robku j ~ iJ

rzymywat. 
L 'ajmni ..'. j tyle dać muszą z.abezpieczo

ym kasy gminne i pomocnicze. 
(Ciąg dalszy nastąp i ). 

Garść ziemi. 
I. 

On rzucił {)jCÓW zagr.ody, 
ey w świat wyruszyć mc:z nany 
I miGdzy obce narody 
Ponic&..: nie voli ka~dany; 
RudŁ ttnm hratnicj brużyny 
l a.c.ry lqkl ]{v;iccistei, 
Wziął tyllw kkjnot jedyny : 
Gatgć cza1·.n-:.'j ziem: oj.:zystei„ .. . 

II. 
I pl.akar łzami tęsk1wty. 
Rz:ucając pola rodzinne 
1 mat \i tl ~\Ve pic.sz;czoty. 
Zaba,w-y dziecka niewinne . 
Wszystko - rn w ziemi rnhl bratniej 
Zntldo \\" przeszlc•ści cicrnis.teii. 
Wziąt tyllrn klcjno.t osta:tni : 
Oa:rść cz:arn ''i zie.mi ·oiczys tei. .. 

III. 
Barze mu przesz.ty nard gfową 
l nciwe czuci'.l przez duszę ... 
On za\\ sze myślą ciernio w:<.t 
'Ro·z'.-rn a\via1 \'."Si~.:1:mic11 katusz.c. 
2::: k:cdy \\ .__łnviach 1natchni'e:nia 
Biegt w marzeń świat pmomienisty, 
Czuł w s.c-rc:u cięfar kamienia -
GaTść cza rnej z iemi ojczystei ... 

IV. 
I prz~był lą<ly i morz.:::i , 
Widział świat cudów nieznany. 
Lecz ·siny błękit prze-st\rnrza 
I c.iiche oków kurhany 
Zn6w1 '\V nim tęs.1-motę. budziły 
Za rai em łąki kwiecistej , 
Zkąd \v·ziąl,, z. nadicJ.lrcższej n"':ogily, 
Garść czarnej ziemi •cjczyskj ... 

V. 
A ·gey już śmierci godzina 
Dni wędrown~kai prze:dęła, 
I z.L'mna, obca moigiJcr 
;W kmo gio s\.voje przyjęła; 
Do grobu bratni·ej '<ir1u1żytny. 
N.ad brzegiem góry śnieżystej, 
Dani(} mu· kleinDt iedryny: 
Ga-rść czarnej ziemi ojczystej„. 

.Wygnani .z ojczyzny. 
. · · ~ Zaparli ch~Jupę, 

1 ro.zkaiz: gwoździem db wrótni przybili. 
- Wr~ <llziec!ąteczka .zgamęl'arn na lrwpę 

'A to 11tajmtodSze. co pfacze i iklw!Hi 
Jak tęru wróbelek - dźwigam na ręce, 
I tatk powiotUam to stadlo gagnię.cite 
~ świat, gdzie poniosą oczy ... 

- Patnę z dachll, 
Jaskółka d rnbna za: nami v.ryleci, 
A że nie mi.aifa o.ctJ rudzi postrachu, 
!Więc się szczebiotem poniesie nad dzi0Ci, 
Jakby że·gn~j~c właśnie.„ A byl railiek 

- Zimny,, i Wliatr n.am zawiew.ar <lo kości, 
- A s~ońce tlało jak Iiehy kaigarniek„. 
· Tak już nam P~ Bóg u:stąpilł' jasności Na . 

onę drogę smętną .. „ 
Sztyśmy razem 

' ~dbiety ·z: dziećmi ż.ałOISnią gromadą 
Za nami, p0bok. straże loome jadą, 
~klną; i dziaitwę d'roł>ną :biją pfazem, 
agląc <llo -drogi... ... 
. Byłaż. to go<llzina ! 

Crerpiącai bólów swoich za:P:omina. 
~~einnie owej nąe zapomndeć chJwiH, 
l\tecfy nas żywy.eh mwrem otoczyli. 
tz _trzech stmni stooca zamklnęli .niais ścianą 
Za'of:r..y., końSkk~. Matą pa:rSkających piamą. 
I)_ nami wiO'ski .nasze i sadyby, 
~ia. ogmd'y, pasieki i łąki-
~~ tu 1gnaini, jako te skmvronlki 
J &maizd wyirwoone, albo z wod)'I ry'by. 
e'll!J Ty Chryste !.„ .. 
z - Odwrócę głoiwę, 
Neby raz· jeszcze po.patrzeć na: ona 
N a w~ą •rolę trój'potem zroswną. 
~a Wki'.<>Wią roę trójpoteim zroszoną. 
W ta m1 strze~ha stanęla jak zl~ . 
J ~eh, a• na niej dwia go!-ę;b1e siwe, 
~ktfy ze ·srebra„:. A wszystko oo ?rota, 
W do ·żuratwia, co moknie w studzieioce, 
ł .)\11aro. łni się jakby było zyw.e · 
p iaikby :db mnie wyiciąigaJ()I ręce. ... 
~trtę iai pilnie, aż mO'ia Bieliclta,, 

Moja k ro\\ ina , cm ;;:l z~prz~Jala. 
Stoi a ryczy, a ch:>ć " t i~\\"le sta~a 
Nic pociągn ęla s! ę ])i.Zecie d~ jad a, 
Tylko 'Z.a. lla:mi patrzy siG, a \'."Zcy ... ha . 
Wtaśnie jalk człow i ek„ ... 

Dziw , żem tam nic padła . 
Taka mnie żato ś.: zdię'. a. Wszystko moje 
Tam się zosta!o, a ja t 11 przed: siebie 
Jako gą.stczki dziec!ątcJ( tyi.~h t~cje 
Zagan ia j ąca , a gto<lnym szlam chLbi 3 

Mię-dzy ty.eh matek :i,.aio ś ny:rn narodem„ „. 
A one lichc1 sieroty nic \\ icdz;:i, 
Ze j uż ostatn i ten kąseczek chleba, 
Co g'o z zagona osiad łego jeuz;:i, 
Wfasncgo zia rna , z po<l wlasncg".Q ni 'ba.„ 
Tylko najst1rszy, co \\ kupce s·zedl µrzo-

I niósł na ki'in ojcoi,,\ ską s11k.'l1a11ę, 
M:ar li.;zko jakby cz .... go·ś za,dumine, 
I ·o ·zy jakby we łzach pfy\,·ającc . 
Ile się rat:y ·Olmki.! na s!o1'ic1.:„ .. . 

den~ 

A bliżt:'i kol o muic 
Szla, gadająca z SO'bą nieprzytomnie 
Staruszka, tiako ta turhl\\ k:l. siwa, 
Trz ę:sąca glowa, ślepa, led\\ ,O :i.ywa 
I ·drogi1 sobie kijem szukająca, 
I j1k osiki Lstek cala <l1 żż;:ica. 
WiQc, też jcJj s tare nic służyły nogi, 
I z.o,stU.:\\ ala1 w tyle za inncmi. 
P-0pclrn:it ją żdnicrz„ Upa•dJa wśród.I droigi. 
A gdy ją ludzie pod:J;ieśli, na ziemi 
Tak odlci snęiio się jej wyisch~c ciało . 
Jak Weronik i chuście, i zosta ł o 
Jak pieczęć :krzywdy naszej przyi l·ożo 11 a 

Pod' t0ki em B a.ga d·Cl r!cmi tej łona . 
Jak kamie!1 ciężkie, jak \\ ęg ieł g·orąice 
Było .dzieciątko na rQkach mych śpiące . 

A tu mi stanąć, ni si ąść , choć pod: mied1z ą . 
Choć na lkarnieni·u jak o pliszki sie d'zą , 
Albo. jak ka-w1}(i1 w polu„ .... 

Dalej! dalej! 
Aż m 's na rnzs taj pold' \vieczór przygnali, 
A na: r•cnstaju byl krzyż. Więc slę 01we 
Niewiasty z pfaczicm do niego rzuciły, 
A gwiaZ'dy weszły na1 niebo czerwone 
fak krwawe Boże łzy - i tak świeciJy. 

O Utall0011y na krzyżu, Qi Chryste! 
Najlichszej muszce naznaczasz uchflonc;, 
I ptaiki wracasz na drzewa ·ojczys.tc, 
A nasze gniazdaJ 'Ziburzone ? .... 
O Utaijonyi .na ~rzyżm, o Panie! 
Mrótweicz:k~ strzeżesz w1 mrÓ!\V.czarruym 

jej gmachu, 
I liszce w norze ctdlbierasz mieszkanie, 
A na'SZ.e gtiowy bez dachu?.„ 
O UtajoltlJY na -niebie i ziemi! 
Ty wiosną domki butdujes21 ślima'Cze .... 
MYż tylko saimi pomięd!z1y; wszystkierrni 
Mamy być wieczni tulacze ?„. 

Ustait ptaicz ,niewiast. i tylko się z cicha. 
Tu·, ówdzie Jkaniie stfumione zaniesie. 
A las w oddaili to szumi, to "\\'Zdycha, 
A wicher jęczy i wyje poi l'esie„„ 
W mchu utulilam zz.ięb.nięte dzi·eciny, 
W nielboszcz)'1kową odziawszy su1krnanę, 
Ale naimłicxllszy nie spał, <ł! był siny, 
Oczyi ortw1arte miał i raikby szkl;ane, 
I pa po<Wietrzu rączkami się; chwytał, 
Do domu: \.\ 1otar i Ol 000 się pytait.. „. 
A już od raina· plątail'o się przy mnie, 
Dnżące W1 chluistC2ynk nęd21net nai ten zi-

mnie, 
Dziewczątko ctmbne mote siedimiiolartka;, 
Więc· rz.elmę odo niej1: A gdz.ież h\11Qłja maika 

- Bomarli matuś - odrzecze mi nai to. 
- A oj;Ciec? - Tato? Bom.arii 1 tamo„. 
- Cóż ty tw robisz? - A mnie wypę-

dziii, 
Pirecz. mi k.aizali bieżeć za innemi„„ 
I jaik. to 'ku1rczę glowin.ę. pochyli 
Na bok il do snu skuli się na ziemi. 
Więc ją fartuehem okryfam i wstałam, 
I patrząc na to siemctwlQ' - nie spalam. 

Trzy dni my takie i trzy mieli tnoce. 
Gwiazdy nas klaid'ty i gwiwzdy budzily„„ 
A z.e mnie wyszły <Jstatnie już moce, 
I duch, i wszystkie ze mnie wyszty sil)', 
Com je dio'byla ze siebie, niosąc dtzied, 
Jed!l1to po dimgiem, przez. dwa dn~ i trzeci 
A było ich już ]ak!OI w koniczyon~e 
Onych liste1czk&w · - troje .. A ten c:z:warty 
Zastygf mi w ręku. r poszecH w, olszyn.ie 
Cudz.ej· poidJ krzyżem odprawiować \varty, 
I czekać, arż mu pióreczka iedrosną, 
żeby d\Q\ diomui zaś odlecieć ·wiosną. 
Ja'ko ten gotąb, oo inie chce od s1Jrzed1:,-... 
Odstać, a iIJl<lzie} zażywać pociechy„ .. 
W biatym on piasku bez tmmienlki leży 
Na cudzej miedzy i leśnej mbieży, 
I ty~ko po nim roochodnik ten pnie się 
I ta 'kmlkułka mu kuka po lesie .... 

Krwaiwemih11ny wscho<tzH~o nam raoo 
U te.i granicy. do której nas gnaoo-. 
A choć m5 rosy prz.ej.adly .ziębiące, 
NiJkt się ni-ei deszyt, że ws.ch<Xfz.ito slońce, 
Które nwn obce i izimne się rota.ro, 

Cid) tak 11a nędzę na zą pat rząc - wstalo. 
Pokulba.:ąty · ; ~· nie tra.i· 
I znó\\ n m inn~ m trażn'kom od~aly . 

teraz \\ ró~·ą uirn., gdzie są cmentarze 
Zami2. t ty .:h '·iostk na~ZY h o i ' mi~ł · 
Białością <km1::ist ~· i sadów z ielenią„„ 
A dziś z ·zernieją od !ez i tak zmiC!Ilią 
}' ja noś.~ s \ oją od klątw, •CO tam lecą , 
Ze nie mzśm:~ą .ę już. nie rozk\vie ... ~, 
I będ;:1 staly przed Bog'cm - jak groby, 
Pe łne tej krzy\Hly naszej i ia~oby.„. 

A teraz. d10:.: dzi~!1, j st m~ \\ o„zach it:-
111110 , 

I nie \\iem s:nna, czy ten świ3t 11rz\.:tl m11~1 
BQuz:e mi kie-dy oiczyzmi i domem . 
A jcsttm dzisiaj pa.rai,ona gr-0mc1r, . 
I octem ana od p.ers· tej ziemi, 
Co mn:c zb-Oż.am i karnda swujemi 
I sl·ońcrn1 S\\ oj m cieszyla mi du,zę„„ . 

" . z ee . 
Pięć głównych przylrn1rnń kościelnych. 

1. Pos tano\\~iion c o-d Kościo ł a dni świG 
te świQcić . 

2. Mszy świr.tej w niedzi elę i świ Qta z 
uczdw.ością i nalJ.ożeń stwem s.luchać. · 

3. Piasty nakazane w pew1ne dn i za
chO\\ ywać a w piątk i i w soboty -0 d miGsa 
s i ę wstrzymywać. 

4. Spowiadać się przynajnmi1ej raz w 
r oik, i okoł·o Wiel!kieiniocy komunikować we 
w1a'Snei parafii, ailbo innej, zai d10Z\\10lenh~m 
swcgio pasterza. 

5. Nalcżywści ko<ściclne \\ ierni l2 pa
sterzom S\vioim odda wać, i wesół w cza 
sach :zqkaza'l1ych iiic sprawm:vać . 

Narodzenie Mojżesza. 
1. Nakaz faraona. Potomkowie Ja

kóba 11ozmnożyli się w :Egipcie we wielki· 
nairód. Nazywali się Izraelitami, td jest 
dzi1ećmi Jakóha czyli Izraela. 

Po wie1u latach zasialcl.t na troniie no•
wy kr:ól', który o Józefie nic nie wie<l1zfat. 
Ten obawiał się, aby Izraelici nie stali się 
1iiczni1ejszymi slniejszymi od' Egipcyarr. 
Dlatego wydal rozkaz, aby każdego nvwo 
niarodlZ'anegco chJopca hzrnelsikicgo ut.ovi1ono 
W · rz:ece Nilu. 

2. Ocalenie Mojżesza~ P e\\·na Matka 
izradska mala piękne,go chlapca r ukrywa-
1tai go przez trzy miesi-ące. Lecz dluiei u
taić tego. już nie mogła. Uplotła więc ko
szyk z sitowia i namazaia go żywicą i 
smolą. Potem ułożyta w nliego swe dzi€
cię i wstawiła ie pomiędzy rogoż na brze 
gu: rzeki. Stairsza siostra dzi.ec'ka uwarola 
z: daleka w się stanie 1z koszykiem. 

Tam wfaśnic przyszła córka Faraona 
aiby si1ę kąpać. Uirzala koszyk z dziclcię
ciem r kazala przynieść je sobie. Wtedy 
przystą;p.ila d:o królewnej ·siostra dziecka. 
Zapytata si.ę, ·CZY ma zaiwolać kobietę, któ 
rab)'I to d'zie-cko wykannita. Na życzenie 
króle\v1nej przy.prowadzi[ o dlziewczę wfa
s:n~ matkę. Królewna data iei 1cLziecię na 
wycho\v-anie. 

Ody chłcviec urosl, od!dafa go matika 
córce Paraona. KróieWl1a przybr.aJa go 
Sldł>ie za syum i nazrwala go: M<:Miesz, ta 
znaczy: „wyjęty z wod'y". 

Przemysław 
urocl:z„ 1257 t 1296, panmvał miesięcy 7. 

Po śmiercii Leszka, co zmart bezdzietnie. 
Przemys.law. dzielny zasiada; 

Może by Polsce pan(}wat świetnie, 
Niestety, krótko zbyt wla<la. 

Bo Brande nburczyk śmierć mu w I(ogo~ 
źnie 

Zgotował nagitą i srogą. 
I znów po kraju wiatr powiał groźnie 

I bunzę przygnał zlowowr.ogą: 

Pryzy.erka Dziadunia. 
O, biedny dziadziu, szepcze ma.fa. 
Jakże serdecznie żal mi ciebie! 
Nieraz ·dopiero ja maleńka! 
Zaradzić muszę ci w potrzebie. 

Ot, na -co. lepiej, Twoją gtow~ 
Dopiero fra mam czesać szczotką.!" 
Dziadzio się uśmiecha si.ę pddi wąsem: 
.,Moja ftgJarko, to tak słodko!" 
,,Slodlw? Lecz pomyśl, drogi dziadziu, 
To nie j.;st znów tak latwai sztuczka:; 
Ja jesz.cze •rlie ma:m sity -
Ach biedna, biedna twoja wnuczka." 

D"iadzio z22„ .> n:i :~ ';' ~ · L s. :i\ 
Bo je zcl si m.Gpł ...... z mal.i, 
L ·z " du zy myśli : ., o, il nie brak 
Bo kórę d~ kn i mi zdr p 'a!' 

CHŁOPCZYK I \ R0BELEK. 
Mój wróbelku - . rzt ~ hlop zyna 
- \róz r.:i dobre brać zaczyna . 
Pu te pola i ogrody, 
Wkrótce ~ lód s·ę zct1 ą \\Ody. 
Czemu·, pt:. zku, \\raz z inncrni 
Nic porz11w1ł na zcj ziemi? 
Nie \\ zie ·ał ·, zar piór · 
Ponad rz ki, morza, góry. 
Tam. gdz'e tyk pta lrtt lL.-C., 
Odzie jaśniej z~ '."l1k '' • ~1. 
Oc!Lic dcplejsly \\ ietrzyk \\i je, 
U~zie pog-0dy \\ dzięk 'aśmej ?" 

Czyż g<ly matb je t \\ n.edoli. 
To porzu ać 1111 ją dzicciG? 
Teu 'kraj jest mi tratk[t przecie, 
Tu si~ urodziłem. 
Tn się l:.tta..: nauczykm, 

• Tu mi za\\ sze dobrze b ·fo; 
Czyżby teraz s·ę g-0dzilo, 
Bym poLciał \\' ir.nc kraje, 
Bo tam są ur.ocze gtiie; 
Bo tam '' ;ęcej kwia kc'>\\, cicpla. 
(Jdy tu rzbnna zi mia skrzepia. 
,O ! nic ja tu ZGSta6 ,\\•OlG, 
Czy na dob rą, czy na z.hi dolę, 
Zniosę tru dy„. ha !„. s:cłód moż.e „ . 
Bóg mi wy t rwać <l•opomożc, 
Lecz nie pójdę za i1111e mi. 
Nic po r zucę rna tki-ziemi !' ' 

„ .. .. .... . 
I zo stał.o lube ptaszc, 
Co tak kocha sfrony nasze. 
Że już nig<ly nic odleci· 
Pamic t::iuc i cż o niem, u~ieci ! 

DZIECIĘ I PTASZKI. 
Uwiędły k\\ iatki, j esienna stota.' 
Chłodtnyim liść strąca powiewem· 
P od drżące j brzós:;ci pożółkłem drzewom 
Usiadlio dziecię-sierota. ' 
I smutnym wz rolkicm patrzy przed siebie, 
Patrzy po gaju, po 'bl'oni · 
Białych chmur smug ~ ści ~a Po niebie 
Wiatrem pędzony liść g,oni. ' 
A srebrna 1tC'z.ka w oku się kręci, 
Zielona \\ iosna. stalie w· pamięc.i 
Z światla i wiani wspomnieniem. 
„Na łąk kobiercu, \\śród ciszy gaju? 
Jakież Wonialyi tu k\daty? · 
Co d!robnych nmsz.e:k brzQczalo w · gaju? 
Dz1w<)i11il rój ptasząt skrzyd'laty. , Q 

A te1raz ! teraiz.! szepcze sicrata, 
Otucho i smuttn•o tu wszęd!zie. 
Kiedyi ml serce ściśnie tęskniOła, 
Czemże pocieszyć ją będzie?" 
I z oczu dziecka cicha łza spa-da, 
Twarz jak kwiat lilii po blada; 
A \V tern przelotnyich ptasząt gromada -
N~ drżącej brzózce przysiada. 
l 1<:iedy w sucl1)1Ch liściach drzewinyi 
Wiatr chfodnym s21umi powiewem. 
Nad· gtową dziecka szare ptaszyny 
Takim ozwały się śpie\vem: 
„Pożólklty gaje, uwięcUo błonie, 
Wratr chlodny puka <lo chaty, 
Ale w cieplejszej, szczęśl iwsuj stronie; 
Inne są drzewa i kwiaty. 
Tam nigdy zima mmzem nie straszy, 
Wiecznej pogody tam wiosna; · · 
W w10niących sadach biuia ród ptaszy. 
Dź.więczy piosinka radosna. 
Tam nasze stado bez troski lc<ci 
Chłodną jesiennych dni dobą; · 
Tam, kędy sł·ońcc jaśniejsze świeci. 
Weźmiem cię. dziecię, ze sobą. 
Bo jak ty nieigdyś pszennych ziarn złoto 
Rzucataś dla nas \V podwórku. 
Tak my ze skrzydeł naszych. sieroto, 
Damy ci każde po piórku. 
I razem z nami \\"Zlecisz, niebctte, 
Wzk1cisz, jak ptaszek nasz mlddy: 
Za ł>iate góry, za srne morze. 
\V roz'kosmyich winnic ogirody. 
Chodź, chodź! wołają srebrzyste głosy 
Buiai w 11iebiosów1 laz.urze !' ' · ' 
Dziecic rozgarnia 2!fote swe \\fosy 
Wdzięcznie spogląda ku górze ; ' 
I niby smutne i niby rad e, · 
W modrem zapatrzy s i ę nieb ie, 
To znowu czoło pochy li blade, 
Wzrok gdzi eś wypuści przed siebie. 
- .,Nie, nie ! wyszeptał wreszcie głos mily 
Nie mnie biednemu tam droga! 

1 

Bo tutaj -0jców1 moi<ch n110gity, 
Tu moja chata uboga, 
Tu krZYŻYk Stary, gdzie dniem i nocq 
Płynęły gor~kich tez zdroie; 
\V szystko kochane, wszystko tu moje. 
Z >CiusZ<1 zrośnięte sierocą! 
Lećde pta zyny, łcćcie w Ś\\"iat sobie 
Odzie -s to11ce btyska wam zJote, > 

Ja na ojcowskim uklGknę grobie 
Pan Bóg pocie-szy sierotę!'' 



Dla teatrJ\Y amatrskich. 
Akademik, czylc ofiara za Ojczyzne (1 

akt), 9 mężczyzn, l niewiasta. Cena I mr., 
z przes. l mr. 5 f. 

Adam i Ewa. I'"rotochwila w 2 ak-
tach. 2 mężczyzn, 1 niewiasta. Cena 1 
mr., z prz.es. 1 mr., 5 fen. 

Aby handel szedł. Obrazek ludlQrwy w 
1 akcie. 6 mężczyzn, 3 niewiasty. Cena 
1 rnr., z przcs. 1,10 mr. 

Bankructwo partacza. Komedya wt 1 
„.akicie. 4 mężczyzn, 1 nie\viasta. Cena l 
mr., z przes. 1,10 mr. 

Bartoś z pod Krakowa, czyli dożywa
-cie w letargu. Obraiek na rodo wy z śpie
wami w 1 akcie. 3 niewiasty, 5 mężczyzn. 
Cena 1 mr., z przes. 1)0 mr. 

Bursztyny Kasi. Obrazek lu·dmvy w 
pięciu ods.tonach. 4 mężczyzn, 7 niewiast. 
Cena I mr., z przes. 1,05 mr. 

Kominiarz i młynarz, czyli zawalenie 
się wieży. 4 mężczyzn. 3 niewiasty. Ce
na 1 mr., z przes. 1,10 mr. 

Lokaj za paoa. Af.oniodram w 1 ak'Cie ze 
śpiewami i tańcami. 1 niewiasta, 2 męż
czyz:n. Cena 1 mr. ,z przes. 1.10 mr. 

Nad Wisłą.. Krotochwila w l 1 akcie. 3 
mężczyzn, 4 niewiasty. Cenai 1 mr., z 
przes. 1,05 mJr. 

Nic bez przyczyny. J(l(}medya w 1 ak
cie ze śpiewami. 1 mężczyzna, 2 niewia
sty. Cena l mr. z przc.s. 1.10 mr. 

Nowy Rok. Kwtochwila w 1 akcie z 
'Śpiewami. 8 mężczyzn, 3 ni,ewiasty. Cena 
1 mr., z, przes. 1,10 mr. 

Okrężne. J(omedya w 2 aktach ze 
śpie1Wami i tańcami. 5 niewiast. 7 męż
czyzn. Cena 1.50 mr., z przies. 1,60 mr. 

O chlebie i wodzie. Krotochwilai w 1 

Kt łJ ~apłw~e 

Gazetę Toruńską 
na luty i marzec 

otrzyma w podarku: 
l. Wielki kalencfarz na roik 1905. 2. 

Dwa piękne obrazy Matki Boskiej, które 
można oprawić w ramki i zawiesić na śda
nie. 3. Kalendarz kieszonkowy w okladice. 
4. I(ailendiarz ścienny. 

Piowiniein kaidy nadeslać nam kwit 
,poczt<YWY na, dowód, że zapi1sal ,,Gaz.etę" 
na łuty i marzec oraz znaczek pocztowy 
za IO fen. na koszta przesyłki. 

l(to nam 'Zjedna przynajmniej trzech 
abonentów na: luty i marzec i nadeśle ich 
kwity oraz tyle znaczków .pocztowych 

pe 10 fen., ile nadse!a kwitów, otrzyma dfa 
każdegQ abonenta kalendarz i inne, powy
żej wymienione podarki a dla siebie piękną 
książeczkę w oprawie. 

I(to nam nadeśle dziesięć kwitów na 
luty i marzec r. 1905 i dziesięć zinacz:ków 
i>OC'Ztowych Po 10 fen., otrzyma d'la każde
go abonenta, prócz karendarza i innych po
darków, jeszcze elementarz polski, a dla 
siebie slawną P<Jwieść Henryka Sienkie
wicza pod. tytuJem: 

KRZYŻACY. 
I(to do nas pisze po poda,rki , niech po

da dokładny swój adres. 
Adres na Hstach wyselanych do nas 

z kwitami i znaczkami, powi1ni·en być talki: 

,, Gazeta Torunska" 
w Toruniu (Thorn) 

Na pogrzeb abonentów zmarłych nie
szczęśliwego wypadku, 'Zaraz lub Wi a·wa 
tyigoonie po wypaid!ku , wypfacamy jako 
wspairde, którego ni:kt żądać od nas nie ma 
praiwa. z dobrej woli 

~·-' 150 marek. ~~ 

P ostbesteBungs-Formular. 
lcłl bestełłe hiermit bei dem Kaiser

lichelll Postamt eiin Exemplar der Zeitoo1 

„Gazeta Toruńska" aus Thom fiir Februar 
u. Marz 1905, und zahle an Abonnement 
und Bestcllgeld 1.28 Mk. 

Obige 1,28 Mk. erhalten zuhaben be
scheinigt. 

• • • eł. • • • • . • 190„. 

Kaiserlicbes Postamt 

l 

akcie ze śpiewami i tni1c~m '. 1 dl Wi3St<.i., 
2 mężczyzn. Cena 1 mr., z przes. 1.10 mr. 

Papugi naszej babuni. Operetka. 5 
nie:wiast, 2 mężczyzn. Cena 1 mr., z przes. 
1,10 mr. 

Prawica i lewica. Sztuka ludowa w 3 
aktach ze śpiewami' i tańcami. 10 męż
czyzn, 5 niewiast. Cenai 2 mr., z prz,es. 
2,20 mr. 

Stary piechur i syn jego huzar. Kroto
chwila w 3 aktach. 10 mężczyzn, 3 niewia
sty. Cena 2 mr., z przes. 2,20 mr. 

Ulica nad Wisłą. (1 akt). 4 mężczyzn, 
3 niewiasty. Cena 1 mr., z przes. 1.05 mr. 

Żyd w beczce. 4 im~żczyzn , l niewia
sta. Cena 1 mr„ z przes. 1,10 mr. 

Chrapanie z rozkazu. Komedya w 1 
akcie. 3 mężczyzn, 1 niewiasta. Cena 80 
fen., z przes. 85 fen. 

Ciotka na wydaniu. 1(-0medya w l ak
cie. 2 mężczyz;.n, 2 niewiasty. Cena 80 
fen., z przes. 85 fen. 

Chleb ludzi bodzie. Komedyjka w 1 
·akcie. 5 mę:bczyzn, 2 niewiasty. Cena: 80 
fen .. z. przes. 85 fen. 

Dla świętej ziemi, sztuka ludowa: w 4 
aktach. 9 mężczyz,n, 7 niewiast. Nad.Z!wy
czaj wesoła rziecz. Cena 1,60 mr., z przes. 
1,70 mr. 

Dobrodziej, ,obrazek dramatyczny w 1 
akcie. 4 mężczyzn, 2 niewiasty. Cen'aJ 80 
fen., z przes. 85 fen. 

Kuzynek. Drobnostka scenkz,na w I 
jedlnej odslonie. 2 mężczyzn, 1 niewia,SJta. 
Cena 80 fen„ z przes. 85 fen. 

Słowiczek. 1(,omedyjka ze śpiewami 
w 1 akcie. 3 mężczy.zn, 1 nvewiiasta. Cena 
80 fen., z przes. 85 fen. 

Stryj p.rzyjechał. J(Qmedya w 1 afocie. 

„ 
ł 

ROBOTNIK POLSKlj 
wychodzi dwa razy tygoctniiowo w Bochum 
w drukarni „W·iarusa Polskiego" i ma nie
d1zfeiny doda.tek reliigijno-powieści-0wy pt. 

„Posłaniec Katolicki", 
w którym się mieszczą ewangelie, kazania 
powieści, i różne zajmujące i pouczając~ 
artykuly. .,Robotnika PGlskiego" kaidy 
zapisać może, bo na cate dwa miesiące 
płaci się iuż z przynoszeniem dl() domu 

tylko 45 fenygów. 
Na, tyle stać każdego. , Z tego powod'u 

prosimy Rodaków, aby d:o zapisania sobie 
„Robotnrka Polskiego" zechecaN przede
wszystkiem tych Rodaków, których do za
pisania pisma codziennego trudno nakiłonić. 

I(to zapisze „Robotnika Polskiego" na 
luty i marzec i nadeśle kwit pocztowy na 
dowód oraz 10 fenygów na porto otrzyma 
kalendarz ścienny i piękną książeczkę. 

Kto namówi 5 Rodaków do zapisania 
Robotnika Polskiego" na luty i marze;::, 

~adeśl'e ich kwity i tyle znaczków po 10 fe 
nygów ile kwitów, otrzyma. dl.a każd'e~o 
abonenta kalendarz ścienny 1 piękną ksią
żeczkę, a dla siebie 

książkę za 1 markę. 
Kto porz:yiska 10 abonentów na lu

ty i marzec L nadeśle ~wity i 10 zna~zków 
()trzyma dla siebie 

książkę do nabożeństwa. 
Na poczcie. trzeba żą<lać: 
„Robotnik Polski" aus Bochum. 

Postbestellungs„ Formular. 
Ich bestelle hiermit bei dem l(aiser

Iichen Postamt ein Exemplar der Zeitung 

„Rob-Otn.ik Polski" aus Bochum filr f'ebruar 

u. Marz 1905, und zahle an Abonnemen1 

und Bestellgeld 0,45 Mk. 

t- le 
~ ~o 
~= ~ 
~>A>.~ 
'l'l <:> ~ 

~~.:; ·~ 
!: „ 

Obige 0 ,~5 Mk. erhalten zu haben, be~ 

scbeinigl 
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4 mężc.::rzn, 2 nie\Yiasty. Cena SO fen., z 
przes. 85 fen. 

Takich więcej. I\omedya w 2 aktach. 
6 mężczyzn. 2 niewiasty. Cena, 1 20 mr., 
z przes. 1,30 mr. 

Werbel domowy. Obrazek wi.cjski1 ze 
śpiewami w 1 odsłonie. Cena 80 fen., z 
przes. 85 fen. 

Błogosławieństwo matki. 4 mężczyzn , 
4 niewiasty. Mosiek spekulant, 4 męż
czyzn, 2 niewiasty. Cena za obie sztuczki 
25 fen., z przes. 30 fon. 

Cizarodziejski stolik i zaczarowane kije 
w miechu, Józefa Chocisze\\'skiego. Ce
na: 1 mr.„ z przes. 1,10 mr., 

Ciekawość pierwszy stopień d-0 piekła. 
3 mężczyzn 2 niewiasy. Cena 80 fon., z 
prz:es. 90 fen. 

Córki Syonu. Obrazek sceniczny na cza.s 
Bożego Narodzenia w 2 -0dslonach. Cena 
25 fen., z przes 30 fen. 

Dwaj roztargnieni. Krotochwila w 1 
akcie. 3 mężczyzn, 1 niewiasta. Cenai 80 
fen., z przes. 85 fen. 

Dwóch głuchych. 5 mężczyzn, 1 nie
wiasta. Ce.nia 80 fen., z, przes. 85 fen. 

Dzwonek św. Jadwigi (3 akty). 6 męż
C'Z'Yl.Znl, 4 niewiasty. Cena 40 fen., z przes. 
45 fen. 

Kapitan jakich mało. Praszka scenicz.
na z: czasów powstania 1863 roku. 8 męż
CZY'ZJl, 4 niewi'asty. Cena 25 fen., z przes. 
30 fen. 

Koszyk kwiatów. Oblraz, dramatycz
ny lwdof\Vy w 5 ()d-słonach ze śpiewami. 9 
mężczyZin, 6 niewiast. Cena1 1,50 mr., z 
prze's. I ,60 mr. 

Kulturnik. Obrazek z1 iJycna ludu ślą
skiego w 2 aktach. 8 męż,C'ZJyZn, 2 niewia
sty. Cena 30 fen., z, przes. 35 fen. 

• =· 
WIARUS POLSKI I 
Już teraz można zapisywać ,,Wiarusa 

Polskiego" na 
LUTY I MARZEC. 

Prenumerata na te dwa miesiące wy-
nosi 

t y I k o l m a r k ę, 
a z odrnoszeTiiem do domu 28 fen więcej. 

Kto zapisze „Wiarusa Polskieuo" na 
luty i marzec, nadeśle na dowód kwit, 10-
cio fenyg'°wy znaczek na porto i dokładny 
adres, otrzyma darmo kalendarz ścienny 
na rok 1905 oraz piękną książeczkę. 

Rodacy! Dziś każdy Polak na ob
czyinie koniecznie czytywać winien „Wia
rusa Polskiego", aby si~ dowiedzieć o waż
nych wypadkach tak w życiu narodowem, 
politycznem, jak zarobkowem, których o
becnie tak wiele. Zatem Rodacy: Roz
szer7....ajcie „ Wiarusa Polskiego". 

Kto nam zjedna prz.ynajimniei 3 nowych 
abonentów, na luty i marzei!, nadeśle kh 
kwity i do każdego kwitu zalączy 10-do 
fenygowy znaczek pocztowy, otrzyma dla 
każdego nowego abonenta kalendarz ścien
ny i piękną książeczkę, a prócz tego dla 
siebie bardw piękną 

książkę, wartości 1 marki. 
l(to pozyska dla „Wiarw;a Polskiego" 

przynajmniej 10 nowych abonentów, nade
śle ich kwity, oraz tyle znaczków Po 10 fe
nygów, ile kwitów, otrzyma dla każdego 
abonenta kalendarz ścienny, i piękną ksią
żeczkę, a dla sieb ie bardzo piękną 

książkę do nabożeństwa. 
Adresować należy zawsze krótko.: 

„Wiarus Polski", Bochum. 

Postbestellungs-Formular. 
lek bcstelle hiennit bet dem Kaiserli

chet-r Pcstamt ein Exempłar der Zeitung 
„ Wiarus Polski" aus Bochum (Zeitungs
preiisliste 128) ftir f cbruar u. Marz 1905 und 
zahle an Abonnement und BestełJgeid 

1,28 Mk. 

Obige 1.28 Mk. erhalten zuhaben be· 
sdie.illligt. 
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Łobzowianie. Obra~ek d:-amatycą.. 
w. 1 akcie ze śptlewami, 7 mężczyzn, 3 :,ij 

\V'iasty. Cena 80 fen., z przcs. 85 ie•. 
Muzułmanin i cbrześcianka. Obr 

id:ramatyczny z czasów wioilen krzy7.-adłdc 
IO mężczyzm., 6 niewiast . Cena 1.25 mr., 
przcs. 1,35 mr. 

Wilia Bożego Narodzenia. }(ome1' 
ka d1a dzieci. Cena. 40 fen., z prze~. 45 

Zamawiać prosimy: pod adresem: 
„ Wiarus Polski" w Bochu • 

Tanie i dekawe ksiąie~z:d 
powieś dowe. 

Antoś z Skalina 30 fen. - Asem i król&~' 
duchów 40 fen. - Baiki, przepowiastki J 
wieści 40 fen. -;. Baśnie i powieści gmin-M 
fen. - Boleslaw (dalszy ciąg Genowefy) 
fen. - Bratobójca 40 fen. - Bukiet napięk. 
najciek. powiastek 40 fen.- Chata Wuja T 
masza 30 fen. - Cudowny lekarz 30 ien. 
eudowny los sieroty polskiej w Paryżu 4ll fe 
-Czemu dziad zawsze dziadem. choć mu ws~ 
scy dają 20 fen. 

Dobry Franuś i zly Kostuś 1 mr. - Doli" 
Almeryi 60 fen. - Doman i Liliana 40 f€n. ~ 
Dziwne podróże Obieżyświata 50 fen . - fluste 
chiusz 70 fen. - Gadu-gadu 30 fen. - Oaw~ 
dziarz 50 fen. - Genowefa 40 fen. - Glos ~1 
nogarlicy 1 mr. - Glowa św. Barbary !50 ie1 
- ttirlanda czyli zwycięstwo cnoty 40 łen. -
ttistorya cudownego obrazu IO fen. -- ttistor-y 
o Alim Babie 25 fen. - liistorya o -: ·erpliw 
Gryzeldzie 20 fen. I 

Krzyżyk drewniany 20 fen. - Ksiażka a 
zabójcach 50 fen. - Kwiaty milości i priyja2n 
50 fen. - Lampa czarodziejska 40 ien. -- Le. 
gendy 30 fen. - Listownik 50 fen. - Los sic 
roty 30 fen. -Macocha 20 fen. - Ma~azyn za. 
baw przyjemnych 40 fen. - ·~- ~ ··' · ' 

Koszyk kwiatów 50 fen. - Kręte tlro!!i 
fen. - KrQlewna ttoża 25 fen. 

Ares: „ Wiarus Polski" w BochWll. 

·· ~·· ··· tł' Kto zapisze „Przyjaciela' 
z TORUN A 

na Juty i marzec otrzyma w podariur 
1. wielki kal1endarz na rok 1905. 
2. diwa piękne obrnzy Matki BoskieL .kwr 

możnai oprawić w ramki i zawiesić 1· 

śóainie. 
3. kaJendarz kiesiz-0nkowy w okładce ; 
4. kalendarz. ścienny. 

Powinien przecież każdy na,desłać f! arn 
kwiit pocztowy na dowód. że :1a:Pł'sa 
„Przyjaciela" na hity i mairzec oratZ ~n• 
cz,e.k pocztowy za 10 fen. na koszia p.r1e 
sel1ki. 

Kto nam zjedna przynajmniej trzech' 
abonentów na lurty i marzec i nadeśle i 
kwity Draz tyle znaczków pocztowyeil 1 

10 fen., ile nadsela kwitów, otrzyma il• 
każdego abonenta kalendarz i inne. '9f'ł't'Y· 
żej wymienione Podarki a dla siebie pięk.1~ 
książeczkę w oprawie. 

I(to nam nade.śle dz.iesięć kwitów n 
luty i marzec r. 1905 i dziesięć znaczltó...r 
pocztowy.eh po 10 fen. otrzyma, dla kaide:. 
go abonenta, prócz kalemlarza i innych pt· 
darków, jeszcze element.art polski, a dia 
siebie s.fawną powieść Henryka Sie:nkiewi-
cza pod tytuf em: ,... 

l\~ZYŻACY. ; 
Kto do nas pisze po podarki, niech pf· 

da dokładny swój a.dres. 
Adres na Ustach wyselanvch do n~ 11 

kwitami i znaczkami, powinie~ być łiiłllti : 
„Przyjaciel" 

• Toruniu (Tlł•rn) 
Na 1.mgrzeb abonentów, zmarłyck 

wskutek 11ieszczęśJiwego wypadku, uinta 
łub w dwa tygodn ie po wypaidku, -wypła
camy jako wsparcie, którego nikt żądał 
od nas nie ma prawa, z dobrej woli 

~~ , 150 marek. "-":~ 

Postbestellungs-Formular. 
1 kb. bestefle hiermi,t bei dem Ka.iserłi· 

chen Postamt die Zaitung , . .P:RZY JAClfV' 
aus Thiorn ftir Fehrua r u. Marz 1905 "N· d 
zaihle -.n Abonneplent 50 Pfg. (und 1' Be· 
stell~J1t) 
1· .4r 
~ :? 
~ ~ . 
~ a :o 
- ~o "" ""' „ a. Pi' 

-g .~ 
~ 'W 

Obige. 50 Pi~. (ua d 16 Pf. Bestelłgcld) 
erhalten 2u hab bescheinie't 
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~r „ ~iar"5 Polski•' -« 
i h d. „ ~ { ) e • '11 szee . .:. razy tygo- ~ 
J dniow8. Prenurr.erata wynesi ~~ 
1 1 m. 5 fen. 
" 

warialnie. I 
,;·Posłań~a katolickiego" otrzy- ~ 
n.ają abonenci w cl.o<latku. ~ 

t ~ 
1· 

*' ~ 
~*****-'"+*-**-*-*.,-\:.~~lt 

ok 15. 

Na Niedzielę Starozapustną. 

Le-kcya. 1 Kor. IX. 24-27 ,i X. 1-5, 

Bracia! Niewiiecie, iż ci. którzy w za
,\\& ·biegają, acz. wszyscy ·bie:żą, ale jeden 
'Zakład bierze? Tak bi·eżcie, abyście Qtrz)
maSi. A każxly, który się potyikai na placu, 
<Jd "'.szystkiego się p~\v1Ścią;ga. A 1onić aby 
\~ z.ięli '' ieniec skazitelny, a my nieskaziit:el
nv. Ja tedy tak bieżę. nic jaJrn wiatr bijąic: 
~ie karzę cia~o moje i w niewdą po1dlbi'ja1TT1, 
bym snać inszym przepowiadając, sam sit; 
11ie: 5ta t ()dr'ZUICOnym. 

Albowi·em nie chcę Brada, ahy1śde 
:w.1.edzicć nic mieli, iż Dicowie masi w-szyscy 
pod obiokii~m byli, i \vszyscy morz:e przt
Ą zH. i \Vszyscy byli ochrzcenI w Moi.iżes.~u, 
'· obłdrn i \\1 m10rzu; i wszyscy jed!li tJen
de Jl()!karm duchowny, i wszyscy p11i toż 
plic ie ducliov.~rre (ai pili z skały <lUchO'\V111iCl, 
która za nrmi szJa, a s~al~ 'byla Chrystus). 
Ale nie :'l'ie1u z nich UIIXYdiaba1tio się Bogu. 

Ewangąlia. Mat. XX. l-16. 

\' on .czas mówil Jezus u1Czuii\om swo
im to po-ddbieńs.two: Podl()lbne jest króle-
two i'!icbieskie czfowiek-0\Vi, g-0spod!arZitr

'vi, który \vyszedlt bardw rano1 naiimorw3:ć 
>ro'botniki d!o wininicy. S\\r1(}jej. A ucZYITTl
wszy rnmowę z robotnrkamL z. ·grosza: diZiler1-
1tego, po.sfaJ je 'do wirunicy sv.'10jei. I W}-

ze!d1szy okoJ.o trzeciej godziny, uirz.al dlr.u
gi( st()!jąoe na ryuiiku próżnutiące, i rzekf 
im: Idźcie i 'WY do wm1nicy mojej: ~ cu 
'bęcllzie sprav.iied1liwa, darm wam. ~<!m,~
iszli. J zasię wyze.dt okol-0 sz.6ste1 1. d.Zie
\Vfątej godziny, i talkie uczynił .. A o~ofo 
jedieuastei rwyszedl i nalazl dtug.1~ ~torą~:' 
i rzekł im: Com stoicie ieal'yi dz1en prnz-
m~ący? Rzekli mtl': li nas ·~1kt. nie' naJ.ą~. 

Rzekf im: ldzde i wy idio w·11nr111cy rr:o·r:e.J. 
A g<lyi wieaór przyszetl'l, rz,ekt Pan ~1~m
cY sprawcy swemu: Zawolai roibom1:kó\\·, 
· ·oo&li im za:platę; począwszy {)d ost~tnicn 
.aż du p'crwszych. Gdy tedy1 przyszh. kto
rzy 'Okolo iedtenastej go<lzh1y byli pr~y~zlt, 
. vzięli poi groszu. A przyszedłszy. 1 y1e1 -

\\ s.i, mniemali żeby więc.di wziiąć miel!'; ale 
wzięli i Qni ~groszu. A wziĄWS~ szem~ 
rali przeciw gospodiarz·owi. :nów~ąc: . c; 
ostateczni jedne godiżinę. robLh; ~ u~zY!11!es 
je rówmymi nam, Rtórzyśm~ ni~ślu ~1ęz.ar 
<inia i upalenia. A on o<l~w1aid~·ią.c 3ec:LI:e~ 
tnu z nich rzekł: Przyjaic~e1u, nie czyim~c 
l<rzy\ i.ly. Azaś się zie mną 'Ż.a grosz:. n~e 

móv. H? W eźmij co twe,gio jest, a .1dz; 
chcę też i temu ostatecznemu dać jaiko i to
bie; czyli mi się nie godizi ucz~i.ć co :Ch~ę? 
czvli ()ko twoj~ złośliwe jest, 1zem iai iest 
dobry? Takci ostatieczni będią pierw1s.zY-
111i, a pierwsi ostateczinymL Allbow1em 
:-.~iclc i~t weziwa.iny,ch, ale mało ,~ra

.11.:vch. 

KAZANIE. 

Z przypowieśd dz!1sicjsz,ei o g·o~p~d~
'rzu, winnicy i robotnikaich, fatwo p0i1ąc n;e 
kończoną diobrnć i milosierdzie Bo~e, kto

ry, fak '\\' tym ceiu1 stworzył człow!e.lrn ~
ty był Zibawiooym, ta!k też ustaw1czrne 
<iaje mu 'd„ow()dy miłości S\V•otiei. pO\voln
!ą ~o \ · różnych epokach życia, d-0 pracy 
na to zbawienie. 

l\tó.ż z was nic domyśli się: że 1 '\·yrri 
1r,OS!)li:Jldarzcm najmującym roibotników ?~ 
'\\'inn~cy S\\'l(}jej,jest Bóg? winni1cą, Koścu~! 
~\\ ięty? a mbotnikami my ludzie grzesz-

ni? Godziny są epoki życia nasz:.:go, w 
których Bóg porwolnde nas do pracy, aby
śmy zai n1ią otrzymać mogli Jlagriodc, czy11 
·z:ba1wicnie wiecz·nc. W Starym T:estamcn
cie naw'Dlł'ywal I3óg llud'zi do pracy na nie
boi przez PatryarchÓ'w i Proroków.· kto
rym dawal natchnienia swoje, aby nietylko 
sami szli <lro2"ą która wiedzie d:O królestwa. 
niebiesikhe'go, ale zarazem aby {)lbjaśniali 
druigir,h, <Ybiawiając im zamiaryi Boże, do 
których wszyscy winni się stosować, chc~c 
być zbaw1·onym1·. 

W Nowym zinów! ZakDnie, przez Syna 
swojego nasamprzód! Ojciec przed'wieczny 
dla.wal ludziom poznać. oo anają wierzyć i 
C{)I mają czy:n1ć, aiby cel bytu S\\'\Qjego osiq
~nęli; a· n.aistępnie po wnie'howstąptieniu 
Chrystusa Pana, pouczal ich pr~·z; Aposta
tów, kt6rych roz.eslał po całym śwJ.ecie ctla 
()p.owiadainda Ev:arngelii świętej, aby nill<t 
n~e Uomaczyl się, że o 1jego W10li świętej nic 
nie. wriedział. Obecnie zaś i do ukończenia 
świ.afa<, nawvływać do winnicy sWiojej czy
łf królestwa niebieskiego nie przestanie lu
Idzi żyjących, przez, biskupów i kaiµI'anów, 
!którym u&iela -d:C) ~go odpowiedruej wla
dzy, mocą Sakramentu kapłaf1stwa. 

Któż z nas nie wiidzi tej troskliwości 
ojcow1Sk:ieU' Boga mifosternlego, jaką On 
·bez: przestanku okaz;ufo względemJ lluid'z;i? a 
tern samem któż nie pójdzie za Jego glto
sem, którym llas powoluje ku Sobie? Nie 
wyląicza nikoig;o o<l1 uczestnictwa SweJ 
chwaty; zar6wnio tym dlaje nagrodę, co od 
zarania dni swoi·ch aż dla wiecrora, czyli 
chwiH śmierci sh1żyli Mu \viemi'e, znoszą..: 
upal różnych pokuszeń s.zatań.s!kkh i wałk 
1ze. ziemi sklomościarni. jak nie mnreJ i tym 
którzy w późnym wieku spostrzeg\fszy 
lbfędy swo:ie, nawraicają się dloń z ufoością. 
A dkYwodem tego są one różne godziny 
·wmniaink<>wame w Ewangelii d'zisi'e!łszeU', w 
których gospoda-n winnicy, powoływał 
roootndków dlO pracy. 

Niechajże nikt z was nie Uomaczy s~ 
tą p&mną wyiinówką: że służąc św·iatu 1 

sktonil1Jo•ściom zlym nie praoowal na zba
wienie duszy dła teg(), że go nikt nie najął; 
bo IC() raedzielę i święt-01 Bóg prz.ez slugi 
swi<Yje ka pilany na\\.-'l()fuje was do tej pracy, 
wyrzucadąc wam na oczy: „czemu s,tloicie 
próżnujący" - kiedy już czas porzucić złe 
czyny, a rozpocząć pracę na z·bawi~nic 
duszy. 

O! nic czekajmy bracia moi, aż B~ 
sarn wypadkami smutnymi zaraź1iwej cho
roby Iwb naiglei śmierci jak to coraz zdarza 
się, nawolywać nas będzie do po.kuty za 
grzechy, ale sami garnijmy się do Jego mi
fosierdziat boć to przecie nie o kogo, ale 
o nas samych i nasze \vlasne szczęSc1e 

chocl'zi. · 
Niech nas nic ()dstrasza ta myśl: że -0d

d.awna żyjąc w niegodziwych związkach, 
lub oddając się innym nafog()m złym, Bóg 
wz1gardzi pokutą n<ł'szą i nie przebaczy 
nam przcwiniel1; bo właśnie On sam d-o tc
g·o nas ośmi'ela, ganiąc zarzdr<}ŚĆ tych c<J 
szemrali przeciw Niemu: że za.równo tym 
w pracowali cafy dzień, jak nic nmjey .i 
tym, co o jedenastej godzinie przyśli do 
winnicy Jego. zaplaC:.t po groszu. Zre
sztą sam tekst Ewangiclii dzisiejsz;:j: „Tak 
ci -0.statni będą picrwszYimi: picn si ostat
nimi'' - Jiajlepicj nas objaśnia: że dopokąd 
żyjemy, nigdy zapóźn-0 nie jest nawrócić 
stę db Boga, byleśmy sami tylko do tegu 
przyczynili się. A więc od dnia <l.zisieiszt
g.0 poprawmy .życic ,nasze. , ~ 1~6g nas 
przyjm~~ d:o chwa~y sw10JCJ, 1 udamk 
szczęściem na \\icki. Amen. 

Sw. Małgorzata z Kortony. 
Tc cudO\\ ną 1>0kutnic~ od wiedz.at po 

jej nawrócciniu nietylko Aniót Stróż, ale na
wet sam Król Aniołów: Jezus Chrystus -
uraczyl ją w towarzystwie niebieskich du
chów szczęściem poufałości swej. Rozka
zał \vtcnczas Aniołom swym, aby ją we 
wszystkich cnotach poiUczali, iżby jej tlu1sza 
stata się god\nem mieszkaniem swego Bo
skiego Oblubiel1ca. Ale też i Malgorzacic 
polecił, aby każdy chór anielski z osobna 
wzywała, a przez o otrzymala te 11adprzy
wd.z;one dary, które w Aniołach tak cud
·nym ianieią blaskiem. 

Gdy raz.u jednego blagala Boga o cho
robę, aby Oo nie obrażała, udizielit jej Anioł 
Stróż następującego upiomnienia: 

- Pan żąda. abyś byla pokorną. po
słuszną i pcfoą dziecięcej ku Niemu miło
ści; tD, o oo blagasz. da ci Pan, jeśli Mu się 
spodoba. 

Dlai zbyt częstych odwiedzin Arliola. 
obawialai się Małgiorzata os'ZU'kai1stw:i ze 
strony szatana, który się lubi ", Anioła 
światrości przemieniać. Dla te~o też Anioł 
Stróż He razy przybY'l, cudnym glosem 
śpiewał: „Zrnwaiś Marya." Zły du~h zaś 
widiząc, że mu się tak pe\\·na zdobycz ·wy
mknęla. wścfokal się ze zlości - i bą<li 
wi<lbcznie, bądź niewidocznie na nią napa
dal, przedstawiając jej, sak wielką niegyś 
była grzesz.njcą, że niie ma się już cze:go 
spodziewać, że dla niej tylko rozpacz pazo
staje. 

Wtem przystąpił do niej Anioł Stróż i 
rzekł: 

-- C6rfko·! nie bój się i nie\ tnrnż -
piekielny wróg mniejszą ma moc nad toba, 
jako ndeprzyjadel zdeptany 1J1ogą z:wiycię-L
cy. Jam jest przy tobie, ja duch opiekui1-
czy: twej duszy, która jest wybornem mie
szkaniem Boga. 

Dnia jednego wręcz.yl jej Anio~ ia!ko 
nagrodę za dGychcz.aS-Owe zwycięshv:a i 
jako. zadatek niowych nad zlym duchem 
tryumfów, świetną chorągiew, oz.dobiDną 
czerwonym i białym krzyżem, mówiąc: 

-Weź ę chorągiew i walcz mężnie 
·i tryumfuj nad wymi1 wrogami. 

I w tJej chwili uczula się tak dziwnie 
mocną przeciw wszelkim napaściom pie
kła, że się już odtąd' niczeg-o nic bala. 

Dwie szkatułki. 
Byl pewien k1 ól bardzo potężny a przy

tem bardzo l:migabojny. Ten razu jednego 
'Ob.ieżdlżat S\1. ój kraj, Dto,czony li-cZ11y świtą 
szlachty i wysokich urzędników. Zdarzy
ło się tedy, że wybiegli naprzcci\\ niemu 
d va!i ubodzy, nędznie odzial'li, o t\\·arzad1 
wybladłych i ' ydrndJych. Skor ich 
tylko król zobaczył, natychmiast zesko
czył z powozu, i upadłszy przed nimi llH 

kolana, pokl<ln im oddal - a "stawszy, 11-

ścisnąl ich i ucaio\\ at Magnaci zaś i um:;
dnicy jego oburzyli się na takowy króla 
sw~o postępek. sądz4c, że prze-z to ubli
żyt maj.es tato :i. J króle\ skicmu. Nie ważqc 
S;G z.aś sarr:;;;inu królmvi :i. oczy zganić te
go pr:stępk11, 1 msili brata je.go, ąhy mu J>u
wiedzial, żeby tak nie poniżal godnoś.:i kro 
k.w kie1. Co gdy tenże królowi powic
dzial. odebral od króla od Po\\ fodź, której 
jednak nie. zr-0zumial. J ~iat z.a· król ó : 
7. \'Y zai, :że g<l'y kogo miał na śmierć ka
za~, pasylal woźnego z. trąbą prz d diem, 
skazmica. aby mu tcnżcż d!g-tosem racy 
śrnkrć r rchtą 'Zwiastował. Gdy si~ tedy 
wieczór przybliży:, 110 łał kró~ \\ ~źn g-0 

~m~~~ 
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prz <l pałac brata \ ego, aby mu z:wiasto
wat wyro śmicrc· '°d.gto em ztowrogiej 
trąby. Usłyszawszy brat ()<lgto zlowm
gicj trąby, zrozpaczywszy o swem ży.ciu. 
calq ll{)C strawił bez enn~, i rozJ}OrZ<\dzil 
111ai4tkiern. Rainiutko zaś przywdziaw:szy 
żżal()bc;, u<lal siG wraz z żo:n,.ą i dziećmi 
przed pałac króla - i placz4c i iałui'1c., 
·czekał kofrca. Król dmvilcclzia :v ·zy si~ u 
jcig-0 przybydu, \ eZ\\':at go clo sic'.bic, a 
"idząc go żalui<iceg-0, rzek/: - O ty ghtp1 
i nierozumny cz.lowi~cze! Jeśhś ty się n
hikl \\"OŹIU:(g-o brata twego, przeciw któ
remu nic nic zawini:cś, jakżeś &m.at ,ganić 
mnie. za; t-0, że ja w pokorze pozdrowikm 
l lX>Calowakm woźnych Boga. mego, !któ
rzy mil gtośnjcj, jak przez tr<\bt;. śmierć 
zwiastowali i straszne przyjście Pana m~
go. przeciw ik tbremu \\'i elce zigrzcszykm? 
Otóż .ia, chcąc skarcić twbji n1erozum, u'i.y
lem takiego sposobu. A teraz, i tych, ro 
ciebie do mnie przysłali, nicr-ozum posta
ram się skarcić. 

Tak pouczy:w szy, hr a ta, oopra\ i~ go 
do doom. NastGpni'e kazał zrnbfć cz.tCTy 
szkatułki z ·drzewa. Dwie z. nkh karz.at 
napelnić kośćmi umarłych i obić je zJOltlem 
i zlotym 7..amknąl je kluczykiem; dl\\'lie. z.as 
pomazać zewmitrz smolą, a WC\ nątrzi Jla-
7.-alobę, uda1l si-ę wraz z żoną i dzictmi 
pr-0sterni sznurkami obwiązać. Wezwał 
potem. O'\V}'ch m.iagrn1tów i nrzędnik-0\ . i 
potlOZywszy przed nimi O\\~ s:zkatulki py
tal .ich, które 7. tych szkatuklk s.~ dif<Y~? 
Om zaś, sądzą-cz powierzchowności Olrzc
kl1, że te co zlotem obite mu·szq być

1 

drOiż
szc, jak te, co smolą poła·ne. 

Wtedy rzecze krór.: 
- Wiedziałem ja, że tak osądzicie· bo 

tylko cieli;snemr oczyma patrzycie na' to, 
co pod zmysły p-O'dpada. Lecz njc tak trz($
ba był-O uczynić. Wypadało raczej w'gl}ą
dm1ć w to, co się w szkatttlkach mieści _ 
czy jaka deicz droga, czy ·Podła. 

l(aza.l tedy otworzyć najprzód PoZtł<ł
canc szkatułki. Zaglądai<i wszyscy, i oba
c:r.ywszy tam kości urn.artych, zasmudJi się 
bardzo. Król zaś o<lpowi,c.: 

Oto t>otliobieństwo tych, ktćm;y w, bo
gate. i ' ictne szaty odziani, d1rnmi są zt.: 
swej PotQ.gi. a we\vnątrz pelni s.1 czyn:ó\ 
brzydki-eh i 11iey;odziwych ! 

NastQ.pni·e zaś kaza\\SZY otworzyt i 
011c d'rugic szkatułki, ok::izal im drogie ka
micJJic i perły \\' nich Za\\ arte - a igdy 
w cy z podzi\\"ieniem. 11~lqda!1i· na o\\·c 

wno'ci. rzekł: 

- Wiecie. do kogo są po<lob1~~ te szka
tu ~? Do O\ •ych 1 komy h, którzyi w 
;nędzne s?:aty odzianj byli! \'VJ patrząc na 
1ni'Cl1 ZC\\ nętm 1i oczyma, ą<l!ziliścic, żt: 
cr,yniQ ujmę mojej g o' d, gdy ich ucz.cze,; 
poklonem i pocaM<;. Ja zaś patrząc. oczy
ma duszy na ich po 1 orc i Gzdobę ich du~ 
zy, ądziiłcim, że:. oni <lroż i? Sq nad koronc; 

i purpur<; króle" skq. 
Tak zaw _tydzi\\ szy ich bJąd, dal im 

n~ukę . .ab? nie patrzyli na rzeczy o-..zyma: 
ciele~nem1, ale. d11sz.nemi. · 

Do czegoby doszło, gdyby ludzie 
n ie mieli żadnej wiary ? 
Dosy • już tej g1upie} v;ad:miuy! Reli

gia, i religia bez końca- Jak gd_rby świat 
nie mógl istnieć bez r ligii ! W· ży iu mo-
em mfatcm ju:ż nie.raz. <lo czynienia z łudi

mi. ki(r.zy \\ n~ nic :1. if>r7ył! i ~„. _:.!" s:c 
tego nie zapierali - a j tak doszedlem z 
nimi łatwiej do ko1ica niż z obtu'dnyrm 



lwi~toszkami. u których ciągle na ustach 
rr.ctigia i relJgia. Mieć głowę. na karku i u
mieć z każde\i skorzystać spas-0Ónośd. by 
sobie pieni~dzy przysporzyć, to i to jest 
takZe rel~gią, która jest bardzo IJ{)mocną 1 

·5irntecz:ną w życiu i nigd'y nie zawodzi. 
Tak odezwair się w pcrwnej licz.nie -0:d-

' ;,{:z.a11ej gospodzie, mfody, zamożny ku
piec. Wszyscy obecni oniemieli na razie, 
lflysząc to. niespodziewane, tak bezczelne 
dświaictczcnie mfodizika. J edini podzielali 
rwprawd!zie te same, co i on zasady, ale nie 
mieli tej Oidwagi wyz.nać swych przekonafI 
tak ·o.twaJ:rde i bez ogródek. Drudzy p.otG
pia~ii je możb w duchu. lecz rtie śmie!li wye 
~bwilć przeciw tak znakomitemu i wplywo
..:emu mężowi. jakim byt ów mówca. Znali 
IOnli dohrze złoś!itwy jego język i nic chcieli 
~ n.i'rn zaczynać. 

Do tych ostatnich należał także pewien 
krawiec, sied:zący nioco dalej -0tdl tego nie
przyjadela reJitgii. Przemówienie teigo 
~złowiekt, sprawiło mu niewymowną 
vrzykmść. Byt ()111 dJObrym, starym zinaii-0-
mym rndziny owego kupca, z. którą jako 
krawiec, :oo wielu lat miat do czynienia, 
i \\'iedzia1t dobrze, iaik bogobojnie i refi,gii
„ ~c starail się nieboszczyk ()Uciec. także ku
piec. z zawodu - wychować tego wfaśnie 
syna i wszystkie dzieci S\V'01ic. To też bo
lało g;o serce, gdy styszai, jak lekk-0my.śl
ny ten m~odzieniec, wyg1asz.ail publicznie 
tak bezbo•żne zasady. Zasaidy takowe, po
myśbl s.oibie. prowadzą do z,gu1by; któż {)-
1caJh od nie.j teign bi1e;ctnego zaślepieńca? 
G<ly tak smutno mzmyśla, wpa:da mu na·gle 
pewna myiśl clio gfowy; roz\vaża ją bliżej, 
r,naijdiujc, że jlest wyborną - i całkiem iuż 
11spokoi0łny, odidala się nieznacznie. 

Nazajutrz, g'Clyi ów kupie~ siedzia:ł w 
swej kancelaryi i praicowait, zaipu!ka~ ktoś 
r: lek.Im do drzwi. 

- Dzień d:ohry, przemówił, wchodlząc 
fdo poilmju kraiwiec, który tu bywat czę
istym i mile widziamym gośdcm. 

-Cóż mi1 pan przynosisz. 111owego, pa-
1nie majstrze? 

- - Nic. jak tyJJm raic'hunek za ro:botę 
kraiwrecką z tamteg-0 roku, o któr~d z:a
pfacenie upir.asz.am. gdyż potrzebuję ·pienię
dzy. 

- Go znowu! raichunek z przeszlegu 
iroku? Czyż panu nie zapfacHem Wlł:asn<l 
-ręką trzydziestu talarów1 gotówką za ro
botę, przeszłorocz1ną, tu, w tern sarrnem 
milejscu? J akro, to pan .nie pamiętasz, zem 
IT!l1e mógi wtedy zn,aJeść pańskie.go raichwn
ku i że po'\vied'zialem dlo ·p.ana: Oto naile-1 
~ytOOć za: robtę - spodzie\Varrn się, że pan 
nie będ!ziesz: żąd:al drugi' raz zaiplaty olde
mnie, a oo się tyczy pakwitowamia z <Jd-· 
bioru., to mi pan później doręczysz przy 
1sposobrrośó. Oo. cz.y inie tak. d.blllidlny 
świętoszku! - za:\.V!Ol'al rmzfoszicz.ony ku
ptec, podinJosząc 5ię z mi~fiscai. 

- Myilisz się pan - odip:owiedzial spo- · 
looUnie kra,viec. Gdybym byt jeszcze świę,
toszkiem, t01 nie żądatbym od! pana po -raz 
drugi tej niałeiżytości; ale wlaśrue nie je
stem już świętoszkiem, obloktern się w inną 
skórę i teraz wyznadę ·mpernilei illITTą religię, 
którai opiewa: . „Miej głowę nai k3Jrku, nie 
:żaJa'i rąik i ńóg i spekuluj." Myślę, że w 
ten ·sposób dokfę prędlzej· do irna~ątku; a że 
przypadek zrządził, że p.an nie posiada mo
ielg'o pakwitowanfa z. och~brnn:ej n1aieżYto
śd, więc roziJOczyoom spe!ku.lacyę ()Id) .patna 
i żądam po raz drugi z.aptaceni-a mi trn--

. dzies.tu talarów. 
Kup!-oc miat iui.. wyztanąć nru krn\\~ca 

ca.ly po.tok klątw i ztnrzeczień, i wyrzwcić 
go za dlrzw-1 -:- gdy wtem przyipomniait w
bie, że nre ma }}Okwi'towaniia wr rękach; · 
p·rzypoin)niar sobie róWinie!ż zasady, jakie 
'WCrorarr puibHcznie wygtaszat, nai które po
wol}"W'aif ~ię teraz krawiec wiiclocznie; ale 
iv..idząc na<lzwyczauny swkóf i powag~ nc. 
twarzy swetgo prz.eciwnika, poham!<JiWa~ się 
Jlrzetmocą. i ·zapytat siQ tylko: 
' - Pa'tlie mai.istrze. czy jesteś uC:Zci-
WYtn c:zfowil~kiem. czy też totr~? 

Na to spokojnie odpowiedział kraW!ioc: 
- fak d'łwg<Y by.tern nabożm1siem i 

wierzyłem w Boga, przywiąz.ywalem wair
tość eto naZ\vy uczciwego; ale odkąd spe
kutacya ·staita się moią re!l~1gią, wy.biłem s.n
, !bfe tę mrronke z głowy i serca; uczciwy.m 
jest u mnie ten, 'ldo dobrze spekul'Uje - a 
oo się tyczy totra, to i1dzic on wt parz!<;:: z 
bratem swym: spekulantem; ale wr.aicając 
oo rzeczy, proszę o pieniądze, arbo będę 
skarży.I. 

- Skarż pan, ska il, i owszem - sąd 
musi mv· przyzma~ stusznO'ŚĆ ! 

- Zwolna, z.v.iOLna, panie! zastanów 
się pani dobrze nad tą, sprawą i nie zmu'Szaj 
mnie l(f()J skargi. Pomyśl pan tylk<>, że nie 
masz ooiemnfe p.okwitmrnnla, i że gortów 

jestem zaprzeczyć odb;'oru mej należytości. 
- Pan: przegrasz i będziesz zmuszony za
pfadć jeszcze koszta procesu; v.idzisz pan 
więc, że straciłbyś tylko na nej spekula'Cyi. 

- Al,elż ja pana zmuszę do zlożenia 
przysięgi - za\.Vl().faif kupiec oburwny tern 
do żywego. 

- :Ej, oo mi tam przysięga! oidparf kra
'\\niec z lekceważącym uśmiechem. Gdym 
jeszcze wierzy~ w Boga, zbiera! mię strach 
na samą myśl lk:rZY\Vl().przysięstwa i wolał
bym byl raczej ponieść najwh~kszą stratę, 
niż ocl!waiżyć się na krZY\\/'()IPrzysięstwo. 
Odym się jednak otrząsł z tego starego 
przesądu, który nazywa·ją reilli,gią, to: teraz 
gotów1 jestem przysięgać, ile razy paru za
żąda; prawdziwie lub krzywo, to· mi .wszy
stko jedno - zresztą, krzywoprzysięstwo 
jest teraz bardw w modzie. Bo i jakież. to 
mOiŻe rni·~16 'Znaczenie. choćbym powie
dział: „Tak mi Paini1e Bożle dopomoż i 
święta ~ego :Ewangieliai", jażelli nie w·ierzę 
w Boga, ani w Ewanigieli'ą? Ale czas mi 
już i,ść; jak widlzę tracę napróżn10· czas) któ
ry sobie więcej cenię, niż pieniądz. Zla to 
spekubcya1 - a zatem do wi•dzcnia w są
dzie. 

Mówią;c te słowa, wysze<lł krawiec z 
kaincelaryi. zostarwiając wolno!myś.llnego 
kupca w naijwyższl:..·m osłupieniu i ·wzbn
rzellli'U. Czy iedlnak pochodziła ono ze 
wstydu lub gniewu, rO tern tmdnoby byilo 
powiedzieć. 

- Co tu m•bić? mówił sam d!o sieb ie. 
Zaptadć po drugi raz? Nie, tego nie uczy
ni1ę nligidy w świecie! 

Po <lltugim namyśle i susz~niu gf,oiwy, 
posiał d•O< jedneg{)I z an\\ oka:tów1 mi'eiiSlkich, 
prosząc go, a·by go odwiedził wieczmem, 
.cell em udzielen.ai mu rady w. pewinkil wa,ż.n e.j 
spraw.he. Wie,c.zór niactlszedr, a: z1 nim i ad
wokat. Kupiec opowiedział mu' caitą spra
wę, mzmowc swOlią z, pi)dstępnym kraw
cem - rnie wspmniawszy ani słówkiem o 
swojem odezwani·u· się przeszfog{) wiecrora 
w „gosipodz.ie. . 

- Co tu począć, panLe mecenasile, za
pytał się wreszcie z. widocznym niepotlw
jem, utlmńczywisz:y opowiadanie swioje. 

- Co pocz.ąć? Ja tu 1nk ni'e pomogę. 
Rzecz się tak mai: Jeiżeli pan nie maisz: P'°
kwlitowania, ,a. krawiec przysięgni·e, ile nłe 
ode.brat ()id pamia nalezytości s;w\Q\iei, to bę
<l!Ziesz pan tlllUsia~ ·z.aipladć poi raz drugP. 
Ota są skutki niev.farY. panujące! obocni~ 
na świecie. Wiara upada. ai ,zre bierze 'igó-

, rę. Jeż.el' tak <lialej pójdq;ie·, to świat 1nie bę
dz·ile mógl istrnieć. Jak potężny, a zbaiwriien
ny w1plyw w 'yiwiera: religia, o tem mógtem 
się przekonać w ci.ą:gu d~wgołetniej. mei 
praktyki ad'wr0kaa1ej. Bez rel1gii nie mo
że istnieć uczciwnść, sprawied!liwoiść, obo
wiiąz.ek; 'bez relilgii spoteczeństWIO! hrdzikie 
~est jakoby okręt bez steru i kotwicy, na 1a 
laich wzib'u1r'Zonych ! Oto .sJkutki ustawicz
nego .wyśmkwainia i wyszyidlzaniai rehgii 
przez fal'Szywyich sz:erzydelt oświiaty i 
dzti:em1iki. Jest to zairaz:a. któ~eti uległ znów 
jed!efll 'Z ma.szych nafaaicniejsz:ych obywateli, · 
znany do1ądi z pra!Wego i 1nieposzłakowane- , 
go c!harakteru. Ale pozostaje nam jeszic~~ · 
jed!err środek - dlo<fał adwoikat poi ,chwil1. 
Trz.ebalby rzecz tę przedstal\vić naszettnu 
ksi.ędz;u Proboszczowti' i prosić go, by ze
chciał przemówić oo se:rc.a tego oszusta! - · 
a rndże weidlzie w siebi'e i odstąpi oo tej 
nti esiłuisrnej pretensyi. 

- W.prari.vtl'zie nie przywięzUlię wJel
ki.ei wagi <lo wszel:ld'ch księżych 1gad1ań -
oopowiedzia! niepewnym gfoset11J wollloo
mylślny nasz kupiec, kcz ... 

'Wtem z.apUkaino dlo drz:wti i - 01t<.'1 
wszed!l znów krawiec. trzymając tym ra
zem jakuś skrypt w ręku. 

- Przynoszę panu, przemówił· przy
były poważnym uroczystytm głosem -
wkooomy rachunek wraz: z poikwirtoiv.ra.
niem majem. Dziwi;s.z; się pan zarpeWne i 
nie wiesz, oo to. wszystko mai Z\Il!alCZ:yć. 
Otóż proszę poshl'Chać mnie i nie ·brać riii 
za de, że pow::bm otwarcie, oOI myślę i 
czuję. 

Gd:Ym wcroraj w <lbbrz;e panu manej 
gospodlzie słysz.a!, jak .pan \\ryraż.3~eś się: u
bllżająoo o religii, wtedy za:oolato mnie 
serce i pomyślalem oobic: Ach, gd-yby to 
slysizar ś. p. zacny ojciec jegioi! Jafo da
wny znaj-0my ojca pwń.skiego, przypamn.da
lem sobie wóW1Czas sPowa, lktóre wyrzekl 
oo łm-u śmie-rtelnem do panai i reszty 
dzieci: „Drogie dzieci. czcijcie religię i 
przestrzegajcie ffej \\1 cartem życiu wasz.em; 
jest ona ce'l1Jliejszą, niż wszystkie! skarby 
tego świaita, ona tylko czyn~ nas. prawdzi
wie szczęśliwymi." W Stpomn~enie P·Oboż
nego ś. p. l()IJca pańskieg-0, którego pamiGć · 
będę ·zawsze czdt i cenił, do<l'ato mi ·oowa
gi, przyjęcia na si~bi'c na .chwilę. roli tatra 

i oszusta względem pana, by panu poka
zać, do czego dochodzi ten, kto się wyrze
kinie wiary; spekulacya musi się zgadzać 
z reli-gią, w przeciwnym bowiem razie spe
kulacya przyni·esie nam w zysk~ straty d:o;.. 
czesne i wieczne. 

Nim :kupiec ocWonąt z; glębokikgo Z1du
mienia r zawstydzenia, nie byilo julż pra.rwdoi 
mownegio krawca w p.ok-0ju. Adwokat o
deZ\vail się Po chwili: 

- Człowiek ten ma sluszniość, zdanie 
jegn pod'zieJam w zupe'lności. 

Kupiec milcza.t i zamyśli! się głęboko: 
zajście to pobu<lzi1lo go do zastaJniowienia 
się nad! sobą - przes~y i uprze<i!zenia1 

!których nabral z lekkomyślnych pism i 
mów, przeciwko świętej naszej religii1, i 
któ11e wrodzona mu lekkornyślnoi.ść tern 
więcej rozwinęla i spotęgo1wala> - slaibly 
z każdym dniem i obracaJy się w ni'Wecz, 
podczas gd'y zasady zaszczepi<lnf2i w duszy 
je;go ręką poho:żneg<J ojca, rozwiialy się co
raz sUniej pod wplywem fasiki BOiżej i n1e
oowiarek tern stal si·ę znów pobożnym, przy 
Kłaidinym chrześcianinem. 

Widzisz więc kochany czytelniku, dlO 
czego dlochodzą ludzie, \Vyrzekający się 
wiary. Jak szalonymi są ludzie, którzy u
trzymudą, że wtedy diop1em byłaby ludz
ko1ść prawdlziwie szcz.ęśliw4, gdyby jej ni~ 
ikrQp.Jwaly sumwe ustawy re~1i1gii. 

Dlatego też przestrz.egajmy wierruc 
św1i1ęteij nasztii reli1gii, w niej tylko bowiem 
rI11C:>lżemy znral1 .:ś~ szczęście dio1czesne i wie
czne. 

Adam i Ewa. 
Ubotgi wyrobn:k, będący wraz z Żron4 

swioją na sfużbie u bogatego i zacnego pa
na, musial gorz'ko pra:cowaić nai kawaitek 
chleba. Przez caly dzień rąiba!. ·d!rzewo w 
pohliskim lesie. 

Jednego dnia przechadzał się ów pan 
bogaty po lesi·e, i przyglądatląc się praicy 
wyrobnika spotrzegl, że QI1 przy kaiJdeim 
uderzeniu siekierą głęboko vndycłLa i stę
ka. Przystąpiwszy tedlyj dlo niił!g'o, zapytal 
łaska:Wi•e: 

- Czemtti to tak ciężko wizdychocie 
- cz towie:ku? 

- Ach, panie, rzekł żało'Śnie wywbnik 
- czy pan nie wie? To Adami wszy$tkie-
mu w~ruen. Gdyby -0n nie ibY}t zigrzeszyl, 
z pewnością nie rąbalbyim fu drzewa i nie 
'muisiatbym tak dęż:ko na żYĆie p-raco'\V'aĆ. 
Niernzem sobi'e myślał o tem, i nierazieś
my SIOlbie z żoną, oboje mówiai: Jakże mo
gli A<l~m i Ewa tak być n'ierozsąuITTrymi i 
tak łatwe przykazanie Boslkie przekroczyć 
fa i ż.lonaJ mojai nre byl'ilbyŚm~ tak gl'upiml 
i nie wtrącilibyśmy rod!zajw lud'zkiegl()I w 
tak wieliką nędzę. 

- Czyż tak? zapytał d.Zietdzic. Do
brze więc, ty mi słu:żysz; już 20 lat wi·ernie 
i uczciwie; więc cię za to hojnie w~naigJ."lo
dQ:ę, Odtąd .wesoło żyć będlziesz. m świe
cie; będziesz wraz z żoną mieSZ'kał w. lTIO'

iirnl pa.J.acu i wraiz: ze mną przy1 jed\nym 
stale wsiadal. Jak ditu;gJ pclni<Ć będ!ziesz 
IDOlią wolę, m:u niczem ci: zbyWać nie bę
d~'e i tak ci dobrze i wtelsialo dlni ptynąć 
będlą, jak niegdyś Ad'.amiOWi· i Ewie w -ra
ju. Idź! i opi01Wied'z tę wesołą. now~rnę twej 
żonie. 

Po tych slowa:c:h ooszie<l! pam1 - a u
szczęśliwiony wyrobnik stal przez.: chwillę 
'jak wryty; nie pooiadat si~ z rado:śd i po
bieg.t jak szalony do dlamu, by się z żianą 
padlzielić tą radiosną oowilną. I(tóż opisz~ 
radość biednej wyrobnicy, skoro uslysza
la z ust męiża, jakie szczęście ·cze.lra ichi w 
przyszJościi ! 

Nai dmgi dzie:ń zrarra ubrali się oboje 
w śwfąteczn-e szaty i: trdafi. się db palacu 
swego pana. Pan przyją~ ich bardizo rnile, 
wyznaczy.I im część palacUi nai mi'eszkanie 
i pro<s.il ich za\\<"S·ze ze sobą dd stotu. Jedli 
~ pili tOI samo oo paJn khi - przechadzali 
się po roeikosznyim ogrodizie, ani g1tooo, ani 
chlodu nie cierpieli i nic juli. cie wiedzieli 
an:ń o lzach. ani o ·Pocie, arui o nę<:l.!zy, ceni 
cierpielllliu. ·Czelg'O tytko serce z,arpmgnęto 
mieli wszystkiego <llosyć. 

Nastąpito urnczyste święto. ·Pan 1ka
z<W n.adsmaicznieisze przyrząid!zić potrawy 
" najwyiborniej.sze wina1 przynieść z piwni
cy. J ed'li, pili i inasycni się~ NaJ końcu o
biadu przyniósł stU!żący jeszcze jedoo pót
mi'S(ek - ale prz.yikrytY i posta!wi<t go na 
śmdku storn. Wtem przyby-1' iruny gtu'.7.,ą,cy 
~ w/wolał pana z. pokoju, <lita! zaitatwienia 
jakieJś ważnej spraiwy. Pan wsta:iąie. oicl 
stotu rzecze: · 

- Ze wszystkich potral\\", co tu stoją 
na stole, możecie jeszcze. jeść, ale z tego . 
pótmi<Ska prz~krytego inie 1jiedzde, arni siG 
go nawet tykajcie; jeśli . się go dotkniecie, 

zaręczam wam, że się skcń-::zy wasze S.Z; 
ście. 

To :rzekłszy, odszedt · -
Oslupieli oboje małżonkowie, i 

m-Olg"li sobie wyt.to'maczyić, co te:ż p<rnw 
my-śl przyszlo. Czekali z up.r~gnie:niem: 
powrót pa:na - ale pan jakoś nie pr 
dzit. Tymczasem z.aś korciło ich zob 
co też tam na tym pólmi1skw przykryt 
za smaicznia potrawa być musi? 

Ciekawość ich wzmaJgala rs.:~ OOI 

bardziej - fona wyrobnika, nie tldlO 
wytrzymać, rzek ta dl()I męfa: 

- Mężu, bardzl()m cit::kavva, co teii t 
jest na: tern póllmiskm? Cóż to zaszkld 
że ookryję IYrzykrywkę j , z:aigląiclnę? Pr 
cież pan nie widzi i n~e dlowie się o t 

- Daj SPokói. odrzekł mą,iż - 1n;-e r 
tego, bo nam to ffi()XC bardzo zaszkodlz' 

Ale ciekawa malżoruka siedziaJa jak 
szpil'kach, i nie mogla zwyciężyć swei -c 
kawości1 ; i zaczę:ta pmsić i nudzić m 
'Sweigo tak d'łu1go, aiż i on już się jej 
sprzeciwia.t. WiQc oglądnąwszy siQ 
wszystkie strnny, ostm:żniie uchylila: p 
krywkę -- a mąż. ciekawie się przypa1t 
wal. 

Skoro uchylila przykrywkę, prześłi 
ny ptaszek wymknął się z wewnątrz. i 
okamgnieniu wyleciał przez okno! 

- Dla Boga! krzyknę'li Qboj e naraiz 
. cóżc:śmy z mbili? ! O kr<YPn1i'e się przeł 
ru1ITiie1nifcc wstydu wystąpi:! na ich ()Jbfi 
i z.dradizit ich 11ieposluszer1stwo. 

Wtem nadszed,t pa n, i sp.ostrze:gh 
ich zakłopotanie. poznal , co uczyn illi. 
roiw101 kh skarcił i wypędzi! z patacu, a 
tak samo jak id'al\vniei, w pode czoła nia · 
de praoowali. 

Zawstyd'zeni i mzżale:ni, opuścili n' 
sz.częsni swój dotycllczasol\viy rai i. pow 
dl'ii dlo swej nQd1mc.j chat'ki, jeszcze n 
nieJsi, i ni\esz.częśliwsi ja>k pierwej, bo i er 
d iah w tern sa!l11em ubóstwie i nędzy 
µomdzily - a z dziećmi przy, ylo im 
cierpień więcej. 

Swiśty Jan Złotousty. 
Teni święty doktór, mówi, Homacząic li 

św. Pawla dlQI Rzymian: 
„J eśli nie chcesz wierzyć, że q • 

spraiwiedli'Wy, cflateio, że kary ·b, Uą 
mierzone w przysz.tości, to wierz. 1. rz 
mniej dla: tego, oo się staJo w pn 
Kto za czasów. Noego zatopił calą "i 
jej mieszikańców? Kto zes1aJ ogiei1 L 

na Sodlomę i Gomorę? Kto WojsJro egl 
&kie w morz.u potgntż;yl? Kto sześók 
stotysięcy mężów na puszczy pogrubi 
!(to ka·zal ziemi swą paiszczę ohv10 
byt żyiwcen11 pochłonęlai Kor'eigo, Datan 
Abimmt? Kto sied'md'ziesiąt tysięcy 
ska w jednem okamginierniu pobił? · 
mam mówilć o t~ch, którzy z osobna p 
ltlę.fi? O Kainie, który. natychmiast zos 
ukarany? O syrnu Charrniego, .który z 
fyim swym <l!omern wstał ukaimienow . 
O czterdtziestu d".vu cQJopiętach, ktÓ1e 
czasów .:Elizeusza bez wzgfęd'ui na wi 
swój mlodlociamy od' dz~kich zwierząt 
żarte .wstaily? Chcesz pooiotbne wy 
widzieć za. czasów chrześciaińskilch, 
wsi)onąrlj na An~niasza i Sa:firę,którzy 
o.szuikanht\Vlo ' naiglą śmiercią ukarran~ 
łi. Czy zresztą nie widzisz cod.zie 
wypaidlków? Czyż i te się tiltO(le ni:e st 
ly? Czyż i dziś nie-i'ti<lzisz. jak l'u~w 
gloou· umierają? Czy nie wi<l1zi·sz, ~e d, 
w ciąg/łym ·żyją · 1nied.osta1lk1i, niezlic 
~traszrn:e ponoszą męki1 ? Jeśli Bóg nie k 
rze 'Cl!Latego, iż jest dobrotliwy, t01 u o~i n 
pÓwrnm·i byli być uka.rrani... Pmvied.z, nij, 
czegdbys .ty ·nie miat Ża~myć na kar~, i 
śli grzeszysz? Czyż ci Bóg wszystki 
11ie przle'powiedziaf? Czyż ci Bóg nie g1 
zil? Czyż cię nie straszyf? Cz:yiż nie t 
-cz.ynilł' nieskoń·czenie wiele dla twegiol 
wi~nia? Cz:yż ci nie uctzie!lil kąpieli odro 
<lzenia (Chrztu św.) i nłe przebaa)'ll . 
Wszystki1ch grzechówi? CzyŻ d po Chrzc 
św. nie wiyczyf pomocy W1 pokucie? Cz 
ci i potem nie ulatwLt dragi db pozhyci 
si't~ grzechów? 

Jeśli się więc na dobroć Bożą p(j~ 
1'e:sz. to przez to samo wyznajesz, rże gest 
tem ka1ryigodniejszyrn; bo czyż nie •z 
gutjemy właśnie dlatego nai suro\\<iszą k.a 
że talk d!obrotfiwego Boga nie kochartl 
ale przeciw Niemu; grzeszymy? Bóg i7-
'vprarw<lzie d1obrntlhvy, ale jest także.ni. 
skończenie sprawie<l1iwy i nie dai z s~dbi 
szydzić. Dlatego 1epiej jest gmżącego 
ga z wiarą siG bać ~ w0cfluig Jego przyk 
postęp:owalć, jak bez wiary zuchwale M 
się stawić i gniewu Jego-doświadczYć," 



Niewierny oberżysta. 
, PO.Wien czfowii~, który wiele po świe 

l:ie. pddróżowaf, a przez. obco\varne z ·nie
~ ·ien:yrn~ ludźmi i czytanie ksiąWk i pise
• bezbOO:nych wiarę \\~~a utracil, o
~. w jednem mieście i wstał otberży
stc. W tym za~ie dosyć miat sposo
b~ do rozszerzania swych bezbo:żnych 
_..;emiań i szyderstwa wiary w Pana Bo
Jal. Pewnego wieczorai z.a.jechali doń dwaj 
~ i cnotliwi ludzi-e i nie hrogli się u
'~ w dalszą podróż. Nuż tedy ów oberży 
r.sta! od 6 wieczór do 11 w nocy zaczął im 
do~ić, że 1J11emai Boga, ani Zbawiciela, 
ad ieątdlu, ani piek:ta ipt. Im więcej g:o1 ci 
,wdrOżni chcieH przekonać slowami Pisma 
.świ~tego, tem wiQcej on solbie szydził z ich 
"''y:Wl®'ów. 

O godzinie 11 udali się obaj podróżni 
u •SfpiO!Czynek. Jeden z nich gorziko płakał 
11ad! owe:mi bluźnierstw:ami; lecz dmgi po
deszal go, mówiąc: „Wszak to n1itc d'Ziw
•ego, że są tacy bluźniercy. Przecież już 
Uaiwid! przed 3000 lat p-0wi1edzial: „Rzekl 
:JuPi w sercu swojem. nierrnasz Boga! Po
pSO!wa.łi się i obrzydliwymi się stali w za
ba·wach •swioich." Zatledwie pól godziny 
spałii, powstał pożar w sąsiednim domu, a 
jasRa! luna nape1tnHa efom owego oberżysty 
_prZler.a!Żając cm śwb.tlem. Podróiżni zibu'dzi 
oli się, i sądzili w przestrachu, że oberża 
się pati; p-01bicgli za'1em do pokoju ober.ż:y
sty, z budziili go i oznajmili, że je!go dlom 
stoi w płomieniach! Skoro wi~c ujrzał ów 
oberżysta. jasną łunę - zalaima! ręce i za.
wołał: 

- O wszechmocny, 10 potężny, o fa.~
ka\i'Y i m il.o·sic rny Boże ! pomóż. mi proszę 
Cie; , w tern strasz.nem niebielzpieczc!1stwie ! 

L ecz jeden z pooróżnyic:h przerw21t mu 
tę modlitwę i rzekl: 

- O, ty niernzwmny czlO"\vi.ecze ! 
:Wsza!kż{:iś ty przez caly wieczór bluźnił i 
.mówtrl, że niema Bo1ga; a teraiz ma ci po
módlz ten Bóg d'la:tegio, iż jesteś w n:iebe2-
piecz1eństwie ?" 

UUlŻ. to. ł p.o dziś d1ziefI jest takich blu
źniercóiw i szyderców, którzy tyl!ko wten
czas chcą znać BQlga, ki'-ediy Oo potrzebuńą ! 

Swięta Marcina. 
slawtna dziewica, patronka Rzymu, 

zila z rra.izacniejszej rotllz:iny. J" ej 
ojciec po trzyi.kro;ć piastorw:ait gcxfawść ko!l1-

• ~ •Jp-lyw.at ni-ctyLkoi w. -cnoty, ale także 
I ·\\Il &bra ziemskie. 

· Marcina z największą troskliwośdą, w 
<:hrneściańskilej wierzte i cniode wyćwkro
na, iufż w mlo!dziuclm.'Ym wieku; stracilai ro
-dtków. Z mi~ości ku: ChTystuoowi, który 
frei.I Sl~rce catkowide posiadł, z: przedzi"wmą 
hołtrolścią ogromny swój majątek ·rozd'ala 
ubolg:ftm, po.ś'lhlibifu. wieczne pam·ieństv.no i 
<!:la swy1Ch znakottnitycth za'let duszy i serca 
przyjętą W.Stafa do grooa cfyakio:nis. Był 
~o zaszczyt:, -Oo któreg.o tyłko wyprólbowa
tna pobo7Jruość droige torowala. 

Cesarz Aleksarnier Sewems (o<l r. 222 
- 225) IJO\\.:'Ziąwszy zamiar 'Zlnien.aiwiidlziOrul 
sektę Gatiłejczykówi - ta1k zwarnJ[) dJirze-
~dan - wyt~pi.ć, poruszy~ \V'SZystkie sprę
żymy, aby Mardnę. <lla pi.ękoości, zac111ości 
j dabroczY'tmDiŚd powszechnie szaoowa1ną 
obk po·3yskać i D :bonę. poiąć, teśli ~echce 
Ai;olłmo~i (bożko\Vi slońca) ~ia,rę ztdżyć. 

Marcina ()Qipowiedziala: 
- N iiepokalanemu Boigu ofiarę z t-o;żę, 

aby moria cli.ara pohańbifa ApoHDn:al i ahy 
temż;e przesta~ gubić dlusz.e Iu<l'L)kie. 

Gesa1iZ ur~'zit wroczystą ofiarę i za
Pl'l~W>ad.Zilł' Marcinę do świątynb Apollina, 
gdzte kaprtani· poigal1scy wraz z. ITlllllóstw\em 
łwcftr_ by'l~ ~rom.adzen·i. Cisz~ gr-Otbcvwa 
ża~vala - oczy wszystkich zwrócHy 
sie ku niej· ona: pobożnie przeżegoofa się 
krz:sizem ś~iętym, wmiiosfa! ręce i1 oczy 
hlaitaitne ku nj.ebw i talk się ina gtos mQtl!lifa: 

- O, Bdże i Pa11ie mój, wystuchaj mo 
dłitwę mojąi D skrusz te111 śle.JJY i niemy bal 
'\Wt.n, aiby po:zn:a;t cesarz r lud jego, Wś Ty 
Jest Prawdziwym Bogiem i ze nie wołno 
~Zdć ·imlych bogów, prócz. Ciebie! 

I w tef samej chwi.H powstato straszne 
trzestenie ziemi _ bałwan Apoli.na spadt 
~ ołtarza i ro.zleciaJ się w kawal.ki; częć 
śWiątyni- runęł:a i w zwych gru~.ch pogrze 
bala kapłanów bo1żyszcza z mnóstwem 
Qbeanych. 

• Takiego kot1ca1 nie spod!zi.ewmr się c~-
Cl't11; Zll()IŚcią tedy zaipalony, kaz.al M2rc1-

łlę ł>tć po twarzy, ·siec rózgami. Oprawcy 
Yli \V'.SZystkie swe sity ali Go znii.<

Zenta; Dec.z Aniol wzmacniał i bronil świę 
tą dziewkę tak cudO'Wlnie, że w rad>Qsnem 
~afohnłeniUJ wśród' tych katuszy Jezusa 

Chrystusa dm ałila i Cf,ia\\ ców ctc w i.uy 
w- Jego Bóstwo nama"\\'iafa. 

Laska towarzyszyla jej_ słowom - O · 

śmił.ł' oprn'\\"c&w upadto na kc-la1:a, prosili 
męcmilnicę o przebaczeni- za. zniewagi 
jej wyrządzone i ja\\.'n.ic \\'yznaii swą w.a
rę w Bóstwo Chrystusa. Tym wypallkicm 
do szaleńst\va przy;w;kd.ziony cesarz. kJ.
zal świętą dziewicQ zaprowadzić Je> \\i~
zienia, a ośmiu nawróoonych op :·a\r .:6w 
żelaznymi rozszarpać hakami - a l.{uy się 
nic dali do c-dstQpSt\\·a sklonić, wszystkich 
pośdnać. 

Nazajutrz przyzwał Sewerus zno" u 
przed s.ą<l. swój „·czarownicę" i rzekł szy
derczo: 

- Ty po.dla istoto, teraz dopiero zo
baiezy:my, jak daLeko1 si~ga t\\'Oia czarn
dzic]ska sztuka! Cz.y chcesz -ofiarować 
bog.om pa(1stwowym, czy jeszcze nadal 
trzymać z Chrystusem, czamo.ksiQżni
kiem? 

W świętem oburzen i·11 odrzekła Mar
cina: 

- Milcz nie bluźnij ml:g-o Boga . je
śli masz katu'Sze \\r zapasie, to ich używaj, 
ja! się ich nie boję - Bóig mnie będzie u
macniał. 

Nieludzko bitoi ją po ca1lcm delc, kraja 
no. noiż.an1i , członki ze stawów wyrywano; 
ale ża<l!ne męczarnie nie ·OstabUy wcsolo
ści jej umyslu - g;ośno sławiła Raga, a 
stodllca wo1i, wynikająca z otwartych ran 
jej, naipe1tnila powi~trze. 

Nieporadlny w nicmrncy sw/: j ccs:nz, 
okaz.at na pót umarlą zn:G\vlll za wieść do \\ ię 
zLcinia; ale jakże się Z'dumiał, gdy nazajurrz 
donieśli mu stróże \\":ęzicnni, że rany 
M arciny z,upefnilc są z2.g-ojionc i że prz ~z 
cal:ą noc wi-clzi eli cucfo\vine świaHo w \Yi~
zieniu i słyszeli mocliMwę i śpiev.ry jakoby 
mnóstwa osób. 

Rozju:sz1ony cesarz ka·zat świętą ~annę 
zaprowadzić d'.o amfiteatru i lwom : ~i na 
p-ożarcie porzucić; sam zaś chciat się t1SO

biiście temu widowi'sku przypatrywać. 
Marcina pięknością czarująca, k'ę.czy na 
p:askw i mod'li się; gfodlny lew\\' ypada ry
cząc z sw1ej klatki - juiż -się rzur.;a :-ia S\\ ą 
z·dobyicz- lecz silą niewi<lz1alną w:.;1zy
ma!l1y, ktaidzie się jak baranek J 1~6~ d?ie
wi<cy; następnie poonosi się, w szaloqym 
skoku przesadza kratę i mnóstw·-0 widzów 
poiżera. . 

l(o'Z'g'niewamy i pabl:r<Uy ze zloś..:i ..::c
sa1rz, przypisał ten cud iei ..:zarom i my,
ślal, że odkrył jutż ich przyczynę, sądz<ic, 
że •Oln:a \Vl jej wCosach spQJczywa. l(a·za~ jej 
przeto aż dJo skóry gl()'Wlę; ogo!i6 i tak o
szpeooną do świątyni Jowisza. gdzie d'wa 
naście i·nnych bożkóWi czczon-c>' zamkrn1ć. 

Na trzeci dziefI \viszc<lt cesarz z mnó
stwJem kaplan&w i łudlu do św1ą,tyni Ila 11-

roczystą ofiairę. Wszystkie bQ;żki ll'.ża!y 
poigruchotane nai ziemi. 

-- Odlzie Jowis.z? zapytal r01Zgniew-a 1y 
Sawarus. 

- Musiał z-daić sprawę Chry~;t:1\'0wi 
~ rzekła z. uśmiechem Marei na, i.:: tych 
dWUOOIStw bóżków od ~g-uby nie zachowal; 
a z.a.i kc:rę oddar go mój. Bóg- sz:i.tunom, któ
rzy go potem r.azszairpali. 

Tern sz.yderstw--em do prawdzi.wei 
\Vścicldoiś.ci dloprorwadzony, kazał ją Sewe
-rus .gorą-cym Huszczem oblać : O'.?:niem spa 
lić. Już bucltllilt pfomień, gdv ·u:tblc s.!:-1:v 
deszcz 'tllgasir srożący się żyw ot. Po tY~n 
cutiZ.ie nastąpił wreszcie wyrok ~:mierd 
przezi ścięcie. Marcina dzięknją.: Bogu 2.a 

tę la&kę, .gttorwę potorlylai pod roµ:lr o.:hnt
:nile sktoni1la i cios śmiertelny oJ.e!;rn .vsz'Y 
paszla db Pam pai nliez.więdlą: ko1oc1ę. 

Swięte jeji z.wtoki pogr;r,eiJali tajcmrrie 
.chrzi:'1ŚC-iainie i spoczyn..vają teraz we wspa
n.ialym kościele, który na ji._:j cześć przy 
bramie trywmfalnei tegio,ż Sewc;ra z1'udo
wain.y zostat 

W esota śmierć. 
Dom Arrtooro Peinrachi byJ sobie· ttbo-. 

gim, prostym kaplariem w_ Assyż~-. Suknia 
jego byla uboga, ptaszc.z: 1 obu wie z~nvs:ze 
zapykme - ale <llusza tem ozdoot:iejsza; 
slodycz charak"ieru. szczerość i <l.Ziecinna 
pra'\v-ie wesołość, c-zyni~y go każdl~mtli m~
łytrrt. Przedmiotem na.itlcliwsz.ej je;gc mi
łości by tai naj:ni.Zsza warstwa ludU; star"·,t 
się gorliwiel o n.ęd!iJnych, odwiruz.at i pie~ 
lęgnowiat chorych, u·pom.n1ool, ostrzega! 1 

ratowal mlooe osoby, które mogly być u
\i;iedziorre; wszędzie, gdzie tyłko większa 
JiczbaJ h.rdizi się zgrołITladziJ!'a, chodlzil i 1g.o
dtzit zwaiśniooych; nawet oo \.\<ieczór wda
w.a:l się do szynkowni i restamacyj, aby 
gaści <lJo porządku u ponninać - aby ich 
żartem, śmiechem i prośbą o<lJ pii?ństwa i 
rozpusty za1ehować. 

- NicdiżyjcJe- u i \a.r}ra!w·:> l:lł 
wstawać! już. czas o domu; zmówmy ra-
7.tm1 Zdrow-:aś Mar~·a ~ a teraz naprzód! 

A ludzie '''Y ~:hodzil i i \Hfzięczni m11 

byli 'la to. m o s jago byt tak dź\\ię.;m~' 
mily i potężny, jak jego umyst. Ile razy 
mówil o rni.tości Bożej, He razy W}ma :\' ial 
s.todkie imiona Jezusa lub Maryi, promic
nialo jego obli ze hrgodnyJn blaskiem. Ni
gd}~ jednakże nic dal się porwać przesadne 
mu uniesieniu; \vszędzie zachowat 11miar
kowanie i roztropność. Mądry doradca, 
<loskonaly znaw a lu<l1i. bicgly \'." Piśmie 
świctem, gorący miłośnik sztuk pięknych. 
~Jen zapalu dla •d'.ziel sztuki malarskiej, 
przypominał żywo świętego filipa Neri, 
którego apostolcm Rzytrnu nazy\\ ano . 

Cad!zief1 rano wychodził z swej ciasnej 
i niski·ej ~elki, a wra-::al dopiero późno wie 
czór. Nasamprzód szedł do 'k·o ściola Ś\\ iG
tegc> Andrzeja· i odprawial .Mszę św. ld<1c 
przez. ulicę, skoro ujrzal okno jakie otwar
te, zaglądał i w-0rtal \\ esoto: .:Niech 'Żyje 
Jezus i Marya !'' Nastcmnic szedł do ku
ściola świętego. Franciszka, p;dz.ic do kilku 
Mszy św. sługiwał - a gdy iuż w konic
syionrnle nic bylo pracy, udawał się na sa
mo1m c miejsce i d'lu~-o się modlit. Resztę 
<lnia przpęd z a't przebiegając niestrudzenie 
uJi.c~ , odwie dzał chatki ubngich i chorych, 
0-c111'onki i szpit::ile, wszędzie niosąc modli
twQ i 11i~bi a!lską wesołość. 

W Assyżu najmikj przeby\,"al; cłKN.:iaż 
R{)I nieraz mężowie wysolw posta:wicni, a 
na\\ et biskupi, których byt spowiedniki enn, 
usilnie ·dl;J siebie zapraszali, nie mngli go 
do tego przywfość. aby miasto, pamiGci cu
do1wmcgo Pranciszka pnśw i ctc onc, porzu
rzucić . 

W ko1'tcu .icd'nak musiaf je porzucić -
ale pożegnanie byto w1:sole, jaik cale ż-y;cie. 
Zt·or.lony ciężką chombą, która śmierć jego 
p oiprzc.dlzi\!a, '·' · -:iąż śpic\vat psailmy i po
v.rt'.lrza:ł zcl!ania z Pisma św iętego. 

W ostatniej chwili rzckl pełen radlośd 
do przyjaciól. ctrcczaiących jeigo lo;że: 

- Wi'Clzicie , Jak rndo\\ ·nym wief1cem 
oto-czyli mnie Atni·o-l;o,vie? Czy ich ni'e wi
dlziioie? O, jakże jle-stem szczęśliwy! A 
Józef g<ly przyjdzie, to pójd'ę d-0 ni1eba. 

Nara.z zawofaJ: 
- Oto foż i święty Józef! I tejże 

chwili spo.kojnie i slod'ko zasiną\t w Panu. 
Pogrzeb je-go odbyt się z wielką 111ro

cz.ystością, przy udlziale sameig.o biskupa. 
Ort sam zaś pmsil jedlnego przyj-aciela1 i doj 
brodzie.ja swego, aby mui bardw1 skrorr:n.ny. 
poigrz1:::1b sprawił. 

Swiętojózafacie 
czyłi składka; na uibo-gich student6w: po1s'ko

katolickich. 
W kasie (z.ob. ror. 7) 437,17 mr. 

Na ·chrzcinoch u F. Mrozka w Grepi
nie: F. Mrozek z ż. 1 mr., nowonaro<lzona 
córka! W!tad'yislawa 50 fen., T. Neumann1 z 
ż. 1 rnr., T. Nowak z. ż. 1 mr., .F. Sierocki 
50 fen., f'. Dudkiewicz 50 fen., A. Dudkie
wicz: 50 fen., T. Korner 25 fen., (nad. T. No
wak - porto zaplacili N. N.) 5,25 mr. 

Na chrzci.na-eh u Jana Talarczyka: Jan 
Talarczyk 'Z ż. 1,15 mr., 001\V'O narodrona 
córka 20 fen., Maryannai Talarczyk, córka 
10 fen., Wdc. Lewic.ki z ż. 1.15 mr., Stefan 
Le-w'icki, syn 10 fen., Pelaigia! Lewicka, cór
kai 10 fen., Wawrz. Hedaik z ż. 1,15 mr., Jó
zei Hefak z ż. 1.15 mr., Maryarma Górczak 
20 fen., (u-ad. i piorto 2.apl. W. Lewkkł) 

S;25"mr. 
Na chrzćin.ach u Jana Skrzypczaka w 

Raruxeł: J. Skrzypczak z ż. 2 mr., !g11. Du
raik z. ż. 2 mr., St. .Bochyński 50 fen., St. 
Walczak z; z. 50 fen., Tom. Lukaszczak· l . 
mr., M. Bochyński z i. l.50 mr., St. Czn
baJkl 50 fen., Fr. Skrzypczak z ż. 50 fen., 1. 
Wd}deszyf1ski 50 '-fen., J. Skrzypczak 30 
fen. (nad. 1-gn. Du rak) 9,30 mr. 

Na chrzcinach u· Franciszka Kaczmar
ka! w Iiofstede-R.iemkc: r. Kaczmarek z 
ż. 1 rnr .. ich córka Helena 20 ien:, chrzest
ny Józef Rogacki z Bochum 3 mr.. nowu.na
-ro<lzo.ny syn Józef. Kaczmarek 50 fen., A. 
Orobecki z &chum z i. 1 mr.. ł dzieci- Gro
beckiego syn Piotr 20 ven. i · córka Joanna 
2D fen., J. Sta-\VO\\-Y z Bochum z ż. 5.0 fen., 
J. Baczyk z. łiofstede. 1 rnr., St. Skotarek 
z ttafstede 50 fen., ~nad. J. Stowowy) 

8,10 mr. 
Na zaręczynach w Ol)erhausen: lgn. 

Mrndak 50 .fen., L. Suchomski1 50 fen .. J 
Orzella 1 mr., A. Tarcikmvski 1 mr.. J. Ku
Jawai z: ż. 2 mr. J. Selhański 1 mr., W. Min
dak 50 fen .. J. Grabowski 50 fen .• St. Wir
kowski 50 fen., A. Ktibiak 50 fen., Fr. Jgliń~ 
ski 1 mr., J. Suchomski 50 fen. (nad. Tarcz)' 
kowski porto 30 fen.) 9,20 rnr. 

Na weselu u lgn. Buchalskieg-o w Wer
ne: l1gn. Buchalski 1 mr., Józef Ter:oe!Si6ski 
z ż. 50 fen., Ant. Szkaratkiewkz z ż. 50 

fen .. J. Piątkc \\ d :-o fe n. , J "' n Piątkow 
25 ien. Jan Th Il .?O f n. nad . J . T er iń ki) 

2,95 •r. 
1a we elu li To masza P i0 k n km Y 

<Jerthc : 1lo a para 2 mr., Ant. P ictcz k 
,z ż. l mr., Jan P ietczak ~ ż. l mr., łgn. Piet 
czak 50 fen .. Jgn. lotala z ż. I !_nr., ~t. Zie
miak z ż. 2 mr., L. Micloszyk z ż. 1 mr .. 

t. Makcki 50 fen .. J. kalecki z: ż. i dziec 
mi tcfan i Jadwi ia 1,50 mr. 10,58 111r. 

W gośch1 ie. li Jana ::sztula \\~ \ e en
fel<l.: J. Sztul z ż. 1 nu .. i ·h syn Jan - fen., 
ich yn Ludwik IO fen., i h órka c~ ylia 
IO fen., kh córka Jó~'ia 10 fe-n .. M. Zimme1 
z ż. l nu., J. 1(olezyl1ski z ż. 50 fen. , Fr. 
K-0lczy1!ski 50 fen .. · Pr. 'ztul I 1 rur., J. 
Sztul I nir„ Fr. :Sztul Il 1 mr., (wTęcz. fr. 
Sztul) • 6,50 mr. 

Na chrzcinach 11 .lakóba Wa· ... hO\ ·iaka 
w\ annc: J. \Vachowiak z ż. 1 mr. , 110-

w 10naro<lzony syn Antoni IO fen., lgn. Wa
cho \\ iak 'l. ż. l nu. , fr. Wacho~ iak z ż. Su 
ren .. Ant. Kupczyk z ż. 50 fen., Jan Szwack.1 • 
50 fen. , Ant. Kaźmh~ r:.:zak I mr., Sz ·unan 
Szulc z ż. 2 mr., T()m. B4czyk 'l. ż. 50 fen. 
~tan. Szwacki 50 fen. (wrę cz. lg11. Wad10-

'' iak) 7,60 mr. 
K. figasi wicz z Wattenscliei cl 3,00 mr. 
Z !{wiazdki To\\. św. Antoniego we 

fr{lhnh ~rnscn (nacl. Michał Tr~iba lski) 
3,60 mr. 

Ze skarbonki Tow. św. \V lj cie_ha \ 
Schonnebcck (nadesłał i \lorto- zapładł .I. 
Lcmaliczyk) 8,56 mr. 

Z gwiazdki Tow. św. Józefa \\" Wit-
tcn (nadeslał A. l.akomczyk) 6,65 mr. 

Z gwiazdki Tow. „.Jedność" w L:in
gc11d'11cer 5,85 mr .. przy choince za kJ!e
cze11ic mowy I ,55 mr., (11ad. r'. 1-Jah1pka) 

7,40 mr. 
Z gwiazdki TO\\-'. św. Ja<l'wigi \\" Oer-

thc (nad. Kustang) 9,06 mr. 
Z gwiazdki Tow. św. Józefa \\~ Altcn-

bo-chum (\\ n~czył Szkudlarski) 6,30 mr. 
Ze skarb-onki Tow. Ś\V. Wojciecha w 

Banka u ( wrc~czyl 1(. Szczepaniak 9,00 mr. 
Towarzyst"no św. Stanisława \\rl \Van-

ne (wręczył Mikotaj Naskręt) 10,00 mr. 
Ze skarbonki Tow. św. Barbary w 

Ltinen( wręczył Stan. Kapturczak) 8,00 mr. 
Towa1'zystwo św. Barbary w1 licrtcn 

ze skarboniki 9,80 mr., z gwiaz:dki 5.35 mr. 
(wręczyt Krępulec) 15,15 mr: 

Razem: 582, 54 mr. 
Rozchód!: 185,00 mr. 

Pozostaje \\" kasie: - 397,54 mr. 
Ro z eh ód. 

B. D. z B. stypendyum 30,00 mr. 
M . .F. z W. stypenrdyum 32,50 mr. 
J. R. z W. stypendyum 32,50 mr. 
M. S. z M. stypendyum 25,00 mr. 
A. S. z B. stypendyum 32,50 mr~ 
M. B. z B. stypendyum 32,50 mr ~ 

f\azem: 185,00mr: 
19. 2. 05 pm. Ks. Uss. 

A. Brejskl, Bochum, Maltheserstr. 17. 
Bóg zapl.:1.ć ! Sw. Józafacie módl si~ 

z.a nami! : ,,,. . 

.. . . 
Usque ad finem. 

Od! 1\mlebki1 d-0 mog iity 
Ciężkie brzemi-ę nas ugniata ... 
Czo.l'o cierniem nam oplata .. 
Myśl krępuje, niszczy siły, . • 
A jle<fuakże z dziwną mocą 
Usta modlitw biegną szla:Kicm, 
Po\viarzając d!riiem J nocą: 
Boże! Pozwól byt Pohkie"m .. : 
Innym - życie jest uśmiechem, 
Bu<lzi ~ duszy ·czucie błogie ... 
Miłość sławy jest im echem, · 

„ r 

Co <lo zwyciG-Stw· ściele drogę .. 
Nam - choć życie walką k~Wa'\\ą; · 
Gni>e:wu niebios istnyn znakiem, 
Celem w życiu - święte pra\.vo: 
Wytrwać, 'ZOstać, być Polakiem ... . · 

·EXCELS OR. 
Więc my skazni illa wymarcie? 
Na bezcelowy koniec bytu? 
Kied:y1 naokót tętni parde: 
„Naprzód, hej, naprzód w stronę świtu!"? 
Wjęc legnąć mamy pośród zgrzytu 
Tych sil bmtalnych , praw ukutych. 
Co serca, rwące się do szczytu 
Ranią tak na: ksztart 110ŻÓ\\ strutych 
Ze \\ijem SiG, jak węże pośród deszczów. 

lutych? 
Po naszych łanach smutek wieje, 
Smutek do maszych chat się wdska; 
Jak widma sen.ne mkną nadziel'~, 
A na ich mi:Jsce rozpacz bliska. 
P.odęte żyto, suche rżyska 



l &ieciitet;ik,()' za.fkafo w fo•ebce, ~wiatdczą., że przeszedt jirż czas żniwa; 
~ pod cep grabowych ziarno pryska, 

Ze wyrwk":Iny miecze ci1eq:„ .. 
Tamte. trzy wted.Y \VYl)ad,1'8_. , I od drzwi PoWiał wiatr i rości· szepce„. ho-la he-la. bu-la-li 

' ' , 
Lec~ któż z tych ziaren chleb spoży\Va, 
Choć w każdej okmszynie trud się nasz n- . 

krywa? 

. Nit ma tygodnia, nie ma chwili, 
~by nie przyszly smutne wieścii; 
Dziś się już obce gniazd-o mieści. 
·Ach, ka·ż.dy zag().n drży z boleści, 
Najmniejsza gmdka jęk v. ydajc, 
Na dz:ei'1 bez chwały dzie11 (:7.eści; 
Kiedy pług obcy ziemię kraie, 
iTo jęk aż na ostatnie płynie gdzieś roz l:je. 

O, serce! Niczcm pótrnrnk kaź.ni, 
Nicz.~m twych ~ywych pragnici'1 kaci -
To los, co mieczem tylko draźni -
\V -0bec tych bruzd na twarzy brnci, 
~V o,bec zgarbionych tych postaci, 
Którzy na cicrpicll patrząc loże 
Owej więd:nącej świętej Maci, 
Gdy gardla dlawią im ·obroże, 
Zaledwie d'yszą: „Bo·żc, święty, mocny, 

Boże!" 

~Ą jednak w górę! Olowy \\' górę! 
Czas się wyd.obyć z trosk koryta, 
Duch -0skrzydlo1ny wzni1eść nad chmurę 
Odzie zlotem blaskc'1w sl-Ol1ce wita; 
.Jest w ludzie sita rniespo:żyta, 
Zba\\ ienie leży pod: siermięgą, 
!ak ta w Popiele skra uUuytai; 
Choćby ()Statnią płuc potęg~ 
Dmnichajmy w tę skrę bnżą, a·ż 1hm spłonie 

wstęgą. 

Witaj że, sito! Ucieleśnij 
Corychlej \\" kształty sic przcświeże 
Na r~:.k cierpiernia, na gmm pieśni!. .. 
Oto już, patrzcie, ciato bierze, 
Chwyta za puklerz, jatk rycerze. 
Co snuli ni~ig<lyś chwaty przędzę; 
Swych aTcharnieJskich skrzycfel pierze 
W jakiej rozwija, hej, potędze! 
Więc " . górę! ·więc cxcels!l()r: poa1.ad łzy i 

·nędze! 

Nasz orzeł. 
Na moje bied'ne mieszkanie 

Bije Sl•oia, 
Wkher się mi-Ota. „ 

Ale ~med mglam} zamkni·ęte; 
W mem nai jednej ści<MVile 
Umieściłem -groto święte. 
I samotny patrzę w ciebie, 

Z teki ... ottgerą. . 
Nigdy ua tego nie wypowiem slowy 
Co mi wypadto zaznać wśród ŻY\\ ota. 
Ani miesiączek, ten co ws·chodzi. zloty, 
Jak wyostrzony sierp, ni gwiazda złota, 
Ni ta zorzeńka, C{} na niebie pala -
Nie ujrzą tego ni1gdy, oom zaznała. 
W 1rn- iQdłci glo\\•ie kądziel jakaś krwaw:i 
Snuie, a snuje sw()ją nić czerwoną„. 
Usiądę, rosą taję, jak fa. trawa, 
Co ją minęly k'°sy niekoszoną. 
Noc zemną gada, i wiatr zemną wzdycha, 
A serce we mnie iak cicrl1, co usycha. 

Chatęśmy w !esie mieli :„ Byfa .cala 
Od s<Jse1n ciemna, od brzóz białych biala, 
I drobnym Ji.ściem na wi()snQ szumiąca', 
I ·od poświstów ptasich cała brzmiąca. 
W las ja chodziłam IX» d'rwa, karpy smo1rne. 
Paweł od rana, bywalo, mi cis.zie„. 
A\\ chacie było dz.ieciątk,o swawolne, 
Już gmchają:ce, jak g'oląb nC!J strzesze, 
Już różanymi uśmiechy różane, 
I jak ja1goda1 do słońca p.odane. „ 
Paweł leśniczy! w bornch. Przez. dzień 

caly 
Z kniei, od granic, na czuj<lnich szly strzały 
A inocą, ledwie prz}"Śnie - du't ó rwie się, 
I chrusty pali i huka p(l lesie ... 
A jak zazillla hukaL. A calowaJ !.. . 
Jezu Ty Chryste! iak on mnie mifowal!... 
Aż raz, w południe. pod Zielooe Swięta, 
Cichość się wiel'ka Po' bom o'hwk:xiaL. 
Wyjrzę ja z progu - aż ci owinięta„. 
W leciuchne chusty, wysoikai jak '.i(J·dlla 
Oso.bai, z. wiatrem plynie. z, iasną1 kos.ą, 
Spartą o ramię, jako chlÓpi ndosą 
Na kosownkę„. A bór w onej dloibie 
Czarny byt{, jeszcze na późnej pod\viośnic; 
A talka wtiidlność byla1 w 1 tej ooobie. 
Żeś wskro!ś niej z.ficzyć mógl sosnę p0 so-

śnie. 

I tyl'ko rąbek powJiekal si~ <llugi 
Fo pniach, jak mgie.lka, co idzie ze strugi. 
Strach mn+e .ogrozil zimny„. sięgnę czoh, 
Ni:by się żegnać, niby do pacierz.a, 
A tu mnie w, tył coś ciąignie, ·coś mnie wola. 
W tern się; ·dzieciątka płacz: rzucił z alkierza 
Wię.c bi~ram piersią tulić Ó'Vv~ plaicz: \viel'ki 
Lecz w piersi1 mleka nie bylo kropelki. --· 

W.i-eczorem wrócił Pa..wel,. Padl na ławę, Na krwawym u1Jkwjl()ny nJehie, 
Ptaku czystości i chwariy : 

Orle nasz bia[y! 
I Jalkby mu nQgi oojęfo. Ni ·slowa 

\ ., 

Potężnych twych skrzydiel końce 
Mierzyły stonce; 

Dzisiaj w cierpieniu i męce 
Trzymasz je także dio góry, 
Lecz jak blagaline dwie ręce, 

O, bi:alopióry ! 

Trzech„. Trzy miocze 
W tobie utkwily; 
A lka1ż<lie1n inaczej piecze 

I i·nnej próbuóe sily: 
Jeden w twem sercu świdrvje, 
Drugi l()!blitldnie cię truila 
Trzeci urąga, gidy szarp.Le ... 

tta, harpie !..„. 

Gdybyż te tylko!... W hvern lonte 
Po d'riutgie:j serdecznej stronie, 
Tkwią jesczze iin.ne, aż cztery, 

Wbite pa rękojeści... 
O ptaku· siedmiu boleści! 

Tyle krwi z ciebie wyciekfo ! 
A do każ~j łej1 kropellik:i' 
Jaid szyderstwa domieszany; 
Tyle cierpialeś bez. miary, 
W drodze pokuty i kairy, 
Że juiżby się samo piddo 
Zemsty nad tobą wyrzekło ... 
A cóż dopiero Bóg wielki, 
Milości"w, choć zagniewamy !.„ 

AniełSkie rnialeś oręże 
I pochopne do nich męże; 

W takiej z.broi, 
J użby ciebie dlO tej chwiiili 

Wywa1czyly bohatery, 
Juiby ciebie wymodlili 

~więci twoi.„ 
Gdyby nie te miecze cztery ... 

Ach, te cztery! 

Napróźmo wołasz d>O Boga: o, Oicze ! 
Niezależność tobie pociechy„ 

Bo cztery micde, te miecze zabój·cze 
To twych dzieci własne grze'Chy: 
Nasza ,.Py.cha" i ,,Prywata" 
I ,.Lenistw.o" i ,,Obczyzna". 
Pośród! pogal1skicg0' św1ata 
Nic prędzej wskrześnile ojczyzna, 
A'l~ ból szcziery i żal szczery 
Tak naim ducha nie .owładną, 

Do mnie, do ·Mie.cka. Nie spojrzal na slraw, 
Wzdrychał, aż ciężko zwi~nęla mu gtow~ 
I zasnąił... Myślę: ort tOlbie, ni-elboże, 
I jednej nocki nie użyć porwioli..„ 
A tak się czegoś smucę, tak si ·ę trwożę 
Tak mt na sercu coś cięży, ooś boli, 
Że czeg-0 dotknę, to mi z ręki le.:i... 
I pólnoc przyszta. i kur zapial trze;;:.. 
Więc }ęlam zw'tóczyć z si'ebie dzienne 

szm.:1.!y, 
Szepcząc pacierze prz.ed Swiętą, PanienQ<ą 
Aż ci tu wrotai zais'krzypią u, cha~y, 
I ręka jakaś ziastuka w 1 dkienko.„ 
O, mol ludzie! różnem ja widziała 
Ręoe 111a św:iiecie, od kiedym jest żywa, 
A żadna przecie nie była! tak biafa, 
I taka jasna, taika wyraźliwa 
Jak ta, co nocą przyszła budzić spiące, 
A miała pake jaikby wolająice 
Na wielki Bocy sąd„. K:rzyknęJam z. trwogi 
Pawel 'Się ocknąI i' skoczył na nogi. -

Lasy wy, lasy, wy zielone bory! 
Oj, bily p-0 was wichry owej wiosny ... 
Chodziły po was tęcze ~ koiory, 
I \V wielikich ogniach siały wasze s-0sny, 
I wi.el'.kie szumy po w:as się nosi1ly, 
I wa!Sze gąsz.cze zrobiły się jasne. 
A ju~ jaigody dziv.rne obrodizily, 
I byly od nich mchy i trawy kraśne ... 
Oj 'kukały wam 'kuikUllki żalośnie, 
Oj, ści~gl'y d'° was żurawie na WlCZasy .. 
Oj, mial'yście wy. żniwa już na wiO'sinę, 
Bory wy bory, wy zielone łasy! 

Jak stal, talk poszedL. 
I tylko od' proga 

Obrócil na mniie oczy bolejące„. 
Oj, była, ludzkie, nadletrntrlą moc Boga, 
Oj, widlziałam ja gwiazdy padające, 
A żadna taka nie byla żat-0sna, 
Jak to wejrzenie ... 

Wiosna była! wiosna! 
W chacie, jak gdyby kto trumnę pod wwta 
Zakopait, taka pustka i tęskirl-0ta. 
Jak urzeczo111e, dzieciątko mi lkwlili, 
Śpiewam a śpiewam - i tulę a tulę„. 
W dzień jeno myślc: Tu byli.„ tam, byli„. 
A wieczór ogień niecQ .. „ 

Aż raz.„ czuj! Po lesie 
Jakby pioruny b1{y ! Myślę - bJJsk'° !... 
Jezus, Mary1 ! myśtę: Aż t11 psi'S'ko 
Nagtem się wyciem, jak ptaczem zaniesie. 

Więc mnde lęk jak~ zatrzęsie zimnią\, 
Chwyce za r~ke synaczka: mokli<>, 
Spojrz~ - o niech mnie. Swi~i Pańs:cy 

"trae~ą. . 
SpoJrzę - a w progu - pociemniałe Jico 
Nai mnie zwróciwszy - czyrna w :ilowę 
Uciekly kęd'Yś, zastygłe, SU'rowe, 
Z raną na pi'ersia.ch zczcrnialą, odkrytą., 
I(r.wawą koszulą, 'odzfainy i świtą, 
Stoi mój Pawe1L. O Jezu Ty Chryste! 
Og1nie się po mnie rzuciły siarczyste„. 
Więc się porwałem, krzycze,ć - a:ż u pmga 
Runęłam ciQzko jak pi'eń„„ 

Imię Boga! 
Ach, Imię Boga nad na1rni \Vszystkiemi, 
I choćbyś poszedł w sam 'głąb i wskws 

ziemi, 

z z r z 
za-wa-li, ma-za-li za 
wa, za-su-wa., 

n n n 
no-wy nos, ma-Io--
na mo-wa. 

r r r I choćbyś wszystkie przewędrował kraje, 
I choćbyś zaszedł tam, skąd morze płynie, 
Jeszcze'ś ty w Jcg'° mocy i dziiedzinic ... 

J~ki~ j~ ;or~c.wldz;iał.an~ ~· t~j .dr~<l~e,· ru-ra, ro-la, ro-sa, ry 
Jalkie miesiące krwawe - jakie slo'ńca! 
Dziewiccioraika skórn mi na nodze, kfa·fil fR-Ila. f0·Wy 111 

Jak węża luska, i0dpa<lfa ko.ląca., ' 
Dziewięciorakie poty na' mnie biły, • 
A ja szlam, taj szlam„. Zbielały mi vvlosy, I na, ro-wy, ry-Je, ry-s 
Oczy plywaly we krwi - chrusty zgniły, 
A co ślad w piasku, odcisnął się oosy, 
To muchy krwawe sia<laty i piily. - f8.-Z0;.Wy, fa•Il0, za-fa 
Aż u Podl .zicmi1ę szlam, gdy braikł()I zielmi, 
A precz1 o<l sl<Yń·ca bieżała- ta dwga„. 
I cOl myślicie ?.„ Nad nami wszysfkiemi 
I tam·, i wszędzie, jak tu - Imię Boga! 

Przeszły Iata. 
Talk się wy@am, jako ten kaganek 
Zatknięty w zJemię, w ciemnicy bez stof1ca 
Ju~ mi się nie śni ni dziecko, nil chaita; 
JUIŻ nie rachu!ię oo noc a C() ranek, 
I tylko skala pod! mtotem jęcząca 
Za!gada db mnie„. Aż raz coś -0śwrlJ.o 
W lochu i jakby różami- zakwitło.„. 
O, Świię~a Pann() ! () Matuchno &lża ! 
Chcę się zerwać, i padam i plaiezę, 
A tui przed'emną stoi. jasna zorza, 
A tu mi serae jak dlz:\vooek kola-cze .. „ 
O, utajona na<l nami moc Boża! 
Owo z <ltzieciątkiem, ze 'Szramą. przez Hce, 
Królowo na·sza, Panfi, Częstochowska, 
Zaszla tu dl() mniie przez ws:zystk1e cie-

mnice ... 
I pałrzy na mnie smętna, i blasik si·ejie.„ 
A tli i'uiż zboża pachną, ląki, kwiaty.„ 
JCZlU· Ty Chryste! C-O si'ę ze mną cfzjelj\e?!... 
T-01 1a1s !... tio wilQstka,! .. to dach nasz.ej chaty! 

[Gazetka dla dzieci. 
Kr b t k a 11 a u k a e z y t a :n. i a. 

• • • 

J J J 
• • I e 

a~e, Ja-ma, wn:Ju, maJ 
ma-lu-je-• • ma-ma, JR-Ja, 

na-ro-wy, wy-ra-zy. 

Siedm Sakramentów świętycll. 
1. ChrZJelSt. 2. Bierzmowanie. 3 

to i, krew Pańska. 4. Pokuta. 5. O 
mmaszcwnie Qllejffill świętvm. 6. R: 
stwo. 7. Mał'żei'1stwo. 

Powołanie Mojżesz • 
1 Ucieczka. M.oj1Zesz wzrósł m• 

rze córk~ f'arn0il1a. Wjidział przeci 
dlotl,ę lud.Ul swego i ·utimował. się za I 
tarni. Z tego powod11.r godził faraon 
cie jego. Miojżesl) uiciektl więc na 
dlo krainy Maidllian. Przez czterdz.i 
byl tam pasterzem -0wiie:C u kapłana, 
niem Jetro. 

2. Krzak gorejący. Raz.u 1,e1·, 
past Mo{tesz. ()!\ltce swe µrzyi górz , 
Tarn wk:azal ma się Pa!l1 Bóg \\1 kr7 t. 
rejąicym. Ody Mojiesz. się przybliż. 

IWłOJal Pm d!o :niae:g.o: .• Zdejm , 'm 
nóg tw10iich; ~iyż miejoce na; któr vrtP 
z.temią, jest świętą. Jam 1e t Bóg 
tW10itch!" MofżesZJ czcią przejęty, · 
oblicz~ :s-w1o0e. Wiled:Y. mu Pan Bóg 

: izal, aby posze<l'ł db kr-Ola raraioina i 
wafdzil Izraelitów z Egiptu do zrei 
taa111. 

3. Powotanie. Mojżesz WYlnawi 
Li l'u<ł mru' wherzyć nie będzie. Wt , 

., kaza~· nru Pan1 Bóg, aiby rz:wcH swą 

1 
na ziemię. Natychmiast przemienna 
nai we węża. Te węża kaza1 m 
Bóg uchwycić; a gdJy Mojżesz. u 
zinów z:amienfl się wąż w laskę. Zn 
miał Mojżesz c:zynłć przed ludem. 

b 

my ja-ja. 

h h h 
at się tedy; Mojżesz ''' raz z b "' 

Aaronem do Egiiptu. Tam pc)\vta·rzal 
faraelitom to, oo Pan Bóg Mojżesro 

, <la, ai lud' Izraelski uwierzyJ w je~o 
posłannictwo. 

Drukarnia „ Wiarusa Po.lskiego" 
Maltheserstr. 17, w Bochum-, Maltheserstr. 17, 

wykonywi~ 

== gust~wnie, prędko i tanio == 
• wszelkie prace drukars 1e in 

mianowicie 

ustawy, prop-amy, . karty wdępn~ karty lecity cyj e, 
karty do kwitowank składe.k m~e1df<~"·n)· ch, koperty ł pa· 
pier z uazwq towar~yHtwa lub z na~whl klem osoby pry• ' 
watnej, ~aproszenia weselne, ·karty poleeaj11ee ł wizytowe, 

plakaty, prospekty i t. d., ł t~ d. 
---.. .•. .___ 

U w a g a. Przy wszelkich zamówieniach prosimy podnć zawsze 
dokładny adres, aby przesyłka nie opóźniła się. 

Adresować nalety: ~!' iart.1s ol§ki"!' B eh „ • 

'v. 

? adaktor odpowiedzio.lay za. część czysto religijn~ ks. prob. dr. Lise1 w linmiauie. - Za resztę treści odpawiedzblny Anton Brej ski. Na.kładem i czcionkami Wydawnictwa „Wiarusa Polskieio " Bo 
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tti kwartalnie. I~ 
~l ,,Posłańca katolickiego" otrzy-
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~,I mają nboncnci w dodatku. ~ 
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Na Niedzie1ę Mięsopustną. 

Le1kcya. 2. Kor. XI, 19 33 i II, 1-9. 

Bracia! Radzi znosicie bezrozumne, 
bed;ic sami rozumnymi, bo znosicie, jeźli 
wa:s 'ktOI w niewolę podbija, Jeźli kto poży
.ra, jeźli kto bierze. jeźli kto wynosi, jeźli 
was kto! w gębę bi;ie. Mówię we<llu;g zelzy 
w~ci, jakobyśmy my slabymi' byli w te\i 
mie:z~, w czem kto śmie (w gfoipstwie mó
wię), śmiem i ja. łiebraj{:zycy są. i ja . 
qzradczy:cy są i ja. Nasieniem Abraha
m'G'\vcm są i ja. Slu<lzy Chrystusowi są, 
~i:ako mniej mądry mórwię), więcej i1. W 
pracach mzlicznych, w ciemnicach obficiej 
:w. razach na<l miarę, w śmierciach ·często~ 
kroł . Od Żydóvv wb1~em po pięćkroć µo 
czterdzieści plag bez jednej; trzyikmć by
J~m ,bit rózgami, razem bY1l ukamien-owan, 
irzyk rociem się z okrętem roz:bit. przez 
dziei1 i przez noc bytem w glębi morskiej. 
W drngach częstokroć, w niebezpieczeń
lS tw:ach rzek, w nieh-ezpieczef1stwaich ro
zbójników, w niebezpieczef1stwaich od! ro
dziny, w niebezpieczeflstwach oct TV\]O'an w. 

. Y'Jb ' 

mebezpieczei1shv:ach w mieście, w niebez-
pieczeńshva:ch na pustyni. w niebezpieczel1-
stv.. ach na morzu. w niebezpieczeństwach 
mjędzy fałszywą bracią. W pracy i w 
ldopibcic . w niewyspaniu czę.stem, \-\" gf10-
d'zie i w praignieniu, w: postach częstyich, 
w zimnie ·i nagiości. Oprócz tych rzeczy, 
które: zewnątrz są. naleganie na mnie co
<lziefl , staranie o wszyst'kie Kości10ly. Któż 
choruje, a ja nie chorudę? Któż się zgar
sza , a ja nie bywam upalon? Jeźli się po
trzeba przechwalać, z tego oo krewkości 
mojej jest. przechwalać się będę. Bóg i 
Ojciec Pana naszeg.o Jezusa Chrystusa, 
który jest na wieki biog,osilawiony, wie 
łi nic kfamię. W Damaszku narodu staro
~ta }(róla Ar.ety, strzegt miasta Damasceń
skiego, aby mię pojmał: i byłem przez o
klli{) w koszu z muru spuszczon, i takem 
uszedł rąk jego. 

leźli s i ę chv\·alić potrzeba (nie poży
!eczność w prawd.zie), prz.yJdę do \viidzenia 
:1 obja\\ ienia Pańskieg--0. Znam człowieka 
\\ Ch rystusie przed czternastu, lat (jeźli w 
ciele, nie\\"iem, jeźli próc'Z' d::iła. niewiem, 
Bóg \.\ ie), iż takmvy by! zachwycony aż 
<Io trzc.cicgo nieba. A znam takoweg-o 
czlm\ icka (jcźli w ciele, jeźli prócz ciaita 
11 iewicm, Bóg wie), iż byt zachwycon do 
· ~ ahu i słyszał tajem~l~ stow-a, których się 
cz/01\ iekowi nie g0dzi m<rwić. Z taki·ch 
rzeiczy się będę przechwala!, a z siebie nie 
będę się n'.c przech'walrnl, jedno 'Z1 krewko
~cr moich. Albo\viem choćbym się •chciał 
Przech\\ a!a{:, nic będę ·glupim, bo prawdę 
PO\\icm, lecz. folg-uiję, aby kto o mnie nie 
rozumia t więcej nad to, co \-vidlzi we mnie, 
albo co słyszy odcmnie. A żeiby mnie vviel 
kość objawienia nie wyniosita. dan mi jest 
bodziec ciata mego, a•r..iót sz.atanów, aby 
mnie policzkDwaL Dla. tego trzy:krociem 
P~na: pmsH, aby odenmie od'Stąpil, i rzekl 
mi: Dosyć ty masz na taiscc mojej, al1J.o
Wiei:m1 moc \V slaoości doskonalszą się sta
\Va. Rad się tedy przechwalać będę w kre 
\\'kościach moich, aby we mnie mieszka;ta 
111-0c Chrystus,mva. 

Ewangelia. Luk. Vlll. 4-15. 

. W on czas, gdy się wielka rzesza scho 
Qzila, i z miast kwapili sic do Jezusa, 
•zekl przez podobief1stwo: Wyszedł któ 
!Y< sreje siać nasienie swoje. A :gd'y siat, 
Ieun'V 'upadlo podJ:e drogi i podeptane jest; 
a Ptacy niebiescy podz1~ba1i je. A drugie 
l!Jl.a'Cllo między ciernie.· a społem wszedJ-
1 ' 

~;;tg;~~~:~r.~ ;:;:.:,,.; ..._-;~ ;.•· „, L 

szy ciernie z.adusilo je. A drugie padł·o na 
opokę; a wszedłszy uschlo, iż nie miało wił 
gotności. A drugie padło na ziem~ dobr::i; 
a wszedttszy, uczynilo owoc st()kroimy. To 
mówiąc wiolal: Kto ma uszy ku sluchainiu, 
niechaj słucha. I pytali go uczniowie jegu, 
coby ta za podobie!1stwo bylo. Którym 
on rzekł: Wam dain>0 jest wied:zieć tajem
mce królestwa Bożego, a innym przez po
dobieilstwa, aby widząc nie widzieli, a 
siysząc nie rozumieli. Jest tedy to p.odo
bicń·stw10: Nasienie Uest slo'\VlO Boże. A 
którzy podle drogi, ci są którzy słuchają; 
potem przychod1zi dyabeł, i wybiera stowi0 
z. serca ich, aby itwierzywszy nie byli' zba 
wieni. Bo którzy na iopokę, którzy g<ly 
usłyszą, z weselem przyjmują slowio; ai c1 
korzenia nie mają, którzy do czasu wierzą, 
a czasu pokusy -Odstępują. A które padło 
między ciernie, ci są, którzy usłyszeli, a 
od tnoskaniai i bogactw, i rozkoszy żywiota 
odszedłszy bywają zaduszeni, i nie przy
noszą owocu. A które na ziemię dobrą, 
ci są, którzy dobrem ai wybornem sercem 
usłyszawszy słowo zatrzymują, i oWioc 
przyinoszą w cierpliwości. 

KAZANIE. 
fak za czasów Chrystusa kwapili się 

Iwdzie d:o sluchania slowa Bożegio, tak i 
dlziś jeszcze gwmadzą się do k·ościolów w 
nied'ziele ·i święta. i także nadstaiwlają u
sz6w na gtos nautki Bożej. Ale jak podów
czas, tak i dziś., nie wszyscy sfucha·ją na:u
ki ·z. tern usposobieniem, aby ikorzyść zba
wien111ą z niej odnieśli. Jed!ni przychodzą 
dlatego: że jakoś .nijako pozo.stać w: domu 
gdy óbowiązek sumienia nakazuje być w ko 
ściele, a więc choć dla oka luidzikiego· trze
ba: naśladować dmgich, i nie wyróżniać 
się pod względem religijnych praktyk. Idą 

więc i stuichają co ksi·ądz mówi, jeżeli 
ma się mzumieć zdążą na nauki; ale żeby 
mieli nad tem zastanawiać się. i stosować 
sliown Boże· do siebie, to tacy, dzisiaj nale
żą do wyjątków; bo po większej części ża
dnej korzyści z niego nie· o<llnosizą. P,odo
bni oni są do owej skały, o· którą słowo Bo
że wzbija się, ale przyjąć się me może, bo 
nie znajduje w sercach ich wilgoci laski · 
Bożej, któraby zros~ta to nasienie, i pozwo
riła mu wzrość ku pożytkowi ·duszy. Dru
dzy slwchają wprawdzie słowa &Y.i..egio z 
uwaigą i znajdują nawet w tern upodobanie 
jeżeli ono trafia do ich prze:k<Jnania; czynią 

1czasami pew1ne postanowienia stosowania 
się do niego; ale to trwa dotąd tylko, dopo
kąd znajdują się w kościele; a po wyjściu 
z niego, wra:cają d10 dawnych swoich zrwY
czajów i zwyklych zatrucLniei'1, a o tem co 
styszeli w kościele zupelnie zapominają. 
Ci p-od{1bni są dlo owego ciernia, pomiędzy 
kt6rcm ziarno wzrość nie może, bo go cie
niem interesów doczesnych i chęcią sluże
nia swym namiętnościom z1tym, ustawicz-
11ie gruszą d-0 tego stopnia. że musi uschnąć 
i nie przynosi owocu. I takich można po
wiedzieć, jest najwicksza liczba dzisiaj po
między nami. 

Dzięki jednak niech będą Bogu, że ł 
dziś jeszcze znajdują się ludzie, którzy nie 
zanied'buią się pod wz,ględem religijnym, 
przybywają c-0 niedzielę i święto do ko
ściofa na czas, znajdują się na ca.km nabo
żefrstwie, srowa Bożego sluchają z uwagą, 
iz,achow11•ją go w pamięci, i starają się sto
Siować d!o nieg-0. Ta-cy zaliczają się do zie
mi uro<l.la1jnei -0 której wspomina Ewangie
Jia dzrskJsz.a, na którą gdy padlnie srowo 

Boże, przyjmie się, i O\\ oc stokrntny przy
nosi w obfitości. 

O! bodajby liczba takich by la jak naj
większa, a nle mielibyśmy powodu uskar
żać się na, złe obyczaje, które dziś tak roz
powszeichnily się pomiędzy ludźmi na 
świecie . 

„l(to ma uszy ku słuchaniu· niechaj sh1-
cha" mówi Pan Jezus w Ewangielii dzisiej
szej a ja z mej strony dodaję: niechaj 
stu·cha, i niech rozumie znacz.enle \VY

jaśnionej przez Niego przyp.owieści •O na
sieniu słowa Bożego; a zarazem, niechaj 
slucha, co i ja, acz niegodny sluga Ohry
stusa, z rozka1z:n Jego głosząc slowio Boże , 
powied,zialem wam: że ten tylko owoc 
stoknotny przynosi w zysku z nauki sły
szanej w kościele, kto ją przyjmuje do du
szy, i weicllug niej życie swe urządza. 

A więc odmie11my serca i usposobie
nia: nasze, aby dla braku wfary i obojętno
ści religijnej, .nic byly podobne do skaty, o 
którą ·stawo Boże miałoby się rozbić bet. 
pożytku dla nas; ani też nie bądźmy podl()~ 
bni do ciernia, iżbyśmy dlai zbytnich trosK 
i zabiegówi o rzeC'Z'Y marne. mieli zapo
mnieć o z·bawieniu, tlumiLl!C glos łaski Bo
żej, która przez usta kapłana wciśka się do 
idluszy naszej; ale raczej, stańmy się uro
dzajną ziemią, powolną .na, przyjęcie stow a 
Bożego, ile razy ono padnie na nasze scr
cai; aby:śmyi przynosili •0'-"1oce slodikie tt ·· 
czyrnk6w -dobrych za żyda, a.i po śmierci, 
abyśmy zyskali nagrodę z.bawienia wiecz
nego, którego sobie i wam \\ szystkim z 
serca życzę. Amen. 

Łatwowierność idzie w parze 
z niedowiarstwem. 

Pewne znakomite towarzystwo zwie
dzało osobliwości katedry Frauenburg
skiei, pod przewodnictwem pewnego profe
sora z' Królewca. Ten opr<>wadzaJiąc zwie 
dzaJących pa wspanialej tej świątyni, ob
jaśniał im dokfadnie wszystko z ·wielką 
znajomością rzeczy - a między innemi 
Z\\ rócil ich uwagę na relikwie, rna.idu
jące się na pewnym ołtarzu, dodaiiąc 
zarazem bl 'iższc szczegóty, odnoszące się 
do nich. 

Pevvien mędrek należący do owego 
tawarzyst\\ a. zapytał się jak można ud()
\V\Odnić, że relikwie te są istotni'e prnwdzi
we i gdzie istnieją pisemne świadectwa d·o
kumenta prawdziwnści tychże? 

Profesor odpowiedzial na to: 
- Relikwie te spoczywają w tej kate

drze od \Vielu wieków - każdy uczony, 
czy prostaczek, uważał je i uważa za pra-• 
wd'ziwe, i o ile mi się zdaje, nie wystąpi? 
nikt z uzusadnionemi zarzutami i wątpli
wośdami co do ich prawdziwości. MyślG 
wię'c, iż tego rodzaju świadectwo jest zu
pełnie wystarczające. 

- Takie dowody wcale mnie nie zada 
wiala.ią - odrzekł na to ów 11icd:owia
rek. 

Na koniec przyszli wszyscy do zakry
styi, gdizje znajdowaJy sę także różne o
sobliwości, a profesor wydobywszy z pe
wnej niepozornej szafki rurę metalową, 

rzekł: 
Na zakoi1czenic pokażę paiistwu iednę 

osobli\V'OŚĆ, która was pewnie bardzo zaj
mie, a mianowicie: „tubę z teleskopu Ko
pernika." Rozumie slę, że osoblhrnść ta 
szla z rąk do rąk , i że dotykano się j~j z 
vviclkicm, r..:Jig;jncm niemal p0Sla11v ,-:,·a
niem. 

Ił. I 

„Ro Inc 
wychodzi dwa razy tygo
<lniowo. Przedpłata W);IlO i 

50 fenyg-ów 
I wart.nlnie. 

,. Po,:;łai1 ·a lrnto1ickicgo" otrzy
mają abonenci w dodatku. 

Nicdmv iarck ów zauważył. że to <llzi
w11e, a nawet oburzajqcc, iż tak ważna hi
storyczna relikwia, tak drogocenna pami<1t
ka po wielkim astronomie, iznajd11!ic się w 
takiej poniC\\~1crce, lcż<ic w tej niepokaź
nej szafce razem z inncmi staremi gratami. 

Na to roześmiał się ów pr'°fcsor i odpo 
wie<lzial: . ~ 

Widać iż pan nic znasz dobrze hi-
toryi. Teleskop nic istniał jeszcze za cza

sów Kopernika; dopiero w 60 lat pa jego 
śmierci \\ ynalazl go Galileusz , we Wloo
szech. Na jedn-0 moje slmvoi. uwierzy/eś 
pan odrazu temu, co w żarcie tylk<J powie
działem - a na świadectwo religii katoli
ckiej przez tyle \v·icków, na świadectwo 
tylu tysięcy i mili.onów lu<lzi, którzy świę
ci1,; \\ prawdziwość tych relikwii wierzyli, 
i na moje slO'\va wypowiedziane tam przy 
Qltarzu, o<lpo\\.'icdzialcś pan pow·ątpiewa
niem i niewiarą! Owa tuba, niby Koperni
ka jest to poprostu blaszana rura, teraz. grat 
niepotrzebny, a dawniej używana do ro
bienia świec. 

Możn.ai wbic \\ Y·obrazić jak s.łowa te 
zmieszały i zawstydziły cale towarzystwo 
-- a zwłaszcza owego niadowiarka. 

J eżcli tego rod'zaju mędrki i niedowiar 
kowie będą jedynie przywięzywali wagę 
do pisemnych świadectw i <lókwnentów. 
jak będzie moiżna udowodnić, iż taki na
przyklad l(opernik urodzil się i ży)f istotnie. 
Księgi metryk z owych wieków nie <locho 
waly s:ę zapewnie do naszych czasów1 ~ 
a krokolwiek lubuje s i ę w wyszukiwaniu 
wątpfrwości, może śmiało zapytać: Czy 
są prawdziwe? Na dziecinne takie pytania 
i wątpli\.\ości dtotkliwy żart, jest najlepszą 
odpowiedzią. Kościół katolicki, stary Ś\ ia
dek prawdy Bo1żej, zapew·ne na większ::i. 
zasluguje1 \Vian~, aniżeli ludzie lada jakich 
..... byczajćrn , ktfirzy dfa tego walczą przeciw 
Kościofowi, że nic mają odwagi żyć wedle 
prze:pisów Kości·ola. 

Ksiądz Paulin. 
U drzwi pewnego kościoła "' Paryżu, 

widywano oodzi~nnie od wielu, wiciu lat, 
stojącego stareg<0 żebraka, znanego wszy
stkim po<l naz\q „starego Jakóba". Ocze
kując jałmużny, sie<lzial na jed11cm i tcm 
samem miejscu, smutny i ponury, nie od
zywając si ę prawie nigdy i tvlk() skinie
niem gl<>wy wyrafat podziękow~anic. gd 
go czem obdarzono. Gdy łachmany \Vi
szące na nim w strzępach, nieco się o<lchy
lily, można byto widzieć pięknie pozłacany 
krzyż, na \\r}~clmdlci. zapa<llej piersi n~
dzarza. 

W tymże k<Jścielc zwykł byl odpra
wiać Mszę św. młody kaJJjtan, imieniem 
Paulin, który nig-dy me p rzeszedł ko k; bic
dneg·o Jakóba. nie obdarzy\vszy go skrom
nym datkiem. Paulin pochodz ił 7. bogatej 
i znakomitej rodziny francuskiej; jako du
chowny, pośWiGcil się zuµelnie. i wyłącz
nie Bogu - cale zaś mienie przeznaczył 
na '\.\spieranie ubogich i nieszczęśliwyc1 •. 
Nie znając go bl i żej, lubił go bardzo stary 
Jakób. 

Pewnego dnia zauważył Paulin, że 
tary Jakób nie siedział na zwykłem swcm 

miejscu; gdy zaś przez dłuższy czas nie 
byto go widać, z.a.n;epokoit się tern iy;wo i 
zaczął się obawiać. czy biednego s.taru zka 
nie spotkało co zlego. Dowiedzial się 
przeto, gdzie mieszka i pewnego razu udał 
si.ę do niego. odprawiwszy Mszę święt~. 
Puka do wskazanej izdebki na p.'.}d<la-.~L.u 
- a tys1ą<; 'Cichy g!os, zaprasza)~cy go 



do '' ejści.'.l; '" ch·cdzi, i z.a taje Jakóba chó
rego łóżku, i.:zyli raczej na nędznym 
'bart-0gu - z twarzą śmierteli1ic bladą. z 
tasnącem okiem. 

- Ach! to Wielebny Ksiądz Doqro
dr.ici - zawotal z radością, poznawszy za
cn"~" kaplana. Jesteś bardzo laskawym, 
i 1jcze, iż przychodzisz do tak nędzne
:ir> cztowieka, jak ja. Prawdziwie, że nic 
T-~slugujQ na to! 

- Co t~ż to mówisz Jakóbie, odpowie 
na to Paulin - czyż nie wiesz, że ksiiądz 
jest przyjacielem nieszczęśliwego? A zre
sztą - dodał uśmiechaj4c siQ - jesteśmy 
pr1,ecic starzy znajomi. 

- Ach. Księże Dobrodzieju! gdybyś 
wiedziaL gdybyś mnie znait Lcr~iei... to 
prawdziwie, nie rozmawiatbyś ze mną w 
ten sposób! Nie, nie - nie przemawiaj do 
mnie talk laska wie, tak dobrotliwie; jestem 
n~d'rnikiem„. prz~klętym IQd Bo.ga i ludzi! 

. Przeklęty ·od Bnga ! co też ty mó
·\f\risz? Ach, biedny mój Jakóbie - jak mo
żesz. m6wi6 tak <Jd rzeczy! Jeżeliś się 
czegio zlegio dopuści?, do żaluj i wyspo
wiad.a·l się z tego; Pan Bóg jest nieskoń
czenie .dobrym i mit,osicrnyrn, i przebacza 
WSZY'S.tko grzesznikowi sz,czerze żafujące
mu. 

- Ale nie mnie - mnie Oru nigdy ni~ 
przebaczy! 

- Nigdy? i dlaczcgóżby nie? Czy 
żatujcsz ·za zle, któreś pnpel!nil? 

Czyi ja żałuję! - zawolat dornoś
nym glosem fakób, zerwawszy się z posła
nia i wodząc przerażonym wzrokiem d-0-
kota. Czy żałuję? - tak jest, żaluję z ca
Jeg-0 serca - trzyd'zicści inż lat żałuję te
go„. a jednak, i tak jestem przeklętym„. 
jestem potępionym na wieki! 

Dobry kapłan starał się ·g.01 pocieszyć 
i podnieść na duchu; ale napróżn-0. Stra
szna jakaś tajemnica nurtowała gtębię ser
ca jeg(), a rozpacz powstrzymywafa tego 
nieszczęśliwe!go i0<ll wyiiawienia swej zbro
dni. Nareszcie, nie mogąc się ()przeć ła
godnym i serdecznym namowom kaplana, 
postanowi! nieszczęśliwy fakób powie
dzieć przed nim to wszystko, oo g.o taik bo
lałb - sUumionym, <lrżącym :g1losem~ za
czą,l op'Orwia<loc, oo następuje: 

„W czasi~ krwa1wej re\.\10lucyi przy 
kiońcui zeszłego wieku, miakm sobie po
wiervony zarząd naid dobrami i zamkiem 
pewnej znakomitej i bogatej I'O<lziny. Pa6.
stwo moi, by!~ dla mnie anielsko di0brzy„. 
hrtaibia, hrabŁna, d'wic córki i syn. Mia1em 
im wszystko do zawdzięczenia; stanowisko 
korzystne. wychowanie i żywiot spokojny 
i szczęśliwy, iaiki pod' ich dachem pędzikm. 
Qdly jednak nadeszly czasy teroryzmu -· 
te straszne czasy, w który,ch, ia:ko na nie
bezpiecznego 2'-V'ierza, polowano na ludzi, 
należących dio wyższy.eh stanów, mordo
wano ich i zabijano be:z litości, bez różni
cp wieku i płci - wtedy zdra<lzitem ich 
nikcz.emnie ! U nikaiąc n.iechybnei śmierci, 
ll!kryli się w hezpiecznem miejscu; wi,e
dzialem g<lz.ie i... d-Otniostem o tern krwio
żerczym tyranom Francyi - to \V celu. do
stanfiai d'ć~br ich i majętności, które z pra
wa przypa<laly donosicielowi. Wszystkich 
tych zacnych, szlachetnych ludzi, skaz.ano 
naJ śmierć, z wyjątkiem małego Paulina, 
który byl jeszcze z.byt młody." 

Tu wyd'arl się z ust kapfanai mimnwo1-
•'Y okrzyik zgrozy i przera!żenia - .a zimny 
pat spłY\var mu z czol.a. 
~ Ach, księże Dobrodzieju! - dągnąl 

dalej stary żebrak, który gitęboko wizrusz.o
ny i miotany okropnem tern wspomnie
niem, nie mógl zauważyć przerażenia nie
sziczęśbwego swego słuchacz.a - straszna 
to, piekielna zbrodlnia !... Slyszalem, jak 
im odlczytano wyrok śmierci - widzia
łem ... ach, księże Dobrcx:l1zieiu. odw.(4~i ! 
Wi<lziałem, jak głowy ich padaty pod ude
tzeniem tI1J0Jrderczego ostrza piekielnej ist
n'ie maszyny! Jakże okropnym, nikczem
nym, patwornym jestem zbrodniarzem !.„ 

. I ootąCll nie mam ani chwili spokojni, ni ulgi. 
Płaczę, modlę sfę za nich. Widzę ich we 
olnie i w nocy! Paitrz, I(sięże - oto są 
tam, z.ai tą 'ZasJ'oną 

Mówiąc to, wskaz.aił drżącą ręką na 
ptócienną zasfonę, pokrywającą pewną 
część ściany. 

- Krzy-.l ten, który wisi nad łóżkiem, 
byli w.fasoością nieszczęśliwego pana meg{J. 
Ten! zaś maly, zloty krzyżyk, który mam 
nai sobie, nosila niegdyś pani hrabina na 
szyi, nie: rozstając slę z nim nigdy za życia. 
Aicm móJ Boże! iak przerażaiącai z.brodnia i 
pddlość ! jakże strasznie cierpię! jak gorzko 
żc11uję za to!... Ach, zlituj się nademną, 
Q)j,cze Wielebny! nie odpychaj nmie i ty 
odJ siebie! - módl sie z.ai ntnćl, naiwi~
szym Z!brodniarzem i najnieszczęśliwszym 
~ I~ridzi ! 

Ksiądz klG.::zal prZ.' chory-:11 ż'-braku. 
blady jak śmierć. Po pólgodzinnem. ponu
ren milczeniu, wstał spokojny i pogicx:l:ny 
jak zwykle - przeżegnał się, i uchyliwszy 
zasrony, zobaczył dwa portrety ... 

Na ten widok. straszny, rozpaczli\v y 
krzyk :wyrwal się z, piersi Jakóba, który 
bez.silnie zwalil się jak kłoda na posłanie. 
J(siądz rzewnie p:takal. 

- Jakóbie, przem(rn H wreszcie drż:.1-
cym głosem - wyrobię ci przeqaczenie u 
Roga; wys lu cham ciG spowiedzi. 

Mówiąc to, usiadł przy tapczanie, a 
stary J akób spowiadał się długo i szcze
rze. Gdy umierający wyznanie swe skof1-
~zyl, zabral głos Paulin. 

- Jakóbie, rzckl natchnionym i uro
czystym g,toscm - Pan Bóg d przebaczył; 
ale nic na tern koniec, i ja terż przebaczam 
ci z milości ku Niemu. Ci 'bowiem, któ
rych wydaleś na śmierć, byli to.„ ojciec, 
matka i obie siostry moje! 

Jakóbowi włosy stanęly z przerażenia 
nai głowie - otw•orzyl' usta. bełkocz<tc kil
ka s1ów niezrozumiałych, i upad! na po
s~anie. Kapłan przystąpił bliżci„. Zcbrak 
już nie żyl. " 

Swiętojózafacie 
czyli składka na ·wbogich studentów polsko

katoli'ckich. 
W kasie (z.ob. nr. 8) 397,54 mr. 

Na chrzcinach u Jana; Bzodkai w Ober
hausen: Jan Bz,od'ek z ż. 50 fen., OO\V\O;

nairodzony sy!IJ 10 fen., syn Jan 2Ó fon., cór
ka Helena 20 fen., J. PawfaJk z: ż. 1 mr., W. 
Wendwnka z ż. 1 mr., M. Bwd!ek 50 fe'n., 
Fr. Bzodek 50 fen., lgn. Bzodek z ż. 50 fen., 
M. Bzodek 50 fen., Jgn. Stanisławski z ż. 
50 fen., Ant. Oóźdź 50 fon., StaJn. Gó1źdiź 50 
fon., Jan- Mikoła\iczak 50 fen., (nad. J. Bz.a
dek) 7,00 Jl!r. 

Na chrzcinach u Franc. Sikmy w Al
staden: Franc. Sikma z ż. 50 fon., J. Pie
czka 25 fen., Ant. Kleszcz 25 fon., Karol Si
kora z ż. 60 fen., Mam1ś Johna z ż. 2 mr., 
Klara Johna. córka: 25 fen., Józef Musiolik 
'Zi ż. 1,50 mr., (nad'. Józef MusiolLk - Porto 
20 fen.) 5,35 mr. 

Na chrzioinaich u1 Wojciecha Laingnier w 
łfambarn. Woje. Langner z ż. 4 mr., ich 
nowonarodzony syn Ignacy: 1 mr., Tomek 
ii Marynia po 10 fon„ Elźbieta Laingner 50 
fen., Marie. Laingruer 1,50 mr., Michat Lang
ner z ż. 1 mr., ich syn Korneli 10 fen., Ant. 
Langne.r 1 mr., I(atarzynai Lam~n1e1r 50 fen., 
Anwstazyai Larngner 20 fen„ Antoni1I1a Kry
noie'W'ska 50 fen., (nad'.. M. LIDgner) 

10,50 mr. 
Na chrzdnach u Lapaicz.ai w Huckarde: 

Franciszek Lapacz z ż,onq - mr., -noW\Ona
rodzony M. 10 fen„ starsza jej siostra: 
10 fen., T. Lapacz. 1 mr., J. Konieczka 2'J ż. 
1 mr., (nad!. T. Lapacz) 3,20 mr. 

Na za1barwie T·ow. św. Józefa w Zlolro-
morowie (naJd. Woje. Wiel{}ch) 8,50 mr. 

TO!W. św. Jerzego w. Alstaiden (nad. St. 
Wilczak) 7 ,50 mr. 

Tow. św. Antoniego W1 Ueokendiorfie 
(nad. Juil. Grnbowski) 10,70 mr. 

z To:w. św. Jana Chrzc. w Ueckerudlor-
fie (nad. Jan Jankowski) 10,00 mr. 

Tow. św. Czestal\va w Bulmke (wręcz. 
Jakób Acndrzeiczak) _ _ 5,00_!11r~ 

Raz:emi 464,29 mr. 
Rozchócll 62,50 _mr. 
W kasie 401,79 mr. 

Rozchód. 
J. K. z, B. słypendyum 32,50 mr. 

B. D. z B. stypendyurn _30,00_mr. 
Razem 62,50 mr. 

Bóg zaplać ! Sw. Józafacie módl si~ 
m nami! 
26. 2. 05. pro: I( s. Lis s. 

A. Breiski, Bochum, Malthes·erstr. 17. 

Brandenburg 
kraina słowiańskich mogił. 

PO W IE ś ć HI ST OR Y CZ N A. 

Napisał Ludwik Stasiak. 

To grobowisko narodów. 
Cate narody wym;(łrly. 
Język ich i 1pieśń ich umarfa. 
Nawet pamięć po nich umarta. 
Gdy bogaty mieszic:zanin miliono'Wego 

miasta, rozkopując fundamenty swego do
mu, natrafi! na czaszkę z. amuletem i na ur
nę runiczną. n.ie wie, że dom je;go stoi na 
wielkiem uroczyskll, które nosilo1 imię: 
Berlin; nie wie, że tam -chowano wtadryków 
i wodzów Stowiańszczymy. 

Ob..:y .z:ipomnieli i swoi 7„.apsmnicli. 
Lecz w szumie trzcin na bagnach Bra

niboru dosłyszysz echa slowia11skiei pie
ś11i1 szelest k<>sa.2có\\~ na bł-otach łia\\"eli o
powie ci -0 namdzie, który umarL 

Na tern olbrzymiem słowiaf1skicm 
cm:entarzyskn, w śpiewie słowika dzwoni 
rzewna nuta smutku, wicher jesienny wyje 
glosem mordowanych ludzi. Lka wid1er 
i płacze, po raz tysiączny sypie żółte liście 
na słowiańskie mogily. Letnim porankiem 
kwiecie na łąkach pokrywa się perlami lcz 
wytępionego clio, szczętu narcdu. 

Nad brzegami i jeziorami Braniboru, 
plątające się tumany mgieł. mają kształty 
zakutych w jarzmo nicwoJintków. 

Widzsz jak się sosny na brzegu 
Laby, na polach lQczyńskich o zachodzie 
slońca czerwienią? Jakby ie kto krwią o
blał! One korzeniami swymi dri dziś nie 
mogły wypić wszystkiej krwi setek tysięcy 
Stowian, które tam w obronie swej ziemi 
poległy. Dziś jeszcze krwią siQ ich pnie 
barwfą, choć tysiąc lat mordu minęło! 

I Laba się krwawi, a morze przy ujściu 
Mży, Trawny, Swartawy i I~cnu huczy tak 
smutno, jak smutną byfa pieśl1 ludn, który 
tu niegdyś mieszkał. 

:;: 

Krzyż zwyciężył. 
Królowie rzymscy byli za wsze krze

wicielami cywilizacyi i apostołami wiary 
Chrystus.owej. 

!(ról łicnry'k Ptasznik: wymordov. a! 
pa.cli Lęczyną dwieście tysięcy slowiań
skiego chłopstwa. 

Pojmany,ch bezbronnych jef1có\V i -O

brońców zdobytej Lęczyny w pie6 wycię-
to. · 

Co1 w Lubuszu swych domów bronili 
wybid, miasto z ziemią zrównane. a kraina 
Matc·zan w pustynie zamieniona'. 

Podibil' Henryk tt~welów, a wamwną 
moczarami stolicę ich Branibor, zdobył 

głodem, żelazem i mrozem. 
Po rzezi zatknięto na twiier<lzy brani

h0irskiej krzyż. Ci, co go ciosali, miC'li ręce 
popVamkine krwią bliźnich. 

Byt oni urągowiskiem i parodyą krzyża, 
na którym skona! Bóg miłości, Bóg przeba-
czeni.a. . 

Zaplakat tam na szczytach gwiazd, 
gdy na pogorzeli Brnniboru zwycięzcy 
przyjmowali Ciało i Krew Pańską i śpie
\vail' .,I(yrie eleison", klęcząc przed krzy
żem, który na tle płonącego częstokolu 
twierdzy w oparach krwi ludzkiEti się bk
m. 

Gdly wojownicy polegli, gdy starców 
zabito, a dziewice posZilY w niev,ilolę, zaczę
lo się na: zemi s~owiatńskiej painowanie 
zwycięzców i prawo zwycięzców. 

Ksiądz Thietmar pisze, że. jeiśli król 
Henryk srogi dla- pogan .,na czele legio
nów łotrów" nielitośn1e na S~owianach czy
nH lupiestwa, „tedy Bóg laskawy mui to 
przeba,czy". 

Tak pisze ksiądz, Thietmar, na:Żyiwając 
swoje własne wojska legionem łotrów. 

I ustanowił łienryk'. takie pra\.VlO, że 
wypuszczonym z lochów mzbóin:ikom ł 
oderzniętym od szubienicy mordercom 
\Volno swobodni'e chodzić po świecie, by
leby oszczędzali domy swych rod!aków, za 
co mogą. na słowiańskim chll(}pie, jakie tyl
lro chcą zbrodni1e i łotrostwa czynić. 

Umart w1reszcie ten krwawy Sas i le
ży w krypcie w. Kwedlinbmgu, a w por
trecie na pieczęci ·z· wyłupionego jcg.o stra
szlil\vego oka wyczytasz okrucieflstwo i ta
komstv/o na krew ludzką. 

Zgasr Henryk. ale nie zgasra z; nim żą
dz.a podboju, tupiestwa i zbrodni, pod'szyta 
nikczemnie piod święty znak Chrystu-sowej 
wiary. Nastali jesZ'cze gorsi mordercy, nio
sący ·W świętokradzkiej dloni sztaindar 
świętego Kościola. 

Mńimli, że idą nawracać, a zabij.1li. 
Mówi'li, że kią uczyć mHo·ści, a fupili i 

podpalali. 
M6wila •O cywilizacyi. ta barbarzyńska, 

krwawa, bez.bożna horda, idąc nawracać 
cichy, spokojny, f'a,g•odny slowiańskii lud. 
Zapanowal na<ll Slowianami markgraf Ge
ro, lis chytry i przebiegly, okrutn[k i krzy
v.noprzysiezca. 

Ten posta·nowil wygubić dl() ·szczętu 
plemię stowia,ńskic. 

Zaprosił na ucztę trz.ydiziestu książąt 
słowi1ańskich, którzy zawi·erzyti jego chrze
ścijaiński emtJJ rycerskiemu sllOwu i w goś
cinę w jego progb przybyli. Pit z nimi t 
jaidJ.t i o przyjaźni' swej zapewniat, zacht,.. 
cając do wina i kie·li:cha. Gdy upojeni trun
kiem ręką jwż. nie wla.dali, rzucit się na ni.ich 
wraz z swymi siepaczami i wymord\olwal 
do jednego. 

Zgotowawszy -,.vojslrom stowiańskim 
straszną nad RakS<tJ klęskę i zabiwszy na-

czelnego wodza, ksiQ-~ia Stoignie :-. a 
ciął \\ pie(1 l}{)imanc chłopstwo. 

trwab do późnej nocy. Nazaiut 
wzniesionym krzyż.u zawisła -Odcięta 
poganina Stoig11icwa na znak tryumfu 
tury i chrześci.al1st :\'a. U stc'1p krzy· 
mordowano sicdmsct starsr,yzny bez 
ści. 

Choć w g~Gbi serca wielkiego 
grafa rzekomo była litość. 

Wszak doradcę Stoig11icwa puś{:i 
ko przebaczający chrześcianin, w 
wyłupi wszy mu tylko oczy i wydarłsz 
zyk. .. 

- I napełni1~1 się ziemia slowi 
kośdolarni, księżmi, mn :•:l1::u11i· i Bo1gu 
święconem panicl1st\v em -. mówi k 
karz. 

Sam Gero wystawii klasztor dl 
konnic wraz ·z kośdolcm. 

Ofiara ta dla pana Ik>ga wypadła 
bardzo tanio, bo pienią:dze na nią uk 
zlupicżył w chatach, opolach i g-r 
sto\\' iar'lskich. 

Rozpoczęly się straszne 
szczyzny czasy. 

I. 

Orze rolnik ziemię sochą drcwni 
R·ola to bujna, nie potrzebuje. wi 

zachodów i' pracowitej uprawy. 
PóŹ:ną jesienią odarł korę. ze s 

drze\V', drzewa nie zazielenily się na 
snę i uschly. Podpalił je wtedy, re 
zaś pni i korzeni \vykarczowa!i' nieWlO 
słowiańscy. 

Ziemia zna\v1orż.o.na popiołem nie 
maga żelazem kutego ptłnga lub stal 
hrony. Byleby ją tylko sochą przewr 
wyda plon bujny. 

Sochy nie ciągną konie anr woly. 
kooia i wola trzeba zapłacić dziesięć,~ 
dizieścia denarów . . 

Taniej wypada ni,ewtolni·ca sfowia1\ 
Na targu w Świerzynie dostanie i 

dwa <l!enary. Jeśli król 'ieszcze raz clio 
mi Lutyków \Vpadnie, dlziewka lutycka 
sztować będzie denar, może mniej. 

Niewolnice dągną sochQ rączo i 
trwale. tak, że nawet bata: mal·oi się uż 
Na to je Pan Bóg stworzyl, żeby c 
ścianinowi slużyly. Dalej! Wstecz:! , 

Niewolnice, których nagość I 
strzępek łachmanJJ :okrywa, stanęly i 
wiały jarzma, patrząc w szarzejące na 
ryzotl'cie domy Braniboru, na las.y1 goi, 
kowskie, na· ba'gna i mokrzyska. które 
ciągnęły daleko aż do Szczyglic, aż dlo 
fiina. 

Patrzały wdał. jakby w niej odsz 
chcialy domy ojców i opole rodzinne i k 
wnych swoich. 

Pierwsza, lejoowa, była! córką wta 
z. J asienic. 

Druga, ta, ·co ma c·zame wf osy r 1J 
we ciało, jest wdlową pa \\110jowniku, k 
pole;gf przy oblężeniu !(ostrzyna. 

Trz.eciej wzięto męża w nie:w10lę i 1.. 

to g;o w1 jej oczach. Zabito tam podl l 
dobierzyckim, ni'edaleko. Przez kilka 
pęd.Zona w pole do orki, wid'ziata pod 
snami stado kruków. siedzący.eh na z 
tym. Potem i kruków już nie: by.to, IJ.i 
się tylko kości„. Ze miata śliczne, i 
wlosy i oczy modre. że miała pierś ik 
tną i gtadką, że miala usta malinowe, 
siata z.ostać poniewolną żioną chtopa, kt 
ją kupit za drwa denary. Broniła się, 
dą bito batem. bard.w batem biłt:o. 

- Dalej! jazda.! Socha na prawo! 
stąp się! liee:! ! Ruszdeż, bo walę ba. 

- Chryste wam pomagaj - krz 
jakiś rycerz na k1oniu - który od str 
ttaweli do orkv przycwałowal. 

- Dopomóż Boże! · 
- Co siać będ.zi1ecie, gospodarzUI? 
~ Jęczmień, dlostojny panie. 
- Co kosztują te poganki. 
- Dalem, nakiostoiniejszy panie, 

szósta denara za wszystkie trzy. 
- Toście przepłacili. 
- Pewinic, że to drogo. G<lyśmY 

Szwabi1 szli, mówiono nam, że tu ui wilk 
mlekiem i miod'em opl~ć będlzietnY· 
tu v.1szystko trz:ai kupi1ć za drogiei pi 
dze. Sochę i rydel. 

- Po co macie kupować? Zrabo"' 
lepiej u Slowien. Pani Jezus się uci 
gdyi takiego fotra poganina obedrzecie. 

- Niema' już z nich co drzeć, <lbS 
panie, tak i'ch wojsko nasze jut obtusk 

- Pokażcie no te d'ziewki ! 
- tta.welanki ! tte ! Pokażcie się 

sn-e-mu panu. 
- Co chcecie Za' tę jasną? 
- Tej nie sprzedam, bo jestem z 

k-0ntent... 
- A ta naręczna? Danro ją tul bli 

Czy to jeszcze dziewka? 



Dz~ewka. J esz_;ze mi oda, bardzo 

Dam ci za nią trzy denary. 
--- Mato najdostojniejszy panie. 

- Przecie <lateś niecałe <lwa. 
- Tak, ale ja muszę coś zarobić. Cho 

«·ził ' pi.,..>chotą na targ do $wierzyna. 
- Masz cztery. 
- Dodaj nai'dostojniejszy jeszcze kil-

ka kaczek blotni'stych, które ci wiszą u 
trok . 

- Masz. Dostaw mi ią jutro \\ ykąpa
•lli i świ.eżo obleczoną, zwrócę za przyo
• 'i:feJwek. 

- Dostawię. 

- A stuchaj, żebym ją c1ostał nies:krzy 
wdlzioną, bo dę zaćwiczę kańczugiem, ty 
mdryi zllodzieju. 

- - Jak rozkazałeś, najdostojniejszy. 
- Kyrie. eleison. 
-- Chryste eleison. 
Najd-0stojni1ejszym, który zasz.czycil 

szwabskiego osadnika iiozmową i zakup
nern dziewki, byt sam Bernard, książę sa
ski, który zabawiat się przez caly ubieg{y 
<liziet1 strzelaniem ptactw a wodnego na bio
tach Haweli. 

· Byl to mąż olbrzym:cgo \VZrostu i tn
sz.y, ~zerokich pleców, ·czerwonej twarzy 
otocroned dlugą ja.sną brodą i spadającymi 
w liokach na barki wlosami. 

Okryty by!! szatą, niebieską, przepasa 
ną. na bi1odrach szerokim, su to zfotymi 
l;!'WlOźd'ziami nabijanym rze:1nieni1em. Mial 
cz.al)kę bobrową, którą dwa orle skrzydła 
po bokach zdobily. Na szyi' \visial ciężki 
:dot~' tafrcuch, w którym odbite zaichlQdzące 
sloocc mienito się i mi,gotalo. 

K:M1 jego jak i giermka, który w od
Jcgt~a-ści kilku kr.0kó1w za panem jechał, o
,btMiiowanyi byt dzikiem ptactwem, upolo
w1anem na bfofach. Giermek łapał tylko 
JOa. sokola, książę zaś nierzadko sam scho
diz.itll z konia, odda.wiat ,cugle gvermkowi i 
sz:ed~ wi bród.I, aby stado· gęsi podejść l'ub 
czaiple. na rzut strzaly dostać. Na niebies
kie.i jego bogatej szacie. byly zaschle grudy 
i plamy blota, puich tataraku i o•stre listo
rwie roślin, bujających na moczarach. 

Wyraźnie już byto widać częstokół i 
biate obronne wier.Łe Braniboru, gdy gier
mek zbliżył się d:o księcia i rzekt: 

- Zdaje ml się przezacny panie, że 
loolmy człowi1ek C\V'ałcm <lo nas z Brani
boru Jed!zie. Nie widzę dobrze pod stoflce. 
dtwiilami jednak myiślę, żt: to. do \v~s umyśl 
nyi poslarniec. O! pędzi lotem wyrzuoonc
!'O oszczepu.„ 

- Nowego ooś v.r twier<tzy zauść mu
sid@. Popędzimy koni. Może przyjechał 
-w! ·~śdnę ktoś znaiczny, może ktoś zacho
·1rzal. 

W kilka mgnień <Jka spotkal się zdy
szanyi konny z księciem Bernardem. 

- Markgraf Dietrkh, jasny mój pan, 
a· krewny ·wasz wzywa was, przezacny. 
M<lwit, abyście pędem koni przybyli. Ju
tro przed jutrznią wyprawa zbrojna. 

- P rzeci'w komu ? 
- Nie wiem, przezacny. Markgrat 

braniborski, biskup i dostojny wasz krew
ny. nfilzą ze S>Obą zamknięci od chwili, gdy 
,prz;Jbyl goniec z Dziewina. 

- Z jakiego Dziewina? I( ról polecil 
ro miejsce nazywać odtąd Magdeburgiem 
~ rozumiesz pasho~ku? 

- Ja nie wiedzialem tego najdostojniej 
z.-. Przebacz mi. 

- J ediruak może wiesz, co się stało i 
jakie wieści przyniós.l goniec? 

- Nie wiem. Jestem sługą. 
- Pędem. 
- Pogańska: hydra dźwiogai się na no-

w.o. Niebora, ów, totr i wróg Chrystusów 
bt~ s),ę. po opola-eh i buntuje lud przeciw 
Jtam. Szpieg magdeburski przyniós.l wieść 
Zei kryje się on teraz w opoJlu gniewkow
%Fetn, w chacie władyki Cichosta. Ma tam 
być wraz. z· nim wyslannik księcia polskie
m Mieszka, który podobno zdradził wian~ 
i kn.yż święty, a z pogany spdisek przedw 
'ltaQI knuje. 

- Nie wydaje mi się możlfrwem, aby 
·rllf1 ied!nak: mamy w rękach ni:ezibite dowo
IÓJ, prawie poszlaki, że Mieszek nas zd'ra
<ft.&. 

- Saim talk dO dziś dnia myślartem. Że 
te Mieszek mógł uczynić. 

- Ozy ja wam tego nie mówitem? ! 
Oc1 dwóch lat powtarzam, że Mieszek jako 
llr'Zyjaciet królai rzymskiego jest zdlrajieą„ 
który czyha, aby nas W1 pole wywieść i 
~. Chrzest jego. jest wielkiem kłam 
·st.rem i oblu<lą. Przyją.l go, abyśmyi stra 
cili w ~rzyrnie pr.a\VlO napadania na polskie 
w~. W przewrotnej jego duszy jest 
~~ ,Piełdo nienawiśd prztecirw wszystkie-
1111ul, oo niepolskie i chrześciańskie. Rozma 
~m] z nim niedawno "\l't Gnieźnie. By~ 

\\ ylanym i sz.:z r~ m ! pr~y 1., :al prz~ i H1 
<lla rzymskiego króla. 

- Jak cię kocham, Bcnnr<lzie mó-
wil tak jestem z zcrym waszym sprzy
micrzei1ccm. - Oszu ·t ! Zmiia ! V tej 
cl1\ 'iii, gdy zemną mó\\ ił, po lawie jego 
byli \\' Bawaryi podludzać <ln \\•Ojny d!}mO
WC'j, aby siG bratnia kre" nasza rozlała. 
On i je1N przyjaciel cze ki Bole law, chcic 
li nas w proch zetrzeć. Popatrz .e tylko 
w chytre Mieszka oczy, jaki tam jad O\\ Hy 
i r plonie. iak wężowy \\ yraz ich i1ic zga
dza się ze sl.odkiemi sl-0wami o przyjaźni. 
I tórc mu z ust plyną. Przyjaź(1? On je t 
o tyle naszym przyjacielem, o ile c·oś na 
nas urwać 1noże .• On o 'zukal smm.go kró
la, który w jego przyjaź(1 'ierzy. 

- - Cóż więc począć mamy? 
- Za każdą cenę do ·tać do rąk \\ Y-

s.ła1ka Micszk~wego. Uda nam siG t-0 wte
dy, gdy całą buntiowniczą bandę {1saczymy 
w poln. 

Żeby Bóg dal 111i dostać: w ręce tego Io 
tra Nicborę i raz uwl{)lnić się od zmory, 
która mni.c całe życic prześladuje. Dzięki 
tobie przezacny margrabio, żyję jeszcze, 
tyś mnie wyrwal z rąk pogal1skieg-0 anty
chrysta. 

- To on chciał was naiprzewielebllici
szy powiesić? 

- Jakto chcial? Przecież ja już na su 
chej wisiałem wierzbie, już przeszcdlem 
mękG konania i stracikrn przytomność, 
gdy nmie: margrabia ze zbrojnymi c-d ha
ni~bnej śmierci uwolnit. 

- Kto się targnąt na \vaszą świętą o
s-obG? 

- Uczyni! to Msta i Niehora. Msta 
jest w naszych rękach i ju1ż żywcem nas 
nie opuści, Niebora uciekł i z podwóiną za 
dekłością lu<l przeciw nam buntuie. 

- Jestem zdania, że nic powinniśmy 
zwlekać ani chwili. Jedźmy na noc, złapie 
my ich wspólnie. 

- Nie pozwolę na bo, przezacni go
ście moi. Przyjechaliście do d'omu meg·o 
nic po to, aby znosić trudy wojenne i WY· 
prawy pode'immva-ć, lecz dudia przyjaciel 
ską ro.zmową, a: cialo kielichem pokrz1.:
pić. Wyślę stu !knechtów i dam im cho
rążego w przcwództwic. Ci buntowników 
zlLaipią i .żywcem nam tu dostawią. Jutro, 
nim sl,onko na szczytach nic.bios stanie, bę
dą już tu taj w naszej mocy. 

- Przenigdy, margrafie. 2..byt to rzecz 
v. a:żna. J cd'.źmy sami na czele zbrojnycii. 
Tu się rozchodzi i o sprawę krzyża. Bóg 
zahaczy nasz trud i nagmd.'zi1 nas za: to. 
Jesz,cze jedno. Jutro o świcie zapowie
działeś, markgrafie, Polowanie na niedź
wiedzie. Czyż nam to nie wszystko jedno, 
polować na zwierza, lub nai wrogów Chry
stusowych? 

- Zaprawd.G, dobrze on i mą<lrzc mó-
wi. Ru·szajmy sami. · 

- Ruszajmy zaraz! 
- To szaleństwo, na noc się puszczać 

\Y taik daleką drogę. Zabtą<lzirny w la
sa-eh barn~ewieckich, lub nie znaiąc drogi, 
potopimy się \V bagnach! Rupina. 

- S1usznie mow1sz. Wyruszymy 
przed wschodem stońca. 

Gdy pierwszy kur zapieje. 
(Ciąg dalszy oostąpi.) 

Głos 
górnia.ow i hutników. 

Oszczędni są szczodrobliwi. 
l(tOI nic nie mCL, too nic dać nie może, a 

kto nie oszczędza, ten nre ma nic. Kto jed
nak posiędzi·e nal\vct duży majątek, rów
nfoż nic mieć nie będzie w krótkim czasie, 
jeżeli nie będzi1e żyf oszczędnie. Czyż nie 
w1idzieliśmy ludzi bardzo bo·gatych, którzy 
na starość i.es.tli ct10 żebraiczeg-0 kija i koń
czyli żyde w prz.ytutkach dla ubogich? 

Ja~dm to sposbem upadli tak J1izko? 
Ponfow:aż nie oszczędzali, nie liczyli 

się z: grosz2m, ponieważ. żYli mamotra
v.mic. A zatem prawdą jest, że kto nie o
szczęd'za, ten nic ni'e ma i nic też dać nie 
l.1llO<Że. 

Ubóstwo tylu nas pozbawia środków 
do czynienia dobrze ~ tak na:s. czyni 11i2-
zdJolnymi dio oparcia się pokuS<l:m zia tak 
fizy:cmego jak i moralnego, 1.Je zadani'etn 
kaiżdego czlowieka powinITTo być unikainie 
ubóstwai \vszelkiemi gooziwemL środlkami. 

P~tanów sobie zatem ni1e być ubogim, 
-0szczę<i2aL na czem tylk-0 mo'i:esz. 

Kto natomiast jest zawsze oszczęd
nym, ten dojdizie ~·O cz.ego.ś, a jeże!\ nal\vet 
nie zdobędzie sobie znacznego ntaJątku, tu 
Jeszcze będlzie mia1r d:ość, by mMz żyć spo-

J 'ni , t z_, · 
ię z 1 buUz~m l 

prz1..-..1.Y~ ....... d ' .... <.: ... zer : orz kona 
n:citd .-okrotn'e, ż~ jeżeli 'dzi 
jaki1_go iun<lu zu na piękn ._„le dobro-
cz} ii:ie, t najn 1..h ej i najlic:mkJ ze ''~mi 
.,~ d<\\iemi gro zam'" zja\;ą ię ludz·e 
111;~z.amO"i..ni, ba, na: :i. ·t ubodzy, ale t , 
którzy obie okol\\ ick zao zczędzili i z 
te go ofiarę da~ mogą. 

Kto oszczędza, ten tylko może z zo
drą ręką diohrzc cz •ni~ , biedniej zyrn ml 
. iebi p magć . 

Oszczędność J)OZ\\ ala cz!o\\'1ekowi 
być na\\ et \\ pa11ialomyślnym. 

Trzeba jednak r-0zróżn!ł, że jalmużnę 
daje ten, kt-0 o Z'częd'l..a, lecz nie t n, ..:o 
k<1pi; ()d) sknery zlamanego grosza nie 
\vydobędziesz na cele dobroczynne. Dla
tetg"o to nilgdy nie nalciy pod \\ tyrazcm 
„oszczędn·o ~ć" r-oz11micć „. kąp t\\ a·'. 

OszczGdzaj tedy, le z nie bądź k11c.:n\, 
skqpcem ! O zczędzai<\..:, mo:i,csz być 
szczodrnbliwym, możesz ~\\ ~adczyć tlo
brze biednym, uboi<{im ! 

Jest nawet pewna godrmść \\ samem 
usiło\\'anin cszcz<;dz~nia \\ zacnym celu, 
lla\\ et j.:.1żeli· usiłowanie nic zDstanie uwie11-
cz•onc skutkiem. Wynikiem jct~o by,, a 11-

mysl po1go·dny, :zadowlO.Jonic i dążność do 
P'Oma:ganiai i1111ytm, co zmusza d·o dozom 
nadi sobą i Pr-O\\"ad'zi dOI zwycięstwa n~d 
namiętno·ściami. 

Jak nalerły oszczędzać? 
Co to znaczy „oszczędzać"? 
Nic znaczy to, żeby sobie i swoim nai

bliszyrn żałować i odmawiać .najpotrzeb
niciszyich rzeczy, bo to byłoby już skąp
stwem; nic znaczy, apy bez celu i bez: 11-· 

żytku gromadzić pieni<.ldze; ale oszczGdzać, 
to raczej znaczy - wyzyskać rozsądnie 
każd'ą nadarzającą się sposobność dla od·
J.ożenia pewnej, choćby n.ajdr:obnie\iszej su
my pieniężnej, \\" celu zabezpicczeniia się 
w przyszlości. od1 nieprzewidzianych wy
padków nieszczQścia, na złe czasy, na sta
rość, na „czarną gt0dzinę", jak mawiają lu
dzie. 

Wydawaj mniej n1iż zar-0bisz, oto gló
wne prawidło osz·czędności. 

Przecież nikt nie zaprzeczy, aby o
szczędności w praktyce wykonywać nie 
było można: oo iui wielu ludzi uczynito, 
to wielu hrnyich uczynić może. Nikt nie mo
że nic oszczędzać. Mato znajduje, się Ju
dzi, którzy:by nie zdiOlali ocalić ·od wydania 
,kilkuin1astu, jeżeli nie kilkudziesięciu kopie
jek tygodniowo. Złotówka, co tydziei1 za
oszczędzona i ()dtoż.ona, po Iata'ch dl\\ u
dziestu wzrośnie z procentami \\1 kasie do 
dwusttii blizko rubli. Wreszcie niech każdy 
zaczyna od jeszcze mniejszych oszczędno 
ści i niech tylko wyrobi w sobie przyzwy 
czajenie dn oszczędzania. 

Dla czego jedni szybciej od drugich ro
bią majątek? Bo oobie zada!ią pracę my
ślenia i oszczędzania. 

Oszczędność nie wymaga ·wielkiej od
wagi, ani wielkiego rozumu, ani nadludz
kiej jakiejś ·cnoty. Wymaga tylko zwykłe
go zdrowego rnzsądku i mocy, aby módz 
wyrzec się samolubnego pragnienia uciech. 
Oszczędn10ść jest tylko zast()sowaniem pra
widet zdrowe.go rozsądku d<J każdej czyn
ności dnia pracO\\. i tego czt.owieka. Nie wy 
maga szczególniej ciężkich wysitków \v'oli. 
lecz jedynie o<lrobiny cierpliwego zapom
nienia o sobie. Godłem jej jest wyraz: Za
czynaj! 

„Zaczynaj oszczędzać, jak chcesz; tyl
ko zacznij raz przede!" Rubel tygodnio
wo ocHożony do kasy oszczędności, zm1L 
się po trzydziestu latach w sumę do dwóch 
tysiGcY rubli! Jakież to przygotowanie s .... -
bie prawdziwej przyjemności! 

!(aż.dy uczynić to może, a jednak ·wielu 
odpowiada, że Jest to do wykonania nie
możliwe; ta zaś cblu<lna t0dPowiedź staje 
się zgubą jednostek i spoleczeństwa. We 
śmy przykladi. zklanka piwa co-dzieti nic 
kosztuje rocznie ani dwustu rubli. A je
dnak powstrzymawszy się od tej szklanki 
dziennie przez lat 20 i c<llożywsz:r
co miesiąc do kasy o :z.częd11()ści nie\\:yda
ne na ten cel' pieniądze, znajdziemy z nich 
w' tej kasie po latach <lwudziestu pokaźm.1 
sumę 500 rubli. Iluż wszakże pije dziennic 
po pór tuzina szkranck piwa! Piwo to, nie 
wypite, przyniesie. po uµtywie powyższe.
go czasu przeszto 3000 rubli w każdej ka· 
sie oszczędności. Czlowiek. wydający 
diiennie zaledwie dwadzieścia kopiejek na 
trunki wszeiakiegQ rocfzaju. roztrwania 
biizko 4 tysiące mbli Wi ciągu lat pięćdzie
sięóu ! 

A jakże szczęśliwy byłby rriejed~rr, 
gdyby dochodząc dQ lat 50, miar zaoszczę-

y ażdy gór: i r poi ki na o
bczyźme winien być czi nkiepi 
,,Zjednoczenia zawod. polskiego''. 

c ci • 
W cha ·ie słabo, ogiei1 błyska, 
Dymiąc, tli się pniaczek świeży. 
Ni~daleko od ogni ka, 
Si\\ y dziaduś w kącie leży. 

Izba taka naga, dymna, 
NGdzę \\koło znć wiuomii:; 
Siwy dziaduś drży ze zimna, 
Na \ ilgofn.ej leżą~ słomie. 

Trupia bladość swą po\ loką, 
Pomarszczonq twarz pokry\\'"13., 
Zapadnięte skrzy się okQ. 
Niby świeczka dogorywa. 

Smicrć z bladego patrzy czoła, 
Ina zd.obycz SW()ją czycha, 

I okrąża, go dokoła, ? 
I po chacie: stąpa z. cicha. 

Dwoje dzieci w nogach siadło, 
Trwożnie patrzą nieruchome 
Na dziadusia twarz wybladłą„. 
I z pcs1fania skubią stomę. 

, . 

W głowach stoi kobiecina, 
Jeszcze mło·da choć już zwi·ędfa, 
Zapłakana, drżąa, sina, 
Nici zwija, co uprządta. 

Tlumi w sobie placz, i tkanie, 
I \lt milczeniu stoi g!uchem. 
Patrzy chyłkiem na pcsfanie 
l ociera lzy fartuchem. 

Chce żal ukryć - lecz nic umie, 
I przed chorym lza tią: zdradzi, 
Dziaduś widzi i rozumie, 
I tak do niej rzecz. prowadzi: 

„Córuś moja! nie masz czego 
Lamentować tak przczemnie, 
Lżej wam będzie bez starego -
Ja<llern chleb wasz nadaremnie! 

,,Gdy szczęśliwych śmierć rozdziela, 
To pojmuję żaJość wtedy„. 
Ich radości i wesela 
Nie zagorzkly kwasem biedy. 

,.Ci nie znając gorzkiej doli. 
Mogą. myś'.eć o kochaniu, 
I lzy swoje Jać do· WtQ(i, 

Przy wieczystem pożegnaniu. 
„Ale takim ludziom biednym 
Nawet kochać się nie trzeba -
Mniej nędzarzem będzie jvd'nyna, 
To dla drugich więcej 'Chleba. 

,.Trza na rozum brać te rzeczy, 
Jedna troska drugą spędza, 
Śmierć przed glodem z bezpieczy ... 
A nad wszystko sroższa nędza. 

„Już by\valo. od: lat paru. 
Nieraz gorzka myśl przeleci, 
Ze przysparzam wam ciężaru, 
I objadam wasze dzieci. 

,,Czasem mnie się też uwid.zi. 
Że się mąż twój patrzy krzywo -
Nie dziwota! - trapią żydzi, 

„Tom wyrzucał nieraz sobie 
Ze po ziemi chodzę jeszcze, 
Ody już grosza nie zarobię, 
Tylko. bywą, <lzicci pieszcze. 

„Bóg zlitował się nareszcie .. . 
Mnie i twoim będzie lepiei .. . 
~ięc do serca tak nic bierzcie, 
Niech Pan Jezu was pokrzepi! 

.,Klop.ot tylko pochowanie 
I wydatek dosyć znaczny;' 
Lecz zaradzić jestem w stanie. 
Na potrzebę by:em baczny. 

„Po<l głowami obok paska, 
Jest.skórzany mieszek sta.ry, 
W mm prócz noża i obrazka 
Cztery rebme są talary„. ' 

,.Przev.~iduiąc ktopot taki 
Nie <lawatem wam na ży~ie„. 
Sprawcie pogrzeb ladajaki.„ 
Może CD z nich oszczędzicie. 

, l(ozik niechaj Wojtuś bierze 
A obrazek mói. Jagusia - ' 
Ach! za dziećmi żal mi szczerze.„ 
Niechaj \\ estchm1. za dziadusia l 

~U.!11!ff.f., ;11 • ' lłłaa 



Mod!Hwa wiosenna. 
~Jcze nasz! Ojcze! Znowu dajesz wiosnę, 
fnów skarby sypiesz dłonią twą mzrzutnq ! 
~ szystko dokoła wesole radosne -

Ale nam Ojcze! nam ... smutno! 

Snieżne, zimowe gdzieś przepadly chmury, 
Już nieoo żywszą bnrwą hlękitnieje, 
ff rawka 1'.'...!łkrje i pnie sic; do góry; 

Z nią razem nasze nadzieje! 

Ziemia odżyła - stychać ptasząt piQsnki. 
l3o zbm •czą rosę dały im niebiosy. 
Pauie. a naszyc:M nadziei plerwiosnki, 

Czyż jeszcze z.\viędn<1 bez rosy! 

Zanvirska ptactwa skoj'iczyla się jazda, 
l\V raca i zdała juŻ radośnie nuci! 
A my tnlacze - do swDjego gniazda 

Czyliż z nas który powróci? 

Oto już rzeki z kajdan ·uwolni.one, 
Na czcś6 swohody szemrzą hymny święte; 
;wszystkie już, \V1szystkie kajdany skruszo 

Ach, tylko nasze nietknięte! (ne, 

N'.l te kajd:l.ny - Dch, my już \YYlali 
;fyle łez g.orzkich. tyle krwi niewinnej 
Ze choić z piekielnej ukute są stali, 

Da\\"noby pęknąć powinny! 

'!A.Ie to. jarzmo, Ojcze, jest zatrute; 
Niedość niestety, ie n.am karki sprzęga! 
Niedość, że dłonie W1 żelaw zakute, 

Lecz jadem serca dosięga l 

A-\ch. nim ·dosięgnie, nim dojdzie do duszy, 
~pal· nam serca, zapal Twoi em tchnieniem! 
lkl jad niewoli niczern się nie zgluszy, 

Jeno mitości płomieniem! 

_.:15 ;a;ę , AK a M144SM 

J uit nowe sfo!1ce dla: Ś\\'iata się pali, 
Wszystko oży\\ria potęgą, tajemną, 
My„. ni promyka dotądi nie dostali!... 

Ciemno nam, Ojcze! Ach, ciemno! 

Więc też błądzimy - poznać się niei mo
żem ! 

Niejeden w kącie mniema widzieć bra a! 
Niejeden w brata tym uderza nożem, 

· Którym chciał przebić pierś kata! 

To·ż p6ki sily, póki tchu nam stanie, 
Póki męczamiDm nie wymodlim koiica, 
Olosem milionów w<Jfamy: O! Panie! 

Słoł1ca nam, slol1ca ! ach, stoflca ! 

G .zetka dla dzieci. 
Trzy cn-0ty Boskie. 

1. Wiara. 2. Nadzieja. 3. Miłość. 

Cztery główne cnoty m-0ralne, czyli cnoty 
kardynalne. 

1. R.oztmpność. 2. SprawiedlL\\~ość. 3. 
Wstrzemięźliwość. 4. Męstwo. 

Siedm mÓralnych cnót pf'Zeciwnych sied
miu grzechom głównym. 

1. Pofoora. 2. Szczodrobliwość. 3. Czy
stość. 4. Miłość. 5. Mierność. 6. Cierpli
\Vlość. 7. Pilność. 

Wyjście z E&iiptu. 
1. Plag.i. Mojżesz i Aaron poszli do 

króla Faraona i rzekli mu: ,,To mówi Pan 
Bóg Izraelitów: Puść mój lud, ahyi mi1 ofia 

fi~dliQ 

'l 

r-0wat na puszczy!'' Ale faraon c<lpowic
dziat: .,Nie znam Pana, a Izraela nic wypu
szczę." Wtedy rzucił Aaron laskę na zie
mię, a zamieniła się we węża. faraon prze
ląkł się, lecz serce jego pozostalo zat\v'ar
dziaitem. Dlateg-0 zesłał Pa:n Bóg- różne pla 
gi na :Egipt. 

Woda w rzece zamieniła się w krew. 
Żaby, szara!1cze, muchy i inne. szk-0dJiwc 
robactwo obsiadły ziemię :Egipską. Różne 
choroby dręczyły ludzi i bydło. PrŻcz 
trzy dni. zaległa :Egipt <Ciemność:. zupełna. 
Mimo to wszystko nie )X)Zwolil fara:o!I 
wyjść Izraelitom. 

2. Przygotowanie. Na rozkaz Bc-ży 
obwieścil Mojżesz Izraelitom, aby si~ przy 
sposobili do dr.ogi.. Wieczorem przed: po
dróżą mieli zabić baranka bez. zma;zy, u
piec go i jeść mięso jego z chlebem niekwa 
szonym. Krwią baranka m~eli namazać 
drzwi domó\V swoich. - Izraelici uczynili 
wszystko, co Pan Bóg nakazaL 

3. Wyjście. O północy uśmiercił A
nidf Boży wszystkich pierworcdnych sy
n6w :Egipcyan. W d1ornach zaś Izraelitów j 
nic złe.go się nie stalo. Wtedy powstał 
wielki krzyk boleści w całym :Egipcie. A 
że i fa'ra-0nowi syn umarł, przet.o rozkazał 
aby Izraelici wyszli z kraju natychmiast 

Opuścil'i więc synowie Izraela Eigipt, 
gdzie przeszfo czterysta lat mieszkali. A 
bylo ich sześć set tysięcy mężów, nic. li
cząc nie'wiast i dzieci. 

Wtedy na rozka·z Pailski rzekł Moj
żesz d'o Izraelitów: „Dzień w· którym wa~ 
Bóg wybaw il z mocy f arnona, będziecie 
uroczyście ,obchodzi.Ji od pokolenia do po
kolenia jako Paschę to jest: przejście Pań
skie. A wszelkie pienvorodne między wa
mi ma być poświęcone Panui!" 

···=· .•••••.•• K .to ~spisze 

Gazetę To1'nnską 

WIARUS POLSKI ROBOTNIK POLSKI na marzec 
otrzyma w podarku: 

Ju.ż teraz można za})isywać ~,Wiarusa 
P<>łs'kiego" na 

MARZEC. 
J· Prenumerata n.ai miesiąc wynosi 

tylko 50 łenygów, 
• z odin-0s·zeniem do dlomu 14 fen. więcej. 

Kto zapisze „Wiarusa Polskiego" na 
marzec nadeśle na dowód! kwit, 10-
cio fen~owy znaczek na porto i dokladnY I 
adres, otrzyma darmo kalendarz ścienny 
aa rok 1905 oraz piękną ksiąteczkę. 

Rodacy! Dziś każdy Polak na ob
ezyźnie koniecznie czytywać winien „Wia
rusa Polskiego", aby się dowiedzieć o waż
nych wypadkach tak w życiu narodowem, 
politycznem, jak zarobkowem, których o
becnie tak wiele. Zatem Rodacy: Roz
szerzajcie „Wiarusa Polskiego". 

Kto nam zjedna przynatmniei 3 nowych 
abonentów, na marzec, nade&,le i~h 
kwity i <lio każdego kwitu zalączy lO-c10 
fonygowy znaczek pocztowy, otrzyma.dla 
każdego nowego abonenta kalendarz śqen
ny i piękną książeczkę, a prócz tegQ dla 
siebie bardzo piękną 

książkę, wartości 50 fenygów. 
ł(to pozyska dla „ Wiarusa Polskiego" 

przynajmniej 10 nowych abonentów, nade
śle ich kwity, oraz tyle znaczków po 10 fe
nygów, ile kwitów, otrzyma. d~a każde~o 
abonenta kalendarz ścienny, 1 piękną ks1ą
teczk~. a dla siebie bardzo pi~na. 

książkę do nabożeństwa. 
Adresować należy zawsze krótko: 

„Wiarus Polski", Bochum. ••• ·
Postbestellungs-Formular. 
Ich bestelle hi 1ermit bei dem Kaiserli

chett Po.stamt e.in Exemplar der ZeŁfuni 
„Wiarus Polski" aus Bochum (Zeitungs
prei·sliste 128) ffir den Monat Marz 1905 ' 
'Und z.ahle an Abonnement und Bestellgeld 

0,64 Mk 
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Obige 0,64 Mk. erhalten zu haben, be-

schein1gt. 
„ • . . . . . d. „ f' • ' • • 190 .• , 

Kalserliches Postamt •••••••• 

wychodzi dwa razy tygodniowo w BQ!chum 
w drukarni „W·iarusa Polskiego" i ma nie
d1ztelny doda1tek reUgijno-powieściowy pt. 

„Posłaniec Katolicki", 
w. którym się mieszczą ewa:ngelie, kazania 
powieśc-i, i różne zaimuią;ce i pouczające 
artykuty. „R.obotni:ka Polskiego" każdy 
zapisać może, bo na całę. dwa miesiące 
plad się już z przynoszeniem do domu 

tylkQ 23 fenygy. 
Na' tyle stać każdego. Z tego poiw<Ydu 

prosimy R.odaków, aby do zapisania sobie 
„Robotnika Polskiego" zechęcali przede
wszystkiem tych Rodaków, których do za
pisania pisma codziennego trudno naktłonić. 

Kt~ zapisze ,.R.obotnika Polskiego" na 
marzec i nadeśle kwit pocztowy na 
dowód oraz 10 fenygów na porto otrzyma 
kalend;\rz ścienny i piękną książeczkę. 

Kto narr:.6iwi 5 R.odaków do zapisania 
Robotnika Polskiego" na luty i marze::, 

~adeśle ich kwity i tyle zna·czków po 10 fe 
nygów ile kwitów, otrzyma. dl.a każde~o 
abonenta kalendarz ścienny I piękną ksią-
żeczkę, a dla siebie 

książkę za 50 fenygów. 
KtO" pozyska 10 abonentów na: mie

siąc marzec i nadeśle kwity i 10 znaczkmv 
otrzyma dla siebie 

książkę do nabożeństwa. 
Na IXJczcie trzeba żądać: 

Robotnik Polski" aus Bochum. „ 

••••:• • 
Postbestellungs-Formular. 
Ich bestelle hiermit bei dem Kaiser

lichen Postamt ein Exemplar der Zeitung 

" R
obotnik Polski" aus BO'chum filr den: Mo-

nat Marz 1905
1 

und! zahle ani Abonnement 

und· Bestellgeld 023 Mk. 

~~ 
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1. Wielki kalendarz na roik J 905. 2. 
Dwa: piękne obrazy Matki Boskiej, k~óre 
rnoż·na oprawić w ramki i zawiesić na ścia
me. 3. Kalendarz kieS'Zl(}nlmwy w okładce. 
4. Kalend'arz śdeniny. . 

Powinioo każdy nadesłać nam kwit 
pocztowy na dowód, że z.api•sat ,,Gazetę" 
na marzec oraz znaczek pocztowy 
za 10 fen. na koszta przesylki. 

Kto nam zjedna przynajmniej trzech 
abonentów na marzec i nadeśle ich 
kwity Of<!Z tyle znaczków pocztowych 

po 10 fon., ile na'lisela kwitów, otrzyma dla 
kaiżdego abonenta kalendarz i inne, powy
żej wymieni-One podarki a dla siebie piękną 
książeczkę w oprawie. 

Kto nam nadeśle dziesięć kwitów D3 
marz.ee mkUl 1905 i dziesięć znaczków 
pocztowych po 10 fen., otrzyma dla każde
go a~nenta, prócz kalendarza i innych po
darków, je.sz,cze elementarz polski, a dla 
siebie slawną pawieść Henryka Sienkie
wkz'11 pod tytmtem: 

KRZYŻACY. 
I(to do nas pisze po podar i, niech po

da dokładny swój adres. 
Adres na lista·ch wysełanych do nas 

z kwitami i zna•czkami, powinien być taki: 

„ Gazeta Toruńska." 
w Tornniu (Tho1•n) 

Na pogrzeb abonentów zmarłych nie
szczęśliwego wypadku, zarnz lub w dwa 
tygodnie Po wypadku, wypfa.camy iako 
wispairde, którego nikt żądać o<l nas nie ma 
prawa, z dobrej woli 

~~ 150 marek. ~r< 

Postbestellungs-Formular. 
Ich bestelle hiermit bei dem I(aiser

łichen Postamt ein Exemplar der Zeituna 
„Gazeta Toruńska" aus Th()rn fiir den Mo
nat Mar.z 1905, 111nid zahle ani Abonnement 

und Bestellgel<l' ,64 Mk. 

Obige 0,23 Mk erhalten zu haben, be- . Obige 0,64 Mk. erhalten zu haben, be-
scheiniil 1cheinigt. 
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Wacław 
umdz. 1272 t 13{)6, paoo\ a1! lat 

Chociaż Czech z rodu. lecz1 Niemiec z d 
Z obcej wziąl berlo pon~ki; 

Czyż <>n rnzumie, czyż on wysłucha 
Bole narodu i jęki? 

W swej ,.Zfotej Pradze" chętnie przeby 
Gdzie k{)ńca swoich dni dożył. 

A kraj Łokietka z płaczem przyzy'fl.·a. 
By kres niedoli polożyl. 

Kr ó t k ~ n a u k a c z y t a n i 
„ • 

J J J . 
a-je, ja-ma, WU·JU, ID 

ma-lu-i j 

„ • 
ma-ma, Ja-Ja, 

• • my Ja-Ja. 

h h h 
ho-la, be-la, hu-la-li, h 

y z z z 
za-wa-li 

' 
wa, za-su-wa, za 

. ~ '·~ . Kto zapisze „Przyjaciela· 
z 'l'ORłJNIA 

na marzec otrzyma w podarku 
l. wielki kalie-n<larz na rok 1905. 
2. diwa- piękne obraizy Matki Boskiej, kt '\\ 

moina oprawić w ramki i zawiesić c 
ścianie. 

3. kaJendarz kies-zonkowy w oklad,ce; 
4. kalendarz ścienny. 

P{)lwinien przecież każdy nadesłać 
kwiit pocztowy na dowód. że zapi 
„Przyjaciela" na marzec ornzr 
czek pocztowy za 10 fen. na koszta p 
selki. 

Kto nam zjedna przynajmniej tr 
abonentów na marzec i nadeśle • 
kwity oraz. tyle Z'naczków pocztowych. 
10 fen., ile nadsela kwitów, otrzyma 
każdego abonenta kalendarz i inne, 
żej wymienione Podarki a dla siebie pif: a 
książeczkę w oprawie. 

Kro nam nadeśle dziesięć kwitów 
łuty i marzec r. 1905 i dziesięć z.nacz 
pocztowych po 10 fen. otrzyma dla ka· 
go abonenta, prócz kalendarza i inny.eh 
darków, jeszcze elementarz polski, a 
siebie s.fa'wną PQwieść Henryka Sien'ki 
cza pod tytułem: 

KRZYŻACY. 
Rto do nas pisze po podarki, niech 

da dokładny swój o'Clres. 
Adres na listach wysełanych do n 

kwitami i znaczkami, powinien być talki 

„Przyjaciel" 
w Toi.•unlu (Tho 

Na pogrzeb abonentów, zmar 
wskutek nieszczęśliwego wypadku, z 
lub w dwa tygodnie pa wypadku, 
carny ja,lm wspaircie, którego nikt i 
oc:L nas nie ma prawa, z dobrej W()li 

~~ 150 marek. ~~ 

Postbestellungs ... F ormular. 
kh bestelle hiermit beli· dem Kai 

chen Postamt die Zeitung ,,,PRZY JAC 
aus Thorn Hir den Mionat Marz 1905 
z.ahle an Abonnement 25 Ff". (utnd 8 
stellg1e1d.) 
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Obige 25 Pfg. (und 8 Pfg. Bestelł 

erhalten zu habe.n beschei·mgt 

• • • • . . . d. . . . . . • 1 

Kafserl. Post • 

~tor odpowiedzialay za cz~Ść czysto r&lig~D.ł\ ke. prob. dr. Lies w łtnmianie. - Za rei!!zt~ tteiei odpowiedzlalny Antoni Brejski. - NakłademJ e.zcionkami Wydawnictwa „Wiarusa Polskiego" w· Boc 



łł*--łfi~~~~~~~ 

"Wiarus Polski'' ~ 
"'J'Chodzi sześ.! razy tygo- ~ 

1 m. aO fen. ~ 

k-'łf&r~alnie. I~ 
,osła Il.ca katoliclricgo" otrzy- ~ 

•ają abonenci w dodatku. ~ 

,+( 
~m~r***~.,-=--*-:--*-;-**-;--;-.--:-:-~""7""7-:-:--:--...,.**-~--~-*" 

Rok 15. 

Na Niedzielę Zapustną 

Lekcya. 1 Kor. XIII. J..!..-13. 

~rnicia ! Gd'ybym mówil językami 
fu!Clzkiemi i aniclskiemii, ai miliościbym nie 
ml8lł, sta1rem się iakQ miedź brząkającą, al
lłOi cymbat brzmiący. I 1chocia,żbym miał 
prorn1ctwo i ''~icdziatbym wszystkie tajem
nice, ·i1 wszclk~ naukę; i rnfa,!bym wszy
stką wiarę tak, iżbym góry przl:tnosit, a 
mifościbym nie m:iał. nicem nie jest. I 
(}hoćbym wszystkie rna1iętności moje rnzdal 
~a './:ywniość ubog:1ch, i ·choćbym wy:dal da
J.o': moije tak, iżbym gorzat, w m: lościbym 
inie miar, nioc mi nie p.onwże. Mitość oier
p!iw.a• jest, la.skaw~ jest: mi.lość nie :zajrzy, 
:z/ości nic wyrządza· , nie nadymai się, nic 
jest. czd pragmwa, nic szuka swego, nie 
wzrusza się ku gniewu, nic myśli złego, nie 
irad'uje si·ę z niesprawiedliwości, ale się. we
;~n z. prawdy; wszystko znosi, \Vs:zystkie

mu wierzy, wszystkiego siG spo.d'zii'e:wa, 
M~szystko \Vrytrw3.!. Mi~ość nigdy ni·e gin.i~, 
dmć pwroctwa zniszczeją, chociaż języki 
usta:mt, choisia·ż umieictność bętlz.ie zepso
iwa111a. Albowiem po ·części znamy, 1i po 
zęśd priorokuJemy; ale gdy przyjdzie oo 

·e'St doskonakgo, co jest po części zni
·czeie. Gdym był dziecięciem. mówilem 

· ko dzieci~; rnziumiaJem ja•l(o dziiecię; rriy
lifem jako d1ziedę, lecz gdym się staił mę
. em, wyni·sziezylem c:o byto d'zie.ci'nw:;:łgo. 
ernz widzimy; przez z1wierciwdl<Y, prz.e2 

bieństw.o, le1cz w 1on czas twarzą w 
1ta.rz. Teraz nam po części , lecz w on 
zas po.znam, ja-kom i poznany jest. A te-
az: trwają \Viara, nadziela, miłość: to troje, 
z tych większa jest mi.fość. 

Ewangelfa. Luk. XVIII. 31-43. 

W on .cza.is W'.Z!iąl z siobą Jezus dv."una
tu, i rzekt im: Oto w·stępujemy db Jeru
iem; a sk-0l1czy się wszystko, do naipii'sa
iest przez Pwroki o Synu •czlo.wieczym. 
będzie wydan poga1nom, i bęcfzie nai-

ra.l\Van, i ubkzowan, i upl\van: a ubi1cw
aiwS'zy, zabiją gt0: a dnia trzeciego zmar
·y:chwstanie. A 01ni te.go 111k . .nie zmzu
ieli. i byto to ~J1of\\10. zakryte od nich, i nie 

roziumieLi co się mówifo. I stało się, gdy 
·~ przybliżał ku J crychu, ślepy niektóry 
· .d:ział' wedle etrogi, żebrzqc. A uslysza

zy rzeszę prze.chod2ąq pytal, oobyi to 
to. I powiedzieli mu, iż Jezus. Naz.aref1-
i mimo i'd!zie. I za:\VlOfał mówiąc: Jezu-

e, Synu Dawidó\vn, zmiłuj się nademną! A 
ónzy sz.Y wprzód, fu:kali inaiń, ab~ mit:czal 
ecz on tern więcej wolal: Synu Da\.Yi
, ", zmiłuj się nademną ! A Jezus staną
szy, rozkazal gio przywieść do siebie. A 
'y się przybliżył, pytat g'O, mówi•ąc: Co 

eSZ1, abym d uczyin ił? A o:rli powie
' ait: Painie, abym przeJrz.al. A Jezus mu 
ekl: PrzejrzJ.-i; wia1ra twojai oiebie u
rowila. I natychmiast przeirzat, i szedl 
. nim, widbiąc Boga. . A luid \v·szystek 
dząc, da\val chwalę Bogu. 

KAZANIE. 
Przepowietdniai j.akC\i dał Pan Jezus u

·om swoim wichlodlząc db JerozoHmy, 
eh cierpieniach, śmierć i 1zmartwych 

niu, speJnila się oo diO joty; bO ~yit wy 
Y JX>gainom, · naj\graiw:any, ubiiczowany,. 

rdowany od nich, a wreszde dtnia 
iego zmairtwychwstaf. A chociai A-. 
~~ie tego na razie nie zrozumieli eo 
Pan Jezus powiedział, ro~iednak)ót~.i.ei,,.: 
się to staro przypomnie.łi s0b1e i tyrn · 
bem wiara ich w zmartwy;;hwsta-

~ Módl się pracuj! ~J 

Bochum na niedzielę dnia 5 marca 1905. 

lego utwierd:zoną została. Floznali, że Je
zus· nietylko był czfowickicm, ale !Zarazem 
Bogiem wszystko naprzód wiedzącym, i 
wszechmocnym, jak sit; to- pokazało z u
·czynków Jego, które cornz ·diokonyiwał w 
oczatch u:cz!11iów, aby ich wiarę w IJ10Stan
nictw10 S\\lioie l1mocnić, a tern samem przy 
got01wa~ć do męz.twa, w obronie tejże wia
ry świcteL Oto i w :Ewa111gelh dzisi,ejszei 
cud przez Chrystusa zdziialany nad owym 
ślepym, któremu wzP0k mnq wsze·chmoc
ności Swojej B-0skiei przywr(J.cii, nie mato 
przy.czynił się do utwierdzenia uczniówi w 
wicrZ'c; nam daje otuchG, i budzi u1wagę na
szą nar to: że i my powinniśmy mieć wiarę 
żywą w Chrystusa, i we wszystkich plQtrzc 
bach naiszych uciekać się do Niego () po
moc, wiedząc, że nam wszystko rnczy1nić 
m01że. A któż z nas jest tak: szczęśliwym 
alby mu niczego :nie brakowaVo? Oto w.la.
śnie tein ś1epy, o którym wspomirn:i. :Ewan
gelia .dz.isiejsza, jest -obrazem naszej ducho
wej nędzy i ślep·oty; b-0 chociaż wJ'd!Zimy 
oczyma1 ciała c:0i się '°ibok nas dzieje, to czę
sto bardzo często postępujemy tak, jakby
śmy nic wid;zieli wtasnej zguby i przepa
ści. w którą przez grzechy nasZJ;;' pogrąża
my się. Wiemy naprzyklad' ia!kie są przy
ka1zainia Boga.i, ustawy l(ościota: św1ięteg-0, 
znamy oborwiązki jakie ciążą. na nas od!po
wiednio dio stan.111 w jakim się znajdujemy; 
wiemy, że 1za: niespel-nieniie ich czeka nas 
karai i ·utrata rnaJwiększy1c:h skarbów, ho la
ski Boga, a1 jednak postęrYujemy tatk, iakby 
nais to wcale nie Qbchodzito, jakbyśmy nie 
wieTZyh, że Bóg ·spraiwiedli\vy wymierzy 
nam kiedyś kan~ za znicwatgę Swego Ma
jestatu. Czyż to nic jest ślcpotai większa 
a1niżeli żebyśmy pozbawieni wizr.oku? A 
ws'Zalkż\e1 Chrystu1s Pan wyraźnie mówi: 
,,J eśui oko twioie g-0r.szy dę, wy lup ie, i 
zarzuć od! ciebie. Lepiej t<)'bie z jednem o
kiem wnijść do żyw-ota, aniżeli <i.wa <J1czy 
mając, być wrzwoon~u1 do Ji:ekla oginiste
go". 

Slcpy pazbawiony wzroku, c~ut nę.dzG 
swoją, i <llai tego dowied,zia1v.szy się od 
rzeszy że J ezu1s Nazareł1s.ki idzie, \V1atar na 
cale g.ardto aby go irzidrowi1!, mówiąc Je
zusi'e Synu Darvvi:dów zmilui się 1nad'emną. 
A Jezus nigdy nie Qdmawnają.cy Swej po
mocy tym, którzy Go o nią z wliarą i ufno
ścią pr{)'sZą, ulitnwal si;ę na.di jego kalec
twem i wzrok mu przywrócił. dodaj~c te 
slbwa: ,.Przejrzyj, wiara1 twoja ciebie u
zd'rowila." 

Braioiat moi, jakaJż to wli.clka: otuchai i 
prz.yklad <1'Jlar nas pogrążonych w ślepocie 
duchowej, abyśmy idąJc zai przykla<lcm 
tego ka·leki przy dmdze, naśladJ01\.V'a'li go, 
widząc, że Jezus mimo nas przechodzi. b'o 
oto na 0Ha1rzu pod przymiotami chlebai u
tajony w Hostyi święte'j, dla puhliC'znej czci 
wystawiony, abyśmy mieli sposobność 
pt10sić Go o laiskę i zawolać o uleczenie 
na:s z grzechów naszych. A więc nie trać
my 1cza:su i z głębi d~1szy naszej zmvoł.aj
my: „O Pa1n.Lc ! i Zbawco nasz,, wiemy że 
nieg<lldini jesteśmy Twi~igo miłt>sierdZiia•, je
dillakże idąc za przykładem tego ślepego, 
któremuś culdaw111ym sposobem wzrok 
prz.ywrócil, pokladamy ufność w Twą 
wszechmoaniość Boską, i prosimy Oię o 
uleczenie nas z grzeichó:w; a Ty o Panie l 
rzeknij tylko slowo, a będziemy u:zdro
wieni1 nai duszy. Amen. 

Uroczystość Różańca. ś.więteg~ .. 
:~· -~'.ooycii~ ,przez. T.U'rkó-w ·w· r. 1571 

Vrfie'lkię(' W-~~f.·• ~yp.ra; kt~. ~prze<M:ll<> 
"naDeża~a· <llo Wenecyan, Papież ~w1ety PIUS 
v. starair się naktonić wszystkrch curopeJ-

skich wla'dców do " pólnc;go opom prze
ciw nieuhfaganemu wrogowi chrzcściaf1-
stwa, który coraz stawał się gr<Jźnieiszy. 
PoJ1iewa.ż jednak we Pra!l'cyi i cesarstwie 
nicmicckiem szerzyły się wówczas niesna
ski religijne i zadQte wojny ct.omowe, An
glia zaiś oderwała się całkowicie od kato
lickiego Kościola, przeto tylko król hi
szpal1ski i Wenet:yanie uslndrnli wezwa
nia: Papieża oraz po.łączyli swe fkny z je.go 
okrętami. Naczelne dnwó<lztwo nad chrze
ściai'1ską flotq, złożoną z. 226 okn~tó\\~ i 
40,000 żołnierzy. otrzyrnal Don Juan a11-
stryacki, przyr.o<lni brat króla hiszpar'1skic
go1 pomi.mo nader młodego wicku, gdyż 
wów.czas .sko1kzyl zaledwie 24 11ta. Pi-1-
picż Pitts zalecif usilnie naczelnemu wod'w
wi1 i wszystkim admirałom zostającym pod 
jego rozkaza1mi, położyć całą swą ufnioś6 
\VI pomocy Boga i NajświGtszej Panny, od
mawiać po])ożnie I~óżanicc. oraz powsrzy-
1nywać swych maitkó\\'I i i-0Jni1erzy od 
przcklef1stw, hazaroo.wcj gry i hulanek. 

W dzie11 uroczystnści Narodzenia Mat
ki Boski·ej 1571 roku, wszysty dowódz·cy 
wraz z calą zafogą duześciat1skiej floty po 
trzydniowym ścisłym po:ś.cie przystąpili do 
Stołu Pai1skicgo. Następnie dnia 21 \Vrze
śnia okręty chrz~śc!rai1skie odptynęly z 

, messyf1skiego1 p1ortu i dnia 7 październka 
spotka.ty się pnd· Lep.:rnto z fl.otą turecbi, 
która Hczyia ·O 60 okn~tów więcej, niż 
1chrześciaf1ska· i rozporządzała. 100 tysi4-
1cami żołnierzy. Don Juan kazał zawie.sić 
na S\vym -0kręcic ch~Hągiew z krzyżem i 
napisem: .,In hoc si·gno vinces - pod tym 
znakiem Z\\'Yci~żysz". wszyscy zaś w10jo
wnicy i rnarynarz.e zl•ożyli 11a klęcz.kach 
przysięgQ walczenia aż do ostatniej kropli 
krwi dla ch\valy Chrystusowego Imienia. 
Potem \\~ samo potndnie rozpoczęla się 
walka, której towarzyszył pra:\i,~dziwie pie
kielny ogiefJ z dziat i· broni palnej, dym zaś 
stopniowo stal się tak gęstym, że przyćmi! 
calkO\vicie światło słoneczne. 

Z początku wio.tr zdawał się sprzyjać 
niewiernym, potem ustał · na chwi'lę., alby 
następnie zwrócić się nagle. na zachód, pę
dząc klęby d\ymu \Vi oczy nieprzyjaciela. 
Od' dwóch już godzin zaci~ta: trwała bitwa, 
gdy admirał wenecki Barbarigo uderzył na 
flotQ tureckiego wice-admiralai Sirocha i 
·chociaż Turcy walczyli jak lwy, ujrzawszy 
jednak rannego i dogmy\.\.'ającego \\"od>z~, 
stracili o<l'wagc; i zaczęli tak szyb-ko udc
kać kui brzegowi, że wicksza część ich o
krętów· utonc:la. 

Gd'y wieść o zniszczcnill floty Sirocha 
przez Wenccyan, us1,ykowanych na lewem 
skrzydle, doszła do środka -chrześciańskiei 
floty, gdzie włnierze Don Juana ucierali 
się z załogą tureckiego admirala Kapuda
na-baszy, wówczas Hiszpanie zazdro, 
sZJCząc szczęśda Wenecyanom i nie chcąc, 
aby wszystkie laury Z'\\'ycięzikie przypadły 
im \V u<lziale, z tem większą zaciętością na. 
tairli na nkprzyja:cicla. Nagle ponad głó
wnym masztem admiralskiego okrętu 'llj
nano SS. ApostoJów Piotra i Pawla. 'Ot<l·

czonydt: hufcem Aniolów i wyciągan~cych 
ku wrngom obn-awne miecze. Później zaś 
nioco w promieniach zacho<lzącego słorica 
ukaz.ala się Matka Boska. Chrześciańskic 
okrętai bar<l'Ziej jesz1cze niż poprzednio zbli
żyły się d{) tureckich; przestano strzelać 
i ·roiz,poczęto zażartą walkę bronią sieczną, 
a oba wojska starły się gwattownile. W re
szcie Hiszpan Figuerra wdrapat się na po
klad a;dimiralskiego okrętu. zerwał chorą
giw z półksiężycem, zatknął na jej miejscu 
sztan<lar·ozd'Obiooy krzy.ż:cm i uciął głowę 

.Ka@danowi-baszy. Głowę tę wbitą na. o
·"strze włóezni obnoszono pófoiej -dokoła ,\, · 
cełu przestraszenia niewiernych, a zararz.cm 
odebrania im ochoty do dalszej walki. W 
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wychodzi dwa razy tygo
dniowo. Prze<lpłnta wy.nosi 

50 fenygów 
kwa rt.alnie. 
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pośród chrześciał1skiej floty rozległy się 
r:adośne okrzyki Victoria! I~y-ce.rzc raz je
sz zt natarli na Turków i \\.krót c _potem 
odniesiono jedno. z uajznakomitszych zwY
cięstw morskich w Q.ziejach całego świata. 
Flota: ture.cka zupc:łnie ulegla zagładzie, 200 
okrętów i 300 dział przypadło w udziale 
zwycięzoom, 15,000 chrz.2ścia.n, którzy na 
muzułmałlskich Ql\'rętach pełniil s:uibę 
wi·O'ślarzy, odzyskal<l \\'lOlność, 35,000 Tur
ków pole:gto, a 10,000 dostało się w1 niewo
le;. Morska potęga turecka zostaJa na z.a
wszc zlama11ą. i paiistwio Osmanid6w· zni
kJ.oby zupdnie z wi<lmvni, gdyby Filip, 
przezwycic;żywszy zazdro0ść, jaką palal ku 
przyriodniemu swenm bratu DQn Juanowi, 
pozwolił byl mu zdobyć Konstantynopol. 
Bądź cio bądź stanowcze. to zwycięstwu, 
odniesione pod widoczną <>pieką Królowej 
Niebios, jest jedną z największych iz:aslug 
świętego Papieża Piusa V, który kierował 
całą tą wypraw<\ i w.tasnym w znacznej 
części zorgm1izowal ją ·kiosztcm. W sa
mym dniu bitwy. z rozkazu Ojca świętego, 
we wszystkich zaś klasztorach i kolle~iach 
dlili się ·czfoiikowic bra{:twa różal1oowego, 
wr. wszystkich -zaś klaszrora:ch i kolligiach 
śwętcgo miasta brzmiały również. blagaLnc 
modlitwy. Caly ten dzie11, a na\vct noc po
prz~:ld.zają·cą spcdzil świąto.b1i'W'y Papież w 
Watykanie, mQdl~c sic żarliwie i zachowu
jąc post jak najści~Jciiszy, pomimo pode
szlegb wieku i nadw4tlm1eg>0 zdrowia.. Kie
dy przed zachodem sło1ica podskarbi Ojca 
świętego przyszedł zdać mu sprawę z: ia
kicg-0ś ważnego interesu, Piu·s V zawiązał 
z nim rozmowę, ale nagle zamHkl, otwo
rzył okn:o i wzniósl wzrók ku niebu. Po 
chwili zamknął zn-0\VU okno, spojrzał po-
vażnic na po<lskarbicgo i rzekł: 

- Teraz nie pora do załatwiania spraw 
picniężnyd1, dzi~kldrny raczt!j Bogu, bo oto 
w: tej chwili flota nasza.i uderzyla na turec
ką i 'Zwycięża. 

Po wyjściu· podskarbiego Ojciec świę
ty upa!Cl.l na kolana przed <lom<>wym olta
rzykiem i zacząl rad<lśnc skladać Bogu 
dzięki. 

Na wroczną pami'ątkę tego znak'-0mitc
go z.wycięstwa kazał Pius V d:odać do lita
nii loretał1ski0j następujące wezwanie: 
„Wspomożenie wiernych, módl się za na
mi!" W kilka zaś lat później Ojciec św. 
Grzegorz XIIf, ustanowił moczy tość Mat
ki' Boskiej Różai'1c'O\\ ej, w pierwszą nie
dziel~ miesiąca października. RozPorzą
dzcnie to potwierdzi? następnie Papież Klle
mens XI, gdy w r. 1716 dzięki poJwrnemu 
wzywa:niu Najś\\ iętszeu Panny za pośredni
ctwem Róża11ca, stawny książę :Eugenhusz 
Sabaudzki odniósł dwa świetne Z\ ycię
stw nad Turkami, którzy \\ argnęli do 
Węgier. 

Przepisy postne 
dla dyecezyi paderbornskiej° 

na czas 
od środy popielcowej 1905 aż do do popiel-

ca 1906. 
I. Dniami postu ścisłego i od. mięsa 

są: popiel ee, piątki wielkiego postu i trzy 
os.tatne dni wielkiego tygodnia; cztery pią
tki suchych dni w roku; włgi1ie przed Zie
lonemi Swiątkami i przed Bożem Narodze
ni~m. 

2. Qniarni pbstu ścisłego z pozwoleniem 
do używania potraw mięsny.eh raz na dzień 
(na obia<.i) ale nie równocześnie ix>traw mię 
sn*h i ryb) są: 
· · 1) 'wszystkie inne, wyżej wymienione 

dni powszednie wielkiego postu, 2) śrooy i 
soboty trzech innych dni suchych poza wiel 



ki111 postem, 3) w~igilie przed świętami śś. 
Apostolów Piotra i Pa"\\'la, Wniebnw'Zię
cia N. M. P. i Wszystkich Swiętych. 

3. Dniami postu -0<l miGsa tylko (.absty
llencyi) są wszystkie inne piątki ,,, roku. 

"4. Dniami postu od mięsa i ry:b zara
ri:-m i równocześnie przy tern. samem ie
<lL ,· 1 t.t! są: wszystkie niedziele wielkiesrn 
postu, 2) piątki po wielkim poście, w które 
przypada jakie święto nakazane. 

5. Rosołu i Uuszczu roztopionego i 
szperek z niego powstalych można z wy
jątkiem ostatnich trzech dni "ielkiego p.ostu 
(margaryny zaś zawsze i bez wyjątku) we 
wszystkie dni roku używać. 

6. Dyspensowani od postu od mięsa na 
·~:szystkie dni roku, ale ·z wyjątkiem wiel
kieg-0 piątku są pndróżujący i wszyscy, co 
przymuszeni są do stalowania się w publi
cznej restaura~yi, oberżyści, restauratorzy 
i kh domo\\ ni cy, jeżeli im tru<lnD na stól 
osobny od tego dla gości (stołowników), 
sfożącym u innowierców przy stofo tychże, 
czlollkowic i d-0rnownicy familii miesza
n)'ich pod względem wyznaniowym, jeżeli 
im trudno o potrawyi postne, mieszkańcy 
domu, którzy mają żołnierzy u siebie na 
kwaterze i przy stQle, \\ szyscy zatrudnieni 
przy poczcie, kolei żelaznej albo elektrycz,
nej Podczas jaz.dy, wszyscy ,co ciężko pra
cować muszą, jak robotnicy w fabryka·ch 
i kopaJniacli, ubodzy, co tylko z jalmużny 
tyją. 

7. Wszystkim tym OSl()bom pod nr. 6 
wymienionym nie wiolnD jeść rów:no·cześnie 
mięsa i ryby we wszystkie dni postne. a:ni 
w niedziele wielkiego postu, chyba w nad
zwyczajnych okol'icznoścach i z bardzo 
ważnyd1 przyczyn. Oczy\viście dyspensy 
nie madą \\"cale posłużyć do z,fośliwego lub 
lekkomyślnego przestępowania przykazaó 
i przcpi1sów r>ostnych. Zapewnie zgrzeszył 
by na przy:klad te-n, ·coby w dniu postu od 
mittsa naumyślnie i tylko ·dla tego poszedl 
na obiad <lo gościńca lub oberży lulb pu1bli
cznei restauracyi aiby się od wstu (absty
nencyi) uichylić. 

8. Upoważniamy wszyrstkkh ks. probo
·szcz.ów względem swl(}ich parafian - ale 
tytlko poje<ltyńczyieh osób i ks. spowiedni
ków. względem SW<lich penitentów do mz
szerzania powyższej dyspensy od' postu 
ścisleg-o i abstyaencyi od mięsa wedlug po
trzeby, alłJ.o, też żeby w poiedyńcz.yich wy
.padkach, w których obowiązek -do postu 
Jest wątpliwy w duchu laigodnym rozstrzy
gali: czy i o He pościć się należy. Wszyscy 
,;aś którz:y z jakiejbądź przyczyny od za
chowania pO"stu śdslego dyspensowani zo
stali mają pamiętać, re wedłe zwyczaju w 
tutejszrcj dyecezyi istniejącego jeszcze do 
abstynencyi od mięsa są -Obowiązani - ie
:tel~ dyspe.nsy ważnej i słusznej oo tejże 
aibstynencyi zarazem nie ołrzyrnali. 

9. Chore i staibe os{)lby mają się zasto
sować do raidy lekarza oo do postu ściste
go atbo abstynencyi. 

10. Ze WZ'ględ'll na znacznie ulgi w prze
pisach postny'Ch dla naszych dyecezyan, 
maiją wszyscy aż do końca czaisu wielkano 
cnego z.lożyć dowolną ich sto'Sunkom ma
jątkowym -0dpowiednią jalmuinę postną, 
·dla której w każd'ym koście]e ma być po
starwk1na O'SObna skarbonka· z napi·sem ,,jal
mutna JXYstna" (fastenalmosen). Odnośne 
-Ofiary będą U·żyte na korzyść duchown)'ich 
zakladów wychowa·wczych. naszej dyece
zyi i mają przy końcu czasu wie.Ikanocnego 
przepisaną drogą być przC1Stane dlo nasz.ego 
wikaryatu generalnego. 

Czas zakazany 
w którym nie W{)lno odprawiać wesela 
trwa od IJ'Opiek'l! aż do niedzieli przieiwo
dniej i1 od pierwszej niedzieli adwentu aż 
do Trzech Króli wlącz·nie. Przez czas wie! 
kopostny i adwentowy wierni mają się też 
powstrzymać od publiC'Zlnych zabaw a 
SZ.Czególnie od tańców. 

Czas spawiedzi i komunii św. wielka
nocnej trwa od nieciQ;ieli męki pańskiej aż 
do wniebowstą,pienia pańskiego. (a dla Po
laków od niedzieli starozapustnei, 18 luteg.o 
B1Ż do do św. Trój.cy 18 czerwca). 

P ad e r bo r n, dnfa 12 lutegio 1905. 
· . o Ks. biskup Wilhelm. 

Swiętojózafacie 
en-U składka na ubogich studentów poisko

katolickich. 

W kasie (zoli. nr. 9) 401,79 mr. 

Ze skarbonki Tow. św. Alojzego w 
Kottenburgu (nad. Józef Gbiorczyik) 

36,49 iar. 
Ze skarbonki Tow. ~. Ludwika w 

Distełn (n.ad. l(aroF Mitko) 12,00 mr. 
Na clrrzdna1ch u StanitstaV11a Hęciaka 

w Liissum: St. lięciak z ż. I mr., no·wo-
1 arodzony syn Kazimierz 40 fen., chrz.e.
stna Ludwika Dornz.a1ska- SO fen., chrzestny 
Wal. Grobarek z ż. 1 mr., Jan Bensz z ż. 
50 fen., p. Staffa z ż. 50 fen., Pawe! Stroka 
20 fen., (nad. Wal. Grobarek - porto 20 f.) 

. 4,00 mr. 
Na chrzcinach u A. Popfawskiego w 

ttessler: M.ich. Lengowski 50 fen., Wat. 
Lerngmvski 40 fen., fr. Prahs 25 fen., fr. 
Klein 30 fen .. Józ. Falkowski 20 fen., Adr. 
Kowalewski 20 fen., fr. Mamński 30 fen .. 
Au·gusta l(limeik 10 fen., (nad'. Walenty 
Lengmvski) 2,25 mr. 

Na chrzicinach u Piotra Talarowskiego 
w ttofsted1e: P. Talarowski ,z ż. 1 mr., no
wionarodz10na córka 50 fen., Stan. Zauszkie
kiewicz z ż. 1 mr., Jgn. Daleki~ z ż. 1 mr., 
franc. Giezek 50 f.„ jego narzeczona pan
na1 Goldmann 50 fen .. Jan Goldmann 70 fen., 
synek jego 20 fen. ; Michaił Zygmunt I mr., 
Stan. Zagrodziński 1 mr., Ant. Grcbecki 50 
fen., fonai jego 50 fen., córka jego 15 fen., 
franie. 'Konieczny z ż. 1 mr., synek ich lb 
fen., lgn. Zyigmunt 50 fen„ (nad. St. Zau
szkiewicz - porto 30 fen.) 9,95 mr. 

Na chrzcinach u St. Padurka w Gel'
senkirchen-Bismarck: Jan JankDw ski z ż. 
50 fen., W. Kobus 50 fen., Jan Gorzelań
czyk SO fen., And. Gorzelaficzyk z ż. 1 mr., 
M. Leciejewski z ż. 50 fen., synowie 20 
fen. , Pl. 20 fen., St. Pad'tirek z ż. 1 mJJ., 
P. Dyzen 60 fen., (wręcz. St. Kamlewicz) 

5,00 mr. 
Na chrzcinaich u M. · Wlodarcza;ka w 

Wanne: Mik. Włodarczak z ż. 1 mr., no
wonarodzony syn 10 fen., syn Józef 10 fen .. 
icórka lielena 10 fen., Wal. Rembowski z ż. 
50 en., syn Wale1nty 10 fen., córka Agnie- . 
szka 10 fen., Szymon Kmieć z ż. 1 mr., 
Zbierski z ż. 50 fen., córka Cedlia 20 fen., 
Tom. Maciejak 50 fen., Jan Pfocienicz:ak 1 
mr., Michl. Kaczmarek 2 mr. (wręcz. Kacz
marek) 7,20 mr. 

Na chrzdnach u Marcina Wie1szcze
czyńskiego w łfochheide: Józ. Kaczmarek 
50 fon., Jan Budny 50 fen., frainc. Adam
czak 2 mr., Marcin Wiesz1czoczy6.ski 1 mr., 
(nad. Prane. Adamczak) 4,00 me. 

Na chrzdnacti u Wat Hałasa \Vl Ober
hausen: W. lialas z ż. 75 fen., nlO\Vlonairo
dtzona córka Kaźmiera 25 fen., Piotr Paust
ma1n 30 fen., Stan. Raiewicz z. ż. 60 fen., 
Szymon faustman 20 fen., Józ. Urbaniak 
30 f.en., MLch\. Bryjak 20 fen .• Karol Jurczyk 
25 fon., Mi-eh. Majuszak 25 fen., Zaadelaar 
ttenn•an 20 fen., Jansen Gerhard 10 fon., 
(nad. Bartl. Madek) 4,40 mr. 

Na. chrzcrnach u Mi0chala Klonowskie
go w Gerthe: Mch. Klonowski z norwona
rodoonym synkiem Józiem 2 mr., chrz.est
ny lgn. Klonowski 2 mr., Mich. Ratajczak 
z ż. chrzestną 2 mr., Józef Klonowski 2 
mr., Lu<lw. Markowski 2,50 mr., Mich. Cie
sieJski 2 mr., Tmn. Markowski 1 mr., Ant. 
Ma!rkowski 1 markę, Pranciszika Mlytńska 
1 markę, f rnnciszek Paszkowiak 1 :mao:rkę, 
Stani1staiw Paszkowiak 1 markę. A-dam 
Lisiecki grajek 50 fen., (nad. A. Markow
ski) 17,70 mr. 

Nai chrzcinach ui Pr. Bąka w tteven: 
Franc. Bąk z ż. 1 mri., Jan Gruiszeczka z ż. 
I mr., Andrziei Wl'°d'arc'Zlyk z ż. 1 mr., no
wonarodziony sy:n 20 fen., (nad!. Fr. Bąk) 

3~0 mr. 
Na chrzcinaich u Ant. J ędraiszcz:aka w 

Wetter: A. Jędraszczak Zi córką 2 mr., 
Ant. Wojtczak z ż. 1 mr., Tood10r Tesikow
ski z ż. 1 mr., Jan Rogows-ki z. ż. 2 mr., 
(nad. i porto zapt. Jan .Rogowski) 6,00 mr. 

Na chrzicinach u Tomasza J ózwiaka w 
ttolthausen: T. Józwiak z ż. 1 mr., starszy 
syn Stasiu 20 fen., nowonarodzony syn 
w;ikror I mr., chrzestny 1 mr., chrzeistna: 1 
mr. J. Szeląg 2 mr., M. Józwiak 2 mr., St. 
Józwiak 50 fen., St. Wawrzyniak 2 mr., 
pani Kryszak 50 fen., fr. Szociński z ż. 
50 fen., J. Józ:wiak z ż. 1 mr., (nad. i porto 
zapl. A. Wojtczak) 12,70 mr. 

Na chrzcinach u fanai Wilczyńskiego 
w Dortmundzie: Jan WiLczyński z ż. 1 mr., 
syn Stefan 25 fen., nowonarodz-0ny syn J ó
zef 25 fen., Tom. Wikzyński 1 mr., Pi'otr 
Wilczyński 1 mr., Józef Wilczyński 1 mr., 
f'rancisz.ek Wil~yński 50 fen., Piotr Szym
czak z ż. I mr., fan Musielak 1 mr., Stani
slarw 9zymczak 50 fen., Józ. Kotala 50 fen., 
żona 50 ~en., Tom. Buksiński z ż. 50 fen., 
Ant. Juskowiak 50 fen., (nad. Piotr Wil
czyński) 9,50 mr. 

N.a weselu u Jan.a Jankowskiego w 
tteme: Mloda Para 3 mr., Wlad. Gronostaj 
5 Ofen .. Maryanna l(ozt.owicz 1 mr., franc. 
Jankowski 20 fen., Józefa Jankowska 20 f., 
Wincenty Jankowski z ż. 50 fen., St. Jan-ko
wiek z t. 1 mr., St. Jainkowiak 20 fen., Aie. 
ksy Jankowiak 10 fen., lg.n. Matuszewski 
20 fen., Kaiz.. Antoniewicz 50 fon., Robert 

Ostr.owski 10 fen., Franc. Maćkowiak z ż. 
I mr., Ant. Noga z ż. 50 fen., Mich. Karaisz 
z ż. 1 mr., Wal. Grzynaczyk 50 fen., Franc. 
Koz.lowi:::'z 1 mr., Józefa Krzyż-0staie 10 f., 
Ludwik fcngler z ż. 40 fen., Izydor Kalbta 
z ż. 50 fen., Izydor !(alota z ż. 1 mr .. Lud
wik Sobrza 20 fen., Tom. l(onile1c•zka 50 fen., 
Wi1ktorya Nowacka 50 fen., Jan Dziuba 15 
fen., Marta Neymann 10 fen., Ludwik Iiim
berling 10 fen., Ant. Sibilski 50 fen., Mkh. 
Pietryga 1 mr., Józef Majorek 50 fen., Mel
chior NUczka1 10 fen., (nad. W. Gronostaj) 

17,15 mr. 
Na chrzcinach u fr. liraplaka w Lan

gendreer: Pr. ttraplak z ż. 1 mr., nowona
rodzona córka Wi'ktorya 10 fen. 1 Maryan
na, f ranciszka i Józef po 10 fen., razem 30 
fen .. Stan. Mleczak chrzestny 50 fen., Ma
ryanna Sobczyf1ska chrzestna 50 fen., lgn. 
Gadomski z z. 50 fen., Szczepan WDjtko
wiak 50 fen., Wal. Knie z ż. 50 fen., Mik. 
Urbaniak 50 ~e1n., Ant. Bilan 50 fen., Piotr 
.Ratajczak z ż. 50 fen .. Józ. Lewandowski 
5 fen., Stan. Czajkowski 30 fen., Józ. Iir.a
plak 20 fen., (wręcz. ttrapfak) 6,40 mr. 

Razem 559,64 mr. 
Ro·zchód 19,30 mr. 
W kasie: 540,34 mr. 

Rozchód: 
S. L. z R. stypendyum 19,30 mr. 
Bóg zaplać ! Sw. Józafacie módl si~ 

za nami! 
2. 3. 05. pro\: Ks. L i s \S. 

A. Brejski, Bochum, Malthesierstr. 17. 

. Brandenburg 
kraina słowiańskich mogił. 

PO W IE Ś ć H I ST O RYC Z N A. 

Napisał Ludwik Stasiak. 

(Ciąg dalszy). 

NaJ mńskich btotach słońce wschodizi. 
Zaróżowity się blaskiem wschod'u1 zieLenke 
W()ldne trz,ęsidlła czerwone i1 rarmieniica, 
której. ~vą,Ue gałęzie po wodzie pty.waiją. 

Zajaśniały trzę.saiwiskai blaskiem swej 
bogatej roślil1ll1ości, całą. urodą z.totego 
kwiecia które chwieją się nia: lodyga.ch. Na 
widok ~łońca roztoczyl swe prześliczne li
ście kOlsaciec, ai chródi rainhY' obs.ypal go 
perrlami rosy, w których słoń-ce dya.meinro
wyim błystka: Ofgni.kiem. Na szeroklleh, le
żących na wodzie liścia.eh, plywa grzy
bief1 i lilia '\\Tl()dnia, a jaskrawe, żółlte gwi1a
zdy grą<liziela odrzynają się jasną barwą od 
zielonyich odlmętów mokrz:ysika. 

Plytsze mietlscai nakropione są żóttym 
ja~krem ~ przekwittąi już kniedą. błotną o 
lliśdw ziekxnrym, co bukietami i girlandami 
stroi brzegi i wysepki ,zuemne ba:gnisJrn. U 
brzeigą rois.ną !01ny wodnego sitowia, prze
rywane gdzieniegdlzie mieczykam1 trzciny 
i łoldygami sruwairu. 'fam na środku całe 
!Ja:sy tataraku i rogoży bltotnej buj~ia. .. k~
jąc w swym gąszcz·UJ gnl.aizida ptasie v ro}e 
malydl! karasi, które się przed szczupakiem 
w ten matecznik ·chronią,. 

Tam od cz.aisu, i.ak Bóg ·te ziemie stwo
rzył, niigdy ludlzka noga nie postala. Tam 
żYlie tylko czu:bataJ czajka, bekas. z długim 
dzióbem i kmka W10dna. Tam w sitowiu 
wije swe gniazdo łyska i kaczlka krzyżo
wa, której chmary ciągną wi'feczorem Zl re
ziora na jezioro, z trzęsawiska na trzęsa
wisk.o wrzaskliwą drużyną, !OOJjącą kształt 
żeleźca od strzały. Zrzadka jawi si~ tłu
sta gęś, zrzędz.ąca chrapliwym głosem. 
Wyśmiiewialią się z jej lenistwa i barwy, 
przedrz.eźn.iają jej gtos chkhocą;ce się me
wy, które szybciej odi strza1ly, szybciej od 
kamienia rzuconego z. procy, nad WOOC\ 
szyl:mią,. 

z dlalekiei zagrody kmiecej przybyiwa 
tu bocian, aby dla d~ieci zl.aipać brzankę lub 
lina, aby odwiedzić żalobną, cziaplę, która 
zaspana i smutna, jakby z kamie.nia wyku
ta na jedlnem miejscu niemchoma stoi. 

' Ni·e dojrzy tam nigdy oko lud~kie żó.
rawia. Samotnik ten w nie<lostępnej bto
tne:j kniei na gęstej wiklinie z zie!l!onych 
szabel tataraku, suchego listowia i mięk-

kiej wyschlej trawy uwite gni!aizdo dla 
swych d.zied wrcsxa. 

Zanim ranina i,utrzniai zagastai nia n1iebie, 
od~ało się zycie wśród wbdlnei dru!Żyn}. 
Ody pierwsza ztota chmurka 1Ja'blysta na 
horyroncie. kipta~ tuż tu i wrzało w kró
J!estwie wodnego ptactwa. Kaczki ł czajki 
szyOOwialy w lasach szuwaru, a chmury 
kurek przelatywały od wikliny do wikti.ny. 

Wałka o byt zawrzata w najlepsze. 
Niiebreska panm WQdna zjadła trawkę, 

pannę wodrl'cl ztadll kara!SeJk, karasia ~Jadł 
sz~, a ~zu.paka polkiną.t żóraw. la-

ko najmędrszy z całej bfotneli ~romady, ie 
wyścibi on gilowy z bagna, bo wie, 0e 1 

lesie i w czarnem Polu mógtby ~o ·a 
sęp, lub rozdrapać orzel. 

Slonko spiło już część rosy, któr re
brnej księżycowej nocy s.padla na ziornaę, 
a wO'dna gromada wylegla na grob•e, 
się w stonku zagrzać i pióra rozpt'1<*M
wać. Zaczął się· sejm ptarsi. 

Prym tu trzymają czajki, te krzykaałe 
i rozbójniki wód slowiaf1ski<ch. Halas. 
krzyk, gwar, jęk, pisk. gęg, zgrzyt, chrz.QM 
i chich10t trząsł kolbami tataraków i dleł
kaitnem listDwiem ż6ttych i bialyich koa~
ców. 

Wtem sta!o się coś n2dzwycza:jner». 
Lomot strnszny, jakby świat si~ walfł. 

Za'du·dnilo, jakby kawal skały oderwar ~i~ 
ze szczytu gór i leciał wt przepa·ść. 

Dziesiątki1 tysięcy skrzydel zalopiotal•. 
gromada ptactwa w21bi1Ta się w powietrze, 
zaikry!ai na chwilG chmurą słoflce i wpaid'.la., 
jak kamień do wody. Szklanna tafla wiody 
mzprysla się na tysiące kółek i kólec'l':iek, 
ik'tóre falowaly, zmnie'iszaly się, a wresizicie 
zniikly. 

Na groble najechafa gr-0mada zbroj
nych jeźdźców. Mieczyki ich i hel'rny 
lśn1ty w sloflcu stal<:t piór d'z,ikiei kaczki, 
w tarczach itch przejrzaiy się ztote chmar
ki, w które strojne bylo jaisne około stoil-ca. 

Czy daleko jeszcz,e mamy? 
- Za rnlOiezarem na prnwn beży włeś 

Rutnik. Obok na lewo gniewkowskie lasy. 
W male póf gQdiziny będziemy na miejscu'. 
· - Stój de! Musimy si ę ·za groblą I'Oil"

ląiczyć. My potledziemy brzegi1em mńskłie
go JeZi'.lora, objedziemy wieś i wd:erzymy 
nai Gniewków '°-d1 strony Wi·ełi·c. Knechty 
obstawią las z obyid'w6ch stron, a w te• 
sposób żyww nam dusza nie uddlz1ie. Gdy
by ktoś z pogan chciał udec, to poZO'Stalnie 
mu chyba sikoc:zyć do iezil()lra, któreg9 
'Wpław przejść cz:fowiek nie jest w star*. 
Zachowyw!a.Ć się cicho, tak jak wydałem 
rozkaiz.ry. 

Gniewlkorwskie opole rozrzucone było 
w.śrOdt ind,e.~rzebytych la:sów i oorów' Oil 
pogranikzu między lutycką a hawełafrsq 
ziemią. Gdybyś na te bory spojrzal d.dern 
ptalka, robaiozyłbyś tu i owdz.ie wśród pu
Sl)C'ZY" polanę. a na 1niej wie1ką pQld1row~: 
to szereg domów gniewkowiskich, to wieś 
lutycka. Wielki luk ksz.ta~tu końskiej pod
kowy z:artaiczaly chaty kmi1ed i z.iemi:ainki 
ratai, z·t~czone wieńcem krzewów, dr7.Je!W 
i optotków. 

Na: końcu jedlnej z takich poid!ków stała 
czysta i · nowa cbaiłupa wladyki Ciichosta. 
Ode:rW21tai się ona nieco odi wisi i z;bliiyla 
dlo laJSlll; a najibłiższ.ai sosna:, rotąca się oj 
rozrodlzonej snaić w niej barci. stafa jui w 
ogrodzie wfaidykL Byl to cztowiiek pół.
wiec.z:ny o jasnych dlugich wl'IO'saich, o ro-
zwmnyich oc·zaich, w których malowała: sie 
laigod!ność i oobre serce. Sied!z:i przy nirfl 
na pogródce jaikiiś ·gość widać, bo Cich06t 
mJUJ często ~ pilllllie kubek mi00u1 dolewa. 
Gość .ma1 potężne ramiona. olbrzymi wzrost 
i wielkie w kufa.eh zaciśnięte pi~ści. U 
stóp ich bawi się gmma<lkai prześhoznrycla 
dziiatek; przewracatiąc s·i1ę i ·koziołkując po 
zielonej mni. Cichostowai żona i córka łel 
Stawotka przędą, prze'CL diatą lein, oopowi.a.1. 
dając nierzadko :na pyta:ni,a gościa, który 
rald iest iW tej rodJz,itttie. 

Takie kwiaty, jatk Slaiwotka, rodlzą, si~ 
tylko nai sfo;wiańskiei zdenni. Jestto cudne 
dzi,eclro o bławaitkowych oczach, o twa
ryicz.ce tak pięknej, o 'S'ZYiice tak zgrabnej, 
że oc2111 oo niej n~e oderwać. że pamięć 
przy nii1ej zwtradć. Led.Wio to ~'tlo 2 
d1Zi0edństwa, teidwo mtoda pj.effi wzd)"111a 
czYS-tą i białą lnianą lros:zu1kę ... 

Kręci' dziewoja pilnie wrze1ehonem, soo-
ie ,natkę ł>ielutką F śpieWCl!: 

Wynieście mnie d:ziewocz:ld 
Tu nai te pagóreczki, 
Potem wrzućcie do wody, 
O! do glębakiei wody. 

A gość, matka i starsze dzieci powita~ 
1rza.iąi ostatnie stowa piosenki: 

Potem wrzućcie dO wody, 
O! do glębokiej wody. 

Nie ustal jeszcze chichot dzieci i nie 
przebrzttnrala }es~C'Ze pieśń. gdy na drug1m 
końou "WlSi powstala głucha jakaś wrz:awa. 
Jakby wrza:Stk tłumu, gdy pożar wybucll
ni.e, j*by krzyk ludzi, kt6rizy podczas bu
rzy na <>krecie toną. 

Za'WlaJrcz.ały psy, przy Ckhostowcl 
c.hacre pO'W'Sta.il ogronmy krz.'Y'k ~ ha,Jas, 
przed Cichostem zaiś stanąf zbladl'y kmieć 
krzyicząc: 

- . Krófewscy wieś rabują! 
Odruchem rrucit~ się miężie po toporY, 

a wbdyka strasznym na dz.Led i kobłeitl' 
krZY'ktl.'\l iłosem: 



-- W lasy! 
~le za późno już bylo na ucieczkę. Z 

p leśnego doko1a wysmvaly ~io pust:1-
•bro.Jn._ , lśniące stalową luską i koszul-
4rud.aną. Jako z ula podczas rctiu wy-

'! się z; lasu roty Jiajez<l!niczego żołd.a
• Zagroda byl.a ze wszech stron oto

.aa, a kilku pacholków rzucilo się na Gi
ta, jego gościa i je.go rodzinę. Jeden 

t chwyckt wrpól Slaiwotkę, która wy
u.ata się, walając: 

- Oicze ratuj! 
Wnet przyskoc.zyt Niehora, i uderze-

w: pierś odczepił od! dziewczyny kne
' nadlatującemu zaś drugiemu rOIZbił 
tkackim kolowrciem. 
- Dal\Vai sie'kiery! - \\"olał na wlady-

- Nie slyszy go Cichost, siedzi bo
iuiż na nim trnech drabów. w iąże mu 

oj krępuje bezlitośnie ramiona, że kości 
e~cz.ą. że sznur wrzyna się w rZesiniak 
o. 
Slawotka, matka i dzieci, schrnni ły sic 
ys.tkic za oJ.brzymią postać Ni·cbo'fy, 

rybe1zbronnemi rękami zaslauiat kobie1cą 
a<lę. Natarla na niego cala rota żol

łw~ , a ten przeciw dz .ies i ęciu mieicuom 
czep\Qm mial tylko g.ote ręce. 

Na P•O<ID{)IC przybyly mu dwa psy Gi
ta, które .na \vidok z:ajaz:du wyly i uja

J' okJ10pini e, nie mogąc się zaś cttoiczekać 
I. !ctórnby ich z: uwięzi U\:V'olnilai, zer

a.ty powrozy i rzuicily się na1 7,olnher-

Mniejs·zy z. nich, Burek, poką1Sat twarz 
zepnika, przebity jedn3Jk przez pierś, 
· yoząc, zakończył swóti żywot. 
Tmdniejsza spraiwa by~a: z, Brysiem, 

·-irl ąi \'v ścicldą i z.ajad'lą. Ch wy1Cil za 
rdlo dziesiętnika w Iuskowe,j zbroi, wipil 
mtnie zęby w mięso i ścięigna szyi i u
l z nim na z.i•emię. Wywi4zata się wal

' straisznai w.a.lkai psa 'Z żelaiznym ryce-

Z reszttą knochtów b:1f się N:ieb<Yra, do
·ąc wszystkich sil. Luicznika straszli 
razem wi śJepie na ziemię zł'ożyl, ran

zaiś prawą rękę, kopnąl w brz,u,ch zna
ego jakiegoś rycerza. który upa·dJ, wy
v.:i bólu !()kropnie. Wści.ekk knechty, 
mogą•c na nim zemsty wywrzeić, r,zucili 
Iła kobiety. Zaczem władykowa upa-
7.i rozpłata1ną czaszką na z1emię, ai pa
ą, którzy bali się przystąpić do za
aiwi1onego Niebory, zacz.ę.li rzeź międ.lzy 

·ćmi. Zabi.jamo je w oczach ojca. który 
y zsinialy leżal w więzach na pogr-0d-
bezsil111Y, nie mogąicy mordl()IWainym dizie

nieść poroocy~ 
RozpoC'z,ęło się nr01we paiSowanie się 
iteborą, który cudJem zaiste kilku dęć 

· rtelinych .ooikną,l. 

- Tego żywcem brać! - odezwa1 ·się 
• owy g tos margrafa. 
- Żywcem! . 
- Czegoż -stoide d:raiby, kiiiedY was ip1ę 
jest pr:zJecilw j edtnemu ? 
- W pęta z, nim, w pętai ! 
Dietrich przyskoczył sam i poiełstaJwie

oogi Nie.borze polożyl go nai zi•emi. 
Siadło na niego tSześciu ludzi i po krót~ 
okropnej wa'lce, -zrwiązał'o mu ręce 1 

- W kij z ruLmL 
Na pręcke uóę:to mieczem grubą ga
irabową, -0·gorooono ją z Qdirośli, ~esta

ze sobą po\jm2!11ycll, ai popuściwszy 
1u szJ1urów. przetkni'ęto po pod wy

- ·~te w tyt w łokci.ach ręce, kij dreWiliia:-

Spętani, -mviąz.ani i bezsiilrui suedzieli' na 
iesi dlOmu Ciichost i Niebora. 

- Czy rarmJ? 
- Ten poga:n.in ranny, najdostojniej-

- Opatrzeć jego ranę i zartamować 
. Jego życie jest d:la nas drogie, bair-
drogie. 
- Na Qgni·u wyśpi.ewa oo wStZys~o. 
- Toś ty psie -wie:s'Z:al jego przewie-
ść? . . 

- Ja - ()Id.rzekł Niebora - Pow111m1-
mi być za to wdlzięcznJ. Gdyby ~n 

na wiieirxbie skonał, miaJaiby wasza w1a 
e kxlnego męczennika wiięcej. 

- Bluźn,i, poganin. 
- Czy}e to <l!zieci poo;a,bijaine? 
- Dyabeł wie, j~ie to plemię. Po-

le. 
- Ton maty ru'S'za Sii,ę jes.z:cze. Ot 0-
ra oozy. Moźeby go, rocZJem umrze, 
Zdć, aby dusza Jego na wieki nie po
dG piekła. 

Matutu ... ma-tulu ... 
Opadit na -zi't~mię. · . 
lakiś traib z. czerwonym nosem zbli-
ii~ <lb d.ziec.ka., wsparł nai ręce, ®WO.:. 
oczy .l ,sizeptat,: 

-- Ja c:ę chrz.i..zG w :r.:·, Oj a i Syna 
i Ducha ś;; iętegu. Amen. 

Poczent •z. litości rmbil mu obuchem 
~rowG. 

Walka toczyb się już t~ llm kolo Slar 
wotki. 

Zoln~crstvro chcial{} ją ują"' <l1a siebie 
i pognać \V niewok. Dziewczątko na wi
dok krwi ludzkiej brornilo się z rozpaczą,, 
którą śm;:erć dyktowała. Wy<liobywala się 
gwaltem ·z lubicż:nych uśchsk(}\v żołnier
skich, plula ·knechtom w twarz, a uednemu 
ze starszyzny \\'ymicrzyla gwaltow1ny po
liczek. 

- Lcb rozb;~ tej sikorze ! 
I już topór wisial 11a<l1 jej gow~, gdy od

hił'a ciios ręka jakiegoś .czlowieka, który 
sta:nąl między ;:olnierzsm i uwol:nionLl, z je
go rą:k Slawotką. 

Byt to chudy, bl'o:dy i bosy czl'o\vi~k 
w czarnej, podartej szacie i.z wize·nmkiem 
Ukrzyżowanego Chrystusa W! ręku. 

- Co· ·wy czynide '? Co wy zai jed:ni? 
- J es tern Dictrichcm, margrafem 

wschod1nim, a to moi rycerze i mty zaci.ęż
ne. A ty kto? 

- Jestem kaplain i ksi4d;z Jezusowy, 
pwstclnik, który osjadl wśród ludu Wików, 
naupczając go prnwdziwci Ch rystusowej 
w i.ary. 

- My to samo czynimy. 
- To sam() czyn:isz, morderco? A ta 

kre.w. te zwfoki, oo ·znaczą? 
- Szerzym wimc świG Ł<t mieczem. 
- KJed'y!Ż to Chrystus P a ni kazał bliź-

111iie:go zabijać? Ty k;t!:mco, mówisz, żeś 
wyznaiwcą J czusa, Bo·ga milości, Boga 
przebaiczen1ia:? 

- Margrabi10, daj ,._. pysk temu -0ba
w11s-01wi. 

- J ezws kaz.al sz e rzyć świętą wiarę 
milością, ctobrdą, pr,z yhladiem, p.rzekoina„ 
niem, kazał pójść międlzy ciemne pogail
stwo, nauczając je, .a1by oni dlobrowoln ic 
uznali Jezusa, Boga nędzarzy, W'SZY1Stkich 
biednycłi i wydziedziczonych. Ty nie
wi.nną forew rozlaleś? Prz.ez to ściągasz 111 

nasz niemiecki naród pomstę niebios, ty 
krwawy zabójoo? 

- Milcz ty czarna wywl'CYk·o, bo cię 
kaiżę natychmiast powiesić! 

- Wiieszaj zbóju! W imię Boga~ w 
iimię Trójcy Przenaliświęuszei, Wi imię tego, 
ao ikrwią, sv.10ią zai na.is niewinnie przelaną,, 
świart: śmiercią krzyi!o:\vą. wybawil, prze
kllinam cię, ty opryszku i kaci'e ! 

Straszliwy d0is wymierzony w pierś 
pu.steln~ka po.wam go nai ziemię. CzerWo
na jruk rubiłny krew buchlai z pforsi fantaln
lllą. Wymówil „Jezus" i 'Za1mknąt ruai w.i'eki 
poczdwe niebi,eskie .oczy, ten jeiciyny wów
czias mię:dzy O<l~rą i Labą wśród! chrze
ściain - chrz.eściani'll. 

Wailkai zakofrc:zyfa się zabkiem Bry
sia, który tairzał się z: .dziesi~tnikiem po zie
mi. ŻOlnil.erz: charczal ś:mLercią i syczał 
śdśniętem przez zwierzę ko111wulsyi1nie 
gair<ilłem. Palce żołnierza wbite \\.1 cialo 
zwierza stradty m()(c. Z po.dl izębów pisa 
toczylai się krew z. ran. W rainiy pcha:la się 
piruna rozjuszo1nej bestyj. Przebito psu 
pierś ,j przemocą otworzono szcz.ęki, nie 
wiele to jednak pomoglo dziesięt!nik'oiwi, 
bo z, otwartych tętnic buchata teraz krew 
·strumuemiem. 

Tarnowa111J~e jej nie uratowało tycia 
ż0Jnie1rzow~. 

Rycerstwo .dloby,to 1Z kartlGrY Gchosto· 
wej lagwie z koźlej skóry, pelne mi10du, se
ry ow:cze i suszone ryby, knechty z.aJś za
bilr dwa ciefętru i piekli je na wolnym: o
gniu. 

Wnet zaiczęło sh~ śniadanie. 

Mairkgraif Dietrkh postai\\iil str3Z przy 
Wtięź1rniaich, polec.aj~c raz. jeszcze opatrzeć 
rany Niebory, spodzierwat się bowiem Wy· 
ooby6 z niego ogniem i torturą wiadlQ>mość 
o izamierzonyrn buncie slowiańszczyzny. 
Osobiście obejrzat powrozy, którymi byli 
poganue z·wd.ąz.ani. Ody zibliżyl się dJo Ci
chosta ten wpatrzy! się w niego oczami 
Pti~Ilie~i lez i rozpaczy i rzekl: 

- Ty morderico moich dzieci. 
Długo paitrzyty oczy nieszc'Z'ęśliwego 

ojca w twarz. ry;cerza, jaJkby kmieć Ci
chost ·chciał na wieki zapamiętać twarz 
mordercy, który si~ we krwi jego ukocha
nych: dzieci płaiwit. 

- Nie z:aipo111111ę ci - wyszeptał - nie 
zapomnę. 

_ Ody pod batami zdeclmiesz, zaip!O-

mnisz. 
Napróżno sz:ukaoo v.')SZ~ie v.:yslan-

nilka Mieszlrowe't<>, o którym donió.sł 
szpieg magdebu.rski, naspróiin<> też patr7Al
oo za Sławotk.ą, która wtedy, ~d'Y' k'Siędta 
mordowano, wpadta w vcxfszyde l~e ł 
qi!lęła· bex ~du w oorze.-

P-0ciesz~r0 s· ry...;crst\ ·o de s ojn~ tc:m 
że krito ;\an. · . "cl·ora \\ } śpi_ ,i;a, jaki w 
za:iniera nym pm ·"t.m:'u byl udzial .Miesz
kowy, kto ·in ien buntu prze_i~ królowi 
rzyn~!Cemu i chrześciafistwu. 

- Gdy z~ś opc>wie nam w zystko, 
wsa<izimy go do lochu. gdzie siedzi Msta, 
żeby mu · i~ sam mu nic przykrzylo. 

Po splądrowaniu ' si ruszyli rycerze 
<iio domu. 

Przezacni je hali prrodcm, w środku 
szli związani jci1cy w towarzyst ;t, ie kilku 
pieszy~ch straż.11ików, na k-0f1cu konni, kne
chty i pacho1łkowie. 

- Wilhelmie: - o'dezwał s:ię d'o mło
dego giermka margraf Braniib!om - śmiem 
cię pr(Jls i ć, abyś zost@I w tyle i· osobiś ie 
tmvarzys.zył psom wga(1skim, których pę
dzri, pachołkowie. Mimo, że to silne draby 
bojQ się jednak, żchy ieilcy nic uwolnili s i ę 
żeby n1c wcsz,Ji w zmowę. z włnicrzami. 
nic ()b'.ccali im .o kupu i nic uciekli. Co naj
waż:nieisza 7aś ro, że ty jeden z. nas tutaj 
znasz stowial1ską lll<l·WQ. J a:dąc w pobli
żu, usłyszysz c'::> ze sobą mówią i czy nic 
zami:erzają u'Ciec. Oni nic wiedzą, że ich 
rozumiesz i g.otowi wyga:dać się 'Z tern, co 
na:'m wła,śnie w1icdzie6 IJ<)trzeba. 

- Twoje ż~~czcnie jest dla mnie za- . 
wsze rozlrnzcm, prz czaciny. 

- Ody król w Kwcdlinburgu uderze
niem miecza: piasiaw2.ć cię będzie, przyipio.
mnę d \V-tedy przyslugi, które nam za
wsze o:d1daiwakś. 

Zaiwrócił Wilhelm koni.a, udając się eto 
~efl.ców w swej wywiadowczej misyi. Gdy 
przycwattowaił dlo Z\\iąz.a1ny:ch nie mówili 
oni dio siebie ainJ słowa. 

Wilhelm -0bejrzal tylko ze wszech 
stron więzy, znalaizt je '\Vl najlepszytm sta
nie, uponmial pacho1ków, aiby pillilie strze
g~i pogan i patos.ta! w tyle, paitrz~c w las 
i nuicąc pieśń, którą rycerze 111a· 1<hvmze 
królewskim śpiewali: 

Zbroię mloią i miecz mói 
Zlloiżę u stóp tw~ich 
I sam do nkh upa<llnG. 

Tą piękną byla Adelaiid'a, syrnorwi~a 
margrafa Dietrich.a. 

(Cią;g \"lalszy nastąpi). 

Kto dba c zdrow~ 
,chętnie słucha lekairzy. Dr. med:YCY'I11Y Bu
zek ptsz:c w pewne.i broszurce: 

Rozpoczynając pisać o ósmym kongre
sie prz;eciwników alkoholu ( wód'ki·, piwa, 
wina, likieru) we Wiedniu, mu1Szę przede
wszystkLem wyznać, iż z wszystkich kon
gresów, w których dotychczas u'Cl'Ziasf bra
lem, kongres •przeciwników alk-0holt11 nafle
piej mi się podobal. Nietylko dlatego, ponie
waż zajmowal się sprawą. obchodzącą naj
sz.ersze warstwy ludnośd a nas Sląz.aków 
szczególnie interesu~ącą, nie dlatego, iż obr a 
d:owa!Pśmy w pięknym gmachu Stowarzy
szenia lekarzy wiedeńskich, ani nareszóe 
dlatego, iż nas zaproszono w gościnę do 
ministra oświaty lfartłai i że sami sobi·e 
wispanic:Wy wieczór urzą,<lziliśmy, bawiąc 
się wszędzie ochoczo i z ożywieniem -
b~ kropelld alkoho~u. Co kongres praeci
wników alkoholu sziczególnie wyróż.nial-0, 
a mnie najlepiej się pooobato, był sklad 
kongresu, byłi sami jego uczestnicy. 

Kogoż bn na tym kongresie nie: byto? 
Obok wybitnych profeso.rów i pierwszo
rzędnych lekarzy, obok uczonych ekono
mistów i prawników, obok zna.Iromitych 
filowfó\v i urzędników widziałem sporo 
robtników, rolników, szewców i · innych 
rzemieślni'ków, widzialem księży katoli
ckich i ewangelickich, wid'zialem agitato
rów socyalis.tycznych obok konserwaty
stów czystej wo<ly, a wszystkich zgodnie 
zjednoczonych pod jednym sztandarem 
walki przeciwko a1koholowi. Doprawdy, 
ogromn1;m musi być niebezpieczeńshvo, 

wobec ~t6rego maleją, różnice między 
czerwonym agitatorem i bialą sukienką 
zakonnikai, wobiec 'którego arystokratyczny 
hrabia chwyta za spracowaną dloń robotni
ka, WlOlbec którego je<lnem sl-Owem .lączy 
s'ii< ogień z wodą. 

Cói mówiono na kongresie przeciwtti
kÓW' alkoholu? Posluchaimy najprzód, oo 
mówią o używaniu napo}ów alkoholicznych 
Judzie nie uczeni. towarzysze waszych prac 
i mozołów, czytelni-cy. Posluchajmy mó
wców robotników, rolników naoczycieli. 

Z mówców robotników przedstawi~ 
Wam prz.ed~zyst.kiem pana Mietke, dele 
garta Stowarzyszeń robotników abstynen
tów w Berlinie. Mlody, niski, slabowity 
mętczyma o przyjemnej fia:yonomii; mówi 
spok()j.nie i jasno, nie ZWaZaJ'fC na protesty, 
ktorrmf go obecni w sali obrad socyaliśd 

z początku z trcpu z~·~ us ifo ;t,•a li. Opo
\\ mda , ja:k wstał prze ·rn nikiem alko 
Przyszedł do ak onii , gdzie praoow~ w 
huta h zkla "Śród okropnego gorą, a i 
pylu. W zyscy jego wspóltm arzysze 
pra y ~· hucie pili, twierdzą , źle robotnik · 
\V hutach szkla pić mu i, bo to jui taka psia 
robota. Pan Mictkc '1l ~..- i rzyJ i pi l także. 
Za d\va mic · i ą ·c prz} u ęto do pra .y d'W 
Pola.kó\ r z Gal; yi. któryi:h używano 
najgor zy h robót, \\ y'\v() lują ych na51wi~· 
ksze pragnienie. Robotnicy ci przysi~li 
pr-0boszczowi wioski rotlzi11nej, iż n ·zdy 
napajów alkoholiczny h pić nie będą. 
hucie powstali swei przysiędze. wiernymi, 
t ier<lząc, iż nic czują żadnej potrzeby za
lewania s i ę piwem lub ' ódką. .M.ietke po
szc<lr za ich przykl adcm, przcstar pić pod
cza pracy i o dziw y , IX> tygodn.u zuJ, 
iż praca ::.ni o 1 >0 iowę go tak nie nuży, ani 
nie męczy, jak <.J awniej. Od tej hwili nie 
mial w ustach ni kropli ni wina, ni piwa, 
ni wódki, ni jakiegokolwi ek inn ego ałkQho
lu, t. j. stał siQ abstyJJentem, pod ~zas gdy 
da" niej był tylko wstrzernięźl:\\ ym. W 
przeszłym roku prac{)wal podczas strasz
liwych upałów przy mura:r.źach w Berlinie 
(nosił ccglG, maltę i t. p.). Wszyscy wsp(Jf 
praco\\ n:cy Mi etkcgo szukali \V wód'cc po
krzepienia. Mietkc s.am czul ()k ropr.i~ pra
gnienie, które czcmś przecież gasić bya 
trzeba. P.oszedł kilkakrotnie do pnibliskie
R'O sklei.,u i kupił sobie wody sodowej. 
Szynkarz dowiedziawszy si((, iż Mictkc jest 
wrngicm alkoholu, postanowLł złama6 opor
nego mtodzicika i p.oczął oświadczać, ii. 
wody sodowej 11ie ma, bo mu wyszla i l Jt. 
ChciaI tak zmusić Mietke'go, by kupil SIO

bie piwa lub wódki. Ale Mietke pozostał 
zwycięzkim. Idąc ran.o do pracy, kupowa,f 
sobie kilkanaście iablek, któremi gasil pra
gniicnie. Jablka Pokrzcpily go rzeczywi
ście, alkohol innych krzepił na chwilkę. nu
żąc i niszcząc ich później tern więcej. 

Mietke wcześnie rozpocz.,1l wśróa 
wspólpraoowników agitacyę przeciwko al
koholowi. Z początku szło mu to trudno. 
Największą przeszkodą byl powszechny 
niemal przesąd robotników, iż w ich zawo
dzie każdy pić musi. Ta:k twierdzili robo
tnicy ceglarze, murarze, hutnicy, ślusarze; 
tak twierdizili nawet krawcy i szewcy. O
prócz tego przeszkadzafa pairtya socyalno
<lemokrntyczna działalności pionierów trze 
źwości. Na wszystkich zgromadzeniack 
glosili mówcy socyalistyczni. ii ridbotnik 
pić musi czy to z po\.vodu jakości swej pra
cy zawodowej, czy też dlatego, że żyje w 
nę.d.izy i biedzie a „oo.bry trunek na frasu
nke". Agitacyjne to haslo masom robotni
czym bardzo przypadafo do smaka. O
prócz tego zar.ząd domu robotniczegQ w 
Berlinie odmówił robotnikom abstynentom 
sali na zgromadzenia. Mietke nie zrażał 
sie. Brzydki postępek socyailistów zarzą
d1zającyich domem robotniczym Podal ® 
Wutd'omości' dzie·rników berli11skich. To P<>
skutkowalo. Sala dla Stowarzyszenia ro
botników abstynentów na.tychmiaJSt si.ę zna 
lazla. Na zgromadzeniach robotniczyc11 
Mietke i jego towarzysze protestowali prze 
ciwko przesądowi, iż robotnik z powodu 

~wej nedzy 1ub z JX>WOdu swego za~"O<iu pić 
musi. Po\\>"Oli pozyskali sobie liczny zastęp 
zwolennrków, a ol>ecnie spra!Wy stoją tak. 
iż przyszly kongres niemiockiej pa.rtyi oo=: 
cyalno-demokratycznej prawdopodlobnie 
zmienr swe stanowisko wobe-c ruchu anty
alkoholicznego, a socyali.ści niemieccy prze 
staną nareszcie raz na zawsze usorawiedli
wiać pijaństwo mas roboczych. 

Oprócz p. Mietkego vrzernawia..to tak?.e 
kilku robotników austryack.ich. Od przc
SZJlego roku istnieje w Wiedniu silne i ru
chHwe Stowarzyszenie robotników ał>sty
nentów ti. nigdy nie pijących a.ni wódki, 
ani wina, ani piwa. Socyaliści wiedeńscy 
r.ic przeszkadzają lecz O\.vszem popierają 
dzialaność stowarzyszenia. Naczelny szef 
socyalistów austryackch Dr. Adler nie wa
hal sie nawet pÓdcas kongresu wypowie
dzieć publicznie, iż alkohol należy do naj
większych wrogów klasy robotniczej. U
walniając się z więzów pijaństwa roboitni
cy polepszają swój byt , podnoszą się kuttu
ralnie, materyalnie i politycznie· nędza mo
rahia i fizyczna klasy robotni~zej jest w 
znacznej części następstwem grasującego 
pijaństwa. Witamy socyalistów na dr<Xi1Je. 
na której Już oddawna poste.Powali chrze
ściatiscy robotnicy Amerykl, Anglii i Szwaj 
caryi. 

Wiedeńscy robotni.cy skarżyli się sicze 
gólnie na smutne następst\\"3 pijaństwa dla 
kas coorych. Robotnicy, używarrący trun
ków allrohołicznych, chorują, dałe~co czę
ściej, ciężej i dJużeL niż robotnicy abstynen 
cl. Skutek Jest ten, it PC>m\d'nł robotnicy 
muszq k>iyć ·na pijących 5wy.c;h to-war.zy-



&9f. Jlobo-tnik !{(.u[hanet przytoczył nawet 
ettre~ przypadków, ~dzie robotnikom pi
lakom kasy chorych setki zlotych w krót
Mm czasie wypłacić musialy. Robotnik 
'i D.e l}rZyiOczył dalsze zastrnszające przy 

lady. Robotnicy palscy przypatrzcie się 
:vw1tasnym kasom chorych; z.obaiczyde, iż 
i grosz wasz, skladany w ka,sach chorych, 
)\V wielkiej części idzie na: pijaków. Gdyby 
11t-i~y ~·ami nie byto robotnikóv.r, używa
ł~cych trunków, choroby byłyby rzads·ze, 
ia wsparcia. jakie \\"am wypłaca kasa ch-0-
irrch. mogłyby być większe. 

Dr. Buzek we Wiedniu. 

górni ó i hutnik.ów. 

Clacesz oszczędzać, to szanuj, co twoje. 
Niechaj kaiżdy będzie przek·oinamy, że 

choćby chci.ail, to nigdy niic nic zaioszcze
dzi, jeżeli z.e w1szystldch si! swoid1 nie bę
dzie sza1111awal i nie będzie się stara(l za1cho
wa(; i utrzymaJć w porządku własnego ma
j<Hku ruchomc-gQ i nieruchomego. 

Nie marnuj, a· ni.e ·z.a!brakniie ci. ,...._ 

To już n:e. jest ski1i.erstwem, ~eżeli się 
Lnviaża ll'l t~, by się nic w diomn nie ma•m()
wailo; dioty·czy to· ·z.arów ni0 zapasów ży-
1\vn1ościo\\ ych i riozmaity:ch n~sztek, węgla 
~ drzpwa, na opal, naczyf1 i przyborów. ku
chenn;>nch, mebli, pościeli, bielizny, od'zieży, 
przyrz~dów z1:w-odowych i t. p. i t. p. Tu 
rówrnież wspiomnieć .należy o woszc:zQdza-

111iu sił i zdm\via zwierząt, które nam po
sługują, a· o j1),eż bardziej jesz;cze - o nic
ma::rnl(}warniu 1druremnem prncy i zmwia1 lu
dzi, którzy <Jtdi nais zależą. i og któryich my 
sami jesteśmy .zale:.żini. „Jaki pan, ta\i 
kr.am" - poiwiaida przystow:ie. Inaczej 
ludzie sądzą człowieka, którego c.aly: do
bytek jest ·s:chludny, zd'mwy i \veso1ty, i·na
czej teg;o, u któregiQ kaJi;dy przectm:iot, ży
wy •CZY martwy, 1nosi ślaldy przygnębie111Ja 
i :Zall1ie:dbania. Oszczędlny gospodarz. dbai 
równi,e o luldzi, jak o byd~o robocze, uważa, 
aby \V1szystko byto w czai.s nakairmi-01111~; i 
napoj.onie. nie przeciąża 'v ·upaly, 1chn:mi w 
czwsie mrnzów, czyści i· daje odp101czynek. 
Życie 'cale uptywa szczQśliwiej w •ofocze
nitr przyjaznem istot pog.o<l!nych. 

J cżeli chcemy oszczędz.ać, to szaruuj
my to w•szystkio, nic dajmy temu marn~eć 
i stairajmy s1ię utrzymać i zcuchow.ać caly 
nasz maijąt.ek w dlQibrym stanie ia!k naidlu:.. 
żej, a! przy1naimniej tak ·dlugn, jak tylko 
można. 

W 
0

S'Zczególrności ważną rzeczą jest -0-
szczędnlość gospodyni w ·spraiw:a1ch kuchni. 
Z teg·o to powodu wszystkie dziew1częta, za 
możne ·czy ubogie, zamim włais111;y dlom ziei
cblcą, urządzić, !)'O\V•ininy WYUICZYĆ .Siię 1()

prócz i'!11nych wia:cbom10śd g·o·spod:arsikich, 
przedewszystkiem sztuki ~tow,ania. Tyl
ko tem, kto grU1I1iol\V1nie wyuczył siię g)ló
wnych zajęć domowych, będzie wiedział, 
jak naileży w d10mowem życiu 'olbra:cać ple
nlęd:zmi i robić wszystko jak najlepiej, jak 
najrrunieiszemi śr()JdJkami i jak przy tych 
maJyich środ1ka:ch jeszcze ookolwliek zai.o
sz1częd'zić. 

Heiż to razy widzimy, jak nieoszczędna 
gospodyni potraft zruj11!0\VaJĆ nawet oszczę
dnego męża! Jak często niepcrzą'dek, nie
l ad, mam10trawieinie w <l!omu, stroJe1ni•e sie
bie i d'zied dioprmva.d!zai caiłą r.od1zinę do u
padJku, a naiwet 1dlo nędzy materyahneli i mo
ralnej! Gdlzie gospodyinii jest :n:ieporziąidna 
i marootrarwn:a, tam i slug1 są taikie same. 
Prrzeci'WIIłie, rozumniai OISZ!czędoość kobiety, 
dlbalość o parz.ądek, pilnowam:i·e, aby się nic 
nie marnotrawito, przysparza ma1jątlm na
wet w stainJie 'Il~jubo'ŻSZy.m. Ale porządek 
ten po.winien być systematyczrny, ct,C\!gly, 
nie doraźny w pewny,ch poraJCh, a w parze 
z ·nim hęd'Zie szla i osz•czędlność syistema
tycz.na i .dobrobyt ciągle. się wzmagaiąicy. 

Gvlowick pmktyczny pamtlię.tai zar\vsze, 
iż kornieczmym warunkiem pomyślniośd i 
rozwoju każ<leg.o gospodarz.a jest lad i pG
rz(\J<lelk: największa pracowitość i 111.ai 
&krzętniejsza zabiegl'iwość, przy braku sy
stemaityczności, pO'ZlOstaną bezo.wocnemi. 

Z\\1ierciadło. 
. ---· 

Co_ to Oj~qzna? 
Czy wiesi ty, dzieci.ę moje, 
Co slowo ,;Ofczyzna" zm~czy~ 

„ 

Czy je pojmie serce twoje, 
Czy ie glówka wytłumaczy? 
Otiiczyzna - to przes.ziość zJota 
Spls.ana. wspomnień g~oskami. 
To jakaś dziwna tęsknota 
Za minionymi iui dniami. 
Ojczyzna - to t\voia: mowa, 
Ta ukochana jedynie; 
W niej pierwsze wyrzekłeś słiowa, 
Z nią duch twój w niebo sp:ynie. 
To ziemia, gdzie braci kości 
Czekają glosn anioła, 
Co ich do życia p·owola1 

Wielkich mścicieii przesztości. 
Oiczyzna - to ta gorąca 
Mil'°ść, co W' sercach nam tleje, 
Co zawsze o przesz.łość trąca 
I wiecznie żywi nadzieiG. 
Oh. ojc·zyz113 - t-0 te święte, 
Krwią przcstąkk ojców lany, 
To te pieśni z niebi()s wzięte, 
Stare groby i kurhany. 
Oiczyzna - to na·d rzekami 
W dal szumią.ce ciemne lasy, 
Czyste niebo P'Qnad nami, 
I ubiegłe szczQś-cia czasy .. 
Oh, ojczyzna - to te góry, 
Nad któreml orzcl wzlata, 
To te wody i te chmury, 
Co gdzieś dążą w kra11ce świata. 
Ojczyzna - to pochylony 
Wie:śniak stary tam naJd' pfwgie.m; 
To te pola i zaig,ony, 
Co idą szeregiem długim. 
Okzyzna - to nad dr·ogami 
J(rzyż, co roztworzył rami.ana, 
Jak gdyby pragną,! ze łzami 
Przytulić lud ten do tona. 
Ojczyzna - dziecię, to rany 
Co wspólnie wszystkich nas bolą, 
Tak rzemieślnika, jak panny, 
I kmiotka, w pracy nad mlą. 
Córko i, synu tej ziemi l 
Ojczyzna pierwsza po Bogu, 
Stuż feU od1 mł·odbści p11ogu, 
K{}chaj si.tarni calemi. 

Marya Sokolnicka. 

PRAWDZIWA PIĘKNOŚĆ. 
I. 

Zaledwie stonko majowe wstało, 
Brat starszy w o'gród szedl z siostrą ma~ą; 
A wszystko do nich śmieje się w koło, 
Wszystko ich wita mile. wcsoto; 
Ptaszęta· z gniazdek radośnym śpiewem, 
Milutki wietrzyk świeżym powiewem, 
Kwiatki tysiącznych wonią pachnideł,. 
Motyl'ki barwą i blaskiem s.krzyd:cJ. 
„Ach, mój braciszh..t11 ! - \V.Ola Ludmilka, 
Patrzaj, czy widzisz tego motylka? 
Jaki on ładny! - Ach! ai te ró~e ! 
Czyż on na świecie zrównać im może! 
A tam znów lilia ... albo fiio~elk ! 
Siucha1j - to pewq10 jakiś aniołek 
Wszystko dogląda w tych stworzer1 rzędzie 
Że tylko piękność wszędzie, a wszędzie!" 
Kiedy tak mówi - mały robaczek 
Niekształtny, ciemny, środki.em drożyny 
Pełznie powoli pod bliskr krzaczek, 
Pe\vnie do swojej rodziny. · 
- „Ach, jaki brzydki!" Ludmilka· wola -
I nim d:opelznąt ci.o krzaczka. 
Nim brat spóźni·ony przeszkodeić zdoiła, 
Depce biednego robaczka! 
A brat rzekł smutnie: „Zła ogrodniczko! 
I za cóż j:~:steś tak groźną? 
O, pożaiujesz tego 1siostrzy·czko, 
Ale już będzie za późno!" 
Westchnął - i więcej nic nie, powiedział, 
Leicz smutny wracał do dworu. 
Czegóż się smuciit? ... Wszak dawno wie-
że Lud·zie ·cenią z pozoru! (dzial, 

II. 
Ody sl0ińc~ zaszło, a księżyc zt-Oty 
Z za lasów czol-0 wychyli; . 
- „Siostro - brat rzecze - nie masz ocho 
POiść, gdzieśmy' rano bawili?" (ty 
- ,.O. dobrze bracie" - i już wybiegli. 
W Qgródku cisza dokola, 
I dlngo, dlugio nic nie spostrzegli, 
Aż nagle Sil{).stra zawo1ła: . 
- „Ach, mój brnciszku ! patrz! te światel-
Czy to ka watki gwiaz<l'cctki? (ka ... 
Czy taka świetna rosy perełka, 
Czy takie cudne kwiateczki? 
„A pir.aiwda, siostro, że 'cudnie świecą? 
Ale te drobne światełka, 
·Co takie świetne prnmienie niecą, 
O, to nie rosy _perclka ! 
Ani to gwiazdka spadla w te krzaczki, 
W drobne się iskry roztliła, 
To takie same brzydkie robaczki, 
Jakiegioś rano zabita!" 
A gdzież są one poranne blaski? 
Kwiatów kolory rozliczne? 
Gdzież te motylich skrzydel .Obrazki, 
Tak krasne, lśniące, prześliczne? ... · 
Wszystko to zni~to, bo s;ońce z~asło! 
Bo nz~ ZJ stońca sk<?Dai~iem .. . 

I dfa nich skonu wybiło hasło! 
W staną, aż z slońca powstaniem! 
A te robaczki świecą tak jasno, 
Clli.,"'6 niebo chmtuy powleką! 
Choć blaski sfoflca dawno zaigasną, 
A zorza jeszcze daleko! ... 
Nie t:mdno błyszczeć promieniem jasnym, 
Cudzym i tylko odbitym, 
Lecz jak ten robak promieniem własnym, 
Promieniem w du:szy ukrytym! 
Nie trudno błyszczeć przy dnia1 pomocy, 
Gdy stońce przyświeca jasno, 
Ak w ciemnościach, śród· nies·z·cz((ść nm:y, 
Gdy wszystkie świaita pogasną! 
W ogrodzie świata droga Ludmil'ko ! 
Zobaczysz. dużo motyli, 
Ale na piękność duszy patrz tylko, 
Ta tylk{) jedna 1nie myli! 
W ogrodzie świata lica nie~edne 
Ujrzysz zmienione cierpieniem, 
Wtedy przy;J}Qmnii robaczki1 biedne 
I rzuć wspókzuc!a SJJ'Oirzeniem. 
Bo może pnd: tą brzydką powłoką, 
Dusza' promieni tak jasno, 
Jak te robaczki z nocną pomr-oką, 
SHą prawd!ziwą - lJ.o wlasną ! 
Zewnętrznych wdziękó\V: w muszkach, w 

kamieniu, 
Lub w kwiatkach szukaj Ludmilkoo! 
Ale w myślącem, jak ty, stworzeniu, 
Ceń dusze - ach! duszę tylim!" 

OFIARA. 
Drży. blade stmke w. kr:Wa\vei tuny chmu

rze... 
Glu<Chy jęk z ziemi dobywa się fona, 
Wśród: tfoszczy katów na Golgoty górze, 

Syn Boży kona! 
Kona na krzyżu Ten, którcgio stowa 
Budzi.ly z: martwych Lazarze uśpiione ! 
N.ai ·czole Jego korona· cierniowa, 
Ręce i 1nogi gwoźdźmi przeboctzonc. 
Kona na krzyżu, i z Gol.goty sz·cz.ytu 
Wzmkiem Swym ziemiG ogarnia <lolroJa, 
Potem :go wznosi w przestw10ry btękihl, 

I - „pragnę !" - wota. 
„PraJgnę !" - a katy rękami krwawemi, 
Zóld mu Ueją w usta boleją.ce, 
NaiświGtsza głowa zwisnęta ku ziemi, 

Zagasło słońce !„. 
Już się spełniło! Umęcz\Qnio Boga! 
Ni·eśmiertelnego pogrzebali w1 pyne, 
Złlość Go zabita a zgryz-0ty trwoga 
l(amień zwa.uta na Jego mogile. 
Lecz. g!os Chrystusa - bracia, czy 'Sły

szyicie? 
Żaden dźwięk ziemski zgłuszyć go 1:ie zdio

Ja, 
Czysty, choć cichy, jak serc waszych bicie, 
Z groho\\>1Ca Swego - „pragnę ! prngnę ! 

- wofa. 
- ,.Pragnę was wszystkich .zbawić i o-

świecić, 

Ducha waszegn ochrzcić krwi Mej zdro-
jem, 

Poczciwej pracy chęć w sercaJch mz·ni·e:cić 
I sercai st()dkim uświGcić pok-0iem! 
Tym, którzy z wiel1cem cierni·owym u cz10-

la, 
l(rzyż Mój dźwigaią·c, idą środkiem 1'udzi, 
Pragnę ukazać białego Anioła, 
Co palmą. z gr-0bui męczenników budzi! 
Pragnę! - a każdy, co w glębi sweij duszy 
Zagasi. promief1 miłości i wiary, 
Kt·n głos M(ij Boski w sumieniu swem zglu-

•SZy, 
1 nie d1ce za Mną iść drog.ą ofiary, 
Każdy, kto brata ()puści w potrzebie, 
Si~rotę od' swy,:h ·odepchnie podwoi, 
Raz wtóry w ciemnię grobu Mnie pogrzebie 
I usta, żóltci goryczą napoi!... 

Marya Ilnkka. 

Gazetka dla dzieci. 
Uczynki miłosierne co do dugizy. 

1. Grzeszących upominać. 2. Nieumie
jętnych naiuczać. 3. Wątpiącym dobrze ra
dizić. 4. Mod1ić się zai bliźni1ch. 5 Strapio
nych pooieszać. 6. Krzywdy cierphwi~ 
Z!OO&ić. 7. U razy chęt111ie darować. 

Uc:zynki miłosierne co do ciała. 
I. Lakin~cych nakarmić. 2. Praginą

cych napoić. 3. Nagich przyiodzi.a~. 4. Po
dróżnych w dom przyjąć. 5. Więźniów po.
cieszać. 6. Chorych n3!Wlhedzać. 7. Umar-

. łych grzebać. 

Przej4cie przez morze czerwone . . 
1. . Pogoń. Bóg sam wskazywał Iz.rae

liilom drogę. Swdt przed 1rnimi we dnie 
j~o (}blok a w nocy jaklo slup ognasty. Tak 

.. przybyli n.act morze Czerwone. Tymcza"'. 
· ~em: żal.się' zrobiło faraonowi,· iż wypuśdl 

lzraiel11ów. Zebral w!:ęc 'W~ko i u3ll 
z.a nimi, aż ich dośógnąl JX>d wfi~ 

Gdy Izraelici robaiczyli wlQ:jsko J", 
:na, wołali o pomoc. db Pana. Wte(\J 
nąt obłok między Egipcyanami a lzrw 
mi. I.zraelirom obłok przyśwńeleall 
strony Egipcyan byt demny. Mdiże• 
wyciągimll rękę nad\ morzem. Wte 
wzstąpi!a siG woda; a wszy tek lud 
ski przeszed1! po su.chem dni1e mo 
SZiczęśliwie na1 dnugą stronę. 

2. Zagłada. Na!d ranem g.o,nił f'fi! 
Izraelitów tą samą drogą przez. o: 
Lecz na rozkaz Boga wyciągnąt znów 
żesz rętkę nad morzem. A wtedy z.lab" 
wody, pokryly wioisko. Egipcya1n t w 
stkich zat()pily. Izra.eliici zaś IQ\caleli. P 
to lud bal się Pana, a wicrzyl Jemu i · 
dze Jego Mojżeszowi. 

~Iadysław Łokietek 
u'rod\Z. 1260 t 1333, pan:ow.a1l lat 3i. 

Wacbw umiera. Po je!go śmieró, 
Loki et ck w P·olscc znów staje; 

A kratl rozdarty walką na ćwierd, 
Chętni·e korn,nę mu daje. 

Lokietc1k dzielnie i mądrze wfaidai, 
Gr-0mi niewdzięcznych Krzyżakh,;; 

Za. jego życia Szlązko .odpada, 
Lecz za to wraca nam Kraków. 

Kot i ptak. 
W rób la czyli szpaka, 
Czy innego pta:ka, 
W złej dobie, 
W chorobie, 

Kot rnz przysz.edl od\.vied•zić 

WzięJa się taka, 
Przyjaźfl do ptaka. 

Że g-o \V biedzie odwiedzasz? Nic lżyj na 
daremni.o! 

J eźli mię chcesz mi•eć zdrowym, to i 
precz odenmie. 

Owce, psy i pasterz. 
Po razy kilka, widziano wilka, 
Ze wyszed:! z lasu i do szalasu, 
N<Jq się wkra<lal; porywal owce. 
Nosił w mainowce, i tam ie Zliadaf. 

Więc pasterz z psami w umowę wd11daz~ 
Aby owczarnię !(}Id zwierza mu strzegli, 
Co noc ją w kolo, raz. dmgi obiegli, 
A on im za to nagrodzi. 
Zgoda, psy rzekły, zgo-d'a z całej checł, 
My twoje owce będziem mieć na piei<Z 
Niech się tu tylko witk teraz za'kręci, 

To nam Qdbeiczy. I w same(j rzecz , 
Psy dotrzymaly danego słowa; 
Wilk: tam już żadJen nie postał nogą, 
Ate ()brona, niech Bóg uchowa! 

Byla zbyt droga. 
Bo tytutem wynagrod , 
Psy żądaty od pasterza: 
Tyle owiec, He wprzódy, 
Nie było branych, ·nd z1wierza: 
Aby na strawne za ka.idą n!Oc z rana, 
Dać im dwie owce i jeszcze baranai; 

Na.i te umowy w szalasie,, 
Owtce wiełki strach ogarnie. 
A jedna beknie i rzeknie: 

Skoro psy, obroflcy w czasie, 
Mają calą zjeść owczarnię, 

Raczej przez, wilka, gińmy po kil~. 

Ptaszek. 
MiataJm ptaiszka z piękną klatką, 
Da1wałam mu' ood'zień maku; 
Był.am mu jak drugą matką. 
Jedlz, mój ptaku, - jedz, mój ptaktti. 
Ale ptaszek nie chcial sluchać ... 
Jaik przynieśli, od tej pory 
W ciąż byl chory, wciąż byt chory. 
Nie pomogło chuchać, dmuchać. 
Raz zdyszana: od pośpiechu, 
Ledwie gifowa od Poduszki, 
Lecę, patrzę, sztywne nóżki, 
Ptaszek leży bez oddechu. 
Skrzydełkami nie poruszy, 
Co wyciągną? je po sobie, 
Tylfoo trochG wody w dzióbie, 
Jakby lza p;a,cząceti duszy. 
Darmo się z nim, płacząc. noszę, 
Jako matka wtasne dziecię; 
Matki Boskiej pr6żno proszę, 
Nie p0moglo nic na świiecie. 
Umarl ptasz.ek w izbie mojej, 
A mnie smutno wciąż po stracie ... 
P.usta klatka w kącie stoi', 
J a1kby ctomek p0 mym bracie. 

T. T. Lenartowi~. t 
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Lekcya. 2. Kor. VI. 1-10. 
Bracia! Napominamy was, abyście 

1adaremn<0 laski Bożej nic przyjęli. Albo
wiem mówi: Czaisu przyjemnego wyslu
chałem cię, a! \v dzief1 zbaW'iern1a ratowa
łem cię. Ot-01 teraz czas przyjemny, oto 
teraz dziei1 zbawienia.. Nie dawając ni
komu żadnego zg-0rszenia, aby nie było 
nagani()ne poslugo\\ anie nasze, ale we 
V11szystkiem stawmy samych sicbiie jak·o 
siu.gi Boże. w cierpliwości wielkiej, w u
trapieniach, w potrzebach, w uciskach, w 
biciu, \\ wic;z.ienrn, w rozrucha·ch, w pra
cach, w niespaniach, w postach, w czysto
ki, w umiejętności, w nies!rn·apli\vośd, w 
lagodn-0,ści, w D11chu św .. " m1l-0śc'i nie,o
bJudnei . w1 mowie prrawdy, '' mocy Bożej 
prz:ez broń sprawiedliwości po prawicy i 
po lewicy. Przez ch\valę i zelżywość; 
zwodnricy, a pra\\. dznvi; jako którzy nie
znajomi, a znajomi; jako• umierający, a oto 
żyjemy; jako kara11i, a nie umorze.nn; jako 
smQtni, lecz zawsz,2 weseli; jako, ubodzy 
a wielu uoogacający; jako nic nie mający, 
a wszystko mający. 

Ewangelia. Mat. IV. 1-12. 

W ()n czas byt W\nedziion Jez.ns na 
pwszczę od Duclia a1by był kusrz.oni 0td dya
b1tm. A gdy pościl czterdzieści dni i cz.te1 -
d'Zieśd nocy, potem laknąl. I przystąpi
\\~y kusJ'Ciel, rzckl mu: Jeśli jesteś Syn 
Boiy, rzecz aby te kamienie staty się chle 
beru. Który ()1d'powiadarjąc, rzeklł: Napi
sainlQi }est: n!Iie s.amym ,chlebem żyje czllo
wiek. ale ws'Zelkicm słowem, które P·O
chodzi z ust Bożych. Tedy go wziąl dya 
hel do miiasta święteg-0, i postawit go na 
ganku kościelnym; i rzekł mu: J eśliiś jest 
Syin Bozy, spuść się ina dól. Ałbowiem 
napis.ano jest: Iż Amolom S\\ ·oim rozkazał 
o tobi e, i będą c1ę na ręku nos:ć. abys 
snaić nie obraził o kamień · no-gi sw1ojej. 
Rzekł mU' Jezus: Zasię napiisann j~st: Nie 
będ;:ii:sz: kusi.t Pana Bo•ga twego. Wz;iąt 
io Za•Ś dyahel na, górę wysoką bardzo; 'j 
ukarial mu 'vs'Z:ystkie królestwa świata Ł 
chwałę ich; i rzekł mu: To \\ szystko dam 
tobie. jeśli upadłszy, uczynisz mi pokłon. 
Tedy mu rzekl Jezus: Pójdź precz szata
nie! Alb{)\viem 11:up1s2no tie s t : Pa11u Bo
gu tw~mu klan i ać się będz:iesz, a jemu sa
memu slużyć bę<l•ziesz. Tedy opuścił go 
dyabel; a oto Ani<lfmY ie przystąpili i slu
żyli jemu. 

Z Ewa:ngeli1 dzisiejsz.ei diow1ia<dujemy 
się., iż Pąn J ews przed rozpocz~cie.m opo
Wiaidlainia nauki sW10jei, wprzód oiclid:alit się 
na Puszczę czyli osohność, i tam przez: dni 
czterd21ieści me nie jeidJząc ani pijąc, prz.y
gOfowywal się do sprawy bairdzo ważnej, 
bo -Odwrócenia ludzi Qd' bahvochwalstwa, 
a zachęcania ich do uznania prawdzliiwego 
Boga, i służenia Mui wi·emie. 

. Dalej dtowiadlujemy sw, że zly d'uch 
\~Id'ząc w Paniu Jezusie cnoty umartwie
ni~, sikromnoś.ci, i Pogardę rzoczy ziem,
~~i'Ch, przystąpił do Niego i pocZąl Go ku-
ic. Napnzód wid'Ząc Go gt<>dnym. zaiehę-

cal b . . 
. 'I a1 Y z kamieni uczynil chleb, i spozy-

ciem takowega z.aispnkoi~ poią<lHwość uży 
cia· POkannćw, w których ludzie zmy-

słowi 11.ajrwiQcei podlQbają S>Obie, i \Vszyst
k-0 .nai to łożą, aby tylko jeść i pić. A gdy 
na tym punkcie nnc udata się szataf1ska 
Pokusa. bo ją Jezus odparł dmYvdem z 
Fisma św., że •. nie samym chlebem człto
wiek żyje ale \VISZelkiem stiowem, które 
prOichod'zi z ust Boży;ch" - więc szatan u
ciekł się id.Io d'rugiego rocfaatlu1 pokusy. -
W~dząic, że Jezus jest poikonnym i mało 
o sobie trzymającym , chc'i.al Go \v 1c:6 w 
ambicYG i przywieść do pychy. A w·ięc 
\\ ziął Go do miasta świętego, i1 pastawił 
Go na ganku kościelnym, i rzekli Mu: „Je
śfiś jest syn Boży, .spuść Się 'lla dól: a100·
w11em napisano jest: iż aniof,om sw10hn 
rozkazaI -0r tobie, i będą cię na ręku1 nosić, 
abyś sna.ć nic ·obraz ; ł o kamień nogli sw!O
jej". - Lecz Jezus, który czynił cuda nie 
dla tego, aby s·ię popisywać ze swą potęgą 
Bo1Ską, ani też dla z.achóanck zlegQJ du
d11a i jego pokuszel1, le:cz· głównie czynił 
je wtenczas, kiedy chwała Boga lub zba
wi·en~e ludtzi teg:o \Yym:aga~o, wiz.ga:rcl'zH na-
1110\vą diucha z:lego i oidpowiedizlial mu: 
,.Zasię na1p:·sa1m jest: ni,e będziesz kusi! Pa
na Boga1 twego". Po tej odpowiedzll., nie
da! duch zły za \Vygrainą Jezusowi, ale u
ciekł s·i1ę jeszcze efo trzeciego rc'dzain po
kusy, którą naiwiększą li'czbę; lu<l!z.i zwykl 
fol\vić. Wi<llzą:c, że Jezus pozbawiony jest 
w1szelkich diOstatków i izasobów1 mate;ryal
nych, za którymi luid'zite Ś\Viatmv.i1 ugania
jąi s~ę i wszelkimi sporS{)bamri sta1radą. aby 
je zdobyć, choćby z obraz.ą, Boga i pokrzy 
\v1d!zeniem bliźn1ch, sąd:zit, że nai ty:m pu'Il
kcie przywiedzie Jez.us.a do chirnt\vości i po
żąlcLaruia rzeczy marnych. A \Vięć \Vz.iąl 
Go na górę bard'zio wysoką: 'i ukazał Mu 
wsz.yistkiie królestwa świata, i chwaię ich: 
i rzeikt Mu: „To. wszystko d:am Tobie, je
śli upat({~,szy u·czyn'1sz1 mi1 pokfon." Ale: Je
zus, k~óry nie po to pnzysz.edł oo świat, 
aiby podbiial królestw:a, i mzpościeora\l 
wlaid'.Zę Swą nad nimi; lec·z, glówmie, aby 
przekonał luldzh i dał im poznać marność 
rzeczy ziemski.eh, które wkrótce przemo.·
jają i niestanowią stalego sz,częścia, a1 tyl
ko są powodem do zap-0mnieniai o Bo.gu i 
zbawieniu du:~y; zgromi? szatana ~ rz:ekl 
mu: ,.Pójdź precz szatan Le : albmvriem na
pisano jest: Panu Bogu twemu kiatniać &iG 
będziesz , a jemlJI samcnm stu2yć będziesz." 
Wtedy szatan poznial, że mial do czynienia 
nLe ze ZJwykłym śmiertełnikterm, ale ·z: isto
tą \Vyższą po nad! to wszystko co jetst IZJem 
skic; więc opuścit Jezusa. a aniołowie 
przystąpili i stużyli Mu. ' 

Patrzde bracia moi, jak wielki przy
kład cfuje nam Jezus ze s11·ebi,e, jak mamy 
postępować śl!adem Jeg-0, pokonywać zlc
go duicha. który nas swojemi poduszcze:. 
niami wiedzie do upadku w grzechy. A 
naprzćld. w dlQ po1stw: idźmy za przykła
dem Jezusa i zachowajmy post. Nic daj
my si.ę uwodzi·ć dncho·w~ zlemu, który 
wma\\'ia1 w nas, że zdrowie cialUJ naszego 
wymag.a. aby nue pościć, bo w1łaśnie z<lm
wi·e dus:z:y jest ważniejsze <Yd ciala, a ono 
domaig:a się aby pościć i tym sp·os-obem 
ocl~pokwtować Z<ł! grzechy. Następnie je
żeli na'S pycha' nadyma. i wmawia ' nas 
że my coś zna!cJZymy, że możemy komu 
coś zlego wyrzą<l'zić dla1 pokazania, że ma
my moc niaid nim; wspomnijmy sobrn, że 
mniemy coś zkgo wyrząd'Zić dla pokaza
nia, że mamy moc nad nim; wspomnijmy 
sobie, że Jews byl Bogiem wszeduruoc
nym. a jeldnak aby nie uledz pokusie: sza
tańsldej, pQIWstrzym.a! się ;z. uczynrienicm 
cu<liu, 1 nie oka.zal swej \Vla<lzy, choć 
mó-gl byr spuścić się z ganku kościeln.eigo, 
bez szwanku dla siebie. A \Yreszcie. gd'y 

nas chęć wiedzie, aby cudzym k-0sztcm 
zbogacić się, zd-0być maiąt.ek, sławę lub 
znaczcnlic ur świata, wsp.omnijmy siebie i 
że JC1Zus wszystk1em tcm wzgardził, i tym 
sposobem pokon<.(t duchao zkgo; a \\ ięc i 
my Go w ! tem naśladujmy, a1 pozyskamy 
zbawhenie wieczne, którego sobie i \\am 
wszystkim z serca życzę. Amen. 

Najlepszy wybór. 
Jo anna. córka Alfons~ V, króla P-0rtu

ga'l'ii. odznaci:aiai się ·niemni1ej przymJ11otami 
ciala, jak cnotami i diobrocią, serca. Dla 
tyich przyczyni starali się najprz:edtJiiejsi 
książęta •chrześiciafrsicy owego czasu o jej 
rG.kc. Mtędlzy ilninymi Ludw6k XI, król fran 
wski, dla syna swego K:arolai VIII; Maksy
m Wan, arcyksiążę austryacki, późrniejszy 

cesarz niemiecki i I~ys·zard1 III, króJ; an
gidskli. Ojciec jej dość jasno da~ jej do 
poznainia, jakby mUI było mjiło, gdyby je
dnego z tych potężny;ch wtadc(rw1 chóa?a 
sobie wybrać za ma.tżooka. 

R.a.zu pewnego użyta więc s.tóso•wncj 
chwili i 'pe.tna dziecięcej mili0ści i uszaino
wainfa, rzek la dlo ojca: 

- Nai<lroższ:y -0łcze, szlachetny panie 
11 królu! Botężnr wtadcy starają, się o mo
ją rękę i pragną mnie mjeć. za rnail'żonkę. 
Niezmierne skarbyi stoją rn.i otW10rcm, 
świetne nak:lzjeje rozta1czają, się przedenllI!q 
wiem, iż maigę zostać króli0wą, - a nawet 
cesarzową. A cói mir pomoże zl-Oto ~ sre
bro, w mi porno.że zasz.cz.yt i wyi,sok.L ty
tul? To tylko blask, co szybko przeminie; 
życie go da, a śmierć go odibierze. Dlate
go dobrz:em się ruad tern zastainowiła. Prz.e
cz.ytalam z, urwagą imi<>)OOJ wszystkllich ksi:ą
żąt, któnzy Slię oi moją rękę s.tarają; a gdym 
tak •cz:ytata, pytałam się W1 duchu każdego 
z nich: „Jakto? ~:y ty ni.gdy serca mego 
nie zaismuioi1sz.?" I z<la!o mi się, jak gdy
by mi każdy oclipowia<lal: „Za życua ni
g<liy - ale wtenczas, gdy nieublaigana 
śmlierć nas rozh~czy; w teti smubrnj chwili 
twe serce się zakrwawi, twe etlm zapraicz.e, 
a wszystkie te ska·rby, co ci1 je na posag 
dajemy, niie będą, miały wierniczas. żadnej 
dlai ciebiie wartości!" Ta mo:\.Ya okropnie 
smwtoo brzmia!a mi W' usrzach i sercu. \V 
tern zg-lasza się do mnie. no\\-y, bogatyoblu 
bieniec i mówi mi: „K:siężnicz:ko, wyl)lc. 
raj mądrze! I ja, ci ofiaruję moją rękę, któ
ra cale .królestwa na swych pakach nosi, 
a kor·ony rozdaje \vszystkim królom i ksią
i;ętom z111emi ! Ja sam jedeni nie um~'eram, 
wieczlfl.e jest panowianie moje, vv·ieczne są 
skarby, które ci w posagu ofiamję." 

Rzeklszy to znik.ł. 

- Powiedz teraz. d1rogii ojoze, jaki 
wybór ma twa córka uczynić? Powiedz 
śmialo i otwarcie, jalk ci' twe serce i obo
'viązek ojcowski naka.2uje. , 

A Alfons rzekł bez: namysłu: 
Jo.anno, drogie me dziecię! tt11go o

statniego oblubieńca \\ryb!erz - króla, któ
ry jest wieczny i którego skarby tn ają 
na wieki. 

Z uniesieniem radości sluchala Joanna 
ra<ly ojwwtskiej, która: się zupctnie z:ga<lza
la 'Z' jej od d'a·wl!1ai żywfonem praginiendem, 
i wstąpita clio .zako:nu PP. Dormnfkanek( I 
aby się stał na ·wieki oblubienicą. tego, 
który na wieki jest, żyje i· wiecznem1 do
brami nagradza tyich, którzy Go kochair\, 
Jemu slużą, jak Joanna'. pobożna księżni
czka. 
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~I „Robotni Pols 
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.vychotł~i dwa razy g 
dnio . Pr.zedpłaro wy . i 

58 feny1ów 
kwartalnie. 
,.Posłai1cu katollckitf_o" •hz)

m. j . abonenci w dotłatku. 

S i ~o·óz e· 
oryli składka na 11oogich studentl>\\ polsko

"a toJickich. 

W kasie (zob. nr. 10) 540,34 nr. 
Na chrzc;m1d1 u Walc1ntego Leśn'alrn 

w Gcrthe: Leśniak z, ż.. 1 mr., Bazyli l 1:

biak 1 mr., Stan. Walcrz1!k 1 mr., Józef 
Dufat z ż·. 50 fen., Feliks Dostatn i z 'i .:10 
fen.Józef Sieraf1ski l nu„ Józef SzwabJ
lcwski 1 mr., Sz·czepan Leśniak z ż. 1 nir„ 
(nad. i porto zapł. Szc1Jcpaa Leśniak) 

7,00 mr. 
St. 10 fen., Jan 10 fc11. 7,00 mr. 
Ze skarho111:k'1 To\\'. Ś\V. Barbary l 

fiocłrnm ( wręc7.'„ Jan Kaczrn2.rek) 2,35 rur. 
Ze skarbonki 'fow. św. Piotra i Par,„ ;a 

\\ Bmckhause:n (nad. Adam Slor11a) 
25,00 mr. 

Zel karbonki TO\\. św. Barbary \\' 
Bochum (wręcz. Jc.,11 Kaczmarek) 3:50 mr. 

Razem: 578,39 mr. 
Rozchód1

: 52,20 mr. 

W kasie 526,19 mr. 
Rozchód: 

F. S. z O. typen<lyum 
A. F. z tt. stypend'yum 

20,00 mr. 
32,20 mr. 

R.a:zem: - 52,20 mr. 
Bóg zanlactt. I'.'-" . Jo' , • · ódł •. "„„. z,nac:e m :; . ~ 

• ... ! 

9. 3. 05. pro: Ks. L 1 s s. 

A. Brejski, Bochum, Maltheserstr. 17. 

Brandenburg 
kraina słc iańskich gił. 

P O WIE ś C HISTORYCZNA. 

Napisał Ludwik Stasiak. 

(Ciąg dal zy). 

. SłQńce schod'zito już ze szcz tu nie
b10s, gdy przedniejsze rycerstwo z Dietn
chem, Bernardem i margrafem Brnndcn
burskim, mi~ąw~zy Swięte i Bienice, pu
szczaJo bar111ew1ckq puszczę. 

Z pagórka widać bylo d10trze Wicrm ... 
ce, Dobierzyce, Marzanne i Górce. 

Przed nimi wyraźnie rysowały siG dre
wniane wieże Braniboru , na dalekich z.aś 
horyzontach d{)jrzałeś za !fawelą pola nad
labskie i dziwacznie rozrzucone zw[ercia
dla stawów, przez które przepływa Hawe
la. Na lewo majaczyły lasy, za którymi 
Jeżą Glinniki i Berlin. Już rzednial bór, a 
przez: pnie jodel prz:edzieraito sic; lazurowe 
ni~tbo, gdy Wilhelm i knechty, jat'1ców pro
wadizący zobaczyli niediwiedzia, który w 
Polowie wysokości sosny rojom p zczól si~ 
oganial. 

Skoczyl ku1 niemu jeden z knechtów 
aby na<lzi~ć go na oszcz~p wtedy, gd; 
gra~oląc się z drzewa nie będzie się mógl 
bronić. Przerachowal się, bo zwierzę sko
czyło zręcznie na oszczepnika z góry obz
mo go na ziemię, zarpiąc pazurami d~cia
ną koszule, dusząc go tak, że resztką, zale
dwie pluc i oddechu mógl zaw~.tać na to4 
warzyszy: 

- Ratu}cie ! ! ! 
- Teraz.! - szepną,J N~bora do ucha 

wta~yc~. Cichost carą siłą rąk przycisnął 
do siebie grnbcza.k, towarzysz jego silnem 
szarpnięciem zesunął się z ki.ia, który mu 
po Pod łokcie przechodzil. 

2c1a.zną ~ocą przerwaf z:woh1i.cme już 
z przoou Po ~ mzy, a zanim 'knecht s!ę spo-



~rzegrf, wyciągnąr drzwi ee z pod fokci Ci
coosta. 

Zapóźno uderzy1 na niego pachołek ~ 
-<>szczepem, powalony silnym razem na zie
mię. 

Cichost z rękami spowitemi w pęta, U'

ciekl w las, nie ścigany prz.ez; Wilhelma, 
który najechal Nieborę. Ten ani myiślal u
ciekać. Zmierzył się z ryck:rzcm oko w 
oko, uderzeniem grabczaka odbił zamach 
jego miecza, poczem okropnym, a trafnym 
ciosem u1derzyt konia w nozdrze„. Cieźko 
skaleczone zwie'rzę stanęlo dęba, zach\viał-0 
się i całym cięża1rcm swego delska rrnnęJto 
na ziemię. Z pod' konia słychać bylo jękr 
mfodego rycerz.a, przez· zwierzę zgniecio
ne~o. 

Jak trzala uciekał teraz jeniec \V1 gląb 
puszczy, slysząc ·za sobą nawolywainia I 
krzyki knechtów i rycerzy. 

Wszyscy rzucili się za zbiegiem w po
goń. Sam Bernard biegl z pachołkami, .aby 
g{)I schwytać. Jak kilka sfor ogarów1 za o
dyńcem, tak gna1fa gromad'a pachołków za 
Ni•c:horą. Ale jak nie zg.oini·sz w rz1ece Łoso
sia, który zna swe tatrzańskie \VlOdy, tak 
nile zgonisz w lesie Wilca, który w swyich 
lasach ojczystych jest Jak u siebie \v· domu. 
Pędz·1 01n loitcm strzały, przebieiga pagórki, 
mija1 blota leśne, przeskakuje prziez parye i 
urwiska boru. Dwudziestu ludzi za nim go
ni, połowie tchm brakło, d'ziesięciu jeszcze 
go ściga, wnet pięciu tylko zostało, którzy 
pędzą, 'Ciężko robiąc pluic.ami. Nawolywa 
niai ·cichną i cichsze, dalekie zaledwie ich 
echo sfychać z matecznika. 

Gdy umilkły krzyki, przystaną{ Nieba.
ra, nabierając tchu i prostując swe skale
czone zsiniafo ręce. Sądził, że w gęistwinic 
"\V. czarnej pomroce: podszytego bom, nikt 
glQI już nie zg<mi, nikt go jU'ż margrafowi nie 
wyda„ 

Omylił się. 
Brz.egiem przepaścistegQI potoku1 ci

chym, lecz. szybkim krokiem pędzi.: zbroj
ny czlowiek. ZobaczyiI biega i lecia! nai nie 
.go wałem:. Widok Niebory zdiWIOil jego si
ły, świadomość, że mai osz.czep, Nie.bora 
zaś gole ręce, dodała mu odwiagi i pew1no:
ści. Le:ci za nim przez jar, prz,ez piętrzą>ce 
się stare, powalone drzewa, prz:ez poldiściót 
ki paproci i gęste krzaki kolących ożyn. 
Przecirwtnik, daik szozw.any lis, ocenił' nie
~eJZpieczeńs.two nierównej walki, wieidz.ial, 
]a'ki koruiec będzie pofe.dynku gołych, skale
croniyich rąk ze zdrowemi, które oszczep 
dzierżą. Zwrócit się w mlod'y tas świer
kowy. U góryi buja on :zfoleniąi iglk, gą
szczem cha:bin i gatęzi, które •do glębi pod
szyicia jednego promienia skrńca nie prze
P,UJSZ·czą. Tam szarzeje sieć suchych galą
zek i gatęzi, tam nieprzebytai matnia poplą
tel!nych odrośli, pędów i pni świerkowych. 
W ciemną gąszcz rzuci! się Niebora, rę!ka ... 
mi1 dr()fgę sobie robiąc, lec(\!c węrową linią, 
aby !Zmylić trop p11z·edwnika. ttwczalłi sze
lest laimanych galęzi, tętnilyi kroki zapal
czywego żofoierza, którego gn.afai naid'z.i,e
ia: oowitei od! margrafa nagrody. Tamo
wiala mu bieg ciężka żelazna koszula, tamo
wialy bieg grogi, osziczep, który '\.llbezwla
dtniał ręce, tak, że ostre galęzie twarz. mu 
sieik)iy i pęd' wychylonych ·naprzód piersi i 
ramion wstrzymały. Wiectiząc, że tak po, 
ganina ni.e zgoni, rzucił oszczep, licząc na 
własną; moc i silę. 

Tego tylko chdaf, ścigany. Przebiegł 
świerczynę i zwrócil bieg swój z powro
tem ku potokowi. Nad brze:giem szumiącej 
trzemlei.Szyny, wśród krzewów1 czerwonyich 
kalin, czekal na wroga z rozkrzyżowam.cmi 
rę'kami. Krwią one ciekly, aile nie straci
ły swei mocy. Silę roz.fożonych rąk •zidiwa
ialai rozpacz. Stal, jakby naipastnika chciał 
powitać, jakby przyjade~ai serdecznie mial 
ująć w ramiona•. Zjawil się oru Wlreszde i 
rzudl się na Niebmę. Ten po<l:padt ku ni.e
mill, ()łJ!j.ąl go wi piersiach wpót. Nienawiśc 
do wroga i strach przed śmiercią i gorszą 
Qd; śmierci haf1bą wla;r straiszną. potęgę w 
ramiooa olbrzymiego Wilca. Zachrupota
lyi kośd, usta żołnierza hll'chnęly krwią, rę
ce zaś, które calą silą tl.la.wily Nieborę za 
gardlio, zaczęty zwolna słabnąć i oµadać. 
Kilka, kilkanaście może mgnień oka trwał.a 
dcha walka. W net zjawiJa się na ustaich 
żotnierza piana, oczy stanęlY' w słwp. Nie
bom puścił przeciwnika, którego dato jak 
kroct'ai upadlo na ziemię. Odruch koniania 
spraW11l tyle, że żolnierz: zesunął się po pod' 
ściólce mchów i zawis~ nad bystrym brze
giem ponikwy. Jeszcze jedno przedśmiert
ne drgnienie, a zbrojny, jak kami~eń 'Z', wierz 
coolka gór oderwany, stDczyr się bez.wta
dnie do \VOdy. 

Ucichlo wszystko. 
Wilk wysxed~ ·nai polan~, umył spraoo

-wane r~e w wodzie kryniaznej, przylożyl 
.na rany listowie babki, a u~wszy k31Wtał 

pfótnai z koszuli, obwJn~l pokrwawione pal
ce i ramiona. 

Podszedł lru górze, na której staly od'
w1eczne dęby i buki, zginął w nieprzeby
tym gąszczu mlodych grabczaków, glogów 
leśnych i leszczyn, których g-alęzie ze so
bą poplątały chmiel'e. 

W puszczy zapanowala dsza wietka. 
Za chwilę ze szC'zytów pagórka odez

wał się donośny glos wilgi. Zaśpiewa.fa 
melodyjnym haslem, które kmieciom na
szym deszcz, zapowiada. Ode·zwala się raz 
drugi, dziesiąty.„ 

Cisza. 
Znowu' wilga śpiewa, znowu wabi dru

gą ptaszynę. 

Cicho i cicho.„ 
W tern tam daleko, bardzo daleko za 

c·z.arnym borem, za1 mokrzy1skami lcśncmi 
o·dezwal się głos drugiej wilgi. 

Nasza ptaszyna odpowiedziala jej na
tychmiast. 

Zbliżają sie wilgi do si1ebie , przelatują 
snać z gałęzi na gałąź, wabi się samiec i 
samiczka na wiosenne wesele , jeszcze są 
dalek·o od siebie, zbliżają się zwolina, już się 
zbliżyły, 'iuż są niedaleko od siebie. Już 
J)()tok ich tylko dzieli, jeden głos przy dru
gim, jaikby na dwóch sąsiadnjących ze so
bą koronami sosnach dwa ptaki śpiewaily, 
już ndgrad'za ich tylko 'krzak ostrężnky„ 
Wres1zcie znala'Zly się razem .. 

Byl to Cichost i Nicbora. 
* •:< :;c 

Przcz.acni przyjechali wiecziortem do 
domu w niewesotem usp·osobienfru. Die
tri1ch kazał hafami ćwiazyć wzięte dlo1 nl1e
woli chfopstwio, chcąc się d-Owied1zieć, co 
mówił Niebora we wsi i gdzie jest \.Yystan
nik k:sięcia polskiego. 

Katowani' po,g.anic nie po.wiedzieli mu 
nic. Nikt .bowiem we wsi nie wiedział, co 
się dziailo w chacie Cichosta, który nocami 
tylko obcych gości przyjmowat Bywaro 
czasem, że przy fo1czywie palącem rndzilo 
•u niego. kilku nieswoich ludzi, zw10łanych 
prze'z; wład'ykę obeslaniem krzyw1uli; co 
jednak mówili, co postanowili. dlowied'zieć 
się trudno, oo Bryś i Bure:k nie dopuścili 
nikogo ·do chatupy na staje. 

Przezacnyi Bernard nie mólgł dać so
bLe rady ze zllości. Już już miial wi ręku 
Nieborę, którYi dwór jego W1 Retraich pod
palil, który jegio najprzewielebnieuszego 
przyjaciela na srnchej gałęzi powiesił. 

Gdzie tylko między Labą a Odrą poka
zalo się zarzewie buntu, by1fio to11 dziełem 
Niebory, naupo<llejszego1 psa sllowiiaruskiego, 
największe,go wrog<ł! Chrystusowego. 

Teraz umknął w las, ·zabiwszy kilku 
ludzi. przyprawiws2y szla:chetnego Wilhel
ma o niesz,częście, a może kalectwo. 

Pienił sią 'Ze zl<Jści. gdy Willhelm, któ
remu baby złamaną no·gę skta:daly, krzy
czal WJ niebogtosy, a każ.dy jęk dbstojnego 
chlopca razH jego rycerskie serce. 

- Dlai wais to cierpię - jęczat Wilhelm 
- dla waszej rodziny. Dla w.~s tu: przyby-
tem. Czy nie lepiej mi by f.o si(eld,:zi:eć we 
wspaniałym królewskim dworze. 

Aby ulagod:zić gniewy i zmniejszyć 
mz{{)aC!ze zapros.it margraf hran<l'enbursiki 
towarzyszów do świetliicy, :kazait podać kie 
lichy i wytoczyć oo najlepsze wina reń
skie i wlioskie. 

Uderzono w P'llhary i rycerstWOI oo 
dnie kielichai topilo swój smm i zgryzotę. 
Dzban. za dzbanem wysychat szybkD, a 
1solone wieprzowe, mjęsu1 po<l'sy;cato i tak 
n~epomierne pragnienie przezacnych. 

Nie ustępowa! w kielichu rycerZ\om 
najprzewieletbnieiszy. chcąc ·zapić zgryzotę 
że śmie·rtelny jego wróg usze<lt z niewoli. 
Mimo gęstych kieHchiówi nie prz.ycho<lzila 
jednak wesiorość, jaką wino budzi. 

Dietrich miar ·niesmak w usta·ch, go
rycz palita go w gardle. Krew, która bu-

, chnęla z· piersi księdza, 1zalala mu twarz i 
wepchnęla się w usta, a choć na wojnie nie 
rz:ad'ka to rzecz, prze'Cież niema żofnierz 
żalu, jeśli to krew zbrojnego męża. a nie 
bezbronnego, obdąrtego klechy. Miasto 
humoru i rad10ści, rozpacz, zlość ·1 Wlście
ktość tOI wino budzito. Bernard, ipi'.iany mo 
cnY1J11.i trunkiem, wpadł w szat, tak. że wy.
glądal jak czlowie.k opętainyi. Octzy mial 
wiytrzeszczone i krwi~ n.abiegle, a wielka 
czerwień poUczk6WI zachOO'z:il'a! na cwlo, 
zachodzilai nru szyję. 

Pomiął srebrny puh1ar w palcach, rzu
dl :nim o ziemię i z:aipytan pachołka: 

- Ozy Msta: żyi'e? 
- Żyje i nte zemrze jeszcze tak pręd-

ko„„ 
- Chodlźmy tam. 
- Chodźmy! - -rawolaii ryicerze. 
- Dzban z winem ~iąć ze sobą 1 
- I pWiary! 

~ Dobrze! ChO'dźmy;r - rzekł najprze 
wielebniejszy. 

* * 
Drewniane wieże ~ ściany branibor

skiego zamku; stoją na murowanych z ka
mienia podwalinach, w których są, liczne 
ciemne lochy. Zamknięte w nich jest wi
no, zamknięc~ są zbrodniarze i wmgowic 
prawid'ziwej wiary. 

W jednym z nich siC'dzi od ośmiu dni, 
\Vl lasa•ch uuęty Msta. 

Udiowodnion(), że Msta burzyI święte 
kościoly i stawrair na :poświęconem miej
scu pogafrs.kie bożyszoeze. 

Udowodniono, że on namaw1ał książąt 
gr'.o<ly i opoki do buntu· przeciw. królowi 
i do wyzW10lenia po1gan •z podl chrz.eścial1-
skiej, prawowitej władzy. 

Udl()wo·dniono, że byl u Połabian, Du
rzyflców, Serbów, Lużyczan i Ruianów, 
poidJIU'dzają>c do powstania. Udowodniono, 
że wraz z Nieborą był na czeskir.m dwmze 
Bolesława i p'°lskim Mieszka! prosić o po
moc, że: był w Kijowie żebrać o litość i po 
siłki dia swego pogaf1skiego ludu. Udowo
dniono, że wraz ze zbiegłym zbrodniarzem 
Nieborą wyc1ąl w pień rycerstwo rzym
skiego króla w Jasieni:cy i rozpędził pobo
żnych zakonników w Lubni. 

Za zbrodnie te pokutuje w tym lochu. 
Skazano go na śmierć głodową. 
Przykuto go w ciemnej piwni·cy za rę-

ce do ścian dla.te1g-01.„ a.by ·n ~c mć!gt jeść na
wet wlasnych rąk. 

Aby nic nie jadł. 
Jest tam jui dni ośm. 
Otwar~y się na oścież żelazne drzwi i 

światla pochodni zablysly. 
Nawpól sioozial, nawpół' wilsiał tam 

czlow11eik z przykutemi do ściany rękami 
Twarz: mial ciemną, jak ziemia. 
Zrenice jego byly >0d wieicz1ne;j' nocy 

rnz.szerzone tak, że nie. widać byfo tęczó,
wek. Straszne były te oczy, szkll'wem 
lez blyszczące. Plochodnie od'bily 1Się w 
źrenkach strasznemi błaskami. Mętne a 
jaskrawe jakieś świauta w oczach Msty 
świedly. 

Nie ruszat się. 
Rycerze myśleli, że to' już tmp. 
Msta jeidinaik dal znak życia, west'ChnąL 
DLetrich nalat pu1har whna i pio<lniósl 

kielich do góry, mówiąc: 
~ Żyjesz? Na tw101je vdlrowie, Ms.to, 

piię. Wznosz~ t().aJSt, abyś ż~r jak naidlu
tej ! Żyj .choćby sto lat, byleby tu, w tej 
piwnicy. 

- tla, ha! tti, hi! - z.aśmia1i się ryce
rze. 

- A możebyś tak oo przekąsił? -
•z.a.pyta! skazańca mangraf brandenburski. 

- Ha, ha! tle, he! tli, hi! tto, ho! 
Mst.a drgnąit, jakby te ()kroipne śmiechy 

.zatrzę.sly jego ·ciałem. W wyrazi•e jego 
twarzy malowaf się ból, straszliwyi ból. 
- Cichym, jak szelest osiczyneg·o liścia, 
g~o.sem rzekt do Bemarda po niemiecku: 

- Ulituj się! 
Bernard k'0pnąf go nogąi okropnie w 

twarz. 
I opuś.cJlr przezacni; rycerze ·toch, w 

którym .MstaJ żyt jeszcze kilka <lin.i. 

Il. 

Z<laileka pozinasz, że to nie uboga chata 
kmieca, n.i.:-1 zagroda wladycza. Jakby ko
ściól w wieńc11 klasztornych budynków, 
tak wśród palisad i mnŁeiszych buJdiowli 
wznosi się w1spanialy tarn()wskr grojec. 
Pokrył drevnuanemi wiązaniami. cale 
wz.g6rze, bieleje na tle zieleni gór, strzela 
d'achami Wi niebo. aby wraz .z niebem, wraz 
z zieleniiąi drzew odbić się w Ockze, która 
o trz.y 1staje u stóp jego plyini:e. Wabi :nas 
i oągnue sta;re siowiafrskie gmd.no 
chouźmy W1 ;je.go progi. 

Praca całych pokoleń zlożyta się na 
te wawwne okopy. Po modrzewiowych 
śoia.nach, z któryich jedlne poczernialy ze 
starości, {frugl!e zaś są biale, jakby je wczo 
mi ręka rzemieślnicza Qciosala, poznasz, 
że nie jeden czlowiek i nie jedno życie lu
<l!Zi, którzy to grodno stawia1to. Pot lll'dzi, 
którzy żyją, pot ludzi, któr.z.y już dawno 
śpią "\\71 popieinJ.'cach, skrop.il tle przyciesie, 
belki i wiązania. 

Zamczyisko opasują <lokota glębokie, 
rdcą. rudzką wykopane rowy. W<Jda wi n<kh 
strome zarosłe krz.akamd. lesziczyny i prę
tami wiklin. Zrzedizaly .z. dotu olszyny, je
sień za1s.iala nasionami ziemię, z wiosną zaś 
girlanda jaskrów, złotych knied, czerwio
nych firletek zakwifa nad wodą.. z~eleń 
gąłę:zi, u góry wiosenna i jaskrawa, szarze 
Je w dołu., przechodzą1c w sJ'teJbme liście W'Y
khn. 

Skoro tylko ludz.ie dioly wylropali, 
Wttlet bochły krynice źródlane, wnet otwar -
ly si~ wodl}'1 zaskórne, prz}'lSzla ule:wra i 

wypeMila rowYi po brzegi, przyszedt „·i
cher jesienny, który nasypa~ na wody pu
chatych nasion rogoży, trzcin i tatarał(u. 
Na, wiosnę wyrós.l tatarak, wybuia:la trzi.ci
na, zcszita rogoża, w ślad zaś za zielenirul ro 
goży zleciala tu kaczka j, czajka błotna, oio 
sąc z dal'ekiego jeziora, ze starych tożysk 
Odry, ikrę ka:rasiai i szczupaka, która na: 
rybnych wodach przycz.epila się do jei 
skrz,ydel, do jej nóg. Kilka lat nie minelo, 
a ·na pustych wodach rowów zaroilo &tę 
życie, srebrzyl się. we wodzi!e karaś, rzł.1!-

1cal się pędem kamienia wyrzuconego z 
procy, na mniejsze ryby szczupak. Zdzi
wili1 się niepomału dwaj ludzie, którzy wfa 
snemi rękami d101fy kop :: li, i• rz.ekł syn diO 
ojca: 

- Tu są ryby! 
- Ple'Ciesz~ ! 
- O! Szczwpak, jak wyprostowu 

cięciwa. na wodzie sto;. 
- Prawda! 
- Skąd się tw wziął? 
- Chyba z nieba zleciat 
- Czary, istne ·czary. 
- Niebiaf1ska Żywie, córka. J es1se -0, 

cuda zaiste czyn1. 
- Nie zgf ębisz rnzumu .. „ 
I dziwowali się ludzie z opob, sk~ 

we wodach n2·około zamku wzięly s i~ ka
raś, plotka, lin i szczupak , kto je tu zapu
śdl i rozpl•Einit, pytali się starych lu<l:z i, i 
bab, które na.c zarach się z.naią. I zg·odzi!i. 
się ludziska na zdanie guśla.rza: 

- Z wiosną pada majowy deszcz , 7 

majowym d'eszczem leci ·z nieba ikra ryb 
i zhc1G1ne żaby prost:o z. nieba, lecą. Żywie , 
pani istnienia. wszelkie życie z niebios na 
naszą ziemię sypie. 

Przez dlugi drzewny most prowadzi 
przestrzeń miejscami zabu<loW'a'Da domam i 
wygląda na miasteczko, którego cha!ty sku 
piono i zniesiono na jedno miejsce. Są, ti..1. 
palace rzeźbą strojne, i kazamaty drev..mia
ne, i wielkie domy g-0ntem kryte, i rude. 
ry, na których dachu widać wi echcre star~i 
i dziwrawej strzechy. Bezp.ośre<lni•O< przy 
palisa1daich ciągną się długim wieńcem rrllie
szkamia •tuiozników i oiszcze1~~mlków, ko lo: 
1nich stati~1i,e dla koni, przy stajni psiarn ia 
na iowach towa.rzyszą. Choć wiszędzic 
·niaokolo zamlm życie wre i kipi, przecieil 
potowa nawe1t domów st·ou rpui.Sl'ką o okna.eh 
zakrytych, o wierzejach zabitych deskami. 
Domostwia te• przepełniają się ludem, slroro 
Czarny Bóg ześle ;n:a, naród! nieiszczę.ście 
wojny, skoro na kraj sp.ad:nie niepirzyjacjel, 
111i·osąic zremi WendlóW' śmierć i po/l!Ogę. T11 
znaj<l!Zie przytulek chłopstwo •z. dobytkiem. 
ude:kają;c przeidl wrogiem, chronią,c sie w 
pali·sady warov.mej twierdzy, aby na wa
lach jej, z· wierzyc jej bmnić dziatek, abr 
przed1 nai}azdem msrooić żony swe, mienie 
i życie. 

Na śro<lku placu wi z:nacznem oddale
niu oo domostw wi<l'ać wzndesie:nie, na 
wzniesiie'tl·iu1 st{y.1' książęcy zamek. Dziwrnar 
budowa. jaki dzhvine byly jej miesz.lkań
ców. koleje. Starą część palacu budowatl 
·zmairfy kSiążę Obotrycki, Mestw1111 Bie!ug. 
On za mJodlych lat postawił modrzewio
we dworzyszcze, które choć wbilo się W' 

ziemię. mchem t zielskiem zaroslo, w bLu .... 
szcze i <llzikic wi'nio się ustroilo, stoi prze
deź'. niewzruiszieinie. Borosty s:nulią się naci 
olmami, w podbitce widać szpary, w któ-
re rękę w:l'ożysz, na kalenicy dachu1 zielen 
się cala miedz.a chwastów. buja< śnieć, 
chwieją się klosy wyczyńca ·i· tymmki. kwi 
tnie nie·})i1eska szaitwia i żólta, jak niebo o 
iZaich<o<lzie. lnfamka. Nawet marne ziarnko 
maku zasial wiatr na kalenicy i1 czerwone 
kwiede niad starą strz.echą kofysze się, na
wet bukiet btaw.atków ro.śnie tam .na, da
ichu, bezprfoczny, że go dziewicze nie zen:- . 
wie i w kosy warkoczów nie z.aplecie. Sta
re diomostwo ma przy sobie ruderę wspa
nialej i dużej jakiejś budowli, której prze
znaczenia i celu trudno dziś naprawld'ę od
gadnąć. To dawny chrześciański ktGśeJól 
zapada się i wali. Stary i raztropny Mest 
win ·pio>d .naciskiem rnajazdu ze zachod.'11, 
przyjął wiarę zachodu, aby wstrzymać 
naiwa.lę; najez.dców, aby odjąć wrogom 1JX>
rory, dla których wiecznie Obotryt<Jw nai-
padaino. On przy swym dworcu wy\Stawi~ 
kaplicę. w której nn.emieccy księża śpiewali 
ponure i smwtne swe pieśni. Zmienil'y sie 
ozasy i wamnki„ zawial inn;y prąd. 

ZWiyciężyla W()la obot:ryckiego ludu, 
która! n~e chciala nad książęcym tronem 
widz:i1eć znaku krzyża, prz.eml(}gfa: groźba 
.z;brojnego powstania lutlu, jeśl~ nie wróci 
do wia:ry ojców wladzira kraju. Zmalał na 
d:wtorze tarnowskim WJ>ł:Yw Niemców, a 
obaj SY'flJOWk Bieluga, Mieczyslarw' i 
MściW10j na nowo bogom o;ców zlożyli o
fiary, w śted zaczem· poszło opJ.tStolsze:nie 



J -iedbanie śwJętego przybytku, który 
,l!liOslaJ ręka starego Mestwina. 

\\ Książę Mreczyslaw, przebywając czę
sto na tarnowskim <Lw'Orze, wystawił no-
ry c}Qm. Podstawy jego podmurowaJfle, 

:;erzeje szerokie i zdobn1e', krokwie w pię
J\nY rysunek czarnym dębem wykla!dane. 
Nad drzWJiami i oknami cieśla cuda swej 
sztuki pokazał. Wy:rysmvat obrnzy kwna
tóTf i żelaiznym ,g\v10,źdźcem w ogniw mz
pa}Onym wyryl i·ch slady glęhoko, w tra
mach modrzewiowych widać splątane 
zwoie bl-uszczów, które przeplata wypalo
na w drzewie lilia. Obycza,iem przyjQtym 
przez. wsz,ystek słowiański lud, odi Tatr aż 
pa tTIJOrte:, wyciosano ?elki w ksztaiłt zgra
bnJ' .zbudowano drzw,1, na Db raz podkowy, 
ust~iono odrzwiia w drewniane gwoździe, 
grabną główką sterczą:ce nad i0prawą wie~ 

rzei zręc·z,nie ciupanej w· gwiaz·d.y, kostki, 1 
riyżyki. 

Kolia zamczyska stoją stare lipy, jak 
da-.;lno stoją, nikt tego nic po,wie. Ludzie 
nie wlie:dzą ile pokoleń w1 cieniu tych lip 
wzroslo; gnieżd!żący się. na szczyde lipy 
oodain nie w:c. ite set bocianich rodze1ństw 
1 tei lipy się wyw\1odło. Dzikie wina kipią 
ze starego domostwa Mestwina, grzędy 
,.;\Viecia ()faczaią cale D/gromne dworzy-
zcze. 

Na szczycie ogromnego nowego diomu, 
·tóry posta.wit Mieczystaw, ni1e wida,ć 
·wietnej kalenicy, ni gnia,zdai bociana. Tam 
'icśla umieścit rzecz cudacką i dz.tw1ną . 

· ilka !Ustew w różne kształty pozbiiainych, 
ilka lasek o pięknym rysuJ11ku nliezwy.czaj-

1ie: z sobą spuionych. Zlączone w osobli
~·y rysunek laski wyglądają tak, jakby sta
.:m·i!y pc,ctkowę z mieczem1 przez. jej śr-0-
,;k prz:;tkniętym, jakby topór skrzyż.owa-

1y byil z oszczepem, Jes.tto stannica, znak 
cech8! dlomu książąt obotryickiich. 

Z starych lait każdy dom kmiedla czy 
rniownika mial swój z'nak i sw1oje godfo. 
Je<len rybak znaczył swoją, ló<lź kiatem, 
l(jrugi prostokątem, trzeci wydnal na1 niej 
dkowę, a czwarty gwiaz1dę. Zdun pisał 

1a uroczonym prnez. siebie garnku swioją 
echę, kowal żelaznym rylcem znak na 
wem narzędziu wyrzynat fak wszyscy 
nni ludzie, tak i wojorwnky zrnuczyli swą 
vtasn1(}ŚĆ domowem haslem. 

Zofnierze jednego rodU; i jednej krwi, 
1ie.szkaiąc wJ jednym polowym namj.ocie, 
rzybija'1~ na szczycie namiotu stanicę w 
ształcie gwiazdy, top.ora lub pcdkowy. -
óźno w śrndnue wieki trwa1t w spoteczeń
wiie ten obyicza~, wszak jeszcze wi XII 
'ekui wielki mistrz snycerskiego kunszttt, 
zeźbiąc plQmlnik Jagiellona, nai dziele swem 
ruak: swe1go warsztatu, cechę swego domu, 
rótką,t z krzyżem na, kamieniu ryJe. 

Ten zinak dlomowy byf oechą wlasno
i, ()!d1różni1eniem jednej chałupy kmieicei 
1 drugiej, oznaczeniem wtaścidela sprzę-

u ł narzędzia. znamieniem domu i 'Z'agro
' na miejscu którego diz.i1s.t'ejsze czasy 

ladą li'czbę i numer. 
Gdy n01 Slowiańszczyznę. przyszla na

wala z zachodu, z nową wiarą prz1Y1szedt 
i oowy obyczaj. Obcy ludzie wmówili w 
oreżny lud, że: znak WIOjowniika jest lep
lZYm ()I(}, znakw kowala 11 ·rybaka, że topór, 
IX>dlkowę, gWJiazdę i miecz, które za swói 
~nak obrar WlojoWlnik-ojciec, mai zatrzymać 
1ero „erb" czyli d:ziedizic, że dzioo'zq1czny 
znak może nosić tyLk:{)I oręŻ!ny róct ,.szlag
tów", któnego i róldl i znak jest Dep·szym, 
~naczni·ejszyrn od rodu i .z.nakui cieśli, pfat
~el'Za! lub k-0\vala. Przyjął s1ę teru zwyiczai 
I to niemieckie mniema.rnie. A dar ten 
Przyniesiony ze wchodu' ludom; środ!k01Wej 
I \Vlschoo1niei Europy niei przynllósl obd'a
tzonYm szicz~ścia ni spokoju. 

Na noiwym d'w01rzyszczw MieczyJsła1W'a 
, ać zibttą, z niezliczonych Iaisek stannicę 
()jeniną. WyiobraiżaJ ona ciesielską, sztuką 

tbhy miecz i pa<lkowę. K-0to podkowy to
Pór, z.nak pani dlomu, naict. znakiem zaś pani 
domu 1 widać ... 1chrześciański krzyż ... 

(Ciąg dalszy nastąpi). 

Aikohol a fabrykanci. 
Jakie stanowisko v.tobec alkoholw JN

~~ zaiąć fabrykanci, opowiarl!at pan 
'hmert z Niemiec. Baictair on stosunkt 
~ fabryk, zatru<l1niaiących 103 557 ro
~ików. Wlaścidele i diyre!ktorzy W1SZY 
~ tych fabryk ośw.ia<llceyli, iż o~by, 
llWaiące trunków aFkoho'1ic:zll11yx.:.h (wurm, 

a i wódk'i) nie oodaj,ą się do pracy p~e
\nyslowej, Są ospa~ymi, powohrymi, n1e: 
~egli'W'y'nti kttótlliwymi choruią ozęsto 1 

Podlegają W1 d\aleko wię.k~ mierze ·ni~bez 
illttzeństwm machiloowei pracy. Dobrzy 
t~y robotni.cyi marnieją, szybko, iak 

skoro dO kieliszka 2aiglądać rozpoczynają. 
Dlatego należy zakazać robotnikom uiy
wamiai trunków przy pracy, a oprócz te
go postarać się, by robotnicy mieli za\\ ~ze 
pod ręką świ1eżą i dobrą wiodę, i by mogli 
za tanie pieniądze kupić snbie ka"'W'Y. ro
sol11 itd. Odzie pracodawca· w tem sp.C>sób 
o potrzeby S\\~ych robotn,ików1 siG tros:zczy 
tam robot:n;cy rzadko kiedy próbują pota
jemnie pokrzepia'Ć się podczas pracy trun
kamb alkohokznemi'. Inaczej zakazy p.o
zosiają w znacznej części bezsku tecz111ymi. 

Jak praC()dawcy wobec S\\ oich robo
tników' polStępować nie Powinni, oµow;ia
d<:.~ robitnik Midli'cz. :z Oracu, piętnując md
uiyicia wlaśdcreli austryackich browarów. 
Nad'uży1cia. te polegają na tern, iż rnb()trrJik 
nie otrzymuje ,ca!eg-o swego: zarobku w 
pieniądzaich, lcicz częś(; wyplaicają mu w 
phvic, które r()botn'k - nic. śmiąc .g.o dalej 
odlsprzedać - \\} pijai cz.asem 6 litrów 
dz111e1n ni1e. W skutek tego robotniqn bro
warów' podlega'ią bardzo często chorobom 
i nieszC'z.ęśliwym wypaidlkom i przypra
wiają kasy chorych o ogr.omne. k·os:zta. koli 
czą naresz cie albo w z:ak~adaidi obląka
nyich, albo \\i aresztach, albo Wi naHcpszym 
razie w dmnu ubogkh. - laik dalece al
koh-ol 1szk-0dzi życ:m ty1ch robotn\ików, wy
nika z tego, iż przeciętrnic r,o'h1icy 20, gór
nicy 2 razy tak dlu:go żyją, ua;k mbotnky 
w browarach. Żaden też zawód nie wy
kazuje tyle osób, umierających na aipo
pleksyę, 'lla' obłęd opi·eczy, lub ginących 
\\ltaisną ręką. W latach 1884-1893 umarlo 
\M Prusa1ch 28,995 ()Sób zatrudnionych w 
bmw1arnch, w palarniach, '" szyrukach, w 
g.osiµoda!ch i handlach pitwem lub winem. 
Z te1go umarlo nai aJpopleksyę 2167 osób, 
359 na de1li1riu1tn tremens, a 807 osób skoń
czył:o. ·samobójstwem! Oto przyjaiciel 
wódlka! 

Dr. Buzek. 

G s 
Górni ÓW i betnikóW. 

Płać za wszystko gotówką, nie rób długów 
Jakim sposobem dizieie się, że tylu lu

dzi popada wt długi? Od'ybyśmy kh Ol to 
spytali, opowiedziliby nam długą historyę, 
odi ·czego to się zaJczęło ... Naprz.ód wyda
wało suę w:1ęcej, aniżeli na to byro, potjem 
brnło się na kredyt w sklepie spożyW·cz:ym 
w 1 pie:kairni, w mle'czarni itd. Drobne te 
sumki' kazało się zapisywać do ksią2Jki, ni
by ·z, zamiarem, że „zapłaci s.1ę na pi1erw
sz,ego". 

Tymczasem nazbierało1 się wszYistlóego 
więcej, niżby się bylo kupowaito za gotów
kę, ponieważ w daJ11ej chwili nie lmszto
wało to nic. A kiedy prz.ysz.edt pi1erwszy, 
w1 jednym, ·d'rugłm, trzecim .sklepie wrosły 
sumyi tak du:liei, że 'niai splaicen~e ich WS'Z1Y
stkich naraz, nie po·zwalat dnchód miesi~-
1czny. Więc prosilo się kupca o od'pisame 
częśd dJtugu na miesiąc przY'S<zly. Tym
czasem następnego pierwszego drn'g stal 
się jeszcze więk1szy i nie bylo: Siposobu po
zbycia go się w zupetności w tym r ·W tam
tym sklepie. Każ<l:ego1 pierwszego pienią
dze\ naitychmiast roiz,chodzily się tylko na 
częściowe pokryde długów, a <lal ej trzeba 
byto ·z,n.oWUr żyć nai kredyt. 

W braku gotówiki prosilo s'1ę o po·cze
k,anie o kredyt w dal'szym ciągu i krnw-

' . 
ca, i szewca. i gosp.od'arza domu, i ws.zy-
stkich innych panów, -0d których mus1ato 
S>ię być zależnym. Kiedy w1reszde żadną 
mia·rą nie daio się z wlasnelgo zarobku po 
k.ryrwać tych fiicznyich, dużych dtugów, z 
kred'ytu pochodzących, zaczyinato się po
życzan1ie pieniięd'z.y na procent, naliiezę§ciej 
od Hchwia:rzy. I tak szto daleli, póki si~ nie 
popadto w dtugi, z. których już nie byto 
wyjścia! 

Cóż; z tego wymkJo? Nie potrzeba· na
wet przytaczać smutnych następstwi takie
go żyiciai: ciągly niepoik6j, niezgoda.i, wy:no
szenie z, dlomu te.go, oo się kiedyś oszczę
<lziro sprzedaż. wszystki·ego, poz.bawienie 
się ~dziny, dachu·, żebran•ina. a często po
wstające z tego dramaty t straszne trage
<lye. 

A ws.zystko zaczęto siię od maty.eh dtu-
gów, kre<lytóW i Pożyczek. 

Otóż szczególniej stned2,1 się trzeba 
zaciągania choćby naid'robniej'.szych poży
czek od' ludzi, trud1niących się pokątnie li
chwą Jaik r6twrnież ws:zelki~ch lmbardów 
pr~rtnych, nazywających sie szumnie 
,.kasa.mi zaliiczkowemi mł1 zastaw rucho
mości" itd. 

Robotnik, który w pQttrzebie pożycza 
na zastaw pieniąid:ze od1 lichwiairza, ooi.cxę
ściei nie zastanaiwia się nigdy, ile traci, <i'rug 

splacając. Pożyczy sobie np. jednego ru
b a, zape9;ni ając, że za tydzień Z\ róci. gdy 
będzie wyplata w fabryce w „fer entagu''. 
Lichwiarzowi: procentu zapla ić ma za ty
dzief1 tylko 5 kop. bylo nie bylo, Szaja mi 
wy~odz1l, gdy potrzebmvalem, niech więc 
zarobi te 5 kop. 

Lecz mów'iąc to, nic :zastanawia si~, 
jak zm·czną lkhw<; płaci. Najczęściej nic 
zapłaci Pożyczonego rubla po tygodniu, 
tylko da ,,tymczasem" owe 5 kop. Pm1;ta
rba to siG następny h tyg-0drnach, a ,po
tem wlecze się w nicskollczoność, bo w 
dniu każdej wypłaty bywa \1 iclc innych 
d!lugów1 d,o spłaci ·nia i fatwie.i zaspckoić 
bchw1arza piGciorna kopiejkami procentu 
tygodniowego, aniżeli naraz wydać rubla. 
Tymczasem wlosy staj'} na glowic, gdy 
się policzy, co to za straszna lichwa owe 
drobne 5 kp. na tydz:icf1. Wszak to 1ia rok 
wyniesie 2 rub. 60 kop. od jednego rubla 
pożyczonego! A zatem prawic trzy ra
zy tyle, ile się pożyczyło. 

Ale częst'°' z:darza SiG, że Ó\V l:ch wiarz 
Za! jednego rubla żąda na 1ydziel1 nie 5, le.i.:z 
10 k<m., a WÓ\\ czas to, co w postaci 10 kop. 
wydaje się fe.no drobnostką, urasta do 5 
rub. 20 kop. procentu zapłaconego od p.oży 
czki, \vynoszącej zaledwie jednego rubla! 

A czyż nie znamy takich biedaków. z 
który;ch lichwiarz zdziera po 15 kop. oct jc
dnego1 rubla na tydz11ef1? I złotówka \\ Y
daje się na razie bagaitelką, gdy się: zdobę
dzie w potrzebie rubla. A jednak ta zlotó
w1ka zamienia się w ciągu roku w1 7 mbli 
80 kop. od' jednego rubla!! Toć to· 780°io ! 
Jednak p-0życzyleś tylko rubla, a po roku 
masz, odd'ać 7 rub. 80 k()p. N'ie oddasz, 
to przepad'ni·e1 ci za,staw„ Ileż biedny czło
wiek mus[: seię naprnww.ać, żeby odrazu 
zaiwbić taką sumę pie1I1iężną? ! 

A wszakże, gdybyś s.obic coś zaoszczę 
dził i umieścit bezpiecznie W1 jakiej kasie 
oszczędnoś'Ci odłożone Zi zarobku1 piemą
dze. czy wtedy potrzebowatbyś chodzić po 
lombardach i prosić Irch wiarzy o pożycz
kę? Wtedy, w l)Otrzebie kaiJdej chwili 
możesz sobie pożyczyć bezplatnie i nic me 
tracąc, rubla lub więcej i to ze iswych .za
robków, z wlasnychr pieniędzy, gdybyś 
je składał potrochu w kasie oszczędności. 

Pomyśl, ilebyć zyskaL 
Ten tylko będzie mógł sobie zaoszcz.ę

ct;zić, kto przez. cale życie będzie uinikal po
padanh.a: w powyższy, nieznaicz:ny prawie 
sposób w dtwgi, kto nic nie h~dz;i,e brar na 
kredyt, oo robiąc dfog, wy<la1 go i nai rze
czy niepotrzebne, i dostani-ei towar gorszy 
i Z!apfacl: drożej !... 

Kto chce oszczędzać, niechaj pia.ci za
wsze z.a wszystko gotóWlką. 

Zwierciadło. 
DO POEZYI. 

Kochanik:o ducha, d'ziewko słońca, 
Z mieczem i ·w zbroi hartownej! 
Nikt się 111~e oprze gdyś jest \.Va1cząca, 
Nikt się nie oprze, dzieiwioo slońcai 

Twtoljej piękn1Qści1 czarownej ! 

Qd'yi miecz ukażeisz:, gdry: hetm p:rizywdzie
jesz, 

Biaforarnienna dz.iew1co; 
Qdy niar w'iatr sztandar Ś11!leżny rozwiejesz, 
Zaipal szalony w sercai rozsi·ejesz, ~ 

Ry:cerze bronie p()chwrycą. 

Uchwycą tarcze - miecze ostrz.one 
Wstrząsną, w żylastych prawicach; 

Z knzykiem roZJpaczy rzucą się w istrdnę, 
Od'zie im ukażesz gr.ody zniszcW«le, 
Na których widok - zaplomienlooll1e 

Pieklo - wystąpi, na licach! 

A gdy bohater padnie w obroni'e, 
Ty znii<lziesz w szaicie anioła -

I wicrncc chwaity \vlożysz na skronie, 
Zwyicięstwo będiziesz śpiewać przy zgon'ie, 

I śmi1erć mu pmY1i1dzie wesoła. 

Ty zimne duchy ogniem zapalasz, 
W wa,ry przemieniaisz; cMód lodów; 

Ty jedna cudem ludy -0cal'asz, 
Niez1wymęWne Uumy obałasz, 

Poezyo, matko narodów! 

Ty męcz·en.ni'k'°m po<l! ręką kataJ 
Ro~iętym w bólach śmi·ertern~: 

Starwiasz obrazy lepszeigoi świata, 
O<llzie JJllytŚł ostatniia IZ krzyża ulata, 

Do boskich krain weselnych. 

Ty im, -czarO'W'Ila dziiev.1100 slońcal, 
Nim śmierci dbśW'iadt.za. chlod:ów, 

Za żylCie męczarń - świaUość bez końca, 
Uka!iesz zd-ałcr w promieniach słońca, 

Poezyo, wiaro narodów 1 

a za:rodziejskie twoje ~ łnienie. 
Stan'e się ruebo na ziem·; 

Dzikiej iiezgody zgasną p1omi nie, 
Na twej izarownej palmy skinienie 

Ludzie się taną świ~temi. 

Na kogo twoje \ ejrzer„1e pa<lni~, 

Ten ziemi świeci na ' ~eki ! 
'N' imieniu twoj m serca \\'ładnie 

Lud2'.om ich przyszłe osy od~a:dnie. 
A czas je spełni daleki. 

Ty będz1c .... Zl wiązać k1edyś szermierzy. 
\V czas ślubny h ś\ riata olJ.ch.odów: 

\V oitarza:ch stawi z duchy rycerzy; 
Przez ciebie lu<lzko5ć w siebie 1 ~ ierz , 

Poezy<J, prawdo narodów! 

T. Lenartowi z. 

NIE DAMY SIĘ. 

Nic nasze, 1.:-cz dobre. to hasto, niech stan:e 
Nad Wisfą i Bngicrn i Niemnem i Wartą., 
Za program. po1Judki i \\i ary wyznanie, 
Próżn<0ści - - co ku,s:, Icnist\. u - oo wabi, 
N~eZlgodzJc - co truje, zwątpieum .. Choć 

'.i slab i 
Ni damy siG prz c1cż; jednością my 1zwar

t<\, 
Gdy chodzi o byt nasz, wrnz. \ ·szyscy wo

larmy: 
.,Nic damy SiG nigdy! Przenigdy 11:2 damy·• 
Choć r-0zpacz nam szepcze: wy jutra nie 

mac1·e, 
\Vy możnych praoj·ców bezdomłn" wnu

częta. 

My jednak nic siętlz.iem w, cierpici1 maje-
~: ,~,~~L· 1 stade, 

Bez:czynnie P'iać treny na<l ojcóv. mogilą. 
Ni1e wisknzesić prz.eszlości nie. wrócić, co 

byto; 
Żyć, istn11eć kto praignie, nkch każdy pa

mf.Qta, 
Że haslem najświębszem nia d1zisi:aj mieć 
~: ':i ~ mamy: 

.,Me damy siG nigdy, prze/nigdy nie damy." 
Ni wi'ary, ni ziem~, ni serc.a. ni mowy~ 
Ni wspomnień prz.esizkiści, nL jutra nadziei 
Nie damy! Gdzie święty po<lwórzcc do-

mo\VY, 
Tam wszyscy zastGpem stani.emy na stra-

ży: 

Kobiety 1 dzieci i młc<lzi: i starzy, 
I wszyscy wartować br<lizicmy z. kolei, 
Jalk czu}ne brytany, co 1strze gą swej bramy 
, ,Nie dlamy się ni gidy, wszak prawda? n~e 

damy!" 

Ga1;etka dla dzieci. 
Sp.rawiedliwość chrześciańska 

I. Chroń .się zlego. 2. Czyń d·o:brze. 
3. Usilui .wraz bardziej stać się Podobnym 
Paoo Jezusowi. 

Istotne powinności chrześcianina„ 
Zbawi-der 11alllcza ich następują-cem 

sl-OtWy: 
1. I(t:Jo chce być uczniem moim, niie.ch 

się zarprze sam siebie, ai naQsąc "OO<l!zien
nie knzy.li swói. niech idzie zai mną. 

2. Uczde się o<lemnfo, albowiem ja: je
stem dchy i pokornego serca. 

3. M!tMcie .niepr:zyljadót wlajSzycb, 
czyńcie dobrze tym, którzyi was nienawi
dzą, a mó<lkie się za tych, którzy was 
prześladuj~ i obrażaiją. 

4. Miłujcie się wzajemni'e, iak ja was 
umilowalem; potem paiznają was, że uicz;nia 
mi1 mdmi jesteście, jeżeli wzaje1'.1nie miło
wać się będziecie, jak ja was umilowalem. 

Cuda na puszczy. 
1. Szemranie1 ludu. Izrae:lid wyruszyli 

od morza Czenvxi111iego i weszli w pusz.czę 
widką. Nie m~eli tam chleba ani mięsa. 
Dfategio szemrali' przeciiw M()ljżeiszowi 
1 Aaronmvi. Wtedy rzekt im Moj
żesz: „Pan da wam wJecrorem mi~
so a rano chleb na pożywienie". 

2. Manna. Nad wliecwrem przylecia
ły stada przepiórek i spuści~y się na obóz. 
Raoo zaś okryta się pustynia biaiemi ziarn
kami które smakowały jak chleb z miodem. 
N~o je manną. J ed:li ją Izraelici na 
puszczy przez lat czterd!zreśc1. 

3. Woda. Razu pewneg-0 zarbraklo 
łzraelitom wody, ~· znowu szemrali prze
ciw MlO&żeszowi. Przeto na rozkaz. Boży 
uderzy~ Mojżesz laską w skalę. W tej 
chwili wytrySnęla wooai tak ohfkie iż ru
dzi·e i bytllęta magli się ruaipić d~Jli. 

Kazimierz Wiełkl 
uroidz.. 131 O t 1370, panowal !at 37. 

l(ról ~ byl królem chtopkówi nazwany, 
I stqd urosła dfań slawa·; 



Zcstzv:;t c:.:h~ ~-r:j 1:::r,~Jwany 
. ł ~re nadał mu pran. 
fUedni tulac.ze wśró<ll obcych ludów. 

.2ydzi, z ufnością dbń bi-egą. 
I słusz:ni~ naród! za tyle tru.d!ó'W! 

Nadal mu tytuł Wielkiego. 

CHMURA. 
~-0oczas wielkieg·o wśró.-d lata u-pahb, 
2 ?lota, .rzek, kałuż i źródeł kryształu, 

·! 
r . -- L:.::.kl ! !:.~: im5[cw:}! - :a•.vcJ:\; · 

chórem dobre wróct.k:i. 
; A królowa rzekła: 
l - Zostawiam ci jeszcze rok 00 po-

prawy. Jeżeli w ciągu tego roku wzcz~-
śhw:1isz1 ~prawdę choć jedną istote. nie 
odb.oręw cudo\v1nej róż<lrżki, a.Je jeżeli zno
wu chcąc robić d()brze, zrobisz: źle - ro
stami·esz. 11karar.ą utratą czarodizieiskiej 
wJadzy n~ lat sto. 

Ił. 

r r ·r 
ru-ra, ro„]~, ro-sa, ry-sy 

kra.-m ra-na. ro-wy, ra
na, ro-wy, ry-je, ry-snje, 

Kst~~zb u dotmi ś.mb:rd JO t• 
~ przes. 30 fen. -=~ 

Od pJ011111ów i pałtowJWj lliiepDalld) 
zachowaj nas Panie, u.i; fien., z prz~. 31 ~ 

Książeczka o bierzmowaniu 1 o f.ett. 4 
przes. 15 fen. "'· 

Adres: ,, Wiarus Pols~i'", Bocbua. 

Książki i broszury 
treści historycznej, naukowej i pow· łłl 

Wzmo~1y się w górę, różnych ciecz atomy 
J na.ibystrzejszem niedostrzeżnc okiem· 
Które, gdy były pD<l. tniebem \\iysokiem' 
~bi,egły się zewsząd w czarny.eh chmu; 

W peiwnym kraju by;ai porz::idna za-
d kt , '1o I r.:.}.·'lO-'("Y"', ~ro .a, orą zwano· Gęsiarnią, a to dlatego, o ..... n 

ze gos1xJdar·~ w nielj mieszkający i jego ż J -

fft•LJQ za ... fa„za Arumugam, książę indyjski, bro!IPl. ·~ 
' ' fen., z przes. 40 fen. 

Bądź oszczędnym, bmsz. 30 fe·• z ogromy, 
I piorunan11 i gradem biizemienne. 
ł światl-0 zakryły dzienne 

na! ~o<lowalt prześliczne, ogromne białe gę.si. na·ro-wv, wy-ra-zy. przes. 35 fen. ·' 
Dzfeje Narodu Polskiego. Cena •rn-

Ni~edtuigo potem, ' 
Dżdżem chmura lunie, 

l z wfolkim loskiQtern, 
Wraz pil()ru111a po piorunie, 

Na ziemię ciska. 
Wieśniaka dom, 
Zapali gr.om. 

Gra<l· zagony pO\.\' ymłacał, 
I ll1czne \Vioski okol!ne, 
Utracily plony rolne. 

· Tai bajka uczy was dziatklt, 
Że \Vic!kic, z matyich przyczyn bywają 

wypadki. 

W różka Dobrochętka. 
I. 

Bardz·o, baTdzio d'a\Vh•O temu, ki·edy to 
·cdy i lasy zam~cszkiwaty dobre i zle 

bo'ginkr. żyła też wróżka , zwa11a Dobro
.cłłętką. 

A nazy\\"a·no ją tak dla tego, że izawszc 
chciał.a mhić dobrzic. Ale \Vtróżka ta 
-ohcąc robić dobrze, nie zastanawi.ala sic; 
naid tern, czy to. co robi, jest rzeczywi 'cie 
dobre, wi'ęc .często m1mowoli mbila źle. 

W koi1cu dosz!o: d:O tego, że królowai 
wróżek postanowila j.ej o<lebrać czaro
dlziejską roźdżkt: , bez !·tórej każda· wróżka 

„t.raci·fa swą moc. 
Z!bitmo tedy w głębokim ie1si c sąd, w l 

któr) m \Yz'ię ły udziaL wszystkie \\ r&żki J 
i b~gi nki. ł 

l.(ró.k·w2, wróżek zasfa1dła na trome:~G I 
przed mą stanQla drżąca Dohm~.:hętkai. 

- M-0ie dziecko - rz.ekta król<>wa -
J>Qnieważ zewsząd dGchodzą mnie na cie
bie skairgr , więc muszę 1ctę ukarać - ~ ode
brać ci moc czarodlzi.ciską, n.a lat st-0. 

- O ! królo\V•Ol - W\.'W)łała dobra 
wTóż.ka, zwalna Anielinką - zlituj si.ę nad 
Dobmchętką ! Sto fa.t; - to tak b'a·rdzo 
długo. 

- Sto lat dla nas wróżek, co żyjemy 
wiecznie, są matą chwilką - rzekłai ·z ko
lei wróżka: Zloś~una. 

- Ty - powiedziafa królowa - do
znajeisz tyJko wtedy radośd, gdyi możesz 
zrobić komu co zleg>0, ale DobrochQtka 
taką ni'e jest - powiedz więc, cz.em n~._,_ 

żesz wspraiwiedli'\J.' ić twoie błędy. 
- .Królowo - rzekła Dobrochętka -

ia nigdy n:ie ·chcrnlam robić źle, rzarwszc 
chc.i'altaim robić d10brze. 

- Tak - rzeida król:owa. - Żal ó 
bylo lwa uwięzionego \\" klatce i chcąc 
zmbi,ć dobrze, wypuściłaś g'OI z więzienia 
- a om rozszairpat kllkunastu. ludzi. Cz.yż 
nie byloby lepiej, aby byl został w klatce '2 

Dobr<Jchętka ni.c nie odpowiecl'ziaia, 
tylko spuścila zawstydz·one -0czy. 

- A coś zrob~ta z dzielnym rybakiem 
który rnarzyt 01 duiym statku? - Zamie
niłaś jego tMkę w okręt, Jeg·o zrol::iifaś ka:
prtanem, a -On! nie umiejąc kierować wiel'
kim okrętem, zginął sam i zgubił catą za-
łogę. . 

f ~; ''l·Chętka milcząc Sptrścifa gitowę, 
ho 1 i. n 1'la zaprzeczyć, że zrnlYiła źle . 

A Darniętasz tę matą wiełską dzie
\\ en ·(· ~ tóra prngnęla być ksiGż.niczką? 
- P.)'l- ul dale~. 

- Dalaś jej wspanllale szaty, z.apro-
\~aid!Zlitaś ią na1 dwór królewski, gdzie ona 
nie umi21la żyć. Tam ją wyśmiano, dloku
czano iei. pogardzano nią - i biedlna u
maria ze zma•rt\vieniraJ? 

- Albo znowu co zrobitaś z ·córką 
Prota? dzirnczynka by la brzydka, ale 
dobra i mila· i mimo brzydoty \\ szyscy ją 
k~chali. - Ale te pragnęła być piękną, 
'\\<~tęc <lalaś jej postać pię1miejszą odi wla-
S111ej, a '\Vtedy dziewczynia stała sirę próżną 
.dumną, pyszną - i chociaż zyskata pięk~ 
ność. straci;lai milość ludzką, ai potem czuła 
się: bardzo nieszczęśliwą. 

GGsiarze nic mieli d'z.1ec'i. 
R~;zu pewnego w. burzHwą i· mmźną 

1mc z1mo1wą, usłyszeli jęk i stękani~ pod 
A gdy " 'yszli, aby zobaczyć kto to.1<: 

d1omem. 
jęczy, ujrzeli chorą kobietę z maleóką 
dzuewczynką. z 

Dobrz! ~n<l~i e zabrali biedną kobie.tę 
\\ r~z z dz1·ec1ęctem do izby, ale chora nie 
dbzY_fa ra:na .. - Gęsiarze pochowalt ją, 
a dz~ecko .wz1ęl~ za swoje. - Dziewczyn
ka.i me u~1at,a: nazwać micjscai zkąd przy~ I 
szfa, pow t·e.dziata tylko, ż~ ją matka nazy
\\ afa Miluichną. 

Gęsiarze pokDcha!Ji dziecko i Miluch
rne d·obrze by!•o po.di kh -0p1ieką. Dziew
czynka J)as~c gąski przemawiala: da nich 
i opo'\v iad'ala im wszystko co miata n~ 
myśli. ' 

I~azu pewnego slyszara, jak jej przy-
brany Q'j~i~c mówi.t do żony: I 
~ o! zie ~ędz1e ·z. nami. pan o<l które- I 

go dzierz.aiwhl.1smy chatę i !ąkę umarł, a I 
mfo~_Y dzwdz1~ ~hec .~p~·~e<la·ć zagrodę - I 
będz~en:1!' mus1ęh op·usc'c dlom, w którym I 
p~·ze:zylisrny tyte lat.„ OJ żebyśmy miel'i 
p1:mądz.e, . a mogli kup1J:ć chatę i ogród, ' 
t.ozto bylibyśmy szczęśliwi'! 

. Naziaiutrz. Milrnchna wypęd!ziwsz.y g<l· 
ski \\ i pok mówWtai do niich: 

- Skubcie traw~kę sku·bcie. }\to· wie 
co i .z. wami i z niami będzie! Odzie się 
plQ<liz1eJemY' gdy •nam każą wyno~ić się z 
c~taty„„ Oh ! gdybym miała pienią<lze ! 
1-oż toby było szczęś'Cie.„ 

Slowa te usłyszata wróżkai Dnbro
chętka i• stamęła przed dziewczynką. 

Miluchna 01lśniona: widlCJkiiem pjięknej 
wróżki rue przelękła się wca1le, bo· w ,owym 
cza1sie dzieci. wiedziały, że każde może 
spatkać wróżkę V otrzymać od,111iefi to, cze
go gorąco pragnie. 

Uk:loruitai się więc piękni1e 1 patrzyta 
rnd()śni": w. bly,szczą;ce ocz.y czarodziejki. 

- Dzief1 dobry <lziewczyinJm - rzek la 
wróżka.i - słys.ziaram, że pragniesz pienię
·dzy. - Może chcesz. rostać księżn'l1c:z:ką 
i mieszkać w piękmym zrunktt? 

-O rJie. pi ękna wróżko! - rzekla 
dziewczynka. - fa nie opuśdtabym za 
nic m0rich d·obrych gospodarzy. 

- T-0 i oni mogą, 'ZIOstać książętami 
mieszkać razem z tobą, w zamku. 

Dziiew.czynka namyśNlai s1ię; chwilkę 
rzekła: · 

- Jak byłam maleńką moja mama 
sit~żyła \v zam.kur wid'.Z.iatam' tam, że pano-

. \\. ie i panie żyją maczej jak my w :ehacic. 
Mor rodzice: przybrani nie czul'irby się tam 
s.zczęślr.wymi, - a i mnie tęsklnro1by byto 
za gąskanm, które pasę. 

Zima. 
Zima rychfo przeminie, 
Krn dD mo-rz.c.t poplynie 

Jen.o sionko goręcej przyświeci. 
Odwilż ju1ro przyjść może 
Póki mroźno na dworze ' 

Na śl!zga'\vce raj irStn~ dla dzieci. 
Lodu tafle przejrzyste 
Lśnią się w stonku prz,c;czy.ste 
~iche1r ostry Wlprost w <Jtczy' nam wicie. 

Wiatr pył śni•eżlny w 11ias mi1ecie„: 
Chocia:ż mroźnio na; śwłecie 

Wszystko dOI nais wesoło się śmieje. 
Jak ptaka lot nasz ·szybki, 
Zwinny, lekk:1 'i chybki 

Z \vi.chrem nawet iść maż1.- w zia;w10tly. 
tlej, dziś mroźno na dworze 
Ju•tro odwiifż przyjść moż.e: ' 

W świat <l.abelci. poplyną, 'hen, lody. 
J. L. 

Ki· ó t k a n a u k a c ,,,. 't'" t · i.J a.ni„ •. 

n n n - Nie z.astanowilam sic - szeptała 
JJ-Oikomie Dobrochętka - chciałam robić 
oobm~.. DO-WV DOS 

- Podczas stuletniej bry będziesz "' ' 
ma-lo.-\lt a-ny, 

-
Dzteła tn ści reHgijo.dj. 

Żywot i bolesna męka Jezusa Chry
stusa przez I(atarzynę Emmerich. Cena 
e~z. w pfótno opraW1ne 18.50 mr., z hrze
fl~m . zl1otym 20,00 mr., z przesytką 50 fen 
w1ęce1. 

Żywoty świętych pańskich z 210 ilu
stracyami i 8 kolorowymi obrazkami. for
mat wielki. Eg·zemplarz: oprawny wi pfó
łno anigielskie z futerałem. Cena 11,00 mr., 
z zfotym brzegiem 12,00 mr., z przes. 50 
fen. więcej. 

Nauka wiary i obyczajów Kościoła ka
tolickiego, wyloż;ona obszerni•e• stwierdz:o
R~ i objaś~iona miejscami z Pi;ma św., Oi
cow K:ościolai prz.yklaid'ami z: żyda. oraz 
przewl()tdnik życia dla r-0dzin chrześ.ciań
skich. Egzemplarz oprawny w plófao an
gielskie, bogato zlocone wyciski z pudel
kiem. Cena 16 mr., z przes. 16,50 mr. 

. Historya bfbłijna dla rodzin chrześdai'1-
sk1ch czyli jasne a: gruntow11c objaśnienie 
d:ziejów Starego i Nowego Testamentu. O
~.ra.c•owa1f ks. proboszcz J. Stagrnczyński. 
Przeszło 200 ślicznych rycin i 8 obrazików 
kolorowych zdobi dzielo. które s i ę składa 
z dwóch tomów. (Stary Tcstame·nt w jed
•Ym ~omie, a Nowy Testament w drugim 
f.omie). Cena za 2 t-Omy .oprawne w płótno 
angieliski·e 18 mr., z przes. 18,50 mr. 

Żywot Bogarodzky Najśw. PaOJny Ma
ryi i jej Oblubieflca św. Józefa, z opisem 
ooj:gfÓIW1I1iejszych mielisc cudownych i .czci
cieli P~nny Ma•ryi. Q'Zd:Obione 8 ślkzri ymi 
obrazkami ko·lomwymi i blisko 500 d'rze-· 
wi~rytami. Egzemplarzt -Oprawny w póf
skorek z, 1bogato zl·oconymi wy.ciskami z 
futhalem 14 mr., z prz.es. 14,50 mr. ' 

Wykład Lekcyi i Ewagielii, księdza 
Goffiniegio, na wszystkie niedziele i świ.ęta 
wraz z wynikającą ztąd nauką wiairy i o
byczajów i· gr.unto:wnem \vyjaśnieniem ro
ku1 lrośdeinego. Wielka -klsięga o 976 stro
nach, z wielll pięknemi obrazkami w moc-. . ' 
inei oprawie, polecamy po 5 mr., z przes. 
5,50 mr. 

Życie św. Alojzego w pięknej oprawie 
3 mr., z przes. 3,50 mr. 

Ben-Hur, piękna powieść, egz. brosz. 
3 mr., w oprawie 5 mr., z, prz~. SD fen. 
więcej. 

Chata wuja Tomasza brosz. 4 rnr., w 
opr. 6 mr., z przes. 50 fen. więcej. 

O naśladowaniu Jezusa Chrystusa. Ce
na 1 mr., z. przes. 1,3D mr. 

O naśladowaniu Jezusa Chrystusa. 
\Vydanie większe. Cena 2 mr., z przes. 
2,30 mr. 

wne 1,50 mr„ z przes. 1.70 mr. 

f 
Domicyan, brosz. 50 fen., z prze -. ie 

en. 
Górka l(lemensowa. Cena broSL. 40 

fon., z przes. 50 fen. 
Husyci na Górnym Ś!ązku. Cena hlt~t-sz 

40 fen., z przes. 50 fen. ' 
Jaskinia Beatusa. Cena brosz. 30 feu. 

z przcs. 35 fen. 
1 

_Jarmark na św. Onufry. Cena ł>'*iz. 
30 ren., z przcs. 35 fen. 

Królowa Jadwiga. Cena brosz. 35 fen., 
z przes. 40 fen. 

Ksiądz Mackiew1'cz. C b ena rns~. a~ 
fen .. z. przes. 30 fen. 
. Kt~sownik. Cena brosz. -40 fen .. 2 
przes. bO fen. 

Mapa Polski w granicach z r<J·ku ·lf-72 
Cena bmsz. 20 fen., z przes. 25 fen. 

Modlitwa zwycięża. Cena brosz. 30 
fen., z przes. 35 fen. 

Ofiary zabobonu. C .na- brosz. 50 i n., 
z przes. 60 fen. 

Od wsi d-0 wsi - od świtH do ślfll'Uu, 
Cena.i bros_z. 30 fen., z przes. 35 fen. · 

Odpu~ć nam. Cena bresz. 50 foa., z 
przes. 60 ren. 

Obr2;;::::i z życia ludu. Cena brollL.. 35. 
fen„ z pres. 40 fen. 

Pogrzebana żywcem. Cena br sz. 
30 fen., z przes. 35 fen. 

Pan Twardowski. Cena bwsz·. -40 feG., 
z przes. 50 fen. 

Petnm.ela pustelnłca. Cc11a1 broSt". 'O 
fen., z przc-s. 70 fen. · 

Poróże po wszechświecie. Cena bro.s.z 
75 fen., z przes 90 fen. · 

Skarbczyk strzech po?sldch. Ceaa 
bmsz. 30 fen., z przes. 35 fen. 

. Sądy Boże. Cena brosz. 40 fen. . z 
przes. 50 fen. 

Szwedzi w Lędzinach. Cena brosz:. 50 
fen., z. przes. 60 fen. 

Świat i jego cuda. Cena brosz. 30 frn. , 
z przes. 35 fen. · 

Świat i mądrość przedwieczna . Ceoa 
brosz. 40 fen., z przes. 50 fen. 

Skazani do kopalń. Cena. brosz . .(() ł„ 
Trzy śluby. Cena brosz. 35 fc.t. , 1 

przes. 40 fen. 
'J Wybór poezyi Mickiewicza. Cena br·11sr. 
__,O fen., z przes. 35 fen. 

Wieniec i korona. Cena brosz. 40 fed.. 
z przes. 50 fen. 

Wielkopolska i Wielkopolanie. Ceuit 
brosz .. 50 fen., z przes. 60 fen. 

Soteris. Cena brosz. 40 fen., z prz.es. 
z przes. 45 fen. 

Ad'res: „Wiarus Polski", Bochum. 

, Żywot Pana Jezusa. Oprawa w· pól-
skorek I.60 mr., z przes. 1,90 mr. Tanie i ciekawe książeczki 

Katolicki rok kościelny, czyli objaśnie-
ni·e świąt, <Ybrzędów i ceremonii koście!- powie~dowe. 
nych. Cena 70 fen., z przes. 80 fen. . Antoś z Skaliua 30 fen. - Asem i królow.i 

Wykład modlitwy P2ńskiej. Cena• 80 j'.icnó.w 40 kn. - Bajki, przepowiastki i pn-
fen. , z przes. I mr. ~" ieści 40 fen. - Baśnie i powieści gminne 40 

Od kolebki' do grobu. Czytan1·e m1·e- f,e r1. - B~esla~ (dalszy ciąg Genowefy..) 50 en. - r"1tobó1ca 40 fen Buk· t · k · · dl l · · k · · - 1e nap1ę J 
sieczne ·a mate c chrześcia11skidI. Cena na1cie.·. ~powiastek 40 fen.- Chata Wuja Ter 
40 fen., z przes. 45 fen. ~asza JJ fcu .. - Cudowny lekarz 30 fe n. -

Życie i objawienie świątobl. Anny Ka- ~u9owny l~s sieroty polskiej w Paryżu 40 fen. 

t E 
-Czen:u dziad zawsze dziadem choć mu urcrry. 

arzyny mmerich brosz. 2 mr., z przes. scy daią 20 fen. ' „..,~ 
2,30 mr. Al Do?ry Franuś i zly Kostuś 1 mr. _ Dolin.:i 

l(rólowa niebios. Legendy ·O' Matce 1!1ery1 60 f7~1. - poman i Liliana 40 fen. --» 
Bo·skiej brosz. l mr., z prze~ . 1.10 mr. 0~.iwne podroze Obieżyświata 50 fen - Busta· 

l(rótki wykład mu.:k! o doskonałości ~ ~usz 70 fen. - Gadu-gadu 30 fen -- @aw«=· 
b 60 f z1arz. 50 fen. - Genowefa 40 fen. ~ Glos ~·-

rosz. en., z przeis 70 f·:n. noga:t1cy 1 mr. ~ Glowa św. Barbarv 50 [?i1• 
Zasady \Yychr,•7a1;'.:! chrzr:ścij. brosz -: Iiirlanda czyh zwycięstwo cnoty 40 fen i;:-

45 fen., z. przes. 50 ien. Hist~rya cu?owne~o obrazu IO fen. __ Iiist~rya 
p b . G~ Ahmld~ab1e 25 ten. - I-Iistorya o "iupliwel 

. o ~z~y s~osób odmawiania 15 taje- ryze zie 20 fen. ~ 

30
mnf1cenR. óżanca sw. brosz 25 fen., z przes. . liistorya o cierpliwej Helenie 20 fen _,. 

~is~o~ya ? 11 królewiczach 20 fen. _ Hist~rr:; 
15 tajemnic Różańca świętego dla ~olewiczu. 49 fen. - Iiistorya '> siedl'"'ltU 

tkJ b t braciach z~m1emonych w kruki 20 fen - rn-
wszys c sanów: dfa panień mlodziefl- storya o S1e~miu Mędrcach 50 fen. _ :Hiswya 
ców, mężatek i męż.czyzn po 15

1

fen., z prze o r1e.czcnym zydzie 20 fen. - Iiistorya o Zloto-
sy1ką 20 fen. fz u 1 zer~?'"· 30 fen. - Ita z Togenburgu 30 

Droga Krzyżowa, św. Leonarda 25 .en. - .Ja~k 1~ 1a .Beatusa (z obrazkami) 1 m'. --
fen., z przes. 30 fen. J~ne~ 1

• me~vidzialne szaty 20 fen. - Katownie 
N w1ęz1em~ piekielnego 30 fen. - Klara 40 fen. 
abożeństwo do 14 św. Przyczyj. - Kovcmsze~. Powiastka 0 sierode 30 fe~. --

ców 25 fen., z przes. 30 fon. . Krótka h1storya dcuownego obrazu 10 fen•· 

--------- sylk:~I~~~~ię bez ustanku 25 fen., z prze- Adresować prosimy krótko: 

RaJ1~·nr odpow~ l zl~ny ~ cz~ić c~•t' rclg n
1 

kL P·~' ~~ 1 .as ~v-t~t1-1 ~-.1-~-ue-.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"~~~~=~~s~P~ol:s:k:r_' ~~~~~u~~~·~~~ 
miała czas zast.ana;\\·iać słę - rzekta kró-
lowa. na•:amo-wa. 

- /,a r..::i~·;.; treiel o4p>11ledzi11lnv A t · k. · , • :, on i 1 1 eJS t. - .\ .• K :1 '> 1q c;,wio .1!rnmi Wy !:i. "' 1 . '" ,,„ . 1• • „ „ " • „u .. l:la. "'"11.,.:i;.1 · ·,~ .Boohua. 
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Na Niedz1cJę drugą Postu 

Lekcya. 1 Tess. IV. 1-7. 
1'racia ! Ż<:ldamy was i pr-0simy \\. 

Panu Jezusie, aby jakoście \\ z1ęli ·Odi nas, 
jako się macic spra\\ ·ować i Bogu się po
d.o bać; tak żebyście siQ i· sprawo\\ ali, żc
byśc1ic wIQcei obfit-owali. Bo \'\Jecie, Idu
re r·ozkazania dałem wam przez Pana j \3-

zu1sa. Albowiem ta jest Wiola1 Boża, po
świGcenie wa~Ee, żebyście siG po•\\'ŚCi<lJgali 
o<l porubstwa. aby umiał kaiidy z \\as na
czynie S\\ e trzymać \\" św1ątobli\\ ości i 
uczciwości; nie w namiętności. żądzy, jako 
i po·ganie, którzy nie znaJią B0iga; ażeby 
kto :nie podchodził, ani osz,uki\\a! \\' spra
\\ ie brata sweg·o. albowiem mścii-:ielern jest 
Pan wszystkieg·o teg·o, jakośmy \\am 
przedtem powiadali i OŚ\\ iadczalo. Bo. nas 
Bóig nie weZ\\ al ku· nieczystości, ale ku po
Ś\vięcenitt \\ Chrystusie Jezusie Panu na
szym. 

Ewangelia. Mat. XVII. 1-9. 
W on etzas wziął Jezns Pi·otra i Jakó

ba, i Jan.ł brata jego, i wprowadzili ie na 
gc'Jrę \\ ysoką os{}bno, i przemieni I się przed 
nimi: a. O'blicz~ jego roziaśniafQ jako sl-011-
ce; a szaty jego staty się biale, jako śnieg. 
A oto się im ukazaJii Mojżesz i Eliasz z 
nim r:ozrnawiający. A ·odpowiad'ając Pi-0tr, 

. rze1kl d10 J eZ'uisa: Panie, do:brze jest nam 
tu być . J eślii chcesz, uczynimy: tu trzy. 
prtzybytki : tobie jeden, Mojżesz.owi jeden, 
a1 Elt«vszowi jeden. - Gdy on jeszcze mó
wil, oto oblok jasny okry! je. A •oto gtiQs 
z 1oibl'oku mówiąicy: Ten jest Syn mój mi~ 
ty, w którymem sobie dobrze UIJ'Odobał, 
jego sluchaicie. A usłysza1wszy Ucwio
wie, upadli na twarz swoję, i bali się bar
dw. I przystąp.ił J ews i dotknąt się ich 
i rzeki im: Wstańcie, a nie bój.cie się. A 
podniósl1szy oczy swe, 1nikogo nie widzieli, 
ied'no same,go• Jezusa. A gdy: zstępowali 
z góry, przykazał im Jezus, mówiąc: Ni
komu nie powiadajoie widzienia, aż Syn 
czliow1eczy zmartwychl\.V'stan ie. 

KAZANIE. 
We \Vszystkich czynnościach i cudach, 

jakie Pa111 Je-rus. coraz. w oczach ucziniów 
swoilch wykO'nywal. miał na cel11 chwatę 
Bog.ai i z:bawie111ae tudd Oto i te!11 cud, v 
którym czytamy w ewangelii ·dzisi!ejszej, 
że Jezus w przyt-0mnoiści trzech uczniów 
Przemi\,.'11.it się i ukaz.ail im cząstkę chwaty 
SW1ojej, spraJWit dla te:go: aby u1twlie rd:zić 
tch w wierze, i zachęcić do pracy na zba
\Vlienie <lulS'Z:Y, oraz IQSiągnię;cie tej chwaty, 
która im się tak podobala, iżJe już chcieli 
PQmlstać w tym1 stainie na zawsze. A cho
·cim.J chwała ta -wkrótce znikl'ai. jeKIJnal&e 
ApostulowiC! me zapomnieli o .J11iej i męż
nie wiakzyti z.e ws.zystkiemi truidJn10ścia1mi 
aż do u.traty życia, byle w przyszrości o
siągnqć te chwalę. 

Chwala ta bracia mo~, i nas wszystkch 
czeka, bo wszyscy srworzeni zostaHśmy w 
t}'m celu, aby tę chW31l~ oSllągnąć. Ale 
niestety! mało kto '/) nais jej oostąipi1, dla te
go: że maiło kto postępuje tą drogą, która 
~ niej wie<llz:iie. ,.Wide jest wezwooyc~ 
lecz, mato rw-iybranych" - mówi· Pismo 
świ ete. I slusz:nii e bardzo, bo mal!ol kto 
ntyśti Ol przyszl'Ości. Każdy ubiega sie za 
tern t'Y'lko, oo tu w tem żyC1'tl sprawilal mu 
l.>rzYJemność i zado'WOlenie, a Jriedba1 co 
i>ędtie na pf'ZYSZ'lość: 

Ukazanie się Mokte'sxa l Etiaszai I"():· 

...... . „ ~ „ 'ot '. ... 

mawiających z J e:zuscm podczas J e,go 
przernie1nienia, p·rzypomina nam stary Za
kon i Proroków. Stary Zakon oczekiwal 
przyjścia Zbawiciela i w 1nadzici tej ży
jąc spodziewał siG zbawie.u;ia ·Prorocy zaś 
pnzep(J.Wiad.a1i cz&1s i micjsc'e w1rodzen.1~ 
Je:go, oraz mQkQ i ś111icr6 przez Niego pod
jętą. Mojżesz, jako prn\\ ·oda wca starego 
Zakonu, który mocą Boga OS\\1oho·d1zil na
ród! żydowski z niewQli .Egipskiej, en.do
\\ nym sposobem przepPO\\ ad'ziwszy go 
przez morz.c, w-;10.Jąc przez puszczę. do :zie
mi obiecanej, znajdował siQ w ch\Yili prze
mienienia przy Jezusie, naprzód dla tego: 
aby Mu oddać hold; a następnie: aby dać 
świ.adectwlO, że ten .a ·nie inny jest Ó\\ Mes
syasz, który od wieków \\ starym Zakorn.c 
by! przy.obiecauyrn, a ternz już siQ ukazał 
światu, i publicz,nie obja\\ ia \V·o lę Bcżą !n
dzium. Ten sam cel mia! i1 Eliasz Prowk, 
który również obok Chrystusa przy Jego 
przemiemeiniu znajdo.wal się, aby zaś\viad
czyć : że ten s:im Zba\\ iciel. który był 
przepowiedziai1y prz.ez proroków1 przy
sz~dt już na. ś'::'Jat i gł,osi' Ewaingi1eJię, po
tw1erdzaiąc Cllll"ami prawdziwość je~. 

Nadt-0, dal się słyszeć i gJos 1z '°bloku 
mówiący: „Ten je1st Syn mój miły, w 
któremem sobie dobrze ·upodobał: Jego 
sluchaide." Wszystko to byto uczynionem 
\.V tym celu1, aby przypomnieć u,czni10m 
Chrystusowym z.a.miary Boże względem 
cal/ej lu1d1zkiości, i sposób, w jaki Bóg poista
nowił ją zbai\\'i1ć. To też Apostoliowie po 
ziobaiczeiniu tych cuidó\\, już. 1niczem nie da
li się oid1wieść od przeprowiada1nia Jezusa 
ukrzyfow.an ego, jako pra\\ 'dziw~go Mes
syasza i Zba\n.:y Ś\\ iata. Mężnie podej
mowali naiwi;ęks:ze tru'dy i rr?eślado'\vania 
za szczęśliwych pO'cz;ytując się, gd1yi mo
gli dla Chrystu·sa zelżywość pornosió. -
Ciągle im w uszach brzmrra1ly te Boskie 
słowa słyszane z obłoku: ,,Ten jest Syn 
mów miły w któremem sobie dloibrze upodlo
bat: Jeg() słuchajcie." To też słuchali go 
i wykonywali to -wszystko co· im Je)zus 
przykazał; a obo1k tego zachęcali drugich 
slowem i przyklaidem życia swoje,go, do 

· wykonywani.a praw· Bożych. i staratrua 
się o zapewnienie S·obic zba·wieniia1 wiecz
negie. 

Oby więc r nas gios ten przelliknąif i 
trafil d!o glębt duszy naiszej, abyśmy oder
wali ser·c.a1 nasze odi ziemskich mikomości, 
za któremL tak bardzo wganiamy się, a za
sm:ako.wali w szczęściu przyszłem i chwa
le nite biesk11ej, zai którą, Apostołowie cią
gle tęsk1rnili i pragnęli jak najprędzej być 
roizwiąz.aulymi z wi.ę.ziÓw ciala tego, byle 
s1ę połączyć z Chrystusem. 

A zatem pnośmy Zbaiwi'dela Pana, aby 
jak owym tr.zem uczniom -0dslonit cząstkę 
chwaty swojej i tym sposobem z.achęcil 
i1ch <l!o pracy na ni1ebo, tak podobnie aby 
i w mszych sercaich roz:ni.ecil ogień miro
ści Bożcii do zatparcia się świata i jego po
wal>órwl ·zludnych, a sklonil do praiey na 
szczęście wieczne, którego sobie i wam 
wszystkim z serca życzę. Amen. 

Narzędzia męki Jezusa Chry
stusa. 

I. 
Słup bkzowanła. 

Biczowanie popr~ed?ało z.wy!<!~ kari: 
śmierci pr.zez ukrzyt.oiwa.n.ie w Rz:ymian. 
Dokonywało się on<> na ciele obn.arronem, 
przywiąxanem dd słuipa. B~e były to rze
tmenie łub powrozy, w które wptataoo 

• 

drut, kołlczący SiG haczykami lub 'kolcami, 
przez c-0 ciało biczowanych raniono i sie
kano w nieludzki sposób . Skazai'1co·\\'1i bi
czowano najprzód plecy, a potem Z\\·yklc 
boki i przcdmą czQść ciała. 

Ów slup, d-0 którngo przy\\ ;ązano nie
winnego Jezusa, gdy Oo okrutnic i()\vcrni 
biczami za ·nas smagano, był w picrn szych 
o 1sach razem z innemi świętemi rehkwia-
1• 1 \', J crozolimic na górze Sio11 przcchu
\\ any. Opowiadają o tern: św. Grzegorz 
Nazy.a11ei'1ski, św. Paulin, św. Grizcgorz z 
Tc1urs i \\ iclu innych. 

święty Iiier-0nim pisze, że z.a jego 
czasów śwttęty Ó'\\ slup znajdowat się w 
k1ośiciele. który wz11icsio11t0 na górze Sion 
prnnad salą, w której Zbawi·cicl odprawia! 
ostatni:.1 wieczerzę, i że razem z inncm\ 
slupami podpiera! sklepienie kościeine. -
Za1 czasów świątobliwego Uedy \\' ósmym 
\\ ieku zabrano go ztamt<1d i 11mieszcz101no 
na środku owego kośc1·ola, ·gdzie odtąd 
\\ iclkie-j czci d-01znawaL Ponic\\ aż cenna 
ta świątynia chrześcian dostala się później 
\\ ręce Turków i zarnicnio11<1 zo,3tata ua 
meczet, do któreg-0 nie\\ icrn1 \\''Zbronili 
w stępu pielgrzymom, przet-0 nie mo-żna 

\\ iedzi~ć dokładnie, co siG wfa!ś ciwic stało 
z tym słupem; podauie głosi . że niewicrm 
porąbali go na ka\\ atilci. Obecnie istnieją 
trzy kawałki, C'ZY czQści świQtcj tej pa
miątki. 

Jedna część znajduje się \\ ~ Je1roz0Ji
mie, w kościele Grobu Ś\\ iGtego. Ozęść 
ta słupa· biczowania umieszczona jest w1 po
bliżu. wielltk1go ołtarza, \\ kaplicy katolic
kiej zai kratą żelazną i jest przedmiotem 
glębok1ej czci tak n katolikóiw, jakoteż i 
u innych wyzna(1 chrześciai1skich 111 

Wschodzie. Jcstto pierwsza stacya uro
czystego' obch-0du, który stróż,owie Grnbu 
świętego odprawiają codziennie 01 godzinie 
4 po południu, w celu uczczenia \\:szys tkich 
świętych stacyj \v roeleiglych zabudo\\ a
niach Grobu św. Krata otwiera się. tyl
ko raz do roku. \\ Wielki Piątek - i wte
dy to wzruszonym tłumom ludu pokazują 
PflZez g.odzinę ów kawailek stupa bicZ-Owa
nia. Jestto tyłki() pe\\·lla część marmuro
wego słupa, niespełna na: 3 stopy gruba i 
2 stopy wysoka, barwa jej jest czerwona
\\ "1Q -szara, meco nakrapiana. 

IL Druga część slupa biczowania znai
dtLie się odi przeszt-0 600 lat w Rzymie w 
kościele św. Prakse!dy w malej kaplky po 
prawej ręce w szklanej skrzyni. Wcd'lug 
napisu z111ajdującego się nad kaplicą, część 
tę św. stupa sprowadzil karctynat Jan l(o
lonna za Papieża1 ttonoryusza III do .Rlzy. 
mu. Papież ten v.rystal by){ pomicm-0nego 
kardynata jak-0 legata apootolskiego z ·wl()j
skiem krzyżo\\~ców na W schód: przeciw 
Turkom. Po zdobyciu Damietty <Jdprawi r 
kard'ynal pielgrzymkę do Jerozolimy, gdzie 
Turcy, którzy temu zarówno "\VaJecznemu 
jak i ix>bożnemu kaplanowi poważania 
swego odmówić nic mogli. ofiarowalli mu 
w darze kawalek ten świętego s.lupa, który 
on później \V~ tryumfie do stolicy chrze
ściaństwa sprowadzit 1 w kościele śwję
tej Praksedy w kaplicy bocznej U1stawil. 
I(aplic:zka ta ozdobiona foszcz.e starą, wię
cej nirż. ty).Siąc-letnią mozaiką na zlotem tle, 
pogrążona w ciągłym świętym mroku, roz
jaśmoniym nieco stabym odblaskiem lam
py, paląicej się dzień i noc przed świ-ętym 
sfilpem - ·wywiera uroczyste wrażenie 
na umysl każdego chrześciainirur. Niewiar. 
storn <foowul'ony tu' jest wstęp w niektóre 
tyfko dni w roku. Kaw~~ek ten Slł'upa bi
czwanl31 zdaje się być górną. częścią cale
i? slupa, jest x szarego maiJ1llUru, mają.cy 

\ ·ycho zi d,, r y.y 
dnio o. Pr:.i;cdpła 

5 fenygó 
kwartalnie. 
,.Posłańca katolickiego" ~?. ·
mają abon nci w dodatk . 

naj\\ ięcej półtorej sropy \\ y, ok-0ś i i bli
sko stOPG w średnicy. Vidać na nim picr
ści i'1 żelazny, do którego przywiąZJ.'7\' :wo 
czławieka, skazanego a1a bi li.O" <wir. 

W wielki tydziei'1 l a plicę tę Z\\ ·iedza
iti wierni z I~zymu i li zaii pdcJgrzyrn: z 
wielkiem nabo'żci'1 t\\ em.· Pewien pudró
żuiący Szwajcar napisał w r81-::11 l84J w 
swoim pam1Qtniku: „Widzia1h:m k dJ-Kb
dnic (slup biczowauia i inne relilrn ie. znaj
dują·ce się w k-0ścicle świętej Peak, dy) 
i nikt zap~1wne rnc ogląda .eh, b~z 1:~.llr;ż~ 
ncigo wzruszenia i świętego usza.ncrn ania 
Rozmaite pobo·żne -0s·oby pocierały p:cr
ścirnie swe, rża11cc, krzyże itp. -0 k Ś\\ 'c;to 
przedtmoty - ocrzyiwiścic o. szkl·o tyiko. 
w którem się znajdują, gdyż niepodntrna 
uczynić w i·.nny sposób.'' 

Trzeci wreszcie kawałek Ś\\ ięteg·J słu
pa, przy którym Zbawiciel śwńata krew 
swą najdrnższą przelcwal. l}OkawJ;.1 w 
Rzymie, \\ kościck świętc1g.o fana La:era(J 
sk1cgo. 

U \\i ag a. Świątobliwa dzie\\ ica, An
na Katarzyna Emmerich z Diilmcn, opowia 
da: o biczowaniu Cluystu a i narzędziach, 
których przy tern użyto, w sposób nastę„ 
puiąicy: 

.,Slup bic·z-0wania stał na północ odi 
dlomu Piłata, przed' jednym z przedsionków 
otaczających forum. Stał sam '°dos·obnio
nyi; byt tak wysoki, że czlO\~iek dufrgo 
\VZrostn mógl, wyciągn<.1wszy ręce, d'OSiG
g1ną~ górnego jeg·o ko1'ica, który byl ukni
gfy 11 opatrzony żelaznym pierścieniu11 · 11a 
tylnej stronie w polowie wysokości, były 
także pierścienie i haki. Do tego to stu
pa przywiązano Zbawiciela obnażonego w1 
ten sp<Ysób, iż najprzód przyiwiązan.o Oo 
za ?bte ręce u oweg() pierścienia żelazinego 
um1cszczone-g.o u góry v.. tylnej cz<;ści stu
pai - następnie zaś przyv;1ązano Go za 
nogi d·o d-0l11eo części stupa i to tak mocno 
że ledwie się na nich móigl utrzymać. Naj~ 
prz?·~ ~magan~ grzbiet. potem przed!nią 
częsc c1ata. Bicze byly trnjakie: picnvsz~ 
\\ ygL:1daity jak róz·gi, z bialego,. tykowate
go drzewa; może to były wiązki z bialych 
twardych, wązkich rzemieni lub żvf. Dru
g~e byl? to inne.g-0 rodzaju rózgi, ·nastrz~
p1·~ne Jak .gdyby. cierniami, z pom1ędizy 
ktorych tu i owdzie ukazywaly się kulki i 
kol'ce żelazne - te to rozgi poszarpaly i 
poranHy okrutnie święte cialo J czusa. 
Trzecie, b.yly to rzemienie przytwierdzo
ne db żelaznej rą·czki, zakoflczone żel'a!.zne
mi haczykami - bijąc nibni, wyrywano 
Mrn ciato i skórę catemi kawafami z; żeber. 
J~·e~ z sie~aczy trzymal w lewej ręce cie
n1utk1 pręcik i bil nim pa hvarzy Zbawi
ciela. 

Okrutne t-0 biczowanie trwat-0 bhsko 
trzy Jc:vadratlJSe. Slrończylo się o 9 przed 
ix>ludruem. Obcy, niepozorny azl>0v..-iek 
~rzypadl spiesZIDie do słupa i P'rzeciąt OO..: 
zem zakrzywionym jak sierp, 'Za jednym 
zarnac~em sznury, zadzierzgmęte w kden 
wezeil r przytwjer<lzone do wielkiego że
lalZilego gwoź~i~ w ~yle stupa, krzy~ZćlC: 

. - Przestanc1e! Die dobijajcie tego nie-. 
wmn~ czlowieka!" 

Religia, jedynem źródł~ m 
prawdziwej pociechy, 

~ ~ątku tego stulecia, tył w Po
łudniowe1 Francyi pewieni bogaty i ucro
ny adWok.at. Otwarty i szlachetny chara
kter, ujmujące obe>ścłe i rzadkai dobroć 
serca, iednaly mu ogólną, milość i powa„ 
iante. S7ósty ju.ż rok uplywal, iak utracił 



·.fnfod~, zacną malżonkę. Lzy, które czę
sto w• pracowni swej \VylewaL świadczy
ły, jak ją szczerze milowal, i przyr1-0sily 
mu wielką ulgę. Ody jednak ciężar smut
kw zbyteczn!1e go uciskał, wt~idy szecil do 
pokoju dziecinnego, gdzie dw10.je jego ulu
bieńców: dziewczynka jedenasto0letni3J i 
dziesięci{)lctni synek, chowato siQ pod1 o
pieką czdgc-dncj wychowawczyni. Lube 
te dziatki widokiem swoim i pieszczotami, 
rozpraszaly ponury smutek ukochaneg() oj
ca i \\ ywoly\valy na tv:arz jego choćby 
chwilewy o0<lblask szczęścia i \Vesda. 

Dotąd nie czul potnzeby reJi.gii i 11'1e 

szukat w niej podechy. Dzitci swoi'e wy
chowywał wprawdzie po chrześcial1sku; 
ale czynił to głównie z miłości ku ·zmarlei 
swej mał'forn.:c, która byla bardzo cnotliwa 
i piobnż.na. Ostatnią iskierkę wiary utra
cil na wszechnicy paryskiej. .,Religia do
bra ócst tylko dla kobiet; prawdziwy męż
czYinai nie powinic1n zaprzątać sobie nią 
gfoiV.'Y" - myślal i powtarzał 1za innymi. 
Jednakże nigdy nie wdawa! się w kryty
kowanie lub wyśmiewanie 1s:~ z religii; 
się za szczęśJiiweigo. 

Lecz. gwiazda: życia nie. zawsze świc
d jasno i po-giodnie; i gdy się te,g.o naimmej 
je mil'uchnych dziatek; mógl \Vięc uważać 
byl on nai to zbyt szlachetnym i wspania
fomyśhnym. I tak żyl, nie myśl~c o Bog;u. 
Byl bogatym, cieszył się rozle.glą prakty
ką adwO'kacką, miat wielu przyjaciół i dwo 
spodziewamy, prrzy}d'.zie burza, która nie
Jitościwie d'rz.ewo żyteia z kwiatów nadziei 
i szc'Zęścia -01golaca ! DO'znat tego zacny 
nasz a'<iwokat. Starsze dzicciQ, córeczka, 
m:l'erz.ająco podlQbna do matki, skarżyła 
się peiwne:go razu na ból glowy; wieczo
rem dioistalfa gwaltownej gor~clZkl. Lekarz 
uspokajał ojca, lecz zagadkowemi srowa
mi. Wywiązał się tyfus; giorączka się 
\V'Zmaiga, i... dJz.iew.czę um~era. 

Matego braciszka nie pusiczano do po
koju chmej siostrzy.czki; wi odległym po
k<>ju na drugim końreui domu, trzymain10 go 
\J,11 z.amikmęciu; lecz śmierć nieuibtaJgana 
wszędlzie się wtciiśnie: i łup s1wój zn.aijd~ie ! 
Niectł.u'gio, rozkoszne to dziecię leży także 
w tyfusie - i mimo wS'zelkich śt1adlków. 
l'ekarsk1ch, idzie za isiostrzyczką; <l:oi z.inm~j 
motgily. Pod wspaniatyrn grobowcem 
murmurowym, leży dwoje· d.zieci ·oboik swej 
matki. 

A biedny ojciec? Od dz:iesięciiu dni 
nie wyszedl z domuJ - serce jego z.łamane, 
ż:yide stafo mu się ciężarem, brak mu sit i 

- ochoty do dalszego pedizenia nędznego ży
wota swego. Na biórkUJ piętrzy si·ę stos 
biletów i listów 01d prz.yjadól i znajomych 
- lecz niemy papier nie umie pocieszyć! 
Drzwi ~ię prawie nie zamykają, od 1o<l'wie
dzających . pragnących go wYrwać z okru-1 
~:!e: i tiadiudzkiej żatości. Lecz: napró:ź?1.o ! 
Na wszystko co ctinń mówią, a1 mów1ą z. 
serca ma tylko jetlnę, jediyna_ Qldp:owmfź: 

;_ Qdldajcie mi dzieci·! 1dlzieci mi1 moje 

<Ktdajic ie!... 
I siwiuteńkiego jak gohł!bek, Prl{)bo-

szcm, który go pr~ysz.edt od'Wiedz~ć, -0<l
praw1a temi samemi słowy. Czcigodny 
starzec otairt lzę z o'ka i mówi: 

_ Przyjaciel-u! dzieci twoje ~yją, ~le 
nie tu, Lecz. w niebie. Zabaczy;sz się z me
mi - Wszyscy ludzie zmartwyichrwstaną. 

Zbolaly ()ijciec patrzy na starca zd:zr
wiłonry; artykuit wiary, którego się. uiazyl 
w dzie:cifrstwie: ,.Wierzę w zmartwyc~
v.nstiainie ciala" dizień pierwszej l(omutn!l ' . . . 
św~, matka ucząca go pacierza t p1.erw-
sz.yich zasad wiary - \"\'·szystko to stanęło 
mu teraz. żywo p·rzed: <Jczynw:. 

- l(sięże, pyta nare·szicie - czy ty 
wierzys12 i.stotme w to, oo mówisz? 

W .zapale przekonania, do iakitjgo je
dynie chrześcianiin może być izrliolny, ·O<l-
pow:OOa: sęd'z.bwy Proboszcz: . 

- Jestem stary, j E:ldną nogą \Sto1ę w 
gmhie. Na krawędzi grobu nie z;wyiklo się 
klamać przesadzać i oszukiwać. Tak 
jest - ~vierzę i za tę wiarę ·gotów jestem 
umrzeć! I pan mc,żes::z. wierzyć - dodal 
dobitnym i urn-czystym gl()·sem. I pan mo
żesr, wierzyć, jeżeli będziesz. mial {)dwagę 
uklęknąć razem ze mną i prośić fuga z po
korą. by ci pawrócił wiarę; lat twoich dzie
dnnych! 

Sęclz.iwy kapłan up.adl istotnie nai ko
lana· dtwgoletnie d{)świadiczetniel nawczy~o 
g101 bowiem, że jak zaniedbanie modlitwy 
jest pierwszym powo'Ciem do utraty wiary 
_ ta'k znów powrócenie mo'Ciltwy, ioot pier
wszym krokiem pow1rotu1 d·o wiary. 

Strapiony ojciec usłuchał "\Vlezwania 
czcigodnego Proboszcza. Modlitwai jego 
byla krótką, locz: JJ()cieszyla go i prz;eisto
czyla zu,pelme. Modlitwa taka. znajduje 
~wsze posluch U· Boga. 

Szczera, pełna skrnchy Spowiedź, po-

jednala go do reszty z Bogiem. Zle ksią
żki k2.1z:::1r spalić. w n::itom:a.st postJral się 
o dobre i pra\Ydzi\\ ie po0żyteczne. 

W gorliwy1n tym chrze·ścianime, wy
pe!niającym jawnie i skwapliwfo OOO\vią
zki religijne, uchodzącym za wzór zacn•o
ści i pobożności, trudno byfoby poznać 
dawnego, w1olnomyślnego światowca, stro

'niącego od Boga i w1szystkicgo, co miaro 
z Nim jakikolwiek związek. W wwsze
chnym szacunku i mil-Ości ludzkiej, \V' bl-0-
gim spGkoju dusi.zy i serca, żyi ieszczt lat 
dwadzieśda. 

Swiętoj6 ai ci 
czyli sktadka na ubogich studentów polsko

katolickich. 
(W kasie z-0b. nr. 11) 526,19 mr. 

Z gwiazdki Tow. św. Jadw:gi w Ocr-
thc (nad. J. Skałecki) 7,27 mr. 

Na chrzcinach u Józefa Przybylaka w 
Oels.-Bismarck: J. Przybylak z ż. 2 mr., 
W. I~cmbo\\ ski z ż. 1 mr., M. Ciemniak 50 
fen .. J. Olejniczak z ż. 50 fen., J. Oulczy(1-
ski z ż. 50 fen., St. Muszyliski z ż. 1 mr., 
po1Iska akuszerka> Niedzielska 50 fen., J. 
Mardnk·owska 50 fen., J. łiandkiewicz. 50 
fen., (nad. St. Muszyński) 7,00 mr. 

Na .chrzcinach u Marcina Rutki w Rau
xel: Marcini Rutka z ż. 50 fen., córka An
d'zia' 25 fen., syn Antoni 25 fen., nowonaro
dzonai Józefa 25 fen., chrzestni Stan. Sz-y111-
czak 50 fen., Ma1gd'alena Gibiorczyk 50 fen., 
Tomasz Wifczy(l!ski· 50 fen., Józef Oibior
czyk z. ż. 50 fen., Stefan Buksiński z ż. 50 
fen., Michał Oruchala 50 feń„ Piotr Wil
czyński 50 fen., (nad.. Piotr Wikzyński) 

4,75 mr. 
Na weselu u Ignacego Cichego W' Ka

ternlbergu1: Mfod'e Państwo 1 mr., Józef 
Szaferski 50 fon., J6z.efa Szaferska1 50 fe:n., 
Mary:anna 20 fen., Aniela cór.lu Szaferski'e
g.o p-01 20 fen., Pranie. Kukawka 1 mr., Jan 
Kaptu,r 1 mr., Paweł K()strzewski 1 mr., 
Wojciech Stelmaszyk z ż. 50 fen., córka 
Zusia 50 fen., (nad. Franc. Ku!Jrnwilrni) 

6,20 mr. 
Na chrzcinach u Pt. Micha1s-kiego w 

Herten: Prane. Michalskt z, ż. 1 mr., ich 
nowo narodzony syn Heniryik Michalski 50 
fen., Stftn. Now:ackh z mdzmą 1,20 mr., An
tonina Maciejewska 50 fen., Franc. Wa'1-
czak z ż. 1 mr., Fr. Skrzypalik 1.20 mr., 
Józef Mu·siafa 1120 mr., Emil Musiatai z. ż. 
1 mr., z W10lnej ręki 20 fen., (nad. Pr. Mi
chalski) 7,80 mr. 

Na weselu u Marcina Mal.eszki \\~ Bit
te1ielidz1e: Mtoda Para 2 mr., Jain Sabi·ń
ski z ż. 1 mr .. Stan. Kunz; z ż. I mr., Staś 
Ku11z 20 fen.,' lgn. Sz.yszkowiak 5D fon., 
Walkowiak 10 kn., (wręcz. St. l(unz) 

Razem 
Roz'Chiód 
W kasie\ 

R oz eh ód. 

4,80 mr. 
564,01 mr. 

55,00 mr. 
509,01 mr. 

M. S. z M. stypendyum 25,00 mr. 
B. D. z; B. stypendyum 30,00 mr. 

Suma 55,00 mr. 
Bóg zaplać ! Sw. Józafacie módl się 

f12 nami! 
19. 3. 05. prio: I( s. Lis s. 
A. Broiski, Bochum., Maltheserstr. 17. 

Al r ?· a r oJrl i; y i uczvct , 
Oprócz robotników1 przemawiaili na 

kongresie w W1edniw także rnlnicy i nau
czyciele. Wśród pierwszy.eh wyszcz.egói
niam tylk10 p. Alfreidai Smitha, wlaściciela 
dóbr w pólniocnych Niemczech. Opowiia
dal iż wi jego ok()U.cy panuje wielki brak 
rob:otmk6w po~nych. W!aściciele dóbr po
magali sobie w ten sposób, i± pnzynęcaJi 
mbotników przyrzekaf ąc im trzy razy 
dziennie ob.fite p.orcye wódki. Srodek ten 
okazat się bezslrutecznym. Zyskaiti mbo'
tników rneodp.owiednich, a wódka jeszcze 
bardiziei odbierała im sity i ochotę dJo pn
c-y1. Smith pomógł Sl()bie inaczej. P-0pra
wil z.af\01bek roblOtnik&w, ale nie d:awar ni 
krope1J'kt wódki. Z począ:tkui miaV wielkie 
trudniości do przetzwyciężenia. Obeicnie 
ma dzielnych, o0choczych robotników, któ
rzy się go trzymają. Poznali, gd'.zie .~m le
piej t Sąsiedzi' Smitha mieli zawsze wtargi 
z robotnikami, u Smitha sporów i1 przykro
ści nie byJo. Przypi·suje to wymgowaniu 
wódk. Mądlrzeisi 1z sąsiad'ÓIW Smitha.i po
częli gio naśladować, z takim samym dlo
brym skutkiem. Czyby rolnicy, a szcze
gólniej wl.a.ścicieli dóbr wszędzie nie rr1ogll 
w własnym interesie tego samego popró
boiwać środka? 

Nai szcszegófną uwag~ zasłu1gują wy
'VlOdY nauczy.cieli. Skarżyli1 się oni na· uży
wanie trunków przez: doroslych i dlziecl. 

Dzieci osób pij~cych są zawsze chcrobli
we t mniej pojętne , często glupkowate. 
Zawsze dawaią nauczycielom dużo pracy, 
a OWOCÓ\V mnl-o. Jeden Z rakuskich nau
czycieli opowiadał: Jeżeli niniejsza klasa 
uczniów jest ·Szczególnie glup;a L marna, 
to my nauczyciele wiemy z pewniośią, iż 
przed sześciu laty .zbiór wina musi::iJ by6 
bardz-0 obfity. · J eS!::cze gorzej jest, jic7,eli 
uczniowie sami trunków używają, cho
ciażby w najmniejszej ilości. Marnieją fi
zycznie, mor2.l11ic 1 umyslowo, a nauczy
ciel pa {)Śmiu lafach natężonej pracy pn
szcza je w życie w przekona:niu, iż są nie
zd-Olne do wal'.-i o lepszy byt. Jeżeli obc
cme tak często slychać zdanie, iż niow'Q
czesna szkob s tamśwkcka , to w inc p:gy_ 
pisać należy także Z\\ ickszeniu siQ używa
nia tnmków alko holicznych u d·oroslych, 
a szczególniej u dzi eci. Aż stra·ch przej
mui'e, j eżeli sic czyta , iż pośródi 81.187 
chtopców wiedef1skich szkól ludio;wych 
byio aż 26,1 32 takich, co clziefl w dzi cf1 pili 
piwo, 9,166 taki.eh, codziennie używali 
wina, a ~ , 348 t ak!ch, których regularnie za
truwano wódką. Najgom:zem zaś jest, iż 
sama szkoła: uczy uczniów picia. Przy 
każdej wycieczce lub innej zabawie szkol
nej częstuje s i<~ dzi eci. piwem, winem, a 
nawet \Vódką ! To już piopr.oistu zbrodnią. 

Dr. Buzek. 

Brandenburg 
kraif.la hnwEar~m ich mogił. 

PO W I f ~ ć li I S T O :R Y C Z N A. 

NapisQł Ludwik Stasiak. 

Z orszakiem jeźdźców, przeZi bioni.a 
tamo1W1Skie, mJ>0<ly rycerz. Ieci. Wftos jego 
lniany, lica róż.owe, oczy modre. Z ży
wych i zwinnych mchów poznasz, że to 
.kwiat życia, że wiek rycerza to granica, 
na której z mtodzi·eńcai mąż się. rotzwija. 
Cwia:l1em przybiegr do ()kopów zamku, za
dumał drewnia111y mo1st tęte:nrt:em ko'Pyt 
końskich, a.i zbrnj.ni wdech.at·~ na pod1w:órzec 
farruoiwskie)go grndna, żolnierz, stojący z 
oszczepem przy książęcy.eh wierze}aJch, 
widząc mtodeg·o· rycenza, podbiegł ku nie
mu, .ch1wycilt konia za cugle ~ huśtaiące się 
strzemi~ ina stopę ryceirza naaożyf. 

- Czy jest pa111 :w domll'? 
~ Ni1e masz go. 
~ Odzie Jest? 
- Nie wiem mości klsiążę. 
- A pani? 
- Przed chwilą do i'ziby wróciła~ 
....- I(ooia dlO .staJni1 zaproiwad-ź. 

Ml101dy rycerz wbiegł na schody, pod-
niós.1' zasu.wę dlrnwrrianą,, którai prz:ymyka
!ai 'd1rzwiL i wszdl na z.amkowe pokoie. 
Zna~ je widać dobrze, częstyim ł>yiwat tu 
gościem, biegnie bowiem przeZ! szereg 
izb, szwkająic czitowi·eka, ·z; którymty się 
mógt rozmówił~ ZniatazJ' go wreszde w 
myś!Lwskiej saJi·. 

Po'ct. istną strzechą roz;wJLchirwnych 
rogów jelenich, po<l! ścianą. zarwieiszooą 
hlyiszdZącym oręż.em :wszelakie.go ksz.ta!
tu i wszelakiego rio·dzi.a1u, ·si·edzial łam chlo 
paJk W1 jaskrarwe szaty ubrany. Oczy 
utkwił w okna, przez. które doiwt:ywal 
brzęk grająicy1ch pszczóL ręka bezmyślnie 
blą<lz.i'l·ai poi strunach gę.śli, iakbyi ha~ią 
którą 11pa huczy, brzękiem strum powi:Ó'
rzył, w to.ny strun :zakuć d11Ciala. 

Na; \V1idbk mli0<le•go rycerza zerwał się 
chr.oipallc ·flla ró;w:n e nogi. 

- I(s.ią·ż~ Mści'Wlój ! 
- Ja jestem Sobietu 
- Dot.skt0nale. Jutro p:olDIWainie. 
- Wi·em o tern. 
- Tam nad morzem dowi'e:dzialeś Slię 

o tem panie? 
tyni konny po;slaniec mi to ozrna.jmil. 

'_ Ucieszy się z; wasz.ego przybycia 
pan nasz, ks i ążę Mi~czyslaw. 

- Gdzie on? 
- Od ra1na1 fo'W'Czem narizędznem za-

jęty. 

- Czyż brak wam oszczepów, sied 1 

strzał' ? 
_ Na tak wielkie łowy brak. Mar

graf Dietrich QgPD'mną uirządz.a obłaiwę, 
zaś dba ot.o, żeby broń nas2a nie bylai gor
szą od tniemieickiej br10ni. 

- Odzi1e kisiężna? 
- O braitową, pytasz pami'e? 
- Tak -jest. 
Chtopaik dzłtrw:nie s.pojrz:ał m Mścirwoia 

zamyśHl się !Znaicząoo, jakby z niernaiwiśdą 
wskazu1ą'.c na wejście do stare] kapticy. 
powiedział: 

- TamU! 

- Co? W tej pustce? 
- Nie iinaczeJ. 
- Jakto? Przecież hm„. 
- Tam .n.er now10 zawieszono wiz .... nt-
- Ody1n bawit \V starogrodzk1cj ś· ią-

n ek k rzyżai„. 
- Co m:ów11sz? Zewnątrz \vidać .zni

szczC'n!1e i mderę.„ 
- Od czasu, gdy ojciec was1z, pia!)lie ,. 

11marf, kaplica chrześcia11sika pustką ł m~
derą stała. Pająki za·snuity szkl3:nno jej 
okna, opony zaprószonej przędzy paiję.:ze j 
na ztoconych obrazach wisi'aty. 

- Dziś zaś .. 
- OtrzepaJno: ze spmętóv: k;ości einyd1 

pył, który tam dziesiQ8 lat leżał L W' ko
ściele na 1111o·wo n:;emiecki zakonnik pieśni 
SWIOie śpiewa. 

- Kiedyż s i ę to st21to? 
- Nie daki Jak mieS!ClC temu, tD rat 

wasz na to zezwolit. 
- On? 
- Nie \Vicsz. o tenu pctnie? Czya iet 

wi1dlzia!, że nai „erbie" Mieczysfawowe~(J> 
domu przybitu1 znaJ!c krzyża· ? 

Aby ·zrolzurmieć ·rozmowę, jaka si'ę maG
dz,y księciem Mściwojem a lutnistą, toczy
la, przypollTl)nieć mwsimy wypadki, jakle 
niedawno temu zais1;fy na książccym d\\"O

rze obot>yckim. Ojciec nasz~go Mścn.-c j~ 
Mestw:1n1 Bi-etug. przyjąl z rąk księży nłe
mie:ckich chrzest. Do kościola chrze-
ścia·IIskdeg.o: z.aiprm\"adzikll gio nie przdkonia- 
nie, nile: 1zna1omeść i uwielbienie: <lla wzniei· 
slyd11 zaJSad Chrystwsa, Pa1na, ale ilntere9 , 
piolitycwy, który 'kazal mu dOI gloszone- 
gtQ. przez Niemców wyzna:nia przystąpić. 
Takie ·chrzty, po1wodowane. rnde wiarą, lecz 
wyrachowaniem PQ·lityicz.nem, są w owy-eh 
cziaisaich zjawiskiem bardzo częstem. Pod 
groząi woj.ny i ZI111sz,czeni1a, Jakie zarchód! 
niósl wsch·odlo•wi, chrzcili isię ludzie, którzy 
nic ai inie o świętych haslachi Chrystu1s:o
wych nie wiedzi1e1Ł. Daslronatym obrazem 
r typem takiego nlQ:w.ocichrzconego poga;ni
na, jest ksią,żę węgierski Oejza. Ten ()
chrziciwszy się w spioiSób uroczysty, nie 
zaprz.esta1f czcić wszelakich pogaf1skkh 
bailwanów, modląc si1ę do. BogaJ chrze.
ścia:n, nie izaprzeistat ktainiiać s1ę, mo1dłlltw 
odprawiać i -0fiar skfad!ać przie:d -O'.ttairzcn1 
daiwniych bogów, w których wierz:yti oj
cowie. Gdy go chrześciański ·b;iskwp o 
balWto'chwiailisrtwo ~ skla<lainie diar baiwa- -
oom str-01fowa1,odpow iedzial m'UJ ·z całą na
i wmością i prosto;tą: 

- Ależ jai jestem dość bogatym, ab~a1 
czyn il. 

Był' piewnym tego, że aby być chrze
ścianinem, to wystarczy p1rz;yjąć formę i 
diarunę l(<Jśdolowi1 składać„. 

Mamy z,resztą i bliżsize 11la!Si przykłady 
tego, powierzchownego pojęciai 1chrześcia.ń
skich za.sad. W sz:ak rod:zon:ai siostra na -
sz.ego MiE1czysiawa I, Adel:aj.d'a, z:wanni 
Bial~ lmieginią, choc ochrzc0irna, me wy
szicz:ególnia1la1 się z.bytnią pokorą chrześciai1 
ską, nie prowadziła życia dewocyjnego, jak 
rrai boigobojn.ą, 111iewia·stę przyistalo. ZaipaI
czywością un11esiona, zabijai zbrojnie.go m~
ża~ wżywa gorących tmnków1 i tak sie 
spira:wuie, że kronikarz: niemiecki, któremu 
dzielność pienvszych Piastów, mądro.ść 21 
jaką Do.bró'w1ka, Mieczys.law. i BOJ!esJa~ · 
g)ranic Polski przed najaz.d'em broml~ ko
śdą w: gardle stafa, pi1szą,c o rycerskiej 
siostrze .M.ieszika, gorz:kie llz.y wyfewa. 

Matka .chrzestna Polski, Dobrówka1. 
która postów ·przez kościóf naikaizanydt 
najpilniej przeistrz.ega, która męża s.wegio 
Mieszka, nile chc~ego na żad?.JI11 sposób 
po·ścić, choć: „jad w:rodlzo11ego niedl{)!Wi:atr
stwa wyz'.IO.ną(, r chrztem świętym pi·erw-0·
rodny grzech !Ze stiebie obmyl", najlllSi.tnie} 
<lio po.stu naklanLafa, z.rz.u.ca j.aJ!roi Mieszlko
wa fona czeptec maliieński i ktt wielkiemu 
Zlg·Oir.SZeniU' OOg10bo.hn1ych. księży: , ch<Jdzi! 
zaiwsze w· wiie~ń·cw i komnie, prz.eitol\V105t: 
jaiko d'ziewka, glowy nie przykry1wając"., 
PrzytoczyLiśmy imiona osób. które <lizieje 
1zeicxci.ą i wdzięczną pamięcią wymienia
ją. Bo ~y. zajrzeć do dJuszy Iudztl spla
miioniych mordem, pożogą siół' i raibrnrnkiem 
to tam prócz fo.rmy nic więcej ze świ~~ 
naUi!d· nie zio.sfato, a tatki Gero, rr..J3lrgrabitłi 
sroderańs.kil Bernar<l. hrabiai Tietmar i 
król Henryik to poga.1T1ie niai krew ludzką, 
łakomi, to bezbożni okrutnicy, a ohydne 
ich .cz.yny są ironią i kfamstwem święte
go krzyżo, który nai ich czofe przy chude 
pofożono. 

Ludy nlO\VO ochrzioone zwollna p:rrzej
mowaly s:ię hstotą wiary i zasadamn wiary. 
Wszak jeszcze Dluigosz na1rz.eka. że za je
go cz.asów lud pogańsk:m bogom się kla
ni.ai i „pogańskie blaz.e' stwa" wyprawi.at, 
za pam1-ed Bielskiego czci lu<lr lx>ga pie:kla, 
topi bałwana, wyobrataJąc·ego boginif;: 
śmierci Marzannę. lasy noświęca, biesiady· 



rawii::i_• ·L tarice strDi, kłaniając się Dzic
i-e., Dziedzili i bogini p:ekła Niii. 

01~11 fonny dla polityki i dla spokcju 
)iął chrześdaństwo Mes.twin Biioług. 
zest jego odjął naieźdzcom zachodu 
sobuość i poz.ary do napadania na zie
obotryckie. I uzyskał Mest\vin spokój 
kraill na Ze\vnątrz, aby _go straci·~ na 
rnątrz. 
Za<lO'\V•olnił chrzest Bielugai Niemcu\\, 
rZYl ,zaś i do rozpaczy c1cprmvoc1zlł 
trYcki lud wlasnyich poddanych, którzy 
rnie stali przy pogaf1skiei wierze i fa
·cznie s.tare hngi kod1ali:. 
I stanąl Mestwin wobec pytania co 
ze, czy w•ojnJ.• z Niemcami, czy wojna 
/as:nym luch:!m. Czy lepr·~i wre.z z wicr
:~tdem wieczny z. naJeźdzcą prowiod1iić 

cZY opuszczony przez własny lnd. nst<i 1 z tronu i Oląkać się po świocic. 
Na pytanie tO' cidpowiadają nam kroni

ze nicmie'ccy, którzy zapisują, że cby
i syiniowie chrześcianlmai Mesh\ [na 
uga, MiC'czysla w i Mśchvód wrócili eto 
rY po1gaifis1kicj przed posągiem Jc1sse.go, 
·ecLzilii ·1 Nii uchylając czoi•o. 

Nai cLworz.yszczul tanr.!iO'\\lskiem zloż.ono 
w"'Znie'Sieniu zwlob chrześcianina Bic
a, otoicz.a.no ie wicf11cem świcie, zjechali 
księża i bogobojni za.konnicy, modląc 
źatobnem pomrukiem pieją·c smuitną 
rzebc1wą pieśl1. Nie spalono zmarleg.o 
k na stosie, nie scho\1.ra1no w popie.lni

jeg-OJ pmchó\\', le:cz obycz.ajem chnze
z.rgrzebano je w ziemi, gidyi zaś pa

'O!\Vie wzię:li,na barku dębową trumnę, 
µOJ wyprowaidzeiniu Mestwina: zam

~to tarnowską kapli•cę, zap.ai11101wala w 
·na lata c:i.~za grobu i pu1stka gmbowa. 
Drzwi jej na iillO\\no otwairita! Edyta, 
ześciarnka, żona synai Meistwiniowego, 

yslawa, który wraz tZ swym bratem 
iwjem obiąt po śmi1erci ojca rządy ·niad 

OlJ.otrytówt 
Małżeństwa chr~e&cia:nek z. poganami, 
an-ek z: chrześcianinami są dość częste 
wych ·czaisac.h! p•omiesz.ania religijlruych 
czmych pojęć. 
Wszak Miec:zyslaiw\ I ż:emro się ja.kc( 

in z Dobrów'ką, Do·brówkai choć 
cian'ka, w-cho<lzi w dtom swe.goi mę

·i:na i dlopiero jGi.l(o jogo żu::mCI! na.ma.
męża pogani1lla!, aby -0dctalit swe poigai1-
żony i· przyjął prn\V001wą wiar~. 

pierwej Dobró\vka d.Oł ł·aiż.ai mz1~żel1-
się sklonila aŻ: mafż..oinek jej oby

wi chrześdaińskiemw ~ obrzędJom sl.3.!
ucho.wnego pifnie się przypatrzywszy, 
ańskich blędów \Vyrzekl." 
Takie samo malżeń-sitw10 z.a"viarte ro-
między poganinem Mi·eczystawem 

ryckim aJ Bd'ytą. Syni Bieługa poZ111al 
a dworze W1 Kwedlliłr1burgu ·1 calem ser
niemiecką krasarwicę pOJkio.chat na
ia 

W kraisrvym wieficu d.ziew-0i, -0tacza
ch król-0iWę, wyidafa si 1ę Miecz.ysla\V)(}
tai SLerot~ pio król:ewskim graifie istotą 
owną, marzeniem, które La<lai, bogini 

·. zesml.a> tt1a tę iziemię; azarem, za 
.szia'lcć, któremu· tyde oddać, wszy 

e myśli poświęc1c .. 
Jaooe iej wtos.y prz.echodzity blaiskiem 
lor z:lota, niebt·eskie oczy kraśmialy 

twą i.ako Clt.aiwatek nai polach się śmieje. 
'.ać wysoka, pi·erś ksztalltna, mlLtosny 

h1ech M twtarzy.czc:e biakj, nia: lic.aich 
kwitną - \vdzięki te oszołomiły ry

~' ż.e pam:;ęć stradl, ie nie z:ada~ soi
?Ytaru1a oo o tej' mitości, o tern przywią
' o tem malżeństwie P'OWie iego -0ho

ki fudJ pioigański... 
, Boiąc się burzy w. rodzinnej ziemi, 

c Przecti rrzektefistwem kapfan'Ó!W, 
zy Jessem wiOCZllly i0gi1ef! palą, wyje
~ l\we'Cll~rnb.urga, u:cie!!Cl w lasy o}czy-
ztemi, <l!~e wsz.ędlzie szki :z.a: niem dorn-

1. dzi~częca postać, SlZept:aJy mu jej 
~ trzicmy na wodaich Zwierzyna, dęby, 
w luty.cki1ch lasa.ich rosną. fail'a morza, 
ta ~ Stowińców z~emi:c bi}e. 
. Nie rnógl zaipomnieć, nie mógl sobie 
· rad.y, nie mćlgt miejsc:ai znaileść, n~ ser
llS!)dkoić. 

d 1 POlSzly dzi1e'\\"0Słęby nadl brz.eg Upy, 
~-~en,~, wpada, t be'z tmcl'ui zdlobyly r~-
t Jewk1, która o]JIU.ściłai u;bogie swe <lizie 
.Wo: Posz,ia za slowiańskieigio księcia, 
,1ewter, b . , 
M.~· 1nego, ·ez opom, be~ zastrzeiz;n. 
. eczyslaiw kochat swą wnę nadJ zy-

?ez granic. Oc:zarowaily go jej -O'CZY 

() . 1 ąrza:y go jej pieszczoty. Dw:ai lata 
i~~era~ Proś~m jej, aiby porZU1cil wi~

la ~ 1 dal s1e ochrzCić, żeby pozwoltł 
lą\lr.nie do swej wiary si~ przyznać, glo
b ~ród! fo<lu Wilców. Po dwóch la-
11~t Proś00rn żony, jej ~i~om, 

e, Jej milo~i. 

Nic ochrnci,ł s·ę, bo la to nic zgodzir
by się jego lud, poz .::1lił jedn.:.:: ... t ot :vurzyć 
kaplicę Mestwinową. µozwQlil s.prow.a<llzić 
księd'za, który w nLi pieśni śpiewał, dl"11-
gie modly z niemieckim orszakiem .tei dzie
wek odprawiaL Udał, że nie w:dzi, gdy 
jego żona, na stannicy jego d()mu przybi
jała znam:ę krzyżal ... 

Bo duszę oddal kobiecie, bo wszyst
kie zmysly i serce całe z<lobyr!a na mm 
krasa•wica. 

w:eś6 o r·~n.ownem otwr..11ciu ikaplicy 
znaigla sp2..db1 na ks!ęcia Mśc1woia, wpa
tr.zyt iSię bowicrn w kośc:1elne drzwi, suto 
rzeźb4 ustrcconc, krzyż.em na \\ ierzdm 
naznaczone. 

I bez s;ó\\' farn·o byłby się o \\'SZY-

tk!'em dowicdzi21!, przez odchylone bo
wiem wie rzek. \\ kradał się d'.o izby dym z 
kad.zielni.cy, szerzy?a się "0!1 zarzonego na 
rczrpaion~"i.:h wę,glach i<!,lowca. 

Zaipan.owala w izb:c cisza, którą przc
ry\\ ał I>Onury, i~lkby gro bo.wy śpiew za
kon11ika, smutny i monlQtonny, jak życie 
ascety. 

- „Zachowaj mnie Panie, bom nadzie
ję m1af w Tobie. 

„Rzek~em Pam1: Tyś jest Bo,gicm 
moim, albowiem dóbr moich nie potrzebu
jesz. 

,,WyisJu.chaj Panie sprawiedliwość 
moją i słuchaj pilnie prośby mioi(u." 

Sd1chl glos księdza, rozszedł się sw1ą<l 
gaiszionych świec i1 otwarły się podwoje 
kościelne. 

We ·dnzwiach zjawiła się Ediyta. 
- Witam cię bratowo. 
- W diobrą porę przys.ze.diteś książę. 

Mąż mój od rana s.po<lz.iew1al się debi1e. 
- Z podlziwu wyjść nie mogę, że .. 
- Ze slYJszysz w tych progach p.oibio~-

ną pieśń, że przed świętym obrazem świe
ce .goreją? 

- w· istocie rzecz dla mnie 11je1Podęta. 
- Cz.y tak? 
Edyta. uśmicchnęta się znacz~a. Po

patrzała w oc:zy mto.ctego rycerza i rzc:
kta, ·ws~azuiąc na kaplicę: 

- W mo1je ślady i ty tam p.mfążysz, 
dziewierzu. 

- Kro? fa? 
- Bóg jest milosrerny. 
- Milosierdzie Boże ... 
- Swlllatlem prawdizh.vej \Viary wstą-

pi w tW\Oją, d;uszę. 
Odeszła, zanim Mściwój zebrar my

śli!, aiby jej odlpuwie<lzieć ~ ~.arnrykaiąic. tyl
ko -drzwi, rzek\ta nia ołCllchodnem: 

- Mąż mólj czek,a ina cie.bie, gościu 
dmgu. 

- Pvłecil mi przy;wieść clio• siebiei wa
szą ksi!ą:Żęcą, mość - IQidezrwar się ryrcerz 
niemiecki K11Za, dtowódzcai W\Ojsk tairnoiw
skich, który wra.z z księdzem ziawil się na 
progu kaplicy. 

Mściw1ói wyciągnął do NLemca. rękę 
wHa.iąc s.ię 'Z, nim serdecznie. 

- Gdlzie mój briat? 
- OsZ1Czepy stali. 
-- Wilelkie przygotowanirai tu wi'Clz.ę. 

- Bo też lowy 'będą, jakich nie. widzia~ 
ly O'CZY nasze. 

- Ozemu talk wielkie? 
- Przyszedł ro·zkaz gotować się na 

wielką v dlatl1e'ką d'roigę. 

- Do Wloch król nllemiecki, 'Cią.ignie. 
- Tak ietst. Gdy marchia pół1nacna .t 

wschocLnJa ma razem z1 królem wystać swe 
orlldziały, ma1rgraf branden1burski1 kazał je 
zaopatrzyć w susZJone mięso i zebrać dla 
nirehi wielkie zrupasy żywoośc~. 

- Na lowy polecil zaJ)IPOiSić i mais? 
- Konni p·oslań•cy to ni<łszenm księciu 

oznaJmiL!. Jutro, rychto świt, rnszamyi w 
d'rioigę, w lasach daniewickich rozbijern na 
oocleg namioty, nai drugi wieczór w Glitn
nikach spotkamy się z1 ma..rgrafem i resztą 
obtawy. 

_ Ja moją, gęśl, rzekl lutnista, na luk 
jutro timiemiam, aby wraz. z wami po pu
szczy haroow.a•ć. 

_ Prowadź nmie <lOi księcia, przyja-
dełu•. 

N.ai widok kochanego brata, opuśctl 
Mieczyslaw kuźnię,,w której osobiście o
strzieniem br·oni i stalowaniem żelazai krie
rowa~. Ująl rodzonego w rattnl:iona, ści
skat ct.rug-OI i1 serdecz:nie. Dużo byl{) \\" po
witaniu serdecznego depla, choć malo słów 
Lud'zi'e są widomówni· w SIZICZęściu, w nie
sz:części1.li g-<ly, nie radoslne, lectz smutne 
sobie maią opow\i.acfać d~ieje, kaidy wyraz 
pllą;czei się na języku, aby wyjść na wargi 
leni-wy. B-0 zlą wieść jako strzalę, lepiej 
zaJchować w kolczanie, nfri ramć przyjacie
la. Zle sto\\i'O gorsze jest odi strxa~y, bo 
ran.i' ni1e cialo, leci du~ę... . . 

Obaj pogańseY książę~, sYtl'.°wie 81~-
Juga, starszy Mieczystaw l mlo<l'szy Mśc1-

"ój, byczaj_m ów,_,z.~snym pospolu "ła
dz~ naZ\\ a.: nożna, o il można mó ·i~ o 
\\!().\\"'i. 

.Mó :vimy o \\ ladzy o iL sto un k ło
\\"~al1skich ks1ąiąt do \ rłasn go ludu \ ła
dzą Ila.z:\ ·a' rno:i..żina, o ile można mówi, o 
rząda.::lt \ r kraju, nad którym z ramienia 
cesarza rzymskie-go Dl tri h i Bernard pa
IJO\val;. Panami zi mi \ 1Icó ;\ i Obotry
tćm l:lyH margrai vie; prawi książęta lu
du byli kh ~ asalami. spra\ uią ~mi rzą
dy z! h poręki i poz :i:olenia. Cieli \\ la<lzy 
cieli znaczenia prawo\\ i tym k iążętom za
le<l\\ ie p.az.ostawal. 

Gdy margrai stait, cemnon~ał d\\<>r
ski nic 1~-0zwa.laI księ iu sim iaf1ski mu 
us~ąść; do d1omu 1 \\ którym hyt margraf, 
nic \v-Oln'° bylo ksi~dn wejść \\ e filtrze. 
Tah rozkaz. takie byto praw-0. Za i.:enę 
upokorze-u.a kn))O ;vali \ładzę nad swym 
Indem, raczej ten pozór, ten J:cz.ma11 wła
dzy, który im poz-0stal. 130 rnargrafO\ ·ie 
grasowali w ziL.mi Wilców i rlawelan i 
rządzili s;ę, iak u sicbi\.: \\ domu. 

Dziw.nem się to komuś ·wydać może, 
że możllY pr·otektor chrześcia.(1stwa, że 
ccsam rzymski i król rncmiecki -Otaczał 
S\\ ą opick::i: książąt p·o1gańskich, utrzymu
jąc, ich przy \\ ladzy nad p·oga(1skim lu
dem, nie kładąc jako warunku pa11>owania 
przyjęcie chrztu św;ętogo. Stanie sic to 
zmzumiate.m. gdy pod u\vagę '" cźmicmy, 
że tu znowu odgrywał rolę ~ntcres polity
czny, a nie sprawa wiary. 

Spra\va krzyża byh dla \\·1ojs.k zacho
du pretekstem i pozmem do dlz.ierżcnia 

'" ladzy, \\ ymó\\ ką na zaezuty mordw i ra
bunku, pl'aszczykiem, podl którego m:1toną 
pustosz.ono grodna, wsie i opioila. 

C1 fałszywi apostołowie wiary drżeli 
ze strachu, aby ludy Polabiian. Durzyńców 
Sornbó"\-v i Weinrdów chrztu: nie przyię.ly, 
bo z chrztem sk-01kzylaby się ich władza, 
oo w R1zymie nie nuo·gliby kl"amać, że oni 
spraw wiary bronią. nie mo1gliby świętym 
znakiem zastaniać lup.iestw, jakim podo
bnych nie zapisaty chybai dzieje. 

Nie spieszyli się oni " nJ1e kwapili na
wracać Mieczystawa i Mś'CiW10ja, bo pD'

gafJs.two ich bylo źródtem ich \Jvla-dzy. 
Wszak z chwilą chrztu świętego skończy
tai Się wlad'za zachodu w Cz:echa:ch .1 w 
Pol'sce. W intere'salCh więc Bema:rda i 
Dietricha leżało 1jak na!idŁużme utrzymanie 
pogaflstwa na z.iemi Wików i ttaiwelan. 

Przy.im10wa'1i u siebie pogań·sikiucb ksią
żąt, gościli ich, zapraszali nai ll'owy. MiędZy 
wład/zcam~ zaś z.aichiodlniej SrowiaJńszczy
zny nie zrodzit się bystry pol'Ityk i wielki 
or.ganizator, jakich w osobti.e Mieszka i 
BolestaJwai .ct·atyi nieba Poltsce. Jako lenni
cy j1 wasale dąiginę:l'i wais.a:lscy książęta 
mamy żyW<Jt, straszną zaś myśl o nilewoli 
wlasnei&IQ ludu1 st~ral'i się zatopić wt kie
lichu, zapomnieć w harcach zai d.zikiem 
!Zwierzęciem, zag)tuszyć biesiadą; w. brani
oonskirn zamku. Zamiast zerwać maskę 
i n.adeź.cilz1cy poka..zać zę.by, lnnMli SJę z 
wrogami, lub zakochani W1 niemieckkh 
dlzicwikach, niemieckie pieśni1 lubym swym 
śpiewali. Oto sl"on:ko wschodzi, a oo za
proszenie margrafa }edlzie Mieczyslaw i 
Mściwój na l·owy. 

Głos 
1irał iw i t' w. --Zanim gro~ wydasz, obejrzyj go tnykro

tnie. 
Wielką miat situszność Ckero, gdy 

mawial, że nie mieć manii dokupowania, 
znaczy mieć dochody„ I w istocie wielu 
daje się uwieść Zl\VYCZatiowi „tanie\g'o ku
powania". Powiadają. oni niernz: „to nie
slychanie tanie, trzeba to kupić ... " A g<ly 
si~ spytamy, czy im t()I potrzebne, odpo
wiedzą: .,Bynajmniej nie teraz, ale z ~a
sem może się to na co przydać ... " Moda 
jest\\ kupnach \VSZe'Chwla<llną. Jedni sku
pują starą porcelan<; chińską w takiej ilo
ści, żeby nią sklep caly mmna zapelnić; 
inni kupują stare l()brazy, staroświeckie 
mebLe, stare wina - a wszystko „nadzwy
czaj tanio"! Kupna te bylyby może korzy. 
stne, gdyby, oo najczęściej się zdarza, nie 
byly cz}'1nione koS1Ztem wierzycieli owego 
niby to znawcy-amatora. 

Kupno nawet najtańsze jest zawsze 
drogiem, jeżeli nie jest kooiecznem. Male 
wy<latki prowadzą do <lutych. l(wporwa
nie rzeczy niepotrzebnych przyZWYCmia 
nas wkrótce do marnotrawstwa prod inlfle
mi względami. Nawyknienie zaś do o
szczędzania każe nam Wlikać wszystkiego, 
oo nie jest istatme potrzebnem; każ.ei wy
strzegać się ruunutiąoego i zbytkownego 
sposobu życia. 

1ajrorądniej r: bi ten. kto pm ~!:'m, 
nim ooś kupi, zastana i si . cz~ r u to 
je ni zb nie Potrz bn J cżdi na t PY-
tan · c dpo :\"ie sobie z pokoin m 11 '-

ni m: „t k", WÓ\\ zas nie .... h zrobi t n :i.~ -

datek. Jeżeli zaś Po-\\ i di \\ l padmc 
prz zą -o, nie h u lu ha :i.·ti :i. m;tnzn go 
glosu i me ''aha ię przed ofnię ·iem o 
\\ y<latlm. 

Cz~m i k osz z dny, zanim gro z je
den \\ yda na coś, powini n obrócić ero trz 
razy \ palcach, zastana rj jąc ·ię., ·zy 
ten wydatek i t konie zn>" i jaki z n:ego 
bc;dzie miał Poiytek dla si bic, all . Jeżeli 
to doty zy ko o innego, to czy dla tamte
go będzie z pożytkiem. 

Kupuj tylko tam. gdzie j steś p'"'wny, 
że zlO\\ ick, prO\vadzący handel, je t u
czciwy; nie go1i ·rylko za tanioś ią i nie 
zważaj na nizką cenę towaru, le-.:l w 
szczególności na jego jako '6 i dobro~. Je
żeli uznasz, że to\v ar wart jest tyle a tyle, 
to nic idi knpić 10 do itm go sklepu, \ któ -
rym bQdzic nic o tali ·zy, ale znacrnie lich
szy, tylko ·zapłać za niego drożctl '' tej my
śli, że będziesz mia! z niego dlnż~j \'iększy 
por..lytek, aniżeli z tamtc~o, 

Ui:} wai każd~i rzeczy tylko da tego, 
clo czego jest pm.~znaczona; b;1ui we 
wiszystkicm przezorny na każ.dym kro, ·u, 
patrz; prz d siebie i ogląd .j siG pozn. ie
bie. 

łibv robotnke~ 
u,ważamy za instytucye, które \ picrws7.cj 
li'l1'iil robotnika-mają brać w obronę. Za<la
niem izb robotniczych mają być, prz}inaj
mnicj wed'Jc życzenia posłów po,l'skich: 

1. Zestawianie \v'iia<lomości o stosun
karch dotyczących pracy, życia i mkszka
niaJ robotnika. 

2. Kontrola nad• wykonywanliem prawn 
o ochronie robotników. 

3. W izbach mbotniczych mają, być · 
rozpatrywane kargi i życzenia robotni
ków. Gdyby i'zby roboinicz1e istniały iuil 
dlznsiaj, do streiktu w okręgach Ruhr nie 
by~oby doszro. 

4. Iz.by mhtnicze maj~ się d'alcj sta
rać Ol zalago<lzenie sporów Pomiędzy pra
codla.wcami a robotnikami•; mają wiQC oct
grywać nieialro role sądów Polub-Owytl. 

5. Izbom robtniczrym mai przysługi
wał; prawo. omawi1aniai wniioskóWI rządo
wych, np. will.o'sków. dotyczących pcdnie
sii1eniai przemysłu, <l'alej ma im prz.ysJugi
waić prawo oma1wianiai projektów do praw, 
które o<lnoszą sę przedewsz.ystkiem d!o ro
botników. Mają mieć prawo wspóklziala
nia1 przy uchwafaniu podobnych pra1w. 

Podstawę db utworzenia izb robotnr
czych, powinny tworzyć wy<lzialy rolbot
nicze pojediyńctzyeh przed~iębiorstw. Ży
czymy sdbie izb lokalnych, dalej izb okrę
gowych, a nareszcie państ\vowego urzęd'u 
robotni czego~ 

Zllierciadł . 
Lis i barany. 

Lis, co u wszystkich zwierząt 1bar<liro sic; 
ohydzil. 

Że dobroczyficę swego zdradztt ~ wyszy
dził, 

Po S\vem z.e studni wyjśdu, przy 'kozlai po-
. mocy, 

PrzyJ}adkiem WQIWU w jamę, W!padł na
stępnej nccy, 

Fróżnem usiłowaniem, by wyjść, z„. :}-rdo
wany, 

Mimo ńdące, prosil o pomoc barany: 
Ratujcie•, marnie zginąć mnie tu ruie dopaść

de! 
A one mu :·nai kozła, cz;ckaj znów oszuśc:e t 
Rzekłszy chOC to zwierzęta bardw bro

dwszne, 
Takie tZ niewdzięczmkam~· postąpienie slu

~e. 

OBRAZ CUDOWNY. 
Pośród tatarskiej bitwy znaleziony 

Dziwnym trafunkiem µrzed dawnenti laiy 
Star obraz święty, w framwd!Ze z.looonei 

W rogu sypialnej komnaty. ' 
Stary pan Miecznik dostał go w spuściźme 

Po swoich przodkach pogtowia męskiego 
A tak go cenil, że iu:ż po Ojczyźnie 
Nadeń nic nie mial świętszego. 

Ale me <l.ziwno, ile bowie mrazy 
Dom łub o}czyznę klęska dojąć miata, 

Twarz. Matki Boskiei, twarz Panny bez 
skazy 

Cudowne 2.naki wydala: 
Pdbladłai Ona, kiedy w Targomcy -

Panie im odpuść! - zdrad~ ukoowali„ 
I na lup obszar rozleglej z.iemicy, 

A loo oo m~~ wy~IL 



P-0bładla Ona, gdy 11a polską ziemię 
Trzech nieprzy.iadól naJstąpilo srodze -

l(iedy przeiz Pragę, kosząc polskie pl emię, 
Moskal po krwawej szedł drodze . 

Lecz ()d lat wielu nic już nie słyszano 
W dO'IDU Miecznika o podobnym cudiz:ie ; 

{Aż wcz.orai w nocy - mówią dwmscy 
ludzie -

Nowy cud jakiś ujrzano: 
Oaraz rnz1gorzal ogniem blyskawicy, 

Z e ściany szabla turecka zleciała, 
P o sada dworka starego zadrżała 

I lampa iZgasla w świetlicy. 
A k.oilI zatętnil świtem wśród wąwlOzu -

Z listem pospieszia!l g.oniec ()d obozu! 
I odgadnęli dworscy, co się święci.... 

Bo list miał czarne p1cc'zęci. ... 
Drżąq ręk:.1 pan Mieczn1k roz\\ iną1t„. 

Pobladł. - .,Przez Rany Zbawiciela 
Pana! 

,,SlndwJcic' - l(.cki i I(arniriski zginąl l 
.. Pod Ostrołęką przegrana!" 

Wm..::e~1ty Pol. 

Lu 1 Wik król węgiersl· i. 
umdz. 1326 t 1382, panował lat 12. 

Nie sercem ojca, ale ojczyma. 
Rządzi król obcy w ojczyźnie; 

Bo z rodu Piastów nikogo niema, 
Co by wziął berło w spuściźnie. 

Lecz Bóg nam za to dal w jego córze 
Zapomnieć dJugą niedolę: 

Ona iak ani-cit \\. ziemskiej purpurze, 
Blysnęfa na tym padole. 

Ośmioro Błogosławieństw . 

1) Bfogoslawlieni uho,dzy w duchu, al
bowiem ich jest królestw-0 1niebieskie. 

2) Btogo1sfawieni cisi. alhow1em oni 
pos i ędą ziemię. 

3) Blogosfawieni, którzy placzą, al
bowiem oni będą pocieszeni. 

4) Blogoslaw 1eni, którzy lakną i pra
gną 'Spirawiedliw1ośoi, albowiem O'ni będą 
nasy cen i. 

5) Blog-osławieni miłos i emi , albowiem 
o ni m1tosierdzia dostąp·ią . 

6) Blogosla\\·ieni czys tc.g-o s e rca, al
bowiem oni Boga <>glądają,. 

7) Blogos.la:wieni pokój czyn iący, al
bowiem synami Bożymi nazwani będą. 

8) Blogio\Slawiem, którzy prześlado
wanie 'Cierpią dla sprawi edli\l.l'lQŚci, albo
w iem ich jest królest\.vo niebieskie. 

Dziesięcioro przykazań Bożych. 

1. Przysposobienie. W trzecim mie
siącu po \i;.·yjścin z Egiptu przybyli Izraeli
ci do góry Synai i mzłożyll się tam obo
zem. Ody Mojżesz wstąpi! na górę ukaza? 
mu się Pan Bóg mów il d'o nieg-0 : „Zejdź I 

rozkaż lu<l·owJ, aby siG uświęcił przez dziś 
n jutro. Niech wypiorą szaty swoje, a 
niech będą gotowi na d!zicl! trzeci. Gdy 
trąby grzmieć pcaną, \\i tedy nieicłiaj siQ 
wszyscy przybliżą do góry!'' - Mojżesz 
uczynił, jako mu Pan byl po\viedział. 

2. Przykazania. Dma trzeciego nad 
ranem poczęto grzmieć i błyskać się. Cie
mna chmura zaki:yła calą gón~ Synai. A 
Mojżesz przywiódł Izraelitów do podnóża 
góry. Wtedy rztkł Pan Bóg g,t-0śni0 do 
I udu : 

. .Jam jest Pall, Bóg twói, którym cię 
\\ywiódł z ziemi Eg i.pskiej, z domu niewoli. 

1. Nie będzieisz miał Bogów cudzych I 
przedemną! 

2. Nie będiziesz brał imienia Pana Bo
ga twego nadaremno. 

3. Pamiętaj, abyś dzie(1 Ś\\ ięty święcił. 
4. Czcij 'Oilca twego i matkę twoją 

aby ci się dobrze pmv·odizifo. i abyś długo 
żyl na ziemi. 

5. Nic zabijaj. 
6. Nie cudz-0łóż. 
7. Nic kradnij, 
8. Nic mów przeciw bliźniemu tw::rnn 

fałszywc1go świadect\\ a. 
9. Nie pożądaj żony bhźnicgo twe:gn. 
10. Ni:c~ pożądaj domu bliźniego t\\·c

go, ani Situgi, ani słuiebnicy, ani wolu, ani 
osla, ani żadnej rzeczy, która jego1 jest!'" 

3. Mo~żesz na górze. Bojaźnią zdjęty 
stat lud' tz daleka i wołal: „Wszystko, co 
Pan powiedział, uczy·nimy.' · - Mojżesz 

wstąpił potem na gorę, gidzie poz.ostat 40 
d'ni i 40 nocy, nic nie jedząc, ani pijąc . 
Tam rozmawiat Pan Bóg z Af.oiżeszem i 
d ał mu dwie tablice kamienne, na których 
wypisał dziesięcioro przyk.:::zai'i. 

Kr ó t ~ a n a n k a c z y t a n i a.. 
• • 

J J J 
a-je, ja-ma., 

. . 
WU·JU1 ill8j, 

• • ma-ma, Ja-Ja, ma-lu-je-
my ją-ja. 

z ż 
za-\va-li, ma-za-li za-le-

' \Va. za-su-wa, za ino-Je. 

Książki 
treści historycznej, naulrnwed i powiastki. 

Arumugam, książę indyiski, brosz. 35 
fen., z prze,s. -40 fen. 

Bądź oszczędnym, brosz. 30 feR., z 
przes . 35 fen. 

Dzieje Narodu Polskiego. Cena -epra
wne 1,50 mr., z przcs. 1.70 mr. 

Domicyan, brosz. 50 fen ., z przes. •o 
fen. 

Górka Klemensowa. Cena: br•0sz. 40 
fen ., z przes. 50 fen . 

Husyci na Górnym ~!ązku. Cena bresz . 
40 fen., z. przes. 50 fen. 

Jaskinia Beatusa. Cena brosz. 31 fen., 
z przes. 35 fen. 

Jarmark na św. Onufry. Cena '11.,.sz . 
30 fen ., z przes. 35 fen. 

Królowa Jadwiga. Cena br-0sz. 35 fen., 
z. przes. 40 fen. 

Ks iądz Mackiewicz. Cena brGsz . 25 
fen ., z przes. 30 fen. 

Kłusownik. Cena br-osz. ~O fe•., z 
przes. 50 fen. 

Mapa Polski w granicach z r>0ku 1772 
Cena b rosz. 20 fen., z przes. 25 fen . 

Modlitwa zwycięża. Cena b msz. 30 
fen ., z przes. 35 fen. 

Oiiary zabobonu. Cena brosz. 50 fon ., 
z przes. 60 fen. 

Od wsi do wsj - od świtu de świtu. 
Cena brosz. 30 fen., z przcs.. 35 fon. 

Odpuść nam. Cena brosz. 50 fon. , ~ 
przes. 60 fen. 

Obrazki ·z życia ludu. Cena br~. 35 
fen., z pres. ~O fen. 

Pogrzebana żywcem. Cena h liaSl, 
30 fen., z przes. 35 fen. 

Pan Twardowski. Cen.a brosz'. 4 ~. , -K 
z przes. 50 fen. I~ 

Petronela pustelnica. Cena bro~. 6ł 
fen., z przes. 70 fen. 

Poróże po wszechświecie. Cena brosl'.. »i 
75 fen., z przes 90 fen. 1fi 

Skarbczylc strwch polsłóch. Cena 
bmsz. 30 fen., z przes. 35 fen. 

Sądy Boże. Cena brosz. 40 ie•. , z 
przes. SO fen. 

· Szwedzi w Lędzinach. Cena brosc. 50 
fen., z przes. 60 fen. 

Świat i je~o cuda. Cena brosz. 39 fei.t, 
z przes. 35 fen . 

Świat i mądrość przedwieczna. Cena 
hrosz. 40 fen., z przes. 50 fen. 

Skazani do kopalń. C ena brosz. 40 f., 
Trzy śluby. Cena brosz. 35 fe• . , z 

przes. 40 fen. 
Wybór poczyi Mickiewicza. Cena bresz. 

30 fen., z przes. 35 fen . 
Wieniec i korona. Cena brosz. 40 ien., 

z przes. SO fen . 
Wielkopolska i Wielkopolanie. Cena 

bflosz. 50 fen., z p!'zes. 60 fen . 
Soteris. Cena brosz. 40 fen., z prz1Js m 

z przes. 45 fen. 

Adres: „Wiarus Polski", Bochum. 
'ł 

Tanie i dc tonve książeczki 
po~\1i0ś ~fo~re. 

Antoś z SkaliHa 30 fen. - Ast;m i królowa 
duchów 40 fen. - Bajki, p rzepowiastki i po. 
wieści 40 fen. - Baśnie i powieści gmi11ne 4G 
fen. - Boleslaw (dalszy ciąg Geno,wef~) 50 
fen. - Bratobójca 40 fen . - Bukiet napięk. i 
najciek. powiastek 40 fen.- Chata Wuja To· 
masza 30 fen. - Cudowny lekarz 30 fen. -
Cudowny los sieroty polskiej w Paryżu 40 fen. 
-Czemu dziad zawsze dziadem, choć mu WS~Y· 
J onek i niewidzialne szaty 20 fen. - Katownie o 
więzienia piekielnego 30 fen. - Klara 40 fen. 
- Kopciuszek. Powiastka o sierocie 30 fe!~. -

Krótka histo rya dcuownego obrazu Hł fen 

Adresować prosimy krótko: 
"Włartts Polski" Bochum. 

Czas zapisać gazetę pOlską na drugi kwartał 1905 roku. 
WIARUS POLSKI 

narndowo-ludowe pismo dla PG!a'ków n a 
obczyźni e, szczerz.e polskie i kaitoHckie 
wychodzi w Bochum rok pi ętnasty , a ko
sztuje na cały kwartał 

tylko l markę 50 fenygów, 
.a z odnoszeniem 42 więcej. · 

Co tydzli eń otrzymuje każdy bez,plat
nie dodatek niedzielny p. t.: 

„POSŁANIEC KATOLICl(I", 
który zarw:iera ewan:gelr!e i kazania na ka
żdą niedzięlę, piękne powieści i różme Po
uczające i ciekawe artykuly. 

W kwietnm dołączymy zupełnie b ez
płatnie do .,Wiarusa Pols:kiego" bros12m
ke zawierającą naukę o 

reklamacyach podatkowych. 
Będą w tej książeczce zawarte tak

że praktyczne wzmy reklamacyj , tak, że 
ka'Żdy sam będzie sobie mógł reklamaicyę 
podatkową napisać. 

Ro<lacy ! I(ażdy Polak konie-
:ernie czytywać winim „Wiarusa Pol'skie.
go", aby się d'owiedlzi'eć o ważnyc.hi wy
pad kach tak w życiu narodowem, politycz
nem. jak zarobkowem. Zatem Ro<lacy: 

Rozszerzajcie „ Wiarusa Polskiego". 

P ostbestellungs-F c!"m ul ar. 
Ich bestelle hiennit bei dem Kaiserli· 

cheti Postamt ein Exemplar der Zeitooi 
,,Wiarus Polski" aus Bochum (Zeitunogs
preisliste 128) filr das II. Quartał 1905 
und zahle an Abonnement und Bestellgeld 
ł,92 Mk. 

Obtge 1 ,92 Mk. erhałten zu haben, be

~ 
• • • • • • _ d. • • • • • • OO.u 

Kalletłłcha Pnstamt •••••.. -

-ROBOTNIK PO LS KI 
wycho<lz i w Bochum 2 razy tygodniowo 

z bezplaitnym dodatkiem r elig ij no-powieś

ciowym piod tytułem : 

„Posłaniec katolicki". 
Na cały kwartał, już z przynoszeniem 

dG domu k-0 sztuie ,.Robotnik Polski" 

tylko 68 ienygów. 

Rodacy! Zapisuj cie i rozszerzajcie 

„R-obotnika Po lskiego" , pismo tanie , a do
bre , bo sz·czerze narndowe i katolickie. 

„R-0botnik Polski" jest taki taJ11i , że 

kaiżdy go sobie zapisać może. „R,obotmk 

Polski" jako pismo szcrzerze narodowe i 
mbotnkze, pisze o wszystkk:h sprawach 
dotyczących żyda narooo.wego i zarobko
wego ludur polskiego na obczyźnie, przeto 
zasługuje na jak największe rozpowszech-

11Jienie. 

Postbestellungs„ Formular. 
le~ bestelle hiermit bei dem Kaiser

łichen Postamt ein Exemplar der Zeituni 

„Robotnik Polski" aus Bochum ftir das II. 

Quartal 1905, un<i zahle an Aborunement 

und Bestellgeld 0,68 Mk. 

g .\ 
~ao 
o f 
V • Jo 

i=l O°" 
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Obłge 0,68 Mk. erhałten cru haben, be
schelnigt. 

••• d. •••••• 1~ 

ICalserlfches Postamł • • • • • • • • 

Gazeta Toruńska 
I(ażdy prawy PiOlak powi111ien mieć w 

domu „Gazetę Toruńską". I(to jeszcze 
nie ma „Gaz ety Tomńskiej", niech ją sobie 
zapisze na nowy kwartat. Przedpłata na 
dru gi kwar ta! wynlOsi ty1ko 

· 1 markę 92 fenygów. 

Za odn-oszenie do domu pr:zez 1i'Stowe
go doipfuca się 42 fenY'gi . 

,Gazeta Toruńska" wychodzi sześć 
razy tygrodmiowl() . 

J eżelli abonent umrze w skutek nie
szczęśliwe,go wypadku zaraz 1ub w dwa , 
tytgo d'nae po wypadku, wyplaca. Wydawni
ctwo .zwykle z dobre.i wollu rnie z obow\irą7:
ku pozl()stal·ei rodzinie 150 marek jako 
wsparcie na pogrzeb. 

Nadtto ()trzymuqą aibonenci Gazety od 
czasu do czasu1 różne dodatki, iaik szczyty, 
książki o Posce, z bimy pieśni polskich, o
brazy i.tp. 

I(ażdy abonent „Gazety Tomńskiej" 
otrzyma na OW'loodkę zupelni'e dairrno 
wielki Kalendarz na rok 1906 pod tyt. : 
Rocznik Maryarfrski, Kalendarz, katolidro
polski dila· wszystkich stainów". 

Postbestelłun~s-Formular. 
Ich bestelle hiermit bei dem Kaiser 

liche.n Postamt eLn Exemptar der Zeitun& 
„Gazeta Toruńska" aus Thom filr das II. 
Quartal 1905, und zahoo an Abonnement 
und Bestellgeld 1,92 Mk. 
h' i:a• 
~ii' „ -· 
~~i . ~ o a. r 
~ł 

Oblge 1,92 Mk. erhałten zu ha.ben, OO. 
tcheinłgt. 

• • • • • • . d. • • . • • • • lSJCł ... 
Kalsertłcbet Postamł •••••••• 

Przyjaciel 
wy:chod'zi, w Toruniu: t rzy razy n 
go<lITTioWIO naJ wielikim wrkrnsz,UJ i mai llaSi~· 
pujące b~zrpfa1:ne dodatki : Rodzina Chrzc r' 
ściafrska, tyg1odnik, Przew1o<lnik N wu!k<J \\ ) N 
i L1,ternck i1, Szkółka Pol,ska, Gospodarz sj 

Kupiec i Przemysfa:wiec. Miesięcznik S 
Ogrodnik i Pszczelarz kwartalnJc t'i 

a 
I(ażdy ab+onent ,.Przyjaciela" ot.rzym n 

na OwJaizdkę zupelrne darmo wiielki Ka w 
lendarz. na rok 1906 p. t. „R.().czin ik Maryan· si 
ryaińslki , I(ałendarz katolicko -polski dla w 
ws1zy·stkich stanrów". 

Jeżeli abonent ,,Przyjaciela" u1ntirZI 
wskutek n ieszczęśHwego wypadku zar 
lmb dw a tygo<llnie Po w ypadku, wyp!aca 
„Przyjaoiel" zwykle, z dla.brej wolli' nie ; 
obowią'zku , pozostalei rodz.inie 150 marei 
jako wspa-rde nai pogrzeb. 

Zważyiw9zy liczne dodatki , „Prz~a· 
óel" jest najtańsizem pismem polskiert1 
„Przy}a:ciel" stoi na grurncie szczerze ludo
wym i karoli.ckim ~ zawsze broni J>cl1· 
ków na obczyźnie przeciw jego tak Bci· 
nym przeciwnikom. 

Postbestellungs-Formular. 
Ich bestelle hiermit beil• d~ Kaiiserl1• 

chen Postamt die ZeiituI11g ~,PRZY JACifL'' 
ans Thom filr das II. Qoortał 1905 tiJIO 
zah'łe an AłJOnnememit 75 Pf g... (und 24 Be· 
ste~d.) 

fi 
:a ; • 

! i i 
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Obige 75 Pm (und 24 Pfg. BestengelJ 
erbaltęn zu ha.ben ~ 

• • • • • .• . _d. . • • ·. • •• • • l~ 
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., Wiarus Polski'' 
wyehed~ sześ.! razy tygo- ~ 

dnj@w;. !~•;:·;::~wynosi ,

1
~ 

k,.wartulnie. 
,/Poslańea katolickiego" otrzy-
mają abonenci w dodatku. · 

ł< 

··~ ~ 
~kł-'-**-**-**-*-:-Vct.*-****** ~ 

15. 

Na Uroczyst1 śc Zwiastowania 
Naj~w . Mm yi Pa ny. 

Lckcya. Tl~ai. VII. 10--15. 
W -011ych dniach rzekJ Pan d10 Achaza 

mówią1c: Proś sobie znaku ()d; Pana Bo
ga twego· '' głQbokość piekielną, albo na 
wys.ok()ŚĆ \\ zgórę. I i zekł Achaz: Nic 
będę pr·osU, i nic będę kusił Pana. I rzckl: 

' Stuchajcicż tedy diomic Dawidów. Aza 
warn na tern mało, że się uprz.ykrzacic lu
dziom, iż się też. uprzykrzacie BoKn moje
mu? Przetoż da wam sam Pan znamię. 
Oto Panna poiczrne i porndzi Syna'. i na
zwą imię jcgoi Emunael. Masło i mi'ód jeśc 
będzie, aby umia1 odrzucać z.te i obierać 
d· .... brc. 

Ewangelia. Luk. I. 26-38. 
W on czas: Posła1n jest AnióU Gabrycl 

e oc.l Boga do miasta Galilejskiego, któremu 
n. imię Nazaret, do Panny po·ślubion:::j mężo

wi, któremn było Józef, z domu Da\\ id-owe 
' go; a imię Panny Marya. I wszedls·z.y 

Anió~ do niej rzekł: Bądź pozdrowiona 
laski pelna, Pan z tohą, bfogos!awionaś ty 
między niewiastami. Która: gdyi usłyszała, 
zaitn.V'Oży(ta się na mowę jego, j, myśliła, 
iakieby to bylo pozdrowienie. I rze:kl jej 
Anió-l: Nie bój się Marya, albowiem na
Ja.z.Iaś laskę u Boga. Oto poczniesz w ży
wocie, i porodzisz Syna, a nazwiesz imie 
jego Jezus. Ten będzie wielki, a będzie 
zwan Synem Najwyżs,zeg·o; i d.a mu Pan 
Bóg stol'icę Dawid.a.i ojca jego. I będ!zie 
królo'\vaf w domu Jakóborwym na wieki, a 
królestwa1 jelgo nie będzie końca. A M.arya 
rze:kla do Aniola: Jakoż się stani·e, gdyż 
męża niieznam? A Aniól >0dpowiedz1awszy 
rzeikl jej: Duch święty zstąpi nai cię, a moi.. 

1 NaJ.irwyższego zaćmi to'bi.e. Przetioż i co 
się z ciebie narndzi św.ięte, będ'zi.e nazwane 
Synem Bożym. A oto Elżbieta.i krewna 
twoja, i ona poczęta syna w stawści swej 
a te.n miesiąc szósty jest onej, którą zio1wią 
11iepjlodną; hoi u Bo gai niie będzie żadne sło-
wo niepodobne. I rzeklai Marya: Oto 
slużebnicai Pa11ska, ni·echaj mi się stanie 
We<Hug stawa twego. 

Na Niedzielę trzl cią Postu. 

Lekcya. Efez. V. 1-9. 
Bracia! Bądźci'eż naśladowcamli Boży-

mi, jako synO\vie najmilsi; a ichódic_ie w 
mif()ści jako i Chrystus umitowar nas, i 
wyd:ait ~ameigo siebie za nas obia1ą v ofiarą 
Bogu na wonność wdzięcz.ności. A porub
StW10 i wszelka nieczystość, albo łakom
stwo, niechaj' nie będzie. ani pomienion~ 
międzyi wami jako świętym przystoi: al
bo sprosność ;'albo głupia mowa, albo iar-
towa-nie, które do' rzeczy nie, należy, ale 
raczej dz1iękowanie. Bo to wiedzcie, ro
Zumiejąc, ii wszelki p-0rubca, albo nie:czy
sty, albo łakom1ec (w jest batwochw-al
stwo) nie ma dziedzichv.a. ,.,,.. królestwie 
Chrystusowem i Bożem. Niechaj \Vas nikt 
nie zv.~odzi pr6żnemi stowy, albmv'iem dfa 
tegoć przychodzi gniew Boży na syny nie
~mości. Nie bądźci'eż terlyi uczestnikami 
1.c~. Albowiemeście byli ni'ekied'Y' ciemn-0~ 
Setą, lecz teraz światlościąi \\-1 Panu. Ja}\o 
~}"n(}wie świattości chódźcie, bo mvoc 
~'W!atllQści jest we wszelakiej dobrotliwości 
1 sprawiedliwości i pra\V'dzie. 

Ewangełia. Luk XI. 14-28. 
W on 1czi,a15 wyrzucaf Jezus czarta, a 

{lf1 by\l niemy. A gdy wyrzucił czarta, 
przcrnówil niemy, i dz1wowaly się rzesz<.:. 
A nie'którzyi z nich mówili: przez Bcclze
buba, książQcia czartm\ ski·ego, wyrzuc::t 
cz.arty. A drudzy kusL.ąc, domagali się 
znaku od niego z nieba. A -011 sk·oro ujrzał 
myśli ich, rzekł im: Wszelkie królcstwD 
przedw s·obic rozdzidonc, będzie spusto
szone, i dom 11a dom upadnie. A jcśl'ź i 
sz:atan mzdzielon jest przeciw sobie, jakoż 
się ostoi królestwo jego? gdyż powiadacie, 
iż ja przez. Bcclzcbuba wyrzucam czarty. 
A jeźliź ja· przez Beelzebuba wyrzu-cam 
czarty, synowie wasi przez kogo wyrzu
cają? dla tego oni sędziami waszymi' będą. 
Lc~.::z jeśli palcem Bożym wyrzucam czar
ty , zaisteć na y, as przyszio królest\\io Bo
że. Gdy mocarz zbrojny strzeże d\\Orn 

swego, \\i pokoiui jest to, co ma. Ale jeśli 
mocmejszy 1rncL1'1 nud<:J-1 ediszy zwycięży 

go, ·odejmie wszystkę broI1 jeg-0, w 1 której 
• ufał, i korzyści je~go rozda. Ktoć nie jest 

ze mną, przeciw mnie jest; a kto nie zgro
madza ze mną, rozprasza. Gdy duch nie
czysty wynidzie od człowieka, chodzi po 
miejscacł1 bezw1odnych, szukając odpo
czyn'ku. A me nalazłszy, mówi: wrócę si(; 
do domu mego, zkądem wyszedł. A przy
szedłszy, naiduie go umiedony i ochędio
ż-0ny. Tedy i•dzie, i bierze z sobą siedmiu 
innych duchów gorszych nad się; a 
wszeclltszy, mieszkają, tam. I stawaJą się 
pośledniejsze rzeczy człowieka onego gor
sze, niźli pierwsze. I stalo się, gd.y to1 mó
wił, podnióstszy glos niektóra niewiasta z 
rzeszy, rzeki a mu: Bl"ogosla wi1ony żywot„ 
który Cię nosH, i piersi, któreś ssat A 
on rz,ekl: I <nrszern, bfog-0slawieni, któ
rzy sluchają stawa Bożego. i strzegą go. 

KAZANIE. 
Często się .zdarza pomiędzy ludźmi, 

że niektórzy dobre uczynki nawet wyko
nywane przez drugich utważaią za z.te, i są .. 
dzą ich jak naj111esłuszniej, jakoby to co 
czynią. cfzialali w intencyi zlej dla -0ka1 tylko 
lub pozyskania rozg'.tosu. Otóż takie posą
dzania są niesprawiedliwe, i uwłaczają.::~ 
stawie bl'iźniego. Wyraźnie Pismo św. mó
wi: „Nie sądźcie a nie będz.iecie sądzeni." 

Grzechu teg,o dopuścili się niektórzy z 
owej rzeszy, o której wspomina Ewangelia 
diz1sieisza; bo widząc, jak Pan Jezus mocą 
wszechmocności swojej Boski·ej wyrwcil 
czarta z niemego i ten przemówil. ]){)Wie
dzieli, że Jezus mocą bezzebuba diokonal 
tego. A nawet znaleźli się 1 tacy, którzy 
zuch\vale domagali się, ażeby Jezus dal im 
jaki znak z nieba, że to co czyni, mocą Bo
ską dokony-\va. Jezus dla wyprowadzenia 
ich z blędu, dał im tak<l! od'powied'ź: 
,.Wszelkie królestwo przechv sobie roz
dz.ielone, będzie spustoszone, i dom na 
dom upadnie: A ieżelii r szatan rozdzielony 
jest przeciw sobie, jakoż się ostoi króle
stwio jego". - Co zna·czy: jeżeli ściany 
d:Onlllł ni·e są z sobą powiąJZane, runą. i dom 
na dom upadnie. Czyli innymi srowy: 
1gdzie niema zgody w rodzime, rządzie lub 
królestwie, to takie królestwo u.p.ada i roz
dzielone zostaje; ponieważ zgodę i jedno
ścią mate rzeczy wzrastają, a niezgodą, i 
duie rozpadną się. Tak samo rzecz by się 
m1a·ta i z szatanem, który walczy przeci
wko m11ie - m6\vił Jezus - bo gdyby on 
mnie dopomagal i Ja mocą jego wyrzucał 
czarty - j.ak wy twierdzicie, - toby on 
<l)zfala~ prz~ciwko sobie. Lecz jeżeli pal
cem Bożym wyrzucam czarty, zaisteć na 

was przyszło królestwo Boże. Czyli: 7,c 
Ja silniejszym jestem od czarta i z-. 'YCiG
ŻG go, a wy należeć będziecie do mego 
królestwa i pod moją " ładzą pozosta \ • ać; 
bo taki jest porządek '' świecie: że kto ko
go· zwyciQży, odejmuje mu \\szeik<\ bror1 
jego, i k-0rzyści jego zagarnie'. Tutaj dal 
do poznania Jezus o.wym ludziom, c·o Go 
p1 sądzali,o spó.tkę z szatanem: że takie do
\ lizenie jak oni czynili icst blGdnc, i 
sprzcc1w1aiące się zdrowemu s<1d \\i. 

Czyli: że powinni pójść za Jego nat kq, 1 

\vSpólnie pracować nad własncm dobrem, 
które im miailo zape\vnić spokój w tern ży
ciu. a \\ przyszłości zbawienie \\ iccz11e. 

I dziś dużo jest takich ludzi, którzy 
walczą przeciw Chrystusowi, sprzcdwiaj<1 
się Jego l}Ostanowieniom i przykazom, a 
tym sposobem sami sobie szkodz<1: bo rnz
d waiai<l królestwo Jei:;o, do którego po 
śmierci należeć rne będą, idąc z1 wolą du
cha złego, który ich skłauia do wystGP
ków, i gotuje im wieczne zatracenie. 

Dalej mówi! Jezus: .,Gdy d'uch nie
czysty wynii<lzic 1od człowieka, chodzi po 
miejscach bez wodnych szukajqc odpo
czynku. A nieznalazłszy, mówi: wrócę się 
doi domu mego z któreigmn \\ yszed!. A 
przyszedłszy ·znajduje go umiecionym i 
ochędoż.onym. Tedy idzie, bierze z sobq 
siedmiu innych duchów g·orszych nad się1 
a wszt1dlszy mieszkają tam. I stają się 
pośledniejsze rzeczy czlo'W icka onego, gor
sze, niżeli pierwsze." Tutaj jest mowa' o 
lu<l!ziac'h takich, którzy po upadku w 
grzech idą do sp-0wiedzi i jednają się z 
Bogiem w Sakramencie pokuty; zly duch 
opusz·cza ich na chwilę, ale nie daje za wy
grane; wraca na nowo i s'kfania diO wy
stępku; a jeżeli oni {)pierają się jego poku
sie, u<lerza1 na nich silniej, jak gdyby kilku 
naraz miał ze sobą złych duchów, i jeżeli 
zwycięży ich, to stan takowych ludzi jest 
gorszym, jak byl poprzednio; b-0 grzech, 
którego się powtórnie. dopuścili staje się 
natogiem, a z którego nie latwlO już po
dźwignąć się. W końcu Ewangielii dzi
siejszej czytamy: Ze gdy Jezus mówił: 
po'Ctniosłszy gtos mektórn niewiasta z rze
szy, rzekla mu: ,,Blogosławiony żywot 
który Cię nasil, i piersi, któreś ssat A 
on rzeikl: I owszem, błogosławieni, któ
rzy siuchają, sfowai Bożego i strzegą go.'· 

Niechajże przestroga ta, jaką dat Je
z us owej niew1csc1e 1 nam postuży za 
przyklad. abyśmy i my, nie tylko po<l~i
wiali naukę Bożą i btogos.lawili tych, któ
rzy nam ją gloszą, ale przyjmmvali s.towa 
Boże do puszy i we<ltuig nkh życie swe 
urządzali. 

Postępujmyż tak, a zyskamy błogosła
wieństwo Boże i zbawienie wieczne, któ
rego sobie i wam wszystkim z serca ży
czę. Amen. 

Spowiedź św. prawdziwem d~

brodziejstwem. 
.,Zbl1ral się dzień mojej pierwsz.ej Ko

m unii· świętej (Chateaubriand). Dzień wa
żny niezmierme w rodzinach, rozstrzy'ga
iący zwykle o dalszej przyszl-ości dziecię
cia. Wychowywałem się dal'eko od rodzi
ny, \1/ kolegium w Dol; wszakże na dzień 
ów btogi, matka moja })'rzyjechala <lo Dol, 
aby naocznyrn być świ·ad:kiem uroczyste
go te;go aktu. 

Spowiednikiem moim byl przeilożony 
OO. Eudystów. kap!an w \\<ieku lat pieć
dziesięciu. suro\\.·ej powierzch<YWoości. Ile 
razy mnie shtchat spowiedzi, niepokoiło go 

~m~~~~~ 

~ „Robotnik Polski'' 
~ wychodzi d a ra:&y tyg•
~I dniowo. Przedpłat wynosi 

:: 50 fenygew 
~i kwartalni . *I ,.Posłańca katolicl-iego" o .1,y-
a1 mają abonenci , · ao atlrn. L 
: 

\\ yrazmc moje pon11ęs2 anie, 1>0 dL„rn ki '
t}J "iny \\) 1.n ~l\\ ane były ''ca le rn lej \\a 
gi. Im bardziej zbliżała . ię Vi elk;..noc t 1 1 

usilniej do pyty\\ ał 1rnic: 
Cz) t. Ikr n. ukry asz z gr pr1e 

demrq? Czyli nie {i 1,p · CI!cś -. ę t..,g: l11J 
O\\ ego grzechu? 

Ja od po\\ ad~ ·lem Za\\ ·ze: .. ie Oi
czc !" 

N ac)\\ czas od.JH" \\ i:lł nmic \\ )zer i. .. m 
przenil·ajqccm do głębi duszy. ()(kh, c.l1.i
l em blady, drżący, jJ.k przestę1,'.::a. 

We środQ Wi'elkicgo Tygodnia, mia
łem otrzymać rm.grzcszcme. Noc pe rnze
dzah1q SpQdzile111 \\ częś ·i 11ai m dlit\ 1e, 
w części 11a czytaniu z 11iemak111 przcr~1i.I! 
11ie111 ksi;rżki o ;1e odbytych s110\\. i ·d7iaclI. 

.We śmdG o g-0dzinic trzeciej po 1>0!11-
d11iu, udaliśmy siG w to wa 1'7yst\\ ie rncizi
CÓ\\ naszych do kościoła. 

Przybywszy tamże, 11padlcn1 na kola
na przed '' ielkim oHarzem i tak zosta\\ a
lc.m chwil kilka w najgJębszcm tl!>OkMzc
niu ducha. \Vresz·ctc powstalem i /. drż..:: 
nicm udałem się do zakrystyi, gdzie cze
kał na nrnic spowiednik. Ukląkłem przy 
ko11fesyonalc i odmówiłem spO\\ icdź p~i
wszechną bardzo wzruszonym "łosclTl. 
Czcigodny kapłan 1,zl ~ ytał mnie znowu: 

Ni'czego \\ Il; : nic zapomniałeś, m0-
ic dziecko? 

Za11iemialc111 ilJJ te si/owa. Powtórzyl 
zapytanie, i usta moje \\ ymówify ZllO\\ u 
to nieszczęsne: „Nic, Ojcz1e". 

Skupił myśli, szukając rady u Tego. 
który dal Apostolom moc zwią.zyv.,ania 1 
rozwiązywania i zda\\ ato się, jakoby mi 
chciał dać absolucyę. 

Piorun z nieba spa<lly w tej chwili nie 
mógł byl mnie \vięcej nad ten widok i:>rze
razić. Przelękniony i drżący, wyrzekłem 
\\ tej chwili• stanmvczej: 

- Nie \1 ·szystko jesz.cze pow1cd7.ia
lcm ! 

Tu oblicze strasznego sędziego i zastę
pcy Najwyższego Sędziego, częstokroq 
przejmujące mnie bojaźnią, zmicnHo się dla 
mnie w oblicze pelnego mit.ości· ojca. U
ściskat mme' więc i rzekt ze Izami: 

- Teraz bądź dobrej myśli kochany 
synu! 

Ni.gdy w życiu nie zapomnę tej nie
szczęśliwej chwili. Uwolniony od ciężaru 
jak gdyby calei góry zwalonej na minie, 
plakatem z nadmiaru szczęścia - i rzec 
mogę, iż odtąd zostalem uczciwym czto
wiekiem. Czułem. iż nigdy ri.e z<iolałbym 
przeżyć zgryz10ty sumienia. 

O, iak straszne muszą być udręczenia 
wewnętrzne zbrodniarza, gdy ja z powc<lu 
zatajonych ulornności dzieciństwa·, tak wie 
le ucierpiatem. 

Lcz, o jakże wzniosłą jest ponad wszr
stko ziemskie święta nasza religia katolicka 
która z taką sitą może kierować sercami 
lu<izl! Jakież prawa z<l~alyby zastąpić 
blogiei skutki spowiedzi? Po pierwszem 
przyznaniu się do winy, już. nti wszystko 
szlo tatwo. Teraz wyznałem z szczerą 1 

zupetną otwartości<lt \\'Szystko., co mi od 
dzieciństwa na sercu c1ężY10. C2'cigod:ny 
kapłan rzekl do mnie: 

- Czas ni'e \Vystarcza do należytej 
pokuty; wszakże przez: mężne, chociaż spó 
źnione wyznanie, obmyty Jesteś z grze
chów. 

PQ<lnióslszy zatem rękę, v..-yrzekt slo
wai rozgrzeszenia; ale tym razem, ręka 
wprzód mi tak straszna, sprowadzała teraz 
na mnie blogostawiei1st\\-o z nieba. Skto
niłem glow(, aby je przyjąć- a co cz111tem 
w sercu, to się da porównać z SZC2~li\VO-o 
ścią AnioMw. 



Naśtepnie rzuciłem się w objęcia mat
ki 111ojei, która na mnie czekała u stóp ol
•rza, i od tej ch\\-ili stalcm się nowym 
czlowiekiem. Smutek ustą.pi1 młeisca rad-0 
ś:i, a serce moje deszyto się w zwycięz
kfem uspokojeniu skruchy." 

· l{orona cierniowa Jezusa Chry
stusa. 

(S'fl'ięta korona przechmvana w Jerozo
limie aż do roku 1239). 

Wiadomo, że korony cierniowej Zba
W'idela1 nie znalazla święta Helena razem z 
ktzYżem J czusa Chrystusa, ponieważ ża
den z pisarzy o tem nie wspomina, a po
wsrechne milczenie o tak ważnym fakcie 
bytloby nic do wytłomaczema. Można to 
~bie jednak tatwo wytlomaczyć. Nigdzie 
aie znajdujemy wzmianki, czy korona cier
•iowa p.ozostala na gtowie Jezusa Chrystu
!ła w czasie pochodu na1 górę Kalwaryi 1 

piodczas ukrzyżowania. Przypuściwszy 
iednak, że tak bylo istotnie, to 1niewątpli
wie ci, którzy zdejmowali z krzyża. ciato 
Zbawi'ciela, by je wlożyć do grobu, zatrzy
ma1li święty ten przedmiot, celem przecho
wania go i oddania czclcielom Jezusa. 
Przechodzenie to z rąk di.)1 r(\k jest rzeczą 
tak naturalną, że nie! może pod tym wzglę
dem zachodzić najmniejsza uza1sadniona 
wątpliwość; możebnem jest i prnwdlOpCYdo 
bnem, że święta koronai przechodz~c tym 
sposobem przez ręce różnych osób, dla 
których przechowanie tei reltkwil bylo rze
czą najwyższej wagi, dochowata się aż do 
czasu, \M którym wszystkie reHkwie do
staly sic db cesarskiego skarbca w Konstan 
tynopolu. 

· Swięty Paulfn wspominai w roku 409 
koronie ciemi-0wei, jako o najdroższym 
przedmi-0cte, zinaiduią:cym się w posiadaniu 
chrześcian, i ·od teg() czasn wspominająi o 
łliej wszyscy pisairze je.dnogtośnie, jako o 
relikwii znaidującej się w skarbcu cesarza 
ByzaintyńskJego. 

Pobożni cesairze W schodu, pocza.iwszy 
()d Konstantyna Wielkiego, aż do czasu, 
·1dy krzyżowcy zachodni' stali się- panami 
KonstantynoPQla i tamte cesarstwo łaciń
skie z.a.łożyli (1204), zebraU znacz,ną ilość 
<lmgocennych świętości 1 zlożyli ie w tym 
nowym Rzymie. P-0między terni święto
ściami' jedną z najznakomitszych byta cier
niowa ·korona Chrystusa, Pana1 nasze.igo. 
Sw. korna clernJowa dostaje się do Paryża. 

Pięództesiąt siedm lat trw.alo panowa„ 
nie lacińskie w Konstantynopolu, a sześciu 
<:esarzy, począwszy od Balduina I, do: Bal
<iuina Il utrzymalo się z wielkim trudem 
11a tronie. Cesarz Baldiuin Il, który wst4pil 
na tron po Janie Brienne - widząc, iż. sto-
lky zagraża niebezpieczef1stwt0i wrpadni~ia 
w ręce Saracenów lub Greków, poslat ko
rone cierniową krewnemUJ swemu' św. Lu
tlwi'kowi, królowi' franieu:skiemu. Chciał 
<m przez to wywdzięczyć się temu mo
m11rsze z.a wszystko, oo tenże uczynił dla 
obrony państwa wschodniego i Palesty
ny. Swięty LucLwik nie byr obojętnym na 
taki podarunek. Wdizięcz,ność swą, oka
zal tern, jakąi cesarstwo wschodnie wil1JI10 
byto rzeczypospolitej W eineckiej, i za któ
rą derrniOwa kor-ona byla za1staiwi1on:ą. 

Drogocenny ten skarb, który naiprzy
kład Wilhelm z Nangis i Wincenty z 
Beauyis, -0pis.ato szczegółmv.o catą, tę; ce
remonię. Sw. Ludwik wyszedt naprzeci
wko ors~ku, niosąicego tę relikwię i u
~.zed1 '[) pięć mi'l po zai miasto Sens. To
warzyszyli mu: bracia je:go, królowa, ma
tka, oraz zniaczny poczet książąt i prala
tQ\v. Koronę postanowił zanLeść sam z 
bratem sWQim Robertem z Artois, do ka
tedry w Sens - i dokonaJ tego how wśród 
niezli-c,Z-On}mh Uumów ludu. Pobożność je„ 
oo i łzy ptY114:(tJe mu z oczu, świadcz.yły o 
żyWem u~uctn Wiary, jakiem sercei iego 
bylio pr,z.eięte. 

Z Sens pdeniesiooo świ~tą koronę w 
uroceysteł 1 prócesyi do Paryża, dokąd 
przybyla 11 sierpnia 1239 rku. Sam król 
m@s.t' św~ .skrzyneczlke ....__ a. gdy wcho<lzil 
do ~~ .taczął.lud \vioł.ać: r 

- mogos.tawiony, kt6ty idzie WI imię 
Pan~ ~ f k<t6'rY" spraiwit t że f',.a'.ń'c-ya przez 
~fa~atH.e 1t~ 1.~rle~ da·ru, ~st~ła wy-wnsrork\. Jl ( ' ' 

. I<r~~.~)p.łroteź 1.wY.socy dfgnitą.'iz~ lł3-ń
sf~ ł ~PrfBMhi,~oda~wafii t~l r7likwU. ~aj
gł.. r,~~~ roo~~~z za~ bo~lX>iny 
te · . ,łeffilifi ątrzYiriaJ_ Prawie ró}Vttlq~e.
śnl~.t !ńne ~e~.cte .. ś~~~. śd, a. o;i.yt.n. ~w~cł~ 
os>t'.~~~tfóftn~, }t~r~ Żbawi~fWWl . Q9k 
pfiłel)J"f(1 2 k~'\efalek gąb.kl, którą M'.u po-

dano do ust, napoiwszy ią octem i źóki~, 
i znaczną część pra\\'"dziwego krzyiża -
przeto kazał w swoim pałacu. zbudO\vać 
wspaniałą, kaplice. by kosztowne te pa
mfa.tki -godnie pomieścić i wystawić je! na 
widok publiczny. Jest to tak zwana 
„święta kaplica". Zaito:żyl tam także o
pactwo, które przez jego i następców jego 
hofność, stało się jednem z najbogatszych 
w calym kraiu. 

Uroczystość przeniesienia cierniowej 
korony Chrystusa obch-0dzą w calej fran
cyi dnia 11 sierpnia. Co do prawdzmności 
świętej tej relikwii, nie podnoszono nigdy 
najmniejszej wątpliW10ści. W roku 1793 
"'\\Il -czasie re\VlOlucyi, wydobyto święt~ k<J
ronę ze skrziynki, w której przez tyle: wie
ków SIX>czywala - przed1zielono ią na! trzy 
mniej więcej równe iezęści, które razem z 
innemi· relikwiami „świętej kaplicy" odda
no komisyi sztuk pięknych, a później bi
biotece narodiowej, gdzie aż dlo rokw 18~ 
piozostaly. W tym to rnku na żądanie Ar
cyibiskupa: paryskiego kardynala iBelloy, 
zwrócon10i kafodlrze koronę; pierwej jedlnak 
p0d'dano części jej <Jlględz.inom duchownych 
którzy ją dawniej widzieli i sparmętaii so
bie dl()lbrze ksztatt jej - poczem uznano ją 
za praw<lziwą. 

Obecnie na świętej koronie nie ma już 
cierm; pochodzi to ztąd, że ciągle odllamy
wano z niej Po kolcu i obdarzano niem~ ró
żne koś.cioty, gdzie je cz,cwno jako świ'ętą 
relikwię. J edein z; tych cierni naprzyktad 
darowal święty Luidwlk bisikupiemu kościo 
lowi Najświętszej Panny w Puy. stoli'cy 
ziiemstwa Velay. Kościół katedralny w 
Trydencie w· Tyrolu, posiada od niepamię
tnyich czasów cierń z świętej korony Chry
stusowej, z którym mk rocznie w tak z.wa
nąi czarną czyli passyjmi niedz i'el 'ę od'pra
wiają, ,moczystą procesyę. Cierń ten do
stał się tu albo przez krzyżowców, dlO' któ
rych należ.eli walecznl rycerze tyrolscy a 
nawet i biskupi Trydenccy, albo też Z1 Pa
ryża do Trydentu. - Następnie w kościele 
św. Praksedy w Rzymie, w którym sie 
znaj-duje stup bicz0\.·V1arna Chrystusowy, po
kazują także trzy ciernie z bolesnej korony 
J e;zusowej. Z<larzal101 się tez. że z wielkiej 
pobożności wyrabiano c21ęsto ciemie na 
WIZór prawdziwych; te jednak są niezwy
kle drugie. 

U w a g a. Z jaki:ego krza!ka by ta uple
c'.tona cierniowa korona Chrystusa? We
d'tug pod!ania, utrzymującego się od wie
kÓWI pośród katolików w J erozolLmi'e, koro 
nę t~ bolesną z.robiono z, pewnego cierni
stegio krzewu, którą hotaini!cy nazywają 
,,Lyzium spmosum." Lecz Ha·sequist. uczo 
nyi botanik twierdzi, że lmrone tę upleciono 
z arabskiej rośliny 11Nabka". Ploiwód1 dla 
którego tak utrzymuje, zasluguj1e na u
wagę: 

- J estto bardzo pra wdopoooł:mem -
pisze oni - że ar.al>skai „Nabka" dbstarczy
la materyalu na koiionę, którą Pa11u Je
zusowi na ·glowę wliożono. !(oślinia ta iest 
bardzo pospolita na W schiodzi1e. Ni·e mo
żna bylo obrać stósowmejszej rośliny w 
tym ce1u - ma ·bowiem kolce, giętkie ga
łązki L cił'imno-z.ieloną barwę, jak powój. 
Być może, że nieprzyjaciele Pana obrali 
umyślnie tę „Nabkę", gd'yź by la b.ardzo 
podobną, oo ow.ei rośliny, jaką zwykte wień 
cron-o cesarzy 'i wodzów; a to dlatego, by 
męczarnie Jego połączyć z diotkliwem szy
derstwem. 

Swięłojóżafacie 
cryli sktadka na u1bo,gich studentów połsk-0-

ka-tolit.kkh. 
W kasie (z:ob. nr. 12) 509101 mr. 

Nai chrzcinach u Jana lu'slrowiaka w 
Obe'rhau'Sen: J. foskowiaik z ż. 1 mr., no
Wldnaaiodzony syn 50 fen.. Mich. Jusko
wtaik z ż. 1,50 mr., franc. Florczyk 1 mr., 
Anrt:. Bieganek z ż. 1 mr., (nad. fr. Flor
czyk) 5~00 mr. 

U J ózefai I(ohde \t131 LI111ieninach Jana 
Kowalskiego: An<lirwi Loks 60 fen., Józef 
Rohde 5D fen., I. Rohde 4{) fen .. GLertruda 
Jalbłońskai 50 fen., Michlłl Larski 50 fen., 
Augustyn Jabloński 50 fen., Pra.nc. Nowak 
1 mr., Michał Loks I mr., Arudrzej l(dw.alak 
1 mr., Antoni Nowak !50 fen., FeLiks Pitro
wiaik 50 fon., Ant JakU'bowski 50 fon., Jan 
Kowarski SO fen., Stan. Rart:ajczaik 50 fen., 
W~}ciech Kustosz 1 mr., (naldl. i porto zapł. 
Józef Rohde) 9,50 mr. 

Na chrz.cLnach u J. Pa.iwlalka w Ober
hausen: J. Pawlak z ż. 1 mr., nowonaro
dzona córkai 10 fen., Maryanna P. 10 fen., 
\chrzestny St. l(ierzyk z: ż. Im., J. Przyby
l~~iz ż. 1 mr., J. Brodek! z ż. 50 fm, W. 
w~cmka z ż. 50 fen., J. Pawlak 50 fen., 

M. Franclrowiak 50 fen„ J. P,:,Oftski 50 ie.n., 
fnad. i porro z.apl. St. Kierzek) 5,70 mr. 

Razem 
Rozchód: 
W kasie: 

Ro zek ód: 

529,21 mr. 
60,00 mr. 

469,21 mr. 

B. O. z B. stypendyum l8,QO mr. 
S. W~ 'li W. stypenóyum 30,00 mr. 

Razem ,O,Oi mr. 
Bóg zapfać! Sw. Józafacie módl su~ 

m nami! 
~3. 3. 05. pro; K s. L ł s s. 
A. Brejt;ki, Bochum, Malthe&erstr. 17. 

Brandenburg 
kraina słowianskich mogił. 

POWIESC HISTORYCZNA. 

Navisał Ludwik Stasiak. 

(Ci~ d'alszy). 

Dobrzycka: pusze.za grai echen1 rogów, 
ujadaniem o·gcurów, nawoływaniem ludzi, 
którzy z północy i· zachodw wielką. cią.gną 
nawalą. Olbrzymi lańcuch ludzi idzie z 
góry kll' biotom i jeziorom, \\0 ialkie roz
lata ~ię ttawela. Zwierz, który nie ulegl 
ręce myśliwego, wcieka w btota, <llobijany 
re'ką, pachc1Ików, rozstawionych na brzc
l'ach w.ód'. 

Cicho. 
Oto szelesz.cze podszyty !'ais, huiczy, 

jakby wicher gnal prze.z leszczyny, sty
chać szum łamanych galę.zi, rytrnowy tu
pot Z\vierzęcia, które przed pogon:ką ucie
ka. To jeleń glowę podniós.f, zlożyt ro
sochate rogi naJ plecy, aby mu bi1e;gu nie ta
tnJO\Valy, i jak strzata przed ludźmi ucho
dzt Tam dalej jęczy ziemia, zdaje sLę, że 
dęby ktoś wali, że ze szczytów góiry rwie 
się gtaz I w przepaść leci. Tak huczy król 
puszczy, żubr, wypt-Osz{)lny z kniei. Cza
sem 1styohać wycie wilków, czasem żafo
śnie msikorrdi ogar, rozdarty prziez nied'Ź
wie<lzia; czasem roztarga powietrze krzyk 
czlowieka, którego, na rogi wziął ranny, · 
roziu1swniy żubr. R:ozprut brzuch pachoł
ka, ru wnętrzności wyjącegio1 z, holu cz.to
wieka ciągną się po zi'emi, wiiSzą na jala
wcaclJ ... 

Na łowach rzecz to :z1wyczia;ina, tern 
iZaiadrej, tern mężniej rycerstwo zwierza 
opada. Dziesięć strzal tkwi w biodrach 
byika, ~ary szarpią, ze wszech, stron os1a
"blone zwierzę, napadlt na nie2'o Dietrkh i 
straszliwem uderzeniem t-0por.a1 na ziemi 
go zlożyl. . Spedzone chJiopstwo niesie do 
obolzt.r zidiobycz, rycerze zaś pędzą: dalej i 
dalet. 

Mściwiój z rycerstwem tarnowskiem 
naddą;gnąl z pólnocy, tak, !Że oNawa pod 
wieczór ma się SPotkać z branhborską me
miec:kq druiżyną. Wyprzedlzif hawelań
skich chłopów i tarnowskich l.wczuików. 

PoszedJ -w la:s, prz.ebie~a jego knieje, 
nad'sluclmje hf~aj.ą,ce się Po lesie echa, 
czasem bi~me w rki.ernnku lu<lzkie"o ~l()
su r znowu nadstuchudąc, \\~ bok się zwraca 
i w 2ąszczu ukrywa. 

Badal mlody rycerz las, choć z oczów 
ie20, z :zachowania się }ego widać, że nie 
zwier.ziai oni tu szuka, nie na jelenia 111b lo
sia Poluie. Obojętnie patrzy na miJająice go 
samy, hs bezpieczny, z pod kopyt prawie 
koński•ch się wysuwa i w knieje leci, nie 
nadciągnie ciecilwy luk11, choć ryś nad je1g.o 
glową ze sosny na sosnę skacze. Lowi 
sturcłrem nawolywania myśliwych, natęża 
ucho, a·by slyszeć, j1ai'kim językiem myśli
wi mówią; gdy zaś dosz;yszait echa niemie
clde i mowę niemieak<.i, gdy ·się dowiedział 
w ktt)reJ stronie rycerstwo z Braniboru pa
łuje, jak strzafa pogna.t w tym k1enmku 
przez lasy, pod'szycia i knieje. Dop&:i 
W10fna droga.i byla, cwalowal, nie sz :zędząc 
konia, którego boki chabiny ożyn darly, 
gdy wsze-d,ł w1 mlody podszyty las, prze
rywany korytem pot-0ku, przywią,zat ko
nia do graba i pi'eszo w puszczę leci. Wnet 
znalazl sie przy memielekiem rycerstwie. 
Aby być ·niewidzianym, ukry;t się w gą,
szcz:u leszczyn, z których girfandy chmielu 
wisiały. Zasloni! sie kh szerOkicm listo
wiem, śledząc każill\i owbę, która mu się 
na oczy nawin~la. 

Pia~rzal w las. 
Dietrich prz;ecwalowal przed jego o

czami, przebiegl polanę najprzewiclebniej
szy, który równie dobrze cnót na'Uczal, jak 
i konia ina wojnie dosiadaJ. 

Widział Mśc1wód z ukrycia, jak prze
szli w lasy rycerze braniborscy, pach.ol
kowle sascy, widział swemi oczyma wal
k~, Jaką, Bernarad stoczyl z niedźwiadkiem 
uderzeniem obucha na ziemi~ go kta<ląc. 
Posmutn1a-ly oczy, Mściwioja, nie walaz1 

sn:tć istory, której oczy ie~o szukały. 
mi-al \Vkrócić si~ do Ironia, które~ 
słychać bylo z dalekiego jaru, gdJl 

Prawd'aż. to, czy senne widzem„ 
>1' Ił; I: 

Na biaJym koniu klusowała k 
plaszc-z iei wzd~ty wiatrem wYgla.<191 
zl'ote skrzydla, przypięte do ramion; 
ne włosy, igrające z powietrzem, s 
się z tę,czą. wstążek, spinających k:wł 
vtianek na jej gfowie. Czarne o~ 
trzaly w dal, na jagodach zakwitły ja 
we rumi'eńce, z rozchykmych wiśni 
ust,, silnie; falującej pieI1Si PoZIIl~Ć Jat""1a 
pal, z jakim krasawica za zwierzel'łll 
z rycerstwem goni. 

Mściiwó:i na jej widok stał· z, za · 
tchem, patrząc w dziewczynę jak w 
kryjąc się w chwilach, ialkhy si'ę bał s 
szyć to prześliczne widziadlo. · 

Na<l'11eżdża już ku niemu, zbliża 
leszczyn, w któryich jest ukryty 
iużi ma minąć, zniknąć, uciec ... 

Z gtębi piersi kisięcia wydoby 
westchmenie, z: gluszonym szepte~ , 
którym jęczar żal a1 dr~la mufośćl -"· 
lal: 

- Ad'elajdo! 
Dziewoja uslyszała szept ksi~ 

wstrzymała konia. 
- Tyżeś to? 
- Od ranka 'bląd'ze po puszcz.y, Jllii 

widzieć cie·bi'e. 
Rycerzi chciał przypiaść do ~i 

która \V·strzymala gio g1este'm i st~: 
- Widzą nais ! 
Obrócila sie na koniu wstecz, pa 

naidkofo, przebiegając okiem polami~, 
której towcy si~ snuli.. 

- Gdzie twój koń? 
- Przywiązany stąd o staię. 
- Jadę łożyskiem ponikwy. ~-

na koń i jedź za mną. 
- Stryjowie twoi... 
- W las po~li. 
- Pacholk<YW'łe? ... 
- Zgubtm sic:. W przeciwnQ.i _. 

strom~„ 
- Na zielonej łące nad po ni kw~ .. 
- Żywej d'uiszy niema. 
- w lot!.. 
Pocwal'owala dale} dziewoja Wl ~ 

myśliwskiej dlmżyny, wiechiafa w ~~ 
tas, równając sie z oszczepnikami, którf.ł 
zai ksieciem Bernardem dążyli. W naa'błtt· 
szych olth.ach zni1kla: im z oczu, zakryłt 
krzakami ożyn, pędami leśnych ~rusz, fttł· 
re na brzegach rolkitmcy buja1ty. 

Przystanęła, nadstuchuiąc czyi k_iio rei 
ucieczki nie zauważył, gdy '.ZiaiŚ żywef dU· 
szy nie było nadkól, a dialeka tylko puszcia 
echem na\Vt\lywań gr.a.la, popuJŚCi\f ai~ 
koniowi, który tą.ką wiiącąi si~ brzec~ 
potoku, gnat W1 dal. 

Co chwila z pod kopyt końskich ~r
wie się sta<lo ©:ikich kmek, żyją,cycll! if{ 

rogoży) co chwila zerwie się ze sośniua 
głuszec, skrz;ydfami lopocąc, :z,eschliei icłi· 
ce ze sosen i świerków otrząsając. Ot 
chwila zazlocl się wśródi zleiem lils, ktMf 
przed! fud'źmi ucieka, czasem zairecllote 
maciora, którai wraz z war·chlakanń z6· 
fala uiść Qbtaiwie. 

Rozszerzyła się dolina potoku w ~tl· 
mną ląkę, zaslaną barwnym dyiwa.ndt 
kwiatów, otoczoną dokoła brziow,,,_ 
lasem, przeciętą ponikwą, której brzegi 
czerwieniły_ się ()d kalin. 

Prz;ystanęfa krasai\vica na lą,ce, zapfa
tafa bialą rękę w grzywę Ironia, bawi~c tlę 
wlasami, zwródta główkę wstecz., cub· 
ja;c, rychlo li rycerz za nią przyj-dlzie. 

Wnet zaszeleśc1a!a liśdami brz.eziu, a 
w d'ali ziawiJa się piękna i rycerska po~ć 
Mściwoja. 

Pędem zbliżyt si~ do niej, zeskocz:rf ! 
konia, ziaw1! s i ę przy dziewoi. Oh.wycil 
jej ręce i iąl je gorąco całować, szepc-: 

- Zejdź, zejdź! 
UiąJ ją. pod ramiona, zniósł pra\\"ie. zie 

si,odlai. 
- Nareszcie jesteśmy sami. 
- Konie sp~tai. 
- Mój nie 'Ujdzie. 
- Zwiąż uzdy, aby byly raz1em. 
Konie, którym zdjęto uździemce, id7 

szczypać trawę na lące, rycerz zaś. zwifł
zawszy rzemienie, zatkną.wszy oszczep w 
ziemi, wróci! do dziewczyny, którai s• 
vvolno brzegiem potoku, gajem olszya i 
brzóz. 

·I zno\Vlu ująt rycerz jej ręce, calują.c ie 
bez końca, jakby pocalunkami chci:ar vrY-
1>0wiedz1eć, co myśli jego dusza, jak gorąro 
dla krasawicy bije jego serce. Przytulit 
dzie~ę do siebie, objąl ręką jej szyie. nQ, 
chylit ~lówikę ku sobie i bez upamlętaailł, 
mimo oporu, usta jej wiśmowe calował. 

- Co czynisz? Dość. 



- Kraść mi ·me szczęści~ każ<\. 
- Odstąp. 
- Nie odstąpi<:. 
- Zaprzestań. 
- Nie broń ukochana ... nie ... 
tf śmiechnęła się kobieta, na licach za

"J· .1td•iial wyraz szczęścia~ w pięknych o
~ p!onęlai miłość. 

I nie bronila się juiż oo po.calunków i 
z~•1ra w jego ramionach, od.<laiąc mu u

' •a pocałunek pocalunkiem odpowiada
i~, łulą-c się do mężczyzny, który stodycz, 
~ście i czar pil z iei wiśniowych ust. 

- Znowu tydziel1. miesiąc, kto wie, 
.lllfle rok minie, a zbliżyć mi się nie dadzą 
:bł .ilebie. 

- Czym ja temu winna'? 
- Cale ci serce oddalem. 
- Zapladlam za nie sercem. 
- Stryjowie twoi ... 
- O ni·e wspominaj. 
- Trwają w swym uporze? 
- Na śluib nasz, nie zgodzą się nigdy. 
- Pytałaś 1się? 

- Broń Boże ... Ty wiesz prze.cie .. 
- Wiem, rzekl z ironią Mściwój. Tyś 

• kJl„Wlłla ccsarz'ÓW rzymskich i nigdy ml 
d•'f#e za żonę nie dadzą. 

- Piosiadlasz, moją miJość, moje serce. 
.TJi ~c!den ... 

- Miłość mówisz? A przecie miłość 
~ ~wói cel; jak ziele rośnie, aby kwitnąć, 
tal ia kocham, aby węzłem malżel!skim 
p•zyć się z sobą. 

- O małżeństwie teraz nawet myśleć 
fli• •ożemy. 

- Zatem mam czekać, aż przyjdzie 
ja1'.i; grnf z nad· Dunaju lulb Renu, aby cię 
z:;t:ra.ć. 

- Ni2 ccidam mu ręki. 
- Zmuszą, cie. 
- Ciebi·e Mściwoju mam jednego. 
- Sfachaj ty piękna, ty nad życie uko-

-oe~ ! Czy ty wiesz co ciebie czeka, co 
n · czeka, jeśli ty k1edylmlwiek zosta
uiłlM żoną inne.go? 

- Nie mów mi o tem. 
- Muszą pytać się oo będzie jutro, mu-

.-z„okropne snuć nad'zi·eje ... 
- Przed .chwilą mówiłeś, że z uści

sl<lłlfil' moim przyszla chwila twioieg.o szczQ 
· śc:1-. Czemu mącisz to sziczęście. Czemu 
g-qi widmeu-n przyszłości mrozisz? 

- Bo cię, Adelajdo, bez granuc ko
cliam, wszystkie moje my,śH lecą do ciebie. 

·Na hogi d przysięgam, że jeśli obcy czlo-
w'l&k ·za żonę cię weźniie, to ja .. 

-Ty ... 
- Zabiję ciebie, jego i siebie ... 
- Uspokój się, nie trać nadziei. Może 

p~yszifość szczęście nam przynieść, może 
~ej!ć nam jutrzenka szczęścia ... 

- Oh. nie zejdzie ona dla mnie, nic 
t;~zie. 

Adelakla byla synowiicą Dietricha i 
Bernarda. księcia saski•ego, przez nich zaś 
lai. i przeli rodzinę swej matki krewną 
krflÓ\.V niemieckich z rodz1ny saskiej. Po

'k1ewieństwio z monarchami, którzy tytul 
-nymskich cesarzy nosili, byto w ogrom
flq cenie, nic też dziwnego, że tak Bernard 
aal I jeg-0 rodzina w stosunkach swych za
w~ze się tym związkiem krwi z królami 
~ · zczycili. Adclajd'a od pierwszych lat dzie 
-ćMl5twa wycho"~ana· w Saksonii, na. dwo
rae swych stryjów, podrastającym iuż p.od
loiltiem przeniiasla się do Branibom z chwi 
i~, ·r~:J:y jej stryjowi rządy nad wschodnią 
marchią pow:ierzono. 

W starem s1owiat1skiem grodnie zoba
Clłyta księcia obotryckiego Mściiwoia· ; zja
wfl się, a·by zabrać wszystlde myśli, wszy
sffro serce piękne.j dziewoi. Szczęściem 
d1a niej, że MściWIOj za serce zapłacił jej 
sercem, ze uczucie uczudem, nieszczę
ściem dla niej, dla nkh obojga by}ło to. że 
fl'Wiązek serc małżeństwem nie mógt być 
ułwięconym. 
~ie Poga6ska wiara Mściwoja była 

tu la przeszkodzie, ale stanowisko wasala 
do 1>ana, stosunek lennika do wladzcy. Za 
wno.kie były pmgi1 krewnej króla niemie
Ckle;go dla księciai sfowiań~kiego Mściwoja, 
?:a wysokie progi Dietricha dla - sługi, 
kMry nie śmiał wejść we futrze do domu, 
~ie Dietrich i Bernan.t saski mieszkali. 

Taką Pogardą plaoono wodzom i ksią
ż«orn sitowiańskim którzy za cenę sl'użal
.stwai obcym, przy,' władzy się utrzymali, 
ktOrzy me potrafiU najeź<lzczyrn zbójcom 
PoWied:z.!e.ć: wara _ tak, jak to uczynił 
IJ{)lsk! Mieszek r czeski książę Boleslaw. 

ŻYWiolowa potęga mil'ości odezwala 
Si~ w sercu Adelajd'y i MściW10ia już w 
rt\t'w.szych chrwilach poznania, zfączyła 
~du~ węzłem wczuć serdecznych. P<;>-

się porYWowi serca, nie zdając sobie 

sprawy, że uczu.„: e nie do ślub11 ... j p ·zy-się
gi, lecz na bezdroża i h niesie, nie pytając 
się czy los zechce zwi(\Zać kochające si~ 
serca, czy ludzie i stosunki pozwolą im 
należeć oo siebie. 

Adelajdy serce, du z~ i zmysły przy
kula dorodna postać rycerza, jakich nic by 
lo wśród niemieckiej młodzieży, Mściwoja 
oprócz nie.pospolitej Adelajdy urody olśnil 
przepych książęcego braniborskiego dwo
ru, blask kultury, w świecie której zrodzi
ła się, do której nalcżala wybrana sercem 
księżniczka. 

Marnym, mizernym i śmiesznym wy
dal się jej mlody giermek Wilhelm. który 
na lutni gra•ł, czute pieśni iwi śpiewał, czu
le (}CZY na nią zwracał. Wszystkie myśli 
uleciały za Mściwojem, całe serce należa
lo do. księcia, który mia:ł prawdziW1ie męską 
urodę i ~ prawdziwe kobiece serce. 

W pierwszych dniach po poznaniu się 
ich zwróc.ono "net ll\\ ~gę, że zbyt często 
Mśdw,oj cz1<k s!C\': a ,\.ras:r:. icy sz pcć, 
opuszcza rycerskie towarzystwa, aby d-0 
Aderajdy uciec, do nici siG zbliżyć. 

Zwróciła raz na to uwagę Edyta, żona 
Mieczysława. Patrząc na wielką urodę 
dwojga młodych i zak1ochanych ludzi, rze
kla z uśmiechem: 

- Jakaż dobrana bylaby z nich para .. 
Posiyszal slowa te margraf Dietrich, 

siedzący w gronie wojowników, przy peł
nej miedzianej k'°nwi· z piwem. 

Powiódl okiem po Adelajdzie, Edycie 
i Mściwoju, i odrzekił, znacząc akcentem 
każde slow() : 

- Gdyby ... parą .. być ... mogła„. 
Jak piorun slowa te na k'°chających 

się ludzi sp3!dty. Mniemała Adelajda, że tu 
chwilowy gniew stryja, że jutro '' stąpi w 
niego pogodna myśl, że wyp-0wiedziane 
słowa byly chimerą, która ustąpi wcześnie 
zniknie. Już w najbliższych dniach dowi~
dziala się '° swym l·osie, o losie Mściwoja, 
o losie ich serc. Nie pytala się o wyrok 
stryja, nie chcąc zd1rnd'zić się z tajemnicą 
swego serca; z pótsłówek jednak, ze zdar1 
którei przy ucztach padały, z ogólnych roz-

. mów, jakie o Adelajdzie i iej przyszlości 
prowadzono, była pewną, że wyrok stryja 
brzmiałby: 

- N~g<l'y! 
Nie mniej Mściwoj byl częstym go

ściem w braniborskim grodzie. Zaprasz·a
no go na lowy, na biesiady, musiał zresztą 
bywać u mal1grafa, musiar bowiem byić u
trzymanym stosunek wasala do pana.„ 

Ból. który się rndził w zranionem ser
cu, rozpacz, która jeśli gdzie, to najbardziej 
w bramoorskim dworze duszą targaita. sta
ral się utopić w kielichu, w trunku, którego 
nigdy nie żalowat margraf. 

Na widok uroczych oczu Ad'el1ajd1y 1 na 
wid:ok lzy, która nie rzadko w jej oku sle 
zJawiala, rodzila: się rozpacz. Ulgą była 
wtedy szklani1ca. Zachęcal do niej margraf 
zachęcał d10 mej żal. Na dnie dziesiątej 
szklanicy byto ukoie111ie, dwudziesta przy
nosiła iuż na ustach śmdech, do serca ra
dość i szczęście. Już miał wychylić d'w11-
dzlestą pierwszą. gdy w tern.„ 

Tam na podwórzu .... 
Krzyki1 jakieś, rozpaczliwe jęki 'i prze

klef1stwa. 
Przez otwarte okno slychać jak chłop

stwo hawelaJ1skie katują. 
Katuje saski parobek władykę z Pola-

by i W10ła: 
- Ty bydlę! Ty połabska śwmi-0 ! 
I bije .. 
- Boże ulitui sie! 
W kobiecej duszy Mściwoja grały u

czucia żal'u, zlośd, wścieklości, szatu ..... 
Cza,sem przychodzila myśl straszna. Chwy 
cić w rękę miedzianą konew 1 Dletrichowl 
czerwl(}ny leb roztrzaskać!... . 

- Nij{), daj śmierć! ... 
. . . . Uderzyć pięścią w rudy pie

gt0waty pysk„. 
- Nie, nie.... Adelajda.... Czarowna, 

jak kwiecie wi-0śnianc.... Na czernych 
rzęsach świecił brylant tzy. 

. . . . Znieść policzek <lla jej spoko
ju.... Dać się spoliczkować dla1 jej oczu, 
dla jej uśmiechu, dla jej czaru. 

- Ty potabska świnio„. 
. . . . Dusza wre, piem się i wście-

ka .. „ 
- Ten pacht0lek mówi przedeż do 

mnie. ,,Ty połabska .. .'' 
- Nie, ni·e. Znieść policzek dla niej ... 
Dla nieti. 
Powstal Mściwoj, aby wrócić do domu 

a nakltadając na glowę czavkę z orlem 
skriydlem, uklonil się margrafowi: 

_Cześć ci składam, ja·śnie panie.„ 

• 
(Ciąg dhlsz:y nastąpi). 
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Oszczędność czasu. 
Oszczędność czasu równie ważną i st, 

jak oszczędność pieniędzy. rrankhn wy
rzekl: „Czas to złoto!". Od! tego czastt 
tysią,ce. anglików powtarza sobie -co<lzicń, 
że .,czas to pieniądze!" i nie marnuje go 
na równi ze zlotem. Kto więc )Jragnie ze
brać pieniądze, uczynić tom że przez wla
ściwe użycie czasu. Ileż to rzeczy można 
zrobić, ile spraw zatatwić, gdy się ma czas 
wfaściwie rozłożony! 

Czas zaoszczędzony użyty byić może 
również na spełnienie czynó\ pięknych i 
zacnych, na naukę, studyowame sztuk pię
knych, literatury, umiejętności, na dobro
czynność, milosierdzie i t. p. 

Wszystko to można zrobić i czas zao
szczędzi·ć tylko przez zaprowadzenie sy
stematu "\Y zaiGcin h. Systematem zaś na
zywać się będzie urządzcmc się, chroniąc~ 

nas od straty czasu. Każda czynność cz:to
wieka powinna być systematycznie prze
prowadzoną; powinno być miejsce dla każ
dej r.z.eiczy, musi się też znaleźć czas na 
wszystko i każda rzecz w swoim czasie 
musi być zrobioną. 

Czyż tedy oszczędną jest gOSP'Odyn'i, 
która godziny cale traci na targowanie sic; 
z przekupką o jedną kopiejkę? Czy o
szczędną. nazwać będzie można gospody
nię, która wiecznie krząta się i krząta, a 
na nic nie może znaleść .czasu, bo sobie me 
rozłożyła zajęć catego dnia systematycz
nie„. P-0nieważ w życiu czł<>wieka o
szczędnego każda chwila ma swoje prze
znaczenie, przeto punktualność jest naj
ważniejszą oszczędnością czasu, a ociąga
nie się, niepilnowanie godziny, czekanie, 
jest największem marnotrawstwem. 

Drugim czynnikiem. przyczyniającym 
się do oszczędzania czasu, jest porządek, 
praca bowiem nieporządnie prowadzona 
naraża1 na stratę czasu. Ileż to czasu traci 
się nieraz na szukanie jakiejś drobnostki, 
która .,gdzieś się zapodziala", ile czasu· na 
chodzenie za czemś, co się na razie zapo
mniało... Czas stracony nie powraca ni
idy ! 

Osoby, nie zachowujące ładu i porząd
ku, tak w swych rzeczach, w gosI>Odar„ 
stw'ie, w rio;,łożeniu swego ·czasu, marnQ
trawią jedno i dru{{ie i rzadko kiedy do
,chodzą do bogactwa. 

Święty Jacek. 
Legenda. 

Kolo Krakowa w. rozkosznej dolime, 
Gd.zie Wisła: nasza srebrną wstęgą płynie, 
Leży Koś-cielec; wieś piękna, wesola', 
Sady i niwy wieńczą ią dakota, 
Na których Mazur, kmiotek pracowity, 
Owioc swej pracy zbiera snop obfity. 
Tam ludek żyje wesoły, zamożny, 
Bo pracowity, trzeźwy i pobożny. 
Było to wlaśniei pod wieczór soboty; 
Dojrzewar w polu kłos psz·eniczki złoty, 
A jęczmiel1 ostrym wąsem najeżony, 
Na sierp czekając pokrywał zag·ony. 
Już gospodarze sprzątają stodoły, 
Parobcy jarzma giotują na woly, 
DzJewczęta hoże przy glośnej ga\vędzie, 
Pachnącą rutę zbierają p.o grzędzie, 
A w choce stojąc przy dymnym kominie 
Prostą wieczerzę warzą gospodynie. 
I cala wioska krząta się tak ŻY\V"O, 
By w poniedzialek już rozpocząć żniwo. 
Lecz o iak rĄfonne są ludzkie nadzieje! 
Jutro zaplacze ten, kto dziś się śmieje. 
Boskich \vyrokó\\ n:kt zglęb1ć nie zdoła, 
O wiosko! dzisiaj szczęśliwa, we sola, 
Ty doznasz "\\"krótcc, na jakie odmiany 
Człowiek \\ tej życia pielgrzymce skazany! 
Wicher się nagle od północy zrywa 
I blękit nieba chmurami pokrywa. 
Runąl grom. Niebo i ziemia zadrżała, 
A grad rozdarta, chmura wysypała. 
I leci z szumem, trzaskiem i hata cm, 
I ścina k~O'sy, ach. ścina przed czasem. 
Zablysnąl dzionek i niebo się śrrueje, 
Ale na ziemi już znikły nadzieje. 
Lwm gorzkim rad-ość ustąpić musiała, 
Kiedy na pole wyszta wioska cala. 
Sąsiad sąsiada żatośnie się pyta: 
Odzież ma pszeniczka? Ach! tutai. .. wybita 
Bo ią moc Boska przed czasem zlamala 
I sierpów naszych już czekać nie chciata. 
A gd'y tak "\\iSzyscy już wkolo dumat.ą, 
I łzami kłosy zlamane zlewają, 
Pan \Vójt gromady z posiv • ..;atym w?osem 
Takim do \\"szystkich OOzY\\'a się gtosem: 

, • ..__lu haj ; 
„Tutaj już 
,Lecz B' 

·ylko, lu hak1e. ~roniada. 
żadna nie pom że ra 

r te" ciężkiej poci zy na 
cizie, 

,.Oto k lądz Jacek i>ro t tu do na idzie!'' 
- .,Ksiądz Ja ck!" \\ zy y rad śnie 

krzykndi, 
Z u zanowamem czapki z głowy zdjęli. 
„Czegoż tak smutni, pobożni wieśniacy?'' 
- „Ach, księże, patrzaj, owo naszeJ pra y 
„Oto tu leży! Potlucwne zboże. 
„Już nikt nam więcej doJX>mó<lz nie 1110te. 
„Ach, c6'.l to teraz <lziać sic będzie z nami 
,.l co z b:cdnenu Poczniemy dziatkami!'' 
- ,.Ach, ludkt1 Boży! kto siG I3oga boi. 
,.Takiemu rozł)acz nig<ly nie przystoi; 
.,A gdy was ciężka dziś trapi niedola, 
„Rzeknijmy razem: Stali si~ Twoia woła!'' 
I rzekł ~ westchnął, na kolana pada, 
A z nim przyk!Qkla i cała gromada: 
„\Vszechmocny Boże, wiekuisty Panie! 
.Daj, niech t-0 zboże sUucz-0nc Po\ ta.l!l·e; 
, .T:l' C' • za mu~· ił, JHL icc;z lud Twój \\"i~ y, 
,.Pokaż , o Boże, żeś je ' t rnitosierny !" 
Rzekł i ku ziemi korne chyli czoło. 
\Vtem wóit z przestrachem: „Cud!" krzr-

knąl wokot• 
,,Cu<lo !" powtarza gromada zJ11miala, 
,.Jakiego jeszcze ziemia nic \Vidziała. 
,.Wszakże w radiośd me myli na, oko, 
„Ach, nie, nic! Ktosy wzn<YSzą siG \' ysok . 
,.I każdy klosck ze źdźbłem wcm spojo.y, 
„Piękniej niż pierwej poz.fod zagony. 
„Ach, księże Jacku, wszakto prośby waS?.e 
„Gradem złamane wzniosły kłosy naszef'' 
- ,.Nie mnie, lecz Bogu niechaj będzie 

chwal•! 
.,To, co widzicie, 111-0c Jego z<lziatafa." 
I to wyrzeklsz.y, lud poblogoslawil, 
I do Krak{)wa Wi·slą się przeprawił. 

d dzi ci. 
Siedm darów Ducha święteio. 

1) Dar mądrości. 2) Dar rozumu. 3) 
Dar rady. 4) Dar męstwa. 5) Dar unlio„ 
jętności. 6) Dar pobożności. 7) Dar bit„ 
jaźni bożej, 

Złoty cielec. Wąż miedziany. 
1. Złoty cielec. Ody Mojżesz tak dlu

g-0 przebywał na górze, rzekł lud do, Aaro
na: „Uczyń nam bogi, Jakie mają Egip
cyanie; bo nie wiemy, co się stalo z Mof
żeszem." Aaron chcial oo wieść Izraeli
!ów od takiego bałwochwalstwo. Zażądał 
Jednak od nich złotych zausznic jakie m1a
/y ich żony i córki: Przynieśii mu ;._ '7...a-

, JO I~. 

~a~, a on ulal im cielca z tego zlota. Izrae
hc1 zaś składali cielcowi ofiary, obyczaJent 
pogan. 

2. żarliwość Mo;żesza. Tymczasem 
powróc1J Mojżesz z góry, a widząc bal
woch.walstwu ludu, rozgniewa.I się bardzo. 
Rzuc1l tablice na ziemię, tak iż się rozbiły. 
Potem skruszyl cielca, a zganił Aarona za 
ten. grzeszny Postępek. Tych z.aś wszy
stkich, którzy jeszcze trwali w bałwo
chwalstwie, kazal Mojżesz JX>Zab1jać. 

3. Przebaczenie. Następnie powrócił 
~~ojżesz na górę i prosit Pana o przebacze
nte dla ludu. Bóg wysluchal prośb J~· 1 

.rozkazar mu wydosać dwie nowe tablice. 
~a nich wypisal Pan Bóg przykazania. 
Gdy potem Mojżesz schodził z góry, nio
sąc nowe tablice w ręku, jaśnialo oblicze 
ie2"o tak, Ii Izraelici bali się nań spojrzeć. 

4. Wąż miedziany. Przy końcu poby
tu na puszczy sprzykrzyło się Izraelitom 
to dfog-ie tulactwo i zaczęli znó\: szemrać 
przeciw Mojżeszowi. Jako karę za to ze„ 
~tal Pan Bóg na nich węże jadQwite. O 
ich ukąszenia umiera/o bardz-0 wielu Izrae
litów. 

Wtedy ze skruchą blagal lud Mojże
za, aby się\\ stawit za nim u Pana. I'mo

dl!l się Mojżesz do Boga o <Xljęcie tej pła. 
~i. ~an ~óg rozk~zal :nu, aby uczynił w~-

. za m1edz1ancgo 1 um1eścil go na slupie. 
Bóg rzekł: „Kto ukąszony spojrzy na nie
go, żyć będzie.·· - Mojżesz uczynił podlut 
rozkazu Bożcg-0. A \ 1szyscy ukąszeni 
którzy na węfa spojrzeli, zostali zaraz .n~ 
zdrow1eni. 

Jadwiga 
urodz. 1371 t 1399, panowała lat 2. 

Blogosławiona bądź o królowo! 
Powszystkie wieki i czasy! 

Tyś Litwie wniosta zbawienia slow<> 
W jej dzikie puszcze i lasy. 

Za twoją sprawą polskie orlęra 
Odtąd z ,,Pogonią" szły spoi em: 

W naszej pamięci tyś za~·szc święta 
Tyś Polski stróżcm-ani-0lem ! ' 



abożeńsfwo polslile. 
Hootrop. 

3po>w iedź św. w1 piątek 24 marca Po 
J>OL i w sobotę ra'llo. - Kazanie po Sumie 
o f-O<k. 11. 

Bismarck.. 
Spowiedź św. od piątku 2-4 marca ra

no. Kazania w soootę (Zwiast·owania N. 
1\\. P.) o go<lz. 11 i o 04. 

Witten. 
Spowiedź św. od soboty 25 marca: po 

pol Kazania w niedzielę o godz. 10 i o 0 4. 
Misya po~ska we Wattenscheid 

w kośc i ele parafialnym o d 2- 9 kwietnia. 
W niedz ielę kazania o 012 - 4 - 0 7. 
W t ygD<lniu kazania o 09 - .05 - 8. 

Towarzyst \\"O „Samopomoc" 
• ubędzie swe posiedzenie ,,, przysztą sobotę 
dnia 25 ma rca po pol. o godz. 4 JJa sal-i p. Al
tenscheid w Bochuni, przy placu F ryderyko-\'v
skim nr. 1. Obecność wszystkich czl:onków po
żą<lana, ponieważ bc;dzie zdane sprawozdanie 
komisyi banko\vcj .i oddziatów zawodowych. 

Zarząd 
To\varzystwa „Samopomoc kupców i orzemy
slowc6w polskich Westfalii, Nadrenii i dalszych 

okohc. 

OKRĘG X. 
c\, iczcnb poszczególnych gniazd 113 

zJ.ot tegoroczny chorągiewkami nic są do
zwukrn::. Gniazda, kt<'irc dotychczas Ć\\ i· 
czeli nic odebraly, powinny przy sposQb· 
ności o tc:rn naczeln ika okręgoweg·o uwia· 
dmmć . Nie jest przymnsowcm "ykonanie 
tychże. Cz.o km ! Naczelnik okręgu X. 

Sodingen~Bornig. 
Donosi SiG czl·onkom Tow. św . Jakóba 

w Sod1ngcn-Bornig, iż k;vartaine walne ze. 
branile odbGdzie siQ w niedzielę, dnia 26 
marca o gQdZ. lB-S zaraz p-0 wi~lk iem nabo 
że{iSt\',·ie 113. sali Z\\ yktyd1 posiedzef1. Po
nie\vaż będz'.c cbór noweg·o prezesa, prze
to o lic:::ny udz;ai w zcbrarnu prosi 

Jan Kaczmarek, zast. przew. 

Tow. ś v. Stanis ława Kostki w Suderwh::b 
uwiadamia wszystkich czl·onków i Roda· 
ków, iż o:d środy 22. 3. po pot. aż d:o nie· 

. dzi eli będzie sposobn10ść do spowiedzi św. 
Tow:airzyst\vl() przystępuje wspólme ·do Ko· 
rnunii św. w sobotę 25 marca o godz. 8 
rano. P rosimy o li czny udział, bo to spo
wiedź wielkanocna i może k siądz więcej 
razy nie przybędzie . Zarząd. 

Towarzystwo św. Antoniego w Laar 
oznajmia w szystkim Towarzystw. w calcj 
okQhcy, iż dnia 28 maja obchodzi Tow. śvv. 
Antoniego 15 rocznicę zafożeni.a swego i 
poświ ęcen i a drugiej nDwej cho rąg\\1 i. U
prasza s i ę szan. T<)\Varzystwa. aby o ile 
możności w tym dnht nic me odpira \Vialy 

Zarząd. 

Baczność Polacy w Bru chu! 
W sobotę, ·dnia 25 ma rea o godz. % 12 w 

poluctnie odbędzie się w Bruchu „na Ludwiku" 
w lokalu p. Seelk'e, róg ulic Ludwika i Szkolnej 
zebranie w celu zalożenia Tow. polsko-katolic-
1dego. O liczny udzial wszystkich Rodaków, 
szczególnie zaś mieszkając „na Ludwiku" upra
sza się. 
Wał. Cble.bowskł, lgn. Cal, I(autt • .Matuszak, 
ldzł Michalak, Wawrzyn l(~dz:erskl, And. Ryb-
czyński , Wal. I<arpińskł, Wal. Cietoszck. 

Tow. ś·w . Antontego w Gelsenkirchen-Uecken
dorf. 

Dnia 25 marca w dzie1'i Zwias.t. Matkt Bo
skiej przystępujemy do spowiedzi św. „ a w nie
idzielę ran<J o godz. 7 przystępujemy wspólnie 
~o Komunii św. wielkanocnej. Ponieważ w 
sobotę jest święto, upraszam, żeby ani jednego 
nie bra1kowalo. Cztonkowie winni mieć oznak 
1 czapkę . 

Uwaga: W niedziele 26 marca o godz. -1 
odbr' ·~. się miesięczne zebranie. Liczny udział 
pożr ' · r ,,-. Zarazem oglaszam, że się przepro
\vaC ;· 'm ;.: dniem 1 kwietnia na ul. BiSTOO.rckstr. 
m. /3 . Leonard Rychatskt, prezes. 

To.~. ar1..ystwo gimn. ,,So·kół" w Katernberg 
pCld.aje do wiadomości, iż w nie<lzielę <lnia 26 
marca br. po pot o godz. 1 odbędzie s~ę mie
sięczne posiedzenie. Czlonkowie winni· się jak 
najliczn.i:ej na salę posiedzeń stawić, gdyż będą 
ważne sprawy omawiane. Goście mile widzianL 

Czolem ! Wydzlat. 

l(ofo śpiewu „Cecylia" w Neumiihl 
donosi svlym czronkom, iż w przyszlą sobotę 
dnfa 25 marca o godz. 1% po pol. odbęd'Zlie g.ię 
lekcya śpiewu. Prosimy wszystkich czlonków..t 
ażeby się punktualnie na lekcyę stawili, bo 
zjaro Kól śpiewackich naidchodzi. Chodzi o to, 
abyśmy z naszej pracy mogli coś skorzystać. 
Goście mile widziani. Cześć polskiej pieśni! 

Z ar z ą d. 

Towarz. Serca Jezusowego w RecklhlR:hausen 
uwiadamia szan. cz.Jonków, iż w nLedz.relę dn1ia 
26 o godz.. 4 po pol. odbę<lzie się miesięczne ze-
branie. O liczny ud7Jial prosi Zarząd. 

Uwaj?;a: Posiedzenie zarządu odbędzi~ s~ę 
tego samego dmda o ~odz. 9 rarro, O stawienie 
si~ wszystkich czlonków należących <lo wrzą-
-du prosi Prr.ewoont;czą.cy. 

Baczno~ć ! „Sokół" w Wttten ! 
W niedzielę dnia 26 bm. o godz. 5 odbę

dzie sit: nasze pierwsze zebranie kwartalne. 
Ponieważ na tym zebraniiu będą rozdzielone 
ustawy i bardzo ważne sprawy przyjdą pod 
obra<ly, przeto ża<linego z <lruhów 11ie powil!1no 
Drak ować. 

Przy tej sposobności zapraszamy młodzież 
P?lską_ z Witten i okolicy, która do tego czasu 
nte m1ala sposobności do wstąpiernia w nasze 
szeregi, aby na powyższe zebranie zechciala 
przybyć i \Yst ąpić do naszego grona. 

. Wydział. 
Czlon.kow1e (~r.uho~vie) , którzy 3 miesiące 

sk~adek ~,ie. ~aplac1.h , winni się w przyszrą nic
dz.;elę. ursc1c, p_omeważ musielibyśmy ich w 
przec1wn:rm razie z towarzystwa wykluczyć. 

Tow. gimn. „Sokół" w W·: tten. 

Br~ctwo Ró~aóca św. niewiast w Baukau 
do·1_1·9·si: swym .s10strom, i~ w dzie1'1 Zwiastowania 
Nais~v . . Mary t P anny 25 marca przystępujemy 
\\~Spo l me do Komunii św. a w przedclzie(1 \V 
P~ą~ck po P~!. do spowiedzi Ś\\. O jak najlicz -
JJICJSZ:y udz1al uprasza Przelożona. 

T?warzystwo św. Wojciecha w Baukal.l 
do1nos11 swym czfonkom, iż dnia 25 marca w so 
b~tę _Przyst~puje .tow.a1:zystwo do wspólnej 
w1clkanoc1~.e1, spow1edz1 sw. a w n iedzielę rano 
{~O K~1:rnn11 _sw._ - · Zar;;izcm donosi się czlon
ko.n~, 1z w 111~d.ztelę 26 jest mksięcznc zebranie. 
O lt~1ny udz1al w spo\\ icc.J.zi i<ik i w zebraniu 
prosi Z a r z ą d. 

Towarzysh~o ·\v. Waleutci.?:o w Vicm;1e 
. ':V sobotę ~5 b. m. odbędzie się walne ze

bi an.ie ~ ~odz. 4 po pof. Prosi się, ażeby czlo11-
ko:"'LC J~k iujlicznie:j się zebrali, poniewvż bc; -
dz1c obierany nowy ze.rząd. Sekretarz. 

To_v:arz:vstwo św. Wiucenteg:o w Hocbłw.~de 
poda.1e swym czfonkom jako też wszystkim Ro
~f_akcm .w ~ochheidc 1i okolicy cl.o wia::JomoŚci, 
11, \V 1Hcdz1elę 26 tll3·rca o godz. 4 po pet. w 
l,?kalu p. I(. .Miillcrn (przystanek kolei żelaznej 
S_cherpen~)erg) odb.~czic się t.\vyczainc zt~hra-
111c. O 11·czny w.lzid npra.sz.a się. 

U Z a.rząd. 
~ . ~ag:a:. ~.Jrze_<l zebraniem o g-odz. 3 odbę -

?zi1.e ~·G pos1ca.zern.e wrz<i,du. Z powodu zala~ 
tW1cma, ważnych spraw uprasza się wsŻystki~h 
czfonkow zarządu pu nktua lnie się stawić. 

Leon Szczygielski, se!ff. 
·----

Tow . . lo<tcryJ.r" .,Nacizie,ja" w R.ccldiP<:Jw.t.'.sen 
Of'.llOS•t ;'WYi~I c~tonkom, iż w n i cJzielę 2 kwic
t rna odoędz1e stę zcbrnnie na sfłli Villa franka 
o_ ,!:<~?z. 12 przed pol. Cz.fo·nkowie zarządu win
JJl ~te . p1rnk_tual11ie. o g0id1. 11 zgromCl!d:ziić, a 
takze 1 rew1zorow1c kasy. O liczny udzial u-
prasza Z a r z ą d . 

To~arz. św. Andrzeja w Obcr-Marxfo~1 
d1nnost swy m czł o n kom i Rodakom, iż lnvar
t~l ne walne zebra.nie odbędzie się w sobotę dnia 
2? ma_r ca 1905 o .godz.. 4 po pd . Zarząd w i-
11 1en s t.ę o 1 gr.dzillc; prędzej z eb rać, p onieważ 
~ą wazne sprawy cl.o zała twienia. Ponieważ to 
JCS.t n?w~ to':varzystwu, wie c p rosz ę Rodaków, 
aby s r ę l1czme zgromadzili i do naszego grona 
wstępowali. z ar z ą d. 

T~warzystwo św. Alojzego w Weitnwr 
donosi swy m cz,fonkom, iż w nfodzielę dnia 26 
ma. rea po po!'. o godz. 4 odbędzie się kwartalne 
walne_ zebra.nie. Zarząd pól godziny prędzej. 
Kto st ę z czfonków bez uni ewinnienia nie sta
':"'~ podpw~a karze 25 fen., zarząd SO fen. O 
ltezny udztal w zebraniu prosi z a r z ą d. 

To~arzystwo św. Barbary w Liinen-Siid 
do11os1 swym czlonkom. iż w niedzielę dni.a 2ł 
t. m. o. godz. 4. po pot odbędzie się miesięczne 
zebra11~1e . . Porneważ marny ważne rzeczy do 
zaJatw~oma, p rzeto uprasza się wszystki.ch 
czfonkow o ltczny udziiaJ w zebraniu. 

Z ar z ą d. 
Towarzystwo św. Walentego w Horde. 
Kwartalne zebranie odbędzie się w nie

dziel~ 26 . ,~· m. zaraz po odprawieniu „Drogi 
krzyzoweJ o godz. 4 po po!. na sali zwyklych 
posi edzeń. Będzie obór nowego zast. sekreta
rza i dużo ·innych ważnych spraw do zafatwie
nia, przeto powinien kaiidy czlooek na zebranie 
s ię stawić. Goście mile widziani Zaq;Jłd. 

Towarzystwo gimn. „Sokół" w Heme. 
Przyszie zebranie odbędzie się w niedz i elę 

dnia 26 marca o go'Cl.z.. %4 po pot w domu cze
ladzi katolickiej przy ulicy Nowej (Neustr.). O 
jak najliczniejsze przybycie druhów i Rodaków 
z łierne upraszamy. Goście mile w :dzi'crni. 
Czo:lem ! Wydzfał. 

Towarzystwo św. Stanisława B. w Styrum 
donosi czlo111kom i wszystkim Rodakom w Sty
rum i otkolicy, iż w nied~ielę dnia 26 marca za
raiz po Sumie o godz. Yi 12 będzie nabożeństwo 
polskie z kazaniem w kościele św. Józefa. O 
liczny udziial prosr Z a r z ą d. 

Uwag.a : W sobotę w święto Zwiastowania 
Najśw. Maryi Panny idnia 25 marca. zaraz po 
Sumie o godz. Yi12 odbędzie się zebranie. Go
ście mile wiidziani. O liczny udzial prosi 

Z ar :z ą d. 

Towarzystwo św. Pfiotra w Horst n. R. 
W niedzielę dnia 26 b. m. o godz. 4 po por. 

odbędzie się walne zebranie, ponieważ sprawa 
która zaszla w tych dniach ies.t ważną, więc na 
iak najlepsze zalatwienie jej proszę, aby wszy-
scy na zebranie przybyli. Lełsner, przew. 

Koło śp.:ewu „Sobieski" w Herten. 
Szan. śpiewak0>m Ko.fa powyiiszego dono

szę, iż lekcya śpiewu odbędz.i'e się w sobotę 
dnia 25 b. m. po pol. o godz. 3. O J.iczne sta-
wienie się prosi Dyrygent. 

Towanystwo gimn. „Sokół" w Dełlwig 
donosi swym czlonkom, iż w <lzień Zwiastowa
nia Panny Ma·ryi o godz. 3 po poJ. odbę<lzie się 
zwyczajne miesięcz11e zebranie. Licznv udzfal 
czfonków pożądany. Goście mile widziani. 

Z ar z ad. 

Towarz. św. StaP~sł?wa B. w Wanne-Zachód 
donosi swym cz.Conkom, iż w sobotę dnia 25 
me.rea 1905 po poi. o godz. 2 odbędzie się mie
sięczne zebranie u p. Breinka. O liczny udziaI 
prosi Z a r z ą d. 

Tow. śś. P:otra i Pawła w Bruckhausen n. R. 
podaje swym czlonkom do wiadomości, iż przv
sz.Ce zwyczajne zebranie odbędzie się w nie
dzielę dnia 26 marca o godz. 5 po poł'. Komplet 
czlonków pożądany. Goście mile widziani. 

Zarząd. 

l(oło śp·'.ewaków polskich „Halka" w l(astrop 
daje do wtad.omoscr wszys tkim cz łonkom czyn
nym jak i nieczynnym„ i ż zeb ranie miesięczne 
dbędzie się w święto Matki Boskiej Niepoka
lanie Pocz ę cie (sobota 25 ma rca) po pot. zaraz 
po polskicm nabożcfistwie. Po zebraniu lekcya 
śpiewu. Liczny udzia·l jest bardzo pożądany. 
W zebraniu goście mile widzian i. Za[ząd. 

Towarzystwo św. Szczepana w Rauxel 
uwiadamia sr,an . członków, iż nastcpne dwa 
przyszte zebrania p rzypadające dnia 26 ma rca 
i 9 kwietnia r. b. odbędą się o godz. 50 po por. 
zaraz po gorzkich żalach . Zarząd. 

Vłielki wiee po 1H.yczny „„ Gsn~enkirchc:ra 
odbędzie się w sobotę (uroczystość h\. Bo. 
słdei) dnia 25 marca o godz. 012 w połu
dnie w sali, uHotel Germania" (wdowa 
Baumeiste.d ul. Amimst1. O liczny udział 
Rodaków z całego powiatu Gels.2nkirchen 
uprasza się. 

„Centralne towa.rz. wyborcze połskie0 • 

i dzenłe 
„GŁÓWNEGO KOMITETU WYBORCZE
GO POLSKIEGO DLA WESTFALII, 
NADRENII I SĄSIEDNICH PROWINCYJ" 
odbędz i e się w niedzielę, dnria 26 marca po 
pot o godz. 4 w sali .,łfotel Oerrnama" 
(wdowa Baumeister) ul. Arnimstr. w GelN 
senliirchen. Wszyscy czfonkowie „Ołó
w ne&ro komitetu" z-0bowi<:)zani przybyć . 

Tomas.z i(ubiak, 
prze\vodnic zący „Ołó\v1iego k-omitetu". 

Wielki wiec w Es~eo. 
Oznajmiamy szan . druhom w .Essen i oko

licy, iż w n i edz1elę dnia 26 ma rca o godz. 11 
przed pol. odbę·dzie s ię w leik2 wle c u gościnne 
go p. M.eistra, przy ul. f ro hnhauser$tr. nr. 19. 
Zatem uprasza si ę Rodaków z calei okolicy 
Essen o najliczniejszy udzial w owy m wi ecu, 
ponieważ będzie omawiana nowela górnicza i 
sprawa hutnLcza . Mówcy bę·dą miejscowi i po
zamieiiScowi. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie." 

Wielki wiec w Neumiihl 
odbedzie s ie w niedzielę dnia 26 marca b. r. o 
godz. %4 po pol. w lokalu p. :Eickhoffa, dawniej 
Kulman, przy ul. Kniippelstr., na którem bę.dą 
omawiane sprawy robotnicze. Na wiec za
prasza się rodaków z Neumlihl, Buschhausen 
okolicy. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Wiece Zjednoczenia zaw. polsk, 
W sobotę dnia 25 marca: 

W Rotthauseu o g. 4 po pot. u p. Kirchmeyera . 
W Altenessen o [Odz. 110 ·UJ p. Saala. 
W Habinghorst o go,dz. 4 u p. Wessel'a. 
W Brambauer o godz. 4 up. WiHerai. 
W Baukau o godz. 11% na sali p. Kappa w bli

skości kopalni „Julii". 
W Gelsenkirchen-Ueckendorf o godz. 4 na sali 

p. Dreickhaus. 
W Huckarde o godz. 4 na saH p. Schneider, ~r.zy 

kościele. 
W J(aternberg o godz. 11~ na sali p. Linhefr~. 
\V Horsthausen o godz. 4 na sali p. Korte, ul. 

Werderstr. 
W Wanne o godz. 4 na sali p. Unterschema11. 
W Hontrop o godz. 4 na sali p. Knappmaana. 
W l(arnap o godz . .f na sali p, Trompeter. 

W niedzielę dnia 26 marca: 
W Scbonnebeck o godz. 11 y; na sali pani wd. 

Niekemper, ut. Sandbruch 112. 
W Bruckhausen o g-0dz. 117'2 u p. Bri.Llka. 
W Essen o go-dz. 11 przed P-OL u p. Meistra 

ul. Frohnha·userstr. 
W Eicklu po pot o godz. 50 u p. Feldltege 

przy kościele katolickim. 
W Gelsenkirchen-Schalke o godz. 5 po połudn. 

w klikalu p. Ortine. naprzeciw polkyi. 
W Neumiihl o godz. %4 po pof. u p. Eickhoffa, 

dawniej Kulrnann, Kni.ippelstr. 
Na porządku obrad powyższych wie

ców: Sprawy mganizacyi; sprawy zar-0b
lrowe; sprawy knapszaftowe; sprawy hwt
nicze i rozmaitośd. Liczny udział pot.ą
dany. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie''. 

Wiec w Ewiog, 
W ni-cd-ziele dnia 26 marca t. r. odbędzie si~ 

na sali p. tteunera w Ewing wlec w sprawie 
opiekr duchorwnei w polskim języku. Sza.n. Ro· 
daków z Ewing i okolicy uprasza sle o jak eaj
liczniejszy u<lzial, gdyż będą bardzo warine 
sprawy omawiane. Początek wieca o godz. 
11~ przed pol. tj. zaraz po nabor.leństwie. 

I( om łt et. 

Towar~ polsko-kat. robotników w Meuselwłt-2 
Przyszle zebranie odbędzie się w niedziel~ 

dn~a 26 b. m. o godz. 4 pol. w lokafo .,Oute. 
Quelle". O licz.ny udzial prosi Zarząd .. 

Koło śpiewaków pols. ~,Wanda" w Katernber: 
donosi szan. cz,Conkom, iż w sobotę dnia 25 
marca odbę<lz.ie się walne zebranie i obór •o, 
wego 7.arui<iu na sali p. Liinhofra po pot. o. 
godz. 4. Ody będzie odprawiana „Droga Kn:y, 
żowa", to dopiero po nabożel!stwie. Goście mi
le widzanl. O liczny udziaI uprasza sie. -
Rewizorowie winni się pól godziny prędzej sta-
wić . Z a r z a. a. 

BACZNOśC! 
W niedz ielę dnia 26 marca odbędzie się 

wiec polski o godz. 11 0 w d-0mu kat. to
warzystw (kath. Vercinshaus) w Sterkrade 
w celu zal·ożen ia Tmv. polsko-kat. \V Ster
krade. Zapraszam wszy stkich R odak, w, 
by s ię licznie na ten wiec zgr-omadzili . 

Franciszek Strugała. 
Dom towarzystw znajcł. uic się pr;zv u!:cy 

Brandenburgerstr., obok kościoJa katolickiego. 

Baczność Bruch ! 
Konfereucya mężów iaufania odbędi'e się 

dnia 25 b. m . o godz. 11; ~ u p, Kuchema. Pe
t rzeba, aby się wszyscy mężowie stawili. 

„Zjednoczen:e zawodc·we polsld~". 

'i .rl· P."' 'V ~ f'h ~ llre 
• I.., ' \.) vl u. L' I 

Oznajmiamy SZ811. druhom \\ s . ..:hall-e 
i -Okolicy, iż w 11i.e<lz1elę dnia 26 marca o 
gi0dz. 5 po pol. ·odbędzie się wiec u p, c;. 
Kri.ina (Qraf Moltke) przy ul. Schalkcr 
Oststr. nr. 4. Szan. Rodaków 11pn1sza siG, 
aby \V owym \\ iecu jak nai!iczHiejszy u
dział wzięli, ponieważ będ4 hardz,o \Vaż11e 
spra\vy d-o zatat\' i~::·a. 1"r:ówcy będ~ po
zami.cjsc.owi. · 

HZ!ednoczenic zawodowe polskiej". 
·-- --- - ·---·- - - ·-- -· .„ --

OQO@CCOOOCO~~Q~ o~oocoeo~oc~cco 

Bac mość R.odacy ! 
Pnnieważ obecn;c kżG chory i l:ez pon o„ 

cy w mym rzemiośle pozostaję, o·raz przer. 
strejk dużo pos1.kt' h'.\ :wy, z;11jc.luiG sie prz~!o 
obecnie y: potr~c t.,·e. Prosze z:1te:11 moich n·i-
1.·'.)r ... ~·W, ;~tórzy mają jeszcze co do uiszczenia 
ażeby zechcieli takowe ile możności uskute.::z-
11 ić . Z szacunkiem 

Jan Jarczyński, mistrz szewski, 
Bcchum, Ifohenzollernstr. 

oaooocooocooo ogooo~ocaoocoooo 
Z powc.\ln powrotu d.o Polski s przedaję 

wszystkie sp rzęty domowe i kuchenine . Ktoby 
z Rodaków mógt coś potrzebowa ć, pr::is.zę 
przybyć do domu przy ulicy WWene rstr. nr. 
91 w domu restauracyi p. St rct linga w A!ten
bochum, czwarte piętró. 

Pio1tr Mikołaicz.ak. 

2 krawców na wielkie sztu ki pot rzebuje od 
za raz J. 1( o Ie n da, D(}rtmund, łierol dstr. G9. 

BACZNOśC! 
Ma.m na sprzedaż w P oniecu (Poiw. Go

styński) dom n.a.przeciw (dworca kolei) masyw 
murowany, pod da chówką, pomieszkai1:,e ie-;t, 
3 stancye i kuchnia, pod jedna iz.ba sklen J'.t 

szynach żelaznych sklepiony, żelazna pum1:.2 ,,. 
podwórzu. Podwórze D·grodzone plotcm i ::! -
set, ·do tego morga ogrodu obsiana jest :i'.\"t.;:;·, 
za cenę 4500 ma.rek. Wplaty jest 2500 n-arek. 
2000 marek jest w Banku ludowy m na I. hip :.y ~ 
ce. Zglosze11fa przyjmuje 

Józef Charaszkiewicz 
w Poni:ecu, Pnnitz (Powiat Gostyńsk i>. 

--- - ------- . 
oooooooooeccaoccococccoooovoo 

Poszukuję dz!.ewczęc la lub st~rs r.e.i kobłely 
do dZ!iecka natychmiast albo od I kwietnia. 
Adres: 

Clwlewiński. rzeźnik Polski 
w Holsterhausen, f ri.edrichstr. -i5. 

oooooooooooo~ooooo~occcoooooo 

Polak destylat.M, bie~ly w swym za wa
dzie, szuka wspólnika z odpowiednim kaptta
lem, celem zailooenia pols.kiej destylacyi w ołrn 
licy Bruchu lub Gelsenkirchen. Wspólnik be
dzie mi~ sposobność do wydoskomll enia s!ę w 
fachu destylatorskiem, przyczem gwarancya pi
śmienna w fab rykacyi likierów zagranicznycl'l 
i krafowYch jako prasowa.nie wszelkich soków. 
Na życzenńe można przy destylacyi haJndeI ko· 
rzenny zalożyć. BlJżs-zych wiadomości udzie li 
Re<lakcya „Wiarusa Polskiegoa w Bochum. 

Podat.ki 1906 ! 
; 

Wszystkim, którzy w sprawach podatko· 
wych chcą za.lożyć rekla.macyę, polecamy ksią~ 
żke pod tytulem: „Poradnik podatkowy". 'V< 
tej książce napisanej przez doświa·dczooego 
prawnika, dr. Górnego, znajduje się wszystko, 
czego potrzeba, ?.by dobrze i skuteczni.e re
klamacyę napisać. Tak co do podatków pali: 
stwowych, dochodlo1wei.;o i ma.jątkowego, jak t 
podatków komunalnych oraz i.rrnntowei.ro i bo: 
d.ynkowego zaJ\Viera „Poradnik" dobre rady 1 

wskc.zówki. l(ażdy dowie się z niego, jakie 
jest prawo, ile prawo podatku przepisuje, jak 
gminy podatki ustanawiać mają, jak się broni~ 
przed z.byt wielkimi podatkami, do k~o pis.ac 
i jak pisać. Nadto podane są też wyroki są· 
dów na·łwyższych z procesów w sprawach po· 
datkowych, które paragrafy nie dość jasne do· 
skonale trómaczą i mówią, Jak je rozurnieł .na· 
leży. 

Pon1ieważ reklamacye po niemiecku pisać 
trzeba, są w „Poradniku" podane wzory po 
polsku i po niemiecku. PodCug nich może kaź· 
dy z latwością dać sobie sam ra<lę z reklama· 
cyą. 

Cena wynooi 1 mr. 30 fen., z przesyłką po· 
cztą 1 mr. 50 fen., Adresować należy: 

l(ATOLil( 330 Beuthen Q.„5. 



~~. ~-· ~ 
"Wiarus Polski•1 ~ 

~'hedzi sześ.S ra~y tyg<>-- ~ 
Chiiewo. Prenurr:erata wynosi li< i 1 m. 50 fen. ~ 
kwartala.ie. ~ 

;JPo~łańcb. a. katol.ickiedgod" otkrzy- ~ 
maJą a . onenci w o at u. ~ 

)+
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15. 

Na Niedzielę czwartą Postu. 

Lekcya. Galat. IV. 22-31. 
Bracia! Napisania jest, iż Abraham 

miaJ &wóch synów: jedne:g·o z 111cwolnicy. 
a d'rngi1eg.o z wolnej. Lecz, który z nicwlOl
nicy, we<lług ciata się nairodził; a: który z 
wolnej, przez obietnic~. Oo przez allego
ryą powie.dziano jest: Alhowliem te są d'\\ a 
testamenty. Jeden na górze Synai r-0d'zą
cy w nfow10lą, która jest Agar. a,Jibotwiem 
Syna~ łest góra w Arabii; przyrówtnywa 
s ię d!oi tego, które teraz. jest J emzalemem, 
i w nieM·1oli jest z· synami swymi. A ono,, 
które wzgórę jest J ernzalem, \\-"Olne jest: 
które jest nasza matka. Albowi1em napisa
no jest: W csel się niepłodna, którn ni·e ro.
dzisz; zakrzyknij, a zawolai, która rndząc. 
nie: pracujesz; bo wielu synói\V1 opuszczi0-
inej, więcej niż tei. która ma męża. A my 
bra1Cia, weci'lug Izaaka jesteśmy synami o„ 
bietnicy. Ale jako na 1on czas ten, który się 
byt 1nar.odzlil wed!le data, prz.eślaictmvait te
go, który wedle ducha: tak i teraiz. Ale co 
mówi pismo? Wyrzu:ć nierwiolni>cę i syna 
jej, albowiem nie. będlz1~ dlziedzicem sy.n nie 
wlQlnky z syinem wolnej. A tak braci.a:. nie 
jesteśmy synamj ni1e"\J..''Ol1nicy, ale "\Vtolnej, 
którą wolnością na1s Chrystus wolnymi u
czynil 

Ewangelia. Jan VI. 1-15. 
W i0n czas ()disze<ll J ews za nwrze Ga

lilejskie, które je'st Tyheryadskie; i szla za 
nim rzesza wielka, iż widzieli zinaiki, które 
czynlir na1cti . tymi, c-0 chorzeli. Wsz.ectr te
d'y Jezus na1 górę, i sied1z1ał ta:m z: Ucznia
mi swymi. A była błisko Pascha. dzień 
święty żydowski. Piod'ni'óstszy tedy oczy 
Jea:uis, i ujrzaw,s.zy, iZ; wielka rzesza.i idizie 
<lo niego, rzekł do Filipa: Zką;d kupimyi 
chleba, żeby d jedli? A mówi~ to, kwsząc 
go; bo oni wiec&iał. ·OO miał 1cz.ynić. Odlpo
v..liedzia~ mui fili'p: Za dwieście gro·s.zy. chle
ba nie d'osyć będzie, żeby kaidy matl()ł co 
wziąt. R.z:ekl ' mu: jeden z UcZ!I1iów jego, 
Andrzej brat Symona Pi-0tra: Je.st tu1 jedlflo 
Pacholę. co ma piędioro chleibaJ jęczimien
nego,~ diwie ryby; ałe oo jest ina tak w~elu? 
Rzekł ted'y J ezuis: Każcie ludziom u!sieść. 
A było trawy wiele nal miejscu. A tak u
sia{illo mężów; w1 hcz\bie jakoby! pięć tysięcy 
Wziąił' tedy J e'Zus chleb, a d'zlięki wczyni
wszy, rozd'al siedzącym; także z ryib, ile 
<::hcieli. A gidiy się nated·li, rzekł Uczniom 
S'W'Qim: Zbierz:de które zbyty uJomki, a:byi 
nie z.ginęły. Zebrali tedy i napełnili dwa
naście koszów ullomkó'\V· z. pięciorga chleba 
ięcz:mten[llego, które zbywały tym, COi iedli. 
Ont te<ly ludzie ujrzawszy -cud'. który Je
ZU'SI uczynił mówili: Iż ten1 jest praiWdzi-. ' . 
\Vle Prorok, którYJ mial .prz;yfść na świat. 
Tedy Jezus pornawszy, iiJ mieli' przyjść, 
.a'Qy go oorwali i uczyniH królem, uciekł 
zasię sam jeden na góre. 

KAZANIE. 
· :Rozliczne cuda jakie Jezus czynił dla 

P<>twierozooiai swoj~y nooki, sprowadzały 
ttumy lu<lzi, którzy garruęlV się oo Niego z 
r~nych stron, aJbyi nauikli Jeg'QI stuchać, i 
<iz~ tym nadzwyc:ZajnymJ przypatry
Wać się. Oto1 ~ w Ewangielii dzisiejsuj 
~t~y: że gdy ra<Zll jednegio Jezus o<ld~
Tł 51~ za: monze Galilejskie, które ~wią 
. Y'heryaickiem: szirai z.at Nim rzesza wielka, 
iiJ Wklizieli ~ki nad tymr oo chorzeli. Je
~~'S Wi:dtząc kh z<laleka xauważyl: re tym 
tU · ' m PGtrze'tnl, nre tylko p.akamm d't-

. ' , 

BochU1n na niedżielę dnia 2 kw· ,..tnia 1905. 

chown~\go, jakim jest sk)\\ IQ Boże , ale lak
/i,c i pokarmu dla diała, bo niektórzy .z nich 
zdaleka przys'ZlI, a nie mieli ze si0b<.1 11ic ta
ki e1go. czemby s=ę mo·gli posilić. Do brQć 
11iesko1'Jcz,0na J czusa do jcdnogo z uczniów, 
·O którym mial zapew:iJie przekonani«~ . że 
jest na1jpraktycznicjszy111 "\\ ' g.ospo<larst\\ ie 
i najwięcej dbającym 10 pokal1TIJ <lo poży

'' 1enia służący, zapytał go: ,.Zkąd tu 
w.ziąć chleba, aby ci jcdlJii?" Zapytanie to 
uiczynit Jezus nic dla tego. aby żądał u
czni.ów pomocy ·do wyśwlia<lcze11ia ludzi·om 
swej łaski, ale, głów•nie dl'a tego: a!by im 
dał' poznać, że nie Jest obojętnym na biedę 
i niedostatek ubogich, a glównie, aby ich 
zachęcić prz.ykladem swoim dlo troskania 
się o p-0trzeby 1bliźnkh; zarÓ'ńni01 d'Ucho
w'ne jak•o też i dloczesnc, ieżelL są w moż
ności zapobiedz: nędzy ludzkiej. Ztąd' i 
my powinniśmy -0ceniić tę dobroć Zbawcy 
naszeg.a, i wiedlzieć o tern, że. jeżeli dbać 
będziemy o zbawienie d'uszy i' garnąć się 
do Chrystusa po naukę i wskaizóv.>kę drogi 
\'~ii0d'ącej do Królestwa ]liiebieskiego, to On 
nam nie o<l'mówi pomocy swe1j, i niezap10-
mni' nawet. o potrzeba1ch naszych docze
SJnych. Wyraiźnie ITIÓ\\"l cwanigielia świę
ta: ,,Sz.ukajcie tedy n.aprzód1 Królestwa 
Bożego i spraiwiedHwości jego: Cl! bo wszy
stko będ:zie wam prz;ydanio." 

Najlepszy dowód' tego mamy na O\\ ej 
rzeszy, którą J eZ'Us cudJownym sposobem 
nakarn1it chlerbem; bo gdy jeden z. uczniów 
Jego OŚ\''iaid'Czyf Mu. że jest tw jedno pa
cholę co ma pięciom chleba jęczmiennego 
1 parę rybek, natychmiast Jezus Jrnzał u
siąść luidzilom na trawie i poblogos.Jawi
wszy owe chleby, łamał i dawat tak ob
ficie, że pięć tysięcy 'ludzi najadfo się, i 
jeszcze dl\\-iana1śc1e koszów i:itamkówl ze
·braoo. Dobroć Jezusa zaw1size jest jedna i 
taż sama, ale nie w'szyscy luidiztie za•stuguią 
na nią. I dziś dużo: jest takich, którzy cier
pią gló<l i niedlostatek. a ied'niaik\ Jezus cu
downym sposobem ni'e zaopatruje ich po
trze'b, dla tego: że oni me; sąi pcrcllobnt. do 
owej rn•szy, -0 której m6\\li ewianigeli:ai dzi
siejsza. Ludzie ewangi·eliczni dlbaijąc o po
karm duszy, zapomnieli- o poka•rmi·e dla cia
ła; ŚJHesząc P'O nauk~ dlo Chrystusa, nie 
wzięlr na!W'et zasiłku na swą podróż. To też 
Jezus wrdząc ich gorliwość, uJito·w-al się 
na<l nimi·, i zarówno potrzeby kh duszy ja
ko też r cliała. cu<ll()wnym sposobem zao
patrzy!. Dzisiejsi ludzie wię.cei dlbaią o 
potrzeby ciata aniżelf du·szy, to też często 
się zdana, że chocraż są gkid'ni ~ c1ie·rpią 
niedostatek. nikt im nie idzie w pomioc, bo 
na nią nie zasługują. Pokanm teni cudowny 
jakim Jezus zasili'l pięć tysięcy luiclzi, jest 
także obrnzem pokamm duchownego, jaki 
otrzymujemy w Komunili świętej d.Jai p0sH
ku duisz na'szych. Ileż to ludlz:i mogtoby z 
niego korzystać, g<lyby oczyściwszy się z 
grzechówt chciało d1oń przys.tępiować? a je-

dnak mnóstwo jest gtodniych pod' tym 
względ1em, ai ni·e garni'e si~ dlo Chry:stuisa, 
aby ich zasil'il. Jezus tę rzeszę; zgfodnialą 
<J któr:ej \1.rspomina Ewangielia· dzjsie.i'Sza. 
cudownym sposobem zasilil chlebem okol-O 
Wielh2j nocy; dlai tego też Kościót święty 
Ewangidię tę każe czytać w tym czasie 
wielkanocnym, aby wiernyn11 przypom
nieć: dobroć Jezusa, i oohw!iązek korzy
stania· z Jego aiobroci, a także potrzebę ko. 
nioczną zasilanfa duszy naszej chlebem 
Anief skim na żyw~t wieczny, którymJ jest 
Ci.a1o Pańskie. Jeżeli więc 1chcemy pozy. 
skać Jaskę Jezusa, aby nas wspomagat we 
w~tldch potrzebach naszych i litował 
się nad nami. to przede·wszystkiem d'bajmy 
o p:o-kann duszy. i w tym czasie wielka-

nocnym ocżyś~rny sumienfa nasze z grz~
chći\v , a d<Ypiero p o takiem oczyszczeniu 
przystąpmy do Stolu Pal1skiego. i zasilmy 
się Naiś\v;ętszem Ciatcm Jezusa; ai On nas 
'' zmo-cni na dnszy, i zape\\"ni nam ŻY\\~Ot 
wlieczny " Królestwie niebieskiem. Amen. 

\\' cron1ka, czyli prawdziwe wyo
braże 'lie twarzy Chrystusowej. 

Tak nazywają wyobrażenie oblicza 
Zawiciela naszego, o'Clbite na plótrne, które 
przochowtują '" kościele św. Piotra w 
R.zymie. J edtni sądzą, że płótno· to jest 
śmiertelną chustą, która pokrywata twarz 
Zbawiciela, gdy święte Jego cialo lleżalo 
w grobie. Inni zaś, a między JJimi Papież 
Benedykt XIV twierdzą, że jest to chustka 
lub zaslona. którą pewna J)()biożna matrona 
otarlw twarz Chrystusa, gdy tenże upa<la
jąc pod' ciężarem krzyża, potem zlany, \VY

dodzil na g·órę Kalwaryi. Zwykle nazy
wają tę niewiastę W croniką. P:odanie mó
wi, że Weronlika1 jes't ro ta sama niewiasta, 
którą Paru Jezus ulecz,yt od krwiotoku, a 
która 1następnie mtala z, .wdzięczności ku 
Bosldernm Lekarzowi swemu wysta·wić 
posąg. 

O reJihvii praw<llzi,wego wizerunku1 bu
lejącegio Jezusa, znaj'CLującej s1ię w loościele 
świętego Piotrn w .Rz,ymie. istnieje wiado
mość już\\~ d'wunastym i trzynastymi wie
ku. I tak w's:pomimu ()I n1ei star<>da\\111Y ce
remoniał> po.święcony w rolru 1143 Papie
rowi Cel'estynow! II; również i Paip11e.ż Mi
kotad1 IV Wi buli z r. 1290. A n01Wet, jak si<; 
okazuje z; breve Papieża Sergiusza: IV, ist
nia1~ ju~ 23 listiopada 1011 roku w kościde 
św. PilOtra na cześć świętej chustk1 osobny 
ołltaT'Z, w którym przechowyiwaitai się za
stona! ))łócienlrl'a, na której byl odbity wize
ru:niek św. obliicza Zbawiciela. Przy tej 
sposobn10śd obnoswno w procesyi1 odbide 
świętej twarzy r odlprawianQ wotywę o 
św. Weroniice. 

Do diziś dtnia przechovtuje się i doznaje 
pobożnej czci święta· owa chusta we wspo
mniaJnym kościele w Rzymie, rozpostarta 
we wspania,fych rama'Ch. Odbicie skrwa
w1Jonego oblicza Zbawkie!a Jest C'iemn~. 

,,Opętani - mówi pewien pisarz -
miotają się i szaleją, w strasz.ny sposób, g-<ly 
w Wielki Tydizień poka'ZUją odlbaicie święte
go ooli'cza. 

Gdły Pius IXw niesZ!częsnym1 r. 1849 
musiał uchodlził z Rzymu, i przebyw.aił w 
Gaeta:, ukazało się św~ięte obli'cz.e Chrystu
sowe kanonikom k()ściola św. Piotra w Rzy 
mile w wilię Trzech Króli, jaśniejące mezwy 
ktym blaskiem i pog'O<lą, i napełniło ich no 
wąi otuchą i o<liwa>gą. 

Gdly JX) roku juWleuszowym Papież 
pierwszą ceg tę w otwartą bramę juMetr
szową w kościele Lateraneńskim w pier
~ze święro Boże'g'O Narodzenia przy ml
glosie trąb i bębnów wJoiy, spieszą wszy
scy db świętego Piotra, gd;zie Kard'y.nał 
czyni to same. Na oltairzu św. Piotra pło
m e ośm świec, Kar<lynar przybraruy w or
nat, przystępuje do ołtarza, pokazuje po
OOżnym tłumom wiernych trzy droigocennc 
relikwie, a miooowkie: wielką, długą na 
2 stopy część św. krzyża, obraz Weroniki 
i świ'ętą włócznia (bez ostrza), i udziela 
brogoslawteństwai przy każdej x tych 
trzech relikwii wzruszonemu i rzewnie pta 
czącemw łudowi. 

Na ·cześć świętego oblicza Jeztl'SlOfWelgo 
zapr-0wa<fiz.cmo ·w niektórych kośdto.łach 
osobne święto ze Mszą~ <0fficyum, jak na-
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przykład w Paryżu i 111nych m~ js>C-0\\ -O 

ściach we francyi w pierwszy wtorek po
stu, również i ' Moguncyi it ł. !(opia 
rzymskiej W cronik·i znajduje si~ w opa ·
twi'e. PP. Cystersck w Montre111l'les-Dam s 
we francyi od' roku1 1249, i \\1 Mog1111cyt 
\V kościele św. Emmera11a. 

Ukarany szyderca. 
Stary weteran -OPO"\\ iada nastQptd:1cy 

"ypadek: 
,.Odym podczas ostatniej wojny z 

francuzami 1870 r·oku sluiżyl w w·oisku 
mia~em pod0.ficera, któremu nic tyle przyje 
mności i radości nic sprawialo, jak szy
dzić z Jego Ś\\ iątobli\\OŚci Papieża, Piusa 
IX. Byl cu1 trochę poetą i nauczył siG kil
ka stow po !a'C1rne, i popisywal się w pi
wiarniach i kawiarniach S\\ ojemi \\ iersza
mi, w których wysz.ydzat Husa IX. Ale 
żolnierze nic chcieli SlG jakoś śnuać; b-0 
choć po większej części protestanci. nic 
wildzie!U w tem żadnego do\\ cipu, szydzić 
ze starca, którego caly świat poważaf. Tak 
sobie drwL aż d:O 16 kwietnia 187 l r. By
łai to niedlziela, a myśmy stali' o kHka mil od 
Pairyża. Podoficer znowlli soblk dJrwi.t z 
Piusai IX; ale i tt faz jakoś nikt się nie 
śmiat, czem się tenże ·czut obrażonym. Aby 
nas jedlnia.1k konie<Cznie do śmiechu pobud'zić 
zawez:wal na.is d() siebie w t<lnlie komendy 
i powiedizial nam, że nam tera~ pokaże, w 
jaki sposób wojsko papiezkic prezentuje 
broń przeó Pmse.m. 

- Zoowu o Piusie! OZ\Y.al się jakiś głos 
z <Oburzeniem. 

Podoiker wziąf tedy s\vój karabi-n, 
wibil bagnet w ziemię, tak, że kolba ster
' !al.a do góry. NaJStępnie padł na kolana, 
wzjąl karabiru pod pachę prawej ręln; w1el
kr palec lewej ręki przytuM oo nosa, a 
wielki palec prawej, do1 malego pałcai Je
·wej ręki - ~ wystarwil język. I my mieli
śmy się śmi.ać z tego gtuipstv.·ia: - aleśmy 
si~ nie śmiali. 

Mnie to rozg.niewal() - nie mogłem .tuż 
dłużej mikzeć. 

- Painie PQdOficerze - rzekłem -
to, coś pan u.czynlil, nie bylo aru p0 slut
bowemu, ant po ~isk.owemu. 

Oni się oburzyl ~ z.a.wołał: 
- Tak? a d1aczego? Z'Claje się, że l 

pani jesteś taki glupi, karoli<ek: dew10t! 
Na te slow.a.i krew mi uderzył.a <1!0 g lo

wy; alem się mus1al po\v:strzym.ać z powo
du okropnej kary, którąbym byl na siebie 
śicągnąt, i powied'zialem tylko: 

- Według mego zdania, nie przysmł 
przełożonemu, zwlasz.cza \V czasie \\"lJjny, 
w ten SPosób sZ}'dZić z Papieża, lub rell
git 

-Ja ci jeszcze zamknę gęb~! - rzeki 
z gniewem i zamierzył się na llUlie. 

Wtedy odtialilem się i wielu żohlierzy 
ze minĄ. 

- Za wyszydz.a:nie Pap5eża 1 pewnie 
podoficer odbierze jeszcze karę - mówili 
męd.zy sobą. 

Po polud:niu W'Szystko OObylo s~ spo
kojme. O godzinie jednak. 11-tej w oocy 
usłyszeliśmy strzał w kwaterze podoike~ 
ra. Zbliegliśmy się i uirzeliśmy go tarza}4'
cego sie "\ve krwi. 

Tym samym• karabinem, któnim w 
szyderczy sposób ma:tpo\\-al prezen~-a
nie pa pieski.egQ W'O.iska, pałną\t sobie w. glio
wę i to Zl rozmysłem- bo wielkim palcem 
prawej oogi spuścif kurek. Ju~ nie tYL 
Podluog orzeczema lekarzy, mial ()Jlj w o
statniej ~me dostać ,,parnię.szanie Zl1JY>" 



słów" ( !) ; dlateg--0 też pacho wan.o go me 
j~ samobóje~ . ale z wszclh.:cmi ha11ora-
111i. żotnierzc nie chcieli jak'°ś dać wiary 
.nemu -0rzeczcniu lekarzy; cieszyli si~ je-
4'11k. że si~ pozbyli oweg-o nieznośnego 
•Jdercy. Jakiś protestanckii żofoierz po
wi~rh:al mi: 

- Nie chdalbym st~ był uczepić nóg 
1e~o pold.ołicera, gdy szedi! na tamten świat. 

Zennanie to, które co do stowa jest 
,r,awdlziwe, napisakm w tym celu, aby 
czyteflnlik-0111 pokazać, lak Bó~ ka1rze tych, 
oo szydzą z Papieża. 

Swiętojózafacie 
czvli s.kladka na uiboi;tich studentów l'Qlsko

katolickicłt. 

W kasie (zob. nr. 13) 469.21 mr. 
Z T{)w. św. Jana E\V. \V tliillen (nad. 

. Wawrzy.n I3artk-0wiak) 9,39 mr. 
Na chrztcinach u J. Szymaf1skicgo v 

Habingborst: Jan Szymański z ż. 1 mr. 
J. lianidke 2 mr., Franc. Melcner 1 mir., Ign. 
Głrz:ymski z ż. 3 mr., St. Iiandke 50 fen., 
Kat. Pnybyla 50 fen .• (nad. i porto zapł. 
\Ja. ttu<lke) 8,00 mr. 

W k~~ie 48',51 111r. 
Bó,: zapluć l S v. Józafacie mód! sfi: 

"·a nami! 
2. 4. Oi. pro : Ks. Lis s. 
A. Brejski, Bochum,, Malthesierstr. 17. 

Brande:nb1trg 
raina sło iao9s'· ieh 10ifł. 

PO W I E ś ć U I S T O R Y C Z N A. 

Napisał Ludwik Stasiak. 

A serce wre vv ezbranc ttczudem. Jak 
ogiell, który stabym zrazu tli s i ę płomie
niem. aby obiąć strzechę wieśniaczą, aby 
1rzelecieć płomienną gadziną z d::!!chu na 
dach i sioło w jedną wieiliką po.chodnię 
zamieni·ć, tak wszystkie myśli zaięła ryce
rZlowi krasawica, tak chwil'i me mial w ży
ciu, aby serce do niej nie lcciail-0. Musiał 
kryć się z mifością przed światem, musiał 
kraść swQje szczęście wtedy, gdy szczę.
sna fala losu sposobność do tego przyniosła 
Czasem u dat się na lowach zniknąć mat -
grarowi' z oczu, czasem pod pozorem ściga
•ia S{)koła, który n[ósł w, pa.zuracll ptaszę, 
udato się wtdzieć bez świadków z ukocha-
11.ą, patrzeć w jej oczy, pić szczęście z iej 
ttst... 

A potem wspomnienie tej chwili, 
wspomnienie jednego mgnienia ·oka na mie
siące czasu wystarczyć musfalo„. 

Ży! wspomnieniem, i.a'k marznący 
ook>\vi1ek wspomina wiosnę, jak starzec ży
je wspomnieniem mtodych wiośnianych 
lat... 

Jak rubiny "aPll-onęly, jej wargi przez 
Mściwoja cał-0wane~ oddech jej mial za
paich kwiatów wtosny ·\Vt oczach jej zako
chainych, w uśmiechu czarownym widział 
szczęś-.:ie, ocfdainie się i mhlość ... 

- Już dość .... już d-0ść mój dr-o-gi .. 
- Nic. nie. Dóg przecie tylko wie, kie 

dy cię znowu zobaczę. 
- Mi'eimy nadzieję. 
Mściwoj zamyśhl się i westchną!. W 

oczach jego malowało się pytanie i strach 
prz ;: d ·ndpowicdzią, jaka z jej ust padnie. 

- W głowie mej, Adelajdo, zmdzifa 
s i ę myśl.... 

- Mów. 
Mł·odzicniec złożyµ ręce, jakby do mo

dliiwy, i zawolat z prośbą, z jękiem, który 
wydobył stę z; piersi:: 

- Na klęczkach stryja o twą rękę pr-0-
sć będę. 

- Ni~ czyf1 tego. 
- Ulituje si~ nademną. 
- Nie, nie, napróżno bfagać będziesz. 
- Wysluchai mej prośby, moich tez. 
Ad-elajda zamyśliła się i rzeklat smu

tRO. 
- Nai wieki nais oświadczynami roz

lą..czysz. 

~ Jak:to? Jakto? 
- Gdy ~ryjowte dowiedza. sie <l na~ 

~ milo'ść ·r, wyśla. mnre do Sak~ii lub 
· .ad ~en. ·1 ~ ·~ 

- Niech Bóg bt-oni. 
- Zosta'W zatem le-sowi sprawę s.erc 

naszych. 
-- Do rozpaozy rtmie doprowadza 

m"Yśl o. futrze. 
I - Uspokój sitt~ ·. 4 • • 

- fyć bez ciebie nie ml()g'ę. Potneh::t 

mi cit: jako \~ 1<.:sny, iako tchu ... 
- - Mój chlopcze! 
- Ra tui mnie! 

, ·. l 
J· ' 

W glosie rycerza byJ-0 tyle uczucia, 
takim żalem, taką miłością tchnę!y jego sto 
wa, że uśmiechnięte I:cc Adela.idy jąl za
krywać tuman srmiLl{u, że oko rosiła lza. 

Popatrzyła w ()CZY rycerza, rozchyli~ 
la wi·śniowe \\'ar~1 i do ust iel.!n zaniosiła 
S\V10ije U'Sta .. „ 

-Ufai ... 
I znikła Zl1towu rozpacz i znowu wiel

kie bezgraniczne szczęście Za'Pt.onęfo \V du
szy i sercu rycerza. I zaszczebiota! sło
wik we ·wiklinie, a cz.airmvna piosnka jego 
siliła się opisać swą nutą szczęście, jakie 
dają usta ·ulmchainej ... 

- Ludzi'e! 
-,-- Oblawa do Haweli si-ę zbliża. 
- Na kofl ! Odzie kof1 mój!? 
- W mi;nieniu oka go przypwwadzę. 
-- Ukryj się! 
- Naw10iywa:nia ludzi się zbliżają. 
- W olszynach nikt mnie nie wbaiczy. 
- Ukryj su:. 
Mściwoj założył uzdę rumakowi, poda 

iąc A'.delaidzie rękę , aby na koń wsia.d~a. 
I jcszcz~ jeden pocałun-ek, gdy strzc

.mie na trzc\vik zakładała i jeszcze jedno 
sp.ujrzeni e oczami, w których b?yszczaly 
łzy„„ · 

Wsiadł Mściwoj na kof1. 
'I(ochia1nkowic rnz:biegli się na dwie str-o 

ny świata. 
Na \\'iclkiej polanie składal·o chl·opstwo 

zwierzync p.obii:ą. Trawa1 przed chwilą 
krociami kw iecia strojna, zasłana by,ta cia
łami jeleni, sarn , dzikó\\ i turów. Polanę, 
z której przed chwilą !ai11y maderzanki r<)'Z
lwsz:ną, odnrzaiącą wtM1 slały , cznć teraz 
zaipa.chcm św i erz.y z uy, zapachem krzepną-
1cej krwi. 

Ścięli pacholkowic siekierami kilka 
młod'zintkich dGbczaków, zwią:zali µo trój
ce tykiem brzozowej kory, ustawili dwa 
kozły, między którymi hu ja w powietrzu 
Qpntwio ny jelef1. Prześliczne rozłożyste 

rogi schowano na ozdobę myśliwskiej izby, 
pO'd• wi·szącem zaś zwierzęciem rozpal-ono 
ogień, podsycając gio swchemi konarami 
świerczyny. I\i~ku ludzi obraca na ogrriu 
zabite zwierzę, podrostki znoszą ·ziC'lone 
krzak!' ialowca ()bsypane szmaragdowem 
nasieniem i rzucają je w p1łt0mienie. S}'iczą 
zielo·ne, ml-ode nasiona jalov.-cu, trzeszczą 
i strzelają mfode iglice, :gęsty wonny dym 
na pieczo.ne zwierzę bucha. 

Zniesiono z wozów stągw~e z koźlej 
skóry, mzw1ązano kh rzemienie, rzucito 
się zglodnfate rycerstwo do je<lizenia, zni
katją, w oc•zach dymiące parą, udźce zwie
rzęcie, o rzuoone kości gryzą się psy. 

Ale gorąiczka1 myśliwska n?e. daJe ry
cerstwu jeść. Bernard pierwszy głód za
spokoił, jednym tchem v.rypll pół lagwi wi-
1101 i pogna1ł z towarzyszami w las. 

.Wnet pospieszyła reszta ry.cer.s·twa, 
mzpraszając się pn puszczy, która obławą 
na noWIO .zagraila. 

Nie urbiegt Bernard aini dwudzi'estą stai 
gdy czterej zbrojni pachołkowie jego wy
płoszyli z gęstwiny niedźwiedzia. Ogro
mny zwierz uciekał przed naganką. pięciu 
myśliwych gnało z.a nim bez iwytchnienia. 
Drogę zwierzęcia z<l:radzat trzask 1ama-
11ych gatęzi, nie<lźwtedź, WY!lamują,c soible 
drio1gę w zaschlym gąszczu świerczyn, 
ułaitwiał ludziom nastającym na jeg·o życie. 

Dudni ziemia ciągle i ciągle, huc•zy 
gęstwin.a, szeleszczą olsze, któremi podszy 
ta· jest puszcza, szumią ostręż,nke, przez 
któr~ przedziera się myś. Myśliwi idą ie
go śladem; kierują się jeg.o echem ... 

Nag[e echo ustalo. 
Przed ()1czytm.a zbro1inych mztoczyla 

się p.arya, pusty wy!bój, któregi0 ca!ą i--0-

ślinnvścią, było kilka chabm wronie~o oka. 
Cz.airne perły wygląd'aiły n.a ślepie szatana. 

- G<lzie się µodział? 
- Gęstwina dalej, a echo ustala. 

- Nie słychać zv..ii'e;rzęcia.„. 
- Przylóż ucho do ziemi. 
- Nic nie slychaić. 
- W puszczy ZU'Pelnie cicho. 
- Patrz.! Czy wid!zisz. panie? 
- Wejście ero jaskini... 
- Tam ukryt się. 
- I'ł1e, ni'e. On musi mieć drUire wyj-

ście, któ*m nam udeknie. 
- Scig.ać! 
_, Ja id·ę w jalmę pierwszy. 
Pachołek pochyłil 5iQ, dzierżą;c o

szczep w obu. rękach 1 zn~1k/l 'V1 dasnem i 
niskiem mrejscu. w .i.askini. 

- Powiedz nam, czy Jest - szeptał 
Bernard w gfąb podziemia. 

- lJarw się panie na mó3 . . "fos - ~. 
rrowiedzialJ z jam~ ~ek. ł 
~ w lot pobk.'gnę.. ..• 

Nadsta-\\'1li uszy, czekając na znak, śd
skając w rękach noże. 

- Cicho. 
- Czemu O·n nic 11ie mó\.Vi? 
- DiesiGć pacierzy minęfo. 
- Cicho ! Co to ? 
- Zdaje mi si~, że i~k ludzki slyisza-

lem. 
- Ludzi cię szum płynącej po kamie-

niach sitnicy. 
- Wiatr tak świszczy po sośninach.„ 
- Trzeba iść za nim. 
- Jeśli: iest d.'rugie wyjście, to medź-

wiedź dawno w puszczy. 
- Siad zanim ·zaginie. 
- Prędzej. 

- Ja wejdę do jaskini. 
- Idź! Spiesz, się! 
Wszedł do jaskini drugi chłop. Od

·garnąl ręką b!uszcze, które z korzem so
snioiwych nad jaskinią wisiaty, pochyl1l się 
i wczo{gal do \\1:1ętrzia·. Już wszed! . .,,, 
gląb, już z jaskini widać tylko rut6w, już 
caly zakryty cwmnością czeluści, w Qtwo 
rze jamy widać tylko obute Sikóq stopy. 

- R.()zgląda się w cicmn,o ;ciach. 
- Patrzy ·za niedźwiedziem ... 
- Szuka tow arzysz'.! ... 
- Iiej ! A oo tam'? - z:itpyta.! ks·iąże 

Bernard. 
- Nic odzywa si~. 
- Musi n1c nie w1dz 1 ~~. 
- Dlaczego on nie w~w~. J.o \\-nGtrza ! 
- Wlaź! wlaż ! 
Pachołek rn \\los nie rnszy! siG z 

miejsca. 
- \Vł ;?. ź albo wylaź ! 
Nogi chk pa poruszyły s;~ nagle, iak 

by kurczem. 
- Co t{J wszystko z1wczy? 
- Leży jak nieprzytomny. 
- ZachorzaJ. 
Zaduch może g10 -0<lturzyt? 
- łiei, hola! A właźż~ difopic ... . 
Przez dlugi czas nie dawał pancerny 

znaku życia, n. ruchu. 
- Coś .złego stać się mu.-;1:.i!n. 
- Doby·~ go za nogi. 
Pachołkowie cll\vy.cili sto;1)r lD\\ nrzy

warzysza ; ~ę.li wlec g0 z ::: iern;1 '.!J ~zt.:luś:.:1. 
Plezlo się po mokrej z[ ::nu dafo pac.ho)Jrn 
jakby bezv.: laune, jakby ~!:óy\YC. 

- Z?mclal. 
- ~ei<iusił go 'brak vowiC'trza 
- Wody za·czerp11ij z p{)\óku. 
Jerki· 7. pachołków pcL11~1rl do w:pvc:

nicy, '<.tóra źródłem niedal~h :> bHa. 
- :'b f• 1

' \\ ietrze; Z :·,\m '. I''.a powie
trze! 

WyWlekh cia:to zemd~lone na ;JDll', gdy 
Bernard: krzyknął: 

- Krew!! 
Od wylotu ja:skini ciągnęla się za gło

:wą pachołka struga krwi, która tęg;ta na 
pl<YWietrzu i' na grudach zie.mi w rubmowe 
korale się ścinała .... 

- Jezus, Marya ! ! 
- Niedźwredź gio; pożarl ! 
- Nie, nie! Patrzde! 
- Głowę ma mztrzaskaną. 
- Go to? Czy mnie oczy nic mylą?! 
- Ozaszkai rozplatana mieczem! 
- Straszliwem uderzeniem t·opora, leb 

na dwie p<Jt!"()WY rozwalony. 
- ~o się stafo? ! 
- W jaskini strasz:l1 wa cisza ... 
Wszyscy trzej zbliOini odskocz,ylii od 

czeluści jamy. Strach padł .na nich śmier
telny. 

Tajemnica, którą kryta )askinia prze
chodzi/a zimnym dreszczem przez ciało. 
Niemi· byli ze strwchu i osłupienia. 

Z lekka za1mlysaly się blusz.cz:e, przy 
slani-aiące otwór jaskini... zamajaczyła na 
ciemnem tle jakaś postać„. i jak ·grom spa
dając, rozp.!ata!a l·eb najbliższemu z,broi
Hemu. 

- Niebma ! ! ! - \vrzasnąl drugi pa
chołek, u-ciekając w las, pomny straszHwei 
poganina mocy, czując na ledwo z:g-ojonych 
piersiach razy, jakie ~pa1Clły nai niego w 
gniewkowskie:rn opolu. 

Niebora jak wicher pognial na Ber
narda. 

Za:zg-rz.ytaly żelaza, skPzyżowały się 
w straszlhvych ci~ciach mieicze, spotkało 
się dwóch 10lbrzym6w. Niebora. lecLal na 
Niemca tak burza, która wi staire dęby ude
rza huraganem. 

Spotkał się ze straszliwym oporem. 
AnJ na krok me ustąpił Bernair<l:, dwie r6-
wme spotkały się moc.e, nie chW1'iałb się 
zwYCręx.t\.VIO' ma tę, ni (){Wq stronę, lllie brał 
góry Bernard, n1 Nielbiorat na: krok jeden 
dmgierrru placui nie ustąpil, cm straiszllwy 
z rąk Jednego spatda, aby ul.azem po<lJąl 
iO i odparł drngt. 

Pierwszy p.o:znal Niebora, z iakin11 gra
czem Sl'rawa1 z jak olbrtymJ~ ma sl~ JJ3.· 

SO\Yać mocą, a \::Śdekiość je~{) i nfona. 
wtść do śmicrte11rngo \\'raga da·\\ afa taką 
silę jego rawm, jaką strach przed śmier
cią v..-ywolywał w r·ozpaczliw•ie bronia..cł'tn 
się Bernardzie. 

- Psie pogański!! 
- Leo ci rozpitatam ! 
- Próbu'j! 
- Zginiesz, krwawy fotrze ! 
- Pl111g mój jak byicilę ciągnąć b~-

dzi esz. ! 
- Ciebie nie będzie! Psy moje cię 

r-0zwleką! 

I •znów z piamt na ustach rzuca się z 
żelaz.em wladyka. i znów błysZL-Zą krwa
we ślepic Bernarda, o<lp:erającego ciosy 
wroga. Z koki uderzył na Ntehorę Nie
miec. Zdało mu się, że razy piogani1na osla
bly, że stracił sitę, że ręce jeg.o mdleją. 
Wall mieczem prosto w łc.h wjtadyki, Nie
bom ma ledwo na1 tyle siły, że życie zasła
nia, brz.cszczntem raz śmiertelny odhiiaiąc . 
Już Bernard wziął r<Jzmatch, aby wymie
l zyć śmiertelny cios.„. gdy wtem .... 

Nie z.nal Niemiec starego W 1lca. uic 
zr.oz1tmiał jego lisich sztuk, nie przecz.ul, 
że wróg udaje omdleni·e, aby go wywieśc 
w po.Je, uśpić jego czujność. Nieborai wnet 
dowiedział s-!ę, że przeciwinik jego jest co 
najmniej równej siły, poco Wilcowi, w~:
ezą:c nie z rycerzem, lecz. kr\\ av. yrn l:bó
jem i z.nicna\\ idzonym ci e miGzcą, narafat: 
życie .... 

Ogriomnym mzmachem odbił władyka 
óos Bernard'a rzudl miecz i począł ude-
kać... -

Jak blyskawicai lt- ci \'i leszczyny, Ber
nard z mieczem leci za nim, za lesz·czy
nCłimi z1\valniai chtop sznur, ściskającyi bw
dra, przeskakuj e potok i pc;dzi \\ jałowce. 

Straszliwy Niemiec burzą na kark mu 
spada i inż ma \VI Ieb rąbnąić. 

Jak pimun gzygzakiem zmiema Nicbo
rn bieg, rycerz rnzpędem cielska da-le.j iecl 
i już ma się zwrócić , by ścigać uciekające· 
go wroga, gdy tu na skręcie ... spada mu na 
szyję arkan, wciska się w gardło ... wż~ra 
w cial-0 ... 

Schwycił rycerz dłcuią sz:nur, iu·ż za 
późno, gwaft.owna moc rwie go w tył, wali 
z nóg na ziemię, ciągnie za sobą i wlecze„. 
SUJ11.Le się cral,o po !wrzeniach. grudach i 
gifink plezic się przez krzaki paprnci, ka· 
leczy się twarz ])O wystających ko:rcach 
sosnowych, c•zepia się sukien, skóry, krwa 
wr ostrężyna kolczastemi gaitęzi.arni. 

Scisnąl szyję sznur, gardł'lo śv.isz·cZJ 
i syczy, dech się lekiwie przeciska, ustal 
wreszcie, krwią naibiegly mu czerl\Wne 
ślepie wyluµione. jaJkby z l().pra.iw wyjść 
chciały. Ręce już straciły moc, śle.pie ty!. 
ko konwulsyjne mbią ruchy. Chabirtl 
glogów wydarły z dl.oni miecz, a ryieeri 
'bez duszy, bez p·rzytomniośd wlecze się u 
Nteborą po<ii wysoQiki dąb ... 

- Nie ... - nie... - szepnął saim d< 

siebie. 
Zniagi!a skoczył na ofiarę obrócił i~ 1 

tyt i szybko piostroinkiem ręce rycer1!01 
eiwiązat. 

Wpił się sznur w. ramion•a, krępuJąic H 
ce w tyle, folgując szyi, którą otoczyt pie 
ścień niebieskiej pręgi ... 

Czerwi0na, prawie kriwawa twa 
Bernarda zaczęła nie·oo blednąć. Krei 
nabrzmiałych lic ustępo1Wafa, .nai tw.ar 
zadrgało życie, z pfo.c d01byt się dech. Rl 
cerz choć nieprzytomny jesz·cze i zemd 
ny westchnął. 

-0, O, O! 
- Oprzytomniej 1totrz.e! - rz:ekł po 

miecku. władyka. . OprzytornRiej ... 
S1edzia:l Nieibora nad Bernardem, 

kaiąc rychto odzyska świadlomość, ryc~ 
zbierze zmysły. 

Zwolna zadrgały powieki związa1 
podniosty się, blędne. oko spojrz<ł!ta na~· 
oo przedzierające się przez gęste koni 
drz:ew, wzrok Bernard<łl zaiwi·sł na r;,/: 
dęzicy. 

- Zbóju! 
- Cóż? ttlrów jesteś? - z·aśm1al · 

Niebora. 
- Zabij mnie! 
- łię? 
- Pragnę śmierci! 
- Cóż ci tak pvlnQ ? 
- Zabij mnie! 
........ Mamy czas. M"ni-e s] ~ wca1e 

.spteszy! 
.._ Jakiś ty straszny! 
- Ckhy bYJl'em jak gołąb, dop{iki 

W1 s-towiaf1skieJ z.Lemi .nłe bylo. 
- Jestem w twej mocy. WJ ', 
- Widzisz tę galą,ź? Lard.1Ra 'a 01: 
,_ Smierć... hańba ... 
- Han1by stę boisz? A ceyr(:ó\'t~ ~ 

wefaltlskter iiiemJ nie bo~sz &1~?1 



_Nic męcz umie. Wc:ż miecz ... 
Ntehora zaśmiał si~ z gar<lfa, jcl!o bta

c r;~lłt1. błysły jak u wdka. Wnet zamarł 
·egioi imi·ecłt, czoło po-0ra.ło s:ę zmarszczka
~1 a ~zy straszliwem z:wtonę.ly światiem. 

- Umrzeć ckcesz? Tak prędko? 
- o tak. 
- P.słe ! powiedz no jak tam konał 

Msta~ 
- Ty cbcesz .... 
- D!ug-0 z głodu kona!? Czy dłu~-0? 

. .Mó\l<ie totrze krwawy! 
Bernard drgnął kurczem śmiertelnym. 

Cictł• ~as~eptat: 
.,-- C-0· ty chcesz. •czynić ?.„ 
- Co? Od ciebie dowiedzieć się czy 

clr0til{)·',V'a1 śmierć bardz·o boli. 
-- Zlitud się! 
_ Morderco! Nęct:zniku ! I 
Z piersi Bernarda wyrwa~t si~ iGk sua-

.sz:li\l.T. 
- Krzyczeć chcesz?! O nic. Mógłby 

Id• ,osłysze.6.„ Przynieść ci ratunek. 
~O! O! 

Nie.bora wydarł z. ziemi gar50 md1U i 
.ri-emo:cą w usta Bernarda. wepchał. 
· ~:__ MI!cz ! Milcz l Milcz! 

UiąJ Niemca za 1w~1 i zawlókł do i~1-
sknał. 

BJ:ł to l·och wzle~!y, złożo11y z kilku ! 
"'°mor. Pk1czara szla za pieczarą, wszy
stkfo złączone :vązkimi ~airdzielami osy
puittce i się zi e111i. Po<Uog-a \'>'Ymoszcz-ona 
,.1ył~ suchcm listowiem, butwicjącemi ~a

··lęziarni i kupami mchu. Wśród mchu zna
lat:łcś czasem kamieullą siekierę, krzemiei1 
•stry, który za nóż slużyl ludzmm wtedy, 
:;8y żelaza i bronzu nic znali. Z ziemi wi
łiać t'~ L-i.·v czas.~m kuś·d Z\\ icrz,it, których 
::xtt:11J,i \.\)'ll1Miy, czasem z pod zeschłych I 
paproci wygh.1dał szkielet ręki lndzkiej, o- 1 

zcliohionej Zctdrze\v1atym pierśdenicm, pi
szu:d z misternie wyrzeźbioną bransolet
ką. \V jaskrni cza:sc:m kry! się .zwierz, czę 
ścicł zwierzę wypędzał i je.go miejsce za~ 
ią4 człiowiek. 

Do ostatniej pieczary zawlókł Niehora 
blaid.eg·o iuż iak płómo rycerza. Straszua 
śmicn: za~lądała Bernanloiwi w oczy. Na 
1r1yś.h o niej mdLal 1 tracił przytomnoś::. 

- I sl"użbę mieć tu będz.ie, zasyc:.za; 
ś1nied1em piekielnym Niebora. 

ł(oloa związanego Sasa złożył trupy 
I. w ·eh wbitych lUd·zi. 

- J utno gnić zacz n,~„„ 
~' ,;, * 

Prt:ystanął N1ebora, uderz.ony myślą 
.kt•rai mu w gi!owie zablysl«. 

- Wszak tam na polu leży czlowiek. 
-lyJb~ śJaid.„ 

Ckho przes:zedł przez szereg jam, 
•dis:t.t'n~l bluszcze i jął ciągnąć zwroki za
~ftet'o Niemca do pieczary. Ju.ż ·wniósł 
je- WJ i.:zarną czeluść, już miał zaniknąć w 
ciemności, gdy s.to gfosów nad nim wrza
.sr-a: 

- To on! Nieoora.! 
- To Niebora - krzyczał ootnierz -

.1':tfu11 nJiespostrzeżoiny przez władykę, u
iciekt Q·d bOJku Bernarda, aby o straszEiwym I 
JPOgan.1mie zawradomić i przestrze<I!z. wszy
stikk:h bŁorących udział w oblaiwie. 

,;- To on!! -~ ~ ... 
)· '\~1t_-- Scigać 2"0 ! 

-~L-:-- Zabić! 
':f._ z~ wcem brać! 

- Q.onić! 

Niehora porzucił zwłoki i wyikradl 
siQ chyfk;ern drugLem wyjściem z jaskini. 
Wpaidl w gąszcz okh, zniknął w zieleni 
l'l,tody'Ch i·odel, skrył się w podszyciach le
śnl1Ch i·\\ iklinach.„ Za.późn-0. Stu ludzi 
za nim goni, sto głosów wś·c1e.ktością wyje, 
~ak ~urag<m huczy i ryczy w puszczy rnz
jusf'.lDl1a obla wa. 

Nieprzebytym ta1scm groma<la ltLdzi pę 
·tiii, jaikby smo1k darł się przez zielenie, 
~:wiei-~. którego małą głową jest Niebora 
a ~'trasznem cielskiem tlum w·ścieklych lu
dt:.ii, Odległość glmvy c,d kadtuba to zvvię
ł~ się, to róśnie, czasem glowa niknie, 
aby pon·ownie na łące leśnej pokazać się, 
c1.aJse:m lu<lrzie już go prawie w rękach' ma
Ją, 1Jo; znowu u.ciekł od nkh dalelko, prze
Pd w jarze !urb paryi. I nie mogli dogo
n:i.O· w.fa<lyki łudzie, ale dognialy go ogary„. 

Dwadzieścia zapie.nkmych w1ścieklo
~ci~ p-a•szcz na pięty mu nastaje. 

( C1ąz dałsey nastąpi~. 

Alkohol naj więks~ym osrttstem. 
W iZ.erokkłt masach ludu '.istnieje prz,e

se)\ ił; allrohoł (wino phvo„ wMka) d'zi-ala 
n1e tylko szkodliwie: ale i użytecznie. I 
tak tn.Owią ieóni. lz alkohol grzeje, dmdzy, 
·~ aliiołiio1 pomagai traiwknNłl gait pragnie~ 
·Pll~o.. n$pakąja: ~tód, wzmacnia~ mrwi. 

wp1ywa na 
którzy nazywają 
chlebem:! 

Wszystkie te twi.er<izenia srt bajką. 
P.csluchajmy, co ntÓ\\ i u zon~ proie :or 
Dr. Meyer z. Marburga. Wypi szy kie
Iiszek wódki, czujemy, iż nam ci plei. Czy 
t-0 alkohol nas ~rzcie? Broi1 Boże, on za
biera nam naraz dużo ck.pła, :które opu
szczając nasze ciało, sprawia nam ·uczucie 
ciepła. Za chwilę będzie nam jeszcze zi
mniej; alkohol skradl nam naturalne ciepło 
ciala. Alkohol - to oszust! 

Czy alkohol wzmacnia nasze ciat-0, za
spakaja nasz głód, gasi nasze pragnienie? 
Bynajmniej, mówi prof. I\assowic. On za
biera ina.en tylko przytomność, cdurza nas 
tak, ii naszeg-0 zmęczenia, głodu, pragnie
nia nic czujemy; gdy odurzenie m~ia, wra
ca zmęczenie, głód, pragnienie i slaboś6, 
tylko w \\. iększei jeszcze mic.rz~. bo alko
hol, jak kar2da trli'ciziia, na.s juŻ osłabi!! 
l(t.o ciężko ddeśnic pr,icujc, robi najlepiej 
strzegąc si G alkDh-0!11 jak ognia; Z'naną jest 
rzeczą, iż siłacze, wioślarze tuż przcd1 za
pasami nigdy alkoholu nic zażyw aią. -w ic
dząc dobrze, iżby ten tak zwany posiłek o 
wszystkte siły ich przyprawil. Alkohol 
- to QSZUSt! 

Tak samo oszukuje alkohol tych, któ
rzy sznkają w nim drucho\h;j podniety. 
Alkohol -01szc..łamia chwilmv•u, ołnH:lając po
tem ~waltownie zdolności · umyislowc. 
Wieky uczeini, jak flelmholtz, nigdy nie u
ŻY\\ ali alkoholu, wied7ąc d1obrzc, iż alko-
h{)l - t·o oszust! 1 

Nic inaczej ma StG rzecz. z trawieniem. 
Dajcie tylko dziecku szl·lankG \\ina lub pi
wa. anatyL:hrniast stra~i apetyt. Częstui
cie dzieci regularnie wódką lub innym al
koholem, a zatamniccte rozrost i mz·wóI 
dziecięcego cialał! Czyżby to bylo moż
Hwem, gdyby alkohol miał w'ta·ściw10ści po
żywne? Z pewnością nic, ale alkohol to 
{)SZl!St ! 

G. 
;ernh~ ,_ I i 

BUDŻET. 

Dr. Buzek. 

Oszczędność jest to przewyżka doicho 
· du nad wy<latkiern, gdzie zaś dwie te dane 
są cyframi niewia<lomemi i proporcya mię
dzy niemi nie zachowana, tam wydatld po 
większej części przewyższaiią dochody i 
tworzy się deficyt, brnk; a ieŻ'eli niekiedy, 
pomimo taki.ego nieladUJ, dzięki wielkim 
dochO'dom, zostaje oszczędność, jest to 
. dziefo przypadku, a nie zasługa g.ospodar
cza. :·~· ~ r ;\1 

Trzeba: więc koniecznie w go·spodar
stw1e rdomowem obliczyć przedewszyst
kiem s\VIOje dochody, a nastQpnie zastoso
•Waić do nich wysokość wydatków. To bę
dzie rozsądnyi budżeit <lomowy. Tak postą
pi każdy człowiek prakty.czny, .ai więc prze 
ziorny, oszczędny, jeżel'i nie chce pokuto
wać zai swą lekkomyślność. 

Ważnym śmdlkiem oszczędności jest 
prowadzenie regularne rachunków ze wszy 
stkieg:o, oo się wydaje. Porządny c'Zltl()w1ek 
winien przekonać się i obliczyć, czego i ile 
mu potrzeba i zascosuie swe środki do tcg.a 
tym sposiolbem domowy bud'lJet jego będzie 
zn1w1n1oważony, a wy<d.aitki zatmikn1ęte w 
gramcach dochodu. 

Więc i najdrobniejsze gospodarstwa 
domowe powinny sobie dokładnie zda·wać 
spra\.\ ę zarówno ze środków, jakie mają 
da Tazporządzenia, jak i z potrzeb, które 
mają zaspokoić i powinny układać co rok, 
co miesiąc budżet, w którym wydatki! mu
szą być w zgodzie i równowadze z docho
dami. 

P{)fządek w rachm11kaich z <liochcdu i 
wydatków jest duszą rozsądnego gospodar 
stwa. bo prowadzi do rozsądnego u·żYi\Va
nia tych dochodów, do QSZczędniości i 
zwiększa tym SJJ-Osobem środki utrzymania 
dając dokładny ich obra-z. 

Ni.ech każdy ma. -Od\vagę wejrzeć w 
swoie interesy, obradrować <lrochrody i dlu 
gi. Powinien wied:zieć, jak stoi od dniai do 
dnia, aby mógl śmiało patrzeć ludzicm w 
oczy. J eźli ma żonę, porwiruen ją także .oh
zna}mić ze stanem irrteresów. J eźli żona 
jest rozsądną kobietą, będzie mu pomagafa 
w oszc'Zędoości i pozwoH mu żyć z.a.szczy
tnie i uczciwie. Żadna d!obrai kobietta nie 
zgo<lzi się na noszenie sukie1l! i wydawa
nie obiadów, będących. nie jci, łecz kupca 
wlasnością. Owszem, bedzie mialai J}rzyje
nmość spojrzeć na swoje oszczędności; d;:i
Ją.ce jej za00wołenie, te nie wydala ich. na l 
rzeczy ni-epot tzebnt. · 

Święty Jan l(anty. 
LEGE TDA. 

Błysnęla na '\\schodzie jutrzenka '7.il t1r1.. 
Gwiazdy w nieznane nikną. Ś\viaty. 
Z rosą Poranną łzami ::>ierota 
Na<l\\"iślar1skie skrapia kwiaty. 

Nie dta niej piękny świeci poranek, 
$wiat w szatę światło ubiera; 
Załosn:e trzyma '\V swej dłoni dzbanek 
A drugą fezkę. ociera . 

Już J\rnikow1aków gromadka wesoła 
Na targ do miasta się spieszy; . 
Lecz na sierotkę nikt nie zaw10la. 
Sier-0tki nikt nie poc;eszy. 

Wtem mąż. sędzi\Yy, \\ olnym idąc krokiem 
Jan Kanty, chluba Krakowa, 
I(Z1cwncm sierotkę z.mierzy\vszy okiem 
W te do niej oz.wał się słowa: 

.,Dlaczego {Jllaczcsz, dziecino dro~a? 
„Bóg widzi te kzki twoje; 
,,Wyznaj mi szczerze, ja w imię Boga 
~,Może twą żalo:;ć ukoię." 

A K.rak-0wianka w btęk1tnern oku 
fartuszkiem łezkę ociera, 
I kornie stojąc przy jeg-0 boku 
Drżące swe usta otwiera. 

,.Jestem sicr{)tą u mieszczki z Lobzowa 
„Służę; ach, -ostra to pa1ni, 
,.Nigdy do;bre2"o 11ie da mi slo\\1a, 
,.Lecz 7.awsze gromi 1 gani. 

„Zaledwie tylko błyśnie poranek, 
„Na Kleparz. na targ wysyła, 
, 1Abym przedmvszy lam mleka dzbanek 
„l(rupek i soli kupiła. 
,,A że ti0 jutro święto Boskiej Matki, 
„Chcąc przybrać obraz Jej w wianek. 
,,Po drodze wonue zbierałam kwiatki; 
,,Wtem z ręki wymk11ql się dzbanek. 

..I wszystko mleko sptynQl drogą, 
,,Ot, ślady wi<lać z dal1eka. 
„Któż się nadcmną użali niebogą! 
„Ach. wiem, co w d'om11 nrnie cz:eka !" 

Służba Boża u Jzraełitów. 
1. Przybyt k święty. Z rozkazu Bo

ż go \Tb idowal J io:żesz '\ ·ielki nanuot z 
drze\\·a kosztownego . ramiot ten bylo 
można latwo rozbierać, składać i przeuQ
sić. Taz:rwano go przy byt.ki m Paft hn. 
Koszto ~ na zaslona dzielila go na miejs ~ 
Swicte i miejsce ajśwfiętsze. 

W m1e1scu Najś'W i t zem stała krzy
nia czyli arka przymierza. W .arce przecho 
\'"}'\\ano dwie tabl:ce z przykazaniami. a 

jej \\i ku klęaalo dw ó h Cherubinó ze 
.zloia, którzy skrzy.dlami swenii arkę osla 
niali. Z t go miejsca oznajmiat Pan 136~ 
wolę swo;ą. 

,W miejscu ~więtc:m staly: Swiccznik 
ze szczerego złota o siednuu ram:onacb; 

tót Qfiar.ny z dwunastu chl 'bami poldadny 
mi~ oltarl kadzenia. na którym kaplani pa
lili pachnące kadzidła. 

Naokoi<> namiotu świętego roztaczał sie 
obszerny dziedzmiec. Tam znajdowala się. 
vielka miedrziana urny\\ aln1a i (rltarz ca

lopaleni;a. Of.ary na nim składane byłY: 
krwrwe: z \ 1Q1fów, owiec, kóz ~ gołębi. O
fiary te pal-0no czd.::·owo lub całko\\ ic1c. 
Prócz kg.o skfada11D ofiary bezkrwawe: z 
chleba 1 wina, mąki i oliwy. 

2. l(apłaftst 'O. Do slużby Bożej w 
przybytku świc;tym przcznaczyt I .m B(tg 
pokolenie Lew„ Z polece11'ia Jcg-0 u tauo
wił M<Jjżcst: brata swego Aarona Najwyż
szym kaptanem. Aaron otrzymał ba1•dzo 
ozdobne szaty. 'I ylko raz do roku, i to w 
święto Poiednarna wolno mu było wejść 
dlQ miejsca Najś\\'iętszego. 

Kapłani mieli ob<)\viązek składania 
zwyk1lych ofiar w , miejscu Ś'Więtern i na 
dziooziih:n. - Reszta mężczyz.n z pokolc
rna Lewi nazywała się Lewitami. Sprawo
wali rn1i podrzędną slużbQ w przybytku 
świc;tyrn. LlldO\\ i nic WTJlno byto wcho
dzk do miejsca Swiętego; 1rn)gl t:Ylko prze 
byw.a6 i modlić siQ na d·zicdziiicu wkol-0 na 
miotu świętego. 

~,,I czemuż.:. dzieci~ tak rzc~vnie ~3lo'cha_sz [ 
,.I główkę kryjesz \V twej dłoni? 

3. Święta. Pan Róg ustanowil dla I
zraelitów tr'tY głmvw· Ś\\ ięta w roku: a) 
Paschc;, czyli Viclkano.::, któr[\ Izra~Iic'i' 
.$więcili na pamiątkG wyjścia z tg1pl11; b) 
Zielone· .. ~viątł\j obch<Jrdzon·o va pa.int~!..~~. 
nadania przykazai1 l zarazem iako p-0-tlzii:'.. 
kowanie za żni\.vo; c) Uroczystość Kuczek 
czyli nam'.-0t6w, na przYr>omnicnic pahyt~ 
na puszczy. ~ 

„Ty Matikę Boska. kochasz, 
„Ona cię pewnie obrorui. 

,,A gdy powrócisz do twej zagrody, 
,,Boska1 cię Matka pocieszy. 
„Pospiesz dlQ Wisły, zaczerpnij wo<ly !" 
Sierotka ufa i spieszy. 

Przyni.osla dzbainek, rączki zi,ożyła 
I klęcząc pacierz. odmarwia; 
Glówkę do ziemi kornie schyIUa., 
Przed Kantym dzba'ni z wodą stawia . 

Jani Kanty krzyżem dzban blogoslawil, 
Modli:ł się dlugQ i szczerze, 
A gdy modlitwę swoją odprarwil, 
Dzban wody d0i ust swych bierzie. 

Lecz Wl{}da w mleko. się prrzemieniła. 
„Dzi•ecmo, Maryi zlóż d!zięki, 
„Ona dę w smutku twym pocieszy la; 
„Dzban mleka masz tu ~-J~ rę~i:"~„~.,;; 
Na twarzy dziecka• ploinął rumieniec, 
Do nóg się Jana rzucUa, 
Boga R.odzicy odtąd już \\ry wieniec 
Obraz codz1enie stroiłia. 

Gazetia dla dzi ei. 
rótka nauka czytania. 

l ł I 
łu-na, wo-ły, }·a-ny, ła

w a, wo-ła-my. 

S.iedm grzechów głównych. 
1) Pyicha. 2) Lakomsto. 3) Nieczy-

stość. 4) Zazdrość. 5) Obżarst\V10. 6) 
Gniew. 7) Lenistwo. 

Sześć grzechów przeciwko Duchowi św. 
1) Grzeszyć zuchwale w; nadziei mi

łoo1erdzia Boskiego. 
2) Rozpaczać albo wątpić o lasce j mi-

tosierdziu Boskiem. · 
3) Sprzeciwiać się uznanej chrześciań

skieJ prawdzie. 
4) Bradom laski Boskiej nie ży-czyć i 

7."7,<l rościć. 
5) Naprzeciwi zbalwre;nnym natdmk

nicrn b"YU zatwa'fttzrale~ serca. 

W te święta zohowi<ł.zany był każdy 
d1omsły Izraelita przybyć na <11abożet'lstwo 
przed przybytek Pański. 

Wladyslaw Jag eJfo 
urodz. 1348 t 1434, panował lat 48. 

Litewski ks1ążG, w murnch Krakowa 
Z Jad\.vi·gą święty ślub bierze; 

Ale do pochwy: miecza nie -chowa 
Bo tak nie czynią rycerze. ' 

Owszem, gdy Krzyżak w1 polskiej krainie 
Zabory szerzyć chciał nowe: 

I 
Król na, Grunwaldu wielkiej równinie 

Zbil hardych mnichów na głowę. 
~~.~. 

• -· j 

Ojciec i syn. 
Widzisz ten kam1er'1, rzekł rai, ojciec do 

syna, ileż oni tu lat przetrwał, przecież. za
wsze jednaki, leży martwy bez czucia bez 
wdzięku, i żadnego pożytku nie przy~1Qsi. 
Jak ci się zdaje? g<lyby; się nim zrcczny 
zają~ rzemieślnik, nie mogl-ożby z niego być 
wyobrażenie wielkiego męża, zachęcające 
do cnoty? 

Prawda tato, odpowie mały Broniś. 
- To samo dzieje się i z wa.mi kochane 
dzieci, mówil dalej QjcJfoc; tę tyJko widzę 
r6żnrcę) że kamień czeka.; musi sz-cicśli
wej Pory, wy ją przyspieszyć możecie. I 
\".1' w początku wieku wasz~go nie macie 
p1c){nych uczuć, nie uniiecie myśleć. D-0-
?re przykłady i nauki WZtwiJają zdolności 
1 uczucia: ale niechże \\'am braknie nai do
brych chęciach, niech się nic zajmie w ser 
cu gorliwość, wte<ly wszystko na prózno · 
wi~cznym, że tak rzekc, będziecie gtazem~ 
Dzrelkai dla was uf.cY.lone, pomagają tylko 
w~szY?1 dobrym chcciom. Świętych obo
":"ląz:kow1 cn:oty, uczcie się \\'czyn.nem ży
o~u z dobrych przyktadów; a przestrogi w 
di~ ~ dobrych przyktadów; a przestrogi w 
ks1ązkach zawa:tc. nic-eh wam je tylko 
przypomną. Wi.adomości naukowe, niech 
:vas zwolna do myślenia sposobią. Cz~
Jąc z upodobaniem, zastanawiajcie się nad 
w~zystk.1ern, rozróżni'a.ide: co dla \Vaszego 
w1~ku pisane, i skfadajci~ \\·szystko porzą
dtue w pa~lęci waszej. z n.au.ką /~de 
zabarwę; nikt wam t~ nie zabroni i cw
szem przyjaciele dzieci cltęmie kJ dostar
czą, 



·-······••11:•-·· Baczność Gelsenkirchen! 
Ntniejsz.em uprasza się tych, którzy 

byil obecni· na dwi0rcu w Memgede <linia 9 
lipca 1904 r. o godz. 4 po pot., gd'z.ie się 
wydarzyl nicsz.częśliwy wypadek, przez 
uderzenie lokomotywy Ignacego Koś-ciel
nego, zamieszkałego przy ulicy Wcidenstr. 
m. 1. w Gelsenkirchen. aby się raczyli 
zigli0s'1ć jako świadkowie do przeprowadze
mia procesu o odS'zkodowanie. Z wysokim 
szacu1nkiem żona nieszczG:śliN:cgo 

Bronisława Kościelna. •• • 
Baczność r 

Gospodarstwo, 30 mórg, bardzo dobrej 
z.iemi, izba murowana, chlewy murowane, sto
<lola z drzewa z żywym i martwym inwenta
rzem. Cena kupna 3 900 tal., wpfaty wcdlug u
gody. 

2. Gospodarstwo 34 mórg, budynki prawie 
111owe, murowane, polowa ziemi bardzo dobrej, 
a polowa lżejszej, w tym kawalek sosn. boru z 
żywym i martwym inwentarzem. Cena kupna 
-4:000 tal., na hipotycc pozostaje 2000 tal. 

3. Gospodarstwo 18 mórg w bardzo dobrem 
po.llożerniu, rola przy samem domu, chlewy mu
rowane, izba i stodola z drzewa. Cena kupna 
2,300 tal„ wpfaty 800 albo 1000 tal., z. żywym 

martwym inwentarzem. Mam też domy w 
Kempnie na sprzedaż: Dom murowany, ma 
czystego dochodu 1,15 talarów oprócz wiaśc .i
ciela, kosztuje tylko 1,800 talarów. 

2. Dom z fadnem matem owocowem ogro
dem w samem mieście, tak samo z dobrym do
chodem, kosztuje 2,:.300 talarów, Także inne 
domy wiejskie i inne male posiad.tości 7, 9, 12, 
15, 18, 20, 40, 50 i 60 mórg każdej wielkości 
polecam szan. Rodakom, jak sobie kto życzy. 

Wincenty Walczyński, 
l(empno, przy promenadzie, w skladzie węglan

nym. 
Na odpowiedź prosze znaczek pocztowy 

cłol~~zyć. 

Na 

P OS'I' • i) t~ 
polecam polskie po wf· 
dla, siemieny olej, twa· 

ról! i jagły. 

Frfl!łn~Jszek Tata. 
Gelsenk.-Bismerk Robergstr.35. 

•• 

BR UCH. 
Szanownym Rodakom w Bruchu i 

okolicy p.olecam na post: polski świeży 
olej, powidła czyste śliwkowe, twarog róż
nych gatunków, ser polski, wina Samos. 
oraz wszelkie towary spożywcze. .Ceny 
umiarkowane. Usługa rzeteLna. 

Z szacunkiem 

P r a n c i s z e k J a n o w s k i, 

obok kościola katolickiego. 

Kanarki 
choc.lowli 

dobre-:j 
dobrze 

śpie" ające poleca 

H. Sibilski, 
w Bochum. 

Baczność Rodacv w Bochum! 
/.; dniem l kwietnia otwieram tutaj przy ulicy 

Klarastr. 2 Klarastr, 2, 

sklad • • rzez n 1 cz ·_„;r. 
Xa skła<lxic będą miał w~.r.clkic towary mięsne. 

Polski~ Jdełbaty i kiszłi i własnego jedynie praw
chliwego polskiego wyrobu. 

Także rozmaite inne kiszki Wt)zystko dostarczam rze
telnie i c:r.ysto aby Rodaków zadowolić, i za,.,,·sze na ocl
bioreów po7.yskać. 

Usługa ~koral Ceny umiarkowane! 
l'ros~ą o gorliwe poparcie mego prze<lsilibiorstwa. 

Uniżony · 

P. Wojoleobowskl, 
rzeźnik polski J 

---··-B-o•c•h•u•m-'•u•J•ic•a-K•la•r•as•t•r.-nr•.•2•.• I 

snym 

„„„211„„„„„:mll.mt ... 
DUISBURG! 

Dwuch lub trzech czeladzi kraw.ieckilcll 11a 
stare zatrudnienie i dobrą płacę poszukuje od 
za.raz 

warsztacie krawieckim. 
:~ Materyie trwale! Odrobicuie gusto-
0 wne ! Ceny tanie. Ktoby sobie życzył, 
C: abym przybył miarę wz,iąć na ubranie, 
~ nliech mi donies ie na karcie koresJ}Onden
CI cyjnej. 

m Apolinary Wojczvński 
krawie~ polski 

w Gelsenkirchen, 1\all tr . 7. 

Szan. Rodakom w Wanne i 1koli ·y pulera-n wielki 
wybór mRte ryj ezaruyca 

na suknie do przyjęcia do Komuniiśw. 
Jakość tych materyj na}lepsza., a ceny tanie 
Daiej polecam wielki wybór najróżnif'.i~zyrh materyj Jla 

suknie, na flll'tuchy mieniące się. Mam we wiel1dm wyborze 
ehu8ty z.lote łraoeo~t.ie do rkrywania. 

Materye ni wsypy i r•owłoki na pościel 
w olbrzyrr:im wyborze. 

Ignacy Jankowski, 
polski skład łokciowy. 

w W ANNE, ut Apothekerstr. nr. 6a. 

---~ 

za pisać gazetę polską, Czas 
WIARUS POLSKI 

na drugi kwartał 1905 roku. 

narodO'\VlQ-lu<lowe pismo dla Polaków na 
. obczyźnie, szczerze polskie i ka1olickie 

wy.choo'zi w &chum rok piętnasty, a ko
situje na caly kwartał 

tylko l markę 50 fenygów, 
a z od1ooszeniem 42 więcej. 
I Co tydzień otrzymuje katdy beZipłat-
pie dod'atefc nied~telrny p, t.: 

„POSŁANIEC KATOLICKI", 
który zarwiera ewain;gełLe i kazania na ka
t<lą ni.edzi·ęlę, piękne pow.i.eści i róime po
uczające i ciekawe artykuly. 

W kwietnm1 dotączymy zupel11ie bez.
))latnie do ,,Wiarusa Połskiego" brosoo!
ke zawierającą naukę o 

rekłamacyach podatkowych. 
Będą w tej książecZ1Ce zawarte tak

te praktyczne wzory reklamacyj, tak, że 
k~dy sam będzie sobie mógł reklamacyę 
podatkową napisat. 

· Rodacy! Każdy Polak lronie-
cz·nie czytywać winien „Wiarusa Pofskie
eo". aby się dowiedlzi1eć o ważnych! wy
ł)Cl(łkach tak Wi życiu· narodiowem, Politycz-
11'em, jak zarobkowem.. Zatem Rodacy: 

Rozszerzajcie „Wiarusa Polskiego". 

Postbestellungs-Formular. · 
Ich bestelle hiermit bei dem Kaiserli· 

~hen Postarrrt ein Ex.emplar der Zeituilli 
..• Wiarus Polski" aus Bochum (Zeitun;gs
preisli~te 128) fiir das II. Quartal 1905 
und zahle an Abonnement und BestelłgehJ 
J,92 Mk. 

Obige lt92 Mk. erhalttn zu haben, be
-&cł·einłlr.t. 

• • I • • • • eł. 

···=···· ROBOTNIK POLSKI 
wychodzi w Bochum 2 razy tygodniowo 
z bezplatnym dodatkiem religijoo-powłeś
ci<>wym pod tytutem: 

„Posłaniec katolicki". 
Na cały kwartał, już z przynoszeniem 

do domu kosztuje „Robotnik Polski" 

tylko 68 fenygów. 

Rodacy! Zapisujcie i rozszerzajcie 
„Robotnika Polskiego", pismo tanie, a do
bre, bo szczerze narodowe i katoti'c'k1e. 

„R<>botnik Polski" jest taki tan-li, że 

k~dy go sobie zaJ,J.isać może. „Robotnik 
Pol!ki" jako pismo szetl'erz.e narodowe i 
robotnicze, pisze o wszystk.ich sprawach 
dotycz(\Cych żyda narodowego i zarobko
wego ludu polskiego na obczyźnie, przeto 
zasługuje na jak najwu~ksze rozpowszech
łllienie. 

Postbestellungs.-Formular. 
Ich bestelle hiennit bei dem Kaiser

lichen Postamt ein exernplar der Zeitunii 

„Robotnik Polski" aus Bochum fiir dais Il . 

Quartal 1905, und zahle an Abonnement 

und Bestell~eld 0,68 Mk 

f I. 
() . 
i:s. ~ i „„ 
~J<i !-: „ 

Qbize 0,.68 Mk. erhatten !Zu h.aben, be
scheinlit 

• •. • c.ł. . . • • • • • • 199.„ 

Kalsertiches Postamt • . • • • • • . 

Gazeta Toruńska 
Każdy prawy Polak J)OIWiinien mieć w 

di0mu „Gazet~ Toruńską". Kto ies~z.e 
nie ma „Gwzety Toruńskiej", niech ją, sobie 
zapisze na nowy kwartał. Przedlplata na 
drugi kwartał wynosi tylko 

1 markę 92 fenygów. 

Za odnoszenie do domu pr:zez listowe
g-0 dopłaca się 42 fenygi. 

,Gazeta Toruńska" wychodzi sześć 
razy tyigodiniQWQ. 

Jeżel:il abonent umrze wrskuitek nie
szczęśliw~go wypadku zaraz hrb w1 dwa 
tygodnde po wypadku, wypłaca WydaWlni
ctwo .zwykle z dobrej woliI1 nie z obowd.ąz
ku pozostałej rodzinie 150 marek jako 
wsparcie na pQlrzeb. 

•••••••••••••••• 
Przyjacieł 

wyiehodzi1 w Toruniu trzy ran 1y .... 
godniowio nai wiellldm air'.kws.zu i ma nastę· 
pujące bezipłartne. d1od'atki: Rod.zina Chrze-· 
ściańska, tygodnik, Przewodni·k Na1U!łmwy · 
i Lrteraicki, Szkółka Polska, Oospoóarzt 
Kupiec i Pnemysławiec. Miesi~cz;niki :
Ogrodnik i Fsz.czełarz kwartamik. 

l(ażdy ałxmen~ ,.Przyjadela" otrzyma> 
na Gwaazdke mpelme danno wdełki .Ka· 
Jendarz. na rok 1906 p. t. „Roczmik .Maryaifi.
ryański, Kalendarz. katołicko~polski d1a 
-wszystkich stanów'ł. 

Jeżeli abonent ,,Przyjadela" un1r.ze 
wskutek nieszc~wego wypadku 1araZ' 
łub dwa tygodnie po wypadku, wypłaca 

Nadrto otrzymudą aibonertci Gazety od HPrzyjaciel" Z:wykle, z dobrej woJti' ·nle z 
czasu do czasu, różne dOOatki, iak szczyty, obowią'Xku, pozostałej rodZlinie 150 marek 
klsiążki o Posce, zbiory pieśni polskich, ~ jako wsparcie na pogrz.eb. 

bra:zy itp. Zważywszy liczne dodatki, „Puyja-
Kaidy abonent „Gazety, Toruńskiej" ciel" jest najtańszzem .Pismem polskiem· 

otrzyma na Owiaa;dlk~ zupełnie. damro 11Prnyjaciel" sto-i na gruncie szczerze łuao-
włelki · Kalendarz na rok 1906 pod tyt.: wym i ka.toJ.ickim j zawsze bron.i Pola-
Rocznik' Maryański, Kalemlarz kat.oliclro- ków. na obczyźnie przeciw jeg-0 tak fi~-
połski dla wszystkkh stanów". nym przeciwnikom. 
------------~---- ' -----------------~----

Postbestellungs-Formular. 
Ich' bestelle biermit bei dem ł(aiser

U.chen Postamt ein Exemplar der Zeitun1 
„Gazeta Tonlliska" au s T ho.rn ffi r das II. 
Quartał 1905, ttnd zahie an Abonnem~nt 
und Besteflgełd 1.92 Mk 
~„ 

hi!. ~a, 
ł ~! • 

()\)~e 1.92 Mk. arllaJt.e• tu ·h.abe1., be-
tcbemtg.t. · 

• • . • . . . d. . . • . . •. 198 .•• 

P ostbestellungs-F ormular. 
kh besteUe 11-iennit bei dem Kaiserfl· 

chen Jlostamt die Zeitung NPRZYJAClEL'1 

aas Thorn fttr ilirs Il. QttartaJ 1905 :wid 
zafile an M:m:nncment 75 Pii. (und' 2-4 Be· 
S:~.) 

łtt 
ł! 
~„ 

. . Obite 75 J?fg, (ruł'd 2'4 Pig. Besieijgekł) 
e.rffałte11 Jn· llahe• b~~młit 

• • • • • • • ł. . • • • • • .1 J!l(ł.d 

• . „ •. • 



;~!:~:}~k::~ I~ 
dniow0. Prenumerata wynosi I~ 

1 m. 50 fen. ~ 

- · kwartalnie. i< 
,tPosłańca katolickiego" otrzy- ~ 
mają abonenci w dodatku. ~ 

~ 
***-**-***-*********~ 

Na niedzielę piątą Postu 

Lekcya. Żyd. IX. 11-15. 

Bracia! Chrystus stawiwszy się naj
wyilszym Ka:płanem dóbr przysziły;ch przez 
większy i -doskonalszy; przybytek, nie rę
ką U'czyniony, ta jest nie tego stwt0rzenia; 
ani prze\z krew koztów albo ciel'ców, aJ.c 
prz;ez; własną 'krew. ""SZ·e.dł raz do Sw1iq
t11icy nalazl·szy wieczne odkupienie. Alho
\1·fem jeźli krew kozłóiwt i owlów i pop i ół 
jaf:c)'wi.!icy pokropiony, sp!ug~wiiQne po świt;·

ca ku oczyszczeniu ciała; jako d'alek·O wię
cej krew Chrystus·owa. który przez. Ducha 
święteg·o· samego siebi~ ofiamwał niepo
kalanym B o·gu, (}CIZyści sumienie nasze. od 
rnart \\ ych uczynkÓ\\1 ku słu ·żeniu Bogu 
żYiąicemu? I dla teg-0 jest no\Higo testa-
menitu1 pośre'Cl.nikiem, ż,eby za: przystąpie
niem śmierci, na odlęupienie występków 

tyich, które by;ty pod pierwszyun tiestamen
tem, obietnicę wzięli, którzy wez,\vani są. 
wiecz:neg-0 dziedzictw.a w Chry'S'tusi e Jezu
sie Painn naszytm. 

Ewangielia. Jan VIII. 46--59. 

W o n czas mówił Jezus riuszom ŻY
d:o1v'S1kim: KtO' z was d:Owiedzie n3! mię 
g,rzechu·? . Jeśli praw'dię mówię, czemu mi 

1 nie wierzycie? I(t() z Bo•gadest. slów1 Bo
żych słucha. Dla tego \\i 'Y 11ie słuchacie, 
że .nie jesteście z Boga. Od.:piowied\zieli te
dy Żydowiie i ~ekli mu: !żali my nie diQ
brz.e móv.imy, żeś ty jes.t Samarytan, i 
·czarta ma·sz? Odpa'wied!zial Jezus: Ja 
czarta nie ma11n; ale ,cz1czę Ojca meigo, a 
wyśtie mię nie uczci1Ji. A iaić nie szmkam 
cłnva~y swej: jest. który szuka i S<tdZi. Za 
Pra'Widę , zaprawdę mówię wam: Jeś.lri kto 
zachror\va mowę mloję, śmie'rci ni·e o-gląda. JH 

wieh Rz1ekli tedy Żydowie: Ter~eśmy 
PoZn:ali, że ozarta masz. Abraham umarł 
i Prorocy, a ty l)mviadasz: Jeśliby kto 
strzegł mowy mojej, nie skosztude śmJerci 
na wieki. Izaś ty jest większ:yi na'<i: ojca 
nas2:ego Abrahama, J\itóry umarł? i Proro
cy PDmiarli, cr.ymr si'ę sam dyni·sz? Od
PoWied'Zial Jetzus: Jeśli się ja sam dlwaJę 
chwruta moia 111'.ic ni~ jest. Jest Ojcie'c mói 
k~óry mię uwi·elbia, którego wyi powiada
·c1e. i'ż. jest Bogiem waszym; a nie pozna
liście go; ałe ja go. ·znam. I jeślibym rzekł 
~go nie"zniam, będę po<liobn;ym wami ktam 
cą. · Ale go znam i mowy jego strzegę. 
Abraiham, ojciec wasz, z raoośd~ żąd!i°l, 
~by oglą<ltar dizień mój; i oglądał' i wese
hl się. Rzekli! tedy

1 
Żydowie do niego: 

Pięciu~idsiąt lat jesz.cze nie masz, a Abra
hamaś witdziat? Rzekł · im Je.zwsi: Zalprn-: 
w~, zaprawd'ę mówię wam: pierwci n.i>ż 
Abraham stę stal. jam jest. Porwailli tedy 
kamienie, aby na1~ dsk.a.li. . Loczi Jezus za
ia~ się i "\\'yszedr z kości.o.ta. 

KAZANIE. 
.Pan Jezus jak czytamy w Ewan~dii 

~isiejszej, ch'Cąd przekonać niewiernych 
i:vdów, że to. czego: naucral jest rleCZY\Vi..: 
.stą Prawuą, dał imJ takie zapYtanJe: · .. Kto 
i was dowiedzie na1 mnie grzechu?" - Ja
k:ob}n rzekr: jeżem życie moje jest JJ:erro
sz.lakowaine db1 tego stopnia,: że naw~t niai
:v·~eksi n.leprzyjadele moi, jakimi wy, jeste
S'C:ie, nie mogł~by mi nic zl.ego zamtde. to 
d1~egó!ż-byś-cie nie miefi~ zaufać słow-01n 
llloim, i lllZnać za pr.arwdę teigo, o czem 
~ Przekon.y.wam!? Chyba, że sami je5te
scie złymi, bezbożnymi , i według siebie 

.d'mgich sądz.icie; bo kto z1 Boga i est, słów 
Bożych słucha. Oz,yli: kt-0 jest pobożnym, 
crnotliwym, sp1raiwi·ecl:liwym, ten pójdzie za 
głosem Boga1 i uzna za1 prawdę t-0. co 11~u 

się w Imię Boiże ogłasza. A jeżeli \\ y Mu ! ~ 
nie sluchacie, to widać, że z Bolga nic jeste
ście, że w.am zbywa na.i tych cnotach o któ
rych dopiero '\VSPomnialem, jakierni się lu
dzie sprawiedliwi odlzina1cz.ać zwykli. 

13rarcia, mo1i 1 czy te wymówki, jakie Je
zus czyni,! żydom ·nie.wiernym ·i clio nas silt 
nic stosują? czy i my uczynkami naszym! 
nie zapieramy się Chrystusa, żyjąc nie we
dług nauki Jego, ale w1eidle w~a1snej woli 
i zlych pożądNw101ści? Podiobno1 że tak 
jest. A więc uznajmy blą<l nas'Z, plopra w
my się z. nieigo, i w tym czasie wielkiego 
postu oczyśómy sumienia na'sze z grzcichó\.v 
przez spiow :edź świctą, do której z pra\Ya 
Kości·oi!a• wszyscy ieYho:wiąza,ni iesiteś.my 
przystąpić. Dalsze zarzuty, jakie czynili 
żydzi Jezusoiw·i, oi których .czytamy w. E
wanigel!i d'zisiejszej: że jest samarytanem, 
że czarta ma' w Sobie, że s1zu:ka pró1ż.nei 
chwaly swojej, są niedlorzecz1K!: bo Jezus 
nie po to przyszedł na ś:wiat, abyi ludlzj zwo 
dzić i Si·ebie samego \Vydl!wa.tać, ale głó
wnie ·dla tego: aby im przypomnieć to wszy 
scko, ·co ,o Nim przepowiedlzie·li pr.orncy, 
jako .' o prawi<flziiwym Messyaszu. i wsła
wić oka swojego, który jest w nneb'iesiech. 
- Zresztą, ucizyinki. Chrystusa i JegOI cu-

: da, jaki-e -czyinit ·d.Ja patwierdz:enfa1 n.a1uki 
Sl\V!Oiei, naHepiei powinny khi by/ty przeko
nać o prawdziwości bóstwa Chrystusowe
go, gdyby cokolwiek mieli miliośd Bo.gai w 
·sercu, i wiary w to, oo im byto ,<Jd• wie·
ków przepowiadaij1e przez Proroków. Ale 
czegóż to ztość Iuid'zka nie d c:kona? W Ca
śnie te -Ołbelgi r niestuszne nazwy, jakimi 
żyid:zi zniewaiżaH Chrystusa, im się przyna
Ieżaly. Bo wecUuig ich pojęcia, Saimarytan 
byto to najobelżyiw1sze nazwisko. jako czl<o 
\Jv' ieka; ob~dnego i godnego wszelkiej znie
wa~; a ta ohyda: i zniewaga by la im wita
ściwa, za ich niedloiwiarśtwo i' ślepotę du
cha, w którem pogrążeni nie mogli uir'Z.eć 
pratwJd'złwego świafta, Jakim byt Pai111 Je
ws. Ze Chrystus nk byt Samaryta!l1em, 
to sami żydzi o · tern ctol:>rze wiedzie:Fi, bo 
Oo mair z pochcxlzenfa. i obyiczaj,Qwi sama
rytau:om prz.edw111yich. To też Jezus na
wet nie Uoma:czyt im się z. teigo. Zaś na 
zarz.ut, Jako-by -czarta w sob-ie mial, c<l1po
'vie<liziait: .,Czarta· nie mam - ani ±ad!neJ 
z nim styczn-ości". - .,Czczę Ojca· moje
go" - bo uczynkiem i slowem :Staram się 
pomnożyć chwatę Je.g-o. A wyście Mnie 
ni·e uiczcili, nazywając Sanrarytanem i opę
ta!hym, co wlaśnfo sama tylko zf.1,ść 4' ·nie
ahęć wasza kw Mnle sprawiła, bo wY do
brze wiecie, że' nim nie jestem. Co się 'ty
czy sfarwy mojej, to nie Ja sam się cltWalę. 
ale jest Ojciec móii ·który· nmie u'Wielbfa. 
którego wy µov,dadacie rż jest Bogiem wa
szym. Oni mtnie od wieków wstawul przez 
prord<:ów, o czem W'Y wiedzieć poiwinitli- . 
ściel z: ?rsma świętego, w którem iak na 
dloni ·wyjaśniony cer mojego przyjścia na 
świat, ł wszdcie okołiczności to\.varzysT.l
ce mu. Abrałtarn, ojciec wasz. z rad.ością 
żą<i:al; oglądać d•ziei1 mój, i cgląriatt i wese
lil się, bo z.araz pa Moiem przyjśdu na 
świat. obf aivi.one mu to by lo przez Aniota 
WI otchl'am, w której stę podówczas mai
oov.ral. Słowa te do tego stopnia.i zgorszy~ 
ly żydów. że porw~1i kamienie, aby nami 
rzucać nai Chrystusa jako btu:źniercę, te 
si~ m';'aoowaf być Synem Bożym; ale Pan 
JexU's utail stę czyli w.}'1$Z:edlt z kośdola, 
dla tego, że jesz:cie cz.as' mę:ki · Jega u1c 

pr.Zyszedf. · 

. Bracia moi, nic bądźmyż i my pc·do
bm O\.\ ym żydom niev. iernym, aby u(;zyn
kami zlerni' znie\v ażać Chrystusa i zapie
rać się. Oo swem życiem, sprzec.i1wia
jąc się Jego Ś\\ ";Qtym postanowiein1om; idź
my racz.ej za Jego glosem drogą tą . która 
prowadzi ku żywiotowi wieczn., a On nH~ 
\\~spomaigać będ'zie we v. szystkich 11otrze
b2 ::: h na1szych, i ·zapewni nam ży" ot \\' ic
c::uy. Amen. 

Kilka uwag o przykazaniach 
~ kościelnych w ogólności. ~ :~ 

- ł _. 

ROZDZIAŁ I. 
Słowo o liczbie prz,ykazań kościelnych. 

W rozma1itych katcchizmaich r-rnzmaicie 
zna,jdlziesz podaną I'i·czbę, prz.ykazaf1 kos
ści'elny•ch. Je1dne liczą kh cz.tery, inne pię~, 
inne może sześć. Niechaj cię to nic dziwi; 
boć nie jest to różnica w nauce ale tylk-0 w 
raiehubic. I tak napf'z:ód jedni na dwa przy
kazania rozd'zielają to samo, co drudlzy \V 

iednem l)rzykazainl1u rnzem mieszczą. A 
poten11 niektórzy przepisy o niood1prawia11iu 
wesd czasów zakazanych i dawani•u d'ziie
siędu całkiem o·puszczają, nie w tej myś1 '1, 
żeby je m~eli za niooibowiązuiące, a1e dla 
tego, że nie licz::i do głównych i <0gól'nych 
przepi1s6w, Kościiota... Może zaipytaisz tu:· 
„jak to, nie wszystko w Kościół na1ka1z.uje. 
!nb zaka1z:uije zawarte jest w przykazania:ch 
kościeh1ych ?" - A 1nczy·wi'ście, że. nie 
wszystko. ty!kQ jedynie najważniejsze 

przepisy są w przyikazaniaich zebraine, i ta
kie które się tyczą wszyistkich wiernych. 
A pomnieJs·zych, aJb()I takich 001 są o spra
wach rzadziej się zdarzająicych i niektóre 
tylko stainy obcho<lz.ącychi niliię!d'Zyi przyka
kazania kOIŚciel'ne się. nie kla<llzie; jako np. 
zaikaizy czytainiaJ z;ly1ch i gorszących ksią
żek, rozmaite przepisy tyczące się. ma~ż.eń
stiwa i t. d. 

NMPospoHC!ej jednak Ikzą po kaitechi
zmach przykazań Jrościeln~h pięć, po · 
łow~ przy.kaiz:ań Bożych to jest: . 

1. Postanowiloine dcl\ Kościofa dnł świę
te święcić. 

2. M!SZY świętej w1 dni niedztlelne i 
święta z uaciwścią słuchać. 

3. Nakazarne w dini pewne posty Ul!Cho
wać i od' niiektórych pokarmów, się wstrzyp 
mywać. 

4. Przynajmnet ra1J w rok sµoWfadać 
si~; i r01kol01 W!!el1ranocy przyjmować w 
wJa.sneJ ~rafl'i (albo w inne} za dozwole
ni.em pasterza) nadświętszy Sakratrnent or
tarza 

5. W cz:a:sach zakaz:nyclt wesel' nie Qd
prawiać. 

Słowa świętego Efrema. 
Święty Efrem, dyakou w Syryj, wy

szedł razu pewnego z dwoma towarzysza.. 
m1 do mka!stai - a spotrza-w"SZY w niebo 
zasiane gwia.2ldami, zal\vola~ w. zachwy-cje: 

- Jeżeli blask tych cial nie:bieskkh 
jest tak wspaniały, jakże WSJ)a!Iliafy będzie 
błask cra1 v.rybranych Bożych na sąazie 
Q!Statecz:rrym1 ! 

A poi chwili doda.t: 
- Drżę na samo \vsponmienie owego 

dnia strasznego, g'd'y Pan Majestatu prz.yj
dzie s:ądrzić żywych i umarlych! Ach, w 
iadcimte stanie 'bedzie w tencz:as dusza: mo
ja? Jakie się ukaże J)'rzed obhczent su1'Q

wego sędziego, ja n~y grzesmik, pe
lcn pychy pośród Pokor_nyd1, kozio ł mię-

dzy o:\ cami. drz ~wo Hsc:hlc nie \\ yd.ają ce 
O\\ 'OC OW, po.śród t' "Ch co go d k " . . .)' • nc O\\"Oce 
~ ut} czy111!1? M~c z e nni·cy pokażą swo 

d
l any: z~konn1cy swe cnoty - a ty mó,vi ł 
o s1eb1c ty ' ~-., . , . , . grzc,szna dus z.o . IJ 1t~ okaż esz 111 c. p1 ocz oz i ęblosci i py1,;)Jy? 
l . - ,o strasz1:y dniu _ mó\\ il tenże d ~) 

s uchaczó\\. Biada rni' biada ' l"t, „ . 
wa,· · · · ' · ' oz s . ~ 

~Y op1sac, kto słowy "'"' ' razić !·to s ' eh ac b t .)' · \. 1 u -cz rw•og1 tego co \\' on ci,., ·e, . • , • , · L,1 n 11 1~ -

szczęsny dzra;:: się bQdz•i.c? ! O, pla'<.:zcie ze 
~nną ;vszys~y, którzy łzy made: a któl';y 
icl1 nie macie . . sluchajcic. iaki los was cze
ka j .dl~tego me zanie?bujc:ie spraiwy zbn
" ~eni.a · . W_ ·Ov\ Y.m drnu ludzie <ldlączą Si<: 
I'.a wicki: b1s~u1~1 od bish u1pów. kap1t:i.11i od 
ka1planó\v' clz1cc1 o-cl rOłd.zicÓ\\ przyJ·ac1· "le 
od' · · , 11 ' , I,; 

' P~ZYJa•CJO : A po oncm oolesncm rozl:1-
'CZCnJLL '' ·olac będą pot,mieni d10 " ., ,bra-
ny.eh: J 

-~egnamy was na \\leki Ś\\ i ę,d slu
clz~, G?zy! Żegnajcie nam na \vieki i T.v 
~~JS\\ ięt.s~a Panno, Matko Boiż.a ! Wyśd.e 
się modM1 za n.~m1, lecz my sami nie eh :ielt 
~my się z?al\\'J!C ! ?cgnaj prze.śliczny nJ!l 
to~k~zy 1 szczęścia! Już ciQ nigdy, ni
gdy ~1c zobaczymy! Oto już, już ?.apada-
11'.Y się w przepa1ś ~ ric}<iclną , z kt6rei il1l 
me ma nadziei rau111 \ u !„. · · "" 

Tak m~wit . pia . ząc i jęczą.c św. Efrem 
- . a Im.il_ drząc z l~<Jjaźn~ i pt:acząc gorzk i~
rn1 Izami, db Boga się na\n:..icait. 

Swięty krzyż Jezusa Chrystusa 
. Pod op.ieką, cesarza Konstantyna Wicr

k~ego zażywat Kościól święty spokoju. Po
meważ monarcha ten cudowną. silą krzy. 
ża ś'"'.. "!" roku 311 nieprzyjaciól swych 
zwy.~ięzyl przeto odtąd· czul natiwYższą 
wdlz1ęczność .VZ!g;l~em tego, który: silę o~ 
wą nadal przez śmierć swl()ją krzyżo"' i. 
ztąd' też pochQd1zila owai glębokai cześć ja; 
k~ ten książę czul odt.ą<li dla mtle}sc, g<l~e 
się do.konialo zbawienia' łud'Z.i. 

~alając chęcią uczczenia Zbawidela. 
Powz~l Konsta~ zamiar zbu<lowanią 
wspa111~Jego kośc10Ja w Jerozolimie, kt(J.. 
re. ~ i:n~to :obe.cnością swą, nauką, cuda
~ ·~ c1erp1enuam1 szczególniej Jezus wświe-. 
tmł. Jak syn·' tak i mat:ka jego święta He~ 
ł~a, ~zuł~ mev,rymowną tęsknotę do Zie. 
m~ ~w1ętei. Chociai miała jut bllsko 80 lał 
to .iedhak wybrata się w roku 326 w. po
d róż .db PaJestyny. Przybywszy do Je„ 
~ohmy, pragnęla gorą.co znaletć krzyż 
s'W1ęty, na którym Jezus-Chrystus za grze„ 
chy. nasze derpiat; lecz wszelki ślad jego, 
"Zalgmąt; nawet z tradycyi ustnej nie mo
żna się byro nic do\\1ed:zieć. J ed.na.k tte ... 
Jena, stala w posta.nowieniu S\\-Ujem, uty~ · 
wala1 wsz.eikkh sposobów, któreby ją mo„ 
gly nap~adzić na ślad pożądany, ·i wy. 
pyty.wala się o niego mieszkańców J erozo. 
Urny. Powiediziano iei, że idYbY1 się j~ U• 

dale ~ryć grób Zbawiciela, to znaJazra
bY ~~ mm tak~e niexawodni-e i narzędxia 
męki Jeg?, gdyż. żydzi mieli z:v.·~ wy
kopyw·an~a d'Olui obok miejsca., g~ cho
wano ska~ków, i wrzucania tam wrszy. 
st:krego, co tylko s.l:użylo do \\~'kott .... :... · 

k Ś . . J "JJ<lll11a "'Y ro u m1erc1. 
.~a~e v,,~~li w miejscu ukrzyżo

w~ta ~w1ątyn1~ p.ogańskq z posąg-ami Jo
wiszai 1 Wenery. Na rozkaz cesarzoweJ 
zbu~ono ią, oczyszczono mieisce to 'Zl gru
zów ~. xa~ kopać w ziemi. Niebawem 
natrat.ono. na_ grób świ.ęty, a óbok niego 
leżały w z1etrn trz.~ krzyże i tnpis z krzytą 
J ~"'."ego, ale °'"'C2JOJ1Y! oo niego; , ,_ 
"nH:~ż 1 gwoździe, którcmi święte Jego 



.$lo przebito. rfylo tu oczywistcm, aJc Ie· .„ r& tych trzech krzyżów rnusial być tym 
lftórCi"o szukano - d\va zaś d'ru~ie naleta· 
h efo dwóch łotrów, między którymi u
krzyżowano Jezusa. Ale nie umiano ich 
„1:ozróżnić. W tern ktopotliwem położeniu 
-wirncn l\lakariusi bisku'P Jerozolimski na 
l(;IS'tępujący pomysł: kaizał zamieść trzy te 
~tzyże do pe\V'llej chorej kob1eity, bliskiej 
~erci. Modląc się ~orąco do &:>1ra, do-
1kll'll chorej <lw1oma pierwsze:mL ktizyż.ami, 
fecz ta n:e uczula najmniejszej ulgi, tui1 zrnia 
"'' - slror zaś zbliżnno tylko do niej trze
ej trzyż, uczula się nagle uzd.rowHHlą. Swię 
U Helena iQkazala najwyższą r.aOOść z tego 
icudtu, który ~ej dt0pomó.gł do znalezienia 
,'ra'Wd!ziwtegt()' krzyia. 

Następnie kaiz.ala Hele.na odciąć dwie 
zna'Czne częścii z krzy.l.a Chrystusmvcgo. 
Jednę część l()<listąpila cesarzowi, synow1 
swemu, który go przyjął z wielką czcią w 
l(otnstantynopolu. Drugą część mającą ło
kieć d!tugoścr, ofiarowala kościo~owi, któ
-ą kazała wystawić w Rz:ymie pod' \\rez
wamiem: „świętego Krzyżai J erozr0hmskie
:)0.11 Trzecią bardzo znaczn~ część. ka
.Mtai rogato oprawić 1 obdarzyfa1 nią bisku. 
pa Makaryusza. w Jerozolimie, by ją prze
mrować dla.i potomności. I(osztoW\11'Y ten 
,Sr.arb zlożono we wspaJITfalym kościele, 
który icesarzowa i syn jej kazaLu wystawić 
fil miejsc w, gdzie krzyż św. znalezi{)no; 
~§c1ót ten: nazywa się dzisiaj: „kościolem 

robtt świętego" lub ,.Zmartwychwsta
aia." 

Ze wszech strio.n niaplywaly tłumy 
wi1ernych 1 by uczcić drz.e.\v~o krzyże: św1~· 
teg"o. Często odcin•ano kawałeczki, kt6re 
«a~o pobożnym osiobom, a na świętem 
tem drzewie nii,e zauważano najmniejszego 
-..soczerbku; -01k<Jliozność tę prz.ytacza bi
skup Pa1t1lin1t1s. 

Swięty Cyryl Jerozolimski opowiada 
0e we 25 Lat Po z.nalezieniu krzyiża świętego 
fl()dzielono iedinę malą cząstkę i wzeslano 
·eto wszystkich krajów na zi·emi; ·cud ten po 
równywa z tym, jaki zdziaJat Jezus, gdy 
ni~irnnai boiChenkami chleba pięć tysi·ęcy 
łudzii· naka1rmil. 

Swięte schody. 
J eid'ną ze świętych pamiątek męki Pana 

n.sze~ J ez:usa· Chrystusa, są tak zwane 
!wi~te &ehody (Scalai santa), mvaine także 
!Ch()ldamli Pill.art:a. Sa. to owe schody, skła· 
da;ą,ce się z 28 stopni, które wedlug piobo.. 
żnej traicly.cyi, znadow.aly s1ę niegiclyś w pa
łacu sąic!Jowym w Jeriozolimie, i po których 
sUt,pal kilka razy Zbawiciel rna·sz, gdiy mu
~ial staw:ać przed sąidem, skrapiając je dro
ią, k:rwią SWIOją,. Pamii:itka ta godna. j.est prze 
io rel~gijnego poszanowania a zarazem czci 
poiboż.nej. Od ·czwartegx> wieku znajdują 
się święte schooy w Rzymie. Swięta He
lena. kazala 28 stopni\ przenieść iZ Jerozioli
JllJ' dlo :Rzymu akoto r. 326. Papież Ser
:iusz II, (rui.dzący od r. 844 dlO 847) kazal 
schody te ustawić przed glównemi drzwia. 
!li ~<;>~ciota świ~te~o Jana Laterański~·O: I 
Później przenoszooio je jesz.cze kilika razy; 1 
po raz. ostatni za Sykstusa Y. Papież ten 
kaizal je przenieść w toku 1589 do SlY111nei 
kaplicy Sancta SaJ11Ctorum1 i1 ustawić u wej
~ci.as; w kaplicy tej, którą kazał wystawić 
~romadzil naJdroższe reh.k:wie znaidluią.ce 
s'i~ w :Rzym.ie. 

O tej wspanialej kaplicy i prnwadzą
cych do niej „Scala santa" pisze pewien 
naoczny śwraidek w sposób następują.cy; 

„Naprzeciw Lateranu wznosi si~ oso
bniy budynek, slyrnna owa ka:ptica Sancta 
SandJOmm, otoczonai dwiema Lillilemi, mniej 
ważnernli kaplicami. Pięć stopni prowa.d:zi 
db tych trzech kaplic, trzy zaś d'o samej ka· 
i>ficy Sancta Sancrorum. Srodkmry sto· 
pief1 jest ·wlaś;nie tym, który s'.ę znaj<llowal 
w dbmu Piłata i p>0 którym Zbaiwiciel nasz 
przechoozilć musiał kilka raizy. Niewiadio
młO. jak stopień ten wewnątrz wygląda; 
}lOkryty jest bowfiem z wierz.chUJ tv.nardem 
drz.ewem, tak cernoo relilkw.ia nie doznala 
uszkodzenia o<l pobożnych pielgrzymów, 
odwied'zaiących ją bardzo często. Po obu 
~tronach schodów a także i u góry s.ąi ścia 
•Y, matowane all fresco, które przeważnie 
prze'dstawi'aiaią symbole krz.yźa, nap.rzy
klad węża mLedziane&o nai pustyni, lub też 
sceny z męki Pańskiej. 

Znakornid Rzymianie i pielgrzymi 
przybyli z dalclGti :o'C.ł!wiedzaja, '[}. naówi~k
&Ze'ltJI tra!bożeństwem świ~te schody, ai zwita 
szcza w Wielikim Tnro<iniu. Stanąwszy u 
5Mp scłtodów odmawia się zwykle modli
tw°Q, poc:rem wychodzi st~ na klęczkach Po 
stopniach! (~dyż nie można chodzić nOtgami 
J)O tych św. ~hodach) i -Odmawia na kai
tlym stopniu króiJc~ UlQdcli \V.~ .Po skof1-

czonem nabożeństwie schodzi się ~ ćfół 
irmemi schodamł:~ 

Kirku Papieży, jak: Loon IV, oktoło ro
ku 850, Pascal II, roku 1100, Rus VII, roko 
1817 - ustanowiło odpusty wszystkim, 
którzy 'Ze skruchą oheJd:ą te schody, roz
ważając vctckzas te1'Q m~ke Jezusa Chry
stusa. 

Ulubiona m~j ksiązłta d• na
bożeństwa. 

Doktor Jakóh Ecker, znak-0mity ba
dacz wschndnich języ1{ów i profesor 
uniwersytetu w Monasterze napisat naste
pującyi artyikulik o najpiękniejszej, najwy
goctniejs·zej, najtańszej i naHrwalszej ksią,· 
żce dl() nabożeństwa, na<lającej się '\Vybor
nie do wszystkich okolicznośc1 życia, od
PO\vje<lniej dla wszelkich •oczu, nawet dla 
ślepych, a wresz•cie równie pożytecZJnej jak 
w calem żydiu tak w godzinę śmierci. I(aż
dy, kto tei książki zwyklle używa, z;ostanie 
z pewnością ,,·ysluchany od Bo:ga. A1iY· 
kulik powyższy brzmi jak następuje: 

„Ulubi1ona moja książka do nabo:żef1-
stwa. Pmviedz• mi, chrześcianinie, z jakiej 
książki modlisz się najchętniej? Nierwiem 
jaki tytut najbardziej ci się spodoba, gdy w 
księgarni zechcesz wybrać jednę z pomię
dzy stu wybornych książek, ale mam pe
wną książcczkc, której nazwa jest daleko 
piękni ejszą od \.VSzystkich i1mych. .M:oże 
wylbralcś ks1ążkQ niezbyt V\•yg:oid'ną dl::v cie
bie, za grubą lub za wielką d1a t\Viojej ki..;
szeni1? Otóż iai znam książkę, która w 
każdej 'kieszeni się zmieści. Jeźli zaiś tak 
bardz:o dbasz o wlaisITTą wyg-0<l.ę 1 to nie lait
wo ci będzie znaleść książkę, z którejbyś 
móg1 się modlić we wszystkich wypad· 
kach i ok:olicrnościach życia, ale ja wska
żę ci książeczkę, w której znajdziesz1 za
\\ szc wszystko, czego ci będzie p1otrzeba, 
oo treść jej jest niewyczerpaną. fvfoie nie 
masz pienięd'zy na kupno <lmgi•ej książki? 
W takim razie wyrnie1111ę ci książec~ikę tak 
tanią, że z pewniOścią, będzies'Z mógł ją ku· 
pić. Mo.że zresztą, chodzi ci o tnva~-o,ść 
książki? J eźh tak, to znam jedlf!ę książke 
ioprawną W' żelaw, której mocne kartki 
nigody się nie zniszczą. Może choesz ksi~
żki dirukowamej d'Użemi1 literami, o'dp'Dlwied- · 
niemi dla.i starych ciczu? Mogę ci więc wy
mienić książkę, z której zawsze będziesz 
mógł się_ mo<llić na!wet bez ()kutfarów, i 
wśród' ciemnei nocy. Może chcesz wre
szicie. by twoją modlitwę zawsze wysfo. 
chal' Bóg w µo.trzebie? W takim ra~'ie 
znam iednę ksii.ążkę, z której m1odląc sie, 
moiiemy zawsze być peW!l1i' wysliuichania 
naszej p1~ośby. Może naik-0niec praigniesz 
takiej książki, któraby ci przypomina
łai iodzi:nę śmierci? To wiedz:, żei żadna 
inna tak często di jej nie przypamni, jak ta 
wl-aśnie, o której mówię i którą porwim'etneś 
mieć w dloni po-cfczais ostatniej walki z ży. 
ciem. Co dio mnie, to w g-0d'zinę śmierci 
trzymać będę dągte w1 s.tygn3Jcej już ręce 
ulubioną ma. książeczkę, z nią zlożą. mnie 
tlh trumny i ub grobu, a wreszcie iz: najmil
śzym mym Różańcem stanę (JicJ.iważni·e na 
sądzie Bożym". 

J eźli zinakomity profesior w taki sposób 
o :Różafrcu si~ wyraiża, to czyż. nie jest ()n 
na:jO'dpowiednieiszem ćwiczeniem pob>ot
ne.m <ll.a uczącej su~ mtoidzież.y i jej' tki1e'rO· 
w1ników? Epoka fatszywego z.apa•tryrwa
nia się na rzeczy, w której nawet kaipfani 
·spioglądafi na Różainie'c jako na zwbawk~ 
-u1s rerp ~){A'\AJ·zw qn1 P~!ZP 1p.it1onu IEl'P 
rych kobiet, Bogu <l'Zięki· na zarwsz.e już mi-
nęfa. · 

Swie,tojóz facie 
czyli składka na uibo~ich studentów· }'łołsko

katołkkich. 

W kasie (zob. nr. 14) 486s51 mr. 
Ze s:kaJrbankJ: Tow. św. Antoniego w 

Ruhrort-Laar foa<l. T. Sprulewicz) 8,06 mr. 
Na chrzcinach Sta.nislarwy, cóf!ki An

drzeja Paryska w Bochum (wręcz. Pr. Ja
sku!ski:) 10,70 mr. 

N ai eh rzic inoch u Jezierski ego: J ózief 
Jezrierski 50 fen., Jan tte111kai SO kn., Ja:kób 
Je"l1erski 30 fen. 1 Woje. Ktaus'1! SO kn., T·J· 
masz Raczak 30 fen., Woic. Wojciechowski 
50 fen., Ignaicy Lawsch 1,50 mr. - wręcz. · 
lg:n. Lausch) 4,11 mr. 

Nai chrxcinadr w Stanlslawa Kurka w 
Wain.ne: Stanisfaw Kurek z ż. 1.00 mr., jej 
n1CYW1ooorodziom,y syn· Stasiu 50 fen. Tomasz 
Kwrek z ż. 1,50 mr., ich synow:e Antoni , 
Frnociszek 20 fen., KazimJ1eirz Sooo1ikai 1J ź. 
50 fen., Michał Jgna-sze\\ ski z ż. 1 mr„ 
fan KurG.k 1,50 mr .. Jan Gronostaj z ż. 1,50 
mr., (v:r~cz. Jam Qronos<taj) 7,70 mr. 

.. ·Na chra:inach u Jan.31 W!azika '"~ liorst,, mucliem "''ictrzyku famie. St<łnce ~1• 
la.us~: Jan Wlazik e =ż. 5(} fen., rrowonaro- za lasy. ·- - · 
~ córh Maryarnra 20 fen., Wawrzyn . - UropU się. 
~ki Zl ż. I mrr., Stanislaiwj Brz~fłski - Nie, ni-c. WakzyJhyi pr~edłł~t• 
łJ j. 1 mr., Józef Sz(;zygief z ::. 50 fen., Ka- smiercią .... <1'dntdtami łron-.ini-. zd'r~. ,fy 
Z'imierz Swneluga z ż. 50 fen., Roza!iai wr.. sie. · 
zik 50 fen., Jan Kaiczmarek l rnr., Paweł Cicho„. 
Orzeszyński l mr., Andrzei I(u§nierczak I · Minelo pó1 ~o<lziny, rio'dzma. „ 
mr., Stani.sfaw Grzybowski 50 en. (\vręcz. Niebory niema... A przedefl on J1łie~ 
Andrn·: Kuśmr- 1 czak) 7,78 mt. indziej utść nie m~l. ~ 

Na· chrzcinach u Franciszka Teiresiń- - Czary! Czary! 
ski ego \V Bru'Chu: Fr. Teres1Lńskr 40 fen., Mrok nocy z1ecial na lasy na ~~*it 
na·\vonarocf!wny syn 10 fen., Józef Teresiń- zaczęty się zjawiać m2'łY. 
ski z ż. 1 mr., Józef Teresiilski 50 fen .. Woi- - Chodźmy. 
dech I ewicki z ż. 1 mr.. s:,;1: Stefcm ! a - Je~o tu niema ... 
fen., córka Pefagia 10 fen„ Józef Droź<l'zif1- - Cz.art go swą mo;(Al ·os!1omiL. 
ski z ż. 1 mr., (wręcz. Józef Teresiński z - Bożyszcze Hawelan jest anlt~;Y-
Werne) 4,20 mr. stem... '· · , 

Na; chrzcina-ch u Mlchąła So1tys:aka - Piekielne moce nad nim czu~ ... 
W1 Dellwig: Michał Sołtysiak z ż. 1 mr., Zbie:gł' żołnierz jeicl'en i drugi, cl *1st 
n10!w1onarodiz·ona1 córkai YVand'ai 50 fe'll., \Vai- do wst leci &towo: ,,czary". Pojąć i (l".tc-
wrzy.n Sołtysiak z ż. 1 mr., Fr. Soltysiak zumieć inaczej nicpodbbna. N;ebora ~~st 
1 mr.. Am. Galu•s ik z narzc:czc,ną 2 m1 ., antychrystem. 
Mich. Oalusik ·z. ż. 1 mr.. P.iotr NiewiaJd'a z Poploch. 
ż. 1 mr., Tom. PainkowLalk 50 fen., Andrzej Zbiegfo wojsko na kupę i w1 beziaiacej 
Bed·1.:m;k 1 m., Wincenty Rypczyl1ski 1 m„ gromadlzie do idiomu spieszy. W d'u:&llvih 
Polska akuszerka W. 50 fon., Matka: Sol- zjawia się ·widmo szafana, który 'Cud• asy-
tysiak 50 fen .. Matka Mik~ 50 fen., (nad.. i ni i czary, drżą i kolacą serca zjawisbł{li 
P'Oorto z.a1pl. Waiwrzyn1 SoHysiak) 11,50 mr. piekla, które zrodzil przesąd. WszaJk ~ 

Na ,chrzcinach u· Józefa Sza1tkowskiego s·cy wicd!zą, że zjawia się szatan, t.• iJ1i 
w Bulmke: Józef Szałkowski z ż. 1 mr., świecie bt::1dzl zły dwch ... -0n ... co wo '!łV'•-
niowonarc<l'zon.a: córka Wemnilrn 15 fen., d:zie nawet żyje ... 
Jak(1b A;;drz.ejczak z ż. 50 fen. J. i'\:.op-0wsk1 - Nieborar duchem się. zja\v ia ! 
z ż. 1 mi. Wfad. Piurkow -)'k ;~·~ :.c!l„ J11J - I d'uchem ginie! 
Szairańs~d1 50 fen .. (n.ad'. Jakób Andrzej. - Chorobę, śmierć i wszelakie z;* 11"-0 :t 

czak) 3,35 mr. daje hawela11ski Jesse! 
nr kas1·.I' · 543 76. r Czarn1a gąszcz lasu zdw101· ta st.....i.:t'!l, . V\ .„ . , ffi, J.iM<i,..Jf. 

Bór zaplać ! Sw. Józafacie módl siQ Rycerstw10, które nie bak) się wr-0~a:, • ie 
balo sic: oszczepu•, procy, ni: śmierci, o-

Hl nitmi ! 
4. 4. 05. pm: K s. L is s. 

A. BrejskJ, Bochum, Maitheserstr. 17. 

Br an dell burg 
kraina słowiańskich mogił11 

P O WIE ś ć H I S T O 1' Y C Z N A. 
Napisał Ludwik Stasiak. 

( Ciu wtszy ). 
Nie:b-Ora, opu•sZiCz.adą,c jaskinię, wyd.ad 

z. z.a; pa1sai trupowi mi·ecz. i to go 101d czerni 
psów; ratuje. Bezkarnie szarpią iegOI suk
manę z ty1tu, gdy się jednak który pies do 
boku zbliżyi, pada trupem z, przeciętym 
lbem. Kilka kundlów zabbl a przecież nie· 
wi.ele maleje gmmadla, z; tern większą, za

.jadlością wyjąc tern stroszliwiej zęby o
strząc. A tam, kilkanaście kr-oków dal'ej, 
huczy tlum Fud'zki' .... 

~:c ::: 

Stanęty I0'2'~Uy i11adl wodą. 
J alk kamień wpa<ll Niebora:. Lecąc w 

odmęt z.aiilębi·t r~kę podt wodę, i zerwa? 
kHka prętów W.iiroży. I znakr bez śladu. 

Nad wndą stan~li ludzie, 
- Wpadl dlo wody ..• 
'-- Gdzieirudzi·ej nie m~ł: iść. 
- Ogary ujadają ... 
- We ·wodzie być musi... 
Oiary weszą w sitoiwiacb .. 
- Topi się. 
- Nie, nie. On. da1 nura. WiQcej niż 

paderz nie wytrzyma. 
- M.usi wyplynąć. 
- Ob'Stawić staiw. 
- Hola I Obstawić! 
- Oszczeipy w po.goitowiu! 
- Napiąć dęciwy 1'uk6w! 
Stu łudizi otoczyfo wodę w okol<}. Sta 

re wod!ne koryto. tlawela plynęta tędy 
nieg<llyś, opuścita: potem loie i z. dawnego 
loża rzeki wstal ogromny staw. Ludzie 
owczym 'go w kcfo, co kirka dzi'esiąt kro. 
ków 3toi, czlowiek, patrząc we woidę. 

W trzd11.ach pogan :m ukryć się nie mo· 
że, bo tatairaki zrzadka tylko rosną, rogoże 
zaś przy ·brzegach bujające przetrzęśli lu
dzie i nie zn1aleźli nikogo. 

Setnicy 0ibejrze·li calą wodę, przeglą
dnęlii z łrrzegów wszys1kie oczerety. 

- Ukryć sie nie może! - ·z;awyr()kO· 
wali. 

- Jeśli. glowę Pokaże, musimy ~o zo-
baczyć. 

- Jest W' naszych rękach. 
- Zemrze lotr jak Msta. 
- Staw lekko marszczy zachlodnr 

wiatr .... 
- Wnet się \Voda wypfyw'aiącym Nie- · 

borą za:burzy. 
- Braknie khu. 
- Lada chwilę wypty!nie. 
Mi~l pacierz, dwa pacierze, dlz.łesięć 

pacierzy ... 
· Woda spokoma sla.biutkl!tri tyik:o pod-

lo prze.cl'. czarami.... OJC()wie im opn:wia
dia!i1 o si.Ie czarta, o potęd'Ze jego ... 

Na łąkach leśnych zablyisly błedlilo -
~nic. Nai butwiej(łcych torfiskaich na J~fl ... 
chnach paprnci wyibuchl wys.oki plo :~. 

- Ratunku! Nieb-0·rn! 
- To on ... to on. 
- Ognikiem blęd~1ym się zjawili·· 
- Blędnica plonąca ma jego twa:~. 
- Niebora. 
Drżaly serca iaik liście. osiczyny iW' 

przepaiś!Ciach jaru widzi'eFit ż.o~nierze Ni~
re1 w szutmie igk S'OsnlQ'wych slyszeii tet• 
g-los„„ 

Zrzednial las. a da myśliwych ~': ... 
łączyli się pachołkowie. ·ni01sąicy na o
szachl grabczaków księ.cia saskiego, 5er.-
11ard'a. Był' btad'y jak trup, ml' ryżej iwa-. 
rzy, jaik zaraza wystąpily rdzawe pla ft 
piegów. Mimo cucenia kryniczną. WiDdi;l• 
nie odzyska! przytomności. Krew s~cZł'-
la si~ z.e skalecronych ust... · 

Otuicha wstąpiła w serce, g,d'y na 1V't
dniokręgu zama:jaczyly wi·eżyce Branih-Otrtt~. 

•l' * >'/' 

Stare ,fożyslm Haweli ~a!kby zersnt}o 
marzemi.em n.ocy letniej. Cisza: w po\vl'C.• 
trz111 taka, że slychać lopot s:krzydielf ćm~, 
któr.ai odl dziewanllJy oo dziewaooiY smfc · 
si~. Jak stóf igladka s21klan1111a tafla, -,.rot{y •. 
Co ·chwitai zjawia1ą. sie na ni.ej zlote iską 
gwiazd. które zrodzilin ni·eoo i otlbk::i 
rzuciło :n:a v.nody. 

Spiod<:ój, cisza ... 
W tern na wodzie ooś zadrgatO'. &fe 

sp.ostrzeigla: te;go nawet wodai, niem~ nai 
nrei kólek F kóf.eczek, w iakie f01rmu1e ~ : 
za: dotlkn i ęciem fa1a. Na woclizi e d:rży d,a ... 
many pędi rogoży. Rogożka, oo ma1 paBft 
wewnątrz chabinę, zie~on-y liść i kwiai ~ 
kształcie mietliVny. Drży chabina zlamq~ . 
w lmłanku i pu:stym oitworemi na gra~ 
we ,wyiskrzone ntebo patrzy. 

Ściemil'ilo się zupełnie. W lesie z'a„ 
kwilila sowa. w trawach ozwal si~ de1~ 
kacz, na polach palne lronikr z.agraly. 

Zwolna ·cThi<lka rogo~y się dlźwigai, • 
śnie, olbrzymieje, z w.aldy dobywa si~ c&a.'f 
ny jaikiś ksztalt. 

Wysze·d'.L. wyrósL. }aikby głowa lu&,"" 
ka ... patrzy, slucoo ... jakby chcial zliczy.ć 
glosy 1fraJących koników.„ jakJby chcłal" 
zliczyć źdźblai sitowła, co brzegi jezi~ai . 
stroi. 

Nie masz: ,ni'k-og:o ... 
Tylko mgły powsta~ą z \\lód i piQI wo-. · 

dach tańcują, plączą, si~ wśród! trzcin, ab.y 
wmieść si~ ·WI górę i rosą opaść oo zto.
mię. Opada rosa, jakiby niebo nad ziem~. 
ttawefan plalkato. 

Zwolna dżwDg'nąl si~ z wody i do l:>nz 
ll1l pop.tym ąif Ni ebora. 

m. 
Liście dębiny wyłowiły wszystlie 

promienie światla; mimo że slonkO J~ 
na nfeble blyszcz:y, w Lesie pain'Ulfe mrok l 
chlód. Wielka dąbrowa splotla swe ko
rony W1 jeden ~romny, xie!Ony dacii, 
wsparty naJ ollirZY.mtah. .kolunmach dlrzew;_. 



Jaf~tr· promien{ sJ.onec.z:u;ych trawka nie 
·e na r;iemi, {Xlldściólka ieno marna 

p)eA', kurzawh i jadowity "reyh w po
~e leśnej żyć nroże. Widlaki iem.o po 
.zieaii się s.m1ile, rokiety, krzypy wschodzą. 

Tam, gdzie korony drzew przepuścH1• 
ai8co świetlnyich promrenr, wnet wybu
jały ~e1one pr~tyi malin. winet zakwitły 
d,Jwonki· leśne, za·z:loci1 się krokosz, buin-e 
~.:iicie rozpo'Starły szeroko 1iście, uroz
JlU'>Łaią-c martwote puszczy. 

Dz'ieje' się to zwykle w.tedy, gdy ty-
5~tnie drziewo piorun roztrz.askal. gdy 
.zg$yfhfaly staro.drzew wywróci la burza: 

. łrzalOł slonlm na żółtą podścić1fkę la
s , znalazło w niej tysiące nasi·on, które 
pjOlliosly wiatry jesienne, po.wola/o je do 
b · i okr.a:sitol pUJSzczę tęczą k\\ tatów. 
1~ą, ziełenią po.dszyć leś.nyd1, buiaią-
0ye.i kolo zwaliisk buitwicjąccgo drzewa. 
A u gnijącym dębie zakwitt żółty g1rzyb, z• llSZ.YStkich szpar kory z.fota jego koron
ki ..ryziera, tocząc olbrzyma. aby zgnił i 
~iiil zi'emi~, aby uprawił ją dlia rozli
c0fł'YCh ·bytów i jestestw, co .na jeigo miej
sett ·8i~ mzrosną. 

13óg .jeden wie, gdzie się puszcza za
~ i fooiiczy, cały kraj to jedna, wielka 
ptSCZ'.a< poprzerywana zwierciadlami ie
tlcĘ, trzęsawi·skamii mokrzysk. korytami 
rtei, naid któremi stoją chaty i zemiianki. 

G<l.ybyś z Iotu ptaka spokzal na wijące 
s~ ~ysko .strumienia, \v:yglądatoby ono 
iałl 11Zuoona1 wśród ziel.o.nych dąbrów sre
ellllai nić, na 1którą nanizano wsie, grody i 
o · ·. A jako wszystkie nid p:ajęczc po
µ~ne ze sobą wzdluż i na poprzek, <lo 
jedllogo1 wspólne1go środowiska zdążają, 
talf od w·szystkich g1„odów. opal i wsi cią
gut s: ę śc1eżk t na zielony pagórek, w środ
kct ttrzedwiccznych lasów, w zbitej gęstwi
cJs tmjnych zielonyd1! drzew. Na wys-0-
kt. kopcu mieszika Bóg, Pan ziemi i •nieba, 
ie•1 który wszystko stworzy?, który jest 
1 • ile o tern , że jest; tein, który patrzy na 
cii~ry stmny świata, Światowit. 

~· * * 
Na pagórku· wiśróid: puszczy wi<lać ślad 

dzielem ręki ~aideiasta, P<>ch • t pra i4 
ulewę 1 burz~. Marzanna: kladzie kres ludz
kiemu życ 'u, niosąc śmierć i nlcestw1o. 

Zdala od święte~o dębu usta:wiono 
mie}scu wystawionem na wschód slońca 
l)Osąlf córelc bóstwa, krasnych dziewoi 
które szczę~dc, radość i rozkwit życiu 
lu-O'zkicmu niosą. Innych ~ów sprawą 
stwarzać, krasić, stroić mamą, szarą prze
dzę ludzkiego ŻY\vota, ztotą nicią szc;;e
ścia, roz:koszy, na<l:ziei przeplatać. Wcsna, 
Jasna pani kwiatów, zi'e1~ni drzewa w ma
ju, na 1colyszących się wiotkich ź<lźblach 
\vtesza dzwonki hliowe, rozchyla pączki 
róż, na trawy rzuca śniegi stokrótek. Za
patrzona w ojca swego Swiatowita, który 
mili onem gwiaz<l 11ieb1osa zasiaif, rozsypafa 
na ruń leśną millony gwiazd zawilców, 

.zcrwa!a z niebios różową oponę chmurek, 
które ' ·schód st<Jl1ca witają, p.o·strzygta ią 
w rysun ek śliczny i krocie firle.tek na ląki 
pomorski'C rzuciła. Ze szafiroweJgo nieba 
wzięła barw, a1by bławatkt i ostróżki nie
mi pomalować, z przędzy promieni sfone
cznyclt utkafa kwiecie dz1ewanny lewen<i, 
jaskrów i knieci, które błota hawela11sk1c 
stroją, złotem i zielenią. 

Siostra jej, Lada, bogini pięlmośc'1, bar
wi krasą lica dziewcza.t, weditug ie~ wz-0ru 
stWlOrzył Bóg kwiat ludzkości - kobietę, 
\\ edluig jej rozkazu pokryla ziemię całą 
wszelakiern jestestwem, oogi'ni i 10piekunka 
pl1odno ści, Dziedzilia. Kwiaty, które u 
stóp p-0mnrka bo1gini dziewi:c ros:ną, wdar
ły: się na kamienne schody, powój okręcił 
rz.eźbiony trwn posą,gu, maki, ,bławatki, 
powoje i lewandy zagraty lrainnonią, tęczy 
barwi na cześć i chwalę pr-O'miennych 
bóstw 'istnienia'. 

(C1ą~ dials~y nastąpi). 

g 'rniti i h11t1I I 
i ~ce rąk ludzkich. Gaj otocrony czę- • 
s~tein, na na1sypach ziemnych stoją sze- Zachowuj miarę we wszystlde•. 
r.Olłem z:asaidzione buki. Za bulkarni ciągni·~ Kto chce być napr.awldę oszcz1ędinym, 
SIQ drUJgt oplot srrabin, na galęzie grabin musi sobie przedewszystkiem postawić w 
\\'fJIJ,łeizly pędy iehmielów. i ustroiły zielony życiu zais.ad~: miara we wszystkiem. 
mur giirlaindami, które fato gradem jaisnych W6wiczais największy urnk dla niego będzie 
szygzek ()ibsypal-0. Za pfotem ż:nov. u· na- mila.la prostota - i to poc.i każdym wzgl<!-
syp~ z.amsly zielskiem polnem, ·kwieciem d'em; wówczalSI z zad!oiWoleniem poprzeSita.-
w.szelakiem, za nasypem boża świ~tyma, nie z.a wsze na mailem; staITT.i'e się nie sk:ili-
ur~bytek dostępny tylko kapłanom, wla- PYITI,. ale WJ wydatkach SiWioich wst.rz;emiie-
~om V Wtodzom naimdu. źlilwiym; nie. be<}zie ja<lt niaid'miernie, g-dy 

Pod! rozw1chrzonyimi konarami święte:- te~-01 żol~de(k .nie wYmaiga; nie będ!zie p1l, 
g ·~bu widać na stopniach kamienU1Y po- gd'Y się pić nie chce; nie będzie w jetl•zeniJu 
S\g Jessego. i piciu uzywał takich pioka'rmów i napo-

Snycerz V\IJTrz.eźbił ~o misterme ZI ka- jów, z których organizm żatdne1''0 me od~ 
llienia, tak J~by nie jedna, locz .cztery po- niesie pożytku. 
Siaicie bóstwa byly spowite wi kamieniu, Tylko tak urządziwszy SiObie życie, 
g~ Światowita na każd'ą, stront:e świata nie zmamuje się, go, nie przetnvoni ani 2ro-
-qa\rzy, na wschód, na zachód, póbnoc l po- szai .diairemn·ie, lecz zapatrzeni W1 mrórw'k~, 
luiRte. będziemy ·Skrzętnie pracOIWalt· i osiiczr;dza 

l(amienny bó~. trzyma- w1 pochwie li, zadaJWalniając swoje potrzeby umiaii-ko-
•lecz. w ręce zaś puhar, który raz ina rok, \Vane; wtedy z przyjemni01ścią będziemy 
W wielkie święto wiosny, kaptan winem używali życia. nie odczuJWając mowlu. Za-
113t!elnia. Obok posągu sim ogromny ru- razem oszczędzimy zdrowia i sil, a zatem 
mak ze skały wykuty z jeldnej sztuki gfazu. uzyskamy jesz.cz,e jeden wa!rnnek pomyśl-

Gdry dcha ·noc zapad'.nie, gdy seni sklei niości 1 zaJdJ()wolienia. Umiarkowanie jest 
-lttfzJom ocz:y, wielki bóg schodzi, ze swe.go nietylko podstawą bytu spokt()unego, ale 
Jjoeągu, wsiada n.a koń i objeżdża na nim nadilo daje możność być dlobroczyn11ym. 
t.Jat caly, aby, ;gdy pierwsza wrzai zaró- Nikt nie jest w stanJe pomód!Z bliźniemu, 
li&wi sh~ na niebie, wrócić do świętego u- kto potrzebom S\\"Oim ra!dty dać nie ~e; 
f{\t'.zyska. musimy ·sami· mieć pod<liostatkiem, azeby i 

l(rasne ()no i· piękne, bo ręka w.1ernyc'1 illnym módz. uc.baiełić. 
~actwami je obsypafa., na wszystko się Nie bed'zie ten osziczędtlym, kto ~msze 
Zdobyta . oo maże Je zdbbić i ustrić. Na odnosi do kasy, a mi1e'Szka w bru'Clnei i nie-

yieh głazach wYrzeźbio1110 tw żubra, zdrowej norze, w które.i cala rodzina mu-
tóry przebi·egai dąbrowy, nierlźwiedz.1a- si, naturalnie, wiecznie ahorować; po:czem 

bartnvkai i d?ika ryijącegD zi.emię. Na jed- wszystki'e oszczędności vdą c~le na leka-
i>lask()lrz.eźbie widać hs-a ucieikaj~ceigo ·rzY" i ap.teki. 

i ~iączkiem w ·pysku, na d(rugted sarnę, Jest wię.c obowiązkiem luidzd1 zapooznać 
rii. dlawi za gar<Lro ostrowidz. Snycer- się z wymaganiami zdrowia, aby nie po 
sztukę pokryt malarz ja:skrawetrni bar- niewczasie dopiero. lecz: stale zapobiezać 

mi, szczyty kamieni zdiabn.ych rzeźbą. skutecZJlie chorobom i niesZ1Czę.śliwym wy 
strotly ogromne rooochy idenie, rogi lo- paidkom, ai także i przed'Wczesnej śmierd. 
, aastrzębie ~ orfo skrzydlai. Tak samo. jak punktualność we wszy-

Zdaleka ludzie się schodzą, aiby wi- stkiem w życiu jest oszczędinością czasu, 
l•,( tak samo oszczędnym nazwiemy czlmvi·~-
vi,,; te cuda, nietmieckie naiwet kromkairz. ' """'r1.„ d arn, który w urz.ą<lzeniu gos~rstwa. -0-

... ~~u wedrzeć do winętrza świątyni Sl'ę nrowegJo stara się o umrarlrow~me wy~ctls. 
"Q{), niema stów na opisanie piękności · b do 
~. i &wietności barw, strn~ących, świą- Przecież meżczyzna, który u Sile ie w -

mu dzięki dobrej żonie, znajdzie wnody 
ę. w :ruarę, nie będ'Zie czuł potrzeby ja!d1nia, 
Okotu Swiatowita w1dać posągi po- td' 

ittSZych ~ów, slug jego, sił i' potęg, choćby tylko kolacyi, w restauracyach i . 
łetni iedlyny wielki pairi świata roz:porzą,- A ile~ tym sposobem d.ai się zaosZ1C~ić 

zdrowia ·i wydtatków. 
t1 - Oto istm troiste bożyszcze ·W j~n~J Niemallo znajdiz~e się drobnostek w ~o-
.e 'Wy.kute. cudił'tit .sztuką w kainueTllU któ b · 
biQOe. Stryh,t.,,. króluje na morw, skąd spoda:rstwie domowem, 1I1a _re . aczyc 

vu~ jest rzeczą niezbędn~ <ll1iai zdrowia i szcze-
kto renu na świ.at caily dąć kaiże, Paru n, ścia wltasnego. wszak czystość pol~a na 
~.Piorunem i ~rznlJOtem przetna'\via do „" ................. „ „ .... , „„ au•V_,„.v ,,,..,~,,,„·J ... „ 
~na~ ziemski~o stworzeniia, oto 
~~· który w chatach plonie. który na . . 
• """qu; s.ię pau i ~naiy ~" fl41'1uJe., jest Baiatelek, jak np. na zarmatarue, nai trze-

. 1)11lM'e z k~rm, n:ai llllY.Cie staitków. i t. p.; a 

jednak {)irÓ ny :YDik 1eEO 
ryt •ar.L3. .atnrosferę moralne i fizycz-

n o dQbroby,tu, co iest stanem, ~ a
rzal~l'm z"odt:, zadowolenie, a na.wet la
i'OdnY charakter. Umiarkowane urzą,dzc
nia domowe w~óle ~ droboostkaimł, ale 
owe bagatelki ku ai..nym zmierzaj~ WJ -
mkom, 

Czlowiek praktyczny przywi~uje 
wa~ę do W}"gód w życiu domowem, ale to 
da się osiąlrnąć tylko pruz f':achowanie 
miary ..,,c wsz:ystkicm. 

DWIE. 
Jas11y1 ksiGżYc weszedł na błękity, 
Nad :Epirn sennym świeci krajem: 
SrebPZY nagie skat Suliock1ch szczyiy, 
Nad Dodo.ny, starym blyska gajem 
I w1 Jannny ziel-011ej dolinie 
Z ias11ą falą górskich zdr-0i płynie. 
W tej dolinie pa nad temi wody, 
Dumny rajas \\Zlllósł pałac z marmuru; 
Ale smntno rajasó\vnie mfodej, 
Smutno w gajach mirtu i lauru; 
Aż wioisenną, księżyco w~ nocą 
Zaptakała - ani wiedzieć o co. 
Ani wied.zieć ojcu raiasowi, 
A111 wiedzieć matce siwowłosej: 
Toż ma szaty z samych zlotoglowi , 
T()·Ż przetyka cekinami kosy; 
Czemuż , czemwż, o, grecka· dziewczyno, 
Takie srebrne łzy ci z oczu p?yną? 
I gdzieś bieżysz na· <lfoowskie sadY, 
Jak wiatr rmcy; bieży1sz gdz i eś przed sie-

bie? 
Blada jesteś j3ko duch Hellady, 
Smutna jesteś, jaik jej a11i1ol w ! niebie; 
C()I W: tej piersi, C-0 W tem sercu tWiOjem, 
Rwie się takim bólu niepokojem? 
Ona biedna załamala ręce, 
Stoi cichio nad' falą potoku, 
W rąbkach SWJ{)ich śnicżysteu sukience; 
Drży iak til'ia w jasnej mgly oliłoku: 
Aż jęknę.la - przypadła do ziemi· 
I ustami ciśnie ją dirżącemi.: 
,.Ziemio moja, 1ziemio mojai grecka! 
Czy ty czujesz Izę, którą, ja placz~? 
Czy ty słysz jęk twt0iego dziecka, 
Którym w niebios błękity k<:llaczę; 
I w blękitach ty1ch pytam się. Boga, z 
Czemu jestem s1ewta nrieboga? 

Czemu ciebie matko mi wydarli, 
W krwi gorącej purpurze cie wzięli? 
Malioż taki·ch, C:O· za cię umarli, 
Maloż takich. co umrzećby chcieli ? 
Lecz BÓi;!" dotąd me mówi nic w niebie, 
Czemu matko mojai nie mam ciebie?" 
Tu Greczynka zaszlochaita biedna, 
Cieżlkim takim pl~zem zaszlochała, 
le aż nad nią, zblad'la ~wiaz.dka jedna, 
Nai blęk itad1 jedna zwiazda mala; 
I nad! jasną WiQdę, dq sieroty 
Zleda~ z ntebai jakiś promyk zloty. 
Lecz .nad wodą tą drgnęly laury, 
Rosy krople spactaij,ą, świetlane; 
W śnieżnej pie1rsi rajasiowej córy 

Uderzylo serce roz;ptaka:ne. 
• · r ha Klękła ręce 11loży,ai 1'. s uc d. ha 

' ' l rzem6Wl gł•OS \LC • 
Jaki do me P tać w ·bieli 
Ale do mej -wyiszla _pos . . ' 
Postać jakaś gibka i w'Y':11~sła. 
Nad fa.farni szumiącej topl~' osła 
W k . ężyCO'\\."ei smudze .rn ;y r ' 

st czarna. miara kosę 
A pusz.czoną, erHstą rosę. 
I sztai bosa. prze.z Póralska dziewcz.y.na, 

To Suhotka, g , "· "Ull' , . ~ gor r..OSu ' 

W swoiei biatej jak ~i~ wedźlna, 
r h rodu Jel . 

U gniazd o,r ie ]akO .córa króh; rt hali. 
Córa Kl~ow, dat kaidY szc~~ 
Bóg je1 wianem an·dżar ze stali. 

Za n~\Sem ma b nie chowa, 
A :\· a w zasl10n(} . świat spoirze-
To teq, tc patrzY "v niem: 
n1dna, qasnem 
V'I , • wa, 

k \)\C l<l. rcYhO . 
dzień zorz.a <\ prontieimen: 

Co , ~ ci ~0rącyITT 'tkwic\e 
stonce 'L ~ • 6rtY pąk w· ro . . bicie. 
l ·_ak dzikie1 r_ h dr~a serca 3e1 J Uc iei ba:t'\' ac suEotka . . 

a7) pobladta . d jei s"-·1ec~, 
,l\le ter . k <6Wla2 Y tka 
Czairne oc'L'Y la ·rzenletil si~ SP? ' 

-A nag;i. e spc>l ak ~ ź,ren'ca., 
A ~„s . . e1 st>l an . dzi:k<>, 
Z tamte1 <lrug_I . krZYl s1~ 
VJ7,;f0k ~óraUu za1~ tuniką. . 
Uderzy Io s~rc~[,° z,awotal.a -O.u~;e, 

l( to tY les · · na. ocz.ac 
- ,, t a.mi srebrn~ zTJ tru:mnte, 'fy ze z . k amol pr J n· 
Kl~ysz blada la na warkociza<: ' 
A potyskasz zt?tetn ~ siowa, 

wi.atrY ta1ue rzn . (JW'a. 
I ,na . \1 drżv ta uoc mru 
Ż aż od me J dal' 

e: hetn ułowj~a w 1' 
„odym ie uc chciaifo mi wśrM ło~; • 

Serce P~ ~ w oz.aszce mi. s1e pall, 
Czniam, te 

J akp Orest ię. szaJona 
I krzyczałam znó" do Boza „ iebł~: 
Czenm, matko mdj nie mam ciebi 
„I cd myśH eh iałam uc·ec własnej, 
Odzi~ " ~ląb wooy, "dzieś n3l dno p 

paś 

Smicrć ju.ż do mnie szla Jak ani ja 
Co mi crolo snem wiecznym namaś i 
I ni~ powie ni~dy ,,,., cihyrn "robie·: 
Ni .wolnico matke v.rzieto tobie.! 
„W zi~to tobie twoją ukochaną , 
T\\ ią drogą, piękną, tw1oją, Ś\ riętą ! 
Nie!... pierś dumą. drgnęla mi niezna1~, 
Skrof1 ię sil~ ' zniosla niepoj ętą , 
Bo nikt zabrać, nikt mi wz iąć nie może, 
Coś jak ducha mego, mnie dal, Bo7,e !„. 
„Tak ! ty blada pla ząca dziewczyn J 

Powiedz, kto mi weźmie GrecyG n · . 
Wód ty h fale, co z jej lona plyną , 

Gór tych szczyty, co jej czo ta zbroj~? 
I(to m1 weźmie toń podJ Salaminą, 
Skaly, które w Termopilach stoią? 
l(to mi weźm ie prz e sz.lość i w~ pomnie,ntt, 
Niebo, ziemię , '"ody i kamienie ?„. 
„Kto? Kto wszystkie skarby te zabie rze, 
Silą sztuk wyk radne zdra<iz.iccką? 
Sfo.chai ! sh!cha~ ! ja kocham, ja \\ icrzc, 
Ja się Bogu mOWi\ modlę grecką , 
I krnw· grecka tGini w moich żyła2h, 
Oiców pr-0chy \\" greck;ch mam m:J1gilacla. 
„A więc moja, Grncyo cala! 
Nic zabrana nigdy, nie ujęta! 
Moja wiecznie wielko·ŚĆ jej chwała, 
Moja bólów purpura j.ej święta, 
I puls każdy oo w piersi iei biie, 
Co w niej dŹ\v ieczy, drga, plonie i żyje !.„ ' 4 

Tu Suliotka wyciągła ramiona, 
Na 1błękitne rziuca je powietrze; 
Coś świętego znać garnie do lona, 
Ooś drogiego całuje \ V tym w jetrz e:; 
Jatk kapłance błyska>ią jej ()CZY, 
Jak dziecina uśmiech ma iwo·czy. 
A ta dru~a w szacie ztotolitei. 
Do jej k-0lan objęciem przypadla; 
Jasny księżyc plynie pr.zez blękity , 
Drzy na falach wodnego zwierciadła, 
I przez semie padające laury, 
Srebrzy obie starej Orecyi córy, 

M.arya Ilnicka. 

• • 
Zł f. • 

Krótka nauka cz ani a. 

f f f 
lu-fy, 

fu-
fa-ra, fa-ry, lu-fa, 
fa-so-la,\;fa-la, f<I-li, 
r , fu-ry, fu·ra:ffii~il-lar: 
Cztery 1rzeclly wołające o pomst~ d• 

.aleba. 
1) Umyślne z.abójshm. 2) Orzech se... 

~m~ki, czyli nieczystość przeciw: przy ... 
rodzoniu. 3) Uciśnienie ubo~ich, wdćnv' · 
sierot. "4) Zatrzyma!Ilje zaplaty slu~a · J 

mbotnikom. 

Wysfanłe na zwiady. Śmierć Moji.esia-
1. Zwiady. W drugim roku po WJł

śdu z Egiptu stan~li Izraelici u granic Z~ 
' mi obiecanej. M-0jżesZ1 WY&'lal tamoote.• 

dwunastu meż.ów na zwiad'Y. Po pewn}'91 
czasie wrócili owi merowie z wiellmni 
pieknymi owocami; lecz opcnviadali z.ara.„ 
zem, iż ziemię Kanaan zamieszkują. ludzW 
wzrostu olbrzymiego. Slysząc to, prze.. 
razili się Izraelici, szemrali przeciw Moi
żesz:owi i chdeh nawet powracać do E~ 
ptu. Przecież Jozue i l(aleb, którzy także 
byli na zwiad~-ch. starali się hid usmoić. 
Za to chciano ich ukamienować. 

2. l(ara Boża. Wtedy usłyszano ~to~ 
Boga: Jako karę za to grzeszne zwątt)ie.
nie 1 nieposluszeńsnvo zapowied'zial Pcut 
Bóg Izraelitom, iż żaden z tych, którzy wy 
sz:li z Egiptu, nie we}dzie do Ziemi obiec•
lłei, oprócz. Jozuego r l(aleba. Przez :czter„ 
dzieśr:i !4.t mi•eli si~ jeszcze tufać po pu zcz'1 
a dopiero ich dzieci miafy posió\ŚĆ ziemi 
l(anaut. I We si~ też stało. 

3. Śmler~ Mojżesza. Także Moiżesm 
i Aaron umarh na. pu'SZ'Czy. Nai krób 
przed Z'iOnem Mojżesza ubral ~ Płlłl 
Bó~ na ~órę Nebo i pokazał mu stam~• 
Ziemi~ obiecaną. Ura<Wwarry Mo1źe99 
dzie;kow.aił Panu i umarł śmierci~ spoko}n\, 
a ~ sam ~ pochował. Lud zaś opłaki
wał wodza swego przez dni trzydzicici. 



aOCM'OnQQAC>lftQQQftftDaO 
Szan.- ·1upcom I Przemysław com· na obczyźnie ' 

Kupujcie u-. 
polecam najlepsze odleiale 

• • • e1;:.ara polskie: • • • 
Kościu~zko, Poniatowski, Korfanty, :Maryśka, Sokoły, Pflancery, Mexico, 

lVI. Gans' a w Herne 
znanym naj ep1zym i najtaństJm źródle zaknpna 1·ówn1eż papierosy N ~rodowee„ 

Noblessy, Sokoły, Trójki i Turcfory, oraz tabakę do zażywaufa we 
wielkim wyborze. - Przesyłki od 20 mr. - franko. 

Pranciszek Krajewski w Wattenscheld, 
hurtowny interes i generalny zastąpca firm polskich · 

wszelkich towarów łokciowych 
konf ekcyi damskiej i ubrań. 

aaaaaauuaa8aaau·uuaaa auuautrl.-=--"'----".....:=....._v-=--=-s-.::=u:__u~.------
wicce Zjednoczt·nia zaw. polsk. a-=mm&Dmi~C'G',,,,.,.<'ft ,· 
odbędą się w niedzielę dnia 9 kwietnia: DO PR Z Y J Ę CI A: 
W Freisenbruch przed połudlndem o g'<Jdz. I Szan. R odakom w "\Vanne i okolicy polecam wielki 

1172 . W / Ii0kalu p. Overbeck. wybór materyj czarnych 

W Liitgendortmund w lokalu p. Busch-
ka~,p, przy ul. Kaiserstir. poi poł. o na suknie do przyjęcia do Komunii św. 

' godz. 3Jś · . Jakość tych materyj najlepsza., a. ceny tanie. 
W Derne w I1okalu p. Langenbem PIO poL O I DaiPj polecam wielki wybór najróżniejszych materyj na 

g·odlz. 3. I suknie, na fartuchy mieniące się. l\fam we wielkim wyborze 
W Essen w I.Qllrnlll' p. Post „Kaisergartcn" t'hm~ ty z!ote łran«:U!!lkie do c.kry,~ania. 

-przy ul. Altendiorfstr. przed/ pal. o Materye na wsypy i powłoki na pościel 
godiz. 11. „ w olbrzymim wyborze. 

W Kirchlinde po pot o g()td'z. S na saJ1, p. 

górników. 2). Spra:wy kna;psz~ftow.e. 3) polski skład łokciowy. . 

N aj barclzic-j poźą<lanc gn tu n ki: 

Nr. 50. Passe· p·a r to ut 
Nr. 55. N o b I e s s e • O b I i g e 
Nr. 32. Tu1•c fort petits caLons. 

~~hi;:~~~~~~· 'ctz1ennym: i) K<J1T1grns I Ignacy Jankowski, DD 
Spiraiwy org,a1111za1cY'.1 z·aiw 1o<l~~ei. 4) In,111e w WANNE, ul. Apothekerstr. nr. 6a. D 
w.aJi.ne spirawy. L1cz1n.y uid.Zlia!l Rodla;kow 

pożąd'~~noczenie zawodowe polskie". llc.tMdU~&al:i:IQJW.QAlfJl'J I 
Tylko prawdziwe jeżeli każda paczka nosi nu.1.:wi:J ;o firmy: 

. ~ ~- S U L ł /1 A. ~ ~ 
\Vielki "iec ?olaków i Polek 

w Pprawie opieki duchownej 
w J ... angendreer 

odbędzie się w niedzrelę, dlrnia 9 kwjietnfa.i o 
. goldz. 3 po pot. w1 lidkalu· p. Kt11ilpiinigiai, przy 
d\vl(}rcu. Na rw~e!cu mai Zl()Stać om6wiona 
spra wai i0piekJ, d'tlchownej. W! Laingelnd'reer, 
prz:ero uprasza-1$ię, aby Roda1czku i- Ro&iq, 
z pataifH La1ngen1d'reer liczinie się zebra11, bu 
-chiodzr oa rz·ecz bairdzto ważną. 

Komitet. 

I Ma~ · u1aturę I 
1:- centnar po' 5 marek ~ 
IPF' b. . .... ..... . na yc mozna --.i 

D'F w Drukarni ,,Wiarusa PoJskie~ ~ 
§!: go" w Bochum. == 

• • • • • 

Szanownym Roda.kem 
_w Herne i r·kolicy po• 
lecam ninlejszen:. ffi6] 
uowv założony 

skład mebli, 
mianowicie dla nowo
żeńc:w polecam cc1.łko
w-ite pi~kne wyprawy. 

O gorliwe poparcie 
mego interesu serdecznie 
upraszam • 

M. Miedziński 
łlf'l„lle. ulica Nowa, 

• • • •• • I ' • • •r ' ~ : ~ ~~ •• ~ .... _.• • : • ·~' 

Ul. Babnhofstr. 79 f polecają. · I UJ. Bahnhofstr. 79 .. 

I •• 
~ 
~ 
'~ ,, . ..... 
~ 
;. 
-· 

· ~ 

:= 

Schreiber i spółka, następcy 
wielki wber 

••ubrań•• 
spodników 
kozsul 

1po~rii 

chustek-zarzutek 
rękawiczek 

wiankow~ · 
. : Pr11ez maknpne. wpro8t • plerwszorzędnJ"eh fabr7k możem7 

t7lko dobre l rzetelae maie.;7e po bardzo tanl~·h ale stał7eh ee·· ·? 

naeh. w7przedawae.-

Jj6'"' Każda próba się opłaci! ,..._ 
Jedyny najwlęk11y chricścłańśkl 1kła~ lego rodJaju· .w ntiejsca~ 

Schreiber i spółka, nast. ·HER~Ę . · 
111. Babllhofstrasse 79, I r6g al. Qi'a'llenstrasse 71. 



•HP"ftWJ.•fft!'!~~~~ 

„ Wlans PollkJ•' 
""...... ~ raą tJg•
l!fiew•. PreaumuM6 WJ••si 

1 •· 50 fe•. 
kwa1talnie. 

,łPesła:ńca katelickie,e" e\rfiy
m&j~ a\Henci. w dodatku. 

Bak 15. 

Na niedzielę szóstą Postu. 

Lekcya. filip. II. 5- 11. 
Bracia! To w sobie czujcie, co i w 

Chrystusie Jezusie, który będąc w postaci 
Bożej, nie poczyta! za drapiestwo, że był 
równym Bogu; ale wyniszczył samegu 
siebie, przyjąwszy postać sfugi, stawsz) 
się na podobie11stwo ludzi, i postawą nale
ziony jako człowiek. Sam się poniżyl, sta 
wszy się posfusznym aż do śmierci krzy
żowe.i. Dla czego i Bóg wywyższył go i 
darował mu imię, któtre jest nad wszelakie 
imię, aby na imię Jezusowe wszelkie ko
lano klękało, niebieskich, ziemskich i pod
ziemskich; a iżby wszelki język wyznawał 
iż Pan Jezus Chrystus jest w chwale Boga 
Oka. 

Ewangelia. .M.at. XXL 1-9. 
\V on czas: Ody się przybliżał Jezus 

ku Jeruzalem, i przyszedł do Betfagi, do 
Góry Oli\vnei; tedy poslal dwu uczniów 
swoich, mówi4c im: Idźcie do miasteczka, 
które jest przeciwko wam; a natychmiast 
najdziecie oślicę uwiązaną i oślę z nią: od
wiążcie i przywiedźcie mi. A jeśliby wani 
kto co rzekł, powiedzcie: iż Pan ich po
trzebuje; a zaraz puści je. A to się wszy
stko stalo, aby się wypelnilo, co jest po
wiecl.ziano przez Proroka mówiącego: Po„ 
wiedzcie córce Syońskiej: Oto I( ról twój 
idzie tobie cichy, siedzący na oślicy i na 
oślęciu, synu podjarzemnej. Szedlszy te
dy uczniowie, uczynili jako im rozkazał 
Jezus. I przywiedli oślice i oślę, i włożyli 
na nie odzienia swoje, a jego wsadzili na 
nie. A rzesza bardzo wielka słali szaty 
swoje na drodze, a drudzy obcinali gałązki 
z drzew, i na drodze słali. A rzesze, które 
uprzedzały i które pozad szły, wolały mó
wiąc: Hosanna Synowi Dawidowemu! 
.Blogoslawiony, który idzie w imię Pań
~kie ! 

KAZANIE. 
Bw.ange1ia ·dzisiejsza opisuj~ nam llda

rz~e, jakie miało miejsce Pod'mv·cza:s, kie~ 
d? Jezus w tryumfalnym poehOłdzje sue,idizą\: 
lł<t osi<Jltku, v.leżd'Zat dlo Jerozolimy. W órW 
c-zas 'to, tumy lu<lzL z. różn·ych stron zgro
lltad!7xme,, 'X z.a.pailem waelkim oldldawa~y 
łtotdyi Jezusowi, ścieląc pdd· nogi· Jego u
brania S'W!e ~ galąz1d zrelonc, które O'bcina
ł! z drzew sOOi.ą-cy.ch przy drodze. Zapaił 
teu ~udz:i~ J ews w naroctzie żydowskim 
dla te&"<\ ai'byi si~ s~niito proroctwo' o Nim 
Przepowiedziane, i aby, ty&i zmuszeni 
b}"łt uuiać Ck>· za króla swego1 i Mess~za 
Dr~iiwego od Proroków. przepowtedzia
uego'. 

Na te wl.a:śrlie pamiątik~ dz1rslal w ko
~łe poświęcają 'Sie palmy. !które kapłani 
wraa:. z ludem obchOOułc kościół WI uro
czystej procesyi, trzymają w rękach 
~h. 

Ż;~r pod'ówcza.s śpiewali: ,,Hosaooa 
S~ Dawidowemu! BldgOSlawi<my, 
który idzie rw imię Pańsiłde: łtosaa1m na 
'Wl'sdrościi!" Stowai tet wedlug' tłoma.CZY 
PLsina świ-ęte.go, maaą: ,~.-prom; 
llate Syna Da'Wldowego, m Krółleistwu 
~e jald'ą~ego. BfQg'osłaW!ionYi KróD nam 
Od Boga zeslany. ZbaNti prosz~ o Ty! któ
~mieszkasz na W;~." I my dzi
Sl'ai, bracia ~~, tet same ~al pcrwtana· 
~ przy obrz.ęctrie ~~mia pajom w 
lrled:zielę kwietlrtią: ~ąc ~ <to, tęt 
~ radbść, ~ byl prrełęci żydlri znal· 
Cłu4ący się ~zas ·W Je~unłe'. 

~ MódJ się i pracuj! ~ 

Bochum na niedżieh; dnia 16 kwietnia 1905. 

Le1cz, jalkże zmiiernne są i 11'.J:!Stałe uspo
sobienia ludzkie! Żydzi dopiero co przy tar. 
wielkim za1pale 1odid1a:wali hotdy Jez,u1s-01wi. i 
uzniarwali Oo sw1ym l(rólem, aż oto, w kil'
!rn dlni potem zapi1erają Siię Oo, -01brz:t1caią 
bJotem tysiącznych zniewaig i naijsroższyclt 
męczarni, jakie Mu 'ZaicLaiwali w Wieliki Pią
te'k przed1 Jego śmiercią, a ·ostatecz.n1i•e, jako 
~.łoczyńcę przybijaiją db krz,yiżai i pozba
wiają Oo żyda. Któiż z wa1s ·nie olburzy SiG 
na ten haniebny wystę,pek be:zibożnych ży
dów? Ale 'bracia mo~, pow&trzymau1ci~1 z.a .. 
pa~ waisz i swą ku Nim n1ienawiść, bo il my 
wszyscy po•cfobni im jesteśmy, gdly się o-d
walżiamy na grzech, :którym niai nowiO' zada
jemy męki .u krz}'Zu,jemy Chrystus.a. A 
czyż to mat:01 jest podobnych pomi·ęd'z.y na
mu? Wie'lu:ż to jest taikilch, ·Mórz,y chw~lo
wXJ! moldlą 'slię w; kościiele podiczas Sum~, 
śaielq szaty swe pod nogŁ Zba1wicielal upa1-
dajią:c nai kol'aniai prze-dl Jeigo w,izerunkiem, 

.cai/uaą ziemię . na mak P'oodail1stwia il w:y
:znają, l(róilem sw-0im u1tadoneg01 w NaJświęt
-szym Saikrameniche1 Jez!ursa, ai za chwilt: 
wyszadtszy z ko'ś!Ciola:, i1d.1ą dlo szynlko.wni, 
i tam czasami' dzieli cafy OO!daiąi si:ę pijań
stwu i zabawom, gwaką dzień święty, za
pieraiją, ·się Teg'O, 'któremu dbpie:ro hołdy 
skJlaldali ·Wi kościele, i u!Zlniaiwaili' Oo zal kró
la swego? A iinni jesz.cze innymi tysiącz
nemi z<Lrolżnościami, i1 Wy:Sltęl)kam~ złemi 

OO'ż samo czynią; bo. ktokolwiek <liopwsz.cza 
sLę ~a1deg<> bą<l'ź grzechw i giWaild p-rzyka
zaini1e fuga, na. oowol krz;y.żud1e.1 Chrystusa, 
i w~eważai Jego Majestat BoskJi:. 

Oł>chodz.ą-c dzisiaj tę wspainiailą ur0-
czystość, ~ prz.yipominad~ sobie dwe hoł
dy, jakJe od<laiwaJi1 żytl\z~ J ezuSIOlwJ, '\VI n,ie
idziiefę kwietnią, :niaśfaicl!ujmy :eh W1 tym czy
nie; aiLe niech nas Bóg obraini·a. ai'byśmy 
mielli kh n.a'Śładlow~ W! zadaw.atniu męcz.ar
.ni JeruSQ!Wj przez popełnianie ·grzechów, 
i zapi'eranie się Go' ty.ciem 'ZJem i go1-
SZ4\0elm. 

Odc.talwatimy 'Zawisze cześć J ezusoiW t, 
jako Zbawcy nasz.emu, ale za:razem wy
pellnhiajmy Jego świętą wolę, ai wtenczas 
dopiero zasłużymy na połączenie się z Nim 
w ni1ebie, i desz.enile chiwa~ą Jego po wszy
st'kie wi·eki, oo' <lai.i Boże! Amen. 

~el 

Podwyższenie krzyża św. 
W roku 614 wpadł Kozroes potężny 

kroi Persów i zacięty wróg chrześcian do 
wschodnich prowincyi rzymskiego pal1-
stwa. Pewna część wojsk jego wpadła do 
Palestyny, a tysiące żydów, którzy się cie
szyli, że nadszedł teraz czas pomszczenia 
się na chrześcianach, przylączylo sie do 
niego. Nieprzyjaciele zdobyli Jerozolimc 
szturmem, sprawili straszną rzeź, zrabowa 
li kosztowne skarby kościelne i krzyż 
święty, i zabrali wiele Jef1ców, a między 
innymi i patryar~hę Zacharyasza do Per
syi. Persowie spodziewając sic wielkiego 
okupu za krzyż święty, zamknęli go do sre 
brnej skrzyni i opieczętowali w obecności 
patryarchy Zacharyasza, pieczęcią kościo
la 1Jcrozolimskiego, by dowieść jego pra
wdiiwość. Druga cześć wojska dotarla 
do Chalcedonu, niedaleko od Konstantyno
pola. Cesarz Herakliusz staral się usilnie 
o zawarcie pokoju, lecz Kozroes odpowle
dzfal mu z szatańską pychą: 

- Rzymianie! dopóki ukrzyżowane~() 
czJowiek:a będziecie uważali z.a Boga i do
póki bedziecie sle wzbraniali od_ czci słoń
ca, dopóty riie możecie się spodi1ewać po. 
k~a! , 

Herakllu~ upadł iu~ tak dalece na du-

chu, że chciał opuści(; Konstantynopol i t. ~ 
ciec do Afryki; wtem stanął przed nim Sei·
giusz, patryarcha Konstantynopolitat'1ski, i 
\V ognistych slowach zachęcał go do ufno
ści we wszechmocność Boską, zaprow2.
dzil go przed wielki oltarz kościola świętej 
Zofii, i kazał mu przysiądz, że razem '/, 
całym narodem będzie za prawdziw4 \\ ia
rG żyt i umierał - i ofiarował mu caly 
majątek kościelny na dalsze prowadzenie 
wojny. 

Skutkiem tej przemowy nastąpiła cu
downa zmiana. Herakliusz stanął odważ
nie na czele \vojska; jak lew rozjuszony 
natarł na nieprzyjaciół - zdobywa! jednę 
prowincyę po drugiej i wpadt aż do Pc1-
syi, gdzie zawarł pokój z synem Kozroesa, 
który zamordowat okrutnego ojca swego. 
Przy zawarciu pokoju zastrzegł sobie liera 
kliusz przedewszystkiem zwrot krzyża 
świętego i gdy wjeżdża! tryumfalnie do 
l(onstantynopola, niesiono przed nim drtł
gą tę relikwię. 

Na wiosll(~ następnego roku (629) wy
prawi/ się Herakliusz z świetnym orsza
kiem do Jerozolimy, by tam zawieźć krzy:l 
święty i podziękować Najwyższemu za 
odniesione zwycięztwo. Ceremon1a ta od
byta się nadzwyczaj uroczyście. Drogą t~ 
świętość zaniesiono w uroczystej procesyi 
na dawne miejsce, do kościoła Grobu świ~ -· 
tego na górze Kalwaryjskiej; cesarz zacho
wał dla siebie zaszczyt zaniesienia krzyża 
świętego na wlasnych ramionach. 

Ale gdy procesya przy odgłosie mu
zyki i śpiewów pobożnych doszła ~o b~a
my, która prowadzi na Golgotę,, me rn~gł 
cesarz postąpić ani kroku naprzod - me
widzialne ręce zdawały się go trzymać n:; 
miejscu. Obecny lud odchodził od siebi_e 
ze strachu; a patryarcha Zacharyasz spoJ
rza wszy w niebo, przemówil natchnionym 
głosem: 

- Zważ, Herakliuszu, czy w pyszuych 
szatach tryumfatora podobnym jesteś do 
Boskiego Zbawiciela, który tą sam~ ~rog~ 
idąc, niósł krzyż, jako naJpokorn.1e1szy i 

najuboższy z ludzi! Cesarska ~woia s~at~ 
jaśnieje od złota, pereł i drogich kam1~n~ 
_ Jezus zaś byt ubogo ubrany; na two1e1 
glowie błyszczy kosztowrw dyadem, a 
glowę Chrystusa ugniatała cierniowa k~
rona; stopy twoje są obute - a Odkupi
ciel nasz szedł boso. 

Natychmiast zdiąl Herakliusz przepy
szne swe szaty, dyadem i obuwie, rrzy
wdzial ubogą suknie, i teraz - szedl już 
swobodnie i bez przeszkody z krzyżem na 
ramionach aż na szczyt Kalwaryi. Uro
czystości tej chcial sam Pan Bóg dodać 
"\.viekszej jeszcze świetności, uzdrowiwszy 
cudownie w pamiętnym tym dniu wielu 
chorych. 

Kilka uwag o przykazaniach 
kościelnych w og6lności, 

ROZDZIAŁ O. 
li. Rozmowa P. Jana z P. Józefem o szcz~ · 
ścfu tych co przykazania kościelne iacbo

wlaM. 
P. Jan : Mam coś na sercu, cobym 

Panu rad powiedział, ale czy sie Pan tylko 
nie obrazi za to na mnie? 

1 
P. Józef: Ja na Pana? nigdy. Wszak

:te odkąd tu w pańskim mieszkam dornb, 
nigdy miedzy nami nie bylo i na Jed.nę 
chwile nieporozumienia, i nie będzie g1J 
tet do końca. Przygarnęliście Państwo 
dobrzy obcero czlowicka Jak brata, to i la 
mam do Pana serce braterskie. 

wycheU. dwa ra.y ~„
dni.ewo. ~dpła1a wynMi 

58 fenyców 
* * h1;actalnie. » 
>ł- ,.Po łańca. katolickieg•" otrlly-
~, mają abonenci w dodatku. 
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Nr. 15. 

P. Jan: No, to i powiem. Jutro knt'1-
czy się u nas wielkanocna spowie dź, a bo
daj czy siG nic myh;, że Pan nie byleś jes7-
cze u spowiedzi? 

P. Józef: Pan mc'>wi o spowiedzi? Ei. 
tego się nic spodziewałem, że o to Panu 
idzie? Ale to nic nic szkodzi... Widzi Pan 
kiedy Pal1stwu z tern dobrze, spo\\'iadajci~ 
siG i owszem. Ale co do mnie, to nic nalc
ŻG do tych, co się spowiadają. 

·p_ Jan: Tak, nam z tcm dobrze, jak 
Pan sam mówi; ale drogi Panie Józefie, 
czcmuby też Panu z tcm nic mialo być ró
'" nic dobrze? Wszakże i Pan pragnie te
go samego co i ja nieba. A \\'Szakże he~ 
spowiedzi tego nieba nic bGdzic, bo i P. 
Jezus po\viedział: „jeśli pokuty czyllić nie 
będziecie, wszyscy poginiecie". A slowt• 
Boże nie przeminie, choć niebo i ziemia 
przeminą. Wszyscy poginiemy hcz spo
wiedzi, czy Janowic czy Józefowic, sło
wem wszyscy! 

P. Józef: A z czegóż siG mam spo\\ ia ~ 
da? Ja ani się upijam, ani nie kradnG, am 
też nikogo nie gorszę; żadnych grzcch()\\1 

nic popclniam. 
P. Jan: P. Józefie widzę i wierzę -

ale - bo, wybacz Pan, czyż to samo iui 
nie jestl grzechem, że Pan nic wypeł~1ia 
czwartego przyknlania kościelnego: „przYi 
najmniej raz co rok i okolo wielkanocy; 
Najświętszy Sakrament O/tarza przyjmo„ 
wać w własnej parafii (albo za doz\.\'Olc'* 
niem pasterza w innej)"? 

P. Józef: Dziesięć jest przykań Bo
żych, tych przestrzegam, a zreszty kwi
tuję. 

P Jan: Ale Bóg Pana z nich nic PU• 
kwituje. Przecie z tych dziesięciu czwar
te przykazanie powiada: „Czcij Ojca twe
go - i - ·Matkę twoją". A tern samem 
czyż sam Bóg nie rozkazał słuchać Matki, 
tak tej która nas porodziła światu, Marki 
cielesnej, jak i Matki duchownej, która nas 
porodzi/a Bogu, to jest Kościola świętego 
katolickiego. 

P. Józef: Panie Janie! Dziś Pan mó
\\ i jak ksiądz jaki! 

, P. Jan: Chcialbym, żebym to umiaL 
Ależ ja tylko mówię tak, jak mnie tego nau
czyła pobożna moja matka. 

Pamiętam jak dziś, kiedy mi to wszy
stko tlómaczyla. Bylo to z okazyi, fo 
chlopiec, mój kolega, jadł kielbasę w piąte!'\: 

w szkole, com matce z wielkiem zadziwie
niem opowiadał w domu. Matka mnie 
wtedy wzięla na kolana i rzekla: „Jasiu t 
ty bądź wierny Bogu i l(ościolowi, takich 
rzeczy przez cale życie sie strzeż! Oto 
mój synku, jam twoja matka, bom cię poro
dzila na ten świat; ale Kościół św. katoli
cki matką jest twoją duchowną, On cię po
rodził przez chrzest dla nieba. Kochaj Ja. 
siu mamę twą, ale kochaj i J(ościól. Słu
chaj Jasiu mamy sweL ale bądź także po. 
slusznym Kościołowi świętemu katolickie
mu. Synku drogi, jam cie karmiła mle
kiem mych piersi i w pocie czoła zapraco
wanym chlebem - a matka twoja l(ościół 
skoro dorośniesz karmić będzie ciągle twą 
dusze chlebem anielskim i napoi Krwią 
~yna ~ego! Jasiu, kochaj mamę, kochaj 
i J(ośc16l św. Biednamoja sieroto ojciec 
twój w grobie, i mama twoja tam z~pewn" 
za ojcem pójdzie nie dlugo I Ale matka twa 
tluchowna Kościół nie umiera nigdy, on 
twymi krokami kierować bcdzie zawsze 
on ci bloll:oslawić i łask ci niebieskich u~ 
dzielać bedzie zawsze - tylko ste trzymaj 
go oburącz ł nie odpychaj dobroczynnej 
JeiO ręki". 

Te !Iowa matki utkwiły mi w pamięci 



' ,. sercu i nie wyjdą z nich. do ~robowe.i 
'eski. Nie. 

P. Józef. Szanuj~ pamieć syna dla 
Rlatki, owszem i mnie takie wspomnienie 

roirie. Ale mamże mówić zupełnie szczc
r<te? 

P . .Ian. Najmocniej prosz~. Bądfm:y 
z :. .~ .zupełnie otwarci, to najlepiej t 

P. Józef. Pan kładzie matkę wyżej 
ad same~o ojca! 

P. Jan. Do tego się nie poczuwam. 
llkąd to Pan o mnie tak sądzi? 

P. Józef. Oto! I w wlasnym domu 
pai'1skim inaczej nie bywa. Pański syn~k 
Franek maly, oJca może z dziesięć razy ni~ 
usłuchał i obyło sie bez pręcika, a matki 
aie posłuchał raz jeden, i zaraz pręcik ojca 

•Ył "' robocie? 
- p. Jan. No, to Pan mnie nie zrozu-

miał. Nie za proste nieposluszei1stwo mat
ce oberwał mój franek, ale za to szkara
dne słowo, które powiedział „ja mamy stu~ 
chać nie potrzebuję". Tego mu bez kar~ 
aic mogłem przepuścić. To też mnie, mó
·„riąc prawdę, to najwięcej smuci, że Pai~ 
zdaje się mówić, że Matki naszej duchowej 
Kościoła św. słuchać nie potrzeba. A. I-. 
Jezus powiedział inaczej o przełożonych 
duchownych: „Kto w~s slucha, mn.i,i; siu~ 
cha a kto wami gardzi, mną gardzi . 

'P. Józef Ja taki znów nie jestem, nie 
zapieram się żem katolikiem, i zawszt.: 
klamki kościelnej się trochę trzymam. A 
że się nie spowiadam, że '" post nieraz ~ 
•1ięsa skosztuję, to dla tego, że mi to jakos 
wygodniej. I pra-wdę mówiąc myślę, że za 
to przecie piekła nie będzie, to znowu nie 
taki grzech, jak Pan mówi? 

P. Jan. Na to nie trudna odpowiedź. 
Kto w piątek trochę zje rosolu, albo '~ 
tłzie11 świąteczny przez krótki czas robi 
.łlyblem albo łopatą, albo na mszę z opie
szałości dopiero podczas ewanielii przy;
cłzie„. słowem, kto przykazanie kościelne 
złamie w rzeczy małej, to zapewne, że po
,pcłnia grzech powszedni i na piekło nie 
zasługuje. Ciężki grzech ma ten, kto \'-' 
znacznej rzeczy kościola nie słucha. 

P. Józef. A jaka to niby znaczna bę
dzie rzecz? 

P. Jan. Powtarzam, co mó\\'H ks. 
Proboszcz. Znaczna jest n. p. w niedzielę 
lub święto kopać przez parę godzin, albo w 
d11iu takim przyjść na mszę z opieszaloś::i 
1ier tam gdzieś n. p. po ofiarowaniu, albo 
zjeść '' piątek kiełbasy kawal. 

P. Józef. Jakto, Pan by za jednę kiet 
basG posłał człowieka do piekla? Panie 
Janie! Pan bardzo surowy? 

P. Jan. Mój drogi Panie, abo to ja 1..1 

tern stanowię? Co Pan mówi, ani ja, am 
ksiądz, tylko Bóg wedlug wielkiej i nie
skoóczonei sprawiedliwości swej tak po
stanowił. A co uczynił P. Bóg z Adamem, 
gdy post mu nakazany w raju przelamar, 
zjadł jedno zakazane jabłko? Z raju gu 
wygnał i na niego i na nas wszystkich 
przyszły choroby, śmierć i utrata nieba i 
wiele, wiele nieszczęść. Zresztą Panie Jó
zefie, kara Boża nie za kiełbasę, ani za 
:łablko, ale za nieposluszenstwo ludzkie się 
. w3rrriierza. 

P. Józef. Ale czy to nie wszystko je
dno l(ościolowi, czy ja poszczę, albo nie 
poszczę? 

.P. Jan. Jestże matce wszystko jednu 
czy dziecię jej drogie zażyje w ciężkiej 

cb0robie skuteczne lekarstwo, albo czy g1J 

nie zażyje? 
P. Józef. Nie rozumiem Pana, co Pah 

przez to chce powiedzieć? 
P. Jan. Oto Panie post, spowiedź i 

wiele innych rzeczy, które nam Kościół 
nakaZ11je, to są lekarstwa na choroby na
szej duszy, t. j. na grzechy i zle nalogi i 
skfonności nasze. Kościół jako dobra mat
ka nam te lekarstwa święte poda.ie, aby
śmy zdrowi na duszy byli, bo mu zdrowie 
nasze i szczęście nie obojętne. Jak .dla do
brej matki zdrowie dziecka jest jakby jej 
własnem zdrowiem, tak dla Kościola zdro
wiem i szczęście nasze jego jest ~zczę
ści cm. 

P. Józef. No zrozumialem dotąd, co 
Pan mówil, że trzeba słuchać Kościola. 
Prawda trzeba, czy się chce· nie ma co 
rn6wić, Pan mnie przekonał. 'Ale nie ro
zumiem co Pan teraz mówi, że to ma być 
szczęściem, pościć i spowiadać się i tani 
podobne rzeczy pelnić. Chyba na tamtym 
świecie może przyjdzie za to szczęście, ale 
tu na tej ziemi, to jakoś z tern przykro. 

P. Jan. P. Józefie! Czasem może \ 
cialu z tern przykro, zgoda, ale bez tego 
duszy nic raz przykrzej. Jak oto Parni 
krótko powiem, ja dobrze wiem, że w teni 
życiu szczęśliwszy kto trzyma zawsze ;·. 
Bogiem i Kości otem. Drogi Panie! Pa
mięta Pan nasz spacer w ostatnią niedziel~. 

Kiedyśmy ' tedy sami stant:li pod ~ołen1 
niebem w polu, co tam Pan do mnie rze
kłeś? M'ówileś mi Pan: uPanie Janie, ia 
mam od Pana więcej zdrowia, więcej pie
niędzy, więcej nauki, a mniej daleko klopo
tów i mniej pracy, a jednak Pan weselszy, 
szczęśliwszy odemnie jak to sie dzieje?" 
Oto Panu dziś powiem co stanowi me ' 
szczęście? wiara moja stanowi me szczę
ście, to - że z żoną mą dobrą i dziećmi 
mamy zawsze Boga za Ojca, a Kościół za 
Matke, którą kochamy i jej słuchamy, i 
która nam też blogoslawi zawsze. Kiedy 
nam dziecko choruje, kiedy bieda nam do
kucza, lub jaka nieprzyjaźń ludzka... to 
spieszymy do św. Sakramentów, to daje
my na mszę, albo w pielgrzymce się udaje
my do Matki Bożej cudownej i Bóg prze
mienia to co nas zasmucało. Albo serce 
nasze prz~mieni, iż weń zstąpi cierpliwość, 
zgoda z wolą Bożą.„ Panie Józefie, trzy
ma jsię Pan więcej Boga i Kościola, to i 
Panu będzie na duszy weselej... A zacznij 
Pan od spowiedzi; reszta się potem sama 
znajdzie... To sfowo szczerego przyjacie
la. 

P. Józef. Nie nadarmo to powiedzia
ne. Co prawda, już 20 lat jakem się nte 
spowiadał, no, ale przecież to przy pomo
cy Bożej da się jeszcze naprawić. Co pra
wda i ja to uważam, że lepiej żyć tak jak 
Paflstwo żyjecie. Od czasu, jak tu prze.
mieszkuje widzę, że w domu waszym jest 
jakiś pokój i szczęście i Boże płogosła
wieflstwo, których tam nie ma, gdzie Ko
ściola św. i przykazań jego nie szanuią. 

Mężny chrześcianin 
Może nie ma narodu, któryby od iSt· 

nienia Kościoła Bożego, równą stałość w 
wierze okazał, jak Wandejczycy, podcza~ 
nieszczęsnej rewolucyi francuskiej, która 
pod koniec ośmnastego wieku, tylu nie
szczęść stała się przyczyną. Z wielu przy „ 
kladów męstwa i wierności mieszkańców 
Wandei, przypominających żywo pierwsze 
czasy Kościoła, kiedy to wyznawcy Jezu
sa prześcigali się nawzajem w stałości w 
wierze, jeden tylko przytoczymy. 

Niedaleko miasta J aune, leży wioska 
Bas-Briace, u której wstępu przedtem star 
krzyż Zbawiciela. Republikanie schwy. .. 
ciwszy jednego z wieśniaków, nazwiskiem 
Ripoche, żołnierza chrześciańskiej anni!, 
stojącej po stronie króla, przywiedli go do 
krzyża i tak się doń ozwali: 

- Pojmaliśmy ciebie z bronią w ręku! 
Umrzeć więc musisz. Patrz, tam stoi cha
ta, w której na świat przyszedleś, gdzie 
dziś jeszcze stary twój ojciec żyje. Życie 
jednak lub śmierć, od ciebie zależą - jeże
li nas usłuchasz, żyć będziesz. 

Wandejczyk z żalem spojrzał na swą 
chatę rodzinną, lzy zakręciły mu się w ok1; 
i zapytał: 

-Czegoż żądacie odemnie, abym ży-
cie me ocalil? 

Na to odpowiedział mu republikanin: 
- Weźmii siekierę i porąb ten krzyż . 
Slysząc te slowa, przyjąl Ripoche po-

daną sobie siekierę. Wszyscy towarzysze 
jego niedoli, równie z nim pojmani, za
drżeli, i sądząc, że krzyż porąbie, z niem~ 
boleścią odwrócili swe twarze, nie chcą1.: 
patrzeć na shańbienie godła ich wiar) 
przez współrodaka! 

A Ripoche? - Ripoche wzniósI sie
kierę w górę, zasłonił sobą ukrzyżowane. 
go Zbawcę - i potrząsając nią, zawolal 
donośnym glosem: 

- Biada temu, kto rękę swą ściągnie 
na godlo zbawienia! Do ostatniego tchu, 
bronić będę krzyża mego Zbawiciela, Je
zusa Chrystusa! 

Widząc to republikanie, nie odważyli 
się zbliżyć do obrońcy krzyża Chrystuso
wego. I stal chwilę z wniesioną siekierą, 
podobny do Aniola zemsty, co karze zni'e· 
wagę, wyrządzoną imieniowi Bożemu! 

Chwilę tylko trwa!o przerażenie v. 
szeregach republikanów. Uderzyli nań ca
lą silą, przemoc zwyciężyla dzielnego Ri· 
poche'a. Krew już trysła zeń strumienia
mi - a jednak trzyma się oburącz krzyża. 
W reszcie oderwali go od krzyża i przykla
dając bagnety do jego serca, powtórnie sic; 
doń odezwali : 

- Porąb to godło zabobonne, a życie 
ci darujemy! 

- To znak mojego zbawienia, odJlO
wiedział Wandejczyk - i objął rękomĄ 
krzyż. Oderwano go od krzyża i skluto 
bagnetami. Resztek sil dobyl jeszcze mę
czennik i kostniejącemi rękoma obejmując 
Ukrzyżowanego, oddał swego mężne~o 
ducha w ręce Boga. 

Br.andenburg 
kraina słowiańskish m09ił. 
PeWJl!śC łllSTOltYCZNA. 

Napisał Ludwik Sta&łak. 

(Ciii lialszy). 
Na stopniach posągu Jesse~o widac 

starca, który w dlugą, biafą. szate ustrajont 
przed kamiennym bóstwem spoczywa. W lo 
sy jego siwe spływają w nieładzie na ple
cy, zaplątaly się w nie suche szpilki sosno
we, nasienie bukwi w zmierzwionych kos
mykach wlosów się trzyma. I na sukni 
widać ślady zaniedbania, na kolanach zie
lone plamy od traw, na których widać klę
czał, boki zdarte, niezdarnie skórą łatane, 
jakby nikt na świecie nie dbal o sędziwe2'u 
starowine. 

W rękach trzyma gęśf, na geśli leżą 
zmarszczone palce, ze strun slychać nie 
śpiew, nie jęk, nie placz, lecz zgrzyt doby
wany ręką czlowieka, który na instrumen
cie grać nie umie. Krzaczaste brwi na o
czy spadają, jakby je zakryć chciały, bro
da siwa wisi do pasa, a lniane pajęcze jej 
niteczki splątały się ze strunami gęśli. Z 
glowy siwej spadł kwietny wieniec, róże 
polne i bławatki skryly się w białe kosmy. 
ki siwizny, żółte bukiety ruty leżą na hat
fie, która się odzywa targanym skowytem. 

Jest to Zdzieszko, kapłan święty, pil--· 
nujący świątyni wiec:tnego ogniska. Jeiu 
powołaniem składać na oltarzu Trzyglo
wia ofiary, uczyć lud o wielkości Bogei, 
wzmacnieć jego wiarę, wykładać mu pra
wdy jej i tajemnice. 

Skąd się jego wiara wzięła, jakie jej 
prawa, reguły, dogmaty, przykazania? 
Nie objawila się ona z niebios, niema re
gut, przepisów, któreby ją we formuly 
spowiły. Trzeba uczyć lud o Bogu, co zaś 
ma wiernym o Jessem powiedzieć, musi 
nczerpnąć nie z księgi, dogmatu i re~uły, 
ale z wlasnej duszy. 

Wlosy mu posiwiały rozmyślaniem 

nad istotą Boga, zmarszczki zoraly czofo, 
spracowane męką ducha. Duszę pożarł i 
toczyl rak zwątpienia, gdy zaś przemyślał, 
przepracowal życie, gdy wlosy zasrebrzy
ły się na glowie, poznał, że nie wie nic 
więcej od tego, co za młodu wiedział, że 
praca duszy, że dnie i noce dociekai1 nie 
przybliżyly go, lecz oddalily od celu. 

Zdawało mu się, że jego praca ducha, 
dnie męki i rozpaczy, jak zżólkle, jesienne 
liście, z drzewa życia na ziemię opadly ... 

Zielenily się nadzieją, teraz leżą w ka~ 
luży i gniją ... 

Za młodu.„. 
Jak każdy młody był pewnym, że on 

tajemnicę ziarnie, że zwątpienie wieków ł 
rozpacz wieków, to brak sily, to niedoie
stwo starych ludzi... 

Z wiarą poszedł kapłan w bój myśli 
na walkę ze zwątpieniem. On rozedrze 
przeklętą zasłonę, która rozgradza czło
wieka od Boga, on odsunie moc~ ducha o
ponę, za którą jest światło... jasność ... 
Bóg„. 

Szukał Boga na niebie.„ szakal sro na 
ziemi... podpatrywał, jak on kwiecie l'U
mianków buduje, jak on tka delikatntt chQ.
binke leśnego zawilca„. 

Zestarzal się L. oszałat 
Oto wstal, rzucil gęśl o ziemie, zała

mal r~ce przed posągiem Pana świata 
wola, dlawiąc się lzami: 

- Czy ty jesteś, o Jesse ? ! 
* * * 

Oszalal nieszczęściem. jakie na dom 
jego spadlo. · 

Za margrafa Gerona, gdy ludy od mo
rza aż po czeskie góry przeciw najeźdz
com powstly, pożalil sie krwi swego ludu, 
staną! na czele tych, którzy pobożnemu 
Geronowi opór stawili. Przed! tym sa
~ym posągiem Jessego, gdzie teraz placze 
1 ręce załamuje, przemówi! do zbrojne"o 
ludu, aby stanąl w obronie wiary swych ho 
gów, aby do ostatniej kropli krwi broni! 
swojej ziemi. Z gęślą w rękach szedl na 
czele zbrojnej czerni, z gęślą, która wtedy 
h~mnem wojny, pieśnią nadziei, nutą zwy
cięstwa grala. 

Poszlo chlopstwo na śmierć. 
Odwiecznie słowiański Branibor zmie

ni!. się w. straszliwą kolumnę ognia, Języki 
pozaru hzaly chmury, kolumna dymów 
zdawala się sięgać tronu Boga ojczysta 
Hawela zabarwila się hawelańs

1

ką, krwią. 
. Żelazna ręka Gerona zaciężyla nad 

kra1em straszliwą niewolą. 
Ję!o szukać przywódzców powstania. 

~zlow1~k z urwanym językiem, z wylu
p10nem1 oc:ami, byl codziennem w gro
dn~ch slow1ańskich zjawiskiem, krzyk lu
dzi na Pał wbitych, byl zaiste rzecz~ łlt 

zwycz.ajufl, jak z·wyczajuą rzeczą . iesf 
śpiew słowika w mai•. 

Zdzieszko, kaplan 1 wieszcz tfl'a.tf· .~a
zany zostal na powieszenie. SmiercJ'ha, 
kara mala. 

Aby ją obostrzyć, kazat setnik ,P.Jze• 
straceniem powiesić w je"o oczack W:SZJ
stkie jego dzieci. Przywleczono go .skr~
powanego przed okropne drzewo. ~ 
d~b, o konarach nisko rozfożonyci~„ 'Nie 
trzeba wcale drabiny, dość linkę prz-ez fa. 
l~ź przerzucić i skazatka na rór~ wyci~
~nąć. 

Pierwszy poszedl na śmierć naj&U(.szy 
synek, Lestek. Chlopczyna mia1 t:h(,tt•a
ście lat, oczy czarne~ wtosy na plecy .. :Jtta
dające, dlugie, że i,rdybyś chciał, ~Jś 
jak z wlosów dziewoi pleść warkoczie. 

Gdy go wiązano, gdy mu pętle n ,SZJ

ie zarzucano, byl blady, Jak płótno, ~le. 
niał, ale milczał. Milczał dlate~o, ~ -
byfo to dziecko nad wiek rozumne. 

On słyszał, że tam ojciec z bólu .):"!k. 
że skomli jak pies, patrz~c na ro~mou, 
pie rwo rod n ego .... 

Scisnąl zęby i ze spokojem„ .. .JOłlta~~ 
sobie nawet sznur na szyi, nawet wł\sy 
z tyfu odgarnąL. 

I zawisł. 
Zadrżato ciało, chybnął si~ tuJ•wek, 

raz i drugi, zamrugaly oczy, rozw.~• 5ie 
usta, z ust \.vyszedl język straszliwy„. wi
śniowy. 

Jesz cze drży z lekka ... 
gcichł, uspokoił się, skonał. 
Za nim poszło czworo dziatek. •~11-

wczątko i trzech chłopców: Dobek: bst 
Czcirad i Kalina. 

Kalinka, dziewczątko e oczaci. · ••
drych, o wlosach jasnych .. „ 

Obrodziła dębina owocem słra~zli
wym, Chrystus na niebie musial ~ee 
i słyszeć, co się tam na ziemi stało ee ta• 

. ' uczyniono w święte imię Je~o ... 

,jon zapewne przebaczy", jak sot&ai 
kronikarz, sprawiedliwość boska • tif;
dzie wymierzona za: „nędzę rodzil!ly ~l•
wiańskiej, rozszarpanej na targu". 

Ostatni na stryczek poszedt malo.IJ« 
czteroletni Zdzieszko. Glupie dziecko nie 
wiedziało, co się naokofo niego •je 
śmiało się czase·m, czasem ciekawie aa :w1~ 
szące rodzeństwo oczka wytrzesacuto. 

Gdy je bral pijany ohydny dra-o »ie 
chcialo do niego iść. ' 

Sm!erć mialo lekką. W rzasn~łe jak 
male kocię - i koniec.„ 

Już nieprzytomny Zdzieszko miat iść 
za dziećmi, gdy w dąbrowe przyszedł Y<łfa
chetny Gero z nowoochrzconym .Bmłu
giem. Wielka uroczystość chrztu księcia 
upadlego narodu dziś sie odoyla ~ ~I 
radości, .dzień, w którym rosr~~ ~ł~ 
serca, miękną zapalczywości i żale„. 

Na prośbę Mestwina Bielu2'a ptzeha-
czyl Gero kaplanowi. 1 

. O~ucono Zdzieszk:a WOWt, aby -- o
zna,im1c akt Jaski. W stał oczy e.~rł 
sz~roko, glupkowato pop~trzyl · Jlt
dz1ach ... nagle spojrzal na d~binę, of]rarł 
usta, wyszczerzyl Jak pies z~by i sztr~zH 
wym ~losem zaryczal: · 

- Gdzie ty jesteś o Jesse!.. 
I oszalal. 

, . eac~~ się śmiać skomleniem. ~' -
ł Y Prosi, aby mu drzwi otworzOllQ. •
sze?l do dzieci, zahuśuf Zdzicszta ·z ·~le-
ka 1 zaśmiał si~. · 

- Ha! tta! Ha! 
. Lest~~ najstarszy Już zczenaial ~•wr 

c1l. go OJc1ec za noii i ~cz~t cłl.)IC.~e~ł 
dzrwne Jakieś slowa: · 

. - Milion kwiatów„. Koszą lU.. fłl
z?y ~wiat żyl... ~?szą ... Czy wy~
~1e, ze na lące m11Jou istot mrze że •1Tk>• 
ist?t kona, że milion iilosów w:._t . ....k -
dma!„. ~~ . .:puW 

I śmiał się, ~otem P1ak~l, potem .ltltJ'.lr.łil 
potem znowu s1e modli!. . 

* * * 
d Gdy ~ól uśnie na chwil<: rozu.ae cię 

usza moJa. ' 

. l\Vidziale.m ogrody polskiego ł< ię.€ia 
Mk i~szka, gdzie kwitn~ cudne lilie i t"""---•e 
Ma~ -~ 

Jak ogr~A 'k · 
· · b . . ~l1l rani krzew róży * płu 
~~czce~ htosc1 .z. gal~zi i liści obcbltra, 
s P .ąc na me1 kwrnt szlachetny ta)1 ty 
zczep1sz swoją myśl na ludzkie·' d 
tnęką, rozpacz:l i ból l ~zy' 

Ab '1> em. 
mus' Y dusza .blaskami twemi zakmd~, 

t~ przebyć p1eklo nicości i bóln. 
l t. Zrywasz z niej każdą galązkę nadzfei 
c ora wątła z jej pnia wyrośnie. ' 

Za~aJe~z jeJ sto ran, choć daw•e 'je
szcze się me zagoily. 

A marny duch ludzki nie Widzi ~ 
' Twoje rany są zdrojem, że TwoJa śtnieit. 



i~t życicrn„ że Twoje nawiedzenia są odro .. 
41ttniem i uzacnieniem ducha. 

Przemów więc o Jesse! 
Jak snycerz gniecie i miażdży ziemie;, 

.py złepić ~ niej szlachetny posą~ bogt., 
fak Ty katu1esz ludzką duszę, aby zrobić 
i n.łei rzecz potrzebną do Twych wielkich 
.:efów. 

Ale powiedz, że k!~ski nasze S'ł Ci po-
trzebne o Jesse ! . 
· \MY nie wiemy o tern, a usta nasze blt!

tni~: a w duszy panuje bezboże. 
Oto stoję w Twej świątyni, w które.i 

po1L-0łenia całe od wieków się modliły, " 
mia!'ltc się modlić bluźnię. 

Nie rachuj słów, które rozpacz z ust 
-.,•yrn1ciła i bądź pochwalon. 

* ::: * 
A za starcem \Y świątyni modliło sii:; 

dl.'tch lndzi. 
- Ciebie jednej wzywam Ni i o! - za

":ołał Niebora. 
-- Ciebie jednej Marzano! - krzykn<.tł 

prze~ ołtarzem Cichost. 
- Ciebie Perunie, wy piekielne moce! 
- Zejdź pomorem Niio w królewskie 

izeregi ! 
- Takaż ta wasza modlitwa-zapytał 

Mściwoj, który wracając z obiawy spie
szył io donrn i wraz z arcykaptanem Z!o
tos2em, wielkim książęcym jalmużnikien t 
wsM•H do świątynj. 
< - Na wrogów przeklefistwa niebios 
rzy·•rnmy. 

- Precz z modlitwą nienawiści! 
(Ci~g dials.zy nastąi:>t). 

Alkthol a zbrodnie. 
Alkohol (wilno, piwo, wódka) przyde

mniai nmysl czl'Owieka; za to atoli ()bu<lza 
iego <łzikLe p.cYpędy pieni ·Oine. Opiitlistwo 
iesi lnrdw często je<lyną przyiczyiną mO'r
<ferm, ciężkich uszkodzeń cielesnych, 
naJbrzydszych występk6w przec:iw!ko mo
rałności; pija6stwio p-rzyprowadza id:O n
pad!kiu ma1eryalne,go', do nędzy, równo
cz~sie z:aiś z:a1b-ija w jooinostce pio'czucie 
różnicy, oo moie a oo twoje; kraldzież, ra
lmnek są następstwami alikohiolu. W cało
ści uli:czono w Szajcaryi wśród 2560 wiG
źnió\v1 1030 pijaków, tak sama we fra1ncyi 
wśród 1129 mo1rderc·ów 446 pija1ków. w 
Paryżu wśród! 2950 wi-ęźni6w v."ię:zie:nia 
·st. Pelagie .naiwet 2124 piiakó:w. Na sto u
wiez,iJon,ych z po\\-·0Jd/u1 kradzaeży za1wtdzię
czaJo 71, iż zapoznało się z lrozą, na' 100 
ikruzanych z po1w 1oictu zalbóistwa lub cięż
lcieg'()I U1Sz.tlm1dze:nia cielesiflego naiwet 88. W 
·roku bieżąleym skazano w pierw1Szych 3 
mi~i.ąca:ch w Wi'edinłm 258 -0sób z powudu 
PiiaA~twa; z skazanych bylo 198 \V 

chwm plopehnieJnJa zbrodrni pi.jaurymi. Ra
»e.111 ~lrnzaoo .LCh na 121 łait w~ęzienia. Pra
Wfda, J:ż al~kohol ślicznie przy·nnsll pnc1Jair1mki 
i'Wym wie1~bi1ciełort11"! 

Dr. Bu ze. k. 

Gl•s 
góratl·iw 1· ludalk6•. 

CJ>y procodawca obowiązany jest l\'yna~ 
VOtłztć szkodę, powstałą dla zatrudnio
neso przezeń robotnika, jeżeli składki za
łiez.,feczenia na słabość i starość nie zo-

stały opłacone? 

Pan adwokat Czapla z Bytomia da.ie 
~o Jrzeprowadzeniu procesu do ostatniej 
in~tancyi w tej bardzo ważnej sprawie na
s~~Pu}ące objaśnienie: 

Wdowa W. byla od roku 1893 zatru
d~iona u kupca L. jako posługaczka za pic-
111tżnem wynagrodzeniem; dnia 15 grudnia 
1901 ~tala się do pracy na stale niezdoln:i. 
~odczas tej służby pracodawca, kupiec L. 
me oplacał za nią skladek zabezpieczenia 
na ~łabość i starośe i dopiero 20 stycznia 
1902 na wezwanie wladzy policyjnej \" 
Bytomiu zapłacił kwotę wystarczającą n..t 
\\:lepienie w kartę kwitową wdowy 100 
znaczków. 

Wdowa zażądala od krajowego urzędu 
Zabezpieczenia we Wroclawiu renty in
:\\iafidzkiej, wniosek jej jednak zostal od
~zncony, ponieważ nie mogla wykazat· 
?lltatecznej liczby znaczków; do otrzymc. 

nia renty bowiem potrzeba najmniej 200 
Znaczków wlepionych na kartach kwito
WYch. 

sk Apelacya ani rewizya nie odniosły 
rz ut~u; cesarski urząd zabezpieczenia od
p Ucil wniosek wdowy dnia 10 marca 1903. 

racodawca i wdowa oświadczyli, że s-\ 

~otowi jeszcze za dwa Iata składki nad
płacić, skutkiem czego liczba znaczków 
dosięgłaby 200, lecz odnośne władze za
wyrokowały, iż to jest niedozwolone, a]„ 
bowiem tak pracodawca, jak wdowa sami 
sobie winni, gdyż znaczków we właści
wym czasie nie lepili. 

Renta roczna, o którą wdo\\ a się upo
minala, wynosiła 124 marki. 

Wdowa W. wniosła przeto skargę do 
sądu ziemieflskiego w Bytomiu przeciwko 
pracodawcy L., żądając od niego wynagro~ 
dzenia szkody poniesionej z tego powodu, 
ponieważ nie lepił znaczków na jej karty 
kwitowe. Sąd skazał pracodawcę na pt~t
cenie wdowie renty \\' sumie 124 mar·:k 
rocznic. W wyroku powiedziano, że pra
codawca nie tylko na mocy prawa publicz
nego miał obowiązek składki zabezpiecze
nia płacić, lecz także na mocy zawartego 
z wdową kontraktu służebnego. Poniewa1 
tego nic czynH, jest winny i to \Vięcei win
ny od wdowy. 

\Pracodawca L. apelował przeciwko 
\Vyrokowi do sądu nadziemiaf1skiego we 
Wroclawiu. Tenże S<!d uznal wyrok za 
s1uszny, a dwa główne wywody, na któ
rych się sąd zierniai'1ski oparł, za trafne. 

Pracodawca L. zwrócił się wtedy do 
ostatniej instancyi, do sądu rzeszy niemiec
kiej '' Lipsku, który po raz pierwszy t:.i 
nadzwyczaj ważną sprawą się zajmował 
i na przechvne stanowisko się postawił, 
aniżeli sąd ziemiei1ski "'' Bytomiu i sąd 
nadziemial'1ski we Wroctawiu. 

W wyrokt1 sąd oświadcza, że obowi~i
zek płacenia składek zabezpieczenia na sła. 
bość i starość istnieje tylko jako wynika
jący z prawa publicznego obowiązek wo
bec ogólu społecze11st\Ya. Na mocy pra\rn 
prywatnego natomiast robotnik, jako je
dnostka, nie może żądać renty, w szczegól
ności nie może tego żądać na mocy kontra
ktu roboczego. 

Również za nietrainy uznal sąd rzeszy 
i drugi wywód sądu ziemieóskicgo i nau
ziemiai'rskiego, że pracodawca zawinil i za 
winę tę powinien odpowiadać. N:nvet 
choćby pracodawca był winny, - - tak wy
wodzi S<id rzeszy, wdowa W. mogłaby 
żądać najwyżej wynagrodzenia bezpośre
dniej szkooy na mocy przepisów ogólnebo 
pra\va krajowego i to tylko za czas służby 
do roku 1900. Wszelako to, czego wdowa 
\V. żąda, nie może być uważane za bezpo
średnią szkodę, lecz za pozbawienie jej 
pewnego prawa, czyli pewnego zysku, kt<'>
ry Ją ominą/. 

Skutkiem tego sąd rzeszy skargę wdo
wy W. oddalil, która w ten sposób straciła 
raz na zawsze wszelkie prawo do renty. 

\Vyrok ten sądu rzeszy ma nadzw:> -
czainie wielkie znaczenie tak dla pracoda
wców, jak przedewszystkiem dla robotni
ków i robotnic. Wynika z niego bowiem, 
że jeżeli zabezpieczony sam nie będzie dbal 
o regularne ·lepienie znaczków na karty 
kwitowe, renty w swoim czasie nic dosta
nie, a pracodawcy za szkodę trzymać sit; 
nie będzie mógł. Owa wdowa W., o któ
rą chodzilo, pewnie nie umiała sobie pora
dzić albo nie myślała wcale o zabezpiecze
niu. Pracodawca jej zaś zaniedbal tę spra
wę. Mimo to jednak szkodę poniósła sama 
zabezpieczona. 

Dlatego niechaj nikt nie spuszcza si~ 
na swojego pracodawcę, lecz sam pamięta 
o znaczkach i kartach. Kto nie chce si~ 
na strat~ narazić, niech przynajmniej prz)· 
ko11cu roku upomni się u pracodawcy o 
kartę kwitową z nalepionemi znaczkami. 
Niech się nie pozwoli niczem zbyć, aby pó
źniej nie żałował przez calą starość. 

Przyzwyczajaj się za młodu do oszczędno
ści. 

Przywięzujemy małą wagę do skarbo
nek, które często rozsądni rodzice podaro
wują małym dzieciom. Zazwyczaj skar
bonka ta bywa jeno chwilową zabawk~. 
która wkrótce idzie w zapomnienie, jak po
psuta lalka lub polamany konik drewniany, 
Wlaściwie powinniśmy synów i córki na
sze już od malych dzieci przyzwyczajać do 
oszczędności i wpajać w ich mlode umysł'.\> 
wszystkie te nauki, które nasuwa mała 
skarbonka dla drobnych groszowych o
szczędnpści. Należy dzieci przyzwyczaic 
do tego, iż pieniędzy z owych skarbonek 
nie powinno się wyjmować pod żadnyn1 
pozorem, lub tylko w nadzwyczaj ważnych 
wypadkach, gdy zachodzi w istocie ostate~ 
czna potrzeba, lecz za~sze tylko za P.o · 
zwoleniem rodziców, mgdy zaś w takim 
razie gdy idzie o jakąś przyjemność, lub 
tytkd dzieci~cą zachciankę. 

Ody dziecko_ za~znie chodzić _do ~z~o
ly, rodzice powmm i!m wr.ęczy: ks1ązc
czkę oszczędności, 0 ile rnoznośc1 grosza-

wą, żeby mu utat ·i ć otikfadanie przy ka:i.
dej okazyi nawet najdrobniejszych oszczę
dności. 

Wpajajmy w dzieci nasze od lat na· -
wcześniejszych zasady oszczedności przy 
każdej sposobności i sami przyświecajmy 
im w tej mierze dobrym przykładem, a 
niewątpliwie doczekamy się z synó~' i t.:ó
rek pociechy. 

G;r;etka dla dzi~ei. 
Kretka nauka czytaai•. 

c c c 
ce-na, cy-na-mon, ca-ry
ca, ce-lu-je, cy-na, ca

łu-sy, cal 
Dziewięć grzechów cudzyck. 

1) Radlzić do grzechu. 2) Rozkazywać 
drugiemu grze:szyić. 3) Zezwalać. na 
grzech d'rngiego. ~) Pobudzać oo· grzechu. 
5) Pochwalać grzech <lruigiego. 6) Zamil
czeć grzech cudzy. 7) Grzechu nie karać 
8) Stawać się uczestn1i1kiern ~rzechu. 9) U
niewinniać grzech cud'zy. 

Ostateczne rzeczy człowieka. 
Śmierć. - Sąd· Boży. - Nieoo alb-O 

Piekto. 
O celu i przeznaczeniu człowieka. 

Kto nas stworzył? 
Pan Bóg. 
Na co Pan Bóg nas stworzy!? 
Pan Bóg st\vorzyl nas na to, abyśmy 

Go znali, miłowali, wiernie Mu służyli, a 
przez to do Nieba się dostali. 

. Skąd najlepiej poznajemy Pana 13oga? 
Najlepiej poznajemy Pana Boga z wia

ry crzcściai'1skiej. 
Kiedy miłujemy Pana Boga i \Vienuc 

Mu służymy? 
Miłujemy Pana Boga i wiernie Mu 

służymy: 

1) gdy zachowujemy przykazania 
boże; 

2) gdy Sakramc11ta św. ·godnie przyj
mujemy; 

3) gdy pobożnie siQ modlimy. 
W jakiej książce zawarte jest w krót

kości nauka o wierze, o przykazauiach, 1, 

Sakramentach świętych i o modlitwie'? 
W katechizmie. 

Wejście do ziemi obiecanej. 
l. Przejście przez Jordan. Po śmie1· 

ci Mojżesza rzekł Bóg do Jozuego: „Po
wstaf1 i przepraw się przez Jordan. Ja
kem byl z Mojżeszem, tak będę i z tobą.'· 
Wyruszył tedy Jozne z ludem ku Jorda
nowi. Naprzód szli kapłani ze skrzyni~t 
przymierza. A gdy weszli w rzekę, sta
nęła nagle woda powyżej płynąca i spi~
trzyla się jako mur wysoki. Woda zaś po~ 
niżej arki odplynęla do morza Martwegt .. 

Wtenczas przeszedł wszystek lud 
przez suche lożysko Jordanu na drugą stro 
nę do ziemi Kanaan. Izraelici rozlożyli się 
obozem opodaJ Jerycha; a od dnia tegu 
przestala manna spadać z nieba. 

2. Zdobycie Jerycha. Miasto Jerycho 
otoczone bylo silnymi murami, tak iż nie
łatwo bylo je zdobyć. Na rozkaz Bvży 
obchodzili Izraelici przez sześć dni codzicr. 
nie miasto dokoła. Siódmego zaś dnia t 

beszli je siedm razy. Na czele postępo
wali kaplani, niosąc arkę przymierza. Zu 
ostatnim razem zabrzmialy trąby w orsza 
ku kapłanów, a lud wydał okrzyk \Viclki. 
I oto mury Jerycha zachwiały się i samt.: 
się rozpadły; Izraelici zaś wtargnęli do 
miasta i zajęli je. 

3. Podział kraju. W kilku latach zdo
był Jozue calą ziemię Kanaan i podziel!! 
ją losem pomiędzy dwanaście pokolef1 
Izraela. Potomkowie Lewi nie otrzymali 
osobnej cz~ści, gdyż byli przeznaczeni do 
służby Bożej. Drugie pokolenia miały o 
nich staranie. 

4. Zgon Jozuego. Gdy Jozue już się 
zestarzal, upominał raz jeszcze naro,1 
Izraelski, aby strzegl zawsze przykazali 
Bożych. Umarl Jozue, przeżywszy l<it 
sto dziesięć. 

Władysław WerP.ńczyk 
urodz. 1424 t 1-4«, panowal łat 10. 

Mlod'y krółewicz, w dziesrątym lecie 
Polsce i Wregrom włodarzy, 

A chociaż z wieku jesz.cze on dziecic:, 
Le-cz męskość bije mu z twarzy. 

r .tn-Oże wzro 1 by na boha era: . . . . l 

Bl~ł or.eżem •z\\ ycięskim .. ·. _; 1 t 

Niestety! nazbyt w.cześnie nm :era. 
Pc«i Warną. k'onem meczeń · I • 

•' i 
Matka. 

Q\\;az.deczko jasn~ na ser.ca błęk.icie. , 
Rozpromienilaś smutne mote żyde; ' 
Tyś mi tak blago w ż u świeciła, 
Tyś mi tę ziemie raj przemieni . 
Rozpromieniony szczęścia urokiem, 
Świat się rozwinął przed moiem di-i 
Z gwiaz.deczk'l. moją wszystkie oty 
Gwiazdki, co w chnmrach się kryły; 
Ale nad wszystkie tyś mi jaśniała, 
Strumieniem śwfatla drogę usla;ła. 
W tobie gwfaztleczko serce me żyło, 
Ztobą żyć dobrze, dobrze mi było! 

Gdym na cię gwiazdko moja patrz.a~a. 
Tom Boga, ludzi, lepiej kochala; 
Gdym eh~ pod sercem mojem pieściła, 
Tom się ł rzewniej, święclcj modliła. 
Tyś się mei duszy stala o<lrodzenie1•. 
Spokojnie żyłam pud t wiojcm promtcnieiR; 
A kiedy dusza czasem zabolała. 
Gdym łza\\ cm okiem na debic spojrz:a~. 
Gdym cię pieściła na moim ręku, 
Piłam pociechę w sló\V twoich dżwi•r. 
O gwiazdko dusz.y mojej tak droga, 
Tyś dla: mnie była g\\l'\ia~dec'Zką; Boa~; 
Dzi·sia:.i cię ni·e mam przy moim boku. 
Czy, tę$.knisz n: mn'l. ~ chwaty ob toku? 

Książki 
treści historycznej, naukowej i oowlłl1ikl. 

Arnnntgam, ksląż~ ilNly~k1, •~. 35 
fen., z prze.s. '40 fen. 

Bądź oszczędnym, erosz. 31 ~., z 
przes. 35 fen. 

Dzieje Narodu Polskiego. Cena •'1~ 
W'1e 1,50 mr„ z przes. 1170 mr. 

Domicyan, brosz. 50 fełl., :i pr1Nlft. n 
fen. 

Górka Klemensowa. Cena br . 40 
fon., z przes. 50 fen. 

Husyci na G6rnym Slązk\l. Cena iłlosz. 
-40 fen., z przes. 50 fen. 

Jaskinia Beatusa. Cena brosz. ~ WJ.,, 
z przes. 35 fen. 

Jarmark na św. Onufry. CMa irosz. 
30 fe.n., z przes. 35 fen. 

Królowa Jadwica. Cena bro~. 315 fe.R., 
z, przes. 40 fen. 

Ksiądz Mackiewicz. Cena bJC>rl. 33 
fen., z prze~. 30 fen. 

Kłusownik. Cena brosz. 4f> kea., z 
,r:.es. 50 fen. 

Mapa Pol~"1 w granica.ca 11 rolwl 1772 
Cena brosz. 20 fon., l' prze~. 25 fee. -

Modlitwa zwycięża. Cenie. br<>8l. 3' 
fen., z prze!. 3~ fen. 

Ofiary zabobonu. Cena •rose. M l:n., 
z pr~es. 60 fen. 

Od wsi do wsi - •• ~w1tll „ 
Ceaat br~1 lO fen., ~ .fl'K&. 3l5 b. 

04'aść -· Ce.a koSJ. ~ „. 2 
•1'2CS. 61 f Cll. 

Obrazld .z tycia ....... Cetta ~ 35 
fen „ a pr~. «> f •• · 

Pogrzekaa żywce& Cena 
OO len., 2 przes. 35 te.. . 

Pat1 TwardoW'SkL C--. t.t-ces. 41 fea., 
a ,rzes . .50 feJt. 

Petronela PMStelulca. ~ ... 61 
fen., z prze!. 70 fen. 

Poroże po wszecłlśw~. Cełlel ~-
7~ fen., z przes 90 fe•. 

Skarbczyk strzech Polsłdcll. 
łrosz. 30 fen., r.r pnes. 35 łew. 

S~dy Boże. Cena 9rou. • 
przes. 50 fen. 

Szwedzi w L~mcł. C<9a 
te.n .• z prze'!. 60 leu. 

Swiat I j~o c„. c._ broosc. 
a przes. 35 fen. 

Swiat i mądrość ~recma. 
brosz. "4-0 fen. z prz~. 50 fe.A. 

2 

Skal.UJ oo kopała. Cena b~ 'lto f., 
Trzy atuby, Cena brosz. 3' : z 

ł)Tl~. 40 fen. 
Wybór poezył Mickiewicza. Cena 

30 fen„ z ~przcs. 35 fen. 
Wieniec i korooo. Cena brosz. • . 

" pr·zes. SO fen. 
Wielkopolska i Włełkopołaale. 

brosz. 50 fen., z. przcs. 60 fe.. 
Sot«ls. Cena broo-z . .«J fen. , z -s. 

z przes. 45 fen-. 



••••••••••••••• I Na nowo otwarte ! I - 'D,,,,,,,,,,Annft§C'aftDnMMD W. Karłowska · , 
• . SuMwoej P1;1blicznoŚ?i w Kastropie • 

• 
i okolicy donoezę uprzejmie, ii •dniem 9 • 
kwietnia br. 

Zakład Praeuyeł. Szan. Kupcom I Przemysłowcom na obczyznle 
w Pemnaała, polecam najlepsze odleżałe · 

ulica PQdgórna lk. • • • cygara polskie: ••• • mój łntere.s . • 
• z powrotem na siebie przyjlłłem i pro- • 
• wadzę go dalej w znany dotychczasowy • 

poleca wszelllfł K . . k p . k. I{ ~ I 'k S k 
b. 1. . k .. 1 oscmsz o, omatows i, orianty, l\ arys a, o oły, Pflancery, Mexico, ie iznę osc1e ną, , • ... 

• 
ep s<>h, zapewniając artystyczne wyko- • 
na11ia wt<aelkich zleceń oraz najekorszfł 

ornaty, kapy, bursy, 1·owntez papieros. Na rod owe . 
stt1ły itd. Noblessy, Sokoły, T~ójki i Turcfory, oraz tabakę do zażywania we • usługę. • ·I H. Aogenendt, wdowa • 

• Kastrop, ul. Bahnhofstr. 4. I 
Specyalaośół wielkim wyborze. - Przesyłki od 20 mr. - franko. 

Chorąg\vie Pranciszek Krajewski w llattenscbeid, 
do kościołów i dla Towarł5ystw. hurtowny interes i generalny zastępca firm polskich • ••••••••••••••• a . a 

Licme uznaria i listy pcachwalne. RM!11911J!laliii 

~ 
Polecam najlepszy I 

oo polski smalec oo 
m Fri h Wienh olt w Dortmund 
~ l<'abryka. smalou. - Steinstr. 12. 

l!lłYuych infouaaeyj udlii.els i G 1.:leeenia pro
Ili główny aaeU,pae Jl& We•tfalię i Nadreni~ 

.Jan 1'wiatkttwskł interes komisowy 
w H er n e , Bahn.hof1tr. 115. 

„ „„ ~. . o. ' ~ ... • .• ~ •• • 

Nowo otwarte. Nowo otwarte. 

Bardzo eleganckie wykonanie 
podług miary, 

pod kierownictwem pierwszorzędnego 

przyllraw-acza 

1\1. Minden, w :a:erten 
ul. EwaJdstr. 64, róg ul. Grilnerweg. 

Bogaty skład. 

sekna i bukski11ów 
najlepszych wyr(Jbów niemieckich, angielskich i francu-
skich. Największy skład specyalny w miejseu. a Polska usługa. Polska usługa. 

aaauuaaaau1a:~aauwwwga 

Kuper & Schweigmann 
Gross·Beckstr. 2 Boehnm, Telef o nu nr, 763. 

Największy skład specyalny 
lepszej 

gar.deroby dla mężczyzn i chłopców. 
Polecamy w wielkim WJ borze : 

Ubrania dla mcżczyzn :y~hewiotu i mateiyj fantaz,~d 13do18 mr. 

Ubrania dla mężczyzn z najnowszych materyj odl 7 doso rrr. 

Ubrania dla mężczyzn ~: wbsiu końskiem odrobio~d34:doł5 .mr. 

Spodnie dla mężczyzn, elegancki krój od 250 
do 15 mr.· 

Ub . dl ł d 'e, CÓW bardzo piąkne 15 3~ ra Ill& a m O Zł Il wzory od do t1 mr. 

Ubrania dla chłopców :fi~~~';.' z:~~:~k od 26 ł)do20mr. 
.~ Ubrania dla'chłopców osobny krój od 7 do 28 mr. 

I Blozy=dla ehłopeów, spodnie dla dzieci, 
spodnie krótkie 

ka:l:dej wielkości ka:td ej wielkości. 

Ubrania do przyj9cia 
od 8 do 30 marek. -

Eleganckie wykonywanie podług miary 
pr~y najdalej idĄcej gwaraneyi. 

Sclśle stałe cear. Rzetelna usłu11. 
4 • 

I „ } • 

L.L.Cohen 
w B:astropie. 

DO PRZY JĘCIA: 
ezarne materye na suknie . 
Czysto wełniany szewiot Sukno ~atynowe 

met.r po O 75 i 1.50 m. metr po 1 35-3.90 m. 

Gładkie kamgarny Materya Panama.foule 
mttr po 1.20, 1.80 m. 1.80-3.70 mr. 

.Jako5ć mohairowa. Materya Viole-Etamine 
metr po 1.30, 2.25 m. \ metr 2.40-4.00 m 

Ubrania do Komunii św . i do Konfirmacyi 
po 8, 12 do 20 marek. 

- . . 
: • ~ • ~ "° I 'i • ::, -

UBRANIA 
dla mężczyzn, chłopaków i chłopćó w, oraz 
palełoly, ubrania do przyjęcia, śpodnie, 

żakiety ild. itd. 

znajdują się w nsf.lzej nadzwyczaj 

wielkich składach według mody 

najnowszej sezonu. 

Dzi~ki naszej zasadzie 
. handlowej aby tylko 
pierws•orzędne fabry
katy, które zostały ści
śle zbadane co do ich 

dobroci, sprzP.dawać po cenach 
rzetelnych zupełnie stałych, ale 
bezkonkurencyjnie tanich, da,;emy 
kupującej public.ności gwarancyę 
aby w na •zym 13k.ładzie specyal
nym kupować mogła z największą 
korzyścią. 

Jest u nas ta dogodn~ść, 
że kaida, chociażby nienormaln 
figura xnajdzic w nas•ych wiel
kich składach ceś dla siebie sto 
".IOWnego. 

Jacob i spółka,Bah!~~e:~ 2~ 
Skład pler1szorzcd. ubrań dla paaow 1 cbl1pc611. 

Polska uslo;;a! 



"Wiarus Polski~ 
, ~oda l!!HŚ~ rlU.J iygo

antawo. Prenumerała wyn.015i 
t •· 5U tea. 

kwa.W.lnie. 

1
. 

,~osłańoo katoliekiego" otr11y- ~ 
mają abonenci w dodatku. i1 

*-**=tt*******-tt*-***~ 

„Robotni p ls i" 
wyehod.zi dw& ruy ygo
dniowo. Pr.zedpłałlt wynoii 

50 fenyg•łw 
kwartalnie. 
~.Posłańca katolicki go" otrMy· 
mają abonenci w cludatku. 

-----------------------,_. ..... ,,,_..,_._ ___________________ "9 __ ...... d ____________ ..._ __ ..... ______________________ ·---------------------------------~-----~· 

Rok 15. 

Na Wielkanoc. 
Lekcya. 1 Kor. V. 7-9. 

\~n: : ił I W~ c.n t~cież ita1 y lf- 'Vas, 
n ł l: 'Ofo ln i: 1-:ll'~· em ac~3 ;ał:nil'!łl jako 
JtbeŚni festt !de, ~1111wt~m P<ur:l:u rnurn 
ofiarowany jest Chrystus. A tak używaj
my nie w starym kwasie, ani w kwasie 

'zlości i przewrotności, ale w prześnikach 
szczerości i prawdy. 

Ewangelia. Marek XVI. 1-8. 
W on czas: IVlarya Magdalena i Marya 

Jakóbowa i Salome nakupiły wonnych 
eleików, aby przyszedlszy namazaly Je
ztllm. A bardzo rano pierwszego dnia z 
Szabatów, przyszły do grobu, gdy już we
stto slońce. I mówiły między sobą: Kto 
n.am odwali kamień odcdrzwi grobov.:ych? 
A •poirzawszy obaczyly odwalony kamiefl 
albowiem byl bardzo wielki. A wszedłszy 
w grób, ujrzaly mlodzief1ca siedzącego po 
prawej stronie, ubranego w szatę bialą; 1 
zdumialy się. Który im rzekł: Nie lękajcit: 
mę; Jezusa szukacie Nazarei1skicgo, n
k rzyżowanego; wstał'· nie masz go tu; oto 
miejsce, gdzie go położono. A idźcie, po
~riedźcie uczniom jego, i Piotrowi: iż was 
Uprzedza do Galilei. Tam go oglądacie, 
jako wam powiedział. 

Na Poniedziakk Wielkanocny. 
Lekcya. Dz. Ap. X.~- 43; 

W one dni: Stojąc Piotr w pośrodku 
[udu rzekł: Wy wiecie, które się stalo slo
wo po wszystkiem Żydostwie; bo począ w 
szy od Galilei po chrzcie, który Jan opo
wiadał: Jezusa z Nazaret, jako go pomazał 
Bóg Duchem świętym i mocą, który prze
szedł czyniąc dobrze i uzdrawiając wszy
stkie opętane oddyabla, albowiem z nim 
byt Bóg. A my jesteśmy świadkami wszy
stkiego, co uczynił w krainie żydowskiej i 
w Jeruzalem; którego zabili, zawiesiwszy 
ea drzewie. Tego Bóg wzbudził dnia trze
dego, i dal go żeby byl objawiony nie 
wszystkiemu ludowi, ale świadkom przed
tem zgotowanym od Boga, nam, którzy
ś.my z nim jedli i pili potem, gdy wstal od 
umarłych. I rozkazał nam opowiadać lu
dowi I świadczyć, iż on jest który posta
nowiony jest od Boga sędzią żywych i u
marlych. Temu wszyscy Prorocy świade
ctwo wydają, iż biorą grzechów odpuszcze 
nle przez imię jego wszyscy, którzy weń 
wierzą. 

EwangeUa. Luk. XXIV. 13- 35. 
Onego czasu: Dwaj z Uczniów Je

znsowych tegóż dnia szli do miasteczka, 
które bylo na sześćdziesiąt staj od Jeruza
lem, na imię Emmaus. A ci rozmawiali z 
sobą. o tern wszystkiem, co się bylo stalo. 
I stalo się, gdy rozmawiali, i spolu się py
tali, i sam Jezus przybliżywszy się szedł z 
nimi. A oczy ich były zatrzymane, aby 
go nie poznali. I rzekł do nich: Cóż to są, 
za rozmowy, które idąc macie między sobą 
a iesteście smętni? A odpowiadając jeden, 
któremu imię Kleofas, rzekł mu: Tyś sam 
gościńcem w Jeruzalem, a nie wiesz, co się 
w niem w te dni działo? Którym on rzekl: 
Co? I rzekli: O Jezusie Nazareńskim, 
który byl mąż Prorok, poteżn'Y w uczynku 

. i mowie przed Bogiem i wszystkim ludem. 
A iako przedniejsi Kaplani i Przelożeni na
si wydali go na skazanie śmierci i ukrzy
towali go. A myśmy sie spodziewali, iż 
on miał był odkupić Izraela; a teraz nad to 
wszystko dziś trzeci dzień jest jako sie to 
s.talo. A!e i niewiasty niektóre z naszych 

Bochum na nied2ielę dnia 23 k 
1 

przestraszyły nas, które przededniem były I 
u grobu, a nie znalazłszy ciała jego, przy
szty powiadaiąc : iż j \Vidzenie Anielskie 
Vl'i.<lzialy, kt5rzy pn~i3~1'1i:l i1 ~~'ir.. I r;t<J· 
E11J ni~f( ! •łtn :z 1rnĘ; :o' I! (w arar 1;! i -r«J, 
r.:i..k1E, ~Ub.l tlc:'!fa.Hs 1; ~~':.'(:!.'.!C..lJ' .'..L~ ~a.. 
mego nie znaleźli. A on rzekł do nich : O 
głupi, a leniwego serca ku wierzeniu temu 
wszystkiemu, co powiedzieli Prorocy. Iż:tz 
nie było potrzeba, aby to był cierpiał Chry 
stus, i tak wszedl do chwały swojej? A 
począwszy od Mojżesza i wszystkich Pro
roków, wykladat im we wszystkich Pi
smach co o nim bylo. I przybliżyli się ku 
miasteczku, do którego szli; a on okazowa! 
jakoby dalej miaf iść. I przymusili go, 
mówiqc: Zostań z nami, boć się ma ku 
wieczorowi, i dzieil się już nachylił. 1 
wszedł z nimi. I stalo się, gdy siedział z 
nimi u stofo, \\ ziął chleb, i błogoslawil, i 
łamał, i podawał im. I otworzyły się oczy 
ich; i poznali go; a on zniknął z oczu ich. 
I mówili między sobą: Iżali serce nasze 
nic palalo w nas, gdy mówi! w drodze, i p1 
sma nam otwierał? A wstawszy tejże go
dziny wrócili się do Jeruzalem; i znaleźli 
zgromadzonych jedenaście, i tych, którzy 
z nimi byli, opowiadających, iż wstal Pan 
prawdziwie, i ukazal się Symonowi. A 
oni powiadali, co się działo w drodze; i ja-

. ko go poznali w łamaniu chleba. 

KAZANIE 
Bracia moi, przeczytaliście co dopie

ro :Ewangielię, w której jak slyszeliście, 
Marek święty kreśli okoliczności, jakie to
warzyszyły zmartwychwstaniu Chrystusa. 
Naprzód, wspomina o trzech niewiastach: 
Maryi Magdalenie, Maryi Jakubowej i Sa
lomei, które nakupiwszy wonnych olej
ków, udały się z nimi bardzo rano do gro
bu, aby nimi namaścić Cialo Chrystusa. 
Następnie, że już tam nie znalazly Ciala 
Chrystusowego w grobie, a tylko Anioła 
siedzącego po pra\vej stronie, który je po
cieszyl i zapewnił, że Zbawiciel zmar
twychwstał, i uprzedził je do Galilei, pole
cając im, aby i one tam wrócily i oznaj
miły Piotrowi co się stalo, i ie tam zoba
czą Chrystusa, jak im to sam naprzód po
wiedział, zapewniając uczniów o swoiem 
zma r lwychwstaniu. 

Czytając ten opis ewangielisty święte
go, uderza nas przedewszystkiem pobot
ność niewiast, poselstwo Aniola wyprowa
dzającego je z wątpliwości i niepewności, 
jaką dotąd mialy o Chrystusie, a ostatecz
nie dobroć Jezusa, który sam ukazał im się 
w Galilei. Tak to zwykle Bóg wynagra
dza ludzi pobożnych, bo wlewa w ich serca 
pociechę, oświeca na umyśle, a w końcu da 
im się oglądać w chwale niebieskiej. Nie
wiasty pobożne mialy w sercu Jezusa, mi
Iowały Go nad wszystko, i dla tego bolaly 
nad Jego zniewagami i haniebną śmiercią, 
jaką Mu zadali nieprzyjaciele Jego. Calą 
noc oka nie zmrużyły a tylko myślaly o 
tern, jakby najprędzej dostać się do grobu 
Jezusa, i przynajmniej namaścić cialo Je
go, gdy innej czci okazać Mu nie byly w 
stanie. Nakupiły więc wonnych olejków, 
i jak tylko dzień począl się robić, pośpie
szyły coprędzej, aby wyświadczyć Jezuso
wi tę pobożną przyslugę. Za tę uczynność 
Jezus sowicie Je wynagrodził, bo poslal 
aniola, który je pocieszyl oznajmuJąc im, 
że Jezus jut zmartwychwstał, że tu niema 
Qo a tylko miejsce gdzie Go polotono; da- j 
kł ob}aśol.I je gdzie Oo maJą sz.ukać, a 

- - ------- - --
v. reszcie sam Jezus dal im się widzieć, i 
pocieszy I, je w tym tak wielkim smutku, po 
śmierci zaś, pr7yjąt J~ <io c-hwc:\1y Swoir! 

or~~lic : łz ,1c w 1f11i11 <bisieiszym te 
dn :il~l111ą 1l/H ius urn::1:ysi'oś<' . slys:!<łc c 
'.:l: lJ'J. ~'.<.!Il: ·L:·. ·.~: \--:, ~ '"J, \~, !,~~~·.~· l,, ~l'1i :Y ~lu::,a 
i laskach nadz\vyczajnych, wyświadczo
nych przez Niego pobożnym niewiastom, 
ohudźmy w sobie wiarę w Jego zmart
\'. ychwstanie i wiedzmy o tern, że i my 
kiedyś zmartwychwstaniemy; ale w jakim 
stanie? czy do chwały wiecznej czy też n~ 
potQpienic? to już od nas samych zależeć 
będzie, iak tu na świecie żyć będziemy. A 
wiQc pobudźmy się do życia cnotliwego, 
idąc za przykladem owych pobożnych nie
wiast, abyśmy postępując śladem ich, mo
gli zaslużyć na oglądanie w niebie Chry
stusa, i cieszenie się chwalą Jego w przy
szłości. 

Niewiasty ewangielfczne żyly poboż
nie, bolały nad zniewagami wyrządzoncmi 
Chrystusowi, · nie żałowały kosztów na 
wonne olejki, aby niemi ciało Chrystusa 
namazać, nic mogly zasnąć spokoinie z po
wodu zniewag jakie wyrządzono Chrystu
sowi, a jak tylko dzień się rozpocząl, po
śpieszyły do grobu Jego. Czyńmy i my 
podobnie. Żyjmy naprzód sami cnotliwie 
i bogobojnie; ubolewajmy nad tern gdy wi
dzimy, że drudzy znieważają Chrystusa 
grzechami swemi i starajmy odwieść ich 
od zlego, nie żalujmy datków na chwale 
Boga i poratowanie nędzy biedaków, bo 
oni są członkami ciala Chrystusowego, a 
kto im· świadczy dobrodziejstwo, to tak, jak 
gdyby wonnemi olejkami namaszczał cialo 
Chrystusa, bo sam Jezus to nam przyka
zuje, mówiąc: „Cokolwiek uczyniliście 
Jednemu z tych braci moich najmniejszych, 
mnieście uczynili. (Mat. 25). A wreszcie, 
gdy nam sic trafi nieszczęście popaść '1 
grzech i obrazić niem Boga, bolejmy nad 
tern, i dotąd nie zasypiajmy spokojnie <tż . . ' 
się z mego podźwigniemy; śpieszmy jak 
najranniei do grobu Chrystusa, to jest do 
kościola, gdzie Jezus utajony w oltarzu ja
koby w grobie, aby jak najprędzej wyznać 
swe grzechy na spowiedzi, i oczyścić si~ 
na duszy; a tak postępując w ciągu całego 
życia, możemy być pewni, że przy ogól
nem wszystkich cial zmartwychwstaniu ' 
my zma~twychpowstawszy, zasłużymy na 
ż~".'ot wieczny blogoslawiony, którego so
bie 1 wam wszystkim z serca tyczę. Amen. 

O pierwszem i drugiem przyka.
zaniu kościelnem;l 1

' ;„~~< 
e;zyłi o święf'eniu dni świ~tych. 

ROZDZIAL I. 
Dwie uwagi o dniu świętym, nauka dla 

wszystkich stanów. 
Masz to może już sam z siebie, mily 

czytelniku, że każdy dzień świąteczny d ro
gim iest twemu chrześciańskiemu sercu. 
Uważasz go sobie jako dzień, który się na-
1eży duszy twej i P. Bogu twemu„. Ot 
ieźli tak jest, to winszuj~ci tego szczerze. 
Wiem bowiem, że zwrócone jest ku naj
słodszemu Sercu P. Jezusa, we wszelkie! 
czci i milości, i z Sercem P. Jezusa też po
lączone będzie w wieczności szczęśliwej. 
Ale niestety, znajdzie się między chrze
ścianami może i taki, któremu takiego du
cha dopiero dodać trzeba. Dla niego pi
szę tych uwag parę. Ale prosze i ciebie 
miJy bracie, który Jut dobrze wiesz, cz.em~ 
Bóg i Kościól naznaczyli łodziom dnJ 'WY-

poczynku i pokoju wśród tej ziemskiej piel 
grzymki, przeczytaj i ty tych parę uwag 
11 P .111 Róff może da ?~ te proste ~la· 
r;3 jeszcze cię )l.i(:!'i ! ' ~ ;t~r '!llt!W /1:. 

"U1: 1;1 '!fff!~ 
1. 

Dawid prorok mówi w psalmie S\VIQ

tym (76, 6) „Rozmyślalem dni staroda \'nc. 
i roki wieczne miałem na pamięci". Spo
dziewam się mily czytelniku, że i ty lu
bisz czasem o tych rokach wiecznych roz
myślać. Oto wzywam cię zechciej i tcra7~ 
ze mną o nich przez krótkq chwilQ rozmy
ślać. 

Ja sobie wystawiam te dni \\'iccwc: 
tamtego świata, jakby rzeki bystre i wid 
kic, których wody ptyną i płyną, i ciągle 
plyną, a nigdy w oczach naszych nic prze
plyną. Owszem choć minie tyle milionów ,. 
milionów lat ile jest kropel wody 11a świe
cie calym, nictylko w rzekach ale w e \\'sz r 
stkich też źródłach, studniach, stawach, 
jeziorach i samych glębokościach mórz. 
wszystkich, to dni wieczności płynąć będą 
jak plynęly: równo i ciągle, nieustannie. 
I kiedy minie tyle wieków i tysięcy wie
ków, i milionów wieków, i milionów mi
lionów wieków, ile iest na całym świede, 
jak dlugi i szeroki, kropel wody, dni' 'iecz 
ności zawsze bGd~1 jakoby się na nowo za~ 
czynaly. Nie bGdą b iższymi końca, bo 
one końca nie mają - ale plyną i plyną 
bez końca w nieskończone czasy. 

I tam w owym świecie wieczna~ 
ści, trwać będzie wiecznie wszystko, co 
tam jest i co się tam dostanie. I Bóg tn.va 
na wieki i niebo i pieklo się nieskończy i 
wybrani z swemi radościami i potQpie!tcY, 
z swoją boleścią żyć będą w nieskończone 
czasy. 

I wszystko tam wypełnia nieustannie 
i wiecznie wolę Bożą, wykonuje wyrok 
sprawiedli "'ego sędziego żywych i umar
łych, niebo nagradza wybranych radościa
mi, jakich oko ludzkie nic widziało, o kt6-
rych ucho ludzkie nie slyszalo, które nie 
powstały w myśli czlowieka, a piekło ka
rze potępionych strasznemi i niewymo
wnemi katuszami... I przyświadczają Bo
żej wielkiej i strasznej sprawiedliwości 
Swięci w weselu niebieskiem i dziękczy
nieniu, a potępieńcy w jękach i boleściach~ 
na które zasłużyli....„ 

Może twoja myśl, miły bracie, 'dłużej 
się zatrzyma wśród tej krainy wiecznośd~ 
może głębiej w nią wniknie. J owszem„„ 
Ale chociaż przestaniesz na tych paru my„ 
ślach, które ci podalem, czyż się nie zgo
dzisz na to co ci podalem, czyż się nie zgo
dzisz na to co powiem: „iż to wcale inny 
świat, jak nasz ticmski, inne roki i dni, jak 
te ziemskie?" O te dni doczesnośd jak 
mówi Job (14, 5) krótkie są; i jak mówi 
Psalmista (143, 4) jako cień przemijają albo 
Jako trawa i jako kwiat polny okwitają„ 
(Ps. 102, 25)„„ A jednak czlowiekowi nie 
raz się zdaje, że te dni życia na ziemi to 
'dni długie i pożądane. Tak się wnich n
b~zpie~za, i~kpy one miały trwać dlugo, 
meskonczeme. I co się dzieje? Wielu 
!udzi prac~je, n:aiątki gromadzi, za czci(\ 
1. poważa~1:m się ugania, bawi się i wese
li, P.rz~da1e.1 kupuje, kłóci się i godzi, swa
ta ~1ę 1 żem lub za mąż się wydaje i nic wi~ 
ceJ .... o czem insxem nie myśli, jak o rze
czach tej ziemi.... Ach! a co najgorsza w 
grz~chach i nieprawościach sie kocha. Zda 
Je s~ę takim, że dni życia to dni, które je
d~me do ~zlowieka należą, a że dopiero w 
w1eczn~śc1. ~aczną się dni Bote. O mity 

· c~rześc1amnie, co to za szkaradna, niebez
pieczna pomyłka myśleć tak, jak oni my„ 
ślą L. Ach ; ~zrt Pan Bóg nasz nie Jest 



Panem wszystkich czasów i dni. Czy~ 
i:aMego dnia nie powinniśmy z Dawidem 
wyznawać Bogu naszemu (Ps. 76, 16); 
,,twój jest dzień i twoja noc, tyś udzialal 
zorze i słońce". - Biada temu, który ina
czej myśli. Biada temu, co nie pamieta, 
że w dniu sądu Bożego zda sprawę przed 
Bogiem z każdego dnia, z każdej godziny, 
z ka:tdej minuty, czy jej użył według woli 
&tel, albo przeciw woli Boga swego? O 
jakże taki si~ ostnic na tym strasznym są
<izie Boga, na którym i każde próżne slo~ 
wo i każda grzeszna myśl osądzone be
<Q. - Pan Bóg nie chce, aby człowiek o 
tem zapominał, o czam mu tak pamietać 
koaiecznie wypada. - W wielkiej dobroci 
i troskliwości swej ojcowskiej o wieczne 
szczeście czlowieka, sam mu to przypomi
na. Czem? Najwięcej przez ustanowie
nie dnia świątecznego, który ma być dniem 
spoczynku ziemskich trosk i zajęć, dniem 
Bożym. W nim ma człowiek przerwać i 
odloiyć swoje prace ziemskie, w nim sie 
ma uciszyć halas i niepokój spraw tego 
świata: w sporach, sądach, terminach, ku
piectwach, jarmarkach. W nim ma być 
oddana Bogu Swiętemu, Stwórcy nieba i 
ziemi cześć i chwala, w nabożeństwie i 
ofierze, które mu się należą od wszelkiego 
rozamnego stworzenia Jego? 

J człowiek czyni na ziemi choć krótko, 
co czynić będzie nie ustannie w niebie, iż 
oddaje Panu Zastępów z Aniołami Swięty
mJ poklon i uwielbienie. I czlowiek pa
mięta w dniu tym jednym świętym o tern, 
czego dusza po1rzebuje, Jak pamiętał przez 
tydzień o potrzebach ciala. ~ 
) Jeden dzień w tygodniu, to dzień wylą
cznle Boży, inne zaś dni należą do Boga 
razem i czlowieka. W nich może czlowiek 
~ się rozmaitemi sprawami, byle o Bo
ru i wśród swych ziemskich spraw nie za
pomnial, byle nicnie przedsięwziął grzesz
nego, nic prawu Bożemu przeciwnego. 

n. 
Do przykazania swego o święceniu 

dnia świątecznego dodał Pan Bóg sam to 
słowo „pamiętaj", pamiętaj, abyś dzień 
święty święcil". Przypatrz się ze mną 
bracie mily temu, co się dzieje po świecie. 
Żydzi pamiętają o tern, aby święcić swój 
szabas, rzadko który go złamie. A chrze
ścianie czy pamiętają o tern, aby święcili 
dni, które z woli Bożej wstąpily na miejsce 
szabasu, na miejsce świąt starego zakonu? 
Prawda są tacy, którzy nigdy o tern nieza
pominają, ale niestety są i tacy, którzy w 
święto o wszystkiem innem myślą tylko 
nie o święceniu go według woli Bożej. 

Oto wschodzi słońce na początku dnia 
świątecznego. Jedni zrywają się może z 
loża, aby się wybrać na nabożeństwo świ<;.; 
te. Ale drugich, ach słońce zastaje przy 
robocie slużebnej, zakazanej prawem Bo
żem w dzień świąteczny .. „ 

Minęlo pare godzin, dzwony dzwonią, 
-oowa.żnie, radośnie. - Jedni spieszą do 
kościola z wesolą, wypogodzoną twarzą 
w świątecznem ale skromnem ubraniu. vJ 
{>reybytku Boga śpiewają pieśni święte i 
fączą się usty i sercem z SS. Aniolami ota
~z~oicymi niewidomie Pana Jezusa w naj
sw1ętszym Sakramencie utajonego.„ Slu-
6hają mszy świetej i naśladują w tern Ma
tk~ Bożą, Jana św. niewiasty święte które . . ' Wletme towarzyszyly Panu Jezusowi na 
I\ałwaryę, przy tejże ofierze krzyżowej na 
ołtarzach powtarzanej teraz prawdziwie 
bezkrwawym tylko sposobem. Sluchaj4 
z u~t kaplaoa, za~tępcy P. Jezusa tej samej 
nauki, którą opowiadał Chrystus P. po sy
aai?g.ach, ulicach, pustyniach i "órach 
Oahle1 i Judei ...-- .Dodobnł są w tern do · 
uczniów i apostolów P. Jezusa i wiernego 
ludu Izraela cisnących się o kolo Pana Je
misa, aby z ust Jego usłyszeć stawa żywo
ta. A_ i:ioże i wyznają grzechy swoje w ci 
chośc1 i skrytości przed kaplanem jak je 
wyznal dobry łotr na krzyżu. Ach! ~n 
ot~~mal_ od _P. Jezusa za to przebaczenie 
w1~ i ob1et~1cę raju. Czy i oni ją otrzy
ma1ą? Zaiste otrzymują jedno i drugie. 
Usty .kapłana Bóg ich rozwiąże w Sakra
mencie p~kuty, z grzechów ich, ręką ka
płana. da im Bóg w Najświętszym Sakra
mencie. poka:m duszy i zadatek wiecznej 
sz?ze~hwośc1. ?to tak sobie postępują 
w1erm słudzy Bozy. I nie poprzestają na 
rannern nabożeństwie, spieszą oni jeźli mo
gą i po obiedzie do kościola... Ale nieste
ty. Jakże to wielu innych przeciwnie czyni? 
I ich szaty świąteczne, i ich twarze roz
weselone i ich widać śpieszących się ale 
sam ubiór próżny, §wiatowy, wysta~ny, 
nieskromny; sama wesołość nie spokojna, 
halaśna, rozpustna okazują· oni że nie do 
kościola dążą, ale na miejsca ś,;,iatowej, a 
,IJloże grzesznej zabawy. Oni stronią od 

ofiary mszy ~- na ołtarzu, rak stronił o'd . 
ofiary krzyża na Golgocie: He ród, czf o
wiek na rzeczy Boskie calkiem oboietny, a 
kochający - się jedynie w rzeczach świato
wych. Albo Jak stronił od ofiary P. Jezu- · 

· sa Judasz naprzód chciwością miotany, a 
potem, rozpaczą, albo jak owi żydowscy 
kaplani i faryzeuszowie, iż niedowiar
stwem, zazdrością, a nawet nienawiścią, ku 
P. Jezusowi powodowali się. Oni mają na 
ustach może pieśni i slowa, ale pieśni 
światowe i bluźniące Boga jak slowa złe
go lotra na Golgocie, albo slowa owych 
żydów wyśmiewających się z P. Jezusa na 
krzyżu. 

I przychodzi wieczór dnia świąteczne
go. Jedni go przepędzają na pobożnem .ta
jęciu w rozmowie świętej lub śpiewaniu 
psalmów, albo na czytaniu pobożnych ksią
żek, albo na odmawianiu różańca św., albo 
na uczciwej rozrywce i zabawie wśród ro
dzinnego grona i kladą się prędko na spo
czynek po modlitwie z sercem spokojnem 
w Panu i Bogu swoim... Drugich noc pó:l
na zastaje jeszcze tańczących, pijących, 
weselących się, ale nie w Panu i Bogu 
swoim, nie w godziwych jakich uciechach, 
ale w rozpuście jakiej grzesznej, i co przez 
s_ześć dni krwawej pracy zarobili, tracą nie 
raz w jednym niedzielnym wieczorze, a 
co najgorsza oprócz grosza zarobionego 
tracą jeszcze i skarb najdroższy: niewin
ność swej duszy. 

Oto powiedz miły czytelniku sam, Je
źli wiesz co sie dzieje na świecie, czy tak 
nie bywa w niedziele i święta? Już ty to 
znasz i wiesz. Ale jeszcze na jedną rzecz 
zwrócę twą uwagę. Oto, że jak kto prze
pędza święta, tak najprawdopodobniej i 
wieczność przepędzi. Kto z Bogiem, z 
I(ościolem w gronie swej chrześciańskiej 
rodziny jest i żyje przez niedziele i świ~ci 
po Bożemu dni święte na ziemi, ten też w 
niebie święcić będzie z Bogiem i l\9ścio
lem i Swiętymi i Aniołami w weselu i na
bożeństwie wszystkie dni wieczności. Bo 
tam każdy dzień jest świętym, a wlaściwie 
cala wieczność w niebie jest jednym dlu
gim wesolym dniem świętym, nie mającym 
nigdy wieczora. A kto w niedziele i świG
ta w ciemnościach piekielnych pozostanie 
przez wieczność. Czyś pomyślal o tem 
kiedy mily czytelniku? Proszę cię, kiedy 
w niedzielę i święto usłyszysz rozlegający 
się daleko poważny glos dzwonu, ' pomyśl 
o tern. Pomyśl, że może ten sam dzwon 
nie dlugo zadzwoni ci do pogrzebu, aby 
krewni i znajomi twoi oddali cialo twoje 
ziemi, z której jest wzięte. Pomyśl, gdzie 
będzie wtedy dusza twoja? O! ona będzie 
w niebie, albo przynajmniej na drodze do 
nieba w czyściu, jeźli ci każde święto jest 
świętem, jeźli jest dniem twej duszy po
święconym, szczeblem jednym na drabinie 
wiodącej do Boga, do nieba. Albo będzie 
w piekle, jeźlibyś nie pamiętal na przyka
zanie Pańskie „Pamiętaj, abyś dzień święcy 
święcil.'t r 
Może sie zadziwisz, że ia tak śmialo pisze 

o takich znakach szczęśliwej albo nieszcze· 
śliwej wieczności. Proszę cię, nie dziw sie 
temu. Aby to przepowiedzieć, niepotrzeba 
być prorokiem, nie. Nie jestem nim te~ 
wcale, ale wiem tylko, że wieczność bywa 
taka, jakie bywa życie, i wiem znowu :;i,,e 
życie każdego bywa takie, jaka bywa ~ie· 
?ziela jego, wiec slusznie przepowiadam: 
Jaka czyja jest niedziela, taka też będzie 
jego wieczność. To wszystko jasne i pro
ste, chyba to jedno ci wytlumaczyć musz~ · 
że laka niedziela, takie bywa życie. N~ 
czy tego sam nie doświadczasz? Tylko 
się dobrze przypatrz ludziom, a przeko· 
nasz się, że kogo nie widzisz grzeszącego 
w niedzielę, tego nie fatwo zobaczysz grze. 
szącego i w poniedzialek lub wtorek. A 
jetliby kto święcący niedziele mial kiedy 
upaść i zgrzeszyć przez ludzką krewkość 
to prędko śpieszy do pokuty i uzyska prze~ 
baczenie u Boga. Przekonasz się i o tern, 
że kto o Bogu nie zapomina w święto, to i 
przy pracy o Bogu nie zapomina w dni 
powszednie . A przeciwnie, kto grzeszy 
w świeto, ten w dzień powszedni dodaje 
d? grzechu grzech, albo przynajmniej go 
me zgladza pokutą, i kto nie pamięta o 
p~zykazaniu święcenia dni świętych, ten 
me rad myśli i o innych przykazaniach 
Boskich i kościelnych. A więc prawdą 
jest, że jaka niedziela takie życie, a nie 
dość, że takie życie na ziemi ale i takle ży
cie na tamtym wiecie - slowem ,,jaka jest 
niedziela, taka też będzie i jego wiecz
ność." 

Pomnij na to dobrze i czesto, abyś 
pomnial na to, że dzieii święty dla teio 
święcić trzeba. 

„. / „ . ~· 
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Swi~tojózafacie 
..,. ai.ła6a na uboiicb stQd~ ..... 

ka11allctich. 
\ kasie (zob. nr. 15) ~7i ar. 

•Jan Sommerfeld z Schałke a.„ .... 
Z Towarzystwa św. Barbary w Ober-

hausen (nad. A. Ratajczak) 11,M mr. 
Towarzystwo św. Jana Chrzciciela 

w Ueckendorf: Z kwartału 1 dnia 29 sty
cznia 1,20 mr., 12 lutego 86 fen., 26 lutego 
90 fen., 12 marca 90 fen., 26 marca 1,05 mr., 
(nad. Wł. Cholewiński) 5,11 mr. 

Na chrzcinach u .l. Józefowicza w Rott
hausen: J. Józefowicz z ż. 2 mr., Andrzej 
Steczewski z ż. I mr., Wojciech Chudy z 
ż. I mr., W. Lewandowski l mr., W. Jó
zefowicz z ż. 1 mr., (nad. J. Józefowicz) 

5,00 mr. 
Na chrzcinach u Ludwika Kasperskie

go w Hamme: Ludwik Kasperski z ż. i 
dziećmi 1 nu., Andrzej Kasperski z ż. 1 
dziećmi 1 mr., Julian frank z ż. l mr., lgn. 
Pyka 1 mr., (nad. lg. Pyka) 4,18 mr. 

Z skarbonki św. l<,azimierza w Bau
kau: na zebraniu 22. 1. 05. 2,65 mr., 26. 2. 
05. 2,69mr., 26. 2. 05. 2,38 mr., (nad. St. Ra
dojewski) 7,72 mr. 

Ze skarbonki Towarzystwa św. Jó
zefa w tterten (nad. J. Krzyżaniak) - 25 
fen. porto) 21,15 mr. 

Na chcinach u Wincentego Nasiadka 
w Altenessen: Wincenty Nasiadek z ż. 
l mr., nowonarodzona córka Maryanna 1 
mr., Józef syn 1 mr., Ignacy Nasiadek z ż. · 
l mr., R.och Klobusek z ż. 1 mr., lgnacJ 
Klobusek, 20 fen„ St. Klobusek, synowie 
20 fen., Antoni Tyc 50 fen., Andrzej I(ajdzo
ny I mr., Marcin Ratajczak 50 fen., Józef 
Budzik SO fen., :Emil Witasiek z ż. 25 fen., 
Ignacy Nasiadtk 20 fen., St. Nasiadek 20 
fen., Antoni Noculak z ż. 1 mr., Ignacy Na
siadek 30 fen., Walenty Stasiak 50 fen., 
Andrzej lgnorek 25 fen., Jan Turski 20 fen., 
Antoni Noculek 50 fen., (nad. Józef Tyc) 

11,JS mr. 
Na chrzcinach u Jana Stempina w Dy

seldorfie: Jan Stempin z ż. 1 mr., nowo
narodzony syn Jan 10 fen ., nowonarodzona 
córka Julianna 10 fen., Ignacy Szymań
ski 1 mr., Antoni Mazurkiewicz z ż. I mr. 
Franciszek Krawczyk z ż. 1 mr., fr. Kam
zol z ż. I mr., Józef Witkowski 50 fen., St. 
Ciapracki l mr. (nad. lgn. Szymański) 

6,76 mr. 
Na chrzcinach u Walentego Bali: 

Walenty Bala z ż. 1 mr. , nowonarodzony 
syn Stanislaw 10 mr., Katarzyna, córka 50 
fen. , Magdalena Bala SO fen., Jan Bala 20 
fen., Józef ,Bala z ż. 1 mr., Walenty Oerga 
1 mr., Jan Oerga 50 fen., Jan Tomczyk 50 
fon., Antoni Tomczyk 1 mr., St. Tomczyk 
50 fen., Jan Werda 3 mr., Józef Blaszczyk 
2 mr., Michal Duszyński 50 fen., Walenty 
Szulc 1 mr., (nad. W. Szulc 13,38 mr. 

Na chrzcinach u .Tomasza Lukawiaka 
w Schalke: Tomasz Lukowiak 20 fen., 
żona jego 10 fen., i jego nowonarodzona 
córka Franciszka 10 fen., Józef Nowak 20 
fen., a żona jego 10 fen., Ignacy Zydorczyk 
30 fen., i jego zona 20 fen., Jan Maćkowiak 
z Jierten 50 fen., Walenty Walkowiak 30 
fen., a żona ie\{o 20 fen. (nad. J. Nowak z 

frle) 2,28 mr. 
Razem 633,lS mr. 

Rozchód 149,95 nu 
:w kasie 48.f,ta •r. 

~oz cllód: 
A. r. z H. stypendyum 
J. S. D. stypenduynt 
S.. L. z R. stypendyum 
A. O. z W. stypendyum 

~18 m.r. 
73,21 ar. 
17,71 mr. 
20,08 mr. 

Suma 14',IS mr. 
23. 1. 05 p ro. ks. dr. Liss 

A. ~ki • .Bochum, Maltheserstr. Hl„ 

:841 nplać ! Sw. JóHfacie ~ si~ 
ft .111tmi! 

Brandenburg 
kraina słowiańu ich •o;iłm 

PO WIE ś C HIST O RYC Z N A. 
Napisał Ludwik Staiiak. 

(Ciau dals:ay). 
.l(ycerzy, którzy na polowanie wyru

szyli, czeka niecierpliwie jakiś czlowie
czyna; co chwila z okna braniborskicgu 
grodna wygląda, za waly i palisady pa
trząc w ciemną dal. 

Byl to miody hrabia Thiethmar ze s1a
wnej i rycerskiej saskiej rodziny. Lat ma 
zaledwie ośmnaście, wyglą,c:ta' Jednak co 
najmniej dwa razy starze!. Nie poszedł 
on śladnmi s!•·;.-:iyc!l prz~ków swoich, 
którzy orężem na wojnach i Polską s1awę 

i maJ~tei zdoBywalł- :za"ftOCI m$~- f •
c.z-0nei!o nad laury wojenne prze~ • 

Na sto.le jego Jety kilka koszto101j<:-~.' 
skór ciel~cycb, pięknie iarbowan::rc•;. :s,ł
suje na nich Thietbmar mądrość, le~ ~z 
poetów lacińskich wyczytał, czyni ~~
gi z iAusoniusza i Marcyalisa, nade~J
stko przez siebie ukochanych pisarz.J'. O
sobną skórę poświęcU uwiecznianiu -.n.w· 
ków, które za jego życia zaszły, tani :ZlfJt'
suJe, zalewając sie gorzkiemi lzam, .łait . tt> 
Mieszko, książę polski, w bitwie pod CY.
dyną wojska niemieckie na glo~ •'!, 
ojcu jego, szlachetnemu hrabiemu bdi:'IY•· 
dowi nogę przetrącił, tam placze nad :$• 

twardzialością grzesznika, Wlodzimie.t:u 
Wielkiego, który nadmiernie serce '8"tlle ·~~ . 
bialoglowom nachylając, w sromocle, 'ł>t• 
snej lubieżności grzęźnie, tam spi~u)e .,.i)(l'=
ki i ważny wypadek, jak to wu.lo-.ti )e.
śnilo się raz ciele bez ogona, ska.:tl~„ 
czego ten poznal, że wnet umrze, .co si~· 
istotnie sprawdzilo. 

Duch mfodzieńczego Thiethrnal't ·•o~ 
dlatego tak światle i pięknie sic roz1fiłał , 
że cialo jego byfo nadzwyczaj mdłe, :Alłc 
czem on sam w pergaminach przez •bte 
napisanych boleje: · · 

„J estem czlowiek drobny - .J~.e 
o sobie Thiethmar - w lewy hok- l!'Y
krecony, z . gębą krzywą i wiecznte '.'t~
dzącym się wrzodem o~zpeconą. ~
sznym jest przetrącony mój no~.„ w ~
szy mej nie masz nic zacnego, ~
lichy, opryskliwy, do dobrego nie s~>i
ny, ~azdrosny, politowania io~ z 
drugich lubiący naśmiewać się, rcsłe• 
obżartuch, obłudnik, skąpiec t on:ez>Cr
ca'"„„ 

Za surowo zapewne osądził sił} '.sa• 
przezacny mlodzien1ec, szacunkiem · b-e
wiem jaki wiedza jego u margrafów w,afrn.,.
dza, skóra cielęca gęsto inkaustem \ii$l·l'li-:
sana, która powszechną ciekawość ił•·· 
~zi:W wywoluie, dowodzą o ważności Ji:... 
sm1ennego młodziana, o mirze jaki ntJatw. 
braniborskim dworzyszczu. 

Dietrich, Bernard, ctasem nawet_sa•, 
najprzewielebniejszy słuchali godzina:tfil 
dlużej, gdy Thiethmar poezye fadii6ki~ 
im wyluszczał, rycerzom ustępy o ltolłiu . 
trojańskim na niemieckie tłumacząc, przeCl
kladając straszne losy Odyseusa, klt>1.cg•i 
niewiasta Kalipso przez długie czasy ·ltdę·
zila, do milości go naklanlając. żal de 
wszelakich nimf i niewiast pochodził u 
cnotliwego Thiethmara glównie stącl, że 
żadna jakoś z bialoglów ani więzić a.Di d• 
mil ości go naklaniae nie chciala, ch~ć ·:\'IWź• 
on nie miałby nic przeciw temu. 

Dziś porzucił Thiethmar poetów t~•
skich, oderwał od starych folialów kai>ra
:ve swe oczy, chodzi po izbie niespoko.fnY. 
1 często do okna zagląda. Pustka i sa11t-0-·. 
tność go przeraża, w ciemności clo.cł.iM,. 
strachy, w które święcie wierzy, kKtiie 
zmarli wstają z grobu i ludziom ~~ z{«
wiają. Niepokoi go śmiertelna cisza Pantl· · 
jąca w zamku, idzie więc na dół do .cze
ladnej izby i wola do siebie kuchcika łtftl-

' ry mlóto pozostale z warki piw~ z .gfmfa· -
nych garnków dobywa. 

- Chodź do mnie, chodź - ..to1Vił 
drżąc ze strachu Thiethmar. 

- Rozkazaleś panie - odrzd} ~re-
bek, idąc za ThiethmarelJI na iórę. 

- Siadaj na fawie. /~t 
- Nie śmiem wobec ci«bie... .,.. _ 
- Nie bój się, siadaj. Pusto l1ft : a: . ~-

motno„. 
~ Boisz si~ panie samotnie w Qti~tcc·· 

ciemności siedzleć? 
- Jakby wszystko wyn:iarlo„. 
- Zapalę luczywo. 
- Uczyń to, będzie nam wesele j'. '~·Du-

chy po nocy blądzą„. 
- Duchy mówisz? Widzi aleś pailre ·r. 
- W księgach to napisano, 1ndi9 l.t 

widzieli, mnie samemu ~zatan PTZ'!~f. 
we śnie widziadle ... 

- We śnie? 
-- We śnie to bytoł a przecie talf 1ta 

jawie, że to w ksit:gi moje zapisafc• 
Co się panu śnilo? 

~ ldąc do kościola w nocy, zołr.le'iy
lem cmentarz pelen nieznanych ludti na 
czele ich zaś moją bratowe. · „ 

- Znalem ją panie, umierając 2ośta
wifa ci panie pieniądze i zalecila abJ~ i~ 
wspaniale pochował..„ 

- Uczyni/em to. 
. -:-- Wiem, wiem. Poirzeb byl pt~rw·· 

dz1:v1e wspaniały. Zlośliwi ludzie jedna.I.i 
śnuą szerzyć o tobie panie plotki, u.„ 

- Mów śmialo. 
,: - Że trumna nie hyla nowa. li"7•łł, 

~es wyrzucll z niej boiobojne"o opata ktł-
ry ·dfugie lata apoczywal... ' 

-.. Prawda! Ze skmclia i ta1em ~t• 



2l!laiC· BrakJo mi picniedzy na nov.rr_ 
łflll'nę. Kaianłe sie m-0je i tal, u spokóJ 
pata naruszonym został, w kronice mej 

zaJl'alem. 
- Mówią, że w trumnie znalazłeś pa-

lie kielich szczerozłoty. 
_.Byt w istocie. 
_. Sprzedałeś go ••. 
_. Tak jest. Aby pieniądze dać bic-

dly:lil' Jalmużna! Bogobojna to i pickna 
riee:.t wspierać ubogich. l(tóż z laski twe) 
slftJYStal? Który ubogi zapomógł s.ię ..• 

-- Ja. 
- Co mówisz panie'? 
-A czyż ja nie jestem ubogim? Hra-

biollłe Thiethmarowie oplywali dawniej w 
~t.atki, ja zaś z nauki mej i umiejętności 

m•· Czy słyszysz, panie, coś tam na 
dofł chroboce ... 
~ Opat z kielichem 1 ! ! 
- Nie, nie. To Msta nocami po świe

cie s•odzi. Pod stovarni naszemi jest pi
wnłca, w której umarł z głodu. 

- Sądzilem, że to opat. Snifo mi się 
0 1im wczoraj. Przyszedł do mnie czy
śco-.rrm ogniem gorejący i wolał: odda.i 
krełid1, oddaj trumnę„. 

- Ile wziąłeś za kielich? 
- Sto dwadzieścia denarów. 
~ DaJ mnie ubogiemu choć dwadzie-

ścia, a opat przestanie chodzić. 
- .Mówisz, ze to chodzi Msta? 
- Widzieli go ludzie. 
- Nie przyją1 chrztu, nic dziwnego, 

że drsza !e"o w piekle w wiecznym Oiniu 
pJoae. 

- Wyprawa wraca. 
- Za palisadami sJyszę mai ... 
- Chodźmy! chodźmy l 
~a majdan zamkowy weszła groma.da 

ryeeistwa, pacholkowie, naganka i pisarze 
proladzący ogary. Zdziwił się Thiethmar 
nłep.ma!u~ że oblawa nie huczy śmiechem, 
nie vre życiem, lecz idzie smutna i ponura 
iakbr pochód pogrzebowy. Na pokoje 
wnlaiono ksiecia Bernarda, który choć 
chwłami przytomność mial, nie mógl _prze 
cle :llsno wypowiedzieć co si~ w jaskini, 
gcbłt i:O znaleziono stalo. Na pytania miar 
iedm słowo odpowiedzi: 

- Niebora. 
Na dziedzif:tcu zebrała się gromada tu-

l dzt. Tlum żolnierstwa pomieszał się z pa
choUami i niewolnem chłopstwem. Na u
stach wszystkich była mowa o duchach, 
któJf w nocy chodzą, z piekla na świat sie 
Zlawfają. Wszyscy opowiadali o Nieborze 
Nie btaklo takich, którzy wymawiając to 
itnię, znak krzyża kładli na viersia.ch, n
stac11 i czole. Ody około kupy ludzi prze
chodził Thiethmar, otoczyla go ludzka gre>
mada, aby mu dziwo opowiedzieć, światła 
i wauki od niego zaczerpnąć. 

- On nam powie, czy to być może. 
- Czy Niebora jest człowiekiem, en 

duchem. 
- On wytlumaczy nam to, bo wielki 

ies! jego rozum. 
- Wszak on ksiegi pisze na baraniej 

s~ize. 
- Taka niepozorna koślawa postać„. 
- Ludzie mówią, że to od nadmierneJ 

mll~rości tak mu się ciaJo pokrecilo. 
Opowiedziano Thiethmarowi o czaractl 

Nkl>ory~ 
- Czy to prawda, że poganin czaruje? 
- W dyabla się zmienia? 
- 1We wodzie oddychać może? 
Thiethmar nic nie odpowiedział. Wy. 

~1r7't~zczyl c\czy, wsunął g1owę w ramiona 
1 t>ueżegnaf się. 

- W imię Ojca i syna i Ducha świę
teao. Amen. 

W duszę przesądnego tego i bez granic 
zabobonnego człowieka weszło nowe wi
d~o, poganina który wodę zaklina i czar•. Z izby ~yszedl do ludzi, uciekł od 
tna1 i widziade1 które go w samotności 
Pr~tadowaly, które w nocy chodziły, we 
snach mu się zjawiały... . 

Chciaf znaleźć wśród gwaru ludzkiego 
~Pokój, chcial rozweselić się, nabrać życia 
1 otuchy, zapomnieć o przeklętych stra
chach. A tu wśród Uumu panowała oba
wa Przed Nieborą przed Mstą, który jęczY 
Po nocach, który 

1
chodzi ze świecącemi o

czami, gryzie ręce i wola: 
- Jeść. Jeść! 

. l zdawalo się światlemu mlodzianowl, 
ze. 2 ogni czyścowych wyszła ciotka, upo~ 
rrun~iąc się o nową tmmnę, że przychodzi 
do ntego w iezykach pfomiennych opat wo
fa~cy: 

- Oddaj skradziony kielich! 
<i !Wsparl się Thiethmar na pachołku i 
~c t>Oszedl do swojej izby. Zawolal 

lnlchcika, który młóto przesypywał i ka· 

zał mu na noc w swej izbie pozostać. Bał 
sie strasznej nocy, w której przyjdą sny. 

Zapalił kuchcik kaganiec, w którym sit 
sperka smażyla, Thiethmar zaostrzył no· 
żem gęsie pióro, unużał je w inkauście z 
żolc:dzi dębowych i chwiejącą sie ze stra
chu ręką zapisał na kosztownym pergami
nie historye o zjawieniu sie duchów ciotki, 
Msty i Niebory, aby wiarygodne te histo
rye przekazać przyszłym pokoleniom. 

"' * • 
Rad był Mściwoj, że na zamku nie by

ło w lowach śmiechów, pijatyk i zabaw11. 
On szukał samotności, pragnął jeJ. Upadł 
na loże, zasiane niedżwiedzią skórą, a ma
rzenie senne nioslo mu czarowne widzia
dla. Ukochane dziewczątko zjawiało mn 
się w pól śnie, zdawalo mu się, że ręce wy
ciąga do niego, że usta jej szczebiocą sło
wa milości, że śmieją się do niego czaro
wnie, że się zbliżają do jego ust. 

Po rozkosznych snach, tern okropniej
sze bylo pożegnanie. Wśród rzeszy ludz
kiej trzeba udawać zimną oboj~tność, ni
czem nie zdradzić serca, które plonie ... 

Otrzymał wymowne spojrzenie jej o
czu i wyjechał. Nie czekal na brata, na 
rycerstwo tarnowskie i pachołków, jemu 
trzeba było samotności i ciszy. Daleko 
już byl, już rożkowskie lasy mijał, gdy :-y
cerstwo tarnowskie wyjeżdżało z brani
borskiej twierdzy, gdy brat jego Mieczy
sław i gęślarz Sobieta opuszczali wierzeje 
dworu margrafa Dietricha. 

Zwi~rciałt. 
GDYBYS LUDZI KOCHAŁ. 

Gdybyś ładzi kochal miłością czystą 
A żadnej zdrady twe serce nie znalo, 
Swiat serce zlamal, myśl zmroził ognistą, 
Cóż ci z tych blogich dziś marzeń zostaJo? 
Gorzkie wspomnienie! ~ Na tej łez dolinie 

I to przeminie. 
Ody taką walkę dusza rozkrwawiona 
Jak ptak sploszony przed światem się kry-

la 
A ostrym smutku wieńcem ocierniona 
Z kielicha życia sarnę gorycz pila: 
Lzy twe splynęty ! - Na tej łez dolinie 

I to przeminie. 
Ody twym zamysłom wszystko idzie 

sprzecznie, 
z sobą ze światem, wciąż żyjesz w roz-

' dwoju, 
I walcząc mężnie walczysz bezskutecznie, 
Nie mogąc duszy wywalczyć pokoju: 
Nie trać ufności! - Na tej łez dolinie 

I to przeminie. 
Patrząc w to niebo, ale patrząc duszą, 
Tęsknoty bole kiedy cię owladną, 
Smutny zawołasz: Ach, kiedyż się skruszą 
Kiedyż niewoli kajdany opadną? 
O bądź cierpliwy! - Na tej lez dolinie 

I to przeminie. 
Spojrzyj w czas zbiegły, a wnet się roz

budzi 
W marzącej duszy mlodych lat wspomnie-

nie; 
Wieleś wycierpiał dla ludzi, od ludzi. 
Życie twe było jak jedno bolenie. 
Przesztość i przyszfość ! - Na tej łez 

dolinie, 
Wszystko przeminie 

Pracuj i kochaj! Módl się bez ustanku, 
Modlitwa z Bogiem duszę twoje zlączy, 
I Izy, coś przelał już w życia poranku, 
I te, co jeszcze twe oko wysączy: 
Uschną w mogile. - Na tej dolinie 

Wszystko przeminie. 
Bo każda życia chwilka, to ogniwo; 
Jedno po drugiem w tym lań cuchu pęka. 
Coś w smutku zasiał, piękne wyda żniwo, 
Nad grobem życia zaświeci jutrzenka. 
Nie trać odwagi! - Na tej lez dolinie 

Wszystko przeminie. 
Mężnie wiec naprzód, jeszcze kroków kilka 
Kilka lez jeszcze przepłaczesz, pielgrz~mie, 
Wieczność się zbliża, życie jedna chwilka; 
z tobą i ból twój w mogile zadrzymie. 
Wiara nadzieja, milość nie przeminie, 

' Choć świat zaginie. 
Ks. Karol Antoniewicz. 

Gazetka dla dzieci. 
O W JERZE. 

Co jest wiara chrześclańska i w co wie· 
rzyć powinnl~my? 

Co znaczy wierzyć? 
Wierzyć jest to uznawać za prawdę 

wszystko, co Pan Bóg dfa . ~asze~o z~a
wienia objawił, i przez Kośc1ó1 swoj świę-
ty do wierzenia podaje. 

Czemu ,ierzy111Y we wszystko, o •ac?Jiość Paralladt s.ca Juuso„·eco w 

Pan Bóg objawił? -40-a-odzl•ne ~ będ • pr i a 
B-0 Pan Bóg ani myli6 się, ani nłkOiO ·ięta wlelkanocae. Oła Polakó~r rodz • 

omy IV: nie może. 1-2 po J)Olwdniu. 
Przez kogo Pan Bóg obJawil, co nam -----

d b · · b ".) Towarzystwo 21aa. ..SOiół" ll w OberballSfll 
o z aw1ema potrze ne „ ' donosi swym druhom. iż w pierwsze ś\\itłD 

Pan Bóg objawil, co nam do zbawienia Wielkanocne o rodz. J p0 pd. obchoozitny 
potrzebne, przez patryarchów i przez pro- współn~ świ~onkc na sali p. Webera, ni. Dms-
roków, a na ostatku przez Syna Swe~o. barska. 
Jezusa Chrystusa. Uwqa: O iod. J prud świ~onką odbe-

W >"aki sposób przechowało si"' do dni dzie sic zebranie .,, celu omówienia ważnycJt 
"' spraw, tyczących sic na~eJ rocznlcy. Ud.JJ'ał 

naszych to, co Pan Bóg objawił? W9ZYStk:ich drabów Jest l>QŻ'ldany. 
Częścią przez Pismo śwh:~te, częścią Czołem! Wyd i i al'. 

przez Tradycyę, czyli Ustne Podanie. Tow. św. Jau Cllrzcłcłela w Me<derich 

Towarzystwo św. Andrzeja w Bocłlum. 
W niedziel~ '\\'li elkanocną o 7 godz. zrana 

jest w klasztorze msza św. na intencyi= TCYWa· 
rz}stwa, a o godz. 7 zrana t>rzystepuJą wspól
nie do Stolu Pal1skiego. Po południu po pierw
szem kazaniu bedziemy mieli święconkę o godz. 
40. Gdyż 1inaczej nie można bylo zrobić. Pro
szę wszystkich cztonków z calego serca, aby 
jak najliczniej się zebrali, ażeby nikogo nie bra-
klo. O liczny udz,•al prosi Z a r z ą d. 

Towarzystwa proszę, żeby wszystkie listy 
uo Towarzystwa św. Andrzeja przysylano pod 
adresem: Antoni Mrogenda w Altenbochum, 
Dorfstr. nr. 20. -----

Towarzystwo św. Józefa w Włttea 
donosi SwYm cz.fonkom, iż w pierwsze święto 
Wielkanocne o godz. 4 po pot. obchodzimy 
wspólną święconkę, na którą s.ie wszystkich 
czionków z familią zaprasza. Goście mile wi
dziani. Z a r z ą d. 

Towarzystwo św. Auiustyna w RotthausetL 
Wspólną. święcoo.kę obchodzimy w pierwsze 

święto WJelkanocne o godz. 5 po pol'. Zaprasza 
się członków z familią oraz Kolo śpiewu „ttar· 
mon1a". Goście mile widziani. Z ar z ą d. 

Potrawy świeconne będ<L w Wdelką, Sobot~ 
o godz„ 3 po poł. na sali posiedzeń u wdowy 
Roht. fr. Stanek. przew. 

Koło śpiewu Mlckiewfcz w Gelsenkirchen III 
Lekcya śpiewu odbędzie sią w drug.ie świe

to Wielkano:ene o godz. 2 po pol. Zarazem od
będzie się miesięczne posiedzenie, na którem 
są ważne sprawy do zalatwienia. Goście miłe 
widziani. - Cześć pieśni polskiej I 

Antoni Patr'yas, pre2es. 

Towarzystwo św. 1\1.acieja w Holsterbausen 
donosi swym czlonkom, iiż w pierwsze święto, 
dnia 23 kwietnia po poJ. o godz. 2 w lokalu p. 
Uffelmanna obchodzimy wspólną święconkę, n~ 
którą wszystkich czfonków wraz z familiami 
zaprasza Zarząd. 

Towarzystwo św. Sta:n\sława B. w Styrum 
donosi czlonkom li wszystkim rodakom w Sty
rum, że w święta wielkanocne będzie w kościel1; 
św. Józefa 40 godzinne nabożeństwo z wysta
wieniem Naiśw. Sakramentu, godzina: dla nas 
Polaków jest po poludniu od l{Odz. 1-2. O licz
ny udział prosi Z a r '(- ą d. 

Zarazem donosi się czfonkom, iż w pierw
sze świ~to bę<lzie zaraz po nabooeństwie o godz. 
2Y.4 obchodzona święconka, na którą się czlon· 
ków z fam i lią jak najliczniej zaprasza. 

Z ar z ą d. 

Towarzystwo św. Marcina w Kray 
donosi swym czlonkom, iż w pierwsze święto 
wielkanocne odbędzie się świ~onka o godz. 4 
po poludrriu. R.odaków, którzy przybędą do 
cuonków jako krewni lub znajomi,, tak samo 
zapraszamy aby udział brali. Prosimy, ab,Y 
ksiq,żeczki, w których pieśni wielkanocne s1~ 
znajdują z sobą zabrali. Z a r z ą d. 

Towarzystwo Serca Jezusoweao w Hamme 
donosi swym czlonkom, iż święconka odbędzie 
sie w ,drugie święto Wielkanocne ~ godz. 5 po 
poi. na sali panj Gossmann. O hczny . udz'.al 
czlonków z rodzinami S'ic; uprasza.. Ooścte mile 
wi<lzlani. 

Uwai:a: Potrawy będą świe<:one we Wiel
ką Sobotę po pol. o godz. 3 na sali zebrań u p. 
Oossmann, na co sie wszystkim Rodakom uw~-
gę zwraca. Z ar z ą d. 

Towarzystwo św. Wawrzyńca w l(astrop 
donosi swym czlcmkom, iź w ~erwsze święto, 
Wielkanocne o I{. 4 po pol. obchodzimy wspól
ną. święconkę na salł zwyklych posied-zeti, na 
którą wszystkich czfonków z familią się zapra
sza. Goście życzliwi towarzystwu mile wkizia
ni. W razie polskiego nabożeństwa odbędzie 
sie święconka po nabożeństwie polskiem. 

Z ar z ą d. 
Potrawy bedą święcone we Wielką Sobotc 

o godz. 4 Po pol. na sali iwyklych posiedzeń, 
zatem uprasza się szanowne Rodaczki, aby nie 
zapomniafy staropolskiego z.wyczafu. We Wiel
ki Piątek o godz.. ~4 po pol. odbęd:vie się pol
skie naboże(1stwo z kazaniem, tak sarno w po
niedzialek Wielkanocny o ~odz. ~4. 

Jan Kowalczyk, przewodu. 

Towarzystwo św. Michała w Bruchu 
ozna,imia wszystkim czlonkom, iż w !)'ierwsze 
świeto Wielkanocne po pol. o Rodz. 5 urz.1dza 
§wJeconke, na którą wszystkich czlonków z fa
milią jaik najuprzejmiej zaprasza. Czlonkowie 
winni się stawić w cupkach i oznakach. Ka
idy czronek winien się okazać ustawą Towarzy
ską. Nieczlonkowie mają wstęp za wpisaniem 
sic na czlonka. Z a r z ą d. 

Towarzystwo św. lbrbary w Hamborn 
donosi swym czl'onkom, iż w J)'ierwsze świeto 
Wielkanocne po poi. o godz. 4 obchodzimy 
wspólną świeconke. Prosimy s1,an, cz1ooków 
o jak najliczniejszy udział. Zar~d. 

UwaKa: Potrawy wielkanomne bedą świę
cone w sobofę po voJ. o rodz. 4 na saH pana 
Bnschmanna. '.Rodacy, którzy chcą mie6 po
fraw;r p~ięcone, winni się na czas stawić. 
H~~r. _·;_, . ,. r,, z u ud. 

dooosi wszystkim czlonkom, że walne kwartal
ne zebranł-e od~dzie sit w dnrgie świcto Wicł
kanocne, tj. 2-ł kwietnia o gooz. -4 po poł„ na 
które wszystkich cz1onków zaDraszamy, ponie
waż mamy liczne sprawy do zalatwjenia. 

UwaKa: Prosimy także żeby czlonkow", 
którzy mają książki z cz:rteloi ludowej , aieb 
je ze sobą przynieśli, albo przyslali, bo muaw 
zrobić obrachunek w bibliotece t zaslac spra o
zdanie do Poznania. Zarz~. 

Towarzystwo św. Piotra w llo.r t •· Rtdlq 
urządza w niedziel~ Zmartwychwstan ia I u
skiego o godz. 4 po Dol. W9p6lną św:eco . 
Ponieważ jest to raz picrw~y. uprasza sit. ały 
czlonkowie z rodzinami sic stawili. Swicc1m. 
święconki odbędzie sie. we Wielką Sohotę wlt
czorem o godz. ;.ś8. J(ażdy Rodak może S'\IP• 
ia świcconk~ dać poświ(cić i to a p. Leipolta 
Horst, na sali o iOdz. powyżej wymieni~. 
Swi~cić będzie ks. wikaryusz. 

Lełsaer, przew. 

Towarzystwo św. AntOllieao w Rullrcrt-L!,a1< 
ozna~mia swym czlonkom i wszystkim Roda.
kom, iż dnia 21 4-. 05 tj. w Wielki Pi4tek o godz. 
4 po pol. oobędą się Gorzkie lale z kazanlt• 
polskiem. W pierwsz~ śwlcto wielkanocn• 
przyst4:JJUje Tow. św. Antonie~o wspólnie d• 
Komunii św. Uprasza sic:, aby raczyli wsz~y 
czlonkowie si~ stawić. O godz. 4 po poi. ou
bedzle !łię polskie nabo-leńs.two z kazaniem. 

Z ar z ą d. 

T•lWlrzYsłwo ihv. Barbary w Bocbua. 
W wielką niedziele o ~odz. 8 przystep$ 

towarzy~two do Komuni św. - Swieconka ol„ 
będzie sie w drn~ie świeto o irodz. 5 po pot., 
na którą się szan. czlonków z rodzinami :ia-
prasza. z a r z~ d. 

Towarzystwo św. Jakuba -w: Sod:n2en 
uwiadamia szan. czfonków, iż towarzystwo ~ib
chodzi święconkę w pierwsze święto wicll-.:a110-
cne po nieszporach polskich. O liczny udział 
czlonków si~ uprasza. Zarazem uwiadamia sic 
szan. Rodaków w Sodingen, którzy nie są c7Jon
kami naszego Tow. a chcieli by mieć święconk4 
w domu, że powinni punktualnie przynieść d• 
poświęcenia do lokalu p. Teodora Nothe o godz. 
.%4 po poi. we Wielką Sobotę. Tak: samo sft 
uwiadamia szan. czlonków i wszystkich R.oda
ków w Sodingen-Bornig, iż spowiednik poler<~ 
będzie w vierwszą środe IJO Wielkiejnocy. li
czny udział w święconce pożądany. Zar-4. 

Towarz. św. Piotra i Pawła w Buscłlhaus• 
donosi swym czlonkom, iż w drugie święto Witl 
kanocne po pol. o godz. ~ odbędzie sie walH 
zebranie. Z powodu ważnych spraw, kMre sar 
do zalatwienia winien każ<:ly czlonek na zebraailt 
to ,>rzybyć. Zarzą<:I winien się stawić pól go
'Clziny predzej. Z a r z ot a. 

Towarzystwo św. Jana Ewani. w Altenhfil[ae 
donosi swym czlonkom i wszystkim Rodakom, 
iż we Wielki Piątek o godz. ~ po poi. bed.:.::.e 
trze<: i a część Gorzkich żali śpiewana. Pr 1si
my Rodaków o jak najliciniejszy udzial w .a
bożeństwie. 

Uw~a: We Wielką Sobote o godz. 5 • 
pot w szkole katolickiej będzie święconka św't
cona dla Towarzystwa i ctla wszystkich R-0-
daków, którzy przybędą. Oznajmiamy człon
kom i wszystkim Rodllkom i Rodaczkom, i:.ł , 
pierwsze święto Wielkanocne o godz. 3 po Pol~ 
będzie Towarzystwo mialo wspólną świeco•• 
na którą się wszystkich członków i Rodakd'tr 
z AltenbóR"ge i okolicy zaprasza. Prosimy '• 
liczny udzial w święconce. Goście mile i~ 
dziani. z a r z :id. 

Tow. „Jedność0 poci op. św. Rodziny ~· Sc „_ 
lebeck-Oberdistehl 

d?flOSi &W}:'m, c~onkom, i7. święconka odh,e•:iie 
s1e w drugie sw1ęto Wielkanocne ti. 24 k ilietała 
po pot. o godz .. s na sali posiedzei1. O fi("7'r!J' 
udz1al uprasza s.ie. Goście mile wkiziani. 

Z ar z ą c. 

Tow. św. Wałettteio w Horde 
dor~osi upr~eimie szan. Roda.kom w łiorde i •· 
ko~1cy zam1eszkal:.rm, iż w pierwsze , ·i t. 
~t~lkanocne po J?Ol. , o. god~. ~ ob~h O:ctzi wspólnfł 
sw1~conke .. na ~'.elk 1 eJ sali katolickiej czclad,. 
O l~k n~l1czn~eJszy udzial Rodaków wraz :t 
rodzinami prosi z a r z ą d.. 

Uwaga: Potrawy bedą świecone we Wiel
ką Sobot~ !an'? o godz. 10 na probostwie. Ze 
sposobnos~1 teJ mo~ą wiec rodacy korzvsta~. 
. Chorązyn:i To~. św. Walente~o i R.ó.żańca 
sw. przypomma su~. aby w Wielką. Niedzie 
rano 0 ~odz. ~6 punktualnie sit; stawili. 

Jan Parzybolc, prr.e \". 

Towarzystwo św. Józefa w Horsthaus~1. 
. Swlęconka odbędzie sie w p'. erwsze św1e 

wielk~ocne o godz. 4 po poi. Na świ~cono 
mol{ą się czlonko..._-vie ulśctć ze skladek miesi~cz.
ny~h. Uprasza su~ czlonków wraz z famiPaml 
o Jak najliczniejszy lłdzial. żar~ 

. Uwa1a: Ktoby sobie życzyl młeć potr~\"J"J' 
Wielkanocne poświęcone, winien się sta'\'„ ić do 
lokalu posiedzeń o icodz. 3 po poi. 



Bracia (GebrU.der) 'f:{aufmann . 
Narożnik utłc f abriksłr. i Konigstr. RU11RORT Telefonu .nr. 3S6. 

j · Bardzo tanie, ale śdśle s~ałe ce~. _ \ I .. Bardzo tanie ale ściśle stałe ceny, I 
Na świ~ta wielkanocne polrnamy w najwiękEiym wybt1rze: 

Ubrani dla m~żczyzn Ż klety dla pn.n . lllaterśe na suknie 
Ubr ania dis młodzieży Żakiety dlti pon!en Haterye woskowane 
Ubrania dla ehłopeów. Żakiety dla d~łe451. Materye .Jedwa~ne. 

Po bardzo umiarkowanych cenach sokieńki dla dzieci. Ubrania do przyjęcia. 

~ ft Pottbrock'a dom obuwia w Herne " ~!:~ i 
. e 

nllca Bahnhofstrasse nr. 74, Dlioa Bahnbofstrasse nr'e 1·,.f. -= . 
sprzedaje obrz e i tanio. ~ec~~-r .-e 

N 
,..'i~~~k~ 

:, .;g~i\}"~~ 

. Ceny yjatko. 
do 8wiąt fi·iełkanoenyeh. 
&J. _}Vielka partya ubrań dla mężczyzn. łl 
9.IF" „Wielka partya ubrań dla chłopców. ~ a w iei'ka party a spodni dla mężczyzn 1!I 

OO~QCOOOOOCOCOC~OOCOOOO~OOCGC4G000000000oocoog i !„~Jf sz~ato 1brania do roboty • • § 
11 8 _ _ •~zko11ku1ene,Jnte taitłe. I 

ooOO(jó00coooooocooooooooccoaoccoocoooooocoooooocooO 

Gebrtider RoQert, 
Marktplatz 1 B o o h 11 m , Marktplatz i. 

Największy interes tego ro4aaju w miej1cu. 

~~u.,._,,~ 

Ja HERRMANNS, Oberhausen 

~ 

Dona towaroww 
~.I 

~ b -e I. O •. h ID 

OBUWIE' 
ł 1 Damskie .. 
• I z guzi~=~iew4· iki25 lf' do sznurowania. · 

najl. chevr. talde 
brunatae i s211are mr. 

od dziś do Wielkanocy. 

Dotąd nie Meskie 
hY\\'ałei k' 

Partya . 3WilSZ~ . 
olbrzymia szn:r:;ania 4 b·c 

mocne jakośeł do 

bUtÓW brodwnia para __ mr. _ para 

Damskie ldla 

trzewiki . męż-
Mes kie 

trzewiki 
z guzikami i 595 ozyzn do sznurowa.niaeeo 
do sznnrowania i kamasze 
praw· kozłowa ~kóra B•>x horse nadswy-
i końeka chevr. uln- mr. boxcalf czaj trwałe para mr. 
blony .krój , para 

najpierwsza jakość 

Damskie I elog•n::~;. wyko· Meskie boty 
największy i najtańszy 

dom obuwia i 
trzewiki 1 50 boxcalf 

z guzikami i 750 t.lo sznurowania8'75 
do sznnro wania z guzikami 
.ze ak6r7 ko11iej chevr kamane firmy Jłer-

<lobrego i rzetelnego obuwi11, 

ścisła rzetelność! Skora usługa I 

Hermanns' a dom obuwia 
OBEBHA t1SE1'1', 

28. 

boxealf, to.kie kolo- mr. mr. zin ulu'lione dla do- mr. 
rowe, para warte!\~ l.l m.rr. broel i kro/n para 

iadka 
lania 

lj Około iOO pitr 

,, mi~:!c~~~~h n~~~!~!j~~e, 85feu. 
o.zysto wełniane do 'Wysauk. · 

para i7lko 

I 

. .... „„ ... „„„ ...... „ ... „ ••• „ ....... -~, 



;, Wiarus Polski" 
wychodzi sześ.! razy tygo
dniowo. Prnnumerata wynosi I~ 

1 m. 5a fen. .~ 
li:vrnrtalnjc. ~ 

,;Posłańca katolickiego" otr.zy- 1; 
.,J, rnnją abonenci "" dotlntlm. !; 
~ 1~ 
)to: --------------- -ł< 
**.,-ł.::~*.»-1:--:*~:J:.:kj: J:.**-·*********;:. 

Na NiedZ:dy f'r,ewodnią, fZVH 

picr~ szą p) \Vielkiejnocy. 

Lckcya. l Jan V. 4--10. 
Najmilsi! Wszystko co się narodziło 

r, Boga, zwyciQża świat; a to jest zwycię
s•wo, l·tórc zwycięża świat, wiara nasza. 
Któż jest, co zwyci~ża świat, jedno kt<>ry 
Yierzy, iż Jezus iest Synem Bożym'? Ten 
~st, który przyszedł przez wodę i krew, 
, ·z us Chrystus; 11ie \'. ·wodzie tylko, ale 
„, "och.ie i knYi. A ducl1 jest, który świad 
i1.y, iż Chrystus iest prawda. Albowiem 
rzcj są, którzy Ś\viadcctwo dają na niebie: 
)kiec, Slo :vo i Duch święty; a ci trzej jc
l!~o s~. A trzej są, k t(irzy Ś\\ iadectwo da-

1 ' i1a zic:i1i: nuch, i \':oda i krew, a ci trzej 
il'dnr~ S<l. Jdli Ś\\ iadcct\\ o ludzkie przyj
rn:1jt r1y, świaclc..:two Beże \\iQksze jest; 
albowiem w jest Ś\ 'iadectwo Boże, które 
'' iększt Je-st. iż ś \ iadczyl o synie swoim. 
' V \\ ierzy \\' Syna Rożeogo, ma świadec
' w 0 Boże: \'\ se bic. 

Ewangelia. Jan XX. 19-31. 
Onq~o czasu: Gdy byt wieczór d11ia 

c,11cgo pierwszego Szabbatn, a drzwi byty 
.1a111k11ionc, kędy ucwiO\vic byli zgrorna
t.zeni clb. bojaźni Żydów; przyszedł Jezus, 
i stanął w pośrodku, 1 rzekł im: Pokój 
''am! A to -rzcldszr. uk2zat im ręce i 
hok. Urado,,·ali się tedy 11\~Znicwie ujrza
\ ·szy Pana. I~zekt im tedy zasię: Pok()j 
\\am! Jako miG posła! Ojciec, i ja \Vas po
sylam. To· powiedziawszy, tchnąl na nie, 
i rzekł° im: Weźmiicic Ducha św.: których 
odpuścicie grzechy, są im odpuszczone; a 
których zatrzymacie, są zatrzymane. A 
T c;masz jeden ze dwunastu. którego zo
wią Didymus, nie był z nimi, kiedy przy
szedł Jezus. Mówili mu tedJ- drudzy ucz
niowie: Widzieliśmy Pana. A on im rzekł 
Jeśli nie ujrzę w ręku jego przebicia gwo
ździ, i nie włożęli ręki mojej w bok jego, 
nie U\.\ ierzę. A po ośmiu dniach, byli za
SiG uczniowie jego w domu, i Tomasz z ni
mi. Przyszedł Jezus drzwiami zamk11io11e
mi, i stanął w pośrodku, .i rzekł: Pokój 
\\ ar11 ! Potem rzekl Tcmaszowi: \Vlóż 
sim palec tw6i, a oglądaj rGce moje, i ści~l
~nij rękę twoiG, a wlM w bok mój; a nic 
bądź niewiernym, ale wiernym. Odpowie
dział Tomasz i rzekł mu: Pan mój i Bóg 
mój. Powiedział mu Jezus: Iżeś mię uj
rzał Tomaszu, uwierzyleś. Blogoslawirni, 
którzy nie widzieli a uwierzyli. - Wieleć 
i 'innych znaków uczynił Jezus przed o
czymei uczniów swoich, które nie są w tych 
księgach napisane. A te są napisane, aby
ście wierzyli, że Jezus, Syn Boży; a iżby
ście wierząc, ży\vot mieli w imię jego. 

Kazanie. 
Pan Jezus po swojem zmartwych\vsta

niu kilkakrotnie ukazywał się uczniom, aby 
ich utwierdzić w wierze i pocieszyć \>.l 

smutku, oraz obdarzyć pokojem, na któ
rym im zbywato po śmierci Chrystusa. O
to i w Ewangelii dzisiejszej czytamy, że 
Jezus wszedł przez zamknięte drzwi, gdzie 
by]i Apostołowie zgromadzeni dla bojaźni 
żydów, i pozdrowił ich temi slowy: „Po
kój wam. Jako mnie posłał Ojciec i ja 
was posylam." - I udziclil im władzy od
puszczania grzechów, a tern samem i słu
chania spowiedzi, którą jednocześnie usta
nowi/, mówiąc: „Weźmijcie Ducha Ś\ViG
tego: których odpuścicie grzechy, są im od 
Puszczone: a których zatrzymacie, są za
trzymane." Tomasza świętego podówczas 

~ M6dl się i pracuj! ~ 

Bochum na nieik?.ielę dnia 

nic było. A gdy mu Apostołowie cznajmili 
że \\ idzieli Chrystusa. nied1ciał im dać \\ ia 
ry, i powiedział: ,)eśli uic ujrzę w /Gl~ 1 

Jego przebicia gwoźd;r,i, J. nic wlnżę paka 
mcg-o l!a miejsce g\voździ, i nie wkżę rttki 
mojej \\' bok Jego, nic u wierze;." Jezus w 
osiem dni potem nbzał siG ZllÓ\\' Aposto
ło;n, i pozdrowił kh tcmi samerni słowy 
co i poprzednio; a obróci wszy się do To 
masza, który podówczas inż by! cbccny, 
rzekł: „V..1 ł<'iż sam palec tw<ij, a ogl;:idaj !~G
ce moje, i ściągnij rGkę tw<1, a \lóż \' bok 
H1ój: a nic bqdź 11ic wiernym, ale \\ icr·· 
nym:· Tutaj zawstydza Jezus slab<\ '" ia
rG Tomasza, który słowom Apostolskim 
nie chcia·ł wierzyć, aż Go na włclsnc oczy 
liin:ał, i daje mn przestrogi.(, aby odtąd już 
byl \\ icrnyrn, i ni(j czekat 11a znaki ja\' nc, 
bo te nic za\vszc, i nic wszystkim siG n
clzicLJ.1. I gdy Tomasz rzekł: ,,Pan mój i 
Bóg moj" - powiedział mu Jezus: ,.Iże§ 
mię 11.irzał Tomaszu, nwierzyleś: błogosła
wieni którzy aie widzieli, a uwierzyli.'; 

Ztc1<l db 11as nauka: że chociaż lat\\ o
\\ ierncść nie jest dobra, to nicdowiarst\; o 
gorsze, bo prowadzi do zguby, jak mówi 
Jezus na innem miejscu: „Kto nic uwierzy 
będzie potępion." Lat\\ owiernc)ść czasa111i 
wprowadza w blqd czło vieka, ale mu nic 
grozi potępieniem, jak niedowiarstwo. Zre
sztą, trzeba uważać: komu i kiedy należy 
dać wiarę. Jeżeli nam mó\vią ludzie po
dejrzanych obyczajóyv o orzeczach doty
czących wiary, a przytcm gdy wiemy; że 
oni nie mają poslannictwa ani od Boga, ani 
od wlaściwej władzy do ogłaszania prawd 
wiecznych, takim nie mamy potrzeby śle
po wierzyć, bo by nas mogli w blqd wpro
wadzić i osłabić w wierze; ale, jeżeli nam 
gloszą naukG Ęożą kaplani, którzy są po
wołani i wyświęceni na urząd głoszenia 
stowa Bożego, i od władzy duchownej do 
tego upoważnieni, a nadto, gdy nam to gło
szą publicznie w kościele, to takim obowią
zani jesteśmy wierzyć, i być pewnymi, że 
nas w błąd nie wprowadzą. Tomasz świę
ty nieuwierz:ywszy Apostołom gdy mu 
mówili, że widzieli Chrystusa, aż Go na 
własne oczy oglądał; zblądzil wprawdzie, 
ale dla tego zblądzil, że jeszcze nie byl u
twierdzony \V wierze, i nie otrzymal da
rów Ducha Ś\V.; ponieważ niemi, udarowa
ni zostali Apostołowie dopiero w dzief1 Zie
lonych Świątek, a jednak Pan Jezus zgro
mił go za to niedowiarstwo, i oświadczył: 
„że blogoslawieni, którzy nie widzieli a u
wierzyli;" ale nam, którzy już utwierdzeni 
zostaliśmy w wierze przez Sakrament 
Bierzmowania, niedowiarstwo bezkarnie 
uiśćby nie mogło, ~dybyśmy wątpili o tern, 
co nam jako nieomylną prawdę głosi Ko
ściół święty. Bo właśnie \viara na tern się 
zasadza: aby za nieomylną prawdę uzna
wać to, co Bóg objawił, i przez Kościół 
święty do wierzenia podaje. Wszelkie ro
zumowania ludzkie nie mają tu znaczenia, 
bo jeśli Stolica Apostolska z katedry ogla
sza co, jako dogmat w rzeczach wiary, to 
już kwestya skończona, i nie podlega dy
spucie ludzkiej;- ponieważ Jezus przyobie
cał Apostołom obecność Ducha świętego 
w takich wypadkach aby nie błądzili, i 
sam im przyrzekł, że będzie z nimi po wszy 
stkie dni, aż do sko11czenia świata. 

Zastanówmyż się tu dobrze, bracia 
moi, i zauważmy: czy kiedy nie wątpili
śmy o jakiej głównej prawdzie? czy w to
warzystwie osób nie podnosiliśmy jakiej 
kwestyi religijnej, odstępując od nauki Ko
ścioła, a opierali się na wlasnem rozumo
waniu? bo to na jedno wychodzi, jakbyśmy 
byli niewiernymi. Niechże nas ta przestro
ga jaką dal Jezus Tomaszowi: „Nie bądź 
niewiernym, ale wiernym" - skłoni do 

wierności, a obietnica błogosławie(1st\\ a 
przyobiecana \\ ierzricym: „Blogoslawkni 
którzy nic widzieli a uwierzyli" - niech 
nas zachęci do uznawania za nieomylną 
1mrn dG to \\ szystko. o czcm nas Kościół 
zapewnia; abyśmy \\' nagrodG wiary na
szej mogli osi<1• 1n~1ć to błogoslawie(1stwo, 
oglądać na własne oczy Chrystusa \\ 

. · (ile~h\ ie Nicbieskicrn. Amen. 

, 1 za, m 'usc~eH1~m, 

czyL o święceni l .-,j Ś\\-ięt.yth 

I~OZDZIAL II. 
Niedzielna rozmowa dwóch wiejskich dzie

wcząt i nauka dla modzicży wiejskiej i d!a 

jej rodziców, braci i gospodarzy. 

Jagusia. Maryś! Dziś gra.i<t w karcz
mie, chodź, rozweselimy siQ. 

Marysia. Niech tam se. bic grai<1. dla 
mnie oni grać nie będą. 

Jagusia. Jak to? Młoda dziewczyna to 
do tallca i do ró7',a11ca. Marysin, to tobie 
nogi nic drgają, jak usłyszysz muzykę? 

Marysia. Na twojem weselu to sobie 
zata1kzę, czemu nic! Ale w karczmie, u 
żyda, to nic! tam noga moja nie postoi. 

Jagusia. Na mo.icm weselu! a czemu 
nie mówisz o twojem? Wszakżeś bogat
sza i piękniejsza„.. co prawda, to nic 
grzech. Oj jużbyś ty dawno męża miafa, 
gdybyś taką zakonnicą nic była. Kiedy 
wejdziesz między wrony, krakaj jak · kra
kają one; chodź z nami na muzykę! 

Marysia. Śmierć i żona, od Boga prze
znaczona. Trafi mi się tam jaki dobry 
chłopak, a będę widzieć, że w tcm wol< 
Boża, to dobrze. A nic trafi mi się taki, to 
drugie dobrze„.. Zostanę dziewczyną; ale 
chłopaka sama szukać, o nic! nigdy tego 
nie nczyniG .. „ Szukać po karczmach u 
żyda .. „ to wstyd na dziewczynę. 

Jagusia. Jużcić .bez \VOli Bożej i włos 
człowiekowi z głowi nie spadnie. Ale nie 
bądź głupia Marysiu, wszakże i nasi oj
cowie i matusie w karczmie przy muzyce 
si~ wyswatali. Z nami ma być inaczej? 
Słuchaj powiem ci coś, o czcmbym przed 
innemi zamilczała. Nieraz ja sama slysza
la, jak tatuś d(i' matusi mówili: „nie łaj na 
mnie matko, że lubię karczmę i wódkę, no, 
co że lubię? A miałabyś ty chłopa, gdy
byfr1 karczmy i wódki nie lubił, co? W 
kościeleśmy się pobrali. ale w karczmic
śmy się poznali." 

Marysia. Jagusiu, a czy ty myślisz, 
że to szczęśliwa byla godzina dla twojej 
matusi, kiedy w karczmie z twym tatusiem 
się poznała? Powiem i ja coś o twojej ma
tu si com na moje wlasne uszy słyszała. 

Jagusia. Powiedz, powiedz Marysiu. 

Marysia. Często wlezie ona do naszej 
chałupy, a zapłakana cala, że żal się Boże 
na nię patrzeć. ,,Co wam to kumoszko?" 
spytają moja matusia. A twoja na to: .,O, 
skaranie Boże z takim pijakiem. Mnie i 
dzieci przeklina, bije, z chałupy wygania. 
Ca złapie, to do - karczmy zaniesie. Nie 
długo chyba z torbami w świat pójdziemy. 
O Matko Boża cudowna, ratuj nas! O bo
dajby były moje nogi się połamały, zanim 
przestąpiły próg tej karczmy, w której me
go poznałam". I płacze, płacze, lamentu
je, że aż serce boli... A potem, kiedy sie 
napłacze i wyjdzie, to moja, matusia po
wiedzą nieraz do ·mnie: ,,pamiętaj sobie 
Marysiu, tak płacze po ślubie w chałupie 
taka, która z chłopem w kościele się pobra
la, ale w karczmie z nim się poznala". 

)+ 
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Jagusia. Abo to pra da! Abo to t ,\o 
ja matusia płaka!a kiedy na ~hłQPa. A pe
\\ no i ona 11 żytla \\ karczmie tjltusia t e
go poznała. 

r farysi,t. Udzk tam. 
Jagn ia. Abo ty\\ ie z. czy ci to tv ja 

matusia pO\\ ie, jak z nią było przed ślu
bem. 

Marysia. W łaśnic, że .mi wsz:srl o 
po \'ic działa. 

Jagusia. No to po icdz, pr \\ ildz. 1,;

źli ona ni~ \\ karczmie l\\ ego tatusia i o
z11ała, to li\\ ierzG rn emu sło" tt, że pławle 
po ślubie \\ chafopic taka, kLór,1 z chłop m 
\V koś·..:i„Jc sio pobrała, ale w karczmi" z 
nim się poZ!lała. Może to i pra . da. 

Marysia. WiGC słt1~haj o moid1 rod1.i
cach. Po\\ iem ci . szystko. P1ze ·złego 
lata wracafam z matusin z kościota. A by
la to rocznica śmierci mego tat11sh. M •1-
sia powicdz<t mi: „lcpsz1.:1;0 erl<\: id 1 ric 
bylo na Ś\\'iccie, jak t \ (ij tatuś 11ichos?rzyk 
pobożny, trzeźwy, pilny gospNlar ', do 
Boga był i do ludzi. A dla mnie, ce te tył 
za dobry przyjaciel! /.yliśmy z '0b •. . ?S 
lat w zgodzie i miłości , iak Bóg przyk z lł, 
marncRO słowa jedno drugiemu nic po\\ ic
dzialo. Ze "sz~ ~. l<icm się ze nrn•1 tlzielił, 
co było jego to byL i moje. A przecież. on 
rnial piękne gc:spr Jarstwo po ojcach, a 
wziął mnie sobi.' ubo~ą tlzicwczynę. On 
dla tego sobie mnie upodobał, że noga mo
Ja przenigdy w karczmie nic postała, żelJl 
była do pracy i do modlitwy, i żem ma
tusie; moją chorą jak mogla tak rato\\ ała 
i oprzątała." 

No Jagusiu, .ia ci swoje powiedziałam. 
Teraz wierz mi i nie htnj za cltłopal ami 
do karczmy, inaczej jeszcze ci się dostani~ 
jaki pijak albo rozpustnik, i będziesz po 
ślubie płakać, jak twoja matusia. 

Jagusia. PóidG do karczmy nic dla 
chłopakó"·· ale dla tal1ca, dla zabawy. T J0 
trzeba trochę zapomnieć o biedzie. J\1oja 
Marysiu, u nas w chalupie to tylko obrnza 
Boska, swary, płacz, przeklei'1stwo. Tyle 
mego \\ esela w niedzielę, ile rano w kośdc 
le, a wieczorem w karczmie. 

Marysia. Ej! dziewczyno! Co t,1111 
pleciesz? W kościele i w karczmie mó
wisz twoje wesele? A nic boisz ty się i o
ga, że karczmę przymierzasz do kościoła, 
a Boga do szatana. A czyś ty nie słyszała 
nigdy, co mówił ksiądz Proboszcz na nau
ce: „Nie można rano weselić się z Bogiem 
w kościele, a wieczór weselić się z czar,e1a 
w karczmie". Ja sobie Boga \\ ybralam 
nic szatana, a ty co wybierasz? 

Jagusia. Brońże mnie święty Boże 
wybrać szatana. Ratuj mnie Matko 11aj
Ś\\ iętsza i wszyscy Swięci !... Ale bez kar 
czmy to ja się chyba nie obędę.... Abo to 
w karczmie mieszka szatan? Co? ~za tan 
mieszka w piekle. 

Marysia. Droga do piekła na karamę 
prowadzi. W karczmie najwięcej zatan 
kusi, najwięcej dziewcząt w swe sidła !o
wi... przez grzech przecie; rozumie 7, to 
Jagusiu? 

Jagusia. Jużcić rozumiem, że ki::dy 
która zgrzeszy, to jej dusza w mocy jest 
szatana; toć prawda i jak w tym grzechu 
umrze to na wieki wieków będzie w mocy 
szatana. Ale czy ja tam potrzebuję zgrze
szyć. A kto mnie do tego przymusi? A 
Marysiu, tam tak wesoło w karczmie! mu
zyka, taniec, wódeczka, wesołe chłopaki 
i dziewczęta, żebyś ty tego skosztowała 
tobyś inaczej gadała. ' 

Marysia. W csolo ! Wesoło! A wiesz 
co matusia mówią, że to cale wesele, i mu
zyka, i wódka, i taniec, wszystko, co tam 
jest, to jeno wabik i lep szatański, aby głu
pie dziewczęta złowić na swe sidła. 

Jagusia. Ja tam wiecej jak dziesięć 







ją jego <lz icd , ha1'ibi•1 żunę, jak jego domo- 1 

wina płonącą pochodnią goreje. Bo w mo
gile panuje Nija, przemożna bogini nicości. 

Na środku żałobnej komory stawia siG 
popielnicę z prochami. Zgrąbnie wytoczyt 
ją z gliny zdun, w ksztalcic wielkiego 
dzbana. U dotn gladka jej po\\'ierzchnia, 
w środku pas runiczncm pismem pokryty. 
i\aptani sfowiańscy, którzy od Normandów 
futorkicm pisać siG nauczyli, znaczą popiel
nice nazwiskiem zmarkgo, v.'ypisal czcm 
się wslawit, jakie było jego znaczenie. Ło
w iec ma na popielnicy wyry sowanego Je
lenia, rybak lódź , żołnierz rękę z mie
czem. Z wierzchu pokry w a urnc dach 
g~iniany w zgrabny rysunek strojny, \\' 
piękn y kształt w ykonan y. Zdun stara s i ę 
naśladować r ysy zma rłego i wyraz jego 
twarzy wypn klą r.zeźb<1 na pokrywie zna
czy. Gdy garncarska robota gotowa w sy
pie s ic \\ nią proch y i wstawia do ~robu. 

Obok popielnicy chowa siG tam kilka 
innych naczy rł z gli ny. KsiążGci u zosta
\\ iaj<1 kaplan i w urnie nadmorskie wino 
kmieciO"wi daje się stągiew miodli i udzie~ 
sarni. 2oluierz ma w ~rrobie oszczep lub 
miecz , cieśl a s i ekierę kamienna. Niewia
sta ma. naramiennik, 7.elazny 1;ierścicr'1 i 

1 
zausznice ze spiżu. 

p~tatni \\'chodzi do grobu kamienny, • 
~.re\\ IH~11} lub gliniany POS<1żek boga. vVy- I 
c1os~ł go snycerz, aby wraz ze zmarłym 1 

\\' c1e11111ą krain<; pytail poszedł Jess:~. ab.)' 
tam dał rnu pok(>j, którego tu im ziemi nie
ma. 

Na, 1li.skim grobie k111iccym sudzi siG 
sos11ę, sw1erk lllb dębirn~. Wyrośnie drze
"?' korzenie obe.i1rn! serdecznym uści-
s~iem kamie1rna mogilę, w której śpi ty 

. 5J<t_cc lat czfO\\ iek, czckaj<1c 11a sąd. prz,.;d 
kto, J 111 swną zcbć spnt\YG ludzie i na ro
d.)' ... 

AVE MARIA! I 
~ 1a ~ta'. c~~.iejskiej dzwon zD.dZ\'"Onif ,., icży 

1 
l \v SZ.)1 stKich \\ 1crnych \\'ota do pacierzy 
Przed ~na.tki Boskiej obrazem klęl.ajmy ' 
nuszQ l c1alo pod Jej straż oddajmy. 
A vc. O Matko bądź nam pczdrow i ona 

. Nadziejo w śmierci i '' życiu obr~na 
iv\ana ! Ty.ś. jest naszą g\\ iazd'1 błogą, ' 

Do \\ iccznej cfnrnly pro\\ adzącą 
. drogą. 

Gratiac plcua - Pcfna laskawości 
\Vz11ieć w sercach naszyd1 plomyczek 
. mifości. 

Dom1m~s Tecum -- Pan z Toki przcb:rwa 
N1ec11 se rce nasze \Y Twem sercu 

. spoczywa. 
Benedicta - O fllogosławion a 
Przed gniewem Boskim Tyś' nasza 

Ti _ , , ." ~ . . zas~on~. 
1 b} las, J-...stcs 1 bGdz1esz na w 1ek1 

u.ŻY~Z de lnO\Vi temu T\vej opiek i. 
In m11 henbus - między niewiastami 

Poz?sta f1 ma.tko ciągle między nami, 
Et bc11cd1ctus - I blogoslawione 

Sfo"·o, w pa11 ici'1ski111 żywccie \Vcic -

f fo nc. 
rnctus _vcntris Tui - Owoc ży \\ ota. 

Ktory ·syoi'1skie otworzył nam wrota 
Jezus - Zbawiciel, Syn T wój ukochany' 

Ty w J ego święte racz nas uk ryć 

S 
rany. 

a ncta, - ':A' niebieskiemkrólujesz S y onie 
Na w ieczn ej chwały, obok Syna tro-

M · 1 • nie; 
ana . - . gr.zeszni k \ \! ucisku, utrapieniu - -

Zna1du1ę ulgę w Twem slodki em Imic 

M t T , niu. 
<'. er YS matką w Tobie ufających 
. 1 ~·p rawiedliwych i pokutujących. 

Dei _ . f~d~ś Zbawiciela nam powita ' 
1-icm1a Cię matki imieniem ucz~ila 

Ora -.me pr.ośby u nóg Twoich sklad;m, 
Nie w nich, lecz w Tobie nadzieję po-

p . kladam; 
ro nobis - Boży gniew Maryo przebla-

gaj 
W życiu i śmi e rci _ Ty nam dopo-

Peccatorib · magaj · 
~s -- wstaw się za grzesznikiem 

By wiecznej chwaty stal się uczestni-

N · kiem; 
une et m hora - w każdej życia dobie 

. .My ufność naszą Pokładamy w Tobie. 
:Mortis nostrae _ gdy śmierci god . 

Zina wr-
N. bije, 

iech dusza nasza pod Twój plaszcz 
się skryje· 

Amen -:--- Z pod Twojej na ziemi opieki: 
Niech z Tobą w niebie króluiem na 

wieki. 
Ks. l(arol Antoniewicz. 

MAJOWA JUTRZENKA. 

Zawitał dla nas majowy poranek, 
Ziemia i niebo błogo się śmieje; 
Podajcie kwiaty, aby uwić wianek, 
Lecz wianek taki, który nie więdnieje. 

Na żyznej ziemi kwiat pełny urośnie, 
Na twardej skale tylko głóg kolący; 
A my na \danek zbierajmy przy wiośnie 
Nie ostre głogi, ale kwiat woniący. 

Na nas Marya \V radości pogląda, 
Jako ta gwiazda, co na niebie świeci , 
Przyjmie ten \Vieniec, innego zażąda, 
Wianka se rc naszych: jako serc Swych 

dzieci. 

Bo kw iaty zi emi, o jak kró tko trwają! 
Jak gwiaz;dy gasną, tak kwiaty więduieią, 
A wiatry uschłym bady lkiem ig rają 

I zżólkłc lis tki po św iecie rozwieją . 

Złóżmy na w ieniec wszystkie serca cnoty, 
Które wyk\\itty w sile Jej opieki, 
Dajmy kwiat s.zczęścia, dajmy kwiat tęs~ 

knoty, 
A taki wieniec nic us..:lmic na wicki. 

WITAJ MAJOWA JUTRZENl(O. 

\Vitaj majowa jutrzenko, 
Ś\vieć naszej polskiej krainie! 
Uczcimy ciebie piosenką 
Przy hulance i przy winie. 

: :Witaj Mai, piękny Mai. 
U Polaków błogi rai! :. : 

Nierząd braci naszych cisnął, 
Gnuśność w ręku króla spała, 
A w tcn1 trzeci Maj zabłysnął, 
I nasza Polska powstaia. 

: : Wiwat Maj, PiGkny Mai, 
.\ViJ..\·at \\ ielki KoHątaj ! : : 

Ale chytrości godzina, 
Młot swój na nas goimi ara, 
Z piekła rodem Katarzyna 
N1oskalarni nas zalała; 

: : Chociaż k\vitł p iękny Iv1ai, · 
·Rozszarpano hicdn:1 k raj. : : 

Wtenczas Polak z lzą na oku, 
Smutkiem powlekł blade lice, 
Trzeciego Maja co roku, 
Wspomniał lubą rocznicę 

: : I wzdychat: , ,Boże daj, 
By zabtysnąt Trzeci Mai! "' · · 

Na Ustr0i1iu jest ru ina , 
W której Polak pamięć cho wat; 
Tam za czasów Konstan ty na 
Szpieg na nasze lzy czatowat 

: : I gdy wszedl Trzeci Maj , 
Kajdanami brzęczał k raj. : : 

W piersiach rozpacz uv.. ięz i ona, 
W lis topadzie wstrząsla serce: 
W staje Polska z grobów łona, 
Pierzchają dumni morderce. 

: : Blysnąl znów Trzeci Maj 
I j u ż w olny bfog i kraj! : : 

Krótka n auk a C32:ył:ania. 

c c c 
ce-na, cy-na-mon, ca-ry
ca, ee-lu-je, cy-na, ca

łu-sy; .cal 

wy-ry-wa ma-li-ny, za
su-wa, fi-la-ry j o-li-wa. 

Ustanowienie sędziów. Samuel. 

1. Sędziowie. Po śmierci Jozuego 
popadło znów wielu Izraelitów w bałwo
chwalstwo. Sktonili ich do tego pierwotni 
rnieszkailcy I(anaan. Za te występki oddal 
Pan Bóg Izraelitów w moc niepdzyjaciól, 
którzy ich srodze uciskali. W tej niedoli 
nawracali się do Boga i błagali Oo o po
moc. Wtedy wzbudził Pan Bóg między 
nimi mężów bogobojnych, a walecznych, 
którzy wybawiali lud z rąk nicprzyjaciól. 
Przecież Izraelici wnet zapominali, co Bo
gu przyrzekali, i po wiele razy popadali 
w te same błędy i grzechy. 

Mężów takich, przez Pana posłanych , 

prcwadzili Izrac:litów do walki, lecz także 
sądzili ich w czasie pokoju. Takimi sędzia
mi byli Oedeo11, silny Samson i pobożny 
Samuel. 

2. Młodość Samuela. W czasie, gdy 
lieli był arcykapłanem, żyli pobożni mał
żonkowie: Elkana i Anna. Nie mieli oni 
dzieci, więc się bardzo tem smucili. R.az11 
pewnego pcsz1a Anna do przy_bytku Pa11-
skiego i mod!Ha się gorąco do Boga, aby 
jej dal syna. Zarazem ślubowała gorą~o 
Mn, iż poświęci dzieciG na slużbę Bożą. 

Pan Bóg wys!ucha! jej prośby i dał jej 
syna, którego nazwała Samuel, to jest u
proszony od Boga. Gdy dzieciG rnialo trzy 
lata, zaprowadziła je matka do przybytku 
świętego , aby tam slużyla P anu. Samuel 
wzrastał \\ pobożności i podoba? się Bogn 
i ll!dziom. 

.3. Synowie Helego. Arcykapłan tleli 
mia! dwóch sy nów, którzy byli bardzo :rn. 
Odstręczal i Izraeli tów od cfiar i dopuszcza 
li siG brzydkich czynów na mic.iscu $wiG
+ern. Dowiedziawszy się o te111 Iicli, ganił 
ich wprawdzie tagodnemi słowy, lecz 'illC 

karał tak, jak na to zasługi\ 'ali. 
4. Zapowiedź kary. Pe\', nej nocy, 

gdy Samuel spal w przedsionku namiotu 
świętego, za\\'oła t Pan Dóg kilkahotnie 
Ha niego. Samuel uic \\ iedzial kto go wo 
la, i pobiegł do I-lelego. Ten rzckl : ,,Nic: 
wołałem ciQ, mój synu, idź i śpij! A gdy 
jeszcze raz g;Ics ustyszysz. odpowiedz: 
Mów, Panie, bo słudw. sługa Twój!" Tak 
też Samuel uczynił. Wtenczas oznaj1i1H 
Pa11 Bóg, iż ukarze 1-Iclego i syn(i,v jego ?a 

nicprawcści. Sa.1111el opo'' iedziat f-Ie!enm 
o karze, jaką mu Pan zagroził. 

5. \\laika z Fmstynami. Po Hicialdn1 
czasie 'paelli f'ilistynowie do kraju i pobili 1 

Izraelitów. Wtedy wzięli Izraelici skrzy- ł 
niG prz.yrnicrz·:i do S\\·ego obozu, aby im 
Pa1l Bc'Jg w boju pornagat. Lecz \\ bitwie 
nastQpnej zwyciQ~,yli zn{1\\ I:;'ilistynowic. 
Pole~'{•) "' ic!n łnaclitów, a mi~dzy nimi 
dwaj s_yno\\ ie łklcgo. Nawet arh1 przy
mierz '1 wpadła \\ ręce nicprzyjaci(,l, któ
rzy hl posta\\ iii w Ś\viqtyni bóżka swego. 
- Gdy si<; Heli o tern dowiedział. spadł z 
krzesla, a zlama\\'SZY krQgi nmarl. 

Lecz skrzynia przymierza nie pozo
stała długo u Filistynów. Już na drngi 
dziei'i rano znaleźli bałwaua swego, leżące
go na ziemi przed arką. Ody jeszcze ró 
żne plagi p rz:/szt~· na filistynów, wtedy 
w stawili skrzynię l >a(1ską na wóz, do któ
rego zaprzegli dwie icrowy. Tc Órzy\\ ic)
zl y arln; napcwrót do ziemi Izraelskiej. 

6. Samuel sędzią. Po śmierc i lielego 
zostal sędzi<l S<-tn1 ncl. Zwola! on Izraeli 
tów i zarzucał im ich grzechy, aż przyrze
kli poprawQ. Pan Bóg też udzi e l ił im po
tem zwycięztwa nad .Fil istynami. 

Kazimierz Jagiellończyk 
urodz. 1427 t 1492, panował la t 45. 

P rawego serca i światlej radY, 
OjczyZlla miała w nim syna ; 

Rychło on odk rył Krzyżaków zdrady , 
1(tórych do hołdu nagina. 

I włada! mądrze, wsparłszy ramiona 
Na praw rozumnych puklerzu : 

Z jego też rodu, Litwa patrona 
Ma \ V króle\' iczu Kaźmierzu . 

Dla teatr.:,w amatorskich. 
Akademik, czyli ofiara za Ojczyznę (1 

a kt ), 9 mężczyzn, 1 niew iasta. Cena I mr., 
z przes. 1 mr. S f. 

Bartoś z pod Krakowa, czy li dożywo-
. cie w letargu. Obra~ek narn<liowy z śpi e
wami w 1 akcie . 3 niew iasty, 5 mężczyz n. 
Cena 1 mr., z prz.es. 1,10 mr. 
czyzn. C ena 1 mr.,z prz es. 1,10 mr. 

Nad Wisłą. Krotochwila w 1 akcie. 3 
mężczyzn, 4 niewiasty. Cena I mr., z 
przes. 1,05 mr. 

Takich więcej. Komedya w 2 aktach. 
6 mężczyzn, 2 niewiasty. Cena 1,20 mr. , 
z prze.s. 1.30 mr. 

Wilia Bożego Narodzenia. Komedyj
ka dla dzieci. Cena 40 fe n. , z przes. 45 f. 

Słowiczek. Komedyjka ze śpiewami 
80 fen., z, przes. 85 fen. 
śpiewami i tafl cami. 5 niewiast. 7 męż
czyzn. Cena 1.50 mr„ z przes. 1,60 nu. 

Stryj przyjechał. I(omedya w 1 al<Ieic. 
4 mężczyzn, 2 niewiasty. Cena 80 fen., z 
przes. 85 fen. 

O chlebie i wodzie. Krotochwila w 1 
akcie ze śpiewami i tańcami. 1 nicwfa.sta, 
2 mężczyzn. Cena 1 mr., z prz.es. 1,10 mr. 
niewiast, 2 mężczyzn. Cena 1 mr., z przes. 
1,10 mr. 

Stary piechur i syn jego huzar. l(roto
chwHa w 3 aktach. 10 mężczyzn, 3 niewia
sty. Cena 2 rnr .. z przcs. 2.20 mr. 

Prawica i lewica. Sztuka ludowa \\' 
aktach ze śpi~wami i ta1h~ami. 10 tnęż 
czyzn, 5 niewiast. Cena 2 mr.. z przt 
2,20 mr. 

Ulica nad Wisłą. (1 akt). 4 mężczsz 
3 niewiasty. Cena I mr.. z przes. 1.05 rnr 

Chrapanie z rozkazu. Komedya w 
akcie. 3 mężczyzn, 1 niewiasta. Ce:na 
fen., z przes. 85 fen. 

Ciotka na wydaniu. l(omedya w l at 
cie. 2 mdczyzn, 2 niewiasty. CeKa 
fen., z przes. 85 fen. 

Chleb ludzi bodzie. 1\4.lmeayika ~ 
akcie. 5 męż:cz:vzn, 2 niewfa.sty. Cen-a 
fen„ z przes. 85 fen. 

Dla świętej ziemi, sztuka ludowa w 
aktach. 9 mężczyzn. 7 niewias t. Nadz1.\1 
cza j wes-0la rz'.:'.c z. Cena 1,60 mr. . z prze 
1,70 mr. 

Dobrodziej, obrazek d rama ty.czny w 
a:kcie . 4 mężczyzn, 2 niewiasty. Cena. 
fen., z prz es. 85 fen . 

Werbel domowy. Obrazek \\ icjs'.-1 2 
śp iewami w 1 odsłonie. Cen~ 80 tell. 
przes. 85 fen. 

Błogosławieństwo matki. 4 mękz·Yzc 
4 niewiasty. Mosiek spekulant, 4 mti. 
cz.yzn, 2 niewiasty. Cena za obie sztU' 
25 fen., z przes. 30 fen. 

Czarodzfojski stol!k i z acz.a ro wan~ h;' 
w miechu. Józefa Chociszc\\ skie~·~. 
na 1 mr.„ z przes . 1,10 rnr., 

Ciekawość pierwszy ..,' 1pi.!1'! do p' , 
3 mężc.zyzn 2 n·c\viasy. C1.'na 80 fen. 
przes. 90 fen. 

Zamawiać prosimy p.od acl.rcse11: 
„Wiarus Po!ski" 'V odmm, 

Kominia•'.". i młynarz, ( '.7Y li z~'+:ak:. 
się wieży. -i nH;ż.:zyzn. A n:I.!\\ iastr. C. 
na 1 llH., z P1l.L:S. I.IO lllr. 

Bursztyny ł\'1si. Obrelzck lud·~\\'} 
pięciu ·odsiona-...ł:. 4 iPęj,czyzn, 7 niewra 
Cena 1 rnr., z przes. 1,05 mr. 

Córki Symm. Obrazek scenicZiJ1y ta ~• 
Rożeg{1 I...;1r{)d:tenia w 2 cds.fonach.

1 
C€ 

25 fen., z przes. 30 fen. 
Dwaj rozt~rgn-ięni. Krotocłrn i'a \\ 

akcie . 3 mężczyzn, I niewiasta. GeM}'i 
fen ., z przes. 85 fen. l 

Łobzowianie. Obrazek dr1.un."yt1 
w 1 aikcie ze śpiewami, 7 mężczyztli 3 n: 
wiasty. Cena SO fen., z przes. 85 hn. 

Kuzyn~lt. Drobnostka sceniez'lła 
jednej odsłionie. 2 mężczyzn, 1 nie'ł.'iM· 
Cena 80 fon„ z przes. 85 fen. 

Dzwonek św. Jadwigi (3 akty). 6 rJęJ 
czyzn:. 4 niewiasty. Cena 40 fen., ~ pr:e6! 
45 fen . 

Kapitan jat ich mało. Praszka s.ce1~ci 
dramatyczny z czasów ·wojen krzy~;):ckt 

Adres: „Wiarus Polski", Boclum. · 

Pt~~,~1·~·.l~tel 1 ·1nu~ ... f1 {'rt"'H i · • \/ul. \;;u . J.ł L 1.;,t.. 1 ~;..,..~t.'l 

lch b~ste!1e hierm;t b~i d:-:nj łl.: 

lichen Postamt ei 1 Ex~mp!ar Jer z,·it· 
„,Robotni!{ P olski" aus Bochum fiir .\ 
u. J uni 1905, un d zahle an Abonnem 
und Bes tellgeld 0,45 Pfg. 

Obige 0,45 Mk. ~ rhalten zu haben, ~ 
! cheinigt 

• • l • • d. . . • • " • 1 

Kalserliches Postamt • . • . . · 

Postbestellungsformular. 
Ich bestelle hiermit bei dem ~W 

che.n Postamt em :Exetupłar · der 
„ Wiarus PolsJd" MIS BoclJ.um (Zel 
preisliste 128) ftir Mai u. J uni 

zah1e a11 Aoomiement undl B~t 
1,28 Mk. 

~ ~ 
:!.i ~ ~ 
·~ t<l ~ 

;o (p .... c...,,. 
~ „~ ~;-
o.. ~'IJ ";,"" 

~ :>, ~ 
::..~ 

Obige 1128 Mk. erhalten zu habcll. 
sc„eiaigt. 

' . . tł. . .. 
I<aiserłtdles Postamt · ·' 



„ Wiarus Polski„ I 
wychodzi sześ~ razy tygo
dniowo. Prenumerata wynosi +: 

Im. 50 fea: I: 
kwarttllnie. ~ 
„Posłańca katolickiego" otrzy- 1~ 

ma.jt\ abonenci w dodatku. i~ 
I~ 

~~~Ll:\i:i:'~7=-.-:~~-,-.~-~__:'-f< 

~**-'~~**" 
Rok 15. 

Na Niedzk!ę trzecią po. Wielkiej
nocy. 

Lekcya. I Piotr. II. 11-19. 

Najmilsi! Proszę was jako przychod-
1Iiów i gości, abyście się wstrzymali od 
pożądliwości cielesnych, które walczą 
przeciwko duszy; mając obcowanie wasze 
dobre między pogany; aby w tern, w czem 
was ~omawiają jako zloczyńce, · z dobrych 
uczynków przypatrzywszy siG wam, chwa 
lili Boga w dzie1! nawiedzenia. Bądźmy 
tedy poddani wszelkiemu ludzkiemu stwo.:. 
rzeniu dla Boga; chociaż królowi, jako 
p rzewyższającemu: chociaż książętom, ja
ko od niego posłanym ku pomście zloczy(1-

ców, a ku chwale dobrych. Bo tak jest 
"\\'Ola Boża, abyście dobrze czyniąc usta 
załkali niemądrych ludzi glupstwu. Jak 
\Volni, a nie jakoby mając wolność zasłoną 
zJośd, ale iako słudzy Boży. Wszystkich 
czcijcie, braterstwo miłujcie: Boga się bój
cie, I(róla czcijcie! Słudzy, bądźcie pod
dani panom we wszystkiej bojaźni, ni€= tyl
ko dobrym i skromnym, alą też i przy
krym; bo to jest laska, \ ' Chrystusie Jezu
sie Panu naszym. 

.Ewan'geUa. Jan XVI. 16-22. 

Onego czasu mówil Jezus uczniom 
swoim: Maluczko a już mię nie ujrzycie; 
i zasię maluczko, a ujrzycie mię; iż idę do 
Ojca. Mówili tedy z uczniów jego jeden 
do drugiego: Co to jest, co nam mówi: 
Maluczko a nic ujrzycie mię; i zasię malu
zcko, a ujrzycie mię; a iż idę do Ojca? 
czka? Nie wiemy, co powiada. A poznał 
Mówili tedy: Co to jest ,co mówi: Malu
J ezus, że go pytać chcieli, i rzekł-: malu
czko, a nie ujrzycie mię„ i zasię maluczko, 
a ujrzycie mię? Zaprawdę, zaprawdę 

wam powiadam, iż będziecie płakać i la
mentować wy, a świat się będzie weselil; 
a wy się smęcić będziecie, ale smutek wasz 
w radość się obróci. Niewiasta gdy rodzi, 
smutek ma, iż przyszła jej godzina; lecz 
gdy porodzi dzieciątko, już nie pamięta uci
śnienia dla radości, iż się 'człoweik na 
świat Piarodzil. I wy teraz wprawdzie 
smutek macie; lecz zasię oglądam was, ta 

będzie się r~dowalo serce wasz, a radości 
waszej żaden od was nie odejmie. 

Kazanie. 

Na dzień przed męką swoją, Pan Je
zus rozmawiając z uczniami, powiedziat-łm 
t?,. o czem słyszeliśmy w Ewangielii dzi
s~e1szej. „Maluczko, a już mię nie ujrzy
~ie: i zasię: maluczko a ujrzycie mię: iż 
idę do Ojca." - A gdy uczniowie Jego nie 
rnogli odgadnąć coby to miało znaczyć, i 
g~y. Jezus poznał o czem ze sobą rozma
:v;aJą, Powiedział im: że „oni będą płakać 
1 
1 
amentować ,a świat sie będzie weselił: 

a ~ smutek ich wkrótce w radość się za
~~eni. '.' I tak się stało, jak Jezus przepo-

"' "A Iedzial. _Bo nazajutrz umęczony został, 
Postolow1e płakali ·i smucili się, bolejąc 

nad tak hanieb~ą śmiercią Jaką zadali 

„Robotnik Poli 11a 
~! wychodzi dwa ruy iygo
~ dniowo. Przedpłata wynosi 

et GO ten7aów 
~ kwartalnie. 
>ł- ,.Po łanca ka~lickiego" otray
>ł I a1 mają abonenci dodatku. 

-~----*-*-~--*-****--***--*-~_....,*** 

Bochum na niedżielę dnia 14 mąja 1905. Nr. 19. 

ChrystusO\vi oprawcy, a przeci\vnie, ciż 
sami mordercy cieszyli się, że już Pan Je
zus nie żyje. Lecz smutek Apostołów i 
uczniów Pmiskich wkr6tce się w radość 
zamienił, gdy Jezus dnia trzeciego zmar
twychwstał i ukazał się im, a tymczasem 
nieprzyjaciół Chrystusowych ogarnął 
strach i trwoga, widząc jak wielkiej zbro
dni dopuścili się zamordowaniem Jezusa, 
który byl Bogiem i Messyaszem prawdzi~ 
wym, dla zbawienia ludzi na ten świat ze
slanym. 

Druga przypO\vicść w Ewangelii dzi
siejszej wypowiedziana, o ucisku niewia
sty i jej smutku jaki ma z powodu zbliża
jącej się chwili rozwiązania jej i wydania 
na świat niemowlęcia, a zarazem o rado
ści gdy ta chwila cierpief1 przeminie, ma to 
znaczenie: że wszelkie smutki doczesne, 
przemijające, chociażby one byly jak naj
boleśniejszemi, w porównaniu do radości 
wiecznych i nigdy nie skończonych są nic 
nie znaczące, i uważać je można, jak gdy
by ich nigdy nie było. A przeciwnie, ra
dości świata, przyjemności i rozmaitego 
rodzaju pociechy, które tylko opierają się 
na dogadzaniu zmysłom i pożądliwościom 
ciała, są bar.dzo niebezpieczne, bo pociąga
ją za sobą cierpienia wieczne i nigdy koll
ca nie mające, jakie czekają tych, którzy 
się im namiętnie oddają w życiu swojem. 

Na jakież to trudy, prace, uciski, prze
śladowania, męki i śmierć najstraszniejszą 
wystawieni byli Apostołowie przy nawra
caniu świata? · a jednak pomnąc na ową 
przestrogę daną w Ewangelii dzisiejszej 
„smutek wasz w radość się zamieni" -
niedali się odwieść od spełniania powinno
ści swojej, do której Bóg ich powołał i 
Chrystus posłał, aby głosili Jego Ewangie
lię i nawracali świat. Cierpieni ich krót
ko trwały, bo tylko do śmierci, a dziś już 
kilkanaście wieków upłynęło jak doznają 
wielkich radości i po wszystkie wieki do
znawać ich nieprzestaną. Przeciwnie tych, 
którzy im zadawali te męki, pastwili 
się nad nimi i srodze prześladowali, a sami 
oddawali się zbytkom, rozpuście i wszel
kiego rodzaju bezprawiom, władza ich 
wkrótce skończyła się i przyjemności 
przeminęły, a dziś cierpią męki, i po nie
skof1czone wieki cierpieć ich nieprzestaną. 

Ztąd dla nas nauka i pobudka, że i my 
nie po\'vinniśmy się zrażać przykrościami 
jakieby nas spotkać mogły przy zachowa
niu przykazań Boga i ustaw Kościoła 
świętego, byle je wiernie wypełnić. Pom
nijmy na to, że za te krótkie umartwienia 
ciała i powściągliwość zmysłów, czeka 
nas radość nieskończona w chwale niebie. 
ski ej. 

O jakżeż mało ludzi dziś pamif;ta o 
tern, że ma duszę nieśmiertelną! i że dla 
tego udzielono im czasu, aby_ w tern życiu 
doczesnem pracowali dla zbawienia tej du
szy! żyją tak, jak gdyby z tern życiem do
czesnem wszystko się skończyć miało, a o 
duszy swej zapominają. Tymczasem cia
ło w proch się rozsypie, a dusza żyć bę
dzie na wieki. Niechajże przykład Aposto
łów i tylu świętych męczenników, wyzna
wców, i panien przeczystych, którzy dla 
chwały Boga i zbawienia swej duszy, PO· 
nieśli wieJe trudów, umartwień i rozmaite
go rodzaju walk, pobudzi nas do tego, aby
śmy ich naśladowali; a głównie ta obietni
ca, jaką Jezus w EwangeJii dzisiejszej dal 
uczniom swoim w tych słowach: „I ~I 

. teraz wprawdzie smutek macie: Jecz zasie 
oglądam was ,a będzie się radowało serce 
wasze: a radości waszej żaden od was nie 
odejmie." - Niech wiec ta obietnica pobu
dzi nas do jak naiwiemieJszego służenia 
Bogu za życia, abyśmy PO. śmierci osią-

-gnęli nagrodę tej pracy naszej, i cieszyć-I łąki~ sam nie wiedziałem dokqd, aż stanę 
się z Nim mogli 'PO wszystkie wieki wie- - tam nad głęboką wodą. Stoję, stoję 1 

ków. Amen. patrzę, jak woda płynie i płynie. A coś 

O pitrwszem i drugiem przyka
zaniu kośc1elnem; 

czyli o śwjęeeniu dni świętych 

ROZDZIAŁ IV. 

mi zacznie jakby szeptać do ·ucha: ,,patrz~ 
dla ciebie nie ma miejsca w zynkowni2 

boś już ostatni grajcar przepił; dla ciebie 
nie ma miejsca w domu, boś zbił, pokale
czył żonę i dzieci, oni ciebie przeklinają; 
dla ciebie nie ma miejsca w kościele, bo 
tobie Bóg przestał być Bogiem, Bogiem 
twoim gorzałka, - dla ciebie nie ma miej
sca na cmentarzu, bo pięć lat jak chodzisz 

Niedzielna romowa dwóch majstrów. I bez rozgrzeszenia i komunii. Dla ciebie już 
tylko jedno miejsce, jedyne: woda, woda, 

nauł'3 osobliwie dla rzemidlników i 10- woda". I jedna woda mi się jakoś uśmie-
spoddrzy. chata. Wyciągam do niej ręce i w nią 

Gość. Przychodzę z wielką prośbą. skacze. Tylkom zawołał tyle jeszcze: 
'Gospodarz. W czem mogę, chętnie „Jezus, Marya, Józef". Ludzie to słyszeli, 

usłużę, miły kolego. Wszakżeśmy to ko- przybiegli, z wody mnie wyciągnęli, ocu-
rzec soli z sobą zjedli w terminie u kulawe- cili, do domu na pól żywego odprowadzili. 
go Wojtka. Zasnąłem. Kiedym się ocucił, przy mnie 

Gość. O! inne to były czasy! była żona poczciwa. Ona rzekła: „Pie-
Gospodarz. Prawda p. Jędrzeju, aleć trze, wszystko zapomnę, wszystko prze-

teraz nie gorzej. baczę. Ale idź do kościoła, uzyskaj prze-
Gość. Jak komu. Tyś się dorobił baczenie od Boga, a potem odpisz się od 

pięknego kawałka chleba, jam na dziada wódki i dotrzymaj obietnicy". Usłucha-
wyszedł. Oto masz taki ładny dom z o- łem, poszedłem nazajutrz do kościoła. Tam 
grodem, a mnie gospodarz wyrzuca z żoną klęknąłem przed oHarzem litościwego Ser-
i dziećmi z nędznej mej idebki. Twe cór- ca P. Jezusa i w obraz ten świGtY si~ wpa„ 
ki mają posag gotowy, chędogo i pięknie trzyłcm. Modlik •1 się długo, a obfite łzy 
ubrane, a moje biedne dziewczęta i koszuli laly się z oczu moich . Jakoś mi stanęła 
ca/ej nie mają. U ciebie pracuje pięciu przed oczyma ta woda, w której się topi-
czeladzi i trzech uczniów, i nie mogą na- Iem, a jakby pod nią ogień piekielny. 
starczyć robocie, a mnie uciekł jedyny „Ach ! pomyślałem, gdyby nie miłosierdzie 
mój uczeń i Bóg widzi, że już cztery dni szczególne Boże, teraz byłbym nie na tern 
darmo czekam, aby mi kto przyniósł choć- miejscu świctcrn, ale dusza ma bylaby w 
by trzewik do załatania... Tobie kolego piekielnym ogniu, a ciało w głębokości wo-
dostało się błogosławieństwo, a mnie prze- dy". - Przygotowałem się do spowiedzi, 
kleństwo. wyznałem wszystkie grzechy życia mego, 

Gospodarz. Przek1ef1stwo ! Straszne kapłan dał rozgrzeszenie, pozwolił pójść 
to slowo. A wiesz· mój Jędrzeju, czemr do Komunii św. Przyjąłem P. Jezusa, po-
nie ma blogosławief1stwa nad tobą i do- tern wyrz.kłem się wódki na zawsze. z 
mem twoim? kościoła wróciłem innym czlowickicm, i 

Gość. Ei! Ja biedny u rodziłem się odtąd zaczął mi Pan Bóg w swem miło-
pod nieszczęśliwą gwiazdą . sierdziu błogosławić, więcej jak zasłuży-

Gospodarz. O! ta gwiazda chyba łem; dla tego i dla ciebie miłosierdzie mieć 
nie na niebie ,ale na ziemi, albo raczej pod muszę. Czego potrzebujesz! 
ziemią w piwnicy żydowskiej... Mój Ję- Gość. Roboty i pieniędzy, przynaj-
drzeju, nie gwiazda, ale wódka jest ci prze- mniej trzydzieści reńskich mi pożycz, pro-
szkodą do Boskiego błogosławief1stwa. że szę. 
twoje niedzielne nabożeństwo w szynko- Gospodarz. Jedno i drugie dostaniesz. 
wni, ze rzadko wracasz trzeźwy do domu; dziś zaraz. 
ztąd to idzie przekleństwo na ciebie i bie. Gość. A procent jaki? 
dną twoją rodzine. Gospodarz. Panie Jędrzeju ja na to 

Gość. Nie lżyj, kolego, nieszczęJiwe-
go. 

·Gospodarz. O Jędrzeju! Chyba nmie 
nie rozumiesz. Ja ciebie nie Iże;;, ale cię o
strzegam jak brat brata, kolega swego ko
legę, któremu życzy szczęścia w .tern i w 
przyszlem życiu. Słuchaj, ja z własnego 
doświadczenia wiem, jakie to bywa prze
kleństwo, kiedy kto wódkę polubi... 

Gość. Czyś i ty ją ]ubił? 
Gospodarz. Oj i bardzo. Dawniej nie 

bylo, ale powoli zacząłem miarę przebie
rać, wracałem z zapruszoną głową do do
rnu, a potem przyszło do tego, że mnie do 
domu odprowadzać musiano, albo żem 
przenocował pod lawką w szynkowni. W 
domu było smutno. Dzieci wolały chleba 
a nie było go, aby im podać. Zona zała~ 
mywala ręce, płakała, przeklinała mnie 
siebie i dzieci i dzień, w którym my si~ 
pobrali, a nie było ją czem pocieszyć tylko 
pięścią zamykałem nieboraczce usta.: .. Żyd 
zaglądał raz poraz do izby i domagał się 
swoich pieniedzy za skóre, a nie było ani 
towaru, ani grajcara, aby go zaspokoić.' 
Razu jednego, kiedym ostatni grajcar prze
puścił przez gardło, w samo §więto Matki 
Boskiej Narodzenia, coś na mnie przyszło 
dziwnego, jakby opętanie. Gnało mnie coś 
za miasto. Szedłem, biegiem przez pola i 

Iicze, że Pan Bóg da mi procent' za dobry 
uczynek. Ale kiedy się sam ofiarujesz na 
pacenie procentu, przyjmę go od ciebie ale 
to taki procent, o którym nie myślisz.' 

Gość. Jaki? Ja dam ile tylko zażą
dasz. 

Gospodarz. No, ja żądam zamiast 
procentu twego upamietania się. 

Gość. Ja i tak już przyrzekł sobie i 
Bogu. odtąd nie pić więcej, jak dwa kubki 
wódki. 

Go~~odar~. Tego ty nic dotrzymasz. 
Gosc. Wiec co myślisz? Mam na trzy 

kubki przyrzekać? 
Go_podarz. Oi 'llie, wcale nie. Masz 

przy~zc~ B~g~: jak ja Przyrzekłem: „ani 
kroph me Pl~! Widzisz, łatwiej dotrzy
mać _zupelne1 wstrzemięźliwości, jak mier-
ności. Gardło nie rachuje: jeden dwa 
tr~y, ale ja~ ied.en kubek przez nie ~rzepu
ścrsz, to nikt me wie, na którym się to 
skończy. 

Gość. Latwo tobie mówić zdrowemu· 
- slaby, ia dJa zdrowia? A Ja dopier~ 
zdro~y sie stałem od czasu ,jak nie piję 
~ódk1. A. znasz tę przypowieść o śmierci 
1 wódce? 

Gość. Nie znam. 
Gospodarz. To ci ją _opowiem. 
Była królowa potętna, wielka, panują„ 

ca, zarówno nad prostaczkami, jak i nad 



9łrólami i casarz.rmi, a imie tej krolowej: 
„!lllierć". Ta królowa zwolała naokoło sie
bie wszystkie jędze i nieszczęścia, które 
1udz;i pozbawiają życia: wojnę, morową za
razę, cholerę, glód i t. d. I rzekta do nich: 
„piern;szc miejsce w mem królestwie po 
mnie dam temu, który mi najwięcej przy
ezynia poddanych. Kto się z was tern po
ełlwailć może, niech mówi". I odezwali 
iii: po kolei wszyscy. Każdy mówil: 
„mnie pierwszellstwo, ja najwięcej ludzi do 
frobu strącam". Ostatnia zaś przemówiła 
iorzatka: „nikt tyle wd{)\v i sierót nic czy
•i co ja, nikt nie sprawia, że tylu ludzt 
przed czasem do grobu zstępuje ,iak ja. 
Mam na to świadectwo samych śmiertelni
ków, 3000 doktorów siG zeszlo i oświad
e-zylo to uroczyście. O jednym mówią: 
umarł na suchoty, o innym: skollczyt na 
wielką chorobę, o trzecim: że zapali la się 
~, nim krew, i wiele chorób wyliczają, na 
które kto umarł. Ale zkqd polowa tych 
chorób się wzięta? Co? Przczc11111ie je
dynie. Gdyby nie ja, toby wiele milionów 
dlużej żyto". I podniosła się na te słowa 
królowa śrnierć, i powiedzia!a: ,,Gorzał
ka ma słuszność, ona jedna mi więcej pod
danych przyczynia, jak wszystkie morowe 
zarazy, wojny, cholery, głody razem, jej I 
się n mnie należy pierwszel1stwo". 

Panie Jędrzeju, to taka sobie przypo-1 
wieść., ~l~ mądrej .gfowi.e ~o~~ na, slovd~: 
przec1ez 1ą rozumiesz, ze Jczh wodkG p:c 
będziesz, to i pn~dzci umrzesz, jak ci siQ 
uleży. 

Gość. Ale, mój dobry i drogi kolego, 
eo ja się boję, czy ja to potrafię tat się 
obyć całkiem bez wódki . Lepiejby to bylo 
prawda, ale tak człowiek jakoś do niej na
wyki, że ją aż pokocha!. 

Gospodarz. Potrafisz i nie potrafisz, 
1116j Jędrzeju. Z siebie nie potrafisz nic, 
ale przy lasce Bożej to i potrafisz. 

. Gość. Człowiek świQty toć potrafi, 
wrerztt, ale taki biedny grzesznik jak ja 
.,;y potraf i, to inna rzecz. 

1 

Gospodarz. No, powiedzialem ci, jak 
-ze mną bylo... Czy ty się z rozpaczy kie
ey już topiłeś, jak ja? 

Gość. Topić się, nie, nie topiłem. 
Gospodarz. No, to widzisz. A ja się 

topilem. Toć już chyba gorszym bylem 
rrzesznikiem od ciebie a jednak jakiem 
.Bogu przyrzekł nie pić wódki, tak i 20 lat 
jest jak jej nie miatem w ustach i dobrze 
mi z tem. ' 

Gość. A jakżeś to potrafil? 
Gospodarz. No, na spowiedzi Bóg mi 

przebaczy{ i przywrócił laskę swoją świC'(-
ią, a kapłan mi kazal cale życie codzicń 
odmawiać modlitwę do Matki Boskiej, jaka 
sii: do Bractwa wstrzemięźliwości należy, 
i teraz mnie Matka Boża broni. l(azal mi 
i przy rannym pacierzu mówić zawsze te 
słowa Pisma świętego: „gwałtownicy 
hior~ królestwo niebieskie". A wieczorem 
la.ew tak mówię: „potrafię wszystko w 
1'rm, który mnie wzmacnia". Więc i ja te 
Jilowa mam często gęsto na myśli. Kiedy 
amie ochota do wódki ciągnęla, kiedy mnie 
co picia namawiali koledzy, jam sobie my
A\f: „gwaltownicy biorą królestw<:> nie
Weskie", warte niebo małego gwaltu, le
ł,s1:e niebo od wódki. A kiedy mi szatan 
~eptal: „glupi, coś ty rozpocząl, czy do~ 
łrzymasz slowa, a wiesz ty co to jest pięć
«iesiąt lat nic nie pić?" - to ja mu odpo-
Yiadal0tn: „potrafię wszystko w tym, co 
-.nie wzmacnia". Potrafili ci i owi, potra

·le i ja. I ty też, panie Jędrzeju, nie bój się, 
obaczysz, że poj:_r~fisz nie pić ani kropli 
..... ód ki. 

Gość. Drogi koleko, Bóg zaplać za 
-,,ieniądze i robotę, a drugie wielkie Bóg 
zaplać za święte rady twoje... I ze mnie 
9edzie jeszcze porządny majster. Jakoś 
:aii ducha doda:eś, to i ja tę gorzałkę naj
lepiej całkiem porzuc~. 

Gospodarz. Daj to Panie Boże! Amen. 

Swiętojoza~acie 

•·Ii skladka na ubogich studentów polsko
katolickich. 

W kasie (zob. nr. 18) 496,99 mr. 

f święconki Tow. św. Andrzeja w 
Obermarxloh (nad. Michał Grzegorek) 

8,99 mr. 
Na chrzcinach u Przybyła: syn 30 f., 

rodzice 50 fen., W. Witkowski 30 fen..,P. 
Nadolski 40 fen., A. Pacholczak 50 fen., St. 
Jaur 50 fen., W. Kurzaj 40 fen., J. Przybył 
iO fen., (nad. K. Lewandowski) 3,40 mr. 

Na chrzcinach u M. Królika w łierten: 
M. Królik z ż. 2 mr., f. Rybarczyk 2 mr., 
.T. Piątek 1 mr., W. Wydwa 1 mr., W. 
Liebner z i. 1 mr., C. Musiala z ż. 1 nu., 

J. Musiała 1 mr .. P. fiołka l mr., J. Kro
wiarz 1 mr., \11l. Liebner 1 mr., K. J. 50 f., 
(nad. W. Liebner) lZ,58 mr. 

Na weselu Smolarka w Rotthausen: 
Młoda para 1 mr., Michał Wronecki 1 mr., 
Józef Parzysz 1 mr., Stankowski 1 mr., 
Ignacy Misiak 1 mr., Ludwik Walqak 50 
fen., franc. Murszowski 50 fen., franc. 
Wilkowski 50 fen., panna Skowrońska 50 
fen., panna Szeklit'1ska 1 mr., Brzostowicz 
50 fen., B. Wilkowski 1 mr., (nad. B. Wil
kowski - porto 20 fen.) 9,30 mr. 

Na chrzcinach u Józefa Lewandow
skiego w Werne: Józ. Lewandowski z ż. 
J mr., no\vonarodzona córka Zofia 25 fen., 
Ant. Pilarski z ż. 2 mr., fr. ttraplak z żoną 
1 mr., Franciszka Iiraplak, córka 20 fen., 
Jan Derwich z i. 1 mr., (wręcz. Jan Der
wich) 5,45 mr. 

Na chrzcinach u Tomasza ·wilczko
wiaka: T. Wilczkowiak z ż. 1,50 nu., Jan 
Wilczkowiak z ż. 50 fen., Mich. Eisop z ż. 
50 fen., Wał. Eisop z ż. 50 fen., Piotr Eisop 
z i. 50 fen., Mare. Bortlisz 30 fen., Waw
rzyn Pacholski 50 fen., (wręcz. M. Eisop) 

4,30 mr. 
Na weselu u Kazimierza Cichonia: 

Mody Pan 50 fen .. St. Cichol1 2 mr., Kryst
kowiak 55 fen., Szyperski 50 fon., Dukat 
50 fen., Cieloszyk 50 fen., Kaczmarek 50 
fen., Karólczak 1 mr., f~ybajczy!' 50 fen., 
Jan Karólczak 2 mr., Bartkowiak l mr., 
Młynarczyk 2 rnr., (nad. fr. Młynarczyk) 

- 11,55~: 
W kasie 552,30 mr. 

10. 5. 05. pro: K s. L i s s. 
A. Brejski, Bochum, .Maltheserstr. 17. 

Bóg z~ptaćl $w. Józafacie módl sii: I 
'! ..,.nami! i ... "' . . I 

I 
BrandeJJburg I 

k~aina słow~ańskich mogił. ł 
P O W IE ś C H I S T O R Y C Z N A. 

Napisał Ludwik Stasiak. 

(Ciąg rhlszy ). 
Margraf zdumiony spojrzał na mło

dzieńca czerwonemi oczami. 
- No, no, jak na męża nauki, to masz 

niezły spust. Taka ogromna konew ... 
Uczony wsunął gfowę w ramiona 1 

rzekl: ' 
- Na trzeźwo ręka mi się przy pi~·.rniu 

chyboce. 
- Pragnę! 
- Każę przynieść konew pełną. 
- Uczyń to. Sam z pacholikiem iuź 

do piwnicy. 
- Kluczy nie widz~. 
- Od win klucze leżą w mem lożu, ~u 

pod wilczurą. 
Wnet wrócil uczony mlodzieniec z pi

wnicy i podał naczynie Bernardowi. 
Ten dlugo chylil naczynie na podziw 

Thiethmara, że rycerzowi, o słabowitych 
placach tchu tyle staje. 

- Teraz mi lepiej - rzekł Bernard -
oddając lekką konew. 

- Raduję się z tego dostojny panie. 
- Dziś może wstanę. 
- Daj Boże, aby tak bylo. Oka.lesz 

łotra, który śmia1 się porwać na·waszą wy 
sokość. 

- Pala nie ujdzie. 
- Co za lotr ! Ze by też waszej wyso-

kości mech i inne nieczystości do gęby pa
kować. 

- Nawet nie wspominaj. 
- Margraf Dietrich zapewne wieści z 

dworu cesarskiego przywiózt. 
Bernard spojrzał z podełba na mło

dzieńca. 
- Nic osobliwszego - odrzekł z ud3.

ną obojętnością. 

W istocie zaś w1csci przyw1ez1one 
przez Dietricha byly bardzo ważne. 

Mtodzie11czy cesarz Otton, dobrze ro
zumiejąc swój własny polityczny interes, 
nakazał margrafom utrzymanie pokoju na 
północy, zabronił najsurowiej drażnić slo
wiańskie północne ludy, chcąc mieć z tej 
strony państwa zapewniony spokój. O
prócz interesu rzymskiego mocarstwa, gra 
ły w tern role, wp!ywy rozumnej jego mat
ki, prośby pięknej żony, Teofanii, któremt 
radami i wskazówkami cesarz się kiero
wał. Stan państwa byt \V tedy jeśli nie 'oz
paczliwy, to zaiste smutny. Henryk KMt
nik podburzał do wojny Bawaryę, nie wa
hając się zawiązywać serdecznych stosun
ków ze śmiertelnymi wrogami pal1stwa, 
polskim Mieszkiem i czeskim Bolcslawem . 
.Wiedziano dobrze na dworze królewskim; 

co z tej strony państwu grozi, jakie są za
mysły ochrzconych slowiaiiskich książ~t 
na wschodzie. Serce monarsze rwato ~ię 
zgnieść i upokorzyć Polskę i Czechy, gro
żąca jednak wojna domowa nie pozwoma 
dać folgi sercu i wykonać dzieła zemsty, 
a to tern bardziej, że wszczęty bój z Cze
chami ciężką dla cesarza zakończy! się klG
ską. A wojna z Francyą wyczerpywała 
wszystkie siły pa(Jstwa, w walce z Lora
ryuszem omal cesarz życia nic utracił, gdy 
zaś za'\varto pokój w .1\fargut na oczad1 
stanęla konieczność wyprawy do Włoch, 
zejrzeć za funduszami, sprzymierzcl1carni. 
Za radą Teofanii postanowił Otton II utrzy. 
mać za każdą cenę na północy pokój, nar
graf Dictrir~h przywiózł też ze dworu 11aj~ 
surowsze pod tym względem rozkazy. 

- '\Viny przebaczyć, jc(1ców uwolnić 
- mówił Dietrich. 

- - Co mó\visz - zawołał zirytowa;iy 
Bernard, zerwawszy się z łoża. 

- Gwaltów zaprzestać musimy . 
- Wojrn~ ze święty krzyż gwałtami 

nazywasz?! 
- R.ozkaz brzmi: zaprzestać! 

Dzieło żelazem naszcm i kn·.ri<i zbu 
do\\ :rne na marne pójdzie. 

- Nic nam par1stwu rozkazy wyda
\v ać ! 

- Dać siG krzewić, rosnąć pogai'1s!<.:i~j 
tłuszczy? 

- Przebaczyć im. I 
Nicborzc nic przebaczę! 

- Musisz! 
__ Jego jednego dostać muszQ. I 
- Krzywda jemu wyrządzona echem 

do morza zaleci, ·wszystek lud zbnntnjc. 
- Jeśli lud dowie się o krzywdzie„. 

Gdy zamknę go do lochu, gdzie Msta, rnkt 
się nic dowie. 

- Dowie się. Nieborę znają ocl morza 
do Kiimva. 

- Skręcę mu kark, wroga się ~o-
zbęclę. 

- Zaprzestall. 
- Lotr ten pod ziemię się zapadł. Żot 

nierze moi od Odry po Labę go szukają. 
Przebiegli las_y, przetrząśli moczary Zwie
rzyna. 

- Skoro tylko przyjechałem, doszlo 
do uszu moich, że kilka dni temu lud w 
Ś\Viątyni buntowaf. 

- Wiem, wiem. Mówil,·że nam brać 
od pogan światło, że my to mordercy i 
zbóje. Ody mi szpieg to opowiadal, do
stalem napadu duszności, która do tej chwi 
Ji mnie dlawi. 

- Możeby konew piwa. 
- Daj, daj! Ulży mi na pewno. 
- Czy książę Mściwoj otrzymał o zgo 

dzie naszej wiadomość? 
- Samaż synowica wasza wiadomość 

mu o tern wysłała. 
- Gdyby nie cesarzowa Teofania, ni

rdybym na to malżeństwo nie przystał. 
- W chodzimy w powinowactwo z 

po~aninem. 
- Dla interesu państwa„„ 
- Adelajda, oddając rękę temu niewier 

nemu, placi za spokój pa(Jstwa na pólno.::y. 
- Ohydny targ! Za tysiąc feidźc6w, 

którzy ze Mściwojem do Wloch wyjadą, 
w dom poga!1ski pójdzie cnotliwa nasza 
dziewoja. 

- Byloby to nieszczęście, ~dyby nie 
to, że .. „ 

.- Co chcesz powiedzieć? 
- Adelajda Mściwojowi rada„ .. 
-- Co mówisz? 
- Tak, tak. Ja jeden umialem w o-

czach jej czytać i prawdy się dowiedzieć . 
Z radością pójdzie w pogaflskie loże. 

- I my musimy patrzeć na to wesele! 
- Któż o weselu mówi? 
- Jakto?! 
- O zaręczyn jeszcze daleko do we-

sela... Nie każdemu deszczowi towarzy
szy tęcza, nic każda choroba kończy się 
śmiercią, nie na każdej sośnie gnieździ się 
orzeł. 

- A więc ty myślisz.„. 
- Mściwoj musi knvią pannę sobie 

zdobyć. Slub odbędzie się po szczęśliwej . 
wprawie do Wloch. 

- Mądrze zaiste mówisz. Pierwsza 
rzecz, aby tam poszedł i IJrzywiódl ze so
bą positki dla cesarza. 

- A potem zobaczymy. 
- Może się zmienić wola cesarza. 
- Może Teofania nic zechce się dalej 

w dziewoslęby bawić. 
- Onaż to rnalżel1stwo kojarzy la? 
- Ono. Ty wiesz o tern, że nic nie 

ujdzie przenikliwym mym oczom, że u
miem czytać w oczach ludzkich, przez dro
~ę ócz wedrzeć się do serca. Wiedziałem 
dawno, że Mściwoj do synowicy waszej 
czule wzdycha, że zaptonąl miłością do pię 
knej dziewczyny. Przejąłem "01ica, który. 

- Wiem o tem„. 1 

- Opow~edziałem Teofanii o zap• ... -
dach serca Mściwoja, mówiłem, że Ad~łaj-. 
da, gdy poganin obecny, weso!a, po jego 
odjęździe w zadumę wpad.a, że na oczy jej 
i czolo tuman smutku spada; cesarzowa 
powiedziala mi: grzech stać na przes!:ko ... 
dzie milości, rozdzielać ludzi, których ula 
siebie shvorzył Bóg„. 

- Jutro więc przyjdą dziewosłęby„. 
- Może jeszcze dziś. 
- Oddamy Hasze st owo ... 
- Patistwo ratujemy. 
- Gdy Mściwoj wróci z W loch„„ 

13a'\visz się w proroka? 
- Przyszłość przswiduję„. 
- Bóg wie, co ona przyniesie. 
- Bóg vie, czy Mściwoj zasłuży 11?, 

rękę dziewoi. 
- Czy mężnie za nas i króla nicmh!c„ 

kiego stanie. Czy zas!!lgę zdobędzie jc~o 
brat. 

- Mieczys1a\v rusza z nami do \Vlocli 
na '" yprawę. 

0 Osobnym ~011.cem cesarz mu to i qz„ 
kazał. 

- Poznamy ich wierność dla ccsat„ 
stwa, ich męst\\ o i wiarę. 

Jeżeli jednak Mściwoj łaskt~ ces~-trla 
rrnzysko i chwafą okryty z Włoch po
\Yróci. 

- \Vtedy dopiero o 1rnłżc(1stwic n1ó ... 
\vić będziemy·. 

Lśni się w słoiku zbrojny orszak. Na 
wschodnie dywany podesłano pod siodta 1 

koi'1shc grzywy iGczą WSLążek spledone, 
Ś\\ iątecznc stroje \V Łożyła na siebie druży„ 
na. Orszak ccs~rza nic powstydziłby· się 
stroju i zbroi dzkwosłębiej gromady, na 
piękniejszy przyodziewek, lepsze rumaki, 
bogatszą uprząż, dorodniejszych ludzi nie 
stać nawet króla, który do h:zynm jedtie, 
aby z rąk następcy Piotrowego świętą ko
ronę cesarzów rzymskich na skro11 włożyć. 

Z tarnowskiego grodu jedzie ksiąię.:a 
drnżyna, dzic\voslęby o pannę poklonić s;c: 
idą, zaswatać żonę Mściwojowi, prosić:, 
aby zechciała fowarzyszyć mu przez ty
cie, być domu jego ch·walą, świaHem, i.o
ną ... „. 

Ozdobą orszaku dziewosłębów i o.i 
krasą jest Edyta, Mieczyslawowa żona, 
która dawno milość zakochanej pary po
znała, dawno szczęście mfodym oblubiet'1-
com wróżyła. Cwałuje biafoglowa na bia
łym koniu, śmieją się urodą jej lica, sptowił 
jej postać prześliczny strój, mieni się w. 
slol1cu atlas od greckich kupców z dale
kiego ŚVv iata przywieziony. Na piersi jej 
sznury pereł, ogromne korale bursztynó\'\I 
zlocą się, jakby wie1kem pierwiosnkó'M 
kształtną pierś ustroita. Delikatna jedwa„ 
· bna chustka nakrywa jej gfowę, zloty cze
piec na jedwabiu osadzony błyszczy sza.., 
firowymi kamieniami, migocącemt jak to•" 
ludniowe slowiańskie morze, krwią cze 
kich graatów i żółcią opali goreje. Zaj(o„ 
chane oczy męża patrzą na dorodną jej pt'• 
stać, niewiasta placi mężowi za czule w.,-"' 
razy, uśmiechy jak wiosna rozkoszne mu: 
posylaJąc, wiarę i mifość obiecując.„ 

- Wyprawim huczne wesele ... 
- Jako bylo nasze. 
- Pamiętasz krasawico? 
- Czy pamiętam? Wszak caly rek 

wspomina się kwiaty, któremi świat ob,v.
pala \Viosna„.. Oby tak Adelajda je~~ 
chala ,iak ty jesteś mojej myśli drogi. 

- .Kochasz mnie, mówisz? 
- Bądź tego pewny i wierz.„ 
Brew Mieczysława zmarszczyła i>~e, 

czoło pokrylo się chmurą. Długo patrzał 
w piękną twarzyczkG żony, jakby oczy jej 
serca pytały, jakby chciał przez ocz~ 
wkraść się w jej myśli, tajemnice .'jerca 
zbadać. Rzekł cichym, zdławionym gło~ 
głosem: 

- Gdybyś mnie ty Edyto kochać prze~ 
stała ..... 

- Co mówisz mężu?! 
- Nic, nic. Czasem myśl mnie 1wada, 

Jako gdy na czaple sokoly spadną„. 
- Odegnaj takie myśli. 
-- Czynię to. Wracają. Sto rnzY 

wróble z łanu pszenicznego spędzisz, sro 
razy wrócą .. „ 

- Bądź spokojny, wierz„„. 
- Wiara niknie jako dym który bt~~ 

ka się tumanem, aby się rozl~ść w p1·z\':o4 
stworze. 

Z kolei posmutniała Edyta. , 
- Słuchaj, Mieczysławie! Czy ja eł 

dalam do niewiary powód? 

- C~y dalam powód ~o zazdrości? 1 
-Nie. . 
- Czego więc chcesz odemnie, dlacic-1. 

go brakiem ufności zamącasz weseltt~ 
dzień? 





Firm. 

„Butterhaus · zur SE N NER I N" 
w Oberhausen, 

ulica Marktstr. nr. 17, naprzeciw Braci Bohm. 

„„„„„„„„„„„„„„„ ... „„ .... 
Polecam wielki wybór 

~ masła I WID, ~ 
szczególnie p1.ileca się prawdziv. e 

Polskie wino litr 80 fen.· 

jedynie z;t::sENNERiN" je.dynie 

tell aleelt peda 1wltf a
dres na poc.tówee. Adr. 
Verlag U. Informat.or1 
Poaeu, Berlmerstr~ 6. 

podrółująeyeh I 
do sprzedaży 

maszyn do szy-
ela 

i innych artykułów, 
pouukuje przy wy
sokiej prow~yi 

M. Liebenfeld 
Bochum, Kaiserst.24. 

Sprzeda.te gospo· 
darstw i posiadł. 
jui od 20 mórg. w ró
żnych okolicach Wl!każe 
pud korzystn. warunk. 

Zalewski 
Bank rolniczy 

Poznań, ul. Wilhel
mowska 18. 

euefoln'r nr. 1086. 

Z•pełna w,pP11ed•I 
wszelkiej 

konf ekcqi damskiej. 
Żakiety damskie 
które zwykle &il do 

-'" mr. kosztowały 

6, 50 ark, 

Kelałene dla niewl~st za połow~ ceny 
da wniejs.zej. 

Osobn2' sposobność ukupna około ~.{)OO 

metrów perkalu, satyna, muślinu itd. do 
wy.~zukania. 

Scrja I. Serja II. 
metr. es fen. metr. 35 fen. I Wartość aż do 1,25 mrk. 

Becker, 
Witten, Haupt3tr. 

1wnm W CORAZ DALSZE KOLA --- rozclaudzi się wiadomość że nasze 

ubrania clla panów i ełtłopeów 
t!obrze leżą, elegancko są odrobione a ceny ich umiarkowane! . 

15 Jako szczególnie wartościowe maja dopóki zapas starczy! 
polecamy do 

_....._.--;-= ______ _..._ _____ . __ ,,,,_,,,, -------=--=------· ·---· 
Spodnie dla męż~~~y~n S ~ed:nie dla męź~z:vzn 

wielkie pa1tye praktyczne kolury, trwałe materyc tera'll 4:90 m. 3,90 i ~,90m· tylko modna materye dobry hrój teraz do 21 mr. wartosć do 36 marek. 

Spod:cie dla męż~zy~n Spod.z ·.en~. i dla d~~~~ci 
czarny kamgarn, najlep~za jakość, teTaz 19~110 mr. (wartość do 30 marek.) każdej wieJkoici dla wieku do 111ot 10 tera'll wszyl!tko po 75 fen. tylko aob. mat. 

ł-
= n:rt&~~~~--------------=------------.--a _.- Po•1dmo tak tani eh cen, otrzyma ka.żdy piękny podarek. ~ 

Niemiecki dom konfekcyjny Deutsches c~;fectionshaus. 
~arkłsłrł) 79. c••nś~: !:1~:!!e~:.~A!.einbugJ Narożnik uł. Worłhslr. 

Polska usługa! Stałe ceni. 

Werden. He1~.11e, · Steele. 
naprzedw keśefoła lrntołickiego. 

Konf ekcya dla mężczyzn. 
Właśnie w tym odclzia~e kuprjąe mają nasi odbior.~y natliwyczaj 

wielkie korzyści, albowiem miemal wszystko każemy robić w naszych 
własnych warsztatach„ 

Ubrania dla mężczyzn 24 
zastępujące podług miary 48, 36, 29 . mr 

. Ubrania dla mężczyzn 9 5o 
· rzetelna robota · 2t, 19, 17, mr. 

Ubrania dla chłopców . l 5° 
w każdym wykonaniu . 12, 9, 7, 4.50, mr. 

--------------------8 z k O I n e ubrania dla chłopców 
ze skóry, manuletn, pluszu. nici, nadzwyczaj mocne; 

Partya wielka spodni bnkskinowych 
bardzo tanio! · bardzo tanio! bardzo tanio! 

Ubrania do roboty 
dla każdego zawodu nadzwyczaj tanio. 

Konf ekcva dla niewiast. „, 
Nadar.zJła isię nam spsobn:}ść nabycia w Berlinfa bacdzo korzyst· 

nie partyi konfekc-,i dla niewiast o wiele niżej wartości któr~ 
też polecam po nadar tanich cena.eh. 

Żakiety dla niewiast 
rzetelna wartość jest podwójna 12.e m . 

Kołnie1·ze dla · niewia!st 
są warte . jeszcze raz tyle 20.Smr 
Paletoty i płaszcze od kurzu e od po cz. 

Partya sukienek dla dzieci 
zadziwiająco tanio. zadziwiająco tanio. 

300 Okol o 300 
fartuchów dla dzieci 

z resztek po poło wf e waqości. 



Role la. 

Na Niedzielę czwartą po Wiei·. 
kiejnocy .. 

Lekcya. Jak. I. 17-21. 
Najmilsi! Wszelki datek dobry i wszel 

'ki dar doskonały, z wysoka jest zstępujący 
od Oica światłości, u którego niemasz od
mia.y, ani zaćmienia ~r.zemiany. Dobro
wolnie bowiem porodził nas słowem · pra
wdy, żebyśmy byli niejakim początkiem 
stworzenia jego. Wiecie Bracia moi naj
milsi. A niech wszelki człowiek będzie 
prędki ku słuchaniu, a leni)VY ku mówieniu 
i leRiwy ku gniewowi. Bo gniew męża 
nie ~prawuje sprawiedliwości Bożej. Prze
to odrzuciwszy wszelakie plugastwo i obfi · 
tość złości, przyjmijcie w cichości słowo 
wsz.:zepione,. które może zba\vić dusze 
·wasze. 

Ewangelia. Jan XVI. 5-14. 
Onego czasu r.zekł Pan Jezus uczniom 

swoim: idę do ego, który mie posłał; a 
żeden z was nie pyta mię: dokąd idziesz? 
Ale żem to wam pow·iedział, smutek napeł
JJił ~erce wasze. A1eć ja prawdę wam po
wiadam: pożyteczna wam, abym ja od
szedł. Bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel nie 
przyjdzie do was; a jeśli odejdę, poślę go 
do was. A on gdy przyjdzie, będzie karał 
świat z grzechu, i z sprawiedliwości, i z 
sądu. Z grzechu, mowię, iż nie wierzą we 
mnłe. A z sprawiedliwości, iż do Ojca idę, 
a i•ż mię ni.e ujrzycie. A z sądu, iż książę 
tego świata już jest osądzony. Jeszcze 
wam wiele mam mówić, ale teraz znieśc 
l'lie możecie. Lecz gCly przyjdtie on Duch 
prawdy, nauczy was ' wszelkiej prawdy. 
Bo nie · ~am od siebie mówić bę
dzie; ale cokolwiek usłyszy mówić będzie; 
i co przyjść ma, oznajmi wam. On mnie 
uwiełbi, bowiem z mego weźmie, a wam 
epowie. 

K az ~nie. 

~ Modl si 

Bochum n• n•eda:ieltt dnia 21 •• „ 11118 • 

od grzechu pierworodnego, ani od uczyn
kowych których z własnej woli dopuśoili 
się żamordowawszy Chrystusa, bo bez 
Niego nie można być zbaw.ionym, ponie
waż On jest jedynym pośrednikiem pomię
pzy Bogiem a ludźmi, i tylko przez Jego 
zasługi można dostąpić zbawienia. Dalej, 
że tenże Duch Święty będzie karał świat 
ze sprawiedliwości, która na tern głównie 
zależy, aby uznać Chrystusa że On jest 
sprawiedliwym, czego jednak świat Mu 
odmówił umęczywszy Go, i że bez tego 
uznania nikt nie może rządzić się prawdzi
wą sprawiedliwością czyniącą ludzi miły
mi Bogu, bez wiary w Chrystusa i odda.
wania Mu czci należnej. A wreszcie, że 
ten Duch Śwh~ty będzie karał świat i z są
du także, wydając wyrok nań jako godnych 
kary-i potępienia, za niewierzenie w Chry
stusa i umĘ;czenie Go. Oprócz tego upe
wniał Jezus uczniów swoich i w tern: że 
wfielc rzeczy miałby im powiedzieć jeszcze 
ale że oni nie są zdolni tego wszystkiego 
pojąć, aż Du~h Swięty oświeci ich umysł, 
i że to jest gtówną przyczyną odejścia 
Chrystusa, a zstąpienia Ducha Swiętego. 

Od wieków w wyrokach Boga było 
postanowione: że cała Trójca Przenajświę~ 
tsza miała brać udział w odkupieniu świa
ta; a więc gdy już Syn Boży spełnił swoie 
posłannictwo stawszy się człowiekiem i 
pon'ióstszy smierć 1t1eczertską za ~ó<t 
Jµdzki wrócił do nieba, to Ducn Swięty '"' 
dalszym ciągu zstąpiwszy na Apostołów, 
u dzielil im d~\i Swoich do rozpoznania 
tejiemnic Boz'Ych, i szczególnych łask do 
nawracania świata, oraz uświętobliwienia 
:własnego "i bfiźnich swoich. Aby jednak 
Judzie nfo sądzili, że Duch Sw. działał na 
Swoją ręk~ bez woli Ojca i Syna, więc 
Jezus zapewnił uczniów, że nie Sam od 
Siebie Duch święty mówić im będzie, ale 
cokolwie'k usłyszy, mówić im będzie: i co 
przyjść ma oznajmi im. „On mię uwielbi 
- mówił Jezus - bowiem z Mego weź
mie, a wam opowie." Co .znaczy: że za
równo Bóg Ojciec jak nie mniej Syn Ba
zy, i Dtich Swiety który od Oica i Syna 
pochodzi, ledna1rnwą mają wiedzę, wol( f 
dątność, bo są jednym Bogiem. 

z tego eo dotąd powiedziałem, wypły
wa dla nas nauka: ze i my będziemy kie
dyś odpowiedzialni przed Bogiem za nasze 
niedowiarstwo podobnie jąk i tydzi; bo 
chodaz wyznajem;v ~ Chrystus jest Bo
~em dfa zba'l\rien1a naszego umęczonym, 
t6 jednak nie 1.dziemy za Jego nauką, nie 

$te:rm3eroy w ślady cnót Jego, ~własne
rui uczynkami zapieramy się tej wiary, ja
ką mamy <> Chrystusie. Duch świet)' wy
da o nas wyrok potępiający nas za to 
sprzeciwianie się natchnieniom Jego, Ja~ie 
nam ·daje aby porzucić grzechy, a ;iść tą 
drogą, która wiedzie ku żywotowi wiecz
n~mu, pouczając nas, że wiara bez uczyn
kl'>w martwą iest. - Abyśmy Wice tego 
potcpienia ułść mo~łi, wyznawąjn)y, że 
Chrystus jest Bogiem prawdziw;wn i Zba
~di\ ·· nas~ym, ate zarazem vtsłęł)uimy " 
śfJld'.v Jego, idźmy za natchmenłamt Hucha 
S · tefo, kt6ry n• "Skłania do. pOlio~ności 
i 011ywartij dób'fych uczy~6 , a .za
s żymy na tyWbt wieczny, ktłSt.ę#O o ie 

am s~st~im z serca tycze. 

. 
sto Ankona było przeznaczone za punkt I 
zborny ?la tych, którzyby usłuchali jego 
wezwania. 

Było to w szóstym roku jego panowa
nia; w mieście owem zebrały się już liczne 
zastępy wojsk, i obecność Papieża była tu 
niezbędnie potrzebną, by wyruszyć w pole. 
Na nieszczęście jednak popadł Pius w dłu
g-ą i niebezpieczną chorobę, a lekarze uwa
ż~tli go już za straconego. W tej dolegliwo 
ści dręczony najstraszniejszą maligną i ka
szlem, ucieka się dostojny chory pod opie
kę Matki Boskiej Loretańskiej i prosi Ją o 
wyjednanie mu łaski, by mógł udać się w 
podróż do Ankony. Słabował że odprawi 
pielgrzymkę do Loretto i kazał zaraz spo
rządzić szczerozłoty kielich z następują
cym napisem: 

„Najłaskawsza Boga Rodzicielko! cho
ciaż tnoc Twoja nie zna żadnych .granic, i 
cały świat cudami swemi napełniasz, to je
dnak wiem, że jedno miejsce przekładasz 
nad drugie, i że w Loretto moc swoją szcze 
gólniejszym sposobem objawiasz. Oto ja 
biedny grzesznik, błagam Cię najpokornieJ 
ustami i sercem, byś mnie łaskawie od tra
wiącej mnie gorączki i uporczYWego ka
sżlu wyzwoliła i chorym członkom moim 
dta szczęścia państwa zdrowie przywróci
ł~! Tymczasem racz przyjąć dar niniejszy 
jako zakład mej uniżoności. Pius Il Papież 
1~:~ 

Zaledwie Pius slub swój wypelnil, gdy 
ńaraz uc'tul się zcJrowszym i kazal czynić 
przygotowania do podróży cło Ankony. U
dał się w drogę - ale najprzód zamjerzał 
wstąpić do Loretto, i im1Jliżej był tego 
miejsca, tern się czuł rzeźwiejszym - a 
gdy stanął przed cudownym obrazem wte
dy uczuł się zupełnie wolnym od wszd,kich 
dolegliwości. Ztąd udał się do Ankony 
gdzie go z niesłychaną radością przyjęto: 
Cud ten wielce się przyczynił do wsławJe„ 
nia pielgrzymek loretańskich. · 

Swięta Francisz a Rzymianka. 
Ewagieiista, maly synek świętej Fran

ciszki, zostal tknięty zarazą. Sam prosił 
o spowiednika - a Franciszka kazała spie
sznie przywolać O. Antoniego, pobożnego 
zakonnika. Wyspowiadawszy się rzekł 
Ewaflkiełista do matki: ' 

- Nie płacz, kochana mamo - ciesz 
się raczej, bo oto widze moich patron : 
św .. Onufreg~ i św. Antoniego, którzy po 
mme przyszh ; oczekuje cie w raju i będę 
tam _tw~im kochaJącym synem, jak bylem 
na z1em1. 

~oro te sJowa wymówil, zamilkł na 
chwilę, a petem patrząc w niebo rzekł z 
rozpromiemonem obliczem: ' 

- Oto śliczni Aniołowie, którzy przy. 
chodzą, by mi towarzyszyć. 

I natychmiast zloiyl rece na piersiach 
- Jekki uśmiech zaigrał mu na ustach a 
dus'za Jego szybkim lotem wzbiła sie 1

do 
krainy wiecznej radMci. 

W sąsiednim domu znajdowała się cho 
ra dziewczynka, która od kilku dni mo ę 
straciła. W chwili, g~y Ewangelista osta
tnie wy~ł we.stchnieaiie, podniosła ~ na 
lqżeczku i patrząc w górę, w zachwycit 
radośći kilka razy silnym głosem POwt6-
rzyla: 

- Patrzcie, patacie -J- jak te pięknie! 
:e angelista Pqnciani wznosi się miedzy 
d oina Aniołami do ntebal 

Q_dy święta ?n;ttJqt CwaJi&elisty mQdli
ła s1e dniit j~go w domowej kaplicy, 
została olśniona blaskiem niezwyczajnym 
serce jej napełniła wewnętrzna, nadprzy
rodzona radość, której przyczyny odga
dnąć nie mogła, choć była zupeln.ie przyto-
01na. Podnosi wzrok i widzi sYIJ'ka swego 

Nr. 

przy boku. Był w tym samym wieku i t .
go samego wzrostu, co przy śmierci; po
zna.Je f ego rysy, ale uwielbione i promien
ne - tak wielką błyszczy jasnością, że 
sońca blask ni~nie przy nlei. Obok niego 
stoi dziecko w tym samym wieku i tego sa 
mego wzrostu, ale daleko piękniejsze. f'ran 
ciszka cłrce mówić - ale słowa zamierają 
jej na ustach. Syn zbliża się do niej, j pe
len wdzięku anielskiego składa ręce na pter 
siach, uchyla piękną swą główkę i pozdra
wia ją z miłością i uszanowaniem. Za,chc
cona, ośmielona i uszczęśliwiona, chce go
wziąć w swe objęcia i przytulić do serca · 
ale ulotne ciało, co duszę Ewangelisty o
słania, wymyka się z jej obJeć. Wr~cie 
urywanemi słowami mówi: 

- Czyś to ty, syna serca mego? Gdzie 
gdzie jesteś, co robisz, kto są twoi to"\\ arzy 
sze, jakie są twoje rozkosze? 

Ewagelista podnosi swe o~zy ku nie
bu, spuszcza je następnie i utkwiw szy 
wzrok pełen niewymownego spokojQ i nie
zamąconej radości w matce, rzekł do niej; 

- W niebie mamy tylko jedno zatru
dnienie: wpatrujemy się w niezgłębioną 
dobroć i piękność Boskiego maJes tu -
i taką ztąd czujemy radość, że nik jej opi
sać nie zdoła. W niebie jest dziewięć chó
rów: jeden wyższy od drqgiego. A ponie
waż chcesz wied1. ieć moja kochana matko 
gdzie ła si~ znairlutł, t& więdz-, że ,dobroć 
Boża naznaczyla mi miejsce obok chóru 
pierwszego rzędu Aniolów. Jestem razem 
z tym towarzyszem, którego tu oto widzisz 
- on jest piękniejszy iak ja, bo jego ranga 
(stopień) wyższa jest, jak moja. Tego du
cha niebieskiego posyla ci majestat Boży, 
aby cię pocieszał w tej ziemskiej pielgrzym 
ce; będziesz go mia la dzień i no~ przy bo
ku; on ci we wszystkiem będzie pomocny. 
Brócz tego przybyłem, aby ci oznajmić, że 
Jo krótkim ~ciągu ~zasu siostra moja A
gnieszka będzie ze mną w niebieskiem Je
ruzalem. Nie smuć się, ale się raczej ciesz, 
że masz twe dzieci w chórach niebieskich. 

Pobywszy bU~ko godzinę u matki, po
żegnał ją i wrócił do raju, a Anioł pozostał 
przy niej. W kilka dni po tern widzeniu 
zachorowała Agnieszka i w siódmym roku 
życia oddala Bogu ducha. 

W chwili, gdy Ewangelista opuszczal 
matkę, spo.jrzała Franciszka na swego przY, 
szlego towarzysza i widziała, że ma oczy 
ku -niebu wzniesione, a ręce na piersiach. 
skrzyżo\vanie. Następnie uklękła i dzięko
wała Panu Bogu, że jej tak elką laskę 
wyświadczyć raczył. Potem zwracając 
się do swego Aniolar prosiła go, by ją w 
wątpłiwo§ciach o~wiecał, we wszystkich 
okolicznościach oznajmiał jej olę Bożą 
aby do. niej swą własną umiała zastósowaĆ 
aby ją karcil za błedy i bronił ją od grze
chu. 

~końc~wszy modlitwę, oddaliła się z 
kapbcy; Anwl szedł za nią, iasnemi oto
czon~ . p~m~ni~i dla wszystkich, prócz 
dla me1, niewidzialny. Od tej chwili pozo
stał przy niej dzień i noc, bądź po prawicy 
bądt ~ lewicy,. bądt nad głową, według 
rozmaitych .oko_Jtezności i duchowych Po· 
trzeb .f'ranc1szk1, a tak jasny, te nie mogła 
nań ~rzeć. Zdarzało się jej wtenczas to 
co Słf: zdarza chcącym patrzeć na slo.Ace • 

dząc jasność i blask, ale kształtu id.zieĆ 
me mogą. W nocy czytała i practeWała 
ta~ łatwo,jak we dnie, przy ie Dfebie.; 
skiego towarzysza swego, p~ ~ 
r~cb ie(\nak Okollcznościaołl tieci; 
mą część ~ blasku; gdy ••••Jj 
kład modliła lub staczała walkę ze złym 
du~hem,. mogła nań patrzeć nie b.4dąc ol
śmona - albo idY mówlła. ze :wym spo
wiednikiem. Tenże hpyt al Ją nieraz o 
tym przedmiocie, bo ierpieniach, poku
sach i oschłółd ducha dozttaWal dzł nych 



swofm Aniele. 
- Wzrost fogo, mó\vila dołr, nle icst 

tak wysoki - jak dziecka 9-letniego; obli
cze jego pełne jest łagodności, piękność je
go przewyższa piękność sloika; niev:ymo
Vd ' " ·~~- :csta t rozlany jest na całej jego o
s.. \ )czy ma nieustannie zwrócone ku 
ni\: .. i , a nikt me zdola opisać c7,ystości jcgc... 
sp jr7,enia. Czolo jc!-{o zawsze jest pogo- - -ó"ti>~ "~ le 
dN· ''.losy jego jak delikatne złoto, wg<:- histó~ fiłt 'd\\ ó 
st ·...:Jl k'kad1 spadają mu na ramiona, r 

1 
, fita ~:,:,.\v&_ńj: fódzaju," 

:eł!" · ~ nr~ ~a 1• ~ • • ,,.i<~ '.Ml'L.alle: na pie ~,.., zh\ &zj~zmm · . · dyhie„Różań~o,vt · 
'ifo1 .:: • • - Widok jego podnosi i zach w car - .R6żl et> '.'i ? -za, arr!m bantziet 
&n'.za:;;. C {1 • · ·9_ i P. jmu':tt j e '·rf&~ ~dm ion~ . j n · kiJ! spo bem ?. 
"odno ~ na !lry andsk'1ei 1 d~z ~lasn I .J tch pall d $il. to ó.P mm panlf-
~ p~chcl· ;t Ma ila ~~lzjc·~u,g§l, ,j asn~-biał~ ąłei. ~.;kfy ten \Vyp q ·. o k'.tóte~O anten-
. 1 kriWiłi .u~· !J. i ł1fł~1 l!Ja~~ !µ~1~k~ ! i~ su _ 1 \"'t;,Zn ośc i świadczą kościelne k'1się~i ""' - od-

~-,, i,r n, 'ktorL'J łfarn a StG zmienia ~- raz- rzckf proboszcz uprzejmie. P rzed d \\'U-

· ~"- ł iał t ja ~. ·1 ~ gtotlzie, raz ja1~ rt'>żą , stu lm:y ua kra'i\;ędzf lasu, przez którą się 
t. z.1 · ~ 1 1 jak l.Zysty bł~~it J111ff1'l · Ody z nim j ciągnr.;lu da\\•11a gran ka kraju , znaleźli pc
"/jc ]; 1~ dpY h ulicach <:;hoctzc on n i gdy nag-:\ I \ \'IICg"O razc dv„ .d d rn ale trupa 11ieznaio-
2 l ~ ' "JO I t . J, J 
~J • •< n~· ~)t,,n1e. m..ego mQ:~czyn1y, w cudwz emskim ubio-
) O'\\. l.:„·ona nai::lp1 zy rodzom.m :j\1,'ia- rze. Nikt 7, pomiędzy ówczesnych mic- · 
ł1;t 1i1. j?kie od jej A11iola wynikalo, pozna- szkari1..;ów naszej \\ io.;ki nie n ó~l scbic 

t l fr l~Ci ;~ka rmjst.''"Ytszi ln~śłi!usób, z przyponmieC, czy \\ idzicl kiedykolwiek tQ 

1 ocy musiat uży(: Mściwoj, żeby 1>o, 
\\;edzie(: s.lowo: 

- \Vydam! 
- - Pozwół przyszły krewniaku, ż.c si~ 

\Vesprę na twojem ramieniu. Chodź, utop. 
my we winie nasze troski i myśl mętn~t. 
Do ciebie śmieje się teraz szczęście. 

Mści\\'Oj stal niemy. Slo\i,·a o szczę. 
iu nic powitał na\\·ct uśmiechem. 

Na, chodźże młodzic1'icze, chod.ź ! 

I t ·; t'J 1 Jl)7hut\\ i· l Od.v 1~wi ·j<lzi ~ ·,imną, hl~ti;.o.· -"""---<łM'~-__,."'l'ff''n+"',.,.,.,~tt"!':"=t-"Wl 

1~ru~aD ustami i słyszała głos nie- n~1n1i~\~\ s:c:~~:~;~~~~·~~~~K~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~! 
1 '.'.'Li~ k pU; ·• ""' - n~ka c11ybofa::.. -Niesz-.zGś~ie chj:<io. że ~ 

eh• . 1·::. z n~eiakiei odlq{fości. Byly to burzliwi.! nkspokojnc <.:~asy, z ż, 60 i,1.11., fau ~~olibiedn z 'ż. l mr.. (riaCl. Had1i1i01·11c~t:J l-leizc1l}a sic; na ..,Jr~h~tanić 
· '11tłV; \~, th'ii!Ht" d.fóOrlfr.!Jf-lspcSRi; ·J~{d nic·'iednak ni·c kaźatd siQ dÓmyś,~~. 'żeby fgn. 0.1J"·z) ' 6·00 mr. ręki, zacn:łr rrn1 się g\\ ~dto\\ 11k -=hyhobć 

1}1111 f ~(Yilll'h'oz6111t;]"'priei'sh{ko'n1g'~gac\'r z'marly padr ofi~1r~ zn6iećkiej 11ap~ś.:i, luli • , ~. ... '15<1::~-~1~~~ 6~~,·~~ :~~: nogi.... ~,\, iat, rę kr~·0it nt.okcto, ll.odrze-
Oh'' f, .• : \ c1rrz'1 ..• h1Hfa "dł.i. tR:o,.;.1,.'i f.1,b,\1'_ ;.· did6~. też sam zbrodnk.zo na \\ łasnc tó.rg1jąi się ' wio\\ L ś ... ian.) tai'1cc•\, a!y. Przeza..:11 sr hi -

·Y .'r' !?,~ , n- 1 • N · · · ·· \\1 k"s1·„ .. · ~s~,21 mr. - T \\'!:~, łrsth;! "Wpd'dhr'\,1 z'adiwyi;eri'rc: \\ 1rn:.. życie. re, z<.lawalo SiG u\\S.zcm. że a ... ..., v storyograr v:l~c!a! tedy p1 1...l 1;nvę i us1n1l. 
p%.:'' di!foh\\·c-i'. tAfnoł! kt{i~y· t~(.·phe'z ~4 śmierć zaskoczf'ła 11icznafo111ego zd,aia· od , R 0 zc 11 ó U: [(ota 'i.olnicrz.\', .któr~ brni"1 óp~try\.1flb. 
Jr:i-1-a '{'Ś \\·r„A'rtł,· b'rdńfH 'fW "i~sziił. ~todkt) się' jego; ofczyzn:v: tak n:::i.gle, zdi·adziecKo i J · S. z D stypendyum 20•60 mr.. \\ clrorrn sic: strnHa, me mogfa siG do1'ric-
dfi. in 'J o~ii!ti~cHat i' hożegr~ał ih~ w tci 'sa.' I nieubłagan i e', jak to dość czQsto sic; "żdarza . I\l'l'Zem 20,00 mr. d7.icć, iaki ;:Gl iutrzaJsze.i .vyprawy, ctoi-liBrtJ 
ńt.. l dł\ m ·uczufa si~ przd1icsiqną w ri\iej: 

1 
Nic żndlezio110 tej; przyr flie~zczęśli- z ?oża thorob}' \\ sta.L a Już sarn ua tmdy' 

s~~ gr};,31\;c· niewysfo :vion~ Hisno~-ć pandwa- wym ani papierów, atii 'żadnych inn~,,-ch o- 18· 5· OS.. pro: K: s. Li 
5 ~ idzie. Wnżna to mtisi być rzecz, wai'.11;· 

ta~ . '·i:ti 11 -urrzała ~li'attai Je7rttSa'. ;\11ioło\;rie ; zn&k1. kt6reby irl1ogfy dosfa1:czyć \\·skazó- A. Brejski, Bqchum, Malthe-.ersp-. .li'. · ceJ drogi , bo 111<111.!raf nic ufairic· dziesic;tni-
pci<zrt>lćni ;rn,. 'dziewięu chórvw: 'tworzYH 1 wek co do jego haz\\~i'ska , stanu i ni iejsca Bóg zo.plać '. S'N. Józafacie n:ódl się kom, sam żotni erzy dogląda, sam obejmuje 
nte?Jtf'.\·0;1el \Vojsko, i {tpadując,przed ;Jego pochod.zcn ia. 'JPotlic\va:l i ednąk leżal o za nami! prznvództwo w:yprawy. 
ttone11:1,'1(1dbitralł"'o\l Nfeg-o rozkaif 'Skore' trzy! kroki1 od g:rtrnicy protestanckiego k:·ra - ---- Tajemnicę . która kryfa cel drbgi 'wy-
pr: ,v~z/a ·k61ei na czwarty' char, tó jes t h10.- ju, uchwalono więc , że fu teiszy pastor pro- dat Thiethmar. z wyst raszoncrn i oa ami 
cy, J{f;j]·y 1.-.a-11u·)w,1i'Śowi -głęboki oddal po- ' testandkl PO\\hnicn .ria"'swój cmentarz przy- · .. Br a· n d t:lJ ·1"'t.) ·bur OQ'" zbliżyl się do dzi~siętn ika i szeprn1t: ' . 
1;-J<",1.' ~.·o6lc7:;l_ t ,, ~zrolr Z:b'A\<-' 1· c· i· e" ,-... 'n0 d1··,1·gim jsi6 Jego zwlolł'i. · ·· . · '- JL _ „ · 
\:l ' - ~~ł ·' · ~ - "' • u '" ~ 1 - Wiem dokąd \vas w iedzie przcza-
AP.it.:·l" dnw,ici· hierarćhii 'terro ch<.'>ru. Teńm - ·Przed pogrzebem raz jeszcze przcszu- . , ł . - r T Iii .• „ IL. ftł c11"(:•. , - . ' 

... c = kraina s tnsnans~;c11 m og1 • .Y 

rożkaz<ll :P-fll l ·Jcztrs, ~aby' V:•ziąl . \,..J opiekę kano starannie w kieszeniach nieznajome-. " ' . · p O WIE s·c HIS 1· O ·R y c·z N A . . Gromach żo l nic rs twa z bie gła si~ kolo 
ś-..\·: f raticis.7.:k1'',·'\ve iwszystkićm' ici poma- gD i wó\vczas ~naleziono coś, ·co przynai- : ,,. . . . uczonego męża, móv. iąc: 
O'riI i we \\ ido'inej'postaci tJ r.iY jej boku po-" mniej świadczy() wyraźnie o wyzńawanei . Napisa_ł_ Lu<!wik Stasiak . . , 
t'. • 'i • ) • , · - - Wiesz? Do.kąd ? 1\iló.w ·przezacHY ! 
zostawał . fak, .iak fo tźyhiJ jego po-prze- . przez· niego religii. Oto w 'kieszeni jego · . . . „ - Zatrzymacież w tajemnicy ? ) 
ctn\k , i'!1 „ · .:.. ·, · :.1 · " surduta znajdował · się · różaniec, co dało ) . • I . ' I ~-:I (Ciąg dalszy r - Bądź tego' pe\rnym .par,:iie . . 

fran clszka przyszła zi10\v [i do' siebie wszystkim do- zrozumienia ,że nieszczęśli- . . p · „ __._: Trfudna to zaprawdę rzecz, . zna!esć .· - rzysięgacie ?. 
.....:... i ujrzaht .z':nie\\r'.ystowioną radością p·rży · WY musiał być pobożnym i gorliwym ka~ __ ' Przysięgamy. 

fi 

S\\l~·rn boki1 i1m{Jeg·o 1towarzysza. Wyglą-. tolikiem. ' ., go.„' · ' 
.i • ' • N·e- odpo"'t'adasz 11a 1no;e pvtanie -- -. ·p_ od.iazd wasz iedzie, aby z1a1'ac~ 

dal 01i jak .p i· zećudrrY mfodzienieć, jaśniej-~ Wówczas Jeden -z moich poprzedn~ków < ~ 1 . " ~ " „. l ~ "' 

sz _y jak A.rthaniót.· Teh duch niebieski U· 1postanowil pogrżebać go na S\\"Oim cmen- .~. Mściwój milczal. :N!eborę. . ~ . . ' 
Mrg f Zmarszczy ' br\•·1· uderzył pi'P - Co? N1eborę?! ._ krzyknęło żołdac 

macnial jąi1prieciwitmocom płekielhym w l ta~zu 'podług przepisów katolickiego pb- -„. 1 ra 1 ~ • "- · 

rozHcinych w-all<ach, i akie ź nie'mi :S.taczać 1· rządku. Zw loki nieznajome:go złOion~ w \ścią ~\·, ~oy· la'i z<lrów ~ ~zekł~· - · Je~li z ·,:\~·o._ S~ysz.alein tÓ. na. wtasn.e uszy.z ~st . 
nrnsiafa.A Jedno s;pojrzenie jeg-0 ogni~-e; je- poświęconej ziemi w ·tym samym ubiorze, af 
denl.nrohija.srieHego głowy wfstarczat, by iW jakim je 'Znaleziono, a 'nawet bez trumny, !dnia -szczęścia i radości chwila dzisiejsza 

1

\ffi,argl" M_aÓwif ci to? · · . · ' • ~ · • 
C"' ie 'hufce s-zatanÓ\Ąf róiptóśv1ł: rren.że ldla oszczędzenia kosztów. Naii<iększem zmieiiiła Się· \V dziefI naszegó rozstania.„ . I • • ' ' J • • ~ ~· ' , 

"" J • I " c· „ , . ' f" za'':o·ta' _.:_ Nie . .. Podsuchałem PO.d· dr. zwiarn.i. ptZestrzclgnł ją- 111"Zed i Jrnż4ym grzctfrem, jednak dobro~ziejstwem, jakie mo.źna oylo . ~- . O' mOWISZ, margra le - "'' • h -
a ~lawet stHó:\fo ją kar~n!, gdy! Jełki bł~d 1po- wyświad'c2yć imarłemu, byló od_prawienie rze·r~żóny Mściwoj. ' -' · ,·_.:' . . v, „. Strac „.. Strach chwytą ~·szy~tklc~i 

- , · , 1 · • • , · 1 r;, Co ..,10-,u-rę? · Ty1 ,..w 1·e' sz'' ·co ' mówię! s, erta, z . ocżu wida~ strach . . · 1 • ·1; ,, 
petn.iła. vi) I i .,~5·· „ '!:-')·~\-rn 1 _ . . ,\ Mszy:śl\Vłętej za Spokój Jego du~zy, tę ;;aś I - . ~· n. ~ • I • • „, .. · - Czaruie . • 

i,;• Razt1~·frd-negcd, 'gdy 'fż'.~ttris~ie pani~ 11w aJce.miiCjszą E-Cź wątpienia laskę za""W-"dzi~- .. J - Wyttómacz mi panie. ~. . . '-,.:... Wzrokie1n zabii_a .. · 
obtknośif frahciszh.sfa\\~ę bfi'foiego szi:d-.:' zal bn jedynie swein~ różańcowi. . . ' .:J:- ~ko~ mei gęby '..~~ próżne gaga~ ~ '„ - -) .'tti - l 

pafr,1\6na,,;-hltHńając :ddśt9 ol:f\,ratl~ by. st~-. - Od c1rwm ·ztoienra ~ doy grobu zwłok .1e.„ , • , ~ _ . . ::- Szatan to jego brat. · · .,L tr ,, ' 
nąć w ..ob1·otiie osoby · 0brtt.awtari~~:ini1cL~- ieznajom~o,· p_rzestano n.t:m' się z~in;i_ ować ,, '__!__'Jak to? jak to? . „;.,..- Olbrzym. Straszliwa jego sita. 

· 1 ~ · ..Jik ·· · 1 • • · · ' - _:,1_:_ Wes~rzyj mnie 111-Iodzieńcze. Nogi "~ Kto mu wdrogę wejdzie, umrze. 
la.iJ I w tti- same! chwH1, Aniot'fak· ~ s1 ny · u· f nfe ial,YY'ta1 n~wct, kt_o spocz.y\\"a pod jJ •• -: 'Na śmierć pewną idziem ! - „ 

wvrttierżył jej Po!ićżek:, ·że wśzyśtk1e pięć ie'Wlełkti zieloną mogiłą, której żadna ręka je ciągle jeszcze stabe. Pójdziemy do ~q " 
paków ttal1ej•twatzy ·wi-<lck'rile byfy ' a\f\alL ·ycZłiWii rhiebidabiła - anikwfatanuani j.aką rwi~tlicy ~)"pić pu?.ar_ t.ll pożegnal!,i e,. '.'- Boże zmiJuj się nad nami... l -
nie przdęk1e;r obfria'i,via~ „pb~est~IY~' =m~·f"1r ·ohviek"s·ymbdlkźn~ ·Óztlak~. · - - Zatetn zamierzasz„. . . Rota rozeszla się w ponurem mikr,e- ' 

- ... l . - 'I +>h ·1, jl.HTI' ')S )l~~~r) Mh:'Jlfl~ Zapewne Ci, cb go znali i kochali za . ::_ Chodź już~ cho.dz. Goście riasi cie- viu. Zgroza padła na umysly. 
V'., • .:\,, 1 ; ~ .... " ,;12 J, "~ ·,1/1 .:1' ,„-., 'ycia, oczekiwali długo z upragnieniem kaią.. . . . _ '. · . . r I dwóch oszczepników uciekfo tego sa-

R1faa_tj~~~1tiP(Zy~~st~ łifogoSlt~1·l~ń~ ~~~:~;~~i~' ~~~~e:if~z~~~i, ~~~~ f~:~ ~ot.~ia~ffi~fg,~~nś~i:~1~~ s~.{~::~i~1 ~y~1ł~~i~ ~r~~~ ~,~~~:1~~~az~~~~r~;'~~lusJ~1~\~;~c~~ 
E;j~ , , :q ~ , r·/. B ~tW:O L 1 / „ '' ·_:.i \w,... ial pbzosfać_niezn~ny„ aż. d?,chwHi, g_dy łamieriia na rude.rę, roipada ~!ę :'.: · rumo\\·· ~- Orabo\vie, bez wypoczy11ku „dopadJi ·tego 

1•11 J:-;.bi J' r i 1 Ji. w '._.Al'll , li 1 .. .ir1 ' fos? ' i<ltóry _ ń'1egdYś· zav.-:~r~t :: .r,ntazarzu ko i proch. . . -~ ... same&' o dnja Dzie\.'\·~na. minęli go \V obawie 
,i Kochan·y czytel.nikU,)kitó.re. zawsze za- Y"nildź ·r z~.-; ł{róbrtt'"' · zł;Hidzi wszystki~ł) - Słowo, qóstoiny ~ani~„. sło\yo... aby nic pocłnvycily ich strażc_ar-cybisku.::. · 

p~w~c nosisz przy sobie'.p?ś\l~ęoohy J~óta-' matt'.Y~~h z ·dłu~itgo 1ch ~pocz:Y~1fu i ~- .·,-L_ Moje słyszałeś .... chodZ ! · : . pie, · okrąży\.\ ·szy zaś -. miasto li znhlazlsz~i.· 
mec.i Q,_cfmawiąs;qj':ą G9tlz1,~g1~u>obożńo- ryle 11aJbardzłe1 nąwet ukrxte groby. -,J__ Przecież ... :. ,\ : 1··.-:.'' -~ .~ ~ ·, br<)<! ~~Y: J.,ąt>Je, zgi_11ęli w lasach Bukowa: ' 
śc~~f/ o~_\\-~~ą; poslu5J:i~~~ą..lt;:"~y~ęl}vą .-k!0: ' · v 5FYf:1~zasern' óbók J,i!~~n~pme~o -~p9,': - 'r;_ Do'Ść marnych_ słót '! _:~:: .~awolał. Tant~a, La~ą; w bukowskiej puszczy,·wy!: 
rz ,>~~.P r Z'y n~~ sl nie~d~,ś RfJ?-gll~~c, dla c~el' : zęło w1el~ nas~yc~ paraJ.ian, _ ~ _ na\f6t nie- argraf, idą'c ~v~party · r1a kiju ku dr~wi?n:·'. . ą~ci już:. tł.a w elanie, gę_ściej si'ę trafi osadnilł i 
pa \~fIL I ~. / L '.r.J;_~-::::1~ I/ - .li'. .. . *daokro_t~ie ·r.~zkcp_YW~I10 _s,tare ' gro~Y,, "Nie mnie ry'ćert6wi ' mleć gębą l prze- r.Oemiecki, łatwiej ukryć się, 11 kmiecia . 

;- )?_ywpąg9' '. ,PQgo_dnego 1> ;.\Yr~~ntOJie~O .; 4bY1 ~<>starcl?:YC_thieJS~~ dla~no~ych przy- ' l omarżać się pusteinl ~stq·wami. ' ~ „ I . chleb "zqg~eźĆ. . . . ' ~)~ 
w19e,z9~~, p.i:z~choctz1.~eyn •prze:z .~wm~kij: _ ~~ Y~Z?~v. Zd~i'zył,o s,i~ tedy,~~ pewne~p . :._ Ulituj się panie! , ·. -· .. · .~ , 'Reszta rycerst\m, .mając:iść na Niebo-
żącil ·'"Vod, Ia~.1 /M1alet;:t „właśnie - ~m.rnąct ' nła Jeiden z -grabarzy' odkopał opuszq,ony · Matgraf za.trzyma,! s.ię 'ria środ~u izb}~. . rę, przystąP,ila .ze ~kr.uchą wielką i wybla-
ubÓfti kośdó~ek, aledtłgo,1wieźe strzełaj~ce; ~ i zaniedbano/ grób ' nieznajomego i_ nagle - - Wydasz Niebem~, czy rl ie ~ydasz?! dłem łice~ _do spowiedzi świętej, aby ócŻy 
kuI,czy~ten~u; blękito ~w.h nieba, z.dawały się " ochylit si~ zdu~i~~~' rujrzawszy 'Y gl~bi ·grzykrrąt. 0-: .Pytanj "ł~ięJCÓ t'Q-'_pp raz 9- , śtić dus~ę i był gotową stanąć :przed są- I 

wz~wrf. ·umie do św~ątyni jak, t~emń.icże . I nią:cr/· Ja1nś:pr~oomrot.„ Była t? , g~r~*a , s[~ni. · \ ; ·, · _'- · ·< . :. "., .. „ ..... .- dem bożym, - - ;. , ~ ,l« 
„sursum.: c9rda,, i(~~.gór,ę - s~rca) ·kłoremrib cW : ukatow, kto re -u~.az~ly ~agle J~ ;Słćarb · .2 Ja \Vlastue :hc1ałem .P0\~.100z1~~;„ .. ~ , .\\fypraw;.zabraia z sobą tylC' pó\vi·d-· 
przeć się giq m9gtem. ,Svstąp I tuta.i '.na , Z'f;lczarowany. . · -~'' _ _ ;, , _ ··.....:: Odpowiada.i,-tak lub me ... . · .. : z~w. jakby z nich miala robić sieci

1 i obież 
chwilę ...!.. zCiawaly się mówić - oddal :i I - .Przerażońy grabarz pob.legl do pro- · Mściwoj za~hwiat sięt nogi ,wypo;wie- na pięciu niedźwiedzi, i. pod wodzą Bemar- ' 
cz~~~ ~O~H.~ ta,jsmemu w Przerrnjświętsz~m łJPszcza z wiadombśdą (j ~woj~~ ?dk1:~~ d fały mu pqs!usze(Jsfwo, w.pluĆaGh z~óra d~, ' Za wskazówkami Mśd\YÓja ~vyruszyła 
Sa~\~\114fłJ.<;}C~ i . p(p~ Qo ,>Q błog{Js'la\viietłC.: c mi ~-. ·pouzątku ~oprted?1k mo1_. .~own1ez kt tch1!. , , , 6 !" • ~. ~ \\ drogę:, ~- · 1 h-.' 

1 

stw9i , ~ft · ~a~~~~ ~r9~ę życi~i1, :-:-;;1 l:J~lu~lla- - s ę i~du~n; -~~e pe_ ć~wrh dotn~sfa! .się„ z, ', --. Wydąm !~~ zaszep_tat.. : . , . . 1 · · · · ' · · "' 
let~.1 więc. 1p;;tfH~~!<il 1 tegQ· '\)ię .. zwanra t J j~- , l t_wośc.uą źe prawdopoctobnie n~ez?aJpmy, . Bernard wroc1~ od~. 2-fz:' ]; Na ustach _, . iJe bl~rska~'ic ~, - bu~zy dzień: gd; gra: 
sterp J-?e}Y.JłYm Ż:fb ł~iytęJpik lJ~~ttilby \tm~is ~- k or~go tu pogrzebano, zastyl pieniądze ,~v i 9 blttkal się uśmiech. . _. , ~. „ _ <dowa· ciągnie chrnfrra, przez niebo pr~1eci 
sa11.1ó .. , ~.r_z. :~.s~~ędts;y pm~ .ui~wi_ ełki cm_ ent, s rojemnt.1_Jta11iu1_ a.bY_, je w. ~a. ~-tyc)l ~u~zh~ . . r .~~dwo __ l:>yś. do_ s.t!~~g- 1, że , .to. ~~~iech ;. tyle myśli przebieg to pfaez głowę Mść.i- : ,,. 
tai:~~ 4bl~~Yd~IJł: ~'~. q9A.r;~w1 koś~ielnyc~,, - · eh .'~C°Zas~h, tem: łatw1el i pew,n1e1 u- „1rp~n i pogardy. _ Wrócił ?d~_dJZ'Y~ 1 1 poło- woja, tyle \Vyrzutów sumienia wstrząs.to ·, 
ktorę. na .sz~t~~c~tn_t~t~YlY!.Zamknięte ii po ~ c ro.me od rab.ttf!ku. · Zacny: prob9SZCfZ.PP- :·i ł tękę na ramlenlu Mśc1w.0J~;·. ~- je~o duszą. w noc przed wyprawą wił.~5fe", 1 • 1 
ch''' il1 łł\f,1ą3tem .~i~ r}Y c~!?mUt;Botym,1~ . c y:tal ;sebie ·za ob5wiązek z\vr(>cić te pJc~ : ,, - Spodziewalem się tego· po . tobie. na łożu~ Uczu~ie:~w1 -w~Y.du, str~hu~ :r?1~(;.-: 
r~g'o i%0,rtysta clWl;.?łt ~;y,l)otnie-wiposa4 , ~i dz.e1wfu-5Cici~l?\1;7i _.~-.r~śc~. !ęn ~zaś: uż'y(t O y małżeński pierścionek wdziejesz, na- galo ducha, odeteratO'"zmysły.;. ··. - _ . ; 
bia 'dR 1~,ie9~ti'f;Jvii Jls ,Ac.f,;cJ ; Jc'Hl?.Bi· . ;eł' te i na11 przy~dcib1~nk nasz~j świątyni. le eć będziesz do nasz-eg~-redu, krew mo- R0zpacz: odegnały· o.cz:Y, słowa:· ujła ' 1 

ł~~.119-;rnwn~tr~ ·~ak tl}ż~ 1ria'.\\.·ewł1'\trz .:d 1oma \VSpanrałemt ołta_rzam1, ktqre- po- ja i krew twoja to jedno. Przyjaciel twó}, A<lelajd~r,. · ,. · (:.i .: · : ~ • -· 

mat~)rJelslqł~Q- Ś:Ciołek odillaczał isl~proL .:d iwfałeś iparYpr.ze~„ch\\'ilą. ' .·J·1 <·~" . :i:; -m1 im PHyjącJe~.m; n~eprz~jaci4-niąt .tf' I -'ry wahasz słę'iśC? · ·~ .r.·i.D~ ~~· ;:.; 11 ~.· 
sto tą i ; hHklew iwszajldch ozd@,rt~; b~r--d" ;.....: Wfdziśz Wie.:'}ąp ~ dodaJ upr~~j- J ój wróg. Wydasz Nie borę? JJ ~ „ , -...:.. 'Zechciej zro_zumieć 1 że "PpP~ł~~~~ ~;· 
dzię~).fZflQ)~~~azy,n.a-s~e~W'li'g·'f\l"-·~ · ~:m . prob?s~~z : -:; ż~,·.t,y~k,o'ró~~~fec z.ąµeM la'W~ w g;~~4le, gk>~_<*arczY,1--· Ch.r;y~ zhrodnłę.~ · , „_ J, · . .,, ~ · ~ " "'-'' 'c~ 1

1d:.i 1, 
przęśt\C:;f}J~ ~0:ezi1;ę ·~otwzc~ rz hiale'go„mar-7 • 1· Ił 1 ~~ethaJoi;n~u'.„.P.'o4,r~~-%ffb~ t !HieJsse- -:, 1w P,Lęr.s.i1 ,;0qd~cij, zamar!· '\.<. !·.:.·i :2: ~'h'. :-:. "· t-! __. ' Jaką?·. ·• · "" 1 ::< „" ·c ~ c: 

, 1 . ' s~L:t. d:J! sUb rn r,„111 l.., tlqsil \~ 11orr. ~.„ ·. . . 1 .. • rr Tl ... „rrfCI mz.•· c r""I b •' ·7.':' ; _, . ,, 'S.b: 1.· 
1 
... x„;f~ 'lf::;_' , .... :~" . 

[fl f : S ~ ')n Jl•' ( Jl » rl t . •n f;~t(l';f ;> ł J>h:, ') \..ł ~::J1.ii.i._, .;_· J~ , 1 '" Il I;) ;.;, t ••I • • l 
.!o- ;~b?d 'Ji.n ~_,~1: :{! ~:r; .~. _,,~11'.rr .·n~.~-11;.~ rrrrnir.b-s}} ,1_~~~~ . ..,r~; :1~:~.~ ~r.1\~~s:;·~ ~ :,~1 .. : .-J :s 1ń: o~ ... :.:;l s:~.s-:~B~ s·.i::/r:n::.>r:r~~-b . s s „ ·:.sn:s r: .'tnb5 i tn'J vx~.i:is:.~Hr.. s ~Jl 
oq2 rn·r1.r-;, ~:s .s\rlfom ·;:li" odlr.- sr.„: ·G - l ~iq !)„ .n. 'Y • ' ,.')b'„ E"')':'b"'· 1s·.n„~t.·.ss '.JV(· ~1·!T ·.n1J: ~.? ?S t,..r : 2·~i. r:.2 '.:!.:. ; .2. n;i ols.:;· ,':b ~ : r~~r:ii ~ .l1.r. ss2sv:zzB1_ 

- . · .- , .. , s-s "Sf'Jf .m:i:d1r;b5 .„ -s}!!J·) ·ir··1.:.:. ·~:s-:G :nu:r. ·-~~ j „ .' . • '. r1· ' ·,., "SO"' ... " · a v. :"'rw ć: rb !IO rn:ifbs.:.rr:'C ;~,dY'l\~"2 s'.ld 1>_' 
o sr;i em M_ bil{'. ,ą _, . b m·~ · · O' ' f."'1Q .:1n' "'Qlf'S r.1·rd :,orl::. n\~m 7Hl '.JfrniJ . · :..:-i.«:: .... :i!'E.n.s i:ic-;s1 - " ~ V· . :'·:110,, ,.. \f rl · '1 11 ld :i .... 1:.J!m j \ 1q <.i ' ,.. J _, • ' . r [· -''i1 r · „:i ·11 ,-t- ""S • ·rr.vC!{Yll ".( ') „ '3 S"l\:<)Q " ' r1'1I .,..„ 
-u ifoq '. :i sm51q1:.i J' rf""' b. : ... ) o~ rb;; o L rl~B '.! :rwnr~ ,irił'1'l' i ~brrr r • . n·rr i :..i:i~1b ~fl .nnm · B:,.,. .G. /WO 0'1"l: "':„tr::"''l {'i 4 , • ... ' '. • • ,, ". • t · . , . , 
rb'r. n·m sb 1wrn>n~OD f. .J;J ~A J 



J\1 ~ i- Oo. 

J t 
~ '{ ·_:, r 

a ·iidła.nf~ żapadli się ~-- tl ·Inię· ta·r; 
OJlustos~ła · L:hali1p . , J ~pną poło\,·a J~j ia
kotako nad- zi mią sii;- t rźymrr druga -·ko
pała si<;\: grum_, tak; Że s trzech~ już ziGmi 
oof.ylrn, ze. dz.jewm1ny· ko lo chałupy ro m\ 
l.'-0 , 1ra kaler1 łcę ie p haią, porosłą ogro
mnymi płatami z 1 clł;mego m hu J pleś]li, 
~a da h w óarl y siG zwóic po njU, idą\\ Y

soko a~ na źcz)·t dachu, troją girfa11dan11 
zicft-n i cha~ , biafc z.t , r'óio \\"'e 1 ni ·bieskic 
k 'iaty powofo wygl<1dajq jak I ięlichy, pą
trz~t'--<.; na ni bo, tzekajq~r, aby ro a.. 7 1w·-
bios \\ me opadła„. · 

re 11J I zciu11 1c m k te, t<m: dom ,-
s two.;_ ~· p c:i pri:'.t.d vh:!rz jafoi 
g ;eżki \\ itl.ać, żQ tu .di 1\ ięk :ni zk~, 
kalrn; .> L;Iat ' \, 'J ~ rigfUlllllt' g,1jazJ , \ 
h 'iren1 ~Pi.i lwcianJ. I( 1ęży rL y p ~
tr7,y r l po1anę . swq h,lfup-., : ł -.:z rn ·
lltl'j ącc: się koło ni j ~dog-i, zlc1"''*\' • ·ii,; u\•O
, 111 gr:·~zc: fabłJnic.:. 

W clla...11.! .k~ZJ · Zclz1..: ~·o. /'aii u-
'l>,'n) I l.-z1..1..Cl1} (.. ~o dOltl, ;"1· 11i 1r0;;,1. 
m·a„1a r1rzt z llld ·„g 1 cJ101a dus;;~. 

\\ chacie 7.< lci1\;a śpj Lbor.-.. ,f' 

:\\ il!zi i 10 ttr n'kt n·~cly \\ tł~ ier'. Prz d 
·zpk ~ar.Ji Berna1 da l.1 .Y Je ~ it: po rrn~zcz_r, 
w 110~y \\ c110uzi lo dem.ll diyll-km, aby 
I· .o. \\ idząc go, r1ic \\ yclai \VWgcrn L ( idy 
piern sza g\\ iazda Z<lś \ e_;i UL'iclrn \\ .a-;;, 
'' Jary głttbokie i nied<i t~µr.e paryc. '\ 
cho.; r :cszczGś l i\\ eg:'l kQplana czasem ?u~ 
dzi~ r-d\\ icdzni<i, ofi:u t< i jalmu.żr.ę mu z li
tości nic1sąc , p rzec i eż nikt n gdy w chac;c 
gGślarza nic \\ idz iaf Niebory. Zdzicszko 
g-o nic wyda, bo oszalat, bo ;;: 1 11dżm i m<"i
wi ć uic urnie„. 

Ukryć si G za flll ie 
tem IJr rnarcl. 

rozkaza / szep-

Oto i.: zy~ dc·~·kula pu la11ę, mówi do 
zbrojnyc.h clzi rsiętw lc . 

L 
7 . f • • • • · Wncl las zamlrnic doli1u;. Za świd- -- .Si cci:t żofnicrstwa do(ikol,·t '!<>iii c _ ,_gmę . a rozpacz, do.póki jasue oko słor1 I 1 \. 

• nem na ewo s uc;cimy. toczuć. :a. a niebie świecUo, z cieniami 110cv wra- .) 
I · ~ W11et wjech~li w dóli11ę; stanęli n stóp 2u· 111ierz. clio \\ ,·1 s1·" z. ~ p1·e1·1 d"l)1·11 u , ci ·,! ~aL· wyrzu t sumienia, st rach, z·gryzota. Wy , - " ~ " ,) 

niezwykle spadziste] góry. . pnia 1nzclat111·«1c do drugiego, p1·ers·c
1
·c

1
•
1 

111 _ rzut sumienia, jak puszczyk i nietoperz boi z k 1 1 

. ~ ~ oni. ~ za·wol'af Mściwoj. dzi się zwęża i ściska, już polana dookola si ę )sno~ci dniov ei, nie „ zja:wia1siA 1 v.: c ? · 
nzie ń. .. - · ' ... · ~ · ~ zemu · otoczona, już Bernard wyszedl,na ląkc;, 11a 

,\1incli Gl.innik, minęli Graby, zapada- - Pieszo pójdziemy. polanie ulrnzato się koło zbrc)jnych ludzi. 
I d - Czy stroma góra? Na palcach prawic id:1 kt1 cha}11p·1e, o-a r,oc, _g y z pagórków gorzkowskich uj- N - 1 

l. - ie. Do kryjówki niedaleko, mógł- mijają krzaki _iałowców, aby stpiących nt"' rze 1 puszczę świtmicką, a '" niej cel sv. ej b k "' 
j . . Y to posłyszeć rżenie koni, tomot koi1- spłoszyć, przyciskają do boku miecze, abv :ogi. k. ł k t .) 

n s ie l ·opy · szczękiem nie dały znaku o zaJ"eździe. 11,t czarną noc lasu wjechał pierwszy M d · 
11 , - ą rze mowisz. W ręku Bernarda świeci ostry miecz, 11sci\voj, on zna drogę, on. wie gdzie, któ.„ z k · 1 ~ 
:ędy iść , on rotę i księcia B. ernarda ·prze- - on1. • · blaski ·miesiąca plyni;i po brzes7,czocic, 

- Uzdeczki do drzew przywiąz-ac. · iskrąrni sreber ży\v:v,ch migol,~C. Drowadii. . Jedzie dąbrową, kop.yta kof1- w · , 'ł 
- gorę. '"'-7- Do rąk ,·bro11 ! skie \V ZeS,chłycJi liściach.sielęszczą ]N du- R . h tk . r 

~z .. M.śc\voja rodzi się strach nrż~d \tł"- . ycerze I pac o~ owie prz:>0-nąza I Prawice kurczowo ściskaj<i noże, frzech 
. „ konie do dębJn i zaczęfi·się - piąć \V górę. osz_czepnikó\vpowrozy w. rękach _ n1·csie. snym czynem„. . · -

Droga ślizka, na korzeniach potykają Pierścień , się ściska' kolo chatei"ikj i 
Z ponurych czeluści lasu lecą do niego . się ludzieł niejeden pachołek pośliźnie słę ści~ka, żolujcrzy o kill{a krokó\v wyprze- · w ~ a, puszcza ma glos i mówi wyrzu- · · 

1 t h k na korzeniu i runie na ziemię. dza Bernard, książę ~aski. . em, s rac em, prze Ieństwem„. 
1 

_ Cicho! - .....: Stójr .': _ 
Nieprzespana noc i zgryzota zrodziła - Jeśli się zdradzfm~ cffybimy celu W progach domµ ~zjawi/a się biata po-, 0"ączkę, gorące usta-Ade)ąjdy ,zwiększy- wyprawy. · !, „~.„ 'E · . •stać. Jakby duch wyszedł z czeluści gro-

ly ią, kipi krew !\v żyłach,. herwy rozstro- ~ Oalęźmi nawet nie szeleścić. bu, jakby biały Radegasf zstąpil z nie·bios 
ne wścieklą' melo<lyą huraganu grają, - W tych stronach ~- szeptal-do Mści na ziemię i szedl między Judzi. Mfosi~c 

lllóig ~ię gotuje i kipi„. woja Bernard ·~ powinna być świątynia. _jasno $Wleci 1na tilafą sZ'a ę zjawiska, na 
Przecie ten las ma ludzki gfos i móWi. -. Ku niej zdążamy. -bielsze od szaty wto-sy-stantszka. spadają~ 
- Tyś - szepce·sosna--"-- mó! brat, k- ~- on w świątyni? ce mrrami-Ona. ;,- ·· fJ „J. . -·~ " • T! · 

_:a ziemia nas rodziła, z tej samej rodzi- · ~--_ Nie. W domu kaplaria .Zdzicszka. 1 ....,_ I(to to? . . ~ 
Clclki twaja krew i moje zielone iglice. - Co to za Zdzieszka? Pewnie }ego · , :- Przecie_ nie Niebcw"a. ,,. 
naszą chcesz wydać!? wspólnik.„. Zdzieszko.„ , · : - -

- Ja1n hrnja siostra .... _ ·- szeleści . , - Nic, nic. Cichy, sch~ro\:·any sta- Kapłan wyszedł z wierzei i idzie ku rY-
rwza.... . _ . -- ~ ·~ _ . . rzec. . cerstwu. Oczy jego wpatrzone \\. dal, na 

Pro\\' adzi Mściwoj jeźd:.lców znaną mu . - Jeśli o wojnę z Niemcami chodzi, ustach śmiech ja~iś radosny. Jakby do· 
0b.r~e kśną GJOżyną, ..; .• J „ „ nawet~w starćach kipi _krew. brą \Vieść mial -nernardowi zwiastować. 
. „ -:- Nik9zemniku ! .- gwieda sowa~ .:...... _ - To chor~ człowiek. . . jakby niósł _szczęście, nadzieję„. 
1Kc;emniku !· __ Ludzki gło~ ma S(J\:Va , i· · L,....,. Daleko Jes~cze w gor~ ?_ Zbliżył się .do I3et11arda .. nachylił sic 

-L.'.: Nikćzeinniku ~ r . ~~ ~ · · :-, J •• - Wnet s~a.memy na mt~J?s:u. Czy do ucha margrafa .i szepnął~ . 
Z pod leszczyn zenvala się sarna, sp o \\·asz:a. w~sokosc z a te strony. t:1' ~ -- SluchaH.011 jest! on je t... _ 

zona Przez konie i jak wicher mkn~e w - Nie. - - Kto jest? · · c • „ 
ór. · - Z ust waszych- o· śwtiątyn1 ;.i s1ysza- •· Czy Niebora? , 
Długo słyvhaĆ szel~st kolyszą~h . liśd i Iem„. . • . . . „ _ . . On jest... " 

l 

n.I n 
b}'t • • 

Patrzy M · i\ ·ój, ~ czn i ~\v i; t mu 
kofuic , koluja so tJY, viruj chata, k ręq 
si ę d;r,ic \\ J 11J1y, tai'1cujc bl11sz ·z„. 

%dz icszko prz rs;~dl do Mśdwoia 
~ . rzecze : 

- Tyś brat... Niebo, 7.icmia r1jczys ta 
to 111atka, tyś syn.„ syu.„ 

Syn! ~ westchnęły. usta Mg iwoja. 

Tyś jedno ogni\\ o. Tyś brat k\vk-
• cia, drzewa, gwiazdy, tyś nieodrodna, ser-

deczna poćzeiwa krew. · 
~ O nikczem11ości bez granic! wo~ 

lalo sumienie. • 
, -..- Ni~ smuć się, nic. Mówisz, że ten 

Wszechmocny, · który · J?:Wiazdy stworzył 
\VSzystko 11107,e? ~Wszystko?! Kłam-

. stwo ! On nic ńioże nfenagrodzić jarmuż-: 
ny, danej sierocie. nic n1oie nic oddać z „ 
lich\Y-i kGsa chleba, który dałeś wdo \"ie ..• 
Nic może!!! · J 

Nadszedł orsz ltk żolnierzy„ f1io ·iicydi· J 
wladykę. J 

.r~dzicszko • sroirzał na· żolnierly, i1a 
spo~\' itcgo pętami Nicborę-, wpatrzył się w 
jcg-o o~zy. „ . • 

Uśmiech znikł z ust kaplana, zalenicc. 
Trozwarl sieroko po\vieki, źrenice zabtysły 

straszli\\-:ym jakimś \\ yrazem, usta otwar
te:„ 

Szalcni~c się "zbudziL. Dusza wróciła 
na ten świat... Od Bo~a zeszła do Judzi.„ 

Jak matka rla gnieździe, bronitlCa ntłO
' dych orl<\t, tal< rz11c1l ~~ Zdzieszlfo na żoł
nierzy . 

Zbójcy! Zbójcy! Precz! 
Uderzył dziesiętnika gQślq y,r gło rę, 

iasyczaly Jękiem ·stnrny roztrzas ~anego 
in trumentu. 

onarów · ~ ·-D1etnch, krewny moJ, \Y tcJ puszczy -- Od.zje jest? . 
- Uciekta .· ebyś ·ej ni~ p~kąsał _ · polow'ał. On Jńó\vil, -że 'na szczycie jest Zdzieszko.1Pf)patrzyl w niebo i rzekł 

fiłają li{} '4 ' ~ciekla~ bo SiQ! wśc.ekpje w dąbrowie uroczysk?."' „ . - „ - : · sertlecz~1em w~stchnicnie~ :_ . „ 

- Ratujcie! Ratuici ! ! - krzyczał o
kropn~' n glosrm 7.d r. ieszko - pasując :· ię 
'z żolni r~mi. 

• Pr~ypadł o szafc1i Be nard i ob Iił 

d•aico Oti t\\, j phdlej ślin)' b si~ ~ara~i ~ I~adegasta czci w .mem· lud.„J.J ' ~QR_~ t utaJony w 1n:·1c.c1e hl11 ..• 
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Zdziesr.ko runąl na ziemię. Padł \ 
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- G~i ty jesteś o J se!! - zawołał 
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jakie przyjaciółka jej pm;dzc.icrm dzic\\ cze 
tom opowiada. 

Wśród dziewek prz~dzie Adelajda. Jej 
przęślica toczona. bielutki len snuje się na 

rrzecionie. Nresporo itlzie hrabiance ro
bota. Co chwilę stanie kółko kołowrotka, 
co chwilę plącze się nić na kądzieli. Co 

. chwilę przerwie dziewoja robotę, zapatrzy 
~ję przed siebie, myśli i myśli. - Zaśmiałr) 
się dziewczę do S\voich własnych marze1'i 
i na nowo uwagę na kądziel i kolowrotek 
zwraca. Znowu toczy się kolo, znown 
wrzeciono wiruje po ziemi. O Mściwoju 
1narzy krasawica, o uściskach jego, o poca
łunkach.... Jakie chwile z nim przeżyła, 
ach, jakie chwile szczęścia. 

Na podwyższeniu, na dębowem krze
śle, siedzi pani domu, Kunigunda, siostra 
księcia saskiego Bernarda. Umyślnie w 
babic1ku krzesło jej wysoko postawiono, 
aby sama odpoczywai<ic, doglądała dzie
wek roboty, aby naganiała hawelat'1skie 
niewolne dzie\\. częta do pracy. 

Dziś wszystkie kola warczą, robota 
raźno idzie, ·bo hrabianki z czeladzią i słu
żebnicami w babie11cu przędą i roboty do
gl4dając, zacną matronę wyręczają. Przy 
krześle jej stoi wino w łagwi; napiła się go, 
aby zagrzać starą krew, gdy zaś skutkiem 
trunku rozkoszne ciepło rozeszło się po 
żyłach, spuściła głowę na dól i usnęla. 

Nie tka i nie przędzie księżniczka Oda, 
rodzona córka margrafa Dietricha. Usu
nęła się w k<it. gdzie przybito ogromny, 
czarny krzyż, gdzie przed \\ izcru11kiem 
Zbawiciel kag-ani>e'C płonie. Trzeszczy w 
kaga1icu dogorywający knot, nici jego wy
lawiają ostatnie krople topionego łoiu; choć 
płomier1 się zwiększa, to moc światla sta
bnie, nad językiem ognia ukazuje się S\qd 
roznoszący dym. 

(Ciąg dalszy nastąpi). 

Z Nierciadło. 
., -

ODDANIE SIĘ BOGU. 

Nie chcę się więcej sprzcciwia6 Twej \\ oli, 
Panie! z pokorą Tobie się oddaję, 
A chociaż serce tak krwawo zaboli, 
W boleściach serca Twą dobroć \vyznaję. 

Nie \Viem, dla czego na\ icdzasz mą duszę, 
Serce i ciato strapieniem, chorobą; 
Lecz to wiem dobrze, że cierpieć tu muszct. 
Abym przez boleść poł!1czyt się z Tobą. 

Nie wiem, dla czego, lecz wiem doskonale~ 
Że ojcem jesteś, że kochasz, że zbawiasz, 
A wierząc mocno nie troszczę się wcale, 

·,Czy do mnie szczęściem, czy krzyżem 
przemawiasz. 

Chcesz, bym z szczerością, wiarą i ochotą 
. Ciągnął to życie, ciężko jakby w pfogu, 
Chcesz, bym cierpieniem, miłością prostotą 
Z µrzewinień moich wypłacił się długu. 

_J.eźli mnie karzesz, ach, wiem, żem zasłu
żył. 

Karz, pokąd zechcesz, lecz oszczędź na 
wieki, 

A choćbyś życia pielgrzymstwo przedłużył 
To racz przedłużyć i faskę opieki. 

Choć się już wszystkie uadziele rozbiły, 
A urok życia jak mgfa się rozptynąf 1 
O Panie, wesprzyj omdlałe już siły, 
Abym w tej walce nędznie nie zaginął. 

Lecz jaźli cierpię nic za przewinienia, 
Lączę mą boleść z zaslugą Twej męki, 
A krzyż mój, Panie, jak krzyż poświęcenia 
Przyjmuję wdzięcznie z Ojca mego ręki. 

d a dzieci. 

p p p 
pies, pa-ra, po-le, pi-ła., 

po-ra, pi-wo, pa-U-wó, 
pa-ra-sol. 

Gdy go przedstawił ludowi, \\·znic~li o
krzyk radosny: ,Niech żylje król!'• 

2. Czyny Saulowe. Z początku byl 
Pan ze Saulem i dal mu zwycięztwo nad 
wszystkimi nieprzyjaciotmi. Lecz Saul, 
walcząc przedw Amalekitom, zabrał \Viel
kie łupy, co byto przeciw woli Bożei. U
dawał przytem, iż to uczynił, aby część 
zdobyczy ztożyć na ofiarę. Ody wre:szcie 
pełen pychy, wystawił sobie bramę na 
znak zwycięztwa, wtedy go Pan Bóg zupel 
nie opuściL Oznajmił mu to Samueel, mó
wiąc: .,Postuszeństwo jest lepsze, aniżeli 
ofiary! Za to tedy, żeś odrzucił słowu 
Pańskie, odrzucił cię Pan, abyś nic był kró
lem nad Izraelem!" 

Towarzystwo św. Józefa w Diimpten 
oznajmia wszystkim członkom i Rodakom 
w Diimpten i okolicy, oraz wszystkim To
warzystwom polsko-kat., iż w dniu 21 ma
ja obchodzi drugą rocznicę założenia towa
rzystwa i uroczystość pośvvięcenia chor<\· 
gwi, na którą wszystkie tO\\arzystwa, któ
re zaproszenia odebrały, i te, które dla 
braku adresów zaproszet1 nie odebrały z 
chorągwiami serdecznie zaprasza. Na 
dworcu w Oberhausen i w .M.iilheim-Eping
hofen oczeki\'.'ać będą członkowie na to
warzystwa do godziny 3 po poL Uroczy
stość odbędzie się na sali p. Raumeistra 
nlica Melin~hokrstr.. Dtimpten IT. nr. 123. 

Pochód do kościola o godz. wpół do 
czwartej. Towarzystwa postępuj4 w po
chodzie tak, jak się stawią na salę. Pro
grarn uroczystości zostanie każdemu na 
sali doręczony. O liczny udział w roczni
cy i poświęceniu chorąg\\ i uprasza się. 

Z ar z ą d. 

Uwaga: Towarzyst\\'O św. Józefa w 
Diimpten przystępuje o godz. 8 rano w te; 
samą niedzielę \VSpólnie do I(omunii św. 
Sposobność do spowiedzi Ś\V. w sobotę po 
poL w kościele najśw. Maryi Panny w 
Oberhausen, a 1v niedzielę w kościele para
fialnym w Dilmpten. Pożądanem jest, aby 
się członkowie jak najliczniej stawili. 

Z ar z ą d. 

Horst-Emscher. 
Donoszę uprzejmie wszystkim Roda

kom i Rodaczkom, iż 21 maja udział weź
mie w pielgrzymce do łfardenberg-Nevi
ges poraz pierwszy Bractwo Róża(1cowe 
i to z chorągwią różaflcową. Każdy do
bry katolik, który czci Najśw. Maryę Pan
nę, niech w tym dniu śpieszy do miejsca 
cudo\vncgo, aby tam u stóp Matki Najśw 
zożyć swoje krzyże i utrapienia. 

Przyłączymy się do pielgrzymki pol
skiej Tow. św. Wojciecha w Karnap. Bi
lety będzie można dostać w ostatnim ty
godniu w łlorstermarku u przełożonego 
Wojciecha Obiedzińskiego, Iiermannstr. i 
u nadzelatora f'ranciszka Przybyły, staffl 
kolonia (naprzeciw domu sypialnego). 

Z usza11owaniem 

Franciszek Przybyła. 

T ownrzystwo św. Antoniego w Neumiihl 
.podaje do wiadomości, iż przyszt5 zebranie 
odbędzie się w niedzielę dnia 21 bm. o g. 
12, zaraz po sumie z powodu, iż towarzy
stwo z chorąp,:\vi4 udział w rocznicy Tow. 
św. Jana Chrzc. w Meiderich. W niedzie
lę, dnia 28 t. m. tow. bierze udzial w po
święceniu nowej chorągwi w Tow. św. An
toniego z Padwy w Laar. Chorążni winni 
się stawić dnia 21. i 28. bm. w poludnie o 
godz. 01. Tak samo czlonkowie winni się 
stawić w czapkach i oznakach towarzy
skich. Prosimy szan. członków, aby brali 
udział w obchodach rocznic obcych towa
rzystw, aby i one nas potem raczyly swo
ją obecnością zaszczycić. O liczny udział 

Czołem druhowie w Marten! 
Niniejszem donosi się druhom iż w nie

dzielę dnia 21 b. m. odbędzie się nadzwy
czajne posiedzenie w sali p. Kortmanna o 
godz. Yz 12, czyli zaraz po wielkiem nabo
że11stwie, zatem druhowie winni się punk
tualnie stawić, bo są ważne spra~ry do za
latwienia. Tak samo prosimy Rodaków, 
którzy nie 11Qlcżą do towarzystwa polskie
go, a są przychylni Sokalowi I., aby przy
byli na wymienione posiedzenie. Goście 
mile widziani. Czolcm ! Wydział. 

Tow: św. Franciszka Serf. w Hofstede-
Riemke 

donosi swym członkom, iż w niedzielę ra
no na pierwszej Mszy św. przystępujemy 
do Komunii Ś\\. Sposobność do spowiedzi 
św. w sobotę po pot. w Bochum w kla
sztorze. Wszystkich czfonków upraszamy 
o jak najliczniejszy udział w czapkach i 
oznakach, ktoby nie miał, może je otrzy-
mać. Z ar z ą u. 

Koło śpiewu „Lutnia" w Langendreer. 
W niedzielę 21 maja po pal. o godz. 4 

odbGdzie się zebranie, o godz. 5 próba tea
tru. Lekcya śpiewu o godz. 7 '' ieczor~rn. 

Z ar z Cl d. 

Przypadkowe si:;otkanie. v\'szędzie spotkać 
się można przypac!kowo, ale królom takie spot
kanie zdarzyć się może chyba tylko w Parsrżu. 
Wiadomo, że królowie Anglii i Belgii lubią nie
poznani Paryż i pobyt w murach no ;voczesnego 
Baly:tonu nad Sekwaną. Niedawno temu król 
Eclwarcl. prze.ieżc.lżaj~c przez stolicę francyi, 
nie móg! ourn<iw:ć sobie przyjemności ;r,wiedze
nia jedne~o z teatrów na bulwarze Kapucy!1-
skim. Zaopatrzony w hJet do loży. jak Z\Vykly 
śrr'iertelnik, król ze swym adiutantem. ubrany 
po cywilnemu, pojawi! się w teatrze w póf go
dziny po rozpoczęciu widowiska. Roz~ląc.bjąc 
się po sali, ze zdziwieniem spostrzegł, że w 
pierwszem r:>:ędzic krzeseł siedzi król belgijski. 
Mo11arch0wie powitali się uprzeimem skinie
nic~11 gfowy. Po uptywic pół godziny król Ed
w:' rd o iś'cil teatrzyk, król Leopold ZCJ.Ś pnzo
stal d.o korlca widowiska. 

Towarzystwo gim11.. „Sokół" w Bruclchausen 
urzą.c.łza w nicdziclG dnia 28 maja 5 rncznicG 
swego istnienfa, na którą zapraszą nini·ejszem 
s4sie<l11ie towariystwa: Tow. św. Piotra i Pa
wła z Bruckhausen, Tow. Przemysfowców pol
skich z Bruckhausen, Kolo śpiewu ,,Jedność" z 
Bruckhauscn, Tow. loteryjne „Z~oda" z Bruck
hci.usen. Kolo $piewu „Sfo.wik" . z Marxloh, 
Tow. gin111 .. ,Sokół'' z Laar, Tow. gim11 .. ,So
kół" /, Oberhausi:n I. i Jl., Tow. g•:mn. z Neu
miihl, Tow. gim11. , Alstaden, w ogóle wszystkie 
gniazda VII nkn;gu. Program zabawy w lo
kalu p. Brinka w Bruckhausen, ulica Albrecht
str. Początek zabawy o ~odz. 5 po por. Bli;~
sze szczegMy w pro~ram[c. 

Z ar z ą d. 

To\varzystwo 8erca Jezusmvego w Hamme. 
W niedzielę, cinia 21 rriaja przystępuje To

warzystwo nasze do wspólnej Komunii św. na 
pierwszej mszy św. rano o 7 godz. Sposobność 
do spowiedzi w sobotę w Bochum w Klaszto
rze. O liczny udział w przystępowaniu do Sa
kramentów św. uprasza się. Z a r z ą d. 

Towarzystwo św. Stanisława B. w Marxloh 
clouosi uprzejmie szan. Rodakom i Towarzy
St\vom. które zaproszenie otrzymaly, iż w nie
(i 1.iclę. dnia 4 czerwca na sali p. Ros~nt~rnla o~
c:lloclzi Tow. 7 rocznicę swego zalozenia a nie 
21 ma.ja, gdyż. z wa~nyc~ p_o,~odów !1JUSi~liśm~ 
ootożyć. Czlonkow1e Wllllll Się stawie o 02 lld 

sali posiedzeń, obce Tow. zaraz na salę za~~wy 
na godz. %3. zkąd będzie wymarsz ~o kosc1ota 
Porządek ZCJ.hawy: o godz. 4 bedz1e koncer_t, 
śpiewy i deklamacyc, o godz. 09 rozpocznie 
się teatr p. t. „Muzu~manin i Chrz.eścianka". 
Wstęp dla czlonków 30 fen., dla gości przed 
czasem 75 fen., przy kasie 1 mr. Rodacy nam 
życiliwi raczą nas jak najliczniej odwiedzić. 
· Z ar z ą d. 

Uwa~a: z„vażnych powodów odbędzie się 
przysz.le zebranie w niedzic.lę, dnia. 21 maja za
raz po sumie, o liczny udz1al prosi Zarząd. 

Wieće Zjednoc~enia 1aw.pol. 
W Aplerbeck odbędzie się wiec w nie

dzielę dnia 21 maja po pol. o godz. 3 w lo
kalu p. Teodora Erdmanna, przy ul. Chau
ssestr. Na wiec ten zapraszamy roda-

Towarzystwo ~w. Wincentego w Hocbb.eide. 
Zwyczajne zebranie odbędz!e się w niedzie, 

lę, dnia 21 maja o godz. 4 po pQJ. w lok2-tu p. 
I(. Miilera (przystanek kolei żelaznej Scher. 
penber~). Goście mile widziani. O liczny u. 
dzial uprasza się. Z a ·· z ą c. •••••••••••••• , 
! Pnbl. ogłoszenie I 
• • M Pan Dr. Franciszek Ka· • 
li ras został na moey uchwały • 
jlj Rady Nadzorczej Banku Par- ' 
M cd~cyjnego z dJJia 13 ID8ja hr. '3 
S jako czło11ek Banku li 
• wykln~zouy „ 
l\S i jako czlonek Ziirządu w re
• jestn:e sądowsm ·wykreślony. • I 
~ 

• 
Pozna1ł, 15 mnja. HJ\H) 

Cz. Czypick~, 
H,i ·('W jk i lfol~ffJU<!:w l{:.źmir1it~ 
Prezes R. Naclz. D. Parcelacyjn. 

E. G. m. b. H. w Po:ama:i:Ain. 

2 czeladników lirawieckich 
potrzeba na stałe zatrudnienie. Jeden tyJ. 
ko na wi~lkie sztuki za wysoką placą, ale 
tylko taki się może .zrdosić, który swoją 
sztukę dobrze odstawia. 

l\i. Miedzi!tski, 
Herne, Neustr. nr. 24. 

---·-·----
Posiadłość moją 11 mórg z budy1bul! 

murowanym domem i chlewem, stodofa z 
drzewa, położone przy szosie, kolei, ko
ściól i szkola w miejscu, z całym zasie
wem, jest zaraz do sprzedania. Cena kup
na pod!ng ugody. Zgłoszenia przyjQtirje 

Antoni Miękusiak 
· Borek, (Kreis Koszmin). 

---- ---
Szukam mego szwagra 

STANISLA W A TORZEWSl(IEGO, 
który 1890 roku przyjechal do Wes·łifalii. 
Pochodzi on z Witkowa, prow. po:.łllał
skiej. Ktoby \Viedzial o jego pobycie, ze
chce mnie zawiadomić, a chętnie za to WY· 
nagrodzę. 

Stanisław Sztukowski, 
Horst-Rhur, Schottlandenveg 47. 

l!l!.l@li!§'ł'l!m~Biiiiidlil~:;tm 

I SKLAD S:EÓB I 
w Bochum, 

Victoriastr. O. Ii..Onjgsb·. 2. 

poleca po cenach najtańs~ych e.k«n"'. 
wykraws.ną (Lederausschnitt), o,:.,~ 
ws.zystkie artykuły szewskie 

J. Drob~g 
w pobliżu knapszaftu. 

SPRZEDAŻ DOMU! 
Dom. niema~ nowy, z zajazdem i podv;ó· 

rzcm, polożony przy wielkiej ulicy w łiofstcde 
jest poci bardzo korzystnymi warunkam~ na 
sprzedaż. Komorne oprocentowuje cenę kupna 
po 6 procent. Pierwsza hipoteka jest na 4 p~o
cent. Zgłoszenia przyjmuje ekspedycya „WiMa· 
rusa Polskie~o" w Bochum pod lit. O. O.~ 

NAJLEPSZE MASŁO Z MLECZARNI 
funt 1,10 mr. - masło naturalne funt 95 fet. 
wysyłam za zatrtzką franko w dom w pacz?i,ach 
pocztowych. Adres: Frau .M. KANSCiiAT. 
MARGRABOWA O-Pr. ---------

Gospodyni! 
Stc.irsza panna lub mfoda wd<·w2 bezditetna 

może znaleść miejsce jako gospoc.i.r11i u wd~· 
ca z dwoma dziećmi. Adres wskaże ekspeoy· 
cya „Wiarusa Polskiego" w Bochu~."---

ków z ttorde, Asseln, Solde i calej okolicy. O h, • 
Koło śpiewu „Lutnia" w Langendreer w Merklinde odbędzie się wiec w nie- OC od nieogramczonv 

obchodzi w niedzielG dnia 28 maja 1905 dzielę 21 maja 0 godz. 3Yi w lokalu p. Oiil- osiągnąć mogą osoby uczciwe i pracowite przez 

prosi I. Farfet, przew. 

kc' Bo„\'inghauserstr. · · , · , d 1"ot b"rdzo 3-cią rocznicę, polączoną z koncertem, tea- przym1owa111e zamow1en na prze m " 
trem i taficem na sali panal(ocha przy \V Gladbeck odbędzie się wiec w niedzielę pokupny. Waru11ki bardzo korzystne. sicz~· a 

d · ?1 · • d 1·u 0 4 godz w gófy bezpJatnie. Zg-loszenia pod Ut. B. L.8~; P 
dworcu. Program: I. Od 03 do 04 ma ~ mai a po P0111 n · przyjmuie adm. „Wiarusa Polskic~o" w 0 

przyjmowanie obcych towarzystw. 2. O domn czeladzi, Kolpingstr. Na porząd- chum. s· 
godz. 4 rozpoczęcie uroczystości mową p. Im obrad bardzo ważne sprawy, dla tego ----·-------------
przewodniczącego. 3. Koncert w ogrodzie liczny udzial pożądany. Resztki materye woskowane. i 
przeplatany śpiewem, deklamacyą i Ć'.\ i- „Zjednoczenie zawodowe polskie". partye bukskinu. ! 
czcniami gimnastycznemi gniazda tutejsze- . Resztki materyj na suknie, bluzki, ~~: i 

4 O d 8 t t d t t K It t1 l • l k• G lh sr.cwki, materyj icd•,\'<1hnych, oluszy, na u ·e i 
go. . go z. ea r po Y ·: " u ur- w aec po S I \t1 e·r C?. 11ia cto przyjęcia i ua ubrania. materyj na suk11\: s 
nik". 5. Po teatrze dalsza zabawa z tań- resztki festonów, zaneli, materyj balowych,, 1, 

Saul, pierwszy król. cem. Wszystkie towarzystwa, które od Dnia 21 maja t. j, W przyszłą niedzielę rnnek, p!lku, na koszule, chodników, obruso;{ 
1 . Namaszczenie Saula. Gdy się Sa- nas zaproszenia O<.\ebraly i te, które dla zaraz po naboże!lstwie o godz. pół do dwu- dywaników przed lóżka z malemi usterka z: c 

mueł zestarzał, prosili go Izraelici, aby u- braku adresów zaproszeń nie dostały, ser- nastej w południe odbędzie się wiec w syamozy, chusteczek do nosa, serwetek, ~ęcv 
k 61 d · · t k · k b l sprawie opieki duchownej dla Polaków ka- ników, bobru na prześcieradla i plótna, .d ~~ei 2 

stanowil r a na mm1, a Ja Y o u in- decznie upraszamy, aby nas swą obecna- damastu, kolderek, sprzedaje się znacznie ui„ c 
nych narodów. Nie po~obalo się to, Sa- ścią zaszczycić raczyly. Wstępne dla tolików z parafi Gerthe na sali p. Schuma- wartości u firmy: ~I 
muelowi, gdyż pragnął, aby jedynie Pan członków wynosi 50 fen., dla gości przed chra w ttiltropęrlandweg. Obowiązkiem Elb f Id R t I er e 
Bóg królował nad Izraelem. Przecież na czasem 75 fen., przy kasie 1 mr., każdego Polaka-katolika jest, na ów wiea er 8 er es e ag. • 
rozkaz Boży namaścił im na króla Saula, Z a rz ą d. przybyć, gdyż będ4 ważne sprawy oma~ Dortmund, Briickstr. I. piętro, wejście prz1 Ci 
urodziwego męża, z pokolenia Benjamina. wiane. Wacław Dąbkiewicz. rynku „Reinhołdikirchplatz. ___....,.st 
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Na Niedzk lę piątą po Wiel„ 
kiejnocy. 

Lekcya. Jak. 1. 22- 27. 

Najmilsi! Bądźcie czynicielam~ słowa, 
a 1ie słuchaczami tylko, oszukiwającymi 
samJ siebie; bo jeźli kto jest słuchaczem 
słowa, a nie czynicielem, ten podobny be
tłzie mcżowi przypatrującemu sic obliczu 
narodzenia swego \VC zwierdziadlc. Bo 
się obejrzał iodszedł, i wnet zapomnial, 
jakowy byl. Lecz ktoby pilniej wejrzał w 
zakon doskonalej wolności i wytrwał w 
nim, nie stawszy się slucłlaczem zapamię
triwym, ale czynicielern uczynku, ten bto
goslawiony będzie w sprawie sv;oiej. A 
jeśli kto mniema, że jest nabożnym, nie po
\\' Ściągając języka swego, ale zawodząc 
serce swe, tego nabożeństwo próżne jest. 
Nabożeńst\vo czyste i niepokalane u Boga 
i Ojca, to jest: nawiedzać sieroty i wdowy 
'" ucisku ich, a siebie zachowywać niezma. 
zanym od tego świata. 

Ewangelia. Jan XVI. 23-30. 

W on czas mów il Jezus uczniom 
woim: zpra\i.rdę, zaprawdę wam powia

dam: jeśli o co prosić będziecie Ojca w 
imię moje, da wam. Dotychczas o nic że
sde nie prosili w imię moje. Proście, a 
wetmiecie; aby radość wasza byla pelna. 
Tom wam po\.viadał przez przypowieści. 
Przychodzi godzina, gdy iuż nie przez przy. 
powieści mówić wam będę, ale jawnie o 
Ojcu oznajmię wam. W on dzień w imię 
moje prosić będziecie; i nie mówię wam, 
iż ja będę Ojca prosił za wami; albowiem 
sam Ojciec miluie was, żeście wy mnie u
rriilowali i uwierzyliście, iem ja od Boga 
wyszedl. Wyszedłem od Ojca, a przysze
dłem na ś\viat; zaś opuszczam świat, a idę 
do Ojca. Rzekli mu uczniowie ie~o: Oto, 

·- teraz jawnie mówisz, a żadnej przYPowie
ści nie powiadasz. Teraz wiemy, że wszy
stko wiesz, a nie potrzebać, żeby cię · kto 

e PYtal. Dla tego wiemy, żeś od Boga "'Y
a Szedł. 

o· 
1a· 
M· K az anie. 
NI Obietnica jaką dal Jezus uczniom swoim 

"' tych sto w ach: „J eśli o co prosić będzie
cie Oka w imię moje, da wam" - powin
naby nas napełnić wielką pociechą: bo któż 
„ nas jest tak szczęśliwym, aby mu czeg.oś 
nie brakowało? a jednak pomimo tej obie
tnicy, ludzie cierpią niedostatek i różne do

d\·· legliwości a nie otrzymują pomocy od Bo-
ga aby si~ z tych nieszczęść oswobodzić i 
otrzYmać to co im jest potrzebne. Cóż te
go za przyc~yna? zapewne nie inna jak tył 
ko ta sama o której Jezus mówił do ucz
niów swoich: „Do tych miast o niceśc~e ~i.e 
Prosjli w Imię moje . . Proście a weźm1e<1:1e: 
aby radość wasza byla pełna." Nic przy
Puszczam aby pomiędzy nami znajdowali 
się tacy, którzyby się nie modlili, .bo każdy 
~znJe potrzebę modlitwy, i ~oraz posyła 
ią do Boga; a jednak skutku modlitwy 1!1a

od· ~o .kto doznaje, dlatego, że się nie J?~h w 
bra· ~tn~ę Chrystusa. A co to jest mo~hć s.1~ ~ 
knie, nn1ę Chrystusa? to nad tern w dnm dzLsleJ
•, fi: szym zastanowimy sie. 

50\\1 

at11i1 Modlić się w imie Chrystusa, to zna
ecz· czy Prosić o rzeczy takie, które są zgodne 
~~11e:J z Wolą Boga przuczyniają sie do Jego 

1•1t tl.. ' J • t k 
• 

1t'Wały; a czlowiekowi przynoszą pozy e 
dla duszy. A więc naprzód o to ·nale~y 
~oga Prosić, aby wszystkim: ludziom udzie. 

prz1 ~ Swej łaski do jak najcnotliwszego ży
cia i wypełniania przykazań Bożych, ~

:...-' s~aw J<ościola świ~tego, bo to przyczynia 
llJI· · Si~ do Pomnożenia chwaly Bożej i zgodne 

łk P k'
.,. 
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Bochum na niedżielę dnia 28 maja 1905. Nr. 21. 

i est z wolą Jego; iżbyśmy nic zgorszeniem 
iecz przykfadem byli dla drugich. Bo Sam 
.Jezus tego się od nas domaga, mówiąc : 
Tak niechaj ś\vieci światłość wasza przed 

J~dźmi, aby widzieli uczynki wasze dobre 
i ch\valili Ojca waszego który jest w nie
biesiech." Oto jest pierwszy warunek mo
dlitwy w imię Chrystusa. Dalej prosić po
trzeba o królestwo niebieskie i zbawienie 
duszy, bo to jest najważniejszą dla nas rze
czą i rękojmią skuteczności modlitwy na
szej nawet w rzeczach doczesnych, jeżeli 
je chcemy osiągnąć, bo tak mówi Zbawi
ciel: Szukajcież tedy naprzód królestwa 
Bożego i sprawiedliwości jego: a to wszy~ 
stko będzie 'vam przydano" (Mat. 6). Więc 
je.żeli prosimy o rzeczy doczesne, to za
wsze z tern zastrzeżeniem: aby nie nasza, 
ale Boża wola się stala. Prosząc o rzeczy. 
doczesne, należy żądać takich, które są ko
nieczne do zaspokojenia potrzeb naszych, 
a nigdy zbytkowych, bo wszelki zbytek 
jest występkiem. Potrzeba więc pop:ze~ 
stawać na tern, co nam Bóg przy usilneJ · 
pracy naszej udziela, a nie pragnąć cudze
go, i nie zazdrościć tym, którzy więcej od 
nas posiadają. Jeżeli jesteśmy w lasce u 
Boga, to prosić Go należy, aby nas w te] 
łasce utwierdził; a na wypadek upadku w 
grzech, prosić Go aby nas wspon~ag~l ~a
ską swoją do jak najprędszego podzw1gme
nia się z tego grzechu, i odpokutowania 
za(J. Tu uwagę naszą zwrócić należy: że 
nie dósyć żałować za grzechy i dźwigać 
się z nich, ale nadto 1~rz~~omnieć. sob.ie, 
czy sie nie ma do kogo 1ak1e1 urazy I gnieM 
wu, a jeżeli tak jest, starać si~ mu przeba
czyć i puścić w niepamięć wszelką krzy
wdę, jakiej mogliśmy doznać od bliźnich 
naszych, bo to jest ważny wanmek, aby 
nam Bóg odpuści! grzechy nasze. Wyra
źnie mówi Zbawiciel: „Tak ci uczyni i Oj
ciec niebieski wam jeśli nie odpuścicie ka-
. żdy bratu swemu 

1

z serc was~ych" (~8:t. 
18). Dalszym warunkiem modlitwy w im1.e 
Chrystusa, jest prosić Boga aby nas chroml 
od pokus do złego, a ieżelt się }){)doba Bogu 
doświadczyć nas w cnocie i dopuścić na 
nas pokusy, to zarazem prosić Oo usiln!e 
o lask~ zwycięztwa nad złem, i pokonanie 
go. Przy tej prośbie, chronić się wszel
kiemi sposobami okazyi któreby nas mo
gly przywieść do upadku, i unikać tako
wych. Ważnym także warunkie~ modh
twy t- imię Chrystusa jest, pr~s1ć 8?&~ 
aby nas zachował od zgub~ w1eczne1 1 

wszystkiego złego; a główme aby nas za
chowa! od grzechu śmiertelnego, bo ten 
jest największem zlen: jakie tylk? być mo
że dla czlowieka, pomeważ gubt duszę J;
go na wieki. Wszystkie te pr.o~~Y o. kto
rych wspomniałem w nauce dz1s1eJ.sze1, na
leży zanosić do Bog~ prz~,z zastu.g1. J~zus_a, 
a nie we własnem imlemu: bo Jczeh Bóg 
kiedy przychyla się do nas~ej pr?śby, to 
tylko przez wzgląd na zasługi SwoJego naJ
.. ukochańszego Syna, d~a n.as um~czon7go. 

Otóż dowie<lzieliśc1e s~ę brac~a mo.1, ;v 
}aki sposób i 0 co należy. się .modhć w 1m1ę 
Chrystusa, a więc módlcie srę tak, .a bądź-
·e pewni że was Bóg wysłucha, i każdej 

c~ośbie w~szej stanie się zados:y~. Jak .m?
~i Zbawiciel: „J eśli o co p;.os1c będz1ec1e 
Ojca w Imię mole, da wam. Amen. 

Młódy złoczyńca. 
W zasie trzydziesto-letnieJ wojny na

: : ·dr s~wedzi iędnę wieś w no~y, i .bądt 
pa 

1 
• t · "bądź z chciwości strasznie w 

z~ .zems y, li rabowali, mordowali, na
meJ gospodarzy ' d IT Na drugi dziet1 
reszcie calą wieś po pa 1 1'1rvt-v człowiek z 
zrana stał na wzgórzu m ..,...., 

dzikiem wejrzeniem i patrzał z szyderczym 
uśmiechem na zgliszcze zgorzałej wioski. 

~ Dobrze, zawolal głośno - dziarsko 
się Szwedzi spisali! Tysiączne wam dzię
ki, moi drodzy Szwedzi - wyście mnie o-
1::alili ! 

go 

- i pełen skrnchy, w :spowiada wszy się 
„~ . . 

poniósł doczesną kar~, aby uJsc \ 1eczn J. 
Straszn<\ tedy, ale i zbawienną jest <li 

złego człowieka myśl o wieczności. 

_ Podły złoczył1co ! zawołał nagle z R • · · · k ' d k 1 · 
PU za niego starzec, który w nocy uciekł ozamec Ja o sro e T oca en a. 
i skrył się miedzy krzewinG - tak jcstcs Pewnego razu Józef, młody leśnit.-z:t 
zły i przewrotny, że się nawet cieszysz z hrabiego Oomberga, bląkal sic po lesi 
nieszczęścia twego bliźniego. „ smutny i ponury. Spudlowat on kilkakro -

. Czyż nie mam się cieszyć z me- tnie strzelając do sarny, zgubi.I róg z pro
szczęścia mych wrogów? odrzekl zuchwa chem, najbardziej zaś martwiło go to, ż 
le zfoczyfica. - Za to żem małą kradzież klusownicy stawali sic coraz zuchwalsi 
popclnil i starego ~kąpca, co nie umiał u- z wickszą niż kiedykolwiek .śmiałością wie-
żyć swych pieniędzy, nożem do wiecznośc: dh swe rzemiosło. Wreszcie wyszedł na 
wyprawił zamknęli mnie w tcm gnieździ~ ścieżkę, wiodącq w prostej linii do palacur. 
pełnem p~bożnisiów i zdawało się ż.e mnie gdy pies jego zaczął nagle szczekać i sko-
nareszcic powieszą. Ale poczciwi Szwedzi czyt do rowu, w gtcbi którego uslysza! lc-
szyki im pomieszali; podczas g'dy wszyst- śniczy lekkie jGki i westchnienia. Udat si~ 
kim sędziom, świadkom i ich pomocniko~n więc tam niezwłocznie, po eh~ iii zaś 11.1-

lby w nocy ścinano - jam uszedl \\ zamię rzal starą kobietc, która niosąc na barkach 
szaniu. Terazcm wolny jak ptak i nikogo sporą wiązk~ chrustu, uzbicranc~o \V ksic 
si<; już nie boję, bo wszyscy moi wrogo- wpadla przypadkiem do ro'vu i nie mogła 
w ie zginęli. powstać o własnych silach. Józef ze. w spół 

Tak mówil w szalonej radości młody czuciem dopomógł staruszce wydobyć się 
złoczyńca. z przepaści, ale hicdna kobieta tak okale 

_ Więc myślisz, rzekł starzec, że czyta nogę, że 11ietylko iść, ale nawet stać 
\vszyscy twoi wrogowie, jak ty nazywasz nie mogla. Nic namyślając się przeto dlu-
stróżów sprawiedliwości - już pomarli? go, dzielny chfopic~ wziął staruszkę na plc
Bardzo się mylisz, bo najstraszliwsz.y twóJ cy i dzięki mlodziel1czej swej sile, zaniósr 
przeciwnik, który cię nigdy z oka me spu- ją bez trudności do chaty, stojącej \ · pobli-
szcza, z którego rąk cale wojsko szwed.z- żu. Tam położyl chorą na ubogiem lożu „ 
kie cię nie wyrwie; On ściągnie tylko swą obmyl skaleczoną nogę winem, które · n~ 
rękę i wtrąci cię w więzienie stokroć cie- polowaniu nosił zawsze ze sobą i ob,viązał 
mniejsze i to na zawsze. ją kawalkiem czystego płótna. 

I Wówczas biedna kobieta, która już w 
- ł(tóż to jest ten przeciwnik? pyta lesie nazwała Józefa wspaniałomyślnym 

po części przestraszony, po części ciekawy swym wybawcą, zaczęła znowu w sPosób 
zloczyńca ,· przecież nie ty, stary kaleko? 

j< ·: najserdeczniejszy wyrażać mu swą 
- Nie, mnie się nie masz czego oba- wdzięczność. 

wiać, rzecze starzec; ale drż_Yj pr~e~ t~m Niech ci Bóg wynagrodzi stokrotnie 
co jest tam w górze, i żyje wiecznie i WIC- za okazane względem mnie mil osierdzie! 
czuie twym wrogiem będzie· drżyj przed _ zawolała wzruszona. Możesz z pcw.no-
wiecznym mścicielem! Jako niegdyś kre\\. ścią zacny mtodzieńcze spodziewać się 
Abla tak i krew tego, któregoś zamordo~ szczęścia jak na tym tak też na tamtym 
wal 'wola do tego wiecznego sędziego o świecie w każdej zaś potrzebie i niebez-
po~stę. Jak pierwszego mordercę Kaina, pieczeń~twic Pan Bóg zeszle ci nieza,vo-
tak i ciebie ścigać będzie na ziemi bez dnie takiego szlachetnego dobroczyr1cę, Ja -
przerwy nieczyste sumienie - a wreszcie, kim sam dla mnie dziś byleś. 
gdy się najmniej spodziewać będziesz, za~ To mówi(lC staruszka wydobyła z pod 
padnie wyrok - sędzia skinie, a silny jego poduszki Różaniec ozdobiony bl}szczącym 
woźny któremu nikt jeszcze nie: umknąl, stalowym krzyżykiem i z rozrzewniaiąc<1 
śmierć' pochwyci i zawlecze cię przed fe- prostotą podała go leśniczemu. ~ 
go trybunat - Widzisz tam na d?le zgl.i- _ Nie gardź tym ubogim darem starcJ 
szcze spalonej \\·si - czy dalbyś się w me kobiety, która nic więcej dać ci nic może - · 
ze związanemi rękami i nogami wrzucić, odezwała się serdecznie. Weź go proszę 
abyś za twe zbrodnie odpokutowal? A otu cię, jest on dla mnie nader cenną pamiątką 
patrz! Twój wieczny nieprzyjaciel dla cie- gdyż należal do mojego Jasia, o któryrn 
bie i tobie podobnych roznieci/ ogief1, któ- już oddawna żadnej nie miałam wieści. 
ry tak dtugo goreć będzie, jak dlugo żyć Przy tych słowach gruba Zza stoczyła 
będzie ten, którego wszechmocność go roz- się po bladych zmarszczonych policzkach 
palila to jest zawsze i wiecznie. I wiecz- chorej. Józef ie wzruszeniem pojrzat ~ 
nie__.: bez nadziei ulgi albo uwolnienia, trzy staruszkę. 
mać cię będzie wieczny twój nieprzyjaciel _ Dziękuję wam serdecznie za waszą 
- Bóg sprawiedltwy - w piekielnem wię- dcbroć _ rzekl - lecz ponieważ różaniec 
ziem u zkąd nic ma 'vyjścia ! Szatani bę- stanowi dla was tak drogą pamiątkę, · :ra-
dą n;yrni wiecznymi . katami, potępieni trzymajcie go więc u siebie. 
\Vszystkich wieków wiecznymi, nieznośny- _ O nie, weź go weź kochany panie 
mi towarzyszami. I czyż jeszcze myślisz, -· nalcgala staruszka. Jestto wprawdzie 
że się nie potrzebujesz. obowiać żadnego ubogi upominek, ale laska Boża może wieł-
nieprzyjacie1a, żadnego więzienia? Drżyj ką nadać mu wartość. Jesteś jeszcze mło-
więc przed tym, który na wiek~ twym wr~ dy i wyglądasz tak poczciwie, że musisz 
giem zostanie, którego pomsty 1 zaslużoneJ z pewnością być pobożnym chłopakiem 
kary za twe uczynki nie ujdziesz, jeśli Go nieprawdaż? . 
jeszcze wczas nie przebłagasz I jego przy- Józef nie opierał się dłużej i nic mó-
jaźni nie pozyskasz I wiąc .ani słowa schował różaniec do kie-

Tak mówil starzec - a szyderca do- szeni, PQtożyl na stołe troche pieniędzy i 
piero co tak wesoly, przeraż.ony do gł~bi pożegnał serdecznie starą kobietę. Słowa-. 
na . wspomnienie o swym Wleczny,m me- ·iei gl~bokie .na umyśle młodzieńca \\rywar-
przyjacielu, jakim jest dla złych Bóg - o<l- fy wrażenie, przypomnialy mu bowi-em ~a-
szedl zamyślony w milczeniu. Później do- P-Omnienia poczdwego ojca, czul zaś me-
wicdzial się starzec z wielką dla serca po-1 stety, że nader rzadko do nich się stosowal 
dechą ie ów mlody złoczyńca oddał się i to go martwiło; hrabia lubil wino, grę w 
sam d~browołnie w ręce sprawiedliwości karty i inne rozrywki, a nawet wymagafl> 



aby wszyscy ooma'.lrn.icy naśladowa~n~· ~g-~o~!i~o~p~o~w~·i~edzdia~ł~1~·e~j ~o~ca~ły;m;;;"~'Y~P~adkdki·u~.~dz;riic~„:-f-1)3\::--=:--=:=-;--:-:--:;----:---;-:-:-----:-~---:--:-------~--
.., tej mierze. Od tel drwili Jednak Józef kując ser~ecmle za otrzyma~ pamiątkę. rand enbu r g· ' się przed jeJ oczami, zjawiła si~ przed aią 
~nowif 'Wbrew złym przykładom, \\ri- . _ Nie mnie dziękuj _ odrzekła PO· bratnia jakaś postać, Jakby w snach dzle-
dzianym dokoła, m<>dlić się gorą,co i wy- czciwa staruszka drżącym od wzruszenia kraina ałowiańakich mogił. ciństwa wymarrona, jakby widziana jułl itĄ• 
trwafto • e, j_a

1
k. to poczalciwy .Jego ojciec tak czę- glosern _ale OJcu Niebieskiemu, który po p 0 W 1 f SC H 1 S T 0 R y C z N A. przeszłości i oddaw11a sercu droga. Zda-

s 1 us1 nte mu z eca1. raz drugi darował ci życie. Co do mnie to wafo sie hrabiance, źe nadludzka jakaś po-
P0woli zmrok zaczął zapadać, Józ.e1 sama nie wiem, dlaczego wówczas dalam Napisał Ludwik Stułak . stać prorocza zstąpHa z nieba, wzięła ją za 

~~ ·. . .l jeszcze do przebycia gęsty, cho- c~ różaniec, zaf)ewne Jakieś natchnienie z reke i powiedziała, wskazując na rycerza. 
da, .1ie wielki lasek, do którego wys.lal po- meba sklonilo mię do tego. Ojciec mó) ~To ten.„ twój. 
przctlnfo strzekó'\\' z rozkazem, by zacze- przywiózł ten różaniec z wojny tureckiei (Ciąg dalszy.) , Był to nrcerz młody. z oczu jego wi-
kali tam na niego. Zaledwie jednak do- wnuk zaś mój Jaś bardzo go lubif i zawsz: Nie mogąc na książce liter przeczytał dac było serdeczność, szczerość, prostotę. 
szedl do potow·y lasu, gdy pies jego nagle na nim się modłil, a nawet zabralby go byf kazała Oda dziewce dolać do kagańca pali- ze sfów jego bila prawda, z czoła szero-:zaczął szczekać, po chwili zaś zbliżyli się z pewnością ze sobą, gdybyśmy oboje w wa, gdy zaś zaplonęlo światło, czyta dalej kiej piersi i orlego \Vzroku bilo ~ęstwo. 
<101ł dwai ludzie z nabitą bronią w ręk11. chv.·ili rozstania 0 tern nie zapomnieli. Zda- a przeczytane z pergaminu Scłowa p~gło- Jak w tęczę patrzała w niego Oda widząc 
Józef nic tracąc ani chwili czasu zdjął je się jednak, że sam Bóg to spr.a\vil i·„ sem powtarza: że młodzian ma prostotę dziecka a sU~ strzelbę z ramienia i przygotował się do go tobie dalam. Niech Mu więc bP.dą ~to~ .- „W każdym dniu blogoslawimy Cię lwa, że on dobry jak matka, że on' śmiały 
()bronv. · k t dz " Par11e 1·atr orze• 

J • ro ne za to . ięki, że mój Różaniec poslu- ··· .„ t„. 
Scllo\vaj swą strzelbę, jeźli ci życie zyl do ocalenia tak młodego i poczciwego - „I chwalimy imię Twoje na wieki i Krótki czas bawił na cesarskim dwo-

rnilc odezwali siQ napastnicy - i zawo- jak ty czlowieka. , na wieki wieków. rze. Spadł jak z nieba, odleciał jak widrer. 
~a.i tego niczncśnego psa. Życie twe - Wzruszony Józef uściskał dłonic cho- - „Zmi_lui się nad nami, Panie zmi- Rozmawiał z rycerstwem, długo ra-
d.odał jeden z nich - w naszem znajduje rej, prosząc, by zachowala u siebie róża- luj się nad nami. ' dził z cesarzem, rycersko ukłonił się cesa-
się ręku, darujemy ci je wszakże, jeżeli niec, ~tóry tak drogą jest dla niej pamiąt- - „Niechże miłosierdzie spełni się nad rzoweL Na wszystkie strony rozdal darv 
nam przysięgniesz, że nas nie zdradzisz 1 ką. nami, jako nadzieję Polożyliśmy w Tobie". i upaminki i odjechał w świat daleki. , 
ie w przeciągu tygodnia złożysz dla nas SU o · , 1 1 Habit mniszki Odę stroi, głowa czarną Oczy jego raz spoczęły na krasawicy 
zlotvc·h 11a kan11·er1iu pod 11.pą. W tak1·m tyl- - ' me. zawo ata z zapałem staru- h t k - s~ka - musisz go ,vziąć koniecznie gdyz c us ą o ~yta, długa, czarna suknia, do stóp i zostały na wieki w jej sercu. Nie ode-
kc razie obiecujemy cię ułaskawić. nie n p , · · d • ' w szerokich fałdach spada. Oczy 1·e1· zato- gnasz jego widoku, nie zapomnisz nigdy 

a rozno c1 go atam. Zarobiłeś nań Niepotrzebuję ułaskawienia od nie- ~obie dobrze, bo mialeś ze mną dużo trudu pione w księdze, usta sło\\'a modlitwy sze- tych poczciwych oczów, tej wspaniałej po-
io<lziwców i opryszkó" - zawołał gnie- · 1 kfopotu, powinienieś go \Viięc zachować pcą. staci. Jakby przywarta się do duszy, jak-
wnie od \vażny młodzieniec, i wystrzelił du na. pamiątkę, ponieważ Bóg za jego pośre- Gdy dzieweczka oderwie wzrok od by ślad w ślad za każdą rnyśi<t h rabłankt 
:napastnikó\\'. Jeden z nich upadł, ale w dmctwem tak wielkie ci wyświadczy! do- świętej księgi, z oczu i oblicza j.cj poznasz chodziła. tejże samej chwili Józef, ugodzony kulą w brodzieistwo. Pomódl si~ też niekiedy _ że ta prześliczna twarz kobieca nie do ha~ Po naradzie z cesarzem, rycerŹ wyje-
pierś przez drugiego, stracil przytomność dodała ze łzami _ 

0 
spokojną śmierć dla bitu zakonnego, nie do ,Pokutnego życia chal na wschód. Czy wróci? Kiedy wró-

i padł na ziemię. Przyszedlszy do siebie mnie i szczęście dla mego Jasia. stworzona. Oczy takie rozumne, piękne i ci? Bóg jeden wie. Ludzi pytać się nie 
sµostrzegt ze zdziwieniem, ie się znajduje Stawa staruszki do glębi wzruszyły wymowne, nad niemi brwi zatoczone w de- można, nie można zdradzić co się w sercu 
·.: s\voim pokoju na tóżku, przy którem Józefa. _ Cóż się stało z waszym Jasiem likatny i regularny luk, nos ksztaHny, kra- dzieje.„ A jednak coś mówi, że on ·wróci, jża 
stał chirurg i kilku strzelców hrabiego. i gdzie się on teraz znajduje? _ zapytał sne barwą róży usta, twarz jak z marmuru że zjawi się raz jeszcze... :le 
B iedny chłopak czuł dotkliwy ból w piet- wreszcie po długiem milczeniu. biała, robią ·wrażenie jakby królowa jak,a Ile razy dwór jedzie nad Re11 lub nad •im 
·iach i nic mógł sobie zdać 'sprawy z tego _ Ach, kochany panie, gdybym ja to a nie mniszka pod krzyżem siedzała. Nie Dunaj, ile razy z ccsar.zową przez Atpy rrc 

co z3szlo. Koledzy więc opowiedzieli mu, wiedziala ! __ odrzekła z westchnieniem płachtę kiru, łecz królewską purpurę wlo- trzeba do Włoch jechać, sępi się lice ltra- · 1dzi 
że się wlaśnie znajdowali w lesie, gdy się biedna kobieta. Przed trzema laty wyje- żyć na tę bujną a przecież jak chabina lilii bianki Ody, tuman smutku spada na piękne pie: 
rozfegly strzały i że zwróciwszy się nie- chat on za granicę jako czeladnik krawie- zgrabną postać, w biafe ręce dać berło a jej oczy. A gdy znowu dwór wraca na 'lA -

Z\Vlocznie w tym kierunku, przerazili sic; cki i z początku nader często donosił mi na bogaty ciemny włos wlożyć koronę bry pófnoc, do ziemi Sasów się zbliża, lżeł ja- iorn 
11iczmiernie, widząc zabitego psa, dalej zas o sobie, ale już o<l roku żadnej 

0 
nim nie la~tami strojną, zaś toczoną, falującą piers koś na duszy, jakby w serce wstępowała 

11ieco jego pana, nie dającego już żadnych mialam wiadomości, nie wiem więc na\vet. łancuchem złotym ustroić... nadzieja. 
znaków życia. Natychmiast więc zanieśli czy mu się co zfego uic stalo. · . Majestat od tej dziewki bije, wdzięczna Ile razy trębacz zamko\\ y hasłem od ie. 
go do zamku, gdzie chirurg Wawrzyniec Jak róża, a poważna Jak Sybilla. Czar jej bram gości oznaimi, bije serduszko dziew- krc 

0!1 

()patrzy} mu ranę. (Dolrończenie 1nastąpł). postaci przyciąga, a powaga jaka z oczu częcia: może to on jedzie. Nie przyjechał, 
_ \Vidocznie jakiś duch opiekuńczy bije, trzyma cztovvieka w odl~głości należ- zawiódł oczekiwanie, nie ·masz go, zawio- ior 

musiał czuwać nad panem - odezwa! si~ nej tronowi... dla nadzieja. Więc nadzieją tymczasem mó 
teu ostatni _bo gdyby kula nie natrafi!• Swiętojozafacie . Na świat tej krasawicy, na wiosnę ży- dusza żyje, nadzieje dusza roi... >'I! 
..a niespodzianą przeszkodę, to w tej chwili cia, być szczęśliwą i nieść szczęście, ja- wie 

ta 
I skłoniła się dziewczyna pokor

nie ojcu do nóg, prosząc go o ładne sukien
ki, złote kolce i klejnoty jak1e panny z or
szaku cesarzowej mają. 

inie należałbyś pan już do żyjących. Pro- czyli składka na ubogich studentów polsko- śn~eć na królewskim dworze, a nie w czar-
szę zgadnąć, co tak znakomitą oddało panu katolickich. neJ sukni zakonnej wiieść pokutne życie ... 
nrzystugp? W ( A przecież gruby habit postać jej kró~ 
JJ " kasie zob. nr. 20) 585-!27 mr. le sk 'l · d ś 

- Mói Różaniec! - zawotat z rado- · w ą spowJt, me ra o ci t weselu, hecz 
:§.cią Józef, który już teraz całkowicie od- Przy pogadance w Bochum (wrecz. J. modlitwie i pokucie się oddala. Zatopiła 

t Ś , l(orpus) 4" mr oczy w pergaminie na którym pobożny za-
zyska przytomna c. Pięciu braci grających i:oo mr: konnik obrazek święty wymalował 1 modli 

- Tak, rzeczywiście - odrzekł le- Ze skarbonki Tow. św. Stanisława B. twę wypisał. 
karz - mialeś go wówczas na piersiach 1 Marxloh (nad. T. Siof) , 17,80 mr. - W każdym dniu błogosławimy Cię 
temu jedynie zawdzięczasz swoje ocalenie, Na chrzcinach u Jana Gronostaja w Panie! ' 
że gruby krzyżyk ostabif impet kuli, która Wanne: Jan Gronostaj z ż. 1,50 mr., no- Nie zawsze ta księżniczka Oda poku-
dę tylko lekko zadrasnęfa. W przeciągu wonarodzony syn Stefanek 50 fen. Leon tne życie wiodla, nie zawsze żałobie się 
t:iugodnia, kochany panie, będziesz iuż Rogal11· z z· 1 50 mr St B l ' ~ oddawala, n1·e zawsze w crrubym zakon-'J • , ., an. a carowiak z 6 

zdrów jak ryba. ż. 1 rur., Andrzej Karulewicz z ż. 1 mr., nym habicie chodziła. 
Teraz z kolei opowi~dział obecnym lgn. Karulewicz 1 mr., Aleksander Brod-

wzruszony Józef o tern, jak znalazłszy w ni~ki 1 '1!1r., Tom. Kuśnierek z ż. 5D fen., 
lesie chorą staruszkę, która sama iść nie Wmc. Smdek z narzeczoną p. Stanisławą 
byla w stanie, zaniósl ją do chaty i w na- Paszkowiak 2 mr., Stan. Kurek z ż. 1 mr., 
crodę &trzymał Różaniec. (nad. St. Kurek) 11,00 mr. 

- Jest to zaiste dziwny zbieg okoli- Na weselu u Stanisława żelaznego w 
ezności - odezwał się chirurg - którego W~nne II.: Młoda para _1 mr., Woje. Sta-
aiepodobna nazwać przypadkowym. Ja wmak z ż. 50 fen., Prane. Brząnkowski z ż. 
przynajmniej jestem głęboko przekonany, 50 fen., Stan. Nowacki z ż. 1 mr., Jan No-
te dzialal w tern widocznie palec Boży, waczyk z ż. 50 fen., Jan Sikora z ż. 30 fen., 
który tak często za pomocą drobnostek lgn. Żelazny 70 fen., Józef Kwaśniewslq{ 25 
wielkich dokonywa rzeczy. fen., Czesław Purol 5{J fen., Józef Sowień-

Niebawem nadszedł hrabia, aby się ski SD fen., Józef Brylczak 25 fen., Józei 
d,.owiedzieć o zdrowiu Józefa i uciesz.yl Florczak 25 fen., Bronisława Waszczyf1ska 
się niezmiernie zapewnieniem chirurga, że 50 fen., .Konstancya Stawniak 20 fen., Teo-
chory za dni kilka będzie mógł wyjść z po~ dora Brząnkowska 10 fen., Zofia Rzepka 
koju. 15 fen., z dobrego uczynku 1 mr., (nad. J. 

- Niegodziwi zbójcy odpokutują za tu Sikora - 20 fen. porto) 8,00 mr. 
_ zawolal oburzony. - Możesz być pt~ Na chrzcinach u Michała Sobeckiego 
wny Józefie, że zostaniesz pomszczony, w Obercastrop: M. Sobecki z ż. l mr., 
idyż ja całą tę bandę zbójecką wymorduj~ nowonarodzony · syn Janek 50 fen., A. 
co do nogi: . Szkudlarek z ż. l mr., Ign. Kuźnicki z ż. 

Po chwili Józef opowiedział mu do- I mr., M. Jankowiak z ż. 1 mr., (nad. M. 
k.<adnie o calem zdarzeniu. Sobecki) 4,50 mr. 

_ Prosty przypadek nic wiecej - Na chrzcinach. u Marcina Górskiego w 
odezwał się hrabia z uśmiechem niedowie- Laar: M. Górski z ż. 1 mr., Ant. Górski 20 
rzania. fen., Zofia Górska JO fen., Edmund Przy-

- O, nie ,to nie prosty przypadek, borowski z ż. 1 rur., Marcin Jakubiak 1 m., 
lecz widoczne zrządzenie Opatrzności! - Stan. Leśny z ż. 1 mr., Prane. Cza·pracki z 
za.protestował żywo Józef. 'i. 50 fen., f'r. Czapracki 2 Ofen., Ant. Cza„ 

- Niech i tak będzie - odrzekł ża1- pracki 20 fen., Maryanna Czawacka SO f. 
tobliwie hrabia - nie będę się z tobą o to Kazimiera Czapracka 20 fen., Jan Cza:pra~-
sprzeczat, owszem bardzo mnie cieszy, że ki 2 mr., (nad. Jan Czapracki) 7,90 mr. 
stare kobiety i ich Róża6ce na coś się przydały. Razem: 639,47 mr. 

To rzektsz.y oddalił się z uśmiecheni, Rozchód: 50,00 mr. 

~ycząc Józefowi rychłego wyzdrowienia. 
Słowa chirurga sprawdziły się istot4 

nie, gdyż chory niebawem odzyskał zdro 4 

wie. Nasamprzód udał się do kościofa.) 
aby podziękować Panu Bogu za swoie 
ocalenie, oraz złożyć ślub, iż przez całe ż}. 
c1e będzie pobożnym i nie rozstanie się m4 
~Y z Rotańcem, który się stal narzędziem 
jego ratunku. Potem poszedł do staruszki 

W kasie 589,57 mr. 

Rozchód: 
W. W. w B. stypendyum 50,06 mr. 

28. 5. {)5. pro: I( s. Lis s. 
A. Brejskł, Bochum, Maltheserstr. 17. 

Bóg zapiać! Sw. J&afa.-cie módl si~ 
za nami! 

Walk.a wr.e w ~łcxiei jej. dus~y, t~skni~ 
ca panuje w sercu myśli przelatują przez 
głowę chmurne, raz jako jesienna burza, 
wesołe znów i radosne jak promień slon
ka wiosennie-go. Wspomnienia przesuwaj~ 
si~ przez pamięć, jedne niosąc żal, smutek, 
łzy i rozpacz, a drugie nadzieję. 

Dawne to, da\~ne l~ta j~ mlode .dzie~ 
wczątko oddane na dwór cesarski wśród 
równych jej wiekiem i rodem wesołe lata 
dzieciństwa pędziło. 

Świat śmiał się do dzieci gwar zaba
wy dziewcząt budzqcy się o 

1

świcie cichł 
dopiero w noc. ' 

Dwór króla niemieckiego nie miat wte
dy stałej siedziby, ni stolicy, przenosząc 
się z jednego grodu do drugiego, z Kolonii 
do Kwedlinburga, z Moguncyi do Trewiru, 
lub Konstancyi. 

Ciągła podróż, ciągle no\\·y Ś\Viat, no
wi ludzie, szeregi królów i książąt, panów~. 
rycerzy przesuwaly się przez wspaniaty 
monarszy dwór. · 

W czarownym świecie blasku i prze
pychu wychowywała się rórka Dietricho
wa Oda, pod okiem cesarzowe:i, z płochego 
dziecka rozwinęła się w uroczą krasawicę. 
Gdy dziecko rozkwitło, dziewicą się stało 
wpro~adzono ją wtedy w żYcie dworskie, 
w świat strojnych pań i - stalmvą zbroją 
btyszczących rycerzy. Wprowadzono ją 
po to, aby spokój, ciszę, szczęście i. .. ser
ce na zawsze straciła. 

Raz w Kwedlinburgu zjawił się z da
lekich krajów rycerz. Gdy go pierwszy 
raz dzieciątko ujrzało, dziwna rzecz w du„ 
szy i serduszko iei się stała, zdawało sTę, 
że z dzieciństwa przebudziła się na świat. 
że jasność jakaś w sercu zapłonęła, że wio
sna w duszy zakwitła. 

Zdawało jej się, że nowemi ocza.m\ pa. 
trzy na słonko Boże, że zaczyna się dla 
niej nowe jakieś tycie. 

Niezmiernej potęgi zjawisko ukazało 

. pl 

Zdziwi! się niepomatu margraf Die-
trich, pierwszy bowiem raz taką prośbę z <lzo 
ust córki swej słyszał, że jednak nic ieł od- szy 
mówić nie mógł, że to zresztą zwyczajna 11ą 
ochota ubiafoglów stroić się i jaśnieć, ,za
dość prośbom swej córki uczynił. 

Z Byzancyum sprowadzono wzorzy. 
ste bfyszczące jedwabie, zlote tkaniny ku
piono za Alpami, matczyne sznury pereł 
dostała dzlie.wczyna, złote zausznice i na· to 
ramienniki sprzedał Dietńchowli grecki ku
piec. Zachciało się dziewce jeszcze s~tru
ru bursztynów, kt@rymi słowiańskie k11ie· 
ginie i córki władyków się stroją. 

- O bursztyny ci chodzi? 
- Daj mi oicze, daj ... 
- Wnet je mieć będziesz. 
- Kupisz je na targu? 
- Skąd więc weźmiesz? 
- W Marchii północnej, w ziemi l«ł· 

szubów zrabuję. wić 
Dziewczyna złożyła ręce jak do mo· 

dlitwy. 
- Nie czyń tego - krzyknęła. - Nie 

czyń!!... 
- Dlaczego? 
- Nie chcę korali, które splamiły ludz· 

kie łzy. 
Nie mógł pojąć Dietrich, skąd sie '' 

Odzie taka litość dla pogaf1stwa zrodziła. 
dziwił się, że dziecko jego nie chce kfZY· 
wdy wrogów cesarza, nie nalegał jednak z 
obietnicą bursztynów, ucieszywszy sie, że 
córka jego bogactwem i blaskiem, krasa· 
wicom z królewskiego orszaku nie uste· 
puje. 

A dziewczę stroi się bogato, często ~· 
srebrne nvierciadlo zagląda, wlosy trefi· 
bo ciągle i ciągle przychodzi myśl, że rrio· 
ie na dwór przyjedzie ten ... ten sercelil 
wybrany. 

Często, bardzo często modli się dzie\I"· 
czę w kościele, aby Bóg wysłuchał gto~ 
jej serca, aby błogosławił miłości, która 51 

w sercu zrodziła. 
I przed Bogiem przysięgła hrabiaI1~1 

Oda, że albo ten, a}bo nikt inny... Z ni 
iść przez życie, z nim cierpieć, z nirn bl 
szczęśliwą z nim umrzeć ... 

Codziennie prawie z modrzeJWio'il' 
baszty patrzy dziewczyna na most "'" 
dzony, na drogę, która do mostu na 

co 

ser 
cel 
llOt 
nie 

i>ach wiedzie. · 
Patrzala rano, patrzala z P?ł~dv; '• re} 

gdy wieczór zaczął na świat rzucac cieV du 
odcbodzila smutna, aby marŹ}'ć„. We 



na bramie. Priecie ten sam głos, 
codzień slyszy, to samo codzienne 

o. ten sam żołnierz i t.o samo echo ro-

. czemu dziś tak głośno serce zabiło.„ 
u drży, jakby dziewczyna gołębia 
zanego zamiast serduszka w piersi 

fa.„ 
Wybiegla na podwórze„. 
_Jest! Jest! Je;st! 

'f t:It sam, taki sam jaki był, ta sama or-
p0stać. ta san:a dobroć i prawość w o
ch, odwaga 1 męstwo, które znać z 

idego cala rycerskiej wspaniałej postaci. 

Żtorzeczyło w duszy dzie\~czątko o~ 
radom rycerskim. rokom, jakie cesarz z 
a'Ciem prowadził. Ukochanego na chwi-
11awet w to-warzyshvie dworskiem nie 
dać. cesarzowej nawet nie miał sposob-

0· i się pokłonić z orszakiem dostojnych 
n.•ft'iast się przywitać. 
Zauważyła Oda, że cesarz i dostojnicy 

-,orscy i rycerstwo powitali gościa nad 
yraz ozięble. Dlaczego? DO\viedzieć 
ęnie może. Spraw pa(1stwa nie mówi się 
obletom, dzieciom, ni młodym dziewo-

'~· 
.\ przecież c.lobtuj~ OdG wieści„. stra-

~lfl{. 

· Słychać, że rycerz zbił gdzieś na łeb 
,tsarskie wojsko że teraz na nowo przyież 
iża pokój i przyjaź1i 7:awierać, że winę 
jce zv\'f1!ić na Wichmana. który klótni1e z 
iim bęz wiedzy cesarza zacząl, mówią, że 
rrcerz je.i, jeśli o obronę jego ojczyzny 
idr.ie, jest chytrym i szczwanym lisem, ż . 
pieć razy wywiódł w pole cesarza i dal 
·z"zutka \\ szystkim przezacnym niargra
iorY. 

Serce rozdarło się dziewczynie, gdy 
an ·ojnę domową ·w Niemczech wywofu
ie, że buntuje jednych na drugich, aby się 
krc"' chrzcściaflska lala. 

Uciekła hrabianka Oda do swej izby i 
go;4ko zaptaka!a. Jakby ktoś o niej źle 
mówi?, jej serce zrani! jakby jej kto luzy
~·dę wyrządził. 

Nie chciala wierzyć w to, żeby czło
wiek, któremu z oczu poczciwość i prosto
ta bila, mógł popclnić brzydkie czyny, 
splamić swoją cześć. . I nie za\viodlo przc
ctude dziewczątka. 

Już na drugi dziell widziała rozpogo-· 
-dzone czoła. Marszałek dworu mial na 
szyi fańcuch złoty, majordomus puhar cud
rią majoliką ustrojony, który mu darował 
rycerz. Wszyscy doradzcy króla zlotem 
pobrząkrwali mając takie gęste miny, jak-
. by tej nocy deszcz dukatów spadł · z nieba. 

I znowu slyszala hrabianka, że jej wy
brany to największy przyjaciel cesarza, że 
to sojusznik wieczny świętej · rzymskiej 
·monarchii, że on cafy dzień o niczem in
nem nie myśli, jeno o szczęściu margrafów. 
w~zak do jej ojca mówil: 

- Jak cię kocham Die1:richu, tak za
wsze za \\"ami stanę. 

I pierzchnęfa mara zgryzoty, zagościła 
na nowo w duszy pogoda i pokój. Zabiło 
·ie! serce, gdy po uczcie u cesarza zbłiżyl 
się do niej ukochany i obyczajem rycerzy 
Jął ją rozmową bawić i grzeczności pra
wić. 

- W as za ksiąŻęca mość - zapyta fa 
Oda - z cudzoziemska naszym językiem 
móv..isz? 

- O tyle nim władne ,o ile mi to jako 
sojusznikowi rzymskiego cesarstwa do 
, tosunków z wojskiem i rycerstwem trze-
ba · . '\ 

- MO\va twych przyjaciól winna ci 
h)'Ć droga ... 

- Przedeiv.rszystkiem jest mi droga 
rndzinna moja mowa. Ta prześliczna mo
wa, w której wychowała się moja matka, 
którą mówi mój lud, którą się modli moja 
ziemia ... 

- ~1'ak bardzo kochasz twoją ziemię? 
:Rycerzowi zaiskrzyły się oczy. . 
- Lepiej żyć bez slonka, bez powie-

trza, niż bez niej„. Ody z niej odjadę, jak
by brakfo tchu„. 

* * 
Odjechał, zabrał serce„. . 
Nie myśli nawet nad tern ~rasa~1ca! 

co będzie z tego uczucia, które się w p1ers1 
· zr-odzilo, jaka jego przyszlość„. Nie .chce 

o Jem myśleć, odpycha smutne pytanie od 
słebie. 

Pierwsze uczucie jakie się w miodem 
sercu rodzi nie pyta o cel, jak nie pyta o 
ceł zawilec leśny, poco on kwitnie, n.ie pyta 
POtok górski dlaczego on kaskadami szumi 
nie pyta stdwik dlaczego śpiewa. 

Wielki plomień w calem jestestwie go
reje, bo go zapałila wyższa moc. Marzy 
duszyczka Ody: Wkradnę się w to poczci 
We serce, które tak swą matke ziemię ko-

nie ser eczną nu ' ... 
A przed~ odepchnięta myśl, co z tego 

u_czuc_I~ ~zie,_ wraca sama... Czy rycerz 
~ o 1e1 milośc1 dowie, czy za uczucie uczu 
ciem zapłaci, czy za serce odda serce? 
Rozpacz ogarnia duszę, jeśli tłumić trzeba 
będzie ten żar„. Chwilami opada dziewczę 
myśl, żeby z uczuciem swem zwierzyć się 
ojcu, pożalić się przed nim, może on wydzie 
\Voslębi, może on zjedna Jej serce wybrane 
go„. Chwilami rodzi się szalony zamiar 
widzieć się z rycerzłm i powiedzieć mu 
wprost: bez ciebie żyć nie mogę. 

Zarumieniła się krasm.Yica na myśl sa
m~... Precz! Precz! 

Oddam wszystko przyszłości i Bo
gu .... 

Tymczasem radować się wiosennem 
uczuciem, oddać się mu, żyć marzeniem 
żyć nadzieją jutra, że może znowu rycerz 
przyjedzie„. 

(Ciąg dalszy · nastqpi). 

łos 
górnikó i hutnikó • 

Kiedy przepuklina daje prawo do renty. 

Niejeden z czytelników naszych może 
miał już sposobność - czy to na sobie czy 
na towarzyszach pracy przekonania się o 
tem, że towarzystwa za\\'Odowc często nic 
bardzo są skore do zgocJzcnia się na wy
placenie renty od WYP8.dkn, jeśli pracobior
cę spotkało nieszczc;ścic, którego okoli
liczności nie zbyt jasno wskazywały na to, 
że wypadek nieszczc;śliwy dla robotnika 
rzeczywiście był przyczyną szkody wy
rządzonej mu na zdrowiu. Do klasy tych 
wypadków „niejasnych"; za które rzadko 
kiedy wypłaca się rentę, należą w pier
wszym rzędzie wszystkie nieszczęścia, 
których następstwem jest przepuklina 
(ruptura). Że przecież nawet w tych wy
padkach nie trzeba dawać za wygraną, 
lecz przeciwnie szczęścia swego popróbo
wać i praw swoich jak najenergiczniej do
nem tern poleżeniu wlokty biedaka rozju
stępuiący wypadek: 

Pewien woźnica, rozwożący piwo, za
łatwiwszy zlecenia swe, wchodzi na wóz, 
ażeby się w dalszą udać drogę. Wtem, 
kiedy chce usi.ąść na koźle, konie z nagła 
ruszają.· Woźnica spadl pomiędzy wóz i 
konie, zdołał się jednak jeszcze uchwycić 
wozu i, trzymając się z ogromnym wy~ 
silkiern stopnia wozowego, uchronić od 
cięższych obrażeń, cielesnych. W strasz
nem tern polożeniu wolkly biedaka rozju„ 
szone zwierzęta mniejwięcej kwadrans 
drogi. Ody woźnicę wreszcie oswobodzo
no, wykazalo się, że prócz innych mniej
szej wagi obraże11 ciala wskutek ogromne
go natężenia utworzyła mu się po prawej 
stronie przepuklina pachwinowa. 

Towarzystwo zawodowe, do którego 
udał się wskutek tego po rentę, odmówiło 
woźnicy wszelkiego prawa do odszkodo
wania również i wyższa instancya, sąd 
rozjemczy, oba urzędy z tern uzasadnie
niem, że nieszczęśliwy wypadek nie mógł 
być powoc;iem przepukliny, że mógl on co 
najwyżej wykryć od dawna już istniejącYi 
ten bląd w ustroju ciala poszkodowanego 
robotnika. Odmowa ta oparta była nawet 
na dwóch świadectwach lekarskich. 

To podwójne niepowodzenie przecież 
woźnicy nie odstraszylo od poczynienia 
dalszych kroków celem przeprowadzenia 
sprawy renty. Domagał się u najwyższe
go urzędu zabezpieczeń dla rzeszy nie
mieckkj . ażeby przepuklina jeszcze raz 
zbadaną' zostala przez profesora kliniki 
uniwersyteckiej. Żądaniu jego stało się 
zadość. I rzeczywiście profesor, zbada
wszy woźnicę, doszedł wbrew oświadcze
niom dwóch porzednich lekarzy, do prze
konania, że chociaż robotnik w miejscu 
przepukliny mial jakiś bląd cielesny, to 
jednak nie ten bląd nigdy sam ze siebie spo
wodował czy prędzej czy później przepu
liny, jak to owi dwaj lekarze twierdzili. 
Ruptura wyraźnie spowodowaną został.a 
dopiero wysiłkiem woźnicy, gdy ten usi
łował się przez 15 minua utrzymać \V P?
zycyi wiszącej pod wozem, ażeby me 
wpaść pod kola i nie dostać uderzenia ko
pytem koński em. Profesor oświadczył 
więc, że owa przepuklina utworzyła się do
piero wskutek nieszczęśliwego wypadku. 

Na podstawie świadectwa takiej p~wa 
gi naukowej przyznał najwyższy urząd za
bezpieczef1 woźnicy prawo renty, a towa
rzystwo zawodowe skazał na placenie mu 
renty cząstkowej \vysokości 10 procent. 

Przypadek powyższy n1echaj służy 

7.,a wcześnie rąk, Jccz doch-Odzm praw 
swoich do upadłego. Bać sif; i Jękać ni
kogo i niczego nie potrzeba, boć to prze
cież siu zne prawo wasze, o które chodzi, 
a koszta takie ztąd żadne .dla was nie "'Y
nikną. A przedewszystkiem wyzbyć się 
należy tej jakiejś ospałości, opieszała' i 
podawaniu wniosków o rentę, która nieje
dnego już pozbawiła slusznie mu przypa
dającego gro za. ..Robotnik". 

Z ierciadł'o. 
Na zjazd słowiańskich dziennikarzy. 

A w ten .ś\vjąte zny dzieli 
Ody dnch się wa z ze; pala. 
Ody zeszliście siG zdala 

'vV ten dzieil, w ten dzień uroczy, 
Gdy przyszły spojrzeć w oczy 

Dusze SlO\vianów braci 
Niech duch mój też nic tra i 
l uczty i wesela: 

1iech kielich \\a z podziela 
\\' ten dzicf1, ,,. świ::1tcczny dzieli! 
O! jak daleki czas, 
Kiedy w kotyscc nas, 
Slowianów, na , bli1.niGta. 
Piastował jet.len Bóg. 
Gdy jet.len strzegł nas pn'ig 
I jedn::i ziemia świ(,'ta, 
I jeden szumiat las 
I jeden wabif lng ! 

J jakoż wiele dróg 
Na zachód, wschód, poludnie 
Od siebie hen! gdzieś śpieszy 
Pelne stowial1skiej rzeszy, 
Pod sklony różnych nieb! 
Nie jeden karmi chleb. 
Nie jedne poją studnie ... 
O jakoż wiele dróg !„. 

W ten dzic1·1 w ten jasny dzieii 
Nie jedne chloduy cie11, • 
Nie jeden dzieli wiek, 
Nie jednych woda rzek, 
Od wspólnych nam pieleszy„. 
W ten dzieli slowiaf1skie ziemie 
Otwarło bratnie piernie, 
Do siebie bracią garnie 
Jak głośno! rojno! gwarnie! 
Jak wiele, wiele mów 
Z mowy co byla jedna 
Zbliża się z sobą znów! 
A brać przybyła biedna„. 
Jak wiele wstaje snów!... 
Jak wielki dzielił świat...„ . 
Teraz - przy bracie brat! 
Przy bracie brat? .. czy brat? 
Przy bracie stoi... kat! 
Hej! nie podawaj dloni 
Na dfoni twojej krew! 
W uszach mi tętni, dzwoni 
Poleglych ojców krew: 
l(rew co na twojej dłoni. .. ! 
l słyszt; we krwi śpiew: 
Do broni! hej do broni! 
Jak podać dlof1 mam temu, 
Co nam na piersi trzyma 
Zwycięzką stopę twardą, 
Co bluźni nam oczyma 
I karmi nas pogardą? 
łiej wy! niech zejdzie z .trom1 
P-Ołnocny groźny król! 
Niech jęk ustanie skonu 
Wśród polskich naszych pól l 
Niech wstanie lud skowany, 
I skutych milionów ból! 
Niech spadną tam kajdany! 

„.Potrzebny długi \\iek 
I woda wielu rzek 
By pozabliźniać rany! 
Lecz teraz od twej dtoni 
Zapala mi się krew 
Pobudką w żyłach dzwoni 
I w gluchy wzbiera gniew 

Hej! kiedyż przyjdzie czas, aby na nowo 
Pójść moglo slawo 
Braterstwa srowo między słow;ana1ni? 

Róg z \.Vami ! hej! Bóg z wami! 
Krystyna Zaleska. 

TĘSKNOTA. 
O Jezu jakaż bolesna tesknota 
Zamracza duszę, gdy od Ciebie stroni; 
Jakiż niepokój biednem sercem miota, 
Gdy za stworzeniem czczą mil ością goni! 

Ja żykm krótko w szcześcia urojeniu, 
Swiat rozpromieniał mej duszy źrenicę: 
Ale przy pierwszern boiesnem westchnieniu 
PoJątem calą życia tajemnicę. 

Wtenczas me serce jakby lodem ści~te, 
Ach, po raz plerwszy prawdą zaplakalo, 
Ody szczęście srogo na krzyżu rozp~tc, 
W cierniowym wiank!.l, skrawione ujrzało. 

Ja ZOlqtiZK; JUU1;~1 i J "'&„, .„ .... ~-···-
Jako rozkażesz1 tak niechaj się stanie. 

w pokorze er at r ci bości, \\' miłcze•iu 
Pójdę za Tobą przez głogi i ciernie; 
Przy Tobie ulgę znaJde w mem cłerpieaM4 
Za Tobą dźwigać będę krzyż mój w'emfe. 

Wiem, że mnie dobrą drogą pro\\·adzi z, 
Obdarzy z serce milości pokojem; 
Ze nie opu 'ci z, wiem, że mnie nie zdm-

dzl Zy 

Bo jeste· Ojcem, a ja dzie kiem Twojem. 

A jeżeli szczęściem rozpromien z zoło, 
I szczęście przyjmę, jako dar z Twej rę!Li; 
W z~dzic i zaw ze, t skno i ·c olo. 
Będę Ci sz zerze kladał ser a dzieki. 

Kto Tobie ufa, nigdy nie zginie. 
K.to z Tobą idzie, z Tobą ,ę polączy, 
I łzę ostatnią ' ostatniej godzinie 
1 a sercu Twojen jak dziecko ' 1 ą ·zy. 

• 
Zł I. 

Walka Dawida z Goliatem. 
1. Pastuszek Dawid. Onego czn. ·u 

żyl w Betlejem lzai z ośmiu . ynami. NaJ
młodszym z nich byJ zloto\ losy Dawid 
który pasal O\\'Ce. Jego '"ybrał sobie Pan 
Bbg na króla lu<lu IzraeJ ~kicgo. I odkttcł 
Samuel go namaścił, zstąpił Duch Pai'1sk, 
na Dawida. Saula zaś opano\\ al duch zly, 
tak ii się stal po ~pnym. 

Ponieważ Da\\ id umiał grać pii;k11ie 
11a harfie, przeto powołano go na dwór 
królewski, aby Saulowi sprawiał ulg-ę 
swcm graniem. Wkrótce bardzo go Sa11t' 
polubił; przecież nie wiedział, iż Pan Bó\t· 
naznaczył Dawidtt na jego nastGPCG. 

2. Pyszałkowaty Goliat. FilistyPo
wie \\'yslali znów swe wojska przcriw 
Izraelitom. A byl w obozie Filistynów 
mąż olbrzym, imieniem Goli.at. Uzbroi! -
ny ,,. pancerz miedziany wychodził dwa 
razy na dzicć1 przed obóz Izraelitów i !ak 
-sic; z nich urągal: „Wybierzcie z pośróc 
siebie męża, któryb siG ze mną potyKaL 
Jeśli on mnie zabije, będziemy wasz~m• 
niewolnikami. Lecz, jeśli ja go zabih} \.vle. 
dy wy nam s~użyć będziecie!" - A Saul i 
wszyscy Izraelici przejęci byli przed 111m 

\\'iclką oba.wą. 
3. Walka. W tym czasie po.ybył 

miody Dawid do obozu Izraelitó\\' : sły
szał, jak Goliat szydził z \.Voisk ludu Bo
żego. Dawid oświadczył zaraz, iż ~otÓ\\' 
'walczyć z tym olbrzymem. Saul odw ->Jr.ił 
go od zamiaru tego. Jednakże Dawid u
zbroil się w proce; i pięć gadkich kamyk6\Y 
i tak wyszedl przeciw Filistynowi. 

Goliat wyśmiewał się z ta.kiego p rz··
ciwnika. Na to odrze kl mu Da'\\-id: „Ty 
idziesz do mnie z mieczem, oszczepem i 
pcklerzcm, ale ja idę do ciebie w imię Pa
na Zastępów, któremu dzisiaj urągałeś.'.' 
1 szybko zakręcił procą, a kamień z nici 
wypuszczony ugodził olbrzyma w czoło, 
tak iż upadl twarzą na ziemię. - ,Wtem 

rzypadt Dawid, wyciągnąf miecz z po
chwy Goliata i uciąr mu glowę. 

Widz'ąc to ·f'iłistynowie, poczęli ucie
kać. Izraelici zaś, ścigając ich, zabili wie
lu i powrócili z łupem do domu. 

ANIOŁ. 

Kiedy się modlisz, kochane dziecię, 
To biały Aniol cieszy się z ciebie! 
I dobrze tobie będzie na świecie, 
Bo błogosławi ciG Pan Bóg ,.,,,. niebie! 
Ale gdyś krnąrbne, to lzy n111 płyną, 
Anioł się smuci i Bozia smuci. 
A już źle ternu, droga dziecino, 
I(ogo Anielek Boży porzuci! 
Więc bądź posłuszne przez .uzionck cały, 
By się nie smuci! Aniołek hiaty. 

.Zai: dki. 
Po drzewach kacze, i kracze. 

. (t?trol h\) 

Słodki jak cukier bardzo wam makuie, 
\V sf oju się znajduje. 

b 

·(p9~W) 

Co noszą panowie, 
Ze slorny na gowie? 

·(nsn1~dl?){) 

b b 
bo-bu, ba-ry, bi-bu-la, ba

ra-ny, bal, bo-ro--wy. 
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Baczność Rodacy! 
Mam zamiar sprzedać 

MÓJ SKŁAD TOW AROW KOLONIALNYCH 
z powodu, ~ż powracam w strony ojczyste. In
teres. dobrze się optaca. Zgloszenie pod nr. 100 
W. do ekspedycyi „Wiarusa Polskiego" w Bo
chum. 

BACZNOSC!' 
Kto z Rodaków ma od Waclawa .Funto

''icza w Essen, Orenzstr. nr. 2 jakiiekołwiek 
bądź żąda'llia, niech się zgłosi w pierwszych 
<łnliach do Jana Błocha, Essen, Tlmrmstr. m. 14. ---- --- --------

U C ZE N N I CY poszukuje firma 
GESCHW. BINN 

-·· _ w Oberhausen, Marktstr. 62. 

BACZNOSC! 
Szanownym mym odbiorcom i wszystlcim 

Rodakom z Neumtihl i okolicy donoszę, iż 
przeniosf em mój 

WARSZTAT SZEWSKI 
z do'hm przy ulicy Lehrerstr. 144, do domu przy 
ulicy Lehrerstr. 125, gdzie się dawn~ej znajdo
wał „Kiilner-Consum". Z szacunkiem 

ANTONI MICHALAK, 
sz-ewc polski w Neumiihl. 

---~- ----·-
Korzystna sposobność dla oowożeóców ! 
Zaraz nabrć możua bar<lzo tanio 2 cale 

wyprawY nowe, wlasnoręcznie zrobione: szafa 
do rzeczy, wcrtyko, lóżka, ognisko, zwierc!a
dlo obrazy, krzesla, sto.ty, umywalnia, piec Hd. 
Bochum-Hamme. von <ler Reckestr. 2. 

• • ' s „ : ''ł ", ,„ \ I' 

Firma 

„Butterhaus zur SENNERIN" 
w Oberhausen, 

ulica Marktstr. nr. 17. naprzeciw Braci Bo'bm. -Na liczne 1ądania polecam od dziś tak~e ws.zystkie towary k<>lonialne. 

Fant m~ki - .- - - 11 f. 3 pudełka zapałek - - 18 f. 
NajJ. mąka cessrska - 15 f. 3 pudełh a czernidła - - 18 f. 
Mą°ka-gr)zikowa - - - 18 f. 4 fonty sody - - - JO f. 
Powidła. - - ·- - - 18 f. Kiszka krw.awa. - - :..._ 35 f. 
Śli~ki - - ._ - ....:...:.. 18 f. Wątrobianka - - - -35 f. 
Żółte mydło oszcz~dnościowe 14 f„ Najl. kidb.asa ,.Mettwurst' 65 f. 
Mydła koronne - -'- -- 13 f Polskie wino - - litr 80 f. 

Każdy odbiorca przy zakupnie każdego funta masła cd 65 fen. p. 
oraz za każdy funt kawy od 90 fen. pocz. otrzyma bon, a za o-

we bony pięk11e suknie, fartuchy i inne praktyczne podarki. 

Żakiety damskie, kołnierze, płaszcze, towary łokcio
we i pościel 

~ wyprzed, jemy po każdej przystępnej cenie. „. 
Eleganckie wykonywane podług miary. 

Polska usługa~ Polska usługa. 

L. Oppenheimer, Oberhausen Friedrich. 
Karlstr. 23. 

Maszyna 
do H}'Cfa 

do ueptania z wszełkie
mi przybdra.mi, bezgranic 
tanio na sprzedaż. 

Bochum, 
Wilhelmstr. 19. 

które życz!\ sobie, a.by 
stęple ich były wy
raźnie odbite,. to jest, 
iżby wyrazy nie zale
f'BM. się fa.rblł, poleca
my bardzo praktycznie 
ur.11ldzone 

poduszki 
do 

farbowania stępU 
w kolorach fiolek>wym, 
niebieskim czerwonym 
i melonym. Podu• 
si.ki u.rządzone są 
tak, ie nie potr:ce• 
ba ieh farbą ni1dy 
polewać, gdż far
ba w tychże po
d ul!lakaeh zawarta 
r.ie łan• o· wysy
cha, a stanzy jej 
na lat killt a. 
Ceua tylko 75 fen.., z 
pr&esyłkfł 95 · fenygów. 
Adres: „Wiarus Pol
ski", 'Boclmm. 

T. scu·wA 
' Skład główny Ob . h .,, ł"i]ia 

lłlai•htstr. 8 ef Rll~0D Kirchweg 140. 

Najwiekszy skład kolonialny 
tłuszczów i wio. 

Majl. tłusf a słonina · ront 70 fen. 
P O ł Io . a dobry towar 80 len rzer $ a S 018 ' tutcjHJ font • . 

Harktstr. 28. Jlarktstr. 28. 

Baczność! 
IJIF" Dobrze ł tanto -.. 

a w· ski~idili skór 
pod firmą 

B. · Schlj.ep_er 
w Oberhausen. 

Największy wybór podeazew I lvlerz· 
chów, oraz wszel~ieh art7kułów 

szewsk1 ch. 

Wykony-wanie ubrań podlug miary, pcd. gwa:raiicyl\ cl~b .rego leżent~. 
8 g ~ 

oooooooooooocoor.ococoocoocoooooo o . -a ·· 
~ t1BBA.NIA g I ~a § 
g mężczyzn,,chłopaków i 
X i chłopców. · g 
8 g 
o . o 

· § Największy wybór i 
i w miejscu. I 
o o 
8 Ściśle stale i · 
j tanie ceny ł 8 

o aoooaooaccoo oooooooooooooloo 
8 o . 

J. Berrmanns 
w 

' przy ulicy· f ',"edric~·Karls~. 26. 

I . Nasz skład i wybór towaru jest t~raz. podWójnie tak wielki, jak dawni~j. . · 
„ · · Uprasza„slę u~a•ae na n~•e ok~a „wystawne. 

- : , , ,_„, , . , 

.Be.takf.or o•poiMe4.słal»y an ~zę-G~ czysto i·eliglj.n~ ks. prob. dr. Lhs w Rn:riianie. - odp·.;wiedil&lny Za reszt~ ltesci AntoDiBrejekt. -Nakład~mJ cz6ionk.ami Wyda.wnictwa ~Wiarusa Polekiego'i w Bochum. 



· Roll ta.· 

Na nr.oczystość'. W niebo~stąpie
nia Pańskiego. 

Lekcya. Dzieje Ap. I. 1-.11. 
Pierwsząm mowę uczynił o Teofilu, .:J 

wszy~tkiem co począl Jezus czynić i uczy 
nić, aż dnia, którego rozkazawszy Aposto
łom przez Ducha ś\viętego, które obrał, 
wzięty jest; którym też siebie samego po 
swej męce stawił ży\l.,,rym w rozmaitych 
dowodach, przez czterdzieści dni się mu u
kazując mó,viąc o Królestwie Bożem. A 
z nimj jedząc rozkazał im, aby nie o~cho
dzili z Jerozoltmy, ale czekali obietnicy Oj
cowskiej, którąście (prawi) słyszeli przez 
usta moje. Albowiem Jan chrzcił \Vodą, a 
wy będziecie chrzccni' Duchem Ś\Viętym 
po niewielu tych dni. A tak którzy się byli 
zeszli, pytali go, mó\\'iąc: Panie, iżali w 
tym czasie przywrócisz królest'''O Izrae
lowi? I rzekł do nich: Nie wasza rzecz 
jest znać czasy i chwile, które Ojciec w 
~wej władzy położyli ale weźmiecie mo~ 
Ducha świ~tego, który przyjdzie na was, 1 

będziecie mi świadkami w Jeruzalem, i 
we wszystkiej Żydowskiej ziemi, i w Sa
maryi, i aż na kraj ziemi. A to rzekłszy, 
gdy oni patrzali podniesion j:st! a oblo~ 
wziąl go od oczu 1cłt; a gdy p1łme patrzali 
zanim do nieba idącym, oto dwaj mężowie 
stanęli przy nich w białem odzieniu, któ
rzy też rzekli: Mężov.ie Oalil•scy, czemu 
stoicie, patrząc w niebo?- Ten Jezus, · kt~
ry y.rzięty jest od \Vas. do nicbaJ tak p:zy~
dzie jakoście go widzieli idącego do meba. 

· E~a~ełla. Marek XVI. IĄ-..:20. 
Onego czasu, gdy jedetiaście . u stołu 

siedzia~o. ukazal się ·im Jezus, i wyma
--w1a:l niedowiarstwo ich i zatwardzenie ser 
ca, iż tym, którzy go w.idzieli, . ź~. zmar
twychwstał me ;.vięrz~·li. I mó\v1t im: Idąc 
na :wszystek świat ·PP,OWi~dajcie Ewa~ge
lię wszemu st\\·orzenfu. Kto uwie~zy i .o
chrzci się, zbawion będzie; a kto me uw1e~ 
rty będzie potępion . . A cu9a tych co ~
wre1rzą, tę naśladować będą. w_ .i~1ę moJ~ 
czarty będą wyrzucić, nowemi Językami 
będą mówić węże będą brać, i choćb:y .co 
śmiertclneg~ pili, szkodzić im nie będzi~; 
na niemocne ręce będą kłaść, a do~rze się 
mieć bedą. - A Pan Jezus, pot~!11 ~ako. do 
mch-mówil wzięty jest de nieba i s1edz1 na 
prawicy B~ż.ej. A oni wyszedłszy prz~po
wiadali wszędy, a Pan dopomag~t t u
twierdzał mowę· przez 'cuda pozad idące. 

Na Niedzielę szóstą po \\riel
kiejnocy. 

i ·~kĆya·~ -1 Piotr IV. 7- 11. 
-Najmilsi! Bądźcie roztropni i cz~~ai

c:ie w modlitwach, a nadewszystko mieJci.e 
ustawiczną milość jedni ku drugim, bo m!
łość zakrywa \Vielkość grzechów. Goście 
raQ.zi przyjmujcie, jedni drugie bez sz:mr~
nia. Każdy jako wziąl łaskę, usługuJąc Ją 
ieden drugiemu, jako dob.rzy szafarz~ ~oz
licznej łaski Bożej. J eźli który · n:t6~1 Jako 
mowy Boże, jeźli który posluguJe, Jako z 
siły, której Bóg doda wa, aby we wsze~ 
był Bóg pochwalony p~zez Jezusa ChrJ • 

' I BOchum na niedżielę ·dnia 4 1 Cz:erwc~ 1905. 

nic; ale idzie godzina, że ·wszelki, który 
was zabija, mniemać będzie, że czyni po~ 
slugQ Bogu. A to wam uczynią, iż nie zna
ią Ojca ani mnie. Alem to wam powie
dział, 'abyście, gdy godzina przyjdzie, 
wspomnieli na to, iem ja wam pmviedział. 

śdota święfego, zadać sobie nie chcc}ny tak nicwdziGczn;i względem bbgó\\·, którzy 
aby odpokutować za grzechy, a cóż dopie7' ci~ tylu powabami i wdziękami ozdobili 
ro mówić o jakichś poświęceniach, lub za- -· milc~ć i„c;a zap "'·:;: ,i ..:i ·sz _z~ś ... ! .... ; :A ..:t 
ofiarowaniu ' "\Ylasnego życia za wiarę? rozsądną, wysokie odznaczenie lub hanie-
Nie daj Boże, abyśmy kiedykolwiek na tQ bna śmierć w twojem jest ręku! 
straszną, próbę wystaV{ieni byli, qo wąU>ić Dziewica Ddpowictlziała: 
przychodzi, ~czybyśmy si~ jawnie . nie za- ..,.,_ Jestem ·uż oblubicniq Jezu a, 11:.: 
parli Chrystusa. Prośmyż więc gorącą gdy nie porzucę nieba dla garstki prQchu 

K · Boga aby zestal na nas tego Ducha pra- ziemnego! 
. a Z a Il l e. wdy 'który oświecał Apostołów i dodawaf Rozgniewany tą Qdmową, kazał' pre-

Obictnica jaką dat Jezus uczniom im sity wytnvania w przeciwnościach aż fekt wziąć ją na tortury, bić róz~ami, dalo 
swoim w tych słowach: „A gdy przy i.- do utraty życia, abyśmy i my wsparci Je- jej rwać żclaznemi grzcbicninmi na kawa:. 
dzie pacieszyciel, którego od Oka ja po- go ramieniem, żyli według tej wiary którą ły, tak iż nawet lud zaczął głośno s1.em-
szlę od Ojca, Ducha prawdy, który od Ojca choćby i życie wlasne, a po śmierci aby- rać na to okrucieństwo - a nasych\SZY 
pochodzi: On o mnie świadectwo dawać śmy zasłużyli na połączenie się· z Apostą- się krwawym tym widokiem, kazał wre-
będzie" - spclnila się. Ponieważ Duch wyznajemy, gotowi byli w obronie jej dać szcie świętą tę męczennicę odprowadzić 
Swięty zstąpiw3zy na Aposto~ów, oświe- lami i wszystkimi świętymi w niebie, i d.::i więzienia. · 
cił ich umysl, dał im poznać wszystkie ta- cieszyli się chwalą Boga po wszystkie Wśród ciemności więziennycl~dzięko-
jemnice '\\tiary jak najdokładniej, przypo- wieki. Amen. wala Malgorz.ata· Bogu z głębi serca za za-
mniał. im to wszystko co tylko Jezus kie- szczyt meczcflstwa i za laskę stałości ' we 
dykolwiek mówił, a więc tern samem dal w• t" wierze. Wtem zbliżył siQ d-0 niej duszny 
o Nim świadectwo iak najdokładniejsze że nlłmOC sza ana, a .m.OC nieprzyjaciel; ukazal się jej kusidel pod 
On byl Synem Bożym, prawdzi\vym Mes~ Cflrusfuśa. straszną postacią smoka ogniste'go, który 
syaszem, dla zbawier1ia ludzi na ten Ś\viat r sycząc;, rzucił się na nią, jak ~dyby / ją 
zesła1)ym. A także i ta obietnica jaką dal Małgorzata, panna i męczennica, by la chciał pożreć . . Lecz chrześciai'1ska •ta bo-
J ezus uczniom, mówiąc: „I wy świadectwo jedyną córką pewnego kapłana pogańśkie· haterka spojrzała nań z. uśmiechem, uczy-
wydawać będziecie: bo zemną od początku go w Antyochii w dawnej Pizydyi. P~ nila znak krzyża św. i wymawiając· teslo-
jesteście" - spefnita sie także. Bo Ap<:f.- wczesnej śmierci matki dano ją piastunce wa Psalmisty: „Po żmijach i. padalcach 
stolowie po odebraniu lask Ducha Swięte- na wieś na wychowanie, która potajemniB deptać będziesz'·, postawiła śmiało stop~ 
go roześli się po calym świecie, wszędzie wychowalai' ją w wierze .<:hrześc~ańskiej. swoją t1a karku tego porn·oru. Ten sko-
opowiadali Chrystusa µk~zyżowanego, i to Obdarzona od Boga hojnie najpiękniejszemi wycząc z bólu ,wił siG i kurczył po zi:emi 
z narazerii~m własnego życia; które w ko;~ darami serca i umysłu, pod troskliwą opie-

1 
- a wreszcie przepadł. J>oczem cndo-

cu oddali w ofierze za tegoż Zbawcę swe- ką pobożnej tej Kob~ety, która ją zawczasu 
1 

wna jasno~ć o,świeciła. więzienie.; · ,s~rce 
go ·któreg-0 nauk~ gtośili. · I nfotylko nie zaprawiała do gorąceirt1iłości Boga i dzie- Mąłgorzaty irnp~t~11ta niebiańska otuc~a: r7 

gorsŻyli -si~ z "tego~ ale na\ve:t za wielYJe wiczej skromności, rnzwjjała się Małgó- , rai1y jej zagoiły się same, a ona nucą~ ra.dQ · 
szcżęście poczytywali sobie., że mogli dla rzata jako cudny, pelen nadziemslc1ej pie- sne pieśni, .wielbila przez calą noc Doga i 
Chrystusa cierpieć: o czem Jezus upe- kności kwiat. ·. . . Oblubieńca swego. . ··· .. , . ;, 1 

wnial ich naprzód zanim się to staloj w Ojciec zabrał :ją" do domu i cieszył si~ · Gdy Oiybrius 'dowiedział się nazajutrz 
slowach: Tom wam powiedzial1 at?yście nie\\·ymownie · jef pięknością · i · dobrocią. . że męczennica 'żyje jeszcze, ,a nawet · śnie-: .-
sie nie go~~żyJi.u · Przepowiedział . także To go tylko dziwi1o i niepokoiło. że nigd)ł wa ~ kazal Ją stawić · przed sie~ne '"Alt 
Jezus ·Ap.ostelom, że ich \Vylączą z: bo. źriic, nie chodziła do ś:wiątyni, nie brafaudzialu. jakże się zdumial. pre~ekt i wszyscy; o~~t1i · 
że ich będą zabijać, w mniemaniu, ż'e przy,- w ofiarach i że ani Ślówkiem nie wspo- gdy Małgorzata W/kwitnącem zdrowiuD ~ a 
slugę Bogu przez to wyświadr;:zaią, pozba- nmiala nfgdy o bogach. Po niejakim cza- nawet jeszcze piękniejsza niż ~.była, z ~bli· 
wiając ich .życia. A tó wszystko dla tego sic zauważ·y1, iż Małgorzata wychodzi w czem radością Jaśąiejącem, · ukazfola sic 
im mówit: aby gdy przyjdzi'e godzina o- nocy na tajemne zgromadzenia chrześcian. przed zgromadzenietm sędziów •• r · '1'. . 
;wych prześfadowaf1 'i ucisków, nie upadli W tedy 21 żalem i złością wyrzekł: Olybrfus. zapł<mąwszy ·ku , niej znów 
na duchu, i nie dali się bdwieść od prz~po: ~ Może ty sprzyjasz Ukrzyżowane- zmysfo\\~ą' 1m.lÓścią, ._zawołał: „ .~1.,i " ' 

wiadania E\rnngelii wszystkiemu stworze- mu?. . · . · - Zaiste, jesteś ulupienką:> bogó\\t ! u-
niu. Swiadectwo to da'\\ra!i o· Chrystusio Smialo i Jagodnic odpowiedziała Mal- Jec2yli cię cudownie i chcą, byś jako cór-
nietylko Apostołowie którzy byli na.cczn~·- gorzata : . . , . I • • • ' ka kąplana:ich, ,Jlje umarła ' tak wcześnie.; ' 
mi świadkami ·widząc i slysząc co im mo- ~ Tak jest .- znam Jezusa Chrystusa bądźże im wdzi~czną za to i unaj moc ich! . 
wił Jezus, al~ takte i wielu innych świę -• i miłuję Go z całego serca. ' Ze · slachetnem obu re niem odpo\\·ie„ 
tych biskupów i kaplanó\v: ożywionyclt. Ojciec zaklinał ją na bogi, na godność diala Małgorata: „ . . / .. 
tymŻe samym duchem co i Apostofowic, kapłańskiego swego urzędu, by się wyrze- - Nie! - nieprawdą jest;to, co pow a· 
oddali S\\·~c życie w ofierze za: tę wiar~, kła tej głupoty"; lecz ońa na to wszystko · dasz.; martwe twe hożki nie mają ża<l.ncj . 
którą glosili w imię · Chrystusa. Po111inąw- odp;wiedziala z rozczulającą tkliwością: władzy, ni mocy; tylko Jezus Chrystus ma 
szy wielu innych, mamy i w nasz_y1;i na- _ Ach! drogi ojcze _ gdybyś to i ty moc lecŹyć cialo z ran, ~ duszę z gr.zcchóv 
rodzie wielkich patronów, męczenmkow za mógł dostąpić tego nadzwyczajnego szczę- oraz pokrzepiać wyznawcó~ r. swych. 
wiarę Chrystusa życia pozbawionych, i~k . ścia poznania i uwielbienia prawdziwego, Uszy Olybriusza nie mogly znieść mo-
np. Wojciecha świętego, biskupa pr~gsk~e- jedy.nego Boga! · • . wy: takiej ~ kazał przeto P. lożyć pann~ , 
go, i \Vielu innych. Ci wszyscy dah świ~- . Ojciec użył więc surowości: łajał, gro- te na plyty żeJazne, rozżarzone do czcrwo-
dectwo o Chrystusie, że on jest prawdzi- ził a .nawet srogo się z nią obch<\dzit -- ności i . naigrawał się ~ niej, szydząc: 
wym Bogiem, i że tyłko przez ~iego i .za le~z napróżn.o; wypędził ją wreszcie z do- - Radujże się ter:az w Chrystusie 
Jego pośrednictwem można byc zbaw10- mu na wieś, by tam ciężko pracując Jako sw<>~m, dla którego jesteś tak wierną ,obłu-. 
nym. I my także bracia moi, dajemy nie\\·olnica opamiętała się i żałowała swe- bienicą - powiedz Mu, by ci dopomógł, 
Ś\viadectwo, choć słabe b_ardzo -0 · Chry- go uporu. 'Malgorza1a cieszy la się ~ tego jeżeli może, i wybawił ię z tego ognia; 
stusie że On jest Synem Bożym, Zbawcą poniżenia dla miłości Chry~tusa I _b~ta może też przecie będziesz temu rada, jcżc-
naszy;n i pośrednikiem zbawienia, bo w szczęśliwa i dobrej myśli ·w hcheJ odz1ezy, li będę na cię la'skawszym, niż twój uko-
tym celu przyjęliśmy chrzest św!~ty! aby przy nt;1dznem pożywieniu i Ciężkiej pracy. chany. 
przez zaslugi Chrystusa. uwolm~ się o~ Widząc, iż córka nie myśli wracać do- Malgorzata odpowiedziała z niebimi-
grzechu pierworodnego, 1 być zaJiczonynu , browolnie zawezwal ją ojciec do domu I sk"im sp9k0Jem: 
do liczby wyznawców Chrystu~o\\ryc~; znów uż~ał to groźby, to prośby naprze-· -- Tak Jest, masz słuszno$ć - szydź 
sama obecność nasza na tern nabozefistwie mian. Malgorzata odpowiedziała z calem sobie z krótkiej tej męki mojej ogni<>Wej; 
świadczy o tern, że uznaJemy Chry.stusa uszanowaniem: . ale nłe zapominaj przytem o Ógniu piekiel-
za Boga i dlatego zgroma?ziliś?!Y się ~~ -=- Nigdy nie wyrzeknę się Boga me- nym, płonącym wiecznie - żar ten' nie do-
tej świątyni, ~by mu o?<lac .czesc na~eżną, go; gotowa jestem krew moją wyl~ć ~a chOdzi do duszy rnoJeJ, pali on tylko ciało 

stusa Pana naszego. . , . . n tajonemu pod · .przynuota~~ thl~ba. , ~le . Jezusa, jako i On drogą swą krew za mme · mofe, i :....:.. przez · chwilke tylko; żar zaś 
. Ewan li · 1 XV 26-27. XVL 1-24. nie„ wiem, czybyśmy g~to\\ i . . bY!1 po~\\_i.e„ ,vylal! . . : . · . . . piekleln:v. palić będzie cialo i duszę' . twą 

ge a. an · . . 1 cić swe :tycie w· obr~me te1 wia~y t_orą Nleposiadając się ze zlośc1, pobiegł 01- • wieczhiO'.-.-: b01: k,ońca I , . . . , 
"W ou czas · mówtł J~zus · 1.1czmo~ wyznajemy jak to uczynili Apostołowie. 1 ciec co ··tchu do prefekta Olybrmsa, l o- . . Qlybjrusz

1 
chcąc się, zemścić. na. Mal- . 

swoim: Gdy przyjdzie Pocieszyciel, kJo- wielu innych męczennikqw świętyc~, _g~y- skarżyl ·fą ·że jest chrześcianką. Ofy~rius · gorzacie ia te surowe słowa, kazał ją wrzu 
rego ja.wam poślę od 0~.ca, Ducha ~~a;/' by nam przyszło eoś • dla Ch~ys~s~; ~cier- ocza·rowany.· pięknością Małgorzaty, pró- , cić s~~bko . dó .~imneJ, w9<):.v.,,by strasznp te . 
który Od· Ojca pochodzi,· on .o m~ie V.la.. . „ ieć? czybyśrity"sie · Go pubhczme. me za- bowal ująć : ją pocblebsh\·em: . . ' boleści spotęgować do najwyższego sto- „ 
dectwo dawać . bPdzie. I wy świadectwo Parli'? A dla· teg' o ".robię ;fo przypuszcze-1 · ·' .s. "il · „ 'ż · · J • 
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-- z rąk jej i nóg opad.ty kajdany, i tak 
gdyby s1~ na nowo na świat narodzWa, po
wstała z tej bolesnej kąpieli; na ciele iei 
nie było najmniejszego śladu oparzenia, .t 
z nieba dał sie slyszeć głos: 

- Pójdź, oblubienico Chrystusowa, 
przyJm tę korom~. którą ci Pan na wieki 
zgotmval ! 

Wielu obecnych, porwanych tym cu
dem, oświadczyło odważnie, że i oni Wlc„ 
rzą w tego potężnego i dobrego Boga, któ
rego ·wyznaje bohaterska ta dziewica, i że 
,;otowi są umrzeć za Niego, tak jak Małgo
rzata. 

Prefekt straciwszy zupełnie gtowę wo 
bee tego zdarzenia, uciekł się do okmtnego 
barbarzyńskiego środka, i kazał Malgorza 
tę ściąć natychmiast. 

Z obliczem jaśniejącem nadziemską 
radością, uklękła męczennica, dziękowala 
Bogu za ·wszystkie laski, modlila się za 
caly l(-0ściól katolicki, za kraj swój rodzin
py, za swego sędziego i prześladowcę i 
sklomła glowę, by odebrać cios śmiertel
ny. Działo się to w roku 275. 

Cialo jej pochowali chrzcścianie z naj
większą czcią, a nad grobem jej wzniesio-
10 piękny kościól. 

Różaniec jako środek ocalenia. 
(Dokończeni ie.) 

Pacieszywszy staruszkG jak uri1ial, Jó
zef zostawil jej hojny upominek, zapewnik 
nadto miesięczną zapomogG i wyszedł z 
chaty, w której biedna kobieta ze łzami gu 
błogoslawiła. Tymczasem hrabia nie o
mieszkał dotrzymać danego słowa, ow
szem wraz z kilkoma sąsiadami urządził 
wielką oblawę 11a opryszków, rozbił zbóje
cką ich bandę, dwóch zaś najglówniejszych 
rabusiów schwytał w niewolę. Natural
nie opryszki dołożyli wszelkich możliwych 
starań w celu oswobodzenia swych kole
gów, grożąc hrabiemu śmiercią lub pod
paleniem jego zamku, jeżeli nie uwolni jeń
ców. Wprawdzie odważny mlodzieniec 
śmial się z ich pogróżek ale pomimo to 
podwoił czujność, a wreszcie odesłał obu 
zbójców pod dobrą eskortą do miasta, 
gdzie skazano ich niebawem na dożywot
nie więzienie. Wkwrótce jednak ku wiel
kiemu niezadO\voleniu hrabiego obaj ztam
.ąd potrafili uciec. 

W kilka tygodni później hrabia otrzy
mał od swego stryja zaproszenie na zar~
czyny najstarszej córki. Natychmiast więc 
kazal przygotować wszystko do podróży, 
w której tylko Józef, znany ze swej wier
ności i odwagi, miał mu towarzyszyć. Gdy 
już zaledwie parę dni drogi dzieliło na
szych podróżnych od rezydencyi stryja w 
1\leichstetten, wpadlo im przejeżdżać przez 
duży, gęsty las, w którym jak mówiono 
gospodarzyli zbójcy. Na ostatniej s_tacy1 
pocztowej radzono hrabiemu nie zapu
szczać się pod noc w gląb lasu, przezorn:y 
zaś Józef podzielał również to zdanie; hra
bia jednak odznaczający się zawsze i 
wszędzie szaloną zuchwałością i odwagą, 
za wolał szyderczo: 

- Nie masz się czego bać Józefie, bo 
przecież twój Różaniec będz'ie cię bronił, 
takiego zaś nicponia, jak ja, mija zawsz~ 
kula i żelazo. Naprzód więc, naprzód! 

Zaledwie jednak nasi podróżni dotarli 
do polowy lasu, gdy nagle rozległy się 
strzały, woźnica Kasper z rozdzierającym 
okrzykiem spadł z kozta, hrabia zaś wraz 
z Józefem został wyciągnięty z powozu 1 

związany wprzód, niż zdołał nawet pomy~ 
śleć o obronie. Po chwili oto~zyło ich sze~ 
ścin olbrzymów o przereżającei powierz
chowności z szablami lub pistoletami w rę
ku, którzy odebrawszy nieszczęśliwym ze
garki i pieniądze, rozkazali iść ze sobą- v. 
gęstwinę. 

Oburzony hrabia zgrzytał zębami i 

. gniewu, Józef szedl milczący i ponury, 
zbójcy zaś gwizdali lub śpiewali wesoło, az. 
dopóki nie dotarli do miejsca, gdzie kilku 
innych towarzyszy, siedzących dokoła o
gniska przy jadle i napoju, powitalo ich ra · 
<lośnym okrzykiem i zaczęli ciekawie 
.przyglądać się jeńcom. 

- Witam cię panie hrabio! - zawołał 
· wreszcie dzikim i szyderczym głosem ja
kiś człowiek, który wyglądał na herszta 
calej bandy, - witam uniżenie! Jakże to 
pięknie z pańskiej strony, że raczyleś 
swym gościom oddać teraz wizytę. Wszak 
pamiętasz zapewne czarnego Krzysztofa, 
którego tak długo t tak gościnnie trzymałeś 
w swoim zamku, a wreszcie z wielkiej u
przejmości chciałeś na cale życie zapako
wać do kozy? 

-- A! i pan tu jesteś, panie leśniczy 
-- odezwał się drugi, zwracając si~ do Jó-
zefa. - Czy i dzisiaj masz pan ten pan· 

cerz pod kunk~, ktÓl"'Y miałeś wówczas, 
zastrzclil mego kolegę Piotra i gdy moja 
kula, chociaż \\;ybornie w~mierzona, nic 
zdolala sprzątnąć cię ze Śl\\ iata? 

To mówiąc zbójca, obalil bezbronnego 
Józefa i rozerwal mu kamizelk<:, z którci 
wysunął się różaniec. 

- Jezus, Marya! - zawolał wów
czas wzruszonym głosem jakiś chłopak, 
który stal z latarnią przy Józefie. - to Ró
żaniec mojej babki! Daj mi go pan, pro
szę - dodal wyciągając rękę po drogoce11 
ną pamiątkę. Józef spojrzał nafl z wyra; 
zem ·wyrzutu i głębokiego smutku, ale chło 
pak nie mówiąc "·ięccj ani slowa, oddalił 
się z pośpiechem. 

Niebawem zaprowadzono obu jciiców 
przez ciemną jaskinię d-0 posępnego i w il
gotnego lochu, z którego się \\ ydobyw ala 
niemiła woń stęchlizny. Nieszczęśliwi rzu
cili się na wiązkę zgniłej słomy, ale boiaźn 
i niepokój nie daly im pomimo znużenia 
ani na dm ilę zamknąć oka. Nagle zdało 
się im, że przez ciemny, długi kurytarz po
suwa się ku nim blade Ś\\ iatto. które zbli
żało się stopniowo, tak że wkrótce \\' czfo„ 
wieku niosącym latarnię zdołali rozpoznac 
Jana. Ten polożywszy palec na ustach, 
skinąl na nich 'v milczeniu, aby szli za nim. 
Z radością więc spelnili i ego polecenie, J a11 

zapro\l.adził ich przez kurytarz do skalisteJ 
ściany, do której przystawil drabirn:;. 
Wdrapawszy się na ni<.1, wszyscy trze.i 
przez ohvór ukryty zręcznie wśród chasz
czów i zieleni, wydostali si~ ze zbójeckie
go gniazda, poczcm Jan wydobył drabin~, 
aby ją ukryć starannie. Natychmiast tez 
nasi znajomi w dalszą puścili się drogę, i

dąc bez wytchnienia wśród drzew i krzt· 
\\.ów aż dopóki nie dotarli do publicznego 
gościńca. 

- Jesteśmy już bezpieczni - odezwał 
się wówczas Jan, po iaz picn\ szy przery
wając milczenie. · 

Z jakąż radością uściskał go hrabia 1 
nazwal swoim wybawcą. 

- Nie mnie winniście ocalenie - - od
rzekł Jan -- ale temu Różaflco\Yi, zapomD~ 
cą którego Pan Bóg nas wszystkich urato
wal od zguby. W chwili, gdy ciebie panie 
leśniczy rudy Eustachy obali! na ziemię 1 
odebrał ci różaniec, w którym poznałem 
natychmiast własność mojej babki, zdawa
ło mi się, jakoby miecz obosieczny prze
szył me serce. \Vzią,vszy więc tę drog4 
pamiątkG, ukryłem się w krzakach aby mi~ 
nikt nie widzial i płakałem długo jak dzie
ci~. Tej właśnie nocy miałem zostać czton 
kiem bandy zbójeckiej, złożywszy poprze
dnio próbę swych zdolności przy rabunku 
pobliskiego mlylna. Dlugo walczylem ze 
sobą, błagając Boga i Maryę, abym za ja
kąbądź cenę zdolat uratO\vać siebie i was 
obu, ponieważ wredziałem, że zbójcy bar
dzo złe przeciw wam knuli zamiary. Bo
gu dzięki, że mi się udało uchronić tiacs 
wszystkich · od niechybnej zguby. 

Potem opowiedziat, że będąc czeladni
kiem k:ra\\'ieckim, został raz w jakiejś o
berży schwytany przez werbowników i 
przemocą wzięty do wojska, oraz że u
ciekłszy ztamtąd z trzema hrnymi towarzy 
szami ni'edoli dostał się w ręce zbójców, 
którzy jedynie ze względu na jego rzemio
sło, bardzo dla nich przydatne, daro\\ ali 
mu życie. Chociaż z początku przyglądał 
się ze wstrętem ich postępo\vaniu, stopnio
\VO wszakże zaczął znajdować pc,vien po
\~.rab w takim trybie źycia i stalby się może 
wielkim zbrodniarzem, gdyby 'Różaniec, 
którego niegdyś tak często używał do mo
dlitwy, na dobrą nie wprowadził go drogę. 

Wkrótce potem wszyscy trzej dotarli 
do sąsiedniego miasteczka, gdzie znaleźli 
wszystko, czego im było potrzeba do dal, 
szej podróży, która odbyta się pomyślnie, 
bez żadnych niebezpieczeństw. Poczci
wemu Janowi wynagrodzi! hrabia sowicie 
i przez cale życie nim się opiekowal. We 
wlasnem jego usposobieniu nader \\·ażna 
zaszła zmiana. Z dawnego niedowiarka 1 

szydercy stał siG pobożnym i uczctwym 
chrześcianinem, gdyż niebczpiecze!1St\vo, 
jakie mu groziło podczas owej pamiętnej 
nocy, różaniec, który się stał wówczas na
rzędziem ocalenia, jak również proste wy
znanie krawca i głęboka bogobojność Jó
zefa daty mu poznać prawdziwe dobro, 
niegdyś przez niego wzgardzone. Latwo 
zrozumieć radość i wzruszenie, z jakiem 
poczciwa staruszka powitala ukochanego 
wnuka, którego za straconego już miala i 
jak ją zdziwiło opowiadanie o cudownym 
wypadku, w którym różaniec jej tak ważną 
odegrał rolę. Co do tego ostatniego, to 
podzielono go na trzy części, z których je
dna dostała się Jano\\-i, druga 1 ózefo\\ i, 
trzecią zaś wraz z krzyżykiem zatrzymal 
hrabia na pamiątkę najwainiejszego przeto 
mu w swem życiu. Nie różaniec jednak 

wybawił riaszych znajomych z groż•icegttt 
im niebezpieczństwa, ale opieka Nalświę
tszej Panny, którą właśnie za pomocą ró
żańcowego nabożei'1stv.-a najlepiej czcić i 
"idbić możemy. 

Swiętojozafacie 
czyli składka na ubogich studentów polsko~ 

katolickich. 
W kasie (zob. nr. 21) 589,57 mr. 

Z święco.nki Tow. św. Stamsla,\·a w 
Herne (vaęcz. Ign. Banasie,vicz) 6,10 mr. 

Z święconki Tow. św. Jana w Wetter 
(na<l. A. Taracki) 8,30 mr. 

Na chrzcinacb u Kaspra Rzegh~ckiego 
'" Wetter: K. Rzegicki z ż. 1 mr., nowona
rodzony S~'ll JO fen., \Vinc. Kaźmierczak 5 
111r., Fr. Ku rosir1ski I mr., Antonina Solar
czyk I mr., Jan Rogowski z ż. I mr., (nad. 
\\'. Kaźmrerczak) · 9,30 mr. 

Na chrzcinach u Wa'.vrzyna Gogol
skieg-o w łiorsthauscn: W. Goga-iski z ż. 
1· mr., nc·wonarodzona córka Maryanna 20 
fen. Ant. Korytkowski z ż. 1 mr., Michał 
Gogulski z ż. 50 fenygów, Jan Ocrmaziak 
z ż. 50 fen., Jan Kaczmarek 1 mr., Jan Plc
wi!1ski z ż. 1 mr., Jan Wtazik z ż. 50 fen., 
(nad. i porto zapł. J. Wlazik) 5,70 mr. 

Na chrzcinach u Piotra Klimka \\. 
Rruckhausen: P. Klimek z ż. 1 mr., 110\l. o
na rodzony syn Wladystaw SD fe11„ drugi 
syn Holestaw 50 fen., babka Agata Maskie
fu 50 fen., chrzestny Mikołaj Maskięla z ż. 
1 rnr., ich córka \\'anda SO fen., Franciszek 
Maskida l mr., chrzestna tlelena Stoma 
1 mr., jej mqż Adam Stoma 1 nu., Woje. 
Strzelczyk l mr. , Stan. l\.tacioszek z ż. 1 
mr., Raimund Grduszak 1 mr., Józ. W.oit
_zczak 1 mr. , fr. Roguszczak z ż. l mr., 
akuszerka p. Szulc 50 fen., (nad. i porto 
zapfacif M. Maskicta) 12,50 mr. 

Razem 631,47 mr. 
Rozchód: 22,50 mr. 
W kasie 608,97 mr. 

Rozchód: 
S. L z R stypendyum 22,5-0 mr. 

·1. · 6. 05. pro: Ks. Lis s. 
A. Brefski, Bochum, Maltheserstr. 17. 

Bóg zapłać! Sw. Józafacie módl sic: 
z.a nami! 

Brandenburg 
kraina słowiańskich mogił. 

P O W IE S C H I S T O R Y C Z N A. 
Napisał · Ludwik Stasiak. 

Radość za serce chwyta, że cesarz o-. 
puścił Kolonię i jedzie na wschód do Dzie
wina, nadzieja w serce wstąpil~ gdy dwór 
rozgościł się w dziewir'lskim arcybiskupim 
pałacu. 

Odzie dano z orszakiem izbę w naro
żnej wi\eży, której okna wychodzą na 
wschód co chwila dziewczę uchyla okienko 
patrząc, żali nie zjawią się goście, patrząc 
i czekając strojnej drużyny, na czele zaś 
jej swego wybranego. 

Dnie cale schodzą jej na tem oczeki
waniu, tymczasem wychodzi Oda daleko 
na gościniec, aby go spotkać w drodze, 
wieczór ją czasem i rosa nocna w ogro
dach nad Labą zastaje. 

Pewnego razu na dalekiej drodze zoba 
czyla ze swego okienka tuman kurzu. Kon
nica jakaś jedzie, wdali majaczeie lśniąca 
broń, mgławica pyht zbliża się i zbliża. Już 
dziesięć staj ich od dziewióskich domów 
dzieli, już '\i dać ich blisko, na kilka rzutó\v· 
oszczepu od brzegu Laby się zbliżyli. 

Patrzy dzie\\ oja w rycerską gromadę„ 
wszak to ich barwy, wszak to ich wojsko 
- serce mlotem bije ... ona zna te dorodne 
rycersk ie postacie, zna ich chorągiew, ich 
znak ... 

- On! 011 ! - szepcą radośnie usta. 
- Nie, nie. Orsźak jego, al~ jego nie-

ma. - Przeleciała oczami ·wszystkich do 
je<ln:.e.go - nie masz go, niema.„ 

Wjechali do zamku i wnet rozcszia 
się przez nich przyniesiona wieść ... strasz
na dla Ody wieść.„ 

Upadla dziewka, jak trup na ziemiQ. 
Piękne lica, jak powoje bla<le, z warg 'vi
śniowych uciekła krasa, uciekl z twarzy
czki rumieniec, jak ptak, który na smutną 
jesie(1 z ojczyzny w inne idzie kraje. 

W zamku arcybiskupim pówstał po-
pfoch. 

-- Dziewoja zachorowała. 
- Sticzna córka margrafa Dietricha. 
- Ojciec w pole wyjechał. 
- Co się staćmoglo? 
- Urok, czary ... 
\V rócił zdyszany goniec z poła wio

dąc margrafa. 

- Co ci to?! Co ci dziecko n}Ofe. · 
- Bladaś, jak płótno - mov.iła ccsa„ 

rzowa. 
- Nic mi, ojczc,nic ... nic, dobra Pani 

moja ... 
Złożono hrabiankę na loźu, cesarzowa 

sama wodą zmywata jej skronie, dziew'ki 
z orszaku jej zgromadzily się wokoło. 

Wróciły zmysły, ze zmyslami nieszc~ 
ście bez granic. Rozpacz, która zasł'ania 
jutro, żal gorszy od śmierci. 

Słyszy dziewczyna rozmowy rycer. 
st\va niemieckiego, dolatujące przez drzwi: 

- Wieść to dla nas niepomyślna. 
- Zmamrali się z Czechami. 
- Jeśli srogi Bc·leslaw dał mu córkę,. 

to za tem kryje się ich związek przeciw 
nam 

- Niewątpli\' ie. Gdyby nowożeniec 
równocześnie nie miat w tern interesut nie 
żeniłby się z kobietą w po<lesztym wieku. 

- Czesi mówili mi w Pradze, że Do
b ró wka, to kobieta zta i przewrotna. 

- Knuje się ich przyjaźń na nieszczę-
ście nasze. 

- OwaltO\\'nicy. 
- Ciszej„. 
-· Jeden z nich nadchodzi. 
·- \V oczy powiem, co myśl<;. 
·-- P o\\ iedz, a zobaczysz, że ci ten nie-

dźwiedź pc!amie kości. 
- Co się stal o hrabiance? 
- Bóg jeden \vie.„ 
- Z nadejściem orszaku rycerzy nie-

szczęście spadto na ten dom. 

Biedna jej dusza mówi. że przecie ona 
żalu nawet do niego mieć nie może i mieć 
nie PO\\'inna. Gdyby był jej czute przy
sięgi prawi!! Gdyby był słowem o miło
ści, o wzajemności " ,;spomniat Nic i nic . 
On nie wie o tern, co wre w je.j sercu, jaki 
tam dla niego płomień goreje. Choć ża1, 
straszny żal zbolata dusza czuje, przecie 
na postaci rycerza niema cienia plamy, na 
cześć jego nie spada skia2a nawet mała. 

To ona się pomylila... to ona winna 
swemu nieszczęściu. 

A nieszczęście to straszne„. Placze 
dziewczę i pacze. Gdy oczy przestaną 
plakać zmęczone łkaniem, to zdaje jej się, 
że choć ciało ustala, to cała dusza tka ... 

W kaplicy klęcząc Boga o zmiłowanie 
prosi. 

Rozpacz jak straszny kwiat. Ronvija 
się, rośnie, ale \\·reszcie przekwita. Do- . 
brze to, że przekwita 1 niknie, bo z tym o
kropnym ogniem żalu nie możnaby żyć. Mi 
ja, cichnie, znika choć nie znikło nieszczę
ście. Jak na ·spalenisku: ogień holu, pożo
ga rozpaczy niknie, a pozostaje swąd poża 
ru, ruina, rudera. 

Brakło 'v oczach lez, ścichła rozpacz 
Hrabianka wdziala czarny habit mnisz

ki. iedzi u stóp krucyfiksu, usta szewa!ą 
cichą modlitwę: 

- „Jakoż okryf wzrokiem zapalczy~ 
wości swej córkę Syon, zrzucił z nieba na . 
ziemię slawę Izraela a nie wspomniał na 
podnóżek nóg S\rnich w dzień zapalczywo
ści swojej. 

- „Zepsmval w zapalczywości swej 1 
obalil na ziemię bramy jego, odrzucił Pa11 
ołtarz swój, przckląl ś,\-iętynię swoją. 

W smutku i żałobie minęły lata, min~ 
to dziesięć lat. Inna dusza i inna kobie
ta bylaby zapomniała. Inne snać serce~ 
inną duszyczkę miala hrabianka Oda. 

Ona ,,- chwilach szalu serca przysię-
gała: 

- Ten, albo nikt! 
I wierna została swemu sło\\ u. 
Rozpacz serca złożyła jako oharę n 

stóp krzyża, Ś\l. ięta księga jej powierni
kiem, treny, które prorok wyśpiC\\;al nad 
zburzoną Jerozolimą, najmilszą pieśnią I 

oslodą jej duszy. - Pracze z prorokiem~ 
który tak jak · ona nieszczęśliwy. Jere· 
miasz nad gruzami ojczyzny, ona nad mi
ną wtasnego szczęścia placze. 

Dźwignąwszy się z loża choroby, opu. 
ściła natychmiast d\\ ór królewski. 

Próżno nalegał, prosił, nawet grozit 
ojciec, próżno zatrzymywała, ją cesarzo
wa. Z huku 11 zgiełku zabaw d·worskich 
uciekła do Branibora, gdzie mieszkał jej. 
ojciec Dietrich. 

Dworzyszcze braniborskie więcej dO' 
obozu nit pańskiego domu podobne, nie 
masz tu tańca, nie słychać gęśli, szczek 
oręża jedyną muzyką, wojna i modlitwa 
jedynem zajęciem. 

Wśród dziewek Iiawelanek, przędzą· 
cych konol)le, wśród niewiast, za którychi 
pasem zatknięta przęślica, siedzi hrabian· 
ka i stowa świętej modlitwy odmawia .. 

• 



:Przez przeciąg dwunasttl !lat kilka ra •. 
~Y ,dziewosłęby zaglądały na zamek brani · 
b()rskl. Sława wielkiej urod,-:, o której na 
dw-orzc cesarza cuda opowi3'1-ano, wiodl~ 
ich aż tu na północ, do uemi Hawelai1, kil
ku hrabiów i dworskich dost6łników wy
sylalo posłów z prośbą o rękę córki Die-
1richowej. 

- Cza.~ ci iść zamąż - móv/.iłt do cór
ki Dietrich. 

- Nie, teraz nie! 
- Margraf z lvrei przysłał do ciebie 

d~er.vosl~by. 
Z niczcn1 niech odjadą. 

- O rękę twoją prosit mnie także 

brabia bawarski Ernest. 
Denary on jedynie i dukaty lubi, 

skąpym zaś będąc i brudn:ym, śpiewakom 
nawet nagród odmawia, za darmo pieśni 
słuchając. 

- Znam księcia z nad Renu. 
..- - Niech nie przybywa. 
-· Dlaczego? 
- Zamąż ojcze nic pójdę. 

- Jakto? Zestarzejesz się w panień-
51\\'ie? 

Jednego teraz tylko mam oblubic11-
ca ... 

Kogo? - - zapyta! zdumiony Die-
tri eh. 

Oda \\:skazafa ręką na krucyfiks. 
- Tego, co za winy Iudnkie krew 

S\vą przelał. 
, Dietrich zamilkł. Ud1ylil czoła przed 

Chrystusem, przeżegnał się i rzekł: 
Niechże się córko twoja wola _sta-

nie. 

Na·Klc bez żadnego powodu, bez oczy 
\1istej przyl.'.zyny, Oda jęła tak się zacho~ 
ll'Y\.Vać , że w zdumienie wprowadziła po
bożne niewiasty, które się wraz z nią w 
branibnrskiei kaplicy codziefl rnodlily. 

Kunignndzie, siostrze przezacnego 
Bernarda, wypadta z ręki czara z '\rinem. 
Odstąpi/a od pclnej łagwi trunku, który 
na starość nadewszystko !ubita, na wieść, 
że hrabianka Oda. miotła w kąt zakonny 
strói, zaprzestała codziennych modlitw, 
włosy trefić zaczęta, kwiaty w nie wplatać 
l w jaskrawe suknie się stroić. 

Czasem pól dnia, pobnżna dawniej 
dziewica, przed srebrncrn lttstrem stoi; 
~dy w gronie niewiast nad łfawelą się 
przechadza, w zwierciadło wody nawet siQ 
wpatruje, aby przyjrzeć się swej urodzie 
zapytać wody o radę. 

I zmieniła się dziewoja nie po pozna
nia. Ulecial smutek z czoła, w ·oczach za
plonął blask nanowo, lica zakraśnialy, ży
cie w hrabiankę wstąpilo. 

Jaka tego przyczyna? Jaki powód? 
- nikt zgadnąć nie może. 

- Zrzuciłaś córko, Ś\vięty strój ... 
- Zrzuciłam. 
- Dlaczego? 
- - Taka moja wola. 
- Modlitw zaprzestałaś .. „ 
- Codziei1 się modlę, kladąc na siebie 

znak krzyża świętego. 
Oda modlitw nie zaprzestała. 
Nie śpiewa wprawdzie z Kunigundą 

w chórze wueczorem, wśród dziewek ksią 
zek świętych nie czyta. Niemniej jednak, 
gdy nikt jej nie widzi, przypada do stóp 
Ukrzyżowaneg;o, serdecznemi łzami zmy
wa drzewo krwawe... Ale to nie jest już 
modlitwa żalu, rczygnacyi, rnzpaczy. 

Nadzieja w tej modlitwie gorąca, pro
śba do Matki Zbawiciela, do Jezusa, aby 
Jej myślom i zamiarom blogoslawiL. 

Dietrich pojąć i zrozumieć nie mógł, 
co się z icgo rodzoną dzieje. 

Przez dwanaście lat żadna uczta, ni 
Zebranie rycc skie jej nie widzialo, za
wsze odmawiała swej krewnej, Adelajdzie 
idy }ą o towarzyszenie na lowy prosiła, 
teraz zaś„ 

Nde masz dnia, żeby Oda nie dosiady
l.ala konia. 
. W krasnym stit>iu, z włosami na 

~,iatr. puszczonymi, wsiada na koń i w 
. ~lek1e pusz.cze leci, ziemia dudni od pędu 
leJ konia, który z nią zziajany, pianą okry
ł)•, w braniborskie powraca dworzyszcze. 

l\az nie było Ody trzy dnJ ... 
~ się z nią działo, nikt nie wie. Ojcu 

/"'tla, że zabłądziła w puszczy, że d9-
hala w drodze bólu glowy i gorączkoweJ 
oroby. 

Innym razem oświadczyla rodzicowi, 
c chce się uczyć po polsku .. . 

Olciec wytrzeszczyl oczy .. . 
tich - Oszalała dziewoja - zawolal Die

, chwytając s1ę za glowę. 
- Poco? _ wrzasnąl rozgniewany 

czerwony iak piwonia Bernard. 
.._ Taka moja wola - odpowiada a. 
- Sfowiański język naszych wro-

\iónia i szabelkl, przeclti -..·da ołca spra
w.ila, że podrastający chłopak w sztuce 
czy.tania nadz'N"J'czai był b~bm, w tló• 
maczeniu zaś Wirs~ilego na j(ryk pols}d 
samemu nawet biskupowi nic. instępowar. 

Do Poznania to posłano po polskie 
pergaminy rycerza K.11zG, który choć za 
znakomitego i stawnego rodu pochodził, 
ziemi iednak własnej nie mając1 u~ grodnie 
tarno\ł.'$kiem, jako naczelnik wojsk słu
żył, do Braniborn często zaglądając, wsze
lakich po.sług za pieniądze ie podejmując, 
tak pogas -0m, jak chrześcianom najchętniej 
służąc. 

Pojechał do Poznania l(iJ.za, dężkicm 
za przepisywanie polskich kodeksów za
płacił i wrócił do Braniboru, wioząc hra
biance upragniony polski modlitewnik. 
gów? - pyta się Bernard, wytrzeszcza
jąc oczy. 

- Tak, tak. Che~ m6\\'ić językiem 
moich wrogów. 

Dietrich zmartwił S«ę srodze, że cór
ka jego szaleć zaczyna, ustąpił iei iednak 
i polskie pergaminy dla dziewki sprowa
dził. 

Właśnie w owe czasy na taciliskid1 
kanonach, nauk \\'Szeiakich w Poznaniu 
s1Q uczył dwunastoletni syn ksi~cJa pol
skiego Mieszka, Bolesław. Książę ze. 
wszech stron, z Byzancyum i Rzymu, u
czonych i biegłych w piśmie księży po
sprowadzal; na dworcu poznańskim byla 
osobna izba, gdzie jasnowlosemn pacholę
ciu autorów rzymskich uczeni czytali, poe
tykę, retorykę i pra\\ o kościelne dziedzi
cowi państ\va po łacinie wykładając. Cza
sem całymi dniami jasne oczy chrobrego 
pacholęcia w pergaminach wiedzy i mą
drości szukały, a choć dusza rwala się do 

CaJemi godzinami siedzi nad nim Od~ 
\\:zrok krasawicy patrzy w złote obrazki, 
którymi mistrz pergamin ustroił, usta idą 
f.la.dem ró\' niutkich liter, wielką sztuką 
wypisanych przez księdza, który, nic u
miejąc polskie) moWY, )ak mógł i unual, 
tak z ust ludu świętą modlitwę na perga
minie 11więziI: 

- Otcze nas, veuze ycs na ncbcsich, 
ossv.in '~che fthe ya'ii, buncz thua wola ta
ko na nebe, iako na zemi"„. 

Na szczęście \V hawelai1skicj ziemi i 
\i.. mieście Braniborzc bylo kilku osiadłych 
Polaków którzy hrabiance do zrozumie 
nia i od~zytania świętej modlitwy pomo-

r g.i. 
Osadnicy Cil przyszli tu, jako ici1cy 

wojenni hrabiego saskiego Wichmana, któ
ry w dwóch bitwach polskiego Mieszk.a 
pokonawszy, brata jego rodzonego zab1-
'\\' SZY, wielką moc ludu nad łiewelG upro
wadzil. 

Gdy Mieszko zawarl pokój z cesar-
stwem i do przymierza ze świętem rzym
skiem państwem się nakłoml, wróciła wię~ 
ksza część jeńców do domu, prócz garści 
żołnierzy, którzy z ttawelankami się poże
niwszy zostali wśród pobratymczego sło· 
wiaiisklego ludu. Do ich chat spieszy pra· 
wie co dzień hrabianka Oda, z ich pomocą 
wyrazy na świętej ks1ążce spisane zrozu
mieć i przeczytać się stara, ich języka siG 
uczy z nimi razem modli się: 
~ Ojcze nasz, któryś jest na niebie-

siech święć się Twe imie ... 

Pod kruc;hks~m po polsku teraz Oda 
modHtwy mówi, smutkiem gorzkim napa: 
wając ojca, który nad s_z~le~stwem swe1 
dorodnej córki boleje, POJ<lC me mogąc, co 
się z nią stało, co się dzieje w jej duszy. 

* * 
W jasny dzidi wrzcśniow>: zerw~ta 

się hrabianka ze wschodem stouca z lo~a. 
Dwór wszystek jeszcze spal, gdy ona b1e
gla do krynicy, aby w źr?dlanej p~zeczy
stei umyć się wodzie, dwor zal~~'n.e zbu~ 
dzil się ze snu, gdy ona w drogie 1edwa- · 
bne szaty ubrana, trefila wlosy, sznury 
perl i bursztynów . na . sz~:ję zak~a?ala. 
Nikt się temu już . me dzm·!, zr~an~ }e.J cu
dactwa, wiadome wszystkim zy~1e na ?
pak, niepodobne do reszty otacza1ącego 1ą 

świata. . . . 
Cak rano po poko1ach, _m~spoko1me 

hodzila miejsca sobie znalesc me mogąc, 
~ okna' zaglądając, prze?. lustrem wlasy 
swe prześliczne popraw1a1ąc. 

z poludnia wyszła hrabianka przede 
dwór na sloneczko jasne. 

Na bialej ścianie · obróconei do sl?i1c~, 
cieśla cudacki, a jednak przemyślny t .m1-

instrurnent pO\\~esit. W cahznę 
steT~ewiowych belek wbit gruby drut tef o Y mocno klamrami osadzmiy, twar
daez~ telaźcem podparty. Pod osa~ą dru-

k ślit sadzą z olejem \\')r1mesza~ą 
ta. na. re czem w słonecznym dniu 
wielkie kolo, po d . r~'lc iąl rzuty cienia 
klepsydrę w ręce zi~ · 'kora znaczyć. 
slonecznego na o.bw zie 

W ten sposób powstal zegar, który nigdy 
nic myli który lepiej od asku przesypu
ją ego si w szklannem <tv.·oistcm naczy
niu, godzin)• pokazuje. Dziwowało st~ 1 ,._ 

cerstwo przemyślności cieśli, wdzi znc, 
ze misterny przyrząd czas sroneczny zna
czy. 

Pod zegarem stoi dziś hrabianka Oda, 
pi~kne oczy niecierpliwie na ·ici'1 żelaza 
patrzą, śledzą ruch jego ickawic. Różo
wą rączką przy łania kra awica powieki, 
patrzy na slonko, iśniowc u ta zcp ą 
cicho: 

- Idźże prędzej złote słoneczko, i IL 
A cic11 idzie powoli, bardzo powoli, 

krokiem żółwia łub ślmtaka po obręczy 
kola pełzając. 

Wreszcie nachyliło siG slonko ku nad
łabskim lasom, opada zwołna ku dGbom, 
co się czernią za wodami tta w cli. 

Kolo hrabianki zjawił siG rycerz Kiza. 
- Czyś got(l\1v ? 

Na twe rozkazy pani. 
· Nie w1dzi nas llikt? 

-- ~lcdzG pilnie oczami. 
- Odzie konie? 
- \V olszynach czckah1. 

Dziś 'vidzieć siG muszę. 
- Słyszałem twój rozkaz, hrabianko. 

Oto pamiqtka dla ciebie rycerzu, 
rzekla Oda, rękę do Kizy wyciągając. 

Rycerz lakomie chwycił sakiewki= 
złota, choć bowiem ze znakomitego i wiei. 
kiego rodu pochodził, ziem1 jednak nie 
mając, zlotą monetę w wysokiej miał ce„ 
nie. 

- Wiernym ci aż do grobu, hrabianko. 
Idź naprzód. 

-- Idę. 
Za dziesięć pacierzy tam bGdG. 

- Czekam z oddanym człowiekiem. 
Czy on ci wierny? 

- Bądź tego pewną pani. 
- Nic wie nikt? 

I nikt nigdy wiedzieć nic będzie. 
-- Człowieka zaplać. 

Ujęty dla mme zlotem, wie zresztq, 
że: gdyby zdradził ... 

Bvżc ! ! 
- - Bądź spoko.inn dostojna. On wie, 

żr śladem tajemnicy, wyszedłby z ust jego 
ostatni oddech. 

Cief1 wskazlljc czwart:.1. 
Idę.„ 

Rycerz oddalit się, minął wnet bramę, 
minął most zwodzony. 

W kilka chwil znikla z pod zegaru ·i 
Oda. 

Samotrzeć leci przez jalowcowe pola 
hrabianka, wlosy z wichrem igrają, ogania 
oczy od roju muszek, które w upalnym 
wieczorze rojami się plączą, do ócz \\.rpa
dając. Jak róża piękna, jak róża rozkwitła 
krasawica w pclni życia, szczytem blasku 
zajaśniała jej uroda, jak maliny usta· kwi
tm:i, bialością lilii jaśnieje czoło, róż.1 pto
ną jagody. Przez zgrabną pierś przewiesi
ła myśliwski Iuk, kof1 okryty pianą, leci 
przez Pola, ugory i dąbrnwy. (C. d. n.) 

Zwieriadło. 
Smutno mi w duszy. 

Smn tno mi ,,,,. duszy, i nie ·wiem dla czego 
Chcialb)·m się modlić, mo\lhć się nie mogę; 
Jakby przeczucie J1ieszczęścia jakiego 
Czuję tGsknotę i boleść i tn1,:ogę. 
Smutno mi w duszy, a oko się śmieje, 
Udana rndość boleść serca tlumi. 
Jak burza rosę, tak żal lzy rozwieje, 
świat życia duszy nigdy nie zrozumie. 
Serce jak kamień, który mchem porośnie , 
Bólem poroslo. Gdym światu objawił 
Tc.n żal serdeczny, ~wiat spojrzał ukośnic 
I tam pot~pit, gdzie Bóg błogosta·wiL 
Ptakać nic mogę; jednak płakać muszę, 
I myśl się plącze i serce się smuci. 
O dobry Jezu, pociesz moją duszę, 
Niechaj Twa łaska pokój jej powróci. 
Bo jeźli Twoje nic wesprze mnie ramię, 
Jestem tak słaby jak to wiotka trzcina, 
Co lada wietrzyk i ugnie i zfamie, 
Chociaż tak tęskno do nieba się wspina. 
Ach Tyś mię zawsze tak \nemie prowa-

' dzll, 
Chociaż ja Ciebie nie znał i nic prosil, 
I \\" sercu mojem grzech na grzech groma-

dzil 
I rozkosz świata nad Twój krzyż przenosil. 
A Tyś mnie Jednak nie odepchnął, ~anie, 
I Twą miłością zawsześ za mną gomł, 
Pokąd poznawszy Twoje zlitowa~ie, . 
Glowym do krzyża stóp komie nte sktomt. 
Dziś już od krzyża Twego nie odstąpię, 
Pod krzyżem mit ość krzyża nie ostygn.ie; 
W c km; ran Twoich mą duszę wykąpię 
I choć upadnę, Twój krzy·ż mnie dźwiinie. 

Złudzenie. 
Kto w życia wiośnie na<fzicj i-e ltdz~ 
O sz z~ściu marząc iesz.y t: zawczc<.nie, 
Później lub pierwej ze nu si~ prz hu-O l i 
l ,ży ia prav. dę zrozumie boleśnie. 
Bo życic pra ą, ale nie nagrodą, 

agrod życia trza okupić. CZ},Jt m; 
Bo życie walką, ale nic wobod.1. 
Tylko zwycięztwo zdobi się wav:rzrncm. 
Bo nie do szcz ścia je teśmy St\\ orzcnl, 
W niebie poczynek, a na zlcmr p-ra,_;a; 
Choć ię na chwilk<: zczęścicm rozpro-

mieni, 
„ er c na drogę boleści powraca. 
Uczyi1 Ty ze mną N"cdlc Twojej w li. 
Choć we Izach toną , nic będę narzekać; 
Cierpię na- krzyżu z Tobą ale o nie hol:, 
Ale to boli, od Ciebie uciekać. 

Gazetka dla dzieci. 
Dawid u aula. 

1. • ' ie11awiść SauJa. a11l zaz dn.1~dl 
Da\\ idowi zwyci•1zrwa i sla\\'y, wi~'- po
cz.~I go nic'.: · 1dzić. Zfy duch trapił też Sau
la coraz gwaltO\\ niej. l~azu pe'" 11cgÓ 1 gdy 
Dawid grał na harfie, rzucił król nagle o
szczepem na niego. I byłby ~o przl'ł>it do 
ściany, lecz Da·wid si<.! schylił i uniknął 
ciosu. 

Później uczynił król Dawida wodz.cm 
nad cz~ścią wojska swego. Obiecał mu 
nawet córkę swą za żom~, jeśliby zabił stu 
filistynów. Myślał bowiem, że lh\vid w 
bitwie polegnie. Lecz Dawid zabił aż d\\ u 
stu Pilistynów. Odtąd bal się go Saul, a 
jeszcze bardziej nienawidzil. 

2. Wspaniałomyślność Dawida. Jo. 
natas, syn Saula, kochał Dawida, 1 jak 
mógl, go broniL Pewnego dnia przestrze
gał Dav,tida przed nicbczpicczc(1stwc111 
śmierci, które mu groziło z reki Saula. Dla
tego uciekł Dawid w góry i ukrył siG tam
że. Lecz Saul podążył z 3000 zbrojnymi 
za nim, aby go wyśledzić i pojmać. 

Pe\vncj nocy zakradł sic Dawid w to
warzystwie Abizaiego do obozu króla. 
Saul i \vszyscy jego· żołnierze spali snem 
twardym. Abizai zamierzył siG, by króla 
przebić dzi<lą. Lecz Dawi<l nic dopuścił 
tego, mówiąc „Nie zabijaj go! Bo któż 
ściągnie swą ręk~ na pomazaika Pańskiego 
a pozostanie bez winy?·· Zabrali mu tylko 
oszczep i kubek do wody i odeszli niepo
strzeżeni. 1 

Gdy już byli w miejscu bezpiccznem„ 
za\\· olał Dawid n.a wo<lza Saulo\vego l po
kazał mu oszczep i kubek królewski. Sly
sząc to Saul, obudził się. A gdy poznał' 
wspanialomyślność Dawida, żałował swe„ 
go gniewu i powrócił do domu. 

3. Smierć Saula. Po niedługim cza
sie walczyli znów Izraelici z Filistynami 
na górze Gelboc. T)nn razem zostali 
Izr<> "lici pobici, a wielu z nich poległo. Tak
ż,e Jonatas padl tam tmpem. Saul zaś1r 
dcżko ranny, rzucil się z rozpaczy ua o„ 
trze miecza swego i skonal. Na v. icść 

o tem zaplakal Dawid nad Saulem i żało· 
wal bardzo przyjaciela swego fonatllsa_ 

Modlitwa poranna. 
O dziękuiG Ci w pokorze 
Za sen zdrowy, dobry Boże! 
Wszystko, co dziś dobrze zrobi<;. 
Wszystko ofiaruję Tobie; 
Chcę być dobrym bez ustank11„ 
Od poi:cinku do poranku. 

Zagadki. 
Mistrz ten dla naszej wygody, 
Robi szafy i komody, 
Lóżka, stoly i krzesełka, 
La\\ ki, kufry i pudelka. 

Jak zan11ecie, posprz4ra! 
Idzie zaraz do kąta. 

·(opOJW) 
Biała na iebie ię bierze, 
Jak siG zbrudzi, to się pierzt: .' 

·(t:tnzso )ł ) 
Płyn to posilny, bielutki, słodki, 
Lubią go bardzo dzieci 1 kotki. 

'(O){~IW ) 
Tak go slychać: tra-t.a:-ta-ta!.. . tra-ta-ta ! 
Wsypiesz ziarno, aż ci mąka zeń v.')·lata 

'(.'i:upo .~ u.~fi\") 

b b b 
bo-bu, ba-ry, bi-bu-ła, ba

ra-ny, bal, bo-ro-wy. 
ba-ba bi-je, ja-ja i ba-je. 



Warsztat reperacyjny wszelkich instrumen
tów. Da ej polecam polskie nuty na 
orkiestry i wałki dla fonografów. Proszi; 
Szanownych Rodaków I) poparcie mego 
pr~edsię biorstwa. 

TOllA:SZ SANTUBA 
dawnie:jszy muzyk ze szkoły m'tlZyki w 

Trzebnicy na. Slązku 
z Oherhau,sen. Marktstr. 36. . , . 

1J-...·aca ~ • Udzielam lekcyj na wszystkich·' 
inatramentaob. · 

KOZA NA SPRZEDAŻ! , , 
1.. • 

Szan. Rodakom donoszę, iż mam _o~ 
spr~edaż dobrą kozę. Rocjąk,,, 11ragn~cy ją 
kupić, zechce się zgl-0sić w Wasn~, )Unsi;r
f'ritzstr. nr. 6a. 

I 

- . 
· Polecam niniejs?.<.em 
zaopatr;;r,012y · · 

. . SKLAD' I; '1 

materyj la~ow,ch, 
~~ykon~'w;m-d~b~ze' 1eŻ'tłce 

· ubrania podług miary. 
Wilhelm Gerbsch, naet. 

~erne, ul. Ba.h-Uhofstr. 99 
. tylko I piętro. 

f () ..• 

r · . ,,,; 
)fwubfr.2 ł .J 
Iaiaisoo Wilhclm H n ;1 ''i , , 215 metrów długQści. 
f iKrohpmnz Wilhelm f ,r 202 „ ', ., 
KaiseT Wilhelm der 'Grosse J U8 :' ., 

Jadą od 6 do 7 dni z Bremen do Nowego Jorku • 
fłdjazd we wtorek. 

Cetiąrskie parotJtatld jadĄ tylko ~ Bremen i kto 
chce cesarskimi parostatkami jcehać ten musi so
bie w każdym razie miejsce za.mówić i naprzód z domu 
napisać do 

F. Missle~a w, Bremen. Bahnhofstr. ao. 
Przepraw.a. pasażerów 1 

z Bremen do Ameryki, Australii, . Afryki, 
.~l;'Jniższe ceny. o Dobry wikt. o Bllższ7eh 

· wyjalinień udziela mój agent 
P. August Dorpinghaus, Kałserstr. 26 w Bochum. ~ 

..• 

. . . , . r,wany Guthau,s poleca : . J 7 

· ką,pelusze, ezłipki, par!soie, I.Miki„ I 
bieliznę męzką -.u 

ciągle ·\ve wi~lkim wyborze po cenach naj tan::>:tych. 1 

' Proszę uważać na firm~ . 

Brookbaoseę, al. Kaiserstr„ 60~\ 

~--"-~~~~~~·--• łC 

• 
.~ w. ,B·ruggema.nn 

w Geh-enklrehen III . 
Markgra.fen: r. Marksrafenstr. 

, poleca Szan. Publiczności swój „ ---=== powoz (' . ! '. 

,

'.- w r razie wesół, chrzcin i wyjazdów . l 

.., wycieczkowych . . 
. •. . 'l'aksamo poleca karawany pogrzebowe tali: wielkie, 

ja.ko też małe dlfl. dzieci. - Ceay bardzo umiarkowane. -
Zamówienia przyjmuje . 1 _: 

•
. ... Stefan Re·jer, 

, . Gel8enkirehen 111, M:arkgrafenstr. 
oraz właściciel a~. · · 
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„ Wiarus Polski•' ~ 
* wychodzi sześ..! razy tygo- ~ 
*

1 

dniowo. Prenumerata -.vynosi f~ 
~I 1 m. 50 fen. -i< 
~ !~ 
~ kwartalnie. 1'!) 

Ił' „Posłanca katolickiego" otrzy- ~ 
~ . b « 
~ maJą a onenci w <lo<latku. ,~ 

* 1~ 
~****»***********~-*******i 

• 

t':.~ M .ódl. się i pracuj! ~ 

* ~ „Rob łn k Pol " " 
* * ~I 
~I 
i+ I 
~ 
~, 

·chodzi dwa razy tygo
dnio\ 10. Przedpłata ·yno i 

50 ·enygó' 
1 wurt.'l.lnic. 

,. l'o::,łnńcn. kntolkl,icg '' otrzy
m. j ą abonenci l odutku. ~I 
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Na Uroczyst. Zielonych .Swiątek. 
Lckcya. Dzieje Ap. II. 1-11. 

Gdy się spełniły dni PiGćdz:iesiątnicy, 
byli wszyscy wcspó! na temże miejscu. I 
stał się z prędka z nieba szum. jakoby przy 
padającego wiatru gwaHownego, i napel
nil wszystek dorn, gdzie siedzieli. I uka
zaJy się im rozdzielone ięzykn, jakoby o
gnia, i usiadl na każdym z nich z osobna. 
1 napełnieni byli wszyscy Ducha świętego 
i pcczęli mó\v ić rozmaite mi językami, ja
ko im Duch Ś\\ ięty wymawiać dawał. A 
byli w Jeruzalem mieszkający Żydowie, 
mężowie nabożni, ze \.Vszego narodu, który 
jest pod niebem. A gdy się stal: ten głos, 
zbieżalo saę mnóstwo i strwożyło si~ na 
111y śi, że każdy sfyszal je S\vym językiem 
111Ó\\ i;,ice. A zdumie,vali się \\ szyscy 1 
dzi\\ owali 1 mówiąc: Iżali, oto, ci wszyscy, 
którzy mówią, me są Galilejczycy? a ja
kożeśmy slyszeli każdy z nas swój język, 
\\' którymeśmy się urodzili? Partowie i 

. Medowie, i Elami tow ie, i mieszkający w 
Mezopotam1li, w Żydowskiej ziemi. i w 
K:apadocyi, w Poncie, i w Azyi, w frygii, 
i .w Pamfilii, w Egypcie, i w stronach Li
bii, która jest podle Cyreny, i przycho
dniowie .Rzymscy, Żydowie też nowona
\\ róceni, Kreteflczycy i Arabczycy, sły
szeliśmy je mówiące językami naszcnH 
\\'ielmożne sprawy Boźe. 

Ew,angelia. Jan X!V. 23-31. 
Onego czasu mówił Jezus uczniom 

S\\'Oim: Jeśli mię kto miluje, będzie cho~ 
\\al mowę moję, a Ojciec mój umiłuje go, 
i do 11J1ego przyjdziemy, a mieszkanie u 
n{ego uczynimy. Kto mnie nie miłuje 
mów moich 11ie chowa. A mowa, którą
ście słyszeli, nie jest moja; ale tego, który 
mię posłał, Ojca. Tom wam powiedział u 
\\as mieszkając. Lecz Pocieszyciel Duch 
Ś\\ięty, którego Ojciec pośle w imię moje, 
on was \\ szystkiego nauczy, i przypomni 
w::un \\ szystko, cokol\vickbym \\am po
\\'Jedzial. Pokój zostawuiG "am, pokój 
mój daję wam; nic jako daw a świat, ja 
\\'am dajQ. Niech siG nie tnvoży serce wa
sze, ani się lęka. Słyszeliście, żem ja wam 
PO\\ iedzial : Odchodzę 1 przychodzę do 
\\as. Od. :; ~Lie n'l!lit; miłowali, wzdyby
ście si<~ r<ldO\\ ali, iż idę d<1 Oka; bo przed
ten1 rnż sit; stanie: iżbyście, gdy się stanie, 
\\ ierzyl1. J t!Ż w i cle z \\ami mówić nic bę
dę. AlbO\viur.1 idzie ksi~1;:;ę świata tego, a 
\\e mnie nic 11ie ma. Al.., iżby Ś\\ 1.1t poznał 
że miłuję Oica, „ ja';o mi ()jdec rozkazanie 
u.!. :~ l'! llJ(,::. 

L 
d •. 
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Bochum na niedzielę dnia li czerwca 1905 

konywać Jego przykazania. Teinóo rdzicj 
sluchać Chrystusa winniśmy, że 011 nie \\ 
swojem Imiemu tylko, ale także w Imienin 
Boga Ojca, który Go poslgł na k 11 świ? t 
dla oznajmienia ludziom \\·oli swojej, roz 
kazuje nam: ,A mowa którą slyszeliścir:, 
nie jest moja: ale Tego, który m1~ posłał, 
Ojca." Takie przestrogi dał Jezus 11-

czniom przed męką swoją. Ale zarazem 
upewniał ich: że po odejściu Jego, przyj
dzie Duch święty, którego Ojciec niebieski 
w Imię Chrystusa przyśle na ten świat, 
aby im przypornmal to wszystko, ;:o mó
wi do nich Jezus, i objaśnił trudno5ci, k t0-
rych oni zrozumieć nie mogli. „Poc:c·szy
ciel Duch święty, którego OiC1Lec pof:~e w 
Imię moje, On was wszystkiego nauczy : i 
przyporni wam wszystko cokolwiekbyrn 
wam powiedział." 

W dalszym ciągu Ewangelii dz1s1eiszej 
życzy Jezus uczniom szczęścia i wsze!kiej 
pomyślności we wszystkich czynoo~ciac11 
i zamiarach dobrych, które s~ę zawieraj.i 
w tych stawach: „Pokój zostawuję waJll: 
pokój mój daję wam. Nie ja ko świat da
wa, ja wam daję." A pokój Chrystusa jest 
ważniejszym od pokoju świata, bo Ś\\'Jat 
nie może nam nic takiego <lać coby by1o 
stałe i niezmierne; przectwnic, pokói Chry 
stusa, sprawia wewnętrzne zadowolenie i 
jest rękojmią przyszłego szczęścia, które 
się nigdy nie sko11czy. Aby jednak ucznio
wie r111e trapili się, że Jezus ich opuszcza 
idąc na śmierć, a po zmartwychwstaniu 
odejdzie do Ojca, pociesza ich i zapewnia, 
że w miejsce smutku, radować by się. po
winni z Jego powrotu do nieba, bo kto ko
go miłuje, życzy mu szczGścia, i cieszy 
się z jego powodzenia; a że Jezus spełni
\\ szy swoje postannictwo wrócić mial do 
nieba, więc Apostołowie nie smucić się, 
ale radować z tego powinm. I w tej myśli 
mówił do nich Jezus: 11Niech się nie trwo
ży serce \\ asze, ani się lęka. Słyszeliście 
żem Ja wam powiedział: Odchodzę i 
przychodzę do was. Gdybyśc~c mię mi
łowali, wżdybyście SiG radowali, iż idG do 
Ojca: bo Oicicc \\ iQks:cy jest niżeli Ja". -
Mial tu im myśli J ezns czlo\\'icczei'1stwo 
s\1·ojc, bo \\ cdlc Bóstwa równy byl Ojcu 
S\vemu ,, ._ szc;dzic był obecnym, zaś \\ c
dlug <...zlowicczel1stwa, byl niż zym od Oj
ca, i potrzebował wrócić na lono Jego. A 
dla tego Jezus rnó\\ il do ucznió\\ nap(zód 
co siQ stać miało, aby gdy przyjdzie to 
\\ szystl·o, nie upadli na duchu, i nie 11tra
c1.i \viary,: jaką pokładali w Jezusie. 

W ko1kn c/,naim:t im: „Jn.t \\ icl.: z 
\ z.mi wówić nic będQ. Albo\viem idzie 
książę ś \ iata tego, n WL nrn .:! nic I E u~. 
Ale iżby Ś\\ iat poz11al 1 że miłuje Ojca, a ;. -
k0 mi Ojciec rozkazanie dal, tak CL;)-, .ę." 
8lowa tL mch il Jc1.11s \\ \ ig1:.c :mier i 
~\" jej, po któ~·eJ, ju2 \\ ter1 ~"1icr cln m 
.;k:t: z uczn•a:ni n ~ rozma\\ i ... ł-; a przez c -
, i;..o;' J.. .ią,~ę i1 :-< 1 1 1~ i t c.jacl , 1 1)1 _' ,· ę 

zlJiiżal \V po..:.ac1 Judasza i tyd1 oprd.\\ -

~ I .&rz • n1it..' 1c ·11 ?ć J .... zu .'.l, i "' 'U' ć 
Cu ' . ~ n-. <.:. Z .) J h .Ii\; 1; I n d 
Ch ·„ ::a.„ m żau. · ·1iot y, a1 T 
<l 1rr :cdnie . u sic; d l 11n J' t,:! · ni 1 

ś·. :u ltdr,i n, ,l-Jy 1 h ~m'"r .Cl s11. 
vZ"r'!Sk OCt Z~~llby \ ie zr.._j Z.l ·h \ , ', 
s:;fó\.n ?l~ o z1' Ś:\iatt·,; · nii u· 
L.. c r j • (, p"f ie 0C 1C 1 Z1

(<1Z' n· , . 1 ' Jt; 

,1 1 , ; ·vko 1 •. ~ .i · zy it.;: 
I u ~n ny1,1 aż d '11 ;, r 1. • '11· r ikrz.)
~- Hi. (f ihp. ), fi). 

T ki· j st z1 l ,k [ 
szej. \ dla J ~s ' ·pt \\ • 

• ż. j :1, li Cli . .).t1s d<br "lrk 
t"'S wJr \i I- .rt'dÓ' i p' y, \ k ·.' 
śmir·rr: r 1ę /efa ką, , ' Y ( : Al 1 eb1c" · ni 
uczynić z do~_..:: . • ra i liwo'ri JE'rro 7.l 

grzechy nasze, to i ~lY, dla \:rfasny ~h g~·ze
chów i dobra osobistego, me powrnmsmy 

narzekać i przykrzyć sobie, gdy nas jaki 
smutek, nieszczęście, dolegliwość i mały 
krzyżyk przyciśnie, ale chętnie go podjąć 
dla mHości Chrystusa i zbawienia swej du
szy. 

Postępujmyż tak \\' ciągu całego żyq 
cia, a wypłacimy się · z długów grzecho
wych, i pozyskamy zbawienie 'vieczne. 
A111en. 

Na Poniedzinlek ~wiąteczny. 
lekcya. Dzieje Ap. X. 42-48. 

W onych dniach otworzywszy Piotr 
usta swoje rzekł:· Mężowie Bracia! roz
kazał nam Pan opowuadać ludowi i świad
czyć, iż on jest, który postanowiony jest 
od Boga sędzią żywych i umarłych. fe
mu wszyscy Prorocy świadectwo wyJają 
iż biorą grzechów odpuszczenie przez imię 
jego wszyscy, którzy weń wierzą. Te slo
wa, gdy jeszcze P~otr mówil, padł Duch 
święty na wszystkich, którzy słuchali slo
wa i zdumłcli się z obrzezania wierni, co 
z Piotrem byJ.i przyszli, iż i na Pogany ła
ska Ducha świętego była wylana, albo
v. iem słyszeli je mówiące językami i wiel
biące Boga. Tedy Piotr odpow\iedział: I
żali kto może bronić wody, żeby ci nie byli 
ochrzceni, którzy wzięli Ducha św1lętego 
jako i my? I rozkazał je chrzcić w imi~ 
Jezusa Chrystusa. 

:Ewangelia. Jan III. 16--21. 
Onego czasu rzekł Jezus Niko<lemowi 

Tak Bóg unurowal świat, że Syna swego 
jednorodzonego dal, aby wszelki, kto wie
rzy '' e{1 1 nie zginąl, ale miał żywot '"ie
czny. Bo nie posłał Bóg Syna swego na 
świat, aby sądzil świat, ale iżby świat był 
zbawion przezeń. Kto wierzy weń, nic 
bywa sądzon; a kto nie wierzy, już osą
dzony jest, iż nie wierzy w imię jednoro
dzonego Syna Bożego. A ten jest sąd, że 
świaHosć przyszła na świat, a ludzie ra
czej miłowali ciemności, niż św~aUość, bo 
były złe ich uczynki. Każdy bowiem, któ
ry źle czyni, niev.Tndzi światłości, ani idzie 
na światłość, żeby nic byly zganione li· 

czynki jego. Lecz klo czyni prawdc;. przy
cłloclzi do światłości, aby się okazały sp1 a
\\ y je:go, iż. ,,„ Boga są 11czynioue. 

• 23. 

g1cj strony jaka niew<.lzit;czn ość lud?'.ka, że 
tej <lobroci nic pojmuje? 

Kogóż z \\as nie rozrzc\\ ni zytając 
historyę Abrahama t>atryarchy który Je
dynego syna wiodąc ua oharę Bogu, a ten 
na wla nych barkad1 dź\\ igajqc drze\\ o> 
na którcm miał by~ ułożony i sp<llony, 
zapytuje ojca: „Ojcze, oto ogic!1 i drwa, a 
gdzież ofiara całopalema '?" - Ser\. ~!<.;, 
kraje z żałości patrząc na ten rozrze\\ 11ia
jący obraz i walkę jaką staczał '' sercu 
S\\ em podó\\ czas Abraham slysz<ic re sło
wa syna, którego wiódt na ofiarę; a jednak 
byla to tylko próba, bo Bóg tak wiclkicJ 
ofiary nic przyj~\ł z ntk sługi, którego do
świadczal wicrnośc-1 , i ocali/ mu syna. 
tu Bóg własnego ~yna poświęca, i ·1 en 
Syn nie pyta się: dla cz1.:go Ojcze przed
wieczny wydajesz mię na śmier0? ale ją 
ch~tnie przyj11111jc i spełnia z ~iebic ofiar<.;. 
O! nic pojGta dobro12i i miłości l3oia 
\\'szechmocnego wraz z Synem Zh< "C<t 
naszym! 

Teraz przypatrzmy się bliżej, jak my 
to temu Bogu i Syno.wi Jego wypłacamy 
się za to dobrodziejst\\ o, jakie nam z nie
pojętej miłości ~wojej ku nam wytwiad
czyt Nie posL.tl Bóg Syna Swego na 
świat, aby go sądz ił i potępił, ale dla tego 
aby go zbawił. .\ do tego zba' ienia po
trzeba tylko wiacy w Chrystusa. „l(to u
wierzy 1 ochrzci sit.; zbawion będzie:· 
Tymczasem Ś\\ iatlość przyszła na świat , 
a ludzie raczej umilowali ciemności niż. 
światłość: bo były złe ich uczynki. Złość 
i prze\\ rotność ludzka me chce uznać 
Chrystusa, który jest tq światlością dając;i 
nam poznać co mamy czynić, aby zyska(' 
zbawienie, ale nurza ię \V denmościnch, 
idąc za złymi skłonnościami \\'cm1, i ho
wa się przed świaUością, aby nic byly 
"'ganione uczyttki ich. 

O! wy wszyscy, którzy kiedy koh\ iel 
dopuściliście się grzechów ciężkich; Jak 
np. cudzolóztwa, kradzieży, szkody \\ po
lu, w lesie, lub w ogrodzie, a z. kt6r mi to 

czyna111i kryliście się przed okiem !udz
J· iem po \\ iększej ... zęści \\ 11oc_' je \\ y !\U
nywując, aby was uic pocJ~ig·nęłi <l > oGpo
\\jedziah o ~ci; pomuij ie, żeśdc popcm1Ii 
zbrodllię umęczenia Chrystusa, 7a E:tórą 
1.:zeka was niechybna kara \\ przy Lld i. 

Kto czyna prawdę, przychodzi do ś iatro
ści, a0y się okazał ' pra\\ y j(,go, 1ż ' Bo
gu ą uczyniont: .. Kto milnjc Chr„.stn a, 
ten spelna \\ olę Jego, i J. '· , .Y' „ l' 

k1 dobre, bo '"'ie, ż ... za nie a kl g 11 

d w niC'bic. Nic kryje "-ilę r.mi 1-

. td/mi, pnni v"' z te pv '1 •• 

C.lYt. I ~ zbud ;\ cllll I.I d. 
Idźmyż· 11 za rrL. ł • 

t 'I 1 sp0sobern ;v p • 

sumę. 



·· -- Pan Bóg - rzekla - ai dotych
'tzas mną sic: opiekowat Nigdy mi nie zby 
wato na potrzebnych rzeczach, Pan Bóg 
i nadal o mnie starać si~ będzie. Odkąd 
dom rodzicielski porzucila:m, zawsze pra
cowalam dla ubogich kościolów i to co na 
mnie po ojcu przypadto, na ten cel obróci
-lam. Mój Boże, jakże źle obchodzą się w 
J1iekt6rych kościolach z Dzieciątkiem Je
zus ! Zdzaje mi się, jakgdyby P. Jezusowi 
maleńkiemu bardzo tam zimno było. Jak-

. ze chętnie chciałabym Mu miękkie i ciepłe 
sprawić posianie! 

Przez to rozumiała w swej dziecinnej 
prostocie korporały i puryfikaterze (bie

. ~liznę mszalną). Ody to mówiła, ·wyraz Jej 
g(osu starwał się żywszy iako dowód gorą
cej serca miłości. 

- Ależ moja kobieto, ja1kim sposobem 
11.1skla<laliiśde taką sumę? - zapytał mis yo~ 
11arz. 

- Co dzień idę nad rzekę i trudnię się 
praniem - odrzekla - a za to codzień mo
gę jednego a.Jbo dwa franki ztożyć. 

- A z czegoż żyjecie .? 
- Talerz rosolu, kawa.tek chleba i 

w ody szklanka, to dlai mnie dosyć! 
- A gdy zachorujecie, czy nie macie 

ochoty kupić sobie wina? 
- Czasem - ale wtenczas przychodz! 

mi myśl, która mi znowu dodaje ducha. 
Mówię wtedy sama do siebie: „Co dajesz 
dału, to zginie, a co duszy -dasz, to kJ
rzyść przynosi". A wtenczas chętnie od
mawiam sobie wszelkiej ulgi. Teraz pro
szę cię mój Ojcze, weź te pieniądze, bo one 
są dla mnie ciężarem . Proszę wziąść wszy 
stko i uczynić w rnojem imieniu intencyę, 
bo ja nie umiem. 

Pomimo wszelkiego nalegania przyjął 
m'isyonarz tylko 150 franków. Kosztowało 
go wiele trudu namówić ją, by na niespo
dziewane, wypad.ki, choroby, nieco zloży
la. Ody w ciągu dalszej wzmowy misyo
narz mówil o ubóstwie indyjskich misyi, 
wstala zacna kobieta i rzekła: 

- Prosz-e paczekać, ia przyniosę re
i;ztę p'ieniędzy, niech je Ojciec poszle. 

By ją odwieść od tego postanowienia., 
musiał jej misyonarz zagrozić, że i te 150 
franków jej odda. To pomogło; obiecała 
11a przyszłość jeszcze gorliwiej pracować, 
aby módz wi~cei jatmużny na misye u
dzielić. 

Bł. Ojciec Klemens 
Marra Hefbauer. 

Czcigodny Redemptorysta, O. Kle
mens Marya Hofbauer (Dworzak) należal 
Różańca. W dzieci~cych jeszcze latach 
widywano go nieraz, jak w zacisznem U· 

stroniu za przykładem zacnej matki przesu 
-wal pomiędzy palcami paciorki Różańca, 
wzywając pobożnie Najświętszą Pannę, 
zachęcał braci i siostry, aby szli' za jego 
przykładem. Czyż nie było to wyraźną 
wskazówką przyszłego pow'olania tego 
dziecięcia które później miało się stać je· 
dnym z ~ajgorliW'szych pro.pagatorów ró
tańcowego nabożeństwa? Za pomocą u
·kochanej tej broni zwycię.żal on niejedno
·krotnie moc szatańskią 'i wiódt dusze do 
Boga. - Jakże szczęśliwym jest ten - ma 
wial niekiedy - kto rozumie dokładnie, 
ile wiary, na<lzfoi i miłości mieści się w 
tern pobożnem, św.iątobliwem ćwiczeniu! 
Często też powtarz.al, że za pomocą tego 
nabożeństwa mDżna wszystko wYiednać u 
Boga Całą moią biblioteką - maw.iał -
jest Różaniec, który wraz z brewi:arzem, 
najzupełniej wystarcza mi do szczęścia. 
Nie dziw też, że nietyl.lw w domu, lub w 
konfesyonale, ale nawet na ulicach Wie
dnia, gdzie stale mieszkal, spotykano go 
zawsze z Różańcem w ręku. Ilież to dusz 
za pomocą tego cudownegOI środka na do
brą wprowadził drogę! Pomiędzy tymi~ 
którzy w znacznej części zawdzięczali mu 
swoje zbawienie, znajdowali się masoni, 
bezwyznanio.wcy, zobojętnnali katolicy, a 
zwłaszcza młodzież, gdyż duchownemu ) Cj 

udoskonaleniu zacny ten kapłan ~rt.e ... te
'\\ szystkiem się poświęcil. Ilekroć mu d:>-
11tesiono, że jakiś chory wzbranial się przy 
jąć Ostatnie Sakramenta SS., natychm.ast 
~ nieodstępnym Różańcem w dłoni p)szedl 
do niego. - Skoro tylko zostanę wezwa'ly 
do zatwardz.ialego ia!kiegoś grzesznlka -
mawial niejednokrotnie - i zdolam po 
drodze odmówić Różan'iec, wówczas mo. 
g~ zgóry spodziewać sie powodzenia. Ni.! 
pamiętam, aby w tak!m razie umarł Lho; 
jeden chory, nie pojednawszy si~ z Il0„ 
~em. Im większa przestrzeń dzieli mit; v<l 
jego mieszkania, tern bardziej jestem 1~c
wny pomyślnego wyniku, pon'iewaź ma:n 
-w tedy więcej czasu do odmówienia Ró
żaoca. - Wracając z podobnych ap1"t,•!· 
$kich "'}'cieczek zacny kaplan zwykt byl 

mawia: „Pan Bóg za odmówienie Rt5ż ·„:~
ca nową darował mi duszę". Zaclu;cal !e-ż 
usilnie swych uczniów do tego nabo.icf1st~ 
stwa i rozdawał pomiędzy nich małuckie 
R.óżańce, aby mogli z łatwością 'i niepo
strzeżenie modlić się lub rozmawiać myśl~ 
z Najświętszą Panną. 

Swiątobl.Pwy ten mąż umarł w roku 
1820. Prośmy go aby nam wyjednal nie
zachwiane zaufanie w.skuteczność Różań
ca świętego, aby pobożne to ćwiczenie 
przyczyniło się stopntowo do naszego u
świątobliwienia, oraz abyśmy mogli z .nie
go zaczerpnąć światło r silę, niezbędną do 
wykonywrunai obowiązków naszego stanu. 

Swi11tojozafacie 
czyli skladka na ubogich studentów polsko. 

katolickich. 

W kasie (zob. nr. 22) 608,97 mr. 
Na chrzcinach u Ratajczaka w Bm

chu: P. Ratajczak z ż. 1 mr ., nowo naro
dzony syn 50 fen. córka Stanisława 50 fen., 
Stan. Czapla z ż. 1 mr., Sz. Przybył z ż. I 
mr., And. RYbczyński z ż. 50 fen., synei; 
Andrzej 10 fen., córka Piotrusna 10 fen 1 .M. 
Czapla z ż. 1 mr., Franc. Duszyński z ż, 
50 fen., Pan Rogaliński 25 fen., (nad. i pJr
to zapłacił Piotr Ratajczak) 6,45 mr. 

Na chrzcinach u Michala Wujka w 
ttochlarmark: Ludw. Nather SO fen., Ka
tarzyna Kaczmarek 50 fen., Mich. Wujek z 
ż. 1 mr., Jan Lagodka 50 fen., Prane. Celka 
50 fen., Woje. Domagała: z ż. 50 fen. , Mar,:. 
Oierdol 50 fen., Wlad. Ludwikowski 50 i. 
And. Scigacz 50 fen., Framc. Tomczak z 
ż. 50 fen., Jan Kaczmarek syn 20 fen., Lu
dwika Kaczmarek córka 20 fen., Wlad. Ka~ 
czmarek syn IO fen., Jakub Wujek 50 fen., 
Piotr Oubicz 2 mr., Jan Domagala z ż. 50 
fen., Jan Kaczmarek z ż. 50 fen. 9,50 mr. 

Na weseiu u Jana ChwaLiszewskiego 
w Altenbochum: Jan Chwaliszewsk1i 1 mr., 
Tomasz I(mieciak 2 mr., Piotr Górny 50 f., 
Andrzej Grygier I mr., Józef Sibr 50 ten., 
Mich. Chwaliszewski 1 mr., Jan Orwat 1 
mr., Tomasz Franciszak 50 fen., W. O ~u
gorski 50 fen., M. Buchwal 1 mr., M1kolaj 
Ołowa~ki 20 fen., St. Stelmaszyk 50 fen .• 
Malgorzata: Kubiak 50 fen., St. Grygier 50 
fen., Muzykand Wiktor Gabryelski 50 fen., 
Stachowiak 50 feu. (wręcz. W. Orzegop;ki) 

11,?t\ mr, 
Razem 636,12 mr. 

Rozchód 168,00 mr. 
W kasie 468,12 mr. 

Rozchód: 
W. W. z B. stypedyum 50,00 mr. 
S. W. w R. stypedyum 18,00 mr. 
O. P. w M. stypeooyum 100,00 mr. 

Razem 168,00 mr. 
9. 6. 05. pro: K s. L is s. 
A. Brejskf, Bochum, Maltheserstr. 17. 

Bóg zapiać f Sw. Józafada módl si4= 
za nami! 

Brandenburg 
kraina słowiańskich mogił. 

PO W I Ę SC HIST OR Y CZ N A. 
Napisał Ludwik Stasiak. 

(Ciąg dalszy.) 

Obok niej Kiza w rynsztunku myśliw
skim, za nią pachołek ze sokołem w ręku. 

- Widzialeś go? 
- Serdeczne wyrazy miłości przesy-

ła ci hrabianko. 
- I(ocha mnie, mówisz? 
- Dusza jego dla ciebie plonie, óczaro 

wała go twoja uroda. 
- Czeka mnie dziś? 
- Tak jest! 
- Zdrowysz jest? Szczęśliwy? We-

soly? 
- Gdy dwór po śmierci jego żony za

przestał żaobnych pieśni... 
- Sluchaj ! Co to tak huczy w bo-

rze? 
- Zdawalo ci się chyba, pani. 
- Nie, nie. Glosy słyszę. 
- T ak jest. Rżenie koni dolatuje. 
- Jak gdyby moc w ojska w tej pu-

szczy się kryla.„ 
- Tam pod lasem .... . . 
- Męża zbrojnego widze„ .. 

„ ,. 
- Czy mnie wzrok myli? Czy wi-

dzsz hrabianko? 
- To on! To on! - krzyknę.la rado-

śnie Oda. 
-On! 
- Opuśćcie mnie .. „ 
l(iza i sokolnik osadzili konie w mfej

scu. Oda jak wicher ku rycerzowi po
gnała. 

Stał on wsparty na' koniu potl lasem 
jodłowym. 

• • • ł: • ' 

Co to? Ten wspaniały rycerz, dumna, 
i<tkby lwia postać... Zmieniony nie do po
znania, blady jak trup, jakby nieszczęściem 
lub chorobą zgnębiony. 

Leci Oda do ry ce rza„. 
- Jesteś kochanie moieł 

. . . . 
Strach patrzeć na rycerza. Zęby za

ciśnięte, włos zmierzwiony, w oczach iskr 
wściekłości i gniewu, ręce zaciśnięte w 
kulak drżą ... 

- Odo moja, Odo! 
- Uspokój się. 
- Jeśli włos z glowy mu spadnie„. 
- O poganina ci idzie, o Nieborę? 
- O brata mojego! O krew bratnią! 

O krew serdeczną! 
- Uspokój się. 

- Przekleństwo tej krainie, jeśli wlos 
z głowy mu spadnie. 

- Czekaj, może los się ulituje. 
- Na los się zdać? Na los? - za-

śmiał się ze złością rycerz.-Sluchaj Odo. 
Ja wiem wszystko. Szpiegi moje d-0noszą 
mi każde slowo. Jutro Niebora ma zginąć 
na palu. Kilka godzin nas od nieszcześcia 
dzieli, a pa mamd zdać się na los! 

- Boże! 
- Wiedz - wolał okropnym glosem 

rycerz - że jeśli Niebora umrze, to ja wa„ 
sze miasta w perzynę obrócę, ja wasze gro 
dy lasem szubienic pokryję!! 

- Co mówisz?! Smialbyś chrze
ścran.„ 

- Tak! Chrześcian ! Niech postępui<1 
iak Chrystus przykazał. Oni! Chrześcia· 
nie?! Ci bez czci, bez wiary„. 

- Spokoju, spokoju! 
- Spokoju mówisz?! O! Czy ja mo-

gę być spokojnym?! Odo moja, Odo! O 
ja będę spokojnym ... 

- Jeśli? ... 
Rycerz się zaśmial. 
- Czy wiesz, gdzie jest mój spokój? 

Czy słyszysz ten szum? 
- Rżenie tysiąca koni w puszczy„. 
- Znajdę i dziesięć tysięcy„. 
- CG to znaczy? Co ty zamierzesz 

czynić? 
- Dziś w nocy najechać ... 
- Tak jest! Dziś w nocy! Poświę.::ę 

sobie1 drogę pożo,;ą Braniboru ! 
- Nie czyń tego! 
- Uczynię! Przez Boga żywegn ! 

Krwi mej serdecznej bronić będę! 
- Ojca mego napadać chcesz? 
- Choćby twego ojca. „ 
- Chrześcian tępić?! 
- Nie chrześcian ale naie:l<li.:ów kró-

rych ręce zbroczone niewinmt krwiq.„ 
- - Dla Niebory chcesz to uczyuic.? 

Wszak on ·nie z twego narodu, :iic twym 
językiem mówi... 

- Jedna krew! Jedno słowo l Jedna 
stowiańska rodzina! 

- Nie, nie - ty tego nie uczyn;sz. 
- Na Boga uczynię! Przekłet1stwc 

tej nocy! Przy pochodni p'.Jż0gi \\ lości 
waszych drzewa puszczy straszliwym o
wocem trupów obrodzą!! 

- Powiedz mi, co si<;; ze mną wtedy 
stanie co się stanie z nami, jaka przyszło~ 
nas czeka? Ty wiesz pr.zc<;:~.~:e Dietrk:1 
to mój ojciec; czy ty ż(ldasz, abym ja sta„ 
nęla przeciw rodzonemu oh:n? Abym ja 
obojętnie sluchala twoich slów, które 
śmiercią, zniszczeniem i pntcg(ł grożą? 
Gdzież slowa twoje o m'ilośd dla umie, 
gdzie zaklęcia twoje, że mnie jednę masz 
na świecie? 

- Slowa moje dziś .teszczc powtórzG. 
- A jednak? 

- Jednak pierwsza miłość dla matki 
ziemi, której krzywda się dziej.~, pierwsza 
rzecz brnn!ć człowieka . LtórcgJ serce wic>J 
ką mifoś';ią do matki go„Pj;,•. 

- Zastanów się nad czym:m .. 
- Już się zastanowilc:.:i. 
- I gro1isz ... 
- Slowa, które wyrzek:it; , nigdy w 

życiu nie cofnąem. 

Hrabianka zamilkła. Byia blada jak 
płótno. Ręl~ą nerwowo t·Hla czoło, p;tlce 
różowe we wlosy wplątala. \Vnet zala
mala ręce, w oczach jej pi~knych 1ahłysł~, 
lzy. Blędny wzrok jej wpatn.yf c;ię '"' 
stronę strom~ braniborskiego zam~zyska ... 
myślała eh wiłę, z otwartych oczów w·idać 
bylo, że w duszy zrodz1l s1e ~<i=ti ysi i po. 
stanowienie. 

- Nie, nie. To si~ nie st:wie. t~ sit: 
stać nie mo·ż.!. Niebora dzlś b1;C1.zie. 'Vr;l11y. 

- Kto c~o uwolni? 
- Ja. 
- Ty?! Jak to uczyni"z'? 
~ Moja to sprawa. Gt;i.yn!~. C l.c(. 

bym życtt:m przypfaci~ mia:;1 " :J-ln;:- ś~ 
jego. 

-Ty? 
- Ufaj mi. 
Ryci:erz zamyślił ~i~ 
- Ufam ci bez ~r~.rr :. ,\ '.'?~ ;: IJ s n~e 

p0darzy, jeśli on na i>alu zginie.„ 
- Wte1y.„ 
Hrabianka rrcl<fa smuln ') : 
- Wtedy przyjeźdźai. \V Br.ambot. 

sku zastaniesz imarlych ludzi dwo:.c ... 

(Ciąg dalszy nastąpi;) 

• 1 •• • • \ 

Zwieriadlo . 
. r-: I .. 

Imię Jezus. 

O drogi Jezu! z Twego Imienia 
Dusza jak pszcólka wyssala słod$rcze „ 

W Tobie znalazta echo na ·westchnienia, 
Balsam na życia zatrute gorycze. 

O slodkie Imię! Tyś jest sternikowi 
Kotwtlcą szczęścia na burzliwem m.orzu ,.. 

O slodkie Imię! Tyś jest pielgrzymowi 
Gwiaz<lą nadziei na życia bezdrożu ! · 

Kiedy wiatr pokus, zerwawszy się nagle,. 
swafy~· 

Gdy pycha, próżność porozdziera żag1e, 
Namiętności już się burzą waty. 

Sternik w ufności wymówi Twe Inu~ . 
A rozhukane opadają fale 

I wicher pono pomału zadrzymie 
I lódka pomknie po wodnym kr~ysitale. 

I pielgrzym nucąc słodkie Imię Twoie, 
Idzie spokojnie przez ciernie i głogi, 

Przed tern Imieniem nocnych pokus roje 
Nikną, co chciały zastąpić mu dro~i. 

Jezus! gdy serce my oddali Tobie, 
Niech świata milość w nim umrze Z\"l·i ę

dnie;e, 
A jako lampa, co sie blyszczy w grobie, 

Niech w sercach naszych Twe Imię za
tłeje . 

Bo Imię Jezus, jak pancerz ze stali ; 
Kto tym pancerzem pierś swoją ok ryje,. 

W tego się sercu duch mężny zapali, 
Przez roty wrogów mężnie si~ przebije r 

Bo Imię Jezus, jest to miecz dwusieczny,. 
A kto pochwyci miecz ten w swoje dfo- · 

nie, 
W najazdach nocnych ten będzie ber:pie-

czny, 
Strzala- zatruta w piersi nie utonie. 

Bo Imię Jezus jest to puklerz mocny, 
A kto z nim walczy, ten niezwyciężony~ 

I z hańbą. pierzchnie nlieprzyjaciel nocny, . 
Świetnym puklerza blaskiem przera- . 

ŻOll?f • . 

Bo Imię Jezus jest sztandar zwycięztwa , . 
Przed którym każdy podly wróg ucieka ~ . 

Więc wśród walk, trudów, nie tracić nam 
m~ztwa, 

W wieczności wieniec dla iwycięZCYr 
czeka. 

Ks. Karol Antoniewicz. 1 

Gazetka dla dzieci~ 
G~y towarzyskie.~ 

1. R7emieślnicy. 

Chór: 
1. W szyscyśmy tu rzemieślnicy , 

Wszyscy na dorobku, 
](to 1rns czego chce nauczyć, 
Niechaj starne w środku. 

.,., „ 
'' . 
I '"1 
' '; I 
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Żle próżniakom jest na świecie, (Pow~ .) 
Często łakną chleba, 
Więc pokażcie co umiecie, 
Bopracować trzeba. 

Solo: 
2. Jestem sobie stolarz dzie tny 

Prześlicznie hebluję 
I do tego co nie gladkle, 
Wyraźnie wstręt czuję. 

Chór: 

l 
i • 
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Źle próżniakom jest na świecie, (P~t. ) 
Często łakną chleba, 
Więc heblujmy, w.ięc hebluimy 
Bo pracować trzeba. ' 

Solo: . i·<] 
3. J~stem szewczyk, szyję buty, 

Shczne pantofelk~ 
A że dobrze znam robot~ 
Więc mam odbyt wielki: 

; . Chór: 
Zie próżniakom jest na świecie (PowtJ ' 
Często lakną chleba, ' 
Szyjmy buty, pantofelki, 
Bo pra~ować trzeba. 



... · ' - Solo. 
~4. Jestem kowal mocny, tęgi, 

Ludziom usługu~, 
Mam ja młotek ł obcęgi 

i I żelazo kuje. 

Chór: 

\I' •/.'. 
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2Je próżniakom jest na świecie, (Powt.) 
Czesto łakną chleba 
A więc kurmy iak kawale, 
Bo pracować trzeba. 

Sol o: 
5. Jestem szwaczka z magazynu, 

Admie suknie kroję 
I was, moje śliczne panie, 
Jak lalki wystroję. 

Chór: 
.Zle prói.allakom jest na świecie, (Powt.) 
Często lakną chleba, 
A więc szyjmy, a więc szyjmy, 
Bo pracować trzeba. 

S o I o: ·!.!, ; 

Jestem piekarz z pięknej mąki, 
Piekę chleb, buleczki, 
Strncle, babk1, placki, cia-stka, 
I obwarzaneczki. 

Chór: 
.Złe próżniakom jest na św1-ecie, (Powt.) 
Często lakną chleba, 
Gniećmy ciasto Jak piekarze, 
Bo pracować trZ'eba. 

Przebieg gry. 
Dzieci tworzą wielkie1 kolo. Poprze

dniio obiera się po kilkom dzieci na róż
nych rzem~eślników. Przy odinośnej zwrot
ce występują kolejno stolairze, szewcy, ko
wale itd. do środka kola, i siadając na la
weczcc ustawionej wewnątrz, naśladują 
czynrrości rzemieślników. Stolarze heblu
ją ławeczkę samą klękając obok; szewcy 
siadają na n.iei, zakładają nogę na nogę i 
szyją dratwą; krawcowe przyprowadzają 
ze sobą po je.dnem dziecku, dostają papie
rową miarę, karteczkę i ołówek do zapi
sywania; tak samo i przy każdej solowej 
zwrotce. Przy powtarzaiącei się zwrotce: 
„Złe próżniakom" itd. ko.to cale naśladuje 
czynności solistów. Należy zważać, aby 
dzieci' ustępujące nie psuly porządku kola, 
do którego wracają, tak samo, jak i dzie
ci opuszczające koło. 

2. Uprawa maku. 
Dzieci biorą się za ręce i tworzą kolo, 

w którem staje jedno z nich, i zaczyna 
śpiewać: 

Hej dziateczki, hej ptaszeczki 
Powiedzcie nam kochaneczki: 
Wi<lzialyście jak mak sieją? 
O tak, sieją mak, o tak, sieją mak. 

flej dziateczki, hej ptaszeczki, 
Powieidzcte nam kochaneczki: 
Wkizialyście, jak mak kwitnie? 
O tak, kwitnie mak, o tak, kwitnie mak. 

flej dziateczki, hej ptaszeczki 
Powiedzcie nam kochaneczki, 

. Widziałyście, jak mak łamią? 
O tak, lamią mak, o tak, lamJą mak. 

tlej dziateczki, hej ptaszeczki 
PoWiedzcie nam kochaneczki: 
Widziałyście, jak mak tluką? 
O tak, tluką mak, o tak, tluką mak. 

łiej dziateczki, hej ptaszeczki 
Powiedzcie nam kochaneczki: 
Wldzialyście jak mak jedzą? ·· I 
O tak, je.dzą mak, o tak, jedzą mak. 

Przy słowach: O tak, sieją mak itd. 
~l'Zeba stanąć, dzrecko b~dące w kole ud~.~ 
Je czyności: siania, rośhięcia, itd, a inne 
dz!eci ie naśladują ...dl"~ . . 

3. :Rolnik I jego zajęcia. 

Czy wy wiecie, jak to rolnik (Powtórzyć) 
Jal( to rolnik zboże sieje, 
Gdy zaledwie blysnie dzień? 
~to tak, tak rolnik sieje, (Powtórzyć) 

to tak, tak rolnik sieJe, 
rdy Zaledwie blyśn~e dzień 
a la la la itd. 

rzy wy wiecie, jak to rolnik, (Powtórzyć) 
~~ to rolnik zbo.że kosi, 
ledy deszczyk nie rosi ? 
~to tak, tak zbożej kosi, (Powtórzyć) 
~:o tak tak zboże kosi, · 

edy deszczyk nie rosi? ~ . j;·r 

a la la la itd. · 

r:v Wy wiecie: jak to rolnik, (Powtórzyć) 
al{. to rolnik zvrozi zboie, 
otnrk mu w tern pornote? · · : · 
!) tak tak ' boA () 'k 1 ZWOZI Z ~e, 

1. nt inu w tern pomoże 
~ la la la it~. 

Czy wy wiecie, jak to rolnik, (P<lwtórzyć) 
Jak to rolnik zboże młóci, 
Cepem mocno młóci tak? 
Oto tak, fak zboże młóci, (Po'\\16rzyć). 
Oto tak, tak zboże mlód, 
Cepem mocno mlóci tak. 
La la la Ja itd. 

Czy wy W1lecie, jak to rolnik, (Powtórzyć) 
Jak po pracy wypoczyWa, 
Po swej pracy spoczywa? 
Oto tak, tak pilny rolnik, 
Po swej pracy spoczywa„. 
La la la la itd. 

Czy wy wiecie, jak to rolnik, (Powtórzyć). 
1 lłlk po żniwach si~ radu.te, 
I przed dworem tańcuje? 
Oto tak, tak się raduje, (Powtórzyć} 
Oto tak, tak się raduje, 
I przed dworem tańcuje. 
La la la la itd. 

Czy wy wiecie jak to rolnik, (Powtórzyć) 
Jak rolruk do mlyna wiezie 
Zboża wielki, ciężki wór? 
Oto tak, tak rolnik wiezie, (Powtórzyć). 
Oto tak do mtyna wiezie, 
Zboża wielki, d1ężki wór. 
La la la Ja itd. 

P r z e b i e g z ab a w y. 
Dzieci tworzą kolo, (przy większej 

ilości dwa kola, mniejsze wewnętrzne a 
większe zewnętrzne, obracając się zwolna 
przy pierwszych dwóch rządkach każd~j 
zwrotki. (Przy dtwóch kołach obraca się 
jedno koło w prawo, drugie w lewo). 

Przy wyrazach: „Oto ta1k, tak" titd. 
dzieci zatrzymują się i naśladują sianie, 
koszenie zwożeinłe, ml~ceinie zboża, naste-' . . . . pnie wypoczynek, taniec 1 zwozeme mie-
chów. do młyna. Przy wyrazach „la la la" 
klaszczą w dtonie i kręcą się w kółko na 
miejscu. Zwożen)ie przedstawia się w ten 
sposób, że para dzieci tworzy .wóz, j-e~o 
dziecko podaje w tył ręce drugiemu, stoJą
cemu za niem. Przy zwożeniu worków do 
mlyna wchodzi pomiędzy ową parę połą
czonych dzieci trzecie mniejsze, mające 
przedstawiać worek, (miech) ze zb~ie?1. 
Tak utworzbne pary zwolna postępu1ą Je
dna za drugą zakreślając wrelkJie koło. 
Przy zwrotce' o młóceniu, dzieci l~wą rę: 
ką chwytają łokieć prawej, naśladu1ąc rucn 
cepów, przytupując przy te~ pr~wą no~ą, 
przy zwrotce o spoczynku sia~a3ą na zi~
mi podpi.erają glowę na ręku ł zaJmyka.i~ 
oc~y. Przy przedostatniej tańczą para.nu 
galopadę na Qlkolo sali1, albo też tańczą na 
miejscu, ująwszy się pod ręce. Prawe z 
prawem raniieniem, lub lewe z lewem. 

ód" 4 Ostatnia para naprz • 
Dzi;ci '~tawiają parami jedno za dru

giem. - jedno staje na czele rzędu, kla
szcz~ w ręce i woła: „ostatnia_ para n~-

'd '" Na to haslo rozłącza się ostatnia przo . b' 
pa'ra, opuszcza swoje miejsce, ie?.nąc n~-
przód - jedno dziecko po pr~we1, ~rug.te 
po lewej stronie szeregu - I stara1ą s~ę 
znowu z sobą połączyć. Temu potącze~m 
przeszkadza stojące na cz~le r~ędu. dzie
cko, które, jeżeJi się ~o~e ucDeka1ącego 
łub je schwyci, zwa1rua się tern. sa~e~ z 
urzędu a zostające bez pary zaJmUle 3ego 
miejsc~. w ten sposób utw<:>rz~a ~ara 
staje jako pierwsza. Jeżel~ uc1eik~1ące 
dz!ied zdotają połączyć się z _sobą, zam~u
ją miejsce pierwszej pary, a pierwsze ~z1~.~ 
cko wola znowu : „ostatnia para naprzod. 

,.... 5. Lis i kury. . .• . . I 
Wszystkie dzieci zwijają . cbust~i 00 I 

nosa w węzetki. Jedno, - Jako ~.1s., -
otrzymuje pewne odgraniczone ID1e1sc.e! 
niby jaskinię, przy której powinna stac 
przewodniczka, kierująca grą. ~a z~wo
lanie: „lis idzie" skaicze t7n na Jed~eJ ~a
dze pomiędzy resztę dzieci (kury) b1ega1~c 
na wole miejsce prz,ed jaski~ią ł stara się, 
jedno z nich uderzyc węzelkLem, gdy. u.de
rzy kurkę, napędza ją sobie. do. jaskim, a 
kura zostaje lisem. Skore> się hs zme:zy 
skakaniem na jednej nodze, może na dwoch 
wracać do jamy, a ku~ .ści~ą go ~tedy 
węzełkami; to samo dz1e1e się ~dy hs sta
nie na dwóch nogach poza swą Jamą. 

6• Bieganie w workach do celu. 
Najpierw obiera się do bJe~an.la miej~e 

d Wl·ednfe równe bez kamłerua, na pia-
o po ' · ta' kilk sku lub na murawie. ~u .. s1ę us w~a u 

hl pców w równej bnn zawięzUJąc ka
~de~o w worku po ramiooa (do pasa). Na 

znak zdąźai każdy jak może do ozna-
dany ełu Kto pierwszy do niego oo-
czonego c · od 
biegnie, ten otrzyma nagr ę. 

BACZNOSC GfRTHf! 
Towarzysł o św. Jactwtal w Oerthe 

tlonosi czlonkom oraz WSZ}"Stklem ~dalrom w 
okolicy Oerthe i Tov.-am•stwom. które tuż od 
nas za.J)rosxenia odebraly i tym, któ:e dla b~
ku adresów zaproszeń nio odebraly, i.1 w drugie 
święto Ziełooych $wiatek 12 czerwca <>ł?chOO.~!
my 9 rocmicę istnrenia naszego na sali p. 50-
kelanda. Sza.n. nam życzliwe towarzystwa pro
słmy, aby przybyly z chorąwiami. Porządek 
uroczystości: od godz. 1~ do 3~ Pmimovta
nie bratnich towarzystw i itości. O godz. 4 
P<>Chód do kośclola na nab<rleństwo. Potem 
przy~tanie gości i bratnich towarzystw. pr~ez 
przewodniczącego, koncert, deklamacye i śpie
wy. O godz. 8 będzie odegrany teatr pod ~yt. 
„DobromiJ„. Muzyke dostarczy nam p. P1otr 
Kuik z. Herne. Czlonkowie obcych towarzystw 
placą 30 fen. wswr>nego, nleczlonkowie pr~ed 
czasem 75 fen„ przy kasie 1 mr., a po li(odzml~ 
10 1,50 mr. Mamy na-Ozieję, ie nas R~acy 1 
towarzystwa swą obecnością zaszczycić ra-
czą Z ar z ą d. 

·Uwaga: Uroczystość nasza nie odbędz!e 
się 11 czerwca, tylko 12 czerwca, ti. w drugie 
święto dla ważnych pr.zeszkód. To'Yarzy~twa, 
które odebraty zaproszenia na 11, niech s~ do 
teg;o zastósują. St. Ratajczak, sekr. 

l(oło śpiewu „Lutnia" w Linden-
Dahlhausen 

donosi swym czfon~rnm, iż w drugie świę
to Zielonych Swiątek 1i. dnia 12 czerwca 
1905 obchodzi pierwszą rocznicę na sali p. 
Schillera między kościołem katolickim_ i 
ewangelickim. Na rocznicę wszystkich 
cztonków naszego ](ofa także Tow. św. 
Waclawa z Linden i Tow. św. Józefa. z 
Dahlhausen i wszystkich Rodaków z Lm
den Dahlhausen i okolicy .zapraszamy. 
Czl~nków innych towarzystw i kół ś?i~
wackich które nas chcą swą obecnosc1ą 
zaszczy~ić, zapraszamy i prosimy sie oka: 
zać oznakiem towarzystwa lub ustawam.~ 
towarzyskiemi. Czlonikowie niewyplatrn 
pła.cą jako nicczlonkowie. Program zaba
wy: Otwarcie kasy o godz. 3.Vz, o ?odz. 
4 będzie koncert przepla1any mowami, de
klamacyami i śpiewem cztero~losowym 
naszego kola. O godz. ·6.Vz będzae od~gr.a
na ladna sztuka teatru. p. t. Lobzowuame, 
czyli krakowskie wese~e. Muzy~ę dosta
wi nam polski kopelm1strz p. _Pietryga , z 
R.ecklinghausen-Stid, potem tamec do kon
ca. Wstęp dla członków 50 fen., <:tla czl?n
ków niewypłatnych i gości 75 f~n. O J~k 
naJliczniejszy udznał w naszeJ zabawie 
prosi . . Zarz.ąd .. 

Uwaga: Lekcya śpiewu odb~dz1e się 
dnia 12 czerwca po poL o godz. 2. O 
punktualne przybycie prosi Zarząd. 

Towarz. św. Mikołaja w Stoppenbergu. 
Obchodzimy dnia 12 czerwca 

UROClYSTOSC POSWIĘCENIA CHO-
RĄGWI . . 

na sali p. Brandhoffa przy ulicy Mit eistr. 
Porządek uroczystości: Od godz. 2 .do 4 
przyjmuwanie bratriich towarzystw ! go
ści, o godz. ~5 ustawieinie się w poc.h·.ict do 
kościoła, uroczystość kościelna z ksr~~zem 
pelskim po kościele pochód na salę 1 po
witanie 'bratnich towarzystw przez paewo 
dniczącego. Potem mowy ~· deklam.ir.:n. 
0 godz ~9 rozpocznie si~ teatr pod tytu
łem B~rtos z pod Krakowa". Muzyk~ c:o 
stav/i p. Pawlaczyk z Schonebeck. Cz :On
k-0wie obcych tow. placą wstępnego 3J fen. 
goście przed czasem 50 fen., ~rzy k~s . ~ 75 
fen. O liczny udzial uprzejmie prn5•my. 

~arz.'.\J. 

Czołem? Drużyna! Czoł~m l " 
W drugie święto „Zielonych Swiątek 

obchodzi gniazdo nasze drugą rocznhcę 
swego istnienia, na sali p. fr. Drees'a p~zy 
ul. I R.ottstr. (Steele West). Wszystk1~h 
nam życzliwych rodaków, oraz brat.me 
gniazda, które zaproszenia otrzymaly, Jak 
najuprzejmiej zapraszamy. Jesteśm; pe
wni, iż nas wszyscy sw~ obecności~ za: 
szczyc1ć raczą. Program iest następu.1ąc~. 
l) 0 godz. 4 po pot zagajenie i pow1tame 
bratnich gniazd. 2) Cwiczenia wolne, ~wy
stępy poszczeg6lnych gniazd). 3) Cw1c~e
nia na przyrządach o nagrody. 4) Tan;~c 
przeplatany deklamcyami itp. O ?o<lz. }2 8 
zostaną odegrane d~a mono!og1 (bardzo 
śmieszne) potem taniec do konca .. 5) Za-
kończenie. Czołem! Wydział. 

Tow. gimn. „Sokół'' w Steele. 

Tow. św. Jana Chrzc. w Meiderich 
donosi wszystkdm szan. Rod~kom ~~iesz
kalym w Meiderich i okolicy, iz nasze 
towarzystwo każe się odfotografować, 
wiec pros~ szanow11yieh R?'1aków, aby 
się stawili wszyscy bez wy1ątku ~1 cz:r
wca , (Zielone Swiątki) i .12 w drugle ś~ę
to o godz. 8 rano na salt zwyklych pos~e
dzeń. Zarazem donoszę Rodakom z.amte
szkalym w Meiderich, którzyby sobie ży
czyli z familią dać się odebrać, że ~ie 
do tego sposobność, bo przyjedzie polski 
fotografista pan Pierzkałski z Watten-
scheid. fellks. Kałek, przew. 

To arz)·stwo !w. 'awrzyńca ' l(astroP, 
donosł szan. czlonkom, Iż ttf'Uldzamy io
RINlłl r.aba ę, na którą szan. Rodakó\\ jak 
najuprzejmiej zapraszamy. Zabawa od ... 
bę<:liJe się w drugie święto Zirłonycłi 
Swiątek 12 czerwca na sali p. T . Sindrar 
Połączona z koncertem i trukem. Począ~ 
tek o godz. 4 po pol. Uprasza się szan. 
~złonków, aby ię kompletnie stawlli • 

czapkach i oznakach. Czlonkowie zale
gający ze składkami mogą się z nk ti 
uiścić przed zabawą. Z a r z ą d. 

Towarz. ~.Piotra i Pawła wBruckhau eo 
nad Renem. 

Przyszłe zebranie odbędzie ·ii: w nie.
dzielę w pierwsze święto Zielonych Swią
tek o godz. 5 po pot Ponieważ pod obra
dy przyjdą spra\vy naszej wycieczki, któ
ra się odbędzie w niedziele dnia 18 czer
wca do ogrodu (.Eiskeller) i sprawa odfo„ 
tografowania się naszego towarzystwa, 
przeto o liczny udział czlonkó\\' i punk
tualne stawienie się prosimy. Goście mile 
widziam. Adam Słoma przew. 

Towarz. św. Michała Arch. w Hochfekl 
donosi swym czlonkom i nieczłonkom, o
raz wszystkim Rodakom i R.odaczkom w 
Duisburg-Hochfeld i R.heinhausen, -'it w 
Zielone Swiątki w pierwsze święto odbc;
dzie s.ię nabożei1stwo polskie w kościele 
~w. Bonifacego w Hochfeld o godz. 5 po 
pot Po naboże(tstwie zebranie. Liczn3~ 
udzial w nabo.że11stwie konieczny. 

MJch. Wilk, przew _ 

Baczność Polacy w Gladbeck ! 
Niniejszem up.rasza się szan. l(o<lakó' . 

w Gla<lbeck i okolicy, ażeby zechcieli sie 
zebrać licznie na wiec, który się odbędzie 
dnia 11 czerwca o godz. 4 po pot. w lokalu 
p. Maj'a, ul. łiermannstr za szpitalem św. 
Barbary. Zebranie odbędzie s1ęw celu za
łożenia „Sokoła". Uprasza się szan. „kie
rowników gniazd „Sokolich", ażeby na 
\V tym dniu odwiedzić zechcieli. 

l(omitet~ 

Cześć Przemysłowi! 

To warz. Przem. w Recklh.-Sild 
obchodzi swą wiosenną zabawę w drugie 
§więto Zielonych Swiątek na sali p. I(u
cl1erma1. Początek o godz. 6 wieczorem 
Koncert wykona kapela p. M. Lawickicg°' 
z Recklh.-Siid. Po koncercfe zabawa z. 
tańcami. Zarzqd. 

Posiedzenie zarządu jak zwykłe. 

Towarz. gimn. „Sokół" 11. w Oberhausen 
Baczność! Druhowie! Baczność!. 

Podajemy do wiadomości wszystkiem 
dru.1om gniazda naszego, iż w pierwsze 
świięto Zielonych Swiątek urządamy wy
cieczkę do Jasku Klrchhellen. Odiazd p~
wozami od gościnnego P. Webera, ulica 
Du'isburska i to o godz. 3 po pol. Upra
sza się, aby druhowie się stawllli ze swemł 
familiami punktualnie, pon I eważ to jest. 
pierwsza wycieczka z Oberhausen. Upra
sza się, aby żadnego nie brakowalo. Czo-
lem ! Wydział. 

Koło śpiewu „f iołek" w l{auxef 
uwa.adamia szan. członków, iż lekcya śpie„ 
wu odbędzie się w drugie święto Zielouych 
Swiątek przed pol. zaraz po wielkiem na
bożeństwie o godz. 11 ~.na którą się szan. 
czlonków zaprasza. Liczny udział w lek
cyi pożądany. Goście mile widzJani. 
Zarząd Koła śpiewu „Fiołek" w ~auxef. 

lHiH~~~l{Q}~H~tłtlHłl~lf 
Wielka wycieczka z Bochum 

w pierwsze święto Zielonych Swiątek do 
ogrodu Wallburga w Hofstede, Bismarck
str. teraz Poststr. Na wycieczce będą: 

Gry dla mężczyzn: 
Strzelanie do tarczy; - kulan ie kręgli ; 

- ciągnienie liny; - Rzucanie pilki; 
wyścigi itd. 

Gry dlaniew i ast: 
Tluczenie garnka; - noszenie jajka; 

- zwijanie klębka itd. 
Wspólne gry w koło dla dorosłych i dzieci~ 

Na wycieczkę tę, iako piątą rocznicę
wycieczek latowych w Bochum, zaprasza 
się Rodaków i Rodaczki z calej okOłicy. 
Wstep do -Ogrodu dla wszystkich WOLNY. 
Gry będą PREMIOWANE. 

Z Bochum można Jechać elektryczn~ 
koleją od Kortlandra za 10 fen. 

Komitet wYCleczek Jatow-ycli. 

-~-



~ f.e Pottb111ock'a dom obulvia w Herne 
ulica Bahnhofstrasse nr. 74, 

sp ze d.obr~ • 
l 

2 r > y koloni Ir e 
korzys1 ni e położone , zaraz lnb od 
1 lipca rL. tanio du nabycia. 

Jan Kwiatkowski, 
in tere i handlowo-komi~o\\"Y· 

llERr rE, ~emlr. 10. 

- 4 
MUZYl(A POLSI(A. 

Polecam polskim towarzystwom i 
szan. l~odakorn, dobrze wyćwiczoną or
kiestrę , grającą na instrumentach dętych i 
smyczkowych, oraz na fortepianie. Do
starczam muzykę do pochodów, teatru, 
koncertu i tańca, a osobliwie polską do 
procesyi i na wesoła. 

Ludwik Ławniczak, kapelmistrz 
w Erie, Marktstr. 105. 

55 pięknych pocztówek za 2 marki. 
Kolorowych jest 20, które się sprzeda

ją po 5 lub 6 fen. Pomiędzy niemi kilka 
zielonoświątkowych, z powinszowaniem 

imienin itd. 35 pocztówek jest w świaUo 
, druku np. Lech, Czech i Rus-Staszyc, dr. 

BACZNOśC RODACY W 
BERGU! 

Podczas uroczystości poświęcenia 
chorągwi, tj. 'v drugie święto Zielonych 
Świątek wystawię budę z towarami spo
żywczemi i napojem kolo gośa1ńca pana 
Brandhofa. Proszę o poparcie. 
Swój do Swego! Swój do Swego! 

Zarazem donoszę że w Stoppenbergu 
na kiermasie wystawiam dwie budy, jedną 

pożywiernem i napojami, cygarami i 

papierosami, a drugą z dużemi orzechami 
i z 'vędzonemi rybami i tureckim mio
dem, więc proszę was kochani Rodacy 
popierajcie swego. 

Polecam też 
skad warzywa i kartofli 

oraz furmankę. Każdemu usłużę. 

JOZEF PRZYBYLSKI 
w Stoppenbergu, Mittelstr. nr. 57. 

·····~1 ' . ~·~0*•• 
Karol lleyl, 

wypożyczanie kostyumów ttatralnyc)t. 
Dortmund, ·wisastr. 32 Bot ~Ullł~ Iirchstr 9. 
Telefonu m. 1481. iiarrżni !t ul. Kaiseratr. 
Dostarczam najlepiej i unjtaniej kostyun,y do 
wszelkkh przcd ~tawień t<:atralnych. 

ariri lPI! 

• 

-----
~--------- - ·-

Geschwister B„nn 
' Sterl1111a de Cłl•fI'h : useu I! 

:J.Jarkts1r. u2. ";(. Banhofi:itl'. ~ G. 

Cz a ·p ki, kapel usze1· 

parasole, k.rawaty 
i kamizelki 

w bar\lz,) wielkim wyb }rze in zadziwiająco taIJic.h cenach. 

Rzeteina usługa ! Skora usługa ! • ••• CZELADNIK KRA WIECKI, dobrze 
wydoskonalony w swym fachu, może się 
zglosić od Zielonych ~wiątek. 

ADAM SŁOMA, 

pracownia garderoby męzkici , 

Bruckhausen, Oriinstr. 10. 

Tanio oprawiam 
wszelkie obrazy, wianki, wiązarki i t. d. 

Zarazem polecam karty narodowe i powin
szowania, wszelkiego rodz aju, hurtownie i de
talicznie. Obrazy religijne i narodowe po !ak 
najtaI'lszei cenie. Stemple dla towarzystw 1 
osób prywatnych dostarczam prędko i tanio. 

ST. KOCHOWICZ, 
Księ2:arnia polska 

W ANNE. Karlstr. 1. 
#if.S!!B MtwJS 'i'WMłli #Wi+hf'''' 'P " 

FIRMA: 

Marcinkowski i M. Jackowski, Kościu
szko, Mickiewicz, Polak poddaje się tylko 
Bogu (Sowif1ski pod Warszawą 1831 r.), 
Andrzej Niegolewski pod Samo-Sierrą i 
Napoleon, Dziewica Orleańska, która oca
łila Francyę z pod jarzma Anglików, map
k a Księstwa Poznańskiego, portrety sla
'''nych Polaków itd. Cena sklepowa tych 
55 poc~tówek wynosi 3 marki, zniżona 
tyłka 2 marki, za co przesyłka franko. Za
ma wiać pod adresem 

R111h.-·01°ter Kaołhaus w Robrort, 
ul. Eli3enstr. 21. 

J. CHOCISZEWSKI, Gniezno - Gnesen. 

wybór 
Polska służa,~a 5-10 mrk. 

ZB:ljl\M WSzen!l domowq dziennie zarobić rnóże 
robotę moż~ się natycJ1- ka~dy oprócz swej zwy-
ir1iast zgłosić u 1rłej praoy je.żeli ma 

. , . kilka gcdzin wolnych. 

whściciel Leopold Heinema11n, 
Filia: w Marxloh 
\Vłelkł -.~~- --

li 

ubrań dla panów 1 
tylko <'obry towar, modne nowości. 

Ubrania od 8 do 42 marki. 

FIBJIA: 

Kaiser~tr, 290, 

obuwia 

Rzetelna usługa ~ 

Jana Barausk1ego 2'glos0enie przJ"jmu.je 
w WANNE, 

til Balmhofstr. 10. ]. Kwiatkowski I 
_S_t_a_łe_c_e_ny l 

Rnhrorte1v Ka1,1f haus Yii Rnh1·ort. 
81iład meltU. I 1t11 Hern~ •. 

aaaananiaaQDG 
Brach. Broob. 

Hodakom w BRU CIIU i 

.Aby po;r, y :·drnć jcszcbc. w i ęcej odbiordnv 
('f'f; )' zni:i.-, Ie m . 

Fr. J~nowski Brueh1 ul. ~iiaryańska 

~1 
wzbudzaj ą nadzw cz~j tanie ce n y 

vv· vprzedaży 
•• <ai.1,-, -e,., 

zupełnej 
, ·wit-·iki skla l towarów firmy 

'.." l n { ~ ł . 

I / • I 

, ·a IJ. 
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Rok 15. 

Na Niedzielę 3 po Śiąwtkacb. 

Lekcya. 1 Pio•tr V. 6-11. 

Najmilsi! Uniiżajcic s.ię pod mocną rę
k~ Bożą, aby was wywyższy! czasu naw11e 
dzenia, wszystko troskanie wasze sldada
jąc naf1, gdyż on ma pieczą o was. Trze
i\vymi bądźcie, a czuwajcie; boć przeci
'' n~k wasz dyabeł, jak::l lew ryczący krą
ż}, szukając kogo by pożarł. Któremu się 

sprzed\\ i aj cie nm:ni w wierze; wiedząc, 
iż toż utrapienie potyka braterst~ o "asze, 
które jest na świeci'C. A Bóg \\ szelakiej 
1<1ski, który wezwał nas do \Ykcznei swej 
eh\' a ły \\ Chrystusie J ezus~c, maluczko 
utrapione ON doiskonałe uczyni, utwierdzi i 
ugruntuje. Jemn chwała i moc na \\ ieki 
wieków. Amen. 

Ewangelia. Luk XV. l-10. 

\lv 0·11 czas: Przybliżafi się dJ J czusa 
celmcy i grzesznicy, aby go słuchali. I 
szemra.fi faryzeuszowie i Doktorowie mó
" i<1c: Iż ten przyjmuje grzeszniki i jada z 
nimi. l rzekł do nich to podobieflsh\ o, 
mówiąc: Który z was człorwiek, co ma sto 
owhec; a jeśliby stracił jednę z nich, i żali 
nic: z0sta\i uje dziewięćdziesiąt i dziewię
ciu na puszczy, a idzie za oną, co zginęta, 
aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, kładz•ie 
na ramiona swe radując się; a przyszedł
szy do domu, zwolywa przyjac:iół i sąsia
dy, mówiąc im: Radujcie się ze mną, iżem 
nalazł owcę maję, którn by1a zginęła. Po·
\\ iadairn \\am: że tak będzne radość w nie
bie nad jednym grzeszniki.em pokutę czy
niącym, ni·ż nad dziewięćdziesiąt i dz.invię
:iu spra-\.\11edli\\.ych którzy nie potrzebują 
pokuty. Albo która nic\\ iasta n1 ając dzie
sięciu drnchm, jeśliby straciła drachmę ie
dnę, i'żali nie zapala świecę 1 wymiata do
mu, i szuka z pilnJścią, aby znalazła? A 
gdy znajdrzie, zwo/ywa przyjaciółki i są
St<ldki, mó\\ iąc: Radujcie się ze mną, bom 
znalazła drachmę, którąm była straciła. 
Tak, pO'\vfadam wam, radość będzie przed 
Anioły Bożymi nad jednym grzesznukiem 
pokutę czyniącyn1. 

Ka z a n ie. 

Nieraz iuz sh"''~ cli"- ·i (' iH<;l' i·1 mni , że 
Jezu~ d.!a s~rnjej ·dobroci i m1losicrdzia, 
fokiem się odznaczał względem nieszczę
śliwych, p.J iągał za Sobą Humy lndu, któ
ry z różnych stron zbiegał się do Niegu, 
aby nauki Jego sluchać, i pomoc jaką o
trzymać . Zbli.żali się rnkże celnicy i grze
szrncy, na co Faryzeusze i Doktorowie za
konni źle patrzyli, i posądzali Jezusa, że 
ma z nimi zażyiJść i wspólnie 11cztujl:. 
Tymczasem Jezus przyjmo\Yal ich nie dla 
zaż~·to ś ·.::i i 11 .:: 2 ~ • 1:i :~k jak 7\\ykle 
każdy lekarz p rz~ ·j;rn:.ic chorych, aby im 
dać radę, co rnai<; czynić dla pozbycia się 
choroby . Aby więc faryzeuszów wypro
wadzić z btędu przytoczy? Jezus dwa po
deihieństwa: o ~gubiJnei owcy i drachmie, 
z których odnalez1enia cieszyli się właści
ciele zguby. 

Któż tu nie widzi, bracia moi, pod pu
st~cią tego człowieka, który mając sto c
\Vtec, a gdy jednę z nich utraci!, Jpusz..:za 
d~ie\\ięćdziesiąt i dziewięć na puszczy, a 
bieginie za ową co zginęła aż ją odnajdzie? 
\ Wszakże to jest Jezus Zbawca i Dobro
c~Yńca nasz! On to opu'ścil dzie\vięćdzie
siąt i dziewięć owiec na puszczy, czyli 
\\'szystkich Amołów i $więtych \\ niebie, 
a. Pobiegł za tą co zginęła, zstąpiwszy na 
ziemię, aby rodzaj ludzki zgubiony przez 
irzech pierworJdny, o<lnaleść. I wziął 
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go na barki swoje podówczas, gdy dź\v igał 
krzyż cięi>ki na górę Kalwaryi, na którym 
byt przybity i śmierć poniósł, aby tylko 
zgubionego człowieka odnaleść i zapevv rnc 
mu zbawienie. A w ten sposób odnalazł· 
szy go, przynosi do dJmu czyli do Króle
stwa niebieskiego, zwolnic przyjaciół i są
siadów, to jest Aniołów 1 Świętych 1 mó-
1.Yi im: „Radujcie siG zemną iżem znalazł 
owcę moię, która by la zginęła." A że to, 
a nie inne ma znaczenie wyjaśniona wam 
dcpiero przypowieść, to się najlepiej pJ
kazuje z tych słów, które .Jezus mówJt do 
rzeszy : „Powiadam \Vam: żeć tak będzie 
radość w niebie nad jednym grzesznikiem 
pokutę czyniącym, niż nad dzic\.\ ięćdzic
siąt i dziewięc1iu sprav„.1edli\\ ych, którzy 
nic potrzebują poknty." Toż samo Z1J1a
czcnic ma i druga przypowieść o uiewic
ście i zgubionej drachmie, którą Jwa nic
\\ 1asta odnalaztszy, oieszyla się i Z\\'oty
\ ala przyjaciół i s;:isiadki, aby wspólnie 
z nią podzielały radość. Niewiasta ta, wy
obraża l(ościól święty, który smuci się ł 
ubolewa nad upadkiem w grzechy dzfatck 
swo,1ch. ·wymiata dom, czyli nawołuje 
grzeszników przez zachęcanie ich do po
kuty, stawiając im przed oczy nieszczęśli
wy stan duszy i potępienie wieczne, gdy
b ysię nie na\vrócili; a zarazem przypJmi
na im niepojętą dobroć i mitosierdzic Bo
że, który nic pragnie zguby grzesznika, a 
tylko aby się nawrócił 1 żyl. A gdy się 
nawracają raduje się z tego, zachęcając 

ich, aby już trwali w łasce Boga i nie po
\\ racali na nowo do grzechów, z których 
dopiero co p-Jdźwignęli się. - „Tak powia
dam wam, radość będzie przed anioły Bo
żymi na:d jednym grzesznikiem pokutę 
cryniącym'' - 111Ó\\ i w koiku Ewa11gielfa. 
- A z których to słów nie mamy wniosko
wać: jakoby Bóg więcej cenił tych, którzy 
dopuściwszy się grzechów powstali z nich, 
aniżeli sprawiedl1'1.wych co trwają w cnJcie 
i zawsze wiernie slużą Bogu; O\\ szem1 
Bóg takich wiięcej ceni i wyższą chwalą 
ich obdarza \\. niebie; ale dla okazania tro
skliwośdt jak każda dusza wielce go ob
chodzi, więc ta, którą miał za straconą gdy 
pov:raca do Niego, wielką Oo napclnia ra
d :iścią, i przyno:si Mu pociechę . 

Któż tu z nas, braci~ moi, widząc tG 
niepojętą dobroć ~ milosierdzie Boga 
względem grzeszników, nie poczuje się do 
wdzięczności, a zarazem czując się być w 
grzechach, 11ic pobudzi się do żalu za nie 
i nie postara się o to , aby jak najprędzej 
podźwignąć s1ę z upadków j. czynić za nie. 
Jdpowiednią pokutę? Chyba ten tylko co 
nie pojmuje własnego dobra, i nietlba o 
dnszę. 

Co do nas, bracia moi, uwielbiajmy do
broć Boga i garnijmy się da Jego łaski, 
abyśmy wsparci Jego pomocą uchnmli się 
wad, jeżeli jesteśmy od nich ·wolni; a w ra
zie przeciwnym, abyśmy jak najprędzej z 
n'ich podźwignęli się, i pozyskali zbawie
nie \.vieczne. Amen. 

Sw. Andrzej. Apostół. 
$\\-. Andrzej, drugi z rzędu apostól Je

zusa, był rodzonym bratem św. Piotra . i 
11 czniem św. Jana Chrzciciela; trud111ł się 
początkowo lO\vieniem ryb w Betsaidzie, 
nad jeziorem Oenezareth. Poznał Jezusa, 
który często przychod~it roz,mawzac z u
bożuchnymi rybakami, .1 kto:y razu. pe
wnego powicdziiat clo mego 1 brat~ iego 
Piotra : , ,Pójdźde za mn~, a u~~(nIG wa~ 
że się staniecie ryb1h_vai:n1 ludzi. ~d. teJ 
chwili Aiotr i Andrz~J nie rozłącza~ ~1ę z 
Chrystusem, i z pomiędzy 7~ ucz1110\\ zo
stali pienvsi Jego apostolamJ. 

Odtąd Hsmo święte rzadko iuż wsp<>-

MU . ,., I 
mina o Andrzeju. Tradycya mówi o nim, 
że gdy po zeslaniu Ducha świętego w cza
sie Zielony.eh Swiąt, apostołowie rozeszli 
się z Jerozolimy na w szystklte strony, by 
opowiadać Ewange11ę wszystkim narodom 
ziemi, udał się Andrzej najprzód do dzikiej 
Scytyi, która się rozdiągała nad morzem 
Czarnem i Kaspijskiem. Użyz1i1wszy tęż 
kraillę slowcm Bożem, udał się się do Kol
chidy1 Tracyi 1 Orccyi - a wszędzie pra
com niezmordowanego tego apostoła bło
gosławał Pan Bóg cudownie. Następnie 
osiadł w Patras,. w prowincyi Achai, i za
loiżyl tu bardzo k\v'itnącą gminę chrzc
ściai'1ską. 

Egeasz, rzymski Hamiestnik Achai, do
"' iedziawszy się o liczncm nawracaniu A
chajczyków na tak znienawidzoną wiarę 
chrześcial1ską, zapłonął strasznym gnie~ 
\\em i nie cofał suę przed najokrutnicjsze
rni środkami, by stanąć w obronie zagro
żonego pogal1stwa. Andrzej troskliwy o 
drbro swej trzody, stanąt śmiało przed o
bliczem Egcasza, i w te dof1 odezwał się 
słowa.: 

- Żądasz, by kraj ten uznał cię swym 
SGdzią; 1 słusznie - - ale dlaczego wzbra
niasz się, omamiony przez złego ducha, U·· 

znać Jezusa Chrystusa aiwyższym SG
dzią całego Ś\\ iata? 

.Egeasz zapytal się porywczo1: 
- Czyś ty może ów Andrzej, który 

burzy świątynie bogów naszych i lud oba„ 
łamuca, aby przechodził na tę wiarę, prze„ 
c1w której cesarzowie wydali najsurowsze 
rozkazy? 

Andrzej: 
Cesarzowie dlatego tylko wydali 

owe rozkazy, ponieważ nie znają prawdy, 
nie znają nauki Syna Bożego, który przy
szedl na ten św;iat, by zbawić ludzi - nie 
\v iedzą, że bożki ich nic są bogami, lecz 
obrzydliwymi dyablami ! 

Egeasz: 
- Mówisz zbyt śmiało. Żydzi ukrzy

żowali przecie waszego. Chrystusa, ponie
waż tak jak mó\visz, nauczał. 

Andrzej: 
- Obyś tę wzn10slą tajemnicę krzyża 

puZllal przez wiarę i zrozumiał, iż ten, któ 
ry jest Stworzycielem "szystkich ludzi, z 
niezmiernej miłości i chcąc nas zbaw~ć, 
przyjął krzyż dobrowolnie na siebie! 

Egeasz: 
- Jak śmiesz twrierdzić, że ten, któ

rego uwięzwno, oskarżono, obrat obie do
browolnie śmierć krzyżową! 

· Andrzej: · 
- Kto śmierć s\rnją przepowiedział, 

kto przepo\\ iedzial najdokładniej rodzaj tej 
śmierci, kto po śmierci powstał z grobu, 
kto naukę swojll,: .,Mam moc oddania ży
cia i mam moc przywrócenia go sobie" -
st\v:ierdzil w ten sposób, tego śmierć musi 
być uważana za dobrowolną, musi być u
ważana za tajemnicę odkupienia. 

.Egeasz: 
- Czyż to sie zgadza z rozumem wie .. 

rzyć w Ukrzyżowanego? 
Andrzej : 
- Tajemnicę tę wiary wyłożyłbym 

ci chętnie, gdybyś mię chcial po.słuchać. · 
Egeasz: 
-- Śmierć krzyżowa me jest żadną ta

jenmicą, lecz Karą. 
Andrzej: 
- - Masz słuszność: karą i tajemnicą. 

Karą, ponieważ Jezus odpokutował tym 
sposobem za grzechy całego świata; taje
mnicą, ponieważ przez to nastąpiło poje
dnanie między Bogiem, a grzesznym Ś\Vda~ 
tern - . i odtąd zamiast kary Boskiej, ta
ska - zamiast potępienia wiecznego, za
pewnionem jest życie wiekuiste, przez nie
ograniczoną mi.lość Zbawkiela naszego, 
Jezusa Chrystusa. 
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lłoaoooooooo : cccoccccccc~o o o 
D U 

8 „Robotnik Polski'' : o g 

g wychodzi dwa razy tygo- o 
o g 
0 dniowo. Przedpłata wynosi g 

8 50 fenygów 3 
g kwartalnie. 8 
8 ,.Posłańca katolickiego ~ otrzy- g 
g mają abonenci w dodatku. g 
o o 
o o ooaoaoooocoo oooooooaooooo 

r. 24. 

.Egea z: 
-- Brednie takowe możesz pleść tym~ 

którzy mają ochotę wierzyć ci; ja zaś , je
żeli nic uczynisz bogom ofiary, każi: ie 
siec rózgami i wbić na krzyż, który t.lk 
wystawiasz! 

Andrzej: 
- Ofiaruję jednemu prawdzi\\. emu 

Bogu wprawdzie. nic kadzidło nic miQsu z 
wołów lub kre\.\T..,z kozłów - : lecz ban:n
k,i. bez zmazy codziei'1 na u Harzu; a gdy 
lud spożyje cialo tego baranka i krwi si1;. 
jego napije, to ofiarny ten baranek pno
stanie żywy i caly. 

.Egea z: 
- Jakże to być może? 
Andrzej: 
- J eżcli chcesz · zostać ucw i em moi 111 

objaśnię ci tę tajeBmicG. • 
.Egeasz: 
- Ody crię wezmą na lllGki, to \.\'yśpi ~ 

\\ asz sam wszystko dobrowolnie. 
. .I kazał Andrzeja odprowadzić du \\ ię-

z1e111a . 
, N~ _dr~1gi ?ziei'1 groził namiestnik \\ ię
zmow1 sm1erc1ą, jeżeli nic uczyni ofiary bJ 
gom. 

Z aniclskiem spokojem oupo\.\ icui:at 
Andrzej: 
. - Mcka, ktc! r;i mi grozisz, uczyni urnie 
ty~ko przyjemniejszym Panu; ból mój b·~
dz1e trwal krótko, lecz twoje męczarnir n;e 
będą mialy kof1ca. 

.Egeasz uniesiony strasznym gniewem 
rozkazal, by ten nieprzyjaciel bogów i ce~ 
sarza byt chłostany biczami 1 ukrzyżo
wany. 

Wtedy oburzył się caly naród na na
miestnika i chciał przemocą oswobodzić 
tei;;o sp.rawicdliwego, świętego i od 13oga 
tań: un11lowanel,o męża; lecz Andrzej za
c~ęcal lich do spokoju i prosit, by go przez 
mewczesną gorliwość, nie pozbawiali ka
rc.ny męczei'1skicj i nic bronili wstępu do 
wiecznej szczęśliwości - prosił tak gorą
co, tak serdecznie, że lzy wzruszenrn, któ
re lud caly wylewał, przeszkodziły \\ szeJ ... 
kim wybuchom i zaburzeniom. 

. Przybywszy na miejsce stracenia, \ Y
c1ągnąl Andrzej ręce do wzniesionego int 
krzyża i powitał go z radością: 

- O święty krzyżu! tak ukochany i 
od tak dawna poiżądany dla rnmc krzyw 
- zabierz mnie z tej ziemi i ritldaj mnie 
Panu i Mistrzowi mojemu, by nmic tak 
przyjął przez ciebie, jak mnie przez ciebie 
zbawił! Poczem ucalowal go, zdjąl wierz 
chnią szatę i dal się z radością przy\ ią
zać do krzyża. · 

Odwaga i \\ esoto'ć, która go ani na 
chwilę nie opuszczala, uczyniła , ilne , ·ra
żeni~ na niezliczone tłumy ludu; byl to pre. 
wdz1wy cud, iż dwa dni żyl jeszcze na 
k.rzyżu, op.ff\ iadając .E\' angelię i modląc 
s.1ę. Trzeciego dnia chciał lud uwolnić go 
przemocą z krzyża; lecz niebial1ska ja
sność, ~tóra trwała przez pól godziny, prze 
szkodziła temu i wśród tego umarł An
drze.i ,,. dniu 30 hstopada 62 roku. 

P1,;wna szlachetna matrona Maksyrnil
la, zdjęta święte to ciało z krzyża i pocho
wała je uczciwie. Egeasz chciał i tema 
przeszkodzić, lecz '\ tej samej chwili zo
stał opętany od złego ducha i umarł w 
traszliwej rozpaczy. 

Relikwie świętego tego Apostola do
stały się w 300 lat później do Konstanty
noPola, a ztąd w roku 1354 do Wloch, d~ 
katedry w mieście Amalfi . Za Papieża 
Piusa II, przeniesiono świętą glowę jego 
do Rzymu, do ko' ci o la św. Piotra. 

Filip, książę Burgundyi. utworzyl na 
cześć świętego Andrzeja rycerski order 
„złotego runa." 



Historya małego ·cygana, 
W roku 16044 powracala rodz1na Ma

rillac z odległych swych dóbr przez Paryż 
do S\vego zamku, który lcżal na przeciwnej 
stronie tego miasta. Drogi w tem dziś tak 
wykwintnem mieście rne byly bite, tak 
iż musi<.no nieraz z powozu wysiadać, aby 
w b ~..;cie nie ugrzęznąć. W tym też nasze 
złodzieje i rabusie, pod nazwiskiem cyga
nów, pomimo surowości praw nnccne swl; 
rzemioslo prowfldzili, mianowicie zamki 
szlachecloe wystawione były na ich nocn(( 
napady. Rodzina Marillac'ów składała się 
z dwu braci i siostry: Ludwiki. Aby uni
knąć mebezpeczeństw, wysiedli z wozu i 
musieli iść pieszo. Gdy tak idą, tłum mlo
dych cyganiąt ich obskoczył i tylko prze
mocy d\vu braci ustąpił, tak że wolno 
przejść mogli. Ludwlika zaś, która p:xUug 
ówczesnego zwyczaju miała twarz zaslo
!liętq, uczula htość nad tern~ biednemi dzicć 
mi, jednemu z nich dała zlotówkę ti lago
dnic dofl przemówiła. 

Chłopak ten byl wzruszony taką miło
ści1ą, ucatowat z \VdZJięcznością pieniądz i 
chali do zamku swego. Zmęczona tak dtu
t\varzy swej nie odsł:rniŁa, w.ięc chłopak 
w dzikich podskokach pobliegl naprzód 'i 
·wkrótce zniknąl im z oczu. 

W reszcie wsiedli do powozu i pojc
chal\ do 2emku swego. Zmęczona tak dlu
gą 1i przykrą podróżą 14-letnia Ludwika 
przyszedłszy do swej sypalqb, chciała się 
potożyć, gdy s::>bie przypomnlala, że je
szcze nic. odmówiła Róża6ca. Przeszła 
.sic; kilka razy przez pokój 1i postanO-\\~ iJa 
:tern nabożniej jutro zmówić Różaniec, a t~
raz spać się położyć. Wtem zdało jej si:ę, 
:że słyszy lekki oddech ludzki. Zrazu są
<iziła że to zludzenia - ale śledziła ok!iem 
po ,,'.szystkich kątach pok:Jju. Bojaźfl ią 
ogarnęła, której się pozbyć nie mogla. 

- Czego mam stę bać? - zapytała 
sama si~hie, chcąc boiaź1i odegnać - cze
go się mam bać? - Strachów niema, a 
rizbóinicy cóż mogą szukać u dziewczyny, 
która nic nie ma, coby' warto ukraść. Po
modlę się do P. Boga, pJdniosę serce me 
ku niemu, a pod Jego opieką cóż mi się 
stać może? 

Wz.hęla Różaniec i uklękła na klęczni-
ku. Ody się tak modlila, ujrzala, jak z pod 
jej łóżka dwoje oczy zabłysło i zaraz s1ę 
schowały. Ludwika chciała zawofać o po
mJc - ale przestrach jej nie pozwolił, drża 
la na całem ciele; serce bilo iak młotem, 
krew buchta do głowy, nlie mogla się ru
szyć z miejsca jakby przykuta. fakby 
natchn~ona z nieba poczęła glośno się mo
dlić: 

- Mói Boże, niie proszę Cię za siebie, 
ani o zachowanie życ1ia mego; ono do Cie
bie należy, Tyś mi je dal i możesz mi ie 
odebrać! wola Twoja święta niech po 
wszystkie wieki będzje uwielbiona. Pro
szę Cię za tych złych ludz'i, którzy Cię nic 
znają i ciemnościami nocy się zasłaniają, 
aby źle czynitć. Ci twej potężnej laski po
trzebują. O mój &że, udziel mej słabe~ 
ręce Twej sHy, a m::>cy wąttemu głosowi 
memu włóż w usta moje slowa przekony
wując~, wybaw mnie z niebezpieczeństwa, 
w którem się znajduję i wlej skruchę w 
serce tego, który mnie słucha. ~eźli_ b~d.ę 
pewną Twej pomocy, to stanę si,ę s~l~1e1-
szą jak on, a gdy jeg01 strach do mmsca 
przykuje, w którem mię ukrył, ja mogę 
wstać wybiegnąć i zawołać o pomoc, aby 
-go cd

1

dano w ręce sprawiedliwoścn. ~le 
jabym wolata skruszonego grzesz111ka 
przed Twój tron przyprowadz·ić, jak zbro
<lnftarza ludzkiej sprawiedliwości oddać. Ty 
mój Boże przebaczasz; ludzie karają.-Zły 
człowiecze który się pod tern łóżkiem u
kryłeś, "\VyJdź ze swej kryjówkJ, abym ci 
za przV'kladem Tego, co za nasze grzechy 
t1a krzyżu umarl, dobr::>dziejstwo wyświa
dczyła. Ty chcesz mli. krzy.wdę wyrządzić 
ja chcę twą duszę ocalić; nie bój się n.ie, 
boć widzisz, żem ja tylko slabe dz\l.cckJ; 
więc wyjdź ze swej kryjówki! 

Ludw~ka skończyła modlitwę; usty
'SZala nagle szelest pod łóżkiem, ale nie 
miała odwagL oka sweg0i tamże obrócić; 
jakże się jednak zdziwiła, gdy miasto stra
sznego brodatego rozbójnika, ujrzała ma
łego cygana; który ze złożonem\1 rękam1 
płacząc, upadł jej do -nóg. 

- Niech panna nie woła, proszę \V 

:i mię tego dobrego Boga, do którego się 
panna modliła, niech panna nie wota! mó
wił chloptiec, wciąż ręce jakby do modli
i\YY \\.'Zniesione trzymając. 

Ludwika usiadła na krzesto; sily jej 
;tak były wyczerpane, że się nie m:>gła na 
nogach utrzymać. 

- Ndeszczęśł1i.we dziecko - rzekła 
głosem wzruszonym: Czego ty tu szu
kasz? 

- Usłucha.km rozkazu mi danego -
odrzekł chłopak 

- Czyjego rozkazu? - zapytała Lu
dwika. 

- R::>zkazu tych, co mnie żywią - od
rzckt młody cygan. 

- Któż cię żywi na to, abyś źle cz:r
nil? 

- Ci ludzie, co mnie żywią, czy mi 
dobrze czy źle czynić każą, ja muszę ich 
słuchać - co mam robić? Czemu panna 
nie odslonila swej twarzy, abym ją o.ba
czył? 

- W jakimże związku stoi moja za
słona z miejscem, w którem si~ teraz znaj
dujesz? zapytała Ludwika. 

- Proszę posłuchać - rzekł chłopak 
zuchwale, kt0 mnie źle czyin(i, temu i ja źle 
czynię, a kto mnie dobrze czyn~, temu i ja 
dobrze czynię - taka już moja natura. Gdy 
mrnie dziś każdy potrącal, bil i łajał, to 
panna fak uprzejmie ze mną się obeszła; 
dz.iękuję parnnie nie tak za jatmużnę, któ
rą mi dałaś, jak raczej za te łaskawe sło
wa, które mnie za serce chwycily. Pierw
szy to raz tak uprzejmie ktoś do mnde prze
mówił. Zaraz też painnę poznałem po la
godnym glosie, którym pr0silaś Bc1ga za 
tego złego człowieka, co się pod łóżkiem 
ukrył i którym powiedzialaś: wyjdź z 
twej kryjówki. Widzi panna, choćby mnie 
najsurowsza kara miała spotkać, bylbym 
c~ę usluchat i wyszedł. 

- Waęc ty nam chciałeś krzywdę wy
rządzić? zapytala Ludwika. 

- Mówiąc otwarcie: tak! - odrzekł 
maly cygan. - Gdybyś się była połOIŻYła 
i zasnęla, wyszedłbym z pokoju i1 otwo
rzyłbym moim towarzyszom, którzy przed 
domem czekają. A gdybym n~e mógł zna
leźć .kluczy od bramy, byłbym im podał 
sznur przez okno, po którymby się wdra
pali na górę. 

- A potem? -- zapytała przerażona 
Lud\vika. 

- Resztę latwo odgadnąć - odrzekł 
chłopak Siużba w d0mu nie liczna, pa
nów tylko dwu; a choćby nawet... gdy się 
kogo w lóżku znienacka napacLnne, nie fa
twy opór. 

- ·Więc panna mnie chce zgubić? -
może i wymordowali? - zawolata Ludvvi 
ka i podbiegtszy do drzwi pociągnęła za 
dzwonek. 

- Więc panna mnie cąhce zgubić? -
rzekł chl0pak smutny, ale odważny. 

- Jakto? zapytała Lud\v1uka. 
- Słudzy mnie zab1ją; a choćby mnie 

oszczędzili, toby mi moi towarzysze nie 
darowali życia - odrzekl. 

- Kiedy tak, t-0 uciekaj prędko, nim 
przy!dą - rzekla Ludwaka, wzruszona ta
k'l mężną rezygnacyą \V tak młodym wie
ku. 

- TobY. mi nic nie pomogto - odpo
wiedz,iał mały cygan, słysząc na 11/tższym 
piętrze n~espok::>jny ruch; - zresztą to 
.wszysrko jedno, czy tu, czy tam mnie za
biją. Weź to panno, weź to! - dodał ten 
dziwny chłopiec, dając Ludwke kapsułkę 
którą nosił na szy~ i prędk(} zdjął. Niew1em 
co się ze mną stanie, ale nie chcę l.łmrzeć 
nic zostawawszy ci dowodu mej wdzięczn::> 
ści. Nie mam prócz tego nic na tym świe
cie; proszę to wziąść a ponieważ tak do
brze modlić się umiesz, to módl się i za nie 
szczęśliwe dziecko, które ieźl~ zostanie 
przy żydu, zawsze ci wdzięcznem będz,ie. 

W tej chwil1i otwJrzyły się drzwi po
·koju i wszedl młody Lud)wik Marillac. Spo 
strzegł bladość na twarzy swej sliostry i 
za wo tal: 

- Ludwiko, w Cl to? Czyś chora? 
I oglądając s.ię spostrzegł chł0ipca zdzi 

wiJny i chcial podejść ku niemu. 
- Mój bracie - rzekła żywo Ludwi

ka, trzymając go za rękę, mamy sposo
bność spełnić przykazanie chrześciańskiej 
religii: „Cz.yficte dobrze tym, którzy \Vas 
nienawidzą" - ocal to dz.iecko. 

- Ja poznaję tego chłopca - odpad 
Ln<lwvk - to ten mały cygan, ośmy go 
na ulicy widzieH - co on tu robi? 

- Mój bracie - odpowiedziała Lu
dwlika - jeszcze teraz dreszcz mnJe prze
chodzli, gdy pomyślę, coby nas moglD było 
spotkać, gdybym idąc za skłonn::>ścią natu
ry, spać się położyla i nie zn1ów1ita Różań
ca. Bylibyśmy wszyscy prawdopodobnie 
pomo.rdqwanj ! Straszna, straszna rzecz! 

I opowiedziata bratu cale to zajście. 
- Nieszczęsny! zawolal młJdy Maril

lac a grożąc zbli.żyl się do małego cygana, 
który stal nieporuszoiny. 

- Litości dla niego, litości mój braoŁe ! 
zaw:o!ata Ludw,ika zasloniaiąc go sobą. 
On jeszcze taki- młody, może tyHc; u\\'lj,e
d:r.iony. Kto wtie, czy łagodne s.lowa i do
bre przyklady n1e sprowadzą go na dr~ę 
cnoty i ni:e ocalą i ego duszy! 

- Więc ty sądzisz, P.Oczciwc dziecko 
- rzekł brat z uśmiechem - że twoje slo-
wa, t\\·ój przykład z tak zepsutego stworze 
nła jeszcze coś zrobić zdJlają? 

- Spróbujcie! - rzekł maty cygan 
i podniósł dumny lecz zarazem łagodny 
wzrok Si\Vói na młodego Mar.illaca. 

Ludv.Aik u<ierzony tern krótkiem sfo~ 
wem cygana, przez kiilka ch\\il star mil
cząc, aż namyśliwszy się, rzekł: 

- Byłoby nieroztropnie, taką czynić 
próbę; p.:micważ jednak możliwą jest rze
czą, że mówisz prawdę, więc cię nie od
dam w ręce twych towarzyszy, by się na 
t0ib1ie nie pomśoih, ale otworzę ci tylne 
drzwiczki w ogrodzie, które prorwadzą ku 
rzece; je źli chcesz szczerze, możesz inny 
sposób życia zacząć.„ Więc chodź za 
mną. 

Mały cygan nkbnil Siię Ludwice i 
rzekł jej do ucha: 

- }\to jednego z naszych weźmie w o
bronę, tego wsz.yscy broruią. Być może, 
że ten zamach, który s.ię dziś nie udal, p-0-
wtórzy się innym razem we dnLe lub w no
cy; wymów wtenczas tylko moje imię, 
które znajdziesz w kapsuułce. a nic ci się 
złego nie stanie! 

Ody s·ię Ludwik z cyganem addalili, 
przystąpiła Ludwika do światła, by wy
czytać imiG tego, co ją od napadu zbójców 
ocaLit Relikwiarzyk co gio Ludwltka od 
cygana dostala, byt bardzo, pięknie 'i mi
sternie zrobiony i, za-wiieral maty kawale
czek pergaminu, na którym widać bylo 
bardzo wytarty obraz Swiętej a pod spo
dem podpis: Ag1ni1·eszka. 

- Agnii.eszka! - rzekła Lud\vika, klę
cząc - Agntieszka ! szczególne imię rozbój 
nika. 

Potem się modliła, nqc zapJmimając o 
małym cyganie. 

Na drugi dziefl rozndosła S'lę pogłoska 
o nocnym napadzie po całym Paryżu. Do
szła też i do królowej Maryi Medki.s, któ
ra natychm'iast wysłała svvegJ sekretarza 
Antoniego Legras, aby się dowiedzieć, czy. 
i ile jest pra\\rdy w tych pogłoskach 11 co 
się stało z rodz.iną Mari!Iac.. 

Leg ras wszystko znalazł ·w ;~::.J > 
pszym stanie, a Ludwika opowiedziała mu 
całą hist.:>ryę, kof1cząc temi slowy: 

- Imię jego, głośno wymÓ\\."!t(me, ma 
mnie we wszystkich okolicznościach od 
napadu zbójców ubezpieczyć. 

- Jakież to imię? - zapytal Leg ras. 
- Agnieszka; - od.parła Ludwlika. 
- Agnieszka? - powtórzyt Leg ras 

- tJ s~zególne imię rozbó}nika. 
- A jednak tak jest - rzekła Ludwi-

ka, pe-dając mu relikwiarzyk - czytaj pan 
sam. 

Zaledwie pan Legras rzucił okiem na 
rełikrwtiarzyk, gdy pobladłszy za wola~: 

- Mój Boże, mój Boże! mój brat, któ
ry zginął podczas zawalenia slię mostu 
młynowego, nosiił w tym dniu taki sam re
likwiarzyk na SZJll)i. 

P0tem otworzył g<J i rzekł, prawie 
odetchnąć nie mogąc': 

- Dla Boga! Tak t°' ten sa111 refakwia
rzyk, COi go mój brat .nosii~; Agmieszka nazy 
wa s·ię moja matka; ona to- imię własną rę
ką podpisala pJd obrazkiem swej part:ronki. 
Gdzie jest ten chlopiiec? Jak ten relrik\.via
rzyk dostał się w jego ręce? Proszę i 
błagam was, Powiedzo1e mi, co wiecie o. tej 
cal ei sprawie! 

- Niech się pan uspokoi - rzekt star
szy Marillac, spo<lzieiwam się dowie<lz,ieć 
o tern, co pan sobie życzysz. Slużący mi 
powiediAiał, że jakiś chł·opak stoi przed bra 
mą 11 chce się widzieć z. mą siostrą -- może 
to ten mały cygau. 

- Ja go dobrze znam - rzek! Ludwik 
jeżeli to on, zaraz go tu przyprowadzę. 

- Gdy się chbpak w pokoju pokazał 
-- zawofala Ludwhka: 

- 'fak to on. 
- Od kogo masz ten relilnviarzyk, za-

pytal starszy brat - coś go podarował 
mej siostrze? 

- To moja wlasność - odrzekł cy
gan - jam go 'llie ukradł! 

- Kto. ci go dał? - zapyta! pan Le
g ras - odpowiedz mi moje dzdecko, po
wiedz prawdę, my ci dobrze życzymy. 

Temi słowy życzliwemi ośmiebny -
odrzekł chłopak: 

- Powtarzam, że ten relfik\viarzyk 
jest moją wfasn0iścią; nosiłem go od tak 
da)Wlna, jak tylko zapamiętać mogę; ale so
b'.ie .nie przyp::>minam osoby, która mi go 
na szyję zawiesrla, 

- Kto są twoi rodzice? - zaipytai 
Ludwik Marillac. 

- Ja nkgdy nie znałem rodziców; -
odrzekł chłopak. 

- Jakim sposobem dostałeś się mię
dzy Zibójców? 

-- Nie v.·.iem. 
- Pomyśl trochę - rzekła Ludwika 

- od jak dawna jesteś między tymii: ludź-
m~? 

- Ja sobie wcale nie przyp:>mtnam, 
\'v·iem tylko co mi pO\dedziano; ale mOO;e 
1 skłamano. Znaleźli mnie jako mate dzie
cko \'Ve wodt.ie; ten, co mnie z wody \VY

ciągnąt jest hersztem bandy rabusiów, w 
której się znajduję, mia1em też, jak mi mó
wion:J i klejnoty na sobie, al~ ten herszt 
je sprzedał. Bylem 1wesolym i grzecznym 
chlapalciem, dlatego użyli i przyuczyli 
mnie do żebrainda, to się mJi. udało 1i zawsze 
otrzymywałem hojne podarki. W końcu 
i<.dna:k zachorowałem i straciłem piękn:>ść 
mej twarzy; więc uczyli mnie różnych 
sztuczek, abym przez nie zarabiał. 

- Ale retik'wiarzyk, ten relilkwfarzyk? 
- przerwał Legras opow~adainie chłopca. 

- On w11sial na mej szyi, gdy mnie z 
wody wyciągnięto i został zavvsze na 
mnie. 

- Toś ty mój brat, mój brat Gabryel! 
- zawołal uradowany Legras i uścis:nqł 
chłopaka. Tyś mój brat Oabryel, którego
śmy przy zawaleniu S'ię mostu młynowego 
stracila. O ·moja matko, jakż.e ~ ucie
szysz, i wdzięczną będziesz pannie Ludwi• 
ce, która ci swą pobożn::>ścią i przytomno
ścią umysłu dziecię opłakiwane wróoila. 
Ty, bradszku, zaprowadź mnie do tego 
czlmvi[eka, co ci1ę z wody wyciągulął, on 
zastuguje na hojną nagrodę. Chodż, 
chodź! 

·Wieczorem teg::i samego dnia przyby
ła pani Legras ,matka małego Gabryela, 
wraz z tymże i starszym bratem, Antonim 
Legras do paflstwa Ma:riłlac i ze łzami w 
oczach dztiękowala za takie dobrodiiiej
stwo. 

- Komuż mamy za\\dziięczać tę ra-
dość? - zapytała Ludwi1ka; - tylko me
mu Różal1cow'.i, który prze<l udainiem się 
na spoczynek odmó'VV~tam. 

Ludwika Marillac \Vyszla potem za 
pana Antoniego Legras, a zos,tawszy \\<"<lo
wą, calkO\\~icie się oddała na usługę ubo
gich i cierpiących. Ona to pomagała św. 
Wincentemu a Pauln w jego pracach około 
C'ierp.iącej ludzkości, Gabryel zaś - ów 
mały cygan, zestal godnym uczniem św. 
W~ncentego. 

Swiętojózafacie 
czyli składka na ubogich studentów polsko. 

katolickich. · 
W kasie (zob. nr. 25) 111,92 mr. 

Na chrzcinach u Jana K.ruka w łfoch
larmark St. Chu<lziak i Antonina Chu
dziak 1 mr., Jan K.mk i żona 1 mr., ~r. 
Kruk 50 fen., Józef Kruk 50 fen., WoJc. 
Chudziak 50 fenygó\V 1 Walenty Kokocii1-
ski i żona 5-0 fe.nygów. Stanisław Kokociń
ski 50 fen., Mare. Szymczak 50 fen., Ma~e~ 
Bro\varczyk 40 fen., Woje. Okoniewsikt i 

żona 1 mr., Wdorwa Chudzfl.k 50 fen., St. 
,Wyrwa 10 fen., Gąsiorowski 50 fen. (porto 
J. Kruk.) nadeslał Woje. Okoniewski 

7,50 mr. 
Na weselu córki zebrane przestał 

Szczepan Józefowicz z Me1dertch 6,53 mr. 
Tow. św. Rocha w Dyseldorfie prze-

słał f. Konieczny 5,90 m.r. 
Razem 131,82 mr. 

Rozchód: 
M. B. w B. stypendyum 32,50 me. 
J. K. w R. stypendyum 32,50 mr. 
fr. S. vv D. stypendyum 34,50 mr. 

pqrto 6,85 mr. 

Razem 100,35 mr. 
Dochód 131,82 mr. 

Rozchód 100,35 mr. 

·W kasie 31,47 mr. 

Dn. 26. 05. Ks. Liss, proh. 

Rumian, Kr. Loebau W./Pr. 
Bóg za'P.fać ! Sw. Józafacie módl sre 

za nami! 

Brandenburg 
kraina słowiańskich mogił. 

PO W IE S ć H I ST O R Y C Z N A. 
Napisał Ludwik Stasiak. 

(Ciąlt dalszy.) 

Tu ur>adl na krzesło, zagryzł wargi, 
zmarszczył brwi. W głowie jego zrodziła 
się myśl... straszna myśl. Oblicze blad~
ścią się powlekb, w oczach dziwne ognie 
z~łonęty, ręka kurczowo ściskała się VI_ 
pięść. Umysł jeg\> roztrząsa~ wypadki tel 



11ocy. Wierzy \\ chorobę dziecka, odpycha 
domysły rodzące· się w duszy ... a jednak 
wraca i wraca podejrzenie, że Oda szla 
w nocy }}O klucz... Przez sen prZYPomina 
.sobie; że gdy ją ujrzał, rękę miała podnie
sioną w górę .... O! O ! ! 

!(rew kipi... w głowie się mąci, wście
kfo-ść zmysły odbiera. 

- Przecie to niepodobiel1stwo - sze
pce zmęczony rozpaczą, sam do siebie. 

A podejrzenie wraca. Wraca i szepce 
Dietrichow.1 do ucha: 

- Ona to uczynila. 
Dietrich ::>twarł szeroko oczy.„ 
- Nie, nie. To być nie może sze-

pce ojcowskie serce. 
- A przecie wszystko mówi za tern 

że tak jest, przekonywa rozum. ' 
Wsparł głowę na ręce, palce utopił w 

siwiejącej czuprynie. 
- Przekonać się muszę. 
P owstal, klasnął w dlonie; wnet zja-

\\ ' it SJ ę sługa. 
- Gdzie rycerz K..iza? 
- Na polowanie wyjechal. 
- Zawołaj moją córkę? 
- Od wczesnego ranka niema jej pa-

nie. 
- Jakto niema?! 
-Ze SiJkołami wyjechała wraz z ry-

cerzem. 
- Co? Ona? Chora? 
- Już wyzdrowiała. 
- Odejdź 1 - wrzasmił Dietrich, tar-

gając włosy na głowie. 

P rzez cały dziell chodził margrai po 
pokojach, ciągle zaglądając w okno, pa
trząc i nadsluchując, czy Oda z polowa
nio ni e \\'raca. Zrnecierpliwil się czeka
niem w dusznej izbie, spieszy na pole i na
okolo warowni, po walach, częstokól ob
chodzi. 

s.Ionko zapadato zlocąc szczyty wie
życ zamkowych, gdy na moście warowni 
zatętnify końskie kopyta i Oda wraz z K.i
zą wjechała na dzdedziniec zamkowy. Z 
za gęstych gałęzi wiśni widzi ją Dietrich, 
ciekawie się w jej oblicze wpatruje. 

Piękna jej twarz, kraśniala zdrowiem, 
\\' ·oczach iskrzyła się radość, koralowe 
prześhczne usta plonęly różami. Nad wsze! 
ki wyraz piękna krasawica wyglądać mo
gla na uosobienie wiosny w pełnym jeJ 
rozk\vicie, na szczyt i wzór krasy kobie
cej, rla czarodziejkę stworzoną rta podo
bieństwo aniofa ... tylko nie na osobę cho
xą„. Skrył się 0jciec za wiśrute i olszyny, 
czekar aż dzie\YC\,ia wejdzie do niewieściej 
izby. 

Wolnym krokiem poszedl za nią. Zbli
żył si ę do niej, czule pogłaska! jej czolo, 
jej bujne wJosy i usiadł naprzeciw nieJ 
milcząc. 

- Wydajesz mi się zmartwionym oj
·cze? 

- Zdrowiem twem się niepokoję -
rzek ł Dietrich, chmurnie na nią patrząc. 

- Pozbądź się troski ojcze. Już zdro
wą jestem. 

- Tak? To dobrze. W nieszczę
'kiach mych i kłopotach, jest to dlo mnie 
pociecha. 

- O nieszczęścm mówisz mói ojcze 
.drogi? 
.. - Troski! Troski! moje dziecko. 

· - Cóż się stal o? 
- Nie olbchodzą cię te sprawy -· 

rzekl wahając się Dietrich. - Wy bial::>
glowy nie zajmujecie się slużbą cesarską. 

- Powiedz przecież. 
- Chcesz wiedzieć? 
- O tak ojcze. Wszystko, co cię cie-

szyć lub martwić może obchodzi dziecko 
twoje. . 

- Otóż dowie.dz się, że tej nocy N1c-
bora uciekł. · 

_ Uciekł?! A to łotr - zaśmiata się 
Oda. - c~ za bezwstyd! 

- śmiejesz się?! Nie dziwię się 
Wcale, bo nie \Viesz, ile nam zależało na 
tern aby go mieć w naszych rękach. 

'_ Ciebie ucieczka jego zmartwi la?! 
- Gdym się o tern do:wiedzia1t, rozpacz 

tnnie brała. 
- Rozpacz!? Ojcze! . . 
- No no pociesz się moJe dziecko. 

Zlo jak se~ minęlo, znikla zgryzOlta ... 
- Co się stab? . 
Ba,zyliszkowy ogiell zaplonąl w o

~zach margrafa, ścięgna koło ust zadrgały 
miechem, który tlumit 

- Zlapaliśmy Nieborę. 
Dietrich partrzyl na córkę. . 
Różowe jej piękne usta por~sz:ylY. się 

~urczowo, zresztą nie zmieniła się m.c, Jak
by Wieść słyszana żadnego na niej me zro
biła wrażenia. Otosem obodętnym, znu
dz::inyrn prawie zapytata się: 

- Taiak? 

- Napo wrót jest łotr w na:szej moc ·. 
.. - Bardzo się cieszę, ojcze, że ci spadł 

c1ęzar z glowy. 
- Szczeście to,wielkic szczęście. 
-- W jakiż sposób zdolal on ujść? 
- Tego nie \Viem. Może wyłamał 

zamek, może. przekupił strażniko, może„. 
kto to wie, co się tam stało. Zabił żolnie
rza przy malej bramie. 

Zabil żołnierza przy małej bramie. 
-- Zaibil? 
- [ zdołał siG wydostać za bramę. 
- Uciekł więc? 
- Otóż szczęście, że me. Ubiegł mo-

że kilka stai, gdy spostrzegli go żołnierze 
nasi i pochwycili mimo nadludzkiego o
poru. Spowity w powrozy na n0\\'0 wró
cit do więzienia i jutro rano idzie na pal„. 

Hrabianka teraz dopiero zaiezęla zdra
d~ać niepokó.i. Lica jej przybladły, oczy 
mespokojnie, jakby łzawo, \\' otwarte okno 
patrzyły. Wsparła na n;cc śliczne, mar
murnwe skrJnie„. 

- Jutro rychło świt skona \\' straszli
wych męczarniach - zaśmiat SIG Dietrich. 

- Jutro ... 
- Teraz niema już obawy, aby uciekł. 

Piekielna moc nic wyrwie go z naszych 
rąk. Wsadzono go do więzienia o podwój
nych żelaznych drzwiach. Tam naprze
ciw malej bramy, gdzie wiQziono Sorabów 
lużyckich. Nawet strażmlrn nie p~stawi
lem, tak jestem pe\\ ien zamków i klódek. 
Gdy slonko ranem zejdzie, pójdziemy pa
trzeć na jego męki, teraz więc czas na spo
czynek, czas ... 

- Dobrnoc ojcze - rzekła - siląc 
się na obojętność Oda. 

- Dobranoc. 
Dietrich rozstal się z córk<1 i szcdl do 

swej izby. Z progu wrócił się jedna,Ji.'.:, obej
rzał dJokofa czy nikt ich nic słyszy i rzckl 
szeptem: 

- Byłbym zapornniaL 
- Co rozkażesz ojcze? 
Raz jeszcze obeirzat się Dietrich na

około. 
- Słuchaj, moje dziecko - szeplal. 

- Dowiedz się, że ze wszech stron o>ta-
cza nas nienawiść i zdrada. Nieprzyjacie
le cesarstwa mają w naszym zamku stron
'l1ika, który wszystkie czyny nasze parali
żuje, wszystkie zamiary unicestwia. 

- Cóż ja kOłbieta na tiJ· poradzę? -
zapytała zimno Oda. 

- Dziś poradzisz.„ 
- Slucham cię. 
- Dziś potrzebuję twej pomocy. 
- Wszystko spełnię, co każesz. 
- Nikomu w zamku ufać nie można, 

jedynie mi więc pozostało zaufać tobie; 
mojemu rodz<>nemu dziecku. 

- Mów 0 1jcze. 
- Jest podejrzenie, że klucznik jest \V 

zmowie z wrogami, jest podejrzenie, że on 
uwolnil Nieiborę. 

- Ja zatem ... 
- Tobie na tę noc powierzę klucze o<l 

więzienia. Zachowaj w twem panieńskiem 
bżu. 

W duszy Ody zrodziJa :;ię myśl podej
rzenia. Sp:>jrzała bystro w oczy ojca. 

- Dlaczego sam nie zatrzymasz na 
noc kluczy? U ciebie, ojcze, będą pewniei
sze ... 

- Nie, nie. Ja i Bernard śpimy twar
do. Jeśli jest w domu złodziej, fatwo mu 
przyjdzie wydobyć je ·ndemnie. 

- U mnie zaś... , 
- Otóż to - rzekł z przekonaniem 

Dietrich - że nikt się nic domyśli, żeby u 
ciebie były schowane. Zdrajca szukać icti 
będzie po caJym zamku, tylko me u ciebie. 

- Wolałabym, abyś mnie ojcze uwol
ni1 od tego - rzekla glosem, zdradzającym 
obojętn:>ść i znudzenie. 

- Dlaczego? 
- Mogę zapomnieć, mogę przez za-

pomnienie tajemnicę zdradzić ... 
- Drobnej przysługi mi odmawiasz? 

- O me. Wola twoja jest dla mnie roz-
kaizem. 

- Zatem uczyt1 to. Oto klucze. 
- Rozkaz:>wi twemu się poddaję. 
- Dobranoc ci dziecko drogie. Zam-

knę na ·wrzeciądze moje drzwi. senny je
stem bardzo. 

Dobranoc. 
Oda została sama. 
Dlugo myślało nad rozmową z ojcem. 

Cza.Io jej pokryło się chmurami, w duszy 
na chwilę zrodziło się straszne podejrze
nie. Ale wnet pierzchło. Rozważyla każ
de sfowo rozmowy ze swym ojcem. Wy
snuła z niej spokój i ufność. Nerwowo 
ściskała w ręku klucze, które jej ::>jciec od.
dat. Iznown czoło przyslonilo się chmu
rą, w oczach byla zaduma,. w duszy 
wstrząsające swą gr~ą pytania.. . 

_ Przecie to OJc1ec... C-0 Ja czymę 

zalo11a ! Prze ... .ie woj ·i\'J nasz to bra ia 
moi ... 

Gbwę pochyliła ku ziemii rek przy
tt lila do u t, zagryzła różow'-= palce . 

Ale wnet podmosła czoło w górę. 
- Ty włdzisz Boże, że spra ;\·a ty h 

tH.:iśnionych, to pra\\.'a sltrsznoś i, spra
" iedliwości, Ty widzisz, że to łu zna i 

zacna prawa, Ty mnie ądź Wszechrno ·
Iły. 

Zaśmiała się. 
- Wątpltw::>ść? Ha, ha! Czy mam 

stanąć po stronie gnębiących, czy gnębic
nych, czy trzymać z najeźdźcami, czy też 
z wolnym, ziemi swej broniącym ludem, 
który o święte prawa walczy, o najdroż
sze pra\\'a, jakich poczucie wlał w erce 
Bóg!! Wątpliwości?! O! Nie, nie ... 
Serce mi odpowiedzialo na m::>je pytanie. 

Znowu zamyślilo się dziewczę. 
- Ojciec - zaszeptalo smutno. - Oi

c1ec !... 
Myśl o ojcu wzburzyła dzie\\ częcia 

sumienie. 
Powstała Oda idąc ku oknu, jakby icJ 

kim brakowało ... 
W ngu izby '' isial na ścianie ogro

nmy krucyfiks. Spaczyły na wizerunku 
Zba\Viciela oczy krasawicy, podeszła ku 
Niemu... . 

- Twoja wola, Ty, któryś umarł za 
wydziedziczonych, za pokrzywdzonych, 
1\1voja wola Opiekunie wszystkich, którzy 
cierpią ... 

- Tw01ja wola J czu ! ! 
Pochylila glo·wę dzie\\ ica i brnie u

calowala nogi Chrystusowe. 

* 
Wcześnie pogasły Ś\\ iatla \Ve wszy

stkich izbach braniborskiego dworzyszcza. 
Spokój w zamku i cisza ogromna. K.sit;;
życ srebrny wszedl · na niebo, rzucając 
okna w ciemne izby jaskrawe pr0stokąty 
Ś\.\.iatla. Idą ś'Wiatla przez izby i id<i, 
przesuwają się, oświecając puste stoły bie
siadne i puste dziś loża. 
· Dziesięciu ludzi chyłki em z podwoi slę 
wysuwa. Chylkicm i·dzie Bernard, na pal
cach stąpa Dietrich, najciszej z mch wszy
stkich idzie Th11etthmar, boku rycerzy się 
trzymając. Miał biedak straszne pytanie: 
albo zostać samotnie w izbie, po której w 
nocy chodzi opat, gwałtownie się o skra
dziony kielich; o nowq trumnę upominając, 
ailbo iść na noc ze zbrojnymi na pole, gdzie 
wprawdzie także opat chodzi, gdzie jednak 
jest przecie ludzka żywa dusza. 

Przyszyl się Thiethmar i przycze.p1ł 
do Bernarda, do tej strony jego, po której 
wisfal miecz; ma to uczucie, że radby 
wieść do rzemiennej pochwy, aby tam ra
zem z mieczem siedzieć. Bo przecie i takt 
opat musi mieć respekt przed ostrem żela
zem. 

Gromada zbrJjnych zaulkami domostw 
idzie, kryje się za krzaki, unika świaUa 
księżyca. Do malej bramy nie prostą dro
gą idą i poco tam idą. Dietrich opuścił 
zamek okol·::» głównych wierzei, doszedl 
do mostu zwodzonego, tam pnie się na wa
ły, walami ku malej bramie idzie, kryje 
się za grabowe opłotki, za zielska, które 
bujme na brzegu nasypów rosną. 

Cisza ogr;}mna. 
Pustka na podwórzu braniborskiego 

zamczyska. Nikt nie zgadnie i nikt nie 
wie, że tam za każdym krzakiem siedzi 
żołnierz, w każdym wyboju kryje si~ o
szczepnik, że w' zaułkach częstokolu czy
ha Bernard, Dietrich i Thiethmar. 

Noc jesienna, pog.Jdna, ciepła i uro
cza. Księżyc wyplynął na niebo, srebrem 
się iskrząc na białawych pmach brzóz. 1 

Październik dopiero, a już liście I>Ożółkły 
na jaworach i klonach i z szelestem na zie
mię lecą. · Podworzec, zasypany liś~a1111 
brzeziny, wygląda tak, jakby g0; kto milio
nem złotych i czerwo11ych dukatów u
str:>it Zerwał się pierzasty liść jesionu; 
jak lódź na wzburzonej fali, w po\\ ietrzu 
szybuje, zawirował w prądzie powietrza, 
ślizgnął się po fali i daleko od drzewa na 
matkę ziemię leci. Leci, aby zgnić mar
nie znawozić ziemię dla je, testw przy
szł~j wiosny. Spadł między bukiety ru
mianków, między oszczepy dziewanny, 
których nie zmroziło zimno jesiem, które 
ostatnimi kwiaty jeszcze ziemię stroją. 

- Omyliliśmy się - zaszeptał Thieth
mar. 

- Odrazu t<> mów1lein. Po<lejrzenie 
było niedorzecznością. 

- Chodźmy do domu. 
Coraz chłodniej, północ się zbliża. 
- Czekajcie - zaszeptat Dietrich. 
Znowu cisza. Na podworcu ŻY\\''ej 

duszy niema. 
- Chodźmy! Chodźmy! 
- fak śmiałeś podejrzywać ... 
- Przecie to niedorzeczna myśl. 

Złekk u hrlily it: bo zne drZ\\ i mo
drze' ·iow go p la u, po tać i łq 01 l 
1.'ida • we wierz ja h. \ y hylila : · \'k 

na 1>0le na \. ZY~tk "e trony. rozgląl.1.i 
i patrzy. 

\ dzą n p:;dwór u martwot i p 
kę1 WY!:>Zla przedz mck i hylkiem idz1~ 
kolo ś iany. Znowu tanęła, zno ·u nad
slu huje patrzy na kolo dlor1 do u ha 
przykłada i slu ha. 

Ci za grobowa. 
Zj wi ko wy zlo ua podworzc , zbli

ż.yło się do wi zieli przy mal .i bramie. W 
promieni eh księży a lat\\ - jq poznać; 
srebrne Ś\\ 1atło oblało jej bi l<i pi1.;kną po
stać; istota ta \ 1 ydaje się być sio • trą roz
marzonej nocy, wygląda jak Lada bogmi 
miłości, która pełna urody, nie,~pLanej 
kra y, zstąpiła z niebio · na ziemię. 

\V koszulinie jeno idzie dziew-0ja, prze
pasana krajką . Bielutka pier~ srebrzy się 
w świetle miesię cznem, b0se. różowe nóż
ki toną \\ dywanie żółtych liśct, głośnym 
szelestem grając :za każdym jej krokiem. 

Stanęła przy wierzejach u małej bra
my. Jcsz<.:ze raz się obejr.zala na wszy t
kie strony, jeszcze raz ucho jej echa no y 
bada; przyst<wiła do żelaznych drzwi ; do
była z zanadrza kluczy i... 

Zazgrzytaly za\\'fl a ·y, otwarly , i ę że
lazne wrota„. 

- O! O! O!! 
Jak gromada krukó\\ , rój czarny.::ft 

postaci spada. 
- Toś ty! Toś ty! 
- To ty wyrJdna moja kru·i ! 
- Zdrada! 

. - Przeklnę wlasne dziecko, przeklnę 
c1ę wyrodku! 

Zmowa z wrogiem cesarza ! 
- Hrabianka Oda! 
- Do klasztoru z nią! Do klasztoru! 

Gaietka dla dzieci. 
Pobożny król Dawid. 

J. Rządy Dawida. Po śmierci au la 
wybrał naród Dawida królem. Pobił Olll 

filistynów i innyt:h nieprzyjaciół. Zdo„ 
był też JerozJlimę i założył tam stolicę 
swoją. Da wid był bardzo troskliv.rym o 
dobro swych poddanych i wymicrzat ka
żdemu sprawiedliwość. 

Szczególniejszą opieką otaczal służbę 
Bożą. Na górze Syon w Jcr.ozolinue kazał 
wzniesc namiot wspaniaty. Tamd~tąd 
przeniósł skrzyniG przymierza w uroczy
stym pochodzie. K..u uświetnieniu nabożeii 
stwa ustanowir 4000 śpiewaków. Obo\i. i ~i
zkŁem ich byle śpiewać 1 grać na instru
mentach w przybytku Ś\viętym. 

2. Proroctwa Dawidowe. Na cześć 
Boską ułożył Dawid pleśni Ś\Vięte, psal
ma-'1i zwane. W nich przepo\\. iadał o Zba 
wicielu. Najważi1tiel ze miejsca z tych pro
r::>ch.v są: 

„Jam jest robak, a nie cztow11ek, po
śmiewisko ludzkie i \ ·zgarda pospólstwa. 
Wszyscy, którzy m~ę widzieli, naśmiewah 
się ze mnie i kiwali głową.'· 

,,Przebodli n:~ce moje 1 nogi moje. Po
liczyli wszystkie ko' ci moje. Rozdzielili 
sobie szaty moje; a 0 suknię moją lo rzu-
caYi." . 

„Rzekł Pan Panu memu: siedź po pra
wicy Mojej. aż potożG nieprzyjacioly TW()
je podnóżkiem nóg Twoich." 

„Ty jesteś kapłanem na woeki \\'edług 
porządku Mełchizedechowego''. 

KRÓTKA NAUKA CZYTANIA. 

t t t 
ta-ma. ty-le, la-to, to
po-la, ta.ny, ta-ta lu-bi 
ma-li-ny, ta-to, ta-ta-ry. 
ła-ta, lu-ty, ła-ta-my, mo„ 
ty-le, ma-łe, ma-tu-la ma 
ta-la-ry ro-bo-ta li-te-ra 

' ' J 

wa-ta, wi-ta-my pa.-na, to 
mo-ja li-na. 



Eickel ! Baczność! . Eickel ! 
Towarzystwo św. Pawła w Eicklu 

obchodzi w dnm 29 czerwca b. r. tojest w 
św11ęto śś. Apostoló\v Piotra i Pawła swą 
IS rocznicę założenia. Będzie koncert, 
śpiew, deklamacye i tejltr. Zabawa odbę
dzie siG w lokalu p. Peldhege obok kościoła 
katolickiego. Początek o go<lz. 4. 

Uwaga: Ponieważ zabawa będzie 
zamknięta, dla tego czlonkowie zalegający 
ze składką miesuęczną po:wlinni1 się z niej 
uiścić przed czasem. Tak samo i ci roda
cy, coby mieli chęć do naszego towarzy
-stwa się dać pisać, mogą przybyć. O licz
:ny udzial uprasza Zarząd. (2) 

Baczność Altenessen ! 
Szan. Rodakom w Altenessen donosi

my uprzejmie, iż w czwartek 29 czerwca 
w uroczystość śś. Piotra i Pawia urządza
my zabawę z tańcem na sal~ p. J. Saala, 
na którą szan. Rudaków zapraszamy. Mu
zyka: polskie dudy i skrzypce. Początek 
o godz. 4 po pot O liczny udział uprasza 
(2) l(omitet. 

Towarz. gimn. „Sokół" w Gelsenkirchen-
Ueckendori 

dJnosii. swym cztonkom, iż w czwartek 
(święto Piotra i Pawła) dnia 27 czerwca 
b r. po pol. o: godz. 4 odbędzie się w~lne 
zebraniie, .:>raz sprawozdanie kasy z pier
wszego pól roku. Jest pożądanem, aby 
druhof\vie się jak naHtczniej staw1ili. Goście 
mile w~dziani. O liczny udział uprasza się. 
Czołem! Wydział. 

Towarzystwo „Samopomoc polskich kup-
ców i przemysłowców" 

odbędzie przyszłe po·s1edzenie w czwartek 
w świętJ śś. Piotra i Pawia 29 bm. o godz. 
1 w południe w lokalu p. Jul. Cramcra _w 
tterne, ul. Nowa, naprzec1w. domu ~atohc
kiej czeladzi. Liczny udz1al p_oz~dany, 
gdyż są ważne sprawy do załatwienia. 
(3 d.) Zarząd. 

Koło śpiewu Cecylia w Herne _ 
donosi wszystkim Kołom śpiewu, biorą
cym udział w lato sim „Zi~ździe", . iż 

zjazd" nie ·Jdbędzie się dn.1a 2 ll'pca, ponie
~~aż zaszło nieporozumienie z pol!cyą. 
Zjazd odbędzie się później. (6) 

Zarząd l(oła śvJ.ewu Cecylia w Herne. 

Tow. gimn. „Sokół" w Duisburg-Hochield 
nad Renem. 

Zebranie odbędzie się dnia 2 lipca o 
godz. J w pol. na sali Giesen, ul. Wanhe.1-

merstr. 96--98, na które zapras~a się 
wszystkich druhów i Polakó\~ z _D~1sbur~
łfochfeld i okolicy w celu omo~v.ierna waz
nei sprawy, yv zdrowem ciel~ zdrowy. 
duch l Cr.otem! Wydział. (Zd.) I 
BACZNOśC PRZEMYS~OWCY Z HER· 

NE,BAVKAU,HORSTHAUSEN 
I OKOLICY! 

. Uprasza się \Yszysfkich Przemysow
ców na dziefl 2 lipca o god.~. 4 po pot na 
pogadankę gościńca p. Grunthal w Bau) 
kan, ulica Stri.inkederstr . (2 d. 

~~t , : „ Zwołu1ący. 
---- ,, „.fj 

Tow. śś. Piotra i Pawła w Bruckhausen 
oznajmia wszystkam Rodakom w Bmck
bausen i okolicy, także szan. tow.arzY
st.wom, które zaproszenia odebrały. t ty~ 
które dla braku adresu ~apr~szema ~me 
odebrały, iż w niedzielę drn1a 2 ltpca obd~~
dzimy 6 rnczinicę zalożerna a 5 rocz~1..,.ę 
poświęcenia chorągwi naszego to'\~a. z~. -
stwa na sali p. Brinka. Szan. nam zycz.t. 
we Towarzystwa prosimy,. aby raczyły 
nas z chorągwiami odwied:mć. ~orząd~1\ 
uroczystości: od godziny, 2_ przy1mowan.e 
bratnich towarzystw ,J gosci, 0 godz. 4 p:J
chótl do kośdola na polskie nab?żeństw?, 
po Jlabożeństwie powitanie bratnich tow a~ 
rzystw i gości na sali., pocze1~ koncer~ wy
konany przez p. Podeszwę i prze~o_w.1,e~ 
nia w końcu teatr p. t.: „Lobzow1ame i 
„Biażek opętany". Marny nadziei~, że il~S 
Rcdacy il szan. towarzystwa swo1ą obcv 
nością zaszczycić raczą. . . -> 

Uwaga: W sobotę 1 i w niedz1eh~. /.J 

lipca sposobność. do spowiedzi św. W, rne
dzielę 2 lipca o godzime 8 przys.~ę~uJe t~~ 
warzystwo wspólnie do Komuna sw. ,J 
liczny udział prosi Zarząd. (2) 

Towarz. gimn. „Sokół" w Kottenburg 
donosi swym druhom. iż przyszle \Valne 
-półroczne zebranie odbędzie się w ~ie
idzielę dnia 2 lipca o godz. 2 po po,L. Lic.z
ny udział druhów pożądany. Goscte. mile 
widziani. Czołem! Wydział.. 

Uwaga: Wydział oraz r_ewizorow1~ 
kasy winni się starwić pól godziny prędze]: 

(2) 

Baczność Wanne i okolica! 
!Patafian ze Smolac pod Kobylinem za

prasza się na pogadankę w sprawie po
darku dla naszej parafii w Wanne II, ul. 
Bahnhofstr., w lokalu przy kościele kato.b
ekiem u p. Siermanna 2 lipca, zaraz po 
\\'ielkiem nabożeństwie. O jak nailiczn.iej
szy udział prost w imieniu komitetu (1) 

Andrzej Czwojdrak. 

Tow. gimn. „Sokół'' II. w Oberhausen. 
Skrzypce i dudy. 

Donosi się zacnym druhom, iż w ruie
dzielę dnia 2 lipca wyprawiają nasi druho
wie Jany swoje Imieniny o godz. 6 wieczo
rem. Muzyka będz•1e staropolska. Na salę 
mają wstęp tylko druhowie. Goście chcąc 

brać udział, muszą się dać na druha zapi
sać. Imieniny odbędą się na saH p. Webe-
ra. Wydział. 

Uwaga: Gniazdo nasze idnia 30 lipca 
urządza zabawę latową. - Zarazem oznaj
mia się druhom ćwiczącym, 11ż sprawrnśmy 
sprzęty doi ćwicze11 to jest poręcz i pręż
nik. Starajmy się, aby nam na próżno1 na 
sali nic leżały. W sobotę i niedzielę do 
ćwiczef1 punktua.Jnie stawić się proszę. (2) 

Jórga, naczelnik. 

Baczność! Wetter! Baczność! 

Szan. Rodaków a Rodaczki z Witte11, 
Herdecke, Vorhalle, Wetter i. sąsiednich 
micjscov.'ości zapraszamy niniejszern ser
decznie na wspólną wycieczkę, jaką urzą .. 
dz.amy na ł.:tkG pomiędzy borkiem p. Brink 
manna „Vo1sskule" w niedzielę dnJa 2 lipca 
po poł. o godz. 4. Tamże będą rozmaite 
gry dla starszych, mlodszych .i dzieci. Po
między niemi \\ yścigi, rzucanie do ptaka, 
ciągnienie liny, strzelanie do tarczy 1itd. 
Dla nie" iast Huczenie garnka, Z\v ijanic. 
klębka n t.d. Dla dzieci gry w kólko itd. Na 
powyższe gry naznaczone sq_ nagrody. 
Celem wycieczki jest wspólna zabawa na 
śVv ieżem pot\vietrzu. O liczny udział Rc1

-

daków, R.odaczek i dzieci uprasza się. 
(2) Komitet wycieczek latowych. 

Uwaga: Miafo by nam w tę niedziclG 
dobre pO\Yietrze nie slużyć, to odbędz'1e się 
\vycieczka 14 dni później. 

Baczność Szan. Siostry Różańca św. z 
Dahłhausen, Linden i okol.icy ! 

Donoszę Siostrom i wszystkim Ro
daczkom z okolicy, iż w niedzielę 2 lipca 
o godz. 3 po pot odbędz11e się zebranie dla 
niewiast w naszej sprawie na sali p. SchUl
Jera \' Linden. Szan. Siostry j, \\rszystkie 
Rodaczki jak najserdeczniej się uprasza, 
i~by żadnej ni.e braklo, której ta sprawa 
na sercu leży. Spokm śmiato1 kroczmy do 
celu, jaki sobie wytknęliśmy. (3) 

W. S.ilińska, przełożona. 

Towarzystwo św. Antoniego w Laar! 
donosi swym czł·onkom, iż w niedzielę d11. 
2 li1pca po pot o godz. 4 odbędzie się '"al
ne pólrocznc zebranie. Uprasza się, aby 
wszyscy stawili się, gdyż mamy ważne 
sprawy na porządku dziennym. Goście 
mile widziani. - O godzinie 2 po pol. bie
rzemy udzial w rocznicy Tow, śś. Pio~ra i 
Pawia \\" Rmckhausen. O liczny udział 
uprasza siQ czlonków. (1) 

M. Depa, przew. 

Towarzystwo św. Jana Nep. w frintrop 
donosi swym członk·om, iż przyszłe zebra
nie odbędzie siG w nie.dzielę dnia 2 lipca o 
godz. 4 po pot Poinicważ przyjdą bardzo 
ważne sprawy pod obrady, więc uprasza 
siQ członków o jak najliczniejszy udzial \\ 
zebrannu J o punktualne przybycie. Goście 
mile widziani. Jgn. Kubiak, prze\v. (1) 

Baczność amatorawie w l(aternberg ! 
Donoszę, iż pierwsza próba teatru od

będzie się w niedzielę dnia 2 lipca o godz. 
4 po pol. na sali p. ·Wennera obok koścmta 
katolickiego. Dla tego, ażeby już pierwsza 
próba teatru p. t. .,Lobzowianie" się udala, 
proszę 01 pilną naukę i o punktualne sta
wienie się na oznaczony czas. Amatoro
wie i amatorki do dzieła! (2) 

Franciszek Pietrzak, .kiero\vnik. 

Baczność członkowie! 
Towarzystwo św. Barbary w Dellwig. 

W niedzielę, dnia 2 lipca 0i godz. -i. pe 
pot odbędzie się kwartalne walne zebra
nie. Są ważne sprawy do zafatwienia, tak
że sprawa pielgrzymki do Kewelaer, przy
będzie także ksiądz ml.eiswwy, przeto li
czny udział członków poźądany. Goście 
mile widziani. 

Z ar z ą d. 
Uwaga: Posiedzenie zarządu i rewi

zorÓ\\' kasy odbędzie się o godz. 3. 
(1) Fr. Bogacki, sekr. 

Baczność! Alstaden ! Baczność! 
Niniejszem zapraszamy Szan. Gniazda 

okręgu VII nadreflskiego oraz i te gniazda, 
Kcla śpiewackw i towarzystwa, które za
proszeń nie odebraly, tak samo szan. pu
bliczność z Alstaden i dalszych okolic, na 
naszą drugą rocznicę istnienia, która się na 
dnju 13 sierpnia rb. na sali p. Grothloh nad 
Ruhrą odbędzie. 

Program rocznicy: Od godz. 3-4 
koncert w ogrodzie, wykonany przez dh. 
Podeszwę z Alstaden. Od godz. 30-5 
przyjmowanie gniazd sokolich oraz brat
nich towarzystw. Otwarcie uroczystości. 
1. Marsz „Sokolów" .,Ospaly i gnuśny'·. 
2. Po1witanie druhów i gości1 przez druha 
przewodniczącego. Od godz. 4-50 (kon
cert na sali i gry towarzyskie), 1. Cwi
czenia dowolne na a) prężniku, b) pon;
czach, c) skoczni. 2) Cw1czenia jednostek 
o nagrody na przyrząda·ch. 3) Cwiczenia 
wolne. 4. Rozdanie nagród, o godz. 8 ta
niec. W czasach pauzy taf1cai będą przed
sta\vianc humoreski, monologi oraz dekla
macye. O godz. 10 wieczorem piramidy 
przy oświetleniu be.ngalskiem. 

Zaznacza się, iż gniazdo· najliczniej 
przybywające otrzyma nagrodQ lmnorn
wą. 

Uwaga Każdy druh powinden siG 
kartą legitymacyjną wyikazać. Czołem! 
(4) Wydział. 

Towarzystwo św. Walentego w Horde 
donosi szan. członkom oraz wszystk1m 
.Rodakom w łiorde i okolicy oraz towa
rzystwom, które już od nas zaproszenia 
odebrały i ty ni, które dla braku adresów 
zaprosze11 nie odebrały, iż w niedzielę dni:oi 
2 lipca obchodzimy 14 rncznicG istnienia 
naszego rnwarzystwa na sa~1 domu czela
dzi katoliokiej (Oescllenhaus). Szan. nam 
życzliwe to,varzystwa prosimy, aby przy
byly z chorągwiami i pałaszami. Porzą
dek uroczystości: Od godz. 2· do 4 przyj-
1110\\ anie bratnich towarzystw i gości. O 
godz. 4;"2 \vymarsz w pochodzie do· kości,o
la na .polsk1e nabożeilstw.o. Potem przy
\vitanic bratnich towarzystw i gości. Da
lej koncert i piękny teatr, mowy, dekla
macye a w ko11cu taniec. Muzykę wyko
na nam pan Pietryga z Brnchu. Mamy 
nadzieję, że nas l~odacy i szan. to\varzy
stwa swą obecnością zaszczycić raczą. 
Wstępne dla naszych członków i dla brat-· 
nich towarzystw wynosi 30 fen., za okaza
mem się ustawą towarzystwa. Goście pta
cą przed czasem 50 fen., przy kasie 75 fen. 
O liczny udział w rocznicy serdecznie pro
sł Zarząd. (3) 

Uwaga: Czlonko.wie mają sposobność 
do godz. 3 ze zaJleglych składek się uiścić. 
Członek zalegający dłużej jak 3 miesiące 
pfaci wstęfPne 75 fen. J. Matyla, se.kr. 

Baczność Wetter! 
Niniejszem donoszę szan. druhom, iż 

zabawa. 2 lipca się nie odbędzie, lecz kilka 
tygodni później. Przyczyna wszystkim 
znana. 

Uwaga: W niedz'ielę, dnia 2 lipca u
rządzamy wycieczkę na ląkę p. Bring
manna, na którą druhów zamiejscowych 
jak najserdeczniej za.praszamy. Czołem! 
(1) .Michał Piotrowiak, prezes. 

Baczność! Wanne! Baczność! 
U go·ścrnnego p. Marcyny będzie taniec 

~!a ~oJakó.w, dnia 29 t. m. to jest v: święto 
ss. P10tra l Pawła. Początek o godz. 4 po 
pot Członkowie Tow. św. Józefa mają 
wstGP wolny. Obcy płacą 20 fen. Zwra
ca siG uwagę, ii mnzyka także będzie po i
ska. Komitet. (1) 

Baczność! Ober-Styrum ! Baczność! 
Donosimy szan. Publiczności z Styrum 

i okolicy, iż w niedzielę, dnia 2 Upca urzą
dzamy latową zabawę z taflcem. Karty 
przed czasem 50 fen., przykasi:e 75 fen. 
Karty można nabyć u p. Barasa. Dochóa 
zostanie obróc ny na dobre cele. (2J 

Komitet. 

Towarz. św. Wojciecha w Schonnebeck 
do11os1 czk n kom, iż \v alnc. zebranJie odbę
dzie się w niedzielę dnia 2 lipca o godz. 4 
po pot, na którem pędzie sprawo.zdanie z 
kc:sy drugiego kwartatu. Na zebranie ni
nif jsze zaprasza się wszystkich cztonkó\\·, 
ponkważ jest więcej waź11ych spra\\ do 
załatwnenia. Zarząd. (2) 

To.warz. św. Wincentego w Hochheide 
donosi swym członkom oraz wszystkim 
Rodakom w Hochheide i okolicy, iż w 111e
dzielę to jest 2 lipca po' pot. o godii. 4 od
będzie się walne zebranie na sali zwykłych 
posiedzefi. O liczny udział członków i 
Rodaków w walnem zebraniu prosi (1) 

Zarząd. 

PODZIĘl(OWANIE. 
Towarzystwo św. Jana Nep. w frintrop 
składa jak najserdeczniejsze podziękowa
nie wszystkim amatorkom i amatorom za 
te trudy, które ponieśli dla naszego towa. 
rzystwa i uroczystości pośwJ.ęcenia cho. 
rągwi. Zarazem wszystkim towarzy_ 
stwom i delegatom, co nas odwiedzili w 
imieniu Tow. św. Jana Nep. z frintrop 
składam staropolsk~€ Bóg zaplać ! 
(1) Jgn. Marek, sekr. 

Baczność! Hillerhaide ! Bacznoś-q 
I(olo śpiewu „Kalina" donosi sw~ 

członkom, iż miesięczne zebranie o<lbędzie 
się w niedzielę, dnia 2 lip.ca o godz. 4 po 
pot na sali p. Mecklinghofa, na które się 
wszystkich członków zaprasza, bo są wa
żne sprawy do omówienia. Gaście mile 
widziani. Cześć pieśni polskiej l 
(3 d) Z a r z ą d. , 

~H~lH~~IH1Htl~~itt~tlHtt~ 
Towarzystwo św. Andrzeja w Bochum 

składa serdeczne życzenia, dn,ia 29 czer
'~ca w dziet'1 śś. Piotra i Pawła w. 7,yst
k1em czfonkom Piotrom i Pawlom. Go
spodarzo1wi naszemu 
p. PIOTROWI HOLZSCHNEIDEROWI 
życzymy zdrowua, szczęścia i btvgosta
wief1stwa Bożego, życia dlugiego i w nie
bie mijejsca najlepszego kolo patrona S\\ e
go·. Pani1e łiolzschneider, w dzief1 imienia 
Twego, gdy.: wstaniesz westchnij d0: Pa
trona Twego, który już w niebie obcuje ~ 
za Tobą oręduje, abyś i1 Ty też byl w nie
bie i Twa żonka kolo Ci ebie. W kol1cu 
wykrzykujemy wszyscy stokrotnie: P io.tr 
łiolzschncider nic.eh żyje! niech żyje ! niech 
żyje! aż się całe Bo;chum zatrzęsie. Tego 
Tohie i wszystkim Pi.otro m i Pawfom ży- . 
czy w im!icniu caiego towarzystwa 

Zarząd. 

fttil~ttt~~~~~~~~·~~~H?~ 
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Szanownemu 
_ PIOTROWI PRASOWI 

składam w dmu godnych Imienin moje naj. 
szczersze życzenia i woł:am trzyk rotnie ! 
Piotr Pras niech żyje! niech żyje! n1ech 
żyje! Szczerze życzli:wy 

Stefan Pietrowski. 
~~.dl'..~~. ~$~!oo,~!!... ·~~A~Jir,,. n.1t:. .,.lk-, ~'& ~"".~ -4ł.. 
~,~ ~~ •1i·• • -~~ "*" "'\~ •~I''~ 'li'' ~V~ .-.ri~~lf' 

WIEC W l(ASTR:OPIE 
w sprawie opieki duchownej 

odbędzie się 29 czerwca w czwarL.k 1v 

święto śś. Piotra i Pawła o· godz. I.Vi na 
sali p. Schultebecker. Ponieważ tu taj chc
dzi o dobro wszystkich parafian P obków 
z parafii Kastrop i sąsi.ednich wiosek, p0-
żądanem jest, aby Rodacy na wiec licznie 
siĘ: stawrn. 

Uwaga: Na niniejszy wiec zapra sza: 
się wszystkich prezesów kościelnych t.1-

Wiec w Kamen 
odbędzie się 2 lipca w lokalu p. Gortza o 
godz. 4 po pol. Na porządku dzicnnym
sprawy robotnicze. 

Na owe wiece w Kamen i tleeren za
prasza silę Rodaków z I(onigsborn, Boh~ 
nen, Altbogge i i11nych miejscowości. O 
liczny udział prosi 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Wiec w Heeren 
odbędz.ie sic 2 lipca w lokalu p. Kahlcrta 
o godz. 12 w południe. O liczny udgial 
prosi 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Na strejkujących robotników w Czersku 
za pośrednictwem druha Szlagowskiego z 
Stoppenberg zfożyli 3,70 mr. R~mscheid 
za pośrednictwem druha Nowickiego 5 m .. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

OgłoszenlJ. 
Z poczty Recklinghausen-Siid otrzY

malem kartę pocztową treści następującej~ 
Szanowny Przyjacielu! 

Twoja muzyka. w Boże Ciało bard7'J 
mi się podobala, bo żeś oszukał nie tylko , 
ludzi ale i samego Pana Boga, a w Piotr~ 
i Pawlru to się pożegnaj z żoną i dziećm~ 
iak pójdziesz grać do .Steina, bo już więW 
nie powrócisz, ty psia krc\v zdrajco. 

Z szacunkiem 
Twój najlepszy przyja:ciel". 

Kto wskaże. autora tej pogróżki, że bę· 
dę goi mógł pociągnąć do odpowiedzialno
ści, otrzyma 50 marek nagrody. 

Michał Pietryga, 
polski kapelmistrz 

w "Recklinghausen-Bruch. 
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OOOOOOCOOOOllOOOOOOOOOOOOOO 
D a · I „ Wiarus Polski" I 
8 wychodzi sześ.! r1J2,y tygo- & 
o dniowo. Prenumerata wynosi o 
8 1 m. 50 fea. o 

O kwartalnie. I 
§ „Posłańca katolickiego" otrzy- I 
§ mają abonenci w dodatku. S 
8ooooooooooooooocoooooocoo 

Rok 15. 

Na Niedzielę 4 po Świątkach. 

Lekcya. Rzym. VIII. 18-23. 
Bracia! Mniemam, iż utrapienia tego 

czasu niniejszego Hic są g.odne przyszłej 
chwały, która sir~ w nas objawrt. Albo
\\ iem oczekiwanie stworzenia oczekD\.\ a 
objmvienia synów Bożych; bo próżności 
poddane jest stworze.nJie, nie dobrowo1ne, 
ale dla tego, który je poddał pod nadzieją; 
bu i samo stworzenie będz,te wyswobodzo 
n~ z niewoli, skażenia, na wolność chwały 
synów Bożych. Wiemy bowiem iż wszy
stko stworzenie wzdycha, i ja1k0i rodząca 
bcleje aż dotąd. A nietylko ono, ale i my 
samli mający picrn Lastki Ducha, i sarni w 
sobie wzdychamy, oczekiwając przywła
szczeinia s.ynów Bożych, odkupienia ciała 
naszego \V Chrystusie Jezusie, PainJe na
szym. 

.Ewangelia. Luk. V. 1- 11. 
Onego czasu: Gdy rzesze nalegały 

na Jezusa, aby słuchały sł,owa Bożego; a 
on stał podle jeziora Genezaret. I ujrzał 
dwie łodzie stojące przy jeziorze;. a rybi
tw i wyszli byli i płókali sieci. A wszedt
szy w jednę łódź, która była Symonowa, 
).)Oprosił go, aby maluczko odjechał otl zie
mi; a usiadłszy, uczył rz.esze z lodzń. A 
gdy przestał mówić, rzekł do Symona: za
jedź na glębllą, a zapuśćcie sieci wasze na 
polów. A Sy:moin odpowie<lzfawszy, rzelld 
mu: Nauczycielu, przez całą noc pracując, 
ruceśmy me ulo".viJ.i; wszakże na slowo 
twe zapuszczę sieć. A gdy to uc.zynili, za
garnęli ry;b mnóstwo wielkie, i rwała SJę 
sieć kh. I skinęli na towarzysze, co byli 
w drugiej łodzi, aby przybyli, i ratowali 
je. I przybyl:i, ~ napełnili obie łódki, taki 
iż siię mało nie zanurzyły. Co wtdząc Sy,
mon Piotr, upadł u kolan Jezusowych, mó
wiąc: Wynijdź odemnic, bom jest czło
wiek grzeszny, Panie. Albowiem go było 
zdumienie ogarnęlo, i wszystklle co przy 
nJim byli, z połowu ryb, który pojmali; 
także też J akóba ~ Jana, syny Zebedeuszo
we, którzy byli towarzysze Symonowi. I 
rzekł Jezus do Symooa: Nie bój się, od
tąd. już ludzi lowić będziesz. A wydą
gną wszy łodz1e na ziemię, \Vszystko opu
ściwszy, szli za nim. 

Kazanie. 
Wstąpienie w lódź Piotrową Pana Je

zusa dla nauczania rzeszy, a następnie nad
zwyczajny połów ryb, jakiego1 dokonali ry
bacy na rozkaz Chrystusa, ma swoje du
chowe znaczenie. Piotr, miał być namie
stnikiem Chrystusa i glową widzJ1alną Ko
ścioła. świiętego. a więc Jezus przed PD
\Volaniem go na apostolstwo, wstąpi{ do 
jego lddzi i z niej nauczał, a następnie roz
kazal mu zapuścić sieci na glęb•ą. Pi'Dtr 
spełniwszy rozkaz Chrystusa, zagarnął ta
kie mnóstwo ryb, że się aż sieci rwaly, 
·i zmuszony byl zażądać pomocy innych 
ry.baków aby mu dopomogli wydobyć 
sieci. W~zystko to jest widomym znakiem 
nadzwyczajnych lask, jakich Jezus mual u
<lzielić Piotrowi śwtiętemu. 

lódka Piotrowa wyobraża Kościół 
święty którego glową wjdz1alną jest 
Piotr; 'a że Jezus do niej wstąpit i z niej 
nauczał to znaczy: że tylko w tym ko
ściele, którego Piotr z następcami swymi 
jest głową znajduje się prawdziwa nauka, 
i kto1 jej st~cha, Chrystusa słucha, i nie jest 
w blędz1e ponieważ tak powie'dzial Jezus 
do Apostoiów: ,Kto was slucha nmie słu
cha, a 'kto wami"gardzii mną gardzi." 

Nadzwyczajny połów ryb na rozkaz 
Ch~y!us~ p: ·:z ·~':'stołów dokona1 '. wy-
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obraża szczególną laskę, jaką Piotr święty 
udarowainym został w nawracaniu ludzi; 
gdyż po odebraniu darów Ducha świętego, 
na pierwsze kazanie, jakie wypowiedz1al 
w Jerozolimie do żydów, trzy tysiące nie
wiernych nawrócnlo się do Chrystusa i 
przyjęło chrzest św1ęty. I w dalszym cict
gu coraz liczmejsze zastępy wiernych po
mnażaly się do tego stopnia, że już Piotr 
święty sam nie mógł załatwić wszystkich 
ich patrzeb duchowJ1ych, i zmuszony byl 
użyć pomocy ~nnych, których \vyświęcal 
111 kaplanów, i rozsylal ich w różne strony 
świata. 

W rozkazie Chrystusa danym Piotro
wi, aby zajechał na głębię i zapuścił sie
ci, mieśai się tajemnica: że w rzeczaich 
wątp1Iwych rozumem ludzkiem nie zgłę
bicnych co do artykułów wiary świętej, 
Piotr czyli Papież, jako głowa Kościoła 
ma o nich wyrokować, a wszyscy wierni 
pow\inni na zdaniu jego polegać, i do tego 
się stnsować. A ten przywulej służy mu 
nie z jego osobistych zaslug, lecz z laski 
J ezusa1. Boć zapewne pomiędzy rybaka
mi, jacy się tam znajdowali podówczas kie
dy Jezus kazal Pvotrowi zajechać na głę
bię, byli mOlże od niego zdoltlliejS! i zręcz
niejsi, a jednak Jezus nikomu innemu, a 
tylko Piotrowi kazal to spełnić, aby oka
zał, że do Piotra czynów przywiązuje laskę 
swą. Najlepiej pokazuje się to ztąd: że gdy 
P.10tr ujrzał Wlielkie mnóstwo ryb złowio
nych na rozkaz Chrystusa, poznal w tern 
cud wszechmocności Boskiej, i upadł do 
nóg Jezusowi mówiąc: „Wynijdź ode
mnie Panie, bom człowiek grzeszny." A 
Jezus odpowiedział mu: „Nie bój się: od
tąd już lud2Ji lować będziesz." Co znaczy
ło: że nie w swojem imieniu Piotr mial na
wracać świat i kierować sumieniami wier
nych, ale z rozkazu Chrystusa, 11 Jego, mo
cą. A to co poiwiie<l'ział Jezus do Piotra, 
stosuje się i do wszystkich jego następ
ców papieży; wnosząc z tych słów, które 
innym razem wyrzekl Jezus do Aposto
łów: ,,Ja jestem z waimi poi wszystkie dni 
aż do skończeniia świata." Więc ta władza 
1 szczególne laski, jakie dał Jezus Ptiotrnwi 
pozostaje dziś przy jego następcach, a to 
nie z osobistych ich zaslug lub też wyjąt
kowych zdolności, aJ tylko z mocy Bożej. 

Zapewne zrozumieliście, bracia moi, 
z tego krótkiego objaśn~enia wam Ewange
lii dżisiejszei, zkąd l(ościól święty posiada 
'vladzę do rządzenia wiernymi i stanowie
nia praw, ja.kJie zaleca wyznawcom sw01~11 
do wypełnienia? że od Chrystusa, a jednak 
dużo jest takich, którzy ich nie spetn.ciią, 
jak gdyby ()1 tern nie wiedzieli. BQ weźmy 
np. przykazania kościelne; czy to !!Od 
względem zachowania postów i spow:edz1 
waelkanocnej, czy pod względem slucha
nia Mszy św. i święcenia świąt, czy '"re
szcie o<lda\\ ania l(ościolowi co mu si~ 1-

prawa należy, jakżeż one dzisiaj przez nie
których są wykony\\ ane? zdaje się, jak 
gdyby ci ludzie pod tym względem żadnej 
n!ie mieli wJary; a jednak chcą uchodzjć za 
dobrych katolików, i brofl Boże po·w1e
dzieć im, że są niiewiernymi. 

Roztrząśmjmy pod tym względem su
mienia nasze i zastanówmy siię nad sobą. 
Dziękujmy Bogu, że nas umieścił w Ko
ściele świętym, który ma \vszystkie środki 
du pozyskania zbawienia, ale zarazem, ko
rzystajmy z nich i wypełnJajmy jego roz
kazy, aby to zbawienie osiągnąć można 
było, i cieszyć się chwaJą Boga po \\ szy
stkie \\ \ekt. Amen. 

Michał Ludwik. 
Michał Ludwik, mlodzieniec ze sz.la~ I 

chry n· .m: ':ieL posrany zo5ta • od oica 

swego na d\\ ór ksiGcia Lotaryngii, aby si~ 
tam wyuczył poi francuzku. Ale prócz ję
zyka francuzkiego nauczył się wielu in
nych bardzo złych rzeczy, a osobliwie kar 
ciarstwa, które go pra\vie do wiecznej zgu
by przywiodło. Stracił wszystkne pienią
dze w karty. Rozważając swoją nędzę, po 
myślał sobie, że gdyby mu szatan pra.iwdzi 
wych pieniędzy przyniósł, toby był gotów 
przystać na wszelkie warunki. 

I natychmiast zjawił się przed nim mło 
dzieniec piękny i gładkt, którego jednak 
widoik grozą go przejął, bOJ mu się zdawało, 
że to szatan w ludzkiej postaci. Ale ten po 
klepal go z uśmiechem po ramieniu i rzekł: 

- Czlowiecze, czego się boisz? czy ja 
tak brzydki, że w tobie wstręt obudzam? 
W'Jdzisz to srebro? Chciałbyś je? 

Ta poufała mowa dodała Ludwikowi nie
co otuchy. 

- Srebro? odrze.kl, ale jakie? fałszy
we i do niczego, które na mój stan nie przy 
stoi. 

- Wcale nie, mówię ci - ale prawdzi
we, najlepszej próby, i t-0 tyle, ile ci się po
doba! Patrz, oto - zbadaj i spróbuj, zrób 
z nllego użytek, a jeśli ci będzie służyło, to 
wróć, abyśmy się ugodz1lt 

W ziąl zatem pieniądze i poszedł z nie~ 
mi do swych towarzyszy, których jeszcze 
przy grze zastal; gral - i nietylko swoje 
pieniądze odegra/, ale kolegów zegral. 
Gdy urad-0\vany powracal, spotkał go zly 
duch. 

- No, i jakże? zapytał - prawdę mó
wię czy nic? Czy to srebro prawdziwe, 
czy fałszywe? 

Wyborne! odparł młodz\iemec - takie 
go chciałbym mieć jeszcze więcej. 

- I owszem, rzekł szatan; ale co ty 
mi dasz za to? 

Ludwik rzekł, że nic nie ma takiego w 
te.i chwili, a szatan na to: 

- Ty nic masz dość krwi, i ani czte
rech kropel dać mi me możesz? To mó
w1ąc, wziął go za lewą rękę i zranił je tak, 
że Ludwik nie uczul żadnego bólu. Potem 
wycisną mu kilka krnpel krwi do lupiny 
żolędnej, a podając mu kartkę papieru i 
pióro, rze:kł: 

- PUsz ! I podyktował mu. Na drugiej 
kartce kazal mu więcej napiisać. Następnie 
rzekł, podając mu jednę: 

- To twoja kartka! Zlożyl ją i tak 
zręcznie wtożyl do rany, że odrazu się zrn 
sla i tylko blizna zosta~a. Potem mówił 
dalei: · 

- Przez tę kartkę spełnię ·wszystkie 
twe życzenia. Co tylko rozkażesz, stanie 
ci się, ~ to przez lat sicdm; a potem bę
dziesz moim, bo tak napisakś na drugie] 
kartce, którą chowam dla sliebie. Czy 
zgoda? 

Ludwik westchnął glęboko - ale ię 
zgodził; a szatan znikl. 

Na drugi dzieli jednak znowu się zja
\V1ll i radził mu, aby zaniecha! niektórych 
modlitw, które odma\\ial ~ zabrał mu kalka 
pobożnych książek, aby jak mówił, czę
ściej i swobodniej mogli ze sobą rozma
wiać. 

Od tego czasu byl szatan dzieil i noc 
przy Ludwiku w postaci służącego, uczył 
go rzeczy nadzwyczajnych, ale za,vsze naj 
gorszego rodzaju ·a naklanfał go do coraz 
nmvych czynów haniebnych. Już spora 
część siedmiu lat uplynęla, gdy go ojciec 
J)O\\'otał dn domu w nadziei, że się naletY
c1e i godnie na dw<>rze wyksztakił. 

Nie by1o \\ szakże nic podlejszego jak 
on; już tylko kilka 11Ues1ęcy brakowalo efo 
siedmiu lat, on iadnak pomimo strasznych 
\\yrzutów sumienia dopuszczał się najha
niebniejszych czynów. Chciał otruć ro
tjz!i::0w: 7~IT!!~rza! '.l0m O~\"' ~ ·'9a!ić, t;h0-
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ciaż Bóg mu tego r)IJc. dopuśoil, podobnie 
jak nie pozwolił mu życia sobie odebraći 
Już dwa razy strzela! do siebie, ale za ka
żdym razem kapsla spaliła na panewce. 
Uóg mu dał laskę szczerego nawrócenia 
siQ. Rodzke strapieni oddali go pod opie
kę OO. Jezuntów z Molcheim, którzy po 
wielu pracach i modlitwach, zdolali go wre 
szcie od szatana uwolnić. 

Zawstydzony niedowiarek. 
Slawny astrvn-0.111 Atanazy Kircher T. 

J., chc<1c jednego ze swyd1 znajomych, 
który wątpił o istnieniu Boga, przekonać o 
tem, użył następującego środka: 

Wiedząc, o którym czasie 6w znajomy 
go odwiedzi, postawił w kącie swego po
k~du prześliczny globus, to jest P<><lobiznQ 
kuli zuemskiej, a sam praco\Val. Wtem 
W(;hodz1 jego znajomy i spostrzegłszy ów 
gkbus, pyta zdziwiony: 

- A to co? czyje to? kto to zrobił? 
Kircher mu na to spok:>jnie: 
- Nikt - samo się zrobit-0 i przypad

kiem tam si~ dostało. 
- Wolne żarty, kochany Ojcze - od

rzekł znajomy. 
- Ależ nie żarty - rzeczywiście ten 

globus przypadkltem się zrobil 1 do kąta 
mego J>~koju się dostal. 

Tego bylo za wiele już owemu panu i 
począl się niecie11Jliwić, a nawet czul się 
obrażonym, że Kircher z niego żartuje. Tei 

. sposobności użyl astronom i rzekł: 
- Pan nie chcesz wierzyć i uważasz 

to za rzecz niedorzeczną, przypuśaić, że 
ten mały globus sam przez się pows.tal i 
przypadkiem do owego kąta s1ę dostal ~ a 
jakże pan możesz rrnzumnie przypuścić, że 
.a prawdziwa ziemska kula i cale niebo 
wiaz z planetami i gwiazdami same przez 
się i prostym tylko przypadk).em JJQ\.v sta
ły? 

Znajomy umilkł i zawstydzony od
szedł. 

Swiętojózafacie 
czyli składka na ubogich studentów. 

W kas.~e (zob. nr. 26) 31,47 mr. 
Na 1,-ei rocznicy św. Miko:Jaia w Stop

penbergu. Porto zapL I. Szlagowski 
8,08 mr. 

Na chrzcinach u W. Gałęzkiego w 
Baak p. Linden: W. Gałęzki i żona 1 mr., 
f'. L. Galęski 25 fen., nowonarodzona cór
ka 25 fen., Tomasz Bannas z żoną 1 mr., 
St. Jagtelski z żoną 1 mr., I. Calujek 2 mr., 
An. Calujek 50 fen., W. Sobkowiak 50 fen. 
Nadeslal i porto zapł. W. Gal. 6,50 mr. 

Razem: 46,05 mr. 
.Ro z eh ód: 

W. \V. w B. stypendyum 50,00 mr. 
porto: 0,35 mr. 

Razem: 50,35 mr. 
Zaliczka więc1: 4,30 mr. 

\ kasie nic nie ma! 
Rumian, l(r. Loebau W. /Pr. 30!6 05. 

Ks.Lis s, prob. 

Brandenburg 
kraina słowiańskich mogił. 

P O W Ił: $ C H I ST O R Y C Z N A. 
Napisał Ludwik Stasiak. 

(Ciąg dalszy.) 
VI. 

1W calem cesarstwie brznuą hasła bo
}'JW~ pi:;i !!!!~~t~-;h ~ \Y'.!!"':: ~:'::!! Z?.~~:1::ti 



s~~ly trąb na wojnę zwotuj11. rycerstw•. 
z·~egJ gro<lna ku Alpom oddział zbroj
ny jedzie, margrafowie i lennicy ślą pomoc 
ee-sarzawi, który idz.te bić się ao Włoc•. 
Jak pszczoły po dziennej pracy z pół i u
iorów, z lasów i ląk, z lip i dziewan w je
bc; stronę lcq, w jednem rnliejscu się gro
madzą do jednej barci sosnowej dążą, 
gqzie mieszka ich pani, królowa-matka 
pszczelna, tak ze wszystkich stron Ntemiec 
rycerstw.:> pod Alpy zdąża, polączyć się 
z wojskiem, stanąć w olbrzymim rycer
skim roju, otoczyć swego króla i pana. 

Co najlepszy pancerz b\erze żołnierz 
z domu, najlepszy miecz, najlepszy łuk 
wybiera, żegna żonę i dzieci. Bóg wie, 
iaa jak dlu"o, może na rok, może na za
w»ze .... 

Do Włoch p0woluią cesarza Ottona II 
ważne cele I. ważne wypadki. Możno
wladzcy rzymscy obwalali papieżem Bo
.1tifacego VII, przemoc jednak motłochu 
»trąciła go wnet z tronu tak, że musial u
eieczką ratować żyo1e i do Bizancyum 
~rzed pospólstwem się schr0nić. · 

Idzie cesarz na Rzym, stanąć w obro
•4e Stolicy śwt1ętej, w obronie prawowite
fo ,następcy św. Piotra. Jedzie mścić się 
,;a zru.eważenie świętego urzędti, 111owym 
atask:iem okryć pohańbio·ną potrójną ko•
ronę. 

~Lz.. Drug,im równię ważnym cel~m wy
Jrawy bylo wywalczenie i ustalenie praw, 
jakie sobie rościła cesarzowa do pOiludnio
-wych Włoch. Zabrało je i wydarło Bi
zaacyurn, panował w dziedzictwie Teofanii 
cesarz Bazyli. Dla: zdobycia kraju r d~te
dzictwa uk<>chanej cesarzowej, rycerstwo 
tdemieckie za Alpy wraz z swym monar-
c1t~ zdąża. -

* * 
W brnniborskie dworzyszcze jedzie 

r. dlui'.iej, dalekiej drogi Wilhelm. Kilka 
ioiesięcY, go tu ną północy niei było, kilka 
miesięcy nie widział braniborslqiegO' gro
dna, nie widzial perly, skarbu ,i klejn-0tu, 
jakł braniborski dwór zdobi... Adelajdy. 

1'ozik:az cesarza z Braniboru nad Ren 
::o powołał, z wzkazu cesarza dziś nap-o
wrót do Braniboru jedzie. 

Jedzie zwiastować wojnę, wypra\vę 
i.0i Włoch, jedzie zwołać rycerstwo, aby 
pod rozkazami Dietricha i Bernarda, pod 
-chorągwią ich, wrócić do cesarza i z nim 
iść za Alpy. 

Rycerski strój dziś ,Wilhelma zd01bi, 
w'Oienny rynsztunek. Szaty pazia- zamienił 
•a lusk·ową zbroicę, n~e lutnię, lecz luk mą 
·przez ramiona przewieszo11y, przy boku 
:w grube rzemienie spowitY. stalowy miecz. 

2 rad-0ścią do Braniboru leci, zdala o
.,kJlem µa widnokręgu jego wieżyc szuka; 
·!amajaczyta wśród lasów stara warownia, 
rozradowały się oczy mlode~·o rycerza. 
;wiłhelrn rozpoznaje częstokoły i baszty, 
rozpoznaje okna, w których mieszka pani 
jego serca, pani je~o pieśni, nad pieśń uko
łllana Adelajda.„ Ona jedna \\'Je o ogro
Il.llem uczuciu, Jakie w sercu jego gore}e, 
ona, ta, której pieśni serdeczne śpiewał, u 
której okien tyle księżycowych spęd.ził wie 
czorów, razem ze slowiknem hymn miłości 
;nucąc.„ 

Ona d.nąd dla niego, jak lód zimna, 
. jak pmąg kant.Wnny bexlitośnai.„ 

Na widok zamku spiął konia ostro~ami 
aby. zaleceć prędzej, aby ją wjldzieć, aby 
zaśpiewać piosenki słyszane i wyuczone 
na dworze cesarza. Może teraz pi-0senka 
3ej serce rozgrzeje, może nuta lutni dziewo
słębem milośnym w jej serce się wikradnie, 
Jskierka która wielki ogień miłości roznie
ci. Jed~ie z wielkieg.)I świata, cesarskie~o 
~tworu. Nowy polor tam zdobył, nQ!We 
wieśca, nowe światla niesie z cesarskiego 
dworzyszcza, które gwiazda. kultury na 
horyzoncie Niemiec płonie. 

Dopadł zamku. 
- Czy margraf jest? - zapytał Thieth 

ntara. 
- N\iemasz niko~o. 

\ - Wyjechali? 
\ - Książę Bernard z rycerstwem na 

ryby do Jezierza się udat 
- Co mówisz? Rybo1ówstwem się 

trudmą? R:>bota to dla chłopów. 
- Nie, nie. To wspaniała rycerska 

xzaibawa. 
- Rybołówstwo? 
- Książę Bernard najpiękniejszą raz-

. ,rywkę z w"ieśnaczej pracy wymyśleć u

.,aniał. 
- W jaki sposób? 
- Wiesz, że na jezierskich stawach . 

cgromne szczupaki się roją. Gdyby ryba 
~k struna wyCllągnięta na wodzie stoi, Ber 
_Jtard celnym rzutem strzaly na wylot ją 
jf!'leszywa. Znasz jego O'ko... . , 

- Wiem, wiem. Raz na dz1es~ęc razy 
.chybi. 

- Na sto, me Ha dziesięć. 
- Czy. ryddo po-wróc'l? 
- Pod wieczór będ~ w dJmu. Od-

pocznij tymczasem. Pylem pokryty jesteś 
pianą okryty twój koń. 
~ Dziesięć mil dziś przebie~Łem, cał~ 

IO'C do Braniboru jadąc. 
- Ważne wieści z dworu cesarskłe~o 

niesiesz? 
- Wieści o 'flojnie. 
~ 1Wojna! 
- Jedziem do Wlocit. 
- Wiadomem nam było, że cesarz go-

tuje się na tę wyprawę, wszak margraf 
pułki d~borowego rycerstwa zaQtągnąl, na 
slowiańskich nawet książętach posiłki wy
mó~l. 

- Tysiąc jeźdźców dostarczą tt~weh:t
aie. 

- Nikt jednaJk nie sądzit, że wyprawa 
zacznie się już teraz pod jesień. 

- Taka wola cesarza. 
- Przez Alpy trzeba przejść koniecz-

nie, tam wiecznie śniegi leiżą. 
- Za Alpami, gdy Rzym miniem, wie

czna zfelonnść ,,..i wieczysta wiosna. 
- Choć tam wiosna, tęsknić będziecie 

za swoim krajem. 
- Tern radośniej rodzinną ziemi~ po

witamy .. 
- Zapewne. Gdy do Bran.iboru wró~ 

cicie, wielka uczta i wielkie wesele 'vas 
czeka. 

- O czem mówisz? 
- O weselu ... 
- O weselu? czyjem? 
- Adelajdy, synowicy margrafa„. 
Wilhelm zbladl. Usta jeg·::> słowa wy

mówić n1e mogly. Wstrzymał dech i o
twarte szeroko· oczy w koślawą postać u
czonego. kronikarza wlepil. Byl pewny, że 
się przesłyszał, usta je~o bezmyślnie, jak 
echo pytaly: 

- A-de-Iaidy? ! 
- Tak jest. Naszej ślicznej Adelajdy. 
- Ona! - krzyknął Wilhelm. 
- Cóż s:ię tak dziwisz? 
Mlcdy rycerz przyjść nie mógl do sie

bie. Z<laiwafo mu ·się, że to ·ca słyszy, jest 
snem okropnym. Sna mu się, że każde slo:
wo Thiethmara jest żmiją jadvwitą, która 
go kąsa i jadem zatruwa. Dzies.~-ęć, sto 
żmij z ust Thiethmara wypeJ:zlo, st01 żmij 
g'O kąsa.„ Zdajemu się, że straszny wy
pełzł wąż, rozdarł mu pierś i wkrada się 
do serca i krew ssie. O!! skrwaw1ony 
leb wydobyl ze serca, śmiej e się mu w o
czy tt mówi: 

- Jej ślub, jej ślub. „ 
- Co ty mówisz Thiethmarze? - za-

pytał o:slupi:aly WiHhelm. 
- Co mówię? Mówię, że ona za ~ąż 

idzie. 
- Za kogo? 
- Za Mściwoia. 
- Ksdęcia Obotrytów? 
- Tak jest. 
- Za tego poganina?! , , 
- Za poganina. 
- Boże!! 
- Dziwisz się temu?! 
- I ty się pytasz, Thiethmarze? 
- Nietylko ]BJ i ty, ale wszyscy się te-

mu dziwimy, wszyscy się tym ślubem gor
szymy . 

- Widzisz, o Boże?! - zawołał Wil
helm, zasłaniając rękami oczy. 

- Boga wzywaisz? ! Oj, cierpliwy 
ten Bóg, cierpliwy bardzo. 

- O ohydo! 
- fa się dziwię, że dobry Pan Jezus · 

wszystkich Hawelan wraz z Sorbami, Po
lakami i Czechami pkkielnym ogniem n1ie 
wytraci. 

- Słuchaj Thiethmarze - zapytał 
Wilhelm drżącym ze żalu i zgrozy glosem 
- powiedz mi, jak się to stalo, w jaki sp-o
sób się to stać moglo? 

- Ślub Adelajdy z Mściwojem zabez
pieczy na dług-~e lata pokój .na pólnocy 
państwa„ Mściwój w zamian za rękę Ade
lajdy wiedzie ze sobą na wojnę tysiąc w 
żelazo zakutych rycerzy. 

- I zgodzilaż się na to rodzina, zgo
dz ił się książę Be1rnard ? ... 

- lfa no, zapytaj się, oto margraf do 
dc1mu wraca„ 

. . ' . . 
·Wilhelm n;ie pyta! się już margrafa. 

N1r. zwierzal się nigdy wyraźnie z tego, co 
w sercu goreje, tern bardziej więc teraiz 
nic chciał tajemnicy swego serca zdradzaći 

Poco? Zeby zdradzić swe pohańbie
nie, żeby p<:>ikazać zdeptaine uczucia, roz
darte: serce. Chwiejnym, blędnym kro~ 
klie1n p-0szedł do myśliwskiej sali, upadł na 
dębową ławę, ręce zatopił we wf osach, 
twarz zakrył, aby nie dać poznać, że ser
cem, duszą, jestestwem cafem szamt.e ból... 

Pra1'nął uniknąć widOlku Bemarda . 

Ale margrai wysłańca cesarski·efo po zam
ku szukał. 

- Jesteś Wilhelmie? - zapyta.I ks!ą
ż~ saski. - Jakie wieści przynosisz? 

- Wojna - rzekł, udając spokój i o
bojętność. 

- Wiiemy o tcn1. 
- Już za tydzień? Gd.z.Je spotkamy 

się z jego wojskiem? 
- Za tydzd.eń cesarz wyruszyć kazał. 
- Czeka .na .nas w Kostnicy nad jezio-

rem Wenedów. , 
Na dziedzińcu ozwafy s~ trąby. 
- I(toś jedzie! 
- Margraf Dietrich z dalekiej pawró-

dl po<lróży - oznajmił do pokoju · wcho
dzący JGza. 

- Powiedz przezacnemu, że ważną 
mam mu zwiastować nowinę. 

Wnet wszedl do izby margraf Die
trich. Wlosy mu posiwiały, na czole 
zmarszczek przybyto, oczy mlial zapadle, 
snać ból a rozpacz żarla jego serce. 

- Wracasz, Dietrichu? 
- Z Kalwy prosto. jadę. 
- Klasztor Bogu poświęconych panien 

mar2'raf Gero tam nad Soławą po)Stawil. 
- Odwiózleś za kraty klasztorne dzie

cko? 
Margraf upadł zmęczDny na law~ i 

podparł ręką swą glow~. 
- Moje dziecko - zaszeptal z ro.z.pa

czą DietritCh - moje dzieclm„. 
- Przesta11 rozpaczać , nie czas dZJi ś 

na. żale. · 
Wfieść ze dworu nadeszla. 
- W Jeść ? J aJrn wieść? 
-Wojna!! 

* * 
Nigdy jeSiZcze tyle rycerst\va stare 

mury Braniboru nie widzialy. Ze wszech 
stron marchii ściągają wojsko, wszystkie 
grody hawelańskiej, lutyckiei i obotryckilei 
ziemi, żelaznych na wojnę wysyłają ryce
rzy. Niemieckie załogi grodów i miast 
przez Niemców opanowanych do Branibo~ 
ru spieszą, do Bra!lnboru ściągają Mśoiwoj 
i M1ieczyslaw słowiańskie zbrojne chfop
stwo. Z Kamienia, Poddębia , Malachowei, 
Brzeźnicy , Perlejowa, DO)lnic, Bielogóry, 
Glinlian, Bielczyk, Turkaw y jadą zbrojne 
oddzJaly, aby się wadzy margrafów pod
dać i w daleki zaalpejski świat iść z ce
sarzem. 

Nie masz miejsca w brantborskim 
zamku na tyle rycerstwa, na polach więc 
obozem rozlożono pulki, slowli.ańskie 
zbrojne chłopstwo w chatach kmiecych 
sto\l. 

R.żą konie na ogromnym po"1iworcu 
zamczyska, żołnierstwo broń ostrzy, za.
pasy gotuje, lub gra w k'Ośai, liczne garnce 
piwa dla ochoty spelniając. 

Jednym z ostatnich przybyt książę 
Mieczysław z tarnowskiem rycerstwem. 
Aż do Braniboru odprow.ad2Jila go wierna i 
kochająca żona; lz~i się zalewa Edyta 
na. myśl o rozłące. 

Zajechali na grojec brainiborski w go
ściinę do margrafów, a Edyta nawet w we
sdem gronie rycerzy i niewiast placze. 

Margraf każe nosić Liczne dz.bany mio
du i wina, Mieczysław do trunku saę leni, 
odsuwa od siebie kielichy, w cudne oczy 
żony patrząc, targany myślą, że te oczy, 
tę kochaną postać zo5tawić musi, w dale
b świat jadąc. I ni·e jak rycerz, lC{:Z iak 
żak iakochany pfacze przy rozstaniu si~ 
!i kwili... 

Smutne przeczucie w duszy mojef sict 
roidzi, szepce do Niemki książę. 

- Nie daj mu wiary. 
- Ty wiesz Edyto, że miłość mię w 

dom twego ojca wprowadziła, że nie twoje 
wiano, lecz ogniem buchające serce kazalo 
mi dę poślubić. 

- Równie gorąco cię pokochałam. 
- Słuchaj moja żono. Mówią ludzie, 

że małżeństwo to spalenisko milośd, że 
żona to owoc codzienny, który się sprzy. 
krzy i spowszechnoeje. Powiedz mi ko
charue moje, czy ty możesz t.P o mem u
czuciu dla ciebie po1wiedzieć? 

- Nie! Nie Mieczysławie„. 
- Sto razy dziś bardziej cię kocham, 

każdą mą wolną chw1ilę oddaję tobie, sie
dzę u twych stóp, patrząc w twe oczy, stu
chając gfosu twego. Gdy słowa twe sły
szę, zdaje mi się, że w nich tętni nuta pio
senek słyszanych na dworze twego ojca. 
dzwolnisz mi jak słowik, ty nad życie uko~ 
chana ... 

- Mój ty drogi !.„ Jedź, niech c;ię 
Bóg prowadzi, bij wrogów cesarza i wra
caj t1o mnfe. , ~ ~ 

- Będziesz mi wierną?! 
Edyta zachmurzyła się, posmutniały 

iei oczy. 
- Obraża mię to pytanie, m~żu mói. 

- O ja d wierfze, bez granic wi erzę 
Pow~.e:dz mi je.daak... · · 

- Co chcesz wiedzieć Miecznła. Ji;ie 
- Czy„. Tłum~ si~ myśli .,,,, iic:riit~ · 

w t~ ~odzim; poże~nania. chdia1bym1 teby 
te ostatnie chwtile cale wieki trwały, ab~ 
wJrpawiedzieć, co się <izieje w dus~· mej.,: 

-Mów. 
- :Mów. 
- Czy mi~ kochać będziesz - k~'JHił 

Mieczyslaw - czy myśl twa do mnie na • . 
leżeć będzie, czy wspomnisz mnie, r4' w 
dalekam świecie tulać się będę„. · 

- Bądź tego pewnym. 
- Oto liście lecą z drzewa, a i* ten 

jawor przed oknem listek za listkiem traci, . 
talk opuszcza mię każda dobra myśl, ~osta
je zimny, pusty, obdarty z nadziei pień du
szy„. Zimno w duszy, pusto, smutlło. ·-

.Edyta pocatunkiem przerwała te s•m
tne slowa i smutne myś!1, rodzące ~ę w 
duszy męża.„ 

- W dom żony kochającej ci~. tęs
kniącej za tobą wrócisz. 

• • • c 

Tymczasem książę Bemard -..rydaje 
rozkazy. Przywala! do siebie ryceria K.i
zę i rzek!: 

- Zastępcą mCJim w tym zrodz:i e bę
dziesz. 

- Nie zawiiodę twego zaufama mar-
2'rafic. 

- ·Z ramienia brata mego Dietf'icha 
zwiedzać musisz zamki i miasb. we 
wscho'dniej march~i, utrzymać w ka.nwśc1 , 
straże, które tam ,z-ostawiamy. 
~ Rozumiem pank 
- Godność tę i wfadzę powierzamy 

tobie dlatego, hoś w słowiańskim fozyku 
biegły. 

- Równie. dobrze znam hawel•.ft ską 
jak i polską mO"w~. 

- Na umysły sfowiafJsklI.ego d&łQp
stwa masz działać,„ą.~akaiająco, w~ystko 
uczyń, aby· na półno.o-y panowal ład i itpo
kój. 

- Uczynię to parnie. 
- W razie potrzeby uciecz się do o-

bietnic, do rozszerzania zlotych 11~iei. 
Jak kwi.at zerwany w ogrodme ma prad
dlużone. ży..ci,e, jeśLi go do garnca wody: 
wstawimy, tak zrozpaczona dusza ~st. ieie 
sztucznem życiem nadziei. Los jaki po
~aóskie ludy czeka, fachmanem różowych 
nadziei zasłania].„ 

- Uczyndię jakoś kazał. 
Wśród ludu szerz przekonanie, że ce

sarz ich wierze sprzyja, kłam , że spn:yia. 
nawet. ich bog<1rn, że szczerze ptagnie 
szczęścia hawelańskiego ludu. 

- Zapewnię ich -0 tern.. 
- Czy pulki są do dro.gi gotowe ?_ 
- Setnicy na twe rozkazy czeluuą. 
- Jutro o świcie stonka w Imię łtożc 

jedzicm. 
(Ciąg dalszy nastąp i) . 

Głos 
górnlllów I batnillów. 

O czas pracy robotnic iabrycznycłt. 
Dnia 1 października 1902 roku ~14sp c

k.iorzY, procederowi w calych NiemlCzecli 
zarządzHi dochodzenia \V sprawie pratY: 
diiennej robotnk fabrycznych. Chad.zile> 
1nianowicie o to, czyby dotychc~as~a 
dlliówka tych robotnic nie mogła by~ skro
cona. Rzeczowe dochodzenia odbywalYi 
się na rozporządzenie kanclerza RzeszYi 
hr. Buelowa. Ich rezultat oprncował u~ 
rr.ąd Rzeszy <lla. sp.raw wewnętrzn~ch 1 

oglostl w tych dniach memoryal obeJOtU· 

jący przeszl01 500 stronni'C:. , . 
Według spra'\vozdań inspektorow pio-

cederowych nałiczooo w r. 1902 w fabrY· 
kach i równorzędnych zakładach przei:iY
slowych 4 miliony i 849 108 robotndkoW · 
Z tych bylo 860 087 robotnic po nad 16 fat 
liczących. Ze wszystkich robotnic zna
czna wi~~kszość, t. i. 363,763 zatrudntoną 
byfa w przemyśle tkackim. . 1 

Dochodzenia statystyczne w dmu 
października 1902 roku wykazały, że pra
\VUe dwie trzecie wszystkich fabryk za tru
dniają swoje dorosłe robotnice tylko ~O go 
dzin dz1ie11nie, albo jeszcze krócei. Na te 

· etna fabryki atoli przypadała tylkoi mesP d-
poł()!Wa wszystkich robotnic przemysł ,.,., 
wych. Z 813 560 robotnic, poLiczonYC:ł'' · 
38 706 fabrykach, 379 555 pracował-O t ~~ 
żej jak 10 godzin dziennńe. Z tych ~~Ił 
nich na sam przemysl tkacki przypa 
prawie dVvie trzecie, czyli 246 765 robD.-
tmc. ,ei 

Para:graf 137 ordyna<Cyi procede11ow 
przepisuje: „Zatrudnianie robotnic, ~~:: 
cych 1'\fl.nad 16 ła:t nie powintto prz ,a· 

pvu 1 • h rzea 
czać 11 ~odzin dziennie, a w dmac P 



. Ja111l i Ś\V&etami, li ~odz,in dzien-
'~zte Wi~SZA cześć inspektorów1 pmce
. ·ych którzy dostarczyli rządowi po-

ro'- ' , t . zego materyaiu s atystycznego, pra-
~:sskrócenia maksymalnej dniówk!i, prze
~ei ordynacyą pr~ede.wwą, ~ 11 na 
· adzin. Zamnacza1ą 0111 v.ryraznie, że 

Ó
gcenie dal.oby sdę uskutecznić. Tylko 
r 6 , · d . z 8~ rzoczoznawc w osw1a czylo się 
·rlniczo prze~iw·~o P~~wn~mu zaprowa

efiu 10 godzrnneJ .ctmowki dla robotnJc 
~rycznych. 

Niestety w referatach rzeczozna\v-
·ycl, nawet w ~!'eh,_ które pr~emawiaią 
skróeeniem dmow~1 o 1 godzinę, doda-

1 fyle ograniczef1 i zastrzeże11, że wię
rość zdań przemawiających za skróce.
• pracy, staje się prawie problemaity
~. Na wynik ten \\rplynęly glów11ie _roz 

1rte względy na przemysł tkadd. 
Bardzo· wielu ,inspektorów życzy sobie 

rócenia dniówki z powodów zdrnwo1-
ch i moralnych w interesie robotnic. 
~kii jednak oświadcza, że krótsza praca 
względów zdrowotnych nie jest korne-

. ą, a dla: robotnic n1iezamężnych nawet 
takroć niebezpieczną. Tylko w inte

·ie mężatek, zatrudnionych we fabry
!Ch i ich rodz~n należy uznać, zdan>iem 
I;, potrzebę dalszego prawnego ogra111-
zmia czasu pracy. Dla tego jeden inspek
ir proce~erowy poleca'. zaprowadzenie IO 
idzinnej maksymalnej pracy dziennej \"Y
cznie dla robotnic zamężnych. 
Ten sa1111 inspektor porusza kwestyę 

~ną, niemmeJ ważną. Mianowicie zapy
~ on się, czy już dawniejsze skró~i!l~ic 
trudnienia dziennego, podjęte w r:::kv 
~2 podczas \Vydania pra\\'a ochrony ro
!mka wplynęlo dodatnio na stan z<lrow1.1 

tnie fabrycznych. Od czasu tego 11-

ynęlo już lat przeszlo 20, można: wi~c 
~ać w tym k1ierunku pewne; zdanie. Na 
)iaaie powyższe odpowiada ów rzeczo
mvcaJ taik: Wpływu ukrócenia dniówki 
i ulepszenie stanu zdrow-0tnego robotnic 
uważyć nie można. Jeżeli stosunkii zdro
otne si~ pogorszyły, przypisać to na.leży 
ięcej wytężonej pracy rabotnk fabrycz
ych. Intenzywniejsza praca wymaga tak
. silniejszego wyżywieni~. Gdzie tego 
· ma, tam po części mnożą się także wy-
dki chorób. Cóż jednak jest powodem 
dostatecznego wyżywienJia robotnic? 
vielu stron twierdzą, że winna temu li

la zaplata. Być może, aJe pe\vnem jest, 
nie zawsze i nie ona sama ponosi wi
, G!ównie przyczynia S'ię do tego brak 
oaumienia, co stanowi silne pożywienie. 
'iele młodszych robotnitc trwoni swój 
~iko zapraco·wany grosz na stroje i faita.
zki, a dopiero z tego, co pozostanie, sie 
ŻVWia. A cze.m się odżywiają? Bardzo 
i:sto ciastkami i 1nnemi slodyczami, któ„ 
Aie dając ciału najmniejszej siły, osła· 

~i~ żofądek. 
Drugiem ważnem pytaniem, które 

tżedlożonQI inspektorom pmcedero,wym, 
YIG: czy skutkiem skrócenia pracy dz1en

.i o godzinę rnie zmniejszy się wydajność 
akla<!ów przemyslowych i czy nie po
eba w następstwie tego oba,viać się 

, cznego zmnjejszenia zysku przedsię
tnn:ów fa.brycznych. W odpowiiedzi na 
Yfanie to zdania rzeczoznawców rozcho
i/y si~ skrajnie . . Jedni z nich w ogólni
c~ch orzeczeniach by:Bi. za: ukróceniem 
:16wki, uważając je na: ogót za n~eszko
~7e dla przemysłu, w szcze.gólach jednak 
1lali swoje własne zdania poważnemi o

iczeniami dla !Iliektórych gałęzi fabry
n~ch. Drudzy wyrazili te same przeiko· 
nia bez bliższego uzasadnienia. 

Nie mniej sprzeczne są odp01Wie<lzii na 
lsze pytanie: czy po ukróceniu <lniów~i 
ibotnk fabrycznych należy obawiać się 
otnego zmnieiszema zarobków_ Wielka 
Zęść sprawoz.daf1 wskazuje na fakt, te o
ócz stósunków z.arobkowych robotnic, 
Zeba uwzględnić talkże stósunki zarobko
e r?botników, gdyż w wielu zaldadach, 
. ktorych mężczyźni pracują razem z ko~ 
etami, ukrócenia dniówk;i kobiet oddzia
• ać będzie na zatrudnienie dzienne męż
~~· Ci z inspektarów, którzy przema~ 
~Ją zai zaprowadzeniem 10 god.7),lnneJ 
tO~ki, mniemają że po.wszechnego 
teiszenia zarobkó~ obawiać się nie po

~eba. Mian01Wioie dochody wieltt robot-
~w akordo.wych utrzymają się na do

;~ czasowej wysokośd, a ?raC?d.awcY 
b~ą Potrzebowali p.odwyzszac tairyfy 

ro.bkowej. 
.Memoryat \lmdany w powyższej ra · ' "-> 

·u Wie Przez urząd Rzeszy dla spraw we-
r ~trzny~h przytacza na to znamien~Y 
t7kład l t:ctawodn'i.a liczbami na_stępuJą
i ak~, s~w1erdzony w ka2dem większem 
e<iS'l.ębrorstwie przemysłowen~: Wy
~ść i zarobki rob:a11r$k6w. mu~łyby 

tak~e P~Z~' obecnym czasie pr;tcy być zna
cz~e większe, gdyby w poniedziałki i dnie 
pos~ątec~ne pracowano pilniej, a \V resz
t~ _d?1 z. większą_ jednostajnością. Tak, !ak 
dz1~1e się oibecme, rozpoczyna się tydziień 
z Jak najmniejszym wysiłknem, który 
\\~zr.a1sta z każdym następnym dniem, do
po~1 ~ zazwyczaj w dziefl wypłaty _ n•ie 
do1dzie do maximum. Jeżeli wyplata przy
pad.a \\' soibotę, to w dniu tym mtmo krót
sze1 o godzinę dniówki zrobi personał fa
bt.YCZ?Y. co najmniej tyle, a często nawet 
w1ęce1, 1ak w zwykłych dniach o norrnal
n ei dniówce. 

Obawy, jakoby ukrócenie dm1ó\Yki \V 

znacz~ej. m~erze doprowadzić moglo· do 
Z\YOlniema robotnic, wyraziło tylko nie
''-'"ielu inspektorów. Także bardzo mało 
znawców zaimowafo s.ię pytaniem, czy 
dalsze prawne ograniczenie czasu pracy 
d7iennej będzie miało w następstwie zna
czne pomnożenie pracy domowej. .K11ku 
jednak µodniosło z pewnym natjskliem, że 
skróce:nie dniówki w fabryka1ch po.ciągnie 
za sobą dłuższe zatrudnianie robotnic przy 
pracy domowej. 

Pracodawcy CAŚ'Wiadczają suę, według 
memoryalu, przeważnie: przeciwko1 ograni
czeniu prawnemu czasu pracy dziennej, 
Zorganizowani robotnicy i robotniice prze„ 
ma'W'iaJą jednogłośnie za skróceniem dnió
wki dla! wszystkich robotniic przemys1o
\vych bez wyjątku. Trudniejszem wydaje 
się stwierdzenie, jakie stan01Wisko1 zajmują 
w sprnwie tej mbotnfice illłte należące do ża.
dnych organizacyi. Wielu inspektorów 
procederowych podnosi, że ten odłam ro
botnic okazy1wal wobec poruszo\nej kwe
styi bardzo mato zrozumienia. :Piowodem 
byla prawdopodobn1e obawia, że zniżka 
dniówki będzie zarazem zniżką zarobku. 

Gazetka dla dzieci. 
Krótka nauka czytania. 

d 
da-ry, 
li-na, 

mu, 

d d 
de-ra mo-da do-, , 

du-dy, da-li do do
dy-wa-ny, u-do. 

Grzech i pokuta Dawida. 
1. Grzech Dawida. Pobożny król 

Dawrid popadł przecież w dwa ciężkie 
grzechy, pQlnieważ n.ie dosyć czuwal nad 
sobą. Zabrał sobie Betsabę, żonę Urya
sza; a jego kazał post~wić mł c-ziele bitwy, 
aby zginął. 

2. Pokuta Dawida. Wtedy postał 
Pan Bóg prnroka Nataina do Dawida, który 
mu wykazał jego przewinienie. Dawid· u
znal swój występek i barow żaimva1 za 
niego. Na tan zaś rzekl: ,,Odjął Pan 
grzech od ciebie, ale syn twój narmtooszy 
umrze''. - Dawid opłailciwal swe grzechy 
przez cale życie ·i śpieiwal psa{my p.okutne 
Lecz stało się, jak Natan zapowiedzial. 

3. Kara Dawida. Największą boleść 
sprnwil Dawi<lorwi własny syn jego, pięk
ny Absa~om. Podburzy! on lud, tak ii 
·wielu Jzra1elitów zbuntowało się przeciw 
Da\:vidoiwi. Obwolano królem Absaloma, 
który wkrótce na czele licznego wojska 
"~yruszyl przedw Jerozolimie. 

Gdy się Daiwid o tern dowiedział, u
ciekł z Jerozolimy. Pieszo· i płacząc 
wszedl na górę Oliwną, a potem przepra· 
wil się przez Jordan. Tam zebrał swych 
wiernych żo~nierzy. - Niedługo potem 
zderzyly się w wielkim lesie hufce Dawida 
z wojskiem Absaloma, A Bóg sprawie<lh
wy dal zwycięstwo Dawidoyi. 

4. Smierć Absaloma. Pobity Absalom 
uciekał na mule, lecz zawisł dlugiini wlo
sami na galęzi rozlażystego dębu. Wtem 
prz'ybiegl Joab, wódz Dawidowy, i ugo
dzil trzema oszczepami w serce Absaloma. 
Jego ciato wrzucili ż~lnierze w dól ~lę?o
ki i nanieśli na nie wielką kupę kam1em. 

Dawid przecież plakal bardzo n~<l 
stratą syna swego Absaloma. Ody Dawid 
powracaf, o<l?rowa<lziill go_ Izraelici w 
tryumfie na tron w Jerozolilrme. 

Baczność Polacy w Oberhausen i okolicy! 
Plolska pielgrzymka z Oberhausen <lo Ke-

, . oże ~ odbyć 8 i 9 Upca t. r., lecz 
vclaed "'·~~b-nie odbędzie się 29 i 30 lipca albo 
P
5

r!1w6 <?P ,
1
..,, Dalsze szczególy ogfoszone zo-

1 Slerp1~ «· te (2d) 
stan<; 'V te1 g-azec · Ks. 'lfl'ikary Scbarte. 

polski dusZJJaste rz. 

Kołe śJiewu „Kal.Wl•' Hille.r ałtle. 
Lekcya śple'\'lm odb~e się ~· niedzie

l . dnia 9 fipca o godz. l l przed południem . 
Cześć Poł kiej pieśm ! Zarząd. (2) 

Towarzystwo św. Alol~o w Cottenburc 
do~osi s\\-ym czonkom, iż w niedzielę, dnia 
9 lipca o godz. 1 po pot. odbędzie si~ kwar
talne walne zebranie, na które wszystkich 
czlonków uprasza Zarząd. 

Uwaga: Zaraz po po icdzcniu odb -
dzie się zabawa z tańcem w kółku towa
rzyskiem. Członkowie Tawarzystwa na
szego mają wstęp wolny. Którzy ruienale
ży do towarzystwa może się wprzód dać 
wpisać do towarzystwa a będzie mógł 
brać udzia1 w zabawie jako czlonek nasze
go Tmvarzystwa. Dalej więc Rodacy do 
" ..-spólnej pracy w towarzystwie. O liczny 
udziat uprzejmie prosi Zarząd. (3) 

Tow. św. Józefa i Tow. „Gwiazda Jedności" 
w Osterłeld 

ozn.ajmiają swym szan. czlonkom oraz wszy
stk.1m Polakom w Osterfakl, iż w nedzielę dnia 
9 lipca t. r. o godz. 7~ odchodzi pociąg z piel
grzymką do ł(evelaer. Powrót o godz. 7 min. 
20 w poniedzialek na wiccz.ór. Liczny udział 
Polaków w pielgrzymce jest bar<lzo po.żądany. 
(2) Zarząd. 

l(oło śpiewu „Echo majowe" w Baukau 
donosi swym szan. c7Jfonkom i Rodakom w 
Baukau, iż w niedzielę 9 lipca odbędzie się na
sza zamkni'ęta zabawa o godz. i na sali p. Ko
pa. Pro11:ram: 1) Zagajenie. Z) Koncert wy
kcma:ny przez dyrygenta naszego Kola p. Pie
trygę z Bruchu. 3) Taniec. Liczny udzia.[ po
żądany. Goście mile widziani. Cześć polskiej 
pieśni! Zarząd. (3) 

Towarzystwo św. Michała Arch. w Hochfełd 
donosi swym cvfonkorn, iż w niedzielę dnia 9 
bm po pol. o godz. 3 odbędzie się pólroczne 
\Valne zebranie na sali zwyklych posiedze11. O 
liczny udz.iał w zebraniu uprasza się, bo będz~e 
obór nowego zarzą~u i sprawozdanie pólroczne 
pr1,ccz:ytane. Zarząd jest pożądany o godz. 2 
po pol. O punktualne stawienie się uprasza 
(2) Zarząd. 

Baczność! I:łberfeld ! Bac~ość ! 
Rodakom z Elberfeldu i okolicy uprzejmie 

donoszę, że Towarzystwo św. Wawrzy(1ca od
bywać będzie swe posiedzenia na saH Pitzer'a 
przy ul. Kaiserstr. nr. 8. Od przyszlei niedzlieli 
9 lipca regularnie co drugą niedzielę już o godz . 
2 po poł'. zamiast jak dotąd o 60. Przysue po
siedzenie jest walne, powinnością jes1 więc ka
ooego cz.Jonka być obecnym,, gdyż bę<lzie obie
rany nowy zarzą<l i ważne sprawy pod obrady 
przyj{l.ą. lp. Grudzłńskł, sekr. (3) 

Towarzystwo j>;fmn. „Sokół" w Kastrop 
urzą<lza w niedz.ielę dnia 9 l'ipc~ b. r. na sali 
p, Schalkelehera swą wiosenną zabawę, polą
czoną z ćwiczeniami i tańcem, na którą się za
prasza szan. druhów i rodaków z Kastrop ·i 
okoli'Cy, oraz sąsi'ednie towarzystwa. Począ
tek zabawy o godz. 4. Czolem ! 

Wydział 

Towarzystwo św. Barbary w Unser-fńtz 
donosi swym czilonkoon, iż pólroczne walne z~
branie nie odbędzie się w niedz•ielę dnfa 9 lipca 
z po'Wlodu wspólnej zabawy w tern dzief1 odbyć 
się mającej, tylko odbędzie się niedzielę póź
niej, to jest 16 lipca i toi o godz. 5 po pol. Z 
powodu, iź są ważne sprawy do zalatwienia, li
czny udział cz.fonków bardzo pożądany. Goście 
mile wi<l2Lanf. Zarząd. 

Uwaga: Cz.Ionkowie zarządu jako też rewi
zorowie kasy winni się starwić 17:odzi11ę wcze
śńej. Stachowiak, sekr. (J) 

Towarzystwo św. Michała w Recki. Sii.d. 
W niedzielę 9 bm. idzie pielgrzymka z na

sz.ej parafii do Kevelaer. Chorągwie naszego 
towarzystwa biorą udZ1ial w pielgrzymce. 
CzfonkQIWie towarzystwa. chcący brać udzial 
w pielguymce, winni się stawić w czapkach i 
oznakach. Sposobność do spowiedZli jest w so
botę 8 b. m. caty dzień Zarząd. (1) 

·Wszystkich pp. przewodniczących, 
którzy brali udzial w pielgrzymce do Nev.iges 
z dekanatu Recklinghausen proszę uprzejmie o 
przybycie w niedzielę, dnia 16 bm. na salę p. 
Kuchema o -godz. ~12 do obrachunirn, co się 
tyczy pokrycia reszty kosztów pielgrzrrnki. 

HER NE! 
Delegat dh. ttalas mieszka teraz w tterne, 

ul. Mittelstr. 7. Mężowie zaufania: Wojciech 
Ludwiczak, ul. ttaldernstr. nr. 8; Michat Malo
Jepszy, Brunnenstr. 26. POtJieważ Hen~e jest 
rozleg~e. uprasza się mężów za~fan~a z ~nmyc~ 
miejscowości, ażeby do licrne się me m1eszal1, 
tylko każdy swej miejsc:ewości winien się trzy
mać. • }rlJ 

„Zjednoczenie zawodowe polsloe . 

Zebranie Zarządu, Rady nadzorczej i Delegatów 
odbędzie się w niedzielę dnia 16 lipca przed po
ludniem o godz. 11 w lokalu p. Ortine. naprze
ciw policyi w Schalke. Na porządk~ obrad r~
organizacya wewnętrznej pracy .,Z1ednoczema 
zaw. poi.", oraz inne ważne sprawy, dotvcz<\ce 
dalsze11:0 rozwoju „Zjedn. zaw. poi.". Nadmie
nia się, iż tylko delegaci mają prawo yrzema
wiać. Delegaci winni dać sprawozdanie o sta
nie „Z. Z. P." w swej miejscowości. O punk
tualne stawienie się uprasza (d) 

„Zjednoczenie zawcd-Owe polskie" . 

Tow. św. Stanisława Kostki w l(aternbergu. 
Towarzystwo nasze bierze udziaf 'li pn·

micyach ks. Mai dnia 9 lipca. Czfonkowie v; ·n
ni się stawić w cfkach i oznakach na Blu
menstr. o godz. 9. . ed po<f.. Chor~ży obv
d"f>'Óch chonurwi samo. Zarząd. (1) 

Wycieczka z Bochum 
do 02rodu „Walburi.ra" w Hot tede przr ul. P~t 
tr. (dawniej Bi marcli.str.) odbędzie tę w lłic

dzielę, dnia 9 lipca o ~odz. 4 oo południu. W 
ogrodzie będą rozmaite ~ry dla dorosłych I 
dzieci, oraz strzelanie d-0 tarczy i kulanie li.rę
gli. Na wycieczkę tę zapraszamy wszystkich 
rodaków z okolicy, a szczególnie „Komitet wy
cieczek latowych z Wetter. O liczny udział u
prasza si~. (,) d) 

Komitet wycieczek łatowych" 

WIEC PRZEDWYBORCZY W ł:':S E. 
odbGdzie slę dnia 9 lipca o ~odz . 11 przed pnl . 
w saM pana Meistra (Alf redushaus) przy uli~' 
Frohnhausenstr. 19, na który się zaprasza 
\\ sz:,. st kich Polakó\\' z I':ssen ~ ok<> li cy, O licz
ny udział prosi l3 d) 
Miejscowy komitet wyborczy polski dla n1la. ta 

E sen. 

Wielki wiec poi ko-katolłcki w Horde 
odbc;dzie SiG w niedzielę unia 9 lipca po pot. e 
godz. 30 na sali p. La11ma1111a (przedtem Bau111-
becka) przy ulicy Wel~ni;;hoferstr. nr. 1 ,,, ·pr;i
wie opieki duchownej. Ufamy, że wszyst:y Ro
dacy parafii ttorde, którzy szcz~ścia swego i 
swoich pragną, jak jeden mąż na wiec si~ ta
wią . dając ·dowód, że powszechn:c smutne tu
tejsze stosun~k kościelne odczuwamy i naprawy 
ich pragniemy. Komitet. (.3dJ 

Wielld wlec polski w Gelsenkirchen 
w sprawie „Swlętojózafacła" 

odbędzie sit; w niedzielę, 9 lipca o godz. 4 P 
poludniu w hotelu „Germania" (Baumc1 ·ter> 
przy ulicy Arminstr. Na powyższy wiec z. · 
prasza się pp. przewodniczących orn zastę
pców towarzystw polskich z Westfalii i 'adre
nir, jakie tylko się znajdują i wszystkich Roda
ków którym sprawa „Swiętoiózafacia" leży na 
serc~. W -0wym wietu mo~ą brać udziat także 
niewiasty, dla tego spodziewamy się, że i roda
czki licznie się zbiorą. O liczny udział R.odak~w 
i Rodaczek z Westfalii i Nadrenii uprasza się. 

Komttet. 

Wlec polski przedwyborczy wSteeie 
odbędzie sit; w niedzielę, 9 lipca o g-odz. 1134 
przed poludniem w lokalu p. f ritz R.uhrm~1m, 
przy ulicy Bredeneierstr. 11r. 14. Na pov;yz.szy 
wiec zapraszamy Polaków wyborców z .steele 
i okolicy. Wybory nadchodzą przeto. me ~o
winno być ani jednego rod~ka, CC?-bY me dązy~ 
na wiec. Gorliwsi po\V'iuni pociągnąć m~eJ 
sprawą tą się interesujących. O wielki udztal 
uprasza się. 
Powłatowy komitet wyborczy polski na powiat 

Essen. 

Wielki wiec polski w Oberhausen 
odbędzie się w niedzielę dnia 9 lipca o ~ dz. 
110 zaraz po Sumie na sali p. Kolter. przy no
wym rynku (dawn•iej Wilms). Na .wiecu ~ę~ą 
omawfane ważne sprawy, przeto o liczny lJ 'JZtaf 

(3d prosi 
Związek Polaków. 

Wielki wiec przedwyborcz„ 
w Altenusen 

odbędzie się 9 lipca po pot. o godz. ~ .na 
wielkiej sali pana Józefa Saal, przy ko ·.:1c
le św. Jana, ulica Klrchstr. Na pcrz1ldku 
dziennym: 1. Staaowisko nasze wobec 
wyb::>rów do parlamentu; 2. Nauka o 11. Y
borach; 3. Wybór Komitetu m1cjscoweg?. 
4. Dyskusya. 5. Zakończenie. Na powyz
szym wiecu nie powinno braknąć ani je
dnego Rodaka z Altenessen. O liczny u
dziaf prosi 

Komitet powiatowy. 

Wiece Zjednoczenia zaw. polsk, 
odbędą się w niedzielę dnia 9 lipca w na
stępujących miejscowościach: 
WScharnborst po pol. o godz. 3 w lokalu 

p. ttamke. 
\\' Meiderich przed pot. o godz. 11~ w 

lokalu p. Missmal, Kurzestr. 
W Hessler-Gelsenkircllen po pot. o g, 3 

w lokalu p. Tappe, dawniej Likfelu. 
Reichstr., przy kopalni „Wilhelmine Vik
torya". 

Zebranie członków „Zjednoczenia w 
Jiombruch-Barop 9 lipca po pot. o godz. 5 
w lokalu p. Sasse, Luisenstr. Z powodu 
bardzo ważnych spraw liczny udział pożą
dany. Spodziewamy się, iż Rodacy łiczn . 
udzial wezmą w wiecach, przekOllll.niem 
też jest kaMego zdrowo myślące~o czło
wieka, iż tylko przez wielką liczbę można 
coś zdziala~. 

„Zjednoczesie zawodowe polskie". 



-W kopalni „Recklinghausen Il." zna-
lazł śmierć z powodu nieszczęścia mój ko
chany szwag11er 

śp. JAN SZPENGLER. 
Pogrzeb odbędzie się w niedzielę, dnia 

9 lipca o godz. 744 po pol. O Hczny udział 
w pogrzebie i o pobożne westchmenie za 
duszę zmarłego prosi w smutku J}ogrążony 
(1) KI em cz a k. 

(Bruch-Neustr.) 
I „ . : , - . . .· -.. . ,J. 

„Sokół" w Liitgendo-rtmund. 
Zwyczajne zebranie odbę-dzje się dnia 9 li

pca rb. o godz. 3 po pot Zadnego druha nie 
ptoW>inno brakować, gdyż mamy bardz10 ważne 
sprawy do załatwienia względem zlotu. O g. 5 
próba teatru. Goście mile widziani. Czolem ! 
{ 1) W yd:nia. 

Towarzystwo św. Józefa w Herten. 
Przyszłe zebranie odbędzie suę w i1if

dzielę dniia 9 lipca o godz. 4 po po~. O l>
iezny udział uprasza Zarząd. (1) 

Towarzys~wo gimn. „Sokół' II" w Marten 
1oznaimia SwYm czlonkom, iż w niedzielę. dn1;a 
9 lipca urzadza wspólną wycieczkę do Blanken
stein. Proszę, ażeby druhowie się punktualnie 
-stawili na sali zebra11, ~dyż o godz. 8 jest wy
jazd, wrazie deszczu wycieczka będzie odlożo
na. Czofem! 
(1) Wydział. 

Baczność Rodacy z parafii Sowińskiej po
wiatu pleszewskiego. 

W celu prozumienia się w bardzo waż
nych sprawach tycz<icych s~ę naszego ko
śdola parafialnego, proszę wszystkich 
ro<laków .1 rodaczki przez „Wiarusa Pol
skiego", ponieważ tutaj na obczyźnie roz
rzuce114 jesteśmy, o podanie mi adresu wa
szego, ażebyśmy się bliżej porozum,~eć mo
gli w sprawie s.prawienia pamiątkii do na
szego kościofa. Szan. Roda.cy i Rodaczki! 
Wiecie dobrze, że nasz koścliót z pewno
ścią i·est jede.n z najbiedniejszych w całej 
Polsce, a my tutaj jako tufacze na obczy
źme, nie powinniśmy zapomnieć o tej miej
scowości, gdzi'eśmy pierwsze błogosła
wieństwo ·odebrali. Już naprzód wam mo
gę · myśl moją przedstawić, coby było naj
bardziej potrzebne, to jest nowa lampa 
przed oltarz Matki Boskiej. Wszyscy ofia
rodawcy, którzy chcą się doi upiększenia 
kościoła ·naszego przycz.yn~ć, zechcą pod 
adresem Ludwik Piasczyński, B-Ottrop, 
Ltinkuhl IlI nr. 71 wszelkie l\isty oraz dat
kl przesyłać, który dalsze informacye bę
dzie daf\va l. (2) 

Tow. św. Barbary w Oberhausen 
W niedzdelląę dnia 9 lipca odbędzie się 

walne kwartalne zebranie o. godz. 5 po poł. 
na sali p. Allekotte, przy kościele Naisl. 
Serca Jezusowego. - Zarząd i rewizoro
wlie kasy oraz rewiz.ornwie z caiłego roku 
winni przybyć punktualnie o godii. 4. O 
liczny udzfal członków w zebrnnRu uprzej
mie uprasza się. Goście mile widziani. 

Zarząd. 

Towarz. św. Walentego w Hoerde 
-dziękuje wszystkim szan. Towarzystwom 
oraz Rodakom i Rodaczkom za liczny u
dział w naszej 14 r.oczmcy, Ojcu Bazylemu 
za odpraw1einic nam nabożeństwa po.lskie
go, a amatorom za piękne odegranie teatru. 

Przyszłe posiedzenie 9 lipca o~ godz, 
3'i4 p.o pol. u p. Laumann'a. O liczny u
dzial uprasza się. Zarząd. (1) 

Tow. śś. Piotra i Pawła w Bruckhausen. 
W ni1edzielę 9 lipca o godz. 1 po poJ. 

pcsiedzen1ie. O liczny udział czlonków u„ 
prasza się, gdyż pod obrady przyjdą nad
zwyczaj ważne sprawy. Zarząd. (2) 

"''iec ,Zjednoczenia zawodowego poi." w 
Schonnebeck 

ndhQcJ7~c się w n1edzielę dnia 9 lipca w lo
kalu p. Winkelhcł przed po-Iudnhem o goldz. 
110. Na porz-ądku Qziennym: Sp.rawy 
górnicze, sprawy knapszaftowe 1i inne wa
żne sprawy. Liczny ud.ziaL,pożąda'I1y. 
(2) Zjednoczenie zawodowe polskie". 

W Altenbogge 
odbędzie się w1iec w niedzielę 9 lipca przed 
południem o godz. 11 i pól w lokalu p. 
Timrynga, BahnhOifstr. 131. Na porządku 
d.ziennym: Sprawy górnicze .i hutnicze, 
sprarwy knapszaftowe i inne ważne spra
wy. Liczny udział pożądany. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 
Wiec „Zjednoczenia zaw. J>Qls." w Linden 
odbędzie się w nli.edzielę dnia 9 lipca przed 
poJudniiem o godz. 11 w Joka1u p. Schille
ra. Na porządku dziennem sprawy górni
cze i hutnicze. O liczny udziat w wiecu 
z Lialiden i Dahlhausen uprasza (2d) 

fZjednoczenie 'i'awodowe P<>lskle". 

Tow. głmn. „Sokół" II w Wanne-Zachód. 
Zapraszamy wszystkich druhów oraz 

Rodaków na nasze półroczne walne zebra
ni&, które się odbędzie w niedzielę dnia 9 
lipc~ zaraz po pol. o godz. Yz 1 u p. Gerd.es
manna. Czołem! Wydział. (1) 

Towarzystwo św. Barbary w Hamborn 
donosi swym czlonkom, zarazem wszy
stknm Rodakom zamieszka4·y.m w łfam
born, iż w sobotę dnia 8 lipca przybędzie 
ksiądz polski w ·celu słuchania spowiie<lzł 
św., której będzi.e słuchał w sobotę, nie„ 
dzielę, w poniedziałek rano. W niiedzaelę 
rano o godz. 08 będzie towarz;ystwo przy
stępować wspólnie do K.omunii św., · przeto 
prosimy wszystkich członków, aby paśli 
do spowiedzi św. w sobotę po pot, i w 
niedz1·elę rano, aby mogli obowiązkawi ·za
dosyć uczynić. Podczas wspólnej I(omu
nli św. winni się członkowie zaopatrzyć w 
oznaki toiwairzyskie. W niedzielę poi pol. 
o godz. 4 będzie p-0lskie nabożeństwo z kaM 
zanliiem. O jak naiłtcznieiszy udział w spn
wiedzi, I(omunii św. i nabożeństwie prosi 
(1) Zarząd. 

Towarzystwo gimn. „Sokół" w Kastrop 
dono·si szan. druhom oraz wszystkiem Ro
dakom w I(astrnp i okolicy oraz towarzy
stwom, które już od nas zaproszenia ode
brały i tyńi, które dla braku adresów za
proszei1 me odebraiy, iż w niedzielę dnia 
9 lipca obchodzimy naszą latQiwą zabawę 
na sali p. Schulte-Beckera. Muzykę wy
kona nam pan Musielak z Castrop. Mamy 
nadzieję, ~iż nas Rodacy i szain. to1warzy~ 
stwa swą obecnością zaszczycić raczą.. 

-Uwaga: Druhowie mają sposobność 
do godz. 3 z zaległych składek się uiścić. 
Druh zalegający dlużej jak 3 mtiesc ,1ące, 
p!aci wstępne. Czołem! (2) 

Jan Wasielewski, prezes. 

Liitgendortmund. 
DonosZ\ę szan. członkom i wsz1ystkim 

R<Jdakom z Liltgendortmund i okolicy, iż' 
pielgrzymka do- Werl odbędzie się w nie
dzielę, · 16 lbpca. Blilety prowi'zoryczne na
być można u A: Cichego, Bismarkstr. 36 i 
u Sz. K.ościelnego, WHhelmstr. 13, a w 
Somborn u W. Podlewskiego, Planetenstr. 
61. Odjeżdżać będziemy z Liltgendort
mund-Nord o godz. 7,15 mi.n. rano. więc 
proszę, ażeby się jak najprędzej zgloszono, 
poniewa1ż w ostatni d21ień już nikt btletu nie 
dostanie. A. Cichy, prezes. 

Towarzystwo św. Jadwigi w Gertbe. 
Kwartalne walne z.ebrainie odbędzie: się 

w niedzidę dnia 9 lipca o godz. 4 po pot 
.na wielkiej .sali, na którą się członków z 
familiami zaprasza. Członkowie winni się 
licznie stawić, bo prziyjdą wa:żne sprawy 
pod obrady, szczególnie zmiana ustmw. 
Uprasza SJ.ę także wszystkich nam życzli
wy.eh rodaków, aby się mogli przekr.:1ać , 
jak towarzystwo pracuje i do grona nasze
g·o się przyłączyli. 

Uwaga: Zarząd i rewizorowie kasy 
winni się zebrać zaraz po naibożeństwie. 
(1) Tom. Markowski, przeiw. 

Baczność! Hochfeld ! Baczność! 
Niniejszem donosimy wszystkim Dru

hom, Rodakom i Rodaczkom z Duisburg
łfochfeld ~ okolicy, iż urządzamy w nie
dzielę dnia 9 Hpca na sali p. Giesego, Wan
he1imerstr. 96-98 naszą pierwszą latową 
zabawę, poJączoną z. ćwiiczeiniami i tań
cf:lm. Początek o godz. 5 POI obi,edzie, na 
którą to zabawę wszystkich zapraszamy. 

Wszystkie gnfazda „Sokole", które r.a
czą nas odwiedzić, będą mi.le wLd..ziarre. 
Spodziewamy się, iż zadowolimy wszy
stkich, poni.eważ jest polska muzyka. W 
zdrowem ciele, zdrowy duch! Czo.tern! 

Wydział. (3) 
Juliusz Czarliński, prezes, Wilhelmstr. 6 l. 
J. Jędrzej.czak, sekr., W crthauserstr. 166 I. 

Mi1chal Wilk, skarbnik, Reichstr. 70. 

Towarzystwo św. Wacława w Linden 
donosi swym czronkom, i.ż w niedzielę. dnia 9 
lipca o godz1. 4 po pot na sali posiedze(J l()dbę
dzic się walne zebra.nic. Za rzad ma ze tra rl c 
o godz. J 1 przed pol. Uprasza s!ę wszystkich 
czlonków, ponieważ będą wa.żne sprawy do 
rozstrzygnięcfa, o liczne i punktualne stawie
nie się. Zarząd. ('.?) 

Goście mile wi<lzianti. 

Towarz. św. Antoniego w Reckłingh-Siid 

podaje swym czfonkom <lo wiadomoś~i. ii, 
w niedzielę, dnia 9 Hpca rb. o gddz. 4 pn. 
pot odbędzie się pierwsze kwarta!11c "al~ 
nc zebran(le. O liczny udział w zebra11it! 
prosi Zarząd. (1) 

Uwaga: Posiedzenie za.rządu odbę
dzie się o godz. 3. Uprasza się, aby się 
wszyscy stawili. 

Józef Maćkowiak, scl~ r. 

Koło śpiewu „fiołek" w Reklinghausen-
. Siid (Brucb) 

donosi swym czfonkom, aż w niedzielę dn. 
9 lipcai -0 godz. 11 przed pol. odbędzie się 
_miesięczne zarazem kwartalne zebranie. 
Uprasza się o jak najliczniejszy udział w 
zebraniu, gdyż przyjdzie sprawa· wycieczki 
pod obrady. 

Uwaga: Zaraz po zebraniu odlbędzie 
si~ lekcya śpiewu. Posiedzenie zarządu 
jak zwykle. O liczny udział w ze'Jranic i 
śpiewlie prosi Zarząd. 1, 1) 

Towarz. św. I(azimierza w Baukau. 
Dnia 9 lip.ca jest miesięczne zebranie 

zaraz po ostatn'1ej Mszy św. o godz. 12, na 
którem będzie wplata miesięczna, wpis no
wych członków i wyplata wsparcia chn
rym. O Hczny udział prosi Zarząd. (1) 

Towarzystwo św. Barbary w Bo.chum. 
W przyszlą .niedzielę dnia 9 bm. o· godz. 4 

po pof. odbędzie się pófrocz.ne walne zebranie. 
- Ponieważ przyjdą ważne sprawy pod obra
dy, dlatego uprasza się o liczny udzial czlon
ków. - Rewizorowie kasy pó! godziny prędzej. 
(1) Zarząd. 

Towarzystwo św. WoJciecha w Baukau 
donosi swym czfonkom, iż dnlia 9 lipca odbędzie 
się walne zebranie, zatetn uprnsza się zarząd 
oraz rewizorów kasy. aby się stawili o póf go
dziiw prędzej, ti. o 3Yi. O jak najliczniejszy u
dzial w zebraniu prosi Zarząd. (1) 

Baczność Druhowie z Wetter! 
Nini1ejszem donoszę szan. Druhom z 

·\\.'ette;r i tterdeke, że zwyczajne nasze ze
branie ndbędz·te się w niedzielę dnia 9 fip
ca o godz. 3 pai pc L O jak nailiczn~ejszy U·· 

dział w zebraniu uprasza się. Czołem! 
(1) Wydział. 

Tow. św. Jana Chrzc. w Ueckendorfie 
W niedzielę, dni'a 9 lipca odbędzie swe pól

roczne zebra.nie. Będzfo sprawozdani•e rewizo
rów kasy z drugie$?;o kwartalu Zebranie o g. 
4 po pol. Zarząd i rewNzorowie kasy godzinę 
prędzej. Zarząd. ( 1) 

Towarzystwo św. Józefa w Altenbochum 
zawiadamia swych czfonków, iż kwartalne ze
branie towarzystwa odbę.dzie się w niedzielę, 
dntia .9 lipca o god.z. 4 po poi. Z powodu wa
żnych spraw c,o do obchodu rocznicy, która się 
odbędzie 23 lipca, najliczniejszy u<lziial szan. 
czlonków jest pożądany. Zebranie zarządu od
będzie stię zaraz po sumie. Zarząd. (1) 

Towarzystwo św. Ignacego w Oberhausen 
daje do wiadomK>ści swym czfonkom, iż przy
szre zebranie odbędzie się w ~edzielę 9 lipca 
po poi.'. Ol godz. 5 zaraz. po polskiem nabożeń
stwie, więc uprasza siię, aby czJ'vnkowie wszy
scy na to zebranie się stawili, gdyż przybędzde 
czapnik, aby miarę wziąć na czapki <lla czfon
ków naszego Tiowarzystwa. O jak najliczniej
szy udziiaI w zebran•iu uprasza się. Goście mile 
wklziant Zarząd. (1) 

Uwaga: Zebranie zarządu odbę<lzie się po 
pol.'udniu o godz. 3, l\vięc cafy zarzą<l winten się 
stawić. 

Towarzystwo św. Marcina w Kray. 
Donosimy czfonkom, riż walne zebranie od

hęd4ie się w niedzielę, dniia 9 lipca po pof. o g. 
4 IX> pot. Zarząd .i· rewizorowie kasy wf.nn~ sta
\~· i(; Siię pór godziny prędzej. Uprasza się, aby 
s•e jak nailicznej cz~bnkowlie stawili, pon.i•eważ 
przyjdą ważne sprawy pod obrady. (J) 

Zarząd. 

Koło śpiewu „Gwiazda Jedności" w Gelsen
kirchen-Bismarck. 

W niedzielę, d·n:a 9 Jiioca o godz. 4 po po' 
roczne walne zebranie. Zarzą·d i rewizlorowie 
kasy winni siię staw1lć o godz. prędzej. Po ze
b.raniu mamy wolne piwo„ O liczny udzia( pro
simy. Cześć polskiej p'ieśni! Zarząd. (1) 

Towarzystwo gimn. „Sokół" w Hombruch 
donosr swym cz.km.kom, iż w niedzielę, dnia 9 
Hpca o godz. 4 oo poJ. oclbęd:i1ie się zebranie. 

Towarz. św. Kazimierza w Liit~end 
donosi' wszystkim czlookom, iż pr O;rtlll~ 
zebranie odbędzie sdę w nedziełę ~f~e 9 \\•a; • 

po po.ł. o godz. 3 na sali zwykilYch JJ a , ltilt 
Zaira.z.em będzi~ obierany nowy przew°~ed.zef 
cy. Uprasza s1e szan. cz.l1onków ażeby ~lei_. 
najltlcz,niej zebrali. ' się :: 

Uwaga: ~a rząd wiu1ien się stawić 
0 

, 
2 po pot.. O ltczrne zgromaidz.e11Je si„ P l\0ii1 
(1) " ro~ 

Zar7..ą4 

Towarzystwo „Jedność" w Langen<lr 
donosi S'\vY'JTI czJ'Qlnkom oraz wszystkhn ~ 
<lakom w Lang-endreer d Werne, któr •\'· 
mają ~pisa~ się do Towarzystwa, .iż w ~edJ' 
le., dni.a 9 hpca o godz. 6 po poł. zaraz t· 
skiem naboże11stwie odbę<izfo się k.:a~ P~
'':'al!le zg:?ma~~enie. Po~ądanem iest, a~al·. 
s1e ia.k ~a.ihczmei czfonk<YW1e starwili, bo Są beb 
dzo wazne sprawy do zafatwlenia. Goście ar. 
le widz.iani o liczny udzial pros.!. Zar 111~ 

~waga: .Uprasza się rewi'Zorów kasy, ~e. 
by się staw1.b1 o godz. 1 P_O pot _na sali posied . 
ażeby mogli kasę z:rewitlowac. ze 
(J) W. Żytkcw:ak, s~'· 

Towarzystwo św. Jana Chrzc. w Alten~ 
donosi1 S\vY'JTI czfonkom, iż w niedzielę 9 ~~ei 
o. ~odz. 11 przed por .. od'będzfo się waln'e zehr~'. 
nie, na ktorem będzie sprawozdanie kasv 11 k:V-a:rtafo. Zarazem d?nosii się, iż na 16 hci 
bierze Tow. na.sze udz1at w rocwicy Tow i; 
Wojciecha w Carnap. O liczny ud.zi'af up~a1 :. 
(I) Zar~'· 

Baczność Polacy w Styrum. 
Dono·simy Rodakom w Styrum i okolici 

iż w niedzielę. dnia 9 lipca urządzamy na si ' 
p. Plucińskiego. ul. Josefstr. 

POLSKĄ ZABAWĘ 
z. tańcem. Muzykę wykona. p. Podeszwa z Al
staden. Począ.tek zabawy po por Upra$za s1 
·o liczny udzial w zabawie polskiej. 
(2) Kom i te)l 

Towarzystwo św. Wo).ciecha w Jiontr')(l. 
W niedzielę, dn~a 9 I1:oca po pot. o g<xlz. 4 r 

od.będz.:ie się pólroczn.e walne zebranie, na którt 
się wszystkich czfonków zaprasza. Zarząd 

Uwai?:a: Posiedzenie zarządu i rewizoró~ 
kasy odbędzie się o godZJ. 3. 
(2) A. Kukła, przew. 

Tow. polsko-kat. „Jedność" pod po. św. Rodzi. 
ny w Scherlebeck. 

W niedzielę. dnia 9 lipca po pol. o godz.~ 
odbę<lziie silę walne zebranie na sali z.wyklyc' 
pc;si·edz.efJ. Zarząd wi·nien się stawić pó.f go· 
dz.iny prędzej. O liczny udziat cztonków pros· 
(1) Zarząd. 

Koło śpłewo „Słowik" w Marxloh 
donosi swym czfonkorn, iż ćwierćroczne walri 
zebranie od.będziie się w niedzielę, 9 lipca o~· 
2 w lokalu p, Denkra, na którem będzie sprawr· 
zda.me kasowe. Pooieważ prócz tego --Wiłźre 
sprawy przyjdą pod obrady, przeto koml)ltt 
czlonków bardzo pożądany. Goście mile W" 
dziani. Zarząd. (li 

Koło śpiewu „Wanda" w Laar 
podaje do wiadomości szanown1m czlonkom C· 
raz nam życzl<iwym Rodakom, iż w nlediielt. c 
dnia 9 lipca obchodzimy 4 rocznicę polączoną ś 
z śpiewem i taficem na saH pana Ercke.n w St~ d 
•kum. Początek o godz. 4 po poł. Jak iuż :es! s 
szan. Kolom śpiewu wia<liomo tutejsze Koło w O· 
statnim oza.sie licho się ro7JWija.to, przet') cso· r 
bne zaproszenia wys.fano Upraszamy szan. ~o· n 
la śpiewu, ażeby w d. 9 lipca w naszą. rocl.l'Icę· R 
raczyly nas swą obecnością zaszczycić. C71~1 g 
kowie tutejszego Kola śpiewu mają. wstep wo· 
ny. Cz.l1onkawie innych Towarzystw pfaca, ~ J 
fen .• lecz tylko za kartą legitymacyjną. ~fC'f a 
pfacą przy kasie 1 mr., przed czasem /J en. p 
Karty można na.być u pa.na ttoryzy, .Tur~1str: Q 

36. P. Nowaka.„ Josefstr. 54, Szlachetki, .Kai~e\. 
str. 83. Poprawy, Kaiserstr. 118. Schmi<l.d (3· serstr. 107. ·zarzą · ie 

Towarzystwo św. W<>iciecha w Hochlarm~h 
donosi uprz.ejm:e swym cz.tonkom, iż w n~e<lz~~; 
le. dnia 9 lipca o godz. 4 po p~t. ·o?-~edZ'Ie zial 
miesięczne zebranie. O jak najllcznteisz~ u~are 
cz1onków uprasza się, gdyż będą rO'Z ad (jl ni 

I t t 1 Zana · ro e ea ra ne. . . · sta· te 
Uwa2a: Czlonkowie zarządu wmm się · 

mić punktualnie o godz. 3 po por. \V 

Uwav.a: Zarazem zaprasza się wszyst-
kich Rodaków, którzv mają chęć grać w Joteryę Koto śpiwu „Lira" w Oberhausen . 
aby się licznie stawili na zebranie, gdyż mamy ozna1imia wszystkim czfonkom niżei wyrnie~~; 
zamiar zafożyć od1dztiail loteryjny. Czofem ! nych KM śp1ewu i gnt:arz;d Sokolich. zar3rhaU 
(l) Wydzfał. wszystkim Roda.kom za.mieszk~I-~·rn .w Obe poi. 

sen .i okolicy, iż w niedzielę, dnia 9 ltpcf. po Ko> 
Nowe pocztówki przez J. Chociszewskie~o o godz. 5 urządza zabawę latową- na s?. 1{

111
iu· 

w Gnieźnie: 1) Lech, Czech i Ruś z obi-azu ters przy Nowym R.ynk11. na ~t~'Ha J9Mick:e· 
~aulina qardzielewskiego. 2) Staszyc. dr. Mar- prz:ejmiej zapraszamy. Kofo spie

0
wu zda Je· 

cinkawsk1 M. Jackowski, Patro11J kółek rolni- wicz z Oberhausen. Kofo śpiewu w.a z N~u-
czr<:h, _oodlug !"YSUnku P. Gardzielewskiego. 3) dności z Osterfeld, Ko.!'o śpiewu c~cy~ia oner· 
W1eJs~1e. polsk.1; ~es.etc z ryciny A Grotgera. milhl, ta.kże 1tniaz<la Sokole. oddzta! ~aido 1 
4( Dz1rn .uknunsk~e ~akże pod!ug Grotgera. 5) hausen i ocłdziat II z Oberhausen 1 gn Kol~ 
Napoleo·i t Andrzei N1egolewski pod Somo-Sier- Neumiihl. Prosiniy ba.rdzo uorzeim~e ~7,aJ1; w~" 
rą: 6) Pniak podda.je się tylk10 Bogu. (Sowiń- śoiewu i gnia.zda Sokole zastósrAv~c 51·\057,en4~ 
sk1 pod Wa.rsuwą. 1831 r.). 7) Kopalnia soli w żej za.mieszczonego inserntu. gdyz za~ż. dnia 9 
W~cliczcc. 8) Katedni w Po.znaniu. 9) Posagi na•deszlyby za późJV) z powodu tego. 1 Iska do 
Mieczys.lawa i Bolcshwa w katedrze poznań- liJJca mają.ca si:e o<l.bvć piel1trzymka M~rnY ra· 
skie.i. 10) Kościół' pobernardyński w Poiznaniu. Kevelaer, zostać musiata od.to.ż()tn~.. ; gn'0 ' 

ll) Bazar pozna11ski. 12) Szcz.erbiec miecz ko- dzieje. iż wyżej zaproszone K(_)ta ~p~ewu rzez W 
ronacvjny królów polskich. 13) Kb;ona królo- r,da Sokole stawią się jak naH1cznieJt ~ Pabvśtn'' 
;vei .la.d."::gi. 14) Ra.tusz w Poznaniu. 15) Ten- dacł. zą d.QIWód swej milośoi braters~~eJ. le także \~. 
7e zmniei~zonv. 16) Teatr oolski· w Poznaniu. sie mogli nie tylko wspólnie zah~'\\~tc. ~z,l'()llk6W nii 
17) Pomnik Mickiewicza w Poznaniu wzniesio- nc dwie nagrody za na.iwiekszą 11codzhe a 11 piele- na 
ny na 1:owo 1904 r: 18) Dworzec kolejowy w rrncv w kierunku nad sprawą. nar ow z· 
1:Mnantu. 19) Dziewka Orleańska. 20) Ko- gnowarfo pieśni polskiej. . . d okolich 50 \\"! 
libry. - Karty sa pięknie i wyraziście wykona- Wsten dla czlonków 1 g111a7:1 5 ze„naczi>' 
ne. Cena pojedyńczej pocztówki 5 fen. Kto fen .. nieczlo11Jków 75 fen. Sa takze

1
?rp, Kolt~rS· ~ 

nadeśle 1 m r. znaczkami pocztowemi· lub 1.05 „Lira" oobędzie się o i;?;odz: 3 na s~ ·1 d · Sokl<>t1ch '• 
mr. przekazem, odbierze rtietylko 20 powyż- dla KM śoiewackich jedna 1! dla gnia\ycie. Po; 
szych pocztówek franko, ale także w dodatku także jedna. Prosimy o hczne prZy zarząd- 7.e 
m.apkę Polski i <lwie piękne kolorowe pocztów- ś ·eWU 
k d K ~'a pt St i 

t 1oraz ramat KL Kosickiego: Lew zwycię- Uwag.a: Lekcya śpiewi1 dla .IJll Kotter~· 
żony. „Lvra" odbędzie się o godz. 3 na sali p. (2 1 roc 

Zamawiać pod adresem: O liczne i punktualne przybycie uprDavszaryl!eut. Prz 
J. Cho-cis1ewski, Gniewo - Gnesen. ~ zer 
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g wychoWi szeM razy tygo- i 
0 dniowo. Prenumerata wynosi 0 8 · · I m. 50 fen. g 
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kwartalnie. 2 
że. „Posłańca kat.olickiego" otrzy- O " i mają abonenci w dodatku. I 

Soooooooooooooooaooooo0coo 

Rok 15. 

Na Niedzielę s po Świątkach. 
C\" 

i~ Lekcya. 1 Piotr III. 8---15. 

Najmilsi! W szyiscy w modlitwie bą<l~ 
~I· cie jednomyślni, spółcierpiący, brnter
si stwa miło~nicy, milosierni, skromni, po
~' korni; n\ie od<lawając złego za złe, anD zło
' •rzecz.eństwa za zlorzeczeństwo; leoz prze-

ciwnym obyczajent błogootaiwiąc; gdyż 
• 4 na to jesteście wezwani, abyścić b!ogosla
'r; wieństwo1 dziedzictwem p{}s1edli. Albowiem 
~ kto1 chce ży,wot milować i oglądać dni do-

bre, niech pohamuje język swój od złe.go. 
a niech czyni· dobrze: niech szuka pokoiu, 
niechaj go śoiga. Albowiem oczy Pańskie 

zi. nad sprawiedliwymi, a uszy jego ku pro
.~ śbi ·' ich. Lecz twarz Pańska na d!zi.taiłające 
en zJ0ści. I któż jest coby wam zaszkadzil, 
o· ieśH dobrego naśladowcami będziecie? Ale 

01: i choć co oierpicie dla spra wiedJi.wości, 
biogosławJe.ni1 (jesteście). A strachu ich 
nie strachajci.e się, ani sobą trwożcie. 

nt Lecz Pana Chrystusa święćcie w sercach 
~· waszych. 
C· 

Ewangelia. Mat. V. 20-24. 

W ón czas mówił Jezus uczniom 
swoim: Jeśli nie będzie O·bfitowaJa spra
wiedliwość wasza więcej niż Doktorów 

r- zakonnych i Faryzeuszów, nie Wlilijdzie
cie do .Królestwa niebieskiego. Styszeli
ście, iż rzeczono jest starym: Nie bę

~ dziesz. zabijal, a ktoby zabil, będzie winien 
0• sądu. A ja wam powiadam: i:Ż każdy któ,
o· ry się gnńewa na brata swego, będzie wi
o· nien sądu. A ktoby rzekt bra:tu swemu, 
~ Raka! będzie winien rndy. A .ktoby rzekł, 
I· głupcze! będzie winien ngnia piekielnego. 

50 Jeśli tedy ofiarujesz dar swój do oHarza, 
a taim wspomnisz, iż brat twój ma nieco 
Przeciw tobie; zostaw tam dar twój przed 

r· oltarzeim, a idź pie n\ ej 'Zjednał się z bra
i· tern t\voim; a wte<ly przyszedlszy ofraru-

31 iesz dar twój. , 

e· Kazanie. 
Gdy mi przvchodzi wyjaśnić znacze

nie przeczytanej ·dopieroco .Ewa,ngeli·i świę · 
tej, czuję się w obowjązku po·wiedz{eć 
Wam: że i1nną była sprawiedli•wość w Sta
rym testamencie , a inną jest w Nowyrrn. W 
tarym testamencie spraw1iedhwo.ść była, 

ale mniej doskonałą od NO'\\ eg-0 zako1uu. 
Dlatego też Jezus, który nic po to przy
zedt na świat aby Stary Za:ko1n znosić, 
le~z(:aby go ud~sko11alić; nie gani sprawic
dirwości starozakonnej, a tylko domaga 
~ię od \\ yznawców swoich dosko11alszei 
Jeszcze, mćrn iąc: „J eś li sprawiedliwość 

t Wasza: nie będzie obfitO\\ ała \\ ięcei niż Do\
a ktorów Zakorn1ych i1 faryzeuszów·, nie 

\\'Hiidziecie du Królestwa niebieskiego." W 
starym Zakonie było prawo odwetu; ząb za 
Ząb, 01b za oka· to też jeżeli się kto: do·
P~ścił zahójst\\ a'. karano go. śmiercią: ale 
nie Z\\ raca1w U\\ agi ua zaród ztego, i dla 

~ te!(o same tylko "ystępki spełniane na zc
\\~ątrz karano, a nie wnikano w tajniki su-

, 'llienia 1 złości ,, e\\'TJGtrzne, jakiemi S<l uie
nawiś \ pciżądli\\ ość i tym podo·bne wady, 
Z,'kt(>ryd1 \\ łaśnie przycho<lii się do ze
~ nętr1,11y(h czyi1ó\\ i '' ystępkÓ\\·.. .l czus 

<I \\}znnwcó\\ . \ oich domaga się. a.Jry 
~ sam~:n Z<ifcdzic poko.iy\\ ali zie, a_ 11ie 

7 
ZWohl1 mu siG roZ\\ iuąc 1 \\· yclob_ c na 

st''• ąt~z. R , zk,,dż"' to P°''' stają zabói
.1'' a. "rad7.1eic, c 1dzo.tózt, ~1 : "· szclkiego 
0d7:~ju \ ystępki . .iti li nic ;r,c\, n(łtrz? Nn 
~rzo{f i.iu<lz1 się nie ·I1t;~. dale.i 1 icn~ ''i~~ .i 
'J'~sta, a w końcu przychodzi do z_broc.~111. 
dl~ _a1!10 rzecz ię •11a i z inny111_1 po_z~

l\\osc1ami, a szczc:gi,lr,i z pożą<ll1 '' oscl::\ 

c.~ Módl. się i pracuj! ~ 

Bochum na nied~ielę dnia 16 lipca 1905 

do czynów. szpetnych. Naprzód powstaje 
myśl nieskromna, pófoiej idzie upodobanie 
a WI"eszcie zezwolenie i upadek grzech()
wy. Dla tego też Jezus od uczniów swoi'Ch 
domaga się, aby unikali nietylko zabójstwa 

1kra<l!zieży i cudzolóztwa; ale nawet wszel
kich zlych pożądHwaści i nilechęci ku bli
znim. I mówi: „Słys·zeliście, iż rzeczono 
starym: Nie będziesz zaibijal: a ktoby za
bit, będzie winien sądu. A ja: wam powia
dam: ii każdy który się g.niewa na brata 
swego, będzie wi.nien sądu". Wyraz. „są
d.u" w Starym Testamencie, oznaczał kan~ 
śmierci, jaką wymierzano ·przeciwko tyim, 
co się dopuścili1 zabójstwa:. Jezus mówiąc 
że 'i1 ci, co się gniewają na bliźnkh będą 
wi1nni sądu n~e dowodzi, aby ich śmiercią 
karan(), ale, że równie popelniaJą grzech 
ciężki, i ściągają na siebie gniew Boiy. 
Tak samo i.: ci: nie są wolne oid! gniewu Bo~ 
żego i kary, którzy znieważają bliźnich 0-

bel.żywemi sławami, dają·c im nie wlaści
we ·i ubliżające nazwy, jak np. raikam.1 1 

g.lupcze itp., - bo każdemu czf.owiekowi 
mily jest honor i dobre imię, ·a kto goi zruie„ 
waża, grzeszy- przedwko miłości! bliźnie
go. Lecz z pomiędzy wszystkich zasad i 
czynów moral.nych w praw.ie. Chrystusa, 
najszczytniejszą jest mirość rueprz,yjaciól 
i darowanie uraz bliźnim swmm; czego 
wlaiśnie w Starym Zakonie nilepraktykmva 
no. Tam, karano tylko jawne zdrożności 
i występki, do czego c w Nowym Zakonie 
obc1w1iązaną jest zwierzchność, a.by wy
mierzać sprawiedliwość 1 nie pozwalać 
szerzyć się złemu; ale ·od pojedyflczych i 
prywatny1(,::h osób, domaga się Chrystus, 
aby w niepamięć wyrządzoną nam Z1I1i1ei

·wagę; a szczególni1e, aby me inosić w sercu 
nienaiw~ści przeciw bliźniemu, i jednać się 
z bratem swoim, gdy s~ę widzi, że jest na 
nas obraiJonym. Wyraź.me mówi Jezus: 
„Jeśli tedy ofiaruj.esz dar twój do ołtarza , 
a tam wspomnisz, iż brat twój ma przeciw 
tobie: zostaw tam dar twój przed olta1rzenn 
a idź pier\.vej pojednać się z bratem twoim; 
a tedy przyszedlszy ofiarujesz dar twói." 
Co znaczy: jeżeli masz 1niechęć c101 bliźni1e.
go, a chcesz się z Bogiem pojednać i pozy. 
skać Jego, przebaczenie, nie wolno ci zbli
żyć się do ołtarza, to j.est: nic wolnoi ci 
przystąpić do żad'nego Saikramentu, dopóki 
ni'e wydalisz z serca twego gniewu i nic 
po.jednasz się pierwej z tym, w którym po
zostajesz w nieporozumieniu. - Bo mówi 
Zbawiciel:: „Takci i Ojciec niebieski uczy
.ni \\am, jeśli nic odpuścicie każdy . bratu 
S\\ emu z serc waszych." (Mat. 18). 

Nic wiem, bracia moi, czy w czem 
więce.i, jak na tym punkcie. Judzie grzeszą? 
bo wieleż to jest takich pomi~dzy nami, 
którzy n oszą niiechęć w sercu S\\ oj em 
przeciwko bliźnim , i ni e nawidzą ich? tym
czasem nie poczytui<i sobie tego za grzech; 
a jednak wiedzi.eć im potrzeba: że dopóki 
z tych wad się nicotrząsną, mitosierdz~a 
Bożego nic dost<\pią i zba\. iony111i być 111c 
magą. f dźmyż więc za przylrnclc.m Chry
stusa. który 7.a tych co Go do krzyża przy
bi jali, modlił sic; do Ojca niebieskiego, ab:ir 
int za grzech nic poczytał. tego ich grzechu 
a \\ it;c i my przebacznJ)' 11raz>r \\'i'llO\\ a.i
cOlll naszym, a pol<1czy111y ię z Cltrystll
scm w nicb:c i ciesz_ ·ć cłrn aiq .leg-o będzie 

111 y p0 \vszystkie "icki. Amen. 

TrzY Rózańce. 
Pe\\ len bocraty '' łaścieciel zic111 'k1 

imieniem Artur\\ mloc.lo.ści .iuż strac 1 ł \\ ,~
n~. Ksztalcit się \\ złych szk?lach. 1~dz1c przewrotne zasad_r ?CZ\\ ~l :-narno . ', J i:a~ 

. ~·eli oraz klamlrn e. t omaczcrntc prze L:ZVL;J . I ' . • 
l l~h zasad :i.'iary i mora no ·~1, ·bo1<~l~n~ 
; szydc. rst\ t.:.m z kośdclncj , uz Y ozeJ, 

nadaly stopniowo jego umysłowi \\"rogi dla I 
· rtiigii kierunek i zepsuty mu serce. Bądź 
co bądź należal jednak, że się tak '7Yrazi
my, do szlachetnego rodzaju niedowiar
ków byl milym i łagodnym w obejściu, 
cały zaś jad swego ateizmu ukrywał pod 
maską deH'katnych towarzyskich manier i 
1.mder sympatycznej powierzchowności. 

Teraz Artur byl już pięknym starcem, 
z dfogiemi srwemi włosami i srebrzystą 
brodą, która spadała mu na piersi. Za mlo 
du przyłączył_ się on <lo. wolnomul<ł'rzy; 
(masonów) wywiązał się świetnie ze wszy 
stkich prób w gronie „braci" i doszedł na„ 
wet ')}Omiędzy nimi do nader wysokiego 
„stopnia". 

, Jako najzamożniejszy obywatel ziem
ski w cafej okolicy, okazywaJ się zawsze 
bardzOI ludzkim, wspierał ubogich i ogólne 
tem sobie pozyskał uznanie. Ale pod szro
nem podeszłego wieku płonął jeszcze o
giei1 mlod1zi'eńczych niamiętoości, a do
śmaidczenie lat przeżytych rf.ie mogb cał
kowicie go uchronić od wielu inedorzecz
nych wybryków. 

Starzec ten miał dobrą, Pobożną cór
kę, Lmieniem Irmę. 

Bogobojna i poczciwa ta panienka 
w .zdycha/a nieraz i plaikala skrycie nad 
medowiarstwem i występkami swego oj
ca. Często też ,można ją bylo widzieć zala
ną rzewnemi. lzami u stopni ottarza, poświę 
conego na cześć Najświętszej Maryi Pan
ny, PodieszycieLki utrapiony.eh. Do tej po
t\:żnej Matki Milosieir<lzia 1 Ucieczki grze
szników zasylala biedna Irma gorące mo
dły o nawrócenie swego ojca. 

Pewneg·o raizu do wsi, w pobliżu któ
rej mieszkal Artur z córką, przybył gorli
' y misyonarz. w celu urządzenia dla miej
scowej ludności reko1leikcyi czyli ćwiczenia 
duchownego. Wówczas Irma, idąc za wi·
<locznem natchnieniem Jaski Boiżej, podwoi 
fa swą gorliwość w n10<llitwie ~ rozdawa
nil! jalmużn, aby przy tej sposobnoiści wy
jednać nawrócenie tego, które.go pra\\ dzi
w1e dziecięcą kochała miłością. Postc;i.no
wita też nicszczędzić niczego·, aby módz 
tylko wydrzeć piekłu dus~ ukochanego 
ojca. 

Niez\\ Jocznie wiQc z 01czyma pelnemi 
Jez, udała si·ę do misyonarza, prosząc goi o 
rndę lub o ''skazanie najlepszego środka, 
jakiego ma użyć dla dopięcia Ś\\ iątoblrn e
go swego· celu. 

Musimy rnodli1ć się, moje dziecię, 
modlić się u tawicznie odrzekł 7acny ka 
plan. - Nie trać bynajmniej nadziei, gdyż 
dobry Bóg i laska Jego są daleko potężniej 
szymi od szatana. Teraz za.ś opO\\ iedz rni 
szczerze o na\\ yk11ieniach i zwykłym trr
bic życia twego ojca. 

- Wiem tylko tyle odparła córka, 
że codziennie \\staje o dzic\\ iątcj rano. o 
dziesi~itc.i .ie śniadanie, poczcm ~dzie do o
grndn, leżącego 11 podnóża PiGkneg-o pagór
ka o jldrn kilometr na zachód o 1 \\ioski. 
Tam . pędza '' ięk zą czdć dnia, przccha~ 
dza.iąc sit; po ogrodzie, łub tei zamyka 1ę 
w pokoi11. 

Dobrze, nateraz wystarcz to dla 
mnie - odrzekł misy narz. - Pro.7ę ię 
tylko. ahy · codzienni przez dni na tępac 
o k\\ adrans na d\\·1111a tą rano odn 1a\\ iała 
RMa11ic1.: na int 11 YG nawróce11ia biednego 
\\ego o'ca. 

Na;r,ajutrz rano, po peli ieniu co<lzierJ
nych abo\ ·1ązków. mi yonarz udał ię z 
J·o ciola do ogrodu. 

'ta11~1w~Z~' na , zczycie \\ zgórza, za
...;z~1l rM1Zi\\ 1ać zdaleka śliczne alele. zielo
n.., altany, k iat) i \\ odotr ·-ki zdohią ... c 
przepy z11y ogró . 

Po h\ iii zamierzał już pO\\'f • cil'.: cło 
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w io ki, gdy ujrzał ojca Jnny, który , zcdl 
do swej w1li. 

Gdy już zaledwie Mika kroków dzicli
lo go od starca, mi yonarz powitał go u
przejmie i zatrzymał się na drodze jak gdy 
by chciał mu lepiej się przypatrzeć. · 

- Co to ma znaczyć, ks~że probo
szczu? - zapytał gniewnie zdziwiony sta
rzec. 

- Przepraszam, łaskawy panie jeżc
lim go obrazit - odrzekł grzecznie ~isyo
na rz - alc widok pana nader silne WYWarl 
na mnie wrażenie. Po<iziwiam wspania
fą paf1ską brodę. Proszę mi wyba zyć 
moją szczerość, ale masz pan istotnie bro
<ię, godną patryarchy. 

I(-Olll1plement ten widocznk podobał i 
starcowi. 

- Gdyby to nlie bylo zbyteczną śmia
tcścią z mej strony - o<lezwał i.;: uprzej
mie - to1 prosi/bym księże proboszczu, a
byś wstąpił choć na chwilę d<l mego ogro
du, który niedaleko ztąd leży. 

- Z przyjemnością - odparł kaplan 
Poszli więc razem rozmawiając o de· 

szczu, pogodzie i innych obojętnych przed 
miotach, aż dopóki nie doszli do ogrodu. 
Tarn przez czas niejaki przechadzali się po· 
cienistych alejach, podziwiając kwiaty> 
wo<f otryski i drzewa. 

Wreszcie weszli do dużej ogrodowe· 
altany, której ściany zaimo\vały obrazy z 
prawdziwym wykończone artyzmem. 

Zaledwie jednak m1syonarz rzucił na 
nie okiem, musfał natychmia t ię odwró
cić, gdyż treść ich po<l względem mornlnei 
swej wartości wiele pozosta\\·iata do ży
czenia. 

Nie poruszając jednak \\cale tego przc<1 
miotu, misyonarz spojrzał na zegarek, wy
Uómaczył się brakiem czasu i licznemi o
bowiązkamK, które go od\\ oływaly, po
czem pożegnał się przyjaźnie ze tarym 
panem. 

Ten ostatni niezmiernie był uięty pro
stotą, rozumem, a zarazem grzecZtJem i de 
likatncm obejściem się rnisyonarza, oraz 
wymógl na nim obietnicę, że nazajutrz ra 
no znowu go odwiedzi. Irma tymczasem 
o oznaczonej godzinie z większą niż kiedy
kolwiek żarli:\\ ością piern S7.Y odmówiła 

~óżaniec. 
tosownie do swej obietnicy nazajturz 

rano misyonarz sta\\'il się\\ ogrodzie pun
ktualnie o tej samej godzinie. Jakież je„ 
dnak bylo jego zdzliwienie, gdy " zedl z~r 
do altany spo trzegl, że obrazy \\i zącc n 
ścrnnach, obrócone 7.0 taty na -0d" rotną 
stronG. Podczas rozmo\\'y, kr' ra 7-\\ yklc 
zaczGta ·ie od uwa~ dotyczącvch pogody, 
wzroki kapłana utkwił mim "' oli \\ tak 
dziwacznie zawieszonych obraza h. I dzi~ 
jc.dnak nic \\ yr;r,ekł o tcm ani ·!owa. 

Po eh\\ ili obaj ZIIO\\ u \\ y zl1 <lo o~ro
du i przechadzając się po aleja h, o icnio
nych przcp sznen 1 rze\\ ami. rozmawialL 
o 11aj11 "szych ut\\ ora h p1 ·mienn1Cl\\ a, o 
'·ypadhach polit czny h, bętlą . eh na po
rządhtr d,r,icnnym, i t)rm p dobn_· h przed
miota~h. 

·.eba\\ cm mL _ onarz poż gnał uprz.ei 
mego go~ podarza, mó 'ią-. 1ż mu. pic-

7.Y ~ do konfe yonalu 1 prz. jął zapr sze
ni na dz1c1i na t~pny. 

Przez cały 7..<l : ·h r zmc ·, Im1 
odmawiala pobożnie drugi nakazany jej 
Różanie i ze \ zra tają ą L:Oraz bardziej 
uf no' ci:l blagała c pom • ai · i t ze er„ 
ce Mar_•i, U i cz grz zny h. 

Z \\ 1ęk z~ j .... na!· · z ·ze ża li o' ią 
i pob żno cią zabrała 1ę na trL d dzień 
Irma d odma\\ ian ·a 1~ • żań a, yle jąc 
u . tóp i aj'' 1ęt zej Bogarodzicy rze rne i 
obfite Izy, które j j łębok :'. · · kala bo~ 
le·~. jTymcza ·em mis~~marz udał · P.CJ 



raz trzeci do ogroou starego pana, ten ·za~ 
p1zyjąl go z niezwyklą uprzejmością i nic
\VątpJiwemi o-znakami szczerego sza<:unku. 

Po \\'Spólnej przechadzce przesz~i obaj 
.u_,. gabinetu, stużącego za pracovmię dla 
pana Artura. 

Z radosncm zdzi\vicrnem spostrzegł 
-fam misyrurnrz_ piękny klęcznik, nad któ
rym wisial krucyfiks z kości sloniowcj. 

Starzec się uśmiednąl. 
- . Czy zauważyłeś co nicz zwykłego, 

'.}'sięże proboszczu - zapytat. 
o tak mój przyjaa1elu - ooparł z ra

dością kapłan, ucieszony niezmiernie tern, 
że Marya spojrzała milosiemem okiem na 
pukorną sługę i wysłuchała łaskav.rie mo
dlitw czystej i niewinnej duszy. 

- Księże proboszczu - odezwa! się 
wtedy Artur drżącym od wzruszema glD
·em - długo walczyłem, ale nareszcie po 
c;ężkiej walce uznaję się za Zi\Vyciężonego 
i skladam broń poikornie. Laska zwycię
żyła. Masz przed sobą księże proboszczu 
starego grzesznika, który wyrzeka siG 
swy·ch błędów, odrzucając zarazem wszy
stklie fałszywe zasady bezbożnej filo.zofii. 
Teraz dopiero fuoskość katobtckiej" reli.gii 
objawiła mi się w całym swym blasku i 
piękności. Podobnie jak święty Augustyn 
szukałem szczęścia w marnych rozkoszach 
tego świata i iak on wówczas dol}iero zna
Jazlem spokój, gdy zdeptawszy nogami 
wszystko1 1co ziemskie, zwróc11lem ku nieibu 
wszystkie pragnienia swego serca. Teraz 
uznaję z głębi iduszy głęboką prawdę slów 
mędrca. Wszystko próżnością jest i nico
ścią. Ty \Vięc czcigodny Ojcze pomóż b1ie
dnemu rozbitkowi dotrzeć do bezpieczne
gc portu, zaprowadź zbłąkaną O\J.'deczkę 
do jedynej, prawdziwej Chrystusowej ow
czarni, to jest na lano świętego katolickie
go Kościoła i ulecz mą duszę z ran jej za
danych. 

, Długo kapłan z dawnym wolnomula
. rzem w serdecznem trzymali się objęoiu 1 
a gorące lzy skrapiały ich lica. 

W kilka dni później przy końcu rekole
kcyj ujrzano u Stolu PańskJcgo mfo<lą, od 
radości promieniejącą paiaienkę, obok niej 
zaś czcigodnego starca z dtugą srebrzystą 
brodą. Szlachetna i skromna postawa te
go ostatn\iego, oraz głęboka pobożno.ść, z 
jaką brat udział w religijnych obrzędach 
zdumiewała i cieszyła poczaiwa ludność 
wiejską, którą poprzednio niedo;wiarstwo 
pana Artura ni·ezmiernie oburzalo. 

- Wtidzimy więc, jak potężną jest mo
dlitwa i jak zbawienną i zwycięZiką brofi 
przeciw złemu duchowi stanO\vi Różaniec. 

. Jeżeli więc wy, dzieci chrześciańskie, 
spoglądał musicie z boileścią na to iż wasi 
rodzice lub najbliżsi krew·ni w wnrze trosk 
ziemskich i doczesnych interesów utradli 
Wl!arę wraz z miłością religH i Kościoła, 
to nieomiieszkajcie udekać się do tego nai
Jepszeg-0 środka, aby wydrzeć nieśmiertel
ne dusze z mocy szatana i Oltlzyskać je dla 
Chrystusa, który przelał za nie sw0iją 
krew najdroższą. Nader wielkrim byłoby 
występkiem, gdybyście się okazywały 
zuchwałem'i względen1 zbłąkanych swych 
rodziców, albo· też w rzeczach dozwolo
nych odmawiały im posluszet1stwa. Prze
ciwnie I'-OWinnyście pOOW(}ić milnść swą 1 
łagodność, szukając pomocy w modlitwie , 
tym najskuteczniejszym śr-0dku, jaki" Bóg 
z:O~ył w ręce wasze. Zwracajqe sie z u
fncścią do Maryi, o której nng<ly nie s.tysza 
no, aby któkolwiek napróż110i Jei wzywal, 
a Ucieczka grzesznych i Matka Mhlosler
Cizia nie cxl.mówi wam z pew11ością S\Vojej 
pomocy, gdy Ją hę<lziec~e blagaty n zba~ 
wien\ie dusz, lub narwrócenie waszych uk0 ... 
chanych. Każ<lego też d.nia pobożłlie o<lma 
"'' iajcie Różaniec. 

Swiętojózafacie 
czyli składka na ubogich studentów. 

W kasie: nic (zob. nr. 25). 
Tow św. fana Chrzciciela w Uecken-

dorf. W U kwartaile zebrane\: 9. 4. 05 -
'J,40 mr., 23. 4. D5 1,94 mr., 30. 4. 05 - 70 
fen„ 14. 5. 05 - - 1,18 mr., 28. 5. 05. - 1,25 
mr., 11. 6. 05. - - 1,15 mr., 25. 6. 05. - - na 
zebraniu 81 fen., na rocznicy 6,42 mr. Ra
zem 14,85 nu. Odchodzi porto 2D fen. Na
deslat Chołewjński 14,65 mr. 

Ze skarbonki To~\·. św. Jakuba z So
·dingcn 5,70 rnr. Odchodzi na1 porto 20 fen. 
Nad. Gb10rczyk 5,50 mr. 

Przy sposobnooci polsk!icgo nabożefl-
·stwa w Iiarnme. Nad. lg. Pyka 3.60 mr. 

Na chrzcinach u M. Skrzypczaka. M. 
Skrzypczak z żoną 50 fen., nownnaro-dzo
nv 20 feu., Fr. Kluczy11ski z żoną 1 mr., Jan 
~ymczak z żoną J nu., Fel. Kluczyilski 

l mr., St. Skrzypczak 50 fen., And. ?knyp 
zak 50 fen .. Wiktora Skrzypczak 00 fen., 

-:Ant. Kiciński 25 fen., WaL \\Mkowski 25 

icn., Henryk Sc ha efor 30 fen. Razem nad.. 
Fr. Kluczy11ski: 9,00 IDI. 

Dochód: 29,75 mr. 

Rozchód: 
I\i.edobór: 
J. o. w o. 
J. St. w Kr. 

4,30 Wł'. 
7,55 mr. 
7,80 mr. 

porto: 0,66 mr. 

Razem 20,lS mr. 

W kasie: 9,56 mr. 

Ks. Lil s s, prob. 

lO. i. 05. Rum~~m. l(r. L-Oebau W./Pr. 

Bóg zapiać. Sw. Józafacie Módl s1~ 
za nami! 

· Swięta Lidwina. 
Ta wybrma oblubienica Chrystusowa 

byla \\·prawdzie dzieckiem ubogich rodza
ców - ojciec jej byl stróżem nocnym w 
Sziedam (w łfolandyi) - ale Bóg od due
dinnych jej lat prowadził ją królewską dro
gą krzyża i tak ją stawną uczynił w nie~ 
bie i na ziemi, że należy do najś"\\1etniej
szych Swiętych Kościoła katoJickiego. Już 
w 15-tym roku życ,ia swego stala si·ę nie
jako drugim Jobem. Nieznośny ból zębGw 
rany i wrzody na calem ciele, z których 
robactwo i obrzydliwa rop.a płynęła, ii in
ne choroby wewnętrzne w tak wielkiej li~ 
czbic na nią się Z\Yalily, że nie można, było 
"znaczyć, która z tych chorób była głó
wną chDrobą. 

Taki stan trwal przez lat 33 aż do koI1-
ca jej życia. Zdaje s\ię, jak~by Bóg chcial 
na jej ciele uwiidocznić rany 11 cierpienia 
swego mistycznego ciała, Kościoła, które
mi wlaśnie wtenczas byl nawiedzony. Z 
początku tracila odwagę i byta smutna -
ale pomodliwszy się do swego Aniofa-Stró 
ża, tak gorącą milość uczul'1J do Pana Je
zusa ukrzyż'owanego, że odtąd największą 
by1oby dla niej boleścną, nic cierpieć dla 
Jezusa. 

Odtąd św[ęty Auioł-Stróż codzie(l się 
jej w widomej objawial postaci. 

- On jest tak piękny - mów11la do 
swego spmviednika, że gdyby mnie Pan 
Bóg przy życiu nie utrzymywał, abym dla 
NŁego więcej cierpieć mogfa, musiałabym 
umrzeć z wielkiej radości, jakiej na jego wi 
dok doznaje. Wystarczy jedno spojrzenie, 
jeden polysk jego wlosów, by serce i du
szę moją w zachwyt wpra\vić. 

Zazwyczaj okazywal się jej Anio~ z 
krzyżem na czole, by ją widokiem cennego 
znaku zbawienia do cierpL1:wości- ·zachęcić; 
wtedy to natychmiast wpadalai w zachwy
cenie, i wraz z swym Aniołem rozmyśłala 
mękę i śmierć swego BG-skiego Oblubie~1-
ca. Raz oprowadzał" ją po miejscach świę4 

tych, zroszonych krwią Pana Jezusa, to 
znowu wzliął ją do czyśca: i piekła I. pO'ka
zywal jej tam dusze za swe grzechy cier. 
piącc. Nieraz też mó\Yit jej, że przybywa 
z polecenia Pana Jezusa lub Najświętszej 
Panny, by ją odwiedizić i pocieszyć - cza 
sem przychodził sam,crnsem z innyrni A,-
11jo1:am1 t obia'\vial jej kh imiona, urzędy, 
tudzież, osoby, których stróżami byli. Roz 
mowy ich toczyły się tylko o mi~ości Je
zusa i Maryi i o Żami!owanliu cierpiei~ia. 

- Przyznaję, mówila raz, że nie ma 
nic tak gorzkiego, colby mi się slodJdem 
nie wydal-O, gdy wl1dzę mego Anioł.ai-Stró
ża lub o nim myślę. 

Wiele osób odwiedzało Lid'\\· inę, mię
dzy innemi i hrabina Malgorzata holender
ska. Lidwina spostrzeg!a, jak Anioł-Stróż 
liczył krnk:l tych, którzy do llliej z litości i 
współczucia przyby.waLi. W pJpielec chcia 
la pójść <1)) kościqfa, aby si~ dać posypać 
śwJęconym popiołem; Aniot~Stróż ulitował 
się nad nią i przyniósł jej po1pµo-lu Ś\Vięco
nego i posypał ją tyrrnże. Innym razem 
objawH się jej Aniot-Stróż z wielw innymi 
Aniofarni. Zaczęli śpie\\ ać: 

- Salve Regina, i wołali na prze.mian: 
- Niech żyje Matka! niech żyje Syn! 
Nawet między chóry anielskie wstala 

zachwycona i ujrzała '' idk[ orszak Anio
łów w cudnym ustawionych porządku. 
K·ażdy z nich niósł w ręku jakieś narzędzie 
męki Zba\\kiela i śpie\\ ałi" cudnym glo
sem: 

- Niech żyje Zhawidcl, niech żyje 
Matka Zbawiciela! 

Pewnego dnia uirzala Boskiego, Oblu
bieńca swego na tranie, ))(}śród siedmiu 
Aniołów, otoczonego hufcami duchó\i. me
bicskich w naj\\'yższyrn blasku lt wspania- · 
fości. Wtenczas to zbliżył się do niej z nic 
wysłowio1J1.ą miłością. okazał jej S\Ve rany 
i wycnsnąl jej takież same rany na ciele. 
Odtąd aż do śmierci czuła ie najboleśniej. 

Mnóst\vo Aniołów otaczało ją wre
szcie, gdy po tak bohatcrskh:h cierpieniach • 

w roku 1433 duszę swą w ręce St1.\·órcy 
oddala. I dzi\rna rzecz! Zaledwie skana
la, ciafo jej będąc '" zupełnym rozkładzie 
i gmciu, stato się tak czerstwe, św\ieie: i 
p.i~kne, że 'vszyscy na ten widok zdumieli. 

Blog. Tomasz a Kempis, który wkrót
ce potem żywot Udwiny skreś.lil, zaświad
cza to, cO\Śmy povl:iedzieli. 

Brandenburg 
kraina słowiańskich mogił. 
POWIE~Ć HISTORYCZNA.. 

Napisał Ludwik Stasiak. 

(Ci~g d.alsz.y.) 

Jesieil ma zaws.ze smutek rozstania, w 
rozstaniu dwojga kochających się istot 
rzewność, czar i l'-Oezya jesieni. 

Ocz)' Adelajdy, twarz jej piękna, wdzt~ 
czy silę <lo. Mśdw10ja, jak te liścLc drzew, 
które pysznią się krasą ztotą, stroją się ja
skrarwą fairbą P'O .raz 0istafoi, a.by zlecieć i 
butwieć na :ziemi. Jutro zamrze ten u
śmiech, radość, jutm odjedzie kochanek, 
dla którego pzękine lico dziewczyny w po
nęty miifości się stroi. Posmutniala krasa
w\ica. Smutek w oczach Adelajdy, w u
śmiechu 1na\.vet widać smutek, \\- oczach 
szklą się lzy, jak ms<ł, która błyszczy na 
złotych fiś.ciach jaworu. 

W1ra'ca z Mściwojem zdaleka, z 'Pu
szczy, w której mówlili o przyszlem szczę
ściu i dzzsiejszem rozstaniu. Spotwiadali 
się z wzajemnych uczuć, z nadtiei, jaką w 
przyszłość położyli. 

Sfonkl() zachodzi, ze sll{)nkiem zapada i 
koilcz.y się ostatni dzień prze'Cl dlugą roz
łąiką. J utrzeJsze ·SłonkOl .ich w uściisku nie 
zoibaczy, nim słonko1 zejdzie, Mśdwoj po
jedzie w świat daleki. 

Mą do twierdzy braniborskiej. Widać 
z dała jej wieżyce przez gałęzie jaworów 
z liścia do polowy ogołocone, wi<lać zę
baty częstokół i okna dworzyszcza. Nie 
kwiaty pod nogi zakochanych, ale żółte li
st0iw1le jesień sypie, lekkie liście brzeziny 
wplątały się w bujne włosy Adelajdy, na 
kszta-Łt ziotych amuletów jej piękną gló\v
kę str()ljąc. 

- Chodźmy, chodźmy ... 
- Czy widzisz Adelaj<lo to kwiecie 

dzwoników? 
- Spóźni1ła siG roślina i jesienią kwi-

tnie. 
- K wiateik ten jak uczucie w sercu ki0-

bttety.„. 
- Jakie pod.-0biejstwo wadzisz? 
- Dopóki cieple słońce nań patrzy, 

kwitnie, mrze, g<ly mroźny wiatr zawieje. 
- Ty sąidztisz zatem? 
- że <lz.w-0nek nie r>rzetr-zyma zimy„. 
Adelajda zakO'cha!Ile.mi oczami sp.ojrza

ła ina za:myślonego Mściwoja. 

- Dzwonek, o któnr.m rnów.isz, bur7.A:: 
przeciwności przeżył i przetrzyma. I jak 
kwitnął, tak kwiJtnąć bę<lzie dla deble. 

- Dla mnie - mówisz moja draga -
szeptat Mściiwój tuląc do siebie dziewo•ję. 

- Dlai ciebi~ mój drogi, <lila ciebie -' . sz<:zebiotała: krasawlica, glówkę na ramię 
rycerza skłaniając, w oczy jego patrząc. 

. . . . 
Nagle wzdrygnęła się, iatk ptak ze snu 

zbudzony, a oczy jej niespokojnie w gąszcz 
la,su spojrzały. 

- Co to? 
- Ty drżysz? 
- Ktoś nas podsłuchuje. "' 
- Wydaje ci się tyllro. 
- Patrz, oto' gałąź jaworu się chwiej~'· 
- Sarna sploszona wypadła z gęstw1-

ny. 
-- Nie ni•e ! Słucha nas ktoś!... · 
- UspD:kói się. 
- Odprowadź mnie do Braniboru. , 
- Nie. jeszcze nie! 
- Ściemnia się. 
- SJ c.1'icc Ś\\ ieci rzekl z uczuciem 

Mściwoj - gdy przy mnie jesteś ty„. 
- Wyjdźmy z leśnej gęstwiny. 
Zostai'1 jeszcze. Przecię ostatni raz 

cię widzę, ukochane dzie\J.rczę moje. 
Nie ostatnri, mój drogi, nie o-statni ! 

Ostatnie na cię spojrzenie rzucę wtedy, 
gdy ·wydawać będę przy zgonie o•statnie 
tchnienie.„ 

Szczerość uczucia drżafa w gto:sjc 
Adelajdy, miłość "'~vi<lać było z rozkocha
nych jej ócz. 

- O moje ty slon!rn złote - zaszeptał 
.Mści\\"ój. 

- - \V waszym obozie, na polach, poza 
grodnem hasła słyszę. 

- Mnie one wota.ją. Odryv,-ając mnie 
od cliebie huczy to haslo \V mych uszach 
jęk1em pieśni pogrzebo·wei„. 

- Hasło rozłąki. 
-Smutno mi jakoś i straszno. 

- Odprowadź mnie. 
- Ust mi daj„ . 
- A bę<!ziesz mnie zawsze kochać?) 
- Każda myśl mo·ia należ.cć będzie tyl-

ko do ciebie, Adelajdo. „ 
- A więc pamiętaj - rzekoo z uśmie

chem dzk\,·czę, chyląc główkę na ramię : 
rycerza, podając mu usta wiśniowe ... 

A w oczach jej, w uśmiechu rozkosz
nym, byla milość wielka, oddanie się roz
kochanej kobiety„. 

Ujął ją wpól i prowadził ku zamczy
sku; wnet minęli gąszcz olszyn i grabów, 
doszli do wód, które twierdzę dooikołai opa
sywały. Szli brzegiem okopów rnzmarze
ni, zakochani, szczęśliwi. Nawet ogromne 
chabiny szuwarów, które zeschłe, smutną 
p.1eśń jesieni grają, zdawaly się im Si:cprn~ 
o miłości, pieśń miłośdi śpiewać. 

Bo jak ognusko w zi:mi·e rozgrze\\ a 
naokoJoi otaczającą .go martwotę, tak pło
mi·eil milości stroi świa.t zakochanym uro
kiem p10ezyi i czaru. 

Odprowa<lzJ.it Aidelaidę na zwodzony 
most, gdzie straż zamkmva stała. 

-Bądź zdrnwat 
- Żegnaj, mój drogi. Z okna moj(:gc 

prześlę ci rano ostatnie pozdrmvienic. 
_.:. Boże mój, Boże1! 
- Wzroki1em cię znajdę wśród tys i ę

cy„. 
- J ad.ąc na czele mych wojsk, w t\\·e · 

okienk10 patrzeć będę. 
- Nie ujrzysz 'Zdaleka ... 
- Ciebie? 
- Nie mnie, n:ie m11ie. Mnie \\· i<lzieć 

będziesz, ale zdała- patrząc, nie ujrzysz ma-.. 
ich cez ... 

Na biafo lica Adelajdy spadło kilka tez ,. 
które jak perły rosy poi bi.atym lilii to-czą 
się listo,wiu. „ 

- Bą:dź zdrowa„. 

. Że ściśniętoon ~ercc.m w~acai 1\Hch\-ói. 
Od bramy zamczyska szedł w pola do o
bozu gdzie echa· rogów grnły. I w iego. 
ocza~h kręciły się łzy.„ Serce się ściska ... 

Słońce pożółkłe drze\va1 barv.;ą krwi 
oblato i zapadło się za ogrnmne dęby ie
zierzyckiej puszczy. Liliowe niebo ·wida~ 
przez bfałe gałęzie brzóz, z wód Iia"wel~ 
mgla zimna ciągnie, niebreskiemi \ntęg~1 
po lesie się wfócząc. Z µus'Zcz:y wyle~1alo 
wielkie stado wmn i kruków, n~eprzelicz.o
ny sejm czarnego ptactwa snuje się po nie-· 
bie. 

Mściwój v:rnca d-0 obozu. Najk rótsza 
drioga i:>rowadzi go przez las, w którym 
prześnił błogie chwile.„ 
Ciemniało już na ś\viecie, gdy v.· gąsz~z: 
alszyn wszedt rycerz, spiesząc do stanmc 
skąd go hasłai dolatywaJy. 

Gęstwiną brzóz i poplątanych ostręg 
nie uszed~ nawet stu kmków, gdy z le
szczyn wyszedł ja:kiś czf-ą,·dek i stanął mu· 
w ).)o.Qrzek <irogi. 

- Czekaql 
- Wiihelm? 
- Ja. 
- \V oczach twych gniew czytam. 
- I pogardę - dodał Vllilhelm, w któ-

rego· głosie wściektaść drgała. . ? ' 
-Szalony 1 Czego chcesz 'Oderru11c. 

- Pytasz się, cz~o chcę? Jam byr 
świadkiem twej z Adelaidą o7..m-O\\·y, jam' 
widział, gdyś jej usta cafo'\Yal... 

- Widz!.aleś? 
- Tak jest. 
- To bardzo źle. Clryłkiem podglą-

dać i podsluchiwać może tylko człowiek" 
podły. 

- Mlilcz! 
- Milcz! 
- Podsłuchiwać zdradnie. to podl e ·-

powtarzam. 
- - Kraść cudzą własność, jeszcz-c p·J-

dlej. 
- O czcm mówisz.? 
- Żenisz siiię z Adelaidą ? 
- Tak jest! 
- Stanic d w drodze śmierć! 
- Czyja? 
-Twoia! 
- Śmi~rć, mó\vj,sz? 
- Śmierć! . 
- To jest możliwe.m, b-0ć wszys.:v i 1~.~ 

steśmy śmiertelni. Wiedz jednak o ten, . 
i:,c jeśli zginG, to nie z twojej' ręki. 

- J?biję ciG ! . „ , a 1'' 
- 1 v? Ty mme zab11esz? ! Czc..,.o ·. 

i;hcesz odemnie i czemu wchodzisz n:, w 
drogę?! 

- - Adelaide kocham! 
- Ty?! Adelajdę?! 
- Od <l\vóch lat goreie serce moie ... 
- A ona? 

ś 
d 

ś 

h 
ś 
k 
z 

.e 

~ l 
r 
11 



- Jak głaz zimna dla mnie. Dla mnie, 
który jestem krewny jej \\'tiarą, ojczyzną, 
rcdzinną mow4.„ 

- To śmieszny jesteś, pieśniarzu, i 
g0dzien mej 1it0ści ... 

- Jak to? 
- Wolna byla dr'()ga do jej serca, do 

jej ręki. Dziś jednak gdy onai mnie wybra
ła gdy ja posiadam jej serce ... 

· - Trupem padniesz! 
- Albo ty! 
- Broń się, nikczemn~ku ! 
- Żelazem w gardlo wtloc~ d te sło-

wa - zawoJal Mśchvój, do1bywając mie
cza. 
~ Slmierć ci! - "\Vrzasnąl Wilhelm, 

rzucając się na przeciwnika'. 
Zclzgrzytaly żelaza, , rzucili się na sie

bie d\vaj dyszący \\'Ścieklością ludzie. 
Dlugłi. czas ustępował kroku Mściwój, na 
którego slowa i broił Wilhelma spad!y 
n;espo<lzianie, bo nie przeczuwał na1wct w 
rolodym giermku swego rywala do serca 
Adelajdy. Odpieral razy ciężkiej szablicy 
\Vilhelma, który pad go, w Jeb ciosy rniie
rząc, na życie jego go<lząc. Wnet poznał 
Mściwój, że to nie ryce1·ska rozprawa, lecz 
mord, żejemu nie o cześć i da:nk zwycię
stwa, lecz o :zabójstwo idzie, a krew, jaką 
oblało siG jego ramię, przez Wifhelma u
godzone. rozbudz1ta \\' nim pragnienie 
zemsty i knvawego1 odwetu. 

Zan10ird-0;wać mnie chcesz?! -
\\· rzasnąL 

- Zaptacisz krw\ią za jej nsta, które 
pccałunkami splamiłeś. 

- Próbuj zbóiu ! 
- Broń się! 

- Przed ślubem moim z Adelajdą 
p1 zyjdę z ni::t na plwać na twój grób. $ci
skać ją i całować będę na twym grobie.„ 

- Psie poga!iski ! 
Z wśdeklO'ścią rzucił się na giennka 

MśdVvój. Ogromnym rozmachem odbil 
cios Wilhelma wymierzony w łeb, natarl 
na niego i straszliwem uderzeniem żelaza 
roz\valil mu gl-Olwę. 

Bez jęku, bez tchu padł na zi-emię Wil
helm. Ręce jego drżały. palce p-orusza~y 
się konwulsyą skonu, z gtowy buchała' ka
skada krwi. 

Stanął zwycięzca nad pokonanym 
wrogiem, który poruszał się kurczami 
śmierci. 

- Jam nie winien - szcpnąt blady 
Mściw6j - jam nic winien. 

Wziął w rękę garść liści jaworowych 
i otarł miecz z knvi. Spojrzał rnz jeszcze 
na Wilhelma. 

- Nie będzie żyć„. 
Wolnym krokiem poszedJ do slo\viaf1-

sk\ego obo\Zu, gdzie czekali na 1J1iego zgro
na<lzeni setnicy i brat jego Mieczysław. 

* 
Przed wschodem sło,ńca zagraly trąby 

zabiły kotty, o<lezv,r.aty sit; rogi., Cale 
Branrborsko zahuczało pobudką, ktora zbu 
dz1ta ze snu ludzi. 

Hastom z warorwni odpowiadają na
mioty, w którxch ohozuią wo]'Ska, kt~re 
się w grolicu pomieśeić nie mogły. Dz.ik.a 
muzyka hucząca na ksztaft n:HlY, zl:iuuz1-' . . la psy, które po chatach okropnie wy1ą. 

Wne't \V ordyruku roz\vmęły się szyki, 
z namjotów \\·yszło w szeregach żoJ.n1er
stwo·. 

Na pD~:t-wórcu stanęły- roty, Jdóre w ka 
zamatach twierdzy staly, zbrojni z żołnier
skich chat przed okopami si•~ szykują,. w. ?: 
gromnym pod,vorcu zamkoiwym zm1eśc~c 
się nie mogąc. Stanęli wpustem polu, m1ę 
dzy tl\\iierdzą a sfo\viańsk1m obozem sz~~e
gi swe wz :vijając. Brnnibor z przysw~
kami mi się jark ogromne Judzk~e mrn,w1-

~· sko. 
Zmxwu zabiły kotły, znowu trąby gra

Ją. Na kaplicy braniborskiego zai11czyska, 
odezwał Słę cichy głos Q.zwonka, a na znak 
ten wszystko rycerstwo, wodą ch~tu 
śwrętego zmyte, zwró~Hai DCZY na hvier
dzę, na Ś\viętą kaplicę i padło na kol.ana. 

Arcybiskup z Dzi\,~ina ofiarę odprawia 
świQtą kilkunastu zakonników w rnodl<:~h 
mu as~stuie. Leci ku niebu św!Qta i:1Psll: 
.. l\yrie Elejs.C>n'· żołnierstwo pomne, ze m~ 
wie czy po śmi~rć, czy po życie do ·~Ntoc~ 
idzlie, przystępuje do przyjęcia Ci.at-a 1 

Krwi Pań~kiej. . 
P;1ęć tysięcy mężów śpiewa '~iełk! 

hymn Bogu. Branibor, to jedn~ \~·1e~ka 
świątynia', której sklepieniem blękLt 111ebio~ 
której ołtarzem strojnym w szkarłaty , 1 

złoto, jest \Yidkie oko wschodzącego· stoii-
ea .... 

, Ucichły m~<lty. 
Ze zamkowych bram wyszecH . l~u~:1 

fodzki, ozwały się hasła pułko"\\mko: ' 
r?zkazy sctrnków, a rój żołnierstwa zam~e„ 
n1ł się w długą, bardzo dh1gą kolumnę, na 

której czele margrai Dietrich i książę Ber
nar<i jadą. 

- W pochód!! 
Wielka kolumna jeźdźców ruszyła na 

Po ludnie. 
Zegnał ich znakiem krzyża święte.go 

arcybiskup, modlitwy odprav.iając, ż.egna
la skinieniem ręki, męża swego Edyta, A
delajda w okienku S'\\'em, na wtidok -od
jeżdżającego Mściwoja, gorzkie lzy wyle
wała. 

:W żelaznych ościeniach oszczepników 
iskrzy się \\.Schodzące słońce, migocą siG 
w tarczach blyskotl1we promienie. 

Nad wojskiem w1dok <lziwny. 
W różowych mglach rój czarny jakiś 

widać, dziwna muzyka dolatuie z pod na
miotu zlotych chmur, z lasów ciągną nie
przeliczone stada wron i kruków. Jakby 
\Yyprawę wojenną przeczulYJ. One już trze 
ci dzieti obmierzłe rok~ \\. lasach branibor
skich odprawiają, leniwym taflcem Po nie
tiie się w!ócząc. Wyległy teraz i kraczą 
głośno. Minęły szeregi wojska, zabiegły 
kolumnie drogę, przeleciały przed jej szla
kiem v,·ężem \Vielkim, to znO\\ n kupą i gro 
madą nad lasami się tułają. 

Nieszczęście nam \Vr€>żą - rzekł Die-
tric.h. 

- Drogę nam przebiegfy„. 
- Ży.wi nie wrócim.„ 
- Precz z przesądem! W imię Boga! 
- W 'mię Ojca i Syna i Ducha świę-

tego. Amen. 

Na\\"lóczylo się ohydne ptactwo PD nic 
bie i siadło na borach. 

Tam z przepaści wąwozów, z wiecz
neg-0 cienia jarów, z jaskif1 i gąszczu Ie ... 
śnego wie-cze się na brzeg puszczy groma
da ludz,i wynędzinialych, zglodniatych a ob 
dartych. Nędzę straszliwą widać z ich O·
blicza, w zapadłych oczach wyczytasz ile 
nocy przepłakali, ile cierpieli przeżyli, ile 
razy dzief1 swych narodzm przeklęli.„ 

To władykowie q kmiecie hawelal1-
scy... Najeźdźcy spafili ich domy, zrabo
wali ziemię, spustoszyli pola. Aby w po
gromie uratować życie, uciekli w puszczę, 
kryjąc się przed zbrojnym rozbójnikiem. 
Bo kto z kmieci miał odwagę stanąć w o
bronie swej ojczystej z~iemi, tego dom za
plonąl pożogą, ten skazanym był na nędzę 
i tułactwo. 

Po borach wieść przeleciała, że woj
ska cesarza kraj opuszczają. Dreszcz ra
<lośoi przebiegł itrzez kraj, radość serdecz
na, taka radaść jaką 1!1iesi·e slońce, gdy -po 
pochmurnych dniach marca, jasno, szcze
rze do chaty zaś\vieci... 

Wyszli biedrn i· zglodnJiali ludzie na 
brzeg lasu, patrzą na wojsko, które dtug~m 
korowodem się snuje. Jak daleko oko się
ga, ciągnie się egromny wąż, o źelazinej 
lusce, J}Olyskującej hlaskiem hełmów, o
szczepów i stalGwych zbroi. 

- Wojska wychodzą. 
- Bóg spojrzał na nasz kraj. 
- Spokój zapanuje. 
- Harfy nasze i gęśle zagrają. 
- Zbudujemy chaty na nowo, z\icmię 

ojców uprawiać będziem. 
- Zapainu.te radość i wesele. 
- I(rólewscy wszelką zbrodnię, wszel 

kie lotrorwstwo w nasz kraj wnieśli. 
- Opuszcza ziem~ę uaszą ta czarna 

zarazai-
- Oni gorsi od zarazy„. 
- Jeśli mają \\'ród~, ntech lep:icj moro 

we pO\vietrze -nas nawiedzi... . . , 
z gęstwiny leśnej \Yyszed~ J~Is czło

wiek na którego wszyscy zwroCJ<1i oczy. 
~ Niebora ! ! - zawołali wszyscy, na 

obrof1cę hawelańskiego ludu patrząc. 
Wfa<lyka wyszedł z jed~1n, spojrzał 

na wojska, które widać bylo w.dali. Czo
ło mial chmurne, brwi zmarszczone, z roz
chylonych ust byto widać bia1e zęby, w o-
czach ś\\·iecily 11skry nienawiści.„ . 

Patrzał w niebo, to znów na wo1sko, 
aby znowu wznieść oczy\\' blęklity. Wre
szcie podniósl rękę w górę i W\~r.otal: 

_ Ty idź z nim~ w drogę N110'! 
:); :~ ::=: 

Do zamku wbiegia kluczni·ca qtę7,ko 
oddychając z oczami szerokD ze strachu 
otwartemi. . 

\:Vpadla do Lzby, gdz:re plakaty ko-

biety. . 
_ Wilhelm krwią zbrocz~ny !ezy. 

_Wilhelm?! . 
' _ Próżno g0, tlziś rano przed odia-

zdem wodzowie szukali. . . 
_ Pachotek jego czeka z komem. ab} 

wojsko dogontl, on sam martwy Ież)r. 
_ Odzie on jest? 
_ w lesie za okopami. 
- żywy? 

,1 • .Ic.~ł1 z"rwy trzeba _ Bóg je,uen \\ie. -> 

go rata.wa~. . , 

Z pu tego zam zy ka \\ ·bi.egla Ed) ta 
delajda. 
- Ludzi do po1nocy ! Ludzi!! 
Z trudnością zwołano dwoje pacholąt, 

trzecie PoSlała Edyta, aby zawołał ryce
rza KftzG. Wnet wszyscy :tnałeźli się w 
zaroślach za wodą, zasłaną lasem po-l:óf
klej rogoży. 

Na mchach pokrytych zeschłem list -
wiem leżał młody Wilhelm. Twarz miał 
jak kreda biala, na czole plamy krwi \\ lo
sów nie byto prawie wcale widać, zbro
czone, zsiadłe krwią, rozwichrzyły siG 
kształtem kf'\vawego kołtuna. Oczy zapa
dle wdól, usta sine. Całą noc widać leżał, 
bo rosą przcmoklo jego odzierne. 

„Na a1ato jego, drzewa przez noc i ranek 
rzuciły grad żółtych liści, jakby go na 
wiek!i pokryć chciały. „ 

Związano nosze z ga~Gzi brzozowych! 
a pacholęta przy pomocy kobiet zabrały 
go na zamek. 

W módrze\.\·fowe dworzyszcze wnie
siono go wtedy, gdy a.gromny łal1cnch woj 
ska znł'kł na dalekim widnokręgu. 

(Ciąg dalszy nastąpi.) 

Głos 
górników I hutników. 

Organizacye zawodowe niemieckie 
rosną z każdym rok!iem w siłę czt:>nktJ\v i 
kap,italu. Podług ostatniej statystyki przy 
było w roku 1904 związkom ~en.tralnYI? 
164 410 członków, tak że obecme hcz~ mi
lion dwieście tysięcy członków, zw1ązk1 
lokalne liczą 20 686, Gewerkferajny (tt.-0.) 
111 899 centralne z.wiązki chrześciaihkic 
robotn~ków 207 484 członków. I(obiet 
z-0rganlizrnwanych jest w związkach 48 604. 

Jaka ogromna różnica w ostatnich 
dziesięciu latach ujawnia się w przyroście 
członków w związkach, pokazuje się z 
liczb Z\\~iązku centralnego: 
rok liczba członków w ostatnim r. 

1894 246 494 
1895 259 175 
1896 329 230 
197 412 359 
1898 493 742 
1899 580 473 
1900 680 427 

22 964 
12 681 
70055 
83129 
81383 
86 731 
99954 

przybyło 

10,2 
5,2 

27,0 
2,25 
19,7 
17,5 
17,2 

1901 677 510 
1902 733 206 55 696 8,2 
1903 887 698 154 492 21,0 
1904 1052 108 164 410 18,5 

Najwięcej członków li1czy związek me
talowców, bo 176,221, J>O tern związek ~u
rarzy z bllisko 130 OOO członków, pracUJą
cych w drzewie 97 tys., górników 75 tys., 
tkaczy bllsko 54 tys. itd. 

Wszystkie 63 związJo zawo<lO·\~e, nale 
żące -do zwiąizków centralnych, miały w 
r. 1904 ra2em dochoou 20 190. 724 mr;, 
ttirsch-Dunckerowskie dotąd. bilainsu ka:;
sowegoi za rok 1904 nie oglos1ly (w r. ~~3 
mialy dochodu 929 403 mr.), Chrześc~an
skie Z\V~ązkri 1 337 341 mr., razem ~11~a~y 
dochodu związki centralne l chi:zesc1a~
Sikie 2l 528 {)66 mr., rozchodu zas _.17 n_ill: 
204 546 mrk. Ogólny stan kasy zw iązkow 
centralny.eh wynosil przy końcu roku 1904 

16 209 903 mr. Od roku 1891do1904 . ~e
braly związki centralne razem 1~ mih~
nów marek, a wydafy w tym czasie 86 mi
lionów marek, Najbogatsze kasy są druka 
rzy 4 374 013 mr., murarzy 2. 090 ~l mr., 
metalowców 1 543 153 mr. 1 pracuJl'!CYch 
w drzewie 1 452 215 mr. 

Na gfowę pyzypada zatem w odn~
śnych zawDdach majątku: stycharz~ i;ot 
148,23 nu„ drukarzy 112,22, cz~pmkow 
53 67 stycharzy form 39,49, kamien~arzy 

24 'so' mr„ sztukatorów 18,1 ! , murarzy 
16'.23, metalowców 8,76 itd., az do P?mo.-c: 
ników handlowych. na ktorych na1111111eJ 
przypada, bo tylko 2,05 mr. . . , 

Wydatki poszczególne we \\ szystk1cn 
63 za\, odach związków centralnych przed-

stawiają się, jak nastc;p11.ic: na o· 9'7 257 
gazety zawodowe 1 

962 392 agitacyę 
strciki zawodowe . 5 714 222 
strejki w innych za"·odach 1-55 297 
<:*:hronę prawn~ , 206 782 
wsparcie z powodu wydalan 536 .209 
wsparcie podróżne ' ~46 c

21 

wsparoie bezrobocia 1 599 424 

wsparcie w chorobie 1 416 935 

wsparcie inwalidowe 213 6Z6 
wsparcie pośmiertne · 267 09o 
pomoc ''' nagłych przypad. 243 702 
przeprowadzkę 1 l~ 9:: 
\\skazywanie n.icjsc L Rt 1 

biblioteki 27 46 
konierencyc i z ~ br. generalne 166 96() 

pen_ye 36i -:,7 
materyal dm· i tra-cyjny 409 9f 

\ Z\ ·iązkach ty h zapro" adzają tak
że coraz wię ej rozm "tyclt · parć · tak · 
~ par 1c podróżnego udzielają · 4'l za ' Qi.o 

dowych związkach \ · parcia n i.> ·zrobo
ie 3 , w par ia w razie chorob: 31, '\: par. 
ia inwaUdowego 6 i · ·par ia p śmiertnc

go 39 związków. Le z w miarc~ tego pod
wyż zają i ·kfadkł. Je ·z ze \: r roku 1u9i 
bylo 36 związkó\ , któr pobieraly rnmej, 
16 fen. tygodnio\.vej kla<lki, a 29 Z\\ i ązkó\ 
które Pobierały mniej, jak 20 fen. \\' r. 
1904 iui nie bylo ani jednego Z\\ ią7..ku, któ„ 
reby mniej, jak 15 fen. tygodniowej kładki 
pobierały, a tylko ieden jest je z ze Z\\ ią 
zek, który pobtiera mniej, jak 20 fen. Za
rządy tw11erdzą, że '·Jaśnie poci\ · yż zenie 
kładek n.ajw1ęccj przyczynia siG do ~ zro

stu członków, dla tego, iż zwiiązki PC\\ mc
i skuteczniej dzialać mogły. 

Najwyższe skla<lki oplacają sztycha
rze nót bo rocznie na każdego przypada 
111,31 ~lr., czyli przeszło 2 mr. tyg-0d11io
wo, najmniej placq robotnicy przy l via
tach i ~órach, bo po 5.02 rocznic 11a gto
wę. 

, Z 63 zgło~zonych związk{1\\' centralnyc 
61 ma S\ ój włas.ny organ. 7 g-azct wych ;) 
dzi 3 razy tygodniowo, 28 raz ty~odnio
wo, 2 trzy razy micsiGcznie, 16 co 2 tygo
dnie, 8 2 razy w miesiącu i 6 raz micsięc7,
nie. Nakład ogólny wszystkich g-azct w '
nasil w 1904 roku l 235 700 ev:..ernplarz-y. 

Usuwanie pyłu w fabrykach. W wielu, 
fabrykach miano\ icic w młynach, słodo
wniach, śpichlerzach zbOIŻa pO\\ ictrze za
zwyczaj jest przepelnione drobnym, su
chym pylem, który wszystko pokrywa. 
Robotnicy, pracuj'lCY w takicm miejscu, są. 
wielce narażeni na choroby dróg oddecho
wych i płuc. - Pyl te.n powstaje także 
przy oczyszczeniu zboża. A by go usuną(; 
używa slię t. zw. filtrów J}Owictrznych. Ma
chmę oczyszczai<ic<\ zboże otao:a siG zabi 
ką o ile możnąści szc;;cln'<1, wentylator z o
wej zabitki wchlania powietrze pyłem za
nieczyszczone, i wtlacia je w szereg pro
stopadle wiszących wężli\ p?ócicnnych. 
Powietrze przeciska się przez otwory pł<'i
tna, pył osadza się na ścianach \\ Gża. \V<;;-· 
że porusza się oisobnym przyrządem, ~kut
kicm czego pył opada do zbiornika pod \\' „ 
żarni umieszczonego. Cały aparat zajmuje 
metr kwadratowy miejsca przy 2- .3 me
trów wysokości. Filtry powietrzflc widzi 
liśmy już n. p. w slodow11i Sinnern w Lu-· 
baniu. Przyrządy te już okazaly s1ię prak-· 
tycznemi. Zaprorwadzenie ich może w11elt 
robotnikom prz.cdlużyć życie. 

Mleko zamiast alkoholu w fabrykach. 
W warsztatach okrGtowych w Kilonii ro
śnie popyt :Jehotników na mleko. Pr~ed 
rokiem handlarz pewien sprzcaawał robo
tnikom miesięcznie 2000 butelek mleka, w. 
QjPżącym roku 18 OOO butelek na miesiąc . 
Niezmiernie obn:żylo się skutkiem tego zu
życie alkoholu. W innych fabrykach zastą; 
piona alkohol kawą, a latem limona<ią któ-~ 
rą fabryka sama dostarcza bez zarobku _ 
Doświa<iczcnia dotąd poczyn'ionc S<.i PO·· 
myślne. Warto naśladować. 

Pracodawcy za umowami taryfowe-· 
mi. Już dawno s1,cr-zy siG w szcrcgadn 
pracodawców o szerszym widnokrGgt 
przekonanie, że umov.-y taryfowe staną ~ , 
dźwignią pokoju spoteczu.ego i zarazem 
czynnikiem podno·szącym przemysl - .ż~. 
zatem opór wielu praco<lawców przec1\\1" 
taryfom zupełnie jest bezpodstawnym. G

wy postęp w tym względzie w1Jziim~ w 
gronie pracodawców· berlińskich, zas1a<la
jących jako tawnicy w sąd.ZJ.le procoid.~r-O-· 
wym w Berlinie. Oświadczyli się bo\\ ren 
za taryfami, ponic\Vaż taryfy w wszyst
kich gałęziach przemysłu. gdzie je npro
wadzono, doprowadziły do zgody i jedno,_ 
ści i korzyści ogóht. Izba handlowa bcr
lIIIska na mo -y rÓ\\·nego przekonania sta
wiła wniosek. żeby prace submisyjne da
wa;; wytącznic takim pracoda\\·com , k tó
rzy i~ zobowiąż:t pla-.ić rnbotnikó\\r 
swych pod?ug taryfy obo\\1i ązuiąccj \\' od
nośnej galęzi przemysłu. 

Przymusowe szkoły uzupełniające dla 
żeńskiego personalu kupieckiego zap rowa
dzono dotąd w Królewcu, I(a el, Hci<lei
bergu: niczadtugo otworzą obl!~atorycz
ne szkoly mia ta Magdeburg i Bnrn ~\\ ik _ 
~ 120 ordu1acyi procederO\vti doZ\':~la. 
gminom na zapro.wadzonie przymu_owcj 
szkoły uzupe lniah1ccj dla żeflskiego 11erso
natu; dotąd jednak mała liczba miast ko
rzystała z tego. Brak przy:musowycł 
szkół uzupelniających dla <lziewcząt nfa
twia im co prawda dostęp tlo handlu, ale: 
przyczynią si ę z drugiej strony nicsfycha-· 
nie do obn iżenia plac pQmocniczych w hat 
du. Pomocnice czGsto s\rnią pe . yą do-



pomagają do utrzymania rodziny, i tl\rnża
jąc stanowisko swe jako przejściowe Jż 'dv 
zamążpójścia nie starają się zbytnio ani o 
;nadwyżkę pensy1, ani o \\ yksztakenie za
'\\'odowe. Natomiast wielu pomocników 
liczyć się musi z faktem, że nigdy nie będe:t 
samodzlielnymi, że zatem kiedyś przyjdzie 
im utr.zymać rodzinę za płacę pomocnika. 
Stąd dla mi;Sikiego personału kwestya ta 
ma 'viększą wagę. Niewątpliwie, że le
p ze a przymusowe wyksztalcenie pomoc
nic wpfynie dodatnio na caly stan przed
si ębfo.rców kupieckich. 

Państwowe zabezpieczenie matek. 
Związek niemiecki,ch postępowych toiwa
rzystw kobiecych wystósował do ministra 
spraw wewnętrznych petycyę ·o przedło
żenie projek~u ustawy, która 

1) zakazuje robotnicom fabrycznym, 
domowym, pomocnicom handlo
wym, służącym, robotnicom rnlnym 
pracy na dwa tygodnie przed a 
sześć tygodni. po urodzeniu dZi!ecka, 

2Hworzy pa1lstwową kasę dla matek, 
poikrywającą uszczerbek w zarOlb
ku, którego matki doznają przez wy
żej przepisainą przerwę w pracy, o.
raz pokrywającą zarazem wydatki 
na leka:rza, środki lecznicze dla po
lożnicy i niemowlęcia. 

W uzasadnieIJJm petycy1 uwydatniono, 
że państwo ma obowiązek starać Silę o to, 
aby dzieci, które przecież są przyszlemt 
podstawami społeczeństwa, mogły byó 
wolne i zdrowe. Ku temu potrzeba ochro
ny i opieki dla matkJi. Ochrony, pracująca 
na chleb matka, doznać nie może, jeśli 
skądinąd nie -otrzyma pomocy materyalnei, 
wystarczaJącej do utrzymania jej w czasie -
'QChrony potrzebnej. 

Zwierciadło.· 
"'!..• ' " ;; . -ł( 

Tęsknota za ojczyzną. 
(Mel.: „Boże, coś Polskę".) 

Gdy rzucić miaf em mą rodzinną .chatkę, 
Aby się udać w świat wielki, szeroki, 
Gdtym we łzach tonąc, żegnał starą matkę, 
Wieże kościola, sterczące w obłoki„ 

Wtenczas do Boga wzniosłem moje oczy 
Miej mnie w opiece, bo żal serce tłoczy! 

I(olej mnie niosąc w daleką obczyznę, · 
Majałai polskie i miasta i sioła, 
Szlochając glośno, żegnałem Ojczyznę; 
Któż moją żal ość opisać podoła~ 

Dla ukojenia wzniosłem me powieki: 
.Miej mnie, o Boże, w opiece na wie.k1i ! 

Niebawem zniknąt z oczu kraj rodzinny, 
I słońce polskie, co tak jasno św~eci. 
Zaraz krajobraz ukazał się inny; 
·W majem on sercu miłości nie wznlieci. 

Ach, już kraj polsiki odemnie daleki: 
Miej go, o Boże, w opiece na wieki! 

Stanąłem \neszc1e u celu podróży, 
W pośród kopalni i fabryk kominów; 
Szczęśda mi jednak przeczucie nie wróży! 
Szuka g,o, próżno, wieJu Polski synów. 

W smutku do Boga \vzni<Jstem me po1-

•llliU . .., . wieki, 
Miej mnie w OP'Iece teraz i na w ie.ki! 

Kraj cudzoziemski szczęścia mi nne daje , 
O którym kiedyś tak wiele marzyłem. 
Dla innych urok mają ·obce kraje 
Lecz ja, wesołym tylko w Polsce byłem. 

Bo też nad Polskę nie ma ziemi w świe
cie, 

Cho,ć ją tak 01ężki e dz.is.iaj jarzino gnie
cie! 

,,Boże Najświętszy przez Twe wielkie cu
dy" , 

Bi:c d11 y ' ' ychodźca na kolanach proszę, 
.I\tóry stworzyłeś w szystkie w świecie 

ludy, 
,,Wróć mnie do Polski" , taki e q10dly wzno 

szę . 

Do Ciebae, Boże zanoszę błagwie : • 
Kości me w Polsce pozwól złożyć P anle ! 

Krzyża się nie lękam. 
Pan~e. Ty widz~sz , krzyża się nie lękam, 
Panie, Ty widzisz, k rzyża s i ę nic wstyd lę; 
Krzyż. ·1 \\ ój caluję, pod krzyżem uklękarn, 
Bo na tym krzyżu Boga mego widzę. 
Do krzyżam zwrócił wszystkie me życze-

nia, 
Do krzyżam przybił blędnyd1 myśfo roie, 
Bo z krzyża płyną promieni·c zba\\ i enia~ 
Bo z krzyża płyną zma rt\\ ych \'Stania 

ldrni~. 
P(}d krzyżem ś i. ia'a starty i zlanw11y 
Pragną iuż odtąd krzyż T\\ ój \\ duszy nc -

5'.C . 

Niewoli Ś\\ iata pokruszyć kajdany. 
Bym mógł na krzyżu krzyża chwalę gl{)~ 

sić .. 
Nie zastużylem, abyś nmie 1>0cieszył, 
Bom przez czas długi tak od Ciebie stronił, 
Gdyś na mnie wolał. do Ciebiem nie spie-

szył 
I łez tak wiele tak marniem roztrwonił. 
Ach, Tyś ma podał pierwszy rękę Twoię, 
Abym na krzyża mógł powrócić drogę -
A jam nią wzgardził! Dziś pod krzyżem 

stoię, 
Bo już bez Ciebie dłużej żyć nie mogę. · 
Bom znalazł w krzyżu to.com w szczęściu 

straci~ 
Pokój i wiarę, milość 1 nadzieję; 
Ubogą duszę Tyś łzami zbogaciJ, 
Przystroił cierniem, który nie więdnieje. 
A serce wspomnień nosząc krwawą ranę, 
Samotnie życia pielgrzymkę odbędzie. 
Czy11, co chcesz ze mną; pod krzyżem zo-

stanę, 
Krzyż byt kolebką, krzyż mym grobem 

będzie. 

Modlitwa w.ieczoma. 
Dzięki Ci, Boże, za ten dzie1t1 przeżyty, 
Dzięki Ci Boże, za kalZdą godzi·nę, 
Za zdrowie duszy i za ciała stly. 
Dzięki za każ·dą chleba okruszynę. 
I o dzie11 jeden żyde się -skróciło. 
Czym się w nim nowym grzechem nie za

dłużył? 
Czy się me serce na. lepsze zmieniłoi? 
Czym na Twą faskę, czy na gruew zasłu-

żył? 
.Jeślim zawinił, odpuść mi, 0 Pa~1ie! 
Przyjm te łzy żalu i pe>prawy chęo1, 
Niechaj Twa laska, Twa.je zlitowanie,, 
Na dalszą życia pracę mię poświęci. 

Życie, jedna chwilka! 
Cale życi'ei jedna chwilka! 
Czy żalujesz tych łez kulka? 
To bogactwo twojej duszy, 
Bo Bóg sam te lzy osuszy, 
I osuszy i przemieni· -
I gwiazdami rozpromieni. 
Czy wiesz, co to życia dlugi:? 
Czy wiesz, co to lez zaslugi1? 
Czy wiesz, co to grzechu trądy? 
Czy wies·z, co to Boskie sądy? 
Sprawiedlio\vość niepojęta, 
Niezblagana, nieugięta, 
Jeśli chcesz być krzyża wrogiem, 
Któż w ciemności swej odgad.nl!.e, 
Jaki wyrok nań wypadnie? 
Więc tych świętych lez nie żaluj, 
Lecz w pokorze krzyż ucałuj. 
Syn człowieczy gdy przybędzie, 
Krzyż cię wtenczas sądzić będzie. 
Tego, który krzyż lThlluje, 
Krzyż na sądzie pocałuje; 
Kto przed krzyżem nie ucieka, 
Tego ch\vala krzyża czekai. 

Gaietka dla dzieci. 
Krótka nauka czytania. 

k k k 
kro-wa, ka-wa, ko-ra-le, 
ku-la, ku-ra, ko.ty, ko

za, ko-wa-le. na-u-ka. ku
na, ko-ma-ry, ka-na-pa, 

ka-le~ka. 

Salomon. 
1. Prośba Salomona. Da\v id panował 

przez lat cztcrdzicś :::i. Po jego śmi erci zo
stał królem sy n jego Salamon. - Pewnej 
nocy ukazał mu s ię Pan Bóg we śnic i 

rzekł do niego : „Pro ś. o co chcesz. a 
otrzymasz ode Mnie!" Salomon o<lp o\\ ie 
dział : ,,Uczyn iłeś, P an ie, kró lem stugę 
Twego, a jam pacholę male i niedoświad
czone. Daj mi przeto serce rozumne. a
bym umiał lud 1 wój sqdz,1ć sprawiedlt \·ie 
i rozeznać między złem a dobrem! 

Podobała się ta p rośba Panu, więi.:: go 
wysłuchał łaskawie. I udzieli! Salomona
"· i nietylkc wielkiej mądrości, ale J sla\v y 
i bogact\\ bez miary, tak iż przewyższał 

wszystkich kró!c'Jw (rn czesnych. Z odlc
g;tycl1 kra.ió\\ przybywali mędrc.y i królo
\\ i, aby przypatrzeć .. ię Ś\Vtetności ~~alo 
ll'Ol'a i prr.y hd1Jć się 1m1drnś..::i •ego. 

s,,- iadczą o niej: jego mądry wyrok, jego 
,.Księgi mądrości", księga „Ekkleziastes", 
czyli kaznodz.ieja, i „Pieśf1 nad JJłi·eśndam1." 

2. Budowa świątyni. Zaraz w pierw~ 
wsiych latach panowania swego zaczął 
Salamon ·budować w J erozo.limi.c, na górze 
Mo'ria, tak wspaniałą świątynię, jakiej nie 
było' na ZJemL Przez siedm lat pracowały 
nad nią krode tysięcy robotników. Po u
k::>ńczeniu tego przepięknego domu Pań
skiego przemesiono w uroczystym pocho
dzie skrzymę przymierza do noweg·o przy 
bytku. A gdy Salomon pierwszy raz Panu 
ofiar::>wal, wtedy spadł og,ień z niebo na 
oltarz calopalernia i spalit ofiarę. I rzekl 
Pan Bóg do Salamona: .,Poświęciłem dom 
ten i będą tam oczy moje i serce moje po 
wszystkie dni!" 

3. Upadek Salomona. Niestety, i 
Salomon zgrzeszył w starości swojej. 
·Wziął bowiem za żoiny niewiasty pogafr
sk1e, które g:> przywiodły do bałwochwal
stwa. Ro·zg1niewal się przeto Pani Bóg na 
Salamona i zapo1wiedział mu to jako karę, 
iż królPstwo jeigo będzie rozdzi1elone. 

~abozensfwo polskie. 
W Bochum 

w kościele św. Antoniego kazanie polski.e 
w niedzielę, drua 16 lipca po poł. o. gooz. 
4. Sposobność do spowiedzi po kazainfiu., 

W Gelsenkirchen-Bismarck. 
Kazanie polskie w niedzielę, <linia 16 

lllpca, o godz. 0 12 i 4. - Sposobność do 
spowiedzi w sobotę po. południu, w nie
dzielę i w poniedziałek rano. 

We Witten. 
Kazanie polskie w medzielę dnia 24 lip-

ca, o 10 (po sumie) i 4. Sposobność do 
spowtedzi już w sobotę od rana. 

Barop od 11 do 19 lipca. 
Rauxel od 19 do 28 lipca. 
Asseln od 28 lipca oo 2 sierpn ia. 
Mengede od 2 do 6 serpnia. 
Brambauer od 6 d'o 10 sierpnia. 
BOrnig od 10 do 17 sierpnia. 
Annen od 17 do 22 sierpnia. 
I(irchlinde od 22 do 30 sierpnia. 
Kourl od I do 5 września. 

· Pielgrzymka do W erl. 
Na różne zapytainia odpowiadam, że 

w Werlu spoWJedzi stuchać się będzie po 
mszy św. i to w starym kościele. 

Pątnikom z Unna i okolicy zwracam 
uwaigę na to, że tak pierwszy pociąg z 
Dortmundu jak i drugi pociąg z Kastropu 
w Unna staną. Wszyscy ci, co w pier
wszym pociągu się ·nJe pomieszczą, czekać 
muszą, aż drug1i pociąg z Kastrop nadje
dzie. 

Bilet z Un-na do Werlu z powrotem ko
sztuje 9Q fen. Uprasza się, by biorący 
udziaJ w pielgrzymce najpóźniej kwadrans 
przed wyjazdem na dworcu już byli obec-
ni. 

Niewiasty z Bractwa R.óżaf1ca św. pój
dą w porządku następującym: 1) Barop. 
2)Kastrop.) 3) R.auxel. 4) Habtinghorst. 5 
lioerde. 6) Kirchlinde. 7) Ewing. 8) Der
ne. 9) Dortmund. 

Niewiiasty nie należące do Bractwa 
pójdą zaraz za aniołkami lub za obrazem z 
Dortmundu. 

Towarzystwo św. Alojzego w Weitmar 
podaje do wiadomo·śai wszystkim cz!on
kom, i Rodakom w okolicy Weitmar, iż w 
niedzielę dnia 16 lipca t. m. urządza uw
czyst·ość s"'ego patrorna, na sali p~ lieine
mann przy poczcie. Szan. członków są
siednich towarzystw iako to z Linden św. 
Wadawa, z Dahlhausen św. Józefa, z lion
trop św. Wojciecha, z Bochum św. Barba
. ry i św. Andrzeja, z Altenbochum św. Jó
zefa i \Viemelhausen bt Bronisławy ser
deczn ie zapraszamy. Członkowie obcych 
towarzyst\v- wstępnego płacą przy okaza
niu ustaw 30 fen. Nieczlonkowie p rzed 
czasem 50 fen,, przy kas.ie 75 fen. P ro
gram tej uro czystości jest nas tępujący : 

O godz. 4 rozpoc znie się koncert, potem 
śpiewy n deklamacye . O godz _ 8 rozpo
cznie się teatr· „Lobzowi<rnic czyli \\ eselc 
krakowskie" z efodami. P o teatrze dalsza 
zaba\va. Muzykę dostawi p. Pa\\ laczyk 
z Schonncbeck. Szan. nam życzliwych 
członków sąs1iednich towarzystw jako też 
szan. Podc.ków serdecznie z~pras;:a (2) 

Zarząd. 

Baczność okręg IX. 
Lehya nacz . okr. IX odbę<l~t się \\ 

:\. n edzie!ę 16 b. rn. o godz.!~ 10 przed pał. 
v Ka tropie w lokalu tamtejszego gniazda 
Zpowodu spraw ważnych komplet pożą-

dany. Czołem! (2) 

franc. Tomasze\\ ski, m ..:z. okr. !X. 

Tow. Serca Jezusowego w Re.ckliilghausen 
W niedziielę, dnia 16 lqpca o godz. 4 

po pol. odbędzie się w ogrodzie i ali: 
„Villa Franka" zabawa latowa.. Konce rt w 
ogJ1odzie wykona kapela p. Pietrygi z Bru
chu. W11eczorem teatr bardzo zajmu:ą,,:y. 
O liczny udzoial uprasza Zarząd. (3) 

Towarzyrz. św. Antoniego w Habingborst 
donosi swym członkom i \\ 3.zystkim Ro~ 
daikom 'ł Rodaczkom w Iiabinghorst, "iż 
bierzemy udzial w pielgrzymce do Werl, 
która siię odbędzie w niedzielę dnia 16 lip
ca. Bilety i programy można dostać u 
przewodniczącego pj,otra Frąckowiaka, Al 
fredstr. 2 ~ u zastępcy Jana Gieldzuka .Ro~ 
merstr. 22. Porządek pielgrzymki je~t u
mieszczony w programach. Upra za s ię 
do tegu zastósować. (3; 

Piotr frąckowiaR, prze\v. 

l(oło śpiewu „fiołek'" w Rekl„-Siid (Btucb} 
donosi wszystkim członkom,. iż w nie
dzielę dma 16 lipca urządza wycieczkę za 
Reklinghausen do ogrodu p. Kr. 1\follera. 
Będą urzą<lzone rozmaite gry towarzyskie 
dla członków, n1iewiast i dzieci. Wyjazd 
z lokalu posiedzefJ punktualnie o godz. 2 
wozami. Qo,śa1e mile widziani. O hczny 
u<lzial w wycieczce prosi Zarząd. 

Uwaga: Ażeby '"ozy mog~y być 
wcześrnie zamówione, uprasza się czlon
ków, iżby podali zarządowi licz.hę osób 
biorących udzial w wycieczce. 
(2) Seltr.etacz. 

Baczność parafianie ze Smolic pod· l(oby„
linem. 

Zaprasza się wszystkich parafian, a 
szczególn~e komitet na pogadankę w nie
dZiielę, 16 lipca zaraz po wielkiem nabo
żeństwie w lokalu u p. Unterschemann, uli
ca Balmhofstr., przy kościele katolickim w. 
Wanne II. O jak najliczniejszy udzia ł w · 
imieniu komitetu prosa. (2) 

Andrzej Czwojdrak. 

Tow. św. Wojciecha w Karnap 
podaje ao wiadomści swym członkom i> 
wszystkim nam życzliwym Polakom za-
ml1eszkalyrn w Karnap i okolicy, iż w nie-· 
dzielę 16 lipca obchodzi Tow. nasze 5 rocz
nicę istnienia swego w lokalu p. Leber na 
przeciwpoczty. Program uroczystości jes t 
następujący: Od 3-4 przy}mowanie b ra-·
tnich tow., o godz. 4J:4. wymarsz do ko
ścioJa na nabożeństwo z kazaniem poJ„ . 
skiem, po nabożeństwlie pochód przez nie- · 
które ulice przy odgłosie kapeli P. l(uika 
z łierne, potem koncert przeplatany mo
wami panów prezesów, deklamaieyami j; 
śpiewami w ko11cu teatr. Po teatrze dal-
sza zabawa. Wstępne dla czlo11ków v. szy„ 
stkoch tow. 30 fen., nieczlonków 5f' i~n., 
przy kasie 75 fen. O liczny udzJał prosi 

Zarząd. 

Uwaga: Szanownych cz łonków, któ -
rzy zalegają więcej n ii.i 4 mies. z e . wemi 
składkami się uprasza, aby s i ę z nich uiiśc i. „ 
li w przeciwnym razie będą płacić jako 11 ie 
członkowie. Ktoby się chciał wpisać dlY 
grona naszego, może to uczynić µomiędzy 
gdz. 3 a 4. Szanowne tow ,, te które za
prosze nie odebrały i te które <lla traku· a- 
dresów zaproszeń nie odebraly pro imY 
aby przybyły z chorągwiami i palaszami. 
Członkowie będą v.i:yczekiv:ali w L zapkach 
i oznakach tow. na d\vorcu w Karnap i na· 
przystanku tramwajowym naprzec iw pana 
Leber. (3)· 

Tow. śś. Piotra i Pawła w Bruckhausen. 
w niedzielę-, dnia 16 lipca o. godz . 5 po . 

pot odbGdzie się kwartalne w alne zebra
nie, w lokalu posiedzeń p. Bussa. Ponie
waż na zebrarrju przyj dą ważne sp-rawY 
pod obrady tyczace się naszego towarzy
stwa, p rzeto jest powinn ości ą kai..dc:,p 
członka punk tualnie się stawić . Ooś:::e 
mile widziani. (?) 

Adam Słoma, prze 1
\'. 

T ow. św . Jana w Mtendorf-Essen-Wcs• 
donosł swym członkom oraz Rodal-om 1. 

okolicy, iż w niedzielę , dnia 16 hpca urzą
dzamy wieczorek na malej sali. Poczatu 
o godz. 5 P::> poi. Zarząd. 

Baczność Rodacy i Rodaczki z Horde ! 
Kto pragąie odw~:edli.; N. M. Pa· :~ J 

cudo\\ n em miejscu w W erl w dn u 16 l"r1.. a 
może nabyć bilety zwrcine za J mr. -:i f ... ,, 
Program 20 fen., 11 p. Jana Parzy ( k,1, 
Przc\\'odnkzącego i n f ózefa \1at) I , 
kretarza. Wor str. 50. ''' 

R.ede.k:or od1 ov.bd;. a]n~>' ;a .:z~śc c'yato r el:i~ ijn fł ke. pw . l l'. 'ies w .1.• .n:hnie. - L.:. retSi.t; 1r.;· i od1 o,\1ec,rn1lny red.:11 tor • r.toui 're· i : - . ,,.,, ti.d1;m 'Zl!lO :...arr:i \V. 
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wychodzi sześ.! razy tygo
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Posłańca. katolickiego~' otrzv-" . 
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Rok 15. 

·Na Niedzielę 6 po Świątka~h. 

Lekcya. Rzym. VI. 3-11. 

Bracia! l(tórzykolwiek ochrzceni je
~my w Chrystusiie Jezusie, w śmierci je·-
OIChrzceni jesteśmy. Albowiem jeste
Y z nim pQigrzeblieni w śmierć przez 
rzest; aby jako Chrystus wstał z:rnar
J'Ch prze.z chwalę Ojcowską, talk [ my 
byśmy w nowości żywotai chodzm. Bo 
śnśmy się wszczepianymi stali w pod01-
ństwo śmierci jego, spolem i zmar
ychwstainiai będz.i emy. Wlledząc to, że 
ry nasz czl·QIWLek pospolu jest ukrnyżo
' aby zepsowane było a1alo grziechu, j 

~i niie służyliśmy grzechowi; bo kto u
ri, usprawie<lJiwion jest od grzechu. 
jeśłiż~my z Chrystusem umarli', wierzy 
·, roi wespół też z Chrystusem ży'ć bę
, y. Wliedząc, że Chrystus powstaw

zimartwych więcej nie umiera, śmiterć 
Wltlęcei panował ni·e będ:z.ie. Bo iż u-

rl grzechowi, raz umairl, a iż żyje, żyje 
u. Także i "-Y rozumiejcie, iieśaŁe są 

arlymi grzechorwi, a żywymi Bogu w 
rystusie Jezusie Panu naszym. 

fwengelia. Marek VIII. 1-9. 
Onego czasu: Gdy wielka rzesza by

z Jezusem, ai nie miełi coby jed,li; wez
wszy uczniów swoich, rzekl im: żal mi 
, iż oto już trzy dni trwają prz.y mn.!e, 

~e mają coby jedli. A jeśli je O}}uszczę 
· e do d'omów ich, ustaną na: drodze; 
ni'e!którzy z nich z daleka przyszli. I 

:vrndzieli mu uczniowie jego: zkądże 
będzie mógl kto tu oo puszczy nakair

ć chlebem? I zapytał ich: Wiiele chle
macie? I( tórzy rzekfi: Siedmioro. i 
k(!(laf rzeszy us.ieść na ziemi. A wzią
cy siedmioro chleba, doięki czyniąc la

i! daiwal uczniom swoim, aby przed 
klad•li; J kładlfi. przed rzeszą. Mieli też 

irochę rybek; i te blogoslawil, i kazał 
zed nne poloiyć. I jedlli i najedli się; i 
raJu eoi było z ułomków, siedem ko-

·w. A byto tych co jedli, -0koto czterech 
sięcy; u rnzpuścit j,e. 

Kazanie. 
Zastanowiwszy Slię z mvagą nad zna

eniem Ewamgeli{· dzńs11eiszej, wid'Zlimy tu 
'ie główne rzeczy: pobcYLfJość ludu, któ
otacza~ Chrystusa ~ litość Tego na-d ich 
edostatkiem, a zarazem czy~'llą pomoc 
ą im dal Jezus, aby ich głód 1''\spokońć. 
ci łu<lzie byli prawdziwie po.b~i, to 
d wnosić wypada: że już trz.y dni \rwali 
zy Jezusie a nie czuli gl-Odu, i niie m)5fe
j Pokarmi~ ciafa kontentując się slowtm 
żem jakiem ich Jezus zasilał, Tu wfa. 
' , . 
e sprawd.z~la silę na nich tai vyroczma 
ma śmętego: „nie samym chl~bem ży-
czlowiek ale wszelkiem stowen, które 
hOdzi· z 'ust Bożych." O! jaikżt to bu
iąca nauka dla tych wsz;ystkich, którzy 

~
kilka razy na dzień zasilają sWit. ciało 

k.annami1, a o posi'łek duszy tak mai)i d~a 
ze nawet raz w tygodnh.u gd'y prz)dzie 
dzieła nie idą do kościoła aby slo~~ 
go sluchać i duszę swą zasilić. N1eCktj
tacy zwrócą uwagę na ten lud po~y 
zachęcą się do słuchania stowa Bo~g 
Y nie stracih łaski Boga i pomocy Jeg~ 
ówczas, kiedy jej będą potrzebo:vai..:· 
d ewangeticzny słuchając słowa Bozeg.::> 
~\Vaigą i pobożnością, zapamnjał o pokar 
e dla ciała; to też Jezus widząc ~eh gor
. Ość, ulitował się nad nimr, i sam obmY
.q im Pokarm dtoczesny. Wezwał ucz
ów SWoich i rzekł im: ZaJ mil tego lu-
, ii oto już trzy dni trw~ą przy mnie, a 

. „ . 

c;\t :Módl się pracuj! ~ 

Bochum na niedżielę dnia 23 lipca 1905 

me mają coby jedli: a jeśli je opuszczę glo
dine do domów ich, ustałJlą na drodze: bo 
niektórzy z nich zdaleka przyszli." Mit.o
sierdzie Boże usprawiedliwia tu swoją obie 
tnkę, jaką dal Jezus ruiegdyś ucznmm, za~ 
chęcając ich do pracy na zbawienie wie
czne, w słowach: „Szukadcreż tedy na
przód królestwa Bożego i sprawied1Li'Wości 
jego: a to wszystko będ!zie wam przyda
no" (Mat. 6). Otóż obietmca to ziśaila się 
na owych ludziach. Dowiedziawszy się 
Jezus od uczniów swoich że mają siedmio1~ 
ro chleba, wz(ąl je, pobłog-0sfa.wił, łamał i 
dawał ucz111iom aby przed rue kładli: 'i kla
d8i je prned rzeszą. I jedli, i najedli się: i 
zebrali co było z ułamków si·edm koszów. 
A bylo tych co jedli okoto czterech ty
sięcy. 

Z tego ustępu Ewangel/ii św~ętej widzi
my: 1 milos~erdzie J,ezusa, i skromność lu
du. Jezus cudownym sposobem rozmnOl
żyl chleby, aby nimi nakarmił lud zgłodnia 
ly; a lud pobożny tak był z tego zad-owo
lony, że jedli, najedli się i jeszcze zebrano 
S'iedm koszów ułamków. Po dlzień dzisiej
szy te same cuda Jezus czyni: bo wk ro
czrne tyle rozmnaża chlebów rozkazując 
ziemi aby rodziła zboże, że wszyscy lu
dzie wyżywić sLę mogą, i jeszc~e zbywają 
ułamki, to jest: zapasy po śpichlerzach i 
magazynach, że naiwet .niektórzy nJie wie
dzą co mają z tern robić. Ale czy zadowole 
ni są ci Judzie z tego tak jak ów lud ewan
geliczny? podobno me wszyscy; bo dziś 
du~o jest takich, którzy jedzą i ni'gdy się 
najeść nie mogą. Zawsze iln1 wszystkiego 
mało, zawsze meza'<li:::iwoleni. Jeż,eli mają 
zboże, to nie mają na niego zbytu; jeżel~ 
jest zbyt, to znów nie ma co sprzedać, i 
znów lament i niechęć. A to n.Le2adowole
nie ztąd pochodzi, że nie są prawdzi·wie pu 
bożm, że me starają się o zbawienie duszy, 
że duchowne rzeczy wcale iich n.ie obch;)
dzą, że żyją nad stan i możność, że nie 
przesta·ją na ma~em, że ciągle żądają jak 
najwięcej, a tu jak naprzekór coraz mniej 
wszystlciego, bo Bóg m~ blogoslawi, bo Ju
dzie o· bloigoslawie6stwo Jego rue dbają, a 
tylko wszystb hc:zą na własne siły, któ
re bez laski Boże-li i Jego pomocy, nic nie 
znaczą. Niechajże przyklad tych ludzi po
bożnych co otaczali Jezusa, posłuży za 
wzór do naślad'O'\vanlia tym wszystkim, 
którzy lekceważą slowo Boże 11 zaniedbują 
go słuchać, i niech w1~dzą, że Bóg tym t:\ 1-
bi błogo.sławi, którzy pnzy staraniu się o 
rzeczy doczesne, nie zapominają o duszy. 
A następ.nie niech nlie wymagaią rzeczy 
zbytk01Wych, i niech poprzestają na tcm1 

czego 1m Bóg przy ich usilnej pracy udzie
la; a tym sposobem pracując i modląc ~ę 
będą szczęśliwymi docześniie i po śmierd 
zyskają zbawiende wieczne. Amen. 

Aniołowie pociechy. 
- Pewnego dnia - opOl\viada Ojciec 

Burke w iednem !kazaniu, - zawiezwaino 
11111I1ie do chorego. Przyszedłszy tam, uj
rza~em siOOmi·oro małych dzńieci z matką a 
ż0111ą wrrueradącego. Przed <hvoma Jaity 
spadł z rusztowama ~ tak się pokaleczył, 
że już ani ręką ani nogą ruszyć nie mógl. 
Już też dwa· lata leża.il na ld'żu boleśot, co 
chwali śmfieird wyglądając. PrzyszedlSZ'Y, 
ilac:ząlem doń mówić O" milosieirdzmu Bo;
iiem. Spojrza~ nai mnie wzrokiem roz;pa'
czy. 

- · Pllerwszy raz dopiero kS!iądz do 
riru1e Pr"-0'Chodizi1 - rzekł. 

_ Preyjaclełu _ oopot\vicdvfa~em .
&vibym byl pilerwej o twej cho.ro~ wie.-1 
di1, bylbym byl przyszedł, a.ie dop1eroco 
d~~Welia~em się o tern. 

- Nikt o minie nie bda - móWlll dalej 
- a ks~dlz mówti mil o jakiemś rndosier-
dlzliu Bożem. Już dwa lafa tu leżę. Pr~rz; 
ten caly czas widziałem jak żona moja i 
dzieci z. nędzy i głodu n!llmą mi w oczach, 
a kSliądiz mówi, że Jest Bóg mitosiermy w 
nieb,ie! 

Spostrzegłem natychmast, że ja nic 
nfo wskóram z tym czlorw.iiekielm. Bez 
z;wlokii wyszedlem i: udałem się wvrost do 
klasztoru Sióstr miilosierdiziia1 i prosilem 
prz.elożooą, alby dlai miłośOM Boga jedną 
aJbo dwie siostry poslaila do tego chorego„ 
D~11ai następnego znowu go odwied.zufom. 
Ale jakże Siię ten czlOi\vliek · odmie111ił ! Już 
nile powitał mnJiJe dzikim rozpac..zliiwym 
wzroki~m. Pełen m~ztwa .i pociechy spoj 
rzał na nmie nie szemrząc przeciw Bogu, 
ale pelen wd211ęcznośd ku Niemu. 

- O Ojcze - rzekł - jakież k> szczę
ście, żarn po Ojca poslal. Ojciec mi dwu 
an"o.tów z ruieba przysłał. Przyszli tu do 
mnie - i piierwszy raz od d:wu lat zaczą
lem ufać, żałować na1 brak poddania się 
w<JJr P. Boga· i powracać d!Oń z mitością, 
o !której dl()broc1 zwątPjilem. 

Spowmalt się, a je prz.ygotowialem go 
na śmierć. Tnwał w cierpliwości li spolk0-
ju, ai V( ostatn~· chwr.li, gdy ledwjle mQIŻJila 
bylo głos j.eg01 doslY1Szeć, szeptal konając: 

- Ojciec mi przyslal aniołów, a ooi 
ob>iecah, mi, że gdy będę w grobie, zastą.p1ią 
mym ~~crom miejsce matkli. 

Swiętojózafacie 
czyli składka na ubogich studentów. 

w kas.ile (zob. nr. 26) 9,50 mr. 
Ze skarbonki św. Stanłsławet Bilsk. w 

Marxłoh. Nao. T. Siof 10,70 mr. 
Na chrzcinach u Wojciecha Grzegor, 

skiego w Altenbochum. Nad. Lud. Sz:ku
dlarski 3,50 mr. 

Tow. św. Antoniego w Habi!nghorst ze 
skarbO!nki pótrocznej. Nad. Piotr f'rącko
wti.ak 18,55 mr. 

Na wiecu w Gelsenkirchen nad. J. 
Hałn 14,01 mr. 

Dochód razem 

Rozcllód: 
St. L. w R 
J. St. w D. 
St. W. w W. 

56,26 mr. 

19,95 mr. 
17,75 mr. 
17,76 mr. 

porto O, BO mr. 

56,26 mr. 
W kasie: nic nie ma. 
17. 7. 05. Ks. Liss, prob. 

Rtunian l(r. Loebau W ./Pr. 
Bóg zaplać. Sw. Józafacie módl się 

za nami! 

Brandenburg 
kraina słowiańskich mogił. 

POWIESC HISTORYCZNA. 
Napisał Ludwik Stasiak. 

(Ci~i dalszy.) 
Dndem i nocą wojska ciągną na po.lu

dnie do obozu cesarskieg~ zdątaJąc. Z 
Ba~aryi, ze SzwabH i z nad Renu połą
czyły się z nimi oddziialy i jako lawina w 
Alpach ciągle rośme i rośnie na dół spa<lla'
jąc tak rosły wojska cesarza, który pod 
AIPami na swych wiernych czeka. 

Za dziewięć dni ukazaly się oczom 
Hawelan Alpy. 

Słyszeli o.ni od podróżnych, że w pJl
skie.i ziemi są Tatry, na których śni® le
żą, tera2 jednak na własne ~zy graniitorwe 

I . "' . 
oo~cccccocc~cccccccccccrn o ~ o 

o g ttRobolnik Pobkih : 
a o 
o wychodzi dwa razy tygo-' g 
: dniowo. Przedpłata wynosi g 
8 50 fenygó11· g 
o o 
0

8 
kwartalnie. 2 
,.Posłańca katolickiego" otr.l5y- o g mają abonenci w dodatku. I 

o . 
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wrrcłry pokryte śniegiem przed sobą zo
baczyli. 

Dziwi się Mściwój i Mieczysla\.\', i e 
choć to już panawanie cesarskie, przecież 
ciągle i ciągle słowiańską mowę stychać . 
Dunaj przeszli, jezioro Wenedów minęli, a 
ciągle wsie na sp::>sób hawelańskit w pod
kowę budOfW'ane, a ludeie z pod Alp, woj-. 
ska hawelańskie serdeczną słowiańską mo
wą W1itają. Przeszli przez Górzyce, Bialo
gród, Oórniewice, aby u stóp Alp poklonić 
się cesarzaw.i. Rój wojska go otacza, naj-. 
przedniejsze rycerstwo widać przed jegCl 
namiotem, biskupi, książęta i graforwie ota
cza.ją jego dwór. 

Zdala wJdać jego szkarłatny namiot · 
zlotą nad ndm przybitą stanniicę, chorągwie 
wszystkich marchii i wszystkich lenn i 
hraJbstw namioty jego zdobią. Co chwila 
zajeżdża do nieg-0 jakii król lub książę, co 
chwdla herold-Owie nowych gości zv. iastu
jąc bl.asonują. 

Widzialo chłopstw() hawelaflskie na 
oczy cesarza Ottona i dziwowali się J11Je
zmiem~e jego Postaci. Taikich ludzi nikt 
nigdy nie widział w słowiańskiej znemi, te> 
też jak na cud<:> na niego chłopstrwo obo
tryckie patrzy. 

Cesarz Otto twarz mial brzydką, oos 
wielki, u dolu rozsadzony, brodę kosmy
kami rosnącą, wlosy zaś tak nieslycha111ie 
czerwone, jakby broda i czupryna płomy
kami wlosów Się palila. Sami Niancy· 
„czerwonym" go nazywali, uczeni ks~ża 
wyra'Zem Rufus go mianowali. Siedzi · · 
czerwony cesarz na czerwiOtnym trooie, 
wszystko, co żyje, hold mu sklada, wszy
stko cześć najwyższą oddaje królowJ, któ
ry z ramiein;ia papieża jest panem calego. 
świata. 

Otton wszystkich laskaw1ie prz.yJm.:>
wal, rukt od niego nie wyszetll bez poda.:.. 
runku, urzędu lub życzliwego slowa. 

Mściwoja na rycerza cesarstwa <io
tknięciem miecza pasował , .margrafom da
wa~ złote łańcuchy, mslużonym rycerz.om 
lenne ziemie i pieatiądze ofiarowal. Jeśli 
rycerz jakiś sław.ny wiielkie zasługi dla 
M.emiiec potożyl, a skarb pai1stwa pusty 
nie mógł go należycie wynagrodzić, zwy
kle wtedy hojny monarcha da wal mu „la-
ska \Vyllll darem" Polskę lub Czechy„., per
gamin z pieczęcią na tę darowiznę wysta„. 
wi~jąc. Co prawda, to darowiznę te cię
żko bardzo bylo w życie wprowadzić. Gdy 
obdarzony przez cesarza nowy \\'iłaścicie i. 
słowiańskich królestw z wojskiem na gra;
rucy Polski lub Czech się zjawil, zjawi.al 
się praiwie zaWlSze jaki Bodeslal\v lub Brze-
tyslaw, który w zamian za okazany per
gamin, pokazywał przybysz<Jwi miejsce 
gdzie raki Zilmują, - skutkiem czego pobo-· 
żna myśl cesarza przez zapamiętałość 
zaślepienie ludzkie, nigdy w czyn wpro
w.adzaną nie bywafa. 

Nieprzeliczone rzesze ludu w Alpy rd~ 
ku czarnej ścianie gór c:iągnie cesarz, ry„ 
cershvo, knechty zbrojne i słowiański lud. 
Prowadzą wois'ke> i telegi górale ,którz.Y, 
dobrze przepaści Alp znają. Nie uwie
rzyłby nikt, że przez tę calinę, szczerbiącą: 
się fantastycznym grzebieniem na niebie, 
przejść można, że przez ntą wiedzie droga . 
że tamtędy można się <1::>stać do kr.aJu wie~ 
cznej wiosny, Italii. Z niewiarą w rozpadli 
ny Mściwoj i MieczysJaw idą, z trwogą , 
slowJański'e chłopstw-o ciągnie w skaln~ 
świat. 

Octy przez pagórki i wąwozy zbliżono1 
si~ do ska1Jisk, w ogromnej granit:>wej ścia~ 
nie ukazała się czarna czełu~, jar kamien
ny, na którego dnie pie.n.i się potok i huczy„ 
Brzegiem p.otoku, biegiem wody idą w gó .... 
r~, kotlina strumienia wskazuje w drogę.. 



szet.oko otwarl oczy i. sz'Cpce do Mśtiw'():... 
ja: 

- Słyszałeś? 
-Tak ... 
- Cii niewobticy naszwn ojczystym 

słowiańskim język.iem mówią,.. t 

' . .... ł ~ • . , ' · ) . • • J !11) 1 

·,.,.....-1~ tp ... :~h... :Na ~:m degh Scb·i:\:~omB Jud~ jak by~ 
. z ·nad zafirowego A9.ryatyiki spetj.zQ;, 





2. Podział. Wtenczas odstąpiło dzie
sięć pokoleń od Roboama·1 wybrało sobie 
królem :Jerobbanna·, da'.'\\'iliejswg-0' sługę Sa 
lomanowego. Tyłko pokolenia Judy i 
Benjamina pozostaly wierne Robpalm(Ni "i 
zwaly się odtąd Judejczykami, czyli Zy
damli~ Tak Podzielil się naród wybrany na 
dwa·królestwai: I) królestwo JudzkLe, któ
rego' stoli-cą pozostała Jerozol.i.m.a i 1) kró
lestwo Izr~liiokie, którego królo·w\ie pano
wali w mieście S-r·chom a później w Sa-

r. 
marya. 

3. Skutki ' podziału. Mieszkaficy kró
lestwa Izr~lskiego chodzili jeszcze do Je
rowtilrny, chcąc się tam przed Painem po
modlić [ składać ofiary w świątyini Sailv
mona. Przeto bal się Jeroboam, a0by S1'. Q 
serce ludu jego niei zwróoilo do R01boama. 
Z tegói powodu kazal ustawić dwa złote 
.cielce jednegio w Betel, a drugjiego w Dan, 
i poledil luidowi', aby je czdl ja:ko bóstwa 
swoje. Talk przywiódł Izraelitow do ba:l
wochwalstwa. - Roboam zaś toczyl usta
wiczni~ woj111y z Jeroboamem, aby odzy
skać ·panowainiie nad idlz\ies1ęciu odpadteirni 
pokoleniami. 

Tow. św. Jana Ew. w Gelsenk.-H.iiJlen 
donosi szan. członkom, oraz wszystl:qm 
~ooakom w łii.illem i okolicy, oraz Towa
rzystwom, które już od nas zaproszenia 
odebraly, i tym, które dla braku adresów 
zaproszeł1 nie odebrały, iż w niedzielę, dnia 
23 Upca obchodzi nasze towarzystwo je
denastą rocznicę swego istnienia, w lokalu 
posiedzeń u P. Nachbarszulte, dawniej Jen
nessen, ul. Wannerstr. nr. 239. Szan. nam 
życzliwe tow.airzystwa prosimy, aby przy
były z chorągwiami i pałaszami. Porzą
dek uroczystości: od godz. 2 do 30 przyj ... 
tnQWanie bratnich towarzystw J g0ści. O 
godz. 10 min. do 4 wymarsz do kościoła na 
polskie nabożeństwo. Potem przywitanie 
bratnich to.warzystw i gJści, koncert, d.e
klamacye i następnie teatr sztuczka 
dramatyczna z X wieku „Miłość brater
ska szyli 2 lata w niiewołi". Po teaitrze ta
niec. Mamy nadzieję, że nas rodacy i 
szan. Towarzystwa swą obecnością za
szczycić raczą. Wstępne dla naszych 
członków i dla bratnich towarzystw wy
nosi 30 fen., za okazaniem się ustawy to
warzy~twa. Gośaie płacą przed czasem 50 
fen., przy kasie 75 fen. O liczny udział w 
rocznicy serdecznie prosi Zarząd. 

Uwaga: Członkowie mają sposob-
ność do godz. 3 ze zaległych skladek się 
mścić„ K. Woliński, sekr. (3) 

Towarzystwo św. Józefa w Altenbochum 
obchodzi w niedzielę dnia 23 lipca 14-tą 
rocznicę swego istnienia w porządku na
stępującym: O godz.3 po pol. zbiorą się 
członkowie na sali poSiledzeń u p. Stratlin
ga w czapkach i oznakach. O godz. 3~ 
udamy się do koścrora na nabożeństwo 
Polskie. Po nabożeństwie udamy Siię na 
salę, gdzJe si~ dalsza zabawa odbędzti:e. O 
godz. 70 rozpocznie się grai sztuki p. t.: 
„Koszyk kwiatów" w 5 aktach. Wstępne
g-0 płacą członkowie 30 fen., tak samo 
członkowie obcych towarzystw, meczlon
kowie płaicą przed czas.em 50 fen., przy 
kaSlle 75 fen. Członkowie! obcych towa
rzystw mile wiidziani. O jak najHczniejszy 
udział szan. członków oraz wszystkich 
Rooaków uprasza Zarząd. (2) 
Towarz. gimn. „Sokół" w Rohlinghausen 
urządza w lli-edzielę 23 bm. punktualnie o 
godz. 0 4 po pot walne zebra.inie w lod\.alu 
p. Pr. Peter, Bochumska ul. O liczny u-
dZlia1 druhów uprasza się . (2) 

Czołem! Wydział. 

Czołem druhowie w Marten! 
Nóniejszem donosL si~ druhom, iż w 

niedzielę dnia 23 b. m. odbęc).,zie si,lt miesię
czne posiedzenie na salt p. Kortrnianna, za
tem komplet druhów jest kom.ecmy, ponj.e
waż są bardzo ważne sprawy <lo zatatwie-· 
nia. Goście mile widziani. CZQłetn ! 

Wydział.. 
Uwaga: Druhowie Wydziału winni 

koniecznie się stawić o godz.. 3. O punk
tualne sta'\Mieme się Wydizli:ału ialk .t dru~ 
:hów pr-osi J. Pracel, pre.z.es. (2J 

Towarzystwo św. Antoniego w Laar 
oznajmia swym członkom, iż dn'ia 21 po 
J>-Ol. o godz. 3 jest spoS-Obność do spowie
dzi św. aż do nredzieli rana. W niedzielę 
23 o godz. ~7 rano wYieżdża pielgrzymka 
z Laar do I(.evelaer. O godz. 9 wieczorem 
powrót. Uprasza się -szan. Rodaków i Ro
-daczki aby jak najliczruei wZ!i~:ni udziial. 
Spooz{ewamy się; i e Ro<lacy się licZ'llie 
zbiiorą. Ksiądz polski także pojedz:ie z 
pielgrzymką. Bilety motna nal;>yć u ko
'śdełnego i w domu T0warz;ystw najpM
'ltiej oo piątku. Zarząd. (2) 

l(oło śpiewu „Słowik" w Marxloh 
donosi, iż nadzwyczajne zebranie odbędzie 
się w niedzielę 23 lipca o godz. 3 Po pot 
u p. , D~ker, W_iesenstr. Na porządku 

, 'dziennym sprawa wyciecz.ki, którą Koło 
zamierza u•rządzić do ogrodu „Tawius". 
T:akże Rodakó\\'.", którzy mają chęć nam w 
tej wycieezce towarzyszyć, zaprasza się u
przejmie na to zebranie. Zarząd. (2) 

Tow. św. Ludwika w Disteln-Scherlebeck 
obchodzi 5, rocznicę dnia 23 lipca na sali p. 
Bninkmanna w Jierten. 

Program obchodu: 1. Przyjmmvanie 
bratnich towarzystw, które zaproszeirnie o-

. debraly o godz. 3 do 30 po poł. na sali W. 
Reisinga w Disteln. 2. O god·z. 37~ 
pochód do kośa10ła na nabożeństwo. 3. 
Po nabożeństwie pochód z muzyką na salę 
zabawy p. Brinkmanna w Ęerten. 4. O 
godz. 5 nastąpi koncert wykonany przez 
orkiestrę p. Pietrygi z Bruchu, przeplata
ny deklamacyamt i śJ)liewem. 5. O godz. 9 
wieczorem nastąpi ucieszny teatr pod ty
tułem „Kulturnik". 6. O godz. 12 kooiec 
zabawy. Wstępne dla członków towarz. 
wynoSIJ 30 fen., dla nieczlonków 50 fen., 
przy kasie 75 fen., kobiety mają wstęp 
woliny. O liczny udział Rodaków z Di
steln i okolicy uprasza Zarząd. (3) 

Czołem druhowie w Eicklu ! 
Tow. gimn. „So.kól" w Eicklu donos.i 

swym druhom, iż zebrnnile miesięczne od~ 
będziie się w niiedzielę dnia 23 lipca ·O godz. 
3 po" poł. w lokalu gościnnego W. Jtinne~ 
manna, przy ulicy tterzoigstr. naprzeciw 
kościoła katoikk1i1ego, na które się wszy
stkich druhów jatk najuprzejmiej zaprasza. 
Goście mile wi<lzia•n!ii. O liczny udzo ał pro
s1Łm~'. C~ofom ! Wydział. (3) 

Towarzystwo św. Wawrzyńca w Kastrop 
donosi swym czlonkom, JŻ w niedzielę dn. 
23 Lipca odbęd2Aie się kwartalne zebranie 
o godz. 4 po pol. na sali zwyklych pa&ie
dzej. O Iicroy udział uprasza się. Goście 
ttnile widziarn. Zarząd. (2) 

Baczność parafianie Kobierscy p. Kroto-
szynem! 

W niedzielę, dnia 23 lipca o ·godiz. 4 po 
poł. odbędzie się narada w. Essen, Schli
tzenbahn 58 u p. vain de Loo, na którą stę 
szaq. paraHan zaprasza. Chodzi o S'J)ra
wienie nowej chorągwi dla ko0ścioła naszej 
parafii. Do tego. czasu zebraliśmy 380 mr., 
dlatego zapraszam szan. parafian, iżby ka
żdy mógl być obecny, ponieważ będzie Ii-

. sta o.fiaroda·wców przeczytana i list od 
wiei. ks. Proboszcza i są inne ważne spra
w ydo załatwienia. Dalsze składkli można 
przysylać pod adresem: Stanisław Mazaj
czyk, Essen-W est, Holsterhauserstr. 12. 

Za 1komitet: St. Mazajczyk. (3) 

Towarzystwo św. Stanisława B. w Styrum 
donosi' czlonkom 'i tosyarzystwom, które 
zaproszerlia odebra~y i dla braku a.dresów 
odebrać nie mogły, że. w niedziel.ę dnia 23 
lipca odprawiamy naszą 5 rocz.ruicę, na 
którą szan. towarzystwa z chorągwi.ami 
zapraszamy. Progr:am: Od godz. 1 do 
3J4 przyjmowanie bratrukh towarzystw. 
O godz. 30 wymarsz d<Q kościoła na pol.., 
skie nabnżeństwo z kazaniem. Po nabJ~ 
żeństwie pochód na salę p. Pludrzyńskie·· 
go, g<l@e będzie dalsza. uroczystość ob
chodu. Najprzód przywitanie gości prze.z 
przewodTIJicząoego, koncert wykonany 
przez )}. Podeszwę z Alstaden, deklama
cye i mowy. Na -0statku piękny teatr p. 
t.: ,,Stary J)'iechór ,j syn jeg-0 huzar'~· 
·W stęp dlai cztonków 30 fen., dla g-01ści 50 
fen. O jak najlicznuejszy udzital prosi (3) 

Zarząd. 

Towarz. św. Wincentego w Hochheide 
<lonosi swym członkom oraz wszystkim 
Rodakom w łfochhekł:e i· okolicy, .iż w. n.i.e- · 
dz&Ję 23 b. m. o godz. 4 Po pot odbędzie 
siię zebranie w lokalu p. T. Giesberts da
wniej K. Milller w Scherpenberg. O liczny 
udzlial uprasza się. Zarząd. (1) 

ZEBRANIE PREZESOW 
wszystkich bez wyjątku towarzystw po.1-

skJcb w WestfaUi i Nadrenli 
oo·będzae się w niediielę, dnia 23 lipca o 
godz. 11.Yz prned pol, w Essen w sali p. 
Van .d'e Loo, ul. Schiitzerrbahn. Chodzi o 
to, aby prezesi naszych towarzystw. 
wspólnie omówić mogli 

SPRAWĘ ~,SWIĘTOJOZAf ACIA". 
Na to zebraruie zaprasza s,ię pp. przev.:o
dnkzących wszystkich bez wyjątku towa ... 
rzystw Polskich z W~tfalii i Nadrenii. Kto 
tam przybyć nli e może, niech przyśle za~ 
stępcę. Komitet. (3d} 

Towarz. św. Stanisława K. Suderwich 
donosi swym czlonlkorn, iż przyszle zebra
nie odbędzie saę w niedzielę 23 llpca po pot 

. o godz. 4. Na zebra11:1u tern mogą czloo-
1k0WJ-l.e czaipki otlebrać. Zarazem uwtiada
m:ta siki członków, iż towarzystwo nasze 
bierze udzial w uroczystości poś\Vlęcen.ia 

. chorągwi Tow. św. AntQJ1iego w Brochu . 
30 łipca. O liczny udz1al prost (1) 

St. Smiejkowski, p rzew. 

Towarz św. Wojciecha w Hocblarmark 
doonsi uprzejmie swym człQ,nkom, iż w 
niedzielę dnia 23 b. m. bierzemy udZlial w 
uroczystośc.i Tow. św. Ludwdka w Distełn
Scherlebeck. Uprasza się szan. czlonków 
o jak nailiczni1ejszy udzi,al. Czlonkorwiie 
wfinni się stawić punktualnie o godz. 0 3 
w lokalu posiedzeń. Zarząd. (1) 

Towarz. św. Wojciecha w Schonnebeck 
donosi swym czlonkom, iż w niedzielę 
dnia 23 lipca bierze towarzystwo nasze 
udział z chorągwią w 15 roczn:icy Tow. 
św. Sta:n1slawa1 K.. Wi l(a1emiberg, zatem 
się uprasza wszystkich członków Tmv. 
św. Wojciecha w Schonnebeck, ażeby si~ 
wszyscy stawm o godz. 3 na sali zwy
kłych J)'osiedz.eń i to w czpakach i ozna
kach. Zarząd. (2) 

Baczność parafianie Radenzki 
p. Koźminem. 

W niedzielę dnl:ai 23 lipca o godz. 12 
przed pol. odbędzie się narrada w Laar pod 

' Ruhrort u p. Wittekempra, Kaiser ul., przy 
katolickim kościef1e, na 1którą się szan. pa
rafian zaprasza. Chodzi. o sprawdenie 110~ 
wej chorągwi dla kośdoła naszej parafo. 
Zarazem będzie obraną materya i o cenę 
się ugodJzić mamy, przeto wszyscy przy
być powi111ni. Skladkt można ,nad'eslać na 
ręce Macieja Stachowiaka w Oberhausen 
II, l(assernenstr. ~· (1) 

Za komitet: Mac. Stachowiak. 

Baczność Rauxel - Habinghorst ! 
To.w. gimn . „Sokół" w Rauxel-łfa

binghorst urządza w nliedzielę dnia 23 hpca 
rb. tatową zabawę nai sat.il wdowy palni . 
Wessels w tta.Mnghorst, na którą zapra
szamy wszystki.e narrn przychylne towa~ 
rzystwa oraz Rodaków i Rodaczk i! z Rau
xel-ttabi1n.ghorst i okolicy. Za·bawa roz
pocznie się o godz. 4 po pO!ll. Od' godz. 4, 
do 06 koncert wykonany przez druha 
Musielaka z l(astrop, potem ćwiczenia g1. 
mnastycz.ne i rozmaii.tości. O godz. 8 roz:. 
pocznie się taniec. O J.iczny udzial w za. 
baWiie upraszamy. Czołem! 

Wydział. 
Uwaga: Zebranie odbędzie się w tę 

samą niedzielę o godz. 2 po pot, zatem u
prasza si.ę druhów zalegających ze skład:·· 
kami, aby się z nkh na zehraniu uiścili. Li
czny u.dziaJ druhów jest pożądany, gdyż 
mamy ważne sprnwy do załatwienia. (3} 
Czolem ! Wydział. 

Towarzystwo św. Barbary w Annen 
urządza drnria 23 lipca latową zabawę po~ą
czoną z ta.ńcem. Zaibarwa będzie zamkndę
ta. Początek o godz. 5. Muzyka polska. 

Uwaga: Zebra.ni1e odbędzie się o zwy
czajnym czasie o goo'Z. 4. o jak namcz
niejszy udział upra~a Zarząd. (1) 

Baczność Rodacy w Witten ! 
W niedzielę dni1a 23 bm. urządza 

oberzysta Henkel na sali sokolskiej' (Crein
gelda,nzstr.) wylączni1e dla Polaków 

wielką zabawę latową z tańcami, 
na której także odbędzie S!ię strzelanie d o 
tarczy o nagrody :u różne inne gry. 

Początek o godz. 4 po pal. Mzuyikę 
dostaw~ kapelmistrz polski p. Pawlaczyk z 
Schonnebeck. O liczny udz.ial uprasza sję. 

Wattenscbeid. 
Pielgrzymka.i parafi~lnw na miejsce cu

downe do Nev.iges odbę<l:zie się w niedzJielę 
23 bm. Odjazd z dworca Waittenscheid ra
no o godz. 8. Uprasza się wszystkiich Po
laków, którzy będą brać udzia~ w pjel
grzymce, ażeby się do T<Jw. św. Józefa 
przyłączyli, ażeby wspóllllle moiż.na po pol
sku się modli~. (1) 

Zarząd Tow. św. Józef~ 

Towarzystwo św. Izydora w Herne 
donosi swym cztonkom, i!ź w nqedzielę ~ 
23 lipca o godJZ. 4 po pał. O'<lbędzde się rQ
czne walne zebranł.e, na którem od.będzre 
s.i.'f; obrachunek kasy z całego raku 11 obór 
nowego zarządu. Nai iiebranie .zarprasza 
si~ wszysilk~ich członków bez wyjątku. 
N~e powinno ani jednego hraknąć. 

Zarząd. 
Uwaga: Członkowie zarządu i rewi

wrowie kasy wiinnj s.ię stawuć o godz. 03. 
( 1) Mich. Jankowski, p rzew. 

WIELKI WIEC POLAKOW ł POLE(( W · 
ESSEN 

odbędzie s.ię w · niedzielę, dnia 23 · Upca o · 
godz. 4 po poal..w sati P.· Van de L0<3', ·ui. 
Schiltzenbahn, · 
W SPRAWIE „SWIĘTOJOZAfACIA'" , 

Wszystkie Rodaczki i Rodaków z całej . 
Westfalii i Nadrenii, którzy się sprawą 
„Swiętojózafacia" interesują uprasZ3 się o 
liczny udział we wiecu. 

R-0dac2'ki ! Rodacy! Chodzi o to, aby 
sprawą tak pokierować, aiżeby byt rape
\vnić „Swiętojózafaciu", które wspiera 
dzileci robotników polskiich z obczyzny, u
częszczające do wyższych szkół. Spo
dziewać stę godzi, że nie tylko Rodacy, 
le.cz także R-0daczki licznie się zhforą. (3d , · 

Komitet. 

III. Zlot okręgu VII 
W niedzielę, dnia 23 lipca odbędzie ~ię 

„Zlot" VII okręgu w Śtockum p. Ruhrort 
wsałi strzelnicy p. Erkens (Schiitzenhaus). 

Każdy uczestm!k „Zlotu" powi!nien ~,:~ 
zastósować do poniżej wymien4ony..:h 
wskazówek, na;kazanych z góry. 1. N;e 
\Violno żadnemu uczestnikowi na uli..:y lu tJ 
w pubHcznem miejscu nosić madejówki i 
sokolskiego ubranda. 2. Nie wnh1-0 n11eć 
żadnych śpilek, sokolików, orz.elk<•'.V· itd. 
3. Każdy przybywaJący winie n iść osohr· :l 
a nigdy w szeregu ńa ulicy. 4. Wszyscr 

· ćwiczący <l'ruhowJe p0Wi11mó1 ubranj-a do 
ćwdczeń przy.nieść ze sobą i zaraz po ćwi 
czeniach muszą się prze brać. 5) J(:i.żd v ll 

czestni1k nie chcąc sprowadzić z.łych 
następstw, musi wszędzie postępo\.va.5 po
wa0n;ie, trzeźwo· 1 spokojnie. • Uprasz.:~ sit;: 
2 powodu, iż czas zai krótki na hstowne 7a~i· 
proszen~e wszystkich towarzyst\\', '. rc.z 
gniazd Sdkolich okręgu IX i X, oraz spra
w.ie! sokolskiej przychylnych osób, aby si~ 
zadowo·lono zap-roszenaem public:mem, 
nas ])Oparto licznym u-0.z,iiałiem. 

Program: 1) O godz. 7 rano próba 
ćwiczeń wolnych. 2) O godz. 8 ćwkze·nia , 
gniazd na sprzętach. 3) O godz. 9 ćwicze- 
nia jednostek o nagrody na sprzętach. 4} 
O godz. 10 naibożef1stwo. 5) O godz. 1272 
wspólny obLad. - Przywitmie gośoi. i de
legatów, po obiedzje zebrnnJe okręgowe. r 
obór Wyd0zialu okręgowego. 6) O godz_ 
30 Konce:rt. 7) Popisy gimnastyczne: a,... 
ćwiczenia poszczególnych gnuazd dowoł
ne; b. ćw,iczenJa wspólne wolne oOOwrtąz., 
kowe; c. Ciągnienie liny i różne gry. o, 
godz. 8 rozdanie nagród, pacz.em polonez_ 
W końcu 'Zabawa z tańcami na sali. 

Czołem! Wydział okręgu VII. 

Towarzystwo św. Idzi.ego w Giinnigiekf 
zwrareai szan. czlonkom uwagę, iż w nJ e
dzielę dnia 23 li'l>Ca bierzemy udziai1 w 15, 
roczfllicy Tow. św. Stanrislawa K. w l(a~ 
ternberg. Szan. czJonków upraS:Za się , aby· 
się sta!Wlil.Ji lLcz.rui·e i punktua:lni-e o godz. i 
w czapkach i1 ozinakach na sali posiedzeń •. 
(1) W. Szymyśłik, sekr. · 

Towarzystwo „Jedno§~~' w Dortmundzie
daje do wiadomośoi swym członkom oraz 
wszystkim Rodakom, iiż przyszłe zebra.nie· 
odbęd~ie się w niedzielę dnia 23 lipca o· 
godz. 5, to jest Po naibożeństwie polskiem 
w lokalu p. VO'ssa, przy ul. Rhlelinii~h str .. 
nr .127. O Ucz11JY udzial w zebraruiu upra
sza siię. Goście 11Ule- wi<lziani. (l); 

Zarząd. 

Baczność! Dbg.-Hochfeld ! Baczność! 
Towarzystwo gimn. „SokóF w Hochfełd' 
.donosi1 swym druhom, iż przyszłe 7Jebra111ie· 
odbędzie się w sobtę dnia 22 lipca o godz. 
80 W)ieczorem, nai 'którn Slię wszystkf.cli1 
druhów zaprasza, bo będą w.a;żne sprawy 
omawiane. Po zebrama odbędą ~ ćwt
crenia Goście mile widziani. W zdro-„ 
wem Cll°le'le, zdrowy duch! Czołem! (l<l} 

Wydział. 

W 1fec w Marten 
odbędzie się o godzi!nie 3, a niie dopaero ()I 

godz. 4. . 
„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Wielka wycieczka w Bochum. 
W niedzielę, dnfa 23 lipca o godz. 4" 

po pot odbędz,re się wyoieczkai do ogroou 
„Wałburga" w Hofstede, ul. Poststr. (da
w.niej B'ISlnarckstr.). Na wycieczce będą 
różne gry i' zabarwy dl~ dorosłych i dlziiect, 
iako to strzelaniiei do ta.rczy, kulanfo kręgli, 
tluczenfi.e garnka, noszenie jaj.ka itd~ O 
Ilczny ud.zł.al Rooaków z okolicy uprasza-
się. (d) 

l(omłtet wycieczek latowych. 

\~ ~1·1 ... ~ ...... : ... „ ł ZI 411*, aaklad I redlkąe od Dowiedzlalny A 11 t o n i B r e J 1 k i w Bocham- N.Wadem i czcionkami Wyda~ctwa „ Wia rusa Polskiesto„ w Bothum. 
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Rok 15. Bochum na niedżielę dnia 6 sierpnia 1905 
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. Ja Niedzielę 8 po Swiątkach. 

Lekcya . .Rzym. VIII. 12-p. 

Bracia! Powinni jesteśmy nie ciału, 
abyśmy podług ciała żyli. Albmviem jeśli 
podług aiała żyć będz.iede, pomrzecie; ale 

. jeśli duchem sprawy ciała umartwicie, żyć 
będziecie. Bo którzykolw,~ek duchem Bo ... 
iym rz.:1dzeni są, ci są synam~ Bożymi. 
Hoście.'t1ie wziG!i ducha niewoli zno,wu ku 
bojaźm: aleście wzięli ducha przywlaszcze 
nie za syny, przez którego wołamy: Aba, 
(Ojcze)! AlbO\\'iem ten Duch świadectwo 
daj e d1ichowi naszemu, iżeśmy są synami 
Bożymi. A jeślić synami, tedyć i dziedz1-
t:aniić ~ożyrni, a spółdzrte1dzicami Chrystu
_o\\'>·m~. 

.Ewangelia. Luk. XV. 1- 19. 

\V on czas mówilt Jezus ucznl~orn 
woim .tę przypowieść: Byl mektóry czło 

"' iek bogaty, który miał włodarza, a ten 
był odniesion do niego, jakoby POZJ?roszy{ 
do,bra je,go. I '\ eŻwał go i rzekl mu: Cóż
w słyszę o tobie? Oddaj liczbę wlóciair
st\va twego, albowiem już w lódarzyć nie 
będi;iesz m(>gl. I mó\\ il \\ lódarz sam w 
sobie,: Cóż uc;zyn\ię, gdyż pan mój odejmu 
je odemme \\ lódarst\\iO? Kopać nic mogę 
żl~brać się \\ stydzę. \Viem co uczynię: że 
gdy będę zła.żon z włódarstwa, przyjmą 
mię do domów swoich. \Vezwa\\SZY tedy 
każdego, z osobna dłużnika pana swego, 
·mówił pierwszemu: Wieleś winien panu 
memu? A on pOl\vied-mał: sto baryt ołiwy, 
I rzekł mn: Weźmi:j zapis twói, a siądź na
tychmiast napisz pięćdzi,esiąt. Potem dru
g,iemu rzekł: A ty \\vel eś \\'inien? A on 
rzekł: sto beczek pszenicy. I rzekł mu: 
Weźmij zapis S\Vói, a napisz osiemdziesiąt. 
I pochwalił pan '' łóda·rza niesprawiedli
wości, ii roztropnie uczynił. Bo synoiwie 
tego świata roztropniejsi są w rodzaju 
woim nad syny światlośa1. A ja\\ am i:, , i

wfiadam : Czyf1cie sobie przyjacioły z ma 
mony niesprawie<lli\\ ści, aby gdy ustanie 
'ie. przyjęli \\as do \\ iecz11ych przybyt

KÓ\\' . 

Ka z a n ie. 
Porównanie to o jaki1;;;m slyszd~śmy 

w Ewangelii dzisiejszej, stosuje się do Bo
ga jako Pana \\ szechwtadne.gJ \vszystkich 
'rzeczy, i do ludl;, ,iako pccl \\ładnych sług 
·Jego. Pan Bóg każdemu udziela darów 
(1dpowiednio do swego uznania, jednemu 
mmej drugi~mu więcej, ale to n-ie na '' lcr
snJ,ść: „ a tylko do czasu, to jest najda1lieti do 
śmierci. Człowiek zaś obowiązany uwa
żać siebie .nie jako wfaścftciela, lecz jakby 
Wlódarza tych rzeczy, i używać ich godzi
wie. nie obracając na zbytki i do.godze111e 
zlym skłonnościom, ale na chwalę Boga 
1 pqżytek bliźnich, pomnąc, ż\e ; Bóg kiedyś 
zażąda 0d niego raichunku z wlódarstwa 
mu powierzonego. „A ten byl ódniesion 
d-o niego, jakoby rozpraszał dobra j~go.'' 
l\tóż to jest tym oskarżycielem Judzi do
no~zącym Bogu o dCh sprawowaniu się? 
Oto zły duch, który skłania czfo'.wieka ,do 
niesprawiedliwości i nadużywania darow 
&żych aby go przy\vieść do grze~hu. a 
gdy on spełni jego wolę, oskarża go znó\~ 
Pr~Jd Bogiem i domaga się, aby g.:> karał 
i J>Otępil. „Cóż to słyszę o tobie? - mó
wa Bóg - oddaj liczbę z wlódarstwa t~e
g{): albowiem .iuź włódarzyć nie będziesz 
tnóg1." Pan Bóg dowiedziawszy się o 
złem rawowaniu się czło\vłeka i naduży 
waniu darów mu powierzonych, zapym,ie 
~o o p-0iwód tego I'!adiużycia, dając mu we
wnętrzne rJatclmienia, lub też zsy1a~ąc ~a 
niego różne tms~ i niepowOO.Zeni'a aby s1ię 

upamiętal i skłon il do pornwy; a człowiek 
spostrzegły t0 swoje nadużyde, nie po\\ i
nien czekać aż go Bóg pozba\\ i wlódar.„ 
stwa, czyli przez śmierć odbierze mu życie 
ale jak ów wlódarz e\\ angeliczny wcho

'dzący w uklady z dłużnikami Paf1skimi 
napra\\l:ać to zle, jakiego się <lopnścil, 
przez jałmużny i ofiary, aby gdy przyjdzie 
ostatnia godzina, mógł być przyjętym du 
domów ich, to jest dv królestwa niebieskie 
go, za wstawiennictwem tych, którym 
świiadczyl dobrodziejstwa, a które Bóg 
przyjmuje, jakoby to Jemu samemu było 
czyniono. „I pochwalił Pan wlódarza nie
sprawiedliwości, iż ·roztroipnie ·uczynił." 
Niic dlatego pochwalił go, że byl mespra
wicdliwym i na-O.używał darów Bo~ych, 
ale że był roztropnym i w rneszczęściu ll

miaŁ sobiei radzić, aby nie cierpueić nędzy. 
Tak każdy grzesznik który jest dlużn~kiem 
Boga, czy to dla popelni1onych grzechów, 
czy dla wyrządzonych krzywd bliźntm 
S\\ oim, powinien S'Ię ratować czynfoniem 
pokuty i udziela1niem jałmużny z zasobów 
materyalnych, których go Bóg uczynił sza 
farzem. Wyraźnie mów1i Jezus: „Czyflcie 
SO'bie przyjaciól z mamony niesprawiedli
wośai: aby, gdy ustaniecie, przyjęli ·was 
do wiecznych przybytków." Rzeczy do
,czesne i dobra z,iemsbe, nazywa: Jezus 
mamoną ·niesprawiedliwości, a to dla tego, 
że one po większej częśoi zdoby'\rnją się 
uiesprawi·etdllw1e, przez wyzysk, lub oszu
kaństwo bliźnich. Otóż chcąc ten błąd na
pra\HĆ, potrz.eba wy1nagradzajl{c .krzy\vdę 
obracać te rzeczy na chwalę Boga i dobre 
uczynki, św1ia<lcąc je tym, którzy pozba.
wieni są sposobu do życia 'L pozostają w 
nieszczęśliiwym stanie. A tym sposobem 
uczynklt, świadcząc je tym, którzy pozba
modlitwami swem1 do Bo·ga za nas czy-
11io111emi, wyjednają nam laskę Jego, że 
przyjmie nas do' wiiecznych przybytków 
podówczas, kiedy już przestaniemy żyć do 
czeŚini\e, i n.ie będzi1emy mogli nic dobrego 
zrobić. Ale bracia moi, o Ile ludzie świa
tow1i przezornymi są i1 zabic<gliwy.mi gdy 
cho<lzi o rzeczy doczesne, zebezpiecze11i,e 
solJie bytu, 0 ' tyle znów gdy chodzi oi zje
dnanie laski Boga i zapewnivenie zbaw1emia 
są niedbafymi1 i n~ie pora<l1t1ymi. Do ni:ch 
to właśnie stosują się te sł1owa, które wy~ 
rzekl J mus w Ewangelii dzlisiejszej: „ f3o 
syno1\Yic tego świata, roztropmejsi są w 
rodzajn swoim od synów światlo·ści". 
Przez synów tego świata, rozum~eć mamy 
ludzi zmyslmvych i myślących tylko o za
spokojeniu doczesnych potrzeb; a przez 
synów światłości, ludzi pobożnych, sp-ra
\\1iedliwych, którym przyświeca Ś\' iaHo 
taskn Bożei. Otóż ci są mniej troskliwi o 
rzeczy dotyczące zbawien•ia, aniżeli tamci 
o rzeczy marne, przemijające, i kończące 
się z życiem d·oczesnem. 

A my bracia moi. do których liczby 
prngnęhbyśmy należeć? Szczęście synów 
ś\\jata tego ko11czy się z życiem doicze
snem, a synÓ\\' śwnatlości trwać będzie na 
wick(i. Idźmyż za tymi ostatnimi. wyp!a:
cajmy się Bogu z długów grzechowych 
przez pQikutę i dobre uczynki, a zasl~żY: 
my na nagrodę wieczną, której sobie I 

wam ,,-szystk1im z serca życzę. Amen. 

~więty Izydor Oracz. 
II. 

Izydor. w pobliżu \\ ielkiego, sto!ecz
illego miasta Madrytu, w ub?giej, w.Łe:is~i~j 
urodzi~ s.ię chaicie, z ubogich ro<lz1CO\\. 

·Lecz nie inie z ubogich, ale z bogatych, b? 
bog<>botl~ych i w lasce' Boskiej żYjącyc~ 
r-Odziców„ Bo kto ma laskę Boga.. ~akr 
przy naj<lotkliiwszej nędzy, przy narw1ęk-

szem ubóst\\ ie, .bogatszym jest od tego, \ 
który wielkiie skarby posiada, a gn11cw 
Boski cięży na glowie jego. - Rodzice 
Jzydora nietylko ż.e sa1pi Boga czcili i ku
chali, ale i dziecio swoje od pierwszej mło 
dości uczyli milofoi i b.ojaź.ni Bosl~icj. Oj
cze i matko, jeżeli chcecie <loczekać się po 
cicchy po dz.icciach waszych, c~yr'1cie i 
\\ y toż samo 1 a Bóg was pobłogosla\\ i1. 

Zaledwie Izydor mówić począł, już i umiał 
czyn,ić zinak krzyża 'świętego i pacio11ek 
swój raino i wieczorem codziennie nabo
żnie odmawiał, dziękując Bogu za odebra
ne dobrodz;iejstwa, prosz<1c i żebrząc o no 
we.. Żadnej sprawy me rozpocz<1l ni.gdy, 
nie wezwawszy pomocy Boskiej, i Bóg 
mu blogostawil. Zawsze byl wesół i kon 
tent, chociaż nieraz, jak slię na Ś\\ icc1e 
rozmaicie wydarza, 1 głód i niedostatek 
mu dokuczył, bo \vdcdzi1a ł dobrze, że Ten, 
który karmi ptaszęta J1e śne i lilie polne 
przyodziewa, i człow1eko\\ i w Nim 
ufrwść pokładającemu, zagi:~1ąć nie da. -
Rodziw1n, starszym li przdożonym, · by{ 
\\ e \\ szystkiern posłusznym, kiedy to, co 
mu nakazano, nic było z obrazą Boga po
łączone, lub nakazano, wypeln:ial ocho
czem, wesolem sercem, a szczególn\iej 
\Vszystkim chęóom rodzi,ców starał się 
zawsze zadość uczynić, bo on dobrze poj
mował to przykazanie: Czcij ojca twego 
i matkę tw.oję, abyś dlugo ży! i dobrze 
ci się powodzi/o na ziemi! I że kto slucha 
starszych, to tak, jakby Boga słuchał. Bo 
jeźb ci rodzjice ,i starsi to nakażą, czego 
ty sam pragniesz, podówczas łatwo być 
posłusznym; - naprzykład, jeźli ci każą 
jeść, pić, bawić się; ale jeźli ci każą czynić 
to. do czego najmniejszej nic poczuwasz 
w sobie chęci, a jednak uczynisz to bez 
szemrania, nie z bojaźni. ludzkJej, ale z mi
łości Boskiej; podówczas masz wielk4 
zasługę przed Bogiem i ludźmi, wtedy 
pra wdzi·\vlie na niebo pracujesz. Tak to 
]zydor podlug sil i możności od pierw
szych Ja,t życia swego pracował bo w~e= 
dzial, że kto nic pracuje, ten i chleba nie 
wart jeść. Będąc jeszcze dzieckiem, zale
dwo w'schodzilo słońce, wypędzał Izydor 
01wieczki na pastwisko; dobrze przestrze
gając, aby się w cu<lze nie wdz.ieraty 
szkody, pamiętając za\vsze na te słowa: 
nie czyń drugiemu tego, czegobyś rue 
chcial aby tobie czyndono. Z owlieczkaml 
swemi jak najłagodniej sobie P.ostępowal. 
wybierał dla nich najlepszą, choćby od~ 
leg tą paszę i miejsca cieniste; o swoim 
·czasie, nie zważając na wlasne zmęcze
nie, gnał do czystych źródel; nie blil, n;ie 
przeklinał owieczek swoich, bo \\ 1edzial, 
że są st\\·orzenicm Boskiem, nad którem 
pastw1ić się nie godzi. Usiadłszy pod gę
stym c.1en1iern rozłożystego drzewa Izydor 
patrząc na to niebo tak pi'ękne, jasne i 
pogodne, nieraz mówił sam do siebie: Jaki 
to wielki i potężny ten Bóg, który st\\10-
rzyl ten świat cafy i wszystko, co na nim 
jest dla ludzii, a. ludzie me chcą go ani ko
chać! I przysłuchując się świergotaniu 
ptasząt po ciemnej krzcwimc, mawiał w 
duszy swojej: NierOIZumne stworzenia, 
jak mogą i jak umieją, ch\valą Stwórcę 
swego i nigdy śpiewaniem swojem nJe o
brażają Oo, a czlo\\ iek nadużywa tego glo 
su, co mu Bóg dał, ·na obrazę 1 zni eważe-
n ue Madestatu .Jego najwyższego; nie pa
miętając, że za każde zle i niepotrzebne 
slówko, trzeba będzie zdać rachunek przed 
Panem Bogiem! - a czla\viek miasto uży
wania mowy swojej na pociechę , rozwe.
selcnic, naukę braci swoich, czyni to na 
iich udręczenie, prześladowanie i zgorsze
nie; jak ostrym nożem, językiem SWl(}im 
rani, kaleczy serca bliźnich swoich, szar
Ale, rozdzJera ich sławę. - Oj, okropna t-0 
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rzeL;Z te przekk•1'1st\\ a, zlor.zcczenia, blu
źnierst\\ a, obmowy, plotki,, które gniew 
Boski na cale domy, na cale wliosk1 i mia
sta, 11a cały kraj śd~1gają; a potem dziw11-
jemy się, że źle! - a jakże może być do
brze, kic.dy my sami i sobie 1 innym wszy 
stko zlc życzymy, i siebie i innych wszy
stkim dyablom oddajemy, jakby jedn go 
nie bylo <l,osyć, aby nas \\ szystkich nie
szczęśliwymi uczyni!. A cóż na to pow,1e
dz-icć, kiedy to często- własny ojciec, wla
sna, matka przeklina i złorzeczy dziecku. 
swemu? Ale pamiętajcie, to wszystkc, 
chleb oddany; nic darmo to mówią ludzie : 
Jak sobie · kto pościele, tak s,1ę i wyśpi. 
Przeklinajcie dzieCJi wasze, pami1ętaJc1e; 
że to przcklcl1stwo padnie na głowy wa
sze. Od was przeklęci 1 ucz,c:-ni sy11mv1e 
i córki \\ asze, i \\as, gdy podrosną, pr.ze
kliriać będą! Biada i wam, biada i ·im! 
Nie tak czynili rodzice Izydora; on o<l naj
mlo-dszych lat swooch, w domu rodzici el
skim nie posłyszał ani jednego przcklei'1-
stwa, ani jednego bluźnierstwa. l~odzice 
uczyli go modlić się, ale nie bluźnić; bln
gostawuć, ale nie przeklinać: nie tak jak to 
u nas niestety, nie w jednym domu, c:y to 
na wsi, czy w mieście, się wydarza, że 
dziecko, które iesi:::ze nie untie dobrze wy 
mawiać imienia E~skiego, a już z imiemcm 
dyabla dobrze obznajmione; nie umie li ta
n iii do Matki Boskiej, ale c'alą litanuę prze„ 
kleństw i bluźnierstw wyrecytuje. Oj! po 
kąd tak u nas trwać będzie, nic spodzie ~ 
wajmy się bfogoslawief1stwa I3oskii;go ! 
Tak to mlody Izydor od pierwszych lat 
dziecięcych począł kochać Boga J Jemu 
służyć i dlatego od najmłodszych lat Bóg 
go blogosławit. I te godz1iny, które Izydor 
spędzał przy pasących się owieczkach po 
skalistych pagórkach, poikrytych macie
n,,rnką i rozmarynem, te godziny nie były 
stracone dla niego, bo wszystko, co go tyl
ko otacza/o, przypominato mu Boga, i 
myśl i serce jego do Doga unos~lo. Kiedy 
stary kundys, pilny i wierny stróż trzody, 
na głos Izydora, z zadartym łbem w górę,. 
chwiejąc ogonem, przybiegał do n:iego i 

1 lasil się u nóg młodego pana swcg-o, Izydor 
głaszcząc go dłonią, myślal w sercu swo
jem: „Oto·_ to nierozumne zwierzę, za ten 
kawat chleba twardego, za tę gołą kość 
co mu porzucę, za jedno łagodne spojrzenie 

11 pogłaskanie tak " "ierne i wdzięczne jest; 
a człowiek, któremu Bó.r tyle łask użyczył 
i użycza, od którego wszystko mamy i po 
siadamy, bez którego ·Opieki wszyscy by
śmy pog.inęli, ten człowiek zapomina na 
Dobrodzieja i Pana swego obraża, zniewa
ża Go, i jeszcze się śmieje 1 weseli, cho
ciaż wie, źe Bóg na niego rozgniewany. I 
ucieka i stroni od Ciebie, gdy Ty tak pel
nym milości ojcowskiej \\alasz na niego 
głosem! Ucieka od Ciebie, jakby od nie
przyjaciela i prześlado" cy swojego!" Te 
myśli napełniały goryczą serce Izydora, 
bo kochał Boga, i chcial, aby Oo wszyscy 
ludzie kochali, i te myśli napelniały łzami 
oczy jego i żalem zdjęty na tę nicwdzii~cz
ność ludzi, padał na kolana, wznosa.l ręce 
do Boga i głośna modlitwa jego rozchodzi 
la się, daleko słyszana, po pustej, -odludnej 
łące; i modlił się tak szczerze, i modlil sii: 
tak gorąco, i mile byly Bogu i modlitwy i 
westchnienia jego. - Nie tak czynił Izydor. 
jak to zwykle u nas czynią młode parob
czalci i dziewczęta, gdy idą w pole lub na 
pastwisko z bydełkiem swojem. Nieraz 
się nierozu11U1iej zachowują od nicrozum„ 
nego bydełka. Pustoty, swawoli, rozpust}'! 
pelno; zapędzą owieczki i bydełko w naj
gorszą paszę, gdzłe tylko kolczaste burza
ny i chwasty rosną, bo im bliżej i wygo
dniej; a pój<lzie bydło w cudzą szk~; ooi 
sif; z tego cieszą, pląsają, i wykrzykują 



plugawe f.(osnk1, bez\\'stydnc \\'yprawiają 
żarty, o Bogu nikt z nich nic pomyś.Ib, że 
oko I3oskie1 nali zwrócone, że Ani'Ól Stróż 
tuż jest przy jego boku. I tak mło<le dzie
wczęta ~ chłopacy, od pierwszych lat za
prawiac.ic się do zlego i do obrazy Boskiej 
i cóż dziwnego, że Bóg za to w późnjej
szych me błogosławi latach! Oby ten 
przykład Izydora młodego wszystkich 
mlodych do dobrego zachęcił, aby, idąc za 
jego przykładem, tak jako i on blogosla
wicflstw Boskich uczestnikami stać się mJ-· 
gli. Ody \v'teczór nadchodził ,i pomrokiem 
ziemia pokryVvać s~ę poczynała, Izydor 
zganiał posłuszne owiecz·ki swoje i przy 
blasku wschodzącego księżyca i g\\ iazd 
jaskrawych, do domowej zapędzał zagro
dy, i tak zavvsze wesoło i swobodrne dz4ef1 
każdy mu schodził; bo kto Boga kocha, 
ten nic ma przyczyny być smutnym. Wszy 
scy \\-e wsi wracającego młodego, dobre
go Izydora, uprzejn11e witali i pozdrawiali 
- bo go wszyscy w całej wiosce, i starz~ 
i młodzi kochalL - bo kogo Bóg kocha, l 

kto Bog~ kocha, tego i ludzie kochają. Nie 
jedna matka pozazdroścHa matce Izydora 
taki1ego syna. I ty może matko i gospo
dyni, gdy to czytasz, pomyślisz sobie, 
wzdychając: Ej! czemuż to i mój syn nie 
taki? - Czemu? Oto dlatego, boś i ty 
me taką matką, jaką by la matka Izydora! 
Nic daleko padnie owoc od drzewa. Da
waj tylko dziecku hvemu dobry we wszy
stkiem przykład; ucz je, aby było pobo
żne:, skromne, ciche, uczciwe, praeowiit~; 
módl się z nim i za niego, a doczekasz się 
-pooicchy po dziecku na stare lata twoje, 
inaczej gotujesz tylko dla siebie zgryz·oty 
sumienia i boleści 'i tu na zi·.;)mi i na wieki 
może. 

Swiętojózafacie 
W kasie (zob. nr. (23) 28) 21,25 mr. 

Na dbchodzie rocznicy Tow. św. St, 
K. \.\ Katernbergu. Nad. T. Nowackn 

10,77 mr. 
Ze skarbonki To\.V. Jedność w Scherle 

beck. Nad. Jan Czub 5~00 mr. 
Na chrzdnach u. Sz. Szczepamaka w 

frmtrop. Sz. Szczepaniak z ż?n~ 1 m~., 
nowonarndziona 1 mr., Józef Kmieciak z zo 
ną 1 mr., Marya Uzannwska 10 ~en., M_arta 
Sołtysiak 10 fen., P'r. Szczepantak z zoną 
1 mr. córka Franciszka 20 fen., Walenty 
Woźn1iak z żo•ną 50 fon., dZjiieci Magdalena, 
Jan Gertruda 30 fen., Maryanina Szczepa
niak 30 fen., Augusta Stanek 20 fen. „ Nad. 
I. Kmieciak 5,tO mr. 
. Tow. św. Wacława w Lunde11. Nad. 
Nep. Konkolewski lJ,l~ mr. 

Ze skarbonki To~- św. Wawrzynca w 
Castrop i r. 1904: 10. 7. - 2,1() mr., 24· 7· 
- 112 mr., 14. 8. - 1,23 mr., 28. 8. - 1,45 
mr.,'2s. 9. - 1,65 mr., 9. 1~ - 2,04 mr., 23. 
10. - 1.01 mr., 13. 11. - 1,77 mr., w.gru
dniu 3 01 m., 11. 12. - 1,94 mr., na gwiazd
kę 1W4 - 7,86 mr., 1905: 15. 1. - 3,23 mr., 
francisz.ek Biegański 50 fen., 5. 2. - 1,75 

19 2 _ 1 50 mr. 19. 3. - 2,84 mr., mr., . . , , , . 
2. 4. - 3,32 mr., 18. 4. - 1,20 mr., na swię-
conce 4 74 mr., 21. 5. - 1,68 mr., 4· 6· -
2,34 mr:, 29. 6. - 1,85 mr., 23. 7. -: 2 ~46 

Razem 52 59 mr. nad. Anton11ew1.cz 
mr. ' 52 29 mr 
Kazimi1erz. Na porto 30 fen. ' • 

Dochód: 108,11 mr · 

Rozchód: 
P. O. w M. 
M. f. w W. 
I. R. Wl w. 
A. P'. w Ii. 
St. L. \V R. 

20,00 mr. 
22,00 mr. 
22,00 mr. 
22,00 mr. 
20,91 mr. 
t,20 mr. porto: 

w kasie: nic nie ma. 
31. 7. os. Ks. Liss, prob. 

Rumian Kr. Lo-ebau W./Pr. 
Bóg zapiać. $\\'. Józafacie módl się 

za nami! 
Dopisek: Paweł Wuicia~ w ttamborn 

zebrane u Jana Baranows.k1ego 13., 10 mr; 
·których nie odebrałem, może Je dac 
wprost Antoniemu Glapie w Oberhausen, 
Plus.kampstr nr. 51. - Ignacy Strugała ~ 
\Vanne zebrane na chrzdinach u Ma_rc. Mu
kołajczaka 5,50 'Inr., których też m~ ode
brałem, może dać wprost Maryanme Lu
dwiczak w Rohl~nghausen, Roonstr. nr. 4b. 

Brandenburg 
kr~ina słowiańskich mogił. 
POWIESć HISTORYCZNA. •. 

Napisał Ludwik Staslak. -
(Ciu dalszy,) 

Dz.Lwne rzeczy dzieję się ~ duszy .l~z 
idiiei, zagadki, których ~ikt me ~wiąze, 
j>Ytania, na które nikt me odpowie. 

Ucieka Edrta od loża chorego Wil
helma, chwilami na.wiedza ją myśl, żeby 

11CJcc z Braniboru do Tarnowa, zostawić 
rycerza na opiece losu i służby zamko~wej, 
stracić z oczu, pozbyć siG ·widoku tych wie 
czni~ w nią wpatrzoillych oczu, tych ust, 
które do niej się śmieją i szepcą: 

- Jakaś ty piękna ... 
:umienie nH)\d, że nie wolno jl_j grze

cznych słów pochlebst"Ta czy uwiclbwn~a 
przyjmo\Yać, że uroda jej tylko do jej mę
ża na•leży, że gdyby on wiedziaL 

-O!' 
Przypomina sobie slO\\ a Mieczysława 

jego gorącą mil10.ś6 ku mej, widzi łzy w o
czach, gdy się z ukochainą żoną rozstawał, 
\\ yje.Żldżając na \\OJnę do Wloch. Ody 
wsp011111l jego słowa, jego zaklęcia, przy
sięgi, gdy pomyśli, że on, Mlieczyslai\\ do
w1iedz:1eć się . może o czułych \\ estchnie
niach, jakfo śle jej Wilhelm ... 

Wstyd okPopny zgroza.„ Na oczyby 
mu się poikaizać ni~ śmiała. 

Nhe, nie, trzeba jechać póki ozas, dopći 
ki sumienie czyste, trzeba rozłąką zdusić 
słmva, jakie się na ustach Wilhelma rodzą, 
trze1bai usunąć się z tych cezu ciągle ~i cią
gle w nią zapatrzonych.... To przeci1c 
krzyiwda dla męża ... krzywda... , 

Jakto? ! szepce inna myśl, a co ja zł.e-
go wbię? , 

- I;'Ia, ha, lia, - wybuch/a kobieta 
śmiechem, w którym byla zł·ość do wła
snych myśli 11 do podejrzef1, st\Vloirzo1nych 
w chorej wyoibraźni. , 

- Czy ja mu dałam powód? czy je
dnem spojrzeniem oczu, jednem.słowem go 
zachęcalam? Czy na czułe jego słowa 
choć slowern cieplern, słowem jednern od
PO\\ ie .działam?! Nie i nie. 

Była dla niiego1 z·1mna ja!k lód, obo.jętna 
jak obcy czlow"ek, miala na1wet do niego 
żal, nawet gniew, że on jest wrogiem dzie
wierza, Mścnwoja, brata jej męża... Tak 
jest. Sumienie zapytatne, czy ona popełni
ła jaki grzech, po1wiada nie! nie! Jeszcze 
jedna myśl. A cóż zlego robi chory Wil
helm? Nitc .i. nic. ~miar~ się mu do każdej 
kobiety wolno, jeśli zaś mówi mit, że je
stem piękna, to ... mówi tylko prawdę ... a 
trzeba zapewne przewrotności i dopatry
wania się we wszystkiem z~~go, aby w je
go stawach dopatrzeć się czegoś Z'drożne
go. Jedno stO\rn nie padto, którnby byto 
w1iarolomstrv.r.em, lub do wiarołomstwa 
drogą... , 

- Śmiać mi s.ię chce ze samej s,1ebi1e. 
I śmieje się kobieta i odpiera myśli, 

które wracają ... stara się stłumić wyrzut, 
który się rodzi, który rumieniec wstydu na 
lica wy,wołuje ... 

Wszystko jest prawdą, ona nic ni1e w·1111 
na, Wfilhelm nic nie winien, czyste ma Edy 
ta sumienie, nic zteigo się nie stalo, ani się 
nie dzieje, żadna plama, cień nawet plamy 
nie spada na jej cześć, a jednak„. 

A jed!Ilak coby bylo, gdyby uśmiechy 
Wilhelma, gdyby jego uwielbLelnia styszal 
jej mąż?! 

- Wyjadę„. kres temu polożę, kres. 
Tak być musk 

Postanowiła Edyta wyjechać do zam
ku mężowskiego w Tarnowie. 

-- Nim j.ednak wyjadę ... 
Za:myślila się, zaplonęly się jej lica, 

myśl jakaiś się waży ... 
- Nim wyjadę, muszę przecie widzieć 

siG z nim, powiedz;ieć mu o tern ... o•czyw1-
ście. 

Postąpiła kilka kroków, aby wejść 1. 
p01wiedzieć mu o fJem. 

A zanim weszla do myśliwskiej izby, 
gdzie leżat WiJhelm, dtugo stafa przed 
srebrnem lustrem, ukladaią:c wl·osy, gła,
dząc rączką czato i lice, poprai\v1ając na 
piersiach prześliczny tal1cuch z burszty
nów .... 

Zostala w Braniborzc. 
PostanowLta tak długo zostać, dopóki 

sumienie jej nie powie: wyjedź. A przecie 
sumienie nie. mówi jej nic, oic jej nrei wy
rzuca. Uczc~wość i cnota walają: wyjedź 
jeśli zejdzie zielsko niemniary„. W ·czystej 
duszy, w czystych myślach Edyty nietylko 
zielska, ale nawet ziarnka jego, nasienia 
jego nJema. Gdyby było.„ o! to. wtedy„. 

Dlaczego ma uchodzić? Przed cz em? 
Dlaczego bać się strachu, który nie istni.e
fe, ·dlaczego, choć niie istnieje, stwarzać so
bie strach, gdy niema zta, wywoływać go 
w przeczulonem sumieniu? 

Zostać zaś„. O! Dziwnie milo w du
szy, dziwnie ciągrllic ją coś do izby myśli/W 
skiej coś do Braniboru przykuwa. Niema 
ruc przecie w tern złego, że słowa uwielbie 
nia dla jej urody grają w sercu jakąś roz
koszną muzykę, ze westchnienie: ach, ja
kaś ty piękna„. nęci duszę, radość d.ziecim* 
ną jakąś sprawia. Przectież to tak milo sty 
szcć niewieście, że jej urnda ... 

\Veszla do sali. . 
Wilhelm z\\-oJna powraca do zdrowia, 

z wiosną zapewne z loża wstanie, gdy maj 
kw'iaty zrodzi, dźwignie się z niemocy. 
Rozma\\ ia inż wi~solo z Thiethmarem i 
stużbą zamkową, śrnf.·eje się serdecznie, a 
śmiech jego pusty wtl:idy tylko milknie, 
gdy do izby myśliwskiej wejdzie Edyta. 

Wilhelm powitał ją wzrokiem petnym 
\\ 'dzięczności ,1 ·11\\ ielbienia. 

- Chodź, chodź, tęsknica się budzi, 
gdy cię niema. 

- Opuszczę cię , gdy wyzdrowiejesz. 
- Nic mów tego, nie mów. Zbliż się 

do mnie .. 
- Czego żqdasz? 
-- Chcę ucalO\rnć twe rGCC. 
- Nie, nie, tyś chory, tobie trzeba 

spokoju. 
- Podaj mi rękę ... uwielbiam cię. 
Edyta zaplonGfa rumie11cern. Zerwała 

się z kr'Testa i zapytała zJ~ źle utajonym 
gniewem: 

- Co to \Vilhclmic, znaczy? 
- O cz cm m(rn isz? Pyt~n i c twe zi-

mne, jak lód ... 
- Tyś mó\\ il... 
- Ża cię uwielbiam. Obraż<1ią cię te 

slo-wa? 
- O znaczcn:1~ ich pytam ... 
- Uwielbiam t\\ ą dobroć, żeś opieką 

uratO\Yala1 me życic. 
Edyta usiadła nru 110\\ ' 0 i1 milczała. le

sze.dl cafy dziei'1 pcnury, w którym Edyta 
nie mówita ani• słm\ a, a Wilhelm paitrzal 
na nią, zatopion:-/ w jej ·oczach, \\" jej uro
dzie. - Już na drugi dzief1 rozchmurzyła 
się kobie.ta. Wyrzucała sobie ostre pyta
nie, nie .mogla sobie przebaczyć, że stw10-
rzyla w \\-yobrnźni zło, którego me bylo. 
Usi_adla przy jcg0i lożu, w promieniach je
go oczu, którn postać niewiasty pochlainia
ły. Czula wzrok jego na licach różowych, 
Ila czole mannnrO\\ em, na włosach boga
tych, na oczach pięknych.„ 

Wilhelm dlugo patrzał na nią " " mil
czeniu, wreszaic zaszeptał: 

- Daj mi lutnię. 
Znalazla ją zapo111nia1ną w ,1zbi.c mar

grafa Dietricha i przyniosla cho•remu. 
Od·ezwaly się struny cichą halimo111ią, 

jakby żalem serca, które s"\,-e smutne dzie
je opowrnda. Czasem zadzwonii w lutni 
p~eśń po.godna a rzewna, ia:kby liście jesien 
ne opadaly; czas·em stychać muzykę ha
wefańskiej ląk1, na której pszczoly brzęcz[\ 
i kQlnikir grają. Rozśpiewała się lutnia hy
mnem slowiczego śpiewu, majestatem, 
aby.„ zapłakać jQkiem pogrzebowej melo
dyi, którą mnisi nad grobem czlowieka 
śpi·ewają. 

Gęśl ucichJa. 
- Edyto ... 
- \Milhe1mte ... 

·• 

Chory zatopil oczy ,,, czarownej nie
wieściej postaci i rzekł jakby z wyrzu
tem: 

- Prziec.ieżeśrny oboje jednej \\ iary, 
jednę pieś11 nad kolebką naszą śpiewano, 
jednym językiem ojczyst~nm mówimy ... 

- Co chcesz przez to powiedzieć? 
Wilhelm zannyślit s•ę smutno. 
-N;.c!„ 
Zapanowało długie milczenie. Stonko 

okrążyła tubem brainiborskie zamczysko 
pod wieczór jasne promienie od zachodnie] 
stroJJy wpadty do izby myśliwskiej, na E
dytę Ś\\·ięcąc, rąbek j.e·j \Vfosów, jej sukni, 
jej krasnej twarzyczki, zlo'Cąc, po delikat
nem liicu się ślizgając . . 

Zamajaczylo zlata w bogatych wto
sach Edyty, roziskrzyty się promienie na
oko~o jej glówkii, otaczając ją dakota zlo~ą 
aureolą, jakby nie ko·bietą i zi·emskiem 
stworzeniem, lecz św,1ętym byla ainio.fem. 

Uśmiech miłości zak\\Titt na bladem hi.
cu Wilhelma, wpatrzyl się w czarowne zja 
wisko, ·~tóre cudem, arcydziełem krasy, 
marzemem senn:~/m mu się wydawaro. 

- Edyto ... - zaszeptal rycerz. 
- Mówisz do mnie? 
-Tak! 
- Co chcesz pmv1iedzieć? 
- Ach.„ jakaś ty ... piękna ... 

Dzuękt pomocy i orGżowi Otto-na II 
wrócil na stolicę Piotrową papież Bonifa
cy VII, lktóry, wygnany z Rzym11, tulać si~ 
musiał po świecie, w Konstantynopolu 
przytułku i opie.ki szukając. Dokonawszy 
dz.iela zboinego UPorządkowan.ia spraw 
kościelnych, przystąp·.iJ Otton" do drug1ego 
oelu wyprawy wtoskdej, dQ podbida polu
diniowych W1och. Dat odpoczynek woj
skom przez święta Zmartwywstania Chry 
stusa, kannie i z żatobą wielką pamiątk-e 
męki Chrystusowej obchodząc i tryumfal
nie wraz z calym Rzymem pieśń: Resurre
x.it ŚPLC'\Vając. Dawno iuż Rzym nre wi
dzial ta'kici wspan.ia~ości, d<ł·wno stoi:ca ce 

zarów nłe gośófa w swych poczerniałych .1 

ze starości murach tyle wojska, tylu do
stojnikó\\- i takiego majestatu. 

Po Wielkiejnocy wojska wyruszyły 
na południe. Otton \viarginąl do Apulii. W 
pelnym z.wyc.ięztw J>Qchodzie zdobyt Bari, 
zdobyt Tarent, Kalabrya stala mu ot\\"o
rem. 

Cudów walecznośc1t dokazywa1o woj
sko \V częstych, a krwawych bitwa-eh; w 
potyczce pod Cotrone chlubnie spisały się 
sto\viańskiie szeregi. W bitwie tej zginął 
waleczny Abulkasirn, który był namicsL.'1,1-
kiem Sycylii z ramienia egipskiego kalifa 
Mo.eza. 

Upojooe tryumfem szło wojsko brze
giem szafirowego morza dalej i dalej. ufne 
w swoją moc, nic oceniając należycie sily 
Arabów i sojuszem z Saracenami Z\\ 1 ąza
nych Greków, nte zachowując środków 
ostrożności, które były potriebne w obli
czu chytrego ,i podstępnego wroga. 

Rozluźnila się karnoś·~ wojskowa d11-
n111ej zwycięstwami armii, nieład zapano~ 
wał w szeregach cesarskich, pochód \\' O

jenny był tryumfem przedwczesnym, w oj
na zabawką. Rozwłóczą się oddziały nad 
brzegiem morza, rozikazów me slitchaią, 
zabawiie i .i,grzyskom się oddaią. Cale ro
ty uciekają z rybakami na morze, niewody 
zapuszczając, i:ybolówstwcm się ba" iąc, 
pulki rozsypaly się po kraju, goniąc za tu
pi·eżą. 

Choć .niespokojnem okiem patrzał na 
nierząd w armii cesarz, nie myślal jednak 
o klęsce, nie przeczuwał i nie przewidy
\Yał n.11:szczęścia. Pycha tryumfu i jego , 
serce rozdęła, pew.ność s.i.ebie zaslaniała 
oczy na niebezpieczef1stwo. Ufał swemu 
szczęśdu, swej sile, sądził. że urnk Z\VY

cięsktch bitew oni1eśm:1elil pogan na za
wsze. 

PrzeU.Czył się. 
W księżycową noc przyb1egl do na- -

miotu cesarza Mieczyslaw i zbudzit traż 

- Co się staf.o? zapytał Oton. '.)odurzo-
ny ciężkiem winem. 

- Gwar ludzki słyszę na górach ... 
- Gdz1ie? 
- Na!ok.olo jak ok Lem sięg111esz. „. 
- Nie bój się! To wojska nas.ze lu- · 

pieżą. 
- Nie, '.nie! Niezwykte tD hasla, nie 

nasi to ludzie. 
- Sluchajcie ! Słuchajcie! 
- Wrogie echa niosą te góry. 
- Ca to? Słonko wschodzi? 
- Slonk-0? Led\\1i·~ zaszlo? Wlość 

s1ę pali! 
- Basantellio·! Basantello ! 
- Basa1ntello się pali! 
- Nie, nie, to miejsce Squillace s: ę zo-

wie. 
Przybiegl setnik pulku, rozłoŻ-O·nego 

obozem na stokaich gór. 
- Śmierć nam! Śmierć! 

' - Zasadz.k:ai ! 
- Do broni! 
- Ratujmy się! 
- C:ma ludu zbr.ojnego nas oto•.:zyfa ! 
Zagraty trąby, zahuczały wszystkie 

kotiy, zern'alo sł:'ę całe wojsko. Na bia
łych stokach gór roj.e zbrojnych widać, p-0·

mruk okropny ze wszech stron słychać. 
Bieleją w tu.nic pożaru jasne stroje A

rnbów, iskrzy się brofl w ich rękach, sly
chać nawoływania greckich d.owódzców, 
którzy pogan na wojska Ottona w1odą. 
Wnet strasznym krzykiem odezwatr się 
góry, jak z pod ziemi pułki Saracenów się 
zjawiają, ze wszech stron otoczony cesarz 
wrogiem, który straszną żądzą mordu 1 

zemsty dyszy. 
- Uciekajcie! 
- Nie ·podolamy przemocy! 
- Ratujmy życie. 
- Uciekajcie! 
- Uciec? Dokąd? Chyba w morze! 
Pozostała do wyboru jedna zaszczy

tna śmier.:, histwa, gdzie jeden v:alczyć 
będzie przeciiw dziesięciu, gdzie n!ie masz 
n.adzie~, nie masz ocalenia„. 

- Za w1i:airę naszą! 
- W imię Chrystusa! 
- Drogo życie sprzedamy! · 
Na kraflcach obozu słychać straszliwe 

wycie ludzkie. To już nie bitwa to rzeź. 
. ~ierzchają prze'Cl wrogiem 'frainkoń

sk1e 1 bawarskie szeregi. Sasi wybici do 
nogi, zbrojni z ma11chii wschodniej ztwi!egli, 
zwiększając zgiełk, jaki otacza namiot ce
sarza. 

W porządku, z zimną krwią sprawil · 
s've. szeregi Mieczystaw, glośne .nawoty
wama Mściwoja slychać z przed sto-wiierl- · 
ski eh pułków. 

- Naprzód!! - krzyczy po haiwela1k 
sku Mściwój. 
. - Poganie itląw bój, - szepoei stnV0°-
z-0ny cesarz .. 



- Uderzają na pogan! 
.Murem stanęła słowiaf1ska drużyna. 

wstrzymując pochód Saracenów dziesiątki 
ich trupem kiadąc, zastaniaiąc cesarza t 

zbiegłe niemiecki,e wojsko. Straszą łfa,, e 
Ian czarne, nigdy w życiu niewidziane twa 
rze1 Arabów, dziwią cudaczne ubrama, na 
oczy nigdy niewidziana brof1. Topór po
łabski bije się z krzywym wschodnim pa
łaszem, w odpowiedzi na tysiące strzai, 
tysiące- kamieni z proc na Sar::lcenów lect. 

Ale nie zmoże jeden dzie-sięci1u, nie o
bmni się stu przed tysiącami. 

Padi Mieczysław uderzony obuchem 
w leb, zmoczyli i zaczerw:icrnli obcą zie
mię krwią swą Hawelanie. Ody stonko 
'' schodzi!D, zacieśnia1l się pierścicf1 wro,
gów otaczający cesarza; śmi!:: ~r~ zajrzała 
w oczy niemieckim szeregom. Ze slowtatl 
skich rycerzy nic została nad ranem żywa 
dusza, wszystka. padfo w obronie cesarza, 
poigan~c pomordowali pogan, z rąk niewier 
nych polegli rnLewierni, napróżno piersiami 
zaslainiaiąc .... wkrnego, chrześciat'1skiieg-o 
monarchę„. 

Do namiotu Ottona przypadt p-0soką 
obla111y Mściwój, zatamat ręcie; i krzykną{ 
z płaczem: 

- Ani jednego z moich nie zostało! 
- Twój hrat? ! 
- Padł \\T twej cesarzu obronie„. 

Do brzegu, lwfo pola bitwy zawmąl 
grecki okręt. Przypłynął on tutaj, aby 
zabrać ~1 Oid\\1~eść roczną dani1nę od Kala
bryi. Trybut ten wydzierżawiano żydo\vi 
który sam ina statku przybyt, aby na 
leż,ne mu pienią·dze odebrać. Przeraził się 
żydowm na \Vld.ok straszliwej bitwy, któ
ra na brzegu wrzała, już miał uc1Łec na peł
ne morze, gdy na statek w<larl s1ię cesarz . 
Otton i Mściwój, uciekając przed hat1bą i 
śmiercią. 

Otton ocalonym został· istnym cudem. 
Gdy gromada pogańska zwaliła się na jego 
namiot, uciekł przed nawalą, mieszając się 
z Humem niemieckich żol1n~2rzy, którzy 
nie wfidząc ratu11ku rzucili brof1 i na klęcz
kach blagalii Saracenów o życie. DOlp~dta 
Ottonai ta zawzięta czcri'1. wał ludzi resizt
kę nliedobttków niemieckich opas11ie, dybie 
wl,nterstwo na życ.1e cesarza, na:wotują 
Arabów greccy di0wódzcy, a1by zabić, jeśli 
nie uda się żywcem wz:ąć go do nie\voli. 

Osoby imo·narchy bmnili Mściwój oho-. 
trycki ·książę i hrabia Mansuet z Kolo1ni1i. 
Na rany wlasnie nJ1e zważają, piersiami ~o 
i szablicą zasta~iają, życie swoje za, nic 
ważą. 

Wnet pa'Cl.l Mansuet u stóp Ottona,~ a 
kre1w z rozplatanej jego gło1wy bryzgala 
kaskaicht na zbroję monarchy, po drucialnej 
kosiuke cesarza spływa rubinowemu p~r
lamli kre\\". Zasf 01nił go jeszC'ze na chwulę 
Mściwój pociągnąwszy przykładem swym 
kilku ludzi do obrony ,cesarz.a, ale mimo 
to. już nie masz nad7J~ei, garstka zbro1jnych 
maleje i maleje, straszna .śm1i1en.: zaglą<la 
w Qczy.„ 

- Ucieka.i!! - wrzasną! na cesairza 
Mściwój - mieczem sob:ie. drngę do morza 
torując, w 1cz1erń ludzką z kilku żotnierza~ 
mi na1 oślep lecąc. Smiierć zaglądająca: w 
oczy i, wściekłość Qfcalila mu życie, ocali
ła z 'nim raizem cesarza. Pod nadskiem 
kilku rozpaczą pijanych ludzi prysła o
bręcz greckiego żoln1ierst\Va ... o.to kilku A
rabów tairza s1i.ę w;e krwi. 

- Za mną!! - wiola Mści\\ ój. 
Wymknął się ceisairz. L~CJ ksi'l:żę br,z~·

giem morza rozmachem miecza c110,sy sc1-
gajqcych g~ Saraicenów odp~era, c~sai~za 
Wlaisnem życiem zasła!Tlia. Grad poc1sko~v 
Pa<la w szatach cesarza i Mściwoja tkwią 
dzie;i,ątki strza1, które pancerza. druc1an~
go przebić me zdoilaly i w sukmach zaw1-
sty, za uciakującymi, ·wyjąc, g{)ln~ rota Sa
rarenów b wola': 

- Cesarz! Ich cesarz. 

Dopadli i zamordowali żołnierzy,, ~tó 
rzy uch-0<lzili z monarchą, nlŁe zdolal1 ie
unaik dopaść Ottona, ·kt&ry szczęśli\>. i~ 
zbiegł na grecki okręt. Upadł cesa:rz na 
1>oktadz1e lodzi wtedy gdy tam nai polu 
b1vtwy ... wszystko na klęczkach o litość, o 
iżycie prosi płacząc, Saracenom skipy ca„ 
r· ' UJąc„. . . }' 

Ci, gdy się nasycili Judzką krw~: J~ i 
k~p0wać rycerstwo, aby popędzie Je 
\v straszliwą niewolę. 

(Ciąl! da!SiZY nastąpi). 

"l 
'I. 

Zwierciad.ło. 
W kaplicy Matki Boskiej Bolesnej 

w Staniątkach 1
) 

Napisał Ks. Kar o l A n t °'n i c w i cz. 
1

) Pisane " czasie rozproszenia zako ... 
rn1 gdy Auto"r namyślał się, czy zostać w 
Ojczyźnie, w której n1ic wolno mu byto, 
tak jak chciał, pracować, czy udać się na 
misye zagraniczne. 

I. 
Ja.ko dziś k1Qczę, tak rnicjcdnym razem 
Klęczalem tutaj przed świętym obrazem; 
A Ty jak gwiazdka, c,o świeci wobtoku, 
By!aś mam Ś\\ iatlem w pielgrymce po-

mroku. 
Dzisiaj powracam, o Malko, do C~ebie, 
Ptacząc nad z,1emią, a marząc o niebie; 
Tobie me żale i smutki przcdtożę 
I kij pielgrzyma u stóp Twoich zto,żę. 
Matko, Ty doradź, matko, \\skaż mi dwgę. 
l3ez Ckbile myśleć i kochać nie mogę. 
P;owi,e<lz, czy w obce mam s::.c~ udar6 strony 
Gdzie mi już polskie nie zahuczą dzwony, 
Czy mam przeprn\'i h: mą łódkę przez mo-

. rze, 
Odz11e mi już polskie nie zaś\vieci zorze, 
Czy też w ojczysty mam \\ róoić zakątek, 
W kraj tęsknych marzell i łza1wych pa-

miątek. 

I taJ111 \\śród S\\'Oich, jakby ua wygnaniu, 
Mów1ić o przyszlem w żye:iu zmart\vych-

wstaniu? 
Choć ci:alo słabe, ale duch ochoczy, 
I nigdy z <lrogi, co wskażesz, nie zboczy! 
Dla mnie rozkazem każde Tw1e skinienie, 
O daj prnwwać na kraju z.bawieni\~; 
A za to wszędzi1e, zawsze, złożę d~ięki, 
Choć mnie po'wicdziesz przez krzyże 1 

mękL 

O Matko, objaw, objaw mi Twą wolę, 
Matko przeżegnaj oschłą serca rolę, 
Na ktÓrej smutków porosły piotuny, 
Jako zl·olwrogie, pogrzebne caluny. 
O Matko, przemów, przemów do mej du

szy, 
Bai ją świat mroźnem swem tchnimiem wy 

SUSZY, 

Myśli, jaik wichrem pędzone obroki, . 
Błą:dzą, a z myślą btądzą wątte krok1. 
Dzi!ś mnie przy!\V1iodty w te mury klasztor-

ne, 
W ten raj pokodu. Ach, może pozo,r!1~ 
Dz,1ś szczęśc;i1e moje, i w je.d~ej godzimie 
I to zludzeinie z i1nnemi zag11me•. 
Czym na to przyszedł, by, po raz ostat.1~ 
p0,lskę po\vitaić, poslyszec glos, bratm. 
Po raz ostatni ten glaz ucalowac, , 
Rzewnie zaplakać i wstecz poWlędro\:ac.? 
I gdzneś \\" ·obczyźnie, w tu~acza o~z1ie.m~ 
Prześnić to życie iw tęsknocL~, ei1erpie111u. 
Matko boleści, w każdym życ.ia, raz~e, „ 
Odym się pomodlił przy twoim oibraz1e •. 
Poczułem w gtębi mej duszy wzrus~en~e, 
Jakby głos matki, jak krzyża. natchn.1eme, 
Maitko, ii dzisiaj niechaj t~k się s.tame, 
Dai mi odpowiedź na moie pytame. 

Il. 

I byto ciemno, tak ciemno dok,?la l 
Lampa się tylko w k?śc!ele P.altla, 
A dusza ja1kby w ob1ęcm amoła . 
Z goryczy życia rzewną słodycz pila. 
I cisiza zewinątrz i wewnątrz tak błoga! 
Byłem szczęśl.iwy, jak gdyby w zac~'\vy-

c1e, 

I czutem bliskość, bliskość .meg? ~oga 
I czułlam nowe w sercu mo1em zyc1e. 
Jaik,o pod wieczór blęk,it si~ roz~hmurza 
I szum wzburzonej ucisza się fah, 
Tak się i w duszy ucisz~fa burza,, . 
Jakby głos jaki przemaw,ial. z ?ddali .. 
I głos zbawienia jak z krzyza, .1ak z ~t1.eba, 
W sen zakołysał wszystkue rnepoko1e, 
I gł1os ta ksHny, jakliego potr:~ba,: 
Aby wypf-O!SZYĆ brudnych mysJi ~Je. r 
Te co świat zadał, Bóg rainy za.go!ł, 
z,;ątlone siły Swą laiską pokrzepił, 
I w serce które świat ktamstwemt :~z-

' S !'Olt, 

Nowego życia nowy zaród wszczepił. 
I 1oszczem klęczał i jakby zasło~a 
D ~ m znych ""i<lze11 z ócz mmch spa-
zm~ d~a 

Co Syn rozpoczął, to Matka dokona, 
&l nie napróżno Matką nam zostala. 
I w Jej obrazie tonęły me oczy, 
O ·eń mi~ości zjmną pierś rozgrzewał, 
Z ~brazu sptywat jakiś .blask_ uroc:zy', 
Co okój Śl\Vięty w moię duszę wle\\.al-. 
I je~zc;zem klęczal na twardym kamieniu, 
Swiętą koronkę trzymaly me ręce, . . 
I w stodkiem ducha mego rozrzewmenm 
o Matki, Syna rozmyślałem. męce. 
\Vi:dziatern Ciebi~ pod krzyze1:1 stojąc~, 
Tak iako.ś niegdyś na Ootgocie stała' 

\\' idz"alcm \atkG srodze boleją :\. 
Jako gdy n.egdyś na Syna patrzała. 
DtJsz, o trem.i przebita mie zatni. 

erce lez krwawych zalane goryczą. 
O Matko, nie gardź dziś mojemi łzami, 
.\1atko. 1\, e miecze niech mi przewodr1·-

czą. 

Pm\ ie<lz mi tylko; na Twoje żądanie 
Póidę, gdzie każesz, uczymę, co zdołam; 
A kiedy sita w tej pracy ustanie, 
WspornnG na Ciebie, w pomoc Cię za\\ o-

łam. 
W Tobie mą ufność, nadzieję pokladam 
I tej ufności będę owoc zhi.erać. 
Tobie więc kornie mą prośbę przekladam; 
.Mó\\, ja dla Ciebie chcę żyć i umrzeć. 

III. 
Bierz za kij twój, bo czas drogi, 
Spiesz do pracy kornie. śmiało; 
Żniwo wielkie, żeflców mało 
W czasie smutku, kz i trwogi. 
Bierz za kij t\\ ói, przyspiesz kroku, 
Nie trać czasu nadaremnie, 
Bo, niie idziesz sam, bezemnie, 
Bo jai bQ·dę przy twym boku. 
Idź w ufności i poko,rze, 
Sam twą silą nic nic zdołasz;· 
Lecz gdy \V pomoc mnie zawołasz, 
Moja taska dę wspomoże. 
MatkQ dzieciom przypominaj, 
Mów o śmierci, zmartwycłnvstaniu, 
Mów o sądzie, zl1towa1niu, 
Mów i błagaj, proś, zaktinai t 
Mów, że Bóg chc:e Polskę zbawił~, 
Choć ją ciężkim krzyżem gniecie, 
A lud polski, Boskie dziecię, 
Będz,ic Matka blogoslawić. 
Z krzyżem w rGku, w sercu z Bogiem, 
Wskaż na zmarlych ojcó\\. kości; 
Mów o wierze, o m1lo,śei, 
Która leży dziś odłogiem. 
Tam daleko, za górami, 
Polskie miasta, polskie wioski; 
Nędza, smutek, żal i tra:skj, 
Ziemia zlana km 1ią i lzami. 
Tam lud wola: Chleba! chleba! 
Bo nam dnsza wyglo<lniala, 
Jak,o t\\ ardy głaz się staia·, 
Odkąd pociech nie ma z nieba. 
Podife klamstwo roztoczylo 
Siły; g~os Kościota 
Dziś napróżno do nas woła 
Serce iakby się przeż.yto. 
Dusza żarem wygorzala, 
Wichrzą myślą zludne mary; 
Jak widownią Boskiej kary 
Cala Polska dziś zostala. 
Idź i mów do mego ludu. 
By pod1 krzyżem zgiął kolana, 
A przeblaga zemstę Pana, 
Miłosierdzia dozna cudu. 
Gdy sic z wiarą sila sprzęgnie 
I moc ducha z ostrzem stali, 
Skra miłości pierś rozpali, 
Przed nią wroga moc ulegnie. 
·Wzgardź nauką, która truje 
Życia jądrn, lamie się, 
I przemienia kraj w mogilz 
I nie1woli pęta kuje. 
Wszystkicm wzgardź, co nie jest Bogiem, 
Pil eś gorycz z pełnej czary; 
Poznaj korme boskie kary, 
Boś żyt długo w grzechów grobie. 
Wróć do wiary, wróć_ do cnoty, / 
\:Vznioslych uczuć będzie wrogiem. 
Polski ludu, nowy ]()aic, 
Bo faisz w mart\rnść się rozrodzf. 
Co do pra\\ dy cię odwodzi, 
DawT1ych grzechów zathrzcj ślady, 
W sercu uduś jędzę z.ctraay, 
A powróci twój wiek ztoty. 
Z ojców "' iara o1p\5w eh vala, 
Szczęście w()Jr10ść do nas wróci, 
A czas p;ób-.Y Bóg ukróci, 
Zmartwychwstanie Polska cała! 
Tdt i mów o Częstochowie, 
W każdym zamku w każdej chatce 
Mów o Jasnogórskiej Matce, 
O Tej polskiej mów Królowej. 
Choć cię obelg przyltną gradem, 
z krzyżem w n~ku, w sercu z Bogiem 
Stai1 przed każdym polskim progiem, 
Idąc Zba\viciela śladem. 

IV. 
Matko u stóp Twych skladam moje dzi~ki, 
W rze~vności ducha korne ,i serdeczne, 
I kij pielgrzyma chwyciłem do re~i; 
Pod T,,-ą opieką me ścieżki bezp~eczne. 
I czegom zawsze w gtębi duszy żą~ał, 
Dziś błogo widzę ziszczone życzema; 
Będę rodz1nny, drogi kraj ogl.ąd~l, . . 
Ziemię bolesnych wspomnień I c1erpiema. 
O to me pytam, jaki mnie los cze~a; 
Na wszystko gotów, ża<l:nei me zn.am 

trwogi. · 
Wiem, że nademną czuwa Twa opieka, 
W 1em, że mi z prawej nie dasz zboc~ć 

drogi. 
A jd;li z prac:r odstąpią mię siły, 

„ ie z.dolam gv;amy h m) 'li u pokoi~ 
Kwiatem na<lzic:· umai· mogily 
1 \\' r a h rany glcbokic zagoić· 
Jcźli nie zdotam mową rZC\ ną mo~n \ 

erca zw1ędniale w no.\\ y byt odrc -iz1 : 
.Matko boleści. Ty mi bądź pornc _i1::1. 

aucz. jak lud Twój z Ti; 'll1 'y, ·m p0go-
dzić. 

Obym mógł marn · ożywi· umi nia, 
By się z grzechowy h oczyś iły brudów, 
Aby lud polski laską odrodzenia 
Jak slot'Jce ja· niał \\1JO, ród inny h lu<l(1w ! 
Inni powstaną d-0 dzlela przydatni, 
Jako prorocy i \\ icsz ·ze w narodzie;; 
Cnotą, rozumem w i h gronie ostatni, 
Będę jak trzcinka przy 1.:icką1.:cj \\odzi e ~ 
T3ędę jak żebrak ubogi. \\'Zgardzon '. 
Który po żcf1cach nikle zbiera kło k·. 
Lzami polewał oj zystc zagony 
I slowo Boskie niósł z wiosk1 do \\ :o k1 
I w kole biednych będę uczy/ dziatek, 
Jak mają cho\\ ać Boskie przykazani~. 
I bGdę rnówit do ojców i matek, 
Jak "ielkic, św1ięte jest ich PO\\"Olan ic. 
Że miłość kraju jest z miłośc1q Boga 
Scisłemi WGzty o<l "iek6w spojona, 
\V niczgodzile1 Indu cala siła wroga, 
A jedność ludu tę siłę pokona. 
Gdzie prawdy nie ma, tam nie ma jcdności t 
A prawdy nic ma tam, gdz~c nic ma wiary. 
Odzie nic ma Boga, tam nic ma miłośd, 
I rozdrobnfone przepadną ofiary. 
I będę krzyża moc i chwałę glosić; 
Że n1ic "art szczęścia, kto nie znał ciapie~ 

.Że o to ciągle mamy I3oga prosić, 
Aby nas drogą prowadził zbawienia. 
I będę wielbit, Maryo1 Twe imię, 

ni a, 

Kto Toibi.c ufa, ten wiecznie nic zgrnie, 
I to, co dzisiaj \V serca głębi drzym~e, 
Za Twą pomocą \\' życic się rozwinie. 
Lecz, jeźli smutny wyrok przeznaczen~a 
Wzgardzi mą prncą i dzialać zabroni, 
Będę ze. lzarni, z boleścią milczenia 
Za kraj się modlił w samotnej 11 tron:i. 

Krót a nauka czytania. 

e e e 
rę-ka., kę-pa, gę·ga- be-dę, 
dę-bi-u a, sę-py, mę-ka, 

łę-ty, ke-dy, węAda. 

Dzieci i ptaszek. 
- tlej, pta :yno, pt.iszyno 
Gdzie też gniazdkól twoje? 
- Nie powiem jd nikomu 
Bo się o nie boję. 

Skry/am je na drzewie 
Między galązkam1, 
Ukryłam troskliwie 
Między listeczkami. 

A w tern mojem gniazdku 
Chowam ja ptaszyny, 
Jak w chatce mateńka 
Cho\\ a swe dzieciny. 

Posłuchajcie! 
Posłuchajcie! jak ją czytam 

Wyraźnie i ładnie -
Zadne stówko nie zmylone, 

Żadne nie przepadme. 
Rozmaite są wierszyki, 

Proszę! posluchajcie. 
Ja przeczytam po kolei, 

Lecz nie przeszdzajcie. 
Są bajeczki, są powiastki 

Ciekawe - poznacie -
Są ciekawe, są i smutne 

Wnet je pok-0chacie. 
A gdy książkę przeczytamy 

Czule pożegnamy, 
I tym dzieciom na podwórku 

W podarunku damy. 
Idź książeczko - do tych dziatek. 

Spie\vaj, baw się z niemi. ... 
Niech i one się ucieszą 

Słówkami twojemi ! 

Piosenka. 

Jadwiga S 

A '!'-.'" moirn ogródku 
W esolo., i;iel-ono 
ZakwitłY. mi k ·iatki 
Niebiesko, czerwol"c(). 
ZakwiUy jaśminy, 
Zakwitly mi bratki. 
Między zbożem w Polu 

.~~ Swieq s~ę bła\yatkL 

I 
) 
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fi· Poziomki · s'ię ·stro'ją · ·.'. "' 
-ł!" ·· · V./ kwiateczki nieduże, 
-../' Pęcze wypuszczają 

i · Slic~ne moje róże. · 
l · · Sa<lzifam roślinki, · 

( Sama podJe·watam, 
, Aż się takich ślicznych 

Kwiatkó~v doczekalaw. 
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Towarz. gimn. „Sokół" w Langendreer. 
W medzielę dnia 6 sierpnia po pot o 

godz. 4 na sali p. Sprodt'a w Langendreer 
odbędzie się zebranie miesięczne, na któ
re się wszystkich druhów zaprasza, pome-· 
waż są bardzo · ważne sprawy do obrado
wania. o. kompletne stawienie się prosi 
(2) Wydział. 

Towarzystwo św. Antoniego w Laar. 
W medzieIG dnia 6 sierpnliia po pot od

bę<lzit się nadzwyczajne walne zebranie 
w sprawie fotografowania, aby sprawę u-
kończyć. Zarząd. 

W niedzielG bierze Tow. św. Antonie
go udzi,~l \\- rocznicy TO\v. św. Wawrzyń
ca w Ober-Marxloh. Depa. (1) 

Towarzystwo „.Jedność" w Dortmund. 
Zebranile' odhędz'Jc się w nicdwclę 6 

.sierpnia o godz. 1 po poił., u· p. Vossa, przy 
ul. l~hei'f1ischestr. 127. Poni1Cważ przyjdą 
ważne sprn\vy pod obrady, dla tego o lf
.._zny udziat w zebraniu prnsimy. Oośde 
mile \\ijdziani. ·Zarząd. (1) 

Baczność Hors:hausen ! 
Szan. t z łonko'm Kola1. śpieJ\\'U „Stor

wik" donosi się uJirzeimie, 11ż w ni,edzielę 
'<inia 6 bm. odbędzie s•ię miesięcznic zebra
nie o godz. 4 po pot Zaprasza się wszy
stkich członków czynnych i nieczynnych 
ilła zebra.inie, ponieważ zaraz po z:ebrantu 
będzie Kolo odfotografo.wane. Prosimy, 
żeby żadnego nie brakło. ttaslo: stawić 
się jak jeden mąż! Cześć polskiej p~eśni ! 

Zarząd. 

Uwaga: Lekcya śpie\vu odbędzie się 
zaraz po odfotografo\.vaniu. · Kto z Roda
ków by miał zamiar do naszego grona S·lę 
idać zapisać. prosimy przybyć na ubrank. 
Goście mile w1dzianii. (l) 

Jan Słanina, przew. 

Tmvarzystwo św. Wojciecha w Baukau 
do111osi swym czlonkom, 1ż zebrarn1e o·dbE<
<lzie się d1nia 6 s ierpnia w połudn ie o godz. 
12 z ppwodu tego, iż o godz. 4 jest polskie 
nabożellstwo, a po nabożeństwie o godz. 
Yi 5 rozp·o.czniie się na.sza zabawa. 

Uwaga.; Dnia 6 sierpnia blerze naszc.1 
chorąg1e\\ uo.?;iat \\ nabożeństwie o godz. 
~9. Jest zamt.'iwiona. msza św. za Tow. 
ś,, .. Wojci121cha \\ , Baukau. Cztonko1wie 
win:ni się staw)ć na ri-.~bożeństwo w czap.
dcach i' oznakach. Kh..' z ~złonków oiznaku 
by nie miaL może go C>,deb 1 „ać u przewo-
dmcz~cego. ). 

Z-ar~z~m donosi się w '%)23,stkin . ' · ~złoi:-

; Bacznośi~ prezesi r delegaci Kół śpiewac-
kich! ' ' . . „ •U 

Sian: komisyę ;,Ziai.du~· oraz Pł'· 'pre
ze.Sów 1 delegatów, którym zależy na tenn, 
aby Zjazd tego roku się odbył, zaprasza 
Się w ruedz1elę '6 sierpnia o gOdz. ·2 po pol. 
do lokalu Czeladzi katolickiej w Herne. -
Zarazem nadmienia _się, iż-Zjazd tego roku 

1 w Herne odbyć się nie może.· Ahy sprawę 
tf~ ;.jak najlepiej uskutecznić, uprasza się o 
lfic'zńe. przybyde. ·.. I(om,i~ya. . {2; 

Towarzystwo ś~'. Barbary w Hamborn . ~ . . 
don-0si szan.· c;iłonkom, iż przyszłe zebra
nie odbędzie się w niedzielę dnia 6 sierpnia 
po poł. o godz. Jl;i4,11a sah p. Buschmanna. 
Prosimy szan. czlonków o jak naHłczniej-
szy udział. Zarząd. 

Uwaga: Zaraz po posiedzeniu o godz. 
5 odbędzie się zamknięta familijna zabawa, 
w ogrodzie, połącza.na z rozmaitemi gra
mi dla dzieci, a na sa~J będzie taniec. Ro
dacy, chcąc w naszej zabawie brać udział, 
\Vinni się podczas posiedzenia dać na 
członków zapisać. Także członkowie, 
którzy ze składkami zalegają w~ęcej jak 
trzy mieŚiącc, winni s i ę przed czasem z 
tychże uiściić, w prz eciwnym razbe będą 
za obcych uważani. O jak najliczniejszy 
udział w zabawie pros.i (1) 

Zarząd. 

Tow~rz. gimn. „Sokół"' II. w Oberhausen 
podaje do wiadomości wszystkim druhom 
gniazda naszego i gniazdom sąsiednim i 
wszystkiem rodakom w Oberhausen i o ... 
karlicy, którzy stronią od Sokola, iż urzą
dzamy zabawę latową dnia 6 sierpnia r. b. 
na którą wszystkich serdecznie zaprasza
my. Początek zabawy o godz. 4 na sali 
p. Webera. Na zabawie będą ć\.viczenia 
wolne, na sprzętach i piramidy przy o-
świetleniu bengalskiem. Wydział. 

Uwaga: W tę samą niiedzielę odbę
dz;1.e się z ebranie o godz. 3. Cwiczenia od
będą się w sobotę o godz. 6 i w niedzielę 
o godz. 2, o co uprzejmie prosi 
(2) Naczelnik. 

Baczność Rodacy z param Hamborn ! 
Proszę szan. panów przewodrnczących 

Tow. św. Piotra i Pawla z Bruckhausen, 
Tow. śv .. Stanisfawa z Marxlo:h, Tow. Ś\V. 
Andrzeja i św. \Vawrzyfica z Ober-Marx
loh, To1\V. św. Antoniego z Neumtihl, Tow. 
św. Piotra i Pawła z Buschhausern. w nie
dzielę dnia 6 sierpnia po pal. o godz. ~ 12 
do p. Buschmanna w Iiamborn w sprawie 
omówienia pielgrzymki, która się odbędzie 
20 sierpnia. Prnszę o punktualne przy-
bycie. Jan Maciejewsll!i, 
przew. Tow. św. Barbary w Iiamborn. 

Baczność Rodacy z parafii Zakrzewskiej 
w powiecie rawickim! 

Podaje się szan. Ro<laJrnm do· w iad ,; .. 
mośc.1, iż na odbytem zebraniu w Ue.:kl:u
dorfie1 zgodziliśmy się na spraw'ienie cho
rągwi· dla kościoła naszie1go. Trzeba teraz 
działać i zachęcać do ofiarnośca, ażeby
śmy nrngli jak najprędzej ozdobić nasz ko
ściółek nową chorągwią, a przez to poka
żemy przywiązanie do kościoła i s t ron 1.i-

.t.:u m, .ii ci ~:ż 'onkow1e kt<li".., - ·, "Q;aJą --.,\i~ . , ,;· ial · „ ·~ , · ~ ' · ).L·Y ~a, 1.. _ , "7__ dzinnych. Skladki prosimy przysła..: na 
i: L:~J .: „. ~ mJ :stą ... e .z; skladk~ m1esięL_ '"' ręce naszych mężów zaufania, którymi są: 
- .'h :~ ! aJą \\ stęp J:<iko 1~ 1 e ... zlonkow!~. Cz!on~ ''t?· Bartłomiej Wojtera w Ncumiihl, Alex-
1.a . · :1 1...„ \\··11.!21 ~u" v.i..~ c s1ążecz- ł- 71 · Michał Wojc1echowsld w Alt.:nes-hu '' i e wsz " S 'u ·~ · .. . •«o J•1'aza, k . I . 
1\ 111. us a WC \'' • ' · · • ' ·'" s tę JIC ''·' , ··_emi. CzlonkC"'"l.i i~ placą str. , T ~lenestr. 39; Antoni Krawczyk \\ 
-o fepn ° 0 vO ren., goście przed cz~·~Arn sen )... "e:n-Bulmke, Richardstr. I ( I a; 

. a przy k · "' " ~ ' u...._ 
dziat t~k ' - a~ 1 e. 75 !en. O liczny u-1 CelsenkJtrc . i, w Wanne, K.arlstr. _ l c.. O 
si ' zebraniu Jak 1 w zabawie pro- Jan Sta ł~ J• . „rawy uprasza się. (3) 

Za d . L.i.QIW;~.. Józef Krawczyk. 
. U~aga: . Czlonko1wie którz rzą . . poparcie nasze11 ~!>.. 

zamsac do udzialu w . 1' Y SHę dali Z polecenia . Baczność! 
•. velaer, niech prz n· p1~ g~z.vmce do Kc-
gdyż bilety mog/o~~~~:demąd~e ~a ?ilety, 
Jet kosztuje 3 80 po medz1el1. Bi-

' mr. (l) 

Baczność Rodacy I( 
ł(oło śpiewu „~Ika'~s~oK i t okolicy! 
W niedzielę dni 6 . .as rop. 

Baczność! W tt "( '•tchownej 
w· . e er. 

iełkt wiec w sprawie o • k• 
odbędzie się w nnedzieJę d~le J t~ ' 

-iia po 
'at-

h, 

pot. o godz. 4 w lokalu a sierin. 
ter, ul. Ka1serstr N ~· Brockei W\ \\'-. 
dzo ważne spra\~y a wiecu pr~yjd'ą bar-

Tow. Jedność p. op. św. Stanista wa B. , .'. ;·:., .E . . . .. . w . ssen. •!·"· •. · ·"· • 

W nie\izielę dpia . 6 sierpnia po· pot o 
godz. S b. r. -0dbędz.ie s~ę wałne m1e9ięczpc 
posiedzenie. Liczny udzial poż'ądany._ do-

· Ście mile widziani . . ·,. Zarząd. · 
.. 

Towarzystwo św. lgnącego w Oberłlau~n 
donosi swym członkom oraz towa{.~y
stw-Om, .które już od nas zaproszeni? od':
traly i tym, które dla braku adresów za
proszeń nie -0debraly, iż w niedzielę dnia 
6 Sllerpnua obchodzi towarzystwo nasze 15 
·rocznicę swego istnienia. Program roczni~ 
cy i est następuj.ący :. Od godz. 1 do 30 
przyjmowanie to.war~ystw na sal.i posie
dzeń u pana Kemke, dawniej Hake, przy 
kościele N. P. Maryi, ulica Miilheimerstr. 

· 10 min. do 4 wymarsz do k·ościola nai na
bożeństwo. Po nabożeflstwie pochód na 
salę zabawy p. Kolter przy-nowym rynku, 

·potem nastąp:i koncert wy,konany przez p. 
Podeszwę z Alstaden, przeplata.ny mowa
ma, deklamacyam1 i śpiewem. O godz. 8Y2 
nastąpi teatr p. t.: „Koszyk kwiatów''. 
Prosimy szan. towarzystwa, aby przyby
ły z chorągwiami i pałaszami. O J.icz.ny 
udział prosi Zarząd. 

Uwaga: W n\i edzielę o godz. 8 rano 
przystępuje towarzystwo nasze wspólnie 
do Komunii św. O godz. 110 krótkje ze.., 
branie, pon~eważ są jeszcze niektóre spra
wy do załatwiienia. Zarząd. (3) 

BACZNOSC! 
W celu założenia Tow. św. Wawrzyń

ca zapra~za komitet Braci I~odaków z 
Reklinghausen-Ost (ttiillen) i okolicy na 
niedzielę,, dnia 6 sierpma po obiedzie o 
godz. 4 do lokalu p. Józiefa Jorgensa na ze
branie. Komitet prosi o hczny udział. 

Z szacunkiem komitet: 
Michał Dybizbański. Wincenty Papież. 
(2d) Michał Dolata. 

Wiec „Zie dn. zaw. poi." w Schonebeck 
odbędzie sJ~ w niedz~elę dnia 6 sierpnia 
przed pal. o godz. 11 na sali p. Potmann, 
przy koścaele, Kronpriinzenstr. Z po,wodu. 
bardzo ważnych spraw liczny udz1al po.
żąda.ny. Referent: Korpus z Bochum. 

Wiec w Ueckendorfie 
odbędzie się w niedziielę, dnia 6 lipca o 
godz. 4 po pol. w sali p. HOfnera, ulica 
Ueckendorf.erstr. przy kościele. O liczny 
udznat uprasza się. (dJ 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". . 

WIEC W BULMKE 
odbędzie się dopiero o godz. 6 wieczorem. 
(d) „Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Wiec „Zjednoczenia zaw. poi." w Buer 
odbędzie się w niedzielr:t dnia 6 sierpnia po 
pal. o godz. 40 w lokalu p. Vocht obok 
kośmota katolickiego.. Z powodu ważnych 
spraw liczny udział p-ożądany, Referent 
Grzesiek z K.astropu. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Na wiecach: 
\\ ' iemclhauscn referent: Blaszylk z 

tto.Jsterhausen. 
W Bulrnke referent: Korpus z Bo

chum. 

Baczność Essen! 
Mężem zaufania w miejsce Mich. Kaź

mierczaka zostal obrnny druh Jan Szy
mański„ Mieszka w Steelerchaussiee nr. 29. 
Tam się można na czfonków zgłaszać oraz 
składki miesięczne płacić. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Baczność Recklinghausen! 
Ponieważ na.sz delegat J. Stachowiak 

odjechaf w strony rodzinrre, więc go eh\\ i
· '°)wo zastępuje druh Anton~ Iiudy, który 

'7.ka w Ehsel, ul. Horneburgerstr. 60. 
wach tyczących „Zj1e1Cln. zaw. poi." się familijna w . a sierpnia odbędzie 

sty Wilh I\ ··hf c1eczka do ogrodu oberzy;. 
R.auxe1 ,: :; era, przy gorzelni· Schulte-

każdego Polaka-ka1tt,~k~ ob~arł_.~ dotyczące 
upraszamy. a. J ltczny uclzlaI mlie~. 

· tam udawa1~. (d) 
"'~en:e zawodowe polskie" . 

.v .1.,auxel Pros' 
~zfonków, Ro<lakó~ . R imy wszystkich 
1 okQlicy 0 jak n T 1 .0~aczk;i z l\astrop 
Będziemy się mo a1. iczm~1sze pr~!by~1e. 
nikt nie będzie ża1~vf adme zabawie, w1.ęc 
Początek 0 godz. 4 P-Oal s;ego, przyibyc1.a·. 
dla wszystkich. po · W stęp wełny 

Zarząd J(<>ta śpiewu Haik K, (Z) 
J.'" ~ a w astrop 

A.T. W. M. , 
"· H. P. L. J. W. 

Uwaga: ' Józef Jesiak. 
Przcf\vodnic7· .Niniejszem prosimy szan. 
szych to~ · Acych wszystkich trzech na-
braniiP .v-arzystw, ażeby raczyld swe ze-
czl „ wczdniei odprawić, ażeby każdy z 

.Otll'ków mógł przybyć na tak potrzebn~ 
Wiec. (:?dJ 

w. spra. . 
można się 

„Zjed1101.,.. 

Wiec " . 
odbędzie się 6 sierpnl'Q. 

w Resse 
o godz. 5 na sali 

· ~g. Przybędzie 

u udziiar pro

p. Wiellandai, ul. Resser'\\ 
mó\na zamiejscowy. O licZh„ 

„ol.". (d) 

si .,Zjed n. zaw. ·• 

J(olo śpiewu „Fiołek" w n 
M . . ~auv 

' 1es1ęc~e z_ebranie odbę<l, 
ruedz.elę dn~a 6 sierpnia na " :..el. 
posiedzeń o godz. 4 po r ..:~ie się \\' 

Blumentbal w Hanowerskiem ! Wiec Zjednoczenia w Dortmundzie 
odbędzie się w n~edzielę dnia 6 sierpnia <> 
godz. 5 po Pot w lokalu p. Janko1wiskiiego 

Bochu~-Wiemeihausen. 
1' Wiec \;Zjetin. zaw. Ąpbt": ódbędz1e si:~ 
w nie.dzielę dnia 6 s1erpnia po Pot o godz. 
4 n}~_.sali_ p. Kickut, dawniej ttanefek1, przy 
koscrełe katolickim. Będzie też obór· mę
ża zaufania. Mówcy przybędą zami'ejsco
wi. O llcz11y udzial pros:ł (d) 

· „Zjednoc·zenie zawodowe ·polskie". 

Wielld "·fee Zjednoczenia zawo„ 
dowego polslde~o w Rotthausen 
odbędzie siQ w niedzielę dnia ti sierpnia. 
przed południem o go<h 12 i pół w lo
kalu p. Karl- Kirchmeier. Ponieważ na 
wiecu przyjdą bardzo ważne sprawy pod 
obrarly dotyczące każdego górniku ·zatem 
rraprasza sią wszys1kich pobkich O'Órnl
ków oraz i mych robotników, tak 

0
przy

chylnych nam jak i nieprzyjacół naszych 
z Hotthausen, Kray, l:-chonneLcek, E:atern
berg itd. Referent: du. Sosinski z Bochum. 

„Zjedno~zenie zaworlo"·e pol~kit> . ''" 

\Vice Zjednoczenia zaw. p o]. 
w Gel::ienkircben-l} eckendod 

odbędz}e sią w niedzielą B sierp nia · pG 
południu o goclz. 4 w lokalu p. Drnick~ 
ha us. 

Na porządku thicnnym: 
Spra"'y górni"ze i hutnic7.e. Inne ważr.e 
Eprawy. Li1•zny udział 1 ożąclany

.,L.Jjechiocy.enie y,a,Yoclo n·e po • ..,kic". 

ib R"Mi*RSHW Jl&ml'B•llłl 
Główny komitet wyborczy polski dla 

Westfalii, Nadrenii i sąsiednich prowincyj. 
W niedzielę 6 sierpnia odbędz i e się 

posiedzenie „Olównego komitetu" w :Es
sen o godz. 5 po pal. w lokalu p. Va n de 
Loa przy ul. Schiltzenbahnstr. 

Na porządku obrad: Wybo ry uzupel
nJające do parlamentu oraz sprawy orga-
nizacyj wyb<•rczych. · 

Z powodu ważnośc i obrad prosimy1 . 

aby \\'SZyscy czlonkowie na powyższe ze .... 
branie się stawili. 
Główny komEet wyborczy polski dla 

Westfalii, Nadrenii i sąs1ednich prowincyj,. 
A. Wojczyński, pr. J. Wilkowski, zast. skr. 

Obwieszczenie! 
Posiedzenie powiatowego k-0mitett. 

wybor~zegio na powiat wyborczy :Essen 
odbędzie suę w Essen dn~a 6 sierpnia o 
godz. 3 po południu w lokalu p. Van de Loo 
przy ul. Schiitzenbahnstt. 

Ponieważ mamy bardzo ważne spra
wy do zalatwieniia z powodu uzupełn iają
cych wyborów, przeto pmsimy, aby wszy~ 
scy członkowie w koonplecie s i ę staw il i. 
Zwracamy uwagę panów przewodniczą
cych oraz ich zastępców komitetów miej. 
scowych, którzy z tytułu tego są także 
~zl.Qnkami „Komitetu powiato.wcgo'' , aby 
zaCf'nego na posiedzeniu nie braklo, wy bo
ry bo1W1iem za plecami, czuwajmy więc 
aby przez oziębłość nie zastaly .nas nie~ 
p rzygofowa.nymi. 
.J. Wil~owski, przew. A. Ko~l~k . sekr .. 

Powiatowy komitet wyborczy polski" 
na powiat Essen: 

Wiec polski w Ewing 
w sprawie opieki duchownej odbędzie s ię 
\V niedzielę dnia 6 s ierpnia o godz. 113'2' 
po, nabo_żeństwie na sali p. W. Klodt, na 
ktory się wszystkich Polaków z parafii 
:Eving zaprasza. Mamy nadzieję, że w szy
scy Rodacy jak jeden mąż na ów wiec się 
stawią. Pokażmyi, że sprawa ta nie Jest 
nam obojętną, i że smutne stosunk;i w spra 
WJe opieki duchownej w języku polskim w 
parafii naszej wszyscy o<lcznwamy i że 
polepszenia żądamy. ' (2d) 

Za komitet: Stan. Karpiński. 

Wiec przedwyborczy w Delłwig 
odbędz.ie się w niedzielę dnia 6 sierpnia o 
godz. 110 przed pot. na sali p, Hiilsebu~ 
scha, przy kopalni „Neu Cćiln" (przysta
nek kolei elektrycznej Essen-Bottrop). 
Wszystkiich Rodaków z okolicy uprzejmie 
zaprasza 
Powiatowy komitet wyborczy polski na 

powiat Essen. 

Wiec w Huckar<le 
o godzinie 3 po południu 

odbędzie się w niedziełę dnia 6 sierpnia b. 
r. w lokalu pasni wdowy Schneider ziaraz 
przy kościele katolickim. Na wiecu bę-
1ą omawiane ważne sprawy, dotyczące 

-t1ków z ttuckarde i ·wogóle na O'bCzY"' 
1 Jprasza si ę "~zystkfch RodakóW 

SZ~l. członków zapr? ' _ .lali zwykłych 
waizne sprawy p{){ł , ~ot, na które s.ię 

Tow. „Nadzieja" p. op. św. Stanisława 
B. w Blumenthalu donos~· swym członkom, 
iż \.V nie<lzilelę dnia 6 sierpnia o godz. 3 
po pot. .na sali posiedzet1 odbędzie się wal- , 
ne zebranne. Zaprasza się wszystkich 
r;ztm-1ków' ponieważ. będą ważne spr.awy 
do rozstrzygnięcia. O Hczny udział w ze- . 
braniu prosimy. Goście mile widziana. 

przy ul. Betenstr. 
Na porządku dziennym: Sprawy hut- źnie. ' 

nicze r górnicze I· mne ważne sprawy z Huckaru-.. 

1 ~ i oki:>licy. <: t y jak najliczniei 
(d), 

·7ysh:'tt wyborcze polskie 
w zebraniu pojr ...sza, „ gdyż przyj<lą 
stawić ) .iak .Ao o_brady. Liczny udział 
wiidzian i Adany. Uprasza się liczniej 

t.eszłvm razem. Goście mile 

tyczące się robotnika. I.:iczny udział po- przybyli. 
żądany. :Referent druh Sosiński z }30... .,Centralv.e towah d 

~ .,. . ~„..iednich pro
„1 J ~<i-

-;," 

chum. dla W ~alii, Na i.. 

•. Zjednnc„enie 7'::1Wn~we polikie0
• -wlne4--_.._ 

· Zarząd. (3) ~~====~~~~::::.·~ ~ 
:za druk, naklad i redakc;:~ cd p<>wiedzialny A n I o n i Brei~ ki w Jlochum - Nakladem 1 czcionkami \Wy~wnlct a „,y1a rusa Polskiel[o' " w Jl<>Chum„ · ·~ 

( 1) Zarzad. 
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---::R~o~k--:1~5~.~-------------------------------------------------------------------~-----------------..--,,_,..------Bochum na niedżielę dnia 13 sierpnia 1905 Nr. 32. 

Na Niedzielę 9 po Swiątkach. 

Lekcya. l Kor. X. 6-13. 

' Bracia! Nie pożądajmy złego jako i 
oni pożądali; ani sHę staf\.vajc:1e bał~ochwai 
cami, jako niektórzy z nich; jako napisaino: 
· Sfradl lud jeść i pić, i wstaLi· ·igrać. Ani się 
·porubstwa dopuszczajmy, jako nJi1ektórzy 
z ·lliich porubstwa się dopuścili; i legło dnia 
j e<l1nego trzy j dwadzi·eścia tysięcy. Ani 
kuśmy Chrystusa, jako niektórzy z nich 
kusilr, i od wężów pog1inęli. Ani szienmzyj 
cie, jako niektórzy z nich szemrali, i p.ogi
nęl i od: zatracici1ela. A to wszystko przy
dalo się 1im w Hgurze; a jest napisano .dla 
napomnuenia naszego, na które przyszły 
końce wieków. Przeto kto mniema, żeby 
stat, niech patrzy aby nJe pa<l1. Pokusze
nie was niechaj nic zajmuje, jedno ludzkie: 
lecz wtr.erny jest Bóg, który nfo dopuści ku, 
sić was na<li to, co· moiecie; ale z pokusze
niem uczyni też wyjście, . abyściie znosi~ 
mogli. 

Ewangelia. Luk. XIX. 41-47. 

W on czas: G<ly sic; przybliżył Jezus 
do Jeruzalem, ujrzawszy miasto, plakat 
nad niem, mówi ąc· : Jż gdybyś i ty poz.nal0, 
i w ten dziie.ń twój, eoi ku poikojol\vi tw:emu; 
a teraz zaikryto jest o.ct, oczu twoi.eh. Albo
wiem przyjdą na cię dni, i obtoczą ci.ę 
nieprzyjaciele twoi wałem: i oblegą się, 
i ścisną cię zewsząd, i na ziemię cię obalą, 
i syny twoje, którzy w tobie są, a IJJi1e zo
stawią \V tobie kamienia na kamienJiu; <lla 
tego, ii-eś nie poznało czasu naw1iedzeni.a 
t\iv·ego. A wszedłszy idoo Kośoiola, począf. 
wyganiać przodające w nim i kupujące, 
mówiąc im: Napisano, iż dom mój, dom 
modlitwy je.st. A wyście go uczynili ja
sk~nią zbójców. I uczyl na kaź<ly dzień w 
I(ościele. 

Ka z a n ie. 
Chcąc pojąć smutek i ocenić b-Oleść 

iakiej doznal Jezus na widok Jerozolimy 
znając jej przyszłą zgubę, trzebaby stawić 
si ę w pol-0ieniu tych osób, co d0iwn1edzia
wszy się: że ojciec, syn lub brat, utrzy
mujący ich z pracy swej, naraz tra:ei po
sadę, wtrącony jest do więzienia i na 
śmierć ska.zany. Jakaż to boleść, smutek 
i żall nieutulony podobnej rodztny? A jed
nak będlz~e· to słabe tylko porównani1e do 
tego smutku, jakiego diQznaJ Jezus .na wi
dok nieszczęśliwego miasta Jeruzalem, i 
wszystkich lutlzi ,,, niem się znajdujących. 
Jezus tak umiłował św1iiat, żie postanowił 
życie svve zaofiarować, byle go od zguby 
zabezpieczyć, a tu naraz widzi, że ta J ~go 
miłDść nie przynos.i pożytku zatwa:rdzia
lym żydom Jernzoli'mskim i wszyscy pój
dą na za·gladę i zgubę wti1eczną. Więc 
Wspornn.iawszy na ten straszny ich koni.ee, 
Płakał i mów1l: „Iż gdybyś i ty poznalo, 
l w ten dzień twój, co jest ku p0iytkowi 
twemu: a teraz zakryto jest od oczów 
twoich." To jest: gdybyś poznało· cel 
Przybycia mojego do was, milość moją 
Pragnącą cię pojednać z Bag;em, mając mię 
\V obecnej chwili pomiędzy sobą, słuchając 
głosu mego otwierająoego c1 oczy na prz;y .. 
szle szczęście, a które to oczy twoje obec
nie są zaślepione dla niedowiarstwa tweg·u, 
ii~ nie mQżesz przejrzeć i zobaayć co cię 
czeka w przyszlośc1i. Albowiem przyjdą 
1la cię dni, i otoc~ cię nieprzyjaciele \rn
~em: i oblegną c,iię i ścisną cię zewsząd: 
1 na, ziemię ciię obalą i syny twoje którzy 
\V tobie są: a nie zostawią \V tobie kamie
ltia na kamieniu: dl'1! tego żeś 'Jl!ie p:oznałc 
czasu nawiedzenia twego." W sl01Wia.ch 
t:vc,~ zawiera się historya zb~1rzen~ foro.-

~~~~f.i~~- ~;:~!'."~~-~:-~--'° .. ~~:;r __ „.-..._~--- · -'···...:.::::c=- . „ 

=== 
'1.ii'ltt- ' 

zoltmy, którą z doµuszczenia Bosk;iego ZC:I 

niedowiarstwo żydów, umęczenti,e Chry
stusa i pomordowanie uczniów Jego, Ty
tus nieprzyja01el żydów diokonal. Otoczył 
ich woiski·em zewsząd, ogłodzil, wymordia
wal, a w końcu miasto zburzył do te tego 
stapnia, że kamiiefl na kamternu inie poz-0·
stał. Bylato kaira doczes.na, za występki 
żydów. Ale nie nad tern chw:tlowern utra
piemem plakal Jezus, lecz nad ich zgub<t 
wieczną i· po.tępieniem duszy, d.01 którego 
przyszli za swe nfoeidorWiarstw;o, że nie ko
rzystali: ani z przepowied.11\ii Prorokóiw o
zna~mujących im przyjście Messyasza, arn 
z obecności samego Chrystusa, ani z 
Ewangielii., którą im głosili ApotSto~owfie, 
lecz pozostali w ślepocie swojej i zgub10-
nym1 zostali na wieki. 

Bracia moi, hlistorya ta, jest obrallern 
każdej duszy upadłej w grzech a nieko
rzystającej z nawiedzenia Bożego, z Jego 
łask pozostawi·onych w Sakramentach 
świętych dla podźwignienia się z upadków. 
a tylko trwającej w nalogu grzechowym. 
Jezus dla wszystki-ch nas stal się czlo\\~1 .e
kiem, dla wszystkich c;ierpial męki i umarł 
na krzyżu, abyśmy wszyscy przeze.i! byli 
zba,wi.onyrnil; a jednak jakaż wielka Ji.czba. 
ludzi pozostaje w zaślepieniu swoiem ni.:: 
korzystając z tych łask? Nie wierzą: am 
w Chrystusa i ·W naukę Jego, ani w zba
wienne napomnienia kapłanów jakie im da
ją, a tylko w zaślepieniu swoj.ern trwają w 
grzechowych nalogach i ścnągają na siebie 
gniew Boży. Jezus jako Bóg mtłosiemy, 
który nie pragnie zguby czlowieka, a tylko 
aby się nawrócił i żył; widząc przyszły 
ich los i.zgubę wieczną jeżeli się z grze
chów nie podźwigną, boleje nad tern i o
))lrukuje to· ich nieszczęśoie, zsyla nieraz na~ 
"t.iedzenia swoje: to przez różne wypadki 
nadzwyczajne, to przez zaraźliw.e choroby 
;I śmier.ci nagle, a wszystko w tym celu, 
aby ich obudzić z letargu grz.ech{)IWego i 
przywieść do upamiętania się; a jeżeli to 
'''szystko pozostanie bez skutku dla nkh 
i nie poprawią żyClia swego, czeka ich za
głada I zguba wieczna. Otoczą ich nie
przyjaciele walem, to. jest: różne utrap~e
nia i dolegliwości, choroba ach przyciśnie 
i ubezwładni· , a w ko.f1cu śmi.erć zadtaiwi. 

Ziastanówmy się dobrze nad sobą rba
cia moi, i zauważmy: czy 1 nam pod tym 
względem sumienie co nie \Ą yrzucai? a je
że!J widzimy że tak jest, garnijmy się co
prędzej do miłosierdzia Bożego, korzystaj
my z zasług Chrystusowych, i oczyszczaj
my dusze nasze z grzechów w Sakramen~ 
cie pokuty, aby uniknąć potępienia, a za
służyć na nagrodę wieczną. Amen. 

S więty Teofil Adański. 

MKAdERC: CF „ „.t. ~.-. 

długo a:rcyb>iskup, ukazując mu godność 
jeg-0 i czystość - gdyż go wszyscy mieli 
za czlowieka bardzo powściągliwego; lecz 
oo żadną mliarą przystać na to ni:e chciat 
mówiąc 

- Nie jestem godzien. 
Tak tedy arcy:b1skup innego na ten u

rząd postawH, a jego na onymże urzędzie 
rpi.eki kościelnej zostawkł. 

ów nowy biskup, sluchając niektó
rych złych, ohrnownych języków, które 
czart (chcąc zamięszać spokój) naprawo
wal, Teofila z urzędu ztoiył, ai innemu ko
ścielne gospodarstwo poruczył, barozo się 
ina tern oszukiwając, a ntie wiedząc, jako 
byl tento stary kośc1-0tlow1 pożyteczny. 

Ta rzecz bardzo Olbruszyla Teo.flila -
łtż myślil w~ dnie i w nocy, jakoby się 
swej onej zelżywości pomścić; a nie znaj
dując i1J1inicj rady, ucitlkl si1ę do cza:rinoksię
żn!ilka żyda, do którego w nocy przyszedł
szy, prosił bardz·o-0 pomoc, oznajmuiąc mu 
krzywdę i frasunek swój. 

Żyd on znając go, jako człowueka w 
m9eście zacnego, z chęcią mu obiecał wsze 
laką pomoc, mówiąc: 

- Bądź dobrej myśi1; jutro (powiada), 
o tym czasie w .nocy przyjdź do mnie, ai ja 
ciebi·e stawię przed moim panem, od które
go pewny pociechy będZ'lesz, jakiej c1 bę
dzi.e potrzeba. 

Talk tedy uczJTtnil nędzny Teofil; przy
sze.dt nazajutrz do tego żyda, który wypro 
wadziwszy go o północy na plac koński w 
mieście, tak mu powiedzia!: 

- Jeśli jakie cudo ujrzysz, albo strach 
na cuę padni1e, ni·e bój się a nie Ż'egnaj się 
krzyżem, bo krzyż nic me pomOiŻe, który 
jest tylko śmiech a oszukalTlff,e chrześciań
skie. 

Ody to Toofil obiecał, Willet mu ukazal 
dziiW~1e widzenlie, a ono osób wiele iidziie 
piękniie przybranych a dworzan wielu wo
łających a weselących się, a w pośrodku 
nich sii·edzi książę ciiemności to jest dyabeł 
z slugannli swymi. Tedy żyd wziąwszy za 
rękę Teof.ila, prowadzta go między one 
dworzany, aż do ooego któla, to jest star
szego dyaibta, który rzekł do żyda: 

- Po co wiedziesz tego czlowiioka do 
nas? 

Rzecze żyd: 
- Pan:ie mój, wiodę go do cieb'ie prze

to, żie ma wielką krzy;\vdę od biskupa a 
prosi ciebie o pomoc. ' 

Rzecze czart: 
- A j~ko mu ja pomód.z mann, kiedy 

011 służy Bogu swemu? Jednakże jeśli mi 
służyć t1 między moje poczytany .chce być 
ja go tak wspomo~ę. iż oędzie więcej wfa.~ 
dnął niźli pierwej, i będzie wszystkim roz
bzowal więcej, nWi sam biskup. 

Rzecze żyd Teofilown: 
Malo co przed tern, niźli Persa\\ ie - C~y słyszysz to, co król mćwd? 

rzymskie państwo wojowaliJ, w Cylicy1 Odpowne: • 
wtórej, w mieśde Adanie, był jectein gosp0- - Słyszę i wszystko uczynię, · co je ~ 
darz kościelny albo ekou1om, na initę Teo- ~no mr każe; zatem padl :reofil przed nim 
fiil, dobrego życia i bardzo pożyteczny 1 calowat nogi i'ego. 
sprruw.ca rzeczy kościeluych, który umiał Tedy rzecze czart żydowi: 
sprytem i, PJJ.lnością, która z mh.lości iku P. Niech się Teofil zaprze Syna, któ-
Bogu pochodzila, mądrze ~ spokojnie reg~ zowią ~aryi i tej samej Matki jego 
wszystkliego dojrzeć, stanowcć i sieroty a (bo 1_a si~ tymi brzydzę), a to zaprzenie się 
wdol\vy kościelne 1i inne ubogie z wielką swoJe mechaj mi da na piśmie. 
wseystk~ch ludzi dz1ęką opatrować. że Teof.il rzekł: 
bi1sikup na inim bardz01 w~ele po.Jegal i z je- - Wszystko uczynię, co mi każesz 
go postępków pociechę miat, przeto po jedno niech to mam, czego pragnę. ' 
śmierdi biskupiej wszyscy go jednym gło- Skoro to nieprzyjaciel lu<lzkń usłyszał 
sem, tak kapłaństwo, jako i lud pospolity począł ob;ejmować Teofila i brodę jego gła 
za b1sikupa obrawszy, arcybiskupowi ofia- skać, mówiąc: 
rowali. - Witaj mój w.iemy slugo i przyjacic 

Przyzv.'any do arcybiskupa, na po- lu .. Te~y weń wstąpił czart i począł się 
święcenie jechać nie chciał, przed którym zapierac Chrystusa, Najświętszej Matkii je-
na kolana upadł 1 prosu, aby go na ten u- go ~ar~zi~y; 1i ~o wymówhi.rszy, napi-
rząd nie po.§więcal, bo. się niegodnym być sal 1 swo.1ą pieczęcią zapieczętował 1 dał 
czul dla grz.;chów swoich. NamawiaJ go panu swemu. Tak się tedy rozeszli, Teofil 
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z onym żydem, radując się z onej hani~ 
bne1 zguby swojej. 

Nazajutrz biskup (jako mni~mam), od 
Boga wzrusrony, żałował bardzo, iż Teo-· 
fila z urzędu zlożyl; a posiawszy sobic
poó, z wielką go czciii przyjął 1 przeprosiL 
Potem wezwruwszy kaptanów i mieszczau . 
znowu mu gospodarstwo kościelne poru-· 
czyl, dadąc mu moc i władzę na wszystkie 
dobra kościelne - i owszem, czci mu dwo. 
jako przy111możyt. Gdy się biskup tak 
przed wszystkimi usprawfodliwiał i mówit 
do Teofila: 

- Odpuść mi bracie, iżem tak przeci'w 
tobie zgrzeszył, i debilem, człowieka świę; 
tego i nai to godnego, złożywszy, tegom 
1fl\1egoµnego i na ten urząd u~esposobncg;> 
przelożyl - począł Teofil sprawować ja
ko pJerwej i nadcwszystidch się wynosić. 
Wszyscy się go bali i byli jemu posłuszm 
- sam naw:e.t biskup bardzo się nal! oglą-. 
dal i czcH go. 

Tedy on niewierny żyd-zdrajca taje-
mnie " dom Teofila przychodził, mówiąc :. 

Wid2:11sz, jakom c~ pomógł, a pan„ 
mój jako ciię wyniósł ba rdzo prędko. 

A Teofil mówit: 
-· Tak jest, bardzoć za toi dviękuję. 
Lecz Stw~Hzyc.iel i P~m Bóg nasz, kt& 

ry utraty naszej 11ie pragnie, jedno czeka 
pokuty, wspomniawszy na święty prz,eszly 
ŻY\VO!t Jego, gdy sluźyl kościolown, gdy 
opatrywal wdowy, gdy sierotom uslugo
wał i ubogie hojnie karmilt n~e zarzuciil: 
go, ale dal mu upamiętanije i Boskie w er
ce jego nawiedzeme. ku prawomu powsta
ruiu i nawrócenm się. Bo pomnąc na ta,. 
co. uczynił, a jako mu Pan Bóg, a nie czart,. 
nagrodz:ił onę zelżywość jego <lwojako; ,: 
gdyby był poczekal trochę a do dyabla się · 
nie .1ciekal, toż g0 spotkać miało, tedy si : 
sam w sobie gryźć i w:1elce smutnym być 
począł. 

I wnet się od<laJ. postom wie l:lrnn mo
dlitwom ·i płakaniu, prosząc las~ i ~niloi-· 
s1erdzia, aby byla odpuszczona zlość jego~. 
I tak często• mówił: „Ach, mię nieszczę
ślh..w ego a nędznego człowieka! gdz;je pój
dę, gdzJe się obrócę a kto się nademną zmi-
łuje? Chrystusam się 1i Jego ś'" ięrei Ma
tkii zaprzestał i jeszczem tę złoś.: nioję swą 
ręką naPJisał, stając się dyabelskim niewol
mk1em. O, jakiegom Pana odstąpił a jalcte 
gom sobie obrał'! I cóż mi była za krzy ... 
wd~? Azaż mi tak źle było nie mając pra
cy 1 urzędu? Wszakiiem z niego pożytku 

. nie mial, jedno <lla próżnej chwały a lud.z-· 
kie?o o mnie mniemania, za.bilem duszę 
i:no1ą. A com mial mieć za sprawę z onym 
zydem przeklętym, którego 1 cesar1. karał 
a te czarnoksJęstwa? Bo i prawo ·\, iec
kie tego nie dopuszcza i karze tych, któ
rzy opuściwszy P. Boga, do dyabfa siP u
ciekają. Niestetyż! - zginąłem -· zbl~dz · 
lem - jako się postawię na sąd Bo:iy? co 
rzekę? - I cóżem uczynił? Boga Pana 
Stworzycfula ,i Od.:kup.ociela mego odstąpi~ 
~szy, do czarta ·ruieprzyjacieJa jegq, który 
piekłem wiecznem potępie~iem stużl-ię swo 
ją płaci, zdrajc~ Boga mego zosta\v szy ,. 
przys~ałe~? N~estetyż, co mam czynić? 
-. Więc. da~ mu Pan Bóg taką myśl z ła
ski SWeJ, ruechcąc, aby zginął. _ \\'iem 
co uczynię, rzecze, choc1ażem s :~ 1 Matki' 
Chrystusowej zaparł - wszakże Ona jest 
obro_ną wszysilkńch grzesznych_ będę Je) 
prosal, aby się za mną do sw~o r.iite~o 
Syna. wstatwila, oznajmując fe·i, jako mi te
go ~1elcc. żal; pójdę d-0 Jej kościot'i. a będCł 
POŚCJ.l dm 40, aż jaką pociechę odll'osę. l 
tak uczynił; szedł do kościoła Parmy czy
stej - prosil - wolą./ we dnie 1 w. nocy 
poszcząc przez dni 40, ustaw1czn!e tzy wy· 
łewaJąc. · 

Tedy dnia czterdzUestego o p•.)fnocy u.-



hzała nru się .Matka Pana nasie~o. m6-
wiąc. 

- Jaka ja za ~ wstawiać się m<.m, 
kiedyś się ty Syna mego zaparł? Jać was 
grzesznych bronję i wam, gdy sie nawrn. 
C<ro1e, 1~0magam; ale krzywda Syn.1 mego 
bol!i mię też wielce, 1ż mi w tern pomoc to-
Me ·dal ;rudno jest. 

A on wielce już uwe1Sel-011y 1 rzc:CLe: 
- Obrono rodzaju ludzkiego, Pani mo

ja B1~:i.-R-0dzko! \Viem iżem Si.~ i UJ.'i{:-i 
aoego Syna Twego szkaradnie obrazil, i ża
dnego mr!osier<lzia g.J<lzienem nic jc$1-, ak 
rrtiam pr1ed sobą \Viele przyk!Jdów grze·· 
szący;;i!, h tórych Pan Bóg, Syn !'.'>" 5;, p;iri.I• 

tę przyjąl, a ony:n1, jako mU.osierny, odpu
ŚClll zlość łch. .Mam Niniwitów, mam 
.Riaab jaw11ogrzeszinkę, Dawida. Manasst 
PŁotra książęcia apostolskiego, pierwsze
go uczn,~ i podporę Kościoła, krćrry siG 
Syna t\\ ego me raz, ale trzy razy zaprzal 
- nla.m Paiwfa przeiśladowniika kościelne
go, 1który się stal 1I1aczynliem wybrainem; 
:mam Magdaknę, Zacheusza jawnogrzesz
n!'Jka; Koryntczyka, którego Paiwe~ po grze 
chu przyjmuje; mam Cypryaina: czannoksię 
żnika, którego· św. Justyna1 p.oz.yskala Pa
łU.l Bogu, a który koroną męczeńską ucz
cziooy jest. Jakoż ja w mHos1erdziu Syna 
Tw,ego i; w t\voj.ej wLclkiej przyczyirli'e rnz 
paczać mam? Gdy to rzekl, tedy mu rze
k/a ta; która jest nadzi\~ i::t naszą i 01brooą 
11a.szą: 

- Wyznaj czlmvi.eicze, iż ten, które
gom ja· poro-dz~ła, jest Chrystus, Syn, Boga 
żywego, kt6ry przy}dzic są<llz.i 'ć żywych i 
umarlych, a ja też za cię prosić będę, a:by 
w: przyj4l poikutującego. 

Tedy 0~1 z \\-ielkrm wstyidem i bojaźnią 
rzekł: · 

- W~~rzę, Ch\\ a!ę i \Vtelł:Jię jednę Z 

trzech Os&b Trójcy Ś\Viętej - Pana :nasze
go Jezusa Chrystusa, Syina Bożego, który 
od \Yfoków z Ojca niewymownie mdzooy, 
czasów ostatnich zstąpił z nieba, Bóg -· 
Sloi\\o'O dla lud'zkiiego zbawienia, wdelooy. 
z Ducha św., narodzony z oiehie Dziewicy 
MarY)i, zarówno prawdzhvy Bóg :i, praw
dziwy cztov:fok, który dla nas uci.erpial, 
!fila, krzyżu ręce rozpiąwszy, zamordorwany 
dla grz.echów naszych między ~otrami; któ 
ry przyjdJzile sądznć żyv.rych i umarłych, i 
µfac~ć będztie kaMemu wedtug uczynków 
jeg-0. 

Gdy to tak wyzna!, ob:ecała mu btc-
g·o.slawiooa Panna przyczynę swoją u Sy

. Ila swego najmJiJszego, i z tern znikn,ęla. 
On tero więc.ej pościł i modlił się w ooym
·iie Jkośdele we dnie ·1 w Il'O'CY1, mówiąc: 

- "\\11em, blogoslawf10lna Painno, iż od 
Ciebie nikt bez pociiechy nie oochQdzi; Tyś 
sarma jest obmną .nasŻ.ą u Syna twego; 
·niech Jeszcze usłyszę pocieszne slmvo two 
.ie - a ów zapis, który mię bardzo trap.i, 
oby mt byl wrócony, bo bez niego nigdy 
oobrej myśli 111rile będ~ mógl mieć. I PU kil
ku dniach w takiie~mże r\vll:dveiniiu ujrzy Z\n\(J

wu blogostawioną Pannę i ustyszy te slio
wa: 

- Przyjęta jest po1kuta twoja ~ ptaika
nie twoje - bątllźże już m<Jcnym i statecz.
nym, a chovro.d to, coś obiecaJ. 

Lecz oo reszcze o oo za'P,;S usllln~e -pro
sUl, zin-OIWU się karząc postem i, modlitwa
mi. Aż trzedego dlnia przez sen ujrz.y, ir.l 
mu kartę onę jego i zaiplis nńosą - którą, 
odkniąwszy s1.ę, na piersi:a·ch swoich leżącą 
znlaJazl, z tąż plieczęcią, jako byl zapieczę
towat Z czego tak był bardzo zdumialy, 
iż oo v.-iielkiei rad.Ości sta;wy członków. je
gu oslaibiooe1 wstały. 

A iż naz.ajutrz była 11iedz:1ela1
, gd.y 

wszystek 1ud B·oży byt w kościele, P-Oi E
wangelit' szedł i padł do nóg bi~upjich, 
pol'.Vńadając mu wszystką onę hist()lryę i 
podał mu oo zap:i 1s za;piiecz.ęotw~ny, pro
sząc aby był na amboote czyta.ny przed 
wsz~stkimi. Tedy \J.."SZ.Y'&CY zrozumieli, 
co Silę stalo; a biiskup wofać pocznie i mó
wnć: 

Wszys,c,y v:i·ern1 chwalmy Pana i Bo-
ga naszego, tak la.sJmwego ! Pait~ci~ na 
takie cuda mad rozum lwdlZ1kli; patrzcie, Jako 
łaskawy \\'ielce Pa1n Bóg - utraty grzeszą 
cych ni.e chce; patrzde, jaka \1/1\eie rnio_gą 
łzy i pokuta wiernego. Kto się nad tak1e
mi. cudami rui·e zdziwi? Czterd.zA·eści dni 
pościł Mojżesz n wzial ~smo Boże - t~n 
czterdzieścii dm pościł, wziął piismo sw01e. 
Obaczcie, co waży przyczyna tei w1ielkiej 
Zastępczyn~ rnaiszej, Chwalmy Pa~1a Boga 
który m11rościwie przyjmui·e grzesząc·e, ~tó 
rzy go przez tę Niepokalaną Boga„f.{o<lz1cG 
proszą. Tać jest droga nasza do Bog<l: -
nadzieja 11ozpaczają-cych prawdziwe 
wrota do Q<:tórych grzeszni g'{Ly kola.cemy, 
otwar~ają nam; orna slię mo:dln za nas ~v 
Teg-0, któreg<l1 par~dzila_ j. odpusz~zeme 
nam grzechów u Nie~ ie<l:n.a. ~' Jak ~
·wiielbricn•e sprawy t\\10Je Parne, nie wymo
-;\V i język i ~rc.e:, a rozum ni.e p.ojmi.e! Tc-

raz s.ię słusznie mó\\"lĆ ma: „Przyni<eście 
ttaikosztow.nńejszą, szatę, ~ obleczcie jego 
- dajcież nru pierścień, zal]iJcie tucz.onego 
cieka, ofiarujcie go, a weseląc Slę używaj
my, bo ten brat nasz umarłym będąc 
zmartwychwstal; zgubf.ionym będąc -;-
szcz.ęśliwie znaleziioo.y jest." 

Tedy Tet)fiławi leżącemu wstać kazał 
hrskup i on zapis przeklęty spal.tl. A lud 
pfakal a wola~: Kyrie eleison. Mikzerui.e 
potem uczym1wszy, srużbę Bożą kończyli. 

I rnekl biskup: 
- Pokój wam - a J>Dteim mu dal nie

pokalany ai ożywiający Sakrament - ·1 

mzjaŚ'Illiala twarz Teofila; co WldzWeli wszy 
scy i chwaliłi1 Pana Bo,ga z odm.Lany je.go, 
który potem do kościiola onegO. czystej 
Pain.ny pc-szcdl, i trochę \\ nm cdp;,,iczy
wając, zaichorowal na tem miejscu, gdtzie 
ooo w1iidzenie miat. A potem 3 drni leżąc, 
rozporządziwszy należyci.e dom swój, a 
braci4 pożegna.wszy, świiętą duszę o<ldał 
temu, który sic z Przeczystej Boga.1Rodz1-
cy narodzif1, któDemu cześć i chwałai .na 

·wieki wieków. Amen. 

Swicrłojózafacie 

W kasue: rtic! (zob. nr. 31) 
Dochód: 

I. D. z. Oberhausen 3 mr. 
Rochód: 

A. S. w B. 3 mr. 
Objąlem tymczasowo zarząd kasy 

~WJiętoiózafacia, ażby się jakoś stósunki 
sarrne przez się utożyly \V! Wlestfalii. Lecz 
to .ctoty.chczas nie nastąpiło, dlategO' o
śwdaidczam, że od dziś dnia też żadnych 
składek rue przyjmuję. 

Macie lata, macJe rozum, radźcie sobie 
sami. „Swli'ętojózafacie" upl:dl-0, bo nic 
mai czlowielrn w Wle.stfahi. 

Kto nie ma na .dalsze studya środków, 
niech chwyta się zawodu praktyicznego. 
Innej rady nie ma. 

Rumian!, dn. 7 sierpnJia 1905. 
Ks. Liss, prob. 

B'randenburg 
kraina słowiańskich mogił. 

PO W 1 E S C H 1 ST O R Y C Z N A. 
Napisał Ludwik Stasiak.. 

(Ciąg dalszy,) 

- Ktoś ty zapytar Ottona żydow.in, 
który zbliży! się do rnzbitków. 

K1rew1 ciekła Mściwojowi1 z czofa, w 
oczy się pchając, zalewa1ąc powieki. Prze
tarł ręką oczy, spojrzat na- poklad okrętu, 
na ludzi, którzy pracowali rozpinaj.ąc ża
gle, aby okręt wyplynąl na pelne morze. 

Na widok majtków, którzy qiąg-nęli 11-
ny, na widok zbrojnych, którzy na poboio
wi1s.ko· patrzeli, za'bilo serce strachem wiel-
kim... · -

- Wszakże to Grecy!... 
- Mścirwoju ! - szepnął osfabiony c~ •. 

sarz. 
- Zginęliśmy! 
- Co móW;isz? ! 
-- Uciekając z niewoli" wpadl\śmy w 

nnewolę„. 
- faldo! 
- Grecki to statek, jesteśmy w rękach 

Greków. 
- Grecy?! - jęknąl cesarz. 
- Niewola! Niewola!! 
- Ratuj mnie! 
- Sity i rady mi ł>raik 1 
- Litość mLej, zajęknął Otton, leżąc 

na pokladz!e, strasznie płucami pracując. 
- Ktoś ty?! - zapyta:t powtórnie 

żyd, który tac1fiskiej mowy rozbitków nie 
rozumiat 

- Powiedz mi pierwej coś ty za je
den? - rzekl do. żyda krw~ą obla,ny Mści
wój. 

- Panem tego okrętu jestem. 
- ·Q gościnność cię pros.i.my. 
- Muszę wiedzieć kogo, mam w go. 

ścinie. 
Mśaiwoj spoj rzal na cesarza. P-Oll11Y

ślaf chwilę i rzekł gfosem, w którym klam 
stwo drżald: 

- Ten, którego widzisz, jest rodzo-
nym bratem greckiego cesarza. 

-A ty? 
- Dworzau1~nem jego .i przyjacielem. 
- .Jakto? Jakto? Wszak z obozu 

nieprzyjaciół greckiego monarchy µCieka
cie. Uc1ek2J:ie przed Saracenami, sp.rzy. 
mierzeńcami greckiego cesarza. 

- Zdradzili nas, ru'.epomni swych zobo 
wiązań, na nasze czyhaJą mienie. Jeśli o 
rabunek chodzi. Saracen me rozróżnia, czy; 
tp1 Grek, czy Niemiec. 

UśmłechnąI się Żyd, który cho0 mfał 

grecką z.awgę, ze strachu icdnak p1·ze-d 
,,sprzymierzeńcami", Saracenami kazal od 
l>b'iułć na peloe morze. 

· - Prawdeż m6wic1e? 
- Nieinaczej. Przekonasz Sję o tem, 

gdy nas -Odwieziesz do ByZancyum. 
• - Zlotem cię zasypJię ~ wyszeptal 

Otton. 
- Wagę hvą dziesięć razy szczerem 

zl-Oltem od greckiego cesarza otrzymasz. 
Żyd spojrzat na zbroice ~ bogaty strój 

rycerzy. Oczy mu łakomstwem zaplonięly 
na twarzy zjaw1l się uśmiech uprzejmy. 
Opowiadanie Mściwoja wydało mu się nie
wiarygodnem trochę, to jeJdnak napewno 
wiedzial. że wiezlie przednich jakllchś i zna 
komitycb rycerzy, że zysk ii okup wielki. 

- Woli waszej zadość uczynię 
rze!kl, idąc fo izdebki sternika. 

"' * "' 
Otton oidzyskal siły i dź'wignąt się z 

ziemi. Usiadł przy })()mocy Mściwoja na 
lawie okrętowej i rzekł: 

- Z czola krew ci strugami cieknie. 
- Z czofa, panie? Spojrzyj na me 

piersi.„ 
- Krwaw~ą się... Zapmn;i.ętam ci, za

pamiętam ... 
- Za ciebie płynie ta kre'\\ ... 
- Na okręcie drugi raz mi życie oca-

liłeś ~ szepnąl . cicho· Otto111. 
Zaśmiał się zcicha Mściwój. Obeirza{ 

się doikola.„ 
- Kłamstwem. 
- Nie kłamstwem, lecz rozumem. 
- Wnet wpadło mi na myśl, aby u-

kryć twą osobę. 

- Patrz! czy widzisz pole bitwy? 
- Na widnokręgu w mgłach maja-

czeje. 
- Dymy pożarów \vidać ... 
- Basantelloi! 
- Z krwarwą lzą w oku wspominać. 

będą Nli.emcy to imię. 
- Straszne będz.Łe jego wspomITTienie. 
- Padta trupem ·oz<l'Oba jasnow1osej 

Germanii. 
- Cicho! sternik się zb~ża. 
- Dokąd je<lziem? - zapyta i sterni-

ka po grecku cesarz. 
-- Gdy pan mói trybuty '\V portach za

łatwi, poplyniem wprnst d<J Byzancyum. 
- Do Byzancyum ! ! 
- Czyścic wy ni·e Niemcy? - zapy · 

tat Mściwoja sternik, patrząc z podełba na 
rozbitków. 

- Nie, nie. Dla-czego się o' to pytaSiZ? 
- Dlacz,ego? - rzekl sternik. - Bu 

jeśliś Niemiec, to z rozkazu greckiego ce
sana zawiśni1esz na ga/.ęzi. W lafJ.cuchach 
na dnie okrętu do Byza.ncyum popłyniesz. 

-- Slyszakś panie - szepnął Mściwój 
gdy sternik s.ię oddalil. 

- Bądź dobrej myśll - odrzekł ce
sarz. - Nikt nie wie, że my to śmiertelni 
wrogowie cesarza Grecy!i. 

- Nile uciekła z czo.la Mściwoja .:hrnu 
ra, nie uciekła z duszy zgryzota·. 

- Jakto cesarzu, wszak do B~rzan
cyum jedzi.~m. Tam nas panile, poznaja,„. 

Cesarz popalt:rzyl pogodnie i i, otucbą 

na Mściwoja. 
- Ufai ! Do]}Omoże nam B{)g. 

W izdebce pod pokładem wysuszyli 
swe o<lzienie, zawiązal:U fachmanem S'.l/oje 
rany. Upadł Mśdwói na loze, przespat re
sztę dnia, przespal noc calą. Sen miai nie 
spokojny. Piekące rany zburzyły krew 
gorączką, snuły się straszne majaczenia o 
krwi, o trupach, o bitwie. Nad ranern ZPU

dzil go cesarz. 
- Mści.woju! Mści.woju! 
- Toś ty parue ! ? Nai rozkazy twe je-

stem. 
- Czu.\vać nam, kc;iżdego nadsiitth~.·

wać słowa. 

- Co SJę stalo? 
- Mogla się stać rzecz straszna. JVl-0-

gli nas byli wydać nieprzyjaciołom. 
- J akto pan.ie? Nikt z zalogi il as nie 

zna. 
- Okręt przed wschodem sloóca przy 

bil do brzegu, aby wody na.brać; slysza
lem ludzi, którzy się pytah o mnie. 

- O ciebie panie?! ' 
- 'Gromada zbrojnych Greków pyta-

ła się ży<lo·wina, czy nie widzjat zb1c~kgo 
cesarza. 

- A żyoowin? 
-M6w11t, że dwóch Greków do Byzan 

cyum wliezie. 
- I odeszli? 
- Nim odeszli, straszną wieśoią r<Yl-

darli serce.„ 
- Wieścią ... 
- Ze margraf wschodni Dietnch, ró-

wnież książę Bernard saski o.puścii'li mię, 
bezwstyd.nie z pola bitwy uciekając. 

- Mog!:ż tv być? 

~ B:yło zaiste. 
- Prawdą jest, że ade.r:w alt si-: od waj 

ska i zostali z dwoma tysiącam! ludzi \.V 
tyle. 

- Ody nas wróg otoczył, zbiiżyU si~ 
do nas, poznawszy zaś, że śmier.; nam nie
uchronna grozi i zntszczenie, zarmast na 
pomoc pospieszyć, uciekli... 

...... Ratowali zycie z okropnego pogro
mu„. 

- łlaf1ba wodza opuścić króla •\\~ nie
szczęściu. 

- Może to ni.eprawda, może oszczer
stwo na nich rzucono. Kto cii to mówil 
panie? 

- Grecy na pokładzie mówili. 
- Wieść: o pogromie tak prędko tu 

doszla? 
- .Goniec z Basantello ją rozszerzyl? 
- Dietrich ucie.kl, mó\\·~sz? 
- Tył ohydnie po<laL 

Uśmiechnąl się smutno Mśdwój i rzekł:. 
- ttaweła:nie, cesarzu, nie uciekh. 01u 

do jcd11ego wy111arli, µolegl mój brat... 
- N/iech Bóg da wieczną nagrodę 

Mansuctowi, ,którego rozs iekano, gdy pier 
s,ią mię zastawia!. 

- O Mansuecic z K.olonii mówisz? · 
- Tak jest. W d-0mu, tam na północy 

zostal syn jego Włlhelm, którego go1łcem 
do Braniboru wysłałem. Gdy szczęśliwie 
do ojczyzny wr-ócim, złotem duedzjca: 
Mainsuetowcgo obsypię, fa,siką i lennem 'Jb 
darzę. 

Mściwoj milczał. 

- Czy n/ie wiesz - zapytał k::>'.ę1.'IJ. ce 
sarz - dlaczego W1ilhelm z nami nie po
dążył na wyprawę, dlaczego zostal \\ Bra
nibo.rze wtedy, gdy książę Bernard z mar
grafem wschod.nim na wyprawę do \\ loch 
ruszali? 

- Nie'"' iem - odrzekł Mściwój 
- \Viidzialeś Wulhelma w I3ra1: iba - ' 

rze? 
- Nie widzialem - odrzctd src~iO 

książę obotrycki, którego nie:1er[:)l1\\"1la 
rozm'()\\' a o wmgu, zlości!y '' zgl~dy ..:cs~
rza dla zablite.goi Mansueta ... 

- Nie zapomnG temu, co rozkrł w 
mnie krew, za krew jego zapłacę szczo
drze dziedzicO\\~i. Ręka Boża ocaliła mię 
w tym okropnym dniu pog-rom11. i fa jej 
pomoc się zdaję, Bożego milosierdzb wzy
wam, aby mię zacho\vafa cd grcck1~j nie
woli. 

W iaitr dąl ·w rozpięte żagle, okręt pły
nął na morze otwarte, im bardJJiej z oda-
leniem Siię okrętu brzegi włoskie V.' mgle 
się zadetraly, tern większa otu'Cha \\."Stę110-
walai w serce cesa1rza. Dufal cesarz w 
szcz~ście , jeszcze "'\.\r,1ęksż~ naidzieie budo
wał na Ia1komstwie żydowin.a, któremu. 
pełną ikieiSę z.lota <la1l, sutą daninę obie-cując 
gdy stain~e na greckim brzegu. 

- Brat mój, cesarz grecki, sowiciie ci 
zaplaci. 

M&wil ciągle z żydem 01 Grecyi Il gre-· 
ckim cesarzu, choć niczego tak się nic bal, 
jak wyldiania· go1 w ręce greckieg10 w-ojska 
i cesa,rza Byzancyum. Wa.e<Izial, że nim 
okręt do: Konstantynopola z.awiTiiie, kilka 
razy jeszcze przyhiie do brzegów, gdzie 
ży<l ma trybut ściągać i za!a~wiać swe ku
pieckie sprMVY:· Są przecie miasta ·i porty 
w:0hi.~ od greckiej zal.ogi, gdy zaś statek w 
jakliJm weneckiJrn porcie stan/ie, to on.„ Otto 
odda się w opiekę strażrukom, oo.kryje 
żołnierzom Rzeczyposp.olitej kim }est, a mtJ 
że być pev:111ym, że wojsko Pi'Ctra Tribuny 
\V:ydrze go z greckiej nie\YOli. 

- Szczęście to nasze, że żydow.lina nJe 
wie kim jestem. 

- Mniemasz, g<lyby \\~~idziat, wydaJ· 
by cię panie ? 

- Niewątpliwie. 
- Czy naiwet i wtedy, gdybyś obiecał 

mu wieliką na1grodę? 
- Cesarz grecki da mu za mn~e d1wa 

razy więcej. ' 
- A wię.c w miliczooiu ratunek.„ 
- Miłcz;.ę jaik grób! 
- W tern ·ocaleme naisze. 
W k.iJka dni µotem WO\\ u paikazat się 

biaJy brzeg .na wLd.nokrGgu, znowu okręt 
się zwolna ku lądowi1 zbliża. Cor~ wy
raźniej rysują si·ę biate skały, góry siinieją 
wdali, wnet wi<lać wyraźnie pochyle p.mie, 
srebrne gaje oliwne i1 ikrzaki laurowe. Ile 
razy zierniai si·ę pokaże, z.aiwsze serce sil
niej w piersi; tułaczów b~je, rad'Ość i str~h 
w <luszy naprzemian s~ę rodzą. 

Tam na brzegu mogą się iznaleźć grec
cy ludzie, poznać Ottona, odebrać go: i za-· 
kuć w kajdaITT.y, tam może być zaloga wene 
eka, a z. .nią uoi.eczika i ratunek. 

Im bliżej brzeg, tern silniej dygoce ser
C{1 cesarza, bijąc tak1 ,ie prarwie słychać · 
Piilsa tętniące na skrouL. 
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- Czy, zawjjam~r do brze.gu? - zapy. 
tal żydmvina Otton. 

- NttL Brzeg miniemy; i pcplyniemy 
dalej. 

Otton i Mścl'wój odetchnęli. 
Noc zapad/a na szafirowem morzu, 

.statók pędzony sf.łą roz\1ętych żagli, prut 
fale, za sterem pie.n.i się woda, ciągnąc się 
daleko z.ai okrętem długą, bialawą wstęgą. 
Okr~t zatoczył na morzu ogwmn;r fuk ko
lo pustego brzegu, zacząl się zwolna -0d 
zkmi c!dd.a:lat, gdy wdali ukazała s.ę tód:l 
źaglowa, szybująca po wodzie. .Mafa, o je 
dnym żaglu, wyglądafai na staitck ryback:i, 
pląsala po wodzie jakby zal-0ga jej dlai ry,
bolói\vistwa wy}echala na morze. Wtem 
n.aigi.ei zaczęty się na lódcc pokazywać zna 
k ~, głos trąby zahuczaJ, w ciemnej nocy 
zabłysnął ogiefl pochodni, migocący sy
gnałem, że zailoga .o porozumienie i o po
slu-ch ":ota. 

- Kto ta? 
- Rrbacka barka· błądzi po morzu. 
- Nae, nie {)drzeki ż~rd10win. - Moi to 

Judzie do nas zdąża~ą. 
- Ot, grec1ka, kupieckai chorągiew na 

maszcie powiewa. 
- Sterowaić ku nim, stewwać ! 
Wnet zrównafa się lódź z okrętem, z 

pokładu zrzu.cono drabinę ze sznura, na 
drabinie widać kilku ludzi, pnących się na 
górę. W<lrapal się już p~erwszy na po
k ład, wchodzi drugi, trzeqi... 

- Zakupihście dlai mni,e tot'\vary? -
z.apytal piueirwszego z nilch żydowin. 

Ten nie odrzekl nic. Przez bląkaiące 
się pa statku dymy ogniska, przy którym 
m.a~tkowie \\.r11eczerzę gotowali, patrzy na 
cesClirza .~ Mściiwojai przystania ręką oczy t 
aby lepiej ich zobaczyć, w-patruie się w ich 
oblicza, -0świetloine jasno buchającym pfo
mii:eniem ogniska. OtwaTt szeroko ·oczy i 
krzyknął: 

- W sz.aik to cesan Otton ! 
- Kto??! - krzyknęlai zafoga. 
- Te:n czerwony.. 
- Co mówisz? · 

Mfo1wój wytęża wszystkfle sily, aby 
si~ dostać <lo brzegu. Woda morska łatwo 
go unos.n; w. pierwszej chwili ply.nął szy.b
ko po monu, ręce jednak zmęc~one wnet 
straciły moc, nadmiarem procy wyczer
paU1e. 

Już niie ściga goi nikt. 
Plynąt za nim długo, bardzo długo, ja

kiś wyrostek, chcąc go schwytać, już do
padł Mściwoj.a, już go· mial ująć, gdy do
stal piięścuą w kb tak strasznde, że zniikł 
beZ'. śladu. Utoilląt lub zaprzestał pościigu. 

Okropnie zmęczony Mściwój kHika ra~ 
zy próbuje nogami, czy nie dostanie dna. 
Wszak brzeg ni~::tdaleko, a z nittn plytkie 
plytk:iie zwyczajnie morze. Napróżno ! 
Dna niema, woda pokrywa zo z glOl\\rą, 
cialo ~<lZJie w głąb morsk:iej otchłani. Zno
wu plynd.e, znowu \vytęża1 ostatnie sily, 
znowu na d\va, trzy rzuty o·szczepu uply
ną,L. 

- Jest ziem~a, jest! 
Stanąl, obejrza-l się. , 
Daleko bardzo daleko, widać ·Okręt, 

błyszczy ~niskiiem, które na statku się pa 
ii. Dolatuje uszó\\~ Mściwoja .iakiś szmer, 
zgliełik, którego echo tlumią fale szelesz.czą
cegoi morza. To pogof1 zai cesarzem tatk 
huczy! 

Stanął w morzu, aby na:brać S>Il. ~c 
tchnął czekając aż zmordowane pluca się 
uspok~ją, aż choć trochę mocy wróci, ab.Y 
dobić do brzegu. .Może znowu brailmte 
gruntu może znowu trzeba będzie plytfl-ąć, 
Walczyć ze silniej już skurkocm wiatru falu
iącą wodą. 

Zrnbił krok, drug.i, trzeci... Zierntia ! 
Morze coraz pytsze, już po pas, 'PO kolana, 
Wnet ledWJie kostkli zakrywa. Z11emia ! N-0-
gi toną w mokrym i1 mia~kym piasku, wo
dy iuż niema oo chwila tylko: falujące mo
rze. taflę wod~ przyśle. Rozpryśn!e się,f~
la w białe piany, zaszumi •kofo ,nog Msc:
Wojai, aby si~ rozbić, rozpłynąc, zmiknąc, 
ustąpiić miejsca drugiej fali. Wnet such~ 
Piaisiki ziemia 'J)ełna ·zeschłego zielska1

, tl10g1 

Mśc.i~o,ia szeleszczą -od trzaskających pod 
llim zeschlych ma~ż i muszli, wysoika tra-
11'a, za trawą staly grunt. 

Uc11eka jak strzała obotrycki ksią~ 
ię. Strach przed niewolą d-0daje mu .sily, 
strach przed pustym i martwym brzegJ~m! 
na którym ucieczkę jego pogoń kazdeJ 

· chwili zobaczyć może. Nikogo naD1koło 
~~ '\Mi'<.la:ć, pustka jak okiem spojrzysz, .a 
lfXlnak MściwoJ ucieka, pustki nawet s:ę 
boiąc. Zgbe~k zdaleka jeszcze słychac, 
!lJoże już mierna zgidku, uszyi Mściwo1a ro 
~ą iednak zgielk, który strachem przera
ia leg oserce. 

Sil 111ie stal-o ale wrzawa dolatująca z ' . O-rza ucicłlra. Skoli.-czyta sh; też '\'\Teszc~c 

tpustka i wydma morskiego brzegu, a poja 
wil się zielonYt wał laurowych krzewÓ'\\-·. 

Mściwoj wpatla w najgęstszą plątanw~ 
galezi, kryje Sitę w zielonej kniei. Dok:ola 
nie wklać świata, a jasny ksi~życ zaledwie 
wązii.utldmi promykami może się wkraś.;. w 
zbity gąszcz. 

a * * 
Upadl Mściwoj na ziem~G. Walk<l z 

falą zmordowała jego ręce, u bez.w ładn:Ua 
ciało. Choć z.męczony bardzo usnąć je
dnak nie może, usmić mu nie da strach 
przed Pościgiem, strach przed grecką nie
wolą, strach przed śmiercią i karą za cu
dze, niemieckie w\.ny. 

Z gąszczu laurowych nadsłuchuje, co 
się .na ŚWliecie dzieje, l-0w.i! echa, czy mu 
przypadkiem głosu pościgu nie przyniosą. 

Wytężył sluch. Cicho. Ryt.miernie 
!opoce morska fala o p~aski uderzając, 0 
brzeg się rozbijając. Wdali za cyprysami 
skrzypiq pinie, kołysane wiatrem, szemrzą 
liście cytryn, sz-epcą źdźblai wysokich, su
chych tra\\ . 

ł • • • 

Wnet rozjośnHo się ni·eba na wscho
dziie, woda zaczęla kraśmeć i biel~ć. 
Szczyty fal migocą sję ogniskami; .niebo 
co:·az jaśniejsze coraz wyraźniej rozjaśnia 
się morska tof1. Mgly różowe po:wstaly 
noid morzem, topazem i rubinam~ zaln\ i
tają chmurki, na kraficn hO'ryzontu zjawia 
SJię brzeg tarczy stoilca. P-0gasly na ren 
widok gwiazdy, ibladla srebrem i rubinem 
migocąca się g\\: [azdo zaranna. 

Wznosi się slornko coraz wyżej i zło.te 
kąpie się we. fali-, dź\\'11glo się ponad wody, 
jasność ziiemi niosąc. Roztopilo się złoto 
w 'Przestrzeniach morza, szczyt fali wo
dnej opalowem ś-w iatlem miigoce, sło1'1ce 
ogromną kolumną jaskrawe.go. światła· we 
fali morskiej św.1eci. 

Cza:ru i r{)lkaszy pefna, ta prześ~czna 
zi-emia, którą opromieniifo 1i p-otokami świa 
Ha i c.iep!a zala1ło sło1ice. 

Na ciepłe słoneczko \\ yszed! nasz tu
lacz, ogrzać się w jasnośat stoncczncj, o
suszyć odzienie, które przemoklo w mo
rzu, rozgrzać 1k·re\v w żyłach, PD których 
dreszcze febry~ zimna przela mją. 

Na morzu aini śladu oikrQtu, naokok; 
ani śladu człowieka. Skały puste, lasy p}t

nii, krza/kii i1 zeschk. burzany naokoło. Ży
wej duszy niema1, niema \\r11ęc niebezpie
cze6stwa, ni wroga, któryby go ścigał. 

Zgliadnialy i<lzte Mściwoj„. Dokąd 
idzie? sam niie wie. Tyle wie, ż/e! trzeba 
iść na póI1no.c, bo tam Rzym, tam A9lpy, 
tam za Alpami· rodzmna ziemia.„ Of ód do
kiucza, tęsknica serce targa„. 

W tej ziemi w~ecznej wiosny, w z~e~ni 
czarów nieswojsko, mu i źle, nie wje dokąd 
zajdzie, w czyje ręce wpadnie, gdzie na 
noc dach :L spoczynek z.najdzie, na której 
szubieniicy za w1iny oesarza skona„. 

Miinąl las pmii, przedarł się .przez kol
·cza,ste kaktusy, które na skalach bujaty. 
Wdarl siię na pagórek, wspinał się na ska
ły, przechodzi równiny, wydmy piasczy
ste i· ga!.ie. Nagle znalazł s11ę w kotl~nie ja
kiejś, nai której dnie ptynąl potok o brze
gach strojnych kwiedem ,L zielenią. Nad 
'Wodą <l11maią drzewa oli1wne o gałęzii1ach 
wichrowatych o. liściu srebrnym, podo
bnym do hawl'Cfańskich \vlerztb.„ 

Patrzy MśQJwój zdumi·ony, a przed 
nim hawelańskie wie.rzby stoją takie same 
ksztaclty .1! barwa jak te, ,które nad Odrą, 
nad· Labą na z:wierzy11skich pojeZJierzach 
rosną. B;·aknie pod niemi krzaków' zielo
nych rnbinami obsypanych 1kaliin, brakn11e 
Jąki 

1

st-0rkrótkami i jastrami zas.1anei, aby 
to byfa: ojczysta, jego połabska .vie.mia„. 

Na wictioik drzew oliwnych, które mu 
przypomni1aJy ojczyznę, upadł Mści\yói na 
z1ierruę, w oczach jego zagościły gorzkie, 
krwawe,serideczne lzy ... 

vm. 
Zimno ponuro, glucho, pusto w kla

sztorze dz,~ewif1skim. To grób ludzi, któ
rzy dobrm,rolnie wstąpili wer'I za życLa. 

Na ·w.ieczną samotność skazany każ
dy kto \Vszedt w te mury. I(to ślubował 
Bog-u i(przestąpif klasztorny próg, .ten z 
kra,ju światla i radośel1 ·wszedł w kra1 smu
tku j ' nocy, t!eJn: na zawsze zerwal ze śwf.a: 
tern, gdzie mai śpiewem ptasz~t, barw~ 1 

krasą ikWiatów s.ię śmieje. Przed progtem 
tym ston:ko złote, wiosna ~ycia,. bo.gactwo 
r-0zkosz, szczęśde, zai progiem ciemne, P?
sępne mury, smutek, ubóstwo, zap~rci_e 
się uciech jaklie1 św.iat daje, a pQ!tem ś~ie:~· 

Popożne panny mieszkaJą w dz1eWi~n
skim klasztarze. Poiprzys!ięgty Bogu wte
czną czystość, wzgardzi_ly_~iei:iski~ oblu
bieńcem a1by pokochac N1.ebtesik1ego. 

Sm~tno, )ednostajrni~ dnie w. kl.aszt-0r: 
nych mu.rach płyną na rozmyślaniu 1 modlt 
t~e, jakiby w trumnie mieszkat ten,. kt~ 
przestąp\:! te prcgi. Rano, w pohrdrne I 

wieczór w chórze kłas.zk1rny.m smutne 
śpiewy zakonni<:. stychać, o północy 
dzwon uderza, aby, ie tlo chóru na ntodli
twę zwołać. w mO<llih rach towarzyszą 
w białogłO'\\'Y wysokiego rodu i zacn~ci 
wielkiej. W świecki strój ubrane:, a żyją 
jako zakonnice, postó\v i umartwłei1 prze
strzegając, z Tillliszkami· po łacinie się mo
dląc. 

Zarliwi:c Adelajda caJą zimę posty od
prawiała, cała oddala s.ię rozmyślaniom i 
pokucie. Wczas rano puka: do jej drzwi 
zakonnica, wołając: 

- Laudetur nomen Domini, a dziewo
ja dawno z. wczasów zbudzona, o<lpmviada 
jej: In saecula. I spieszy z Kunigundu do 
kościoła, gdzie arcybiskup świętą ofiarę od 
prawia. 

Nie widać przez potrójne kraty kapła
na, an~ rozmodlonych lud21i·, reguła klasz
torna Pobożne panny nawet od kośdola 
odgrndzila, dzw<>nek jednak kościelny wo
la, szept ministranta dolatuje do nich, gorą
ce westchnicruia ludu słychać, słychać ci
chy glos przewielebneg.o kaplana: 

- Hyrrnnnm glorae tuae canimns sine 
fine dii.centes: Sanctus! 

Ale nie dla Ś\\'\i eckich lud-z1i zakon, nic 
dla Adelajdy Posępne, zimne mury klasztor 
.ne. Przyikrzy s.ię jej tu, dusza na świat 
szieroki leci, myśl lec~1 do Mściwoja·, do ko
chania.„ 

Nikt się zresztą temu 111ic dzi\\ i, na1wct 
bogobojna matka niie bierze za zle, że po 
kiilku miesiącach wielce się usposobicme 
synowicy Bernarda zmieniło. W pierw
wszych chwilach Disza i klasztorny spokój 
byt dla. niej nowością, 11a którą patrza!a z 
zaciekaw~eniem, tęskJliic nastrajal jej du
szą rzewny smutek, pieśni zakonnych psal
mów, które pobożne ·i czyste panny na 
cześć Stwórcy śptiewa~y. Potem przyszla 
do serca krasM.vicy tęsknica za światem.„ 
Nic dzi\\ n ego. Kogo powalano, aby żył \v 
śwueckim stanie, te~o próżno do zakonu na. 
mawiać, niech idz.ie tam, gdz~e przezna
czenie wska·zato mu drogę. A przeznacze
nie to1 kazalo· Adelajdzie iść na świat i1 żyć 
na świecie i ze światem„. 

- Straszino mi smutno stryjno - rzc
k?a d7Jiewoja do I<unigundy. 

- Zostań jeszcze. 
- Serce rw\iie się z tych murów zi-

mnych. 
- Smutniej ci będzie w Brani.borze, 

gdzie prócz niewiast żywej duszy nie 
masz. 

- Zapomnialam już, co to1 pieśń, co ra-
dość, co wesele„. 

- W Rranib-orzu jest Wilhelm„. 
- Nlie<:h m:ię Bóg od 111iego1 brnni ! 
- Zostań w.iJęc. 
,Pos!uchala Adelajda stryjny. Ody 

śpiewala w chórze J}Osępne pieśrn, wyda
wało się jej, że leży w trumnie, że to nad 
jej grobem ta smutna pieśń jęczy, że echa 
tych pieśni huczą jak bryly ziemi dskane 
na ohydne pudto, w którem zakopują czt()
wfoka ... 

R.az spóźrtLla się na modlitwy. Prze
spała północną godzinę twairdym snem zło 
żona, .nie słyszala dzwonka, ni głosu bu
dzącej ją zakOlnnicy. Pusto było w celach 
pob-Oiżnych panie.nt, ż.ywej duszy na kuryta., 
rzach nie było, gdy Adelajda zerwata1 sjię i 
pobiegła do chóru. Zbiegla szybko ze 
schodów, zatrzas!a si~ za nią furta klasztor 
na weszla do ogromnej grobow.ej sali ka
p!it'ularza, przez który droga do kaplicy 
p rowa<lz ila. 

Trumny i trumny na()koio ... 

Gazetka dla dzie.ci. 
Eliasz. 

1. Kara za bałwochwalstwo. Najgor
szym z królów Izraelskich byl Achab. Zy? 
on bardzo bezbożnic.:.. A gdy pojąl pogan
kę za żonę, '\Vybudowal bożkowi Baalowi 
świątynię, Do niei powolal 45-0 kapłanów 
pogaftskich, a kaptanów zakonu Bożego 
kazat pozabijać. 

Na rozkaz PariskL stanąl tedy przed 
Achabem prorok Eliasz i oznajmil mu, iż 
przez trzy lata nie spadnie ani rosa, ani 
deszcz na ziemię Izra~Jską. Groźba t~ spel 
nlita się. - Rozgniewany Achab chciat po
tajemnie zabić .Eliasz.a. Lecz promk li· 

kryt się na rozikaz Pański nad p0tDkic:m 
Karyt. Tam mu codziennie kruki ?.y\\ no~ć 
znosiły. Ody i ten potok wysechł, wtedy 
poslal Pan Bóg 'Eliasza ·do m$sta Sarepty, 
w z.iemi Sy<lońskiej. Tam mieszkal u wdo 
vry ubogiej; a Bóg pomnażal jej mąk~ w 
garncu, a w bańce oliwę, tak iż ~fvdn me· 
cierpieli. 

.Wkrótce potem umur jedyny syn o-

. ei ·w<tov;y. odlil sl-ę tedy Eli4sz do 
Pana: ,,Pani-e, Boże mó.i, pros~ Cii:, \\ r:óe 
dusze tego dzrecięda do ała 1e~'J !„ I na„ 
tyclnniast ożył ów chlopiec. 

2. Ofiara. Przez trzy lata i ·z Sć 
miesięcy deszczu niebyło. a w ca !:,r:n icrah1 
panowały susza i glód. Teraz · tanąJ :E
liasz przed Achabem, który zgrumadz1ł luci 
1 kapłanów Baala n.a górze Karm~!. \ lc
dy przemó · ił Eliasz do Izraelitów: „Pńki11 
będziecie chromali na dwie strony? Jeż li 
Pan Bóg jest Bogłem, idźcież za Nim, 3 je
śh Baal, idźcie za tym!" Lud nic <Jdp„.nvie 
d:z;ial ani s/~·a., a Eliasz rzekl znow : 
,,Dajcie mi dwa: woly. Jednego nic'-=h oifa
rują kapłani Baala, drugl:ego ja zlo-.lę Pa1m 
na ofiarę. Bóg, który ześle ogici1 na spa-· 
Jenie ofiary, mech będzie Bogiem waszym! 
I zgodził się lud na to. 

Napróżno wzywali kapłani pugaiiscy• 
bożka swego -0d rana aż do wieczora. 
Gdyż niie było Baala, któryby ich wysłu
chał. Wtedy zbudo\'\ al Eliasz olt-arz z ka
mieni, porąbał wołu na sztuki 1 kazał oblać 
cały oltarz wodą. Potem modlit siQ do 
Pana, aby moc wą okazał. - W tej chwi
li spadt og-:e11 z. nieba i spalił oiiar<~ Elia
sza. ·Widz~c to lud, nawrócił się, a Pan 
Bóg spuścił deszcze rzęsisty na spragnioJ1e 
pola. 

3. Kara i śmierć Achaba. J cdnakże 
Achab nie DOPrawil się: - Pe\\ .icn mąż, 
,imieniem Nabot, miał p.iG-kną winnicę w po
bLiżu pałacu królewskiego. Achab ch<:ia! 
ją kupić od Nabota. Lecz sprawncdliwy 
Nabot nic chcial 111u sprzedać dzicdzkt\\ a 
po ojcach S\\ oich. Gdy się królowa o tem 
do\vic<lziala, kazała nie\\ innego N<ibota u
kamieno\viać za miastem. Achab zaś wzi :~f 
winnicę w swe posiadanie. - \:Vtedy na 
rozkaz Patiski wyszedł Eliasz kr6lo\\ i na
przeci\\ i rzekł: „Na tern mieisCll, na któ
rem psy l.izaly kre\\· Nabota, lizać też bę
dt.l krew twoi<ol. Jezabel zaś pożart<\ bę
dzie od psów!" 

Słow.:-t. Eliasza spdnily siG. Po tm~ch 
latach został Achab w bitwie śm~ ·- rtelni~ 
ranionym, a psy lizały krew jego. Nast~
pny król kazal Jezabel oknem wyrzucić. 
a psy pożarły iei ciało. 

Krótka nauka czytania. 
r n ń 
słoń, dłoń, 

goń-ce, o
koń sto-i 

qoń, woń, 

słoń-ce1 leń, 

koń, ja-błoń. 

na łą-ce) broń. 

Z \\1ier cia d.f o. 
Zasmucona. 

Co ja zrobię, co ja zrobię, 
Tak w duszyczce mojej smutno, 
Rada sama nie dam sobie1 

Taką żałość mam okrutną! 

Czemu smutno? - nie '\\iem sama.,. 
Czy, ie dzionek taki dżdżysty, 
Czy, że chora moja mama 
Dość, że smutek mam wieczysty. 

Nic mnie jakoś dziś nie bawi, 
Biegnę myślą gdzieś daleko, 
Serce bólem mi się krwawi, 
Z oczów moich wciąż łzy cieką . 

Tam w ogródku ptak Ś\\ iegoli. 
Jemu także jakoś nudno ... 
Jego znać serduszko boli... 
Jak to radość znaleźć trudno! 

.Eh, nic trudno - owszem, fatwo -
Wszak tak piękny świat ten Boży 
Z catą swoją leśną dziatwą, 
I z tą wodą choć się sroży. 

J(ie<ly z hukiem wielkim spada. 
I z tą ląką co wonieje, 
I z tym lasem co tak gada, 
Swoim szumem, g<ly wrntr wJcjc. 

Więc dlaczegóż lzy mt płyną? 
Nie chcę plakać - tu jak w niebie! 
Tak, wesołą bądź dziewczyno, 
Kochaj wszystkich wszyscy ciebie. 

..... l „ , Z. Mora\\'ska. 

„„ • . 



rro arzys\ wo Pr.z.cm~ slo \ ·có .„ w .\1arx
loh n. Renem. 

. "adzwyczajne \va!::c z .... tr.rniJe odbyć 
ie ma \\ nic.Gz;:c!ę 13 bm. o ~o dz. "1 pa pol. 

w 1<.ltkalu p. ttollera. Prosimy o· liczny u
dzial , ponieważ mamy ważne sprawy na 
porządku dziennym: Obór kilku czlm
ków za rzqdu. Odczyt. Wykład: Prz.e
myst polsk i da\\ n'iej a teraz. Goście mile 
wid 7Jia ni . Zarząd (2~) 

T owarz. gimn. „Sokół" w Langendreer 
uwiadamia wszystkie towarzystwa, k tóre 
zaproszenia odebraly, i ż zabawa z:apowie
dzira.na na 13 s ierpnia się rnie odbędzi e , po
l1! i eważ policya tutejsza nam na otwartą 
zabawę nie chce dać pozwolenia! Nato
miast uwiadamia s i ę ,i ż zabawa odbędziie 
się późni ej, co jeszcze będz;ie w „Wiarusie 
P-0·lskim'' .o.głoszone . Czolietm ! (2) 

Baczność Rodacy z parafii Zakrzewskiej 
w powiecie rawickiim ! 

Niniejszem zapraszam wszystkich Ro
daków pracujących na obczyźnie na 
wspólną' pogadankę w niedzEelę dnia 13 
sierprnia br. przed pol. o godz. 11 w lokia.lu 
p. Nus.sbauma w tterne, Bahnhofstr. nr. 72. 
Na tej pogadance chcemy się .Po.rozumieć 
wedle sprawielllia pamiątki dla kośc.101a 
naszego. O liaskawe przy;byde prosi 
(3) Józef Krawczyk. 

Towarzystwo św. Józefa w Dahlhausen 
d~nosi swym czlonl\.om, oraz towarzy
stwom św. Wacława i l(oła śpliewu „Lut
nia" w Linden, które już zaproszenia ode
brały, iż w mi.edzielę, dni.a 13 sierpnia to
warzystw.o obchod.z;i pierwszą rocznicę na 
sali p. Schiillera w Linden o godz. 30 po 
pol. Najprzód przywitanie gości przez 
przewodniczącego, potem koncert i dekla.
macye. Na ostatku p;iękny teatr p. t. „Blo
gosławieństwo matkJi". W końcu taniec. 
Czfon!kowi,e towarzystw placą wstęp111ego 
5-0 fen., goście 75 fen. O Ii'czny udział pro
siJ:ny członków i gi0ści. Goście mile wi
dziand. Członkowie winni sii ·ę w czapkach 
i oznakach stawić. (3) 

S. Chmielewski, przew. 

Bacznoś ćRodacy w Scharnhorst ! 
W nnedzielę 13 sierpnia odbęd~ie się 

zebranie w celu założenia „Sakota" na sal'! 
p. łfamke, zatem uprasz;a si_ę Rodaków z 
Scharnhorst i okolicy, aiby na zebranie się 
JicZ111ie staw,Hi. Zwołujący. (3d) 

Koło śpiewu „Kalina" w Hillerheide 
donosi wszystkim członkom , iż w niiedzielę 
dnna 13 sierpnia urządza pierwszą zabawę, 
na którą siię wszystkich cztooków zapra
sza. Tak samo upraszamy wszystkich na
szych Rodaków z Hiillerheide i okoHcy, 
aby na naszą zabawę wszyscy przybyli. 
Początek o godz. 4 po poł. Od czwartej dQ 
8 godz. koncert. Od ósmej taniec. Mu
zykę będziemy mieli doskonalą, bo ją wy
kona nasz dyrygent p, Pietryga z Bruchu. 
1Cześć polski~ej pieśni! Zarząd. (3) 

; Towarzystwo św. Józefa w Heissen 
donosi członkom i wszystkim towarzy
stw-0m. które o<l nas zaproszenia odebrały 
i tym które dla bra.k'u adresów zaproszeń 
o<lebr~ nie mogły, iż w niedzielę, dnia 13 
sierpnia odprawiamy naszą puerwszą rocz„ 
ni·cę istnienia, na którą szanoi\vne towarzy.. 
stwa z chorągwiami zapraszamy. Pr·u
gram: Od godz. 2 oo 3.Yz przyjmol\vanie 
bratnich to.warzystw na sali p. Fli.etmaiąna. 
'O godz. 37~ udamy się do kościoła na n~
bożefistwn. Po nabożeństwie udamy się 
na sale P. rlietmanna w lieissen, gdzie b~
dzie da!lsza uroczystość. Najprzód przy
·witanie gości prz·eiz przewodniczącego, 
dalej koncert, różne mowy i deklamacye. 
Na osta-tku zabawa z tańcem. Wst~p dla 
cztonków bratnich towarzystw 30 fen., dla 
gości przed czasem 50 fen., .po czas:1e i5 
fen. O jak naj)1czniejszy udz1al prosi (.5) 

. Zarząd. 

Baczność Rodacy w Altenessen ! 
Donosimy wszystkim n~a.rn życzliwym 

Rodaikom w Altenessen i oko~icy, iż u
rządzamy dn~a 13 sierpnia latową zaba~ę 
na saDi p. Schmitz, l(ai>Sersaal, naprzeciw 
poczty w Altenessen. Zapraszamy człon
ków TQl\V. św. fana Chrzc. z Alten essen 
-0raz gniazdo „Sokole". Waedomo, że na 
chorąg.wi• Tow. św. Jó.zef.a "Y A~tle\tl~S~en 
znajduje się napis polski metmieck1em1, hte
rami, a nam tera.z robią zarzuty, eh°'?, my 
założycielami tow.arzystwia nne byliismy. 
Chcen1Y napis usunąć, przez co p.owstainą 
koszta wi~c upraszamy \viszystk1ch, aby 
przyb;li , 00 chodz:t o do.bry c~l. Sal,a OO~ 
powUednia• \\ięc każdy s 1·e moze nata.nc.zyc 

00 woli. • Komitet. (2) 

Ba zność Hochlarmarli ! 
·o w ajmi.a się szanownym członkom 1 

\\ ·.::,;: ~; rk1im Rodakom, iż nasze Kolo śpic
wackae urządza \ · n~e<lzielę dnia 13 sier
pnia S\Vą, latową zamkniętą zabawę na sali 
p. ·Wehnera w łfochlarmark. Porządek 
zabawy : od godz. 4 do godz. 7 wolny kon
cert w ogrod:zi.e wykonany przez 12 mu
zyikantów dyrygenta naszego p. Pietrygi 
z B ruchu. Potem dalsza zaba\va z tafrcem 
p rzeplatana czteroglosmvym śp iewem. O 
H·czny udz:ia l prosi (2) 

Zarząd Koła śpiewu „RóżaLeśna". 

Towarz. św. Jana Chrzc. w Altenessen 
donosi wszystkim Rodakom w Alten: ssen 
oraz w Karnap, iż w niedzielę dnia 13 sier
pnia bierzemy udzial w pielgrzymce do 
KeveLaer. Pol.aicy z Kamap przylączą się 
do naszej chorągwi. Wyjiazd z Kairnap o 
godz. 83/i . Bilety win11en ka1żdy u kościel
!~eg:o Neuhaus'a wykutJ~ć, ponii·eważ na 
dworcu nie będą sprzedawane. O liczny 
udzial w pielgrzymce uprasza się. (2) 

Zarząd. 

~H».d~ ~~~~-m~~1Hit~ ·~~ 

Cześć ~ pi„iini! 

Koło śpiewaków polsk, „Dzwon'' 
w Essen 

urządza w niodziele diniiia 13 sierpnia na 
wielkiej sali p. Ma.is.tra (Alfr.edushaus), 
fronhausenstr. nr. 19 

KONCERT 
połączany z przedstawieniem teatrnlnern. 

Program: Krn1cert p. Lawickiego z 
Bruchu. Spiewy chórowe. Przedstawie„ 
n~e: „Czuła strona", komedya ze śp•ewam1 
i taiI1cami.. (Sztuka ta zasluguje na pole
cenie dla lubowników śpiewu). NaiStępnie 
zabawa z taI1cami. - Program jest bardzo 
urozmaicony. M1ianowiai.e zasł'ugują na 
uwagę dwa nowe chóry, które przez K.oi
l'O' bedą wyko.nane. Początek koncertu o 
godz. 5 po pot Zabawa jest zamknięta. 
Polecając s:iię laiskawym względ{}m kreś!L
my się hasłem „Cześć pieśni"! 

Zarząd. 

~·~~-~m•~~~tlt~~ 
Towarz. św. Stanisława B. w Scharnhorst 
donosri swym członkom, ,iiż w niedzielę dn. 
13 sierp111fia o g-0<lz. 3 po poi. odbęd'ziie się 
walne zebranie na<lzwyczajne, zatem upra
sza si.ę wszysitkrich członków o pwnktualne 
sta·Wlienie się, oo są ważne sprawy do za
łatwi.en~. 

Mich. Smektała, 'Zast. przew. 

Baczność parafianie ze Smolic p. l(obyli
nem. 

Zaiprasza sii ę wszystkich sz.ain. para
fiia1n na pogadainkę <l10i Oberhausen w loka
lu p. AleiJrofe przy kośdel·e Serca Jezuso
wego przy starym rynku w rniedzielę 13 
siierpnfa, ziaraz po wielkliem nabożeństwie. 
Uprasza się szan. parafian żeby ws.zyscy 
przybyh, gdyż mamy ważne sv·rawy do 
zafatWlierniia wedle ·naszej chorągwi, którą 
już odbierzemy 2{) si1crpniai. Nj1e o,ciągaJ

my się ze sktaidkami, lecz ofiarujmy te pa
rę trnjaków na ten <ll()lbry ·cel, bo W\leci·e do
brze, co to będzie za uciecha dla1 naszych 
ojców •1 matek, braci i Siióstr, ornz przy
jaciół i dla naszego czcigodnego ks. prn
boszcza., że piarafiJanue nia obczyźnile 01 nich 
nie zapomnieli. Zarazem zwraca się uwa
gę SZalll. pa•rafiliainom, że chorąg,i.ew tyUko 
~a tymi krewnymi w pogrzebie udziail brać 
będzie, którzy nai chorągiew składiki zł.o
ŻY'li. A wlięc dalej braci:a i1 si:'ostry do dzhe
la, żebyśmy potem sromoty 'llie t11Ji,e.Di. W 
i1m1eniu komiitetu (2j 

Andrzej Czwojdrak. 
Składki uprasza się przesyłać PD<l' a-

dresem: Andrz.ej Czwojdrak, Styrum, 
Ludwigstr. 17. -·aa 
Wielki wiec w Kottenburgu 

·dla Polek i Polaków i0dbędzilei się po połu
dniu o godz. 5 dnia 13 sier.pnlia w !<>kału 
p. Telschof. Na wi.ec ten zapraszamy 
wszystkie robo1trlii'Ce z fabryki1 d'ynamitu, 
oraz :Rodaków z. Kastrop, Rauxel, ttiolthaltl
sen, Merkhinde i okoLicy. Na porzą<lku 
dzrenin.ym bardzo ważne spraw.ty. Uczny 
udział pD\iądany. -

\Viece Zjednoczenia zaw. pobk. 
odbędą się w niedzielę dnia 13 sierpni.a: 

Wielki \Viec w Barop 
po polu<l?:iu o godz. 5 na sani p. Sassa. 

Wielki wiec w Giinnigfełd 
po poludrnin o godz. 5 na sali p. Józefa Da
renrecht.a. 

Wielki wiec „Zjednoczenia" w Kastrop 
odbędz.ie się \\" niedzielę dnfa 13 si,erpnia 
przed poludniem o• go·dz. 11 3/i \\' J.okailu p. 
SchuHe I3Jccker. 

Konierencya w Katernberg 
przed południem o godz. 110 na sali p. 
Wener, dla miejscowości Katernbe:·g , 

WJec „Zjedn. zaw. poi." w Hamborn 
·<Jdhędzie s1ię w 11iedzn1eilę dnu.a 13 s.ierpnia 
przed pot o godz. 11 .Yz w lokalu p. Ma
regio. Nai porządku dziennym: Waiżn0rść 
z1wiązkó'V zawodowyich w ·ogóln;em polo" 
źeniu. Sprawy knapszaift.oiWe •J ,inne waż
ne sprawy. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

l(onferencya mężów zaufania w Delłwig 
przed p!Ol. O· godz. 110 na sali p: Hesse. 
Na porzą.dkru dziennym spirawy górnicze, 
hutnicze, oraz i1nne sprawy dotyczące ka
żdego robotnilka i rzemieślnlilm. O bi1czny 
udzfał uprasza się. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

W·iec „Zjedn. zaw. poi." w Hontrop 
odbędzie się w n1iedz1idę d1nia 13 si.ertpnia 
przied poludniem o godz. 110 w lokalu p. 
Knappmann przy kościele katolJclklim. Z 
po.wadu ba.rdzio ważnych sprraw, liczny u
d'z1iaf pożądany. ( d' 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Wielki wiec Zjednoczenia zawod, 
polskiego w Liitgendortmttnd 

odbędzie s~ę w niedzielę dnia 13 si er
P n i a po poł. o godz. 43/i w lokalu pana 
Buszkamp przy kościele katolickiem. Z 
powodu ważnyc hspraw liczny udział po
~~~ ~ 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Wielki wiec „Zjednoczenia za„ 
wodoW. poJSkiego''w-WTtteii"-

oobędzie Slię w niedzielę diniilaJ 13 sierprna 
po poł. na sali p. Koster, przy ul. łfauptstr. 
nr. 65. Na porządku dziennym: Spra1Wy 
hutnJ:cze i wszelkich kategoryj mboitnQ
ków i i!nine waiżne sprawy. 

Początek wieca o godz. 5 po poł. 
„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Wiec ,Związku pracownic polsk.' 
w Kottenb ttrgu 

odbędz\ie się w niedzielę dniai 13 s1ierpn1a po 
pot o godz. 5 na sali p, Telscbofa, na któ
ry się zaprasza wszystkie si°'stry, zatru
dniooe w pracy domowej i w tamtejszych 
fabrykach. Na porządku dzi'ennym: orga
nizacya pnacowrn:c I>Olsikii:chl, oraz i·nne 
sprawy dotyczące każdą polską niewiastę. 
Na wiec ten zaprasza się taikże robotników 
polskiich. O liczny udzial w wiecu uprasza 
(d) „Związek pracowmc polskich". 

Wielki wlec Zjednoczenia zaw 
. polskiego w Langenrtreer 

odbędzie się w niectztielę dnia 13 sierpnia 
po poł. 01 godz. 1 na salii p. Kni1ppinga. Na 
porządku obrad spraiwy górnicze, nowela 
gómicza, reforma knapszaftowa, oraz dn
ne ważne spraiwy, dotyczące każdego ro
botnika. Rodaków z kopa.lnń „Bruchstras
se" uprasza się, ażeby ze sobą przynieśli 
ustawy „Zjedn. zaw .p-01." i książkę ·WTY
płaty (Lohnbuch). 

Vl ielki wiec ogólny w Bruck-
hausen 

odbędzie si~ w niedzielę, dnia 13 sierpnia 
o godz„ .Yi 12 przed południem. Poniewa2 
chocłzU o bardzo ważne sprawy, przeto Ro
dak6wi 'lJ ca~ej patrafili liamborn .oraz oko
lilcy uprasza si·ę o liczny udzial. 

Włec odbędzie się na sali p. Brinka, 
przy ul. Albrechtstr. 

Za komitet Adam Słoma. 

Wielki wi o ·~1 Gerthe 
dla Polaków i ł'olek 

w spra.-wie opieki duchownej w parafii <J:r
the D<lbęciz.ie się w nrieózieh i11ia 13 sit r
pnia, o godz. 3 po pol. na sali p. Sóckeh.n
da, na który Soię wszystk ich Rodaków 
Rodaczki zap rasza. J\ornitet. (3d) 

'Yiec przedwyborczy w SchOnebeck przy 
Borbeck 

odbędzie sd ę w ni .edziielę 13 sie rpnia o 
godz. 11 prz ed południem na sal.i p. Po tt
mann, ul. Kronprinzenstr. przy kośoiele. 
Wszystkich Rodaków z Schonebe :k. Bor
beck i -0kohcy uprzejmie zaprasza 
Miejscowy komitet wyborczy polski na 

(d) gminę Borb~k. 

Wiec przedwyborczy w Alten~ssen 
-odbędzie się w ni edzielę dnlia 20 tm. o godz. 
Yz 12 przed polu<lniem na sal.i, P. Saal 'a przv · 
kościele św. Jauia. Rodacy dlo· dmela . Pro
simy, aby ani jednego Rodaka, a szczegól
ni1e wybor.cy na owym \Viecu ni.e brakfo. 
Mówcy będą zarruieiscowi. (~ ) 
l(omitet wyborczy polski miejscowy na 

gminę Altenessen. 

Wiec Straży 
odbędzie się w Dortmm1dzie w 11;iedz i elę 
dnia 13-go sierpnia o godz. 4-itej po polu~ 
dnu.u n~ sah p. Schafera, naro:żnik ulic Les
singa i Leiiibnitze. Porząd,ek diiienny: 1) 
Zagajenie. 2) Wybór marszatka ~ ukoin
stytunwanie biurn. 3) Przemówien:ia: a) 
Obnona naszych skarbó\V narrodawych i1 o 
zaida1mach Str:aży - wyglosi, p. dr. Ta
deusz JaWiorski z Poznanuia. b) Spraw o
zdanie z, lszego walnego wi'i~ca „Straży ·~ 
w Poznantiu. c) „Str;aiŻ" a „Związek Pofa
ków". 4) Dyskusya. 5) Rewlucya. 6) 
Zamknięcie wieca. 

O jaknajlicznieiszy udział Rodaków, 
rmetylko z Dortmundu i okolicy, a•le z całej 
Westfałi1il i Nadrenlii uprasm 

Mąż zaufania. 

W. Karłowski. 
Zakład Przemysł. 

ll' Poznaniu, 
ulica Podgórna 12a„. 

poleca wszelk'ł 

bieliznę kośeielną, 

ornaty, kapy, bursy, 
st ły itd. 

Specyalność ; 

Chorągw ie, 
do kościołów i dla Towarzystw. 

Liczne uznaria i listy pochwalne. 
Bli~szycb iaformaryj udziels i o zlecer,i11 pro·

si główny:zastępca na Westfalię i Nad...-enię 

Jan Kwiatkowski. interes komisowy
w Her n e, ul. Neustr. 16. 

· czeladników .szewskich , 
na stałe zatrudnienie poszukuje:-. 
natychmiast 

Anastazy Beszczyński 
w Bruckhausen, ul Cesarska 5 ~. 

Poszukuję zsraz 

piecownika 26 marek tygodniowo. 
2 ludzi do gliny i 2 do łomów łu· 

pkowych oraz l robotm ka do kac 
zdej roboty, tygodniowo 24 mr. 

J. Hage meisłer, 
mistrz ceglarski, - Ceg elnia Milllensiefer 

w C1·engelda.nz, p. Witten. 

~lHl4~iH~Hłt~HtfJHlttH~iHltlf 

tł Najszykowniejszy krój I 
~ ma · ~ „ 

! Jan i Fr. Błoch! : 
~ w Essen, ~ 
~ Turmstrasse nr. 14 ~ · 

; w Oberhausen, łl 
Bismarkstr. nr. 1. ~ I W tym tygodniu dostaniemy ol- ; 

~ brzymi wybór świeżych towarów. fM 
~ (4) ~ 
m~nt~•ł~Hl~lHłHtiB __ _ 

Za druk, naklad i redakcyę o<1 powiedzlalny A n to n i B r e 1sk1 w Bochum- Nakładem i czcionkami WY<dawnictwa „W1a rusa Po.Jsk i e~o" w Bochum. 
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,, \\'ia~s Polski•' 
wychod:ói sześ.! ruy tygo
dniowo. Prenumerat6 wynosi 

1 m. 50 fen. 
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,,Posłańca katolickiego" otrzy- S 
mają abonenci w dodatku. § 
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Rok ft5. 

Na Niedziel~ rn po Swiątkach. 

Lekcya. 1 K-0r. XII. 2-11. 

Bracia! Wiecie, iż gdybyśde pogany 
yli, do niemych bałwanów jako was prn
·adzono szl!iście. Przetoż oznajmuiG w/am 
·żaden \V Duchn Bożym mówiąc, nie mó
; przeklęctwa J ezusow1i; a żaden 111Je mo-
rzicc: Pan J ezius, ty1ko1 w Duchu śwkę

rni. Różności darów są, lecz tenże duch. 
'są różnośd poslug, ale tEinże Pan. I są 
lżności spraw, ale tenże Bóg, który spra
.uje \\'SZYStlw we wszystkiich. A każde-
111 by\\. a diane okazanie ducha ku poiyt
r,\ri. .Jednemu przez Ducha bywa dana 
10\\"a m~\drośd, a drugiemu 1no·iva urnie-
1i110śd "{~dlng tegoż Ducha; inszemu 
iarn w tymże Duchu. Drugiemu czyinie

ie cudów, drug1iemu proroctwo; drug1i'ehm1 
ozezna:nie duchów, inszemu rozmaitość 
.zyków, a drugiemu tłó1nacz·~nie mów. A 
1 wszystko sprawuje jeden a teuże Duch, 
Jzielaj4c zasobna każdemu jako chce. 

Ewangdia. tuk. XVIII. 9-14. 

Oncg>01 cz1sn Mówit J cz11s do niektó
ich, którzy ufali sami w sobie, jakoby 
1raw·i:e<ll!iwi1, a inszymi gardzili, to podo·
ei\st\\ o: Dwoje lndz:i, \\ stąpiio do K'o
io!a, aby s:G modiilli; je<lc1n Faryzeusz, a 
·ugi Cel111;ik, faryzensz stojąc, tak si(< 
m 11 sk~bie modlil: Boże dziękuję tobie, 
·m n:ie jest jako inni ludzk, drapieżny, 
espraw1iedl1iwi, cndzo1lożni1cy, jako i ten 
elnik. PoszczG dwakroć w tydzie11, da
am dziesięciny ze wszystkiego co mam. 

• ~elnłk stojąc zdaleka, nie chcial ani oczu 
,dn;ieść w 1111iebo; ale bil p1iers1i sw1ojc, rnó 
1ąc: Boże bądź miłościw mnie grzesz1ne
u! Po\\ iadam wam, zstąpił tein uspra\\ i~ 
iiwionyrn do domu swego, Old nuego. Al
.wiem ktokol\\,iek s:i,G podwyższa~ będziie 
r;żon; a kto s''.ę uniża, będzie pod\\'YŻ
zon. 

Ka z a n ie. 
PrzypO\\ ie1ść tę o moilllitwic faryzeu

a i Celn1i1ka o której czytamy w Evvan
lii dz,isiejszeL wyp-0wiedzial Jezus w o
ności osób takich, które mialy wys.okie 

S\1 oj.ej doslwnałości pojęcie, a .j.nnymi 
·rdziily; a wypow;iedziat ją w tym .celu, 
Y w delikarny sposób d1ć in1 naukę: jak 
·ech pychy jest nie rnitym Bogu i zastu
ie na p.otępieniie; a przedw111i·e, iak poko
Przebija niehiu y ,i usprawiedfiwaa grze 
lka. Abyśmy i my mogli się ustrze·dz 
chy ai d1oskonalić w pokorze, przypatrz
!' siię ' bliżej tym ,dwom ludz1:0111 motilą
rn się w kośvielc. faryzeusz w ten spo
~ inodl'ił się: „Dz1'ękuję Tobie Boże, ż1em 
t iest jako inni ludzie, drapidni, niespra-
edhwi, cudzolożnky : jako i ten Celnik, 
'~czę. d\vakroć w tydz1i·er'1: dawałll dzńe
ciny ze, wszystkiego co mam." 

P()\\. ie<lzcież bracia moi, czy tu jest 
'ić ,ciei'1 mod Lit\\ y \\ ustach tego Fary
~szai? A wszakżeż on nie modli s1'ę, ale 
ech\\rafa ze S\\ 01'.:ch dobrych uczyinków, 
ur~ czyniJ, niie dla tego aby się Bogu wy 
z:ęczyć za otrzymane od Niego dobrOl
eistwa, lub też odpłacić za popetnfone 
~chy; ale jcdynJe dla próżnej chwaty d 

· Pisanna: się przed ludźmi. N'ic więc dzi
•tg?, że Bóg \\ zgardiziil taką modlitwą l 
~ęiw go; a n,ie dla tego potępi! go ż~ ~o-
1.dWakroć w tygodniu i dawal dz1esn·ę
. ze v.·szystkiego, ho te rzeczy zaró
~J \\ StarymTcstame.ncie, jak ~ w No
;H Zakonie, prawem Boga i przep·sam1 
cio~a ~są zalecone i każdy czlo\viek 0-
·1 
ązany \.Vykonywać takowe aby się 

Bochum na niedżielę dnia 20 sierpnia 1905 

Bogu '' y\\'dzięczyć za <Jtrzyllllane od Nie- ce jego szczególniejszym czcili sposobem; I 
go dobrndziejstwai, i za grzechy swe odpla temu Swi.ętemu oddali rodzice małegQ b~Y-
cić. Ale dla tego potępił Bóg Faryzieusza, dora, który tej opieki godnym się być oka-
że chlubiąc się z tego, jakł:w wymó\\ kę zal. Nie dosyć, że nosimy im1:ę Swięty·ch, 
Bogn roibil co Ołl1 to dobrego wykonywa. dane nam przy chrzcie świętym, ale jeśli 
Niechajże i dla nas będzie to przestrng4, chcemy do~nawać ich o·picki, naśladujmy 
a.byśmy przyszedłszy do· kośdola na mo- też i ich cnoty. Nazywasz się Jan, Grze-
dlitwę, me\ chlubili się z tego co kie<lykol- górz, w.ojcicch, Jakób, lub podobnie, Q tern 
wiek dobrego mogliśmy zrobić, a i1nnych dobrz:ei wiesz; ale czy życie twoje podobne 
ob\\ i niali że mniej od nas mają dobrych u- jest d-0 kh życia, czy idziesz za1 ,1ch przykla 
czynków i ztąd brah po.chop do sądzeuia dcm, kochając I3oga i ImlzL, tak jak oni kO'-
ich i potępiama w sercu S\\';Cm, bo każdy chali? Starasz siQ tak troskliwie wyw1ie-
ze S\\ c \v iny o«Jpo;\\'ic przed Bogiem i ką- dzieć O· wszystki1em, co t\vój kum i kumosz 
ż'lly S\\ ój tobołek poniesie na. sprawiedli- ka, co twój sąsiad i sąsiadka robią, 11ie na 
\\~Y sąd Jego. Wykony\\ ujmy dobre u- to, abyś siQ czego dobrego od ·ii ich nauczył 
czynki przez czyinicnlie ofiary t jjtlIJiużny ale na to, abyś kh wyszydził i <>bmówil; 
z darów od Boga nam udziclonycl1, bośmy o! staraj się raczej o to, abyś SJG wyw•:c-. 
do tego z prawa obowiązani; zachowujmy dz.iał, co twoi Patrono;wic i Patronki czy-
posty i 11mart\\ iajmy się za pO'petniJne nili, ial~i111 sposobem do 11i~ba się d·ostali. 
grz~~chy, '1.by siG z 1i::~h -0czyśo1ć i laskę przez co na tyle łask ,i blogosłmv(ictistw 
Boga pozyskać; ale przyszedłszy do ko~ Boskich, już tu na ziemi żyjąc zasłużyli. 
śai•oŁa, nie \\ ymawiajrny Dogu ·tego co my Nic przechodzi! Izydor nigcly o'koło krzyża 
to dJbrcgo rc„bimy jak ów faryzeusz, lub figury, aby nic uczdl, odkrywszy gł -
lecz na \\ zór Celnika, upokarzajmy si~~ dla wę, znaiku krzyża, świętego z 11aj\\ ickszą 
grzechó\\ naszych i prośiny o ich przcba pokorą i uszano·wanl'.cn~. mó\\'iąc: Któryś 
czenie. ,,Celnik stojąc zdalcka - morwi za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj 
E\vange11a - 11iechciał ani oczów podnieść S1iG 11ad nami; lub: Chwalimy Cię i btogo-
w rn:ebo: ale bi! się'' piersi swoje, mówiąc sławimy Cię, Panie Jezu Chryste, b-0ś 
Boże! bc.idź milości\v mnie grzcsz1ncmu. l)rzez śmierć Two}ę świiat ·oclkup'\ln lub in-
Powiadam \\·am, zstąpił ten usprawkxll)·- 11c jJkic \\"CStchnicnia i rno<llitcwki. I tak 
w>;o11y111 do domu swcgiQ, od tamtego'." 111i1 za wsze blog o i wcsolo .i smutno i. tc;-
Cóż tu gtównie podobało się Bogu w oso- skno byto okoilo serca, gdy patrzał na ten 
bic teg{)1 Celni1b? czy ,iego życie niespra- krzyż zbawienia. A u nas, jak to się zda-
\\ iedlliwe i krzy\\ dy jakie wyrządzał dm- rza, że w cakj w'losce, anii przy drodze, 
gim? bynajmniej, występki takie Bóg za- ani na polu, ani w pobliżu wioski, nic masz 
wsze karze i nicna\v1:dzi tych, którzy się i jednego krzyża; a jeśli jaki jest, to tak 
ich dopuszczają; ale przedewszystk,iem PO'- zbutwialy, spruclmiaty, pochylony, a w o-
do bata się Bogu jego pokora i skrucha do- koło1 krzyża ziemia porosła bodziiak1ie111 i 
skornla za grzechy, jaką się odz:naczal ten pokrzywą; oj, widać dobrze, że tam żadne 
Celmik. Uznając siebie niL:godnym faski n ie przyk~ęka kolano; i dla tego, że my za 
Baiżej, nieśmieiąc nawet oiczów S\\ ych pod niedbujemy szanować i czc.ić ten znak 
nieść w niebo1, z największą pokorą bił si~ zbawienia, ten krz,yż święty, zsyla Bóg na 
w piersi i mÓ\\ il: „B' iże be.idź miłościw nas i na ca te domy i na call::' w~·Jski i mia-
mm1e grzesznemu" - to wtaś111:e po·dl()bało steczka, krzyże rozmiatego rodzaju: ubó-
się Bogu i usprawiedl,!!WH go odpuszcza- stwo, 11ie11rodzaj, glód, ch{)roby itp. Wielu 
jąc mu grzechy. Tu spra\\·diziły się te slo- to przechadza, koto krzyża i czapki nawet 
wa które PO\\ ied'ziat J czlls przy ko1'icu E- nic zdejmą z gl-0wy i znakLL krzyża nie u-
wangelii: „Ktok.olwi1ek sfę p{)dW\Yższa, bQ~ czynią. W1ieleż to takilch chat i domó\V 
dz11e uniżon: a kto· S;i Q uniża będzie pod- znajdz.ie.m, gdzie nie zobaczysz ani jedne-
wyższon." Idźmyż i my za przyktadern go za wieszanego lub przylepiollcgo Ś\\ iętc-
tegD Celnika: ale nie pod tym względem go obraz'eczka; ściany cale jakby u Żyda 
brot't Boże, a.byśmy g-0 mieli naśladować Jub Poganina. Nie masz w calym domu 
w ni'cspra\\ iedliv- oś.ci i złych uczynkach, 111ic takiego, cob~r ludz1:om mogla przypo-
bo te są zawsze obmierzłe Bogu i god11c mnieć przytomość Pana Boga;, i dlatego 
Jego kary, ale przeważnie naśladujmy go też °' Nim zapominają; zapomi·namy, że 
w pokorz.c 1 żalu za grzechy, czyniąc za Bóg \\ szędzie i zawsze i na każdem miej-
nie pok11tę i blagahtc 13oiga o ich przeba- sc11 patrzy na ·nas, że przed okiem Jego 
czeniic.: a tym sposobeni zyskamy laskę żadne ciemności nocy nas nic zasłonią, że 
Jego i osi<1g-11ic111y zba·\\'ien:e. Amen. _, Anioł Stróż dieodstępny to\rnrzysz. Ach! 

S·więty Izydor Oracz. 
III. 

I tak uplynęły mlcde dzieciGcc lata 
Izyd-0ra i podrastał w lasc1ei i u Boga i u 
Judz i; - pokój, \\ esele, swoboda, żyty w 
sercu jego, mal O\\ ały się na t\Yarzy jego. 
Ubóst\rn i niedostatek, którego skutków 
nieraz doznawał, znosd z największą sp-0·
koJnością i uleglością woH Bożej, zawsze 
i za \nzystko Bogu dziękując, bo \.\ iedzial 
że wszystko, 1 zle i dobre, z rąk Boskich 
pochodzi, i dla tego niczego się nk obawiar 
jak tylko grzechu; na nic się nic skarżył, 
na nic nie szemrał. Litował się za\\ sze 
nad uboższym, a bogatszemu nigdy nie zaz 
draszczal; \Y\21solio POŻY\Vai ka\\ alek chle
ba kr\\'awo zapraco1wanego, 1 tym jeszcze 
z każdym dzielH s,ię żebrakiem. Wscho
dzące slof1ce widziało go klęczącego przed 
obraz:!m ukrzyżowanego Zbawiciela, Ma
tki Jego Najświętsze], albo św. Izydora, 
A r.cybiskupa miasta Sewilli, Patrona nasze 
go Izydora, którego pamiątkę i on j rodzi-

ki·edy o tern zapomnisz, to już nic tak zte
go, czcgobyś się nic dopuścil, jako ·cudzo,. 
lóznva, kradzieży, rozbojó\\, pijatyk i tym 
p.odobnych zbrodni. A to wszystko jaki 
będziie miało kon 1iec? Jaki? na co to mó
wi1ć; tylko się przypatrz dobrze w o.koło 
siebie, a sam to najlepiej poznasz. Bodajto 
żyć uczciwie i pobożnie, a wszystko w lad 
pójdzie. Izydor, czy sam, czy między Judź 
m~. czy w domu, czy w· lesie, czy w polu, 
wesót Zl\\ sze, śpfiewal cakm gardłem, nie 
karczemne, ale kościelne, pobożne pi0s~11-
ki, a·ż się echo p-0 calej rozchodzi.to okoli
cy; i tak mu mile i blago schodziJ dzie(1 
po dniu, wiosna po wiośnie, i ani spo
strzegł, gdy już z dziecięcia na dorosłego 
podrósl parobka. 

Rocznica Unii Lubelskiej 
nB I ... łh\·łe. 

W oknie litewskiego dworku na przed
mieściu Ko\\'na, ukazała się mtoda panien
ka. Od ciemno-zielonego tla winogra<lu 
oplatającego drewniane ściany dQmku, od-
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b:ia.ty prześliczn:e bfala muślino\\'a sukn·, 
i świeże białe k\\ iaty w jasnych \\rlosacłi 
dzie\vczynki, która wz111osłai blGkit11... <J

częta z niemą modl1ilw<1 do nieba. 
Rów110icześnie wyszedł na ganek 111'..;ż 

czyzna tltiezwyklc wysoki, i przechylai<tc 
się w stronę pokoju córki, zapytał śpiew
nym, przecirigłym akcentem: 

- Jadźka !„ gotowaś ? ... 
Zemdlone dzic\\'czc drg;nc;ło mimo

woli; blada twarzyczka i ()CZY łzri zroszo
ne, zanicpokody ojca. Podszedl bliżej do. 
oka en ka. 

- - B~edne dziecko !„. - wyrzkl picsz-
czotliwic - zost:ll·1 lepiej ,,. domu„. 

Na te słO\\·a .I ad z i a poczc !'\\ i.cni a la 
gwałtownie i z b!yszcz<\~em oki1~m <Jdpar
ła urażona: 

- Ojcze!.. jak możescz wsp';m nać 
mi -o czemś podobnem.„ 

- A \\'licsz ty, duszko, ż.:. Mosknl za-
1nicrza strzelać do prncesyi? 

- w.iem ojczulku - odpowicdzia!n 
spokojnie - i właśnie dla, tego przy tąpi
łarn o Ś\ icic do sp·o\\ni cdzi 1.i św. lwmu11i1; 
nie boic siG \\'iięc niczego. Przed chwilą 
rnzstrząsatarn raz jeszcze moi~ życic i za·
płakalam na wsp llllntenic matusi.„ I tY, 
naprawdę myślisz. ojczulku że jabym rno
gto wytrzyma0 \\ domu dz1isiaj, gdy dla 
uczcz~11ia wielkLj roczni·cy Królc\\iacy i 
Litwi1n1i powtórnie n;kG podać sobie zamie
rzają na znak wieczystej spój111i·? ... 

Pa:n Iforyszko patrzył rozczulony 11a 
oburzoną jedynaczkę i w odpowicdz1i, ob
jąwszy: j<i silnem ramieniem, uniósł z po
koju i, na fa\veczce ganku postawit. Cca
łowat mlilcząc jej ztotą głów kę, po czeru 
oboje wyszli z pośpiechem. 

Przeczysty b1ęk1it roztaczał sic; nad do 
liną kowic11ską, ozłocD·ną blaskiem sierpnie> 
wego sloi'1ca, a opasaną \\ stęg1.1 Niemna. 

Kościói otaczaiy 11iezl.tczo11e tłumy; 
mfano wyruszyć proccsyą do wsi Aleksu
ty na prawym brzegu rzeki, tam się połą
czyć z drużyną Królewbków i wspólną 
modlitW<l pokrzepić duszę w tyclt ciężki.eh 
dla ojczyzny czasach. 

N~ebawem udano SiG \\ drogt.;. Na; 
przedzie szedl pan ttolyszko, przewyższa
jąc wszystkich głową i śwńecąc z daleka 
krzyżem, który w ręce trzymat; za nim 
Jadzia z towarzyszkami nclQsty oltarzyk1 , 
dalej duchO\\ ief1stwo i lud w odświ~tnym 
stroju, przygotowany na wszystko„. 

U wylotu gtównej ulicy . rozległo si 
rapto\\'anie rżenie rumaków 1 ostry błysK 
broni zamigotał w powietrzu. Prncesya 
szła nfiepowstrzymanie naprzód; przed nią 
stał zbity szereg kozackich koni z ieźdzca
mi gotowymi do ataku ... 

• Pan łiolyszko \\'ciska się pierwsz 
pomfiędzy lby końskie, krzyżem drog~ tJ
rując, za1 nim idą dziew zęta pokojne, od 
ważne1, o twarzyczkach tak białych, jak 
ich snkicnki1. Przestraszone koniska od~ 
skakują w bok, a równJcze 'ni rozlega si~ 
komenda: 

- Nahajkami walić! 
Kilku kozaków zaczęto smagać prze

wó<lzcę i1 dzieweczki. Pan lfołyszko u
padł wprawdzie pod silą razów, lecz w o..,. 
ka mgmeniu wysoko uniósł krzyż i Potę
żnym głosem zaintonował: 

„$więty Boże, Ś\\ ięty mocny, święty 
a nieśmtrtelny, zmiłuj się nad nami!" 

1 

Jadzia ujrzawszy katowanego 01ca„ 
choć sama bha, chciała go sobą zaiSłonić; 
jednakże nuta pieśni przez n•ego śpiewanej 
us1>0koilai ją natychmiast. UklęknąwszY, 
zaczęła mu wtórować, a za jej przykładem 
•po.szedl cal~\ nŁczlkzony tłum. 

Kozacrnro zdrętwial-0; nahajkL o mal o, 
nie powypadaly z bezwtładnych dlont Ja,ł\ 
że tu smagać tych „buntowszczyków"1 



'broniących się świętą pi:.e'śnią, którą i oni 
po cerkwia-ch śpiewają !... 

Bezwiedn}m ruchem zdjęli czapk~ o
słupiały wzrok wlepiając w stronę swoje~ 
go dowódizcy; lecz o dziwo: sam Jenerał, 
przejęty uroczystością tego wadoku, od-

- kryl głowę i żegna się nieustannie„. 
Dlugi, różnobarwny pochód posuwa 

~ zwolna dalej : w przeczystem powfo
trzu unosi się zapach ziol i kwiatów zdo
·biących oltarzyki, szumią wważn!ie chorą
gwie i plyną w górę tony kościelnego hy
mnu. Coraz bEiżej połyskują fale Niemna, 
a ciemno-zielony od·cień i tajemntczy szum 
W!Ody, świadczą o wielkiej w tern miejscu 
glębinie, nad którą Wil<lnfoją ~~ęzadla mo
stu, łączącego Utwę z I(oroną. 

Pobożna pieśń urywa się nagle ... Piel
grzymi, którzy się nile! ulękli sploszonych 

, zw1ierząt i nahajek kozac~1ch, stanęli na 
brzegu bezradnie. Oto Moskale, chcąc 
przeszlwdzić procesyi, rozebrali most na 
środku rzeki! Pororzucane belki i przer
~'ainaJ ip.oręcz, zdawaly się naigrawać z 
zmartwienia drużyny ... 

- MuStlmy wracać do' ·domu ... n~epodo 
bna przejść przez rzekę w tern miejscu„. 
- zaczęto• szeptać. 

Lecz tlum stal nieporuszony. Jakkol
wiek przeszkoda zdawa\tai się być niemo
żliwą, do usunięcia - nikt n1e mia! ochoty 
zawrócić z pół drogi. 

Na przedwnym brzegu zamajaczy1a 
nagle w słonecznym blasku jakaś zbita, 
posuwająca się masa, a równocześme z 
piersi uczestnków~ bystrzejszym ()bdarzo
ny:ch wzrokiem, wydarł się radpsny o
krzyk: 

- Procesya„. procesya z Królest\va ! 
-, ; lstot111ie. Z ciemnego zbiorowiska za- I 
częły zwolna wyłaniać się postacie ludzkie 
coraz wyraźniej zlocily się krzyże i bar
wne chorągwie mieniły się, w słońcu. Na 
czele pochodu kroczył żwawo stuletrui blI
ska starzec, Godlewski. Lagodny wie
trzyk igrał z bialym włosem, <Jdkryte chlo 
dząc cz,o1lo a starzec, trzymają.c chorągi:eiw 
z polskim ortem, szed1 wypriostowąny mi
mo upału u znużenia, szedł niepO'wstrzyma 
nie do celu.„ 

Wudok drogliego, srebrzystego ptaka 
wzru3zy1 cLo głębi serca Utwinów.: wspól
nem uczudem wiedzeni, uklękli nad brze
g-kim i oto z piersi tego tysiącznego Uumu 
wzni1ósl się ku niebu nasz hymn blaigalny: 

.,Boże wś Polskę przez tak liczne wie 
ki..." 

Procesya z Królestwa uczyniła toż 
samo. 

Nad wodami Niemna płynęła w błęki
ty wzruszającru, lzamL przepojona skarga 
dręcz()nego nariodu, wtórował jej żałosny 
szum lśniącej srebrem rzeki, a echo ją nio
sło poi promiel1Jlach słońca wysoko, wyso
ko, do ·stóp Przedwiecznego. 

I ulitowa~ się Bóg nad niedolą swojej 
drużyny: jedrni z uczestników wiyna~e.źh 
czólnq, na którem przepraw1ono księży i 
oltairzykd, drudzy pracowali gorliwie nad 
naprawą mostu, talk, że niedługo Litwmi 
połączyli się z l(rólewiakami. 

Rozczulającem było spotkanie obu 
procesy!: ludzie, którzy się całkiem nie 
znab, plafząc głośno, 0ibejmowali. się go
rącym uściiskiem, jak długo rozdzielona, a 
serdecz.nlie się miłująca rodzma. Złączony 
pochód udal się do pobliskiego kościółka, 
gdzire modlono się długo i szczerze. Pan 
Holyszko towarzyszył teraz stutetni·emu 
sta.rww\l za nilm Jadzia z dzjiewczątkami 
w sukdiach · pomiętych, gdzieniegldzie 
krw!ią od uderzełl nahajek splamtonych -
szly dumne odniesioncm zwycięstwem. 

Tak obchodzono· w l(ownie rocznt~ 
Unii Lubelskiej 12 sierpnia 1861 r. 

B.randen burg 
kraina słowiańskich mogił. 

PO W IE ś C H I ST O RYC Z N A. 
Napisał Ludwik Stasiak. 

(Ciąg dalszy.) 

W kapitularzu leżała stara na wpół 
zbutwiała.i trumna zakonnicy, która dawno 
dawmo, Bóg wie jak dawno, umarła: 
Zwt01ki te byly czczone i szanowane oCl 
wszystkich zakonnic dla pamięci cnót 
zmarłej, dla jej pobożnośdi, jaką odzna:
czala się za życia, której blask stroił iej 
ziemską powłokę nawet po śmierd. 

Choć kilkadziesiąt lat w trumnie prze
leżała ciafo jej nie psuło się wcale, nie 
podle~aloi rozkla·dowi., któremu każdy 
czlowńek podlega; bylo tak młode i życia 
pełne, jakby pv'bDiną dziewicę wczoir~j ~~ 
trumny \\'łożono. Bfaly " re.lo_n stro1_ł 1e1 
~zoło, t'\Qzmaryn i k"1iaty na JeJ skroni p-o-

iólk.ty, zbutwiały, w proch sie rozsypują. 
a ona jaikby żywa, jakby \vczoraj pa-grze
bana, nie nie, jakby wcaJe Ilfie umarła, lecz 
zasnęła cichym, sfild'kim jakimś snem. Wi
dać jej grobowe loże na naiSypisku Judzkich 
kości, na resztkach butwiiejących trumień ... 

Stanęła Adelajda, jakby stopy jej do 
bazaltow31"ch tafli podłogi przyrosły„. 

- Co to?! 
W strasznym, ponurym ka·pitularzu 

ciemno, okmpnie ciemno ... a kości rii nasy
pisko siarczannem jakiemś światłem się 
pali, jakby ~a.ry żółtym blaskiem dymiły, 
jakby mętn\ei 1ogniki robaczków czerwo
nych plonęly. Straswa Sliarczana jakaś 
aureola okola trumny ... 

Zaś\Viiecil księżyc. Przez wąskie o
kienko wpadł na lioe zmarłej zakonnicy, 
oświecił. jasne białe jak kreda jej ręce, żela 
zny krzyżyk w suchych kiościach rąk się 
śvvieci... 

- Patrzy Adelajda na zwłoki ... 
Zmarła zakonnica pia.trzy„. Patrzy na 

dziewczynę czarnemi oczami, wzrokiem, 
w którym maluje się mcość gr.obu i mar
twota grobu. Wydaje się Adelajdzie, ż~ 
tych ;oczu dwoje, to dwie przepaście ... że 
przez te oczy widać drugi świat... za gro
bem„. gorączka jrakaś i szaleństwo się 
dZ(iewoi czepia„. chce dziewka uciekać 
przed tem1 Qczami... 

Poślizgnęla się w ucieczce, potknęła 
się o skrzynię drewnianą, upa.dla na wieko 
dmgiej trumny, które zbutw\iale zapadło 
się pod jej ciężarem, niosąc straszny zia
duch próchna.„ 

Zerwala się Adelajda na no~,i, chce u
ciekać, }c;szcze raz na trumnę oświetloną 
księżycem spojrzała... Boże! Zaklonnica 
wstaje!!. .. 

Si·ostry, wnacające z chórą, znalazły 
narzeczoną Mściwoja zemdloną na ziemi. 
Położyły ją na postaniu w ceti, gdzie w go 
rączce Adelajda męczyła się aż do pierw
~Y'.:ch dni kwietnia. 

Gdy wyzdrnw1ala, zaprzestała mo
dlitw w chórze, opuściła swą izdebkę, za
mieszkała w jednej celi z Kun i1gundą, bo
jąc się samotności, bo-jąc slię pustych mu,
rów kapitularza, na któreg10 wspomnienie 
straszne widma rodzą się w gfowie, prz.ez 
krew idzie straszliwy dreszcz strachu ... 

Ody nar:leszly pierwsze dni kwietnia, 
wychodzu!a Adelajd:t codzień do ogródka 
klasztornego, w którym siostry zakonne 
sadzity kwiatki na grządkach upra\Vi·~onych 

wz·dłuż szeregu drzew. Dokoła wirydarza 
cziworobok ponurych czarnych murów, 
nad wfolkim prostokątem :7ltemi, r1ozciąga 
się u góry ogrnmny prostokąt nieba. - Za 
śmiało się jasnymi pro!Iljreniami slon.eczko, 
cieple promLenie przygrz-ywaią z wi·osną 
ztemię, wszystko, oo jesie11 i lu:dzka· ręka 
zasiały, budzi się do bytu, pączkv drzew 
rozwijają się, korzenie traw puszczają w 
górę zieleniutkie pędy. 

W ciepłem zlotem sł1onie;czku siedzi na 
lawie Adelajda. Wyszlio to sionko ponad 
mury, śwaleicf.l, błyszczy, grzeje ... 

Oto z grządki zielona chabinka pier
wftosnka strzelila, grono żółtych kwiatków 
na badylku ws~, n iebieszczeją rzędem ba
zie, w rogu wirydarza kWlltnie Ian fiołków, 
który wo.nią rozkoszną bucha. Trarw1ki 
świeże z ziemd rosną, kielkują ostremi sza
blami żółte lil ie, patrzą; wszystko wycho
dzi z z11emi, aby róść buiać, kwitnąć. Snie
giem kwiatu obsypane już grusze, różowy
mi kwliatami zakwitła jabloń, bogata gałąź 
dotyka kwieciem wtosów Adelajdy, gła
szcze foj twarz podmuchami łagodnego 
\Viatru porusza•na. A tam za rozkosznem 
kwieciem, :z:a różowel11)i1 ~1rlandami jabl.o·
nL O! 

Mur zimny, kolumny kamienne ple.śnią 
poro·sle, wHgocią ohydną cieką„. jakby 
gnił ten okropny klasztorny mur.„ l(lócą 
się te grobowe kam11en~e z prześlicznem, 
z riozkoszną kmsą przyrody1, która się bu
dzi, kwitnie„. 

Tu jaśniejące stonk·o, zapach fiołków, 
a tam„. z kamiennych kurytariy zad.Juch 
p!wnicy bucha, zimnie', w1ilgotne, stęchłe po 
\Vlletrze klasztoru.„ 

Grzeje się d.ziewczyna w świetle słon
ka, gorące promienie weszły do krwi, za
grzały ią, szczęściem iakiemś, rndośdą się 
po niej rozchodz.ą, mtile j1koś, bez granac 
przyjemnie w tych promieniach złotych, 
wśród czarownego rozkwitu wiosny. 

Dztwna rne:cz się w Adelajdzte dzieje, 
nieokreślone uczucrte budz~ się. , ciągnie ją 
coś do slońcai, światła, wiosny, życia, sa:
ma nie me, co się z nią staJo, to wie, że z 
tych okropnych murów trzeba iść na świat 
na słońce ... 

T:am, do Bramboru, nad ttawelę, gdz.re 
na ląkach zieleń buja, gdzie na murawie 

kwiecie się pysz11i, gdz:e pierś swobodnie 
oddycha.„ 

~ybiegła A~elajda z \\'n .Y '1a._„'7a, sp1ie·
szy się przez ciemne, ponure s1ernt, i~~i 

po schodach do cel, gdzie zakonnice i do
stojne bi:aloglowy mies~ają. Wpada do 
celi Kurngundy i zadyszana rzecze: 
~ Jedziemy stryjno. 
- Co mówisz? Doką<l? 
- Do Braniborza. 
- Co!? Chcesz opuścić te święte mu-

ry? . 
- Ani chwilri dłużej w nich nie z.osta

nę ... 
- Jakto? W drngę ruszyć mamy 

dziś? 

- Dziś, stryjno, dz-iś. Wysłuchaj mię, 
ja dziś jechać muszę. 

- Twoja wola Adellajdo niech się sta.-
nie. 

Wiosna zazielenJiła, pokryla kwieciem 
świat caly, gdy Adelajda ze stryjną przy
jechała do grodna nad Hawelą. 

;:-; ::( * 
_:_ Toś tu przezacna Adelajdo, toś ty i, 

- rzekł radośnie Thiethmar. 
- Przyjechałam z klasztoru. 
- Nie wrócisz tam? 
- Tu aż do przybycia margrafów zo-

stanę. 

- Daj Boże, żeby \.V:net wrócilJi. 
- Czy masz wieści z W loch? 

· - Tyle wiem, że wojska szczęśliwie 
Alpy przeszły, że nad szafirowem słowi·a11 
skiem morzem cesarz rozb!il narmiioty. 

- Wrócił kto z wojska? 
- Gońcowi udało siię przedrzeć Alpy, 

n~osąc do Akwizgnanu mzkazy cesarza. 
- O Mściwoju nic goniec nie mówił? 
- Mściwoja wspominasz. - rzeki z 

goryczą w glosie Thiethmar. 
- Dt.iwi oię t101? 
- Oj dziwi, dziwi. Jeśli go poślubisz 

na wile1czną skazanaś rozłąkę. 
- Na rozląkę? ! Z kim? 
-- J aikto z kim? Z twc\im mężem. 
- Co mówisz 
- Wszak p10 śmierci ty, jako chrztem 

świętym obmyta., do nieba pójdziesz, a 
mąż twój pójdzie do p~ekla i w wielkich 
męczarnia,ch pra.żyć się będzie. 

Adelajda przerwała niemiłą dla niiej 
rozmowę. 

- Gdzie jest Edyta? 
- Smolę roztopioną szatan Mśaiwojo-

wi dol pogańskiej paŚzczy lać będzie - mó 
wil Thiethmar, który obojętnem pytaniem 
nie dal się zbiić z tropu. - OJej wrzący 
konwiiami do plugawej gęby szatani lać bę
dą.„ 

- Gdzi~. jest Edyta? 
- W ogrodach przecha<!za się, fiot-

ków szukając razem z Wilhelmem. 
- Z WMhelmem? ! 
- Nie inaczej. 
- Wyzdrowiał? 
- Cudem zaiste z c1iężki.ej podniósł 

się choroby,. 
- Znachor mów.il, że zemrze. 
- Mówit to w istocie. Poganin tak 

stnaszliwie głlow:ę jego zranił. 
- K.to. to uczynił? 
- K:to? Twój narzeczony, Mściwój. 
-On!! 
- O on, on. Oj szkoda cńę ty piękna 

dla tego parobka„ Przypatrz się, oto z o
grodu wraca Witlhelm. R.ozmawia z Edy
tą, która wdzięcznie śmieje się do ryce·rza, 
Holki w bukiet uklada ... 

- Bądź zdrów Thiethmarze - rzekła 
Adelajda odchodząc pospiesznlie w p,odwo
je zamkowe, u c.iekaj~c, aby się nie spotkać 
z WHhelmem, z którym trudno jej słowo 
zami•enić, któremu ciężko sporjrzeć w o
czy ... 

. . . . . 
Ale Adelajdy i rozmowy z nią szukał 

Wiilhelm. Gdy wśród zakwiUych drzew 
spotkał ją nad Iiawelą, rzekł jej: 

- Ja do debie1
, Adelajdo, nie mam 

żalu. 
- O" nie mó\v tego, nl1e mów. Morze 

nienawiści w twojem sercu pl-0nie. 
- Wierz mi, przysięgam dna prawdę 

słów moich. 
- Zapomniałeś? Przebaczyłeś? 

- Cóż ja miałem c1 przebaczyć? Coś 
ty winna, że miością wielką rozpalilo siię 
serce moje, żem wszystkie myśli, wszyst
kie pieśni moje, zlożyt n twych stóp? Ser
ce twe pokochafo innego. Rzućmy z1aslo
nę na przeszłość, żal w sercu n~·e'Ch uśnrie 
oo wieki. 

* 
Dzhvnie ujęly Adelajdę słowa Wilhel

ma, dziwnie lagodząco na jej duszę podzia
taly. 

Spodziewała się w sercu śp1ewaczem 
inlu, ni.ena\.\1iści, zrości, zasta1a przebacz~e-

nie i rezygnacyę, niemal przj;jaciclsko nu- 
ta w jego słowach brzmiała ... 

- Ja do ciebie Adelajdo nie mam ża- 
lu ... 

• .1 " · _.._„ r?;~ słowa lutnisty dzre\\·(Oia i 
dziwną radosć Jq „wawńają. Cieszy ici 
serdecznie to, że w duszy Jc;g0i niema Rłe- . 
nawiści, że na rumie milościi wykwita w~ 
jego sercu przyjaźń, że bezdenną przepaść, . 
jaką Mściwoj 1i jej serce 111/iędzy nią a lu
tnistą wykop1fo, pckryta jest Zło:ty.m mo
s~e:m zg-OdJT, wzajemnego szacunku, przy
jaźni... 

Tembardziej teraz potrzebna jest jej 
ludzka, przyjaźń, gdy tak pusto, bezludnie, 
smutn\O w1 Brani-borze, tambardziej teraz, 
bnatmego serca szukać, szukać czlowieka, 
z którymby rozerwać się, pomówić cza
sem można. A przeoież młmo zgody z 
Wilhelrrv::;tm napróżno Adelajda. rozrywki, 
rozmowy, ludzkiego towarzystwa pragnie 

szuka .. 
Jle razy zapyta slużebnic~: 
- Odzie jest Edyta? 
Zl;twszc prawie otrzymuje odpO\Vit.edż: 
- Wyszla na przechadzkę z Wilhei-

mem - albo: Wilhelm p1ileiśn~1 jej śpiewa -
albo: są nad stawami Hawel.i. 

I oodizie11, codzień słyszy Adelajda ta 
zestawienie imienia Edyty z W.ilhelmem, 
codzień braknie jej ludzi, a on.a chc~ałaby 
ich 111ieć koiło siebie, pragnęłaby wejść \'v~ 
ich grono, zabawić suę, zaśmiać ... chaić kil
ka słów zamienić ... 

:R-o.zpaczliwe nudy„ okropna ta pustka. 
Kunigunda prawie nie opuszczia poko

ju, si.edzi w krześle skórą obitern, modli su ~ 
od czasu do czasu, maczając usta w kubku 
starego wina~ które mzgrz.ewa jej krew. 
Nie sposób jej na pole wywab'1ć, nie sposób
namówió, aby poszła zobaczyć prześlicz~ 
ny, czarujący, wiosną zakwiHy świat... 

W domu był ciągle jed~n tylko Tltieth-
maL _ 

- Gdzie jest Edyta, Thithma rze? 
- Nad Iiawelą z \V,ilhelmem rozpra--

wia. 
- :::imutn() mi na sercu. 
- Przeczytam ci moje pergaminy. 
- Czytaj, o czytaj. 
Z zapałem zabral si1ę Thiethmor do wy1• 

łuszczeni.a swej umiejętności nadobnej dzie 
wo i:. Opowliadał j1ej, jako razu jednego: 
J.owisz zaiwołał do swego boku Iiefaistosa 
rzekł mu: 

- Uderz mnie w łeb to1porem ! 
łiefaistos aż zadrżał na myśl, żeby on 

króla królów ir boga bogów toporem w 
głowę miał uderzyć. Zbladł i rzekł Jo-
\Visz,OWJ: 

- Ja tego nie uczynię, gromowładny .. 
Jowisz chwycił w rękę og11)iste pioru

ny i krzyknął groźnie: 
- Jeśk tego ni,e uczynisz, gromem w 

proch cię zmiażdżę. 
Chwycił Iiefa.istos topór oburącz i ca ... . 

lym rozmachem w cre'mię Jowisza ude-
rzy I. , 

Pękła czaszka najwyższego boga, a z 
rozbitej mózgiowiny jego wyskoczyła na. 
świat Athent}, opiekunka wód i wszystkich 
potęg, jak.Łe życie dają, użyźniając ziemię. 
A powueść ta prześliczna, spisana prze21 
starych autorów, ma sens pouczający taki, 
że Hefaistos, który kul dla Jowisza gromy, 
ma oznnczać " jest obrazem pioruna, prze
dziera się p.rzez chmury powoduje deszcz, 
użyźlfliający rolę ... 

Adelajdzie kleiły się oczy ... 
, - Słuchaj, TbJiethmarze. Powieść ta . 
jest bardzo, ai bardzo- wiarygodna, czy nie. 
mógłbyś m1 jednaik coś mniej nudnego opo 
wiedzi.eć? 

ZdziwH si1ę niepomalu Thiethmar. 
- Ona chce powieści więcej 21,ajmują

cej? Czyż jest na św,Leclie coś więcej zaj
mującego? 

Spojrzał na krasawicę, na uśmiechnnę
te jej różow1e1 usteczka na oko pelne czaru 
i krasy„. , 

- Szuka zawsze mego towarzystwa, 
ciągle szczebioce do mnie: Thiethrmirze,. 
Thiethmarze„. Co to znaczy? Czyżby?, 

Spokój strncil znaikomity ucziony,;, \vl 
uszach dzwonią mu slDrwa: Thiethmarze, 
Thiethrna rze, jakby slowliki1 nad ttaweJą 
grały. 

Tego samego wieczora poszedł do 
mtynairza. 

- M1nm prośbę do was, mój ojcze. 
- Jaśnie pan hrabia! Na rozkazy wa 

sze jestem. 
- Spojrzyjcib-.no na moją noge. 
- No, widzę ... 
- Krzywa? no? 
- Jako korzeń grabu pokręcona.„ 
- Nie umielibyście jej wyprostować? · 
Chlop zaicząl się drapać w głowę. 
- Trudno, zapraiwdę. trudno będzie~. 

panie hrabio. 



Odm.owa ze strony młynarza nie zra
tiła zbytecznle ThWthmara. Na drugi dztień 
gdy go Adelał<la do czytania jej starych 
autarów zawezwata, pa<ch{)lik zastał go 
przy ostrzeniu brzytwy. Rozciągnął u
czony ml-Odzian pasek od ha.klaweró\\·, 
spluwa! gęsto na niego, stal po nim śli:zga
~c, aby włosy nad uszami modnym naó\\"
cza.s sposobem wygolić. W dzial potem 
nową, odświetną bekieszę 1 poszedł do 
dzieiwoł. Nie czytał już. Adelajdzie na{!cr 
pouczająocf, ale tr-0chę nudnej h1stioryi, jak 
to poeta pod obraz.em rozbitej głowy i z 
g/{)IWY wyskakującej Ateny chmurę przez 
Riorun rozdartą i deszcz żyzny wydając<.t 
rozumial. Z bijącem radośnie sercem pa
trząc na czarowną postać dzi.eiwczęcia, pr ..i 
wil mu o Menelausie, który poślubił prze
śliczną i kochania godną żonę Helenę. 
~jała ona bujne wfosy .t piękne o·czy A!de
Jajdy, wiśniowe wairgii i zgrabną kibić. 
Pokochał ją króle\Yficz Parys, syn Prya
IUa!, który ... 

Dzirwne rzeczy snuły się w 
0

glo\,:ie u~ 
zonego ml·ndziana. Marzenia, o jakich 
duszai nigdy nie śl1Jifa, rajskie myśM zago
ścily w rQzplomien~onej gl-Owie. W nocy 
nie śntilioi mu się o opacie, upominającym 
się o trumnę nową i skradziony kieLi cłJ. 
Niema go już, znikł gdzieś, przepadł bez 
siadu. Inne sny, które n1ie straszą, inne "i 
d1iadła, które ra>dlo ścią duszę napetniają ! 
Obr.zydkwy poganin Menelns ma twarz 
księcia obotryckiegQ Mściwoja i śliczną 
tonę Adelajdę. 

On, Thiethmar, Parys, kocha Adelaj
dę, Adelajda, królowa, ~o'cha Parysa„. koi-

lcha go i uwJielbia, mimo że uwiiclbiany a
donis ma no,s przetrąoony i w kabłąk zwi.
n~ętą nogę.„ 

Adelajda postaniowila uciec z ukochonym 
Pairysem do Troi, do króla Pryama„. U
mówili się„. Porwał ją w nocy na ręce 
kuśtyg, kuśtyig, niesie na okręt... 

Obudzi. się„. 
Ba ! T,o nlie T11oja, ani n~ e Sparta. To 

Branubor, izba w zamko\vej wieży, stó! dę
bowy, a na stole dwie śwież.o wygarbo
\vane skóry, który wy.dają nadzwyczaj nic 

· znośny fetor. 
Brr!! 
Umyślił sobie Thiethrnar, aby dzieje 

wegio serca Adelajdziie op-owiedzieć, zwie 
·zyć się, oo się w r-o.zkochanej duszy dzi~
e. Już w następnym dniu przystąpił odr'.1 
·u do rzeczy. 

- Menelaus, Adelajdo, by! jak on o
irzydly Mśdiw·ój 11!i.e godzien swej na.rze
:zonej, sz,lachetny zaś Parys, choć ma wca 
:e niepozDrny wyglą~, przecież ten Parys 
~rześliczna Adle'laj<lo, tym Parys.em, Adeklj 
ao, !któraś jalm Juno jest piękna„. tym Pa
rysem ... 

- I( toi jest tym Parysem? - zapytała 
Adelajda, śmiej;;\c się. 

- No, nie jest krasawico, ale mógłby 
być„. 

- Kto? kto? 
- Niby„. naprzykla.d? ! 
- - Czemuż nie? 
- tta, ha, ha, ha, ha, ha! - rozśrniala 

się Adelajda:. 
- Z czegóż się tak śmi~ejesz? 
- Ty, Thiethmarze, Parysem? Iia, 

na, ha! - śmi'ala się krasawica, opuerając 
~ę o ścianę, w śm1echu spa~matycznyni 
%szczając .izbę rycerską. 

Nlie zraz.il siG tern Thiethmar. Wie on 
Gobrzei, że serce niewiast nie jest jabłkiem 
Ila drzewie, lub rzepą w ziemi, którą fatwo 
1 gruntu wydobyć można. Trzeba ie zdo
b~ać p0iwo1Ii, wytrwale. Wszakżeż w 
ergam1Lnach jest napJ·sane jak to Laban 
akóbow1u siedun lat kazał slużyć i paść 

t~zoctę, zanim dat mu swvią córkę. Trzeba, 
ę WiGc doslugiwać ! Trneba, bo s~rce 
o/aere uczuciem, przyszlość uśmiecha s1ię 
1adz11 eią. Uczony mlO'dzieniec zna ry-
cersM zwyczaj ż,e serce białogłów zdoby
\·a suę p i ~śncią, 1 że rzewna nuta miłości w 
noc majową do okfonka ukochanej le~ą~, 
''Pada w duszę dzliewoi, serce jakby mc1a 
llli zuo.tej przędzy mota. Nauczył się od 
'~idhelma pięknej, 1111iłosnej m\ellodyi, wz.iąl 
1Ulnię iego i w noc majową poszedł za cz~ 
lokót wyśpiieiwywać swe uczudia pod o
(hem swej lubej. . 
. Z izdebki Adelajdy wzlegal się daleki 

~t<lok na okopy zamkowe, na trzciną zarv 
1~ stawy na !fawelę i ~czemiąoe. się ntt 
'tdnokrę~u lasy. NaprzecLW okien. jej ~ył 
ad wooą uroczy gaj, przy ga·ju ląka kw~e

' ustmJona majem, obsypana ztotym 1a-
Skrern J czerwieruią wioseumych firlatek. 

1 . W księżyc.owej, prześlicznej nlOCY j~ł 
hiethmar śpiewać . swoją p~eśń, d~won~ł 
t.ranami gęśti, patrząc w okna swej ~ubeJ: 
iawu~ ~ę tai jasniai stoii w olcienku Adela1 
·Jepia Sif: znaczkó~v, mimo to czas cho-

da, wsparła słc na n~ce oblana światłem 
księżyca, vrygląda jak senne urocze ma
rzenie. Wygląda jak owa Helena, która 
mając za męża obrzydliwego króla: spartań 
ski.ego Mści'wlOja. 

Leci pieśń tęskna, rze-wna, drży jej me 
lodya uczuciem i miilością„. 

Wtem„. 
Za\vyl piles jeden, drugi i trzeci. Psy 

chlopskie ujadają zawzięcie. Dzi.ka bestya 
nie z.na się na miłosnej muzyce, a słysząc 
jej to.ny, zaczyna wyć i skomleć tak szka
radnie, że n\ie stychać Thiethmara, ani jego 
lutni. Ba! Z chat za palisadami Jeeii pię
ciu brys'.ów wprost na zakochanego mfo
dzie1ka, już są kofo niego, dopadają go, do 
hajdawerów się dobierają„. 

(Cią~ dalszy nastąpi). 

G (łS 
górni ów I hutników. 

Kto może się starać o rentę 
na stai.•ość i słabośe? 

Wskazówki dotyczące tej sprawy po
daliśmy już kulkakro1nie w piśmie nasz.cm, 
wiemy jednak, że mal~ tylko czytelników 
zachowuje numer pisma ztak;iemi pożyte
cznemi wskazówkami, - dla tego podaje
my je poniżej ponownie: 

P1~awo do renty na starość lub słabość 
uzyskuje się, kżeli dopełni się 3 \:\'arun
kó\\. 

Trzeba: 
l) mi:eć w każdej karcie kwitowej do

stateczną ilość znaczków; 
2) być już przez. pewion czas zabezpie

czonym, a·żeby ogólna liczba z11aczków z 
wszystklch kart dosięgła uznaczone j wy
sokości, co zwykle czasem czekainia nazy,. 
wanem bywa: 

3) trzeba być inwalidą Wi skutek pra
cy, niezdolnym do pracy, lub mieć 70 lat. 

Dla zrnzumien.ia powyższych warun
ków należy je nieao dokladll{iej od<reśhć. 

I. Zabezp11eczenie na slaboś~ i starość 
uskutecznia s:ę przez wlepiarne tygodnio-. 
wych znaczków do karty kwitowej za każ
dy tydzeJ(1, - w którym zabczpieczcn1y za
nobkowaL Prawo jednak domaga się wY
pelnii1enia dwóch warunków: 

1) ażeby karta k\v1itowa byta w prze
oiągu 2 lat zaimiendona na nową, i 

2) ażeby w każdej karnie bylo co naj
mniej 20 tyg·odniowych znaczków, - kto 
sam dobrowolnie sję ubezpiecza, musi na 
każdą kartę kwitową w !epiać 40 znac;z.
ków. 

Warunki te śc.i śle musz~ być '' ykona
ne, blO skoroby karta n~e była zamienioną 
na nową w przeciągu 2 lat, lub gidyby w 
niej nie bylor przynajmniej 2D odnośnie 40 
znaczków tygodniowych, naonczas karta 
staje się nieważną, a zabezp.!ecwny traci 
prawo do renty. 

Wymagarnia te wyda,ją się na pierwszy 
rzut oka ciężarem - a jednak są onie' słu~ 
sZine. Inaczej bowiem zabezP11eczenie nie 
miałoby nadzoru ani kontroli owszem ruie
raz krz,ywd'z,iloby wprost takiich, którzy 
stale są zabezpieczeni. Oni bowiem mL-
1110 to, że dlugl czas ciągle płacili, n~e wiele 
wiięcej by otrzymali od tych, którzy a01-
r0cznie ·choi~ kilka znaczków wlepili. 

Odnośnie do Hczby ·znaczków ważną 
odgrywa rolę poświadczcnJe chornby. 
Chociaż bo\viem w czasl.)e choroby m? 
roby .policza się dla zabezpuieczoncgo tak~ 
jak gdyby w tym czaste wlepiał znaczik1 
tygodniowe II klasy, jeżeui sobtte czas cho
roby w karcie k\v.itowej poświadczw ka
że. To poświadczeni«~ uskuteiczn.ia urzęd
n,ik przy zmianie karty kwitowej; trzeba 
w tym celu przynaeść ze sobą pośw·iadcze
nie choroby ze swej kasy chorych, lub, je
żeli kto do kasy chorych nie należy, od 
przew1odniczącego gminy lub od lekarza. 

Taik samo zalicza się zabezpiecwn1emu 
jego czas sl~żby u wojska. . 

· II .. Drugi warunek dla uz.yskarna pra
wa do renty na starość lub slabość - czyli 

czas czekania" - wymaga, ażeby zabez
~i'eczony już przez kilka lat opłacał zabez
pieczenie. , 

Czas cz,ekania dla renty na starośc 
wynosi 1200 tygodni; a wię.c zabezpiecz~: 
ny musiał już 1200 tygodnmwych wlep1c 
zinaczków, ailerby Siię módz starać ? rentę 
na starość. Pośwriadczo.ne tygQdnae cho
roby 1 służba we wojskn obllcza się j~ko 
czas wpłat tygodniorw:Y"ch: ~adt? chw1~0-
wo istnieje niemałe ulatwieme. Zabezp.1e
czel1}ie na słabość i starość ,istnieje bowiem 
doweiro 15 lat, a więc chociaż~y kto ~ po
czątku był zabezpieczonym ciągle, miałby 
wszystkich znaiczków 700. Dla tego pra-

wo każe tym, którzy się starają o rentf: na 
starość d<Jliczać ty~ lat oo 40 tygodni. il\! 
oni \\1 czasie zaprowadzenia zabczpie~ze
nia micli lat po nad 40-sty rok ż v ..:•a. 

Otóż przykład: Robotnik N. ~1lrnl1 · 
czył 70 rok życia i stara się o rent~ na 5.·a
rosc. Był zabezPilcczony przez 12 lat; 
znaczków i tygodni choroby poświadczo
nej bylo 600. A jednak prawo wymaga mu 
powyższe ułatwienie. Gdy zabezpieczenie 
zaprowadzono, miał onr łat 58 czyH lat doli
cza mu się 40 tygodni, czyh 18 X 40 to jest 
720 tygodni. Zatem wynost liczba jego ty
godni! 600 = 720 t. j, 1320. Ma więc pra
wo do renty. 

Dla ren ty na słabość \\'ynosi czas cze
kania 200 tygodni· dla przymusowo zabez
p.ieczonych, 500 tygodni dla ubezp,1eczają
cych się d.IObrowolnk 

III. Nareszcie trzeci warunek dla uzy
skama t'1cnty jest słabość. Może się starać 
o renu~ na słabość, kto doczekał silę staro
śc~ - t~mu przysługuje renta na slarnś ·. 

Starość - to skoilcz.oiny rok 70 życia. 
A wiGc warunki dla uzyskania renty

na starnść są: 

1) 20 lnb 40 znaczkó\\ w każdej kar-
cie. 

2) 1200 wszystk.ich znaczków. 
3) 70 sko11czonych lat. 
Słabość j12st tyle co niezdolność d) 

pracy bez względu na wiek. Lecz łatwo 
możnaby źle zrozumieć, kto jest slaby, 
kto niezdolny do pracy. Ażeby tę niepc
wir10ść usunąć, po\viada· pra\vO, że niezdol
nym do pracy jest ten, kto już nie może 
zarobić trzec1ej części tego, co ludzie w 
po'Clobnym zawodzie w jeg-0 miejscowości 
zarabiają. 

Lecz taka slabość, czyli niezdblnośc 
do pracy, gdy krótko, n. p, kilka dni trwa, 
rnie daje jeszcze prawa do renty. Bo pra
wo do renty mają tylko 

1) stale niezdolni, to jest ci, u których 
już nie można s: ę spodzilewać, ażeby ich 
niezdoliność do pracy kiedyko.J\viek ustala 
tak, iżby znowu mogli zarabiać w:1ęcei, niż 
icdnę trz.ecią zw.ykkgo zarobku, 

2) cl1\v!ilowo niezdolni - lecz ci tylko 
wtenczas, jeżeli ich niezdolność do pracy 
trwai bez przerwy dlużej naż 26 tygodni. 

A \\.lięc warunki dla uzyskania renty 
na sitamść są: 

1) 20 lub 40 znac7k\1 \\ w każdci karcie, 
2) 200 lub 500 wszystkich znaczków, 
3) stabość stala. albo chwifowa po na<l 

26 tygodni. 

Z \\'ierciadł o~ 
l(ochaj. 

Kochaj! - Tak zbawcai świata uakazal; 
Jeg.o rozkazom któż się l()rprzeć zdola? 
Kochaj! - Tak do nas Jezus z krzyża wo-

la, 
Byś winy serca sercem twojem zmazal. 
Kochaj! - Lecz kogo·? - Ach o to nie py-

taj, 
Chrystus wyjątku nie czym żadnego; 
Weź ewangelię i otwórz i1 czytaj: 
Kochaj bliźniego, iak siebie samego! 
A któż jest bliźnim? - Ten, co z głębi du-

szy 
Z tobą za wola: OJczle, coś jest w niebie! 
I ten, co krwawe lzy twoje osuszyt, 
Co ci anfolem w każdej jest potrzeb1e. 
A któż jest bliźnnm? - K.ażdy, który z tobą 
l(rzyżową drogą do nieba pospieszy, 
Dla kogo cic.r.n ie są życiai ozdobą, 
Co z tobą psta•cze i z tobą się cieszy. 
A któż jest bliźnim? - Ten , który dla cie-

bie 
Jakby ze skaly serce ma wykute, 
Co Clię w bolesnej opuszcza: patrz.ebie, 
Nosząc w swem sercu pociiski zatrute. 
Gdy mu odpuścisz dla miłości Boga 
I za zle dobrem hojruie się wyplacisz, 
Wtenczai; zwyciężysz i· siebie i wroga, 
Za~ługą krzyża duszę twą zbogaiC11sz. 

Gazetka dla dzieci. 
Żniwa. 

Dojrzcwai<1 zboża! Pszeniczki i żyra 
Wyzlocily lany. 

l(iedy zacz.niem żniwo? I wieśniak się PY-
I ze d'woru pany. (ta 

·Wyostrzone sierpy, \VYklepane kosy; 
Młodzież spieszy w pole. 

wesołe ich pieśni lecą pOO niebiosy 
A razem śmiechy, swarwole. 

Radują się starzy, radują si.ę mlodz'i; 
Stonko żnrwiarzom przyświeca! 

Miga tu i 6 •d:zie v.·śród klosów po 'OOaJ 
Dłoń z si rpem: męska, kobieal. 

I schyla swe peln~ swe ziarniste kkl y 
I pada z~ta pszenica -

Tu żyta, tam owsa ściełą się, pok sy, 
Przy kopie, rośnie kopica!. . 

Ody slo.J1ce WYSuszy te zżęte półkopki, 
Gdy. zwjozą ie, złożą w stodole; 

Gdy hreczkę i proso jeszcze - związą W! 
snopki 

To puste i smutne bedzie wów~zas 
pole! 

Ach, tylko ściernllska zalegną przestrzenie 
Zw<>lna glos ścichnie skowronka; 

A skrzętny g-0spodarz na nowo w jesieni 
Do ziemi \: rzuci nasionka. 

By oto ziarneczko, co teraz dojrzał , 
Pod s1ierpcm padlo, lub kosą -

Na ·wio nę do życia nowego Powstaiło 
Kam1ione slonkiem :i rosą. 

1 taki świat cudó\'.~ rÓztacza siG wk0lo, 
Ze widzieć go oczy twe muszą. 

Nauczże się dziecię patrzeć nań wesoło 
I kochać! sercem i du Z;\!!! 

W lesie. 
łoneczko przez liśc i e , 

Zagląda cieka1w1e 
Chce SiG też przypatrzeć 

W esolei za ba WiG. 
Ma1ni.a z Zosią razem 

K\\1:.atków nazbilerały 
Wiją wien:ic śliczny 

A duży - nie mal.r. 
Stach ubrał braciszka 

Jako in<lyanina 
I teraz już walkie 

Z hvam1 rozp<Jczyna. 
A ta Zosia nasza 

Gosposia pra\vdzi,va; 
Zbiera wciąż maliny 

I wesoło śpiewa. 
StoneczkQ przez liści,e 

Rzuca swe promienie 
Tu - błyśn i e ztocisto, 

Tam - rysuje c1ienie. 
Tu - brzoza w jasności 

Sto.i jak królewna1, 
Tam - jodła w pomroku 

Jak sierota rzewna 
Szast! prast! zajączek 

Mignął p-od nogami 
I ukryt s~ę zręcz.rnie 

Między Jeszczy1nami. 
Turkawka gdzieś zdala 

OdzyiW:a się mile 
A tu żuczek śliczny, 

Tam piękne motyle. 
Puste gniazdko znalazł 

Kaz.1k wiercipięta. 
I mówi; że będzie 

Chować tam ptaszęta. 
- Złóż gniazdko na. mf.iejsce, 

PrzJYleci m..tteczka 
Zawoła swe dzieci 

W WJeczór do gniazdeczka. 
Plakalbyś nieboże 

0.dybyś nic mial domu, 
Więc nie rób przykrości 

Już nigdy nikomu. 
Psst ! cicho!... cichutko.„ 

Widucie? sarenka! 
Zgrabna, wesolutka 

Jak mloda panienka, 
Nic spłoszcie jej nkzem. 

Niech ~dz'.~ bez trwogi, 
Każdy szelest nagly, 

Toi dla niej - niebogi. .. 
Niezwykłą jest rzeczą, 

Bo nie zna człowieka, 
W11 ęc lęka siQ rychło 

I - zaraz ucieka. 
Ach! prześlcznie \ lesie, 

Zal wracać do domu. 
Ale wiem, co zrobię, 

Jutro - pokryjomu„. 
Pobiegnę w las sama 

Posiedzę w tej ciszy; 
Gdzie się szelest liści 

I szmer muszek slyszy 
Zlożę Bogu dzięki 

Za te cudne dary 
Za pi.ękno dokola 

Rozsiane bez miary . 
Jadwóga S. 

Krótka auka czytania • 

ż ŻJ - ;,Ż 
ży-to łó-że, no- że, · żo-na, 

ża-ło-ba, ży-wi-ea, żo-na

ty, ż~la-zo. 



r„ .. . 
Elizeusz. ' 

J. Powołanie na proroka. Pan Bóg 
zabrał .EHasza do nieba na wozie ognistym. 
Następcą jego został EJ;;izeusz. Na niego 
przeszedl duch Eliasza i tll()C czyruemia 
cudów. 

2. Kara za urąganie strszym. Pewne
·go razu szedł Elizeusz do Betel, gdzie o<l
-<lawaoo pokłon cielcow" złotemu. Wtem 
wyszly <lZf1<Gc~ maile z miasta i naś1Illiewa;
ly1 sie z p.rornka, wołając: „W stępruj ły
sku! Wstępuj łysku !„ Eliizeusz .obejrzał 
sie i groQ;ił im w imi~ Pańskie. - W tej 
samej chwtili wypadły dwa niedźwiedzue 
z lasu i TQZszarpaly czterdzieści dwa d·zie-
ci. 

3. Uzdrowienie Naamana. Pa nieja
kim cza'Sile d10wiedziat się, Naaman, hetman 
wojska Syrysku1eg-0, od dziewczynki izrael 
skiej o cudach Elizeusza. A że Naiaman 
.naiwiedzio1ny był trąd.em ,przeto udaJ się 
do Elz.eus~ z prośbą, aby go uwolnił od tej 
.choroby. Ody przybył do pr.aroka, kazał 
mu tenże powiedz1,eć: ,,Idź, obmyj się 
iedmhoć w Jordanie, a będzi,esz o.czy

szczony!" R-0zgniewał się na te slo1wa 
· aaman i rzekł: ,,Czyż rzeki nasze w Sy
ryi nie lepsze, niż w<Jdy izraelsk1le1? !" 

Jednakże na prośby s1ług swoich ustu
chal Naaman rady pPoroka. Obmył siG 
siedm razy w Jordanie i zaraz .o,czyszcw
:ny był od trądu. UzdrowC1nny Naaman 
wródł do .Elizeusza 1 zawol~t: „Prawdzi
wiem .doznał, ż nemasz innego_ B()iga, jak 
tylko Pan. w Izraelu." Ofiarował też pro
rokowi znaczne pod::urki. Lecz Elizeusz 
niczego1 nie przyjął. 

4. Niewierność Gi.ezeg>0. Naaman już 
\ raca! do ojczyziny, gdy 1\\ drodze do·gonil 
go Giezy, sluga Elizeusza. Udając, iż go 
pan p·osy!a, zażądał od Naamama jedn~go 
talentu srebra i dwóch sukien i0ictiśw11ct
nych. Naaman dat mu naiwet dwa talenty 
i szaty podwójne. - Gdy Giiezy wrócil: do 
<łomu, zapytał go sH~ Elizeusz, skądby p~·~ 
wracał. A {)n odpo1\\'t'cdzia1t: „Sluga t\\ 01 

nigdzie nie chodzi[." Na, t-0 rzekt .Elizeusz: 
,Teraz. masz srubm i szaty. ale i trąd Naa 

ma.na przylgnie do ciebie nai za\vsze !" I 
wyszedł od mego Giezy, trędowaty na ca
lem diele. 

Swiętojózafacie 
czyli sldadka na ubo,gich studentów. 

K.s. pralal Potomski. z Wąbrzeźna 
5 mr. 

Szczepan Monka z Kottcnbu rga 
10 mr. 

Na weselu n Jana G,esielskiego \V 

ttombrnch: fan Cies!clski z ż. 50 fe.n:, 
młc1da para Jan Niezgoda 1.20 mr., Ba~tL 
Liss l nir., Ant. Ambroży z i. 50 fen., Joz. 
Talarczyk 30 fen., Ign. Niezg·odka 20 fen.-) 
fozd Smola1rkic1wicz 10 fe 1n., Woic. Marei-, 
niak 30 fen .. Jakób Matyja z narzeczoną 
l 50 mr., Wal. Graczyk z ż. 70 fen., (nad. 
\Val. Graczyk - porto 30 fen.) 6 me_. 

Tow. Ś\\. Józefa w lierten (nad. WL 
SkopO\\ ski) 8,30 m1 • 

Na chrzcinach u Puziaka \v Bram
bauer: Tomaszewski M1' ch. 50 fen., K.a1zu
bek Jan 50 fen., Nochelsiki frauc. 50 fen., 
Puziak z ż. SO fen., ,nowo n-uodz1on;y syn 
Lucl\1·.k SO f~n ., Priymęcki Jgn. chrzestny 
50 ie:r., GO·\\·orski z ż. 50 fen., Law,'.1cki V;'a-" 
daw 50 fr.'n., Lokś M ie hal 50 fen .. Jozcr 
Ka,:ub.ck 50 fen„ I~. Tward:o1wski z ż. SD f., 
\Va\\ rZVll ru21icik 15 fen., (nad. Roch 
Twardo.wski) 5,65 mr. 

Grzegórz Malek . . 1 mr. 
Ze skarbonki Tow. św. W101c1echa w 

Diissel (nadi. fr. Walkiewicz) 7 mr. 
Ks. Szymaflski z Paderbornu 10 mr. 
z Tow. św. Anmniego w Laar - za 

k;-:.l~czenie języka - \\ręczył Mhchał D2-
p::) 1,50 mr. 

z wieca w Essen dnia, 23 lipca 1905 r. 
p~ priL (nad. fr. Matysiaik) 13,00 mr. 

Ze skarbonki Tow. św. Józefa w Wat
ienscheid (wręcz. Stain. Zmyślony) 20 mr. 

Ze .skarbonki Tow. św. Barbary w 
Bochum; (wręcz. Jan Kaczmarek) 

4,10 mr. 

W kasie 91,55 mr. 

Bochum, 20. 8. 1905. 

Bóg zapłać! Sw. Józafacie módl się 

-za nami! 
Antoni Brejski. 

Uwaga: Zarząd „Swiętoiózafada' 1 

przyjąłem tymczasowo, aby ułatwić utw10-
rzenie organi.zacyi ,.Swi·ętojózafacia". Aż 
do tegio czasu p-rzyjmnwać będę składki na 
.św,ięt0józafacie" z zastr21;:(Żenfiem, że o 
~dzielaniu stypendyj nie ja będę rozstrz-y,
gal tylko. lmm;isya, wybirana przez p-rez.e
SÓ\~ więc też \\ yrptacać będą stypendya 
jedy

1

nie na polecenie owej k·omisyi. 
Do komisyi tej mogą należeć tylko o-

sJby, któiY~h synowic stypcmjyum 11:tz o
trzymują. Po stypendya me należy s.ię do 
mnie zgłaszać, lecz do osoby, której adres 
\V najbliższym czasie Qgłos.wny zostanne. 

Wszyscy stypendyad winni zaraZ, a 
najpóźniej do 23 sierpnia odpis ostatruiego 
świadectwa i dokładny swój adres nade
slać pod adresem: A. Brejski, Bochum. 

,~abozeńsfwo polskie. 
Eickel. 

SJ)OW\ledź św. o<l soboty, 19 srerpnfa 
rano. Kazrurnru w niedziielę o Yz 12 i o 4-tej. 

Rotthausen. 
Spowiedź św. o<l soboty, 19 sierpnia 

po pol. - l(azain.ia w 11i'edziie·lę o 11 i1 10 4. 

Bochum. 
W kościele św. Antoniego w n~1edzielę, 

20 sierpnii.a po pot. 0 1 4 kazairnie, a potem 
sposiolbność <lo sI>Qwied'zl św . 

Uwaga. W niedzielę, 20 sierpnfia przy 
padai w tutejsizych i0ko1"caieh Uroczystość 

odpust Matki Boskiej ZiielneL 

Podziękowanie! 
Wszystkim, którzy udzia1 brall w po

grzebfie naszej córki Stasi, a mianowicie: 
Towarzystw.u św. Stam.sfawa l\{)·St'ki dzię
kuj~rny sta.ropolskiem "Bóg zap!ać". W 
smutku pcgrążeni wdzke 

Stanisław i Stanisława Smiejkowscy. 

Towarz. św. Wojciecha w Hochlarmark 
·donosi uprzejmie swym czlornk,om ,i wszy
stkim Rodakom \\' łiochla1rmark-Stucken
busch \i okol::1cy, iż \\ nie'diziclę dnia 27 b. 
nl. o bchodzirny 5 rocznicę założenia to wa„ 
rzystwa o godz. 2 poi poL na sali p. Wehnc
ra \\ .Hochlarmark. Bliższe szczegóły po
dane zostaną w przyszfym tygodnh1. (1) 

Zarząd. 

Kof} śpi'.e1w u "Harmonia" w Rottt1aus2n 
pod·:ijc do wiadomości, iż miesitęczne ze
brani1~1 .odbędz(c siQ w niedzielę, 20 b. m. 
po poi. zaraz po polskiem nabożeństwie. 
I(oda·kom, którzy bra.Ji udział w naszej o
statuiei zabawie a mają chęć do nas przy
stąpić, będzie karta wstępna rachowana 
jako \\'pis. O liczny udział pro:1!1 
(1) Zarząd. 

Towarzystwo gimn. „Sokół" w Gerthe 
don-osi S\vym druhom, iż zebranie odbędzie 
się w ni:edzielę dnia 20 si.erp-nia zaraz pu 
wiclkiem nabożeństwie. Liczny ndzial d'ru
hów pożąda1ny, po111:~waż są ważne sprawy 
do załatwrienia \Vedle zabawy, Goście mi-' 
le '' idziani. Czolem !_ Wydział. (1) 

!(oło śpiewu „Echo majowe" w Baukau 
donos·i swym sza.n. członkom, iż w nie·
dzielę;, drnia 20 b. m. ,odbędzi1e s.ię \Valne ze
branie °' go.dz. 12 zaraz po lekcyi śpiietwu. 
Liczny udział pożąda111y, gdyż przyjdą \\a
żne spra\\ y p·od obrady. Zarząd. (1) 

l(oło śpiewu „Cecylia" w Neumiihl 
urządza w niedzielę, dnia 20 s-ierpnia na 
sali p. fickhoffa, przy ulicy l(nippelstr. swą 
latową zabawę, połączoną ze śpiewem 
chórowym, deklamacyaim,i, monologami, 
przemówi1eniami, zabawą z tańcami. Za
bawa będzie bardzo upiększona, wii ęc za
praszamy wszystkilch Rodaków z Neumi.ihl 
i okolicy. Zarazem uprasza się miejsco
we towarzystwa św. Antrnnicgo, z P. i 
Taiw. gfimn. ,,S-0kól", aby swą obecnością 
zaszczycić nas raczyły. Muzykę do·stawi 
p. Podeszwa, Alstaden. Cześć pieśni! 

Zarząd. 
Uwaga: Zwraca s:ę u wa.gę śpiewa

kom, iż lekcye śpiewu będą się odbywaly 
regularnie o gaidz. 02 co niedzielę, poinie
waż mamy n•.)Wego dsrygentai w miejsca).. 
woso1. Przyszla lekcya odbędzie się w 
niedzile1Ję o godz. Yz2 po pot (3) 

Towarz. gimn. „Sokół" w Preisenbruch 
oznajmia szan. drużynie i wszystkim do
brze myślącym R-0daikom z Preisenbruchu 
i okolicy, iż w rnedzielę dnia 20 bm. o godz. 
ll Yz (za.raz po naboZenstwie) na sa1li p. 
Overbecka, odbędzie się pierwsze zebra
nie, na którem będzie obierany zarząd i in
ne ważne sprawy są do zalatwienia. 

Rvdacy, którzy jeszcze w obecnycl1 
czasa,ch poza szeregami naszymi, a, może 
po manowcach się btąkacie, jeżeli w Was 
iskra mil-0 1ści do tego co polskJie jeszcze nie 
wygasła, usluchaj.cie gilosu naszego i jak 
jeden mąż stańde w szeregach naszych, 
abyśmy mogli wspólnie, działać. CzołCtlll ! 

Uwaga: Zarazem oznajmia SJę szan. 
druhom i wszystkim Rodakom, którzy 
chęć ma,ją dać się. wp.1sać, że stadkt miesię
czne będą zbierane. (2d) 

Komitei. 

• 'abożeiistwo polskie w Essen 
dnia 20 s~rp.nia po pot o godz. 3 w koście
le św. Gertrudy. Sposobność do sJ)O'Włe
dzi św. w sobQtę p.o pot od godz. 4 ~ w 
niedzielę rano. 

l(oło śpiewu „Harmonia" w Wattenschejd 
podaje wszystkim swoim czlOłllk:om i 
wszystkfun Rodakom do wia<lomoŚc~ iż 
urządzamy w niedzielę drnia 20 bm. na sali 
p. fichtnern, przy ul. ·W eststr. farnHi!jną za
bawę. Zabawa będz.iie tylko <lla czł,onków 
Kola i to tylko wyplatnych. Początek o 
godz. YiS Po pot. R'(}dacy, chcąc wziąć 
u<lzial w zabawie, muszą być przez. czlon
ków wprowadzeni lub się d'ać na czlonika 
Kola zapii·sać. Wstęp do Kola WYtnosi 1 
markę. Zarząd. (2) 

Baczność druhowie w Eicklu ! 
Z po·wodu bralku sali w miejscu upra

sza się wszystkilch druhów, ażeby jak je
den st:lwili się w niedzielę dnia 20 bm. o 
godz. 4 po pot na sali gościnnego p. Pe
tersa, Bochumska ulica w RohH\nghausen, 
w celn przystąp1el1!ia do tannteiszeg·n gnia
zda. O lkzny udzial druhów uprasza się. 
Czołem! Wydział. (3) 

Towarzystwo św. Barbary w Oberhausen 
urządza; dinia 20 sierpnia 9 rocznicę swego 
i1s.tnienia, nai którą w·szystki.e nam ży.czli.we 
towarzyistwa. i kola śpiewackie zaprasza
my Dte, które dla braiku adresów zaplioszeń 
nie odebrały. Program: Od g-0dz. 1 d() 
.04 przyjmmvanie Dbcych towarzystw iJ1a 
sali posiedzeń p. Alok-0tego, upililca Markt
str. nr. 34, przy kościele Serca J ezusoiwe
go. O godz . . %4 udamy się do. kośd10la 
Serca J ezusmveg,o nia polskie nabożeństwu 
z kazaniem. Po nabożeństwte udamy się 
w pochodzie na salę uroczystości p. We
bra. ul. Du:sburgerstr. O dalszym po
rządku można się dowiedzieć z programu, 
który każdy przy wstępie odbierze. Wstę
pne dh wszystkich człoir1ków 30 fen., dla 
ni1eczJ.onków 50 fen. Członkowie wi1nni się 
stawić w .czapkach i ·oznakach towarzy
ski.eh. O jaik inaj]Fczrn:iejszy udzial w uro
czystości prosi Zarząd. (2) 

Towarzystwo „Jedność" w Essen. 
W niedzielę dini1a 30 sierp1nl'.ai po pot 

o godz. 4 odbędzie się p·O·si,edzeni.e towa. 
w lokalu posiedzeń, na które szain. czlon
kó'v i gości zaprnsza Zarząd. (2) 

Baczność paraUanie z SmoJic 
p. Kobylinem . . 

Doinoszę szan. para!fli1anom oraz wszY
kiern roldakom w Oberhausen ·i okolicy, iż 
20 siierpnia odbierzemy mszą chorągiew. 
l(aż,dy może ją sobie ob~jrz.eć. Przy obej
rzeniu chorągwiv wi1ni·en każdy paraf:ianin 
dać 25 fen., a nieparaf ianin 50 fen., gdyż 
mamy jesz.cze niedobór, a chcemy go za
raz pokryć. 

Uwaga: Chorągii::·w będzie się znaj
dowała w Oberhausen, Marktstr., przy ko1-

ściele Serca Jezusowevo u p. Alekoty o 
godz. 9 raln0i aż do 4 p :) pof. 

27 bm. w \Va·nne u p. Unterschemamrn 
ul. Bahnhofstr., przy kościele katail!'ckim, 
od godz. 09 aż do 2 plQ po1L POitiem będzi·e 
chorąg(iew w Unden. Sza1n. parnfia.n w 
Liinden uprasza siię, aby 1J1ajliiczniei się 
zgmmadzili <J godz. 4 po poł. Składki mo
żna nadesłać pod adresem: Andrzej Czwoj
drak, Styrum, Lud\VJigstr. 17. W imi:eniu 
komitetu: A. Czwojdrak. 

Wiec ogólny w Duisburg-Hocbfeld 
odbędz.ie się w niedzielę, dnła 27 sierpnia 
pai pol o godz„ 1~ w lokaJu p. Jana Gie
sen. - ,,Reichshalle", ul. Wanheimerstr. 
nr. 96-98, niedaleko ewangekroiego1 ko
ściJła. Wszystki,ch Rodaków z Duisburg
Iiochfeld, Rheinhausen i okolicy zaprasza 
się na wiec powyższy. Uprasza się o jak 
namczniejsze przybycie, bo są ważne spra-
wy doi omówien~a. Komitet. 

Uprasza się też mówiców z ()kolLcy, 
aby raczyli nas od\\"iedzić i mowy wyglo- · 
sić. 

Wiec przedwyborczy w Steele 
odlbędZ1~e 6ię dnńia 20 ~ierpnia o godz. 11-tei 
przed pot w lokalu p. fryca Drees, ulica 
I Rottstr., na który szanow,nych Rodaków 
z Steeile i1 okoJrl,cy zaprasza 
Miejscowy komitet wyborczy polski dla 

miasta Steele. 

Wiec przedwyborczy w Schonnebeck 
odbędzie się w nie<lzielę, dJnLa 20 bm. w 
sali gl Winkelhofe.ra. Pa.cządek o gJdz. 11 
przed połudn1em. 
Powiatowy komitet wyborczy Polski dla 

powiatu Essen. 

Koło śpiewu „Biały Orze('' w Duisburgu: 
urządza wniedzielę dni.a 27 sierpnia r. b. 
swą latową zabawę na \vMkiej sali pana 
Berg-tera w łfochfeld (Iiochielacr Tonhalle)' 
m którą &i.ę szan. towarzystwa Polskie. z 
Duisburga L Hochfel<l oraiz wszysbktch Ro„. 
daików i. Rodaczki zaprasza. Kapelę do-
stawi p. Podeszwa z Alstaden. Zabawa 
będzie przeplatana śpiewem, de!klamacya~ 
mi i tańcem. O liczny udZJiia.ł uprasza sję. 
Cześć polskiej pieśni! Zarząd. ( 4) 

Wiece „Zjednoczenia zaw. po(." 

odbędą slię w niełlziielę d1111ia 20 sierpnia \\T 

następujących mtejscowościach: 

W Derne po pol. 0i godz. 4 w loikalu p. 
Langeinbeiiin. 

W Sodingen przed pot o godz. 1 U/2 w 
lokalu p. Te.a.dorn Nothe. 

W Horde po p-01. o godz. 4 ,„.- s.a li p. 
Lenze zum Brtickenkopf. 

W Erle-Młddelich w niedzielę , dnia 20 
sii·erpnia pai pol. o godz. 4 na sa1fo p. Gehb, 
przy ul. Biismarckstr. 

l(onierencya mężów zaufrurni·a odbędzie 
się w niedzelę dna 20 sierpn,ia w Dellwig
w lokalu p. Hesse po pol. o godz. 4. Za
prasza Siię wszystkich delegatów oraz mę
żów zaufanlia z Bottrop1, Dellwig, oraz 
wszystkJ.ch bliższych miejscowości. Pro-
simy o hz1ny udzial w niedzielnych wie
cach, po1n1ieważ w obecnem położeniu po
wJlnny \Viicce każd·ego rnbotn:ika ~nteres.o·-· 
wać. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie" . 

Wielki wiec „Zjed. zaw. poi." w Huckarde 
odbędzie się w niedzielę 20 sierpnia po pot 
u wdowy Schne~.cter, zaraz przy kościele 
katolickim o godz. 4. W wiecu mogą 
wszystkie niewiasty i mężczyźni wziąść 
udzi1ał, ponieważ będą oma,viane sprawy 
rnbot.nic.21e knapsz1aft.owe 1 mne waż
ne sprav,ry. Pro-simy o punktualne sta-. 
wien~ie się wszystkich I({)dakó\Y i Ro,da ... 
czek. Mówcy będą zamiejscowi. (d) 

„Zjednoczenie zawodowe polskie'". 

HOERDE. 
Wielki wiec „Zjedn. zaw. pol.'' 

odbędz.;e s1ię ". nic.Jzr1clQ 20 bm. p.o po!. o· 
godz. 4 na sali p. Lenze, dawniej Laumann , 
przy n>0wym mo1ście. Poniev.;aż przyjdą 

wa1żme sprawy pod obrady, przeto n liczny· 
ndział pro.si wszy;stkich Rodaków (d) 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". · • 

Baczność Dellwig ! 
Uprai~za s:1ę wszystkich tych. którzy 

chcą brać udział '" kursie nauk społecz
nych, aby zechcieli s1=ę zgłosić w 111iedzi 1~lę 
dnia 20 Sderpnia \\' lokalu p. łiesse o ,g·cdz. 
4 po pot 

„Zjednoczenie zawodowe polskie„, 

l(ONPERENCYA 
mężów zaufania z Eickla, Iiolsterhausen i 
i111nych bliższych miejscow0iś.c.i -0dbi~dą się 
w niedzielę dnia 20 si1erpnia w tti01lsterha.u
sen przied' polu·dnitm ·O godz. 110 w k)kalu 
p. Di.ngebauer, Dorste.nerstr. (d) 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Wiec pdski w Ueckendorfie 
odbędzie się w ni1edzielę, dniila 20 sierpnia 
o godz. 4 po1 pol. w sali p. Serres. ul. Bu
lo.wstr. 16. O li.czny udział uprasza: sie1 

gdyż przyjdą ppd obrady bardzo W3żne 
sprawy. 

„Związek Polaków''. 

Wiec przedwyborczy w Essen- West 
(Fronhausen) 

odbędzie się w niedzielę, dnia 20 sierpnia 
o godz. 11 przed p.oL ma sali p. Oferath 9 

przy ul. Ad!elkampstr. 95. Wybory za pa
sem, więc dal1ej doi dz~ela. Nie powfano 
ani jednego Polaka brakować na sali. O 
Li1czny udział prosi 
Miejscowy komitet wyborczy polski dl~ 

miasta Essen. 

Wiec przedwyborczy w Altenessen 
odbędzie się w ni·e:dzielę dnia 20 tm. o godz_ 
.012 przed południem na sali- p, Saal'a przy 
kościele św. fama. Rodacy clio dzieła. Pro
simy, aby ani· jednego R.odaka, a szczegól
ni·e wybor.cy na owym \Viecu nie brakto. 
Mówcy będą zamli.ejsco\vi. (d~ 

Komitet wyborczy polski miejscowy na 
gminę Altenessen. 

Wielka wycieczka w Bochum! 
W p0niedizialek dnia 21 sierpnia odbę,- · 

dzie się wydeczka do Iiofstede, do ogrodu 
"Wa:llbu~ga". Będą różnls rozrywki dla 
starszych i dzieci. OEczny udz1iał Roda- · 
ków uprasza Komitet. 

Za druk. nakład i redakcyc: od p()Wiedzialn7 A n t o n i Br e Is le ł w Bochum- Nakładem 1 czcionkami Wydawnic~wa „Wia rusa Polskiego" w B~hum. 
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Rok as. 

Na Niedzielę n po Swiątkach. 

Lekcya. I Kor. XV. 1- 10. 
Bracia! Oznajmuję wam Ewaingelię, 

którąm wam op.Dwiedział, którąście też 
p rzyjęli, i w której stQl!cie. Przez którą 
teiż z:bawie1nia dostGpujede, }eiśli pa,mięta
cie, jakim ()byczajern przepowiadaiłern 
wam, chybabyście próżno uwierzyli. Bo 
najprzód podałem \Yam, com też wz1'. ąl, iż 
Chrystus umarł za grzechy nasze według 
pli sma; a iż pogrzebion jest, uż też ·powstal 
z martwych trzeciego dniia, w1edług pisma. 
A iż \\ri<lziany jest od Cefy, a potem od je
denastu. Potem byJ widzian więcej nilźli 
od pięciu set braC'i wespół, z których wiele 
kh trwa aż dotąd, a niektórzy zarsn~li. Po1

-

tem był w:<lzian c'Ci Jakóba, potem od 
·wszystlóch Ap-ostoló\\\ a na końcu po 
'l\vszystkich był wiqzian i o<lemnie, jakoby 
ód poron!Lonego ptod'u. Bom ia jest ·najmniej 
szy między Apostoły, którym nie Jest go
dzien, aby mię zwa:no Apostołem, iżem 
prześiadowal Kościół Boży. A z lask\l Bo 
żej jestem tD, com jest, a ~aska jego prze-

. ci\\ ko mnie próżnq nie byla. 

Ewangelia. Marek VII. 31-37. 

Onego czasu: Wyszedłszy Jezus z 
grarl(ic Tyru, przyszedl przleii. Sy,don do 
morza Galileisk1iego, przez p-0środek granit: 
Dekapolskich, 1 przywiedlL mu głuchego 
i rncmego, a prosili go, aby nań rękę wlo
żyL A wzią\vszy go na stronę oo rzeszy, 
\Vpuścit palce swe \V uszy jego; a spluną~ 
wszy dotknąf języka jego. A wejrzawszy 
w niebo westchnął 1i rzekł mu: Effeta ! to 
jest: otwórz si~. I wnet się otworzyły u
szy jego, i r·ozwiązała się związkai języka 
jego, i mówił dobrze. I przykazal Jm, aby 
nikomu ni,e powiadaJii. Ale im on w1ięcej 
zakaz<Ji\val, term daleko więcej rozs?awiali ~ 
i tern bardziej się dziwow3li, mów7iąc: Do
brze \vszystko uczynif, i1 g1tuche uczynił, 
że słysz4. nieme. że mówią. 

Ka z a n ie. 
Pan Jezus jak po to przyszedł na ten 

Ś\\ iat aby czynić <lobrze i wszystkkh zba 
\\ ić, tak też nigdy · me odmó\\·il swej po
mocy tym, którzy Go o nią prosikl. Oto i 
w Ewangelii dz.isie.jszej czytaJTIY: w gdy 
Mu przy\vfodzinno .głuchoniemego i pro
szono aby na11 ręk~ S\\ ~l p-ofożyf, spe!nit 
ich życzcrne i chorego 11zdro\Yił. A cho
cfaż jako Bóg wszechrnDcny1 mói:d byl' je
dnem słowem prZy\nócić rn11 ll1Q1Wę i . 
sJuch. jak t l) inną razą nczymt owemu śl.> 
Pemu C0· przy dro<lzc \\ o?a,{ do Chrystusa 
o zmiło\rnnie: Synu Da \Vidó\V zmiłuj się 
na<lemm1. a Jt.zus rzeki: .. Przejrzyj, \\1ia
ra t\voia ciebie uzdlfO\\hla'' i ślepy prze.j
rz ał ; t ~ jed.nak w tym \\-ypadku o którym 
czytamy w Ewa11gd1u dzisiejszej, użyt Je
zus pewnych znaków. po których dop,:ero 
uzdrowił kalekę. Uczynił to Jezusz _dwóch 
\\ zględów : naprzód a:by spefnf~ żądani~ 
tych co prosili za gluchoniemym iżby nań 
rękę Swą pof()żył; a powtóre. aby i nas 
także nanczył: że obrzędami czyli c'e1rem-0-
niami· jakch używa Kośa1óf Ś\v11ęty przy 
spraw owa,niu oiiary Mszy świętej i in
nych Sabamentów. gard~ić się niego<lzi i 
lekce wbie ich ,,·ażyć; poni1e\\1aż ·i J e~u~ 
Podobnych ceremonii uży\\ ał. Po dz1cn 
dzisiejszy przy chrzcie. świętym tych sa
nl~"'Ch znaków i tvch samych stów u.żywa 
kaptan, jakich ufrv;al Jezus. uzdrawiaiąt.: 
głuchoniemego. Kaptan udz'lielaJąc chrztu 
Ś\\1: c;tego. <l<ltyka sic ślmą uszów i nosa 
lliemorwlęcia i' mówi: „Effetha" tJ jest o
Wtórz się; a jak 0\\:1eJI11U gluche1~u ot\\~orzy I 
ly l)ię uszy i rozwiązała się zw1ązka Ję,zy~ 
·ka którego dotknął Jezus, że usłyszcrl i mó 

(:,~ Mod.l się i pracuH lh'~ 

Bochum na niedżielę dnia 27 sierpnia 1905 

wił dobrze; tak po-dobnie 1 tu mocą Sakra 
mentu śwr1ętego otwierają się uszy na głos 
łaski Bożiei, że <lziecię zostaje chrześciani
nent, wolnym od grzechu pierworodn~igo, 
i wyznaje zasady wiary oraz nauki Chry
stusa. Zresztą czlowlie~ zmysłowy, po
trzebuje znaków zewnętrznych, aby móg~ 
przyjść do pe>znawa łask duchownych. 

Ale dlaczego to J ez.us zarówno temu 
oo go uz-drowil, jaik ni\emniej til proszącym 
o uzdrow:1enie kaleki, zakazał aby nikOIITiu 
o tem nie powiadali? Naprzód aby LUii..., 
knąć rozgłosu i sławy ·za którą Jezus nic 
uga1nfal' s1tę, .i nie żądał jej; a powtóre, aby 
niewzbudzać zazdrości i niechęci fary
zeuszów, którzy menawidzili Chrystusa, i 
ile razy posłyszeli że J czus wś nadzwy
czajnego uczynił, zżymali1 się Nań H pra
gnęli Oo z.gubić. Nadto, chciał nam Jezus 
z siebie dać przykład: abyśmy wstępując 
w ślady Jego, gdy jesteśmy w możności 
u~zyinić komu c<>ś do-brega1, abyśmy nie 
czyniit tego. z pobudek próżne! chwab; j 
chluby u świata', aLt:1 dla poratowanlia blil
źrn'.ego i spełnienia obowiązku miłości 
względem drugich. Dobre czyny, bez roz
gł·osu i chwalenia się nllmi przed ludźm1 1 
oSiągną swój cel; bo Bóg który i kubka zi
mnej wody podanej bHźniemu w Łmię Jego 
nie zostawii bez wynagroo·unia> sowicie 
od1ptact każdy dobry uczynek sipełniony z 
milości ku bliźniemu, chociaż świat o tern 
wiedzieć nie będz,1e. Zresztą, ia-k zle nie 
ukryje się aby z czasem drudzy o i.llliem nie 
down.edzieli się, tak vodobnie i dobre, i z 
czasem ludzie o tern dow,1edzą się, i roz
głoszą pom~dzy sobą. Najlepszy ·dowód 
tego mamy na owym głuchoniemym któ
rego Jezus uzdrowiti, 001 porniilmo iż im za„ 
kazał aby nikomu tego nie powliadali, to 
onal, im więcej zakazazywał, tern d.aleko 
wi:ęcej rozsławiali' , i tembardzi1ej dziwowa
bi. się mówiąc: 11 Dobrze wszystko uczynlł: 
i głuche uczyni! że słyszą, i nieme że mó
wią." A węc i z naszerrni d'Obrem~ uczyn
kami jeżeli je mamy podobnfic się stanie. 

PodziiękuJmyż Jezus<Ywi za te laski ja
ki10 Ś\\'iadczyt ludzimn żyjąc na ty+m świe
cie, i jakue nam świadczy ustawiczn~e \v 
sposób duchowny, lecząc nasze choroby 
duszy; bo gdy przy trybunale pokuty, ka
płan wykonywa nad nami znaki zewnętrz
ne, t. j. przeżegna nas wymówi·szwy s.lo
wa absolucyi, uwalnJ:ani bywamy {}cl. grze
chów, i pojednani z Bogiem. A jeżeli je
steśmy w możności \VYŚW\Jadczyć komu 
jakie dobrodz~ejstwo, nie żądajmy za to 
rozgłosu i pochwa{ świata, bo Bóg · sam 
\\ ynagrodzi nas swą łaską za życ!i'a, a po 
śmierci dusze nasze zbaw'i. Amen. 

S więty Izydor Oracz. 
IV. 

Czując w sobie wyrobione siły do pra
cy, chciał Izydor onych pożytecznie użyć; 
a że zagroda uboga rodziny jego nic po
trzeb-Owała jego pomocy, nie chcąc być 
próżmakiern, poszedł w służbę do jednego 
l>ogatego mieszczanit11 miasta Madrytu, 
imieniem Jan Vergas, który go użył do 
nadzoru i upra:wiania rolegtych pól i ról, 
które posiadal w pobfoż.u tego m~astai. W~e
dzar Izydor dobrze, że go Pan Bóg nie do 
paiasza i pióra, ale do pługa, ccpÓ\\", sie
kiery st\\1orzyt; nie uczyni! go wojakiem 
ani pisarzem, ale rolnikiem; że wal.a Bo
ska .nie aby inni jemu, ale aby on mnym 
us?~giwał; nie aby on innym, ale i~ni jemu 
rozkazywali; i kontent z powołania swe: 
go, nie szemra~, 11ie narzekal, nie n~ru~zat 
przy naicięższeJ prac~, ale ~ze.zerze 1 :'.1er· 
nie Panu swemu sluzyr, me Jako h1dz1om, 
ale "jako Bogu slużąc. r:ańską. rolę .wwa~ał 
za własną, uprawiał ją Jak na1Jep1e1, boJąc 

się, aby przez niedbalstwo swoje i opie
szałość nie uczynić panu krzywdy choćby 
najmniejszej. Nic tak on pracował, jak to 
11 nas niektórzy pracują, ot aby zbyć ty.lko, 
wszystko idzie tak leniwie, niedbale i po 
mału, i to, coby \\ jednej godzinie uczymć 
mogli1, to zaledwie w kilku godzinach za
koJ1.czą. Nic chcą oni o tem wiedzieć, że 
kto nie prncujei, ten nie1 wart 1 chleba jeść. 
(J zaplatę ug-odzoną umieją się dopomrnać, 
ale niechaj się zapytają sumienia, czy na 
11iL1 zasłużyli? I tacy nie myślą o tern, że 
oni nie panu, ale sobie raczej krzywdę wy
rządzają. Pa.na krzywdzą na majątku, a 
siebie na duszy, Nic tak tOI czynit Izydor, 
i. dJateg10 ,i Bóg i ludzie go kochali ;i sza
nowali, i 1dobrze mu si.ę działo. Ale bo też 
lzyd.or inaczej do pracy się zabieral. 

WiedQ:iaf on de>brze, że kt-0 z Bogiem 
dzJe11 rozpoczyna, temu Bóg przez dzieli 
caty blogostawić będzie. Rozpoczynał ka 
żdy dz11e1i, każdą pracę od modlitwy poran 
nej, l malo zni:Udzie się takich dni w życiu 
IzycLora (jako świadczą opowiadacze ży
wota jeg·o), w którychby byt zaniedbał 
slnchania Mszy świętcj; bo ·on nie myślał 
tak, jak to u Jlas rnektórzy myślą, że łaskę 
Panu Bogu czyn.ią, kiedy do kościoła si~ 
pofatygują, jaikby to nic my Pana Boga1 ale 
Pan Bóg nas potrzebował. Zaledwie, że 
w niedL11elę ujrzysz ich w: Jrnścelci, ale i tu 
nie zawsze; lecz me masz dnia może, że1by 
ich w karczmie znaleźć uie można, gdzie 
tyle czasu na próżnych ga·wę.dach trawią,· 
żeby nie jednę, ale kilkaMszy św. wysłu
chać mo·gLi. I mówisz: ja nie mam czasu 
pójść na Mszę św.; - oj, żebyś więcej cza 
su w życiu nie utracił, jak ten czas, który 
utracisz w kościele, dobrzeby byto co do 
duszy i co do ciafa twego. Prawda, masz 
czasami sluszną i spra\\ iedliwą przyczynę 
nic pójść na Mszę św. w niodzieUę, podó\\. -
czas od tego obowiązku, pod 01eżkim 
grzechem ooow iązującego, wolnym jesteś; 
ale podobn,oć to CZGścicj bardziej na dobrej 
chęci, jak na czasie brakuje! I cóż dziwne
go, że od Boga żadnych lask nie odbierasz, 
kiedy o takowe nie prosisz? Panuętal do
brze Izydor na LG prawdę, o której m'ówt 
stare n~sze przysło:wie: 

Msza świQta nic spóźni, 

Cudze nie zmożni, 

fatmużna nie 7uboży, 
Post nie umoży. 
I jako It.ydor przez rydviei1 wier

nie i szq:erze pracO\\"al, tak też \nemie i 
szczerze n i c-dzielę na cześć Bogu poświę
cał. Bo Pan Bóg me 11a to· postanowił nie 
dzielę, abyśmy 001 \\ niedzielę bardziej o
brażali, niż w inne dnie; ale abyśmy Mu 
\\. niedzielę wiGkszą cześć i chwałę odda
\\ ali, dz.iękując za ubiegły tydzie(1, a pro
sząc o blogosławJellstwo na następny. Ale 
jeśli nowy tydzici'1 od obrazy Boskiej , pod 
przeklc11stwem Jego rozpoczniemy, czegói 
dobrego możemy się spodziewać cala pra 
ca tygodniowa mamie zginie. Nie opuścił 
]zydor żadnego naoożeństwa niedzielnego, 
które y„,r farnym jego kośdółku sic; odby
wało. Widziano go często w największej 
pakorze, najpobożniej, po szczerze. i do
kładnie odprawionej spmdedzi przystępu
jącego do Komunii świętej. N1eszpór ni
gdy nie opuści?, śp:ie\vając pieś11i pobożne, 
których \\11ele nmŁat na pamięć. a których 
śpiewaniem pracę S\\-oją mile osładzal. 
Byl na każdej w kościel.2 nauce, i pilnie 
się przysluchiwał. kiedy ksiądz proboszcz 
wykłada{ tajemniice wiary świętej, czyli 
katechizm, 1 ten katechizm tak doskonale 
umiar na pamięć- i rozumrał, że mógł i dru 
gich nauczać, co też i najchętniej uczynH, 
szczególnie w długich jesiennych wiecz.o. 
r.ach, siedząc przy wesołym płomiemu d()-
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· mowego ogniska. L~cz jako sowa nie mo 
że zmeść światlości słmka, tak też i źli lu
dzie I1'iJe mogą bez zazdrości patrzeć na c1l0t 

ty i1mych. llylo miGdzy, towa·(Zyszami Izy
dora nie mato parobków, którzy o<ldaui 
rozpuście, pijatyce, kradzieży, bluźnier
stwom, wsze1kicmi starali się sposobam i„ 
aby odwieś~ Izydora odslużby Boskie.i l 
zm11sić go do tego, aby z nimi dyablon 
slużyl. Lecz wszystkie 'ich usi~owania 
byty bezskuteczne; Izydor l1ie dal się u
wieść, \\iedziat, że te namowy są jako te~ 
lep, co ptasznik zastawia, aby glupią ul{J-· 
wić ptaszynę, jako ten żer na wędce, co rY 
bak wpuszcza do wo<ly, aby schwycić ni<.."'
bac'Zną rybkę. Uciekat, stronił od tych si
deł, które dyabel za pomocą złych ludzi. 
zastaw'ia, aby dusze łowtlć, Był. on dla. 
wszystkich uprzejmym, powolnym, usfo:t. .... 
nym, ale w bNższe stosunki i przyjaźnie z 
złymi zachodzić nie chciaJ. bo, jak to mó-
wią ludzie: kto z kim przestajei, takim sie 
staie. - Jabłko zgniłe od z<lr(}l\veg-o się nie 
naprawi, ale dobre od zgmłego się zarazi ~ 
tak też k~edy dobry człowiek ściśle się za-· 
przyjaźni ze złym, zły od dobrego rzadko· 
kiedy się poprawi, ale dobry od złego się~ 
zarazi; tak też kiedy dobry od złego bar
dzo często się zep~suie. Towarzysze więc: 
Izydora chcąc się pomścić na mm, oskarbi 
li go przed Panem jego, mówiąc, że Izyd-'.>r.
\\' kościele tylko czas nadaremnie traci 
robotę zaniedbuje, co wszystko nic mał'ą! 
szkodę Panu przynosi. Ale Bóg przybyt 
sam w obrone 5ludze swfmn. i hańbą po
krył bezwstydne oskarżenia, jak to nastę
pujący rQz<lzI11ł okaże. 

t: f '~ C! 

Brandenburg 
kraina słowiańskich mogił~ 

P O W I f S C H I ST O R Y C Z N A. 
Napisał Ludwik Stasiak. 

(Ci~2 dalszy.) 

- A pójd.ziiesz ! - wola. oganiając s'<; 
Thiethmar - a pójdziesz! 

Psy n~e chcą na żaden sposób ustąpić. 
Nifi mając pod· ręką kija. zaczął si<~ uczony1 

ml-odz.1an bronić muzycznym instrumentem 
g<ly zaś jednego z psów1 w Ieb lutnią u<lc
rzyl, zaczęła reszta ta'.k okropnfo szczekać , 
tak za ptaszcz szarpać, że zarkc hany Pa
rys, syn Pryama w ucieczce ratunku .szu
kać byt zmusz.·crny. Ta rozjuszyło psy j~
szcze bardziej. Pognaty za nim wichrem 
i nad stawem dopadly go rnzża.rte bcstyc. 
Płaszcz poszedł w strzępy, dobrały się 
psy do hajdawerów, wiszą fachmanem plu -
drY'.i. gole ciało ztytu widać, a tam v.,r oknie, 
przokle1istwo! Adelajda patrzy, patrzą 
służ.ebne, patrzy Edyta, \\ y legt cały babie 
mec ... wszystko ze śmiechu bok,.1 zry\\la. 

Wskoczył Parys nie na trojański okręt" 
lecz do stawu, przybiegło ki lku pachołkówr 
i kljatpi rozjuszone psy odpędzili. 

Ze l:gryzoty, wstydu i zimna wpad . 
· Thiethmar w gorączkę, a l eżqc bezwfada1ie. 
na tożu, rozmyślał, jak plochl1\ rym Jest 
wszelki rodzaj nie\viesci, jak zmienną j2st · 
kobieta.„ I przysiqgt Thiethmar, że za· 
wsze w bfiżeństwie pozostanie, że naza
wsze \Vzgardzi nkwtiastami. dla którycll 
tak cierpiel. Uwagii zaś swe. o zmienuośct 
i ptochości niewiast na cielęcej s.pisal skó
rze dla nauk[ ostrzeżenia 11astępi1ych po„ 
koleń. 

Stracila Adelajda nawet i tO\\ arzy .... 
stwo Thiethmara. sama błądzi po pustych; 
izbach, po podworcu zamkowym, po wa„ 
lach .na<l częstukolcm war<J\rni. Siadła na 
lawce w zielonym sadzie, posmutniały jej. 
oczy, zachmurzyło się ~ękne, białe czoło •. 



Za\\··iaJ w~osenay \li·iatr i z.zak-witłych ja
blonf.l chmura b'ialych liści na nią leci, ty
stąc Jastków, opadającego· kwiecia suknie 
i!eJ, ramio.na . i włosy pokryv:a. Ziemia za 
slanai bielutkiem kwieciem), które spadlo z 
drzewa ... 

A ja-ko te białe liście z drzew, tak z 
myśli n~ · d21eja ulatuje, tak bledną wspo
mnienia o Mściwoju. Czfowiek nie pamię
ta. zapachu kwiatka, któryi zerwal \\icroraj 
11ic parniQta śplewu sl-owika, który prze
hrzrni'ał, me czuje w zimie ciepla, które w 
lecie go grzalo ... 

Wróci Mściwój, wróci. .. toć i \\1iQ
sna wróci i slowiik w maju śpiewać będrzie, 
ale rum wróci... pustka, straszna nuda i tę
sknota. Za czem? 

Nietyle za rum, ile za jego pocalunka
mi ... za slowam'i miłości, które miat na u
stach.„ 

A Mściwój to sJ-0wik; który zamilkł, 
k'\Yiat, który J)rzckwitl. 

Kochafa go przecie dawniej, całą du
szą kochata. 

- I diiiś g·o kocham r6wnież - zape
wni.a sarną siebie dziewoja. 

Tyllro że'.„ 
Są istoty na świiecie, dla których wie

cznie nosić w sercu miłość, toi tak, jak do
trzymać b!aly śnieg do lata, 'knooy słońce 
pożarem promie'l1i pali ziemię .. . 

- A jednak dotrzymam ... o! dotrzy-
mam - zaszeptala Adelajda. 

A bielutkie liście lecą z drzewa, a du
sza by la .ni.e~gdyś jako drzerwo kwiecem -
milośc: ą. nadzieją, wiarą, jaśniejącą, a dziś. 
Chmura listeczków z jablon.i leci, tysiące 
kwietnych płatków suknie, ramiona, gło
wę Adelajdy pokrywa, cala ziemi1a zasypa 
na ś.nieg1ern, który zleciał z btały,ch drz..e1w. 

Przez sad przechodził pach-0łek. 
- Gdzie jest Edyta? 
- Z Wilhelmem 1nad stawami \VI gaju 

brzezinowym chodzi. 
Duwne uczucie, uczu-cie pytania„. ża

lu. tęsknoty, wreszcie złości.„ 
- Dlaczego ona wieczn'ie z nim? 
Wstafa z ławki Adelajda, aby dsć nad 

stawy, w gaj brzezinowy, gdy przyszla 
pomiędzy jablot11e jakaś dziewczyna. U
rnda jej wielka, postać wyniosla i kształt
na, strój d'Ostatni, na biielutldiej koszulce wt 
dać sznur bursztynów. Na pięknej twa
rzyczce jakby ślady przebytej choroby, 
smutek jakiś na czole dziew-0\i. 

Zna ją skądś Adelaj.da, przypomina so... 
bie, \\•1dzfata ją w tarnoWiskiern dworzy
szczu. 

Wszak to ona... wsizaik to woje\\"0-
dzianka. z rud!nn.ckieg0< · grodna.„ 

- Bogno! 
- To ja jestem pani. 
- W Bramborze? 
- Sześć mil idę„. 
- W tak daleką drogę? Sama? Do 

kogo? 
- Do ciebie pani. 
- Do mnie? 
- Tak jest. Chcialam cię zapytać, 

chciałam się dowiedz.ieć ... 
-Mów. 
- Nie urażę cię, pani, mem pytaniem? 

Ne ści.ągirH~ na siebie tweg-0i gniewu? 
- Mów śmiato. 
- Chcę się dowiedzieć o ... Mściiwoju. 
- Sama nic o nim nie wiem. ·W woj-

sku cesarskiem, we Włoszech się biye. 
- Nie to, nie pani. 
-Cóż więc chcesz wiedzieć? 

- Czy prawdą jest, żeś ty.„ 
-- Że ja? Słucham cię dziewczyno ... 
Bo~na miała otwa1ie oczy, usta jej 

drżaly pytaniem, które z nich paść m1alo. 
- Ześ ty, jego narzeczoną„. 
- Tak j€st. 
Bogna zbladfa okropnie. Slupem sta

nęły jej oczy, ot warta usta... Zachwiała 
s ię jak sosna, która toporem podcinana na 
ostatniem już łyku stoi, chwyciła się za 
gł-0wę i jak trup padla na ziemię. 

- Wody! Ratu~niku ! - Krzyknęła 
Adelajda na pacholika, wiążącego jabłonki 
w ogrodzie. 

Klękła przy Bognie, jęta trzeć skronie•, 
budzić \\' niej ducha. 

Nadb i egł parobek ze źródlaną w.:xią, 
zmył czo.Io dzŁewoi, która oddychala cięż
k•o. l(i11lka ch·wn minęło nim przyszła do 
przytomności i świadomości, gdzie jest i 
C() ją otacza. 

- Co ci to BognJ? Co? 
- Nic już. 
- Chora jesteś. 
- Nie, nie. Zmę.czyłarm się drogą da-

l eką. 
- Rzecz zaprawdę dzi\\1na. A więc 

przyszłaś tu, aby s~ o MśoilWoja µytać ... 
- N1e inaczej. 
Bystro spojrzała Adelajda w oczy Bo

gny. 
- - Co ..:hcesz więc wiedzieć? 

Na b'.tatej jak kreda twaTXy. Bogny oYi 
już spokój, rra licach zjawił się uśmiech, 
taki dziwny uśmieclt szczęścia lub rozpa
czy. 

- Przed odjazdem jego były wasze 
zaręctyny? 

- W .ist.x:ie. 
- Tak? - zaszeptała Bogma. 
- Tak jest. Ciekawa jestem, dlaczegq 

spra·wa naszych zaręczyn tak W"lelce cię 
~bchodz1? · 

Bogna zamyśliła się chwHę i rzekła z 
u~rnicchem: 

- Dlaczego mnie obchodzi? Nie ro
zumiesz t~o dostojna pani? r Wszak Mści 
·Wój jest księciem ,obatrycl\liego rodu, w.:i

. dzern naszego slowiaflsk1ego ludu. 
Zatem jego zaręczyny ... 

- Zaręczyny ks:ięaia, muszą obcho
dzić wierny mu lud. 

- A ty, ahy się tego dowiedzieć przy-
cho<lziisz tutaj z Rudnic 

- Nietylko to chciałabym uslyszeć ... 
- Cóż więceij ? 
Bogna wpaitrzyla s4ę w lice Adelajdy, 

źrenice jej biegły PJ pięknej twarzy, po 
czarnych oczach, powiekach, usta.eh mafili
nowych i czole marmurowem synowicy 
margrafów. 

- Piękna jesteś, o piękna - zaszep
tała Bogna .. 

- Pytać mnie chciałaś„. 
- Pow,iedz mi paini, powiedz szcze-

rze„„ ale to prosto z serca, prosto z du
szy„. 

-Mów. 
Bogna sUumit•a oddech t gtosem zglu

szonyrn, jakby nie z gardla, lecz z dyszą
cych pfoc, zapytaia: 

- Czy ciebie Mśohvój kocha? 
- O tak Calą duszę mi damwal. Ka-

żda myśl jego· do mnie należy. 
-Tak?! 
- Widzisz te białe listki jabłonek na 

ziemi. To myśli Mściwoja. Wszystka~, 
wszystkie, u stóp moich. . 

Zaśmiała się Bogna. f.~ść była w jej 
uśmiechu, gn.ie\.\- tłumiony, chycho:t pusz
czyka. 

- Mo~csz te listki zdeptać?! 
- Jeśli zechcę, rnogę. 
- Słucha !i ty biała pani, słuchaj ty 

krasna ~emko! A co ty jemu za jego ser
ce dałaś, jak zapłaciłaś mu z.a gorącą mi
łość, czem odwdzięczyłaś się za jego ser
deczne uczucia? 

- Co ci do tego, Bogno? 
- Czy ty g~, A<lelai:ido, kochasz? 
- Ja? Chcesz wiedzieć? 
-Zaklinam · aię, powiedz! 

- Musiałam go kochać, jeśli zostałam 
jego narzeczoną. Mężczyzna ma prawo 
dQ!llagać się miłości od kobiety, która ma 
zostać jego żoną. · 

- Mówisz o prawie? Rozkochane 
serce jaiko ponik górski milością, jak skala 
kaskadą. źródla biiie, zaiwsze, nietylka wte
dy, gdy ktoś suę tego domaga. 

- Dz:iwią mnie twe pytania Bogno. 
- Dz.1wią cię? 

- W duszy podejrzenie się liOOZi.. 
Nie miej podejrzel1 - rzekła spokojnie 

\\·ojewo<lzianka. Bądź zdrowa. 
Bogn.a chwiejnym krokj~em odeszła ze 

sadu. Zmkla w gruszach obsypanych kwie 
cietrn, minęła bramę i wyszła w pole. 

- Co to ma zuiaczyć - zapytala się 
samej siebJe Adela}da, w której duszy po
dejrzenie rosl·o, jaiko płomief1 rośnie, gdy 
suche: galęzie świerczyn iskra ognia wpa,
dnie. 

- To zapewne jego kochanka! - za
\Vołala krasawicza, w której oczach o
gief1 płonął. - Uwiódl dziewczynę - przy 
szedl do mrnŁe skalany klamstwem i wy
stępną miłością.„ Przysięgi jego.„ przy
sięgi! Nim przysiągł mi, przysięgał zape
wne tamtej. Ta blaifość jej„„ choroba na 
Ecach„ .. padła jak trup, gdy się o zaręczy
nach dQwjedrziaila.„ Nie, nte, ja się dowie
dzteć prawdy muszę, ja muszę wszystko 
wiedzieć ... 

BLeży \\i;ęc Adelajda pędem przez sad, 
leci prosto w bramę, prz~z most drewnia
ny w pole. 

- Dognać ją, znaleźć muszę. ' 
Na:d fożys.kiem łfaweH staiła Bogna. 

Stala bez ruchu w odmęt patrząc, patrząc 
na fale, które kwiec!ie tarnin niosły. 

- Jesteś Bogno ... 
Bogna spojrzafa na Adelajdę z bardzo 

smutnym uśmiechem. 
- T-O·Ś ty, p i ękna paini. 
- Co tu robisz? 
- Patrzę na fale. Idą 'i idą w śv;\lat 

daleki, nieskończony, wD<ly łiaweli wpa
dną do laby, poptyną z jej strumie.niem. 
a:by zginąć, w nicość sę zmenić, rozpłynąć 

w morzu ... 

- Ta:k plynrie i życ'.e nasze do nicości 
grobu ... 
parą w mcbo klz.i.e, przyszedl tuman wia
tru, porwal ina swe barki mgły l w hawe
lańską ziemlę poniesie. Spada cłunura na 
poła deszczem, woda J>OJtikami leci do po
toków, potokami do rzek, rzekam'i w stru
mbe.nie, tasama woda, która znikla w 111i
cości morzat na nowo się zrodzŁ!a, na no
wo Hawelą płynie i płynie ... 

- Sądzisz zatem„. 
- Ze gdy wpłyniiem w świat nicości 

grobu, na ~lowo nas wskrzeszą. 
- żal mi ~ię Bogno„. 
- Bądź zdrowa. 
- Stój! Czekaj, dziliew.czynio, nie od-

chodź. 
- Czego choesz odemnie? 
- Teraz ja chcę się od 01eb1e dmvie-

dzieć ... 
-Mów. 
- Pow11edz mi, wojewodzianko, czy 

Mścii.wój nie mówil ci slów, któreby ... przy 
siąg, jalkie.„. 

- Nie kleli· ci się pytaime, jasnai pa~rli. 
Mów bez ogródek, pytaj śmiele ... 

- Sludiaj, dziewczyno. Ty ,kpchasz 
Mściwoja! 

Bogna popatrzala przed sieqi.e szklan
nym jakimś wzrokiem i rzekła: 

- O nile. Ja go nie kocham. 
- A więc on kochał aieb1e. Skladiał 

ci przysięg1u, obietnice, że cię poślubiL 
·Walczyła· z.e s.o bą chwilę Bogna, namy 

ślala się co ma Adelajdzie odpowiedz1eć, 
skłamać, czy wyznaić całą prawdę. 

- Bądź z nim szczęśliwą - zaszep
tała. 

- Nie o to się pytam. 
- Pytałaś się, czy mnie Mściwój nie 

kochail, czy nie przysięgał mi. w.ira:ry? 
- Mów "\Viięc„. 
- OdpimviacLam: .nie! Niochże Bóg 

wam bbgosra wi. N-ied1 Lada szczęści 
waszej m~lośc1, niech spQlkói na wasz dom 
spłynie„. 

Zapewni.c·nia Bogny nietylko w duszę 
Adelajdy nie wprowadz::Jy spokoju, ale 
przeci\vniie zgryzotę wyw1o!aly, sto pyt.1(1 
zrodwly. Gorycz w sercu~ w, duszy pai-
pfo:ch. Bogna zapeW'l1iała, a oczy przeczy 
ly, czemu ona przeczyła, to potwier<l-zaia 
jej blada, porysowana zgryzotą twarz. 

-- Jeśli Mściwój to uczymiL 
Obraz jego zbadr dawno w jej duszy. 

Adelajda miala serce zapalne, gorące 1 roz 
giorzaJe rnllością., a plomief1 jej był podo
bnym d<>• wie1lki·ego ogrll1skaj, które tak dłu
g.o goreje, dopóki nie zabraknve drzew i ga 
lęzi, paliwa, co ogiei1 utrzymuje. K:ochala 
go za jego pocałunki.i, za oczy, które mil-0·
ś111e na nią patrzały. Gdy to ustailo, ~dy 
przebrzmia'l-y przysięgi mvłosne, zabrakło 
żeru wielkiemu plomienio"'W)i1 mil.:>ści, ogni
sloo zaczęło gasnąć... Tlilo się marzeniami 
o przeszłeśc1, pokryl10 s!·ę popji·okm wspo
mnie1'1... d'zi·ś ma zaduch zgorzeliska ... 

Tak zawsze bywa, taki kres rnitoś.:~ , 
g<ly się kocha zmysłami, a nie duszą„. 

Po wirdze1niu się z BJgną przychodzą 
teraz chwile, w których nienaw·td~1 Mśu
\\.'1Q1ja, w który.eh wre dusza oburzeniem 1 
przekleństw1ern. 

Chwile„. Bo jak \Viiatr ma·rcowv ś11.e
gowe chmury niesie, aby wnet iasne". szafi
rowe niebo 1odslonić, talk i myśli dz:ev„czę
aia„. Jeślń Bognę kochal, to porzucił ją, .oj 

czyznę, naród swój, aby ca~ą duszę złożyć 
u stóp Adelajdy. Nic dziwtnegJ. W~ul~ 
słońc~ gasi i świiatlo księzj1ica, k~iężyc ga
si gwiazdy„. ona wobec gwiazdy -- Bo
gny - byfa stońcem i miesiącem. 

A gdy zbierze Ą<lelajda razem wszy
stkie myU1, zlośc.i, niena.wiści, prze~Jacze
n ia, to z popląta'11fa uczuć, ro<lzi ~iG 51ę j,~
dno uczucie, jedna świa{iomość, i.~. Mśc.
wój ma dla niej wartość sk>1wikai, kh' ry 
śpiewal zeszte.j wi·osnYj, kwiatu, któr)' pa
chnial ti zw1ądL Jej teraźni.ejszoś..:1 n nic 
przesz.lości trzeba, jej trzeba sloMka, któ
ryby śpiewal, hvliatu, któryby w jej o.
czach kraśnial. 

J ed!naik koi11i2czn'.c' chce się drowiiedzieć 
jab sto•sun1iek łączy? _Bognę z Mśc: wojern. 
Ze międ!zy nilmi coś bylo, nie. ulega wątplJ.
wośd mrimo1 kłamstw Bogny. A jeślJ nic 
1nie bylo, to tembardziej trzeba 0czyśdć 
pamięć Mści.woja i zasp.o;koić ·c.1ckal\Vość. 
A ta aiełoowość ko-biieca w nadwyiższym 
stopniu podraźnona na probę wystawio
na ... 

- Muszę się do\v'iecWieć p.ra\\.ldY. 
- Wszak na .zamku branihorskim jest 

.E.dryta, ona o wszystkiem \v'.ledzieć musi, 
onai 'Zina B:lgnę,, patrząc zaś w Taimawie 
pra\-s,tie co dziefl na życ.ie Mści\\ ora, musi 
wiedzieć o jego ruilostkacl1, jeśll ·One były. 

- Zapytam Silę Edyty. 
Weszła do babieflca, w którym dziew 

ki prz.ędły, r;dz.:e I(mLgunda '" fotela sie„ 
dząc popi"jala wino, podnoszące jej sity, 
rOZ!gr~wające jej starą 1krew. 

- Gd21te Jest Edyta? 
~ W brzezinach pieśni \Y.liłhełmo!W'ej 

siudra. 
Adela.i<la zaiklppaJa obu rze.nJ.em. Nie 

wiedziała sama dfacze.-go krew w nlLej za
wrzaJ.ai zlością i jakąś zarw1zJętością '\\nlel
iką ... 

- Znowu z Wdilhelmem? ! Za wsze z 
\VfHnełmem? r 

Stanę.la -chw.ilę w -0knU.e, zataprając się 
w miyśfaich a w domyslach ... 

- Dlaczego ja sję tern oburzam? Czy 
w tern jest co z.lego? Przecie to t.alk.i.e zwy 
cz.a.ilne i proste, że ·Wilhelm szuka towairzy 
stwa µięk.nej kobiety, rozrywki z nią .i roe
mow.yr Co jej, Adelajdzie, zre.sztą <:Lo te
go? Co jej do Wli:lhelma, którego odep
chnęła, który dla ni ei srogie cierpiał rany? 
Im przede wolno ze sobą przestawać ... 

- Ntie.1, rwe - rzekła gwałtownie sama 
do siebie. · 

Jemu wo~n-0, a:le jej 1ni,e wolno. Bo j·e
śli tam w, nieobecności męża budzi się ser
ce uczuciem.„ jeśli tam niedozwołrOlny o
gtell goreje.„ Co j.ej do tego? Jak to? 
Wszaik ona ma poślubić brata jej męża, ma 
weJść w ich dom, zostać członkiem ich ro
dzliJny. Zatem ona ma prawio wied:zheć, ja
kimi drogannl chodzi Edyta, oo rnaczy<. jej 
aiągle z Wilhelmem przeibywanJe. 

Wyl)iegła pędem na W1aJy. 
ZapatdaJ prześlicziny w:ieczór maj-OiWY, 

deply wt.!a.tr niósł Z•apach.y ikwUatóW, mnó
stwo słiorwilków w wildii!11ach nad łfawełą 
śliiczmi '\deczo1mą modDLtwę dzwonillo. Roz 
bujala .natura pelITTią kr.asy, cały świiat kwi 
tnie, wszel.a!lcle jestestwo zdaje slię śpiewać 
\V111e:lką pieśfl maja, rozkw1itu wiosny .. 

A!d~la:jda spiesząc sŁę leci brzeg.i.em o
k.opów forbeczmych, w których żahy grają, 
w których trośchny wodne \Vi.ie.chami kiści . 
'kWitną. 

Na 11~iebie blyszcz4 ·ostaitnie sto1t1ca pro 
mienie, Ziłote chmury płonące na Z1achodz,1e 
barwją brzozYl, do których Adela}da bli~·
gnie. W zakwitłym lesie, pod balda'Chi
mem zJelonych leszczyn, s'edz~ n.a.pół ·.klę
czy \V\llhe.Im, trzymając w ręku gęś1, któ
re.i struiniy echem piosenki mln.t0snej grają. 

O -czem oru. mówią? , 
- Podsłucham, dmv~em sJ.ę... Posiędę 

tai)eimnicę. Jeśli Bdyta jest n;ai dl10!dze zbro 
dinkzej, wystiępnej mitłości, to ja, jako ptz.y 
szlai jej P<>r\-s,A;nowata„. 

Oklamywa\ła Adelajda sarną siieble, sa
rna w sliebie wmawiaJa, że jej o Edytę, o 
cnotę E'Cllyty chodzi. Inne czuc\e J. uczuoie 
ją tu pro\.vatdtz~, i z innych powodów chce 
J.m sta111ąć w poprzek grzesmej drogii... 

Jest uczude w duszy, któremu Adelaj 
det! przeczy, jest struna 1i1 111erw, który je1 
szepce: 

- Przcai1e ten Włlheim, to twuja wta
sność.„ On jest jako skdwro1lek, którego 
Z: rąik wypuściłaś, którego ZJlO'WU w sieć 
?.:fa1J)a.Ć .mGże~„. T-01bLe pieśni śp;rewał. 
f)rzed tobą klęcz.a~, c.>zule \vzid.yehalL A 
teraz on ·klęczy u jej stóp„. 

- Czego chcesz od nieg~? - kłód się 
z marzeniem 1myśl druga. 

- Odepchm~laś go., wzgardzlilaś mrn.„ 
wybra.laś Mśdwoja. Co o! ct3 tego. Jemu 
wolino. 

- Wolno? \V"lQlno? Jemu wolno na
mawiać ją, alby zdradzlita męża, który na 
wo~nę wyruszył? Jej wolno przyjmować 
milosne słowa, cierp:.·:!Ć obcego człowieika. 
klęczącego u jej stóp? 

Nie wje Adelajda co si-ę w n~ej dzieje, 
jakLe są po'vody z1ośdi :i zazdrośd, które' 
kipiią w duszy, to wi , że "\V sercu wre 
gniew 1r bezbrzeżna niena\\riść. 

- Mówią do siebie„. Co cm.i mówią? · 
Trzeba po:dsłuchać .... 

Schowaiła się w girlandy chmJe:lów. 
111adstawirla· ucho i s.tuchała ... 

I Gł;N· '' S 
górników I hutnik.ów. 

Towarzystwo od przypadków okręgu 

póinowo .... wschodniego dla zawodów dm
karskiich wydalo \V tych dnitach sprawo-· 
z-dairuie za rok 1904. Za rok ten \.Yypła.cono 
9 291 876 marek. Przypadków w 11oku 
okrnchunkowyrn bylo 154, 11 mnli>ej, jak 
roku zeszłego, ipochodzi!fo to przmviaJŻnie 
stąd, że wydatna bardzo suirowe przepisy 
d'la zakładów, które muszą być pol"'OZtlepra
nel w miejscach wprost w oczy wp-adaią
cych. Z tych było 38 przypadków. cięż
szych, wytrnagaią·cych leczooia dJuższeg~ 
jak kwartał, lżejszych zaś 116. W 29 przr 
paidlkacli przyznaino re:ntę. 9 przypadk6W: 
zupełnie odrzucono. 



Powcdy4 p0\\'oduj4ce przypadki~ były 
·w 37 przypadka-eh nieprzezorność, w 28 
przypadek, w 44 niestósowarnie się do prze 
j>1Sbw, w 14 niezgraboość, 13 lekkomyśl
ność, v.1 1 niadostateczna ochrona w zakła
dZJte', \'I/ 13 polączdnc przypadki, w 4 ni1e
w·yjaśnion~ przypadki. 

Kłedy pracodawca nie odpowiada za 
&kaleczenie robotnika za,złe w fabryce? 

Piodlug § 618 kodeksu cy;w1ilnego ma 
pr.z.edsi-ębiorca obow1iązek urządzić w ubi
j(acyiach fahrycz:nych wszelkie przyrządy 
pracy tak, aby one nie zagrażaly życiu ro.
.botnnka. Na paragraf ten odwolal ~ę pe
wieln robotnik, skarżąc swego praoodawGę 
o odsz\kodowanie. Rzecz miafa się tak: W 
fabryce, w której ów rnbobnik pracował, 
leżał pod! ścianą przednni:1ot żelallny, oiWi
nięty \\: szmaty, wa,żący olkolo 6 centna
rów i to na najwęższej stronie. Robotnik 
ów próbując z ciekawDśCli owego <liężaru, 
który ,,·skutek poruszanJia prz·ewróci1! snę i 
mbotl~iłmwi ciężko z~iótl 1111{)lgę. Wyższy. 
są<i z~emiJański1 w l(aissel odrzuchl skairgę 
rObontika, .nie . mogąc się dioJpatrzeć wfony 
przedsiębiorcy. Wma bylaby doipiern w6w 
cz.aJS, gdyby przedml.IOt ów sta~ talk niebez
piecznie, że przy lada poruszerniu lub przy 
uderzeniu przy przecho<lzenLu się obalił ,i 
W'ÓWczais komu nQgę zgniótł. Takieigo 
przypaidiku nlie byto, bo przeldlmiot ów wła 
snym ciężarem stal tak mocnq, że 'sam nie 
byłby się przewróciL Prze,.dsiębiorca nie 
ino·że więc za leklmmyślnaść któregokol
wiek robotnuka odpQlwiadać, tern wtięcej, 
·g-dy rohotniik IIlie miał najmrui,ejszego po~ 
wodu przedmiotu tego Pomszać. 

. Gaietka dla dzieci. 
Co Jańcia zrobiła? 

Co Jar1caa zrobifa? 
Władz tai uderzyła? 
Władzia malutkiego 
BraCiszka swojego? 
Anofok ·O.bacz.yl, 
Kryseczkę zaznaczyl, 
Na czar:nej tabliczce 
ZrobM znak siostrzyczce. 
Jak S.ę nie po.pm.w~ 
W zgodzie nie pobawi. 
Anii.olek się zgmlie'\Via, 
Nie przyniesie <lrwwa, 
Drzewka J ańoi nie da_ 
Wtedy będzie b~da. 
Oo Jańciel! zwbiła? 
W tadzl[a przeprooifa, 
Pieści go, caltije, 
Amofok notuje 
Na sreibrnej tablliczce 
Rohi znak siootrzyczce. 

Krótka nauka czytania. 

rz rz rz 
grze-chy, rze-ka, rze-pa, 

grzę-da, mo-rze. 

Swiętojózafacie 

..:::.zyli składka na ubogi-eh studentów. 
W kasie (wb. nr. 33) 91,55 mr. 

Ze skarbonki Tow. św. Stan.is!awa l(. 
"' l(ourl (na<l. P. Zielonka) 5,00 mr. 

Z kas1y Tm.v. św. Jadw}gi w Gerthe 
10 mr. - Za wylos0iwane cygary, ofiaro
wane przez czlonka Palucfia: 10 mr., (nad. 
T. Markowsld -- 20 fen .. p.orto) 19,80 mr. 

Z Tow. Ś\V. Wojciecha w Baukau: 23 
lip.ca -- 1,50 mr.; 6 sierpnia - 1,90 mr.; 
6 sierpnia na rocznky 2,24 mr. (nad. Jan 
CiesJielski) 5,64. mr. 

Na chrzc,mach u Pawla Staszef\.Vskiego 
\V Baukau: J. Caesielski z ż. 2 mr., Szcze
Pan N11szke z ż. 50 fen., Józ. Stasze\.vsk\i z 
i. 5 Ofon., Paweł Staszewsiki z ż. 1 mr., 
nowo.narodzony syn 50 fen., Andrz. Cie· 
sielski 50 fon., Mich. Owczarski 50 fen., 
Stain. Wilko\v•ski 50 fen., Luk. Otto, z i. 
1 Inr., (nad. J. Ciesielski) 7,00 m1. 

Ze skarbonki. Tow. św. Józefa w· Wit-
ten (na<l. M. Mą1k-0wskJI) 6,45 mr. 

M. Mąko.wski 3,00 m1. 
PrzYi poga\v'!ędce u Wojdecha Gabrysia 

(na<J. Karol Prądzyński) 3,00 mr. 
Z łiamborn: : Fr. Nowak z ż. 1 mr., St. 

J'.1Skki 50 fen., M. Przybylski 30 fen., M
nieszkai iNowak 30 fein., Jan Wasielewski 
so. fen., Idzi Janickt 50 fen., A. B~czko
\\.·1ak 50 fen., Aug. Wicorek 50 fen., Jan Ja-

i~i 50 fen., A. Mardniak 50 iL"n. (nad. fr. 
Nowak) 4,95 mr. 

Na weselu u Ant. Galusi.ko: Młoda pan 
1 ,5 Omr., And. Galusik 50 fon •. St. Galu sik 
50 fen., Piotr Nic\\Jiada 50 fe.n., Mich. Soł
tysiak 50 fen., Waw. Sołtysiak. 1 mr.t \Voj
Solltysia.k 1 mr:, Stan. Matysiak 1 mr., Lud. 
Matysiak 50 fen., fr. No"\\-aczyk I mr., M. 
Piaszczyński 1 mr., fr. Rogacki 50 ten., 
Stan. Maleok\ 50 feni,. Winc. RYbczyf1ski 
50 fen., Tek. Musiol 50 fen., pob. Graczei 40 
fen. P. Musi?ł 10 fen., Em. Lasak 30 fen., 
Maks. Achtel~ 50 fen., tt. Mati.n 10 fen., 
Skowronek 10 fen., N. N. 10 feni .. Stan. 
Ryibarczyk 30 fen., Woje. Stachawiak 50 
fen., (nad. i porto zapt Piotr Niewrada) 

13,40 mr. 

Koło ~piewu ~lały Or:&eł" w Duisł>urlu 
urządza wniąizjełe dnia 'l7 siefW1ła r. b. 
SW'L latową zabawę na. \\ik1kiej sałl pana 
Bergtera w Hochfołd (łiochfelder Toohalłe) 
na któOl ~ię $załl. towarzystwa Polskie z 
Duisburga i łfuchfeld Qraz ws2'Ystkich Ro„ 
daków i godaa:ki zaprasza. Kapelę do
Sf.a'\\i p. Podeszwa z Alstaden. Zabawa 
będzie przeplatana śp;iewem, deklamacya
mi i tańcem. O liczny udzktl uprasza się. 
Cześć polskiej p~eśni ! Zarząd. ( 4) 

Hochlarmark-Stuckenbusch. 
Nabożeństwo polskie z kazan· em bę

dzJ~ w niedzielę, dnfa 27 bm. o godz. 4 po 
pol. Sposobność do spowiedzi w sobotę 
po pol. ~ w niedzielę rano. 

Na chrzcinach u A. Podziemsk:iiego w 
W1lhelmsburgu: Chrzestny Jan Podziem
ski l mr., chrzestna Maryanna ttamrol 50 
fen., Nowonarodzony syn Lud\\4Jk Po- -
dzfe1mstld: 50 fen., ojciec nowonarodzoncgo 
And'rzej Podz1'.emski 25 fen., Goście Jan 
Krystlmwi1ak 50 fon., Józef Chudziaik 25 f., 
żona Anina.i Chudziak 25 fen., Ma1ryaim1a 
l(rupka 15 fen., Wiktor Tatarek 25 fen., 
Maryanna l(rwaśnriel\V&ka 20 fen., Lud\\ ik 
Synowiec 25 fen., ż0ina1 AgnQeszika Syino
wiec 25 fon., synowne Albin Syno\.\riec 10 
fen., Czesław Synowiec 10 fen., :Edmund 
Synowiec 10 fen., Stan. Si•ka 50 fen., żon& 
Maryanna Sika· 25 fen., syUI1 Józef Si1ka 25 
fen. Józef Rom-0,ński 50 fe:n., (nad. - 30 

Baczność Ueckendori Gelsenkirchen 
i okolica. 

K.oło śpiewaków „Mickiewi-cz" dono
si wszystkim Rodakom, iż obch-0dzi w dniu 
27 sierpnia swą latową zabaiwę na sali p. 
Dretikausa, ul. Stidstr., na którą wszystkich 
Rodaków się wprasza. Za:bawa będZ1e u
piękswnai przez koncert, śpiewy Koła, de
klamac,ye, 4 bardzo piękny teatr „Gwiazda 
Syheryi", jakiego dotąd tutaj jeszcze :nie 
w.idziano. Zarząd. ,3) 

Tow. św. Ludwika w Disteln-Scherlebeck 
bierze udzial \\.~ rocznicy Tow. św. Woj. 
ciecha w łiochlarmark dnia 27 t. m. Wy
marsz z sali posiedze1i. o godz. 20 po pol. 
Z tego Powodu zebranie odbędz:ie stę dnia 
3 września o godz. 5 po poł. 

f. porto - Lu<lw1Jk Synow!iec) 6,35 mr. 
Przy pogawędce złożono ,na ręce fr. 

Stolpegoi w Bochum 3,15 mr. 
Wpłynęło: 77,74 mr. 

Byto w kasie: (91,55 mr.) 

Razem \\- kasre: 169,29 mr. 
R. 27. VIII 05. 
Bóg zapł~ć ! 

srię za nami! 
Swięty J ózafacic mód i 

Antoni Brejski. 

Tow. św. Antoniego w Schonebeck 
p. Borbek 

donosi swym członkom -oriaz towarzy
stwom, które od nas zaproszenia odebrały, 
oraz tym, które dla braku adresów zap.ro
szenia ni,e otrzymały, iż w niedzielę dnia 
27 sierpnia obchodzi towarzystwio nasze 
uroczystoślć poświęcenia nowej chorągwi. 
Program uroczystości jest następujący: 
Od gode. 1 do 3Yz prz,yjmowanie bratnich 
towarzystw na sali posiedzef1 u p, Pot
mann, przy kiościlele ka'łolick/i,m (l(ronprin
zenstr.) O godz. 4 wymarsz do k<>ściiola 
na polskie nabożeństwo z ka·zaniem. Po 
nabożeństwie pochód przez nJektóre ulrice 
przy odgłosie kapel.i p. l(ui:ka z łierne. Na 
saEl przywitanie wszystkich obecnych 
przez przewodniczącego, mowy, śp,iewy, 

dle1klamacye. O g.odz. 8.Y:i teatr p. t. : „Lob-
2JOWianie''. Prosimy szan. towarzystwa, 
aby przybyły z chorągwiami i p·ałaszami. 

Wstępne dla wsz,ystk1ch towarzystw 30 
. fen., dla gośc\i 1 markę. O Li.czny udzial 
prosi 

Tow. św. Antoniego w Schonebek. 

Członkowie naszego t·owarzystwa cze
kać będą na dworcach Borbeck, Berge
Borbek, łieissen i na wszystkich przystan
klach tramwajowych. (3) 

Towarzystwo św. Jacka w Bismarcl\ 
obchodzi dnia Z7 sierpnia 15 roczn11ce swe
go istniena w sali p. Liindego, przy kato
rą zaprasza się wszystkich Rodaków 1 Ro
daczki z Bismarck i okolicy, jak najuprzej~ 
miej, Taik samo wszystkie braterskie to
warzystwa, które zaproszenia odebrały i 
te, które dla braku adresów zapr-0szeń nie 
odebrały prosimy przybyć z chorągwiami 
J pałaszami. Zarazem zapraszamy KJla 
śpiewackie: Koło śpiewu z Ueckendorf 
„Mickiewicz", l(ofo śpiewu z łiilllen „Mo
niuszko" i Koto śpiewu z Buer „Słowik". 
Program: Od godz. 2 do 04 przyjmowa
nie bratnich tJ\\ airzystw. O godzinie 5 
wymarsz d-0 kościoła na polskie nabożeń
stwo. Po nabożeństwie pochód z powro
tem na salę, gdzie się odbędzie dalsza za
ba\rn. Będzie koncert, mowy, śpiew, de
klamacye i t. d. Wieczorem odegrany zo
stanie piękny teatr p. t.: „l(m'iotek kró
lem" czyli kto S!ę ze studentami w rzecz 
wdaje. Mamy nadzieję, iż nas Rodacy jak 
najliczrnej odwiedzić raczą, o C-O zarząd jak 
najuprzejmiej prosi. Członkowie towa
rzystw placą wstępnego 30 fen., nie.czlon
kiowie przed czasem 50 fen., przy kaisie 75 
fen. Od godz. 9 wstępne w-ynos.i 1 markę. 

Baczność! Szan. członkowie. Mie
sięczne posiedzenie odbędzie się o godz. 
3112 zaraz po wielk1em nabożeństwie. O 
liczny udział w zebraniu i w uroczystości 
uprasza Zarząd. (3) 

Dnia 3 września o godz. 4 po poł. pol
skie ruieszpory, kazanie i sposob11ość do 
spowiedzi św. Zarząd. ; (3) 

Towarzystwo św. Józefa w Wanne. 
W nńedzielę, dnia 27 bm. o godz. 4 po 

pot odbędzie się miesięcuic posiedzenie 
na maJej sa11 p. Marzyny, ulica Dworcowa. 

Uwaga. Jest pożądany jak nad liczniej
szy udział w zebraniu, ponieważ jest to o
statnie zebrairnie starego zarządu. Uprasza 
się wszystkich członków zarządu, aby byli 
na tern zebraniu obecni. 
(3) Michał Olejniczak, se.kr 

Baczność Rodacy w Essen i okolicy! 
W niedzielę dnia 27 s~erpnia po pot 

o godz. 2 odbę<lzie się wycieczka latowa 
do lasku prz.y Rcllinghausoo, tak zwanego 
„Griinen Wald". Prosimy wszystkich Ro
daików z :Essen i okoHcy o jak najlitczniej
sze przyrbpde, gdyż będą różne pivękrne gry 
dla dzieci i dorosłych, -Oraz strzelam11e do 
"tarczy 10 nagrody. 

Uwaga W razie niepogody, WIY'Ciecz
ka odbędzie się w inną niedzielę, co z-0-
staniie na tern miejscu ogloszone. 

Komitet. 

WYCIECZKA DLA SODINGEN 
i oJrnlicy odbędzie się d!nia 27 siert>nia o 
gidoz. 4 dio ogrodu Schuite-Miicdelmamia 
(Grtiner Wal<l) w Sodingen. O licmiy u 
dzi.al R:Dda!ków i Rodaczek wrazi z dzie
ćmi się uprawa. Na owej wycieczce będą 
różne gry wykQlnane. W razwe niepogody 
wycieczka wypada. Spodzhewamy się, że 
miejscowości Sodingen, BOrnig i Horst
hausen z tej sposoibności skorzystają. 
(3) l(omitet. 

Tow. św. Franciszka Ser. w Hoistede-
R.iemke 

donÓsi swym członkom oraz wszystkim 
Rodakom, l ·ż w niedzielę dnia 27 sterpma o 
g()d7.. 4 po pol. mamy polskie inabożcń
stwo: Zaraz po nabożeństwie o godz. 6 
mamy zwyczajne poS/ledzenie w lokalu p. 
I. Wruburga. O liazny udvial czlnnków i 
Rodaków w nabożeństwie oraz w zebraniu 
\V'ie.lcc uprasza Zarząd. 

Uwaga: Tow. nasze urządza w dum 
10. 9. swoją 14 rocznicę. Z powodu zaka
zu p(}Jicyi urządza towarzystwo zamkniętą 
za!ba\\ ę, o czem naszym czto•nkom donosi
my. o liczny udział uprasza s i ę. r~ ,xla
cy, którzy by chc1eli udzial wziąć w naszej 
za1ba·wie, muszą wprzód się na czkmków 
dać zapisać. 

Program zabawy jest następujący: O 
godz. 2 krótkie zebranie w lokalu zwy
klych rosiedzc6. O godz. 3. wymarsz na 
salG zabawY. O godz. 4. początek zaba
wy. O godz. 05 otwarcie zabawy, powi
taniem cztooków przez przewo<lni'czącego, 
od 05 do 8 taniec przeplatany deklania
cyami. O godz. 8 teatr bardzo znaikcmi
ty, który z nas członków z ttofstede malo 
kto słyszal, a który nam wJiele wesolości 
i śmiechu sprawi. Wykona go z naszym 
członkiem p. J. TaJ:arczyk z ttofstede. Btiż
sze \\·a.adomości o zabawie będą później o
gtoszm1e. (3) 

Jan Kuncewicz, sekr. 

To arzystwo św. 'ojciecha · D~ 
donosi w. z;·stkim z.łonkom, i przy zl 
zebranie, .które przypada w przyszłą o·e
dzte tj. 27 t. m. z po 'Odu v.~a, który się 
w ilł'lrl samym czasie <Xlbędzw, \\ ;padnie. 
Następne zebranie oobędzie się 3 ~·r:zeŚQ!a 
na które to zebrank. nin:iejszttn się cŻlon~ 
ków zaprasza. Zarząd. (21 

TowaQ. św. Jana Chrzc. w Attenesseo 
obchodzi <inia 27 sierpnia 13 roczn · ę s·we
go istnienia, na którą wszystkich nam ży
czliwych Rodaków 1 wszystkie towuzy
stwa, które od nas zaprosz ni~ odebraly, 
i te które dla braku adresów zaproszef1 nie 
odebrały uprzejmie zapraszamy. 

Program : Od godz. 2 do 3.Y:i przyjmo
wanie bratnich towarzystw na saJi p. J. 
Saala, ul. l(rrchstr. O gooz. 3.0- udamy się 
do kościoła na polskie naboief1stwo z ka
zamem_ Po nabożeństwie pochód, potem 
udamy się na salę, gdzie będzie dalsza za
bawa, koncert, przemówienia i deklama
cye. O 08 rozpocznie się tea1tr, który za
pewne wszystkich za<iowoL\. Wstępne dla 
członków polskich towarzystw 30 fen., dla 
nieczłonków przed czasem 50 fen., przy 
kasie 75 fen. Członkowie wfumi się stawić 
w oznakach towarzyskich. O jak najlicz
ni eiszy udzfał w uroczystości prosi 

' 1.arząd. 
Uwaga: Członkowie zalegający ze 

skład.kami miesięcznemi mogą się z nich 
uiścić na zebraniu, które się odbędzfo przed 
południem o godz. 11. (3) 

Jan Lorek, przew. 

Towarz. św. Wojciecha w Hochlarmark: 
donosi uprzejmie swym czkmkJm i wszy
stkim .Rodakom w łfochlannark i okolicy . 
iż w niedzii-cię, dnia 27 bm. obchodzi Tow. 
swą 5 rocznicę istnienia na saili p. W eh ne
ra w Hochlarmark-Stuckenbusch. Pro
gram: l) Od goldz. 2 po pot przyjmowa
nie bratnich Tow. 2) O godz. Y:i4 pochód do 
kościoła na polskie .nabożeństw.o. 3) P J pu
wrocie z kościoła, przywitaniie gości, kon
cert, wykonany przez kapelę p, Kułka z 
Herne, przeplatany deklamacyą i śpiewem 
4) Od godz. 8 teatr amatorski pod tytułem: 
„l(usaciele ludu" - bardzo wesJla rzecz. 
Upraszamy też wszystkie bratnie Tow, 
które zaproszenia o<lebraty, ażeby przy
były z chorągwiami i palaszami. P ros~my 
też i inne Tow. polskie, które dla braku 
adresu zaproszenia od nas nie od<.:braty, 
ażeby r :~CZ .\ ly \\ zią..: udzaal w nasz~. :1ro
czystości. 

Karty wstępu dla nieczlo111ków '' cenie 
50 fen. mOżna odel>rać w składach pp. Za
remby, Lawickieg-0, u fryzyera p. Szuka i 
u członków tow. Spodziewając się lic:rnc
go udziału zasyłamy wszystkim R.odakom 
serdecwe braterskie pozdrowienie. 

Zarząd. 
Uwaga I. W niedzielę, dnia 27 bm. 

przystępuje Tow. \.vSpólnie do Komn111.j Ś\\· . 
na rannej mszy św. o godz. 7. Sp0sohn...>ść 
do spowiedzi w języlm ojczystym jes~ ·w 
sobotę po poł. i w niedzielę rano. Spo
dziewamy się, iż wszyscy członkowi-.. to,,·_ 
jak jeden mąż do Sakramentu św. przyst4:-
pią. . 

Uwaga II. Zaraz po wielkiem nabo
że11st\\.1ie tj. o g-0dz. 11.Y:i przed pol. odbę
dzie się kwartalne walne zebranJe tow. 
Posiedzenie zarządu i rew. kasy godzinę 
wcześniej. O liczny udzrnl w zebraniu pro 
si w imiell'in zarządu. 
(2) A. Wuje1<, prze\\' . 

Baczność! Ałtenbochum-Laer ! 
Donosimy szan. R.o<lakom, przede

wszystkiem mlodz1eży polskiej, .iż w nie
dzielę 27 sierpnia o godz. 4 po pol. 11a sali. 
p. Stratlinga odbędz i e się zebranie w celu 
założenia „Sokola". O jak 11ajlicznlejsz~-
11dzial sza11. I~odaków sprzyjających t:!j 
sprawie, upraszają (2d} 
Stanisław Pernak. Walenty Wosiek. Ja 

Palczewski. Leon Zmyślony. 

Baczność druhowie w Scharnhorst! 
W 1li'cdz1elę 27 bm. odbędzie się nad

zwyczajne posi dzcnie o godz. ~ 12 na sar 
p. ttamke, zatem P[Os.i ię <lruhów, aby się 
liczni~ tawili, gdyż mamy ważne prawy 
do załatwienia . Tak sam-0 prosi się ty h 
Rndaków, którzy są ,,---okołu.w)" przy

chylni, aby na wymienione Posiedzenie 
przybyli. Goście mile widziani. Czolem ! 
(2d) Wydział. 

l(Jub loteryjny „Jedność" w Stoppenber&. 
W niedzielę dnia 27 sierptiia. ~ ?oł. o 

godz. 5 odbędzie się zaba\va: z ta1kcm na 
s ali Brandhoffa. przy ni. M~ttelstr. na! hiórą 
szan. ::złonków i gości S1G zaprasza. Wstęp 
kosztuje prz.::d ::zasem 50 fen., przy kasie 
75 fe.n. Zarząd. (2) 



-Podziękowanie! 

Towarzystwu św. Ignacego z Ober
hause·n.. Tow. ś\\·. Jana Nep. z Frmtrop i 
nie,viastom z Bractwa róża1ica śv:. oraz 
wszystk.im Rodakom i R~aczkom za u
-dzial wt pogrzebi'C śp. M.aryanny Krzyżań-
k~ ~rdeczne ,.Bóg· zapłat!" ~. 

~ ·· . . W smutku. ·pogrążone dzieci. 
' . . ·-;·'i Towarz. św. Andrzeja w Ober-Marxloh 
. 1urządzai w i111ie\dzie!ę dnia 3 wrześnlia· 11a 

'. safr p. Schwar-ca (zast. Rener) przy uHcy 
· „flackerstr. latową zabawę z tańcem. Za-

1.,.prasza:ny \\ szystkich R ::i-daków z Ober
' c1\farxloh i okolicy. Zarazem uprasza się 
lmieiscowe i sąsi•cdnie Ta.w. św. J. p. op. 
iśw. Wawrzyrka, Tow. św;. Stanisława z 
. M .• Koto śpri.ewu ,.Stow1k" z M., Tow. św, 
Barbary 2' lfamborn, KołOI śpieiwu „Jed
ność'' z li. Tow. św. Anton1iego z Ncu-

;1muhl, Ko1lo śpiewu „Cecylł.a'' z N., TOlw. 
gimn. ,,Sokót" z N., aby swą obecnością 
zaszczycić nas raczyły. ale bez chorągwi. 
.Muzykę dostawu czlonck St. Brzeziński 
ti. kapelę p. Knika z tterne. (2) 

Zarząd. 

Towarzystwo św. Stanisława w Herne. 
Donosii się szan. czfonlrnm, iiiź bierze

my udziail 27. 8. w rocz,ruicy T-0w. św. Woj 
.cicchai \v" Hochh.rmark. Wymarsz od p. 
Nussbauma po pot o g·odz. 2. Proszę o jak 
najliczniejszy udziat w czapkach i ozna-
kach towarzyskich. Zarząd. 

Uw:aga: Proszę szan. amatorów i 
amatorki, ażeby się na próbę wszyscy sta·
wik1 \\. niedzielę 27 bm. po pol. o godz. · 3. 
( 1) Jankowiak, p m~w. 

Koło śpiewu „Halka" w Castrop 
<donosi. iż le'kcya śpiewu odbędzie s·1ę o 
godz 2 po pot, a po lekcyi odbędz11e się 

zebranie. Jest to ·ostatnie zebranlle1 przed 
zabawą, w,ięc zw.raca się uwagę członkom, 
którzy zalegają ze składkam~ mies· i 1ęcznem1 
by siQ z nich uiścili. O jak •najlkzniejszy 
mf!zial tak ·człooków jak 'i gości uprasza 
się. Zarząd. (1) 

T owarzyiStwo „Jedność" w Dortmundzie 
donosi uprzejmie swym członkom, iż przy
szle zebranie -odbędzie się w niedznelę po 
poł. -0 godz. 4 w lokalu p. Vossa, przy ulicy 
Rheinische Str. 127, t()1 jest 27 t. m. O tr
czny u<lztiial w zebraniu prosimy. Goście 
mile •;wdziani. Zarząd. 

Towarzystwo św. Jana Nep. w frintrop 
dono'Sll. członkom, iż w 1liedzi·elę dnia 27 
sierpnia -Odbędzie się nad'zwyczajnc zebra
nie o godz. 012 przed pot zaraz po sumie. 
Pon~eważ przychodzą bardzo ważne spra
wy p-o<l obrady, uprasza się członków o 
jak .najliq;ruiejszy udział w zebraniu. Go
ście mile widz·iani. 

Uwaga: Po zebraniu bi1crzemy udzi.al 
przy poświęceniu chorąg-\\ 1 i św. Antoniego 
\V Schonebeck. Zarząd. (1) 

To\l:;arz. „Gwiazda Jedności" w Osterield. 
W rnitdzJelę, d111ia 27 saerpnia obchodzi 

l{)W. S\\ 4 6 rccznicę poświęcenia chorą
gwi. ua którą \\ szysbh~ uowarzystwa ·i 
kofa śp.ie\\ ackie, które zaproszenia ode- · 
brały, tak sanw wszystkie ·inne tow., któ
re dla; braku a\lresó\V zaproszefi nie ode
brały, jak najs·crdeczniej zapraszamy. 

Pr-o gram uroczystośai: Po pol. od 
godz. 10 do 0 4 przyjmow~nfre bratnich 
wwarzystw i kókk śpiewac.k'ich. O godz. 
4 v. ymarsz do kościoła na, polskie naho
żu'1 s t \\'O . Po nabożeństwie. udamy się na 
sa lę u roczystości. BędZ'ie piękny teatr, 
kD.n ccn i śpiew czterogłosv-wy. Wstępn.;; 
dla członków t()\varzystw 30 fen., dla 111c
człvnków 50 fen. Przyjmowanie towa
rzyst\\. i uroczystość odbędz·ie1 się na wiel
kiej salL pana1 ttusemamta, przy kościel.: 
katolickim. O l'i·czny udział wszystkich 
nam przychylnych Rodaków z Osterfeld i 
()kohcy jak najuprzejmiej upraszamy. t 

Vv imie.n"iu towarzystv. a (2) 
Stan. Stróżyński, przew. 

Towarzystwo św. Piotra w Steele . 
dcoosi swym -członkom, iż z.ebranie 27 sier 
pnia SJG nie odbędzie z powodu w.ieca. 
Przyszłe zebranie odbędzie się w drugą 
niedzielę września o Z'\\'Yklym czas.ie. 
(1) Zarząd. 

Tow. gimn. „Sokór' w Gerthe 
donosi ·s\\ yni druhom, łz przyszle posiedzc 
nie odbędzie się w przyszłą niedz'ielę, d1111a 
27 bm. zaraz p.o1 \Vie1kiem nabożef1stwie. 

'Czą!ein! ' Wydziat.·(1) 

Towarz. św. Stanisława B. w Wanne. 
W niedzielę, dnia 27 &~erpnia o godz·. 

120 przed pol. odbędzie s.1ę posiedzenie 
miesięczne Qraz i kwartalnei, zarazem \VY

hór przewodniczącego: Potem wymarsz 
do Bismarck na uroczysto·ść roczrn~cy To
warzystwa św. Jacka·. O liczny udZ11a1ł u
prasza Zarząd. ( l) 

Towarzystwo św. Jana Ew. w Witten 
donosi wszystkim Rodakom z W11.tten :i o
k'°l.icy, iż w niedzielę., 27 s)lerpnia urządza 
latową zabawę na sal.i p. Kostera. O licz
ne przybycie prosi Zarząd. (1) 

Towarz. gimn. „Sokół" w Kirchllnde 
donosL szanownym gościom z I(,ilrchlindie 
okolicy, iż w niedz~elę, dnia 27 sierpnia u
rządzamy naszą jeS11enną zabawę, na którą 
szan. gości · jak najuprzejmiej zapraszamy. 

Czołem! Wydział. (l) 

Towarz. św. Macieja w Holsterhausen 
donosi swym członkom, 1iż w naed2llelę, d. 
27 sierpnia po pot o g·odz.. 02 bierzemy u
dztral w rocznicy Tow. św. Wojciecha \.V 

Hochlarmark. Członkowie winni SH~ sta
wić w czapkach i oznakach w lokalu zwy
klych zebrań. O jak najliczniejszy udział 
uprasza Zarząd. ( 1) 

Czołem druhowie w Marten! 
W ni•cd'zielę, 27 b. m. odbędzie się wai. 

ne zebranie na saH p. I(ortmanna, o goldz. 
'4, zatem prosi się wszystkiich druhów, aże
by li!cznlie przybyli, gidyż będzie obór nu
\\le,go Wydz.ialu. Tak samar prosi się tych 
Rodaków, którzy S4 Sokołowi przychylni, 
iżby nai wymienione zebranie raczyli przy
być. Gości«~ mile widziani. Czolem ! 

Uwaga: Druhowie ·Wydz1Lalu wi·nni siię 
punktualnie stawić o godz. 3. (2) 

J. Pracel, prezes. 

Konierencya św. Wincentego a Paulo w 
Bruchu. , 

Posiedzenie <Jdbedzi·c się ". niedzielę 
dnia 27 Słfierpnia o godz„ 012 przeidi pofo
·dniem. Zaprasza się wszystJklich Braci o 
punktualne przybycie. Zwraca.im uwagę 
iż nasze posiedzenia odhy;wać się bę.dą w 
kaMą drugą i czwartą 111ie<lzieJę mdesiąca 
(I) ·w. Mroskowiak, przew. 

I(oło śpiewu „Lira" w Oberhausen 
donosii swym członkom, 11ż przyszłe z:ebra
nie ·odbędziei się w niedzieJę dnlia 27 sier
pnia () godz. 110 przćd pol. Uprasza się 
czl'°nkóv.1. a.żeby się wszyscy punktualnrle 
stawili, gdyż przyjdą ważne sprawy po<l 
obrady. Lekcya śp1ew11 ·odbę-dzjie się o 
go·dz. 2 po pot; potem wymarsz na roczni
cę do Osterfeldu. Uprnsza s;ę wszystkich 
czlonkó\\'1 ażeby się wszyscy punktualnie 
stawili na zerbranie i lekcyę. Oby ani jed
nego• nic brakował-0 ! Goście mile wadzfa
ni. Zarząd. (1) 

Wycieczka w Schonnebeck. 
W niedzielę dnia 27 t. m. Qdbędzie stę 

w oigrod•zie. p. Wtnkelhofera v.rycieczka. 
Będą rozmailte gry .t zabawy dla. doro~ 

slych i dzi2ci. W tej porze, podczas szkol
nych wakacyj uprasza s~ę. aby d;(atwa na
SZ9.. sko.rzystafa z tej sposobności. Za•pra
szamy niniejszem szan. Rodaków z Kray, 
I~otthausen. f'rillet11dorf, Stoppenberg, Ca
ternberg, i całej okQ!icy. Pocz4tek o g.Q!dz. 

4 po p-oł. Komitet. (2d) 

Tow. św. Andrzeja w Ober-Marxk>h. 
Przyszłe zebranQe odbędz~e się w nie

dzielę, dnia 27 sie.rpnia Po pot -0 g-Odz. 4. O 
Hczny udział uprasza się. Goś<;:ie m'ile wi
dziani. Józ. Olejniczak, sekr. (l) 

Towarz. Serca . Jezusowego w Reckling-
. hausen. 

W niedzielę, dnia 27 sierpnia bierzemy 
udział w rocznicy T<0w. św. Wójciiecha w 

· ttochlarrnark. Wymarsz o godz. 1 po pv'ł. 
z 1okalu zebrali. 

Zebranie o godz. 11 przed poł. 
O hczny udział pros1 (1) 

Szynkarek, prezes. 

Towarz. św. Franciszka z Asyżu w Buer 
będziie obchodzifo . swą XI rocznicę w nue
dz~dę 27 s~erpnia. O g-0dz. 3}-2 po pol. od
będzi.le się mŁesięczne zgromadzenie. Za
raz potem od'będzi1e się uroczystość .zało
żenia tutejsz.ego to"Warzystwa;, połączona 
ze śpiewem, deklama1cyam1 i odegraniem 
teatru p. t. „Pniedynek amerykański!" z 
muzyką . Na powyższą zabarwę zaprasza
my serdecznie wszystkich szan. członków 
z ich rodziinami •i' wszystkireh nam życzli
wych .Rodaków z Buer. W-0ilamy przez tę 
gaeetę do was kochani Rodacy i myślimy, 
że ten g'los nie przebrzmi hez ~cha. Za
prnszamy jeszcze raz serdecwi.e. Na za
bawę jest wstęp wolny. Zaibawa ·odbęd!z1e 
się na sali. p. fana Kampmatrnna (J agerhiof), 
Essener Str. Zarząd. (2) 

Towarzystwo „Jedność" w Langendreer. 
W niedzie.Ję, dnia 27 sierp:nna o godz. 

4 poi pot na s:ili zwykły.eh postedzeti ·od!bę ... 
dZ'ie się nadzwyczajne walne zgromadze
nie, ina którem będzie o-bór nowego zastęp
cy priewodlniczą·cego i inne ważne spra
wy są do zafatwi·enia. Pożądainym jest, 
a·by się wszyscy jak nam.czniej stawili. o 
liczny udzial prosi Zarząd!. (2) 

Wielki wiec w Hombruch-Barop 
odhęd.ziie się w sprawbe opLeki dudwwnej 
tak samo w sprawie. wyboru do z.arządu
kościelnego dnia 27 sierpnia na sali p. Sas
se, uHca Luisenstr. 12. o godz. 11, zairaz 
po Sumie. Prosimy wszystkich Rodaków 
z ttombruch Ba-rop i cakj okolicy, aby się 
jak najlicznaej raczyli sta\V1ić. Je.st obo
wiązkiem każdego Rodaka, aby się stawił 
na czas p'ożądany i wypow1edzJiJal swa.je 
zdanJc \Vohe.c krzywd, któl'.e mu się dzi'eją. 

Z polocenia 
Jan Bednarek. -----

Wliełki wiec w Steele 
w sprawie opieki duchownej 

oraz narada, co uczynić z obrazem misyj
nym, odbędzie się w nieidzJelę, dn:ia '27 
sierpnia o godz. 4 po pol. w łlokalu p . .Fry
ca Drees, ul. Rottstr. nr. 2, na który się 
zaprasza Rodaków i Rodaczki z Steele, 
Horst, Kray 11 fre4senbruch. Ponieważ 
w(•ększa opiekai <lucho\vna jest nam bar<lzo 
potrzebnai, przeto licz n :,r udział pożądany. 
Co s~ ę tyczy ob-razu, który jest sprawiony 
na misyę za wspólne. pi cniąd'ze, to wzywa
my wymienione miejscowości do wz.łęcia 
udzlialu w nara.dach. Zarazem prosimy z 
inn,ycł1 mi:ejsco.wości osoby do komitetu 
naleliące na ów ,,·1iec, abyśmy wspólnie ra
dzić mogli. (3) 

Kościelny komitet: 
w zast. W. Ratajczak. 

Z Lużyc! 
Z ])()Wadu wyborów do diQzoru ko

ścielnego \\" parafii Zl-0.komorowskiej, któ
re się odbędą w rniedzielę dnia 3 wrześrna, 
odbędzie się 

WIEC PARAFIALNY 
w niedzielę dnia 27 sierpnia o go.dz. 3 pJ 
południu w lokalu p. Schotzi-g Baranius 
w Złok-0morowie. Uprasza .si:ę o liczne I 
zgromadzenie wszystkich parafian. (2d) 

l(omritet. 

Wiec w Horst-Emscher. 
Pc nie\\"aż pierwszy wiec odbędzi.e s;ę 

1 w ffors t-Emscher dnria 27 ~'erpn i:a o godz. 
Tow. Przemysłowe w MarxJoh n. Renem. 4 ]X) pet na sa.li p. Platte'go, na przeciw 

Niniejszem donosimy szan. członkom, kościoła, dlateg{} zapnsza s'.ę na mego .Ro-
i ż stósując się do U'chwaly \\ralnego zebra- <laków z tiorst-Emscher, H01rstermairk, 
nia pierwsze zwyczajne zebranie odbędzie Brauk, Gladbeck, Buer, .Resse. Referent 

Towarzystwo gimn. „Sokół'' w Henie 
Przyszłe zebranie odbędzie się w ni~

dzielę driia 27 b. m. o g<Jdz. 04 w doni11 
czeladzi katol)ckiej (Nowa ul.). , O liczne 
przybycie czl1onków się upraszą. G<>śc.1e 
mileJ ~idzliaIDi. Czołem!· Wyd~\. (2) 

Wie9 „Zjedn. zaw. poi." w Wilhelm~burg 
· pod Hamburgiem 

odbędzie się w śmdę \Vieczorem · 30 Sier
pnia o godz. 8 na sali p. Sttiben ·przy ul. 
Vogelhilttendeich. Liczny udział Rooaków 
i Rodaczek pożądany. Referent z Bochum 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". · 

Wiec „Zjednoczenia zawodowego I>-Ołskie. 
go" w Elberfeld 

odbędzie się w n~edzielę dnia 27 sierpnia 
po pol. o godz. 2 na sali p. Schmidt, Bach
str. 67, na który się wszystkt1·ch Rodaków 
i Rodaczki zaprasza . 

Na porządku dztennym: Praca robot
ników na fabryka·ch, c~gielniach, Wod.J

ciągach i w innych zawodach. Inne waż
ne sprawy. Referent <l.ruh Sosińska z Bo
chum. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie''. 

Więc „Zjedn. zaw. poi." w Delmeohors-t 
odbędzie się w niedzielę 27 si1enmia I>O pot 
o gJdz. 4 na sali p. Głowali, na który si~. 
wszystkich rodaków i rodaczki pracują;::e 
na tamtejszych fabrykach zaprasza. 'Refe
rent z Bochum. 

Wiec ,,Zjedn. zaw. poi." w Vegesack 
odbędzie się w poniedziałek dnia 28 ~er ... 
pnia na sali Tonhalle, wiecrorem -0 godz. 
8. Liczny udmal Rodaków i Rodaczek 
pożądany. Referent z Bochum. 

W'iemełbausen ! 
Mężem zaufania Zl()stał o.brany I-gna.cy 

Bagajewski. 
„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Wielki ~ wiec w ~arlen 
odbędzJe się ·w przyszlą niedzi.e.lę dnia 27 
bm. o godz. 4 na sali p. Spechta zaraz przy 
lrośdele kat-olickim. Pod obrady przyjdą 
bardzo waiżne sprawy, przeto 0 l4czny u
dzli.ał Rodaków z Mairten, Liitgendortmund, 
Kirchlinde, Merkli111de itd. uprasza Silę. 

Związek: Polaków. 

WIEC W BRUCHU 
w sprawie wyborów do dozoru i reprc• 

zentacyi kościelnej 
odbędzie się w niedzielę, dlł1lia 27 sierpnia 
o godz. 05 po pol. tj. po połskiem ·nał){)l
żeństwiel O lic~ny ud.2'ial parafian p-0!~ 
skkh z Bruchu uprasza się. Nie powinoo 
ami jednego braknąć, abyśmy przez to po
kazali, że niemcy się z nami przy wybo
raich li.czyć muszą. (2) 

Ret'klinahaus4'11-• 
'Od (llrnch). 

Mój Jobrze się opłac11-
.if\CY intłf'lre... pi „ a 
t<przedać praguę z po
w dl choroby. Zgłosze
nia p1·zy.imuje Ekspe 
dycya ,.Wiarnda Pol
skiego'' pod lit. R. B. P. 
(4) 

CzeladniK 
piekarski 

dl} piekarni z uną dze
niem waszynowem, znaj
dzie pracę każdt>j chwili. 

Fr. Matysiak 
w Gelsenkhehen, . 

VI: toriastr. nr 43 

Komitet. 

Pf'acownła 
uhforltW' 

męzk c i damekich, po
szukuje ezeladniłta 
d sk<'naleg 1 na f bie· 
1 ob1ty. 

Jcizef Wiftt>ełił 
w Gladbeck, 

ul. Kaiserotrasse. 53. 

Panna 
30 l ~t, Polka z lepszej 
fau i' ii. ~ osi d11jj\Oll. c -
kol wiek mojf.llku pragnie 
w~jśc za mąt za rze• 
mieśln i.Im. Panowie ze
chcf\ ofer1 y nadesłać z 
d łączen i e~1 fotlłgmfli 
po 1 adre~em Z. M 
Ek~pedycya ,,Wie.rusa 
Polsoieg.J" w Bochum. 
(3) 

Postbestelłungs-Formular. 
Ich bestelle hiermitt bei dem KaiLserli

chen Po!tamt ein Exemplar der Zeitung. 
„ Wiarus Polski" aus Bochum (Zeitungs
preisliiste 128) fiir den Monat September 

się · w i)()niedzalek 28 bm. o godz. 8 " -ie- dh. Orzcsi·ek z Kastrop. Przyjdą ważne 
Tow. św. Anto-~;ego w ReckHngh.-Sud czor-em - następnie każdy p.o-niedziałek 0 spra\\. y pod obra<ly, przeto o li'czny udzia1 ...., 1 

,podaje do wiadomości swym cztonkarn, 1ż powyżej wymiien'ionym czasie. Prosimy 0 pros i ~ ~ 

1905 und zahle an Abonnemeńt u. Beste!J„ 
geld 0,64 Mk. 

w niedzielę, dnia 27 sierpn~a o godz. 11Y2 iliczny udział z Miarxloh, Hamborn, Neu- „Zjednoczenie zawodowe polskie". łl ~ ~ 
miihl i okolicy. (1) ::i ~ ~ 

p rzed poł. odbędzie\ się miesięczne zebra- Z szacuniki' "'m '7~rząd. 111 ""' 

n ie Po pot do godz. 2 powinni się człon- "' L'1 Wiec „Zjedn. zaw. poi." w Scharnhorst ~ § .,...,, 
kow1e licznie zebrać w lokalu posiedzeń, odbędzie s::ę w niedzielę dniia 27 sierpnia ~ ~ 
gd. , ,z· bierzemy udz.ial \\ 5 rocmicy TO\v. Towarz. św. Jana Chrzc. w Ueckendorfie. po pot o godz. 5 w lokalu p. ttamke. Na be 

J ctk b d s b t · · Obig1e 0,64 Mk. erhalten zu haben, -Ś\\'. Wojciecha w ttochlarmark. O hczny ~l\1iesięcznc zebrai~te OO.będzie; S'ię o porzą u o ra : prawy ro o mcz.e 1 

udzli'al prosi · · Zan.ąd. (1) gQ<lz. 2 po PQt w niedziielę dnia 27 sierpnia. knapszia:ftowe. Obór delegata 1i mężów schemigt. 
Uwaga: · Posiedzenie zarządu odbę- Z podowu choroby ks„ Kleinsorgcgo, zaufania. Inne ważne sprawy. ucz.ny u- . . . . d. . . . . . . 1~ .. ,. 

dzie się zaraz po naboże(Jstwie przybędzie in.ny duchowny sluchać spo: dział pożądany. 
Józ. Maćkowiak , sekr. ,, iedzi \\. s·Jb-otę 26 sierpn~a. (lJ .,Zjednoczenie zawodowe· pnłskr.e". Kalserllches PGstamt • • • "~ ~ ' 

-~~~~~~_..;..~~~~~~~~~--~~~· -----
Za druk, nakflad i reda.kcn odpowiedzialny A n to n l Br e J 1 kl w Bocbam- Nakla.dem 1 czcionkami Wydawnictwa •• Wia !lsa • ... olskie~,,„ "' Bocttum. 
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~ UódJ. się pracuj ! ~~ 

Rok 15. Bochum na niedzielq dnia 3 września 1905 

wychodzi dwa: razy tygo
dniowo. Przedpłata wynosi 

50 fenygów 
kwartalnie. 
,.Posłańca katolickiego" otrzy-

Nr. 35. 
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Na Niedzielę 12 pQ Swiątkach. 

Lekcya. 2 Ko1r. III. 4-9. 
Braic;~ai ! Mamy takie ufarnLe ku Bogu 

przez Chrystusa·; nic iżbyśmy ~yli dosta
tecznii sami sieb4e co myśl:tć, jako sarni z 
siebie, a,Je. dostaite1czność nasza z Bogw jest: 
kt6ry też uczynił nas god1nymi slugami no
We;g10i Testamentu. 111ie literą ale duchem; 
bv l!itera zabija, a duch oży\via. A jeślić 
poslugo\vanie. śmierci literan~1 wyrażoine 
na lrnm '. eniiach było1 w chwale, tak iż sy~ 
n0w ie lzrael-Oi\vi nie mogli patrzeć na. 01bU1-
cze Mojżeszowe dla chwaly oblicza jeg·o, 
która n i1szczeie; jakoż nic więcej posług,o
\\ ain1ie ducha w chwia,le będz1 ~!e? Bai jeźli 
poslug0\vanr 1e potępienia j12,st chwałą, dale
kv. ·więdt:d poslugmvanie spra\.Vliedliwości 
obfimje w"chwałę. 

Ewangełia. Luk. X. 23- 37. 

Oneg{) ·Czasu rzekł Pan. Jezus uczni1om 
S\\ o:m : Bło·gosfa\vio:nc ·oczy, które widzą 
CG w y widzicie. Boi powiadam w.am, iż 
\Vide P romków i l(rólów żądabi w1idz1<1eć 
oai w y widzicie, a nie wiid1zieli; i słysz,eć oo 
siysz1Yoie, a ni1e słyszeli. A oto nt~który 
biegły \\ zakornte p·o1wsta1ł kusząc go, a 
mó"" iąc: Naruczycielu, co1 czynąc doistąpiii:~ 
żywota wiecznego? A on rzekł doi nieg-01: 
\ V zaik1oni1e co napisano? jako czytaisz? 
On Qdipo\Yiedzi.a1\'/ Sy rzekł: Będziesz. mr
{01wal Paina Boiga hveg101 ze wszystkieigo 
serca twego, i ze wszystkLci duszy twojej, 
i ze .wszystk:i1ch siit tw,oich, 1 ze wszyst
kiej myśli hv!Ojei, a bliźniego1 tweg·0 jako 
sam ego s,~etbie. · I rzickl mu: · Doibrześ 1Jd
powierdział: toż ,czyI1, a będziesz żyt A on 
chc ąc s,; ę sam usprawiedlliwić, rzekł dio Je
znsa: A któż jest mói bliźmi? A przyja
wszy J e·zns rze1kl: Czł'01wiiek n1i·ektóry 
zstępo'vY.ail z Jeruzalem 1do J er1yicha, i 
\v1paidll między zibóice, którzy go. tl<~ż 1zlupUi, 
i rany zada wszy odeszli11, 11a poly umarłego 
z.ostawiwszy. I przyda!o się, że niiektóry1 
Kapłan zstępiJ;wał tąż dwgą, ai ujrzawszy 
go minąL Także i Lewita, będąc podle 
miejsca i \\(dząc go rnlinąL A Sa:maryta
JJ in nie1który jadąc przyszedł wedle niego, 
i ujrzawszy g.o rml.osierdziem wzrnsz·o1ny 
ies t. A przybliżywszy się, za1w iązal rany 
jego, nalawsz:y oliwy i \vina; a wfożywszy 
go nai bydlę S\VtOie, prowadził do gospody, 
~ m:ał pieczą 01 nim. A nazajutrz wyjąt 
dwa groszi~. { dal gospodarzoiwi, i· rzekł: 
J'v1J.ej staranie o nim; a cok,olwiek nad 
Z\v ysz wyid1a1sz, ja gdy się wrócę, oddarn 
Wbie. Któryż z tych 'trzech z.da s11ę tobie 

· bli źnim by' on~mn, w wpaid! między zhói
cę? A on rzekl: l(tóry U'czynH mi.losi1er
d!zie na.d in.im. I rwk! mu Jc·zus: Idźże, i 
t y uczy{I także. 

Ka z a n ie. 
l~1'.)izmo1\va, jaką mtal Jezus z ucznia:rm 

S\Vrymi1 ;i jednym z biiegłych w prawie sta
rego Za1konn, o którym czytamy w E'_v.air~-

• gie]ii1 dzis.iejszei, miała na celu obja.ś1111'elme 
Przyikarzań, mił-Ości i Boiga 1 b!lźm1ch, oraz 
\V.v1hza1r1ie Id::> jest bllii:n::m naszym. Na
Pr~ód pi-:J.w'i ·edlział .Jezus: „Blogosł.aw.i.rnne 
oczy które widzą co wy widzioie. Bo1 PO
Wiad~m wam ri 1Ż wieile Prori::ik6w li królów 
żąda·I~ widz:ieĆ oo wy widz.tde a niie w.i
·dzieH: il slysz.eć co wy slyiszY'clt'e, a n~e 
słys:ze!i1 :' w słowach tych przedisitaiw1a 
Jezus Sieb~ie samego, jako pra:wdz1iw~gn 
\Messyaisza którego .ad wlteków pragnęh 10-
,glądać Pa1t

1

ryairchowie, Pmrocy i porbo.żni 
·ikróJorwie, jaJkl1;m byt Da:wid i irn1ni; a. jedln~ 
choć w nad'zi!eię zasług Chrystu-sowy~~ 
SPOdzief\vailfi' sCę zba'"-i·ein1;ai i w tej nad!z1ei 
PorrnarH nai w1taisne ocz,y nrie oglądaJii Oo, 
41~ co t~raz - mówi~ Jezus db1 Apootclów 

- wy piatrzy1c1e, nauk moich sluchade i 
cudoim przezemni.c WY1k·o1nywanym prz.y
gląda1cie S11ę. A Wiięc z te:gio względu j1este
śc1ie bkigi0s.ta1w1io1nymi, czyli od tamtych 
SL.iez;ęśli\\ szymii. Rioz1no,wa ta nastręczy
ła sposob'11ośći, że jeden ucz1oiny Starego Za
ko1TJ1U przybl'i·żył się ·i zapytał J ezu.sa: 
,,Na1t1czycielu, co czyniąc dostąpię żywota 
w.iecz.nego?" Pyta:me tai rzuc1ił Faryz·eusz 
nie w tym celu, aby żąidarl 1oid Jezusa ioib
iaśni'enia, po1rnieważ oln sam jaiko biegły w 
zaik·omli e1 wi.edz.ia1l co czyn1i·6 JJ(C·trzeba, aby 
być zbaiwionym, a tylko a1bY1 Chrystusa 
podchwy1cilć. Otóż, Jezus znając i1ego my
śli, n11e odp.oiwuada: mu wprost jak gdyby 
iaJ\ii.e.mu pro~,tacz1kowi, ale jaiko uczrn11cg1G 
zapytuje: a1 jalkżeż tam w prawie piOld tym 
wz1ględe:m P0iW(1;.id1z1i1a1no jest? On ·odpKJ
wi·cidz'iaw'SZY rzek!: ,,Będ1z.iesz mi1loiw.ał 
Pamia Bo1ga t\v,ego., ze wszystkiego se1rca 
twegOI, i ze wszystkiej idusz,y twoiei, 1

1 ze 
\\·szys,tk.id1 s.it twoich, a bl.iiź.nie,go twego 
jaJlm samego Stie!J,ie". I rz.etkł mu Jezus: 
,,Doibrz eś odpow~e dz.iał: tJ01 czy(1 a będiiicsz 
ż,yl" . To zinaiczy: wy1lqo1naj to w 1 uczyn
ku, c<J 1ś r0bjaś·nll slo1wam, a będz1i1eisz żyl, 
cz.yfa będzu1esz zbawiiany:m. Poinieważ rnie 
do,s.yć jest znać prnw1oi, a·l1e potrziebai go 
\~' yikonywać, chcąc 1oisią.ginąć zrbaiwien1ie. A 
t0 co powliedz1iat fozus 1do faryzeusza, sto
suje s:1ę i do ina·s w1szystki'ich. - Paryz,eus,z 
chcąc się uspraw i1edltwać, zapytał Jezusa: 
A któż j1est mój blfiźn i ?" - Odp0iwh~·di 

" . • > • 

na t!O pyta1niiei, obja1Ś/nl! .l Jezus prz1ypow1csc1ą 
o cztow.\:~ku poirani0in.ym od zbój.ców, przez 
kaplama. oraz lewi1tę na' drodze po1111~inętY!m, 
a od' Saim!łrytel!na poraitowa1111yim: który 0-
patrzywszy rany jego, wziąl go na bydlę 
swoie, za1nuósl doi gospody, zostaiwil fun
dns.z ina jego1 ratu.nek, i prz.yrzetk\ł wyna
gnod:zić goispoda.rzo1w.i, gdyiby oc1Iml\\t1Lok 
więc1ej wydal n~dito. W przypoWJ1eśd tej, 
mieśc.i się · h:1storya, upadku czl10(fi:ek~, 1 

sposób p10dźW'i .g,1111enia1 go. Czlo~f,eJ~1em 
popadtym między zbójce, zra:l1l:oinym 1 1na 
pól żyw:ym na drodze z.01stawioiny1m, jlest 
ród ludzkh który przie:z grz·e1ch pi1erwo1rn
dny zrain~·;1ny11J1 został na duszy il na cie.
le dio teg{)I stopin1i1a, że własną s.ilą dŹ\v!i,gnąć 
się 11111c mógł, i potrzebował, aby go ktoś 
ppiratoiwait Kapla!n i lew1i\ta1 prz;eichoidzący 
0ibolk niego ac nie ratujący g-oi, w:yo1braiża 
Sta,r'y Z1ko111: 'który mi1al oibifetmce Boże1 w 
inadzieję przyszłego Jv1cssjasza1, że z. cza
sem czl.01wi1ek odzyska su1{y1 duchowe I P:n
dźw.igirniętym z upa1dlkn sweigo Z;Ors.ta1n;·e; 
ale choć patrzy1l na je,go1 upadek, dz·wJgnąc 
gp ni1e: m6g! : bo kapła1rni Starego ZaJ<;OITTu 
.nie mieli tej władzy, jaiką mają w Nowyn1 
Testaane·nc ,e duchorwn~, z zasług Jezusa 
Chrystusa. Doipi·ern Samarytain, toi jest: 
Chrystus przysz.e'd1łszy 11121 tę z.i1emię, PO
irf óslszy rnęk! swg'.e i śmie1\:. hameb~1~ 
krzyża na którym był przyb'ity, WZl'lt 

cz!,aiwieka na barki swoje, to jest: przyjął 
·na S1il'.:'ibi1e \V\.U1ę jego, r tym sposoibcJll uW101l
nJJ go 01d grnechu p,i·erwloriodneg{); a nai~tę
pnke odniósł do g{ispody czyLi do· ~ośc~ IQl.a 
ś \\"ilęte1g10\, _ poruczając pJi~cz:Y Z'~1erzchni
ków duchmrmych, aby mieli o imttn sta1ra
·n::e, gdy popadnie w grze,ch uczynkOi\VY, 
na"·m!ując go do pokuty, udz·iela~ąc pomo
cy duchowej gdy się zechce podźw>i.g.nąć 
z upadku, dając mu riozgrzeszeinie mocą za
s ług Chrystusowych d iednając go z Bo
g.ie:m. A zai to starnnr:.~. i pracę d1uch:0rw~ 
olkofo; zbawie~i1a: grzeszrnlków, przyobiecali 
Jezus s tuigom o.lta1rza nagno<lę w~elcziną. 

z 1ob1a·śni en iiai tej przype>\V\ieści, wid·z4-
my n-iepoj ętą dop rioć 1i 1nlitois1erdz.ie Jezusa 
wz.ględlem grzeszników, a zarazem wY'!łi0-
1maicze1ni1e: że b llir.hnilin naszyni jest karzdy 
czfowieik bez wyijątku , jaJldegokolvitd< on 

1bylby pochodiz;<~nia, 11eligii i na.rooJ1w1ośtu ; 
a j eżeli jest w nieszczęściu, ratować go 

wypada, pomnąc na to, że co Jemu się czy- \ 
ui, to tak, iak gd'yby samemu ChrystuSO\\' l 
się czyinilio; poinieważ Jezus przy-0bi1ecal 
za w nagrodę. 

Spet!Iil1aimyż tę wolę J egpi jak najsu
mienniej za życia, a po śmierci os:ągniemy 
zapłatę ,i cieszyć s,ię chwale.\ Boiga po 
wszys·tkie wieki będzliemy. Amein. 

Swiętojózaf a cie 
czyli składka ua ubogich studentów. 

Na chrzcinach u Michała Markiew1icza 
Mors: Woj. Gabryś z ż. 1,50 mr., MarkK
wicz z ż. I rnr., Ooralczyk z ż 1 rnr., 
.chrzestna Micha1o\.\ ska1 50 fen., (nad. W. 
Gabryś) - 4,00 mr. 

Na weselu u Walentego Malcszkil w 
Altcndorfi'e: fel. Mikołajczak 50 fen., And. 
Polawski 50 fen., St. Gray 50 fen., J. Male
szka 50 fe1n.., L. Goz1dck I mr., W. frącko.
wiak 50 fen., J. Glapke z ż. 50 fen., W. Ma
lcszkaJ z ż . 1 rnr., dzieci: syn Józef 50 fen., 
f'ra11qi1szck 25 fen., Pcla1gia 25 fen., J. Mar
cinlmwski z ż„ 50 fen., (wręcz. J. Mardn
kowski) 6,50 mr. 

Na chrzcinach u Ign. Pyiki w Hamme: 
LudwJk I(asperski1 z ż. i •dz1ie6mi 1 mr., 
(\\'rQcz. p,yka) 4,00 mr. 

K.01to śpie\\ u „ttalka" w K.astropie: Na 
gwiazdce 2,39 mr., z dlJ/iai 29 styicznia 1,11 
mr., 26 lutego 1,20 rnr., 25 marca 2,79 mr., 
30 kwietnia 1,26 mr., 28 maja 86 fen., 25 
czerwca 1,20 mr., (nad. J. Zakrżewski -
p1cirt0i 25 fon.) 10,51 mr. 

Na zaręczynach Jana Urba1niakai w 
Styrum: J. Urbaniak z narzeczoną Szyma
nowską LSO mr., Wal. Urbaniak 25 fen., 
Maryanna Urbaniak 50 fen., And. Urbaniak 
z ż. 50 fen. , Stan. Zablocki1 50 fen., J. Mar
~iniak 50 fen., Toim. Lo 1sy 25 fen., Sziez. 
Szymanowsk i z ż. 1 mr., Marei.n Szymano
wski z ż. 75 fm., Ign. Pietrnw.iicz 50 fon., 
Wal. Glen 30 fen., (nad. i porto 30 fen. za
pladł Pr. ZabtD1cki) 6,50 mr. 

Z zaba\\ y Tow. św. Józefa w Dahl
haus :2n 4,20 nu., ze skarbonki Tow. św. 
Wadawa \,\ Unden 2,40 mr., (nad. Ząko1-
lewski) 6,60 mr. 

Z rncznicy Tow. św. Jana , Chrzc. w 
Alteness1::m. (nad. Pawcit Pośpi1e1ch - pJrto 
20 fen.) 6,66 mr. 

Dziś złożono: , 44,77 m1 . 
Byto w kasie: 169,29 mr. 

Razem w kaS'i1e: 214,06 mr. 
B. 3. IX. 05. 
Bóg zaptać ! SwJ,ęty Józafaoie mó::ll 

się za nami! 
Antoni Brejski. 

Bra11den burg 
kraina słowiańskich mogił. 

P O W I:E ś C H I S T O R Y C Z N A. 
Napisał Ludwik Stasiak. 

(Ciąg dalszy.) 

- A więc brnnisz? 
- Br-0nię. 
- Patrzeć nie wolno na ciebie? 
- Czy iai t<J1 mówiłam? 
- Tyś taka jak lód zimna... jak mro-

źny wicher grudnJo.wy. 
- Slowa tego n1e mówdam niigdy, 
__., Patrzeć na aiebi~ zdaleka.„ łia, ha i 

Uwfielbfać w<lziękj, podziwiać pięknośt 
twoją„ . 

- Nie prosiłam cię oto Wilhelmie. 
·_ Ale. proszą nuue o to two}e oczy. 

Ciągnie mnte- do cieMe twa urooo.„ 

Cóż ja temu winna? 
- Tyś n1ie winna? Zatem ja winie-

nem, że scr~c rwie się jak g0Jąb do lotu. 
- R.o,zstarnny si·ę. 
- Nio11awidz1sz nmie? 
~ Nie, n~e Wilhclntc. Sto razy po

wtarzam, sto razy jeszcze po'\Vtórzę, że to 
klarnstwQ i nńeprawda. Nic unikam twego 
t·owarzystwa, pragnę go, gdy ciG niema, 
tęskn i ę za. g!oscm twej harfy, która mi 
pi e-ś1'1 •o W'·tOśnic, o miłości śpiewa„. 

- Lubisz s!uchać słów moich. gdy d 
pra\\ ię o urodz!ie twoje~, o wdz.ięku twych 
lic.„ Co? 

' - Chcesz szczerości z mej strony? 
- Mów. 
-- Mów. 
- W·iGC tak l _; .rzclc!a płonąc kobieta. 
- tta, h:l, ha! Urodę jednak twojq, 

wdzięki twe, masz jedynie dla męża.„ Czy 
tak? 

- Tak -- rzekła - zrywając się Ecly 
. ta. Żona powinna ... 

\Vicm, wiem - przerwał Wilhelm. Pa 
miętam twe sfi;,wa, na pamJęć je umieni. 
Cudza ż·ona, jest to kwiat, który kwitnie 
w cudzym ogr-0<:1zie. Wolno każdemu na 
niego patrzeć„. 

- Ale n.ikomu zerwać! - - doko1kzyla 
Edyta ... 

- Dość tego. 
- Twoja \\o.Ja ... 
Zas1mal się Wilhel~11 zlością i u rą1ga-

11iem. 
- Jaikiż ze nunc głupiec! Jakiż ze 

mnie głupiec! - zaw1ofa! .Wilhelm. 
- Nic mów tego ... 
- Słuchaj, Edyto. Wkrótce zapewne 

mąż twój wróci. I ty myślisz, że ja1, któo· 
u stóp twych me pieśni zł,ożylem, zawsze 
ci śp~ewać będę? On wróci ... zam•eszka z 
t.obą - a ja. ha, ha, ha!! 

- Czemu się śmiejesz? 
- Ja w nlQlcy. śpiewać będę p;i cśni u 

twych okien, u okie11 izby, w której ty do 
męża wdzięczyć się będz i esz!!! 
· - Ro1zstaiuny si 1ę ! Woll1a odemnie 

droga. 
Wilhelm zamflkl. Wpatrzył się w pil ę 

kną twarz Edyty, zatop i ł oczy w Jej o-
.czach 1i zaszeptał: 

- Bądź rnQją„. 
- Nigdy! 
Pod namuot l e szcź.ynowy \\ cszta Ade.

laida. 
- W porę przy·chodzę - rzekła -

gdyż, jak widzę! spór i klórniei między wa 
mi. Zaslugą moją bGdzie gdy s i ~ przcpro
siaie i pojednacie. 

. . . . . . 
Mówhła te słowa, . aby zakryć zlość, 

która w duszy jej kipiała. Poznała z roz
mowy, że Edyta jest niewinną. że prócz za 
Iotnośca, niczem więcej przeciw· mężowi 
swemu nie zgrzeszyła. I dzi\\"na rzecz! 
To najbardz.h!j zlościło· i grn:ewałD Adelaj
dę. Dlaczego? Oto trzeba było spytać 
się dróg, ja:kiemi chodzi razum kcbfocy, ce 
g~el, z jakich kobieta gmach swych wnf.o
skó\v buduje. Znieina•wll dziła całą duszą I::
dytę z 1 to, że jej uroda podoba się Wn!hel
mowi, dyszy ja-dem i wśc iekto-ścią gniewu, 
o to, że oczy jej śmiały przykuć i przy.wią 
zać do siebie Wilhelma. Gdyby Edyta bY
la z WJłhelmem z.grzeszyła i upadla me 
zawimłaby wobec Adlelajdy tyle, ile zawi
nifa tern, Z.= jej wdzięki lutnistę podbity. 

- Czarowny kwiat, który kwlimie w 
cudzym ognodzie - syczy złością p1i ękna 
Adelajda. 

Gruew zapalH płomieniem jej jagody. 
prześliczne usteczka mają barwę wliśni i 
krwi„„ 

- Cieszę sr~ - mówi la Ade Iai:ida - że 
cię spotkałam , Wilhelmie. 



- Na ustlł'gi twe jestem. ' · · · 0
' T~ 

- Pra~nę„. 
~ W o:dy chcesz? 
- Tak je'St. Opodal wytryska bęblo .. 
- Brak naczynia, abym spełniając roz 

"aiz, przyniósł ci wody. 
Adelajda schy'lifa1 się ku ~ienir ? zerwa 

la L~- ,~ . elska. 
Oto t0.gromny liść łopuchu, który 

Z\\.ijam w ziieloną czarę. 
- Biegnę .... 
W~lhełm się rOddalil. Gdy przestaly 

Silę chwiać za ~m galęz1e leszczyny, wybu 
chfa Adela}da ogromnym ginJh!.wem. 

- Zapoimnialaiś, Ediyto, że jesteś cu
dzą żoną. 

Edyta spojrzała na Adelajdę z wiiel~ 
!mem w <J·cza.ch zdziwieniem i zapyta
niem. 

- Ade „. Adelajdo ... 
- Dziwią cię slow a moje? 
- Czy <l2l1wią? Prz.era~ają ... 
- Nie prz.eraiia c~.ę zaś .występna mi-

łość, ty it!iewierna żono?! 
- Kto śmie móWlić, że bylaim wystę

pną?! 
t.• Ja! widziiaJam przecież mężczyznę, 

klęczącego u twy,ch stóp. 
- Kłaimtesz! Mikzt! 
- M!ikzeć? O milczeć będę... Dopó 

ki jednaik dopóki... 
- Doipó!Q? ... 
- Nie przyjedzie twój mąż! 
- Śmtl~aihyś kłamać?! 
- Nie! Ale potra'f.ię prawdę 1}.)wrie-

dzheć ! 
- Jakto prawdę? 
- Prawdą jest, że wraz t WHhelmem 

oszttkujesz męża! 
- Słuchaj, słuchaj, tY\ bezwstydna. 
- Jeśli o bezrwstyd chodzr, toś ty 1nau-

czycl.elką 4 wzol1etrn ! 
:Edyta nie mogla! zebrać myś1i. 
- Gdry;by - rzektai po chwili - na

wet to prawdą było, to oo 1Cii oo tego? 
Co. mnk~ dKll teigo? Maun pioślubić 

Mści.woja1 wejść w twoją, rodlz.iITTę ! 
Jeszcze nile weszłaś! 

- I nie we}dę przez ciebie! Nie chcę 
wchodzić WJ błoto! 

- M1kz, żmi}o! 
- Nie zamilczę prze.cl: twym męiJ~m! 
- fa wiem, o co ·d chowu, jaki cel 

twej ohydnej potwarzy.„ 
-Mów. 
- Zauxlrosną jesteś o Wilhelma! 
- Sralloina! Sama go oo~pchnęlem, 

aby zaręczyć się z twym dzli·ewfierzem. 
- A jednak teraz Mściwoja .niema, nu 

da i pustka, na zamku. Do!pytywafaś się o 
mnie i Wdhelma, śledziłaś nas ... 

- Zatem? 
:_Dopóki Mściwoj nie nadei~ie, był-

by dobry i Wilhelm! 
- Nędznioo! 
- Mlilcz ! mówiię ... 
- Słuchaj, slU1chaj, ty występna żono! 
- Nigdy nią nie byłam! 

· - Słuchaj ! Mówisz, że jestem za.v
drosną o Wilhelma. Dobrm!, nJlicch i tak 
będzie! 

- Tam Mściwój za tobą szaleje ... 
- Qdyiby nawet 'prawda. było twe nik 

czemne po-0.ejrzenie, to pomnij, że Mściwo
ja jeszcze nie z.aślubilam, że woloo mi ko
chać Wilhelma ... że gdy mi wolno wszy
stko ... 

- To mnie? 
- Tio tobie nic. 
- Bądź zdrorwa ! Zostań z twY1m języ-

kiem jaszczurczym, z twym jadem żmii i z 
twoim WJlhelrnem. Dzi.ś opusziczam twóJ 
dom. 

- Ani na chwilę cię nie zatrzymuję. 
- Jadę do Tamowa. · 
- Otwartai dooga. 
Zaszeleścity gałęZ!ile. 1i1 1nadszedł Wil-

helm, ,niosąc w liściu wodę. 
- Kryniczna "V'Oda, zimna jaik lód. 
- Dw;-kuję ci, rycerzu! 
- Co słyszę? Temtemt konia się zbli 

ża„„ 

. - Przez galęzńe ktoś pędem gon:i. 
- Huczy leszczy;na ... 
- Osaidzit konia .. 
- Tak jest! Przez gęstwinę jeźdz·Lec 

prz-cdziera się. 

Zdyszany przypadt dto kiobiet · rycerz 
Ki za. 

· - StrasZ!ną wieść wam zwiastuję. 
~ Co się stalo. 
- Rzecz okropna! 
--:: Prz\erażasz na~ ... 
--Mów. 
_ I(s1ążę Mieczysław zgrinąit na polu 

bitwy. 
- Boże! Boże! - krzyknęła :Edyta, 

opadając na ręce rycerza ~·ZiY· 
Ksiza poszedł tnaprzód dOI zamku,. na

wpót niosąc, naw·póf prowadząc lrob1etQ, 

która zanosifa się od placzu. Kilka razy; 
zemd.lara, kiika razy trzeba było wielkich 
'WY'Siłków, aby wrócić ją do życia. Gdy 
pprzytomniala, zerwała się z loża, woła
jąc: 

- [)() Tamowa! Do Tamow~ ! Do 
domu ... 

- Co mó\\·1sz? · dziś? teraz? \V i~n-
cy ? ... 

- Natychmiast. 
- Szaleństwo! 
- Chwili nie chcę zostać pod tym c!a-

chem. 
I(iza jął odradzać niedojrzały 7am;ar, 

uspakajal i lagiodzil zrozpacroną, zaplaka
ną :Edytę. 

- Szanuj.ę t\voją wolę i. zawisz~ jej 
zadość ucz:r111Ję. Jeśli rozka:żesz, zaprzęgi 
staną o wschodzie stoń·ca, jutr.o· zrama do 
grod!na tarnowskiego ruszym. 

- Uczyf1 w·szystko, oo do drog1 po
trZrebne. 

I(i:za wydal służebnym diziewczietotm i 
woźniJootm rozikazy, poczem wróci~ do 1ia:
by, gdzie Edyta we łzach się rozpływa.ta, 
okropnie nozpaczając. 

- Uspokój się panf. 
- Zgvnąl ! Mój mąż zgunął ! Mój opi.e 

kun! ... 
- Niech Bóg świeci 1J1ad jeg,o duszą. 
- Odzież się ro stalo? Gdzrie ? ... 
- 1Róim-c wiieści o tieltn się szerzą, jedni 

mówią, że pod Basanitello 1n1ewii'emi \VQ}slka 
oesairza WY'Sit.ekli, drudzy Squillace jaiko 
miejsce p0grnmu ozna'CzaJą. 

- A cesarz? A Mśaiwój? 
- Wieść ciemna krąży, ze poszli w 

iniew"olę. 
- Margraf Dietrich Książę sa.ski? 
- Widziano ich rozproszonych po wio. 

skriej ziiem. Oddzi1a~y kh z lup.ieży żyją, 
ikra.i pust{)lsząc. 

- Pewnaiź to wieść? 
- Co do Mieczysława, bezwątp.ienia. 

Rozmaiite zaś pogłoski· o Ottonie i 1I1aszY1ch 
ma!rgrafach zwi!astunL nieszczęśoia przJ"ni!e 
śih, oo do twego. męża wszyscy ludlzie~ 
wszys.tkJie wr~ci na .łedlnOi się zgadzają: 
poległ. . 

Edtyta: zinol\Vu wpadla w spazmatycz
ny rp.facz. 

- Jedmemy ... natycłuniast i~dziemy. 
--- Sługą twoi!m jestem o dostojna pa-

inii.. .. 
* 

- Pr~wdę mówię. 
- I(ochaleś ją. 
- Nie! 
- SJyszafam słow.ai twe czułe, które 

do niej sm:zeb:otaileś, slyszaJa1m h-ymn u
wielbieni,a1 faki śpiewaleś ina cześć jej u
rody. 

\Vlilhelm dziwnemi ·oczami spojrzał na 
Adela}dę. 

- Slyszalaś to dQstojna? Dobrze. 
Nfoch -...Y1ięc t tak będzie. Przebacz mi je
drnaik, że cię zapytam dlaczego ty śledizi
lruś llla~ rozmowy, dla1C'zego wzburzoną 
jesteś na myśl o uczuciu, jakieby powiSt.a
lo w mem sercu elfa Mteczyslawowej żo
ny? 

Adelajda zmięszała się. 
- Bo ... bo ... 
- Mów Adelajdo - mówiił Wilhelm, 

bystm w l()'Cl.IY ikrasarwicy patrząc. 
- J aikto? Ty tego 11Ji1e mzumi·csz, że .. 

że mf:ę Edyita1 ~ jej mąż ·abchodzJić moż~ ... 
Przez us.ta Wi'lhelma przebile.gł nagle 

jaikiś ztośfiwy śmiech, który wnet ZrI1Llmąl 
z twarzy. Wilhelm spuścił ~owę '~U ziemi 
i rzekł gtosem nastrojonym na smutek 
wietk:~ i klamstw.o uczuda: \-vri·elkh!go: 

- Nie bierz mi Adelajdo za złe, że '°td
trącony od 1oltairz.a1 jednego bóstwa, śmia
łem spojrzeć nai drugie„. 

Wlilhelm mówil prawdę, ~e 1nn iilUe ko
chal Edyty. Wduszy tej zresztą marnej, 
nie mogło się ~rodzić wiie.tlde żywliJJł()IWe 
uczucie. Nawied!zai ono każdą ludzlką du
·~Zę jako }odnak jeden potok ze szczytu ' . . . skaty taitrza:ńskiej spadai, hucząc ,J\ pieniąc 
się kryształowe wody w doliny 1niesi~e, 
d~g1i zaś leniwe fale przez błota ·~ kaluże 
toc~y tak mito1ść ieidmei duszy niepJdobna 
jest d~ drugiei. NalWiiedzila duszę Wilhel
ma mifość do Adelajdy, serce cięm żal o
ganną! ITTa w.ieść, że ona innemu rękę odda
je. Aie anu h~g·o mi~ość, amii j/ego żal nie 
byt tatr21l1sikinn potokiem. 

Przywiązanie, jakie Slię p0dcza.s c1ęz
kiei <:horoby zm<lzHo do Edyty, było z po
czątku uczudiem wdzięc.zrności za serdecz
·ną opiekę, jaką go Mieca:yslaiwmva oona o
taczaila. Oczarowata go krasa ~U!dzej żo
ny, lgnąl d.o in1ej i s.znikat jej towarzystwa, 
gd)l1 wiosna naidesz.ta chodzU za nią krok 
w krok, aPe nie wi·odlo go do niej uczucie 
zrodzone w duszy, w sercu, uczucie mają
ce czystość skrzydel ainielskkh . 

Podobata 1nn s1ę kobieta w strasznej 

samotności i nudzie, rnzrywką, by:lo jej to
warzystwo, śmiala się do niego nadzieja 

1Iied:Jzw0Lc.flcj ntlostki z piękną kooietą, 
urok, jalki ma owoc zaik.a.ZaJ}}' ... tiutex.es, @
ki budzi sposobność uw1iedzenia cudzej 
żony ... 

I klamafa jego lutni~ mUość i kłamały 
jego. usta u1cz.ucie, którngo w sc.rcu nre by: 
lo. Nie uczuoia, nde serca pragnąl, lecz nst 
r'óiJ<rnrych, krasnej żony słowuariskiego 
ks1ęcia, nędznie L p.o-dstępnic praiginąt zdo
być względy próżnej bez gramie kobk~ty. 

Na szczęście Edyita1 inie prędk-0 szla na 
lep słodkńch slów nu zaklęć miłosnych. By
ła to niewiasta próżnai, pochfebialy jej za
chwyty Wilhe1ma, Zei zaś nh~ byta posą·
gfom cnoty ani: chwrakterem spiżowym, 
Bóg w(e jaJk dale/ko byłyby ją zaiwbdly 
gla<lk~ słowa Wilhelma, gdyby 1nue to, że 
przed oczami stal mąż, który ją bez granic 
kochal, lzy, które w chwlili' pożegnanLa wi'
dzi.a.Ia na jego powiekach. 

W khej duszy śpiewaka, nowe zaimy
sly się rodzą. 
~ Sledzlii!a nas - myśli Wilhelm -

p.odstuchi.wala, w oczach jej czytam za
roTość... Dlaczego? 

- Bo zirubknąt z oczu Mścitwój, Bóg 
wie, kredy \viróci, .i czy wróci... Bo nuda 
i pustka w zamku brainiihorsik~m ... 

Głos 
g6rnlll6w 1 batnłllów. 

Ze spraw knapszaftowych. 

S\\.ieżo wysz.fo z. pod prasy ·dwudzie
ste sprawOZ!dWlie zia r()k 1904, dotyaące 
;adimtn3stracy;i1 związku gwareokieg-0 
(I{rnapps.chefts - Berufsgenossenscheft), 
obejmującego wszystlGk: kopalnie!. w pań
stwie pruskiem. Związek podzielony j.est 
na ośm sekcyj 1czyb1 oddzi~ów. Nas ob
chodzą szczególnie sekcyai VI z siedzibą w 
Tarnowskich Górach czylt se'kcya góroo„ 
ślązka, sekcya I z siedz\,bą ;w BonJOniX ·czyli 
sekcya nadreńskai u sekcya II z: si'edlzibą w 
Bochum czyli se:kcya westfaska. 

Sekcy~. górnośląl1ki1ej podlegają robo
tnicy przeważnie polscy, bo Ni1~ców ma
my tu ina Górnym Śląziku bardzo malo. Se
focyai ooichumska i botrońska są dla n.as ró
wnież ważne, gd:yż w Westfalh i Nadrenii 
pracuje bardzo duż-01 Polaików. żaJowac 
wteJ.ce należy!, że zw.iązek krnapsZJaftowy 
me bada stosuillków ·narodowościowych 
wśród robotruilków~ 

Najważniejsze dla nas są kopalnie wę
gla: i kruszcu, bo na Górrwm Siąz;ku tyilko 
tego rodzaju ikopaJ.nie iiStniieją, a w ·Westfa. 
li! 1 Nadranti robotmcy polscy przeważnie 
w nich są zatrudnieni. 

W sek.cyi I czyli na<it1eńskiej ·w roku 
oorachU!I1Jkowrym (1904) ·było 28 k-0pall1 we
glai kamiennego; w nich bylo zatrudnio
nych 68498 robotników, którzy ra1z.em zaro 
bim' 84 447 188 marek, tak że przeciętnie · 
każdy r-0botr1iik zarolJri 1233 mankli 20 fen. 

ł(opalń wręgla brunatnego bylo 47, ro
botników pracowailo w nich 6191( 1którzy 
razem zambiU 6 338 794 marki, ·czyli ka
żdy: robotnik ziaroWl prZ!eai1ętrlJl.e 1023 mair
k!r 87 fen. 

Kopalf1 kruszcu .i z niemi połączonych 
hut do wytwar~nia metalów był1QI 480; w 
mich praicowalo 32 542 robot:illków, którzy 
razem zarobm 30 596 749 marek, czylr na 
każdego roibotnika prz.ypadto 940 ma,rek 
22 fen. 

Do setkcyt II czyVr westfals~iei należa„ 
l-0 w 1904 r. 183 r.k!Otpia.lń węgla kamienneg0; 
w nich zaimdmilonyieh bylo 263 804 robo
tników, którzy razem zar,dbiLi 356 417 640 
marek, czyli kaQ:dy przcciętni'Ci 1351 mairkę 
7 fen. -

Kopailń kruszcu i hut dla wytwarzania 
metalów .było 11 z 775 rohort.nikamr, którzy 
~arob~li razem 866 607 marjeik, czyli kaixly 
przeciętniie 1118 merak 20 fen. 

Do sekcyri VI czyli górn.:>ślązkiej nale
żaly w 1904 r. 72 kopalnie węgla kamien
nego z 82 612 robotnikami, którziy zarobili 
razem 81 397 709 marek czyli każdy prze
ciętni-e 985 mk 3{) fen. 

W jednej kopalm węgla bruruaitnego 
pracowafo 97 rnootruików z ogólnym zarJb 
kicem 73 146 marek, tak że każdy zarobił 
754 marki, 8 fen. 

Kopalń krus~u i hut dlai wytwarzania 
metalów bylo 28 z 12 752 robotnhikamv, któ 
rzy zarobili razc~m 9 233 596 marcik czyli 
każdy przeciętnie 724 marłó 12 fen. 

W Westfalii i Nadrenii oprócz powy
żej przyt0czonych gatwnlków kopalrl. są, je
szcze kopalnie soli i różnych iinnych krusz 
ców, których na Górnym Sląziku 1n,iema.. 

Ogółem pracowałQ ·w nadreńskich ik1.}
palniach 111 922 rob<YtnJków, któriY, ra-

zem zarobili 124 953 038 marek czy1i ka~ 
żdy robo.tnik zarabi!ał przeciętn'Le 1116 ma. 
rek 43 fen. 

W kopahniach westfalskich pracOJWiafo 
\)gókrn 265 916 mbotników,; za11Jh~k kh 
wynosLl 358 002 064 marki czyE1 każdy za
rnbił prnedętnfo 1348 mk. 18 fen. 

W k01Pa1niach górooślą~1ch pracowia
lo 95 461 robotników; zarobek ogóbiy WY
nas~ł 90 704 811 marek czyH każdyj robl}
tn~k zaimbiJ przeciętnie 950 mk. 18 fon. 

Z tego zestawuenia WY!tli'ka, jak wd1dką 
jest różnica między zaro~iem robotntka 
J©palnLaim::g.o na zachodzie Ni.emileic a na 
Górnym Sląziku. Najwięcej zairaiWają roibo 
tniicy w ·weistfal:ii b0 przeciętnie 1 348,18 
mik.; po nach następują robotnicy w kopal
niach nadreński-eh, •który.eh wrzeaiętny za.,. 
ro/bek jes1 o 231 markę i 75 en. niższy ani
żeli r.:>botruków westfalsldch. Najgorzej 
przedlsta'\Vlil· S'ię zarobek Górnoślązaków; 
jest on mższy od zarobku Westfadczykcu o 
398 marek, a od zarolbku Nadre1kz}'lka o 
166 marek 25 fen. 

Przypuszczać nafoży, że baronowie 
góm()śfąscy nje kontentują się bynajmniej 
Dichszemi zarobkami niż wlaścio~ele k()pali1 
\Vl Westfalii:, zw~aszcza, że Westfalia nte 
może wspólzawodnr.czyć z węgtain gómo
śląztkilm, o ile idzie °' wschodnią część pań
stwa 1prus.kiego. Oprócz te.go trzeba zwa
żyć, że węgiel górnośląz;ki ma dużo ·o.d
bi-OJrc6w; w Galicyii KrólcstWlie Aolskiem, 
tak, że można spokojnie przjrpuścilć, iż gór 
ooślązcy wlaścLdifetle kopalń zarabliają przy , 
najmniej tyle, co wlaściciele ki.J.pa1ń west
falskch. Ody tD przyjm\emy za podstawę 
- a twierdzić to ·będziemy dopóty, dopóki 
nam d panowre nb~ udowodnia. czarno na 
hi:alem, że tak nie jest, - dochod:z!lmy do 
:następujących rezultatów. 

P!o1ni.eważ ina GólUlY!ll Sląz:ku k:a!My 
r.oootnik pobiera 398 mk. mniej r<Jlcznego 
zarobku nńż robotnik w Westfalii, ;i {'ltDił1ie
waż roootników pracujących w kopal11j1ia.iCh 
nai Górnym śląurn jest 95 461, dla tego w 
1904 r. wlaścciele ·górnośl~h kopalń za. 
wbiiU na siamych robotnikach 95 461X 
398 = 37 mililanów 994 tysiące 478 marak, 
cziylV okrągło 38 tnlilionów marek To jest 
zarobek oo. samych rob.:>tn~kach, którego 
właściciele lwpalń w Westfam nie m:aJą; 
do tegia doliczyć truba zarobek ZJwykly, 
którym musrnU się ,)contentawać" właści
aiele mpalft w WestfalLi. Dopńeno teraz 
mO(Żna sobie wyobrazić, jakie badeczn:e dv-
1ch-0~y cągną rak w rok na~ ,baronowie iko
paJlnia1rniJ z swych przedsiębiorstw gómi
czych. Ni·c z.az.droścfany im tych 1nadmi,t:r
nyich zysków, ale pytamy si.ę: Dlaczego 
nie podwyższ.a się nasZ:yUn robJtnikJm pła
cy ,fi zarooku? J eżet1 taki książę Donners 
marek z swyich rocznie zarobi'()(flych na 
robotniikaclti mmonów może przeznaci.at 
znaczne sumy na oficerów niemi1Cekich, dla 
cz.ego nie stara się róWlilież o tJ., żebY. ten 
cięż.ką pracą wyca1eńczony 7Jołniierz Jropal
inial1J', ten biedtny górrnik poibierał wyższy 
zairo1bek? 

Talk bogacą się ciężką praicą 1!1Ja.szycht 
robotnooków z jednej strony ooro:nowia kp
palni.anń, którzy nie placą rJib.:>tn;il((ID11 tyle 
tfoby 1pfacić mo~li, z rdrugŁej strony junkrzy 
pru'scy, którzy .przez zamknięice grauocy 
sztucznie pa<lnieśli w górę ceny mięsa i od 
lJ.ierają I'Obotnikom to, co. z biedą \\.rydosta
i'.'! 0 1d wlaśaicieli kopahl. Naprawdę ciężką 
j:est dol.ai naszego biednego ludu, tern cięż
szą, że oprócz tego wyzyskują gQ jeszcz~ 
różine chlystk~ z po-cl oiemnej gwia1.1dy 1 

każą mu ptacić różne podatki w formie 
sk!ladek do różnych kas, z których ni~Y 

' a1it fmyga1 ruie zobaczą , alho też w formie 
aihonamontu nai różne blaty L ancajgen, 
które tylko zatruwają \-V nim szacwn~k 
przed siaimym s oibą i każą mu kochać fa- • 
terlaoo. Ludu górnoślą2'ki, ciężka Jest twa 
n~edola, tern oięższa, że sam przyczyniasz 
się do jej powększarnia ! I(iiedy przejrzysz1 
\kiedy :oacznesz sam siebie szanować, sarn 
siebie iachrainia? 

Tak jest - według „Górnoślązaka" -
nai Górnym Slązku, a tu w. We.stfal[ti i Nad: 
renii z powodu nieslychan.ei drożyzny t~~ 
nie rep~ei. choć zarobek trochę wYŻSZY, n~z 
na G. Slązku. Z tego po'\V-od.U winni s1e 
robotm:cy organizować \\1 związkach za· 
wotlowych polskich. Szczęść Boże! 

Gaietka dla dzieci. 
Wróbelek. 

Lubię jaskólkę, gdy nam radośnie 
Wesołe wieści niesie o włośnie 
I gniazdko swoje klecąc pod strzechą, 
Nie iednej chw.lli bywa uciechą. 



!Lubi~ skowronka, wioski śpiewaka, 
~ Co Wtórząc smętnej pLOsnce wieśniaka, 
. Słodkim swym glo:sem w serce mu leje 
Wiarę i męstwo, milość i nadziej~. 
Lubię sło\viika w ranek majowy, 

( Gdr się odezw1e gdziieś wśród dąbrowy. 
Stokroć go \Vięcej lubię wieczorem, 
Gdy mgła srebrzysta wisi nad borem, 
A wietrzyk wieje, rosa opada 
I twarz księżyca przyświeca blada. 

. Lubię przepiórkę, skrzętną gosposię 
O szarych piórkach i dźwięcznym gtosłe, 
Co !Qedy pszenna dojrzewa niwa, 
_żniwiarza w p.ole z sierpem przyzywa. 
Lubię ja, lubię wszystke ptaszęta, 

.J(to je tam zliczy i kto parnię~! 

.Lubię je wszystkie, gdy z wdzręczną zgodą 
W sadku domowym pieśń rru zawtodą; 
Ale nad wszystkie wróbla ja wolę, 
Co stę pod strzechą gnieźdz.i w stodole. 
Choć nie zanuci piosnki słowiczej, 

,. Rankiem wesołej, w noc tajemniczej, 
Chociaż ubogie, szare ma pierze 

J dziesięoinę z pszennych ziarn bierze. 
Lub.ię ja wróbla, bo gdy w jesieni 
Pożółknie świetna barwa zieleni 

·Gdy od północnych wiatrów zawieją, 
Oblecą liście kwiaty zwiędniają, 
SlowJk, slmwronek precz gdzieś uleci, 

, Gdzieś kędy weselsze, szczęśliwsze kraje .. 
Jeden \vróbel z nam~ zost~ ... 
Gdzie się uro<lzit i żyl od młodu. 
A choć drży z zimna, umiera z głodu, 
·On swej ojczystej ziemi. nie rzuci 
$mętnie świergoce, żal-oś~ nud 
l czeka z wiarą, czeka z nadzieją 

.Ai pogo<ln.fejsze dni zajaśnieją. 
Marya Ilnicka. 

Modlitwa wieczorna. 
Chroń mnie, dobry Bore, 
Gdy się spać położę, 
Niech Tw0t1 Anieli 
Staną u pościeli. 
Da~eś mi dzień cały 
Ży~ dla Twojej chwały, 
Da.$, bym pawstal zdrowo, 
ChwłW Cię na: nowo. 

Elementarz. 
Tatka dal Adasiowfl elementarz - są 

'\\- nim ładne obrazki', śfaiczne wierszyki i 
rozmaite powiastki. Adaś siedzi nad ksią

_zką i placze - rme choo si,ę uczyć liter, 
woli tiiegać gO\nić się z pieskiem, łapać mo
tyle i bawić suę w pilkę. - Kasia umie 
już czytać i śmieje się z A&sia.-Wstydź 
się Adasiu, - ucz się pilnie; a 1potam m-0-
że;z sie bawić - brzydko być leniuszkiem 
~ pilne dzieci wszyscy ki0chają. 

Zagadka. 
·W stajn~ mieszka, nóżką grzebie, 
O\\llres jada, a w potrzebile 
Nos~ czto"Wti.eka na grzbiecie. 
Co to za zwierz? - zgadnij, dziecię l 

f t}O~) 

Straszne niebezpieczeństwo. 

W dużym 1-esre, na brzegach surumie-
11ia, żyla sobtie para ptasząt. Gdy słonecz
ko przygrzało na wiosnę, ptaszki urządzł1lly 
śliczne gm.azdeczko w gięstwJrue leŚ111ej, sa
rniiczka miosła trzy malutkie, nakrapiame 
jajeezka1 i zaraz na nkh zasiadła. Sam
czyk byl bardzo uradowany, śptew.aił weso 
lo., s'.edząc w po1bliżu na gaolązce, parrnhlętal 
o tern aby samiczka 111ie byłai glod!na, przy 
nosfil iej wyb{Nme itszlkul, chrabąszczyki, 
czasem li ladlnego motylka zamordowaf, 
aby roneczka jego niie ·była gł-0dna. 

Jajec:J.ka starannie wygrzane, pękły ~v 
'.końcu ,i wydobywaly się z nkh maluc21k1e 
pisklątka bez p1óretk, ślepe z żóltemi ~zi'ó= 
baimi i wcale nieła,d:ne. Ale rodz'.icOIJ.1 1 

dz.ied zawsze wydają silę prześliczne, to 
też mateczka ptaszyma nie posiadaila się z 
radości na \Vlidok swokh malców, 1oiczul.ek 
także nacieszyć s.:ę z niem\i nie m?gl. pz1a
twa ta wnet za-częla piszczeć, drióbk, roz
twfuerat; każda na świecie 1'.la~ec~~~ rozu
mie, że tym sposo·berrn prost się Jesc .. 

Oj ! cóżibo to za żairlocmie byty pisklę
ta· przyniósł ojczulek dwiie liszló, to ledtwo 
d1\~jgu dz.ióblQ zapchał, trzecie wrzesl!cza 
ło w1 niehoglosy; przyndosla i:na~ecz·k: 
przepyszniego żncźka, one w mgmemu ok 
go rozszarpały t znów czekały z r~dzlia
wiionemi cfz·ióbka:rrui. Kłopot to był a tru~ 
:niema~y dla rodzOC:ó\\i\ nigdy jedn~, ant 
oJczułelk, am mateczika, nie narzekalt nai t?, 
przooivvmie, cieszyfi srę, że malcy taiku m~Ją 
doskoinaty apetyt, bo to1 i.est zn~k zdrowua. 
Wieczorami, g<ly żaidocznai -dztatwa us~
piała, ptaszek ojczulek odlpoczswait sobie 
na pObliskiei galązce i śpi.eiwal: 

Mam ja gmazdko swoje wlasne. 

}lezbyt duże, kcz nie diasne, !. 

Matka dziatw~ tuli. 
A ja śpiewam lul1, 
l(otyszę c:Lo snu, 
I dobrze nam tu. 

Dobrze im było w tcm cichem, spokoj
nem ustroniu, dziat\\~a rosła; zdrowo, a ro
dzicę nastarczyć inie mogli smacznych ką
sk6w. Nierarz też oboje razem musielk wy
ruszyć na polowan~e, a pf.1sldęta same zo
stawaly w gfl\lazdeczku. Wówczas siedzia 
ty ci.chutko, nrie wychylały się, nie piszcza 
ły, bo tak kazali rodzice, a malcy by~y p<>
stuszne spelnialy więc rozikaz, lLle pytając 
nawet o prz,yczynę. R.odzicom zaś szło o 
to, ażeby czasem jakiś nlieprzyjac:iel ptasie
go rodu nie wyśled.2l1ł g.niazdka podczas ich 
nioobecności. 

Niestety! na nic się ta ostroiżność lhle 
prz}'ldalla. Straszna jadowita gadzina, prze 
ślizgując się wśród leśnych gąszczy, spo
strzegła bystrym swym wzrokiem grui.az
<l.eczko, chociaż ukryte bylo w g~ziach. 
P.otwora ta zaczaiła Sllę za pniem grubeg~ 
drzewa i cz~kala cierpfaiwie chw,ili, gdy 
ptak~ razem wylecą Po' żywność dlO laisu. 
Młode, tłuściutkie pisklęta, to dla Ilłiej grat
ka pożądana, Wlięc jak tylko sp0strzeg.fa 
je: saune w gniazdeczku, chytra gadzma 
wdrapała sie na drzewo ·1 wystawiwsz_y 
wiidlowaty język, blyszczącemi oczyma 
wpatrzyła się w swoje ofiary. , 

Bieldne plisklątka prz:estraszyły się 0-
k~opnie; wprawdtzie_pie.rwszy raz w życiu 
wiidzialy gadz:mę, ale i.nstytn.ktem odgrudly 4 

że to musi być jedno z tych okropnych, nie 
godziwY1ch stworzeń, oo to pożerają biedne 
ptaszęta. Rod211ce nieraz wspominali już 
o tern, u takie potwor1Y są na ziemi, bo 
musieU dzied przecież ·pow10lli oswajać z 
nieg-0dz.iwofoią tego świiata. 

Oknopna to byla chwila, gdy naisze 
żóHodzióbki ujrz.aly nad wbą zaW\leszone 
to czarne cielsko, tQ dużą, straszliwą gło
wę. Syk złowrogi dial siię słyszeć, biedac
twa zapiszczały żałośnie, już, już wyibi·ć 
miaJa ostatni.a ·ich god2lina, gdy od sJ~o·ny 
lasu id.al się slyszeć znany glos mateczkt 
Ona zawsze wyprzedzała ojczulka, niepo
kojąc się o swoje maleństwa w g1ti.a:zde1cz
ku. M:ożecie sobie wyoibrazflć, co się z nią 
działo, gdy obaczyla obrzytdlhwą ga<lzunę, 
ostrzącą zęby na ukochaną jej dzliatwę. 
· Odważna ptaszyna nie namyślaiła si{. 
ni chwiti, z. SZYib.kością strza:ly spadła na 
głiowę gadz.iny i zawz~·ęde dziobać zaczę
la na wszystkie. strony. Gadzina zrazu nie 
sądziła aby taka nieduża ptaszyna pokonać 
ją zdolala; to też wcale nie ustępywata z 
placu i kto wie, na czemby sLę ta okropna 
wałka zakończyła, gdyby .nie nadleciał na 
ratunek ojczulek. 

·Wówczas gadzina odra.zn poznała, że 
to ntie przelewki, a poniieważ okrucLeństw J 
zawsze i<lzue w parze z. tchórz.aostwem, 
wiięc nie\Vliele myśląc, zeskoczyła z galęzi 
na ziemię. Ale dzielne ptalk! nie dały jej 
wmlmąć, zawzięcie rzuciły slię z.a lllią. WlY
dztóbaJy jej oczy i dlOpiero wtedy nawpół 
oszalałą z bólu i złości, Wj11puścily. Nie 
wiadomo, co się z nia sta~o. czy zg\i·nę!a, 
czv też żyl,a jeszcze jak~ś czas ślepą i nie-· 
dioJężną. 

A u ptaszków była Wlelka: rad!ość. Po 
dokonaniu zwyicięstwa, mateczka usiiaidła 
w gnilazdku przy dzieciach i troskliwie 
rozpytywała, czy im s~ę nic ztegoi nie sta
lo, czy balXl!ro s~ę przelękły, a ane. na'Yet 
o głodzie zapomniały ma calq godzmę, Jak 
zacz.ęty opowi·adać o strasznej, czarnej. P?: 
tworze. Ojczulek odśpi~wat ładną p1esn 
tryumfałn<ł) mateczka mu wtórowala, ina
wet dZJa,t~a usMowala dostrajać do te~o 
pięknego śpiewu nfowprawne swoje 'gto. 
s~ki: 

Chwała ptakom, cześć l 
Niech radosna wieść 
Zabrzmi w całym lesie! 
Nie'Ch rzesza skrzydlata 
Chyżo ją zaniesie 
Aż na krańce świata. 

La t o. 
Po mifoj wiośnie następuje skwarne 

lato. W lee.ie są dnie gorące I dlugtie, a 
noce jasne i m~le. Upały letnie wysusza
ją stawy i rzeki. Zwi~dłe .kwiateczki kt! 
ziemi s~ę chylą, ptaszki milkną, lud2lle l 

zwi~erzęta kryją &!ę w chlodnym cierniu. PD 
upale dzjennym sp~da1 na ~i~mię rosa, -O

rzeźwiająca spragnione rosU.ny. . Raz po 
raz burza przechodzi nad naszcma głow~ 
mi.. Błyskawice prują chmury, grzmot 
w.zrusza powtietrze, a rzęsisty deszcz po-
krzepia catą przyrodę. . . 

Od oiep-la stoneczneg,o do1rzewa1ą 
zwollu zboża i owoce. Nast.aiie Sll~n?bra
ruie: woń świeżego1 si~a r~zchJd·~1 się po 
skoszonej tą-ce. Zboza do1r~ewa1ą, sre
brzy się żyt-0, złoci Silę psz~mca;. ~ne kl? 
sy ku ziemt snę chylą. Wiatr mem1 kot}-

sz • z posród zl:>oia \\ yglądają bla\ 1atki 
czyli modr ki, kąkole, ostróżka. l(oral -
" wiśnie na drve'\\'a h ~:~ ICZerwienią, so-

zyste gruszki i rumiane jabłka ku ziemi 
~ spuszczają. 

W p;.>łowne lipca zaczynają się u nas 
żni\\'a. Ileż to wtedy Ż}"Cia, jak to weso
lo na polu! Kto tylko zdrów1 i silny, bie
gnie w pola z sierpem, z kosą lub grabiami. 
P-0wiązane w snJpy zboże zwożą do sto
dół, lub stawiają w stogi. Umni0ne na po
lu ktosy zbierają, ubodzy ludzie, a później 
stada owiec i gęSi1, ale nkjedno ziarnko 70 
stanie jeszcze dla kuroptw, przepiórek, s.ko 
wr-0nków i innych ptaszków polnych. 
Prz.yjemnai jest wieś wśród lata, czyste l 

mile tam pov.nietrze, dla teg;) t~ż W:~.;!Ju 
mieszkai1ców większych miast lato na wsi 
przepędza, aby pokrze~1ć i wzmocnić nad 
\\"ątlone zdrowie 

L a to. 
Już 1i zboże bieleje, 
Już i OiWOc dojrzewa. 
Słof1ce <lo nas się śmk~i~, 
I stow1-czek nam śi::liewa ! 
I lilij e sasanki 
Stroją lany bogato. 
Będzie kwil~da na wianki, 
Bo to latJ1, oj lato! Wł. Bełza. 

Krótka nauka czytania. 

SZ sz sz 
du-sza} ko-szu-la, pa-ła

sze, szo-sa, ka-sza, szo
ry, sza-ty, szo-pa, szy-

ba, szał, szy-ki. 

~abo:ieńsfwo polskie. 
W attenscheid. 

Spowiedź św. o<li soboty, 2 września 
rano. Kazama w niedzielę o 7ś 12 1i o 4. 

Weitmar. 
Spowiedź św. o6l soboity, 2 września 

po poi„ - Kazaniai w niedzielę o 11 i 0i 04. 
Wiemelhauseu. 

W in~edz.i•elę~ 3 wrześn~a p,o pol. o g. 4 
ka.z.anie, a .potem sp.osobność do spowi.edzi 
świętej. 

Baczność Towarzystwa! 
Upraszamy szan. Zarządy Towarzystw 

tak kościelnych, śpewackiich i Sokolich jak 
ii wszelkich innych -0 nadesłanie nam 
sw1Y1Ch adresów, ile możności doi 1 paź
dziern~1ka t. r. Trzeba podać tytuł t•DWa
rzystwa, rni1ejscowość, lokal posiedzeń, i 
nazwiska przewo<lniczącegio i sekretarza 
oraz ich miejsce zamieszkania tj, ulicę i nr. 
Adresy te potrzebne są w spraw1ie ,,Swi~
t.'.>józafai01a". Pożądane są adresy towa
rzystw w całej Westfali•· i Nadren.i.i i są-

. siedniich prowincyj. Adresy należy nade
stać list01Wnile na ręce p.rzewodni.czącego 
komitetu „Swiętojózafac1a" pod adresem: 
Pr. MatysJak, Gelsenkirchen, Vi1kt-0riastr. 
nr. 45. 

Komitet dla spraw „SwiJętojózafac1a": 
Fr. Matysiak, przew. T. Nowacki, se.ikr. 

Koło śpiewu „Chopin" w Bochum-Hofstede 
donosi wszystkim cL;lonkom oraz go:ściom 
z Bxhum, Hoifstede i okolicy tiż w przy
szłą niedzilelę, po pot. o g{)dZ. 4 odbędzie 
się walne zebrarnie, na którem przyjdą wa
żne sprawy pod obraldy1, a osobliw1e czy 
ma nasre ko.to śpiewu dalej istnieć lub też 
mamy dać kofo naszemu zupełnie upaść. 
Uprasza się zatem wszystkich, którzy 
śpiew nasz polski kochają, aby na powyż
sze zobranie raczyli przybyć. Zarazem 
uprasza si;ę dobrze myślących ludzi z są
siiednkh kół śpicwaclnch, aby swą ołrec
n..:)ścią zaszczycić nas raczyli. Uprasza się 
taikże wszystkich członkó\.'VI zarzqdu o 
puniktualne sta\'Vlienie się. · (2) 

Zarząd. 

Koło śpiewu „l(ościuszko" w Alstaden. 
W niedzielę 3 wrześni.a odbędz1e się 

zabawa na saLi pani Grotloh. Początek o 
godz. 4 poi poi. Muzykę dostawi p. Pode
szwa. Uwiadamiam członków, że J godz. 
1 {)<lbędzie się rruesięczne posrl4>edzenk Za
prasza się wszystlcich czlonków na pog:e
dzenie i zabawę. Cześć polskiej pieśrni ! 
(2) Zarząd. 

Baczność Rodacy w Sh'rum i okołlc ! 
Dono i ię Rodakom tyrum i o-

lic y, iż w niedz1<!.lę dnia 3 wrz śnia odbę
dzie sie na ab p. hnafdra, da\\ ej Plu
drzyl1skl przy ul. Józefa (Joseph.str.} zaraz 
przy kościele, polska ~abawa z tai1cem po 
pot o godz. 4. Wstęp dla gości 50 fen., dla 
oo hodzą y h do wojska (rekrutów) 30 f., 
iedilakvwJOż mu zą oka.zać kartę, ż.... do 
wojska od hoctedć mu zą. O liczny udziar. 
w zaba\\ i~ prosi l(omitet. (2 

Koło śpjewu „Halka" w Castrop 
obchodz~ w ni~elę dnia 3 września r. 
1905 na sali goścłnnego Sindra ul. Mona
sterska siódmą rocznicę założenia „Ko
ła". - Program u.roczystośd będzie et-

c urozmak.xmy: l. l<,oncert, \~ykonany 
przez kapelę p. Ignacego Musielaka: z Ca
strop. 2. S~ewy na czt~ry głosy prze7. 
J(oło nasze. 3. Mmvy i deklamacye. 4. 
Przedstaw1ienie amatorskie ,.Szlach la 
czynszowa", czyli klótn!:a o wiatr. P.:>czą
tek koncertu o go<l7., 4 po pol. Na uroczy
stość zapraszamy wszyst.JQich cztonków i 
Rodaków ·z Kastrop i okolicy i liczymy 
na naj\.vjększc poparcie ze strony szan. Pu
blkz110śc:i. Taniec o godz. 9. (2) 

Zarząd. 

Baczno§ć parafianie ze Smolic · ł 
p. l(obyllnem! 

Zapraszam wszystkich parafian, a 
szczgólnie komitet w niedziele 3 wirześnia 
o godz. l 2 w południe na pogadankę do 
Ob~rhauscn w loka·lu pana Alekoty, ulica 
Marktstr., przy kościele Serca Jezus;)We
go. Zaraiziem zapraszam na pOga<lanke p. 
Kwiatkowskiego z Hcrne !Uib jego zastępcę 
i p. Kruczy!lskiego z Styrum, gdyż mamy 
waiżne sprawy do zalahvienia. Prosimy, 
aiby ani jednego pa rafiamna na p0gadance 
riie brakowalll. 

Uwaga: Chorągiew można już obej
rzeć •..Jd g.o<lz,iny 9 do godz. 4 po pot. Za
razem donoszę paraf 1anom, iż od 1 wrze
śnia będę mieszkał w Oberhausen, ul. 
Schlosserstr. nr. 20, wlęc wszystkie skla
dki na chorągi~w można nadeslać na wy
żej wymieniony adres. (2) 

Andrzej Czwojdrak. 

Koło śpiewu „Słowik" w Marxloh
donosi1 swym członkom, iż zwyczajne ze
hranae odbedzie sic:; WI niedzielę 3 września 
o go<lz. 3 po poi, u p, Denku, ul. Wiiesc.n
str. Ponieważ ważne spraw~ przyjdą pod 
obrady, przeto liczny udział członków po
żądany. Zarząd. (2) 

''· 
Towarz. gimn. „Sokół" w Katernberg 

donosi swym ,członkom, iż w niedzielę dn. 
3 września o godz. 1 POi poł. na sali posie
dzeń odbędzie się miesięczne zebrani}e. O 
.1czny utlziaił w zebraniu prosi (2) 

Wydział. 

Wiec przedwyborczy w Essen 
odbęd.we się w niedztelę dl1ia 3 września 
o godz. 11 prxcd p<>l w sali p. Van de Loo, 
przy ulicy Schiitzenbahn 58. O liczny u
dzfal Rodaków z Essen, Altendorf, Riltten
scheid i całej okoli.cy uprasza się. Upra
sza siQ też wszystkich mężów zaufania z 
cale.go .Essen i okolicy, aby pvzybyll. Na 
wiecu będą przemawiać także mówcy za
miejscowi. 
Miejscowy komitet wyoorczy polski dla 

miasta Essen. 

Wiec przedwyborczy w Rotthausen 
odbędz.te się 3 wrześma (w niedzielę) o g. 
Yi 12 prz~d poł. w lokalu pani R.ohl, przy ul. 
Diippelstr., na który się zaprasza wszyst
kLch wyborców Polaków. Rodacy! wybi> 
ry nadchodzą, prz~to niepowinno ani jedne 
go Polaka braknąć na wiecu. O liczny u
dzi·al prosi 
,,Komitet miejscowy wyborczy polski". 

Wiec przedwyborczy w l(ray 
odbędzie s:ę w niedzielę, 3 września w t.}
kalu p. J(cfenhorster'a, przy d-..\norcu KraY
Siid o godz. 110 przed Pol. Na wiec za
praszamy wszystkich R.odaków z l(ray i 
okolicy. Przeciwnicy dokladają w·szyst
kich sil, aby wyłowić glosy polskie, t\łech 
więc każdy przybędzie, aby wspólnie ra
dzić jak wrogom pokrzyżować szyki. 

Wiec przedwyborczy w Dellwig 
odbędl.lic s:ę w niedzielę, dnia 3 września 
o godz. 11 prze<l pol. na sali wdowy pani 
łies$. przy kop.alni Prosper I (przystanek 
kolei elektr ~cznej Essen-Bottrop), Wszy
stldch rodaków z Dellwig, B~>rbeck, SchO ... 
nebeck, Fr~ntrop uprzejmie zaprasza 

fr. BJgackił prZ~\,-. komitetu. 



T owarz):-słwo św: Alojiego w W ełtmar. 
--dbnosi swym crlonkom, i~ w sobotę 2 · 
-września po pot przyb~ie ksiądz połski 
'Słuchać spowiedzi ŚW. od godz. 3 i W tUe-
--dzielę · rano. W niedziele: raoo na ~:ar
wśzei Mszy św. ·przystępują czlonkOW.ie 
-wspólrn.e do Komunii św. O godz. 11 ka
.zanie, po poił. o godz. ~4 nabożeństwo z 
karza:niem. O liczny udzial w spowiedzi i 
~abożeństwie prosi Zarząd. (1) 

l(oło śpiewu „Halina" w Hillerheide 
id.onosi wszystlcim członkom, iż w niedZite
ię, dnia 3 wrześruia o godz. 4 po poł. Jidbę
..dzie się miesięczne zebranie, na które się 
wszystikrch członków zaprnsza. Goście 
mile w1dziam. Cześć pieśni polskfrd ! (1) 

Zarząd. 

Tow. gimn. „Sokół" w Hochfeld 
d-0nosi swym druhom i wszystkLm Roda
kiom z Duisburg-Iiochfeld 11 O!lmlicy, iż 
przyszłe zebranie odbędzie się w niedzielę 
dnia 3 września o g.odz. 90 rw lokalu p. J. 
Oiesen, Wain.heimerstr. 96-98, na które się 
wszystkJch diruhów i Rodaków zaprasza. 
Proszę w jak 11aiw1ększei J1iczb1e się stawić 
bo są waiith:: sprawy de omówienia w spra 
\ icj przyszłej zabawy. Goście mile wi

dziani·. W zdrowem ci~lc zdrowy dud1 ! 
Czołem! Wydział. 

Uwaga: Posiiedzeni/e. Wydziału g.idz1-
nę prędzej. Prezes~ (2) 

Tow gimn. „Sokół" w Dyseldoriie 
odbędzi·e S\\' c Z\vyczajnc posiedzenie \v 
niedzielę, 3 \\ rześrna o godz .. 11 przed poL 
'\V lokalu p. Stripeka, ul. Kolońska nr. 252. 

zanow.n1ych członków i Gości pr.)St o li-
czne przybycie Wydział. (1) 

Baczność Okręg IX.! 
W niedzielę, dn;a 3 \nześnia po roL 

o godz. 3 w lokalu p. P. Noisten w Ka
strop, odbędz'.~2 się zebranie prez'ć~ów [ na 
czcln ików o.krQgu IX. Na porz4dku dz;e:n-
11ym są ważne sprawy1, zarazem obór wy
działu okręgowego, w1ięc komplet preze-

Ó\\- i nacz,cJn(ków po,żądany. Czołem! 
(3) Bernard Zmudziń51Ji, 

~ prezes okręgu IX. 

Tow. Ś\.V. \Vawrzyńca w RecklinghansĘ:t-
Ost 

odbędzie się posieclzicnic 3 września, p.:i na 
oożei1stwie o godz. 11 Yz przed poił. \V lJk.1-
lu pani Schl.ppers .,V1i ,ll~ Pranka". O 1·:z
nY 11d21ial \\. tcm zcbran:ru prosi (2) 

~ l\'\. Dybizbański, przcw. 

Towarz. św. Wawrzyńca w Kastropie 
-0.onos.i swym członkom, iż w niedzielę, d. 
3 września nclibędzie się zebranie o godz. 
012 przed południem, zaraz po w11elkien~ 
nabożei'1stwie . • O hczny udział prosi (1) 

Zarząd. 

Koło śpiewu ,.Jedność" w Bruckhausen 
urządza w niedzielę, dnia 3 wrześnfa: o g. 
4 po poL w sali p. Brinka, ul. Albriechtstr. 
swą pierwszą latową zabawię, na którą się 
szanowne sąsiednie Toiwarzystwa oraz 
Rodakrhv 7aprasza Zarząd. (3) 

To,va rzystwo „Zgoda'' pod wezw. św. 
Stan,isława w Elberfeldzie 

bchollzi '' nieJ.zielG, d111;a 3 \Vrzcśn.ia na 
sali p„ Berle, narożnik Nord' i Carnapstr. 
j€si.e1111ą zaba.\\ ę prz:y polskiej muzyce, na 
którą wszystkich Redaków i Rcdaczk1 ser 
decz~ie zaprasza. Zarząd. (I) 

Tow. św. Michała w Recklingh-Sud 
(Bruch). 

.zi,:vyczajne zgromadzenie odbędzie siG 
w n ie dzielę, 3 września przed pot o godz. 
11 .~2 . na które \\"Szystkich cz,toników zapra
sza Zarząd. (1) 

Zebranie zarządu o Z\Vykłym czasie. 
O kompktn.; sta.\\ :i~nie się pros1i 

Przewodniczący. 

Baczność \Vanne! 
Koto śpiewn „łiarfa" w Wa1111e do.n.osi 

szan członkom oraz Rodak.:>m z Wanne i 
-Okolicy, ii '\\" niedzielę, dnia 3 '\Vrześnia 
urządzai Kołoi nasze zabawę na pożegnarnie 
tych członków, którzy wstępują do wojska 
Zabawa o<lbędz'.c siię na sali p. Untersche
mamma, ul. Bahnh0fstr. Początek zabal\v y 
o g<Jdz. 4 po poiL O jak najliczniejszy u
d2.tal uprasza się. Cześć polskiej })!ieśni ! 
(2) Zarząd. 

Tow. św. Antoniego w Ruhrort-Laar. 
W n~edzielę o g:0dz. 4 po pol. odbędzie 

się nadzwyczajne walne zebranóe. Na po
rz.ąd'ku dziennym są bardzo ważne spra
wy. M. Depa, przew. (1) 

Baczność gniazdo K ottenburg ! 
Szanaw:.nym druhom gnhazoda l(otten.

burg -0raz wszystkim rodakom w rniejsco-
. wości Kottenburg.-Rauxel donosimy, iż 
przyszłe nasze zebrarue odbęd211e się w 
nie<izLelę, dnia 3 września o godz. 2 po pol. 
na sali p.osioozeń. Uczny udział druhów 
pożądany, p 0 11tc ''a l •. : _v JJą ważne spra
wy pod ob11ady. Goście mik widziani. 

Czołem! Wyrutiał. (1) 

Tow. gimn. „Sokół" w Ober-Styrum 
donosi swym czlorukom oraz wszystkim ro 
dakom zamieszkałym w Styrum i Ol~otrcy, 
iż w niedzielę, dnia 3 września urządzamy 
zabaw1ę z tańcem, połącz.oną z p::>żegna
niem rekrutów, na którą szanowną pubticz
ność jak najuprzejmóej zapraszamy. Po
czątek a. gcJz. 0 1~ pJL Wstępne przed 
czasem 5() fen., przy kasie 75 fen. Muzykę 
dostawą pwn Podeszwa z Alstaden. 

Zarząd. 

Uwaga: Zebranne odbędzie się zaraz 
po wuelk1em nabożeństwie o 012 przed po 
łudniem i jest pożąda1nem, aby si·ę druho
\Vie jaik nailkzmei stawUi, bo są j;;szcze 
ważne rzeczy tyczące się zaibawy id.01 zała
twh·enJia. Goście mule widziani. Cz1ołam ! 
(3) Wydzialł. 

Towarzystwo św. Barbary w Annen 
paidajc do1 \\ iadomości swym czlo.nkom, iż 
w niedziel·~. dnia 3 \\ rześnfa 1odbyiwa SW>01-
je rncznc \\ alne zebrnn:c o godz. 4 po p:ot 
na sali posi.edzef1, na które wszyscy czlon
kowie bez wyjątku 1µowinni s:ę stawić. 
Członkowiic więcej jak trzy miesiące nJ1e
wyplatrni1 ,nie mają prawa do gbsowarnia. 
PanOi\\l)i·~ riewizorowic kasy powinni się 
o godz. 3 stawić. O jak najliczniejszy u
dzial uprasza Zarząd. (1) 

Baczność Oberhausen! 
Czfonkow1e Różańca św. \\ inni się sta 

\Yić \\. 11'1iedzi1elę, 3 \.Vrzcśnia o 2 godz . po 
pol. Proszę. żeby żadnego nic braka.wala. 
(2) Józei Lorek, zelator. 

Towarzystwo św. Barbary w E\Viing. 
W niedz1i elę, dnia 3 września obchodzi 

TO\\". Ś\\ ' . Barbary S\\ą siódmą rocwicę na 
sali p. Iieuncra \\ cwing. Upraszamy 
wszystkich członków craz wsz:ystkiic tu
warzystw1 \\ okolicy Ew»ng, by s· ę jak 
nailicznej zebrali!. Gości'~. mile widzia1ni. 
Program zabaiwy i est następujący: Od 1 
go-dz. <lo .04 przy)m'J\\ anie ·obcych toiwa
rzyst\\-, o 4 g. \\':ymarsz die kościola na na
boże11st\\ o. po mbo,żetistwic uda1ny się na 
salę. gdzi1e dalsza zaba \\a s ~ę odbędz i e. Bę
dzile k.oncert, różne deklamacye, mowy i 
taniec. Zarząd. (1) 

Na fundusz żelazny „Świętojózafacia" 
zf,ryżyli: P.1ascz.y11ski z Bottr<)pu 5 ·m., 
Piotr Baranowski z Neumlihl 5 mr., Fr. Ma 
tysiak z Gelsenkirchen 10 mr .. Tow.3:-7,y
stwo św. Stanisfa\\ a z Essen (nad. v/Jl. 
Otinter) 10 mr. - Razem 30 mr. 

fr. Matysiak, 
prz~w . komitetu „świętojózaiacia" 

w Gelsenkirchen, ul. VictJrnastr. nr. 45. 
Dalsze skbdki chętnie przyjmuj~. 

Wiec w . Starogardzie 
·Odbędzie skę na salJ: p. Buddy d11i1a 3 wrze
śni1 iO godz. 4 po poL Na p-orządku dzien
nym bardlzo. ważne sprawy). O licz11y u
dział członków oraz gośd uprasza · 

,,Zjednoczenie zawodowe p9lskie" 
z Bochum. 

Wielld vdec "Zjednoczenia zawodowego 
polskiego w Lennep. przy Remscheid 

odbędzie s:ę w niedzielę dnia 3 września 
po pot o godz. 4 na sali p. Miissler, ,.Deut
sches Jiaus", przy ulicy Kolnstr., na który 
się szan. Rodaków i Roda1czki pracujących 
\\' 0kolicy Remscheid i Lennep zaprasza. 

Na porządku obrad: Praca w fabry
kach, cegielniach i mnych zawodach. lnDJe 
ważne sprawy. Referent druh Sosiński z 
Bochum. 

„Zjedn . zaw. poi.". 

Wielki wiec „Zjedn. zaw. poi." w Holster-
hausen 

odbędzie się w nicdzilelę dnia 3 wruśnia 
po poJ . o giadz. 4 na sali p. Selw. Kraft, 
na który się wszystkich Rodaków i Ro
daczki z E1ckla, liolsterhause.n i okolicy 
zaprasza. Na porz4dku dziennym: Spra
wy mblotni-cze i knapszaftowe. Obór mę
żów zai1fanaa. Inne ważne sp·raiwy. 

„Zjedn. zaw. poi.". 

Wemet 
Mężem zaufa1:1ia <lfa! Werne przy; Lan

gendrner je.st dh. Józef Tcnesłński, który 
mieszka przy ul. Lothringerstr. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie".~ 

-Wielki wiec „Zjednoczenia zawodowego 
polskiego w Herne 

odbędzie się w ni~dziielę, do.lai 3 wrześn'a . 
po Pol. o godz. 4 w lokalu p. Nussbauma. 
Na porządku obra<l: Sprawy robotnicze i 
knapszaftvwe. Podwyższenie składek 
mksęcz!llych i inne ważne sprawy. Licz
ny u(}z,ial pożądany. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie." 

Wiec „Zjedn. zaw. Pol." w Marxlob 
odbędzie się w niedlzlielę dniai 10 września 
1905 na sali p. Rosenthala przy kościele 
katoluckirrn o godz. 110 w ~oludn~e. O li
cz.ny udzial pri0s1 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

HERTEN! 
Listy wyborcze będą wyłożone aż do 

piątku wieczora. Każdy winien się prze
konać, czy jest zapisany. 

Wycieczka w Bochum! 
W niedzielę -dnia 3 w1rz.cśrnia o godz. 3 

wyciaczka dO' ogrodu Wallburga w Hofsfie
de, ulica P.oststr. Zwraca si1ę uwagę, iżby 
Rodacy licznie przybyU, ażeby wspó'lni1e 
zaczerpnąć świeżego po~n1etrza, gdyż lato 
się kończy. • 

„l(omitet wycieczek latowych". 

P4)1ska !.ii l użącz , 

DriDłllllliU~--~ 
m · Gośdniec z kuźnią, · · I' 
1A( 18 móra roll fHY ko!ciele i ukole. l\t;t 

• przy dobrym trakcie zaraz do spr.ad~- ~ m nia, w powiecie poznańskim, okolica -
pol•ka, konsens pod gwarancyl\, bu<lJ.nk i Ił ! masywne. ! 

~ Cena 23 tysi"ce marek. Wpłaty po- ~ 
~ trzeba 10 tysięcy marek. .Na odpo- ~ 

~ wiedź .znac.zelr. ; 

~ N. Golczyńskl, ~. m Pal~dzie kościelna pod ,Joezfowem powiat i'f 
tli Mogilno. !t 
~m~ ~ ~ttt~ IHłllittHlH$ł!4Htt. 

Donoszę Szanownym Wiarusom na 
ohczyźni,e o bardzo ikorz.ystnem kupnie. 
Ktoby pragnął w ojczyste strony powró
cć, może kupić gospodarstwo przeszło SG 
mórg ziemi, w bardzo dobrej oikolhcy, z ży 
w1ym i martwym inwientarzem, zupełnen1 
żniwem, z dobrcmi zalbudlowan~ami' ri z du
żym 10twoeoiwym ogrodem, jest 14 mórg 
tą~J'. Cena kupna 4800 talarów. wpłat:y 
1000 talarów, bez wymiaru od zaraz <lo na 
bycia. 

Gospodarstwo, obejmujące 33 morgi 
przle'\vażnie psżenncj ii żytniej zuemi z ży
wym i martwym inwentarzem i zupelnem 
żniwem, jest zaraz do nabyc.rn. Cena ku
pna 4000 talarów, na hipotece 2000 iala
rów. 

Gospodarstwo 20 mórg dabrej ziemi. 
bardzo. tanio do narbycia. Cena· kupna 
2100 tara.rów, '\\ ph.ty 1200- 1500 mr., ze. 
ŻY\\ ym 1i martwym inwentarzem od. zarai 
do nabycia. 

Na odpo\\ iedź upmsza s~ę znaczek. O 
p')spi1eszne zgłoszenie uprasza 

W. Walczyński w Kępnie, Kempen 

p. Posen, 
przy prJmenadz11~21 '\V składzie węgl i. 

Najstur.3:1.yrn krawcem pol::>kim 

w Laar ,iest 

1'.lb De a 
pn;y ulicy KaiserstrasRe m 99., lJ 
który ccb;tawia ubrania n~jlepie.i 

nBjakuratnicj co -po8wiadczyć 
mogą, liczni jego odbiorcy. Ubio-
ry .r. jego war:3y,tatu leżą dobrze 
są jak najlepiej odrobione, a ceny 
sa br~rtho tanie. no . ' , 

/jl 

kti'ir.n ina \VSZPlhfł l11'3.CQ 

domo\\ fł, znajdzie zarnz 
n.ifjice w Bruchil, ulica 

Szanownym Rodakom w ESSEN i ok~Hcy dono::;zq , 
npricjmie iż otworzyłem dnia 15 sierpnia 

• • Feldstr. nr. 24. 
J. Hrosłsowfal-6, 

ekład kolonialny. 

skład cvgar I papier 
- -:.-== l\fom także na skłarlzie ==::= 

Ias1d, fajki, portmoneO;J, cygarniczki, karty polskie 
z widokami, par;ier z połskitimi nap1sami itd. 

potrzebna od zarnz . 
. ..., \\Tonne, 

ulica K astanien-Allee. 

J. Wojcieelao" ski. 
ł li 

P1·o rzę Rodaków o !askawe poiin.rc~ :J 

\Vincenty Szumniłowsld, 
w Essen, ul. Stoppenbergerstr. nr. n. 

~ Ul. Dworcowa 7 4. Herne. i.ahnh•·f ·tr. 7 4. 

ii~~~~~1-B· 

~~~ wszel ~lego 1•od~nju. 
sprzedaję .iuany tl•> r11ku 1872 

~obregfl to1'Araru. 

zadzl wiająco tanio. 
Dom obuwiti 

; . 

la drulc, 11!łkl1d t rt:dakcn o~ powiediialny A a łon i B r 1 j 1 I l w Bocb11m - N akia.Gem 1 cz.cionkamt Wydawnictwa •• W~a ru~a Po!:r.kie~c" ~r Bochum. 
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„ \\>ia~us Polski" 
„
1 

wychodzi sześ6 razy tygo- § 
dniowo. Prenumerata wynosi g 

1 m. 50 fea. I 
kwartalnie. -

Posłańca katolickiego"' otrzy- B 
mają abonenci w dodatku. J 
ooooooooooooaooooaoc 

Rok 15. 

Na Niedzielę 13 po Swiątkach. 

Lekcya. Gałat III. 16-22. 

Bracia! Abrahamowli op.:)\viedznanc 
5ą obietnuce i nas.i en i u jego. Nie mówi: i 
j;asi·en iom, jakoby " "ielu, ale jako w je
dnent : i nas~e1niu t'' oicmu. który jest Chry 
stus. A to PO\V1;a<lam, testamentu przed
lem o.d Boga utwierdz-0nego, ·z1ailwn który 
po czterechset i trzydzieści lat <lan jest, 
nie v.·4t11. kn zcpsowaniu obietnicy. Albai
\\' iem jeśliż z zakonu dziedzid\\ o, już nle 
z obietnky; lecz Abrahamo\\ i przez ob~
micę f3óg darował. Cóż tedy zak.Yn? Po
stanowfony k st dla występków, ażby przy 
szlo nasienie. któremu obiecał rozrządzo1-
ny przez an 'oJy \\ ręce pośredn.ka. A pO-· 
średnik rn:e jestci jednego, lecz Bóg jeden 
jest. Zakon redy przeci\\ ko o.bi~tnioom 
B:iżym? 'Nie daj Boże! albo\\>1iem gdyby 
był dan zakon, któryby mógł oż.ywi.ać pra 
11<lZliwieby z zakonu była sprawiedli~ość. 
Ale pismo zaniknęło wszystko pJd grze
chem, aby obietn"ca z \\ iary Jezusa Chry
stusa była d:ma wierzącym. 

.Ewangelia. Luk. XVJI. 11-19. 
W on czas: Gdy s;L1cU Jezus do J cru

ialem, s:zedl środkiem Samaryi i Galilei. 
A g_dy \\;cho<lzit do nietkór~go miasteczka, 
ab1 eżal1i mu <lziesię~ męŻÓ\V trędJwatych 
;tórzy stan,ęl; z daleka i 1ndnid!i glos, mÓ 
riąc: .Jezusie Nauczycielu, zmiłuj slę nad 
1ami ! Które gdy ujrzał: Idźcie. okad:cie 
1 ię l(aplan-om rzekL I stal<)! się gdiy szli, 
)yfil oczysz·czeni. A jedl::n z nii•ch gdy oba
.zył, że był uzdrov.~·,on, \Vrócil się głosem 
1ielktlm chwaląc Boga, i padl na oblicze 
1 nóg je~o. dziękując; a ten był Samaryta
M. A Je:zus odp-O\\ iedziawszy, rzekł: A
zaż nie dziesięć iest oczyszcz,:rnych? a 
Jzieiwcięć kę<ly są? Nie jest naPe1z.iJOnY, któ 
'.Yby s:ię wrócił, a d1!ł B:::>gu chwałę, jedno 
tn cu<liz,oziem:cc. I rzekł mu: Wstaf1, idź. 
'.xi \\ iara twoja ciebie uzdrowila. 

Ka z a n i ę. „ 

Dzies. ęciu trędowatych, o których 
;zrtamy \\ 'E\,van:gielii dzisiejsz.ej, są obra
iem ludzi grzesznych czyli zeszpeconych 

<iQ1szy; bo czem jest trąd względem 
1ała, tern jest grzech względem duszy. 
rąd, była to choroba zaraźliwa do tego 

·to1>nia, że kto nią dotknięty ~ostal, nie wol 
· mu bylo miesz.kać wspólnie z dmgnmi, 
e z<laleka od l.idzi musiał się znajdować, 
,i~:ieli 1 czego potrzebował, nie mógł się 
hżyć, a tylko WJOlaił o pomoc. Tak też 
~tąpUi sol)ie owi dii esięciu tn~dOwa

Ych, o których czytamy w Ewangie!Ii d'zi
·eiszeL Dowiedziawszy się, że Jezus 
.zechodzi, który ·~rszelkie. rnemo1ce ludz
'e leczył, ~ spodzewaią~ się, że zlituje się 
~~nimi i uzdirowi ich; nie 'Zbliżają się do 
:ego, ale zdaleka stanąwszy i..ak mówi 
ir~ngiclia i podrnioslszy głos, wotav: „Je-
,usie Nauczycielu, zmiłuj się nad na:nu". 
tzus widząc ich ulitowa1ł się nad n•imi, 
nakże ruie ulec~ył ich dotąd, aż pitrwej 
etnifi fonnalność prawem przepisaną, i u
l.Zali się kapłanom, do których należ<to 
POzn:a,vać choroby trądu, 1i wyrokQWłć 

·niej czy kto zostal uleczony, lub nit, 
l<itcie, okażcie. się kaipłanom - powie„ 
·1at im Jezus. - I stalo s~, gdy szli byli 
·ZYszczeni". Jezus Jch uleczył, ale ka
ani ob-Owiązani byli o stanie ich zdrowia 
.~~J:onać się,. i dopiero wolno im byto 
. 0c1~ do ludzi zdrowy.eh. Jak da· ka~a
.~ Starego Testamentu należało wyrokcr 
ac o chorobie trądu- na cLele, tak znów do 
~P}anów. Nowego Zakonu należy wyda
a.ć sądl <> chorobie duszy grzeszników, 

~ Módl się i pracuj l i)/,l 
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rozp~na\.vać ją. Jezus odpuszcza grze
chy, alie .nie. inaczej, jak tyLk<J za pośrccLni
ctwem kaptanów, którz'Y mocą wladzy od 
Ch rys rusa sobie nadanej, rozgrzeszają 
tych, którzy się przyznają do tego, że są 
chorymi na d1iszy, i stan tej choroby na 
spo\\1iedzi wymieniając, prnszą o rozgrze
szenie. 

_ Nie~hajże nikt z was nr.e łudzi się tern, 
ze chociaż nic pójd1zie do sp01wiedzi to i 
tak nloże hyc uspra\viedliwi<Jnym, dla te
g~, v: się ~ogu spowfiada; bo to jest bląo 
,n_eJ.ku, pomeważ Jezus wyraźnie powtie
dz1al do Apostotó\\ : ,,Których odpuścicie 
grzechy, będą odpuszczone; a których za-
trzymacie, będą zatrzymane.'' A zatem 
chociaż Bóg odpuszcza grzechy tQ• jedna!~ 
za: pośrednictwem kaplanów do·~ełn:ia tego 
miłosierdzia. Tak w taśmie postąpił ,i z 01-

wym1 trędowatymi, którym przy\\ rócil 
zrdrowie, lecz kazał 1111 ukazać się kapła
nom. Trędowaci na ciele cllowi·edz,iawszy 
się_, że J e·zus leczy wszelkie choroby, wa
lali na ~afel gardło zmiłowania, aby ich u
leczył, i do·stąpiilii m1l·osierdzia; a z pomię
d·~y nas tak dużo zeszpeconych na duszy, 
rne myśli o po<lźwignięoiu się z grzechów 
i nie uaicka się do. miłosterdzia Bo1slnego 
chociaż \Ylledzą, że Jezus gotów ies.t "\V ka.ż: 
dej chwiló. odpuśc1ić grzechy, byle tylko 
czlowiick sercem skruszonem i wpokorzo
nem udal się do1 Niego. Tamtym groiz·ito 
niebl~!Zp1ecze.ństwi0 utraty życia doczesne
go, a jednak ratowali S!ię, a nam grozi nie
bezpieczeństwo utraty życ l a wieczn~go na 
\\"ypadek zciśe'ia1 z tego Ś\\"iata w grze•
chach śmiertelnych, a mab kto o tern my
śl i . Tręd1owaty na c.J~lc, uirzawsIZy miło
sierdzie Boże nad sobą, widząc się uzdrn
'" ionym, wrócil się i głosem wlielkim 
chwa.łąc Boga, upadł do nóg Chrystu1so
'" ycl1 .i pod·zi.l~kmvał Mu za tę laskę. Ja
kliż t101 przykład' .dla . każdego z nas, aby ile 
razy dostąpi rruJosj·erdzia Bvżego oczy1w1-
ściwszy się z grzechów przez Sakrament 
pokuty, dziękował Bogu za tak w1ielką 'la
skę i byl Mu wdz.ięcznym za to; ale, jak 
z pomiędzy .owych tręd·owatych, których 
bylo dziesięciu i wszyscy uzdroW1i0inymi 
Z')·Stali·z<eYstah, je.dien tylko poczuwał się d.) 
wdzięczności .i wróciwszy s.ię oddal po
kkm J ezus·owi; tak i z pomiędlZ,y nas, ma!o 
jest takiich, którzyby oceniali tę dobrJć 
Bog1, zaled1w0i mv·Żc dzieisiąty, jako tako 
przyjąwszy Jezusa do duszy swojej, po
modli s, ę w kościele ,i odda Mu cześć; a re 
szta, wynosi się coprędzcj ,zaledwo zdJla 
połknąć Ciało Pa11skie, nic odmówiwszy 
nawet paieierza, i ani myśli o iakiejkJl
wiek bądź wd·21ięczności. Sluszme Je:zus 
może się użalać na n.as, jak .na owych dfz.ie
wiQciu niewdzięczników, gdy mówi: „Czy 
Eż nic dz:iesiięcm jest oczyszczonych? a 
kędyż są? Nie jest nalezjony któryby się 
wróc.if, a dal Bogn chwalę, jedino ten cu
dzoz·icmiec ?" 

Cudz-OZiemicc byl poganin, a jednak 
poczu\val się do wdz i ęcznośc.1 ; tym bar
dziej my chrizcścfanie ob0wązani do niej je 
steśmy. Idźmyi \\"ięc za przykładem ttgo 
cudzoziemca; naprzód jak tylko poczujemy 
n,iepokój sumienfa, garnijmy się do Sakra
mentu pokuty, a gdy dostąpimy od.puszcze 
l1J a grzechów, dziękuJmy Jezusowi za te 
łaskę i żyjmy cnotliwie, aby zaslużyć na 
Królestwo Boże i wcsellić się w n~iem na 
wi.eki. Amen. 

Swięty Izydor Oracz. 
. V. 

Rozgmewa.ny Pan Izydora, posłysia.·· 
w~y tak.iie zaskarżenia, c~ciał s~ S:3m prze 
konać cey te skaTgl i obwmf.enrai. są pra
wdzi~·e, ety: Izydor za1nie<llbure r()botę, pó-

'F e•arnan;=;rs 

źnliej jak :i111i.ą ·w pole si<; udając. Jednego \ 
wiięc poranku, gdy Izyd.or, jak zwykle 
prz·cd rozpoczęciem roboty, udał się n.a 
sluch'.lil1ie Mszy świętej, przyby.wa pan 
Vergas, aby S\; ę prz~konać naocznie, ile Izy 
dor, a ciJc inni od rnna zagonów zorali. Wi
dzi zdalcka, na fant\e Izydorowli do. upra\l. y 
przeznr:t•czon1ym, d\\ a plug'i, które sµkszno 
i dobrze orały. Sądził z razu, że Izydor 
przeczuwając jego przybycie, te diwa pługi 
najął lub wyprosil dla sie})i1e, aby wyna
grodzić spóźnioną robotę; lecz gdy Izydor 
do swego pługa, wracając z koścqla, przy
był, te dwa pługi zni.kly w oczach })?3111a 
Vcrgas. Zdzilwfony, pyta Jzy<lon~: czyje 
te dwa plugt1 w oly bytyi? ai Izydor tern 
zapytaniem niemniej zdziwiony, w caf ej 
sz·czerości i pokorze serca odpowf.a<la: Ja 
o niczem nic nie w10111, nikogo da. pomocy 
nie wzywałem, tylko jedynie Boga mcigo; 
on raiczyt poblogostav, ić pracy mojej dnio
'' ei, taiką cudO'wną zsyłając nu pomoc. -
Ver,gas pozinal, jakJ skarb w Izydorze po
sia.dał, i odszedł zawstydwny i uradow\a
ny, pnlecając i s iebie 1 cały dom swój o
pi1eicc Iz.ydora jego mo<l1litwom. W istoc.ie 
wszyscy to spostrzegli, iż po1le oo Izyd·Jra 
spra.w~one, daleiko żyzniejszy 1 obfitszy 
nad irnn\e\ plon wy·dawal.::i. - Tak toi Bóg 
już 111 tyrrn świec'ie bJogosła\v1 tym, którzy 
\\ iem1:1e i. sz.czerzc Mu slużą; ale dakko 
większą chwalę i btogioslawieństwo cLla 
11ii1ch na przyszłJść gotują. In.nwn razem, 
gdyi Izydor był w kościele, słuchając Mszy 
świętej, przybfogai drżące Dd· przestrachu 
pacholę z 1no\.\1.iną, że wHk zajadly ugania 
za w().fa1mi Jzy;d{)lfa. lzyd0r ubogi, którego 
praw.'ie ca1ty majątek podówczas tych para 
WO'lków stanowila, odrzekł spokojnie: ,,Idź 
dlz,i.ci.;ię w poikoju, nie1ch się dzileje wo.Ja Bo
ska!" Po ukończeniu Mszy św. wyszedł 
lzyidor w pole, ale ujrzał wilika zd:echtegJ 
obok wołków sw01ich, spo!kojni.e pasących 
się. Takie 1 tym podobne cuda jawno o
kazywały, jaką mił•ość milal Bóg dla IzydJ
ra; ale n Izydora: milość ku B0gu codzien
rni e się wzmagała , i cnoty jego rozw ijaly 
s:ię .coraz piękni·ej i zbawieru111·ej. Nikt go 
nigdy próżinuiącego nie uirz.ał ;· albo stę mo 
d!lil, albo• pracowaJ; jeśli\\ p::>lu -rJboty 11ie 
bylo, zajmowal się domowem gospodar
\\ stem, które po uko1iczonej służbie objął 
po rodzicach swoti'Ch. I dlatcgJ podziwral 
każdy ten porządek i ochędlostwo w go
spodarstw ile Izydora; ten podwórzec co
dzicnniie, hkby na wfelkanoc, wym1eciony, 
uprzątnięty; tę izbę wybieloną; te szybk• 
u okien wymyte, że aż mib byto przez nte 
SPojrzeć; te lawk1i ii st 0>ł~i wyszorowane, 
te drze\\ ka 1i sa:d, ogró<lek i jarzynę tak 
rozkoszną; nigdzie groch 1i fasola tak wy
soka. na tyczkach się nie wity, dynie i air
buzy rozkosznie po ploł·1ch s ę nic rozście
lały, kapusta w potęż111e r]lie zawięzywala 
SiQ gto\\ y, j~dncrn stowl~!rn: wejść tylko 
bylo do ogródka Izydora, to aż serce s i ę 
rozradO\\"alo. A cóż mówńć o jego pa :i ecz 
ce, gdzie ule starannie podliriiecione, jaikby 
żolnierz.e porzą:dlnic uszJ~kowane, pod cie~ 
niem rozlożystych lip, zawsze pełne były 
m odnych plastrów; cóż o jego łąkach 
\\czas zaty.czonych, rowami przerżnię
tych; cóż o jego polach, tak diQskonaLe u
prawionych; o koniach i wołach, których 
sierć odzgrzebla jakby zwierciadło s;ę lśni 
la. J ednem słowem: Izydor w ca.tlej oko•
Iicy był znany jako najprzykładniejszy, 
najuczdiwszy gospodarz, którego wszyscy 
się radz:ili u szanowaDi. Izydor miał czas, 
bo Izy<l'or żadnej ch\vilki nadaremnie nie 
trac1l. Nikt nigdy j·ednego. grubego, przy
kre/go słówka od1, niego nie postyszal, a je
'ctn.ruk wi.szystko w gospoda·rstwie iak najJ)o
rzą<liiiej się odbywało. O przekleństwach 
~ bluinierstwach ani mów! On.by byl ra
czej ulma~, jalk żeby mW takie stO\\"O W'Y.-
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mówić. Oj me takto, nic takto tt 1K1s zwy
kle siię dzieje. Za najmn iejsze prm~v·.nic
nie, za lada jakie urojcnc, ąsia<l sąsiada . . ' 
m~1z zonę, a żona IllGża, ojciec syna, a syn 
ojca, matka córkę, a corka· matkę, gospo
darz parobka, a parobek gospo<l~uza, go
spodyni służącą, a służąca gosPodynię 
lżą, ha11bią, przezywaj<\, przekl111ają, n; 
czem świat stoi; jedrn drugich krociom <lJya 
bló\\ o<ldają, - jedni drug'im życzą, (pię
kne ~yczenia !) aby ich zicm\a pożarta, ja
sne JJil·Onrny potrzaskaly, aby .iasnośai Bo·
skfcj nic w·idzidi, i ludzi, kr\\'hl Boską od
k11J:>1:onyd1. psią krwią nazywają. Tak z 
plugawych ust, jak otrcby z \\10ra sypią si<: 
najbczccn!ejsz0 słowa; zaczep: plug o ka-
1nie(1, pójdzie niemzumnc bydlę w cudzą 
szkodę - jest już t::tm przckle1istw i bicra 
bez miary, a bez dyablowania siQ uic obej
dzie. I do czego to wszystko prowadz:i ·r 
Oto, że si·ebie i innych ci~glę przekbinając 
w ciągłem żyj.cmy przcklcr1stwic, które n; 
nas '' sze1kne nieszczGśc.ia sprJwadza, cho.
roiby, nęd.zG, rnieurndzaj itd. Uczą się dne
eii od rodziców tych przcklez'1stw; a jak tv 
dz i1ś dzieoi, tak też i dzieci ci~bie kiDd.yś 
prz.flklfoać będą; o'by cię tylko Bóg za takie 
p.rzieiklcństwa t11ic pow.otal przed straswy 
sąd s~' ój t Czyż więcej czasu na to potrze 
ba, aby pow1icclz:cć: .,Bóg ci odpuść!'• 
,,Boże POIIllóż !" jak: bodaj cif; . lub mię 
dyabli wzięli. " 

\\JA W E''L 
1 

(Katedra i Zamek kró le' skf) 

. BART O· z. 
Na Wawel, na Wawel, Krakowiaku żwa

wy 
Pą~~maj, pot~sknij, nad Pommkiem sławy t ' 

Dz1e1e Twoich prrodków na grobowcach 
. czytaj, 

Groby twoich wodzów uściskiem pow1itaj. 
. (WasJlewskł). 

I Jakby na <Jdglos tej pieśni ciągną rok 
rocznie liczne i tlumne drużyny ze wszyst
kich stron ziemicy naszej do tego serca · 
Polski~, pielgrzymują tysiączne rzesze -
w~zyst~ich stanów do tego Rzymu pol
skiego, - ale najliczniej i najtłumiej przy.:. 
bywa polski lud siermiężny z odległych ·.)
kolie, czy to z nad Warty lub Odry, czy to 
z za Moskiewskich slupów granicznycu 
czy od wschodnich czy zachodnich kre
SÓ\Vi polskich pól i mw, - dąży na Wawel, 
by tam u stóp trumny św. Stanisława wy
modlić so~ie lepszą i jaśniejszą dolę, by 
oddać tuta1 hold swemu naczelnikow.i _ 
K.)ściuszce, .,co \: iarę prowadził na działa 
a chłopi szh za nim aż ziem'a dudniała" i 
by tu nabrać siły i pokrzepienia na duchu 
do dalszej walki, codziennej a ciężkiej wal~ 
ki, choć nie krwawej, walki o kęs chleba 
o piędź zi~mi, o swe prawa narodowe ; 
mowę polską, rodzinną, walki z drap

1

1e
żnym n.ajezdcą. 

Bieżą tu wszyscy podumać nad tym 
P?mnikiem naszej chwały, nad tym świad
kiem na~zej minionej, jasnej i \vielkief 
ch:v~ty 1 ~t~gi, który lepsze dm n.3.szych 
dz1eJ?w widział, a w murach swych gościt 
?Otęznych monarchów polskich, a nieraz 
1 obcych, szukających przyjaźni lub pomo
cy w polskiej stolicy,. 

W~zystko zda się min~o .. jak sen. tyl
ko nagie _poszarpane mury przypominają 
smutną rzeczywiistość. · 

B1eżą tu wszy cy, by z tych kamieni 
i p0mmków czytać dzieje naszego narod~ 
i krzepit się myślą minionych chwil dro
gich sercu polskiem11, - bo Wawel to b$.. 
blia narodu polskiego, oo tam każdy ka-



~ti. to iakb"Y. Jćarta naszej świetnej p·ne
szlości. 

~e znajdzie tam piel~rzym - bogactw 
4 przepychu królewskiego, ł~cz ciche, skro 
mne, pleśnią okryte mury, odarte z ł>-'.>
-gact-Wi i ozdób ręką bezbożną chciwego na 
jezdzcy. Burze i wichury nieszczęść i 
kJ~ Jakie szalały nad naszą ziemią, do
-tykały 1i Wawel i og-0locały g·o z b-Ogactw 
tJ ozdób, jakiem1 ręka monarchów polskkh 
·w czasach świetności i potęgi gród stole
czny upieksza.la. Dziś gdy się patrzy na 
1e ruiną grożące, dumne mury Wawelu, na 
te baszty; i wieże przeblyskujące resztka
mi dawnej świetności, gdy się je ujrzy w 
iakrem pohańbieniu, czujemy mimowoli 
gryzące upok-0rzenie i tęsknotę meslabną
cą do tych dni', w których mury te zajaśnie 

, łące - świetnością i dawną swą akaza
iłością ... 

I filc w tern dziwnego, że jeden cudzo
ziemiec zwiedzając Wawel, - wiidząc z 
;Jednej stNny tyle pamiątek, z drugiej zn~ 
szczemc i tu i owdzie ślady świetnej prze
szlościi, wyrzekl te prawdziwe sfowa: 
Gdyby naród polski nie mial pisanej hi
.storyi swojej, to Wawel sam starczyłby 
. mu za najpiękniejszą, żywą księgę jego 
<1z1ejów. 

* * * 
Na wynioslej skale - zwanej Wawe

~em wznoszą się wspaniale wie1koścną i o
gromem mury zamku królewskliego i pra
starej świ·ątynii. Ponad dachy kamienic 
wystrzelają szczyty baszt i zdJbnych wie 
życ, królując nad okolicą w szeroką i ditu„ 
·gą ·cfaI. 

Od polu<fma rzek polskich królowa 
Wisla modlremi nurtami apasuje królewskt 
zród, wartką falą odibija-jąc się o skaliste 
brzegi Wawelskiej góry. 

Katedrę i zamek otaczają stare mury 
()dnowi'One i pvprzeistocz.one podlug swej 
mody przez rząd austryaaki. Na krańcach 
..zachodni·ego stoku Wawelu wznosi się ka
tedra, na pótnJc i wschód piętrzą się gma
chy królewskiego zamku, n.a połudnlie ster 

·czą dziś już prawie ruiny Kazimierzow
skiego grodu. 

Wawel jest tak stary jak starą jest PJl 
ska. Już w czasach pogańskich słyszymy 
w pięknych legendach o Krakusie, oo pano
wał na Wawelu, a miał córkę Wandę, co 
wolała zginąć, nirźlr rękę swą <Jic!ld.ać Niem
cowi. 

Po przyjęciu chrześcfaństwa Mieczy
slaw Stary; zbu<fowal na prośby żony swej 
Dąbrówki, córki księcia czeskiego, na Wa
welu, na miejscu dawnej g-0.ntyny, (gonty
ł!a - świątynia pogańska) kośC11.ól, pod we· 
.zwaniem św. Wacława, patrona Czech. 
Bolesław Chrobry zalożyl w Krakowie bi
skupstwo, ale kościół na Wawelu nie był 
katedrą. !(raków. bowiem dawniej leżał na 
wschód od Wawelu, tam gdzie dziś Stra
d-Om L Skałka, to też i !kościół św. Michała 
~na Skake byl katedralny, Doptero po zia
bójstwue św. Stanisława na Skake W: 1079 

::it. zbudował król Wlad'yslaw Herman 
wspaniałą katedrę ·W 1110 r. na miejscu da;
wneg<>, zapewruie wskutek najarou Cze
chów zniszczonego kościoła, Iii tu zlożyl w 
podziemnej ka.p~cy zwłoki św. męczami
ka, które tam aż dlo dnia ogioszenia Stani
slawa Szćzepaoowskiego za świętego spo
czywały. 

· Ale 2J katoory tej została zaledwie ka
phca podziemna, bo ciągłe najazdy, a w 
/końcu ogień w 1306 r. obrócił w perzynę 
~budowania zamkowe i kościół 7J wyjąt
kiem podziemnej kaplicy. 

Odbudował ją na nowoi l upiększył 
l(azimierz Wi:elki wzn'iósl zarazem muoo
Wan'f; zamek, zwrócon;}'ł ku W~śle. Nadto 
0opasal Wawel grubymli· murami. Tak ka
tedra jak zamek do~rwata do naszych cza
sów, dzieląc losy naszej Ojczyzny. Od 
czasów: Lokietka, katedra byla miejscem 
koronacyinem królów Q-Olskich a ich popl(J
ły w podziemiach tejże, w wspanialych 
grobowcach spoczywają. Do katedry 
przypierają trzy wieże. Dwie po obu stro
nach wejścia, zegarowa wyższa i wiikai
ryjska ruiższa. Trzec.:a v. ieża przytykająca 
z boku kabdry o<i zachodnich stoków Wa
welu zwie się Zygmuntowską. Wybudo
wał ją Zygmunt Stary dla pomieszczenia 
największego dzwonu, jaki zna.kluje się na 
ztemiach polskich. 

Dzw<m ten kazał ulać król z dzial zdo
bytych na W-Oltochach w zwycięskiej bi
tw.~e pod' Obertynem, jaką odniósł s•ędzi
wy hetman 1 an Tarnowskii. 
Onego <tzasu król dzwon kazal ulać, 
1 wybudowial mu wieżę wysoką; 
·w xról potętn~ rmat· sław~ szeroką 
~ ! ·i- ~ 
Chciał, by svtobodnie i dzwon mógł piobu„ 
Wieżę naprzeciw ściany Tatrów stawil, 
~ większe echo d do morza grato, 
$Zeb~ potęge' narodu roislawil„ , ~ 

I w twarz pól.nocy plunął jego ch·waląl kaz1r Repnhi w .n.o-cy po:chw1·óć ii· w;-
Dziś wieżę t~ odnowioną zdobi ~ękna wieść 'v głąb Rosyi. Po klkuktnim po-

kopula na której w\dnieje zdała srebrny · bycie na \\-ygnaniu, p~wróciI schoro\\'ally 
orzel polski, a u góry błyszczą wielka ko- . biskup na swą katedn~ i koniec życia swe
rona Zygmuntowska. go W · zaciszu spędtz.hvszy, umarł i w gro-

W stęplliąc w pr<>gi katedry . ogarnia bowcu tym pochowany zostat Rzeźby 
1~1s jakieś niewypow.te.c:lziane wzruszero.e. pokrywające ściany grobov:ca, przedsiu-
Przed Qczami staje nam IO wieków nasze- \\11ają właśnie })()rwan~e i WY'.V!iezienie bi-
go istni'enia, nasza potęga, świetność i bo- skupa. W dwóch następnych kaplŁcach nie 
gactwa. l(ażdy kam.ień, każdy pomnik, ma nic godneg<> ·widzenia, czwartą z rzędu 
z<ia się dto nas przemawiać, nam przyporni- fost kapli'cla ·Wazów a. piątą Zygmuntow-
nać, jakąś wielką chwilę dziejową. Mylil- ska. Obie należą d.o naJwsparu.atsz,ych za-
by Się ten, ktoby przypusz.czał że ujrzy: tu bytków naszej świetnej przeszfości bo też 
bogactwa, - zimne, kamienne mury, bie- pochodzą z teg-01 czasu, gdy Polska była 
gnące wys.oko i hen po nad nami wiążące najpotężniejszą. Pierwszą wysta\\~ili kró-
się w łuk-0we sklepie11)ll, wyw.r~raJą jakiś lawie z rodu· Wazów t. i. Zygmunt III. i 
n ewypowiedziany urok na przyibysza. Whdyslaw IV. a diokończyl ją Jan KaZi!-
Tuż prz.ed nami na środku katedry stoi ol- mierz, drugą bu·dowat Zygmunt Stary i 
tarz z trumną św. Stanisława. Nad nim na Zygmunt August. Kaplicę Wazów okrywa 
czterech marmurowych kolumnach opiera k~pul~ blachą kryta, Zygmuntowską zaś 
się WS}Jianialy baldachim grubo w,yzłaca- m1edz1ana, grubo wyztacana. SchnYi obu 
nYJ. Bod baldachimem na ottarzu un0 si na kapl:c jak też i skl•epienie, ·Oikryte \~spa-
bartkach czterech srebrny,ch anioilów sre- niaten~i rzeźbami i ozd()ibami w kallmeniu 
brną trumnę, w której spoczywają zwl>Olkd wprav.~iają w p()<lziw cudz•oziemców z\vie~ 
św. Staniislawa. Trumi1en takich od wieku dlzhjącyich katedrę. Jakkolwiek obie ka-
XIII _tL od kanoinizacy,1 św. Stn.nislawa by- plice należą do tak wspaniałych o·zdób ka-
!01 kilka. P1envszą fundowata św. Kune- tedry, jednak różni,ą się znaczn.ie między 
gundal, :drugą Elźbi'eta córka Lvlcietka a sio sobą . 
strą Kazi!mierza W., trzieoią ofiar~wtaną Rozglądając się p•o. kaplicy Wazów po 
przez Zygmunta III. i Wta.diyslawai IV. za- µoważnych marmurach zfoceniach ·u nlapi-

: bra'li Szwedzi· podczas najaz<lu w 1655 r.; sa·ch, -0.ga.rnięci półmrokiem i gluchą powa-
ta, którą dziś wi<lzimy J)Ochodzi zdjaru gą jakJe w tej kaplicy panują, ogarnia serce 
Gemb1ckie·go, bisikupai krakowskieg.0 , po- nasze co rąz tai poważniejsze, smętniejsze 
kryta cala przepięknemi1 rzeźbami z życ.ia uczucie. I pomimo jej wspanlia:J.oślCli1 odczu-
ś w. Stanisława, kosztowatai 105 tys. zlo·- warny, że musiała ona powstać w czasach 
tych polskich. K.aplica św. Stanisława z·o- smutnych a poważnych. - Przeczucie nie 
stala obocnie odnorwioną i opatrwną ba- myli - potężną bowiem byla: wtedy Pol-
lustradą, zdobną w herby polskie. Nad skia, ale nie1zgodai wiewJJętrznai zaczęta tra-
trumn.ą śWi. Sta.nisfawa wistały ctawn~ej pić nasz naród i oslabia:ć go na zewnątrz. 
zdobyte na wrogach chorągwie. Po b1- Zupełnie .innego uczucfa1 doz.najemy w 
twie pod/ Grunwiald!em zawlesil Wlady- Zygmunto1wskiej kaplicy. Tu 0garnia nas 
s~·a:w_ Jag:fotlo 51 krzyżack!ich chorągwi, po jak;aś pogodna jasność, jakiś mezamąc,ony 
b1tw1e pOJd Kluszynem.1 Zólikiewsk1 rzucił si:okój i bloga oisza. Gdzie rzucimy -0·-
w sali tmnow.ej pod1 nogi króla• Zygmunta k1em, nl()we widzumy piękności. Kamień 
III. ~hiorągwie mo·sikiewskie, które równJ:1eż jakby ożywfony; nigdizie go nie. czujesz, ho 
zawiesron() naid trumną. ?ie jest on. tu gładkim, martwym glazem, 

Sobreski zatknąl tam bm'iczuk1ii turec- Jak w kaplJicy Wazów, ale przemienia Si'. ę 
kie z pod W~ednia, L\Vlowa i Chocimia. w bogatą rzeźbę. Te posilacie ·i tWl()ry 

Dław.niej ściany katedry okrywaJy cię- rzeźbi1one zdlają się przema\:viać do czlJ-
żkie i bogate dywany perskie, zdobyte wieka, wykwitać żydem L rozkoszą. I 
na1 Turkach. Prawie kościół cały był nimt iezlowiek czuje się> że nie jest tu sam, ze 
wewnątrz osłonięty, dziś zostało z nich za- wszystkli·ch stron wy;chylają się ku niemu 
ledwie parę. tw'1!rze świętych, kwiaty i liście roślin 

Tak katedra była dawniej l()brazem zda.ią się mowić, i nozwijać. Niema języ~ 
ś'Wlietoośoe~ i potęg~ naszego narodu. Za ka, któryby potr.a;M wyrazi.ć pięJmoM;, 00-
kaplicą św. Sta!Ilisilawa mieszczą ·s~ę po gadwo i ro:zmaitość prześL-cznych ozdób 
obu stronach wewnętrznych ścian świąty- jakiemi mistrz wnętrze kaplicy prz,y.:>dzial: 
ni lawki pięknie rzeźbione, zw.ane stallami. ok~· ~d .nich nie może się odle.rwać, ~ 

WLdk1 ołtarz wystawiony przez, wy. '\Cl!ąZ coraz to nowie, a przepi<;kne ogląda 
źiej wspomnianegoi biskupa Gembii'ckueg·Ji w rzeczy. Wychodząc z tych kaplic spe ... 
1656 r. rostal w 1883 rozebrany, gdyż gm- strzcgamy naprost między naiwą glówn.ą a 
ził upadkiem, obecnre został na1 .nowo u- poboczną grv.bowiec Wtadysłarwa fag'oliet-
stawiiony i odnl(}wiony. Tuż kolo stopni ly, zwycęzcy, z pod Grunwaldu. Obok 
wielkiego ołtarza zmtjdują się trzy plyty dalej znajduje się bia)ly mannuruwy pom-
grobowe. Podl jedną po lewej stronie ()~- nik Jadmgi, wysfawiiony dł()fpiew dwa la-
tarza spoczyw:ają zwłoki królowej fadwigi ta temu. Na alabastrowte:i, rzeźbami Qlkry-
która przez mal:żeństwo 2J tksi:ęoi.fem hite.w- tej podstawie, spoczywa również alaba-
skim Jagiellą połączyła <ll\va bratnie ludy strnwa jej posfać w koroni·~ na gł<>r\Vie. Da .. 
połski i li-óews-kL w jed'l1{)1 wielkie i potężne lej nieco tuż łmlo wielkaego o1tarza we 
państwo. Zmarlą 1399 r. pochowano po- wspa11ialym grobowcu PIO'd' baldachimem 
dJug jej życzenia w skrlOttnnem grob.J\vcu, SJ)(lczywa majestatyczna postać 01 dlugief 
gd'zie d<>tąd spoczywa. Obecnie jed'nak brodzie, poważnych rysach z k-0roną na 
poidczas. odnawiaruia: kaitedry postanowliono glow.ie z berłami: królewskliemi w ręce; -
u~zcić jej pamięć w godniejszy sposób, wy to król cht()pków Kazim1erz Wielki. 
stawiwszy jej pui praW~j stronie świątyni l(iedy podczas częśo:·O·wego <Jtdnawia-
w niewielkiej odłeglości od trumny św. ma katedry w 1896 r. naprawn'an.:> jego 
Stanislawa piękny pOfitlnik z biialegoi mar- grnbowrec, wtedy znaleziooo przrn1<lkiem 
muru. jego Z\\1oki. W wspanfalyrm i uroczystym 

Dawrniej w katedrz{~( byto. 51 mam1U- pogrzebie w którym cata Po.I.ska u~iał 
rowych oltarzy, dJo nieda\vmai .znajdowało brała, zaniesi-0m zwloki ·W1i·eikuego króla 
się 31, obecnie w czasie odnawiania. świąty do nowego grobowca. 
nr usunięto wiele nia<lniszcziony.ch. Naprzeciw gmbowcai l()izimierza Wie.1-

Dokofo glównej nawy b:iegną trzy bo- kego wchoozr się do jednlej z kaplic, w któ.-
c-zne, ffiiAe -,,.vzdluż niej a iedna w poprzek, rej znów spocz.ywa Jan Olbracht syn I(a-
wygląda tak jak lrośdół w· kościele. Do Z'imierz.a Jagiellof1czyka. 
bocznych naw przytyka 17 kaplic. · W innych ka'Pltcach znajdują SJ:łę gr-0-

Rozpoczynając zwiedzanJ.e katedry po bllJl\Vcc biskupów krakowskich, jiak Iwona 
praw.ej ręce natrafiamy na pierwszą ka- Odrowąża, funidartora kościoia OO. DO\ltli· 
p3'.lcę, która zwie się jagiiellońską. W niej niJrnnów, Maryackiego~ oraz Woronicz.a, 
zna~tluJe się grob0iwiec Kalzlmierzai Jagieł- biskup-a z czasów księstwa Wars1lawskie~ 
1lof1czykia, który zgniótł dio resztYi hardy go. 
zaikon krzyżowy, a mistrza krzyżack.iiego 
uczyniJ swym lenni!kiem. Za jego pan·owa
nia Polskai posiadała największy obszar, 
bo granice Polski biegły hen zr:i Psków, gi
nęły w mo•czarowatych lasa.ich Białej Rusi 
1 stepa·ch ukraińskich. Grobowiec, jego 
należy do najwspanfalszych arcydzieł -nie
tyl1ko w. Polsce~ ale i po. zia }ej granrcami. 
Wykonał go nasz rodak W~t Stworz, ten 
sam, który wyrzefoił wielki ołtarz w ko
ściele Maryackim. Wtej samej kaplicy 
znajduje się pomnik biskupa krakowskiego 
Softy.ka. Żył on zi1 czasów ostatniego 
króla pcl.skieg-0i Stanisla'''a Augusta Poni.a-
tow~kiego, kiedy to Moskale zaczęli. Sitę 
coraz bardziej na naszej zie.mi rozpanoszać 
i dowolnre gospodarzyć. Przeciw tej go
spodarcę i rządom Repnrllna posła carycy, 
µ'.)wstał na sejm~ Sołtyk, którezo za to 

Wincenty Pol. 
Wśród garstki zastępów, które na Li

twie chwydJy za broń w r. 1831 stanął 
mlodz:iien~ec smukty o ~olniersikiej post4ł

wie, który wkrótct>1 stał się ulubieńcem ica
łego oddziialu. Mlotiz1eńcem tym byl Win
centy Pol, profesor uniwersytetu wileń
skiego .. 

Pol urodzrł się w Oalkyi1 wschocmiej, 
o.jc1iec jego był Nkcmcem, urzęd111iilci.em :au
stryackint. matka Francuską. Mim.) to 
mtodyi chlopak rozczytując si~ w pismach 
pisarzy połskich, poznał bliieł ziemię na.szą 
i· W$pariialą przeszłość pcńsk[egto narodu, 
przylgnął cafem sercem do swej n~w.eJ Ói
czyzn,y, stal sie jednym zi Jej n:tj}epseych 
synów, cale życie swe O'adal jej na uslugi, 

a na:wet krew pru.lewał w j;ej obrome, "bo 
te.n naród polski ma tan u-rok w sOOie, 1kto 
g.o raz piokoc.ha, nie zapomm: w grobie. 

W Oalkyi pod panow1aniem austrya
ckiem parowały Qplakane stosunlki Rząd 
austryaoki zesla~ do kra.ju catą zgraję u
rzędn'1k&w, którzy staralf się z111:btnczyt i 
mszc.zyć ten krtaj, obcy im mową ti. ;)by. 
czajem. Nie mogło zlnieść tego szlachetne 
serce Pola, więc podążyt tam, ~ie życie 
polskie bilł·o największem tętnem. ~ie 

gromadzihD się ludzie, którzy p&źniej za
blyśli w dziejach naszego narodu. Miej„. 
scem tern byf.o W1lnł:Y soouica Litwy, a ludź
mi, Mickiewicz Zan, Lelewel, Odyniec, 
Garczyński i inni.. 

·Wśród nich zn3Jaiz1I P.:>l to zanrxwołe
nile, jak~.ego pragnął, a zyskal v..ikrótce sza
cunek i przyjaźń wszystkiich ko<legów. A 
kiedy \V pamiętnym roku naród chwyc1t 
za brof1 przecL\V' przem'Xy m-0.s.kle\vskiej, 
Pol poszedł z drużyną prz~iaciół w lasy 
szarpać wr()ga i bić Mos.kn.li. 

I nieraz pn krwarwei błtw;ie, kitedy roz
lożo11io się 0b0<zem w leS1ie, kiedy inni sipo
czywali Pol siadał przy ognisku i pisał 
wiersze' które zaraz koledzy śpiewali, u-

. przyjerr{ni ając sobie czas i simutt11e chwt;..k. 
Gdy: r~adesztai wieść o p1erwszem Z\YY~ 

cięstwie polskieml, Pol z.aniucit: 
Grzm:.ą pa<l Stoczikiem arm~ty 
Btyszczą białe rabaty, 
A Drewnicki· na przedz1ie 

Na Moskala nas wie~zie. 
A k·oledzy całą piiersią mu wtórował! · 

i śp1ewalii prz.ez cały czas powstam>a ~ 
dziś my ją śpiewamy. 

Albo: 
Niernasz pana, nad ulana 

A nad lance nie masz broni 
G<liz.ie uderzy Moskal leży „. 

A kiedy up11dl~· powstanie, -:----- kied~ 
woisko polskie przeszlo d~J Prus i tu br~n 
zt.oiyfo, Pol stał si; ę z.no\\ u duszą wygnan-
ców. 

Gdy inn~ mzpaiczali, gdy grinęlt z n~dzy 
i, gl-O{iu. p()J spieszy! im z p~m-0cą . . ~n 
wraz z jeneraił'em Bemem zaop1eko\val się · 
dolą tych n i eszczęśk\vych ~JiWa~szy 
broni on włe\1.ral im S--1'0wa pociechy i. sło
dycz~r w zbolałe serca, śpiewając „P\eśm 
o zieml~ naszei :" 

Pii~kn.a nasza Polska cala, 
PJękna żyzna i niemała, 
Wiele krain, wiele ludów 
Wiele stolic wiele cudów ... 

Lub: 
Leci liście z drzewa, 
co wyros1o wolne, 
z nad mogiły: śplewa 
jakJieś ptaszę opolne .. „ 

Po dwuletniem tulactwie powrócił ~.O·· 
GaUcyr, i w tym czasie ~wiedzlł pra~1e 
cały ten knaj i wtedy napLsal _cudne w!ir
sze P. t. Pieśni J'anusza ~ ktory~h .opisał 
niektóre.i chwile dziejowe i p.Jstac1e1 nasze
go narodu, jego zwyczaje i. obyi;~al~. 

Piosenka Janusza szła 3akJ c.cl1c wspo 
millie.nie wielkich dziejowych chwil, ~ako 
wliecznic brzmiące echo szczęku polskiego 
()'ff~ża w kraj Polski. I ś~iewali i~ .w.s'f.Y
scy śpie'\Vał ją lud - śpiewała •. sp~ew.a 
dzi~twia, bo tchnie mił~śaią do z1e1111 OJ· 

czystej i dawnych czasow. 
A cóż w świecie nadl kord stary, srwp _po„ 

d,'!Ski . 

I na<l polski śpiew? . 
Nad kraj wolny, własną n1WG 
I te Polki czarnobrewe 
I tę połską krew? . . . 

Osiadł w dobrach Kras1ck1:ll na go-
spodarstwiie w l(aleni~y pod Lis~.iem, .• ~-0-
spodarując i pisząc wtLersze. DttL?- o.:c-0-
wal z ludem, a pamięć wśród okJhcY z.yje 
jeszcze o nim. Uwięziony Podczas rnznt
chów w r. 1846 przesiiedzial dwa latl "'.' 
więzieniu politycznem, aż dopie:o wy.padlci 
w 1848 r. otwarły mu bramy więzienia. 

Wkrótce potem powol::uLO go na pro
fesora Uniwersytetu Jiogiellońskiego w, l(ra 
kowie. Tutaj odd~l się z zapałem wycho
waniu mlodzit>~Y' taik, że ta calem sercem 
przylgnęła .ro niego. 

Nie-Olugo jednak cieszyt się tern stano~ 
wiskicm, gdyż rząd usunął go za to, ze me 
chcial na:icza-ć po niemieoku. 

Usvnąl się raz jeszcze rv,r zacisze domo 
we i tr pracując wiele u wydając swe p1~
kne ddela Jak: Mohort, Pachole hetr~an:, 
skie, Legenda o św. Janie I(antym, P1eśt1 
o donu naszym, Pieśń o Krakuso-wytn gro
dzi, - or.a~ dziela z geografii Polski, za
kotczyl swój zasłużony żywot dnia 2 gru
dTia 1872 r. Wdzięczny naród z.łożył ;ego · 
zw-loki w Grobach zaslutonych ludzi na. · 
Skake w J(rakowie. 

...... 



Brandenburg 
kraina słowia,akich mogił. 

PO WIE S C HI ST OR Y CZ N A. 
Napisał Ludwik Stasiak. 

w proch nie rozsyp1e5f: Geronie, . a przyj~ 
<We tu mocarz wielki i tam, gdzie Soława 
do LabY; wpada, wbije N""1 ziemię żelazne 
slup,y graniczne na znak, że to nie twoje ł 
nie niemieckie, że to slowiańska posiadlość 
- i polska granica. 

(Ci~i dalszy.) O kilka staj od ujścia Solawy jest wieś 
l(ah~a, a w. ni~j wielkie grodno, które wy„ 

ZaśmiaJl się lutnista do własnych my- stawni za p1emądze zrabowane na Słowia-
śli. nach, margraf Gero. Słuszna to zaiste 1 

- Rozry\yki szu.kasz? Zna}dz1esz ją. sprawiedliwa rzecz, jak mniemał pobożny 
I nadzieja w duszy wstaje, nadzieja rycerz, aby mienie zatwardziałych w p{)-

rozkoszna bez granic. Dawna skłonność gaństwne cMopów, obracać na stawianie 
rodzE siię w sercu, jalko iskr.a zakryta w twierdz i kościolów, które są rozsa<ln~ka-
popiele w plomyk na nowo s i·ę rozl}ala. mi prawdziwej 'viary, od których światło 
Zdob~ serce tej, którą dusza kochała, kultury na wszystkie strony promienieje. 
zdobyć kobietę, która gdy byl Mśc'iwój, Ote> wieże kościoła w Kalwie pod nie. 
zimną dla niego jak lód była.„ Rozpalić w bo strzelają, oto zdaleka wodać szereg za-
jej sercu uczucie, rozpłomienić ogmsku· mi- kratowanych okien klasztoru, w którym 
lości, zdobyć te usta, tę postać ukochaną.„ zakonnice pobożne pieśni śpiewają, w któ· 
A i druga myśl, równie się snuje, myśl, rym zamknęły si·ę, aby czystoś6 swego 
która cieszy ·dusze fache i charaktery mar- ciała ofiaro\vać Panu za grzechy Ś\\ iata te-
ne: rozkochaniem Adelajdy zemścić się na go. 
Mściwoju„. Klasztor otacza da.oko?a warownia . ' ' 

··• .„ * wieże i mury -Obronne, w których mieszka 
- Nie chcesz mi, Adelajdo, wierzyć? rycerstwo n.a obronę świętego klasztoru 
- Oszczerstw01 wyszło z ust twoich. I>rzez cesarza zostawi·one, t\V1Lerdzę ota-

, Posmutniał Wilhelm. czają częstokoly, waly, wyk.opy '\ ·Odą na-
- Dziwna rzecz zaprawdę, że klam· pelntione, które wejścia do klasztoru strze-

stwa tylko i oszczerstwa uslyszysz z ust gą. 
moich. . . . . . 

- Znam Mściwoja dobrze, jego nie Poranne modlitwy ukof1czone, siostry 
stać na taką niikczemność. wyszly z kościoła·, jedna tylko z-0st.ala 
~ Ty to słowo wyrzekłaś. Ja czynu przed' ołtarzem, modli się i modli. Nie za-

MścTwoja nii.e nazywam nikczemnością„. konne! ona, ieno świeckie szaty nosi, a 
- Chyłkiem więc zaszedł, z tylu„. choć '"' klasztorze mieszka, mmszki żywot 
I Podstępem r·(}zbill mieczem głowę prnwadzi, nije' przysięgła przecie regułom 

inoją. klasztornym ·wierną i posłuszną pozostać. 
_To po-die. To nikczemme! Jestto Odia, córka margrafa Dietricha. 

„ _ Ty czyn ten podłym nazywasz„. Nic też dziwnego, że ona więcej chwil 
- Jeśli gryzła i paliła go zazdrość 0 modlitwie .1b umartwieniu poświęca: połku-

moje względy. tuje snać za grzechy, rozpamliętuie prze·-
- Masz slusznośł, Adelajdo. Powir- szłość, aby poprawić s!ę, przejednać ka-

1:1ien był wyzwać mię na rękę i poje<lyn- rzącą rękę za grzech, jaki na jej sumie111u 
kiem zdobyć twe serce„. cięży. Zakonnic~ wysoko ród jej dostojny 

- Czemu w rycerski sposób z tobą cenią, dla 'książęcej krwi, która w jej ży-
się niie rozpraw1J? lach płynie wielk,1 respekt mają. Niemniej 

- Jeśli powiem, że stchórz;yl, nape- przełożona pHne na· nią zwrócone mając o-
wno nazwiesz mię oszczercą. ko, ciągle 1 ciągle do modłów pokutnych ją 

Adela}da wzburzona była gmewem, zachęca, straży zaś zamkowej, na prośbę 
jakie: wzibuidzily słyszane -0 Mściwoju wie- ojca, margrafa Dietricha, pilnować jej każe 
śct. aby hrabianka samowolnie murów klaszt-0-

- Długo, dtugo1 myślala, niezwykle ru nie opuściła. 
jakieś ważyło się w umyśle krasawicy po- Oda została sama w kościele. - Klę· 
stanow,ien\te. czata dlugo przed u.krzyfowanyrn Zbawi-

- Wszystkiego się dowiedzieć muszę. cielem, modlitwy ze skórzanej, zlotem ma-
- Co chcesz wiedzieć? lowanej książk~ czytając, rozmodlone oczy 
_ Od ciebie nic. In.ni to pmvie<l.zą. na święty wizerunek wznosząc. Co chwi 
_ o tem, że mni"e chciał zamord.:>- la przeciera Oda powieki: głosek książki 

wać? nie widać, bo oczy zalaly; s:;tę lzruru ... Bi~łą 
~Nie, nie. Słuchaj Wilh~Imie ... Czyś dlonią, rękawem sukni ociera oczy i zno-

gotów mń. pomódz w wykonaruu mych za- wu pólglosem szepce świętą m.:xMitwę. 
miarów? Zakonnice, które z kościola wyszly d.l 

_ Roz.kazui. kapitularza, mówią do siebie: 
~ Zal i pokutę w zapłakanych oczach - Jutro jedziemy ... 

_ Dokąd? hrabrnnki wyczytasz. 
- Bóg wie, o co ona się modli ... 

- DO Rudnic. z h , k ~·• · _Poco? - agrzec caęż i ŻaitUJe. 
_Tego nikt się nie dowie .. Weź kilku - Albo o ... wolnDść niebiosa prosi.„ 

pachołków, niech 0siodlają konie... O \\iiOlność, swobodę blaga <Ma Boga. 
_ Uczyruię, jako każes~. - Ulituj się Jezu ... - wola. Z przy-
- A ty pójdziesz ze mną w1 drogę? bytku Twego świętego więzienie dla mnie 

I\}trzebuję twego towarzystwa, twej p-o- uczymli ! 
mocy... Pojedziesz? Nie daje jej modlitwa spokoju, utule-

- WHhelm wpatrzył się w ·o.czy
1 
Ade- nla, nd. pociechy. Oto żal, rozpacz w du-

lajdy i rzek! z uczuciem: szy rośnie, serce się ściska, żyć trudno z 
tą boleścią.„ znm\iU \\rybuchla Izami i lka-

- I ty się pytasz... niem gtośnem, placz jej i jęk slychać, WY-

Wielkim w~żerr:~~czą się fale Soławy. padJa z jej rąk książka, zachwi•ała srę O<ia, 
Przez kraj zielony, żyzny i piękny płyną, upadla na sto_pnie ołtarza„. Nie modlą się 
niQsąc swe wody do Laby. Spotkały s~ę wargij, ale ję~\i, głosem rozpaczy usta 
dw.a strumienre złączyły się razem czeskie lk.ają: 
· ' k tl owo'i· ob - Opuścil!.„ Zapomniał... Nad b1e-
1 łużyckiie wody, i ja o wą Y P .' - · Boż ! 
ictwszy splotami źdźbło żyta, jedną g1rl~n„ dną duszą moją ulituj się · · e 
dę z nim stanowi, choć dwa różne zrodziły Dźwignęła się ze schodlów ottarza 

b <l 1 w Oda, wzięta do rąk książkę, otarła oczy i 
ie nasiona tak Soława z, La ą w a ' tzamil zroszone jagody, idzie do klasztoru. 
Przestrzerr' w morze razem płynie. Zie- k k · • k · Nim do celi wejdzie, z roz azu s1em prze-
mia gdzie się spotkaly W'.OOY, to· ~aJ lwonei pilnować musi roz1dzialu jałmużny, 
rdz~mit1e i odwiecznie słowiański. A 1e- którą o tej godzinie bt~dni u bramy kla-
<inak ciągły t c.iągły. bój się o niego toczy. sztornej dostają. 
Czesi, Lużyczanie, Niemcy i. ~lacy sr?- u wierzei świętych schodzi się \Vszel-
gą wiojnę o i;YZ'nY kąt ziemL meustanme ka bieda chorz,y, kaleki tam żywność o ... 
Wiodą! trzymują', tam zmierza biedny podróżny, 

Zdobył tę ziemię krwawy margra.f Oe· banita żebrak i pogorzelec. 
ro tl kilka staj 1od ujścia Soławy, ka1:1ienny Weszła Oda w sień tklasztorną, gdzie 
klasztor dla zakonnic wybudował. służba chleb m;:~lzy uhogich rozdziela. Zaj 

Panny, które wieczną. czys~ośćm~~ muje się tem Romuald, naczelny dozorca 
Przysięgły, pn niemiecku się w mm . . ' straży klasztornej, która w murach, kształt 
klasztor ten i kościół zbudował ~J?wni.k twierdzy mających, obowiąz~i zał~i. ~l-
na znak że to nie słowiańska iuż 1 me ~- k b ia ąc 
tan· ska,' ale ni·em1"'cka, chrześdiańska zie· nHa, oszczepm ów na rarme zmten J ' 

" w nocY, mury klasztorne przed napadem 
lnia. h band zbójeckich strzegąc. 

Zmienia się szczęście lud'zkie, w proc . Słyszy Oda przy bramie zgiełk i hałas 
ro~a<la się potęga, walą się mocar~tw~ t wielkt. . 
il'()ny, dowodząc swem motylem is tnie~ _ Wyrzucić ich! - w·ola na żvfaie-

1 -nietrt, że nic na ZJiemi, niemasz trwaleg~, ż~ rzy :Romuald. . 
ni~ Wiecznego oprócz Boga. Ludzie 1 

_ Precz! za drzwi! 
<lziera lud~kie, i ludizkie rozu~y, to .ćmy, _ Nie dla p.:>gan nasz chleb. 
ślepe na oczywistą jasność dnia. On J~n Co si~ tu dzieje?! - zap-ytala Oda. 
lVszystko widzi.„ Jeszcze SI~ w trumm~ 

- L i czanje, ktÓJ,}·,m baty nasze 
\\ojska spahty, pchają Śll; do twierdzy, 
wołając chleba. 

-A ty? . 
- Ja kazałem ich za drzwi ,vyrzu ić. 
- Dlaczego 

- Bo me dla dzikiego poga(istwa chleb 
nasz i opieka nasza. 

- Sruchajno - zapytała Oda - znasz 
ty przykazania Chrystusowe? Czy ty 
znasz prawdy, jakich nas uczy nasza w:ia· 
ra? 

- Jakie prawdy? 
~ L- l(ochaj bliźniego, jak siebie same-
go„. 

- Znam to, przezacna pani. Ale prze 
cie Serb, który czci bałwany, nic jest na
szym bliźnim. 

- Nie jest bliźnim? 
- On jest bydlęciem, a ziemia jego jest 

rzeczą niczyją. tlej! Wyrzucić za drzwi 
t~ hołotę!... 

- Stójcie!! 
- Co chcesz czynić pani? 
- Ja ci rozkazuję wpuść ich!! 
- Wypychać ich kazano. Niedawno 

wyrzucitem Lużyczankę z dzieckiem. U
marla z glo<lu na walach warowni. 

- Odpowiesz za to przed Bogiem! 

Swięłojózafacie 
czyli składka na ubo.gich studentów. 

Z rocznicy Tow. Ś\\'. Wojciecha ,,. 
ttochlarmark 10 mr., przy -Obrachunku ka
sy po zabawie 4,10 mr., (nad. K. Matu
szczak - 10 fen. porto) 14,00 mr. 

Na zabawie Tow. św. Jana Ew. w 
Whtten za przclosowaną butelkę wina z 
p-olecenia Stasiaka 1i Jasiczaka (nad. i por
to zapl. Jas.iczk) 12,80 mr. 

Ze skarbonki Tow. św. Szczepana w 
Bismarck (wręcz. Ant. Olszak) 20,57 mr. 

Na chrzcinach u Franc. Jankowskiego 
w Oberhausen: Stan. Troszczyński 3 mr., 
Fr. Jankowski z ż. 1 mr., noiw<marod'zona 
córeczka Franciszka Jankowska, 40 fen., 
Jan Juskowiak z ż. 1 mr. i porto, (nad. Jan 
Jusko\\~ak) 5,40 mr. 

Na chrzcinach u Michała Z,immeral w 
łierteni: Mich. Zimmer z ż. 1 mr., Ant. Ko· 
siński z ż. 1 mr., Ig. R.óziak z ż. 1 mr., Jan 
Sztul z ż. 1 mr., Fr. Sztul I. 2,50 mr., fr. 
Sztul Il. 1 mr., Ant. Ptak z ż. 1 mr., (wręcz. 
A. !(osiński) 8,50 mr. 

Na weselu u Józefa Lys:kawy w Hom
bruch: Ml oda Para 1 mr., M. Bobkie\Vicz 
1,50 mr., W. Kopaczyk SO fen., J. Dostatni 
z i. 1 mr., F. Dostatni z ż. 50 fen., J. Dulak 
z ż. 1 mr., St. Maryański z ż. 50 fen., J. 
Jarecki' 50 fen., W. Matuszewski 50 fen., 
Wanda Szymczak 20 fen., Maryanna 
Szymczak wd. 50 fen., odi kucharek 2 mr., 

Krótka nauka czytania. 

sz sz sz 
k~-szu-by, ma-szy-na, ze
szyt, ż~-by ża-ją na łą

ce. mo- rze ma sło-ną 

wo-dę. ka-pe-lu-sze są o
krą-gie, ol-s~y·na sto-i nad 

wo-dą. ko-są ko-szą 

Tow. św. Franciszka-Serafickiego w Hof-
stede-Riemke 

donosi swoim czl-0nkvm, iż dn. 10 września 
urządzn 14 rocznicę swego istnienia. Z 
pow.odu zakazu policyi urządza Tvw. za
bawę w zamkniętem kole czlonków na sa
li p.' Natropa. Program zabawy: O godz. 
2 krótkie zebrianie w lokalu zwykłych po
siedzcfl. O godz. 3 wymarsz na salę zaba~ 
wy. O gQdz. 4 otwarcie zabawy. Od godz. 
4 aż do 8 taniec przeplatany deklamacya. 
mL O godz. 8 teatr p. t. „Kulturnik". Bar. 
dzo wesoła sztuka, wykonana przez czfon.
ków na czele z p. J. TaLarczykiem. Muzy
kę dostawi nam p. Kuik z.i łierne. O jak 
najliczniejszy udzial w za~wie uprasza 
(2) Zarząd. 

Uwaga: Kto by z Rodaków chci.ał u
dział wziąć w zabawie, musi się przed za
bawą dać wpisać na członka. Członkowie 
winn~ się stawić w 1 czapkach i oznakach. 

Zarząd. 

Towarzystwo glmn. ,,Sokór' w Herne. 
Przyszłe zebranie odbędzie się w 

przyszlą niedzielę dnia 10 b. m. o godz. 
?14 w· d-0mu czeladzi katolickiej, przy ul. 
Nowej (Neustr.) Na porządku dziennym 
wy:klad dh. Nowaka i inna ważne sprawy. 
Uprasza się wszystkich druhów o przy·bY
cie. Gośde mile widziani. Czolem l 
(2) Wydział. 

J. Roszak (Skrzypek) 50 fen., J. Plal:kJW- Baczność druhowie w Scbarnhorst! 
ski z ż. 50 fen., (nad. J. Plackowski) Niniejszem daje s11ę do wiadomości, iż 

10,40 mr. w niedzielę, 10 'om. odbędzie się nadzwy-
Na weselu u Józefa Borowskiego w czajne posiedzenie o godz. 5 po pot na sali 

Bruchu: Młoda para 1 mr., Józ. Dudziński p. Hamke, zatem pmsi się druhów, aby sie 
z narzeczoną 40 fen., Jakób Poch z panną licznie stawittl, gdyż mamy ważne spraWYi 
1 mr., Jan Dudziński z panną 1 rnr., Prane. do z.alatwienia. Tak samo prosimy Roda
Janasik 21 ż. 1 mr., Piotr J(ychyński z i. ków, którzy „Sokołowi" są przychylni, 
50 fem, August Richter z ż. 50 fen., Stan. aby na wYtnienione posiedzenie przybyli. 
Borowski z ż. 1 mr., Stan. Bartkowiak z Goście mile widziani„ Czolem! 
ż. 40 fen., (nad. i porto zapł. Stan. Borow- (2) WydzAał. 
ski) 7,10· mr. 

, Dziś zfjżooo 78,77 mr. Towarz. św. Wojclecha w Wetter n. Rur:t 
Bylo w kasie (zob. nr. 35) 214,06 mr. W niedZiiele <inia 10 września odbędzie 

się walne zebranie. Będzie zastępca prze-
D<>c96d r.azem 292,83 mr. wodniczącego obierany. Zarazem donosi-

Rozchód 40,00 mr. ' my, iż mamy bardzo ważne sprawy do za-
łahvienia. Zebrarue rozpocznie się o godŻ. 

W kasia 252,83 mr. 3 po pol. oo sali p. Overbecka. O liczne 
Rozchód: staWlien.ie się uprasza Zarząd. (2) 

r. w. z R. 40,00 mr. 
B. 10. 9. 05. Tow. śś. Piotra i Pawła w Bruckhausen 
Bóg zapłać! s,v.j ,ęty Józafao·e mójl oznajmtia swym czlonkom, iż przyszłe ze-

się za nami! branie odbędzie si~ w lokalu p. Bussa, ul. 
Antoni Brejski. 

Gazetika: dla dzieci. 
"'-„ • 

Bóg wszystko najlepiej urządził na świecie 

PeW11en wieśnfak lubił wszystko ga
nić. Z niczego nie by:l za<lcmrolony. Gnie
wał się, kiedy deszcz padał, szemrał kiedy 
mu latem d-0piekalo słoflce; nie podobała 
mu się jesień, nudZliła go zima. 

·Pewnego dn~, przechodZąc się po po
lu, ujrzał Il)ledaleko siebie maleń1Gł żołądź 
na ogromnym dębie, a wielką dynię na p~
ziomeJ i wątlej łodydze. Wted,Y rzekl sam 
oo siebie: „J.aby~11 był lepiej te rzeczy u
rządmł; dębom kazalbYm roozić te wiel· 
kie dym~, a żołą<iź musiałaby; rosnić na tej 
cienkllej 1odydize". 

.Tak rozumując wieśniak, polożył się 
po4 dębem i zasnął. Niebawem silnY. 

Grilnstr. Aby; z obrad towarzystwa wszy. 
scy członkowie byli zadawoleni, przeto 
jest powinnością wszystkich członków, U
cznie j pnuktualnie się stawić. Goście mile 
widzfan i. Zarz~d. (2) 

Tow. gimn. „Sokół" w Liitgendortmund. 
Walne roczne zebranie odbędzie się 

dn.a 10 września b. r. o g.vd·z. 3 po pol. w 
lokalu p. E. Buschkamp. Na porządku 
dziennym: Obór Wy<lzialu, spraw.a dru
g4eJ naszej rocznicy i rozmaite ważne 
sprawy. Upnasza się tych druhów, którzy 
zalegają ze składkami miesięcznemi, ażeby. 
raczyli się z nich uiścić, chcąc orac udzial 
w zebranm ł ra.cznicy. W przeciwnym 
razie b~dą traktow~mi jako goście. Upra
sza sie J(odakó , którzy są przychylni idei , 
SO ołskiej, aby raczyli na pmvyższe ze
branie prtlybvć il wstłpić lVi nasze szeiwi 
szczególnie mlodziet. O liczny udział dh. 
uprasza się. Góśc.ie mile widzijlni. 

Uwaga: O godz. 6 próba teatru. (2) 
Czolem ! Stan. Karólcl.ak, prezes.. -~ 



OBERHAUSEN! 
lłaczność Rodacy parafii Serca Jezusowe-

10 w Oberhausen! 
- -··-·--···-·-·· ' W niedzielę, dnia 10 wrześt)oa o god2. 

~·1i P,cied pot odbędzie sie wtec połskł w , 
sprawne wyborów oo zarządu k.Dścielnego 
~ reprezentacyi. Lista wioorcza jest wy
lożona u panai ZeJJ~rhoffa, Ma11ktstr., .JOOk · 
apteki od 1 do 15 bm. Każdy parafianin 
jest zobowiązany· listę przejrzeć, aby się 
przekonać, czy jest zapisany. W której 

Krawiec polski 
· F~,an·ciszek · D•kat 

:mieszka · 

· __.- w Biillen • ł I -
przy ulicy Friesenstr. nr. 15. 
Najlepszy krój 

ceny umiarkowane. 

I Najstarszym krawcem polskim m 
Ili ·· · w La.ar jest „· · · . li 
• _n. Depa • 

·· • 1· K • • przy u icy aiserstrasse nr. UU., 
• który o<l::itawia ubrania najlepiej -. 
• i najakuratniej co poświadczyć • 
• mogą, liczni jego odbiorcy. Ubio-

N O W OS c ·1 
w 

ma tery a·cb 
suknie, bluzki, flanele, 

welury aii się wiec odbędzie Po<lamy później. 
· Komitet. 

U waga Wiec odbędzie się w sali 
,Dreikaisersaal". 

Wiec polski w Linden-Dablhausen I 
Wiec polsJro .... kat. w sprawiie kościelnej 

na Linden i Dahlhausen odbędzie sii; w nie
dziele dnia 1Q b. m. o godz. 113/i dv pol. 
na salL p. Schillera w Linden. O hlczny u
dział prosi się gQ·Śoi, ażeby się jak najlicz
niej stawili. 

Baczność Holsterhausen ! 
Mężami zaufania dla Ho1lsterhausn o.

brani są w mliejsce druha iP. Smakulskiegv 
druh Józef Dusza, ul. Friedrichstr; w miej
sce J. Leżery, dh. Piotr Nowaczyk, ul. Feld 
kamp nr. 2. Uprasza się czlonków, ażeby 
Powyżej wymierui1onyim druhom miesieczne 
składki punktpualni e płacili oraz na człon
ków się zaplisali. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Wiec w Ho mbruch-Uarop 
w sprawie wyborów do dozoru kośctelne
gQ odbędzie się, w medzielę, dnia 10 wrze
śnia o gi0dz. 0 12 przed Pol. u p. Schnetker . 
.Rodaków uprasza sie o liczi:iy udział 

Z polecenia J. Krawczyk. 

;\'iec Zjednoczenia zawodowego polskie-
skiego w Gerthe przy Bochum 

<ldbędziie się w niedzielę, dntia 10 września 
w lokalu p. Soke1an<la po pot. o godz. 3. 
Na porządku dziennym: J1a1k1e zm1ainy 
przyniesie w kopalniach nowe prawo gór
nicze; sprawy knapszaftowe i inn.e ważne 
spra.wy. Liczny udział rodaków pożąda-
ny. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

iece „Zjednoczenia zawodowego pol
skiego" 

odbędą się w niedzielę, dnia 10 września: 
W Ewing przed poł o godz. ll0 w lo

kalu p. Klodt, przy kościele katolickim. 
W Sterkrade pierwszy wiec o gJ.dz. 

110 w domu kat. czeladzi (kath. Verems
haus) obok kościoła katolwkiego, przy 
rynku. Na porządku ob nad: N.:>we prawo 
górnicze i inne ważne sprawY. Liczny u
dz i ał rodaków pożądany. 

uZjednoczenie zawodowe polskie": 

Baczność Wickede-Asseln ! 
W niedzielę, dn.iai 10 września po p·Jt 

o godz. 4 w lokalu p. A. Heinen w Asseln, 
od1będzi1e. s.ię konfereocya delegatów i mę
żów zaufan~a z powiatów D<:Jrtmund i 
Hamm. Po konferency1 tj. o godz. 4,% o·d
będzie się wiec ,,Zjednoczenia ziaw pol." w 
tej samej sali. Na pJrządku -:>brncL: Jakie 
zmiany przyniesie nam w lropalmach nowe 
prawo górnicze i inne ważne sprawy. U
czny udział pożądany. 

„Zjednoczenie zawodowe Polskile". 

Wiec ;,Zjedn. zaw poi." w Marxloh 
odbędzie się w nie<lll.lie'lę dnia 10 września 
1905 na sali p. Rosenthala, przy kościele 
katolic.kim o go<lz. 11 0 w poludn,.ie. O li-
cmiy udział prosi ~ 

,,Zjednoczenie zawodowe polskle". -
T 

· Wiec „Zjedn. z.iw. pol." w Oberstyrum 
odb~dzie się w niedzielę, dnia IO września 
prze<i p-01. o ~dz. Yz 12 w lokalu P. W-01-
berga, ul. Millheimerstr. Na porządku o
brad: Nowe prawo górnicze i sprawy 
hutnicze. O liczny udizial w w1iecu upra'-
sza 

.,Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Wiec przedwyb. w Stoppenberg· 
odbędzie się w niedzielę, dnia 10 września 
o godz. 11 przed poi. w sali p. Klosterman
oa, przy ul. Essenerstr. 1. O liczny udział 
Rodaków z Stopenbergu ł okolicy uprasza 

Komitet wyborczy. 

I 

Wiec przedwyborczy w Steele 

Księgarnia polska w Habiaghorst 
poleca wszystkie towary galanteryjne jako to: 
zabawk! d.la dzieci, ozdoby . wlosów dla pań, 
szczoteczki do wąsów, l!rzeb1enie świece har
moniki. noże kieszonkowe, olejki.' wszelki~ ma
teryaty piśmienne i wyroby papierowe miano
wicie ~lb-rzymi. wybór kart z widokami: powin
s~.owa1~. DaleJ polecam wszystkie towary reli
g1me, Jako ·t~: krzyże, różańce, szkaplerze, 
figury wszelkiego rodzaju. Olbrzymi wybór 

KSIĄŻEK DO NABOZEŃSTW A 
i powieściowych, kalendarzy i t. d. 

Oprawiam obrazy wszelkiego rodzaju pod 
zupelną ~warancyą oraz dostarczam wszelkie 
o~razy tak narodowe jak i religijne. Mianowi
c1~ to~arzyst~om dostarczyć mogę stępie, pa
rmątk1 wszelkiego rodzaju, Dla Sokołów naj
leosze sokoliki. śpilki, broszki nar.~ laski, łań
cuszkJ itd. 
.O~obom, które wyżej wymienione towary za

mawiają, mianowicie Soko.lom, daie wysoki ra
bat. jeżeli zamówią za orzeszlo 5 mr., i towary 
te dalej sprzedać będą. Towary wysylam 
tylko za zaliczką lub za poprz.edniem nadesla
niem pieniędzy. Zamawiających proszę.. ab~r 
zawsze swój dokladny adres podali. O popar
cie interesu prosi 

Marcin Jarczyński 
w Habłnghorst. poczta Rauxel, Romer str. 20. 

• 
ry z ,iego warsztatu leżą dobrze • 

• są jak najlepiej odrobione, a ceny • 
• St\ bardzo tanie. (10) I ••••••••••••• „. 

Głos Synogarlicy 
na pustyni świata tego jęczącej, to jest: 
duszy chrześciańskiej rozmyślania, do 
Pana Boga, wiecznego oblubieńca wzdy
chania, w chrześciańskiej doskonałości 
ćwiczenia. Cena z przesyłką 1,10 mrk. 

Adres: • Wiarus Połsłd", Bochun1. 

---~~~ 
I Skład skór I 

w Gelsfnkirehen, ul. Bochumerstr. 20 
po~eca po rnrjtańszycb cenach skórę wykra
wa.n~ (Lederaussrhnitt) ori z w1:zelkie arty
kuły szewskie. Dalej polecam dla rekru- I 
tbw: kuferki. szczotki i szelki. dokładnie 

według przepisu. I 
Franciszek Drobig, 

UWAGA: Przy zakupnie za 1 mr. 
portret z semierr alii darmo. 

Dziewczynka, 
ehclłca się wyuczyć do
kładnie krawiecrzyzny, 
może się zgłoslć od 
Z8J'llZ. 

Ar:nietiizka 
WłaźUńska, 

nadchodzą codziennie. 

Najnowszej mody 

plusz na bluzki 
w nadzwyczaj wielkim wyborze. 

po cenach baiecznfe tanich: 

Nadzwyczaj mocne 

do szkoły. 

Pojedyńcze spodzienki 

n ad z wy c z aj ta n ł o. 
Firma: 

Gebr. . Rindskopf, 
HEBNE, 

napr.zeci w kościoła ka~olickiego. 

- . . . 
I > > - - ' • ~ I • :. 

Szanownym Rodakom poleca.ni mój 

~ałun ::nla1•skl 
krawcowa po1ska 

w Kircblinde, Victorie- połączony .ze zakładem do wyrywania plomh -.wania. 
(2) strasse nr. 10. wprawiania :eo.,, JCh zębów. Zara.zem p•)!ecam 

w Gelsenklreben, 
ul. Karola 7. Karlstr. 7. 

poleca Szan. Rodakom na obczyźnfo swój 

warsztat krawiecki, 
w którym wykonywa wszelkie }'race kra
wieckie p:>d gwarancylł dobrego leże ... ia 
i trwałej materyj 

po cenach umiarkowanych. 
o o o 

UWAGA: Kto pragnie mieć ubranie, 
palto itd. niech napisze mi na karcie, a 
przybędę z próbami wzij\C miarę. --lllm„ ... „„„„„.ma 

I~ BACZNOŚĆ 
~ BOD.A.CY! 
W .łie•·ld•ngha11Sen-Siid (Bruch) uJ. Maryańska 11. 
~ ua.przeciw ~kładu ksif\Żek pana S · ymańs;riego ~ 

znajduje się jedyny 

Polski sidad trumien i warsztat stolarski. 
P olrcam eunownym Rodakóm moj bogato zaopatrzony skład 

trumien z pvlskiemi napi~a.mi, od na ' tańszych aż do xl8jdr(l2ozych. Na. 
Żl\danie dostarczam także karawan dla dorosłych i dzieci po najtańszych 
cenach. P lecam także wianki żałobne na pogrzeby po najtańszej 
cenie. Zwracam też uwagę 1 a mój ~ ar!'tztat . . w którym wykony
wam wszelkie prace st lar:1kie, po cena.eh umiarkowanych. 

A N T O N I S I B I L S K I, 
stolarz polski 

5) w Ilf klin;(·bau~4'n•8iU (Bruch) Marienstr. nr. 11. 

····--• ... Fabryka parasoli 
wraz z najwi~ksz~m 

e składem kapeluszy i czapek. a 
: Bahnhofstr. 24. Derne Bahnhofstr. 71. 8 
• 

naprzeciw Reichshallen. obok gościńca Vo,;la • .A. 
Telef..,n nr. 903. WJ 

e Niedościgniony wybór par~soli ! 
• od słońca i deszczu .-. 
• znanej, <.lobrej jakości ..,.. vl~snej roboty ~ od 1,50 m. 
• do najwięc4'j eleganckicli. 1fl 

e KAPELUSZE • 
• najlepsze fabrykaty krajowe i zagraniczne, • 

• czapki, krawaty, bielizna, rękawiczki, laski • 

• • • • • oraz powlekanie paratoll wykonywa. się na życzenie na- • e tychmi&~t we własnym w&rł5Ztacie dobrze i tanio. • 

• h~~~:.'h~i. Jan 1'1iilłer~!·,=.h:t • 

Io d . wielki wybór 
z1ewczyn I . . 

do robót różnych, hote1i, Wlązarkó""N, kart, powrnsz )Wań, lis"o-
rest ; ura.cyi, gospodsr- . . 
stwa na wysokie zasłu- sto\\ ego pap1ern 
gi, po•zukuje zaraPJ naj- wszystko z polskim napisem . . T~k ~amo · 
więks.11e p 1lsuie bióro p 'l .e~am 

Jl. Bierwai:en, wielki wybór cygar i papit<rfl 8 ów. 
Kre.Slę się z szacunkiem Stelle. vermitellu g 

(3) Liitgebriickstr. 18. 
Dortmund. Wacław Kaube, Oberhauseil 

Czeiadnik Kirchweg 58. (8) 
plek&rsld 

młrdezy, znailłCY dobrze 
swój za.wód potrzebny 
zaraz lub później. 

NAJLEPSZE MASŁO Z MLECZARN1t~ 

J. Klupczyński, 
Wa•ne. 

Hofstrasse nr. 27. (2) 

funt I ,l O mr. - masło naturalne funt 95 fen. 
wysyłam za zaliczką franko w dom w p~zkacl!l 
pocztowych. 'tł„es: fr au M. KANSCHA T „ 
V"QORABOWA o.-Pr. 

T. SCDWAN, 
Skład główny 
Darktstr. 8 Ob rha · Filia 

0 1IS0 Il . Kirchwerr HO 
o 

Najwiekszy skład kolonialny 
tłuszczów ł włn. 

Olej lniany litr 4S fen. 
. . 

'. 1 "'. •• • • • .,. f~( - ~ ' - •• 

Zakład spożywczy 

s. Windmiiller ," 
Bahnhofstr. 28. Herne, Recklinghausen-Siid, 

Rochumer 129. 
Polecam po najtańszych cenaQb najlepszy towar: 

Xajlepsza mąka pszenna funt 12 fen. 

" " " " 14 " „ „ cesarska „ 16 „ 
Najlepszy makaron do polewki funt 22 „ 
~~aj lepsze śliwki funt 20 ~' 

. „ szare mydło „ 1~ „ 
., mydło ziarniste „ 14 „ 

Najlepszy tutcjB?.Y tłuszcz do kraszenia funt 42 fen. 
Smalec pod gwarancył\ czysty funt 50 fen. 
Kiełbasa „Plockwurst" funt ~o fen~ 

Kiełbasa „Mettwurst", funt 72 fon. 
Nujlepsza margaryna fnnt po 45, 50, 60, 70, 80 fen. 

Najlepsza kav1a funt po 70, 80, 9 1, l,OO, 1,10 mr. odbędzie się dnia 10 września o g.odz. 11 
-przed poł. w lokalu p. Pryca Drees, ulica 
I., Rottstr., na który sie szan. Rodaków 2 

Steele i okolicy zapnasza. 

O :Polska ushlJa Polska usług•! • ·• . Paradne . dadatkl za znaczki rabatowe 
nadeszły co dopiero! 

M~wy ko~ wyborczy półslµ. ••••••••••••••••••••••• 
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,,Wiarus Po~ki~~ 
wychodzi szes.:: razy tygo
rlniowo. Prenumerata wynosi 

l m. 50 t'eKt. 

.kwartalnie. 

r.t 
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tl 
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o 
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,.Pot'łańc.a katolickiego'" otrzy- g 
mają abonenci w dodatku. I 
o~ooooocoooocoooo~:ltoo 

Rok U5. 

Na Niedzielę 14 ·po Swiątkach. 
Lekcya. Gałat. V. 16-24. 

Braciia! Duchem chódźcie, a pożądli
·oścll ciata me wypełnk1ie' : Albowt1em 
alo pożąd~ przeciwko- ·duchowi, a: duch 
zecilWI cialu. Bo· te się obie wzajem 
rzeciwiają, abyście nne cokolwi·ek chce
e to ucźyrnli. A ieź!U duchem bywacie 
ądzeni, nic jesteście pod za~onem. A ja
ne są uczynki ciala, które są: porubstwio, 
ieczysrość, rui:ewstydhrwoś1ć, w szeteczefl
wo, bałwochwalstwu, czarowani1a, nie
rzyjażni, swary, zawiści, gniewy, mesna
.·, rosterki, kacerstwa, zazdmści, mężo
'jstwa, pijaństwa, biesa<ly: tym pocLo:bne. 
których opowaidam wam, jakom przed

'm opowiedz11al, 1iż którzy takowe rzeczy 
ynią, Królestwa Bożego nie dostąpią. A 

wi0c ducha jest: m1lość, wesele, pokój, 
erpHwość, d:obrotliwość, dobroć, nie
waphwość, cichość, wiiara, skromnJ,ść, 
·strzemięźliwość, czystość. PrzeQiw1Iw 
owym nne masz zaikonu. A którz,y są 

hrystusowi, ciało swe ukrzyżowali z na-
1ętnQśc1ami i z pożądliwJ.ściami. 

Ewangelia. Mat. VI. 24-33. 

W (}Il czas mówił Jezus ucznli'om swoi
: Żaden nie mo,że dwom panom służyć 
albo jednego będzie n\tenaw~d:zU, ai dru

egOI będzi.e mil0wał; albJ, prz,y jednym 
ać b~dzie, a drugim wzgardzi. Nje mQ
c1e Bogu slużyć i mamonie. Dlai tego 
am powfa<lam, nie troszcie si~ o duszę 
aszę, oo byście jedli; an~ o c1iał,o· wasz~, 
embyśa1e s1Lę odiz~ewali. Aw1ż duszai nie 
st ważniejsza niż pokarm? ~ crnło niźli 
·eniie? Wejrzyjcie na ptaki!. ni'eb~cskie, 

nie sieją, ant. żną, ani zbi(;rają do gumiien: 
Oic~ec wasz niebieski żyW'i je. Azaiżcie 

'Y niedaleko1 ważniejsi rniż one? I kto1 z 
·as obmyślając może przy:dać do wzr·ostu 
·ego ł-0Jdeć jeden? A o odz1ienie przecz 

·~ trosziezydie? Przypatrzcie się liliom 
luym jako1 rosną; me procują, ani przędą 
powiaidam wam, .1ż ani' Salamoin~ we 

szystkiej chwale swej nLe był odziany, 
1 o jedna z tych. A jeś~isz. trawę polną, 
lóra d.oiś jest, a jutro będzie W1 piec wrzu
na, Bóg tak przyodziewa; jakoż ~a~e~J 
~ęcej was małej wji'ary? Nie trnsz.c1ez s1,ę 

Y mówiąc: Cóż będwem jeść, albo co 
iem pić, albo czem się będziem przy~-

·ewać? Bo tego w'Szystkiego1 poga1i:i1e 
lnie szukają. Albo1w1ern Ojciec wasz me
sk~ wie że teg·o wszystkiego p.otrzebu-

;ie. Sz~kajcież tedy najprzód Królestwa 
żego i sprawiedluwości jego, a to wszy
o bę<lzae wam przydano. 

Kazanie. 
Jak pod względem moralnym, nue mo
być jednocześnie cnotlii\vym i wystę

Yrn; tak i pod! względem materyalny~, 
óch. rzeczy naraz niepodJobna _dokla~ntc 

1'ko1nywać, b-0 jeżeli jednemu s1~ ktos po 
.\·1ęci, drugie zaniedba. 

Na tej podstawie op!ierając Siię Pan ~e
s1 Powiedział: „Żaden nlie może dw1~
a Pa.umm służyć. Bo aloo jednego będz1e 
enawidzi.t a drugiego będztie mił101wał: ~l
J Przy jednym stać będziie, a drug.Jm 
zgardzi." 

Ci, co. Uoma:czą pjsmo święte, rozmai-
e tekst ten •vbiaśniają. Co innego - po
~dają :-- jest Chrystus ZbawiC\iel, a co 
eg.o szatan, i .ty duch, nieprzyjadel zba

te.~ia .ludzk\ ego; a więc obyd,voni na:az 
' uzyć niepodobna. Nie można być nasla

\\ cą Chrystusa: \\ ykony" ać cnoty,. ~1. z~ 
em iiść za po<luszczeniem szatana, i zyc 

według pożądliwości ciaila. Nac można na- l 
raz wyznawać prawdizi\vei wiary, i jedn0i
cześ1Yie być poganmem; albo katoilhluem 1 

lutrem. Jedno z teg1J< dwojga ktoś sobie J.

biera, i temu więcej sprzyja. „Nie mJżna 
Bogu slużyć ·i mamonie" - mówu dalej Je
zus; bo trudno sercu nakazać, aby to cze
go n1ienawidzi, milowah Kto1 :k,ocha BJga 
takJl wypełnia Jego, przykazania, strzeże 
się wszelk~ej niespraiwiedliwoścŁ i krzy
wdy bliźniego. Przecli'wnie, kt<:> miłuje 
świat, mamonę, rzeczy marne, bJgactwo, 

_ten nie przebiera w środka1ch, czy one są 
godziwe lub nue, hyle ty~o zdJ.być mają
tek, i używać wszelkiej przyjemn<»ści. Ta 
ki nie dba 01 duszę, byle oialu dogodzJ.ć; nie 
myśli C() będziie w przyszłości, aiby tylko 
tu nai z.iemii• r1i1ec;i1erpieć. Takt nie ufa 
~gu j, nie pokłada w1 Nim nadziei, ai tylko 
ubiega się za rzeczami doczesnemli1 i w 
nich całe szczęście. zakłada:. To też Jezus 
aby zwrócić uwagę taikich, mówli: „Nie 
troszczClie s~ę o duszę waszą, c.)byście je
dli, aini o ciało wasze, czembyście sliię -0dz1e 
wali. Azaż dusza inie jest ważniejsza nil 
pokarm? i· oialo niż -0.dzą1eniie? Co znaczy 
że chocia.ż duszę 1i ciało mamy odi B.:>ga, to 
jednak dusza w~nliejsza oo cialai ~ życie 
przyszłe. od teraźniejszego. A więc jeżeh 
o duszy będziemy pamiętać, to .il rzeczy 
d'oczesnych nam nile zbraknie. „Weirzyi
aie na ptaki niebieskJe, iż nie sieją a111i żną, 
aim zbierają oo gumien: a Ojciec wasz nie
bieski żywn: je. Czybi'ście wy n1edaJeko 
waż~ejsi nniż oni?" Tutaj nie nakazuje 
nam Jezus, broń Boże, abyśmy mieli opu
ścić ręce, n.i'c ru:.e 1101bić, a tylk10 spuszcza.ć 
s.i·ę ma Opatrzm()ŚĆ Boską; bo właśnie dla 
tego. dał nam Bóg ro,zum, talenta Iii zdolno
śc.1, abyśmy według sił pracowali i zara
bialli1 na chleb; ale zabrania: zbytrniej triJ1-
skUW10iśoi, iktórn pożytku nie przynosi, a 
tylko zakilóca spokój, i osłabi1a w nas wia
n~ w Opatrziniość Boską. 

Zrób człowiecze. cn db oiebie należy, 
upraw naileżycie ziemię, zasiej ją we wła
ściwym czasiie ·ziarnem wybor.:>wem, proś 
o. błognslawieństwo Bo·ga, a On reszty do 
pełn1. JeżeLi ptaki powietrzne nfue1 mające 
duszy, ai ~ylko służą dla naszego poiytku i 
ży.wi je Bóg; albo LHije pJlne L roizmai1tei ro 
śliny przyJ<lzuewa ibarwą, to tem 
bardziej nas, których stworzył na obraz i 
podobieństw101 Swoje, ()bdarzyl duszą nie
śm;LerteLną i życie Swoje z.a nas p-1śwdęc1l, 
głodem nie umorzy, byleśmy tylkOł wuern:ie 
Mu służyli. Jeżefa widzicie, że jakaś klę
s.k:G11 zagraża urodzajom: zbytnda posucha 
lub nadzwyczajne deszcze, zaraza i tym 
pod·obne plagi, a wy uciekacie s1ię do Boga 
w mJdlitwie, prosząc, o odwrócernie tego 
zta, dobrze rnbicie, boś·cie po1winni1 talk po
stęp,ować, ale nigdy rozpaczać .i- zbytecz
nie smuciić się nie należy; bo roJuoczme 
podJJ-bne niebezpieczeństwa grożą, a je
dn.ak Bóg nas żylWi i z głodu nie daje umie 
rać. Poganie tylko, którzy nie mają na;
dz1ei o taklie rzeczy się troszczą; ale my 
chrz~ścian:ie baczyć powin·naśmy, że Oid~c 
ntebieski wie, iż tego wszystki-ego potrze
bujemy. A zatem, szukajmy naprzód Kró
lestwa BożegJi i sprawiedliwości jego, a 
to wszystko będzie nam przydane. - Dai 
Boże! abyśmy w ten sposób postępowall 
w calem życiu naszem, a za to poi śmierci 
zaslużyhi na oglądanie Boga 1 cieszenie się 
chwalą JegJ po .wsz.ystkie wiek.ii. Amen. 

S ·~ie ty Izw!or Om.cz. 
ROZDZIAt SZÓSTY. 

Po dlug,Lern 1 rozważncm narnyślc1.~1u 
si,ę \i1 blagając Boga gorąc~, aby mu ob!~~ 
wif W'Jlę swoję,· postan()1w1l Izydor '\ e1sc 

w związkii małżeńs.kie; nic dla wi<loków 
zbogacenia się, nie dlJa zmyslOiwej rozpu
sty, ale aiby <lostać wierną towarzyszkę 
pie.lgrzymstw.ai swegro na zif)l(nI, którruby 
się z rnim wspólnie cieszyła i smuciła, 
pracow1ala i Bog1a kochala. Wicdzia1l do
brze JzydQr, jak toi ważny v stanJwczy 
krnk w życiu czlow~eka ożenić się! jak to 
szczęście doczesne, a nawet ,1 \Vieczne, 
częstoikr!oć 'Od dobrej lu1b 2Jlej żony zależy. 
Jak toi rzeczą nazbyt trudlną dJbry w te1 
mierze wybór uczyinić !, i jak fu.two i1 czę
sto pl()chość przy wyhorze żony, łzami 
.k·rwawe1mu prz.ez ca1łe żyicne już niejeden 
oiplakiwa.ć musiał. Ale Izydo1r, który tatt 
z całego serca powtarzal tę piieśi1: 
}(to się w opiekę podia Pamu swemu, 
A ca:łem sercem szczerze u fai Jemu, 
Sm1ele rzec może: mam Olbrońcę Boga, 
Nie przyjdzie na mnie ża<lrna straiszna trwo-

ga! 
doznał tej opieki Boskliej w tej tak ważnej 
na ,cale życie sprawie; b.OI ktokolwi'.ek uf
llo·ść swą w Bogu założył, te.n zawstydiz:o
iny nie będme ne wieki; ostatecznie posta
nowiwszy Qienić się, roz.począl więc Iz;y
<ilo1r rozpatrywać si·ę pQ1m1ędzy ·dlliewcz,ęta

mu W rodzinnej \.v1:osce SWIOjej, którąby O

brać soib1e za towarzyszkę. - Ach! każ<la 
z. r'adk»ś.cią byłaby mu odda!ta ·i rękę i s.erce 
swoje; bo jaikieżto sz1częśc1e mieć talki ego 
mężad Iz.ydor malo zwaiżaJ nai to, na oo 
Iudiziie zwykle w takilm raz.ie uwaiżają - 1 

lekko ·cenilt to, co ludzi·e zwytkle wysoko 
Cffiltilą, to jest: urodę i bogactwo; boi wie
dzhal, że ani iedlno, arni drugie praiwdziwie 
uszczęśliiwić n1:.e może, ale j.edynie serce 
pięk1ne i bogate 1w cnoty. I dllatego nie 
szukał Izy<lbr prz.yszlej d:la siebie żoirry 
w karczmie, na tańcach, muzykach, hula.
tykaich, bo wiedztial to dla.brze z. doświiad
c~en1a, i każdy z n1as doibrze wie o tern, że 
z taildej dZ1:1ewczyny, coi do karczmyi lata, 
oo to w nocy .na muzyki z domu się wy
krada, co p·o nioicach sama jedna daje siG do 
domu odprJwa<lzać, co toi przy tańcach i 
swobodlach i jedną i drugą 1t trzea1ą kwa
tereczką wódki nie pogardzi, że z ta1kie} 
d'zie'\,rczy1ny rne będzl:e nigdy aJn~ dobra 
matka, ani1 dobra żona, ani doibra gospod.y,
ni; bo jatkże moie być uobrą żoną ta, co 
uczoiwą nie by lai dzie\vczyną? '- jak dP
brą matką ta, ·coi dobrą nigdy nie byla cór
ką jak diobrą gospodyntią ta, co tyJko w 
karczmie gospodarować umiial'a? A ty nie 
dobrej tami:ecztljtcy, ale dobrej potrzebujes,~ 
żony. Nie patrzał Izydor na urodę ciah, 
arena uroidę duszy; bo gdzie dusza piękna, 
tam najszpetniejsze ciało urod...Tl.e jest. Pię
kność cialla bez p1if(kności duszy, to jak ku
pa gooju ś.ni.egiiem przykryta; p~ękno•Ś:ć m:'
nie, śnieg się stopi, i cóż pnz1ostanic? Nie 
patrzał lzydtJ·r na bogactwo, bo· wiedzfaił, 
że żona oszczędna, skrz.~tna, priłcowita. naj 
\\J ększym jest skarbem 1 bogachvem; Ż(! 
kawałek chleba uczciiwie nabyty lepiej 
smaikuje, Jak koła ·cze i pełne misy mięsi
'\\ll. przy cudzej krzy,vdzie. Uważał dJ
brze Izydor na zachO\\ a1n1c dzie," cząt tych 
z któr:ych jcdnę chciał sobie obrać z.a żon~, 
ja1ką każda z nich jest \\ kościele. jaką ". 
polu przy mbocie, jaką 'v domu, J:iką w 
gościnie; czy do sp01wiedzi częsL'.> przy
stępuje, czy pilnie sluchai nauk i katechi
zmu, czy z parobkami sam na sam ni·c ma 
schadzek, ia osobliwie w miejscach ustron
nych i pod ciemny wieczór; czy si~ dn
brzc uwija pJ·zy roboóc i w czasie żniw 
i s'lanokosćiw; czy dbaf,1' na p2 rządek i 
ochędostwo, czy nie wyśpiewuje miło
snych piosnek, czy nie dozwala z sob<1 
bcZ\\ s tydnie żartow.ać. J.a ki e jej zach:o
wanie się względem rodziców. starSZ.} i.:h 
i przełożonych? czy ma politowanie naa 
ubogimi i t. d. Przekonawszy si~ o tem 
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\\ szystkicm doskonale, uczyni·l Izydor wy
bór i nie za\\1iódl się. Pio zaręczyJia<.:ll 
Izydor i narzeczona jego, żyH jak brat 1 

siostra, a nic jak to u nas po wsiach zwy
kło bywać, że Ludzi.e sądzą, że narzecza. 
nym wszystko już \\ o1no jest, i wszelkich 
jakby w stanfo malże11skim zostawali, w
zwalają sobie poufałości, a przez to już 
gniew Boski przed ślubem na siebie ścią
gają, którego smutne skutki w małżeństwie 
się okazują, - Izydor teraz więcej, n~ż ki{;
dy, mo<llil się; t-0ż samo. i narzeczlOmc }e
go. Oboje albowiem dobrze to wiedzieli, 
że pojąć męża lub żo1nę, to nk jest to, co 
koruia Jub kroiwę kup>ić, któr<1 co chwila mv
żna na: jarmark wyprnwadzić, sprzedać lUt). 
zamienić; ale że to związclli: na cajk życie, 
aż dio gri0ibu; wyszły zaipowiedzi, przy
szedł dzień ślubu. Izydor z narzeczJ.ną 
sv. ·iQją Qdpraiwił dobrą spow~edź, przyjął 

Najświętszą Komunię, i tak wsparoi laską 
Boską, nie bez drżenia i tJ.oj1aźni, ale ora'l.. 
z ufnloś.cią i radością przystąpH1 d.:> ołtarza, 
zaprz.y::;ięgając sobie wobec Boga wzaje
mną mił1ość 1 wiernJść. l(siądz na z1(!tni, a 
Bóg w niebie, poblogoslarw~ł ten związek; 
i wesele w gronie kLlku oobrych sąsiadów 
i krewnych skwmnie i pięknie stlę odby
to. Nie było tam ni1 weselu am pijatY1ki, 
ani klótnn, nie tak 'ak to bardzo często by
wa, gdlzie niai tern zaw\islo we.sele, aby: 
'vszystkich gości upoić, i wtedy to dopie
rJ naz.yWa się zabawia, gdy czlmvic:k z Siie
bie ł>ydlię zrobi i z guz:atmi na czole powró
ci do domu swego, a paiish\IQ ml<Hlzi, któ
rzy dopier(}, a może przy bardzJ szczu
płych zasobach, rozpoczynają gospacfitr
stwo, u żyda arendarza n.a wód.kc; zadtu
żyć się muszą. Jakby tQ .niie moirna zaba
wi·ć się bez grzechu, skromme, uczci\vie i. 

vobożnie. 

WAWEL 
(Katedra i Zamek królc\.l shi 

BARTOSZ. 

(Ciąi dalszy.) 
Przechodząc nawę poprzeczną, po za 

·wielki o1tarz, stajemy tuż kolo. pomnika 
zwycięzcy z pod Wi:ednia i jego poprzedinii 
h. na tronte polskim Mrchata W~śni ' icc
kieglO. Naprzeciw tych pomników znajdu
je się w ejśc1c do· kaplicy św. akramentu, 
lub Batorego zwanej. Kaplica ta przy!Jga 
do komnat zamku królewskiego i lączy się 
króżgank~cm. Tędy przechod,z.ili król10w.1 c 
po1lscy ze zamku clio katedry i w Jtoczcnju 
dworu 11a tronie dotychczas się znaj.dują. 
cym \V tejże kaplicy sluchali mszy Ś\, •. Na
kży ona d10 najstarszych części katedry, 
gdyż \V kutck grubych murów ocalała 
podczas po.żiaru w r. 1306. W kaplicy tej 
znajduje się wspan'iały pomnik Hatoreg-0. 
Daw~ej zwlJki w:1e.lkieg.o pogromcy ara ... 
tu spoczy;wały w podziemiach tej kaplicy. 
dopiero w 1876 r. przy jej odnawianiu zna
Iczfono zwłoki bohatera z pod Pskowa i 
złożono\ grołxn.\'cu w pJ<l.zliemiach kate ... 
dr~~- Pod rządami tego królaJ Polska bytar 
szczęśliwą i p1o~żną, drżał przed królen 
Eolsk~m upokorzony camt, L_ a o względY, 
i przyjaźń z Polską ub~ egaty się \•szyst
kie paiistwa .Eur0py. Ale Batory potrafił 
nic tylko otoczyć Polskę bLa kiem pot:ęgL 
na zewnątrz ale i wewnątrz, stlumil on 
butę magnatów. i podn(ósl pO\\ agę i ma
jestat królewski \\ ys oko \\ oczach całej 
szlachty. To też e.1e tlziw: że 1n<rn1·:ono o 
nim, że ?ączyl 0.n męst ~10. Chrobrego z mą. 
drośc.ią.J<azimierza . Wielkieg~. 



„_ - Wyclhldz.ą~ z tej kaplicy natrafiamy 
<>ltarz Ukrzyżowanego. OlUarz ten :m-ie 
"Się oltarzem Jadwig), bo przed rum król.o
wa tai -często i gorąco s:·ę modlila, n.im z:go 
.dzila się ·wyjść zai Jaigiellę Tu przed tym 
samym ołtarzem mvdlilai się żo.nai Jaru. III 
Sob)eskiega w -0toczentu senatorów i diwio
.'rza:n, gdy 1król wY'ruszyl nai ·ods.iecz Wne
dn1a. W czasie jednego taJGiego naibożeń
stwai zjawi~ s.'ię nagle kurzem i potem o~ 
kryty pQjSel królewski, który ze zmęczenia 
i wyczerpania sil, zdclait wyrzec jednJ. tyl 
ko slowo: „zwycięzhv'°" i odda~ strzemię 
wi~ego wezyrai mu p0itwlierdzen.ie · tych 
slów. 

W jednej ch\v1li zagrzmialai dz1;~k~zyn
na ~ieśł1 z piersi ·01hocnych, na podzięko
rwarue Bogu, za wsławienie oręfa polskie
go a uradJiwa1rn królowa zlożyla bogate, 
pe.rlami .i turkusami szyte strzemuz. na or.
tarzu ZbiaJ\V1iid:ela. Strzemię tureckie wisi 
do dziś dnia jako pamiątka wi·elkiego zwy
cięztwa, a przy rnie'lll tkwll kairteczka z wla 
snoręcz.nem piismcm SobJeski·ego: „Ten. 
którego noga byla v. te:m sfrzemieni;u za 
lia.ską Boga z os tal p1cikonany". Miną wszy 
ten oltarz znajdziemy slię kJło grobo•wca 
Wladyslawa Lokictka, który chioć mały 
cia1tem, ale \Vielki duchem, ·złączył PoJskę 
mzcnvaną na poly, odparł Z\\' yei1 ęzko na
jazdy naszych wroigów, a szczególnie I(rzy 
żaków. 

011obowHec Loik1ietka znajduje się po 
lewej stronie wuelknego ołtarza na rówmŁ z 
grobowcem syna jego1 I\ia1zimierza Wiiel
kiego. P·o tej stron:Le znajduje się rów~,iież 
caly szereg kapHic będących .oibecn'ic w od
nawianiu. Są to przewaiżirnie kapl:ce blisku 
pów ii magnack1tch mdziu p{)iis.kkh nie po
siaidające ·ważniejszych mimiątek. w nie
wielkiej o.dlegtości od grobo1wca L1olkietka 
znajduje się piękna niedaiw;nl()I wpraiwil()łna 
rzeźba• , przedstawia.ią·e>'.1 wlaśnf.e chw1ilę 
pod WrndJndem, kieidy Sobieski1 po zwycię
s tw;1e przed nami.otem wiel:kJ:ego wezyra 
-Oddaje zakonnikowi chrorągiiew turecką, z 
l1stetm, do• papi~ża v którym napl::sał tylko 
te slOlwe „Przybyłem, ujrzalem, a1 Bóg 
zwyciężył". 

Ostatnia: kaplka tuż przy drzwiach p0 
Jeiwej strioruie i0cLnowiiona obecnie nnsi na
zwę królowej Zoifii., czwartej iiony. Wlaidy
slawa Jaigliiełly, której zwlok1 w 1902 r. 
w<lczas odnawLainha ~ap1:qn znaleŻiono 1 

urJceyśC'ie {}Ochorwano. Tuż kolo drzwi 
wchoOOW'ych pD1 obu stmnaich stoją pomni
ki Piotrów K.mitóW) z W1i'śn;icza, wu.je\Vlo<ly 
k11atlmwsikiego i mairszail!ka: wtlelk1iego k·o
Ji0t11t111ego. Obaj w zbrOIJ: wyobrażeni taik, 
jak przez cafo swe życiie stali u wscho
dnich kresów, gwmiąc najezdni'cz;yich Tata 
rów. Dziś stoją jad.{lby nai stnaży w.lieczne
gp poikoju tych, który.eh pokój ii piecza za 
życia ilm była pcxwtierwna. · 

Ną prawo od drzwii wchodowych znaj 
duje się w:ejście do kaplicy św. Le0il1larda, 
w. której SPOlczywają z:wlo1kii króló~ na
szych. PiOnura demoość osfain;i·a omszione 
wiekOIWe ściany kO!p.Ucy, ai blaisk świateł 
gitniie w załomach sklepi'eń ii korytarzy. 

Od oltarza, tu się zJ11iajdującego, ·a. na 
którym w każdą rocznicę śmierci .królew
sldej 1vdiprarwia s;ę mszę św., m!gotai c.zer
~e światełko Iiarrnpki i rzucai słabe blaski 
wnkolo. Jakieś 1nrie wy1pow!iledziaine wraże 
nie przejmuje seiica na•sze, w chwm wstą
Plienia pornJied'zy inaszych mon1;i.rchów, po
waga .c ma1jesta:t królewski zidają się tu 
p~nować. 

Tutad śpią króle - mo1carze: 
Poigrał czas z. ich potęgą, 
W p11och Chrobre: rozsypał 1:warze 
I pleśni opasal wstęgą 
A wi kh zbutw\ialej ptawky 
Rdzewi'eje klinga szablicy. 

Nai ciężkiich kolunmach oplem się ka
mienne sklepLenie kaipl: 1cy, sięgającej cza
sów W~aidysłaJWa Hermana1. Z caiłeg.o bo
wiem kośd0iła, przez nieg·o zbudloiwaneg·u 
zostaly ·zalediWd·e fundaimentai daWUlei świią 
ty.ni i p{)idziemna kaip.licru; między kolu
mn,aJTI\:, usta:wuo-ne są g110bowce, mieszczą
ce w sobie drogie szczątki nasiiych król'ów 
i bohatterów. 

Obok V.' bii.llym kamiermym gnobow.cu. 
sp.-0.czjl'\vają zwłoki hetmana ludu, bohate
ra z pod Raclaw1c, - Tadeusza Kvśoiusz
ki zmarłego w 1817 r. w SzwaJcaryi. W 
następnym już roku sprowadzono• jego 
zwłoki! do !(rakowa i pocho:\Vlaoo. po kró
lewsku, w grobowcu, który przygotoiwał 
dla siebie ostatn~ król polsk!r Stanisław A. 
Pcmfatowski. 

Za grobowcem I(ośoiuszkr spo.czywa
ją zwlokfr Cecylii R.en:aty 1 ż,:}ny Wladysla
wa IV. dalej Maryi Kazintery, żon.y fana 
III Sobieskiego, a \\ końcu krypty naprze
ciw ołtarza na podiwyższen:u wspaniały 
grobo·Wttec z czarnego. marmuru J1ana III 
So1bieskiego. OnobOiwiec ten wysta1w1l 
własnym koisz.tern .Stanista.w August. Po 
pra\\iej stronie grobowca st~;1 trumna c,y
nowa ze zwl·okamii Wfadyslaiw11 IV. Tru
mna okryta jest pięknemi rzeźbami, przed
staiwiającemi· najświieunl cjsze Z\v ycięstwa 
Wła:dyslawn IV .nad Moskalamµ. 

Pa prav. ej stronie ·01ttarza sp()ICZYi\Vta 
we wspa.niatym grobowcu z czarnego mar 
muru Michał Korybut \Viśniowlt ecki. Prze
szedłszy :korytarzem na prawo, w 01sobnej 
kaphicy stoi grob o\\ icc ze zwi1okami Ste,
fana Batorego. 

Nai przedłużeniu tego samego koryta
rza na le\vo spoczywają zwlotkt A11gusta 
Il. Sasa, w trumnJe, którą sprnwH w ze
szłym stuleciu dwór saskJ. 

PlomUa.iąc w dalszym ciągu trumny 
Jana Alberta, kaJrdynałru a ~yna Zygmunta 
III i Anny Maryi, jego· córki, stajemy przed 
wielką trumną, cynową, w której spoczy
w1n. Zygmunt III. Trumna ta róW1nież jest 
pokryta p1ięknemi rzeźbami, które prznvo 
dzą •na myśl piękn~.cjszc dn~ naszej O.i1czy
zny zai pano1w;ania teg·oż króla. Zwlokt 
Zygmwnta III są zabalsl'.3.mowaine i ubratne 
po królewsku w kapę jedwabną zlotem 
wyszywainą, dalmatykę białą, rękaiwice li 
trzew1'ki na ksztalt biskupich, w 1k0mnie 
ma gfo,\V'le z o<lzn.aikami królewskjiemt w rę
kach li dv.'K)ma p1erścieniam1 na palcach. 
Prawt:.e. wszyscy królowie są pochJwani 
w takim stroju, który byl z.araize:m i·ch stro 
jem koro.nacyjnym, tylko, że. jedlnŁ są bro·
gi-adej ubr:aini, drudzy skroimnJej. 

Tuż 01bok tr.umny Zygmunta III sto,i 
trumna jego1 drugf-ej żony Kcmstancyi, zaś 
dw,ie następne trumny, kryją z.wtoki tyna 
jego Aleksandra KarnLa: i pierwszej ieg,o 
żony Aniny. Wszystkie te trumny są tak 
rz.eźbjone, że w żaidnych i;nnych grodach 
królewsbch, nie prędko zin~jdzie się pOOOl
bnliJe IJ!ięknych i hogaitych. W racają.c aia
powrót tym korytarzem ku gro1bo1wc101w i 
Batorego, przechi0dizi,my ko'loi trumny Au
gusta II do trze,q:1ego kJorytarza tu 11a sa
mYttn środku spostrzegamy gPobowiec z 
białego marmuru ze z.wlDlkal!n~ Janai I(,az~
mierza, ai 1obok niego w cmo1wej trumnie 
spocziYowa jego żonai ~a.ry;a. Ludwika, aJ po 
prnedw.nej stmntle Barbarai ZapOllska·, żooa 
Zygmunta! Starego. P\o1 bokaich pod ściana
nfi, stoją trumny

1 
z. jedniej strony 1króla Zy

gmoota Augusta, z ·drugiej Aruny Jagi:,elloo
ki, Sliostry Zygmunta Augusta, a żony Ste
fan'1 Batorego. Z tego korytarza przecho
dJ.ząc ina lew10 do -01Statniego1 wą~kiego, spo
strz.egamy na samym końcu jeden z naj
większych, ale zama.zem naiiskramniejszych 
gPCl\botwców. Kryje oo z.wl:oiki' przedostat
ntego z Jagiellionów, Zygmuinta Sta:rego, 
najpotężiniejsz,eg101 z mona·rchów polsktlch, 
jaik też jednego z •1ra.jwiiększy~ch władz.ców 

eu rope.isk/ich. 

Oto mieszkan~a wieczmego spoczynku 
naszych panująicych, - z których pamięcią 
lą:czy się dola i: nie dl(}la, slarwa ti: upadek, 
a nai wtidok ~ wspomnle:nie i~ch ogarnia nas 
rozpacz. za tern wszystkiem co utrnaU~śmy, 
co byfo nasze - oprnm1en1i0łrla jedyinie ży
wą niadziieją, że kiedyś znów nastam.ą cza
sy, ki.edy pękil1ą kalda1ny niewryhi, ai prochy 
królów naszych lepszych doczekają się dni 
i znów na woJ.nej ziemu spoczywać będą, 
której za życia prz.ewodzm„ 

W11acamy do kośc1olai, ale myś~ wie
czn1ie przykutai <lo tych trurri1en i grabaw
ców, bo myśl nasza 001 raz dalszai odi <lZii
siejszyich dlni, ai mimo ulatai w czasy Lo
kietków, Kazjmierzów, JagieHooów, Bato
rych i Sobieskl;>Ch, d-Ot tych weselszych 
chwJH, a dwch w ·czloiwieku skupia się, pote
ż.mele wspommiemem wielkiej przeszl<:>ści 
~ czfowLek uczuwai moc do czynu, dlo. wal
k\ii z wrogjem .n swą z.iemię, 01 swe naj
św~ętsze prawa, poda!ne prz.ez tyc~ któ
rym przed chwlią zti0żyl1 h0ld', jak swym 
mont:trchom prawowitym. Tuż koto gro
bowca Lokietkai jest wejście dlo OS{)łbnej ka 

Pierwszy gr.:>bowiec z czarnego mar
muru po lewej stronie ottarza, kryje zwlo
kli1 ks. Józefa: Porniatowskiego, naczelnego 
,\rodzai wojsk polskich, który utanąl w rze 
ce po<licws bitwy p0d Lipskiem w 1813 r., 
gdzie wakzył po strorJie Nap0iloona I prze
·d.!Wl sprzyrmierzionym M'Ołskalom, Prusai-
lrom i AustryjL Zwfol\!i jego wyid~byto z 
rzeki przeWlLe.ZIL:OrnO< w tryumJfa!lnym poch)·
.ctzie wśród wojska: poJs!<Jiego, które wraca
ł.o z PrancYii po progomie Napolooina do 
l(rólestwa P.J.lsikJego, a nas1ępnie spt1o.wa
ilzono je oo l(raikowa1 w. 1817 r. li w gro
jbach królewskich pochowano. 

. pft1cy podziemnej, w. której spoczywają 
zwłokr Adama Mickiewicz.a. Wielki nasz 
wiesz.cz zmarł w 1855 r. w Konstantyoo
polu, a poch<rwany zostal 111ai cmen.tarzu w 

Paryżu; d-0p!ero w 1890 r. przewń.eZi.oino 
zwłbka i pochowano jego w grobach kró
lewskich, jako króla p~eśni p~skich. 

(Ciąg dalszy nastąpi.) 

Brandenbu~g 
kraina słowiańskich mogił. 

PO W IE S C H IS T O R Y CZ N A. 

Napisał Ludwik Stasiak. 

Porwała Oda dwa bochenkli chleba, 
leci do bramy klasztornej, odepchnęła ż(}l
nierzy od wierzei i wpuścila na podwórze 
biedine i zgłodniałe chlopst\vo, chleb mię
dzy nędzarzy rozdzielając. 

Wśród 111.ch był człowiek w pyilem o
krytej sukmanie z to,rbą przew1iązaną przez 
plecy, z foosturem pi.elgrz.ym)\m w ręku. 

Zna1p-la zbliży! się do hrabianki. .. 
Wpatrzyła isrę w. obceg.01 czl<n\licka 

Oda, przypomdna sobie jego twarz, myśl 
ciężko pracuje, aby dowiedZ;ieć się dlacze
go ta po-stać taka zna'l11a, taka swoja ... 

- Go·ś ty za jeden? 
Po.dró.ż)ny z podełba popatrzył na żoł

rnerzy przy bramie i rzekł szeptem: 
- Nie znasz mię pani? 
- Widzial:1m twe ()lblicze, przypom-

nieć nic mogę ... 
---..:. Przypomrniej sobie czyny twego mi

k>sie11dziia·, twego serca dobrego. 
-: O cz em mówisz? 
~ W phvrnicy w-::1ęziennej zamknięto 

czfio1\\t:e1ka, który z laski twej, prz.ez po
święceni.e s i ę tw,oje wolno,ść -0dzyskal... 

- Niebora! - zaszeptalaJ Oda, któ-
rej serce w pierwsia1ch zadygiotalo. 

- Ja jestem - rz.ekl wfadyka dn ko
biety ze zdu!mien;a, z 01ekawości prawie 
p rzytiomim ej. 

- Wieści niesiesz? 
- Dla ctiebie. 
- Od kogo? 
- Od koigoi pytasz? Od brata, od 

druha, o·d przyjaJCie1lt1 serdec21neg0. 
;- Wyra_.z boleści i smutku przelcC'iaił 

prz.ez twa1rz Ody. 
- Opuścil... ZapomniaL. 
- Co?! - zaśmi.al sJę Niebora. - On 

zapom.niia:ł? 
- Jego slo1\\io ... 
- Czyś ty słysmJa, żeby <Jn. slorwa 

nded!otrzyma·t? Jego słowo, to spiż, to 
gran1t0iwa skala. 

Btyskawlica rado·śc.1 zaświ.ecJJa w oku 
Odiy. 

- Mówże, co wiesz... Mówże, co 
Wliesz ... - szeptafa„ 

- ł(oniec twej niedoli.„ 
- O<lla. spojrzalai ·n.at nieib(). 
- Boże! wysluchą~eś prośby mojej. .. 
- Ot01 ~ilst.„ czytaj„. 

Dobyl Nieborni ze sak1wy tabliczkę 'lJ dę
bi.ny czernej, de<nko woskpem pOlwlecroll1ą; 
n:a białym wosku czernfą się nglicą wypi
sane !litery, któremi gęsto zapisana jest ta;
blic.a. 

Oczy Ody szybko po1 <ilrzewicu prze
biegały ... przeczytah litery raz i drug:!.. 
poczem szy;hk{)palcami· zata1rla pism.:>, ni
szcząc jegJ. wszelkie śla<ly, łamiąc n0i drza 
zgii drewnianą tabUcę. 

- Of o<lnyś? - z1pytafa Ni·ebairy. 
-Pytasz Sli'ę, czym g~o<lny? 

- Podać d do furty każę chleba, 
mi 1odu ... 

- Zeczekaj, Odo, teraz. jeść 8Jl1i pić nie 
będę. Mam sakwę tehleba petną, syty je
stem, a.i je<lnak nie ga1rdzę twą gościną, 
chleb odi ciebie i miód przyjmę ... 

- Nie fOtZ'UUlliem twoich slówi.„ 
- Wezmę kvłacz, czaszę wan.a. wyp!-

ję, ale nt.e dziś ... nie dziś.„ 
-Kiedyż zatem? 

- l(riedy? Na twojem, Odo, weselu„. 

W c.1emnej, ponurej cen si·ed'zi Oda, a 
w.zńOik jej ucieka przez żeLaiznc kraty, de> 
lasów zielonych and 9ofawą, do lą:k, któ
re przy ujścfru jej nad Labą kwiatami się 
śmhetą. W ostatnich promienip.1ch słońca 
zachodząceg0 cze11\v~enią się sosny boru, 
wnet zgasly św1aHa na1 n.iebfe. slońcc za
padło się w ziemię, jeszczei kiilkai chmur 
zfotem i purpurą na niebie gio·reją, wreszcie 
i· one bledną, przybierają kol·or dzwonka 
polnego, szarzeją, rnzta1Yiają ~ę w mglę ... 
Na czystem niebie zaśWtiecila! jedna, druga 
i trzecia g\\1ta:zda, księżyc zrazu miedziia
ny, zacząf rozjaśniać się, ' błyszczeć, rfrrn 
zaplonąl we wtielkim pałacu. bożym, jatko 
ogromna, srebrna lampa, w1isząca u stropu 
petnai jasn.:iścj i blasku. 

Przez żelae.ne kraty patrzy Oda na· 
księżyc jasny, na szerokf'e pola, na srebrną 

Lab~, w jej oczach smutek, tęskn.0ta jaka"': 
wiełka zapruwwala· w jej duszy. Dzień, 
gdy slonko boże świeci, weselej jakaś. 
przeżyć, zap.:>mina dusza o smutnej cef'i 
klasztornej P żelaznej kracie, która cdgro,
dzHa ją od świat.a, od kwiatów, J.d: v\'1iosny 
uroczej„. Tam zai kr.atą kw~tn'ie świat bo•~ 
ży, tam radość, mlo:dość, życie; tu w tej 
celi ... o! truPj:a glowa pustyrrnr dv.lami na 
Odę patrzy, szczerzą się dziwnym, -Okrop
nym ja:kirrnś śmiechem jej zęby, smutek, 
stra:ch wi duszy ro<lząc ... 

Te oiczy ! Te dwa czarne, pust~ doły, 
Jskrzyla s1ię w nich niedawn01 dwoma bry
lantmvyrńii i0grnami młod·ość, śmiaily sl~ ę, 
pysz.nrly się urndą, patrzyly ·czule na ·ko
chanka. patrzyly szatańskiemi iskrami t 
czule, miłośnie, nai zl()to... Kochaly, mi
zdrzyły srę do. zl1ota, do Dhy•dnegai blasku, 
którym bóg gl'upców, zloty cielec plonie ... 
Dz,1ś... ' 

Do tych dwóch pustych d-olów wlezi e 
garść dukatÓ\\' , w pustym czcrepLe cza
szk:1, ca.ty skarb się zmieści... Za ten skarb 
nie kupisz 0hydnemu trul):::iwi jednego 
tchnienfai życia ... 

Okropny widok„. 
Strach! Strach zawladnąl duszą Ody. 
A przecJe mńafo przyjść zapo.wiedzia -

ne wybaw1ienie, dzi'e11 za dniem marrn:c mi ~ 
ja ... 

Oderwaila oczy od trupiej glowy, spoJ- . 
rz.1fa na pole, gElz/:c na ląkach lc:kkie mgły 
się bląkają, gdz.ie wśród szarzyzny nocy 
1glke dz,i1ewan1Y w promieniach księżyca 
w):dai~, skąu wietrzyk mesie zapa1chy roz
kwnt'lych fi1olków... Ob. we wikll'ttmch slo~ 
wi:k śpiewać zaczął, a śpiewał OdZ11e pi0~ 
senkę hk serdeczną, z duszą jej związaną! 
jakby z jej duszy pochJdzącą, że na usta 1ch 
korbiety ukazał się 1ekki uśm~ech. że 
schmurzione jej cz·oł'io wzjaśniło się ... 

- Spj'ewai-że mi droga ptaszyno. śpie
waj ... 

Zastuchan::i. w ptaszą pfosenkę hra
b<lanklł zapomn1iala 0 smutku, o trupiej gl-0-
wie ii klaszt0rniej pustce, ulożyla s~ ę na po1

-

s1la:niu, a serdeczne pi\;!.szę ukofysatai ją clio 
snu. 

(Ciąg dalszy nastąpi). 

Swiętojózafacie 
czyli składka na ubogich studcntÓ\\·, 

Ze s>karbonkli Tow. św. Barbary ,,. 
łiamhom (nad:. Jarr Macieje,v.ski) 12,85 mr •. 

Ze zabawy I(olai śpiewu „Jedno.ść" w 
Bmckhausen (nad'. Strzelczyk) 6,00 mr. 

Z roiczniicy Toi\V. św. Szcze:painai w Za.eh. 
Bmubauerscha.ft (na<l. t. PietrOl\Vs~1) 

6,70 m1. 
A. Osło\.vski z Wiattenscheiid 1,00 mr. 
Na chrzcinach u Majchrzaka w Schon-

nebeck (nad. Ant. Dąbnowskj;) 5,00 .mr. 
Nai chrzcinach u fana Porn w1 Und.en: 

Jan fakabcmk 5-0 fen., T001. Jak0-bczak 20 
fe.n., Ant. Caliński z i.i. 30 fen., Jan Biejota 
z. ż. 50 fen., Jan1 Janczak z. ż. SD fen., hn 
Lis 1 m., Tom. Gronek 50 fen., Jan Smora 
50 fen., Wat Gabryś 50 fen., Stan. ł(1imeK 
SD fen., Szymo•n Jez.uwita z, ż. 5-0 fen., St'1n. 
Janaik z: ż. 20 feru., J.ain Por 50 fen., And. 
Mąd1ry z ż. 1 mr. (nad. Jan Bielofa - 30 f. 
p()rto) 7,00 mr •. 

NaJ chrzd·nach u Dud!ka w Otinnigfeld: 
J. Dudek z ż. 1 mr., now10in:aradz0n.y syn 25 
fen .. Ignacy Dudiek 30 fen., P,iotr Bialko\.V
sk\i! z ż. 50 fen., Pr. Kaźmierc21.lk 1 mr., Mf
chal Prurzyszt 30 fen., Leon Snela 40 fen .• 
Kaznnierz Jaigfa 20 fen., Stan. Kozłowski 
1 mr., Józef Wilczyk z nair.z. 1 mr., Ar;drz. 
Bagiński 50 fen., (wręcz. A. Bagiński) 

6,45 mr • . 
Nai chrzcinach u Józ.efai Jri1~8sa w Stop~ 

penberg: Mairkorw:iak 20 fen., Siero-k 2D f., 
BedJnarek 50 fen.. Przy.byl~(Jskt 10 fen .• 
:Fii0~ka 10 fen., f1szler 10 fen., ł(aźmierczak 
50 fen., Jaros 50 fen., Mrnwiński· 50 fen., 
9ojkai 10 fen1., (nad. i porto znpł. P. Mro1-
wiński) ' 2,80 mr. 

Cztonkowie Tow. św. Stairnislawa w 
Schalke: Pr. ł(Jein 30 fen., fr. Pras 25 Aug. 
Dąbrorwski 10 fen., Aug. Poplaiwskri· 10 fen,, 
Karol ł(aindzai 15 fen .. M. Jan:eck1i 15 fen .. 
Pr. Wliśn~iewski 50 fen., P. Pitahs 10 fen., 
And\. Henselowski 10 fen .• L. DraHński 20 
fen„ Jan Jaikuit::z:!J 25 fen., Te0fal Orłowski 
25 fen., fr. Iioffmail111. 10 fen., Mich. Ler1-

gowski· 1 mr. , Józ. Nenerzai 1 mr., Wlilh. 
Wil'k 20 fen., J. Buchert 15 fen., Wal. Len
gowskii OO fen., Józ. Turawski IO fe.n„ .T. 
Oc.zik.orwskiE 10 fen .• Adam Sarwu~kzi 20 fen .• 
i dwóch, którzy nie podali imienia.i 25 fen., 
(n~1tl. Pr. I(lein) 6,00 mr. ~ 

Dti,ś zl{)żo© 5~80 mr • 

Było w kasie (rob. nr. 36) 252,83 mr. · 

Dochód! .razem 306,63 mr • · 



( Rozchód: 

1 
1 
•! 

. j 

St. W. z. W. 
St. L. z R. 
J.l(.zB. 
J. S. z D. 
A. f. z H. 
J. I(. z B. 

B. 17. 9. 05. 

I I 

41,00 mr. 
49,00 mr. 
40,00 mr. 
41,00 mi. 
45,00 m1. 
40,00 m1. 

Rozchód 246,00 mr. 

W kasie: 60,63 mr. 

Bóg zapłać! Swięty Józafa.aie móil 
się za nami! 

Antoni Brejski. 

?------·- 7Xi ~--

n\~abozensfwo polskie11 
Rohlinghauscn. Spowiedź Ś\\-. o d so

boty 16 września rano. Kazania w niedz.ie
lę o godz. 11 i () 4. 

Hontrop. Spowiedź św. w sobotę 16 
września po pot. i w n:edztlelę. - Kazania 
w n.iedzrelę () godz. 11 i .:> 4. 

Hattingen. K:azan.qe w niedziielę 17 
wrześntia po J>Ql. o godz. 4 i potem spQ
sob'l.lłość do spowiedzi św., w poniedziałek 
rano też. 

SAMOPOMOC 
odbędzie walne zebranie dn.1a 18 bm. , t. i. 
w po:niedziałek 01 g·odzinie 4 po pot. na 513.li 
p. S.chemairnna w Wanne, ul. Dworcowa. 
Każdly członek w1nien wziiąć w nJicm u
dZi.al. 
Zarząd Towarzystwa ,,Samopomoc kup
ców 1i przemysłowców polskich z West-

falii, Nadrenii i sąsiednich okolic". 

Towarz. gimn. „Sokół" II. w Oberhausen 
d·oinos.1 wsz.ystk1m druhom gniazda inaszego 
i gtniazdom sąsiednim i K:1olom śptewackfan 
i wszystkim Rodakom i R.Oidaczkom w 
Q{}erhauscn i1 okolicy, 1iż urządza1myi zaba
wę na, pożegnainie naszych rekrutów, na 
którą wszystkrch uprzejmie zapraszamy. 
Początek zabawy o godz. 4 poi poJ. Na z~
bawie będą ćwiczenia wolne, na sprzętacll 
i rozmaite gry o nagrody„ Zabawa odbę
dizri,e się ·dnia: 17 wrz.eś.nia ·na wiielk:icj sali p. 
Webera, ul. Du:i'sburgerstr. 419. Wszyscy 
rekruci placą wstępnego 30 fen., czl0'ruk:O•
wie 50 fen. goście 75 fen. Goście mogą 

R.odak:Ów :i R.oda~zH!i z calei p~ram u
dział brać ponieważ zaibawai będiz1.e zairn-
knieta. Wydział. 

Uwaga: Druh01w1ie gniazda nasz~go, 
którzy idą do wojska, winru1 s:ę zgt!osić y 
dh. prezesa do 16 września, poni·e~aż. tnie 
wierny liczby, a: mają odebrać paim1ątkL 
(2) Jan Horata, prezes. 

Towarzystwo św. Jana z Matt~ w. Wetter 
dor10si. SWYlffi czł-0n.kom, iż w meidiztte~ę, ~· 
17 września o giodiz„ 4 POI pol. ·odbęd~ się 
wa:Dne zeb11ainie. CzlonJrn1wliie są W1elce 
pożądla!ni, ponieważ będzne r_oizpatrywaine 
<tobrowolne wsp.amie w razie choroby t 

śmieroi. Mjamy jeszcze inine ważine spra
wy do załatwienia. Zarząd. (Z) 

Okręg X. 
Grniarz.dlai, które ·ctotąd składki oikrę~.v·

wej (20 fem. od cz.lanka) nie nooesla~y' wun: 
ny to uczynić natychmiast. Wizyiwam te~ 
gniaizdta aby n1ezan1iedb.ywaly. gl:rnnastyiki, 
gdyż zl;t na peW!iO sj,ę o<l:bęcJ.lzi·e. Czoleim ! 

Jan Barański, prezes okr. X. 

Towarzystwo św. Józefa w Wanne 
donos~ swym czł10irukom, i·ż p. Marcyn.ai w 
LtniernIJU naszego towarzystwa urz~dza dla 
naszych rekrutów zabaiwę z tancem 17 

wirześniai w n:edzielę. Porządek nad za
bawą przejmie zarząd naszego towarzy
stwa„ Muzyikę '<lostaiwi nam ·p. ~raioc'. ~01• 
Szaik, nasz czlJinek. Prosi~Y o 1ak ina.Jllcz
nieiszy udz.ia1t . . (2) 

Michał OlC!Jniczak. 

Tow. glmn. „Sokół" II. w Wanne-~c~ód. 
R:oczne walne zebranie odbędlzte się w 

niedzielę dnia 17 września o godz. 5, na 
sali p, B;ainga przy ul. Oelsenkirchener~tr., 
narożinik ul. tfofstr. Na: poirząd:ku ctz:ien
nYim obór nowego Zarządu ora~ zmia.na 
§ 12 ustaw. Tak samo będą oibra<l'Y nad: Lll
UctlliL ważnemi sprawami. Zapraszam.Y 
\\Tszystkkh którzy n~ ostaitnfej zabaiwlle 
byli jako c~lon~owie przyjęci. Tak samo 
iest powinnością wszystkich druhów, przy-
11ainmdej nai to roc.z:ne zebrainiie się ~~let
nie starw-ić. Sokolą sprawę pop~eraJ~~~ 
~Odacy są nam zawsze jako gj()ŚaI'e ~l'I~ 1 

l>l'Osi:my o liczne przybyde na z.ebrainie. 
(3) Ozodem ! Wydz.tal. 

~~1}j.;;}L 

" Bacmość Wetter 11. R.! 
Donoszę U'Przejmie szan. Rodakom \ 

Wetter, którzy należą oo 1(0mitetu kośe1ef
neg-.:>, aby się bez w:yjątku \Vszyscy stawili 
w niied2lielę 17 wrześrfa zaraz Po nabo
żeństwie do kat. Domu tow., poniew·aż 
chodzi tutaj o \\')~bory Zarządu k.)ścielne
go. L. Kicia. (2) 

Towarzystwo św. Michała w Recklingb.
Siid (Bruch). 

Miesięczne zebranie odbędzie się w 
niedzielę 17 b. m. przed południem o godz. 
ll.Yi. Po poi. jest sala przez innych zajęta. 
Zwracamy uwagę wszystkim członkom, 
którzy zalegają z składkami dłużej rnż trzy 
miesiące, by się w tym miesiącu ze skła
dek uiścili, bo kto nie zapłaci, będzie uwa
żany za nieczłonka. O liczny udział w 
zebraniu prosi Zarząd. (2) 

Koło śpiewu „Moniuszko" w Gelsenkir-
chen-H iillen 

urządzai w niedzielę dn.ia 17 \\ rzcśnia 3 ro
cznicę swego istnienia na. którą uprzejmie 
zaprasza wszystkie nam życzU we brater
skiic K-0iła: śpiowu i TO.\\ arzyst\\ a oraz 
wszystl<lich Rodaków z łfi.illen i nko1icy. 
Początek zaJbawy o godzi111ic Yi5 po pQl. 
na: saln p. Nachba·rschult.:;, ul. Wannerstr. 

Program zabaiwy: 1. Przy\\ itani:c gości 
i cztonków. 2. Sp,iew. 3. J(oncert, mowy 
i deklama·cye. 4. Teatr i· taniec. O jak 
nailiczniejszy udział prosi (2) 

Zarząd. 

Baczność Rodacy w Ewing. 
Szanowni Brada Rio.dP.cy! Z pewnJo

ścią wielu z was jeszcze nie wie, 1ż się ma
ją wybory ()dbyć do zarządu koścJelneg·o 
na d>rugi mLesiąc, to jest w paździermku. 
P1otrzebia ażeby każdy, kto chce głosować ' . przekonał się, czy jest w liśde zapisany. 
Spis wyborców leży na pr'()bostwie. Ka
My parafiianin z Ewing ma .Jbowiązek iść 
na probostwo 1 przekonać się, czy jest za
pisainy, a ktQ· jes·zcze 111ie jest Z1a1pisany, 
nieich siię o to upomni. Do dzieła Rodacy, 
aby w1 dniu wyborów zwycięstwo byfo p<> 
naszej strornile. 
(2) Komitet dla spraw op~eki duchownej. 

Uwaga: Hs.ma polskie upraszai s,: ę o 
powtórzenie powyższej \Vliadomości. 

Baczność · f owarzystwa ! 
Upraszamy szan. Za-rządy Towarzystw 

tak kościelnych, śpewackiich i Sokolich jaik 
i wszelkich innych o nadesłanie nam 
sw1yich adresów, He mo1żnośaii do 1 paź
dzi.ermika t. r. Trzeba podać tytuł towa~ 
rzystwa, mi1ejscowość, lokal i:osiedzeń, 1 

nazwiska przewodniczącego t sekretarza 
oraz i.eh mi·ejsce zamieszkania tj. ~licę i ~r. 
Adresy te potrzebne są w sprawie ,,Sw1ę
to.józafaota". Pożądane są adresy towa
rzystw w całej ·Westfalb i NadrenH1 i są
sied~itch prowincyj. Adresy należy nade
slać listo1Wnlie .na ręce przewodniicz.ącego 
komitetu Swiętojózafac1a" p<Jd! adresem: 
Pr. Maty~ak, Oelsenk1rchcn, Vikt-0riastr. 

nr. 45. " 
Komitet dla. spraw „Swiietojózafa~11a : 

Fr. Matysiak, przew. T. Nowacki, seJkr. 

Baczność Rodacy! 
Szan. panów prezesów komitetów 

powiatowych i miejscowych proszę, aby 
siię zgłosili do sekretar~a „Glównego K:o
mitetu" (Jan Wilkowski, Schonnebeck ~· 
K:ray, Frie<lrichstr. 3) po bony ?a cele ag1-
tacyi wyborczej. Bony rozcsle kas_Yer 
„Glówneg{)I Komitetu". Tak samo m~·1 
Rodaicy z całej obczyzny, którzyby SH~ 
zechcieli zająć sprzedażą bonów, zechcą 
się zgłosić. 

Apolinary W ojczyński, 
przew. „GL K:om. wyb. pol. dla W. N. i s. 

prow. 

Baczność Rodacy w Derne ! 
W niedzielę 17 b. m. J god'z. 3 po pot 

odbędzie się zebranie w celu założelnJla 
Sokola" na sali p. Langebein.'a. Ro:da~ów 
~ Demie uprasza się, ażeby na wy1men::one 
zebraniie się Jtc:z.nie stawili, jeżeli Rodakc1m 
ta sprawa Jeży na sercu. (3) 

Zwołujący. 

WJELl(I WIEC W OBE!łHAUSE~ 
ad.będzie się w medizielę 17 wrz~ś~1a o 
godz. 12 w polu dnie w lokalu „Drelikars.er
saal" w sprawne wybJrów dOZl?n: kośc1el
nego i reprezentacyi. Uprze1mua zapra
szamy na w;iec wszystkich parafian z para
fii Serca Jezusowego. n p~rafirun Najśw. 
Panny Maryi, gdyz to Jest waec dlta ?b.u ~
rafii. Dalej Braicia <ID dzida, ,f>okazcae, ze 
w Oberhausen są też Połacy. 
Andrzej CzwoJdrak. f ranciszek Perz. 

\"\ ie~e Zjedn<lczenia za" od. pol, 
Wiec „Z. Z. P." w Zach.- Brauhauerscllaft 
odbędzie. się w niedzielę, dnia 17 września 
o god2. 4 Po pJ.l. w sa i p. Bernarda liappe, 
ul. l(omg-,Wilhelrnstr. Jest to pierwszy 
wiec w tej okoB!cy, przeto uprasza się Ro
daków o najliczniejszy udzial. 

Na \Wiec przybędą mówcy zamiejsco-

Wiec „Zjednoczenia zawodowego polskie-
go" w Kamen 

odbędz.ie się w niedzieJę, dma 17 września 
po pol. o godz. 10. Na porządku dzien
nym: Now:! prawo górnicze; sprawy kna
pszaftowe i iirme wiażne sprawy. Liczny 
udz:al rodakó\V pożądany. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie.'' 

Wiec „Zjednoczenia za vodowego polskie-
ko" w Witten 

Odbęd~i; się w rnedz1:elQ, dnia 17 września 
po potud. o g·o<lz. 5 w lokalu p. Kdster. Je
szczc rocfu1lmm zape\vnc jest w pam:ęci o
statnli \Vice „Z. Z. P.", gdzie to wykryto 
r0zma1ite nieJ>Qrząd'ki na tamtejszej fabry
ce. Ażeby tę sprawę dalej popchnąć, upra 
szia się rodaków aby i na ten wiec licznie 
przybyli. Referent z Bochum. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Wiec „Zjednoczenia zawodowego polskie-
go" w Klettwitz na Łużycach 

odbędzie Sl'ę w niedzi:elę, dnia 17 września 
przed pol. o godz. 11, zaraz poi nabożeń
stwie, w lokalu p, Fischera. Na porządku 
dziennym: 1) Zmiana ustaw „Zjedn. zarw. 
pol." 2) NOiwe pr.awo górnicze. 3) Jaki.: 
sta1110>wisko mamy zająć wobec wydziatów 
robotni.ciych. 4) Rozma,i,t.ości. Z powyższe 
go podania roda:cy na Lużycaich w11dzą, że 
w1iec ten jest bardzo ważny, zatem jest o
bmv'ązkiem każdego· na wiec się stawi~, 
ażeby poznać nmn prawo górnicze. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie." 

Wiec „Zjednoczenia zawodowego polskie-
go" w Habinghorst 

odbędz;ic się w n[edz1[.elę, ·du• a 17, września 
po poł. ,o gindz. 4 w lokalu P. W. W csels. 
Na. porzą:diku dz:ienn.ym n01we prawi01 gór
nicze, sprawy wyborów do wyQ\zialów 
robotniczych. oraz "\A.nażnc sprawy dotyczą 
ce naszej organizarcYJi, zatem jest obowiąz
kiem, ażeby wszyscy czlonkmvrie licz.nie 
się stawl1li!. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie." 

Wiec „Zjednoczenia zawodowego polsk:e-
go" w Bruckbausen 

r~będzie. się w 1nniedz.i1elę, dniai 17 września 
o g. ~ 12 w lJ.kalu pi. Brunkla, At.brechtstr. 
Na pvrządku dzjennym są bardz.o wa.ż.nc 
sprarwy. Pomiędzy iniemi sprawa nowego 
prarwla górniczego, nauka o wyborach d.o 
wYdziałów robotniczych, sprawy I1utn&cze 
ai szczególnie będą omawiane sprawy cto
ty'czące fabryk~ .„Deutscher-Kaiser". R.:>
dacy ! komu leży sprawa robotnlic~a ~a 
sercu r który niechce być dręcwny Jak me 
w11lnik odi kapitalistów, teru niech podąży 
na niedzielny wiiec do Bruckhausen. Refe
rent z: Bochum. 

,, z1·ednoczenie zawodowe polskie". 

Bacznoś'ć druh-0wie w Habinghorst! 
W miejsce <lruhai Ledw.or.'.>wskiego Z?1-

stał ob rwy na konferencyi mężów znufain1~ 
dh. P!.IOtr frąckowtak z Iiabinghorst, no
wa kolonia Alfred.str. nr. 2 mężem zaufa-' . . . 
n:ia. Teraz tyLko do nie~o z teJ rmeJscowo-
ścr \Vanin.i druh0wie skta<liki miiesięczne plar 
cić 1i 11111 czloruków s;·ę zgłaszać. 

Z"'dnoczenie zawodowe polskie". 
" '"' 

Baczność mężowie zauf. z pow. Ruhrort ! 
W 1nf. edznelę, dnia 17 września; po pot. 

0 godz. 4 w lokalu p. ttonńng w B_r~ckhau
sen odbędl'.ie się konfere.ncyar męzoiw zau
fania dla Bruckhausen, Beeck, Stockum. 
Ut.ar, Marksloh. ttamborn, Ne~miihl, 
Buschhausen i Meideriich. Z powyzszych 
miejscownści uprasza się mężów zaufania, 
ażeby srę punktualnie do nazn11cz0.nego lo
kalu stawdli. 

z:......dnoczenie zawodowe oolskie". 
" J'IO' 

Baczność Rodacy z Su(Jerwich-Heide, 
Henrichenburg ! 

Męiem zaufania ZJOstal 0brainy na te 
miejscowości JÓZef Maćkowiak, Suder
wichheide 131. Tylko1 jemu wolno skład
~ tnliesięczne zbierać i zgloszeinila na 
członków przyjmować. 

Z"'dnoczenle zawodowe polskie". „ ,... 
~~\ lf":.~x: ·· ;ii~· .... J 1 ·~-

Mężem zaufania <Ba Hochhdde 
rostał Obrany dh. Leon SzczygieJsł(, 
Ze henstr. 20a. Jemu tylko 'łJtno kl 
miesieczne złterać. U mego można e na 
ciJlorrkó ~ zglaszać. 

„Zjednoczenie zawodowe pJlskie' • 

Wielki wiec przed w) borczy 
polski w Essen. 

odbędzie się w niedzielę, 17 września o 
godz. 11 przed poł. w sali pana Van de 
Loo, przy ulicy Schlitzeb3hn 5 , na który 
się wszystldch rodaków z Essen i okolicy 
zaprasza. 

Mężów zaufania uprasza się także po 
nJcważ tam mogą kartki wyborcze ode
brać. O jak najliczniejszy udział uprasza 
MIEJSCOOWY KOMITET WYBORCZY 

POLSKI DLA MIASTA ESSE •• 

Wiece przedw)borcze. 
Wiell<i wiec przedwyborczy w KarnaP 

odbędzie s:ę w niedzielę dnia 17 wrze 'ntia o 
giodzinie 04 po polud~· u w sali p. Le
bcr, naprzeciw poczty. P.:>rządck obra<i: 
1. Zagajenie. 2. Nauka o wyborach. 3.Dla 
czego Polacy na obczyźnie wii:nni głos.)
wać na Rodaka. 4. Dyskusya. 5. Zam
krnięcie wicca. O lQczny udział Rodaków z.: 
Karnap, Altenessen, łt1rstcrmark i okoLlcy 
upraszia s.1ę. Na wiecu przcmaw·:ać będą 
mó\.vcy zamiejscowi. 

Powiatowy komitet wyborczy polski dla 
P-Owiatu Essen. 

Wie przedwyborczy w Rottbauscn. 
·o<lbędzie siię w niedzielę, 17 września o g, 
110 przed poi. w bkalu p. Borgcmeister, 
(przy. poczcie) przy ulicy Vktoriastr. Sza
nOWlI1i ro<lacy, jest to już ostatnie zebranie 
przc<lwyb0rcze, powinnością iest więc ka
żdego Rodaka, aby na nie przybyl. Zwra
ca się uwagę, że będą mówcy zamiejscowi, 
także z ojczystych strJtn, przeto o liczny 
u<lzl!al 11odaków prosi 

Miejscowy komitet wyborczy polski. 

Wiec przedwyborczy w Altenessen 
odbędz1ie się w niedzielę, d:r»•a 17 t. m. .'.> 

godz. 012 przed połudn(em na sal;i p. J. 
Saalai przy ko·ściele św. fana Chrzc. Sza·n. 
Rodacy! PCfiuieważ to ostatni. \viiec przed · 
wyborami , wi·ęc jest po'ż.ądanem, aby sit: 
wszyscy jak jcde111 mąż na; ów wiec stawili, 
gdyż tylko wspólnai moc zdola nas oc.1t ć. 

Komitet wyborczy polski na gminę 
Altenessen. 

Wiec przedwyborczy w Schonnebeck. 
W me<lzielę, dnfa1 17 września o godz. 

4 POI pol. o<lbędzie się wiec u p. Niekamper _ 
O k...,zny udzf.ał P"OSi 

Miefscowy komitet wyborczy polski. 

Wiece Związku Polaków. 
Wielki wiec polski w l(ottenburgu 

przy Kastropie 
odbęd~c się w niedzielę, dlnia 17 września 
o godz. 4 po p0l. w sali p, Bartlinga, przy 
kop:a:hnt „Gnaf Schweri.n.". 

Prograan: 1) Zaga]eni.e. 2) Sp1awa 
opieki duchownej. 3) Stosunek Polaków 
na obczyżnte do zriemi ojczystej i nasze 
związki wobec kraju r.:>dzinnegp. 4) ,,Zwi~
zek P-01laków w Niemczech" a Straż. 5) 
Nasze towarzystwa ai policya pruska. 6) 
l(ewlucye. 7) Dyskusya1. 8) Zamknięcie 
wieca. . 

·Wszystluch Rodaków z Kottenburga, 
l(astropu, Rauxel, liabiinghmst, Menged ~. 
Gerthe, liolthausen i całej oJrolk:y uprasza 
się o jak najliczniejszy udil:ia r, gdyż chodzi 
o bardzo ważne sprawy. 

„Związek Polaków w Niemczech" • . 

Wiec polski w Osterfeld 

odbędzie się w niedzielę, dnfa 17 '" rześnia 
o godz. 04 p.o pot w sabi P. Grześkowiak 1 
przy dworcu Ostc.rfel<l- lid. Ni1 wiecu bę
dą omawti.ane ważne sprawy, cbtyczące 
Polaków na obczyźnie, także sprawa o
pieki du~hownej w OsterieJd, przeto o lt
czrry udział ~o<llaków z Osterfeld ·i okolicy 
uprasza się. 

,,Zwiiązek Polaków w Niemczech". ----------.irl!&91 Ubrania dla meiczyzn czyści i farbuje pre-
dko i tanio F ARBIERNIA QALLUSCHl(E. 
P~ALNIA W BOCHUM. Tel. nr. 911. 

filie: Hołstede, Hernerstr. Z31J; Herne. 
Bahnhofstr. ~. 73, 134; Eiekel, Roblin2hau• 
sen, Linden, Hattłni:en, Lan2endreer, Włttea, 
Annen, Werne, Liitgendortmuod, Marten, K•· 
1troo. Wattenscbełd. Kamen. Marten. Dortmund. 

' =--
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W 1-.jt ek. Bartek. O 
o o 
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'\\Tc}jt ~· k: .Już to praw.fa m(•j dragi g 
O Bartoszu że l:i.trś mało mjeli śmy latu. o 
~.li ~ea1·te•• : Prawda, pm wda, te tt:Ż · dę O 
O do nns7ego 'kocham gl) lł~•·run·dĄ Zmu- O 
~ dzii\"łłH1łf';:o, nby zsmówić Robje cieplej- 8 
O c;ze ubrnn :e, bo t które v- idZil:!Z, choć już O 
O trzecie lato no~.zę je:; , cze prnwd:i. jak nowe, g g ale iuż mamy clił dne wieczory, przeto a 
O tr?eba cieplej się ubrać, aby s i ę nie zazlę- O 
'' bić. Zaraz będziemy u niPgn, bo przecie g 
O wie~z, że kralł'i~(~ pols&i Bernard 0 0g Zmuddńsk imitt>s~ka w fiauropie, O 

~nry ul. El"in•t ~· nr. I O g Wo.)•"k a Któżby tego nie wiedział, g 
O przecie Zrnudz'ńsk~ dzielnit: ~ię lrn-.ittit .koh o 
a 8prawy n..ro1•oweJ, to tez wszy cy go O 
O znaj!\ i knżcly Polak pGwinien tyl1<0 u niegt.1 g g ub1·aniA .zamawiać, a nie u obcych. o 
O • llłtirfe„ : A t:v W• >it ·siu dok!\cl idlliesz O 
C z takim c1lbrzyroim koszem'! g g d oj tek: Przecież wiesz kum r.trze o 
O Bartoszu, że ~ypra.wiam bal, bo mi. e.ię O 
a dziesiąty syn urodził, 1rzeba więc iść do g g składu na.mego znanega Rodaka Ma„einą O 
o 8iłkierskierr;o który mit>Hka w o 
O Rn.uxel-Kott..-nb1n·~· przy ulicy Bi- g g smarka nr. l D i zakupić towarów na 

0
o 

D chrtciny. 
O "orce~ : Bardzo fłusznie czynisz, że g g swo eh popierasz bo ja też wszystkie tl'l- O 
O wary k .• 1. nialne biol'ę ty111 o od n~Hzych O 
n R.•. daków: Wi~rzbill1iot.iego z ulicy O g Bodel.;cbmgtstr. I., i od tiłiełderskir;o g 
O z ul. Remarka. O 

g We·itek i lłul~k. : Sw6j do swego, g 
o to hatło na.- ze ! O 
o o oocooocooocoacoc oooco"ococooo 

Szan: wnym Rodakom poleca!'Y' n.ój 

~alon golarskl 
J>Oł~c:wny ze zakładem do wyrywania plombowania 
wprawiania no·"' ych zi;bów. Zarazem polecam 

wielld ~·bór 

wiązarków, kart, powinszow~ńi Jis 10-

stowegu papiern 
wszystko z polskim napisem. Tuki:;amo polecam 

wielki wybór c3 gat:" i pa:pirrc1sów. 

I 
' 

Kreślę się v. szacunkiem 

Wacław Kaube, Oberhausen 
Kirchweg 58. ( 8) 

mnma =· 
}'. Józef oski 

w Herne, 
poleca. 

korony ilubne, "·elony,~pier
icionl.fślubue> broszki, luzy
żyki złote i pozłacane z łań
e1uszkami, korale prawdziwe 
stet. an ki, prawdziwe bursztyny 

·wiele innych rzeczy. 

F. Józf,foski 
w HERNE, 

ul. B a h n h o f str. 52. 

Naprzeciw ~owej, ulicy. 

• Mihi • 

~~f4ł1Mml5i~R!J41ill~~ił 
• \\"s.zelkie · • lłlllllllllllillilłllllllllll 

~ · · Swój do swego : · =· • • prace plśmien~e ~ 
jak podania, wnioski, korespon

~ dencyę ha:idlową i t. d., .załahria 

• spiesznie i gruntownie 

- Szan. Rodakom polecamy na ~ezon latowy, wszelkie mn.tcrye na ~ -

r4 u ;~ n ie ł b I u,z !i I.. ; 
c;i;arne kolorowe począwszy od SS fen. 7.3. 

najlepszych. 

metr. aż clo ~ ::.. 

biuro handlowe 

J. K atko Q 'slf, 
jn 1 E 1 rt ~ hiln<łh> w,r ~ orn isowy 

• w Herne. Neu ~tr. 10. 

fiłb. 

:!:'~ .~ ~!?f~~~ .'.1*~ .®1J~1g~;;{!.;J ~2~~~~~~ 
~~~&,!(;~~z~~7?@„~~~~~~~ 

! · Baczność Rodacy! ~ 
P\"l Duno11zę Rodakom z Marxloh z Brnk- ~ 
~ hau~en i okolicy~ iż mój '" • ~~ 
~1 sni:eres kra~~ 1eck1 :,~4 
~~ w~ 
~ z dniom 1 w1ześoia przeniosłem z d<>mu ):.W;( 
~Zi przy ul. Marienstr. do domu przy Ha- ;r.!;~ 
;I)! gedornstr. nr 37. Poleo.am H.uclak«m ~ 
~ mó; ioteres zaopatrzony w pif;kne ma- >~. ·_:.(: ' 
~ ter„e zim '"a na. ub10i')' . 1•aleto1y ~ 
~ i spodni.~ wojskowe. Ceny bardzo m 

Perkale, satyny, pohkie płócienka na po· 
~ ściele i farJuchy, firany, tołdrv, 
~ 
~ serwety na stół białe i kol. we '~iekbn :wy borze. 

IP ~ 
=~ 
=~ 
-~ -= --

---..... Spccyalność: ~~ -

Polsllie chustki na głowę różnego rodz~ju. 
Chustki do nosa, krawaty, kapelusze i v" szelką bielirirnę dla 

niewiast, mężczyzn i dzieci i t. d. 
Wszystkim pols~dm towarzystwom na obczyźnie, 
donosi my, iż dostar(!zamy wszelkiego rołłza,jn ez~p

~i v.-edług życzenia po eenach jaknajtańszych. 

lenartowsk i & Talarczyk 
BERNE, 

"" 

. ;; 
~ nizkie, gwarancya za dobre leżenle. ~~.·~ 
M:~ /, szarunkiem '{:~~ 
l*~ J s - f ~~(~ W::i an 10, z~ 
~ krawiec polski w tVlttrxloh, (Rhd) ~ 
~ Hagedornstra.sse m. 37. ~ 

ul. Dworcowa 77. Bahnhofstr. 77. = ftlllllllllllllllllllll.11111 

:-· 
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--RESTAURACYA 
Kolnischer 11of, H. Kuchem. 

Be1lachini1ego nowo~zesny teatr. 
Dnia, 17,IS i ..ll9 września o godz. S wieez@rem 

wielkie przedstawienia czarodziejskie 
czarodzieja nadwornego 

B E L L A C H I li i. 
Z programu bardzo urozmaiconego podnieść 

warto przeclews,,,,ystkiem znilrniącic żywego konia (wła
sność p. Jana Mikołajczaka,) święto roż na dworze 
Sułtana i Bellachini w paf1stwie duchów ; latająca 
klatka~i kufer zaczarowany itcL O lfozny udział prosi 
~ r ,._,,, n. Ku CHEM. 

U w ag a: Członkowie towarnystw, które u 
mnie moją posiedzenia płacą za kartę wstępu 10 fen. lfl 
mniej. (3) .• 

2 czełłłdni11ów :m * 111 W&111111BE 
stolersłt.ic'h 

przyjmie zo.ra.z na stałe 
zimowe rob ty do bu
d .w li i meble oraz 

BAUMER • 

1 

ul. Karola 7. .Karlstr. 7. 

poleca Szao. Rowkom na obr.zyźaie sw6j 

warsztat kram iecki, 
w którym wykonywa wszelkie prace kra
wieckie p1d gwarancył} d:ibrego leże.,ia 

i trwałej materyj 

po cenach umiarkowanych. 
o o o 

spółka, 
nez ni a. 

Polscy rodzice pragn!\c 
a by dziecko ich dobrze 
się wyucz~· ło n:emiosła, 
niech się natyebmia i 

zega1·mistrz i filłotnik, 

lub późtJiej zg:to:ozą do 
Jana df'n.•ch 

w Ewing, 
prty D t. rtmun 1zie, zaraz 
przy .kościele kat ilickim. 

J•otrzeboa 
służąca 

od 1 października do 
wszelkiej r,,;bory. 

N. -chmit1.ek, 
Wa.one II. 

Unser-Fiitz 5 b. 

Wiązarki 
z polskimi napisami i-ta

nio poleca. „ WIARUS 
PCLSKP w Bochum . 

Dllifł 

Marktstrasse nr. 22. O B E R H A U S E N, narożnik ulicy Ftiedr. Kadsuas::;e. 

Największy sklad 

z e g a r k ó w k i e s z o n k o w y c b, 
towarów złotych, regulatorOw 

~raz wszelkiego ~odEaju zegarków ściennych 
i b u d z i kd w ---

t.ylLo na,jJepszej jakości ~o :r.o.an1ch ta n ich ee n ach. 
Specyalnosć : 

l?atentowiane obraeczki ślubne 
w olbrzymim wyborze i we wszystkich formach .. 

Jł4"" "\VH1·~~iat repe1ija11„J7Juy. ~ 
-. ... ..,„ ... „„„„„mmmmm1„„11maa1m ... „„ ... ~~ 

Szanowni Rodacy! 
Rodakom którzy pójdą do woj8k<t, polecam wit:lki wyMr 

epAd.-.1• ....-~J·eko...,wch mojej roboty1 najno.w~zy ":ojs~~wy krój , a ba.rdzo tanio, bo już od .._, "* dula VV ~ iii' W J 13 marek. Przyl-'ommam tez mOJ 

<-5 I wielki wybór goto.wycb ubrań, paletotOw i spodni, 
dobrego kroju i l"oboty. Wielki wybór g!1towych ubrań dla chłopców i c1zie1_i, s~od11ie, kittle, koszule, rozmaiti'g.J gatunk1, ga.cie 
szkarpetki, szelki itp. wszystko bardzo tanio„ Przedt::wszystldem zwracam uwagę na. mój wielki wybór 

materyj na u branie, paletoty • 
l spodni, 

z których wszystko pod gwarancyą zostaje odrobione we własnym warsztacie. Proszę z tego skorzystać! 

A. POWAlOWSKI, Bochum, Alleestr 13 . 
. : . 
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8 '•,. TJ ' ,, •• ' g B „wiarus (:( nr„ ~• 0 
a o g wychodzi sze ".'.: rn.zy tygo- § 
g dniowo. Prennmerat.a wynosi 0 
a 1 1n. 50 fen. o 
~ 80 
0 kwartalnie. 

g „ ,Po~łańCł6 katol~r.lriego" otrzy- g 
I maJą abonenci w docłutku. S 
ooooaooooooooooaooooooco~ 

Rok !5. 

ię :1 . prac 1! 

Bochum na niedżiefię dnia 24 w z:eśnia 

' „ ·~ 

3~~cccccccco:ccccrcccccceB 

g „ bo nik P I! " 
g . g v.·ychodzi d razy tygo-
'o <lnio o. Prz dpłnt no i 

8 50 fe ygó · 8 
- · a o g kwar lnie. g 

o ,.Posłańca katolickiego otrzy-
g ma j ł\ abonen i \ · dodatku. 8 
o 
o 
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Na Niedzielę 15 po Swiątkach. 

Lekcya. Gałat V. 25, 26 i VI. -- 10. 
BraJCia ! Jeśli żyjemy duchem, duchem 

i po·sfęp11jemy. Nie sta·wajmy się chciwi 
próżnej ·Chwały, jedni drug/ich draźniąc, je
dni drugim zajrząc. - Bracfa! ieźliby też 
człowiek ub1eżony był \V ja1kim upadku, 
\\Y którzy duchowm jesteście, nauczajcie 
takieg0 w duchu ciichości, obaczając same
go siebie, abyś i ty nie był kuszon. Jeden 
drngicg ::i brzmiemt•Ona ll!O·Śc·e, tak \\ ypd
nicie zak·o111 Chrystusó\\. Albowiem ieźli 
kto mniema, żeby czem był, gdyż 11i1czem 
nie jest, sam si!ebie oszukiwa. A każdy 
niech sprawy swojej doświadcza, a tak w 
saunyim sobie tylko przechwala1nie mieć bę
dzie, a nie \V drug·m, ho• każdy \\.'fasne 
brzem~ę pcnies.ite. A niech użycza wszyst
kich dóbr ten, który bywa 1nauczan w slo
\\ i·ei, temu który go naucza. Nie błądźcie; 
nie da się Bóg z siebi1c naśmiewać: albJ
\\';iem co będzie sial czlo1wiek to też bię.idue 
żąl. Bo kto sieje na swem oiele, z ciała też 
żąć będzie skażenie; a kto s1teje na. duchu 
z diucha żą~ będzi.e żywot wioczn,y. A d0·
brze czyn! ąc n~e ustawajmy, albowiem -.:za 
su swego1 żąć będziemy nie ustawając. A 
przeto póki czas maimy, czyńmy dobrze 
\v'szystk,im, a najwięcej d-omownikl:m1 wia
ry. 

Ewangelia. Luk. VII. 11-16. 

W on czas: Sz.edł Jezus do mµasta 1 

które 7.10\\ ią Naim, a z nim szli ucznho1w1e 
jego i rzeszai v.rielka. A gdy się przybliżył 
ku bramie miejskiej, oto wynoszono umar
lego, synal jedyneg()I matkii jegiG, a ta była 
"dową; a rzesza miej.ska.i \\11elka z mą. Któ 
rą .ujrzawszy Pctn, ulitował się n.ad nią, i 
rzekł jej: Nie płacz. I wzystąpil i do
tkną? się mar, (a. ci co ni.cśli, stanGli); i 
rzckl: M~odz.1el1cze, tob11e mówiG, "\vstaf1 ! 
I usi~dł i0n, który byJ umarły , i p oczął mo
\\ ić; i dal go matce j.eg0. I zdjął wszyst
krich strach, i wielhili Boga, mówiąc: Ze 
Prtorok wielki powstał między nami, a 1ż 
Bóg naw e'Clzil lud swói. 

Ka z a n ie, 
Nieraz już słyszeliście, brn'::ia moi, że 

Jezus dla nadzwyczajnych łask, jakJe lu
dJzi,01111 świadczył i cudów przez Nliego do
kony•wanych, p.ociągał Uumy ·ku Sobie, 
które z różnych stron zbiegały się, aby n.au 
ki Jego s!u.chać ·L ulgi w nieszczęściu dJ
znawać. Oto w Ewaingelii dzA1siejszej czy
tamy: że gdy Jezus szedl do miasta. które 
zowią Naim: szli z Nim uczniowie J eg10 i 
rzesza wielka. A gdy się przy1b1iżył ku 
·brami1e m1ejsk,iei, oto wynoszono zmarlego 
syna Jedyneg·o matki jegO\, a ta byla wd0-
" ą: a rzesza miejska wtielka z niD,. Po lud 
ku na rzeczy zapatrując się, przypuścić 
wypada że ta \Vdmva mnsi.ała się odzna
czać: ailbfJI zamożnością, alb/..:) stanowiskiem 
alboliteż naidzwv,czajną cnotą, że tak liczna 
rzesza to\varzy.szytla jej zmarłemu synow~ 
d.o grobu· bo teraz tak Silę praktykuje: j~
żeli umr;e zamożny, g'romadzą się ludzie 
nai pogrzeb jegio dla poczęstunku; jeżeli 
WY!Ższy stainowis.kiem, dfa odiclianiia mu ~ 
norów albo jeżeli cnomwy, to dla p.rzynrie~ 
sienia 

1

ulgi w smutku strapil()lnej r·odzd1n~.e; 
chociaż byłoby rzeczą naJpożąda.ńszą, gidy. 
by się grlOmadzilli dla modlitwy i porato
wa111iai <luszy zmarłego, bo to jest głównym 
10elem odby.waruia pogrzebów uroczystych, 
aby się modlić za umarłych. 

IW d!()wa o której wz,m.ianka w E\\ an- 1 

ge~i-i dzisicjs~ej, musiała to być oroba bar
dlzo oniotliwai kiedy sam Jezus skieriowaJ 
J>o<lróż swoję w tę stronę, aby jej wskrze-

sflć zmarłego syna jedynaka i przymcs1.; po 
dechę. I skoro ją ujrzał, ul ;tował się nact 
nią 11 rzekł: ,,Nic płacz." A mó\\.il to nic 
dla tego, aby nic wolno było rodz1i•com za
płakać po utracie dziecka, lecz że w tej 
chwili miał O'\\. iemu zmartenm przy\\ rócić 
życic ,i oddać go jej matce. Jako też i sta 
ło się: bo przystąpil i dotknąl się mar. A 
ci co rnicśJi. zmarlego stanęli. I rzekł: 
„Młicid·zief1cze, t1obfo mówię wstań. I u
sialdł ten, który był umarły i pnczął mó
\\ ić: i dat go matce." Prawdziwą l)OOt~
chę i ulgę w nieszczęściu, Bóg ty!k() sam 
może skuteczni.e przynieść człowiekowi, 
bo jest wszechmocnym i miłosiernym; 
potrzeba tylko na tę łaskę Jego, zasłuży~ 
życiem cnotattwem, wiarą w potę,gę JeglOł, i 
modlb'twą wytrwałą. Niewiasta ewange
liczna oplaikująca1 zgon swojego jedynaka, 
wyo1braża także Kościół święty, który ja
ko czuła matka opJakuje zgon dziiatck 
swoich, które dopuściwszy s'.ę grzechów 
c 1iężkich, 1oibumlernją na duszy. A jaik "icl
ką rndo·ść sprawił Jezus owei niewiaśde, 
której zma·rłemu synlo•wi przywrócił życie; 
taJkąż sarną pociechę przynos1i K.ości0·ło1w1 
każdy obumarly na duszy p·rzez grzech, 
gdy w'raca do laski Boga i od·zyskuje na 
now101 życie duchorwe przez pokutę. Z tego 
punktu zapatrując się, rodzice chrześdaf1-
scy po,winniiby iść za przykładem Kości10-
la świętego Iii więcej ptaikać naid upadkiem 
W1 .g,rz,ech dziatek swoich an~żeli nad .ich 
śmiercią; bo przez śmie1rć ciarta ni·e trncą 
życita wiecznego, pon[e1waż przy ogólnem 
wszystkich cia1l zmartwyichwstarniu 1i ·oni 
powstaną do życia; a przeciwnie przez 
grzech, umi·eraią na duis~y i zasługują na 
potępienie. To też matki praw:d~iwie, wię 
cej naid tern bolaly, ani ·'żelii nad śmiercią 
eiiala dziatek swciieh. MonH~a Ś\Vięta opla· 
kiwala1 upadek syna S\\ ojega Augustyina, 
modlliifa siię gprąco. '°' jego1 nawróceni·e; to 
też Bóg wysł'uchał pirośby jej i dal uparnię 
tanie Augustynowi do tego stopnia, że nie· 
t311lko porzudl błędy, ale zosta,l wielkl;m 
świętym, zail~czonym d;o gmna Doktorów 
Kości1ola świętego. Pod1obnież królowa 
Bla!nka, .odzywała się do syna swojeig·o 
Ludwika: ,,Wlo.Jałabym .___ mówila ~ w;;_ 
dzieć cię na marnch śrntiertelnych, anlżcli 
upadlego w grzech." Na w jednak dzisicj 
s11 radzice nte wide z•wraicaią uwagi i ni:e 
tak boleją nad upadkiem dziec·i swych jak 
wyż,ej wzmiankowane matkri pobożne czy. 
nity. 

Qd,y Jezus przy\\ rócił życie owemu 
jedyn.a1kowli wdowy naf1mskiej, i gct:y to lu
dzie ujrzeli, zdjąl wszy1stkich strach, l w1iel 
bili Boga, mówiąc.: „P110r.ok wielki p-O\\,star 
między nami: a iż Bóg naiwiedzil lud swóJ. 
Strach ten, nie wyrwolał trwogt, a tylko 
sprawił nadz1wyczaijny podzi\\, że Jezus u
czynil cud; bo przyv.-- rócić zmarłemu życic 
11akży do cudów; ponieważ tego nikt zro
bić nie może, a tylko Bóg sam. - Jak więc 
umarłeg01 nfkt wskrzesić nie może, a tylko 
wszechmocność Boska, taik podobnnc i n
ma!~go na duszy przez grz.ech, Bóg tyl
k10 taską swoją może podźwignąć, dając 
mu skruchę serca 1 przebaczając mu winy. 
A że to na skutek modlitwy Kościoła świę
tego matki naszej Bóg ciQraz cLokonywa, że 
grzeszni powstają z upadk<>w s\\·01ich, więc 
za to• na1leży się wi:elb;ć Boga - jak nczy
mł lud ewangeliczny, i dziękować Mu za 
.Tego miłosierdzde. 

Czyńmyż tak, postępując wzorem o
\\ ej rzeszy, tl0iw1arzyszącej zmarlemu do 
grobu; J11ieśmy p.omoc umarłym ~rzez i:no
d1litwę; litujmy się n.ad upadkam: ludzi w 
grzech, i własnycp strzeżm~ .się . upad
ków· a na wypadek zapornn:en ,a· sic, prJ
śmy 'Boga o jak najpn~dsze n.eh. i nasze po 
dźwigntiernie się; a po otrzymaniu ~ej las~i, 
jak najgoręcej dziękujmy BOgu, i strzez-

my si~ nadal upadków gr:techowych, a I 
tym sposo.bem zasłużymy na l i tość Zha\\ i
ciela, że nas przyjmie d eh \' aly Swoj-:j i 
królO\\ ani a wie~znego. Amen. 

WAWEL 
(Katedra i Zam21t liróle\. skiJ 

BAR·rosz. 

UJokof1czcnic). 

Naprzeciw grob()\vca Lokktka znaj
<lujc się wejśc:ic do• skarbca katedralnego. 
Skarbi·ec ten uważali kroló\\ ie, za narndo
wy, tam bow~em zloż.one były oznaki ko
ronne królów polski.eh i najcenniejsze lla
sze pamiątki. Jakie 1 ja}{)iej wartości na
grcmad·wne lJyly tam skarJ:>iy przez na· 
szych panujących, trudno S-Obie dziś wy
obrazić. Dziś zaJe.dwie szczątki z tego 
skarbca zostaly. Kilkakro•tnie naruszano 
skarbcai w raZ'ie ciężkiej JJ!Otrzeby. I tak, 
zai panowania Jana Kazim\:erza, kjtedy za
wrzafa straszna "\\~ojn.a kozacka, szwedzka, 
moskiewska i węg'lerska\, kapituła krako
wska, jaikkolwiek dotknięta rabunkiem 
szwedzkim pOI zdobyciu Krakowa, ogro
mne sumy przeznaczyła na po1trzeby Qjczy 
zny. Również zhożiono znaczne sumy p-0<i
czas powstania kościuszkowskiegJ. Przy-· 
szly jesz.cze d:n\i smut1111ejsze, dni niedoli. 
W1ojska obce, pruskie, moskiewskie i au
stryackie zajmowaly Kraków, a każde z 
nich zosta.wiala. ślady ogromneglQ zniszcze
nia. Sk1or01 zabrakło złota, srebra i marmu 
rów, brano miedź, ma.siądz i kamień. 

Wśród tych zamieszek zgi:nęły najccn
mejsze pamiątki naisze, jak korona Chr-0bre 
go, którą koronowali s; ę wszyscy pra1wic 
nasi król0iwie. Z pozostałych do najcenntieJ 
szych należy: Relikwiarz głowy św. Sta
nisława, bardzlo śl:iczny i kosztO\\llY wy
rób, relikwiarz z ręką św. Starn:slawa, in
fuła św. Stanisława., rellikw~arz św. fl-0rya 
na rclikwliarz z cząstką gwoździai Chry
st~sa Pana, re1ik\' iarz św. Wacła\va, z ko·
ścidnych rzeczy znajduje się '" skarbcu 
wiele innych cennych rzeczy jak szczero
zlotych mionstrancyi, kielichów, a mf ędzy 
tymi k!ielflch, wtasnej roboty Zygmunta III, 
ornaty szyte przez nasze królowe, jak Ja
dwiigę, Annę Jagielilonkę, Maryę Leszczyf1-
ską i w. i. Nadto znajduje się miecz pr, · 
śwli•ęcony ofiar-owany Zygmuntowi' Augu
stm\ i przez papieża, celem walkfr z niewier 
nymJ. Mneczów takich rozdała Stolica 
Apost·olska ogółem 27, z tych 9 otrzymait 
królo\v•ie polscy, jak Wtadyslaw Warncf1-
czyik Zygmunt Stary;, Zygmunt August, 
Stcfa

1

11 Batory, Wladys?aw IV., Jan Kazi
mierz, M(·cha? Wiśn i owiecki, Jan III, Sta
nisław Lubomirsk ;, hetman wielki kornn · 

• ny. 
Nadto znajduje , 1i G w skarhcu bui'1czuk 

turecki zdobyty pod Wiedniem, palasz ks. 
.Józefa Poniatoi.; skie~o ofiarowainy mu 
przez \\ ojsko polskie, z kfórym w ~c;ku 
\\'iódł do hoiu hufce polski e pod Lpsk1.crn, 
włócznia św. Maurycego, która stano\\ ita 
berło korrnnacyjne królów polskich, koro
na •! oznak.li koronne Kazimierza Wielkiego 
(znalezi·one w grobi.e) , korona królowych, 
i ])()mniejsze pan~1ątkJL 

• Zamek królewski zajmuje calą \\' Ylli ~·
stość Wawelu i składa s i ę z kilkunastu bu
dowli. Dawniej było na: \Va\\·elu dalek9 
"'\\ ięcei gma.ch6w, byty jeszcze dwa kośoio
jyl: Ś\\. Jerzego i Micha.fa. \\' szys~ko to jc
<liiak zostalo przez rząd austryackt zburz0 .. 
ne 1 usnn!~te. 

Jak już przedtem \\ sponmieli 'my, 11a 
Wawelu w czasach przedchrześciańskich. 

b ył zamek, wpra\\ dz ie drc\\ i.a ny i 
cwn~ palisa<lami. Już też i pierw i.J.;rólo
\\~ c piastowsi.;y zamek wzn.' c.ść 11m cli : o 
niego bardzo sit.; tro ZL.'·zyli, ze \\ zgh;dn 11a 
czę te napady Czechów. Dopicr - ic<l11al\ 
Bolesław Wstydliwy pobn<lo:-wal mnós t\ 1J. 
zabudo vai'1 drewnianych, kt<'>re \\' pJJni1; t "' 
nym pożarze \\" 1306 r. dooszczc;t111i spto11~~ 
ly. Odbud ::i.w~ zamku zaczqł jni, l.J'}kierek, 
popru\\ adził dalej i uko1h.:zyl Kazinaerz 
W,elki, który zbudował sobl. c główn~\ ·w:v 
rezyidencyG na zac!l()dnim stoku \\'awclu 
a Wawel cały otoczył 111urc'111 i o patrzył 
baszta.mi. Z zamku kazirn icrzrl\\ skicgo 
właśnie tylko ta czGść zostaita, reszta ule
gla zrniszczeniu, a częśo1owo p()chtomil 
zn(>\\' pożar w pierwszych lata1.:h panowa
nia Zygmunta Starego. PotGżny ten },ról 
sprnwa<lzit budo\\ 1P"czych z \Vt oclt i poa 
kierownictwem Bonara stamił wkró~i.; • 
\\ sp:rniały pałac, ale już 11~ zachodnich st'."l
ka<..:11 Wawelu. Zamek te11 przcwyż zal 
świcmośdq wszystkie rezydencyc króle\\ -
skic \V ówczesnym czasie, a cudZtnJcmcy 
nic mogli się przepychowi 'I w spania tnśc1 
siedz.iby królewskiej. Kilkakrotni:e w zam
ku tyiru \vszczynał się po•żar, jednak z:rn1elc 
zawsze był tcmwspanialej .a<l11a\\11all\. 

Dopiero kiedy w pocz;.itkach pan wa. 
nia Zygmunta I1l 05'1.ci1 zniszczył dwukrot-· 
nic do-tikliw1ie za11 ck, król wy budo\\ at s.e
bic zamek \\ \\ arszawie i tamże zam·"'
szkal. Zamek krakO\\'Ski ot<luo\\ m11~" 
wpraiwdzie, niszczal pO\WJfo. Szczegól1111c 
ulcgl spustoszeni' u podczas najazdu szwc · 
dzkicgo po- z<lobycriu K.rakm\'a w 1655 1. 

a jeszcze bardziej po strasznem zrabowa-
11iu 1 zlupienią podcz1s drugieg{) naiaz<lu 
szwedzkpego w 1703 r. 

Wtedy splomit on <loszczGtnie, a: zu
bożały i wyniszczony \\•oinami 11 zaraza
mi kraj, mimo ciągłych dopomina1'1 i staran 
osłów zi:.crn krako1\\Skiei. \Vpra\ 1d'Zie 

ki'lkakrot111e starał się o to tanisla:w Au
gust P101i1atowski, jednak zdołano od n O\\ ić 
zaledwie malą cząstkę pałacu, \\ którcjby 
król podczas swego pobytu '" Krnk t"l"\\ i 
mógl zamieszkać. 

Tymczasem nad Pol ką zawisty c.icm
n1ejsze chmury. Od pocz4tku panowania 
ostatniego króla polskiego 113 zamku krn
ko.wskim stoi załoga moskic'\\ ska. 

Po<lczas konfcderacy1 bar kiej udało 
się konfederatom podstępem opanO\\ ać za
mek a zalo,gę wymordO<\.\·ać. Weszl: -01J1i 

bowiem przez kanał o<l strony \Visły, na„ 
pad~i nieprz.ygoto,vaną załogę i \V 111~(1 
wycięli. Jednak po trzech mies1q ach gar
stka Polakó\\~ oblegana przez M,1skali sto·· 
jących w Krakowie, musialai s i ę po<ldać. 
Odtąd n:szcza1 zamek coraz bar<lz 'ej, tak 
że za powstania Kościuszk! l:ałe jego 
uzbrojenie tanowiła l\'ilk~ li hych arma„ 
tek, które Naczelnik zabra1 ze s b~ 1 ó 
Rada\\riice. 

Po bitwie IJ{)<i ~zczckodnam i zajęli 
l(rakÓ\\ Prusacy ' wtr<ly zamek d:o · zczęt
nie zrabowali. \V owym to cza ie znik
m~ty bez 'Jadu z zamku korony królewskie . 
Na kilkudziesiGciu wozach wywieźli Pru · 
sacy skarby krółew kie, oddarł zy zamek 
z czego tylklo można bylo o-drzeć. Wkrótce 
zajęły Wawel wojska austryackie. Po 
czasach k ięstwa Warszawskiego, z ob
wodem został rzccząpospolltą. Rada nfra
sta l(rak()lwa, pragnęła dźwignąć gród kró
lewski z upadku 1i przeprowadzono czę
ściowe naprawy. Po po\\ staniu w r. I ~4u 
Kr.aikó\.\" zajęło austryack1e wojsko, a na 
Wawelu stanęło załogą. Odtąd przez SO 
blisko lat gród królewski skazany byt na 
wielką sromotę a ciężkiJC W>halltijenie. 

Opisan·!; e zamku króle\\ ski~go dzis.1ał 
jest dość trudne. choćby z tego ' zględuł 
że \.VOjskowość austryacka, broniła wstępu 
do niektórych komnat, w których ll!rządzo-



m składy, sp(chrze i . t. p. Zamęk składa · 
si~ z pałacu królewskiego, .na:st~nie kliku 
baszt r starego zamku królewskiego; do 
tego przyt}>1ka- ze wszystkich stron ha.rdzo 
wiele ws"tręthych bud '\\ryrbudorwanych 
przez rząd austryacki dla porieszczenia 
:woJs'ka i t. p. 

. pafacu prowadzi brama tuż kofo 
J<altury. Nad nią wfdnieje napis Łaciński; 
~,Si deus nobiscum, QUJ!S contra oos." (To 
znaczy: jeśli Bóg z nami, któż przecl~w 
i1aan). Przez bramę wchodzi sie na dzie
dzmiec pałacowy, na lewo, prowadzą 
schody na piętro i ·db wspanfałych kruż.
ganków. ·Wszędizie w:idzi·sz resztki okaza
Jośd, wspaniai!e malowidła, rzeźby, mar
mury, - wszystlm to zamurowaaJ.e wap
nem, zailepic.ne gliną, lub zabite deskalmi. 
Tu '\YSlrnzrnią ulubiony pokój królowej Zoiill, 
tam Barbary, w samym zaś rogu zamku, 
co na miasto \v ystajc znai<luje się sławna 
kurza stopka, to ulubiony pakój Jad•Wltgi, a 
później Zygmunta Augusta. Wszęd'zl'e po
zamurowywane r.nkoj1c, w sali tronowej, 
która należała do najwspa1nialszych sal, ze 
wszystkich dworów europejS:ki1ch, n11: śla
du. K'J1rytarze kręte ci'emne i ciasne, z la
tarlu1 w ręku trzeba drogi so"Qie szukać. Z 
:zaciśnięteim 1i1 pel1nem goryczy sercem wy
chodzi się z tego przy;bytku królewskiego. 

PrzechQdząc przez wielki idzied1ziniec 
:zamkol\\·y ku drugiej strorM zaimku wsta
wiamy poi praw.ei ręce katedrę h stary za
rn~k królewski, z któreg·o l)ró.cz murów nic 
nie pnzostat10, 'l daichod1zi•my diO muró\\1, z 
których widok rozta;cza się na Wisię, Bie
lany, kopiec Kofo uszk11, Skalkę i kop,·icc 
l(rakusa1. Tuż przy murze znajduje s!ę 
owa slynna jama, w której za• cza1sów Kra
ka smok rniiał się ukrywać. Wejście od 
uwnątrz zamku zamurowaJne, w mu.110\va-
110 w to miejsce tablicę, przypomina•jącą 
<lWD. lcgerndę. Z da:wniejszych l{)bwaro
wat'1. zostało kilka baszt, ja\k senatorska tuz.. 
przy pałacu, druga przy kurzej stopi~, 
trzecia przy katedrze; '" dalszej odleglQlści 
od p.1lacu stoi Sando1muska, 1C\krągla w na
rożniku dziedziń,ca, czworobocżna Ten
czyńskiego, i Zbornwskiegio. pami·ętina, jego 
ścięciem na polecenie fana Zamojskie&'C>. 

Oto nasz gród - oipuszczony i w rui
rl\'e. - i Iza w 1oku staje nad tym żywym 
obrazem na1szegio narodu, sercu tu duszno 
na w11<lok żołdaków, painosząc1ych się po 
komnatach królewskich 1 mlszczących r~
sztki naszej świętości. 

Ale iwż zbliża się czas, kiedy ·w ty.eh 
lmmnatach zapanuje przepych i oogacrw10, 
kie.dy te mury jakby O'żyją życiem d1aw
nem i btysną swą ml'n!Pną ·Okaizalośoią, 
aby przywodz1ily na myśl zawsze sw10je 
„.cfa.wne pełne chwa~y dz~eie". 

Brandenburg 
kraina słowiańskich mogił. 

PO W IE S ć H I ST O R Y CZ N A. 

Napisał Ludwik Stasiak. 

(Cią~ dalszy.) 

Zerwaiłla się nagle z łioża o półir11ocy. 
Zgiełk, halas, jęk dzwonu, gJosy zaikonmic 
na kurytarzach ·~ P!O·Ploch .:ygromnny. 

- Na pacierze Silę siostry g(lomadzą. 
Wnet wp.a<l~a di0i jej celu zalwlnni.ca. 
- Czy słyszysz, ten dzwKm? 
- Do chóru .o północy iksi1eni 1nas wzy-

\\ a. , 
- Gwar ludzi! dlolatuje z ~ murow 

t\\ ierd'zy... Ten dzwon spiżowy... . 
- Nie jeden! Wszystkde dzwony b1-

ją ! ! 
:___ Słyszę głosy., wJła~ą.ce o r~tuniek ... 
- Do ksieni .chodźmy! Do ksieni! 
Wypad.?y zakonnice na korytarz klasz-

Wmy. Tam tłum mt11iszek zigromadzooY 
kupi się -0k!olo klasztorn, służba kościelna 
o ratunek wola. 

Wytaimat ktoś furtę, prnwadzącą do 
kap\tularza IHZez rl(}Z'.Va1lo1ne drzwi wpada 
d~cwka stużebna. 

- Ratunku! P-0mocy ! 
- Co się stOJto? 
- Zatrata nam i zguba! 
- Co mó wr, sz? ! Co nam g·roz i? ! 
- Zbójcy pewnie klP.szbor opadli, dty-

ząc chueiią mordu ·i grabiieży. 
- ZbóJcy?!! 
_Straż 01 po1mnc wi0ła. żo:łnnerze wy 

trzymać nie mogą naporu. 
_ I my niewuasty pomódz im mamy? 
- Uciekajmy!!! 
l(ilka zako:ninic zemdla~o ze strachu, 

1inne biegną do kaplicy, krzyżem prz.ed ~
tarwm padaj.ą, o raturne'k d-0 Boga w0~ia1ą. 
Resz.tai ·wybi·egb schowa); su~ pod. optekę 
.żołnierstw~ które broniło wa110•\V·Thl. 

Na v..·a:lach t""ifer.d:zy, ból wrzał naoko
ło. Naleźd:zcy wxlzJiera.fą stc na mury, żol
nrem~ Iij.etttr..eccy z. roxpncxą br.Jnią, rąb1ąc 
napastiników wdzierający.eh się ina ~'aly, 
rycerzy w dół strącając. - N'.~er6'wne snać 
siły 1 ni.eróv..ma wahl<a. Słaba zaioga l(al
V.'Y naporowi podołać nie może, kilim żJo..f
nJerzy jUŻ rannych we knvi broczy, reszta 
z rozpaczą się brom. 

Kto nas napa<la? 
- Bóg jeden wie - rzekł Remu.ald. 
- Z walów wroga 1niie rozp~znasz? 
- W ciemności nic nie widać. Obce 

jaikf eś w1ojska, nieznany rynsztuneik 1 sztan 
dary. Ci, co ze wsl za mury się schronili, 
\vrledzą tylko tyle, iJe 1kHka pulk6w kfrlsztór 
ot<)cz;yfo, że mur żelaznego rycerstwa nas 
opasuje. 

- Zgini1emy!.„. - zawalała ks,~eni. rę
ce załamując. 

- Otuchy, matko; 11adziei ! P0 moim 
trulJ)lo tu wejdą - za.\vofat mężny R.omu
ald, z1aichęcaiiąc żJ::)•fo.erzy do rozpaczli-wej 
obrony. · 

Ale n:'em:t już i mężny R!omuaild wiary 
w ocalcni1~ i nadziei ocalernLa. Najeźdzcy 
przerzucili przez zerwany most drewniane 
łigary, w bramę t·oporami walą, wierzeje 
wyrębując, do twierdzy się wdzierają. 

Chwieje się '" posadach brama, drży od 
uderzeń sieik\·ier, straszny tcmct serca oblę 
ilonyich prz,e11aża. 

- $mi•erć nam!! 
- Nie'ma zaiste 1nadziei. 
A grad uderzeń na drewnianą bramę 

pada, warczą siekiery, któremi najeźdzca 
drz.w.i rąbie. 

Zach\viata &1ę brama i runęł,a na zie
m,~. 

- Do m1tc ! ! - za\\·ofal na żołnierzy 
Romuald. - Bramy niemal, piersiami klasz 
tór za'slor.tm ! ! 

- Krewi zai ciebie, matko, przelejemy! 
- w101lali gki·śno i:olrnic.rze. 

W pustej czeluśd w.i·e rZDi, ·na miejscu 
briamy, stainęta ·cl·mga brama ze szeregu 
zbrojnych 111 diz.1. 

- Puszczajcie! - krzyczały z ze-
wnątrz przeraźh we głosy. 

- Precz, zbójcy! 
- W pień \V.as WYS!·icczem ! 
- Morduj!! 
- Co b za jedni? 
- Zbójcy ze Saiksonii ! Ra,busie z nad 

Renu. 
- Nie! nie. Czeską mowę pośród \YO] 

ska .sityszę. 
- Książę czeski Boleslaw. WJjSiko 

zbrojne na nas wiedzie. 
- J\Siiążę polski M1ieszko oblega wa

r:own~ę. 

- Kto?!! - Zaw1ołałai Oda. 
- Mieszko!! Widzicie? To on! O! 

Z Bolesfawem czeski' m m·zmawia, o zdo
byciu twierdzy radzi, błyszczącym mie~ 
czem i;olnierzom <lrogę ·p-Ok~zuie. 

Oda zbladła. Patrzy przez bramę 
~skrzącmni oczami, za chwilę na; twairzy 
zjarwit się śmiech, wnet lica jej jako róże 
zakiw1itły... Przedairta się przez tJlum za
konn1:•c ... 

.._Kto mówlsz? - wipytala Romuakia 
- kto tam fest?!! 

Mieszko, książę polski - odrzekt 
wailczący z przemocą ~omuald, zachęcają
cy garsnkę żotn.ierzy, których siły słabły 
których męstwo na1 wid01k lhcznego ni·e
przyjadela nikło, a serce chwytal straich. 

- Poddajmy się! - wtolali pobladli z 
trwo.giiJ przed śmf etcią żolnierze. 

- D()I nog1i nas wytną! 
- C<}? Ta hołota?! Te psy słowiań-

skie?! W(}lfaJ zadekły Romuakl. 
- p.od!d'ajmy srę ! 
- Jeśli się pod<la11111y, ·darują nam ży-

cie. 
- Nie ~odo1lamy przemocy! 
- Smierć temu, kto wspomni o podda 

niu - krzyiknąl RomuaM, nneprzyciót mi·e~ 
czem rąbiąc, wejście do bramy pl: ersią za
stania1jąc. 

Męstwo twoje i rycerska cnota zgubi
ła aię bi·edny R.omuaJdzie. Bo na zatracc
me twoje zjawił się n~eprzyjaciel nowy l 

11!1espodziewany. 
Oda patrzy chwile na zastępy nieprzy 

jac1"ół jakby wzro·kiem w Uumie wrogów 
kog-0Ś szukała, jakby wahala się chw.Hę ... 
Wzrok utkwiła wda\, w blasku 1księżyca 
srebrzysta zbroja rycerza mi•g•oce... usta 
hra!bimki się rozchyliły, dech wstrzymata, 
spojrzała na oblegających i na Romualda, 
który jak lew b;ł się za stu ... 

Myśli Oda, patrzy w bramę ... 
Przy wejśdu C:o bramy stała w„ elka i 

ciężka miedziana< kone.w do wody. Ujęła 
ją w rękę Oda, wpadła w br~ę jak sz~l<:>·
n3l, impetem \\1ie1kJ;'m 11ozwalifa konwią 
łeb mężnenw Romual<lowi i p8•bl:egta. w 

saJn środk wojsk nr.eprzyjacielskkh, w10-. 
łając: 

- M!,eszku ! ! ! Pan te mój!! 
... * lfl 

Ody Oda z murów klasztornych wy
biegła, w tejże chwili ustąptlo wojsko, tlo 
wsi Kai!WY się cofając. 

Czeski Bolesław surowe rozkazy wy
da\val, aby ŻQlłru:erstwo nie tk!nęło miejsca 
świ~teigio, nie watyło się targnąć nai kla
sztor, żadnej krzywdy Ś\\1:ątobkiwym pan
nom nie czynito. 

RoZlkazy Bolesława wykonain·o natych 
miast. Nliektóre z nich były o tyle zbyte
czne, że iJoilnierze p-01lscy aini czescy nie 
kw:aJpiH się jakoś do· czynienia krzywld nie
wriastom, z których większa część byla już 
w padeszlym nieco wieku. 

. . . . . . . 
Ody \.\.1ieść o małżeństwie ks:ęcia pol

skiego M1ieszka z ·córką margrafa Dietricha 
po świec.;e rozeszła się, j}O'Wlsta1ł hałas i la
ment Wlelk:i. Oorzkiem): łzami zapłaikał 
Thiethmar, rozdarl z bólu wielikiego bekie
szę swoją, sŁ0<wami1 zgrozy i rozpaczy 
zd'arzenr1e to w swojej kronice zap.sal: 

„Wielka toi zaiste. zuchwałość Ody: 
oblubie1kem niebieskim pogardz.iła i ry
ccr.sktiegio męża nadefJ przeniosta. P'°szla 
zia mąż za1 M1ieszka, chociaż siG to wszyst'· 
kfm ojcOIJTI duchownym, 11a1jba·rdziej zas 
\\rielebnemu bisknpow1i' liilli\va t'dowi wcale 
n ie podoba·lo. 

Niestety jednak, to co s '. ę nic p·cdlo bało 
\V;1elcbnemu bhkupowi Hlliwardo\\"i, to się 
podobało Mieszkmvi. 

Bo· gdy OdG miał za żonę „bez kanoni
czneg.01 p·o·zw clenia, jęli księciu polskiemu 
przemawiać do sum·enia pobożni mężorw1e, 
aby Bogu poświęconą niewiastę odesła1 z 
porwrotcm do· klasztoru. Ale zezlnścit się 
Ókmpn.ie w grzechu zatwardzialy M~esz:ko 
i w gn·ew1i:e uclerzyt tak pięści' ą w stół, że 
deski dębowe rcz lecialy się na kaiwalki. 

Oo \Vidząc bogobojni ojcow:ic, ,,dla mi.
lego spo!k:oju" zaprzestali namów, rt'e 
chcąc niedawno nawróconego, pngainina do 
w!l.ary świętej zrażać i odstraszać. Mą
drze bowiem zaiste, napisał Thicthmar, że 
„111je nal~ży doprowadza·ć doi w3śni z po'" .J 

du tego małżeństwa, lecz użyć lekarstwa 
św~ętej ·zgody." Prnkazało się potem, że 
<l!obrze radził zn.aJmmity ucz·ony. 

„Gdyż ·dZ'ięki Odzie z0stala wieke słu
żba Chrystusowa w P>0.Jsce rozszerz.ona, 
mnóstwo jeńców wróciło z Polski do 1nie
miecWiej ojczyzny, więźn)'1om opadły kaj
dany, przed win10wajcamii J·twarly sie 
1drzwr \Vięz.ie11; to też jak sądzę, wii'elkość 
p0<pełnii0nej p-rzez Odę ·z-brodni, zoistan/e 
przez Bo.ga odpusz·czon.a1

• I nie ·OmyLil się 
zaiste przezacny hr:abiia Thiiethmar. 

B-Ol Oda bylal Mieszkowi dJ01brą roną, 
żylai z mim przykladnne, powfila mu trzech 
synów, Mieczysława, Swiatopełka i Bole
sława, }X)Zi::istała wierną towarzyszką księ
cia polskiiego aż d.o ostatniego zaimknlęcia 
powfek ... 

* * 
Rudnickie ·apiole, to jedlllo wielkie po

gorzelisko. Na żadnym z dom~w dachu 
nie ,,f!dać, jenD' kupę spaleru[zny, gdzienie
g<l!zite ogień chwycił się ściain, chaiłupa dD 
zrębu s.pl01nęla. Niema kto chat na nowo 
staiwiiaić, mężowie wybici w. p{.:eń lub na 
rynkach ni1emieckich w niewolę sprzedani. 
We ws~ po1zosta:l jedynie ten, ikto dość 

· wcześnl'.e przed naja.zdem k~ięcia Bernarda 
w las udekl. Ody 111adsze<ll r·J<Zkaz 1nd Ot
tona, aby .chaty stmvliiańskie oszczędzać, 
gidy w:eść przeleciafa~ przez lasy, że Nr1em
cy do Włoch na 'W-ypraiwę wysz·li, wrócili 
rtozbirt'k11 7J jaskin1i do dóm6w, z borów do 
opofa. 

Jednak nie masz rąk, ani sił do stawia-
nia· chat. 

- p.a-001 chaty stawiać? - mówili do 
siebie, wyzuci z mienia ludzie. 

- żeby przyszedł znowu wróg i: w ku 
pę spalenizny je ·obrócił?! 

-- Stairać się o fobytek? ! 
- Czy p.o to., aby cesarscy, gdy wró-

cą, mieli w rabować? 
Wpełzła obdarta g·romada do nawpól 

zaiwal-0nych domów, b0igaty 1n1i1eg·dYś wla
dyk.ai zalamał ręce na widok 1kupy spaleni
ska. Rumowiskio li zwęglone belki leżą \V 

świetlicy, szczęście jeśli splonq,l tylko1 daich 
1i gfmiana nalepa• pl•omiern·a do wnętrza nie 
dopuściła1. 

Zaunożn1 kmiecie, jak .banda 1nędzairzy, 
w norach traiZI mieszkają, i.zb'1! wtadycza 
nielepsza. d'Zf.ś i0d niedźw1ed'Z1iejj~my. Na 
pói n.aigie chłopstwo w Rudnikach, chaty 
irch nędzą świecą, z wychudłych tw,~rzy 
niewrnst wkl.aić straszny gfód, a ·z wytrze
szczonych oczu dzi:eci strnch .i zgrozę„. 

Domostwo na grodnie rudnickiem się 
zawahto. potowa cha.łupy zaledw1ie, eh.OC 

ku ziemi Już schylona jakJ1ś s:,ę trzvma~ 
staw~, opór słocie i widrurze. Strzec.hę 
zmtótl ogr.eń, curne sp.11ennski0 na. powale 
desze.z sptuka.l, zmięk~y.ł nalepę_ powały, 
w.icher rzucil na glinę puchy ostów 1 na,.. 
sLonai trnw, wszelalde kwiecie zakiwdtlo na 
chałupie. Ląka to za prawdę istna na Iudz 
1kliem mieszkanliu: traiwy bujnie rosną, ką
kol naokól się czemvini, bfawatki t dzwonki 
na badylach się chwieją, mak płonie, jaiko 
jaskrawy w:iecheć pożogi, która tę chatę 
zniszczy la. 

W brudnych, -c<l kilku lat n,·eblleloinych 
ścianach, puste, nawpół zawalone okna 
smutno witaią g0ścia, który przyibył w te 
pustki 1i miny ... 

Nai· dz1ktim chwastem zarosły maidan 
dWlOrzyszcza, wjechało kilku pachołków, 
którym dostojna jakaś pani wraz z ryce
rzem przewodzi. 

Słysząc tentcu1t koni, obdarte dzieai ze 
strachem w;yglądają z chat, 1kilku ludzi \\rY

wJ.okfa się na stromy pagóreJk grodna. 
- Odz.qe jest <liomost\-v10 Bogny? - za 

pytała. Adelajda kmieci. 
- O W{)jewodziankę naszą pytasz się 

panf1? 
- W 11stocie. 
- Czeka ona na was, czeka ... 
- I(tQ? ona? Skąd.że wie o naszym 

przyjeźd.zie ? ... 
- Skąd wiie? Od roku już n.a dwo·r

skid1 ludzi czeka, o<l roku próżno Mściwo
ja wygląda. 

- Czy słyszysz, Adelajd\o ? - rz.ekl 
WHhelm. 

Adelajda zm ięszala się. 

- Co ty mówisz chlapie? Bogn.a cze 
kal.a 111a MściWQja Czemże byl dla niej 
Mśdwój? 

- Zrękowinami związanym młodzian. 
- Kochał ją? - zapytał kmiecia Wil-

helm. 
- Mówcie \\SZy-stko, co wiecie. 
- Smutne to .dzieje dostojny rycerzu. 

Codziennym g-0ściem tu zaiste bywał, wte
dy, g<ly tai rudera wspaniałym dw1orcem 
byla, a nl'c zapadłem spaleniskiem. 

- }\to dwór Bogny spct!U:l? 
- A ikt{)by jeś1H nie Niemcy. 
- Mlilcz ! - zawołała ze ztośdą Ade-

lajd.a. 
- Gniewasz się pani? ttawelańslkim 

językiem ze mną mówtsz, przecież. podpala 
czy me krewna... Dobrze z OCZÓW ci pa
trzy ... 

- Milcz! Odz·e jest Bogna? 
- Jest w tej ruderz·e .... 
- Więc ·chodźmy! - .ziawol:ała rozdra 

źniona Adelajda. - Chodźmy tann ... 
Zeskoczylai z konia i przez rozwaiJJone 

drzwli p-0bi:egla dlo wnętrza ruiny. W śla
dy jej szedf Wilhelm. 

PrZYi bart10.gu na zremi klęczała Bo
gna; ubrainie jej to lachmain, z ·~tórego •po
znać, że był niegdyś bogałą ś\Vi1ąteczną o
dlli.eża dl.oń jej zatopLona w ·bujnyich wło
sach, prawą ręką, nJ:1eróW1110, bezmyślnie 
drewnianą kolebkę kotysze. 

U śnliiże mi uśni}., 
Albo mi urośnij ... 
Możecz mi się przydać 
W pole gąsk~ wygnać .... 

Obudzi~::> dzi-ecinę wejśe11e oibc.ych lu
dzi szczęk miecza, dz\vo111:enie ostróg Wil
hel~a zaczęto biedactwl<> gtośno pfakać. 
P.orw~fa je &gnai na ręce, j~la spokoić ·i 
tulić ciekawie slę w gośct wpatrując, któ
rych twarzy pod świartlo rozeznać nie mlO
gła .... 

- A ... a! Uśnij A ... a! 
- Bogno ... 
- J\to.ś ty? 
- Nie poznajesz mnie Bagno? 
~ Adelajda!! - .krzyJrn~la wojewo

dzianka, jakby na widok uppora, którY 
wstat z grobu. Ułożyła dz~ ecko w koły
sce, zerwała się na nog:i. 

- Pocoś, tu przyszla? - Czy po to, 
aby urągać się z mojeg·o nieszczęśaia?? 

- Urąg~? Nie. Ja d~lcką <lro.gę 
przebyłam, aby zapytać się ... 

- Co chcesz wiedzieć? 
- Czyje to d21.!ecko,? ... 
- Czyje?! Moje.!! 

* 
żal. zgryz·ota. smutek, gniew Adelajdą 

miota. 
W zamku glin nr okiim usiadła \V 0;gro-

dZ1ie1, na słowa Wiilhelma nie od!p~W!lai~a, 
nie słyszy grzecznych słów Nieml1.<t, ktora 
ją w podwoje prosi. 

żona glinnickitego pana, który nai wo!
nę z cesarzem ruszył, bogato stót za~tai,: 1-
la wszystko nai c-0 ją stać gościoin oflarme. 
aby uczcić syn.owficę margraiiów, która za„ 
szczyciła ją tern, że naw\iedzita jej \i+lom. 



Gardzii Ac:telałda Jedzeniem i winem1 

rychło świt zamek opuszcza, do Braniboru 
z WlJhelmem i orszakiem spiesząc. 

- Tyś smubtar Adelaijdo? 
- Cieszy cię mój smutek?! - zapyta-

:ta Wilhe1ma z wyrzutem i 7..alem. 
- Nie, 1ńie. Lecz gdy; widzę twą ża. 

:labę, serce mi z oolu pęk.a. 
- stowa twe i.ak krasna leśna jagoda, 

purpurą do oczów fodzk1kh się ŚTll!leiąca. 
•Ody usta da<l'Zą się ok111 z:ludzić i wikzą 
jagodę zje czł'lolwfek, mrze, że krasie i po
t-0 rom zarufaL 

- I ty o mnie to mówisz, nieszczę
sna ? ! 

- O tobie. Dz~ś <lzaeń twego tryum
fu. dz:i ś diiiet1 pomsty twoi ei. Dziś z mia 1k<.1 
łos mi zaptadt zato\, że„„ 

- P oidejrzywasz, że ja .•. 
. - Przyznaj, że w glębt twej duszy 

panuje rnd1ośt •.. 
- Cata dusza m!:J ja przeklina nędz,ni

ka.„ 
--- Przcklel1stwo masz dla niego, a dla 

mnie „ .. 
- Zamiiczę, aby słrowa me 1:rte byly 

podobne dio jagody w1Iczci, krnsnej na oki0 , 
pełnej wewnątrz jadu ... 

Zapanowało ·długie , ponure milczen ie. 
Przerwał je Wg'1he1m. 

- Czy jeszcze kraz ·oszcz e rcą naizy · 
,wać mtiie będziesz? - zapytał krasawicy. 

- Czemnm ci na słowo n\' e wicrzyta ! 
- Czemu! 

~Hci.ctzieniec wpatrzy\l się w Adelajdę 
wzroki em, w którym był żal wielk~ i mn
!ość \dclka. 

- Czemuś.\' zgard'zifa sercem mojem , 
czemuś zdeptała .rnił>0ść moh.i - rzekł z ża 
losnym głosem. 

-- M śaisz się nademną? 
- Mszczę s i ę mówiisz? ! Nie Adelaj-

do, jam n~· c był nigóy twym rna1rzec2)01nym, 
iam do tak podłej zemsty ni1ezd0Lny. 

- Czeg·O Ż więc chcesz 101demnie? 
\\'ldhelm milczat. 
- Nrn odpowiadasz mi? 
- Czy naprawdę chcesz \\ iedzieć za 

~zem tęskni dusza moja , czego żądam ·od 
~iebie ? 

- M6w. 
- Serca twojego - rze.kt z ucziuciem 

W.il~1e lm. 
- Serce - r0drzekłaj AdJelaijdai - j ::i1ko 

ptak. jak gołąb, który w czystych przt-·· 
mrn rach powietrzai buja. Dziś goląb zra
n:ony, krwią się własną broczy„. 

- Sądzisz zatem„. 
- Ze ty nie weźm esz serca, któn . .: 

bro{: zy we krwi. · 
- Gdybym wied.zJat, że o.no1 na za

wsze oo mnie należeć będzl.e.„ 
Gdybyś wiedzńał? To jai tylk•o wąt

J>liwości m:!cć mogę. fa to slow.o ,,gdty
bym" wymówić J}Owinnam. Ja się cieli1e 
zapytaić powinnam, cobyś uczyJ11:l, gdy
bym ja odpawiediziała ci: tak. 

- Nie uwierzyłby:m ... 
- Dlaiczego? 
- Bo· prz.eszl\osć nauczyła mnie ruie 

wierzyć, nie ty~ko sp,ojrz.eniom, ale i sło:
wom twoi:m. 

- Czegoż więc żądasz odemnie? 
- Dowodu. 
Umilkfa Adelajda, smutno1 wdał p~

trząc. Zamyśl1ona. puś.ciłar cugle .kJ01!1i'IO·WI, 
który szedł przez. tąkiJ., polainy t.eśne, pr·zez 
Płaszczyste brzegi Haweli. Rozstrój p~n?': 
\rał w jej duszy, nie wiiediziafa oo m~w1c 
du mfodzieńcal, który si ę jej jak'° ofJ.a~a 
Przedstaw'!a:t, który p.o<lle i· podstępnie 
~hcia~ się wkraść w l~ski i wzgięd'Y d~iew 
czyny. 

- Odtrąciliście mnie i ·wzga1id'Z:ilirście 
- mów.ił z bo eścią i wyrzutem Willhelm 
- <llateigo że w z.aslugj:r jent01, a 111le w len-
lla hogaty' mój ród, kopnęliściie mnie n~g~t 
la: Mściwoja, dla jeg-01 ma1jątków i wlosc1„ 
to oiaicc mój Manswet przy baku cesa

rza się bije, walczy za Niemcy, .aJ z~platą 
~dzie mu przelaina krew i1 rany, kto~e _w 
bronie cesarza z pola bitwy przymesLe: 
~tem.:re,maiątki rozdratP,ią inni1, na1g11oda za~ 
1'.go będzie to, że dziec.kii.em jego p1ogardz1 

niemiecka dz.iewoja ... 
- Przebacz - szcptala Ardelajda. 
- O rnzpaczy ! Czemum nie umarł w. 

;h,,i li, kiedy ten pogainin calow.al usta two 
e, kiedyś ty w }ego, oczy paitrzyta, przytu-
1na dio· nieg'o... zakochana.„ . 

- Nr'e w~pominaj mi.„ niie wsp-omt
ai... 

- Nic wzywałem ci ja pomsty, aj~
nak jakże strasznie zemśdil się za mn!e 
~s.„ Widziafaś Bo.gnę, którą on porzucil. 
ak kie<l:vś porzuci ciebie ... 

- Dość tego ! - zawo~ała iobnrrona 
~tit la kl a 

- N.ie gniewaj się na rnnte - rzekl cj
h:m1 gtusem W~lhelm - przebacz mi gorz 

kie sto.wal które zrodziło wzganUc>n.e uczu 
cie. Gdybyś \1tysłuchała głosu serca me
go, gdybyś wystuchata pieśn~ lutni mojej ... 

- Kocb.a..łeś mnie? 
- Jadm k'wiat zemdlony swekotą stoń 

ca, rosy pragnie, tak ja pragnę, tak kJocha
tem i kocham ciebie ... 

(Cia~ dalszy nastąpi). 

Gl4•S 
górników I batnllów. 

Czy córka pracująca w biurze ojca, 
podlega zabezpieczeniu na niemoc i sta. 
roś'~? Córka pracowała w, biurze ojca za 
utrzymanie i 300 rnarnk wynagrodzenia, 
które wypłaca.no· zaz\vyczaj jednoraz-0\vo 
na g\\·iazdkę. Ody urząd iabezpieczcń z.a
żądal od ojca, aby córce wklejał znaczki 
inwaJ,idzkie oparł się ojciec żądaniu, Uoma
cząc się, że na mocy bliskiich w1ęzłów ro
dz,innych córka tylko1 pomaga: w biurze. 

Sprawę przeprowadzono przez wszy
stkie instancye. Ostatoczn~c najwyższy 
urząd administrncyjny orzekł , że prarca, 
którą córka wykonywała, obowięzuje do 
zabezpieczenfa jej; Miskie po,kre\\'11ef1stwo 
nie uwalnia od teg10, ·obow1iązku, zazwyczaj 
bO'\V iem pokrewie11shv·0r pobudza do tern u
sLlrniejszej pracy na kJorzyść prnoodawcy. 
Dla tego córkę zarbez1~e·czyć należy. 

Czy wystarczy rozpocząć pracę, aby 
uzyskać prawo należenia do ka~y cho
rych? Robotnik pew ien 7glosil się doi ro
bo1ty, został przyj;ęty, ale gdy mrat zacząć 
pracować, wykazalo się, że jest tak sła
bym d 1chloryrrn, że pracy wydolać rf e mo
że. Zaprzestał' zatem praicy, ale zarazem 
zgllQsił ~ię jako chory do kasy chorych o 
lekarz.a i wsparóe. Zarząd kasy choryd1 

:odmó\\~ il mu wspaircia1, ponieważ jeszcze 
nic praco;\''at, tylko• s,1ę dop~ero zabierał do 
roboty. - Sprawai po·szfa dalej. Ostatecz
nie rcbotn ilkawi przyznani() słuszność, kasQ 
zn11ew,0k:mo do udzicJenfa mu z,wyklcj pro1-

mo·cy. Ustawa o kasach chorych h D1\\'jem 

rnie zabrania choremu robotnikowi z.godzić 
się do pracy choćby wiedzial, że pracować 
n~c może barrdz10, a nawet choc11ażby wie
dz.ial, że praca p\'.}gorszy stan jego. W ka
żdym razie od' chwini-, kiedy na mocy umo
wy z pracodawcą przychod'Z·l do pracy, 
aby ją wykonać, naLeży do kasy ch<Jryich. 

Ważny to wyro.k dlai robotników cJer
piących, którzy do ża<lnej nie należeli kasy 
ch()·ryich. Na mocy tego wyroku latwiei im 
będzie postarać się o przyjęcie do kasy I 
leczen~e i otrzymanie wsparoia. 

Z \\'ierciadło. 
Na Bałtyku. 

Powiał wicher bujny, 1 szeleszcząc wpada 
·W rozpostarte żagle, szamocąc linami; 
Laikiomie glQI garnie pelnemi piers~aJ11'1 

W ędr-0wna na l1odzi gromada. 
Da•lejże na mmze ! Lódź w górę p,adniosla 
fak srebrne ·drwia skrzydła, dwa wilgotne 

whosla; 
Węd11owna drużyna wzniosła w górę dl_o

nHre, 
Żegnalne westchn~ enie rodzinnej śląc st~o-

n1e. 
Lódź strzep!ai żaglami; milczące fal loże 
Zawrzailo, Żihielalo, milionem skier prysł(): 
O żółty nasz brzegu! bita lai nasza Wtsł10 ! 
Bywajcie mi zdrowe„. Na morze! na mJ-

rze ! 
~ Na morzu ponuro. Szare, iaJk z · oł101"wi:u 

Niebi·osa z szaremi wałami si'ę sprzęgły; 
Zdała tylko jeszcze, jak ksrężyc nai nowńu, 
ZI001sty sierp wązki z.aznacz.ai ich węgły. 
T ,01 nasze wybrzeże l I to się w mgle kryje; 
Nk tylko wciąż wJ<ly, niebiosa i wody; 
Str~szno„. łiej ! 1:Y:di'1 '" górę! }Yleś1i córa 

swobody 
Tę groz1ę pustyni rozbriie ! . . 

I ja.k sokól, gdy z szumem " . jasny meb:os 
lazur 

Wzlatuje z ł-0m: ckLch gór czeta, 
Polotnie ku górze wionął grzmtący mazur 

jeszcze P0rlska nie zginęła!" . 
Aż pieśnią zbudzone B~Hy~u PJ\\1odz1, 
Zadrżały ·i jęły p::>dnos•t sl ę całe, . 

1 gwarni~, gromadnie, aż do naszej fodza 
Bałwany cisną się białe. 

Jaikby się oiieszyly te morskie głębinie, _ 
Pomne dawnych wiek&w chwały, .. 
Wieszczbą, że znów skrzydła nad mm1 .. r?z 

WHl\le, 

Prawdzliwy dziedziic - o~zet b'aJ~ ! 
·Wtem zagrzmiafo, czcrnialo .1 patrzc1~, 

tarn1 w dall, 

Jakiiż olbrzymi klorao z m:r~ku się wynu
rza 

Pędzi, a wkofo njego prysk i wycie faJi„. 
O! bracia nam! to morskł rozbójnik, to bu

rza! 
Z śród gro-foie piętrzący h się wałów -Oo 

gócy, 
Powietrznej trąby strzela maszt wysoki: 
Gęstej mgly mu żagle v ~onily boki, 
Na szcz}•cie bandeq czarna szmata chmu

ry. 
Uchodzjć nic pora! A \\1ięc naprzód śm iało 
Zmierzmy ~:fę z O'wym kor arzem p0tę

żnym ! 
O<lzie innych strach mrozi1 , nam walczyć 

przystalo, 
Odzie zgon n c<lołężn~~m, Z\\ yci~stwo tam 

mężnym! 

Czółn stan.ąt Na czółn ie stanęła dokola 
Osada, z g0towym do walki ramien iem; 
I burzy zuchwale nadsta\\ · ając czioł a, 
Groźnie ją ~skrzącym wyzywa spojrze-

niem. 
I patrze.ie: korab burzy także stanął nagle, 
Męstwo li serce naszych wzrokiem błyska 

\V\l'CY bada , 
Okręca si ę, po~laje do odw no tu żagl e , 
Pierzcha 1i w zm ierzchu dali jak widmo 

przepada! 
Cóż to? toż naszych wejrzef1 i wyz.wania 

znaków 
Ulęklai się .1 p1ierzchla nawala zl0·w1ioga? 
Ii:::u! nic dz iw że pierz.chla, że zmogła j;1 

trwoga. 
Drżeć n)' ezdolnyiCl1 poznala Polaków 

O braa:a ! to dla nas wyroczllli<\ niech hG-
dzic? 

Jak te chmury tchnąc e klęslq 
Pierzrchly ". nisziezącym zapędzi e , 
Przed naszą rozpaczą męską: 

Tak i te wszystkie grnźne w drn<lzc naszej 
progri, 

Go dZ!tŚ nas z daleka tak strnszą: 
Kiedy im \V ·ok0-spojriymy bez trwogi, 
r~ozw i cją sr ę \V niwecz przed odwagą na

naszą ! 
R.oman Zmorskli. 

Ga1:etka dla dzieci. 
Krótka nauka czytania. 

sz sz sz 
czap-ka. czo-ło, cza-sy. 

o-czy, be-czy. tę-eza, cze
pek, cz-yta, cza-ma-1a 

• czer-wo-ny. pa-Ję-czy-na. 

Anioł Stróż. 

l(ie<lty s.1ę modlisz, kochane dziecię, 
To bi:ały anioł cieszy się z oiebie, 
I dobrze tob~e będzie nai świecie, 
Bo błogoslawJ cię Pan Bóg w roehie. 
Ale, gdiyś krnąbrne., to łzy, mu płyną; 
Anioł się smuci i Bozia smuci: 
I już źle temu, drvga dziecino, 
Kogo aniolek Boży pt>rzuic)li! 
W.1ęc bądź posłuszne przez dzionek ca!y, 
By się nie smucił auiolek biały, 

Wl. Bełza. 

S 1•iętojózafacie 
czyli sklad.ka na nbogrch studentów. 

Na chrzcinach u W. Lukasze\ skicgo 
w Katembergu: Woje. Łukaszewski SO 
Wikt0rya Luka:szewska 50 fen., now()naro
dz.ony syn Wactaw 50 fen., Józ. Michałek 
Zi ż. 50 fen., franc. f erfet z ż. 50 fen., Wł. 
lukaszewskri 50 fen., Wawrzyniec Łuka
szewski z ż. 80 fen., franc. ferfet 25 fen., 
Stasia Łukaszewska 20 fen., Marynda Ln
kaszewska 10 fen .. (nad. i pono zapt. W. 
Łukaszewski) 4,35 rm. 

Na chrzcinach u Pa•wła Szczeci1i kc
go " " Bochum: Pawel zczeciń ki z ż. t 
mr., nO\\'D na rio<lzony syn 25 fen .. córka 
Marta 10 fen., Jan Sztub~ I mr .. Andrzej 
Szmania z ż . I mr .. Józ. S?Jmania z ż. 50 
fen. i córka 20 fen. 4,05 mr. 

. Na zaręczynach Jana Marszała w f. -
sen: P. M. Jan Marszał I m_r .. P. M. Zo
fiai Krajei\vska SO fen., franc. Panoi\vicz 50 
fen., ż,ona 50 fen., Teofil Ratkowskli 50 fc_n., 
P. Tomaszewski 50 fen., żona 50 fen., W'.m
centy Sumrt11.lowski l mr., :7.lona 50 fen .• ich 
svn 20 fen., Jan Orzechowski l mr., (nad. 
f-r. Panowicz) 6,70. mr: 

z ttambom-Barsp: Wikt. Sr•ttys1~k 1 

J6z_ J(raw~zyk, oba.i z z. Z mr., ~. I(r „~ _ 
zyk z t. 20 fen., nav.-onor e 20 feu .• 

o iec z matką l mr., Józ. Grec.z.ka 50 fen .• 
A. bczak z ż. 50 fen., 161:. l(o.tt 1 mr .• 
Józ. Groczka z ż. 50 fen .. Józ. pakmiaK 
50 fen., Jan Mak ·iecki 50 ien .• WQi. Ore
czka SO fen., (nad. J. ł(raw zyk ..._., 30 fen. 
porto) 7,łO m.r. 

Na chrz ina h u M · hala Woźne~o w 
Wanne. M'ch. Woźny z ż. 1 mr., nowona
rodzony n1 Franciszek 50 fen., Woj · lt 
Urze~orzew ki 50 fen .. Win enty lo ała 
z ż. 50 fen .. Wal. J3ą w kJi 50 fen„ \ ojc. 
Naw rot z ż. 1 mr.. Mt.chał Grzegorze \\" ki 
SO fen., Jan Ga<lctm ki 1 mr., Stan. Cieś la -
50 fen ., F Uks Rajko-.; · kL 50 fen .• Ant. A.m
hro7.y z ż. 50 fen. {nad. Mi ha ł Grzego
rzew. ki - porto 20 fen.) 6. O m1 . 

Na chrz dnach u WalcntCY;?: J Fr •dra w 
Sodingen \V.al. Frydcr z ż. 1.~0 mr., 1 " ;\ . 

narodzony syn Kloofas 50 fen. , dz·eci Jó
zef ·i Agn ieszka Po 25 fen. , razem 50 fr n., 
chrzestni: Jan fryd cr li Z'°fia Sr wap zyl1-
ka l,50 mr., Stan. Makata z ż . 1 mr .. Ant. 

Arff41 z. ż. 1 rnr .. Tom. Mize ra 50 fen .. Mi h. 
Mar cinkowski 2 mr. . fran . Wi !kO\\•~ki I 
mr., Roman ktl rupil1ski 1 mr.. (nad . i par- · 
ro za pł. Stan· law• Makala) 10,50 mr. 

Dzi ś złożono .'39,50 u r. 
Było w kasie (w b. m. 37) 60,6J nu. 

no h6d razem t00,t3 mr. 
Rozchód 42,50 nu. 
\V ka. ie 57,63 . mr. 

B. 24. 9. 05. 

Rozchód: 
F. S. \\' n. 42,50 nu. 

J~azcm 42,50 m1. 
Róg zapta ć ! ~·w : GtY Józafaoie mójl 

siQ za naml ! 
Antoni Brejski. 

Towarzystwo św. Józefa w Hor:sthauscn 
urządza w niedzielę na dniu 24 wrześnlia. b. 
r. 9 rocznicę ·istnienia swcg-o, na ali, gdzie 
zwy.kle, u gościnnego P. Korte'go, pot<lCZ~
na z koncertem <>raz teatrem, pt. : „Aby 
handel szedł". Brabn1c towarzystwa, które 
zaproszenie. otrzymały, uprzejmJtc zapm
·sz:amy, ornz te tnwarzystwa, które zapro-
szenia me odebrały, prosnmy, aby ra·czy 
nas swą obecnością zaszczycić. Prosimy 
przybyć z chorągwią, lecz bez pafaszy. 
Zarazem Z/a/prasza to\ . R<>daków z Horst
hauseu oraz z okolicy nia swą uroczystość. 
Przyjmowanfo bratn·iich towa·rzystw o 
godz. 2Yi Po pot. o go<lz. 4 udamy się do 
kościoła na polski,e na.bożeflstwo. Po na
bożeństwie dalsza uroczystość na sali. 
Wstęp dla członków 30 fen., dla giośc1 
przed czasem 50 fon., przy kas::e 75 fe.n. 
Uprasza się czlonków oraz Rodaków o 
jak nailliczrnejszy udział \V unoczystości. 
I(tot · sobie życzyl zostać czlonkiem na
szego towarzystwa, może także przy ka-
sie dać się wpisa-ć. Zarząd. 

Uwaga: Uwiadamia si~ członków, iż 
zebranie odbędztie s[.ię o godz. 110 powiel
kicm nabDżestwie w celu zalatv.nienia róż
nych spraw tow. Uprasza się członków a 
liczny udział w zebrainiu. Cz,l001kowie oraz 
chorqżni winni się i11ż o gc<lz. 2 sta\\"ić w 
kompleo!e na salę. Nadm:eni.a się, ,1ż ~
dy czilonek, który karty posiada, win~en 
się z ni•ch uiścić na wstępie przy kasie. 
(3) Zarząd. 

Towarz. św. Antoniego w freiser. ruchu 
do.nosi swym czlonkom li Rodakom z Frei
senbruch i okolicy, iż w medzielę, dnfa 24 
września obchodzimy naszą czwartą roc.?:
nicę na sali p. Overbeka.' Początek o godz. 
40 po. poL Szan. Towarzystwa pro imy 
przybyć bez chorągwi. Wstępne dla cz.łon
ków 30 fen .• dla nieczłonków 75 fen. Punk
tualnie o godz. 7,Jh rozpocznie ię PJ: ękr1a 
sztuka teatralna p. t.: „ by handel szedł'' . 
potem dalsza za ba a z taf1cem. O li. czny 
udział członków i rodaków pro i 

~rząd. 
Uwaga: Po iedzenie towarzy tFa od

będzie SiG 24 o godz. 0 12 przed poł. na al! 
zwykłych posiedzeń. Pro · ~ę szan. 
członków, kt<>rzy dlużej jak trzy miesiące 
zalegają ze składkami, aby się przed cza
sem ze swy.ch składek u i śo; Ji. bo w prze
cnvnym raz ie płacą jako niecztonko\ ·e. 
Czlonkowie obcych tow., którzy nie przyj. 
dą razem z swem tow„ muszą s i ę przy ka-

ie swą· ksjążeczką okazać. (3) 
Zarząd. 

Baczność mężowie zaufania i delegaci! 
W niedzielę dnia 24 września ,. Liit

gendortmund o godz. 4 po pal w ~o.kału 
p. Buschkamp'a k nferencya dla mi-cjsoo
wości Liitgendortm11nd. Marten . La:ngen-
dreer. \Verne. ,,Zjedn. zaw. pot." 



Towarzystwo św': Józefa w \\'anne 
>OOO.ie dJ \\'h<lomości swym członkom. iż 

niedzlielę dnia 24 wrześrna odbędzie się 
·\l:alne roczne zebranie o godz. 4 i obór no„ 
weg.() zarządu. O jak najlf czniejszy udzial 
~' zebraniu uprasza Zarząd. (3) 

Wiece w sprawie „Swiętojózafacia", 
zapow~edziane na przys1.1łą niedzielę, dnia 
24 września nie odbędą się. 

fr. Matysiak, 
praew. ,,I(om11tetu dla spraw ,,Sw·ięt-0ióza-

' ! 

fac1a". (~) 

BR UCH! 
Konferencya w niedzielę 24 września 

<t godz. 012 przed poł. u p. Kuchema. 
„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Wiec „Zjedn. zaw. poi." w Essen 
-odbed'zie siG w niedzielę dnia 24 wrześnóa . 
na sali p. van de Loo przed pot. o godz. 11. 

No porządku dzi:ennym: Sprawy hut-
11icze, nowe prawo góm1cze i inne ważne 
sprawy. „Zjedn. zaw. poi." 

W.iec ,,Zjedn. zaw. poi." w Neumiihl . 
odbędzie s . ę w nliedzielę dnia· 24 \vrześn.ia 
po pol. o godz. 30 '" l·okalu p. Eikhoff, przy 
ul. Kniippestr. Na p-orządku dziennym: 
nowe prawo górnicze, zmiana ustaw i inne 
·ważne sprawy. Liczny udzia.l po,żądany. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

W1iec „Zjedn. zaw. poi." w Rohlinghausen 
odbędzie s:ę w nie<lz::elę, dnia 24 września 
po pio!. o godz. 5 w lokalu p. li. Ji{)rst
mann, u1' ca kolejowa. Na JJIO·rządku dzien
nym zmiana usta·w, wydwaly robo.tniczc. 

,,Zjednoczenie zawodowe p~lskie". 

Wiec „Zjedn. zaw. poi." w Oberhausen II. 
odbędzie s.ię w niedzielę, dnia 24 września 
przeidl południem o godz. 11 w lokalu p. 
Koltem, przy nowym rynku. Na porządku 
<lziernnym sprawy hutni:czc, górnicze, oraz 
jame sprawy clloty.czące każdego robotnika. 
Szan. Rodacy! Upraszamy na powyższ.e 
wieice si:ę jak najlicz.nnej s1ai,vić, boi teraz 
będą najważniejsze sprawy oma.wiane, () 
których każdy robotnik jak najdbkladniej 
vowin~e.n być poinform0wany. Zatem R.o- . 
dacy nie zasypfajc(e gruszek w popi-ele, 
tylko licznie na wie·ce się stawc.ie, aiżeby
śc·1e byli z::twczasn poin:formo1wani i obez„ 
.nani z nowem prawem. 
" „Zjednoczenie zawodowe polskie". 

, r· 
WIELKI WIEC W HAMBORN 

odbędzie się dla całej parafii Hamborn w 
medz.ielę, dnda 1 paździ·ernflka o. g;odz. 0.12 
przed poł. Bt:;ższe szczegóły zostaną Je
szcze ogl-Osz-one. 

.,Związek Polaków w Niemczech". 
Uprasza się gazety polsk.ie o powłó

rzenae. 

BacznoŚćCztonkoWie „Zjedn. zaw. poi."! 
Mężem zaufania dla Meiderich jest O· 

brany Walenty Stanek, Viktoriastr. 49. 
Mężem zaufanfa na Bruckhausen-Al

sum Wojciech Mięta, ul. Alsenerstr. nr. I. 
Mężem zaufania na flamborn Wnn

centy Siek~erski. 
Tylko tym {)S.obom wolno składki mie

sięczne zbiera~. Uprasza się Szan. człlOn· 
ków, ażeby nie robili mężom zaufania tru„ 
dn.ości, tylko p.ołnformowa1i swoje żony, 
gdy męża nienn w domu, aby one skladik1 
miesięczne plaaiły. 

.,Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Wiec "Zielin. zaw. poi." w 1\ierkli11de-
B0vrłngbausen 

odbedzi:e sie w nie<lz~elę dnia 24 września 
przed pol. -0 godz. 110 w lokalu p. Teodbr 
Giilker, na który zaprasza się Rodaków z 
Merklinde, BOvrunghausen, Westrich, Proh 
linek, Gerthe i okolicy. Na Porządku dzien
nym: Obecne pol1ożenie robotn(!ków i 
sprawy organizacyi. 

C:r.~ I1•dniLa 
kra•lef'kieao 

poszukuje od 11ara1' 

Jan Wojtera 
· w Bottb&trlilf>D, 

Brieeenatr. 123. 

T. SCDWAN, 
Ob h Filia 

er RUSell Kfrchweg HO 

,,Zjednoczenie zawodowe polskie". 

·11os '.t1~pq11l{t:H uJnn 
1!H'"NNYA\ M 

~l{1?Jtł~U'B(j 'llJClZQ f' 
n <1asiarw ; 1znC11uz 

1nnod ·eat?;·„ 1·s · 
Najwiekszy skład kolonialny 

Fr. Wosiek; 
tłuszezów ł wig. 

krav•ir:e polski 

Wiązarki 
z polskimi napisami i tn

nio poleca ,,WIARUS 
PCLS ;\I·' w Bochum. 

Olej lnia11v titr 4S fen. 
w I-' a n~· end re er, 

u;. HlUchcrstr. U. 
Polccnm sitt 110 wyk o u y wani n 

eleuan<'.k1c1i ubndi, paletotów 

spodr,i i r. d. 

ro<l gvrnrancyą dobrego leżenja, 
U!!olłł&;r. s'bcra ! {jeny tani(;! 

p , lecam 

wszystkie artykuły wojskowe, 

wszystko podług przepis~~ 

po hal'd.zo tnnich cenach. 

Józef Danielak, 
: \Vłlnne, ulica Bahnhof.'!tra;ise n . 60a. 

·- ·06t-łHł~ł)f~ •••••••• .•• qt. 
Lepsza restauracya 

w pełuym biegn z powodu cboroby, z~ru: b::irdzo 
tanio do 111 rzedania. 

M A LI C KI, 
POZNA~, ulica sw l\Iarcina m. 2. 

(Posen St. Martinstrasee ur. 2.) 

······••<t .••• 

Tylko dla rekru1 ów zniżone 
· ceny! 

Polecam wielki wybór I< li f rków 
d'ft wojs}ja różne wielkosci po bardzo 

tanich Cf' nach szrzti tk l SZf' ił.i i i wszel~ 
I.ie inne rzeczy dla 1·ekr111Ó\\7 podług 

przepisów poh zebne we wielkim wyborze, 

BARDZO TANIO I BARDZO TANIO! 

Baczność Rezerwiści ! 
Frand!i:uk Józefoski w llerne 

oprawiam obrazy ładnie tanio i dobrze dla 

rezerwistów •. 

Fr. Jó~efoski, łlerne 
ul. BahuhofstT. 52. 

•o••• 
Interes mleka 

jest w Roch una i a sprzedaż z powodu 
przeproVt"adzki Zapytać o bl ższe szcze
góły można w B@chnm, 

mleczarni21, 

• • 
• ulica Spichernstrasse nr. 41. • 

••••••••••••••• 
Szanownym Rodakom z Herne i okolicy 

donoszę nioiejsZ•'m uprzejmie, iż przenosię n:ój 

interes piwa 
łlaszkowego i beczkowego z dniem 1 października 

- rb. d.> domu przy ulicy granicznej (Grenzwcg nr. 44.) 

I 
O ds.laze µr,pal'<ie mego interesu nprz<>jmie 

Kolejowa ul. 80a. nahnhofstr. 80a. upraP.zam. Telef\ ni znie się można także rozmówić 

B , , 1 ' pod nr. 402 w Herne. 
acznosc . I Józt1f weuk. 

\V i e I k i w y b ó r ;,,.,., piw• •• „<Owego, b•cskowego. 

„ ············-·· 
kapeluszy, czapak i maeie-

.ó ' 1· I k 'ł J welł', paraso §, ąse , po • 

koszuł1'ów, ~rawatów i ręka· 

wiczek i t. d. 
rolecam po rzetelnych tanich cenach 

.Józef Danielak, 
'\ł. a11 nf', ul. Bahuhof,trassę nr. 8(}a. 

Od 1 października puszlłknję Błużący pols~i, 
któru już w składzie kolonialnym ttflługiwała i moze 
wszelklł robo ę d0mową wypełnić i dubremi Świa
dectwami m że Sil; okaz6Ć. 

Tomasz Jankowiak, 
skład towa1ó ~ kolonialnyd1 

w \V A N N E, Aug11st:itr. 14. 

" 

fi 150 funtów kartofli : 
• od 3,50 mr. począwszy. • 

8 G o t t f r. K ii n e n, 
• Wattenscheid, Hochstrasse nr. 42 .• 

•••••••• ee•• Ił 
••• ~„;r~aer.a~ 

Skład fi'kÓI' I 
w Gehrnkirchen, ul. Bocbumerstr. 20 
poleca po najtańszych cenach skórę wyku
wa.ni\ (Lederau~schnitt) ori-z wezelkie arty-
kuły ezewskie. Dalej p:)lecam dla rekm- • 
tów: kuferki. szczotki i szelki. dokładnie R! 
według prze pi su. I 

Franciszek Drobig, 
U\iVAGA: Przy Zllkupnie za 1 mr. 

portret z semiemalii darmo. 

łii 

ooooocccooocscoo oooouocooooooo· 
g I I I Brceznosć Rczerwf~~i ! ! ! g 
OO R . ' ' -d t 10 t . . C ezerw1sc1 o& an1' procon taniej O 
g podróż zwróconą. g 
8 r Jan i Fr. Błoch, g . 
g E§~en, 'l'hurm«tr. 14. O 
a (ł~erbausen, Biam::irksfrnS3(:) nr. 1. g 
O D 
ooocoocooooooooooaooo~ooooac~ 

Qłos Synogarlicy 
na pustyni świata tego jęczą·~cj, to jest „ 
duszy chrześciańskiej rOJ:myślania, do 
Pana Boga, ~iecznego oLlubieńca wz.dy„. 

chaniu, w chrześciańskiej doskonało:3c; 
ćwiczenia. Cena z przesyłką 1,10 mrk. 

Adres , Wi.!U'US Poht<ja, Ro·~hunł. 

Postbestellungs„ Formular. 
J eh bestelle hiermitt bei dem Kaiserli

chen Postamt ein Exemplar der Zeitung 
„Wiarus Polski" aus Bochum (Zeitungs
preis!iste 128) filr das IV. Quarta~ 

1905 und zahle an Ab-onnement u. Bestell- · 
geld 1,92 Mk. 

Obige 1,92 Mk. erhaHen zu habein, be-

schernigt. 

.... d. . . . 190.„ 

Kałserllcb~ Postamt e e • • • • fi ,I 

Postbestellungsformular. · 
Ich bestełle hiennit bei dem Kaiserli

chen Po-stamt e·in Exempklr der Zeitung 
„Robotnik Polski" aus Bochum fiir das 
IV. Quartal 1905. und zahłe a.n Abo-nł1e
ment und Beste1Igeld 0,68 Mk. 
» I 

-d ~ 
~~. 
os~ 

..g cd GI 
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Obige 0,68 Mk. erhaltoo zu haboo, be

scheinngt. 

' .. d .• . • 190„. 

Kalserlłcbes Postamt • • • • · • 

tydzień 
ee 

~1a 

wywola zdziwienie! 
HERNE, ul. Dworcowa 79, (Bahnhofstr. 

-·- -- „-• • >-· ... .,.,»'"' 



Towarzystwo św': Józefa w \\'anne 
>OOO.ie dJ \\'h<lomości swym członkom. iż 

niedzlielę dnia 24 wrześrna odbędzie się 
·\l:alne roczne zebranie o godz. 4 i obór no„ 
weg.() zarządu. O jak najlf czniejszy udzial 
~' zebraniu uprasza Zarząd. (3) 

Wiece w sprawie „Swiętojózafacia", 
zapow~edziane na przys1.1łą niedzielę, dnia 
24 września nie odbędą się. 

fr. Matysiak, 
praew. ,,I(om11tetu dla spraw ,,Sw·ięt-0ióza-

' ! 

fac1a". (~) 

BR UCH! 
Konferencya w niedzielę 24 września 

<t godz. 012 przed poł. u p. Kuchema. 
„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Wiec „Zjedn. zaw. poi." w Essen 
-odbed'zie siG w niedzielę dnia 24 wrześnóa . 
na sali p. van de Loo przed pot. o godz. 11. 

No porządku dzi:ennym: Sprawy hut-
11icze, nowe prawo góm1cze i inne ważne 
sprawy. „Zjedn. zaw. poi." 

W.iec ,,Zjedn. zaw. poi." w Neumiihl . 
odbędzie s . ę w nliedzielę dnia· 24 \vrześn.ia 
po pol. o godz. 30 '" l·okalu p. Eikhoff, przy 
ul. Kniippestr. Na p-orządku dziennym: 
nowe prawo górnicze, zmiana ustaw i inne 
·ważne sprawy. Liczny udzia.l po,żądany. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

W1iec „Zjedn. zaw. poi." w Rohlinghausen 
odbędzie s:ę w nie<lz::elę, dnia 24 września 
po pio!. o godz. 5 w lokalu p. li. Ji{)rst
mann, u1' ca kolejowa. Na JJIO·rządku dzien
nym zmiana usta·w, wydwaly robo.tniczc. 

,,Zjednoczenie zawodowe p~lskie". 

Wiec „Zjedn. zaw. poi." w Oberhausen II. 
odbędzie s.ię w niedzielę, dnia 24 września 
przeidl południem o godz. 11 w lokalu p. 
Koltem, przy nowym rynku. Na porządku 
<lziernnym sprawy hutni:czc, górnicze, oraz 
jame sprawy clloty.czące każdego robotnika. 
Szan. Rodacy! Upraszamy na powyższ.e 
wieice si:ę jak najlicz.nnej s1ai,vić, boi teraz 
będą najważniejsze sprawy oma.wiane, () 
których każdy robotnik jak najdbkladniej 
vowin~e.n być poinform0wany. Zatem R.o- . 
dacy nie zasypfajc(e gruszek w popi-ele, 
tylko licznie na wie·ce się stawc.ie, aiżeby
śc·1e byli z::twczasn poin:formo1wani i obez„ 
.nani z nowem prawem. 
" „Zjednoczenie zawodowe polskie". 

, r· 
WIELKI WIEC W HAMBORN 

odbędzie się dla całej parafii Hamborn w 
medz.ielę, dnda 1 paździ·ernflka o. g;odz. 0.12 
przed poł. Bt:;ższe szczegóły zostaną Je
szcze ogl-Osz-one. 

.,Związek Polaków w Niemczech". 
Uprasza się gazety polsk.ie o powłó

rzenae. 

BacznoŚćCztonkoWie „Zjedn. zaw. poi."! 
Mężem zaufania dla Meiderich jest O· 

brany Walenty Stanek, Viktoriastr. 49. 
Mężem zaufanfa na Bruckhausen-Al

sum Wojciech Mięta, ul. Alsenerstr. nr. I. 
Mężem zaufania na flamborn Wnn

centy Siek~erski. 
Tylko tym {)S.obom wolno składki mie

sięczne zbiera~. Uprasza się Szan. człlOn· 
ków, ażeby nie robili mężom zaufania tru„ 
dn.ości, tylko p.ołnformowa1i swoje żony, 
gdy męża nienn w domu, aby one skladik1 
miesięczne plaaiły. 

.,Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Wiec "Zielin. zaw. poi." w 1\ierkli11de-
B0vrłngbausen 

odbedzi:e sie w nie<lz~elę dnia 24 września 
przed pol. -0 godz. 110 w lokalu p. Teodbr 
Giilker, na który zaprasza się Rodaków z 
Merklinde, BOvrunghausen, Westrich, Proh 
linek, Gerthe i okolicy. Na Porządku dzien
nym: Obecne pol1ożenie robotn(!ków i 
sprawy organizacyi. 

C:r.~ I1•dniLa 
kra•lef'kieao 

poszukuje od 11ara1' 

Jan Wojtera 
· w Bottb&trlilf>D, 

Brieeenatr. 123. 

T. SCDWAN, 
Ob h Filia 

er RUSell Kfrchweg HO 

,,Zjednoczenie zawodowe polskie". 

·11os '.t1~pq11l{t:H uJnn 
1!H'"NNYA\ M 

~l{1?Jtł~U'B(j 'llJClZQ f' 
n <1asiarw ; 1znC11uz 

1nnod ·eat?;·„ 1·s · 
Najwiekszy skład kolonialny 

Fr. Wosiek; 
tłuszezów ł wig. 

krav•ir:e polski 

Wiązarki 
z polskimi napisami i tn

nio poleca ,,WIARUS 
PCLS ;\I·' w Bochum. 

Olej lnia11v titr 4S fen. 
w I-' a n~· end re er, 

u;. HlUchcrstr. U. 
Polccnm sitt 110 wyk o u y wani n 

eleuan<'.k1c1i ubndi, paletotów 

spodr,i i r. d. 

ro<l gvrnrancyą dobrego leżenja, 
U!!olłł&;r. s'bcra ! {jeny tani(;! 

p , lecam 

wszystkie artykuły wojskowe, 

wszystko podług przepis~~ 

po hal'd.zo tnnich cenach. 

Józef Danielak, 
: \Vłlnne, ulica Bahnhof.'!tra;ise n . 60a. 

·- ·06t-łHł~ł)f~ •••••••• .•• qt. 
Lepsza restauracya 

w pełuym biegn z powodu cboroby, z~ru: b::irdzo 
tanio do 111 rzedania. 

M A LI C KI, 
POZNA~, ulica sw l\Iarcina m. 2. 

(Posen St. Martinstrasee ur. 2.) 

······••<t .••• 

Tylko dla rekru1 ów zniżone 
· ceny! 

Polecam wielki wybór I< li f rków 
d'ft wojs}ja różne wielkosci po bardzo 

tanich Cf' nach szrzti tk l SZf' ił.i i i wszel~ 
I.ie inne rzeczy dla 1·ekr111Ó\\7 podług 

przepisów poh zebne we wielkim wyborze, 

BARDZO TANIO I BARDZO TANIO! 

Baczność Rezerwiści ! 
Frand!i:uk Józefoski w llerne 

oprawiam obrazy ładnie tanio i dobrze dla 

rezerwistów •. 

Fr. Jó~efoski, łlerne 
ul. BahuhofstT. 52. 

•o••• 
Interes mleka 

jest w Roch una i a sprzedaż z powodu 
przeproVt"adzki Zapytać o bl ższe szcze
góły można w B@chnm, 

mleczarni21, 

• • 
• ulica Spichernstrasse nr. 41. • 

••••••••••••••• 
Szanownym Rodakom z Herne i okolicy 

donoszę nioiejsZ•'m uprzejmie, iż przenosię n:ój 

interes piwa 
łlaszkowego i beczkowego z dniem 1 października 

- rb. d.> domu przy ulicy granicznej (Grenzwcg nr. 44.) 

I 
O ds.laze µr,pal'<ie mego interesu nprz<>jmie 

Kolejowa ul. 80a. nahnhofstr. 80a. upraP.zam. Telef\ ni znie się można także rozmówić 

B , , 1 ' pod nr. 402 w Herne. 
acznosc . I Józt1f weuk. 

\V i e I k i w y b ó r ;,,.,., piw• •• „<Owego, b•cskowego. 

„ ············-·· 
kapeluszy, czapak i maeie-

.ó ' 1· I k 'ł J welł', paraso §, ąse , po • 

koszuł1'ów, ~rawatów i ręka· 

wiczek i t. d. 
rolecam po rzetelnych tanich cenach 

.Józef Danielak, 
'\ł. a11 nf', ul. Bahuhof,trassę nr. 8(}a. 

Od 1 października puszlłknję Błużący pols~i, 
któru już w składzie kolonialnym ttflługiwała i moze 
wszelklł robo ę d0mową wypełnić i dubremi Świa
dectwami m że Sil; okaz6Ć. 

Tomasz Jankowiak, 
skład towa1ó ~ kolonialnyd1 

w \V A N N E, Aug11st:itr. 14. 

" 

fi 150 funtów kartofli : 
• od 3,50 mr. począwszy. • 

8 G o t t f r. K ii n e n, 
• Wattenscheid, Hochstrasse nr. 42 .• 

•••••••• ee•• Ił 
••• ~„;r~aer.a~ 

Skład fi'kÓI' I 
w Gehrnkirchen, ul. Bocbumerstr. 20 
poleca po najtańszych cenach skórę wyku
wa.ni\ (Lederau~schnitt) ori-z wezelkie arty-
kuły ezewskie. Dalej p:)lecam dla rekm- • 
tów: kuferki. szczotki i szelki. dokładnie R! 
według prze pi su. I 

Franciszek Drobig, 
U\iVAGA: Przy Zllkupnie za 1 mr. 

portret z semiemalii darmo. 

łii 

ooooocccooocscoo oooouocooooooo· 
g I I I Brceznosć Rczerwf~~i ! ! ! g 
OO R . ' ' -d t 10 t . . C ezerw1sc1 o& an1' procon taniej O 
g podróż zwróconą. g 
8 r Jan i Fr. Błoch, g . 
g E§~en, 'l'hurm«tr. 14. O 
a (ł~erbausen, Biam::irksfrnS3(:) nr. 1. g 
O D 
ooocoocooooooooooaooo~ooooac~ 

Qłos Synogarlicy 
na pustyni świata tego jęczą·~cj, to jest „ 
duszy chrześciańskiej rOJ:myślania, do 
Pana Boga, ~iecznego oLlubieńca wz.dy„. 

chaniu, w chrześciańskiej doskonało:3c; 
ćwiczenia. Cena z przesyłką 1,10 mrk. 

Adres , Wi.!U'US Poht<ja, Ro·~hunł. 

Postbestellungs„ Formular. 
J eh bestelle hiermitt bei dem Kaiserli

chen Postamt ein Exemplar der Zeitung 
„Wiarus Polski" aus Bochum (Zeitungs
preis!iste 128) filr das IV. Quarta~ 

1905 und zahle an Ab-onnement u. Bestell- · 
geld 1,92 Mk. 

Obige 1,92 Mk. erhaHen zu habein, be-

schernigt. 

.... d. . . . 190.„ 

Kałserllcb~ Postamt e e • • • • fi ,I 

Postbestellungsformular. · 
Ich bestełle hiennit bei dem Kaiserli

chen Po-stamt e·in Exempklr der Zeitung 
„Robotnik Polski" aus Bochum fiir das 
IV. Quartal 1905. und zahłe a.n Abo-nł1e
ment und Beste1Igeld 0,68 Mk. 
» I 

-d ~ 
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Obige 0,68 Mk. erhaltoo zu haboo, be

scheinngt. 

' .. d .• . • 190„. 

Kalserlłcbes Postamt • • • • · • 

tydzień 
ee 

~1a 

wywola zdziwienie! 
HERNE, ul. Dworcowa 79, (Bahnhofstr. 

-·- -- „-• • >-· ... .,.,»'"' 



~coooo21cooocoooooooog 

I „ Wiarus Pol.ski'' g · ,, . 8 
I wyohod>i szes~ razy iygo- § 
I 

dniowo. Pren11rnera.ta wynosi 
0
o 

t m. 50 ten. 
~ kwartalnie. § I ,,Posłańca kato~ckiego"' otrzy- § 
I Blllji\ abonenci w dodatku. S 
łooooaooooeooooooooooooc o! 

_.Rok IS. 

Na Niedzielę 16 po Swiątkach. 
Lekcya. Efez. III. 13--21. 

Brac~a. ! Proszę \Vas, abyście niie u
stawali w u-c1skach moich za was, która 
jest chwaila wasza. Dla te·ga klękam na 
kolana moje ku Ojcu Fam.a 1n.aszego, Jezu
sa ChrystusaJ, z, kt&reg-0· wszelkie ojcostwo 
na niebk i nai zie1m jest nazy:wane; aby 
wam dal wedle b-Ogactw chwały swiej, że
byście byli mocą utwierdzeni przez. Ducha 
jego wewnętrznego cztiov;lieka. Aby mEe
szkal Chrystus przez wiarę w s.ercach ·w.a
szych. w milośc1 wkorzeniern i ugrunto1wa 
ni, żebyśc':;e mogli pojąć ze wszystk ilmi 
święty:mJi, która jest szerok101ść .il <l'!ugość, 
i \\'ysokość i glęb:::ikość, i ·pD21nać prze wyż 
szającą naukę, mifość ChrystusO\\'ą, abyś
cie bylu napeln ~em wszelakiej zupełności 
Bożej. A temu, który mocen jest wszy
stko daleikCY obficiej uczyrtić, niż prfJSLIDY 
albo rozumiemy, wedle mocy, która w nas 
skutecznie mbi. Jemu chwala w 'kościiele 
i w Chrystusiie Jezusie na wszystkie ro
dza}e w11eku \Yi,eków. Amen. 

Ewangelia. Luk. XIV. 1-11. 

W 0111 czas: Gdy Jezus wszedł dJ d()
mu ie<ln.ego przed'n\"ejszego .f aryzeuSZ3! w 
Szabbat jeść chleb, a ·~mi go poidistrzegli. 
A oto qlowiek niektóry opu:chly 1był przed 
ni.m. A Jezus odpJ\\"iedziawszy rzekl do 
rneglych 'W zakonie i fa.ryzeuszów, mó
\\" iąc: G o<l~· Ii się w Szabat uzdrow.~? 
Leicz oni .mfkzeli. A on ująwszy uzdrio
wi! g<J i odpra\\tiL A o<lpmvia•daiąc rze.kl 
do nich: Któregl:> z: was osie·l, albo1 wól 
wpadnie w stu.drnią, ai rric wnet go wycią
gnie w dzień sobotrn? I ni,e mogli mu na 
to o<lpO\\fiedzieć. I powiedzfał tei po1db
b.ieńst\\~o do zapros21ony:ch, przypa1rując 
się, iak:0i pie1w.rsze siedzenia ohicraui, mó
wią,c rdo nich: Gdy bę:dz.iiesz wezwan na 
gody, n:e siadajże na l),l·erwszem miejs-cu. 
aby snadrź p;::i czciwszy od cię n·~ · ,e był we.
z:van ()d nieg(); a przyszedlszy ten, który 
Cileh\ie i1 onego wezwał, nie rzekł ci: Daj 
temu miejsce , a wte<lybyś ze wstyidem p::>-
cząl mieć ostate.czne miejsce. Al e gdy 
będziesz wezwan, ·idź; us1iądiź na p(J1śł·e
dn:·em mflejs.cu; że gdry przyjdzie ten, któ
ry cięwezw.al, rziecze tobie: Przyjacidu, 
siądź się wyżej. Tedy będz\ie tobie chw.ala 
Przed społem siedzącymi. Boi wszelki co 
si ę Wynosi, zniżion będzie; a kto się uniża, 
"'Y\ryższon będz:i e. 

Kazanie. 
lle mey Faryzeusze usel!dzali sJę na to, 

aby Jezusa w czem podchwycić i po·tępiić, 
t~·Je razy sami zaigadnli ętymi w ten s~o~ 
so? z9stalri że albo) nie umielii odpowie
dz ' ' · · l' iec, albo prze'Ciwiko sob1·e zmuszeni by 1 
Prawdę wyznać, a w końcu w dainej przez 
Cbhrystu~~' prz.yp1o•widci .. uz1:ać własny 
t~~ swo1. Widz.:!my to Jaw.me w E·wan

gih1 d~isi·eiszej, że gdy Jezus wszedl do 
doi:nu Jednego priedn!',e~szegJ1 fa1ryzeusza 
Po.zywać pdkarmu a było1 toi w Szaibat, 
'W J' ięc cu Faryzeusze z umysłu zapewne 
SProwa·d.'ziaL opuchłego człowiek.a, dla! prze
ko~i~niai sJ ę, czy też Jezus uzd110'Wli .go w 
~;:en sobotni, w który niegod!Zi'ł.o. s~ę ro-
1~c. .Jezus jako Bóg, znający tam5~1 serc 
. <lzknch, wiedziiał naprzód• 01 ich zairmarach 
•dla teg0 przed uzdrnwien.Lcm chorego, za-
PYtał Faryzeuszów: GodzHi się wr Sza-
bat <l " I" " N' e d uz ra wiać? Lecz 0111'.1 mil cze u. 1 

dl~ t~gio zaipewne milczeli, jakoby ~d~ wie: 
7llelL co na to odpm.vfod'z.ieć, bo om znall 
br~u, że w Szabat nie godzalo. się .nic r~ 
:s~' ale ()?aw iali się .adpD~·n edz.1~ S\\ą 

omprom1tować więc woleh zamukzec. 
Jezus aby, im dał' pnznać , 7..e są rzeczy ta-

- . 

~ Módl się :i pracuj l ~'"'· 

khe, które nue c.ierpią zwl·oki, il bez wzglę
du na to, że to iest dzień świ1ęty trzeba je
wykonywać, uzdrowił opuchłego li1 ·odpr.a
wH go, ai faryzeuszom postępek swój otb
jaśnJl przypa.wieścią. „I(tór·ego z wa1s osi(){ 
albo wól wpad!nt·e w studnię, ai nie W111et go 
wyciągnie w dZ!iei1 so:bot:ni ?" Daiąic im do 
zrnzumi·em·:a., że jeżeli wy, bydlę ratujec11e 
w d1zi1ef! sobotni, inie z 1111iJo·ści· ku ni'emu ale 
z chcli\vości aby w.aim siię nde stal~ szkoda 
i strata materyalna, to chla czegoż ja, n1e 
mr . .aJbym poratować człowieka w nli·eszczę
śaiu jego, nie ż~dając m to 1nagrody, lecz 
tylko z milości ku bliźniemu? 

Zt(łd i idla nas WY'Pllywa: naiuka: że 
choaiaż należy święcić dni święte li n1:c ta
kiego 111.1e rnbić, C-O by s1ię sprzeciwiafo1 pra
wu święcenia dni śwl.ęty.ch, t·oi jednak gd1y 
z.ajdz.'ie nagla potrzeba po1rato1wa!I1ia bhiźnie
go1, zina1}d'ującego się w •rniebezpieczeństwie, 

godzii mu się .iść w pomoc, byle zai to nie 
domagać 51;ę :na•grodry; bo zarobkowanie w 
d1zi•eń święty, prawem jest wiz;bri01nil01ne. A 
zatem, j-eśli wypadnie pO'far, wylew wody, 
ch01robai lub śm~e1rć, .nagl.a: przygoda w po
dróży, w takich wypad/kach god~i suę bliź
niego ratować, nawet w d~ueń święty. W 
dalszym dągu widząc Jezus jak Faryz1eu"' 
sze podczas uczty ubuegali s.ię o pierwsze 
:miejsoai jeden przed drugim, ·co jest rzeczą 
bardz,J, na.ganną 1i 1ni .eprzy1zwo1itą; w1ęc w 
·delikatny sposób, ni·echcąc 11ch kompromi
tować, a dać odpoiwiednią naukę, jak się 
wypaida zachować w toiwiarzystw~e osób 
zaiprosz:onych do .o,!J.cych idiomów, powie
dz al takie podl0ibieflstwo1: „Gdy będziesz 
wezwan na gody, nie siadai·że na Jji1er
wsziem miejscu: aby snadź poCZCJiWS:Zy na<l 
cię .nie był w1ezwany .od niego: a przy
szectlszy ten !który oi1ebiie 1i onego wezwał, 
nie· rzekl ci: Daj temu mJejsce: a tedy byg 
ze wstYJd'em p101czął mieć 01sta1tn1:e .miejsce. 
Ale gdy będizi,esz wezwarn, 1idź us1·ądź na 
PIO·śledniem miejSicu: że gidy przyjd1zi·e ten 
który dę wezwał, mecze tiobi·e: przyjadc
Ju, po,sjądź się wyżej. Ted!y będzłie tobi·e 
chwalai przed spo•lem slied~ącym1~'. Podu
hi1eństwo to. j·est tak ja·sne, że sądzę, iż n;1c 
potrzebuje tlomaczenia, bd za•równo FarY1-
zeusze musieli· gio, ·zrozumieć, jak niiemn~ei 
i my wszyscy pojmujemy: zaipewine, jaką 
nam Jezus prz.ez to· chciał ·d'aić naiurkę? To 
tyJllw nadmienić mogę, że z.wy.kle do go
sipodlarz.a1 należy osobom zapPoszony1111 do 
ct1omu swego p.rzeznaiczac mi·eisaa, kto1 li 
gdZlie, ma go zajmo1wa1ć.. Ale tra;fiają się 
czasem takie wypadik,1: że sam gosp-0darz 
jest krępo•wainym alby ko1mu nie ubliżyć, 

. wi·ęc pozostawia swioiboidę wszystkim ~·J
ściom; w: takim razie, jedni .drugich poiW/:1n-
111i· uwzględlmać, j uważać kto1 jest godnlhej 
szyim: c·zy w1ekiiem, czy sta11H1wń1skiem, 
czy też ogólnem odl wszy.sttkich poważa
niiem t·emu dać pierwszeństwJ. A chodiaż 
każdy wie o tern: że. .nie miejsce osiobę, ale 
osoba mi,ejsc.e zdobi; t()ł jednak dla za.cho
w1anuai p1oirządku spofocznego, każdy czł·o·
w1iek d'Obrz·e wychowany, baczyć na to po
w:inu,en aiby· drugiemu nie ubl'iżyć, i sieib1e 
nie w;stawić na pośmiewisko. Tem bar
dziej że i Ewangelia mów\i: „Wszelki co 
si:•ę ;yinosi znlżon będ'Z\ie: ai kto się uniża 
wywyższoin będlZ'ie". ·W.1ęc trzeba na to u
ważać. A że cn10ta pokory nie ty1ko w ·0-

bli'cz4 Boga, ale i w oib11czu ludzii jest po
wa,żeł!ną, w~ę.c starajmy się w1 niej d1e>s~ona
Iić, a tym spoiso·bem i od luidzi będz11emy 
sza:nJwal1JI, i od Boga zyskaimy nagrodie 
wieczną. Amen. 

S więty Izydor Oracz. 
ROZDZIAL SIÓDMY. 

Wprt.'.)l\Vadzitt Izydor w dom S\\ ?j ,ż-0nc, 
~ z nią i n.owe weszlo blogoslaw1enst'' o 

Boskie w progi iegJ. Bo nad dobrą Ż{}nę \ 
nie masz większegp. skarbu na świooie. 
Pod tą ubogą strzechą wiejskiej ·chaty lzy
dorn ·pammval spo·kój, szczęście i \Vszc1-
ki1ego rodzaju bfogosłiawUeflstwo, bo op~e
ka Boska' okazywała się tak jawniie na 
kawern mJiejscu i w .ka.ż,d!ej czynn()1ści Izy
dora lu świętobliwej rony j.ego. P-0życie i.eh 
Jdi p1ierwsze~o .dnia ślubu aż do śmierc.1 bY
lo zawsze jedmostaijne, 11J:e tiak jak suę w 
bard:z.o często wjidzi1eć idaje, że w pier
wszych miesiąica·ch zamężciai mąż i żo1na 
naJjgoirętszą ku sobie pałają milośoią; .ale 
zailedwne pa·rę lat, ai może i parę mi:esięcy 
przemin~e - a wszystko to się zimiernil() -
a w sercu miasto iiiilości, n:ien.awriść, zaz
drość i inne p1owstają namiętności' ; .a za to, 
że się przez. parę mi1 esięcy kochąli, szarpią 
ii 1111enmv1idzą się prziez cale życiie. I ta z 
początku talk spokojna chata staje się ist
nem piekłem, zgorszeniem dzi·eci 1 całe
go sąsiedztwa. Ale to tak być mus,1 tam, 
g.dzi,emąż i żona wzajemnie sza1nować i 
poważać Sd·ę ni"e nmgą. Mąż idzie swoją 
drogą, ai żon.a po kum1oszka1ch plotki wz
nosi; ai gdy s:ię zejdą w domu, to pberws,ze 
przyw1itaJ111e: a ty p!ijalku ! a ty łajdiaczko ! 
- i taiki1e przywitanie ma zastąpić przywi
ta111:•e kato,fa.ckie:: Niech będlzae pochwalony 
Jezus Chrystus. na wiek.i w.i'eków. Arne.n. 
I to ·dlateg{), w domu zawsze bieda, ·nędza, 
nieporządek; dzieci nie uczesane, nie umy
te, ani paderza nie umieją; grzędy chwa
stami, drze.wa: \\·1iJkami poroslc, bydełko 
nie nakarmi,one, nie napo.~one, wszystkJ w 
niw·eiez idzi1e; - a pofom chcesz to wszy
stko zw,altić na Pana Boga, toi 111a Panai, to 
na1 sąS1iadów, a tymczasem n:iJkt ·l'rnny, tyl
ko ty sam sprawcą jesteś n~edolit i niie-
szczęścia: twego. Zly czlow1iiek nie ma 
większego nieprzyjaiciela naidJ wla:sne na
miętn1o ś'Ci swoje; lenistw(}, p1ijaf1st'A'l() 1 roz
iJusta, już nie jedneg()I doczd1111ie i wi·ecznic 
zguibaty: - ty sam przez n/:1erozum i ruie
u·czciw101ść tw-0ją, więcej sobie zaisz1kodziosz, 

' jak wszyst!kae pożary, gradty, nieurJdzaie 
i· krzyiwdty, jakie ci może An111i ludziie wy
rZCłdzaią. Gdz1· e w matżeI1stwtie zgody nic 
masz tam gt ,ę t]lk wi,eź;; nie może. Chcesz, 
aby ~i Bóg btogioslawil na wszystkiem i 
wie wszystkiem, żoino i mężu! kochaioie i 
szamijieie się wzajemnie inia wzór lztydora i 
żony jego. Oniai kocha1la, szanowałai, po
s?uszną byla1 we wszystk~ e1;i mężowi, tak 
jaikl()I Bóg ro.zkazat; - wi::>Ja jego dl.a niej 
ziawsze św11ętą by la; stara1ta si' ę ·zawsze u
przyjemnllć mu pobyt w domu. I dlatego 
Izydor po mozolnej i cicżkiej prncy dnio
wej, ws·pieszmJ z najwri ększem zaitęsknti e
ndem do ctomLL sw.egio, wiedział albowiem, 
że wszystko w. największym zastau1'e po
rządku, i żadnej mu żona me da przyczy
ny do gnuewu lub zmartwienia; a u nas to 
ni·eraz mąż po ciężikiej pracy ze drżeniem i 
bojaźnią \\ raJca <lo domu swego, i możeby 
nie jeden w1olal i calą jeszcze 1wc pracJ-
wac, iaik powróci6' do żony s.wojej, której 
krzykil, wrzaski, przekleństwa, już z da
leka ob!:jają się o uszy jeg.o, a prz.y:byfego 
zgfodnialego miasto wuecz.e rzy, djabl.ami i 
przekleńst\vami częstuje. Izydor zaś ze 
S\\ ~ j strony U\\ ażal żiJnę nie jako sług ę, 
ale j·ak najlepszą towarzyszkę i przyja
ciółkę odi Boga s.obie daną - aby się 
wspó'Jnic modrni, pracowali. kJchali na zf e
mi a \\1ieczrnie rado\\ ali \\' niebie. On z 
ni~ podzielał '" szy tkie radośc.i i boleści 
s\\oje · on przed nią me nie miał w sercu 
ukryt~go; ·On hez jej porady nic nie uczy-
nil. Jedno w nkh byto tylko serce1i jedna 
myśl. Wiedział to dobrze Iz rdor. że on 
me ainioaa, ale kobietę pojął za żonę: a 
więc .chociaż w czem się omylita. lub zblą
dlzila on ją w miłości i lag-0dnośC:i napJ-
1mJJal, przestrzegał. nauczał ti na d~brą za-

\\ sze naprowa·dzał drogG. Ona też ua1 -
mnnenia przyjmowała Z naj\\ A ękSZ<.\ miło
ścią fil wdzięcznością, i coraz bardziej 
szanowała i kochała. Ale u na to cZG to 
SiG wydarza, że mąż z żoną jak ze sługą, 
a co gorzej, jak z bydlędcm s G t)OChodzi; 
-Ona mu nigdy <logdzić n:c n10że; zawsz~ 
d'la nie.go za.imało ieszczc pracuje, ch0caz 
Gna1 już od pracy i zdrow1ic i siły straciła~ 
ona pierwsza wstaje, ona ostam:·a kładzie 
silę spać: dlai niej mąż nie ma n1·. gdy dobre
go słówka, tylko pefoo zawsze przymó
w1ek - łajania - a mJ·że niestety 1 l:>jcia. 
Żon<ł! musi pracować na to, aiby mąż mial z 
cziego pic. Aż drży jak listek na osice b1e
cllna kob(!eta, gdy ujrzy powracającego, na 
pól piijanegio męża z karczmy do domu. -
Zatacza St ę bardziej od bydlęcia, klnie i 

bluźnli gJrzej o<l potęP,1ei1cai: biedna ma tka 
sziuka tyliko spoisobu i k<1cika, gdziicby mo
gla przed napaścią męża ukryć dz,· arki 
swi0jc. Wcłmdz~ do iz·by, wszystko roz
trącia, rJzrzuca, klnie, wywodzi, Jn~ściian11 
błtje o stól, i każe sobie d3ć wie-czerzę. K.ła
dzi·e biedna żona, drżąca na calem crcle, 
misę przed ru'.m z wieczerzą, na jaką zdo
być się mogła - a on kro<.:~am1 diabłów i 
runę ~ wieczerzQ przeklina, że zla, - a o-u 
i na taką nie zasłuży!. Cokolwiek w do:nm 
'i za dvmem złe~ ' > Si(} wydarzy, to ŻO'n~ 
wszystkiemu winna, to żona za wszystko 
od'poiwiadać muSJi. Krowa zdechla, zl :J
dZ1iej pasiekę wyikradll, cu<lze bydlo fąkc: 
spaslo, g.ra<l ZW.Że wytlukl, \\Odia l&!l za
lała, to ż0na temu wszystk11emu '' rinna, to 
-0rna za wszystko pokut()\\ ać musi. O! pa
miętaj, że ciężki zda,sz kiedyś ra:chun<!k 
przed Bogiem za' każdą lzę biednej żon:~ 
twojej, z tw-0jej przyczyny ply11ąc<t. 

Bran.denburg 
kraina słowiańskich mogił. 

P O W n: S C H I S T O R ' C Z N A. 

Napisał Ludwik Stasiak. 

(Ciu dalgzy.J 

,Rozkazy Dietricha i Bernarda, ab)r u
spokoić Słowian, tumairvć i: ch obietnicami 
i zlotemi nadziejami, utrzymać na pólno 'Y 
spokój, wykonał l(1z.a jak najlepiej. zko
da, że d'Zliałaloość jego wśród Hawelan . Lu 
życzan, i Obotrytó\ nie ezmlierzalai wcale 
do dobra cesarza, nic leżała w myśh jego 
margra ów. ChodZt:l·O Kizie przedew zy t 
kicm o wlasnc diobro; maj<1c \\ ręka ·h peł
nomocnictwo Bernarda, po ·rano\\ 11 prze
prowadzi~ \V ~ lo'ń ia1'1sczyźnj e S\\ e wla ne 
zamy ly 'l nadzacje. Vv aml:iitnej. a nie ' 'Y 
brednej co do 'r dków du z 1 iemca. z -
dzilai się ambitna, a'' anturn cz.a '4 śmia~a 
m 'I: srnrorzyć \\ 'ło" ·ai'1 zczyinie 1 n -
110 udzieLne dla siebie, zjednać t otumanić 
tak Jud low•i ańskJ jako i doradzców cesa
rza, lapać ryby w mętnej \\Odzie, znaleźć 
kąt wśró<l ogólnej zaw1:eruch . Dawro~j 
majaczyła tylko i błąkaiła si ę tylko w du
szy ta myśl, iak nieuchwytne marzenie. 
' rce ludzkte lub '1 '.ć rzeczach niezi-

szczalnych. fantazya ludzka lubi błąkać i 
~ · śwwie w lasnych \ ymysłów. \\ lasnyd1 
ulud, które w ciało rzeczy\\~i tośc . ubiera. 
Dziecko z habiną wierzbo\vą \\ ręku lu
dzi ię, że jest żoln~erzem. który nieprzyja
ciół zabija, nieiedoo stare d~ec.ko śni że 
podbija narody n \Vali trony. Stroi \\ pstre 
zaty arlekiny, które się w w:yobraźni zro-
dziły i bawi i~ mmi. Ba\\ ·l i ę nimi 
l(f.:za. . 

Ody nadeszla wieść . że Mi zysla\ 
~:e Wloszech p<>kgł, że Mściwój si ę zatra
c1.ł, ulutla zaczęta przybierać c iało rzeczY.„ 



wfstośc.i, ma·ra wyobraźni jęła: zastę-pować 
11a ztemłę ... 

Z<bby-ć panow.arn~ nad obotrydcirn 
ludem ... 

Myśl I(lzy ni'e by ta wcał~ nową, miał 
on prz.ed sobą wzory i przykłady ludzi, 
którzy m przerasta!li męstwem osobistem, 
tal... . . ·' o rgainizaicyj n.y.m i rnaiczeniem. 
Pn._, 1dadl dlbala zachęcająco, w; ślady wiel 
lich i potężnych łudzi 1~ potem mamt 
i. maił. 

N.e wspom;i.namy o ·tern, ie koło tronu 
cesa1rskieg-0 i stolicy rzymskiej kręciło się 
przez zarnnLe rw:Leków średn~ch mnóstwo 
·wyd:z:1edwcmnych ludzi, włóczęgów z pod 
ciemnej gwjazdy, rycerzów 1bez z.iemi, ks.ią 
tąt bez księstw, hrahiów bez hraibstw, któ
rzy u stolicy ap!Ostolskliiej i u tronru cesar
iSkiego żebrali ,n. lenna w St<Jwital1szczyźn~e, 
w tej zwlaszczaJ jej części, która chrztu 
11ie przyjęła, a wnęc wterdług ówczesnych 
pojęć byla n,nczyją". 

Srednfmvieczne pergami1ny 1ciągle i 
ciągle prawf ą nam o darowiznach, o n.aJd.a
uia·ch ziem, o naidaiwanliu k()ron, be'z W11e
dzy i wbrew \\roli ludów i narodów, któ
re m,1aly być przyszłymi 11°ommata pod
danymi. . j 

Ale i na wlasną rękę, bez W1i1edzy pa
piefa i cesarza, staraJy się przedlsl~ębilor
cze 1 ambitne umysły o zapanowain.i'e nad 
krajami, które byty „niczyje". 

Wszak dzielny i ryoerskt fra:nikoński 
kupiec Samon zaiklada na wschodzie grani 
cy, Niemiec w'"-elki1c slo\·vfa!lskie paf1st\VO, 
a serdeczinem marze.niem -01hyd'nieg·o1 mor
d ~ rq.· Gemn.ai byta m;e służba cesarska, 
utc do1bro Niemiec, nje diobrn .chrzieśoiJań-
6tWla, ale wlaisny osobisty i brudny .i1I1te
rcs: za ~ożenie udwelniego państw!ai w krn
jach slowiafls:klich, podlbityich żela1zną rę
ką krwawego 0prnwcy. 

Nl'c d'z i:wnego, że mając w21ory przed 
sobą. pragnął 1i Kiza w ogólnej zarrnieszce 
coś z.dobyć dla s.iebie. Niemcy prz.edsta
wialy podczas wyprawy wlos1kn1ej obraz 
rozprzężeni:a i nierządu, skorzystać z teg;o·, 
wyzys;kać 1~1emoc cesarza i na rui:niie jego 
panowainiia1 zbudować dla sieblLe wyimarzio-
1J1y pałac szczęśda, postaruowH ry1cerz bez 
zicmL 

Prz.ew1dywał także l(iza t to, że ce
sarz zwycięzcą wyj<lziie z nierządu i po
gromu że zn10że rri1eszczęści.e i w rryum
fie cl:::>' N'1emiec powróci. Wtedy Kiza 
przedstaw.i mu trudy po11iesii0ne w Slo
mańszczyźrnie jako pracę podjętą dla do
bra cesarza, dla szczęścia rzymsikiilej łw
wny. Na wszelki wi·ęc sp01sób Kiza zyska 
na wszelki wypadek czeka1 go zaiszczypt 
i naigroda. 

To wie n.a.pewno, że, arby jednJO, czy 
drugie zdobyć, trzeba· starać się o mir 
wśródl hawelaf1sk,1ego i obotryclrieg-0< ludu. 

Kiiza wykonując rookazy Bernarda, 
jeźd1Jił p~ grodnaich, po ws.1ach .i -0ipolach, 
.zJ.ote góry obiecując, siebi·e jako serde~z
nego przyjaciela pogaństwa prve~m~
jąc . z nńed~owierzannem ·i podejrzhwoś~Ią 
·przyjął czułe słowa i1 barwne obl . .etmce 
N~eibora niie wszyscy j-ednak m~eli prze
zomość1 i l1ozum bohaterskiego przywó<l.z-

~Y ludu. * * \* 

Arcyikapłan Ztoti0:sz, dworski ~ielki 
ofiarnfuk m:i1esz.ka przy świ~tynd w białym 
1 obsze~nym domu. Zamożność 'Wliidać z 
prv~stronnej budlowli, znać, że ~-01bojn~m 
ojcem opiekują si·ę książęta, że lltczne dia
rY znosi tu obot ry·cki lu<l. 
· ttai\velanie C!iągle ·i diągle slys2ą z 

ust kapłana, ile tylko przez jegJ modlitwę, 
przez jeg10 wsta\Vltcnnlictwo droga doi wzglę 
dó'°'. J cs:segio, że Żiwii'a 1 Dz1iedzilia nakła
niają ucha i serc.a tylko tym, którzy złnżą 
nfiary w świątyirn: na rięce kaplaina. 

Władza jeg() duchowna jest {)parta i 
śc i śle związana z władzą książąt obotryc
kich. Zkitosz pnucza lud, :żie bogowKe k~ą 
nos;ić dan tny na dwór Mieczysłaiwa :i Mśc1-
woja, z danin zaś tych dziesiąty soop.ek 
i dziesiątą parć płótna bi·erze nl01DOiSZ, Ja
ko trybut mu przynależny od \\rładzy 
'wieckiej. 

Rybai -0<l głowy cuchnie, upadek naro
du zaczytfla SLę od upadku ty.eh, którzyi w 
ufi m rej wo.ct1zą, na czele jego stoją. Nie 
-0 ctrodzr- ł si ę Złobosz od książąt obotryc
k ich, którzy dobro-woln.ie kark w jarzmo 
m a rg rafów oddali. 

Gdy Mściwój i Mieczysław zaczęli 
gloslić że lud haJwelańs!ki powinien się po<l
dać n~ laskę i nietasikę margrafom, opjie
rafa się zrazu książętom Złio~osz~ sta;b~ 
dusz.a. Dc•111 ero gdy margraf D;iedn-::h ptęc 
kóp złotych denarów jałmużny ?rzez 
Mściwoja mu przysłał, gdy zapewn,~l go, 
że w1la<lza j·ego arcykaipłanisk~ w me~ 
naruszoną m.e zostanie, ż.e dochooy ze śW'lą 
tyni r( ctylko n~.e uszczuplon~, ale pcdw::i-

io11e ·zostaną, uspokoił się W.re~ie wiei;. 
Id jaln.rużnilk i dziś Zi;odę z margrafami 
Wi św:iątyni naikazufe, koniecznośd podda
nia się na!UCZ~l. 

A przecież, choć Judi ofiary znosi, 
Mściwój d'ZieS:ęcilnę da.ie, Bernard) ialmuż
n.ę cofiocZ'niie posyła, a·rcykaipta:n rsrodze 
bogom ru1J cietkre czasy się żaflt. 

Ob wszedl do św.iątyni, ofiair złażo
nych przed posągami bogów szuk.ai, ptacze 
krwaw.can.i lzarni, gdy u stóp posągu Peru
na znalazl zaledW10 jedno. delię na ofaarę 
tam z~oż.one. 

'---- Sfabnile Wlfa1ra ! - z.ajęczaJ - z glo
du czlaw,i,ek zdechnie! 

- Wasza: wielebność się markoc!i -
rzekł chlop, iktóryi na Zlotosza czeka1l u 
wstępu <lo świątyni. 

- Tak jest. 
- A to czemu? 
- Bo pij.aństwu się oddajede, wszel-

kie grzechy plo<lZilCl;e, za:pominaijąc !QI mnie, 
sfadz1e bogów. 

Wlaśnii'e przyn/uoskm diwa zajączki na 
ofiarę Jessemu i Dziedz.ilh. 

- Dawaj. 
- D\v~a króle b.ia!e, óśm kuropatw, któ 

re w sidła zlapakm. 
- Dawja. 
- Ofiarujęc je dla przeblagania: P eruna · 

i Ma·rzanny. 
- Co więoej? 
- \Vli ęcej 1n~c. 
a No, a Belbóg, Trzygłów, Żiwa, PrJ

we? GardzlJsz j1ch la1ską? NV.e chcesz ich 
opJeki? 

- No niech będziie. Dam pio1 srebrnym 
denarze. Oto cztery denary. 

- D.aJWaj. Cóż to za :rrroneta? 
- Niemiecki pieniądz z po1rtretem ce-

sarza. , 
Zfotosz obejrzał piJe11Jiądz. doklladn1'. e, 

brząknął nim na kamiemu. 
- Piieczęć na blaszce jest do:bra, l·ecz 

srebro nfic dzw.:rni, a}e skrzeczy. Coraz 
~ichszą mQJnetę cesarz bije. 

- MaJITI polskie denary MJi:eszkowe. 
- Wblę .Mieszkmv.e. P101lska, }estto 

tak barba!rzyński i dzłki kraj, że tam lu'd 
jeszcze pi'eniędzy fałszować n~e umie. 

- Życzę zdrowia w.aiszej w1eleibnośó. 
- Co! odchodziisz? 
- Pi1lno1 mi dto1 pluga. 
- Za.pO!IIlllljaJleś o ofiarach. 
- Jakto zapiomnJi.atiem? prnedeż dia-

lem ofiarę Jessemu, Dzied'.zi1eli, Perunow.i> 
M a1rzaJ11 n ie. ' 

- A cóż, chcesz, żeby cię Czarnobóg 
·par:al1iżem ruszy? A Lada, Pioichwnist, Po
goda, ~ijatia? ... 

Chlorp otworzył szeroko gębę. 
- A iJeż ra tych bogów1 będ21ile ? !... 
- lctź precz prz·eklęty :ndedowiairku -

zawiofal oburmny Zlotosz. 
- Tyle in1awych bogów wasza wiele

bność naroo\ila„. 
- Jaikto:? 
- Niieznane bożyszcza 1itewsk11e, pru-

skie.„ 
- No, oo z tych, co u nas są, wyrżyć 

nie można. Rozumiesz głupi chłopie? 
Do śWliątyni wszedł pachofok z domu 

Złoitosza. 
- Zablierz to - rzek! da ruiego Arcy-

kaipłain - ws'kazując na zwierzynę. 
- Gościa w <lomu mamy. 
- K t0i p rzy:bY)? 
- Pa1ni h raibia Th1iethrnar. 

* 
Zl()tOSZ byl jednym z nrew(elu pogan, 

dla których przezacny historyograf n1ie 
mia~ wstrętu i l()brzydzenia. Działo si.ę to 
nietyhlrn dlatego1, że aircyik.aipl.ain był przy
jaic:t'elem ma1rgrarfów, a na:wet nierzadko go
ściem w Bra'11!iborze, ale 1~ dlai osobistyich 
przy.r111iotó\v1 Zfo.tosza, które uczony mło
'Cl'Zienl:1ec wyisoce cerLil. Ludzńe źl~ i prze
wrotni mówili powsZ'echnte, że nieźle w 
trunki za1opaitrziona P!~twnrcai tu hllstoryJ
grafa c,!ągni·e, eoi bylo niepratwdą ~, Z·l1ośli
wy111 wymysłem 1oszcz.erców. 

- Oieszę s~ę z przwycta waszej wiel
możnosci. Wlaśnie mam diwie pełne ła
gwie miodu ... Może kubek dobrego Lipca ... 

- Nie p1'jam wiele - rzekl Thiethmar 
- miód roz!pala gbwę„. 

- Nawarzyłem dzii:esięć garncy piwa. 
- Piwo toi cJ01 i'.ninego. Z ·chęcią czarę 

wypitję. 
- Przy miki gawędzie wy.pijemy ca-

łą w.arkę. 
- J a!k będzie .ochota„. 
,_ łiej chropcze utocz dzbant piwa! 

Lagwie z m1.odem schowa·j. . 
- Niechże ii. one zostaną - rzekl me

spOlkJ-inie Th~ethma.r. 
UsL(;dl:i dwaj światm mężo\v'łe pod li

pą, która barcią pszczM grata pili ochła
dzający wywar {)'Wsianego trunku. Dzban 
za dzbat}em przynosi.l parobek, ~wo bia-. 

ll\ pianą z cynowego nacz.snifa k~ało, hie
Sfadni:cy zwterzaH !ię z nowi!n, jatie ich 
uszu doleciały. 

- Mówisz mtem WiaJSZ.a wtelemozność 
że Mieczysław zgiaąl 

· Threthma<r zagadn!ięty oderwał usta oa 
pi'eUViąicej się czary; i rzekł 

-:- Wszyscy tak mówią. 
- C-0 sie <lzlieje z Mściwojem? 
~ I Jego k>s n4~pewny. Wiemy tyle, 

że cesairz, który cudem z nliew'oli się wy
raitowal, zwołail sejm rycerstwa d~ We
IiOn'y. Jest tam mairgraf Dietrich a Bemard 
s:asik!i, jiest tam woj'sko·, które uszfo pJ.gro
mu, brak za to Mieczyslaiwa i Mściwoja. 

- O wojskach naszych mó'Wrilci'e? -
zaipytal l(izao, który przysze<lł przedt drwór 
kaplaina. 

- Witaj rycerzu. ~<Jzmawiiamy o do
Li cesarza. 

- Gdy w1ieść o straszb~wej klęsce po 
Niemczech się rozcjd21Le, żałoba spadn~e .na 
kraj. 

- Nicże lud j1eszcze n~e wie? 
- Dwór wie o wszystkiem. Ze c1wo-

ru głuche tyhko rozchQldz.ą się domysły i, 
·\Vlni'IO·ski. Mówiią, ż,e ks.iążęta zakazują roz 
szerzai6 ·w1ieścu o po;;romie 11 klię9Ce. 

- Mąctirzc zaiste czynią. Z 'klGski 1na
szej uoieszą s.ię \\ rogowie na po-grnniczu 
paiństwa, zbuntują się marchi1e. 

Za1I11yślił się Zlot0sz ii. rz.ekl po chwiti 
do KJizy: 

- Jeśli M!:eczyslaw i Mściwój zginęli, 
jeśli wi.eść suę ta spraiwd'Z'i, to ty ... 

Kiza1 zezem spojrzał na Thiiethmara. 
- Szczerze s.1ę ucieszę - rzeikl jeśli 

zdrowi wrócą. NapŁjtrny s.1ę za1 1ich zdro1-
wie! 

- Niech żyją! 
- Niech żyją! - krzy·kuąl Tłiliethmar, 

który choć <Jd trunków g-01rąqnch się wy
mawiail, dz1iś przecież ciągnąć trz·eci gair
.niec, pini·e patrząc na nier.ozpoczęte dio•: 
tąd laigw~ie rnAo<lu, nie wi1ed'zia! iuż ,czyje 
zdrowie pf.9e. · 

- Możebyśmy taik I.ipca teraz, dla 
większeej 'Othoty spróbowali. 

- Ski::i·frczmy piwo, boć szkoda, że
by się ·zn1arnowafo - rzetkt ,,-stydJ,itwlie 
Tuiethma1r. 

Nalał ZkYbO!sz· pełną szklamnicę i rzeikr 
pólgębkaem oo Kizy: 

- Możesz mówić śmiafo. 
- A on? 
- Dużo WYP'L„ Co mD. masz pOW1Le-

d·zieć? 
- Nie mniie pytaj, ja od ciebie od'pD-

w1edz,u żąociam„. 
- Masz moją przysięgę.„ 
Wnernym }ej pozostairniesz? 
- Bądź tego pevn1ym. Jeśli dotrzy

masz tego1, co1 mi przy,rz.eikleś.„ 
- Pójdzi·eż z.a t0'bą lud? 
- Pójidti1e. Co iednaik ze mną silę sta-

a-nie, }eśfii Miieczyslaiw żyje, jeśli zamiar się 
ini.e uda, jeśLi zł-Ol!:e naidziej·e nasze w nk\V'OCZ 
się obrócą? 

- Co? udek1111iesz ze mną do Polski. 
- Tam z.Ioczyńców wieszają. 
- Do Czech„. 
- Dosięgnie nas p-0msta. 
- Do Danii. Na kraj świata pójdzie-

my, 
- Zapłacisz mi sum:iennie? 
KJ.za; wpatrzył się w oczy Złortosza 

rzekł serdecznie: 
- Ja cię arcykapłanie zfotem obsypie. 

~:~ t,; ~~ 

Szalonym zamysłom Kizy zdawało się 
uśmi1echać szczęście. Wiierzyl w to 'ZU

. pelnie, że Mi1eczyslaw żg,inął; coraz cz ·ę
stsze naid'chod2f1ly wieści, że ten sam los 
Miścirwoja spotkal. Aby się U!pewnić o tern 
postarnl się o wd.eśc11 ze <lwioru; wszys.cy, 
którzy w Weronie ry.cerstwo zebratne na
oklolo cesarzai widzieli, twier.dzili , że Mści-
w1ou.a tam nie było. · 

Zatem obaj praw1i dziedzice ... 
Przeszkiodry usuni ęte, czas więc dzia

łać, korzystać z los.u, który si· ę śmieje, pOJ-
wod:zenie, spelni1enie pragn1ień ·obiecuje. 

Na szlaku jutrznianej prz,eszitOlści jest 
istota. Pomocą ooai wielką, atbo z aiwaidą 
ogromną ... 

Istortą tą jest Edyta. 
'Albo księżna ·0botrycka zechce pójść rę 

ka w rękę z. K!'zą, a wtedy marz.en\ie jest 
czynem. ułuda rzeczy\\ ~stości~1, albo„. 

. . . 
Na wdowę Miieczyslal\Vl():W4 (liwrócit 

ry.oerz K1iza swoje oczy. · 
- Sprzec~IWi się?! Staniie W<Przek dto1-

gi? ! Po<llniesLe głos pr10testu?! 
-- tta! Jest spo·sób i si~ai, która ci

szy wszelki glos ludzk'L 
To i0statecznuść, z którą s!~ę rycerz li

czy, na· z:1mno rzecz rozważając. Bo gdy 
go opadną ztote sny, niie bierze upioru 
śmretici wcale w rachubę„. 

P:.ac.o iść krzywą drogą zbrodni, kiedy 
jest droga prosta... NaJprostszą dT'c:g~ \Vio 
dącą do cełu, było usidlić, rozkochać t po
śh.11bić \\"dowę Miezy.slaiwmvą, .Edytę. · Z 
nią, z jej sercem, z jej ręką 7Jdobywa l(iza 
prarwa do dzied'2Jictwa,, prawa do obotry~
łciegtCY ludu. Jeśli lu·d staniie pQ\ jego stronie 
jeśH przy nim będzie ksr~na obo.trycka, 
to wtedy może cesarzowi rzymsklemu 
śmialo sp-ojrzeć w oczy, udowPdnić swoje 
praw.a, przedsta'Wlhć wolę obotrycldego lu
du, który ma l()dwieczne p.rawo ~siążąt 
swych wybrnrnć„. Ująć dla s'"ebie Edytę, 
oto myśl jego dziś codzienna. 

Otioiczyl ją tCpiioką, dobrocią, krużdej 
chw.1li nasuwał się jej ·na oiezy. Od!daiwna 
już mieszik.aJ ina. tarnO'.WISkim dw-0rz.c, w 
myśl rozkazów Dietriicha tam obrał swą 
sied2')ibę, stamtąd: z.acżynal siwe paid.róże, 
odwiedzając s~mviaf1skie '\VSl~e ~ opola. Po 
wzstaruiu się z Adelajdą i gwaiłto\\myrn wy 
jedźZJie z Brainihoru, zamieszkała w Tar
now.1e księżna 1obotrycka. 

Od czasu gdyi przybyła na<l· Odrę Edy
ta, Kiza nie opuszczał pravvic. ta·rnowsl\li~:. 
go gro<l\na. Nastały dnie, które żoina M1e
czysła1wa pJacz.em przeżylai \Y~etlly ż.aLił 
srię jej łez, pocieszał czulemi słowy. Czc
kal aż rtozpacz ustaini·e, aż czas łzy i b0-
Jcść uko1i. Po lzach nastało zmęczenie, 
wysi11{J się ból, przyszedł spo<kói, cisza, 
wrócifa na lice wdowy daw.no n1i ewidz1iany 
gość - uśmiech. Uśn~·1ech taiki, ja;k śnieży
czka i' podbiał, który zak~ita po stra
sznych dnjach mrozu 1i zimy. 

G . t-1~ 
góroilló i hutników. 

Ochrona dzieci w Prusiech. 1 sty
c.zniia 1904 poczęło olYow.ięzywać .w ca~ej 
petrui norwa ustawa o ochronie dzieai w 
.przemyśle. Dorpilnowaruie wyikonainra u
stawy pl()IZlOstawia wiele <lo życzernia. Sku
tkiean tego m1nister za.żądał spmwozdania 
ied pr.ezesów rejeincyjrnycłi, aby w piarozu
m:ilen.iu z 1inspektoraimi przemysłowymi i 
policyą stw1ierdzitU, 1czy wy;k<mani'.e ustaiwy 
·na podstawie dotychczasaw.ych rozpo1rzą
idzień jest zapeW1ni1onem, ew. czy ooniośne 
organa proponują jaik,1ekolwiek ulepszenie 
lub uzupelruierJie przy cz1u wain•lu nad wypeł 
rnieni,em ustaiwy. _ 

Konkurs w sprawie ochrony dzteci. 
fakultet spolecz:no-politycZilly wsziecłrnicy 
W1 Zurychu wyznaczy l nagrodę 4000 fram
ków za najlepszą pracę: „O przec~żeniu 
d:zieci J;>racą przez .owby, które <Jpieką nad 
d'Zi·ećmJi wykonywać mają, lub prz.ez ooo
by, które dzieci pracą zaitrudlnia~ą," i na 
temat: „PlonAewieran.ie f.izyczne dzieci 
przez os-oby, które które madą się nimi o
piekować". Postulaty usta woda w.cze WY
.ni'lkają,ce z opracowań, mają być jaw ł 
dotyczyć st<Jsunków iadci1egokalwiek paf1-
stwa - najlepiej Szwaj·cary~. Uwzględnić 
inależy współdzialan~e urzędowej opieki 
nad dzbećmi z prywatną, dobrocz;ynną. Pra 
ce obejmujące okofo 10 a:rkuszy dlruku, w 
jęz.yiku n.iem:: eckim, francuskJirrn, witoskim 
Lub ang\Lelskiirn należy fukalteto,,·i do 1 Li
pca 1906 r. nadesłać. 

Zwierciadło~ 
P-0zwól się spodziewać • 

Niema i kłosa ·na niwie Wi1wnarz'y, 
ZbiJ grad na tan1ie calą żrniw naidzliełę, 
Cóż czynf1 rólnik? na llJ\\-10 ją sieje 
I przys.zilość lepszą znmv marzy! 
O n ~e brof1, nie tJrofI u11oień mych pola, 

Ziarnem nadziei obsiewać! 
Wzrosla ku niebu już Polski niedola: 

Pozwól s.ię, pozwól s{J!odziewać ! 
Zasnąl ster1ota po derniu boleści, 
Roi nadzieję, ~,natki sw,ej życzenia!; . 
z młodą się myślą promytk szczęścia1 pieści 
Serune mu złoci marzen1ia. 
Czy chcesz z omami1efl wypęd7Jić gtOI kraju, 

Czy chcesz sen zloty rozsieWJać? 
Nie budź go, przebóg, nie wyJ;>ędzaj z raju, 

Po.z.wól się, pozwól spodziewać! 
Spartaii'lski szik:ielet przebił lait tysiące, 
Zbudził s;rę, powstał, odziaił blaskli1em chwa 
A pmchy polskie, jeszcze tak gorące, ły, 
JużiJeby ~0 1żyć nie miały? 
Będą je, będą, wszysNcie syny <lzieln~, 

OgnE:em serie swoti-ch r ,)Zgrziewac; 
Blyszczą z paipilołówisikry nieśmiertelne: 

Pozwói się, pozwól spodZ1iewać ! , 
Jeszcze Bóg dobry dawnych zdiołll1y cudow 
Jęk Go nasz w górnej krai1111e dolata; 
Sllychać jak huczy w1elka burza ludów, 
W re, grzmi, tętni wulkain świata. 
K:oi1czą już, Jmi1c7q tych ław groź.ne warY. 



- Na; gioi'un zemsty dpjrzewa.ć; 
Nie., me Z3.'Wodm ,niebo silnei wiary: 

~wól s~, pozwól spod'Ztiewać! 
Rozw:ól srę patrzeć w gwfamę ma·rzeń tkli-

wych, 
W kwiaty nadziei grób Polski przybierać· 
Na.dz.reja.i wsparciem, ty.ciem rniesz:częśli~ 
-'Ó! ·m.e daj.my jej umierać! wy.eh, 
.Póty lud' żyje, póki nie przestaje, 

Pieśni nadziei swej śpiewać· 
"ią się cm zbudzi, przez nią zrn

1

artwych
wstaje: 

Pozwól Slę, pozwól sp.odziewać! 
franciszek Mora\vski. 

· ~aiet \a dla dziecL 
Słuchaj matki. 

Mała Luchv1is.iia mliała bardzo dobre ser 
·ce, aire była z1bya żyw~ 1i nieuważną; czę
stJo dobrej rady nie s.l:uchala. Matka za
kazała jej ·ch01dlzić do kuchni i. mawiała że 
lą, tam kiedy jaki przypadek spotkać m;że. 
Lud,vis1a jednak do kw;hni chodziła. 

.Razu pcw,nego sta1a w.Jaśn:ie przy ko
min1ie, gdy kucharka' wystaw.iała z ognia 
wue1ki garneik gorącego rosołu. Trąciła 
-go jałmś Ludwts11a, rnsól się rozlat ~ stra
.szni'e oparzył twarz, szyję i r~czki Lu
dwusi. Zaczęla okropn!ic krzyczeć, bo to 
jest ból ntesły:cha.ny. Ma,tka ją zarae: wzię 
ła do izby !i opatrzyła maściami ale to ruie 
ta1k prędko pomogłu. ' 

Dlug.o PtOtem, bardzo dllug>o, Ludwi
.S•ia chorncwał.a. Ani chodzić, ani ba:wić się, 
ain,i sypiać na\,1et w no·CY me mogla. Nare
sz.ciie wyz.drnwiała. Od tego czasu za
wsze matkii sluchała i ni1gdy du kuchni nie 
.chodziła. 

ie rób, czego matka ni·e każe; 
·Bóg nieposłuszeństw10 'lrnrze. 

Leniwiec. 

Rołl1Ji , ora:li, leń na p;iecu leżal, 
Do mi1ski \\11o!ali, on najpierwszy bieżat 

"Nie dz11'W próżni:akow1i że hog~ctWlai pragnie 
Prac01Wać me umie, a chce żyć paira<lnie. 
I\tv1ni1e z•n,ai próżniadwa, ten ży}e s.z,czę-

. śliwY, 

Nnckę ma spokQjn.ą, dzionek nie tęsklitwy. 
Oo mi to za pole, kiedy nie zasiane! 
Co mfu io za życf·e bedly spróżnowane! 
Z próżnującej roli tylko oset w~chodzł; 
Wszystko· zle na świecie z próżni1adwa s1ię 

rod1zi. 

i· \·.) 

TelQifi'l LenatiOi\vicz. 

Staś i kot. 

st a! ś. 

,,'A dz~eń d!oibry, panie kocie! 
Czemu lreżysiZ ·1 próżnujesz? 

· 10<ś nie myślisz o' robocie, 
I na myszy nie po1lujesz ?" 

Kot. 
. ,Otóż wfaśnf.e myślę o tern, 

Żeś, paniczu mój ladaioo, 
. Ze zamiast sję draźn.ić z kotem, 

Mógłbyś si·ę też zająć pracą 
~cłź do książki, ucz si1ę szczerzei! 

Kto próżnuje, bardzo gi-zieS'Zy. 
Ja pracuję, cho:Oiiaż leżę, 

Bo czatuję, wciąż na mysey." 

* 
Staś uslu1chat tej prz.estrogi· 

I wnet z:abra'.l się .efo pracy, 
Uznał że tzas to skarb drogi, 

I 'że czynią źle próżniacy. 
No! i iktóżbJ to powied~i1al, 

Ze k1odna nędzna taka, 
Że ten Mruś, co cicho ~edziat, 

Popraiwit Stasia próżniaka1 ! 

Dobre serce Tomaszka. 

T. N. 

Maly Tomaszek sied!z1iat pewnego ra
zu w okni·e z matką i czytal. Wtem uslY
~zał psów szczekanie. Patrzy na podwó
rze 11 wiidzi że sto1i we wrotach dziad stra~ 
szny, obsz~rpany i nie mo~e iść da-l~i, bO 
dwa: w1iełk i·e psy wyskoczyły ku n.1erniu. 
sz-czekaly ·ogriomnne i ugryść go chaiaty. 

Nasz Tomek miał bardzo dobre serce.t 
każde.mu usllużyć lubił. Wszyscy go tez 
w d0mu kochali - i ludzie ~ · z1wierzęta. 
Widząc tedy dz.t.ada IQWego, otoczone~.? 
Psami. pobiegł ku niemu, żeby go obronie. 
bwa lby psów rozżairtych, które g~ ?obrze 
zniaty wziąt pod swoje mat1e rączk1t 11. r~ek~ 
d.:J uoogLeg·o·: „Idź teraz, .dlzt1adku, JUZ Cl 

niic nie zrobLą." Dziad poszedł, 1bl?gosła
Wiąc ch>łbpczynę. Matka p-0chwail1la 11 u-
ści kata Tomasz:ka. 

llrótk• naulul czytania. 

eh eh eh 
mu-cha, n·cho, o-rze-chy, 
cha-ta, cho-ry, chu-do-ba) 
e-cbo, cho-mą-ta, cho-
jen-ka cho-ro-ba. 

S w iętojózafacie 

czyli składka na ubogich studentów. 
Tow. św., Józefa w Wanne (nad. lg. 

Wawrocki) 30,00 mr. 
Z pi.elgrzymki z Gelsenkirchen (naide-

stat fr. Pras) 37,00 mr. 
Nai 1chrzdnach u Michała Mllchalskieg0 

Ant. Kukla 1 mr .• Józ. Drzwiirza 1 mr., P. 
Dani.elczak 1 rnr., Maciej Michalski 1 mr., 
(wręcz. Madej Michalski) 4,00 mr. 

Dziś zlożono 71,00 mr. 
Było w kaS1i1e (zob. nr. 38) 57,63 mr . 

Do1chód razem: 128,63 mr. 
Rozchód 125,00 mr. 

Rozchód: 
M. S. z M. 
P. O. z H. 

B. 1. 10. 05. 

25,00 mr . 
100,00 mr. 

Razem ' 125,00 mr. 
W kasie 3,63 mr. 

Bóg zaptać ! Swięty Józafaaie mó:il 
się za nami! 

Antoni Brejski. 

Towarzystwo św. Marcina w Derne 
-doniosi wszystkllrn szan. czlo1nkom, i ta.kże 
wszystkim szan. R-ordiakom zamieszkałym 
w Deme i okolicy, iż w. niedz.1elę, dnia i 
paździiemika urządza tr0warzystW10 jesien
ną zaiba·wę, na którą się wszystki•ch jak 
najuprzejmiej zaprasza. O liczny udział 
·czfoinków: ,i giośc:i1 prosi Zarząd. 

Towarzystwa św. Barbary w Unser-fritz 
obchodzi swą pierwszą rocznic~ ·istnienia 
połącz.oną z koncertem i teatrem pt.: „Han 
na z Cłechan()lwa" w nie<lzielę 1 paiźdz,ier-
111ikai. P10.czątek zaba1Wy o g1odz. 4 po pot. 
·na w,lelkiej sali p. Oairthmanna. Muzyrkę 
d0sta1w1 nam p. Roszak z Wanne. Uprasza 
my wszystkich Rodaków niam życzHwych, 
ażeby licznie przybyli. Wstępne ;dla człon
ków 30 fon., dlai gości 50 fen. O liczny 
udział sz.ain. czl(j)inków ·i wszystklich Roda
ków w naszej uroczystości uprnsza (2) 

Zarząd. 

Tow. „Jedność" p. op. św. Stanisława B. 
w Es~n. 

W niOOZ.iel~ dnia 1 paźdiziernika br. 
urządza towarzystwo swoją J)'iętnastioletnią 
rocznkę, w lokalu Vain de Loo prZ'Y SChli
tzenbahn .nr. 58. 

Ran.0 o· godz. 8 msza św. na i•ntencyę 
towarzystwa, po poł. o g(}(:I1z. 394 polskie 
nieszpory w wściele ŚW. Gertrudry. 

B°' pot. o godz. 5 pviezątek na sal·i 
przez zagajenie i powitanie szain. uczest
ników. Po.czątek przedstawienia scenicz
nego o gtQdZ. 6 wieczorem pimktualrnie, ko
niec i()lkolo godz. 1 l. Przedstarwńonia bę.
dzJie piękna ·sztuka w 7 ,odsłonach „Mułzu
mainiin i chrześcianka", sztuka, która tu w 
Essen i wogóle na cafem wychtodźtwie nie 
była jeszcze wird'Zianą. Po przedstawie
niu będzie żywy obraz z pieśt111 ludowej 

W pośród drzew gęstych \V a.Jtanie" w 5 
~dslonach. Po przedstaw1ienru ·zabawa z 
taińcem, lecz tyłka. w gromie towarzystwa. 
Szam. ucz.estn1ików upra'sza się podczas 
przedstawii.eniia {} zachowanie wzorowego 
pmządlku i spokoju. , 

Kartek wstępnych można nabyc u 
członków tow. Polecając się szan. wzglę~ 
d!om wielbioeli sztuki ama torskiej, pposi ~ 
\:icz:ny udz.1ał Zarząd. (4) 

Baczność parafianie Serca Jezusowego 
w Oberhausen! 

Donoszę wszystkim parafianom, :;r, w 
niedzielę cbni.a 1 paźdzJernika zaraz olO wiei 
kiem nabożeflstw:te .odbędzie się wielkie 
zebranie, w sprawie wyb0rru dJzoru koś
ai elnego i reprezentacyi kościeln.t>j ll pana 
Alekoty, przy kościele Serca· Pana Jezusa. 
Tutejsi Niemcy-katolicy naszych kandy
datów nie przyjęli, więc się uprzejmie s7.a · 
nowny:ch parafian L1prnsza. g<lyi i1a tak 
wielką łiczbG parafian polskich musimy o
s. : ęginąć, czego żącł.almy. 

Andrzej Czwojdrak. 

lllcmość! Druhowie okrę1u X! 
Tow. gi.mn. „Sokół" ~ Katernberg u

rząclZai w niedzielę dO.:a 1 pa1xtaernika za
bawę PJtączoną z ćwiiczeniami gimnasty
cznemi, na którą ma zasz.c:zyt zaprosić 
wgzystkich Sokołów okręgu X. Prosimy 
wszystkich druchów okręgu X i sąsiedru.cb 
okręgów VII nadreńskiego i IX westfalskie 
go, ażeby zechcieli nas swą obecnością jak 
naiJJ.czniej zaszczycić. Program zabawy 
j.est nastę{)ujący: Przed pot ćwiczenia 
naczelnuków okn:gu X. O godz. ll~ po
siedzenie prezesów i naczelników, i obór 
nowego, Wydzfialu .:>kręgowego. Od godz. 
1 po pot przyjmowanie gniazd i gości. O 
godz. 4· polskie nabożeństwo. Po naho
żef1stw~e zaraz rozpoczną się ćv. iczema 
gini·azdi. Potem dalsza zabawa z tańcarnJ. 

Uwaga: Przyjmowanlie druhów i go
ści odbędzi:e się w lokalu towarzystw pol
skich przy ulicy I(astanicnstr. nr. 8, zaraz 
przy dworcu kole}owym. Tam powin.en 
się kaidy diruh zaopatrzy~ w kartę wstę.
pu. Ztąd pój<lzic każdy na wielką salę p. 
Bottenbrucha przy ul. Mi1ttclstr., gdzie się 
będz1ie cała umczystoś:.: odbywała. Zara
zem nadmien1:amy szan. druhom, ii pozwo
l·enie na zabawę dostaliśmy tylko pod tymi 
'varunkam4, że żaden diruh nie przybędzie 
w ubrainau sokolern starego systemu, bez 
wkolików i orzełków 1 wszelkich innych 
02naik 1i bez maiciejówc.k. Upraszamy 
wszystkich druhów, ażeby się do pm:vyż
szeg.n ogłoszenia zastósowali, w przeci
wnym razie moghbyśmy mie'~ zatargi z 
poUicyą. Ażeby tego uniknąć, powiITTniśmy 
się druh1ow1iie zachować po 1 sokolsku, to 
jest wypdnić każdy rozkaz Wydzialu, czy 
on n.am jest mi?y czy nie. Mamy nadz.ieię, 
że nas druhowie, a tak samo i gośaie z Ka
ternbc.rgu i caki okolicy swą obecnością 
zaszczycić ra:czą. Z bratcrskilem pozdro
w~eniem. Cwłem ! (2) 

Wydział Tow. gimn. ,,Sokół" 
w Katernbergu. 

Tow. św. Wojciecha w Schonnebeck 
donos.1 cztonkom, ;ż walne zebranie odbc;
dzie się w 1111cdzlelę dlnia 1 paździ~mtka o 
godz. 4 po. południu, na któreim ~)ęd2ie prze 
czytane sprawozdanie kasy z III l wartalu, 
zatem się uprasza wszystkilch cztonków1 

aby na walne zebranje się zecheivcli1 stow'.ć„ 
ponfoeważ mamy wa,żne sprawy tlo zatat-
w;ienia. Zatząd. 

Tow. św. Wawrzyńca w l(astropie 
przystępuje w ni·e<lzielę, dn1ia 1 paździer
nika o goodz. :09 wspólnie do K'Omun,: 1 ~w. 
Polski ksi-ądz będzue stuchai spowiedzi św. 
od środy 27 w.rześniia dlO czwartku 5 paź
dz.iern:i!ka. Polskie na1bożeństwo Qidbęd z ie 
sr~ w niedzielę o godz. 1 pQ pot O liczny 
udzi"ał w narbożeństwie, oraz w wspóln.:-j 
Kpmunii św. prosi Zarząd. 

Uwaga: Kartki do Komunin św. można 
·odebrać od prezesa Jana1 Kowalczyka, ul. 
Vidumestr. 27. CzlonJrowie wi1nni się sta
wić w czapkach 1 oznakach tow. 

Po nabożeństwie polskiem zebranie. 
Na J)Orządku dziennym sprawa rozwią
zania zabawy. J. Kowalczyk, prez. 

Koło śpiewu „Wanda" w Laar 
donosi szan:OfWnym Rodakom z La-ar li. o
lmlicy, iż w niiedzielę drnia 1 paździiemuka 
urządzamy zabawę dla Rodaków odchodzą 
cych do \VlO~ska na sali pana Miillera (da
w.rui·ei Witenikemper). Początek o godz. 
4 po ootudni.n. O liczny udział w zabawie 
uprasza Zarząd. 

Cześć polski: ej pieśn1i ! 

Towarz. gimn. „Sokół" w Altenessen 
Za!pra~.a wszystke nam przychylne Ro<la
czki i przychylnych i dobrze myślących 
Roda1ków z Altenessen. Carnap, oraz 
'\\'szystkie bratnie Gniazda i Towarzystwa 
z sąsi·ednich miejsc-Ówości, tak samo gnia-
7.·d.a okręgu VII. n.adreńskiego na naszą Il 
rocznicę, która s: ę odbędzie w n': edz·ielę 1 
pa7dziiernika w lokalu p. J. Saal'a, przy ko
ściele św. Jana Chrzc. o godz. 4 po pol. 
Zaproszenfa do ·poszczególnych gniiazd nie 
by ly rozesla'lle z powodu nawału pracy 
wybo rczej, lecz pomimo tego żywimy na
dzieję, iż nas przychylna Poloru:a i bratnie 
g-1tazda1 ni·e zaw~odą 

Uwaga: Tego samego dnia o godz. 11 
przed poludniem odbędzie się zebranie 
miesięczne. Z powodu ważnych spraw na 
.Porządku ooiennym komplet druh6w pożą
dany. Goście mile \vli<lziani. Czolem ! 
(2) Wydział. 

Stefan M1:ecz.n.iJ<owski, prosi swego 
stryja, lg1nacego M.1.ecznikowskiego o a
dres. - Stefan Miecznikowski, Cotonia 
Rio Claro~ Estado de Parana - BraeyHa. 

Baczność „Sokół'' ". Nettmilbff 
Tov:a~stwo nasze obcłtodzi w dliiu 

I paździermka 1905 r. pierwszą rocznice 
istnienia swego ru1 wielkiej s:ili p. Eid<td
f~ przy ulicy Knippelstr.t mu k órą t.aPra.
sz.a Vlsz.ystki h Rodaków zamieszkattycla w. 
Newntihl i okoli y, oraz \YSZY tkle T~wa
rzystwa, :które od nas zaprosze111ia; odebra
ły 1i te, które dla braku adresów zaprosie 
nie odebrał . Zabawa będzie wielce upię
kszona: przez gry i popisy g;'mna tyczne. 
Liczymy na 1)0pa:rcie 1...e trony Rodaków: 
i towarzystw. Cz.'.>lem! Wydział. 

Program zabawy: 1. Przyjmowanie 
bratnich towarzystw i· gości. 2. Zagajenie 
przez przewodmczącego przywitanie brat
ni.eh towarzystw, delegatów i gości . 3. 
Mow~~, deklamacye i monologi. 4. Cwł
czen~a miejsc0weg-0 gniaz<la. 5. Cwilcze
rua wspólne zlotowe z roku 1905. 6. Cwi
czenia na sprzętach o nagno<ly dla p.">sz~ze
gólny·ch gn iazd: a ) na prężni.kn, b) na pon~
czach, c) na skoczni. 7. P.tram:dy na scenie 
przy i() Świc tl c n i u ben~alskicm . 8. Taniec. 

Uwaga: Gniazdo, które przybędzie \' 
·największej V·czbic czlonków, otrzyma lla
grodę honmowq. (5J 

Baczność! 
Njnicjszcm proszę Szanownych J~ooa

ków, którzy otrzymali bony na agitacyc: 
wy:borczą, aby do 7 paździiern~ka tr. mic 
sprzedane bony 1 pieniądze nareslali do ka
syera ,,Olównego komitetu wyborczego 
pnlskiiego" pana P. Sztula \\' Oil1111igfeld 
ul. :tla.uptstr. nr. 2, w celu uregulowania 
kasy. 

A. W o j c z y ń s k i, 
przewodniczący „Olównego komitetu v:y
borcz.eg.9 polskiego" n.a Westfalię, Nadre

i s. p. 

WIEC W LAAR 
odbędz1ę się w piątek, dnia 29 \\ rześnia 
o god~. 8 w;i,eczorem, u p. Witteke:mper w 
sprawie wyborów do dozoru i repr. ko
śaielnei. PI01nieważ Polacy także 3 kandy
datów stawriają, przet'o liczny udział Roda
ków konneczny, aby tę sprarwę gruntowni~ 
omówić. Za kom~tet kościelny 
(2) Michał Depa. 

Wiec polski w Asseln 
odbędzie się w niedzielę, dn.ia 1 październi
ka. - Bliższe szczególy zostaJną jeszcze 
podane .. 

„Związek Polaków w Niemczech". 

W iet e Zjednoczenia za w poi. 
w 11ec „Zjedn. zaw. poi." w Langendreer 

odbędzie się w niedzi elę dnia, 1 pamizier
nika przed południem o godz. 110 w ł·Olka
lu p. T.(rnpping, Kaiiserhof, dla koipalni „Voll
mond", „Ma·nsfeld ', „Heinrich-Gusta w" : 

. „Bruchstr.", ornz dla fabryki drutu w Lan
gendreer. Na porządku dziennym: kon
gres górmczy i nowe prawo górni·cze, wy
bory do wydziialów rnhotnkzych, stosunki 
we wa100iwni drutu. Na wiiecu będą po
staiwieni kandy<lad do wydZJiialów robotni
czych, zatem jest obow i ązkiem każdego 
PObotnika, aby na w iec się stawil. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Wiec „Zjedn. zaw. poi." dla Hofstede-Riem 
ke, Hamme i Bochum 

odbędzie Si;ę w niedzielę dn,ia 1 paźiizierni 
ka w; łfofstede, p-0 pot. o godz. 4 w lokalu 
p. Backer, przy ulicy Poststr. dla kopalni 
„Konst~ntin I., II. i VI". Na porządku 
dziennym: Nowe pra:WlO górnkze ii praca 
na: koksowniach, oraz zmiana ustaw. a 
\viecu będą przedstawieni kandydaci do 
wydzi1ałów robvtniczych. Obow.iązkJiem 
jest każde.go rob<otnika, aby. na wiec su~ 
stawił, ażeby wybrać odpowiedni h kan
dydatów, na tak ważne stanowisko. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Wiec ,,Zjedn. zaw. poi." w Buer 
odbędzje się w niedzielę dnia 1 październ i 
ka po Pol. o giodz. 5 w lokalu p. Scherkamp 
forz~ Iiugo) dla kopalni Hugo, szyb I. II. 
III. 1 IV. Na porządku dz'ennym nowe 
prawo górmcze, zmiana ustaw. Na wiec 
zaprasza ~1ę wszystkich Polaków, czy oni 
są zon~:am.zowani lub n1e. Na wiecu bGdą 
postawnem kandydaci do wydziałów ro
botniczych. Druhow,: e jest to sprawa bar 
dzo ważna , zatem przybą<licie lianie na
waec. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

I( astr op. 
Wiec w sprawie „SW!iętojózafa-:.1a'' ed 

będzie się w niedzielę, dnia 8 października. 
Bliższe sz<:zególy zostaną jeszcze podane. 
~ •- ' ·· . ·-· B. Zmudziriski. 



·-~'t-$~~* -~ ~- ;.~~::~-~:Jl~··\~ł• 
Towarz. św •. 

0

Ant-0nlego w Recld.-siid 
:zasy1lai ,szan. cz.lionkom Miichałom w dzireń 
. Jmienm dn!ta.29 w·rześnia serdeczne ży-cze
Jfia. 

Sza:n. Panu Michałowi Pietrydze, 
kapeln-.i:strzowi: w Reckl.-Siid, oraz pp.: 

.Michałowi Pawlickiemu, .Michałowi Sta- · 
sińskJemu, Michałowi Sląskiemu, Michało
wi Pawlaczykowi, Michałowi Czapli, Mich. 
Bergmam>wi, Mich. Majchrzakowi, Mich. 

Książkowi i Michałowi Kochankowi. 
Michały, cztonko:wte Tow. św. Ant-0-

niegQ: niech żyją! (1) 

•tH~····~i}·4~„····· 
;t;t~~it;t~~it~~~~;t~ 

Towarz. św. Andrzeja w ·Ober-Marxloh 
zasyla szan. członkom 

MICHAŁOM 
jak najserdeczn»eisZ:e życzenia, aby docze
ka!~ s1ię 100 lat. SzamJOWillYm pp.: 

zast. seikr. Michałow.i Grzegorkowi, 
zast. skarb. M. Ratajczakowi, 

M. Zapłacie, M. Sikorz,e, M. Woźniakowi, 
M. Budnemu, M. Gerziellemu, M. Langner.o
wi, M. Misiaczykowi, M. Dąbrowskiemu, 
M. Jędrzejczakowi, M. Ignaszewskiemu, 
M.. Ignaszewskiemu, M. Siebierze, M. Gó
mółce, M. Tesmerowi, M. Piątkowi i M. 

Spurkowi. 
W kołlcu wykrzykujemy po, trzykroć: 

N~ech żyją nasi gorliwi człanikowie, aż ca
ly Oher-Ma1rxklh zadrży. Tego Warn ży
czy (1) 

Tow. św. Andrzeja w Ober-Marxloh. 
4tf ~ ~ ""' ~ 4tłó ... ~ -y. ~„ ......... , "[. _<!. •• „ .... "~ 

·······~~-~···~·· 
-~}·············· Szan. Pa1I1u 

MICHAŁOWI l(RĘPULCOWI, 
przewo'<lirfcząoemu Tow. św. Barbary w 
Herten w d!n~u Imiemn 29 wrześ111iai życzy
my szczęś~a, zdmwiai i d~obrego porwo
~enia i wykrzykujemy mu trzyikf.otnie: 
Mkhał Krępuł·ec niech żyje, aż 1caJe tterten 
zadrży. 

Zarząd Tow. św. Barbary w Herten. 

*'~*·~·········· ~~~ ~ ~mB~~HiHlHtf~~~tlfll 
Szan. ·naszemu Przyjacielowi zasyła

my w ·dnf1u g1odnych 1mi·eniro jego dnia 29 
września, nasze serdeczne ży;cz·e.riiai. PrzY
jalcielu brade drog.i ! Dzi'siaj zwi1edzam 
T\\-'IOje progi. Bym w dniu Twojeg.ai Imie
nia, Zf.ożyt C.1 moje SBrdecme życzemia. 
Jak te J\wf1a'tk)i w pflękniej wiosnie, Ni.ech na
dziieial w Tobie rośnie; Niiech Ci wszełkie 
szc'1ęśc.ie sprzyja, A meszczęście dom twój 
mija. Tera.z będę Boga prosi.I, dość mi 
starczy siił. by mói przyjaoid 

MICHAŁ PIETRZAK 
dfug):1e lata żył. by miał za.wsz.e pomo,c z. 
nieba!, I nie ułakmął nigdy chleba. By za
raibiał dużo pieniędzy, a me znał żadnej nę
dzy. A gdy ś.rrn1erć przetni.e pasmo TWiego 
żyiwota, Abyś szedł najpierwszy prze.d nie
bJ.eskJ1e wrota, I tam na n1iebios twnie 
osia<lf przy twoim św. Patronie. Żyiczę 
Ci. 3!byś zaiy.w<łl r·0tzkoszy nieba, gdzie 
nam wszystkim dążyć trz.eiba·. ·W ko1flcu 
\Volam: Nasz dobry przyjaiciel Mkhał He
trzak w łiabinghorst nliech żyje, a: echo 
mech gl{)S na:sz z Sodiing.en <lai ttabinghiorst 
za1niesie. Tego U. życzą Twoi1 przyjaciele 

K. P. I(. A. K. Kałki. 
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śpiewu Wanda 
w OJ!jtdn, 

~.~~~*tłHtHlHłHit~~tłH~~ 
Crołem ! Czołem! Czołem! 

Zaicrremu druhowi za.stępcy pr.ezesa 
MICHAŁOWI WASIELEWSKIEMU 

w Altenessen., oraz wszystkiim drułI'om 
Michałom gnaazda naszego w dniu g~ldrnyah 
Imiemn (29 bm.) składa.i jak najserdeczniej
sze życzerli 1a :1 po.dziękę za gorJi1wą pracę 
~ przysługę 'Ok·olo rozw oju naszeg·Oi gnlia-z
ida. Zasyłamy z priomybem jutrzenki 
wschodzącej im radość zwiastującej trzy
krotne gromkie Ozolem ! 

K1ilku bacznych druhów. 

tlHlHfi IOtH!i~ ~~ NHtHfH~~~ 

™~lH~~ ~ tt! ~tli ~ tlHłtt«tifttłfalHl~ 
Ukochartej matce 
Michalinie Naskręt w Altenessen 

w dnt.u g.octnych frnienin dnua: 29 września 
zasylamy jak najse1xieczniejsze życzema 
zdrowi.a, sZiczęścia, blogosłaiw~eństwa1 św., 
tu na 22ierri11 ~ortu.ny, a P10i śmie1rcii zlotej kio
roniy. Niech troskii, smutk!i·, zmartw11enia, 
k1lopoty zdlala omijają· naszą ukochami ma
teczkę, bo· dosyć ich już było. N!ieich ra
dość u wesele un1ilają dni Wasz,ego żywo
ta:. Niech nasza Matka ta:k dlug'01 żyje, <lb
pókli mucha z. komarem z. morza w.ody nie 
wypije, ·w ty muszko pd 'JJ.01wioli, niech nasza 
Mateczka żyje do Boskiej wolij . Teraz. po 
trz.ykroć wykrz.ykujemy: Ni·echżyje ulm-
1charnar Mateczka, aż echo się o ulicę Briick
strnsse odbije. Tego Wam życzą s~czetze 
k1ocha·iące i posłuszne waisze dzieci 

T. N. S. St. M. St. 

~m~m:~mtł:t~!ltm~m~~~ 

Koło śpiewu HWanda" w Horde 
d0tnosi swym szan. czlonkom i wszystkim 
Ri()daJkam zaJmieszkalym w Horde r oik0·-
1Lcy, 1 iż w niedzielę c}ln.ia 1 paiźcLz1iern1:ika1 u· 
rządzai zabawę na sali p. Lenez, przedtem 
Baumbeka, po1ączona z deklamaicyam1, 
śphewem, ora:z tańcem. Od!egranai będzie 
także szituka narodowa: p. t.: „Sta:ra rni
liość". Po1czątek 'J ' godz. 4 po pał. Wstęp
ne dla czloników bratni/eh towairz.ystw 50 
fe.n., dtlai gośct prze~ czaseim 50 fen., prz.y 
kasie 75 fen. Na powyższą zabawę zapra
szamy sza1n. Rodaków ser·decziri.ie. Cześć 
poilslciei p~eśni ! Zarząd. (1) 

Tow. św. Macieja w Holsterhausen 
donosi1 swym czt1oinkom, iż bj:\erzemy udział 
w r0czrt~cy Tow. św. JózefaJ w Herteri. 1 

Członkowie wiinni się staw.ić w cz.aipkach i 
oznakaich tto\via:rzyskich w nie'dzJelę dnia: 1 
pa·:bdzieor1ni!.lrni po po•l. o g·o.dz. 1 w 1olm1u 
zwykly;ch pos~edzeń. O jak najli:cznieiszy 
u<lzfa!l pros~ Zarząd. (1) 

Michałowi KWiatkowskiemu, 
1•eil.aktorowi ·~:\\1 iął'nsa Polsldf'go" w Hochnm, ;rn~yłamy 

clnin godnyc11 l~DIENIN nn~ze nnj:-;erdecxniejsze życzenia. 

Towarzystwo św. Ałojzego w Cottenburg. 
Donoszę szan. cz:lrnrukom, iż. od 27 

września do 4 paździ'=r11Ji1kia będzi·e' polski 
ksiądz, więc proszę, .aby czloinkowie 
toWJaJrzystw.ai naszegio w sobootę p,o P'Q1l. 
przystąpił.i dio spowiiedZ1i, a w niedzielę ra
np1 nai 3 Msz.y św. przystępujemy pod 
sztaJndJarem naszym wspólnie dQI Komul1;1li 
św. w. dlnd:u 1 paźdz1iernika. Powinnością 
każdego ·czlonka, aby się po1staral ·J kartkę, 
którą można nabyć u przewtodn.iaącego. 
Czf.onkowi('., którzy w cM'U tym nie mogą 
przystąpić db wspólnej Komun~i: św., w Hl

rny dzief1 przystąpić winn:i :i muszą rn~eć 
kairtkł. Broszę, aby się do tego. za.stJ1S:Oi

WJaino. Na kartce wir]:1ein każdy sw1o•je imrę 
fr nazwisko nap'isać. O jak naHicznaejszy 
uidzii1a~ priosi Siekierski, przew. (2) 

Towarzystwo gimn. „Sokół" w Steełe. 

Zwyczajne zebran:ie od tęd .3 ie sAę ·dnia 
1 paiźd1zierniika por pot o g.-J dLI. 3, ,nai które 
s.ię wszystl{Jich czlanków zaprasza. Oo·śde 
ITI i1le WUd!zi1an i. 

Po z.amkn»ęciu zebr'annai odbędlzie s·ę 
nasz.at jesli1en1na zabawa, n~ którą sza1n. Ro·
daków w Stee1e i okolicy, oraz bratnie 
„Oni&zda" sąsi:edn:ie jak na:i.uprzejmiej za
prasZ'amy. Dochód przezinaiczonry na cel 
dl(}brnczy1my. CzJ{l.lem ! Wydział. 

Uwaga: Cwilczenia odbędą s(ę o gn
dzi1nie 2 prze.a zebraniem, prz.eto druhów 
ćwi.czącYich uprasza się -01 punktualne sfa
wlienie się na ćwicze111ia. Cmłeim ! (1) 

Koło śpiewu „Słowik" w Horsthausen 
donns.i wszystkim czl·Qinkom, 1 ,ż \Y nJi .edzielę 
d.niia 1 październ( ka odbędz~e s11ę roczne 
walne zebr1ani'e () g·od1z. 4 po poł. Nai po
rząidku dziennym. oibrnchunek kasy, obór 
zarządu utd. Cześć polskiej pieśni• ! - Lerk-
cyai śipiewu Q g.o'dz. 2 po Pv·l. Zarząd. 

F, K. R. S. J. A. L. M. B. 

Towarz. św. Stanisława B. w Styrum 
dirnnoisu członkom, iż w niedjielę d111\ia 1 pa
źdz.iennliikai prz,ystępuj emy wspólni' c: do K0-
muni~ św. na drugiej Mszy św. raoo o g. 
8. Chorążni winn~ się staiwić kwadrans. 
p~dzej. Sposobność do spow1·edZit św. w 
sob\otę poi plOl. 1i w niedlzi1elę rano w ko
śdele PannyMary~ w Oberhausein. 
ye~zpn AUZ:)lJ 0 ·-gumeJqn ZT 5'{' ·z,po2 0 
w przystą;p1erniu do Stotu Pańsk!ieg-:0 L w. 
zebra:niu prnsL Zarząd. (1t 

Baczność Rodacy! Castrop ! 
·Wsizyst!kich oczestników. z.abaiwy, któ

rzy przy znanein zaiś.ciu z policy<:i, w ze
szlą 1nli1edziielę wsta.Li niewinnie przez poli-.. 
cyaintówi skalecz.en)i, popychalł1i lub obraie
nn, albo !im się odgrażano, proszę, aby jak 
nadprędzej zgt·osiłL się .i p·odali swe adresy 
w celu wysbnrla zażalenfa przed\v nie
ludzkJi1emu postęp·Q!WaITT1iu. Z polecenia 
(3) P. Grzesiek, Rauxeł, Ha.chstr. 3. 

oaooooaoooQOOCOOOOOOOOOtOOO 
D O 
O Daeznośll Rodacy Uebemłorf! O 

Uwaga: Zarazem dlo1n0isi się szain . .Ro- o ~ 
daikom, dż ·drna 8 paźidziernik~ · urządzamy oo .Jedyna p•)lrika ki!ięgarnia. we wielkie m oo 

"" mieście Gełsenkirchen-reke. dorf Dl)-
zaimknJ: ętą zabawę. Kto.by Z Rodaków O noszę Szanownym R dairnm, iż mam na O' 
mia~ zaimi1&r wstąpić do naszego Kota śpiie- o skłB.d2iie obi ,..„,.,.. 8 więtycb i naroa..-,_. e, g 
wu, prosimy przybyć na powyższe zebra-

0
o krzyże pod szkłem i bez ~z ła, figLJr5• 

0
o 

( ) 
I Swiętych Pańakich, k~i11iżki do natiożeń.~t\va 

nie. Jan Słanina, przew. 2 8 i powieściowe, śpiewniki, papier z pnll"kim g 
Towarz. gimn. „Sokół" w Kottenburgu 

ct.01nosL swiym druhom waz. R:odaikoim z 
K.otte:n.burg-Rauxel, iż nasze przyszłe 
kwartalne zebraini1e o<lrbędzie s:ię w ni,edzie
lę dnia 1 paźd~i'er.nikai o godz. 2 po pol. w 
lokalu p. BartNnga. O !liczny u<lz1'.ail upra
sza się, poinlieważ przyjdą bani.Izo ważne 
sprawy na porządek dzii.eniny. cz,ofom ! 

Wydział. 
Uwaga: Tmvarzystwo i11asze prze-

prow.adzifo sie d·nia 17 wrześrn1a do lokalu 
P. Barttrngai, na co się zwraica uwagę szan. 
druhom oraz wszystkim Rodakom. (2) 

M. Forszpaniak, prezes. 

a napi em, powinszowania, .kalendarze 1\Iary- o g ańskie, Swię~o. rodzina i kartkowe na No111V> g 
o R@~. Polecam Wij\zarki z polskim napi- 0 
O sem, pugilar sy, szczotki u) rzeczy, wło ów O 
O i butów, luster n i grzebienie. Mam także o 
O cygar„ i papit11·osy z polskiPj f1rmy, O g karty <; widtkami, karty na. Boże Nar.J- g 
1(1 <lzenie i Nowy RoJ>. Oprawiam we włMnym O 
O wnr.~ztacie obrazy, ślubne '11iankł i wiązarki O g ładnie 1 tani . J1 ezerwistom obrazy opra- E 
0 wiam d bnie i tanio. Niech ka.idy poetę- o 
O puje podług basia: Kupujmy n swoich! O 

g Z szacunkiem g 
g Wojciech Kościelny, g 
O Get!iienk'i rehco-Uekendr•rf ! o . ) ~ O przy r.l. Nordotrasse nr. 35. (1-13 O 
o c 
ocooooo.Y)()l'tOOcoo oonooooooooooc 



.ooooooooooor1acoooooocoocoo o o I łłwaarus t\·ts'·i" s 
o 8 g wychodzi szef:\ .~ razy tygo- ~ 
8 dniowo. Premi.memta wynosi g 
o l m. 50 t•en. o 
~ oo o kwartalnie. 
g ,,Posłańca katolickiego" otrzy-1 

I mają abonenci w dodatku. 
8 1 

oooo=ooooocoooCflcoooooco8 

Rok i5. -
Na· Niedzielę i7 po Swiątkach. 

Lekcya. :Efez. IV. I- 6. 

Bracia! Proszę was ja więzień w 
Panu, abyście chodziH godnie ptDl\violaniu, 
któremeśde p1o·wolani; ze \vszelaką pokoirą 
i cichością, z cierpliwością, znosząc je
den dmg~ego w mif.o.śc:i, starając się, abyś
cie zaichorwalii jedność ducha w związ1ce 
pok1o•ju. J e·dn0i ctało i jeden duch, jako je
s teśde wezwani w jednej nadziei wezw1a
nia waszego. J e1den Pan, jedtna wiara, je
den chrzest. , Jeden Bóg i ojciec wszyst
lk!ich, który. jest nadewsizystkie .1 @ ' wszy
stkiem i we wszystkich nas. Który jest 
h~ogosfawi-0ny na \\ 1ekl wieków. Amen. 

Ewangelia. Mat. XXII. 35- 46. 

W on czas przyszli d·o Jezusa faryze
usziowie, i zapytał go jeden z ni·ch zakon
ny Doktor, kusząc g10 : Nauczycielu. które 
.iest wielkie przykaza1nie \\ '\ Zakonie? Rzekł 
mu Jezus: Będiz.iesz mil•oiw·at Pa1rn B()ga 
t\vegt.J• ze wszystkiego serca twego, i ze 
wszystkiej duszy twojej, i ze wszystkiej 
myś1' twojej. Toć jest na.jwiększe i pier
wsze przy;ka·zanie. A które podobne jest 
temu?: Będziesz mHowal bliźniego• twegJ, 
jak samego siebie. Na. tern dwojgu przy
kazań wszystek Zakon zawisł i P11orocy. 
A gdy się Faryzeusz-owie zebral i, spytal 
ich Jezus, mówiąc: Oo s"ię wam zda o Chry 
tusie? czyj jest Syn? Rzekli mu: Da1wi

dów. Rzek1t im: Jal O·ż tedy DaiVlli•d w du
chu zowie go Panem, mówiąic: Rzekł Pan 
Pa1nu memu, siądź po prawicy mojej, aż 
potożę nieprzyjac.ioły twpje po-dnóżki·em 
nóg t\\ t()i·ch? Jeśli tedy Dawi<l Z.Oi\Vie go 
P anem, jak·oż jest Synem jegio•? A żaden 
nie mógt mu odpo:wiedz\'eć słowa, ani 
śmiał żaden od oneg-o dnia więcej go py
tać. 

Kazanie. 

Na zapyta:nie earyzeusza, które jest 
'\Yiclk.1c przykazanie w Zakonie? Odpowie
dzial Jezus: „Będziesz mił10\\at Pana Bo
gatwego ze wszystkJ:ego serca swego, i ze 
wsz.ystkiiej duszy tv.71Qjej, i ze wszystkiej 
myśli twojej ... a bliźniego jak samego sie
bie." Odpowiedź ta. zarówno faryzeu
szów jak t naszą uwagę zająć powinna, bJ 
i z p·omiędzy nas dużo jest takich, którzy 
nie vAedzą na czem zasadza się dosk101na
łość chrz.eeściańska, J często ba•rdzo maje 
się nie jednemu że gdy wierzy w Boga i 
w te praiwdy, jakie Bóg obj~·wil i yrzez 
l(.o,śeiół swój święty do do w1erzeru1a po
dada·ł tJ jui tem samem będzie zbawf.ony, 
choci~ż wedfog tej wrnry nie pełni uczyn
ków. A tymcza.s,em J ezu.s objaśnia: że d;o
skonalość chrześdcN1ska i ca·ty Zatkon sta
ry i noiwy, na tych dwóch przy~aizaniach 
miłośd Boga i bliźnich zasadza S: ę; a b~z 
nich wsz.ystkie inne znajoirnośat, na me 
wiele się przydadzą. Weźmy którekol
wiek z przykazań, czy to Boskich. czy kJ
śc:1elinych po<l ścisłą rozwagę, ~ przeko
naimy się że !każde z nich odnos1 się: al~ 
do miłoś~1 Boga., al'bo też bliźn~c~ ! po.nlte
waż z tych dwóch bierze onJi swoJ p~c~ą~ 
tek i na1 nkh się opiera. A zatem, Jezch 
które nie jest d•o.kladn.ie \\ ypdni'O'nc, tem 
samem i tamte pogwatcooe zostaną._ Wi~
ra sama nikogo nie zbaw.1, ale komec~111e 
J}otrzeba1 dobrych uczynków; a uczynki ~o 

· brc nriCzcm innem nie są, jak tylko spełnie
niem ·prz,ykazań Boski·ch, czyli miłości Bo.
ia ~ bliźnich. J eżeLi ktoś nie kocha' swiycn 

~ M.ódJ. się i pracuj~ ~ . 

Bochum na niedżielę dnia 8 października 1905 

JiOdziców, jest im nie posłusznym, czy taki 
miłuje Boga? bynajmniej, ponieważ Bóg 
przylk:azal czcić l{)ljca i matkę, a kto teg-0 
r~ie czyni, Bogu się sprzeciwia i nie miłu
je Oio. Bóg kazat aby ·rnie kraść, niepmądać 
cudei własności, nie cudzo1t1oiyć, nie mó
'\Vi1-: fałszywego świadect\\ a przeciwko 
bliźniemu swemu i t. p. rzeczy; 
a k:to. tej wuli Boga nic spełnia, czyż tak.1 
m·ilujc Oo? byn.ajmniej. Tak samo rzecz 
się ma i z przykazania,mi Kościl:::>la świę
tegai, który 1rn.kazuje: aby dni święte świę
aić, Mszy świętej sluchać, posty zacha!WY
wać, spo1,viadać się 1 komuni:ik0.wać, odda
wać K()ściolo1wi co. jest kościelnego; a kto 
tego nie czyni, ujmuje czd Bogu i bliźnich 
gorszy, przywodząc ich 1di0 upadku w grze
c\hy jeżeLI pójdą za jego przykladlem, a tern 
samem n!:1e miluie Boga i bliźnich. I tak 
we wszystkich sprawa1ch ni•e zgodnych z 
wlolią Bożą, gwałci się przykaza1n:ie mitoś
ci. Jezus da\\·szy odf}O<\\ iedź .Faryzeu
sziom, że największem przykazanJcm Jest 
w Zakonie; mil()ŚĆ Boga i bliźn!: ch, w dal
szym ciągu wjdząc ich zeibrainych razettn. 
zapytaf: "Co się \\am zda o Chrystusie? 
Czyj jest sy1n? Rre.kli Mu: Dawtidów, 
Rzekł im: iako·ż tedy Dawnd w duchu Z·O
wie g101 Painern, mó1\Vi'ą:c: R.zc.ld Pan Pam1 
memu, siedź p-0 prawky .mo}ci, aż p1otoiżę 
ni·eprzyjaci oly twoje, podnóżkiem nóg 
twoich? Jeżeli tedy Da.wid za.wie go Pa
nem: jako·ż jest synem Je·go? A żaden nie 
mógl 1mu oidpmvied'z1eć sl•o1w.a: ani śrrfal 
żaden ·od onego dinia \ViGcej Oai pytać". 

Braicia mni, ni·e tylko fa1ryzeuszc na 
zapytanie Jezusa ni umieli odp°'" iedzicć, 
bo sądzę , że li pomiędzy nami duź(} jest ta
kich, którzy nie wiedząc co się w tych sł·O
\\ ach za tajemnica u1kryw.a? Otóż pJ,slu
chaJcie, a jai wam ją wedfog możnośc i o
bjaśnię. 

faryzeusze odp 01\\'iedzia\\ szy .Jezuso
wi, że On jest syine:m Dawida, zblądzill. 
bo chciaż Jezus wedlug czlowf1eczef1stwa 
pocholdzil ze krwi króla Dawiida, tl()t jed~rnk 
jak10r Bóg, był synem Oica prze·dwicczne
go, który i est w niebiesiech; i dla tegJ też 
Da\\'id '' psalmie swoim za takiego Go u
ważał, .i nai k~lka wieków na·przód zain:m 
się Chrystus na.rodził, w duchu już zwał 
Go Panem swoim, mówiąc: Rzekł Pan Pa
nu memu siedź po prawicy mo1ei." - To 
jest: Bóg Ojciec rzekł do Syina S\\'{)jcgo 
Jezusa „Siedź pJ praiwicy mojej" - a któ
reg-o to syna Bożego, Dawid uważa? za 
swegp· Pana, równego Bogu Ojcu we 
wszystkich doskonalośc(ach jako drngą o
s0bę Trójcy Przenajświętszej, bo taikim 
i est Pan J cz us. Dawi<l od wieków spo
dziewając się przyjścia na świat Mesyasza, 
choć wiedział, że On stanie się cztowie
kfem, ro zarazem wie:cl1zial i to, że nie prze 
stan!e być Bogiem i synem Bożym <Jd wie 
ków z Ojca zrodzonym, więc O.:> za, taki~
go uważał; a Faryzeusze btądziU. że wi
dzieli \'" Jezusie tylko czlowieika, i dla te
go po tęp\1onymi wstali. 

I dz.isiiaj jeszcze dużo jest ludzi takich, 
którzy chociaż slyszeli j czytali o cudach 
i nadzwyczajnych rzeczach, które Jezus 
jako Bóg wykiMYiwal: że mocą Swołą dnia 
trzeciego zmartwychwstał i wstąpil do nie 
ba, to jednak zaprzeczają Mu Bóstwa; a 
innf. choć wierzą że był Bogiem, to znów 
n.ie .wypełniają tego, cz·ego s.ię od nas Je
zus domaga. 

Co1 do. nas, bracia moi, wy.zina\Yajmy 
Chrystusa że jest Bogiem, aJe z.araizem 
;"\V\ypełn iaimY J eg:o r-0zkazy; a zasfużyimy 
na to, że nas przyjmie. do chwaly swojej 
i wicczneg-o królowanie:. Amen. 

I 
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Brandenburg 
kraina słowiańskich mogił. 

P O W I E S C H l ST O R Y C Z N A. 

Napisał Ludwik Stasiak. 

tCiąj( dalszy.) 

Edyta patrz:ałai z niemakm z•łlz .t\\ 1c
niem na l(izę i na jc&'O J.01sy. Wszak nieda
wno temu był on ubiog'!i:m rycerzem, 11aj
mitą, platnym sługą jej mcża, wodzem żo
nierstwa, oddanym na jej rozkazy. Mąż 
użyiwa.t go do rozmai1tYch pnsług, których 
się Kiza za pieniądze podejmował, majątku 
żaidnegio, ziemi własnej ani le1n.na nie ma
jąc. Dziś u Kizy dostatek i zamożność 
\vji,eLka, z1naczenie jego rośnie, na; każdym 
krOlku w oczy wpatda mir, jaiki zdobył u 
ha welal!sikiego ludu. l(ilka razy widzia~a 
:Ed)ytai zgromadzonyl:h \vladyików na zam
ku tarnowskim; przyszli on.i d10 Kizy w 
spraiwtie po1spolitej radzić, rozkazów jcgJ 
sluthać. 

Pewnego c.Lnia o<lbyly się w dąhroWt: c 
kolio tarnowski·eg·o d!włOrzyszcza, narady 
i rolki. Tysiące ludu si~ zeszto, zgr0madzo 
nym Uumom przo1duią kaptani; gwar 1 ha
las Iudzk.1 doJat!lje do okien tan11~ 1wskiego 

dworzyszcza. 
- Co tam się dzieje? - zapytała slu-

żebrricy Edyta'. 
- Sejm Iiawela11~ ; e mają. 
- O czeim radzą? 
- Księcia nowego będl{ wybierać. 
fid1yta wpa.trzyla się w Jczy dziewki 

gorzko zapla1kala. 
- Coi ty mó\v isz dziewczyno;? !.„ 
- Wiem to napcwrn') . Nowego pana 

lud wybiera1. 
- Niech tu przyjdzie Kiza! 
Wysłano pacholka, który p·rzcdarl sic 

przez dżbę lud.z.i i wolę :Edyty rycerzowi 
D7.1najmi1ł. 

. Na twe rJz.ka1zy jestem pani. 
- Skąd przybywasz? 
- Przewnd.ni.czyfem naradoln1. Pro-

wadziłem r-0ki... od narad mrię oderwało 
twe \vezwanie. 

- Czy to· prawda Kizo, że tam ... o 
Boże!!! 

- Ze„. 
Stowa Edyty z'l10\VU zidła1wił placz. 

Zakryła powieki rękami, od rycerza obli
cze odwi:acają'C, lzami s ię zalewając.„ 

1- Zal mi cię serdcczinie księżno -
rzekł z uczuciem Kiza. 

- A więc tam„. 
- Wyibieradą księoia„. 
- Mąż mój m-0że jeszcze żyje. 
r- Lud ·wi.e napewlnu, ż.e nrie. Korzy

stając zart:em z odwieczlnego. pra\Ya wy
bienmia wla<lców„. 

- Kog01 chcą wybrać? 
- MIIlie. 
- Ciebie ! Co mówisz? 
- Nie jam wiin1ien, że ~sra~m serce 

tego ludu. 
Edyta patrzyła dlugi czas na Kizę o

slup1.alemi z podziwu oczami. 
- Jakąż im zydpowledź daleś? 
- Odpowiedziałem, ze godności tej 

nie przyjmę. 
- Nie przyjmiesz? Dlaczego? 
Kiza westchnął głęboko, spojrzał rze

wnie w .oiczy pięknej kobiety. 
- Nie chcę ran1tć tw:yrch strasznych 

wspomniefl, n.ie d'ncę być powodem twych 
serdecznych lez„. 

- Chlopstwn hawelai1skie wdarto się 
na.i podwórze zw11kowe1 wielki hatas roz
Jegit się I>rzed <>kn.ami Edyty. 
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- Co si ę tam dzieje?! - zap~~tał K1-
za pa>Chotka. 

- Tysiące lu·du na majdanie, kaplant 
tłum wro<lą, okrzyki ra<lości słychać, har„ 
fy, gęśle i ligawki grają. 

- Czegoż lud chce? 
--- Stairszyzna cieb.1e painic \\ oła. 
Ki21a wyszedł z Edytą przed wierzeje; 

Na wJdok rycerza. po<liniósl się o.gromnYj 
okrzytk: tłumu: 

- Niech żyje! Niech żyje! 
- To nasz zbaiwca ! To nasz wódz! 

wola/ Zlatasz, który przewt0dniczy l 
tłumowi. 

- Prowadź nas!! B<idź naszym ks it.;
ciem ! ! 

- Za tobą w piekło pójdzie1111y ! 
- Czy słyszysz paui te wola1nia 

rzekł K1za do Miccz.yslawowcj wdowy. 
- Of1arn~;4, ci naczelną \\ładzę ... 
- Nic mogc jej przyią'ć„. 
- Czemu? 
r- Pod jednym tylkio· \\a runk iem zgo

dziłbym si~ zadość uczyn.ić woli stowia!1-
skiego ludu„ . 

- Warunek ten ... 
Gdybyś pani PO'Z\\ J liła wta<lzG mo. 

ją, myśli moje, całe icstcstw-0 moje„. 
- Dokończ ... 
- K1za przy~·:Jży. t rękę do serca, dtu„ 

g{) patrzy! na Euytę, SPllści! " "reszcie po
wie1ki ku z,iemi„. 

- Wlaidzę, myśli, siebie, złożyć u 
tw()ich stóp„. 

Codz.ie11 dlug1c godziny siedzi Kiza 
przy :Edycie, \ oczy kobiety patrząc , ser
decznie wizdychając. Dziwne uczuc1ru na 
pięknej twarzyc21ce widać, czasem lica! 
rumfol1cem spiloną, czasem strach na nich 
wyiczytaisz, mutek rzc\\·ny, czasem oc.ł 
k. osi en oderwi-; się i leci jej \vzr,ok w o„ 
czy rycerza ~zawc i zakocJballle ... Czasem 
w oczach Edyrty jest życzlrn'lQŚĆ, przyjaźr1 
wielka, czasem ta1k patrzą te piiękne ,/ czy. 
jakby byly wyslann i•kami serduszka, w· 
którem rodzi się miłość„ . 

Wllct jed·n.a:k spo sępn i ej e kobieta 1 

rzecze1: 
- On może żyje.„ 
Kii.a pomyślał chwilG, w oczach zai 

Sikrz.yfa się myśl, jakaś żmija„. 
- Kto wie, może masz słuszność, 

może on żyje.„ - rzekł spokojnie. 
- Może się tuła po obczyźnie ... mtJże 

wróci. 
- Napijmy s.ię wina. 
Napolnil puste kubki ref1skiem \\ ~ nem 

i rzekł: 
- Za ni,.·e zdr0"\\'1e najpiękn i ej z:i. 

. . . 
- Tego mój l(1iw nie mogę się podją ć' 

taniej n.iż zai sto denarów. 
- Dr0go. 
- Znam cię rycerzu, ty najmniej za-

robisz na tem dwieście. 
i- Mylisz się. 
- Jeśli s ię mylę, to czemu nie chcesz 

mi pc>w,iedzieć celu, w jakim mam sktam.ać. 
- Płacę, a: więc nie w:<lzę JXYWO<iu się 

tfumaczyć. 
- Sto denarów, jeżeli zaś trzeb.a bę

dzie przysiądz fałszyWie, s.top1ęćdziesiąt. 
- Dam ośm<lziesUit. Zygfrydzie ... 

Zygfryd byl to jeden z opisywanc~o 
przez Thiethmara ,,łegi0nu łbtrów". na 
których czele król Iienryk Ptasznik przy„ 
był rabować i mordować nadfabiańskiei 
slow1ańskie ludy. • 

Gdy; ,cesarz Otton mszył na; paludnie. 
Zygfryd poszedł z wyprawą do Wło-ch, 
przed butwą pod BasanteHo z<lolal vciec ~ 
worrska·. lupieżYcł po Wloszech dłuższ~ 
czas z Dletrichem i Bernard m. Schwy
tany przy rabunku na gorącym uczynku f-



"faza.ny. ze>s±a1 .n.a stra:cenLe, oderwał si~ 
lf;dnak szczęśliwie od szubienicy, umknął 
pr"Zez Alpy i da Branłli>.ru wrócił. Tu za
stal Ktzę, który chwilowo w hawełańsldej 
stoli-cy przebywał. 

I • • • • • • 

Dołecia~ uszu Kizy: przedągly świst 
~ p~ · _ .v, zaikapturzyl więc sokoła wsiadł 
•a 1 ~ .i i rankiiem wyjechał do lasu. 

- Polo'\vać jed'Ziesz? - zapytała go 
Myta. 

.... - Czaple na stawach się plączą. 
- Wmett wrócisz ry:cerzu? 
- Jutro zapeWlne. Do l(ostrzynia, w 

odwiedzi1ny pojadę, aby z wojewodą iść 
lfla lowy. 

Ok-Ołro południa tego samego dnia po 
odjeździe I<1zy, przybyl do tarnowskiego 
gro<lu, znuż-0111y dlugą wędró"Wiką podró
tny. 

- Co to za jeden? 
- Zygfryd me imię, rycerzem jestem, 

lednym z owego legi{)nu, który król Hen
cyik Pta.szn.tk tu przyprowad'zil, aby ,nieśli 
poganom moralność i światlość. 

Najemny żolnierz z nad Renu ciekawie 
spojrzał na twarz przybysza. 

- Zygfryd? Zygfryd? Patrzajcie to 
ten sam .„ 

_ - fakto ten sam? - zapytaJ piel
grzym, patrząc z pKJ'<iełba. 

- Wszaik d toś ty, lat temu dwadzieś
cia. za rozbój i mo.riderstWIO w Lochu w 
l(oloni! suedziaL. 

- Co? W Kolon11i? Iię? Nie, to nie 
!a. To· podobny do, mnie„. 

- Przysiągłbym, żeś to ty - na wla
sne oczy cię wi<l1ziałem. Skąd przycho
'1zisz? 

- Z obJztt cesarza. 
- Co' c i ę w11edzie w nasze strnny? 
- ·WaŻine przyn,oszę wieści. 
Wnet przybyła na podwórze zamko

we Edyta. 
- Kim jesteś? Czego żądasz? - za

pytała Zygfryda księżna. 
-Chcę mówić z l(izą. 

- Niemasz go. Skąd przybyłeś? 
- Z Wloch. 
Edycie młotem zabhto se11ce. Mówi'ć 

vrzez, chwulę iruie moie. Dusza suę s.Hi p0-
wicdzieć 'Słowo usta wYmów'.ily poslu
~zeństwo duszy, drżą ze strachu, no.gi ·dy
gocą z trwlJigi. Zbladla Bd;yfa na, wida,k 
rczfowieka, który wrócił zza Alp. 

- Służyłeś we wojsku? 
- Nie inaczej. 
- W szeregach cesarza? 
- BiJem się pod Basantello. 
- Bo:że ! Pod Baisantetlo. 
- Cudów wialec~thlści tam d0tka~a-

2em, brocząc p.o szyję w greckiej krwi. 
- Mój mąż ... - zaipyrtała drżąc kab.ie

ta„. blada jak tr_uą .. 
Zygfryd milczał. 
- Nie do ciebie pani mam posfainni-

ctwtO - odrzekł - łecz do l(i2y. 
- Mów mJ o mężu. 
- l(iiza ci to pow1e ... 
- Chcę wiediz.ieć ! 

- Nie, mie powiem ci dJOstojna księżno. 
Ta wieść straszna, moż,e ci~ choroby na
baw:tć, a nawet przypraJWić o śmierć. 

- Spokojna już jeSlłem, zniosę wszy
stko. Mów! Musisz mi wszystko powie
dzieć. 

- Jeśli powiem tn ulegam przemocy.„ 
- Mąż mój„. 
- Nie żyje - rzekł smutno Zygfryd. 

-Sllu·chai rycerzu ! J akto? ! Czy W 
·wiesz na pew1110 o tern? Czy ty na.i śmierć 
i ego paitrzaleś? 

- Ja!k ina ciebie patrzię pani. 
- Zgilnął? 

- Padl z POIZpłataną gl-Olwą. 
- P01dl trupem?! I tY, to wid"zialeś? 
- J eśLi ,chcesz mieć pew1tliość, zapal 

świecę przed świętym obrazem. fa za
przysięgnę. 

Weselsza byfa, już Edyta1 na drugi 
dzień, radośniej, śmielej i przyjaźniej na 
~izę patrzyla. 

- Naplijmy się w1na! 
- Zpełnego kielich! 
- Jakie cele tedy twe rycerzu? CJ 

po powrocie cesarza czynić zamierzasz? 
- Droga moja1 jasna i prosta. U st6p 

tronu zlożę władzę oddatrią w me ręce 
przez obotrycki lud z rąk króla wezmę ją 
r; powrotem, .aiby wraz ze stowiaińskim fa
dem sluż,yć świętej sprawie rzymskiego 
c:esa1rstwa. 

- Miarrgrafowie na przesz~odzie staną. 
- Nie bój się Edyto. Haniebtlie cesa-

..-za we Włoszech opuścilr. 
- Ich przeciież władza, ich znaiczenie. 
- Bądź spoikoina ! Nie mówmy o ten_i. 

fdali to na moje sllty. Wszystk0 obmyśh
łeu:n. NaipiJmy s~ę wina. 

!<obi.eta przytknęła kfohch de> wiśnio
wych \Varg i rzekła z uśmiechem: 

- Oby sziczęścil ci los. 
- Co się zemną stalo. Gardziłem da-

wniej blaskiem jaki zl.)to i ~naiczeme <h\je 
rdziś praig:ne po\Vudzenia' potęgi władzy... ' 

- Dopjero dz.iś? 
- Talk jest :Edyto. Wierzaj mi. 
- Skądże ta zmiana? Jakte jej po-

wody? 
Sp.J.jrzal rycerz w oczy księżnej, we

stchnął i rzekł z uczuciem: 
- ZwY'Cięstwo moje dziewosłębem bę 

dzie, gdy •na kolanach prnsić cię będę -0 
jedJno spojrzenie, J jedno serdeczne sl,ow-0. 

Pokraśliliata jak róża kobieta. Zakry
la tw:airz ręką, bujne wlosy .na róż.owe pal
ce jej spacl!ty, piękne oczy wipatrzyły się 
w- zloty plyn, perlący się w puharze. 

- Napij się rycerzu win.a„. ~ rzeikla 
pl0nąc ... 

Kiza pil kielich za kielichem. Odbic„ 
ralOł zmysły wino, odbierała zmysły pięk
rna lroibieta, wielką urodą kwitnąca. Ru
lmiaine wstydelm jej lica miały wdzięk wz
kwi Uyich róż, ma1rmurowc czolJ , piękne, 
śmiejące się wmem i zalotnością oc'ZY wa
biły czarem, ikrasą przyciągały ... 

- Napidmy się z iezary pelnej ! 
Przystąpił rycerz <lJO. E<lyty, usia<l1l 

przy niej bliskn i rzekł stlumiotnym głJ
sem: 

- Drogą mi nad życie jesteś Edyt::>. 
Ed-ytaJ wzdrygfa się, chdata się <0lCisu

mić od rycerza, on ująf jej główkę jedną 
dion.ią, chwycił obie bwniące się ręce i 
szamocącą się piocalor\v.al w usta„. 

Wynwala się i uc1iekla. 
A g-Olfący pocałunek rycerza s.tal się 

dla jej duszy jako wiaitr ciep~y, który z 
wiosną nowe żyde rodzi„ który cztowi:e
łww.i każe ziaJpotrnnie1ć, niesie radość i 
wesele. 

* 
- Zostań moją żoną. 
- Nie, rycerzu, nie. 
- Czooiu? 
- Jeszcze świeża jego mogiła.Za roik. 

- Rok każesz czekać!? Przekleństwo. 
- Jeśli wcześniej się zgodzę, to tyihko 

pod tytm warnn!ki,em, jeśli.„ 

- Mów Edyto.„ Mów najp1ękmiejsza. 
- J eśll oprócz księd'Za nikt o naszym 

ś1ubire wiedzieć nie będzie. 
- Czemu? jaki powód? J akt0i? Nie 

pochwalę się przed ludźmi/ mem szczęś
dem? 

- Nie! 
- DlaJ czego? 
- TaikaJ moja \v~ola. 

I ' I 

- Ulegam je:j. Kiedy ślub naisz? ! 
- Czekaj... Czekaj „. 

zz 

- Rosy niebieskiej czekać każesz, 
'czeikać wiosny ... 

- Zejdzie dla- ciebie. „ - za1Szeptala 
kobie-ta wstydliwie„. 

- Zefd'Zie mówisz? Ko{:hasz mnie 
więc? · ~. 1 • 

Bd:yitai nie oop0wiedzi!ała nic. Ryicerz 
ująl jej ·ręce, wpatrzył się w jej oczy, któ
re przed jego wz.r-0kiem ucie.kały, patrzyl 
w jej rozkwitłe lica... Na ustaich jej błą
kał się uśmiech szczęścia, jagody rumiefl
cami płonęły, w oczach ognie świe'Ciły. 

Przytulił kobietę do piersi, depl.o, ,od
dechu uczu~ na twairzy, z oddechu plynął 
zapach wina ... 

- Czy ty Bdyto mnię kochasz? 
Długo wachaly się u1Sta1 nilm p0w1ie

dzialy: 
.._Kocham ... 
Objął ją I<iza ramiioir1am1, pochylil ku 

sobie, oipór stawiała, nie niechęć jej, lecz 
wstyd długo odldailał jej twarz ·Jd jego twa 
rzYt, wreszde przysłonilai powlekarni ,oc.z,y, 
~męczona zwróciła lice i oddala mu usta. 
Dlugi, d~ugi był pocał1111ek v·d!darriei już 
kobiety ... 

X. 
Na pobojowrstku -p,od Baisantello lQżał 

bez zmysłów, bez czucia, krwią zbryZ'gainy 
czf,o'wtiek. Kosztowną zbroję zabrał zwy
cięZlki Sairarce.n, w nocy przyszedł rabuś jak 
szaka~ polujący na. irupy, zd'arł z niego su
knie zabrał :na:wet koszulę, zpstawit go 
wśrÓd zmarłych bez strzępa ubrania. Kil
ka oo/:j leży czlia!Wliek, walczy ·~e śmiercią, 
wystawiony ·nai spiekotę dnia, .na zimny 
ichłód nocy. Nagie ciało konającego ż.ol
nie;rzaJ w poludnie rój owad.ów iadowitych 
obsiada ciallo jaik kalrmazy.n od kluaia żą
deł cze;woine; przY1chod1zr, chłodna rnoc, zi
mna roSai perlaimr 1t1a rnbiniarch krwi bły
szczy. Nie boli go męka, nie dokucza 
chlód, on nie czuje już ni'C. 

Miesiąc w pełni wysz.ed.ł na szczyt nie
Q)Ois. Ten miesiąc dkrągły, który zdaje się 
mówić do wszeLkiah stworzeń ziemi, któ
ry ze snu 'bll!d.zi opan.owanego swem świa
tłem czł<Jwieka, ·m:d przepaścią go " '1edzie, 

ta; jasność tajemnicza, budząca po.dziw i 
stra:ch, czarująca. o.czy 1Uidzkte, przemawia
jąca do dztec.ka1 w kołysca„. Ma1aczenierm, 
k0.nwulsyą maleństwo okropnej Potędze 
Ś'\\7iatlai rniew.olnie Qdlpawfada, w rozum
nym czl.awteku dziwllle myśID' \VY'Wolujc, 
trw10gą przejmuje psa, który na widok jego 
rw;yje„. 

Kto tę poięgę zbada, kito pozna jej isto
tę ... 

Bfyszczaila tak ja.sn0i ta srebrna po
chodnia, tak ciekawie w oczy M~eczysła
iWa part:rzala, że rozbudziła iskrę życi.a w 
wal!czącym -0id kfiku dni ze śmiercią czlo
wieku. 

Otwarl oczy obotryd:{li książG. 
Nie w11e gdzie jest, nie wie czy jest... 

ale patrzy szklan,ym wzrokiem w księżyc, 
który mówi„. 

A blasikt miesiąca w jegl()I oczach św~e
cą trupią iasnoś'Cią próchna, jaikby się 1od
b1jały w zamarz tych łzach„. Ręką ni nogą 
ruszyć niic może, nie wie, co on tu robi, 
wi<lzi jeno nacti sobą ten k~f 1ężyc srebrny, 
Pcilnią sw,ą błyszczący. 

Tyle bylior sily w rannym człowieku, 
że potrafil skręcić glorwą.„ blędne 101czy po
.Jectaly ku do!Unie, na daJ.inlie bielą się w 
świetle krsiężyic-owem obdarte trupy„„ 

Stracił Mieczysław przytorrmo,ść, 
wpadl na now.o. w niemoc, ubytek kPWi, 
Mórai u1ciekła z ciala, wyczerpał jego s.ily, 
jeg.01 życie. Leży zn/Qwu jak kamień, nie 
wfo oi tem, że księży,c, to znowu' slońce 
'11ad 1111'.m .ś.w~eci, że pochodnke dni.a i nocy 
luk~em jaik firmament n.iebai wieLkim nad 
nim się przesuwają. 

Zbud~il go ból. Stado kruków nad 
niim sjeidlzialJo,, na piersi.ach jego, ina rękiach 
ohyidne ·ptaki krnczą. Zerwała się nagle ta 
czerń, uciekła prned wmgiem - oto trzy 
sęPiY nadlec.ialy, olbrzymiemL skrzydly lj
pocą, zimI11y ·Wl:"a.tr odi ruchu ich skrzydeł w 
Sk\.\'a1rnym dllliu zale.cial... 

Zleiciaty ·z nieb~ios, sia:dJ.y na dele żeby 
je r-0·zta1rgać„. Ból uiczuł od pazurów, zer
walar 1się śmie1ielnym istrnchem MJ:eiczysla
rwo;wai prawka, obmierzłe ptactw:o prze
straszyło się i pognalo na :i11mego trupa. 

Ciepł,o• , upal, słomeczko giorące budzi 
!krew, wzbudza do życia ... 

Nai pohoj.aw\'sko przyszło kitku okrop-
1nych iaikichś ludzi. Od trupa do trupa: chJ. ... 
dzą ... 

- Ten jeszcze żyje. 
- Co? gdym· go obdzierał, był tru-

pem. 
- Żyje„. 
- JeśH przetrzymał ran.y, k> żyć już 

będzie. 
- Weźmiemy g-0. 
-Oczy;w".iśoie, że weźmiemy. Tęgi 

jaikiś parobek. 
- Gębę ma pańską, leb caly fryzo

wany. 
- Rosa niebieska trefien1e kudłów 

spłukała. 
- Chlop Jak dąb. 
- Ml()~n:y niegdyś byt ten byk. 
- JeślL się wyliże, dostanę za niiego 

·Jd: lh.a1ndfa.rza. ze czitery denary. 
- iBiiern za: nogii1! Jai wezmę za łeb. 
- Stój! Nie czyń tego. 
- Czemu? 
-Nie widziesz, ie ciemię ma mfoczem 

roowaloo.e? Mógłbyś ranę rozjątrzyć 1 

rannego dobić. 
Szkoda kilku de.narów. 
- Oczywiśaie, że szkoda. Weź go 

wpół ciaila1 
••• 

Za.inem Mleczysfawa ostróżnie do od
ległej chaty ryb~iej, rzucili. go w sZiopie 
'11a ~OISlainiu ze suchych morskkh traw. 

- Ni:ech leży". 
- Niechajże się liże. 
Z()łsta!wo.no chorego na barłogi. Nikt 

nue d'ba v, niego, nikt nie p.oipatrzy nawet, 
czy żyje, czy umarł. OorącZikli z poniesLo
nych rarn miin.ęły, wrócilaJ śwdadomość i 
prz:ytomność, z nią wródł ból. Strasz.ne 
rany pie-ką, w kościach drze gościec, cho
ry wije sf ę w męczarn'iaich. Glód zaczyna 
szarpać wynisZ\Czone dato. Zl~to.wala się 
nad Mieczysławem ikobieta, prZ}'1mosta 
cziaserrn choremu karwalek chleba, podała 
spragmiotITY\m ustom łyk źródlanej wody. 
Gdy sUy na tyle wrócUy, że chory mógł 
wycrolgać się na pole, cale dnie siedlztat 
Mieczysław przed, rybacką chaitą, g'rzie.jąc 
wynędzniałe c.ialo. Od czasu do czasu 
rzuCOtOO mu kawalek suswnei ryby, jak 
PSU rzucOIJlO.„ 

* * 
Z chwilą, gdy wstat na !Il® 'i po brze

gu morskittn mógl chodzie, zwrócono na 
niego pilną u-wlagę. Swpę, w której z 
dwoma' parobkami syp.ia~, zamykano w no
cy na żelazne wrzeciądze. Razeł:m z pa
rnbkam~ ks.iążę -0b0trycki wstawał, razem 
z nimi szedł do roboty. Taki był ttYzfkaz. 

aby nie ucieA. Slabe-·duto, nicza~-J.ne 
rany, nie spost>b jeszcze praco-wat; a je
dnak musiall iść w pole, aby byl n.a: ol\uL. 

- Nwszczęśc.ie istne - rzekł raz tlo 
tony rybak. 

- Przyszedł do si:t,trzeba mu da\i/ać 
ieść. 

- Je a robić nie może. 
- Jaik nabierze ciała, więcej za niep 

dJ<stanilellny. 
- Przeje pie,nfądze, które wart. 
Pew111ego poranku siedlziat Mieczysław 

n.a brzegu morskim, patrząc na fale, gdzi.:! 
() lritka sta1j -cd wybrzeżai przewalały sę pa 
wodzie delfl.ny. Igrają ryby, tańczą po po
w.ierzdh1ni m-0rza, ukazują się nad falą C·le

mne .iich ciala, błyszczą się w słońcu i pod 
W·J'dą 'ZnHkają. Czasem wynurzy z ~ody 
spkzasty ptast pysk ryby, czasem strzeli 
w WIOdę o,gromna pletwa, wycięta. na 
ksztatt w1osla. Z dali nadpłynął dm~t, a 
sploszone delfiiny z oczu• się strnciłT. 

- Okręt! 
- Okręt jedzie - w·oila rybak, le.cą c z 

żoną i pachołkami do brzegu. 

Zwierciadło . 
OLSZYNA. GROCHOWSKA. 

Wi.taj gaju Grochowa polskie Termopile! 
T·e olsze ,P'{)trzalskane sterczą na m(o.gile. 
Jak kolumny pomnika, 1-- a, po'1eglych ko-

ści, 

Lśnią jak głoski napisu co powie przyszto
śd, 

Jak w święty1ch <lnia lutego, gdy w11ogów 
szeregi 

M'()rzem dz,1al i bagnetów z.a.lały twe brze
gi: 

Ty1ś zbrojny piersią polską, podlobny byt 
skale, 

Co roztrąca zburzone oceanu fale, 
I póty je rozpycha, mi.'Ota, oż z rozpaczą, 
Dmgę sweg-0· odpływu muszlami na>znaczą. 
Tut~j muszlamt były nieprzyjard'ół ciab: 
Za niemi j.ak za walem mlod.a wolność 

stała. 

A przy niej jej obrońca, a nad ich głowami 
P,cY-wtewałaJ olsz:yna zbielona szrooamt, 
Niby baklachhn z skrzydeł orła h1b an'.!Oita, 
Go miał ostani:ać święte bolhaterów czoła! 
I gdy w. potrójnym szturmie, gęste wrogów 

strzały, 

Szczyty drzew oipi·ekuńczych ikulamt stra.
.cały, 

Ich grulęzie upadając na rycerzy gt(,}Wy, 
Przystrana:~y ich skronie jaik wiit~nl1ec taiu

NYWY ! 
O! gaju święty dla nas! Olszyno· OrdehoW'a 
Pamięć -0 tobie Polak w późny wiek prze-

chowa! 
Odrosną dlrrowa twoje bo ziemia ~OO! n~emi 
Syta krwi, uginoj-Ona .lrośćm" rusJdemi ! 
'A gdy nai głos zibudwnej ze; snu Europy, 
Wyjdrziem na bój .y.statni, - gdy ptelgrzy-

młe stw1 
Tam p,10niesiem, gdz.ie myśU mis.ze wie-

cznie lecą 
Odiy biało orły znowu tnaidl w~·stą zaświecą 
W owym dn.JIU odrodzenia, w tę chwt.a:łY 
. godz.łn~, 

Sziczepiąc drzewo wo1ności - zaiszczepim 
olsiiynie! 

I(tonstanty Gasz:yństt 
BOG Z WAMll 

Pragnąłeś uświęcić pamiątkę Oroch(}!wa: 
Twym modłom się przemoc opadai prze-

bojem; 
Przed troo swój ,of\: ary twe przyijął Jehowa 
Boleścią promienna, kryta żałobą, 
Męczeńską krwią zlana., potężina spokojem: 

O polska stolico, Bóg z tobą! 
Stanąłeś wspainiaty jed.nJiŚcią i wJa1rą, 
I mocarz wystuchał zdumiony twej m101WY, r • 

I zadrżal, ie wołasz ·o wl()lmość twą starą, 
Zdobyiwco! coś zdoby~ wisze,chwłaidlz.tWJ 

nad S()bą! 
Wzburzony i wrząicy, lecz cichy bo zdro

wy, 
O Boisko narodzie, Bóg z tJgą ! 

Padatfe bezbronni pod dosem przemocy, 
Od strzałów uhcznych, l()d raizów z rąk 

wrogai; 
Sró<l .lochów fmtecznych, śród lodów pół

nocy, 
Przetd mordem, gołeittH 1stojący . p.ie~siaimi, 
Prziedi gwaJtem brioniący stę pięścią do 

BO!ga: 
O bied:niai Pio-laicy! Bóg z waimi! 

Męczeń'Stwem pracui-c.:ie na ,dzień z1?ar
wychpowistama 

Wyt11w.a111iietm oikupc.ie swych w~n prz.e~a
czen1e, 

Jedoością otoczcie braterskie d.ziafaniai.; 
A przyjdzie godzina, że woln!i, że s~m 1 ,. 

· Lstme-Z upadku wskrz.eśniecie na w1ecme . 
nie 

Bo krnju i ludu - Bóg z warołt 



a,;etka dla dzieci. 
Jesień idzie - dzieci! 

Odleciafa jaskóleczka 
\,j Od swoje.go od gnrtazdeczka 
.Jł . Odzieś w dalieikie światy. 
il Booi~n rzucił swoje lroło 

W którem mieszkał na1d stod-0lą 
Koło naszej chaty. 
Żaden ptaik już nl:•e zaśPliewa, 
:Wiatr postrącaJ listki z drzewa, 
5łtonk10 smutno śwvecJ. 
z~Jędłyi kwf:aty w mym ogrodzie 
.Ml.arzły na wieczornym chJ0dzi·e, 
:le'sień tidziie - dzieci! Marya M. 

clz 

Towarzystwo św. Józefa w Witten 
oz1n:armia c'złonkoun i całej puMiicmości w 
:\\""ittcn ·i okolicy, że w październiku co niie 
dzid ę. o giodz. 4 po p~::il. odprawia Slię na
bożeflstwo Różaf1cowe w kościele, zatem 
iZWracarny uwagę wszystkim Rodakom i 

I Rodaczkom, aby każdy regularnie przy
by1' al. 

Uwaga: Posih~dzein.ie odbędzie się 15 
bm. po na:boiŻef:lstwie róża1ńcorw,em. O go
dZ',ln11e 1h3 jest posk~dzenie zarządu. O li
czny udział wszystkiich czJ.01nków pwsimy 
po111 i ewa·ż mamy wa±ne sprawy do zala
twienia, gdyż będziie rer\\1izya kasy z III. 

. kwartalt~. Zarząd. (1) 

Towarz. św. Aloizego w Cottenburgu 
1donosii S'\V1YJ11 człon.kiom, iż idn1·1ai 8 paiździ,er
nitka obchodzi Towarzystwo na1sze zaba
wę ~i-0senną, dla naszej młodzieży, .wstę~ 

j 11ującej w szeregi wojskorw~. Pom~waz 
zaba wa ta bę-d!zie w zamk.n.11ętem kołku, 
'Wli.ęc uprasza się szan. czlJnków, aby każ
uy srę postarał o kartę legitymacyjną, ~ 
pieczęcią torwarzyską, które mo~a nabyc 
u czlooików zarządu u Józefa Gb1orczy1ka, 
JUL MIO!ltlwstr. '8; Karóla Strzelczyka, Frte-
1diriichstr. 15; u Ignacego Duraka, ul. Thal
str. 5 i u Ignacego Janick~ego w C'.'oiten-
burg i u Ma·rdna SiektJersk~eigo, u. ~1smar
ka 19. l(ażdy z cz1łonków i przez mch za.
proszeni. goście, muszą si.ę okazać. taką 
kairtą legiitymacyjną, b-o bez karty legityma 
cyjnej nfn<:t na salę nie będ:zie ~pusz.czoo~. 
Proszę uprzejmie szan . .czJ~.ow, aiby się 
ijo, tegQ porządku za:stósowali 11 przed cza-
t1em O' ka1rtę się postarali. . 

Uwai!a: Walne posieidzeil!ie odbę~z1e 
'Stię już o god:z. l po pot w dni.u 8 ~a'.hd~~e.r
nvka). Rodaków, któirzy jeszcze me nalezą 
do t01\V'arzystwa naszego proszę, ~by °:a 
pOlwyższ.e zebraruie przybyli 1 dalJ się zai:ii
isać na członków. W<lniu tym zara2i moze 
każdly brać udz:!ał w zabawie Jallrot czton~k 
iZ pod nasze,g-0 sztanrlaru. O li:Cziny udz(~j 
czfoników pr·osi Zarząd. 3 

BACZNOSC STEELE ! . . 
Ni·niejszem donoszę wszys~im Br~

ci.om i Siostrcm, iż WI n1ed21)elę, dirua 8, ~a~
cl.z.erniika oidbę<lzie 5ię nabożeństwo :oza~
cowe () godz. 6 po poł. PD nabożenstwie 
zebra.me na sali p. Ramanin. . . . 
' Uwaga: Wszys~'.lch Brnci 1 ~1~'str_Y 
ze Steełe i okolicy, którzy by choleh się 
Wpisać dlo Bractwa Różańc?Weg-0, zap(a) 
sza si.ę na powYższe zebrarne. 2 

Jan MisiurnY · 

Towarzystwo gim?· !'So~ół" ': Gert~~a 
urządza diniia 8 pazdz1enruikai. zabarwę 
druhów odchodzą.cych ·d:o 1\Vl(}Jska. P,ocz~0 tek o godz. 5 po pot Karty <dla druhow , 
fon. d1a gości przed czasem 75 feni., prz) 
kasie 1 mr., po 10 g-odziniie .1,so mr. ~u
zukp dostawi nam lrapelm1strz polsika p. 

"' "' k ' h Rod ków ~etryga z Bru chu. W szys~ ~.c a 
z Gerthe i ,okolicy się uprzeJmie na zat>a,wę 
za:pra-sza. Zabawa odibędzie się na sah tj 
'Józefa Sokelanda. Czołem! 3 

Józef Klonowski, prezes. 

Towarzystwo g.imn. 0Sokół" w Ger~he. 
Zebran;le odbędzi·e się dnia 8 ~a~L~r-

111ika zaraz po wielkiem nabo~enstwfi~. 
li~my udział druhów P~·ż~dany. . Goście 
tniłle widzii'arnd. Cwkzenia O'dbęill\ się zarD 
Pa. zebraniu. Czotcm ! Wydział. ( 

Towarzystwo giJnn. „Sokół" w Herne. 
Pmyszle zebran;e odbędz4e się w nie

dziiel~ dnia 8 bm. Początek o godz. ~4 po 
poł. w domu czeladzi kat.:>lklaei (ul. Nowa') 
Na p.orządku dziennym wykład druha No
waka. Uprasza siię wszystkich czlon.ków 
o przybyde. Goście milie wii<lz~iami Czo
łem! Wydział. (2) 

Baczność! Wanne ! Baczność! 
Tow. gimn. „So.kól" Oddzial l. donosi 

szan. Druhom i Rodakom w Wanne, iż 
Tow. giimn. Sokół I. znajduje s'ę teraz. w 
lokalu p. Homburga w Wanne l., przy uHcy 
Schulstr . .na rogu. Uwiadamia siię szan . 
Dnihów, iż ćwiiczenia odbywają się co po
nied2ialek :1 środę od godz. 7 do 9 wńecz{)
rem. Zarnzem zapraszamy szan. Rodaków 
i przemysłowców z Wannc i okoliicy na 
naszą zabawę· jesienną, którą urządzamy 
w niedzielę 8 października na sald p. Hom
burg-a w Wanne I„ przy ufoy Schulstr. 
Spodziewamy się, że nas szan. Rodacy 
swą obecnością zaszczy:cić raczą i nasze 
Towarzystwo' poprą w twn krytycznym 
czasie, \\ jakim nasz Sokół się z:najduie, i 
nasz;i , młodzież Sok-0lą do dalszej pracy 
zechęcą. Zaba1wę ma.my zamkniętą. KtJ 

·będzi': e mial zamiar udział brać w zabawie, 
musi się dać na członka zapisać. Czokm ! 
(1) Wydział. 

Towarz. św. l(azimierza w Baukau. 
W .niedzielę dm'.a 8 paździ1ernika na 

~ierwszej Msz1r św. °' g,odz. 7 przystępuje
my wspólnie do Komunii św. Sposobność 
<lo spowfodzi św. w sobotę po pot i w nie
dzlelę rano. Członkow( .e powinni s;ę sta
wić w czapikaich i 01znakach towarzyskich. 
Uprasza slę chorążych, aby si~ stawi!~ na 
Mszę św. Proszę czkl1nkó\\, aby wszyscy 
w· spawied1zi i w Kvmun~}i św. udz·iał wzię-
·li, ażeby żadneg,o nfo braiklo. 

Uwaga W niedzielę po po•L o godz. 
0 4 jest z:ebranie. Próbki na chorąg1ie\v 
już nadeszły, więc przyjdz1' e µod obrady 
sprawa nowej chorągwi i ważne sprawy 
towarzyskie. O Jlczny udz i ał prosi (1) 

Zarząd. 

Tow. św. Macieja w Holsterhausen. 
W niedzielę, -dnia 8 paiź<lzierirnika po 

pol. o godz. 02 wymarsz n.a rocznicę To
warzystwa św. Wojdedha w Erle. Czł,on1-
kowie wlinni:: srę stawić w czapkach 1 ozina
kaich tow. w lokalu posiedzeń. O jaik naj
liczniejszy udz.iał uprasza Zarząd. (1) 

Towarzystwo św. Izydora w Herne. 
Zebranie -0idbędzLe siię 8 października J 

. godz. 4 po pol., a po zebrnn1:-u zan;iknięta 
zabawa. O jaik natiliicz1niejszy udz11ał tak 
w zebraniu jako i w za.barwie upraisza się 
wszystkich członków i Rodaików. 
(1) Zarząd. 

Towarzystwo św. Aloizego w Wcltmar. 
W 1ri1edziiełę, .d'nia 8 paź<litJernika p.o 

południu o godz. 4 odbędzie się kwarta~e 
walne zebranie. Kto1 się z cziłornków me 
stawi bez uiniewinnie:nia . podpa<la1 karze 
25 fen., zarząd SO fen. O liczny udziat w 
zebraniu pros.ii , Zarząd. (1) 

Tow. św. Jana Chrz. w Altenessen. 
W niedllielę, 8 paź<lz. o godz. 11 PW:d 

pfJJ, 1o<l1będziLe si.ę walne zebrani.e, •na kto
renn będ.ll!e z.d.a.ne spra\\~ozdame kasy z 
III. kwartału. Zarząd. (1) 

l.apnjąo 
w składach, które zamieszczają ogłoszenia 
we Wiarusie Polskiem", niech nasze Szan 
czitelniczki i Czytelnicy za każdym ra
zem powiedzą kupcowi, że dla tego u niego 
kupują, iż poleca swe towary we „Wiaru
sie Polskim". 

Towarzystwo św. Antoniego w Laar .. 
Od 6 paź,dzjiernika będzie sposobnośc 

0 godz. 4 po pot do spowi;<edzi św. aż do 
poniedziałku. W ,~iedizielię '°.godz. 7 :ano 
przystępuje TQIW. sv:. Antonl.~·go· wspoln~e 
do KomunDi św. Pozą<lanem 1es.t, aby kaz
dy się stawa. Po ~t w ni~d~·· elę o godz. 
4 odbędzie się polskie nabozenstwo z ka
zaniem. Zarząd. (2) 

Towarz. św. Antoniego w Recklh.-~iid. 
W niedzielę, dni.a 8 paździermka -O 

godz. 4 po p-oł. od.będzie sJę. pólrocz.ne wal
·ne zebrarn"e. O lrczny udział prosu 

Zarząd. 

Uwaga: Posiedzenie Zarządu cdb."-
dzi:c się zaraz po \';ielldem ~1abożef~stw1e. 
Uprasza się rewizorow kasy i clhorązych -O 

punktua1n.e przybycie, o cJ< prosi (1) 
Wawrzyn Kędzierski, przew. 

Sokół w Derne ! 
Druhom z Derne daje się do \\iadomo

ści, it w IŁ:edzielę 8 JJm. o godz. 3 po poł. 
odbędzie si:ę .zebranie nasz go gniazda. 
Uprasza się wszystkich druhów, aby się 
Ucznie stawm, ponieważ są ważne spra~y 
do załam1ienia. Cz.o.łam! 

Józef Kosiński, se.kr. 

WANNE! 
Rodacy, którzy widzieli, jak nmie w 

prz.cszly poniedz·:iałek w restaurncyi Rei~ 
cheberga popchnąl policyant Bi ing, ze
chcą mi -podać swe adresy. (3d) 
Wojciech Dudziak, Wanne ul. Karlstr. 5 a. 

Liinen-Siid. 
Podaj.ę do wiadomości wszystkdm 

Polakom w Liinen-~iid i okol-icy, iż w so
botę 7 bm. przyb<;dz ie polsk. spJ,wicxlnik, 
który będz i e słucha ł \\' sobotę po poi. 1 w 
n i edzielę spowiedz i św . W niedzielę po 
p.o L polskie Nieszpory. 

Uwaga: P o N'eszporach będzie zało
ż,o1nc Bractwo żyweg·o Różaitca, \\'11ęc s ię 
uprasza1 Matki Polkii , aby raczyły wsz y
stkie p rzy1stąp i'ć. Widzimy, że nieomal w 
każd ej pa rafi i jest Brac two I~ó żafrca św., 
a u nas dotąd 111 e ma, więc jeszcze raz pro
szę: zgroimadźcJc s•! ę jak najl iczniej. (Id) 

Franciszek Kubiak. 

Tow. św. Franciszka w Hofstede-Riemke. 
Dnia 8 październdka po_ pot. o godz . 4 

l{)tdbędz i c s. i ę miesi ęczne posiedzenie. O 
godz. 6 \vielki wiec polsk, u p. Walburga 
w sali zwyczajnych posiedze11. O liczuy 
uidl.zial \V posiedzeniu 11praszaSi1 ę. l~o<lacy 
zechcą s i ę punktualni'c stawić, gdyż o go<lz. 
6 sala musi być wolna dla wieca. (1) 

Zarząd. 

Towarzystwo św. Jadwigi w Gerthe 
Posiedtzcn ie odbę-dzie się w niedznclę 

8. l O. o godz. 3 na wielkiej sali. Przyjdą 
bardzo. ważne sprawy pod obrady, a wfięc 
!tez.ny udział pożądany. (1) 

T. Markowski, przew. 

Tow. św. Wojciecha w Rohlinghausen. 
Miesięczne oraz kwartalne pasiedzenie 

odbędzie się w ni'ledzielę 8 paźdz.iernika br. 
po pol. o go<liz. 3 w lokalu p. Moder. O li
czne i punktualne zebranie się czlonków 
uprasza Zarząd. 

Baczność! Za·rząd i rewiz0rQIWKe ka
sy włiooi sf ę . staiwić o godz. 2 po p-01ł. teg-0 
samego dni,a. Przewodniczący. (1) 

Towarz. św. Jana Chrzc. w Meiderich . 
W niedzlielę, dnia 8 października o 

godlZ. 2 po pot odbęd~·e się posiedzenie 
n.a salil zw.ykłych posiedzeń, na które się 
wszystkich członków zaprasza. Goście mi
le \v~dzia(ni. Fel. Kałek, prze\.\' , (1) 

Towarz. św. Michała Arch. w Hochield 
donosi swym cztłonk001, i·ż w niedzielę 8 
paiidlziem~ka odbędzie się walne ·zebranie 
.o godz. 3 po pot, na które się wszystkkh 
uprzejmie zaprasza. Ponieważ mamy wa
żne sprawy d:C} załatwieni".a, przeto jest po
żąda!nem, ażeby się każdy stawił. Goście 
mHe widziani. Zarząd. 

Tow. św. Jana Chr. w Ueckendorf. 
W nie.dzielę, dnia 8 paźdzf'ernika odbę

dzie się zebranie o godz. 1 µo pot. Po zc
brainiu biierze tow. udz•ial w uroczystości 
Tow. św, ·Wojciecha \\ ttessler. Uprasza 
s(ę o 11czny udziat Zarząd. 

Tow. św. Antoniego w freisenbruch 
donosi siwym człon.kom, iż nadzwyczajne 
walne zebranie odbędzie się w niedzielę 
8 października punktualn"e o godz. 4 po 
poi. na sali zwyk!tych posiedzeń. O liczny 
udział członków prosi Zarząd. (2) 

Baczoość Duisburg-Hochield ! 
Tiow. ginm. , , S aikół" donosi szan. Ro

dakom 11 Rodac~ko1m z Du"sburg-ttochfeld 
i okolky, 1iż w 1niedzielę , dnia 8 paździer
nika.: {)dbęd'Z''ie swą jesienną zabawę, na po
żeg111.a.n1ie druchów odchodzących <lo wDj
ska ·na sali p. Jana Giersen, ul. Wahnhei
merstr. 96-98 (Reichshalle). Zapraszamy 
·wszystkich przychylnyc/h rl nieprzychyl
nych Sokolowi. P,oczątek '° godz. 40 po 
POiludniu. Proszę cztonków tutejszych to
wairzystw karty: legi·tymacyjne lub ustawy 
z sobą zabrać. 

Uwaga: O godz. 2 przed zabawą od
będzie się zebranie. Prosimy wszystkich 
druhów, ażeby przed zabawą uiśorli się z 
składek miesięcznych, gdyż kto d0 trzech 
m::esłęcy zalega, będzie jaiko niecztonek na 
zabaiwiie mvafany. Czatem! Wydział. 

To ar ·stwo św. WaJent w Horde. 
W Jliedzielę , drua bm. p~ pof o godz. 

4 odbędw~ ·ię walne kwartalne zebranie 
na sali damu katoł zel dzi Oesellenhaus). 
Poni~aż są bardzo ważne spra ;\. r d-> z -
łatwienia, jako i sprawozdanie kwartałue 
przeto o jak najl' zniejszy ndzrn~ pros 

Zarząd. 
Uwaia: Pos~zenie zarządu odbG<fzie 

się w piąt~k 6 bm. :\' ieczorcm o gudz. . 
CzlonkoWle nal żqcy do zarządu, o raz 
rewt11zoro\\'le kasy Wtitllll° ię punkti:aln ie 
stawić . J. MatyJa sekr. (1) 

Baczność parafianie ze Smolic pod Kobr-
łlnem ! 

Podaje się wszystkim parafianom do 
wi adomości , .iż ITT asza chorągiew, która 11łe 
była dobrze wykonana, podlug naszej ugo
dy, została Jrn<leslana z Po·zna noa, w1ięc m& 
że ka7Aly pa1raffanin jq obejrzeć dnia 8 pai

źdzk rn ika w lokalu p. Alekoty, ul. Markt
str. 34, przy k o' ciele Se rca Jcz11so w ego w 
Oberhausen. W szystkicl1 paraHan, a szcze 
gól11'.e kom~ t e t za prnsza s ię, gdyż bGdq, wa 
żne sprawy zalat\\''.one. Zarnzc1m pr,os7.e 
szan. pa ra)mn, którzy je zcze żadnej skła 
<1ki na chon1gicw nie zl{) ży li , o nadesłanie 
tako\vej na ręce Andrzeja Czwojdraka 
Oberhausen, ul. Schl osscrstr. nr. 20. 

Chor~gi ew można -0 lx'jrzeć · ~ 
od godz . 0 12 zaraz po w'ielk iem n.a.~
stwne aż do 4 po p{)l. O jak naj[ 'lcz"'14;zy 
udznat parafian i gości prosi l(omitet. 

Gerthe ! 
Pokwitowanie ofiar złożonych na chorą

gi ew Bractwa Różańca św. 
W <la.Iszym oiqgu złożył": J. Be11dy

chowska: 1 mr. , M. Masłowska 1 1m., M. 
Mroiwka: l mr., T. P ;etrzak z ż. 2 mr., lg. 
Jędrzejczak razem z poprzcdniem 23 mr., 
I. Szyd1iik z ż. 3 mr., P. Usiecki z ż. 1 m., 
J. Musiejł z ż. 3 mr. , M. Podziamka 2 1mr., 
M. Młyński z ż. 2 mr. , P. Michalczak l mr .. 
W. Szulc razem z poprzedn;icm 4.50 mr.

1 

J. Skałecki: z ż. 2 mr., W. \Vojc.iccho\\ ski 
3 mr., M. Kurasi1iski z ż. 2 mr., F. Konic
czuw 50 fon., J. Masłowski z ż. 1 mr., A. 
Kaźmierczak l mr., tt. Liithc r J ,mr., H. Pie 
trzak 2 nu., I. Bietrzaik 2 mr., M. Sotbccka 
2 imr., Fr. Wach18.wi.aik 5 mr., I. Napierała 
1 rnr.,M. KlonOl\V.slt:i z ż. 3 mr., M. Dud7Jiak 
1 mr., St. Górczak 3 mr., L. Kaniewski 1,55 
mr., B. Soltysiak 3 mr., St. Dudziak 2 mr., 
St. Mikołajska 2 mr., St. Ratajczak 5 mr., 
A. M i:kolajczaik l mr. Benon Sottysiiak. ~ 
Dotąd złożono 127,05 nu. - Dalsze skladk1 
przyjmuje każdy przetożony lub przcłoż-0„ 
na Róży, T. MarkowskV-... 

Uwaga: Wszyst}<irch Braci i Siostry 
zapra.Sza się na poś:'cdzenie Tow. Ś\.\' . Ja
dwigi, w niedziel'G 8 bm. punktualnLe J go
dzJn1ie 3 a nie o 4.. Przyjdzie po<l obraiy 
spra .va ppśwrięcenia chorągwi: . 

Baczność! Egzystencya dla rzeźnłka 
Polaka! 

W liombruch przy kośc~·1e1e katoHoki~m 
jest zaraz ido wynajęoia hokal, w. którym 
wlaściciel 30 lat JXJSiada1 imteres rzeźnicki, 
z powodu objęoia rcst:au racyt. można obiąć 
z urządzeniem, rzezahllią lub bez teg-0.
Zgloszenia przyjmuje: fr. Gawroński w 
Hombruch, przy Dortmlllildz,ie, J\irchstr. 3. 

DOM 
dla pl'ekarza, lub rzeźnika, w którym d<>
brze zaprowa<lzony interes pie.kar ·i i rze
źnicJQ1 S'ię znajduje, w Recklingh.-Siid 
(Bmch), oraz dla górniików Rodaków t 
dom w Hertem i 1 dom w Werne, pod 
Langendreer, tanio przy wplac..1-e 500 mr. 
dJo inabyda. Zg!oszenia przyjmuje 

W oJ:łech Grabarski 
w ReckLingh.-Siid, (Orullbad)) Ifochstr 85_ 
I! ----- --

N a des łan o. 
Pamiętać o swoich, Popierać prawdzi

wie s\\·oich jest w obecnych c1..asach 
naszym największym obow iązkienn. Spo
sobnośc i cli:> tego nam n\e brnknie, gdyż 
w· wielu miejscowościach n.ieomal wsz.y
stko u swoich dostać możemy. Tak rn. p. 
w Herne, co <lo przyio<lziewku, towarów 
sp-ożywczy{;h, sprzętów kuchennych mo
żnai ,,·szystko u braci Polaków d-0sta'Ć1, a co 
najglówn~iejsze p.o tyc\h samych cena h co: 
u żyda lub niemca. Godzien gmącego poJe 
cenfa. iest skłald mfodych ale ruchliwych 
.Rodaków pp. Lenartowsktiego .1 Talarczy
kaw Herne, którzy starają się o to, aby "r 
sumienny i rzetdny sposób każdego ob
s.łużyt. Znajdziecie tam ·i materyie na su
krr''e i g·otowe nięzkie ubrania, mac.ie la
dny \V'}"bór ~~"' s1elkiej bielizny, krawatek. 
kapeluszy ·i t. d. Popróbujcie a przekona-

''Cie się osob;śc.ie o ich -dobrych rzetelnych 
zamiarach. 

I I 
- . il I -iL _u.. I • 



S ~ iętojó~a1acie 
czyli sklad.ka na ubogich studentów. 

Ze skarbonki Tow. św. Wojciecha \\' 
chonnebcck (na<leslal i porto zapłacił J. 

L mariczyk) 7,94 mr. 
Ze skarbonki· Tow. św. Jacka w &s-

tnark (nadeslal M. Jędrowiak) 5,00 mr. 
Ze ska,rblo1n.ki To:w. św. Józefa w Horst 

ha us en (nad es ta~ J. Bartkowiak - 20 fen. 
port) 14,31 mr. 

Nadeslal J. Swoboda z Dellwig 
6,80 mr. 

Na chrzeiinach u Mazurkiewicza w 
Oyseldortie (nadieslat Fr. Krawczyk) 

3,30 mr. 
Ze zabawry l(ola śpiewu ,,Gwiaizda Je 

dnośoi" w Oelsenk.-Bismark (nadesłał 
'.A. Koczorowsk~I - 2{) fen. port-0) 6,20 mr. 

Z uroczystości Tow. św. Czesla'\\ ai w 
Bulmke (nad. A. Andrzejczak) 7,50 mr. 

· To1w. św. ldziegoi w Olinni.gfeld: z 
III. kwartału 05. - 5,30 mr„ z 10-tej ro
cznicy 11.50 ro. (nadesłał J. Andrzejew
skJi) 16,80 mr. 

Na ehrzcinad1 u Lewand!owski1ego w 
Lange1n<lree1i: Andrzej Dąbroiw'ski z narze.
czorui 3 mr. (nadesilał M. Lewandmvsk,1) 

3,00 mr. 

mr., J. l(nychafa .?O fen. (na<lcslal i 1~0rto 
zapl W. Bialowski.) 5,40 mr. 

Na chrzcinach u Andrzeja I(waśnic\v
skiego w Wetter: lgn. Bieda z żoną 1 rnr., 
P. Urbański z żoną 1 rnr., A. Upiński z 
żoną 1 mr., J . .Rogowski z żoną 1,50 mr. , 
Jadw. R-ogowska: 2 mr:, A. I(l\vaśniews:ki z 
ż. 1 mr., J. Piasecki z ż. 1 mr., A. Taracki 
I mr., (nad. A. Tarao~i) 9,50 mr. 

Dziś zt.ożono 106,45 mr. 

można dostać Byl-0 \'" kasie (zob. nr. 39) 3,63 mr. ' I 
W kasie 110,08 mr. 1 

~ó:· z~0pr~~·! Swięty Józaiaoie mój) . . w Essen, Grabenstr. 66. 
się za nami! --

Antoni Brejski. bee publiczności nie odpowiada. 

I 

-

M f. · I t =li I Skład kapelusz. · 8 . -U 8 U r ę li I . pod firmą , 
(stary papier) ~ Bruckhausener Huthaus 

nabyć można -.J 

Drukarni „ ~1 iarusa Polskie-~ 
go·' w Bochum. ~ 

zwany Guthaus poleca : 

kapelusze, czapki, parasoleł laski1 

~ bieliznę męzki\ ~ 
ciągle 've wielkim wyborze po cenach najtai>.sr.ych. 

Proszę uważać na f rmę. 

WO-

Na ahrzcinach u P :t0tra RadJjewskie
go w Herine: P . .Radojewskii. z żoną 50 fen., 
no\\ onarodzonai córka Jadwisia 50 fen., 
St. .Radojewski z żoną 1 mr., córka Anna 
20 fen., J. Owczarek z ż·onią 3 mr., syn To
masz 50 fen., si<Ystra OwczankJ1wei Pelagia 
50 fen. (naid. St. Radojewski) 6,20 mr. 

Na chrzci1naich u L. Wacta:wiaka w 
Essen: L. Waclawtiaik z żoną 1 mr., J. Ba
ksalary z żoną 1 mr., St. Smentek 1 mr., 
J. Luczak 1 rnr., E. Kaliszan 50 fen. (nad. I 

Brookhausen, ul. Kaiserstrs 60. 11:.~ · 
I :Rudolf Robert,nast„ 

włc;.Śf.iciel M. Gerber, 

J. Ba1ksalairy) 4,50 mr. 
Na: chrzclin'ach u Fr. .Frąick()!Wia1ka w 

Herten: Fr. Frącikmv<iaik z żoną 1 mr., no
\\01narooz,ony syJnek 50 fen., F . .Ryibarcz,yk 
1 mr., J. SoiHbieidR z żoną 50 fen., lgn. 
Gulcz z żJną 50 fen., T. Breminiek z żoną 
1 mr., M. Bedlnarek l mr. W . Kuśnierski z 
7.()n" 50 fen., J. l(uźrHk z żtJ111ą 3 mr., Jan 
Rvharczyk 1 mr., nad. i porto zapł. Jgn. 
Oulc7) 10,00 mr. 

Nrn chrzcinach u W . .Ratajcrnka w 
tfochlB.rmank: W . .Ratajczaik z żoną 1 mr., 
WJ\' 'onarod:mny synek 50 fen., córka1 Wła
dysława 25 fen., córka Juliainna 25 fen., 
A. Karp(lflskii z żoną 1 mr., kh syn 20 fon., 
W. Biatk0\\1Stki z żOlną 1 mr., A. Oiemiak 1 

Kamen, narożnik uJ. \iYeststr. i SebnL.tr. 

Najstarszy i największy w Kamen interes specyaJ. 

Eleg. garderoba dla panów i eblopeów. 
I J Pracownia ubrań podług miary 

przy gwarancyJ za dobre leżenie. -~~ 
~·sa 

Wszelka garderoba do roboty. 
Roecyalny odo.ział 

OBIJłVIA 
dla pań. pąn6w, i dzieci t!lko dobrej i trwalej 

jakości, po cenach bardzo tanich. 

• li 

Baczność Rodacy! 

Polecam szan. Rodakom i towarzy
stwom obrazy religijne, oraz narodowe we 
wielkim wyborze. Pieczątki (stemple) tak 
dla towarzystw jako prywatny,ch osób po
dlfug zamówienia. Wykonuj~ wsz,elkie dru
ki jako programy, af'isze, karty wizytowe i 
inne rzeczy gustowne szybko i tanio. 

Oprawiam najtaniej korony ślubne. 
(wieńce) i wiązarki. Mam wielki wybór 
obrazów z muzyką. 

fabryka ram i zwierciadeł. Hurto-
wna i detaliczna sprzedaż. Polecam się 
szczególnie towarzyswom polskiem w ra
zie potrzeb.y pamiątek, dyplomów etc„ 

Adam Miohczyóski 

Największy i n~jtańszy ·polski skład w Herne, 
a sa 

ułi~a Dworcowa nr. li„. DERNE, BahnhoCstrasse 011). 117. 
Polecam materye na suknie rożnego rodzaju 

plusze we wszystkich ko orach, aksamity gładkie i w desenie na bluzki. 
B :ucłw.ny na. ~mknie , pocza,wszy (t(l 23 fen. za metr. Przefoierarlła d·Jstat ,_.:io wielkie jnż od 1,10 mrk. za sztukę. 
BarchaIJy grube na spodniki 1 · o ezą.wszy od 35 fon. za metr. Kołdry do spania już od 2,95 mrk. za sz tukę. 
Perkale i płótna. pf}lsk!e na po4cit1e pocz. 011 35 fen. za metr. Kołdry do spania nadiwyczaj dę~kie już od 3.50 mrk. z1 s;Jukę. 
folety gładkie i w p'.iski -prcząwszy o~ 60 fen. za metr. F.irany, rolosy, obrusy, koHry \'fe wielkim wyborze. 

Welnn z gwiazdką IO łutów tylko 45 fen. 
-.. O I b r z y m i w y b ó r i~ E• l s k 1 e h e h n s t e · k ) „~~ 

.Tedwabne (świetne pocz4wszy jnt od 3,95 mrk. do na.jlepszyc h. 
Francuzki~ i czarne każmierowe jr.ż od 2.50 mrk. do najlepszych 
Wełoiane w kolorowe krRty z frędzami jni orl 1,95 mrk. do najlepszych. 
Wielkie chu .tk. do okrycia już t d 3i 75 mrk. do najlepszych. 
Szalowe chustki już od 88 fen. do najlepsiych . 
. Jedwabne chustki na szyję już od 45 f n. do najlepszych. 
Do prar,y chu~tki na szyję już od 17 fen. do najlepszych. 

ft7łelkl w, bór spódnUió1łv, 
sukienne, wełniane atłasowe z podszewką, morowe, welurowe. począwszy <,d 1. 7 5 mrk do najl~szych. Kapoty rlla niewiast i dzieci, 
szaliki, 1 ękawiczki. pończochy i trykotarze polecam p, jak JJajtańszyc:h ceuadJ. -- Kosznle męzkie z dobrego barchanu począwszy od 88 fen. 
wełniana (normal) pt1cząwszy td 1.15 mrk. - Roszule dla niewiast i dzjeci bielizna dla niemowląt obszewki różnego rodiain, koronki 
czarne, białe i kremowe. - rrjule, tiulki, rytki (i ryżki lrnjawskie) poll'kie wstĄżki, jedwab na fartuchy, batysty, bafty i wszelkie 
towary. - Ubra;,ka dla chłopców, spodnie męzkie oraz rzeczy do pracy. - Wszystko, najlepszy towar po cenach najtańszych. 

.._ Darmo daję 1•rzy za.kupnie począwszy od 15 mek. =<SO 
1 metr 140 ctm. szerokiego dobrego płócienka ll3. fartuch. 

---~-I 
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. „Wiarus f 1Ji lski'1 i 
I wyehod.ai. s.ze::..; rn.:ą ygo- :ft 

dni-0we. Prenu111e:rM& wynosi 

l •· 50 fen. 0 i kwamnlnie. g 
I ~,Pos.ł.ańea katolickiego"' otrzy- S 
D mają abonenci w dodatku. S 
Booooocoooooooooaooooooco8 

Rok 15~ 

Na Niedzielę 18 po Swiątkacb. 
Lekcya. I l(01r. I. 4-8. 

Bracia! Dz1·1ękuję Bogu mojemu za
ws~e zai was z. laski Bożej, która jest wam 
Ci.na w. Chrystusie JezusJiie; iż we wszy
etkliem .stal~ścn1e si~~ bogatylmi w nim, we 
~szeik:~ slowi'e i ·we wszielkiej umiejęt
i1.ośct. fako śwliadectwo Chrystusowe u
twliterdz\Oll1e jest w was tak, iż wam na ża
dmeJ laisce il'l~e schodzi, ocze'kliwającym ob
iaWlientia Paiila naszego Jezusa Chrystusa, 
który też \Vas· um{)cni aż <lo1 końca bez 
~i\i~~ w dzień przyjściai Painai naiszego, Je· 
~u~a Chrystusa'. 

Ewangelia. Mat. IX. 1-8. 

W on czas: Wstąpliwszy Jezus w 
lódk• prneiwiózl się i przysz,edł do m~asta 
swego, A oto przyniicśll mu 1w\V\ietrzem 

' rusroil.ego1, na lożu leżąceg{). A w1idząc 
Jezus wiiairę ich rzekl powiietrz.em ruszoinc
mu: Ufaj Synu, o<lpuszczaijąć się grzechy 
iwoje. A oto ITTiektórzy z, Doktorów mó
wti1bi s.aanL w sobie: Ten bluźni. A widząc 
Jerus myśli\ d,ch, rzekl: Czemu myś1icie 
de "W1 ser.cach waszych? Cóż jest lacni:ej, 
rzec: oopuszczająć się grzechy twoje? 
ozy!i rzecz: wstafl, o chó<lź? A iżbyście 
wiedziełj, że moc maJ Syn czliowieczy na 
r,ijeimiJ odpuszczać grzechy, ted.y rz,ekl po
'Mietrzem ruszooemu: Wstań, weźmlj loże 
łwie, a ·ildź <lb domu. · ' + i -
szedł do d•omu . · 
~ze baly się, r ch\fłalily Bo,ga, któ 
k~ moc ludzri-0m. 

Ka z a n ie. 
łl ewa.nig.eiii dz.isiejszej <lov.~ladujemy 

edę, ie Jezus podwój-me dobmdiziieistwo wY
~.adcz:Yl <YW1emu paralityJ®:wi, którego 
ureyiaieg110!niol na lożu, i proszono a,by go 
uleczyl; bo mu naprz6d od'puścdl grzedhy, 
a naist~pnriei prz.y:wrócil zdrowJie dala. Ze 
poni10"Waż dusza ważrniejszą jest od Ciała. 
wi'ec Jaa Jezus. piierwiej uleczyl. Często się 
zdarza, że cierp~en.ia moraLne, są poWJOd~m 
eiierpień fazycz.n.ych; a więc aiby ieztowitle
ka UlCZYnić zupeln~e zdrowym, obydwie te 
przeszlkody trzebai usu1t1ąć, czego wlaśrnie 
ook()ITTa·l Jezus .na owym paralityiku. Lecz 
a:by łej laski• d-0stąpić, potrz.eba dwóch 
rzec~y: w1airy żywej w p!Ortęgę Boga i u~· 
ności w. mifioo.iierdzJe Jego~ To wlaśnhie 
apOWlOdowal.o Jezusa, że prZiyw rócńl zd1roi
wtiie pairallityklawJ, ponieważ zar6wno' cho
ry, ja1k i ci;, co go przynieśh dt0t Chr~stu
sa odi ż,ywą wiarę w potęgę Jego 1 uf
lt.'~ŚĆ w m:rfosierdzlie. Pokazuje slię to z 
łych ,~lów które czytamy w :EwangeJH 
dz:isiejszej; „A widząc Jiezus marę kh, 
rzekJ powietrzem ruszonemu: Ufaj synu, 
odpuszczająć si,ę grzechy twl(}je". - Od1-
puścić grzechy •i przywrócić 21clirowiie cho
remu sam tylko Bóg spraw~ć bo może. 
Dla tego też faryz:eusze, którzy w Jezu~ 
9ie wjdzi,e:Li tyLko człorwieka a 1me uwawal1 
Go BbgJiem, po1slyszawszy. ż~ Je~us wY
rzekl: „Ufaj synu, -0dpuszczaiiąć się grze
chy" - p-01częLt się g,orszyć tl szemrać po
między sOibą, że Jezus bluźni!, Jezus jako 
Bóg z.nając ich myśltt, zapytuje: ,,Dla cze
go myślidie zle w sercach waszych. Cóż 
fost lacniiej, rzec: odpuszczaiąć się grzechy 
twoje? czyl\iJ rzec: wstań L dhodź ?" Dla 
cz.fo1wieka z:wyczajnego, latwiie} moiż.e ~y
łoby uleczyJć chorego za pomocą 1akich 
Pewn!Yich Iekairstw aintiżeH odpuścić grze-

. -chy bo to sam Bóg tylko -sprawnć może; 
a jak frzymuje Augusty\OI śwłę~: że tn:
<łniej jest usprawiedliwić cz,l{)!WJ.eka, aru
żelJi stworzyć nie.OO ii ziem[,ię. Tymczasem 
dla Jezusai, wszystkp było rÓWOO, bo ~ 
bvl Bog,rem. A że farbwfiej Jest 'Vly'JilóW'IC 
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„odpusz.czająć s[ę grzechy", ainiżelii uzdro
wii.ć chlOrego, bo trumtC'go ,mkt nie w .1dzi 
czy się to staro lub n~e, a tu każdy patrzy, 
że cho1ry ozdirorw\iaił; otóż Jezus aby dial 
poz1nać :Faryzeuszom, że ma moc odpu
szc.z.ać grzechy, więc rzekl powlietrzem ru
szt01I1e111m: „Wsta11, weźmi1 loże twoje, a 
idź d)o d001u twego. I wstal, J poszed'l do 
domu sw.egoi. A ujrzawszy rzesze, bały 
się ·il chwalily Bogaj, który da1ł talką moc 
ludzil1om". Af.aic tę odpuszczanfa grzechów 
jaką posiada! Jezus, mają dziiś kaplani z 
zaslug Jezusa. A jak, Jezusru faryzeusze 
potępQ.aiLi1 1~ d0w,odzili, że bluźni\ gidy wy
rzekł do parallityka: „Odpuszczająć się 
grzechy" - tak ppdobnJe dzisia1 potęp;ia
ją heretycy kia.planów, że sobie przywla
szaają moc -0dpuszcza1nia grzechów. Ale 
kapla1111i nie wskutek osofb1i1sty:ch zaslug po
saa:dają tę moc, lecz wskute'k zaslug Chry
stusa:, u wlad~,y plyiną;cej z, po,śwlięcen:ia 
·i!Ch na kaplaństw0; poniieważ Jezus udz.ie
Liił im tej m-0cy, gd1y w,yrziekl dlo Aposto
ló.w': „Jaklo mnie JJ(lsfal OJc:iec ~ ja: was 
posylam. Weźmija1e Ducha świętego: któ 
rych odrpuścd1cie grze·chy będą -0idpuszczo
ne1 a który.eh zatrzymacie, z.atrz.ymane". 
Parnlityk uznal w.szechmocność Boską i 
prvsil Goi o uleczeni.e; a choc!iatż sam nie 
mógł s~ę oo N11ego zbliżyć, 1lo jiednalk zna
la:zl p,rzyjaciół, którzy go z lóżki1eim z.am.ie
śli i' wspólnie z nim prOsilii Chrystusa o u-

. ze111ie 1 został uzdrowdonym. Dz1siiaj 
uw jest taikichparnlttyików pod ~ględem 

iduszy, którzy samli wskutek zaślepienia 
i obojętoości relig~j1nej, ni1e mają siły zbli
żyć się do kapłana, i wyznać grzechów 
sw:}"ch na spowiedzi, aiby fich uleczyl; a 
jednak me zina~dą przyjadól, którzyby im 
wtem oopomogLL Mai nilejedien żonę, ro
dzinę, ko~egóiw, którzy wspól.Jnie z .ruum żY_
ją, mo,g.Uiby mu zwróc.ić uwagę; że to me 
d1obrze jest taik się zan~,edbać: oo ztąd n1,e 
tyilko j·emu groztl nliebezp1ieczeństwo utra~y 
zbaiwtemia, ale takiJe zly prz.ykla<li dla dz.te 
ci 'i otaicza~ą;cych gX)' prz.yjaicu6t, bo s1ię ztąd 
mogą gorszyć i w ślaid jego wstępować; 
aJ jednak 1u cL boją się narazić, i nigdy mu 
<J1 tern ni1e wspomną. :Fałszywn toi są przy
jaciele ta:c.y, którzy, aby s.ię komu 111i,e na
razić, nieidbają o duszę jego, 

Co do nas braieia moli, ~dźmy za przy
k,llardem owy.eh pirz,yjaioiól paraUtyka, któ
rzy s!ilą wizi~li go z l-0żem jego ~ zanieśli 
do Chrystusa prosząc o uleiczeniiie. A wlięc 
li my, jeż.Ji widzimy, że ktoś z przyjadól 
naszych zaniedibuje się pod względem du
chowym, nieśmy mu pomoc: P'rlOśbą, gro
źbą albo przynajmnJej modhtwą szczerą 
do Boga, aby mu dal skruchę serca, i la
skę p()ldźwigmenia się z gr.ze1chów. A tyn~ 
sposobem uratujemy duszę bEfui1ie?'Q•. 1 

zasłużymy na wieczną 1J1agrodę w nJ1eb1e. 
Amen. 

Brandenburg 
kraina słowia11s ich mogił. 

p O WIE S ć HIST O RYC Z N A. 

Napisał Ludwik Stasiak. 

(Cffli dalszy.) 

- Ho! Ho! Ho! tto r - W-O łają ryba-cy 
zlvżywszy przy ustach ręce. 
- J edzre ku nam! 
- Lód'ź od ~tatku Qdbiiai. 
- Slyszal n.as! Ku 111am s.z:ybuj.e . 

W kra.ka ch:wil przybita łódź do brzegu. 
· - A co tam? 
_ Dwóch ludzi mam dlo sprzedania. 
- Za dużo teraz towaru. 
- Dam tanio. •• , ł r , ~ .... 

- Dzltewka1 czy chł·oip? 
- Ten parobek, które.go Wlidzisz na 

brzegu. 
Wyskoczył z lodz1i żeglarz, zbliiiyl 

silę dlOI Mrlecz.ysła'Wa.. obejrzał jego g·ołe 
ręce i nagie nogi, po1kJepal ram·-ę, po
sz·czypal mdęsne lędźw;i · , przypatrzył się 
zębom, ohejrzal b1i1z111ę, która zeschła 
krwią nai cz{)lc się czemila. 

- Co chcesz zai ITTiego? 
- Pijęć denarów. 
- Glupiś. To chory ·człoiw:~k i ran-

ny. Dwa denary przeje, nim przyjdzie dn 
sJ.ebk 

- Nue stracisz nai tem panie. Tęgi 
·chlioip. Mocne bydle. 

- Dam ci trzy denary. 
- Za cztery sprzedam. 
- Zwiąż i ()1dstaw go do lodi.ii. 
Nie rozumial Mli.ecz;ysław greckiej ni 

wloskiiej gwary, nie w.iiedz1ial o cZlem ry
bak mówil z żeglarzem, zdz~wit snę ń1 prze
raz'ił ogromnie, gdy parobcy rzucali się 
gwaltowniie na ,nfrego i spęta11U mu n~ce w 
pDlwroz.y. Wepchn'ęto na łódź, z. lodzi 
wsadzono ,g10 na okręt, g.dizlie rozwiązano 
sznury. Chaial siię na statku z lud?Jmi ro
z:imówić, chciał pow1i~edzieć kbm jest, skąd 
p()lchodzlt, chciał przyrzecz okup, iaki z:a
płaei, jeśN1 'WlyJd~1.e z nieiwoU .. wolał, abv 
go ,ndweziOJno do Rzymu, gdz:ie spnd.ziewait 
się Z1JJ.alcść kogoś z rozhitków in;iemi.e,c
kiej armM. Na <Jikręoie nikt anli p.o 111iemiie
cku anil pio slo~iańsku nlie roizwmiial, wrzu
co~10 go do aiemncj 1nory IJ'Od pokladem, 
gdlziie byto kiliku obdartych ludzi, leżących 
na z.gnilej sl-OłITl~e. Brudlni lud'ziie, nędlkLi 
n nadzy, niiewolnicy wyzrucil ze wszystkikh 
ludzkkh praw. 

* 
Miesiące już minęly jak M~eczysław 

naksztalt by:dlięcia praicu}e,. W,ysaidZiOl!10 
go 1I1a wysp11e - gdZ<ie? Bóg jeden wiue, 
dopytać s : 1ę, dogadać z ludźmi Illie moie. 
Choć jeszcz.e chory, gnają go batem eto 
rdboty. Ze świtem w pole wychodz,~, w 
późmt noc do domu wraca. Pracuje przy 
stepie, ziarno na kaszę w nliej Uucze, zie
mię w w1Innu1cach upraw11a, pomaga przy 
budowtie l·odzi najczęśdej 1lny1 ryba1ck1e na 
brzeg diźwiga: sooury nuew\odów i ł o dzie 
holując. 

W s.trasz,ny Mendec ·cLrni, niewodi wplótł 
los jeszcze nieszczęśc:.ie i chorobę. Przc
lo;ż.ony nad robotn!ikarmi by~ czarny mu
rzyn o w;y lupJonych oczach, o wargach 
s:?JerJiklich, ~:::id któremi btyszczaity biale 
zęby wilka. Z harapem między nii.ewolną 
rzeszą ludzi chodzil, do pracy nagani.al, 
chwiiLi wypoczynku zmordowanym lu
dziiom nie dawał. Raz, gdy1 Mi1eczysłaiw 
ciężki tram okręto.wy dźwigając, ku z,iiemi 
byf sdhylony, gdy JJ(ldnos i'l ciężar, które
mu s11ty jego podołać nie mogly, Ży\\>;ym 
ogniem zap ieklo1 go na nagim grzbiecie 
straszUwe uderzooie bata.„ Krew za
wrzała w stowiańskLm '\.v1odzu, o świcciie 
zapo1tiln1ial, jak burza rzucał się na murzy
na , pięścią w twa1rz go uderzyl! cios wy
mterz.0iny między oczy tak byl okrJpn.y, 
że czarny zbójca padl jak snop na z,iemi ę. 
Ujrzala to rzesza niewolników, każda z 
gadZliin chcąc się pan\l przysłużyć, wszy
stko co żylorzucilo się na Mheczyslawa, 
billi go, okropnie bili, że krew buchta u
stami... 

Kilka <leszczowych miesięcy przeleżał 
książę, nam prirysze<ll do zdrowJi.a. 

I znowu zaprzęgnaęto go do pracy. 
Oto hoduje .n~e:wód z, morza„ Rano rychło 
św~t wyjechały na szafiirDlwą falę dwie lo
<lzje rybackiie, rozpięto między nie sieci, 
ogromna przestrzeń mi:>rskiiej toprt.;:lir nie
wi0dem zagrodzona. Morze tu płytkie, na 
dw~h chfopów 1I1aJwyżeJ ilęookłe, sieć 
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~ . 
odgratdz.a. i odcl11a w·clki szmat wody od 
reszty <)iceanu. U clrJlu s.ie,cJ ciężary ol·~
wiane i ~laznc wiszą, kąpiąc się w pia
sku i~a dnie morza, na wj.erzchu \V!Ody 
k!0tck1 drzewa lckkucgo pływają sieć m<>. 
są. Przy k:Jńca·ch ni,ezmi·ernego plotu ze 
sieci ~rw~e liny umocowano, dlu~e może 
ua dz~esuęć, na p,iGtnaście stali. 

O~uścily lo<lz :e roz.P)ięte ntcwo<ly, 
przywfozly do brzegów ko.free sznurów 
.chwyta1ją Hny w ręce niewolnlicy i , zrwoln~ 
sioc do brzegu criągnde. Rozpięty nfowód 
zm:enia się w ogromny luk, który sMą r~k 
ludzk1ich d01 brzegu się zliża, wrz.ystko 
stworzone zagarniając, wszystko wlokąc 
co między brzegiem a sieciamli w, morz.u 
si~ znalazl(). 

Lin.a zdaje s :rę kof1ca nie mueć, pływa
ki tak daleko od brzegu, że Le<l'wR,e bystre 
je d()jr.zy o.ko. Od: ra:nai do południa s7.mir 
ciągną chlopi i ciągną, pot s1ię z ludzi leje; 
minięfo poludni·e, sloo.ko wnet w morze 
zapadnie a drzcwica plywające nad siecitt 
daleko jesz·cze, bardzo daleko. P!od wi.e
czór zdwoi.la się ludzka praca. 

Słońce zapadto, księżyc srebrny na 
środek nieba już wchodzi, gdy sieci' zbliżY
ly się 4 tańczą po fali morza drewhia:ne 
pływaki jakby czarne jakieś ptactwo, cala 
lina już prawie na lądzie, końce sieci już 
na z1i1emi a cały mewód zataicra przy brze
gu ogromne pólkole. Jakby staw siicdami 

i0<lgrod.oony od m()<lrej fali. Nfo WQda 
.zaiste, ale wrzątko i kip~ątko w tym osa
czonym luku wody. Ryby, rak.i, malże, 
wszelak:ie wodne z,wierzę, teraz snać oo
p~ero nicbczp1ie.czeńst\vo JJ()iczuly, widać 
rozpaiczliwe ruchy ryb chcących się z mat
ni wydobyć. Gdy półkole się ścieśnilo, 
zamąciila sie brudlem woda, nu1e morze to 
już szafimwe, lecz blotna, pelna piasku ka
łuża; szamoce się tuńczyk, rzuca: si~ Wt· 
g61z, którego drl!ikatną skórę parzą mor
skie st-0'1bie. 

-- Sieci ciągnąć! 
- Nai brzeg z niewod'em ! 
- Oginisko rozpalić! 
ZapaiJon(}I ognisko i wyciągnięto sLeC 

na. piask~. Kłębi się od ryb. Slk~e sit: 
rozpaczliwje śleP,aca i drętwik, P'Odskaku· 
je w górę jazgarz, w wielkim stosie ży
wych cielsk srebrzą się bialki i makrele. 
Olbrz.ymu tuńczyk rozbijając splo1t z.ielJ
nych węgorzy wpadł w podsk<Jkach na 
kolczaste małże, skaleczone i poklute jego 
boki cieką krwią. Raki pełzają po ziemi 
ab}~ ucfoc do wJdy, bez;wladnic leżą mąt
wy, chelbi,e, na kształt bliatego, drgającego 
żyaiem blota. 

Zabrali rybacy zdobycz i w siec:iadi 
zatn !1eśli do domu. Na brzegu został jeden 
tylko czlowri ek. Tu zm~cwa1y, spracJwa
ny Mieczysław. Ręce od wysiłku bolą w 
stawach. rnicmoc straszna. w· ramionach 
gorąco jakby paliła je krew. Pali się w 
t~tnicach ta krew.„ Spojrzał na ciemne 
granatowe m0rze, po którym skakały sre
brne i złote ognie prom~1en\i księżyca. Oczy; 
jego uciekały w bezbrzeimą przestrzeń na 
pófno-c .„ Tam za morzem ojcz.yzna, jego 
kraj u.kochany, tam domowina i wszystk.l 
co ukochał .na świecie. Tam czeka na me
go ~ękna, jak10 kwiat w,i-0sny urodziwa, 
w· erna żona„. Lzy za: nim leje.„ A gdy 
.Mieczysla'W myśli o Edyde to serce kre~ 
mu zalewa, to pairzą go w. oczach łzy ... 

,_ Edyto! Moja :Edyto. „ 
Nadiechal wielki kupiecki statek, za

kuto Mieczysława w żelazne kajdany i za
prowaidzlooo nai pokład okrętu. Otwc11rly 
sie małe, dasne drzwi, po stromych scho
da® zepchr1ięt-0 \Vdęźn·i;a pod J>O<llogę, do 
okropnej, bru<lnej i ciemnej kaźni. ~hlkn
nastu lud1ll tu już spętanych J.eży, nie po
trzeba słów, na objaśnireń, że t-0 niewo~ 





śc! i zgodzie. On.i mme .także kcchaJą; tak 
tez Pan Bóg przyk.azuJe. Rodzice i ro-
dzei1stwo tworzą rodz,inę. Rodzice rodzi
ców nazywają się dt1.adek i babka. Brat 
ojca jest mom1 stryjem, a brat matki wu
jem. ~tryj, stryjenka, wuj i ciotka są kre
wnymi. 

W poczciwej 1 przylkłatlnej rodzinie 
wszyscy St:ę kochają i szanują mr.ędzy so
bą. Jeżeli. kogo· z nI~h spotka szczęście, 
~vszyscy się weselą, a1 jeżeli 111!eszczęście 
ich <ltotkme, wsz1yscy się smucą. D:a:eci 
powjnny kochać ·l szanować swych ro<lzi
có\V, bo Pan Bóg mówi: 

„Czcij Jjca i matkę twl()ją, 
Jeśli chcesz mieć laskę 11l(Jj~\''. 

Modlitwa dziecięca. 

·Boże, \V Twoje im'.G święte 
ZaczynDJlllY prace ctz:cnne, 
~o w tein sposób rozpJczęte, 
Plon.y dai;i nam zbawienne. · 
Czy zabawa, czv na:uka 
Niech zaczyna się cd Óebic · 
A kt{l• Twego \\Tsparc1a szuk;, 
W każdej ć!Jzna g;.rJ pJfrzebie. · 
Gdy s.«ę nmdl::t dobre dziatki 
Ty iclt prośb~nn czyn1s;~ za<lnść. 

Zniłrn Iato. 
A0.:1 uoieka lato. ziotc ! 

Pajęczyny nić 
Poprzez p1fa i przez ploty 

Poczyna się \\nić. 
Ach, uc,foka - i nic rychło 

Wróci do nas znów! !.„ 
Qi,ni:e, rniknic; jak obrazek 

Przecm.lmvnych snów! !„. 
PGdz.ą, lcc:ą n:ewstrzymane 

U die.eh naszych dni ! 
Ich czar zloty --blask promicn[ 

Jeszcze naim się śni! 
Wkrótce ca1iy ten urocz.y 

P.Jszarze.ie świat... 
Z drzew Hć znikn:1e, ptak zamilknile, 

W polu Z\Viędrnc kwiat. 
A sfo.neczko nie tak jasno1 

R:ozśw1ieci nam .d,zień. 
Na dzi1e.cinnyd1 zabaw gwary 

Jak1iś padnie cień!... 

* 
Zniika, zn\\ka lato złote 

Pajęczyny nić 

* 

Dzuwnic rzewne dumki niesie, , 
Tęskna każe śnić! 

Zda się mówi·~ naim wyraźnie, 
„Że tak życic mknie 

Jak to lato. Żadną si'· lą 
Niie wstrzymane, nie!!... 

Lecz choć latO! zniknie złote, 
Wróci, kiedyś s1ę; 

Mło()1di.Jlść jednak, gdy raz przejdzie 
N:1e po1w róci, n.ie! 

'Więc lwrzystać nam potrzeba 
Z młodych naszych lat, 

By z .nauki'..' zbierać plony, 
Nie żałować strat. 

Kiedty życia lato minie, 
By zimDWY czas, 

Na nieuctwie i próżniactwie 
Nie zachwycił n.as. 

By na nasze stC!Jre lata 
Żade.n ni81 padł deń -

'By ppgod'ną starość była, 
Jak jesi1enn.y <lzieCl. 

Krótka nauk~ czytania. 

dż dż 
dżU·ffUJ, dża, 
dży, dża., dże, 

dż 
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dżu-ma 

Swier"ojózafacie. 
Na chrzdnach u Staini·slawa Płonki w 

Oberhausen: St. Płonka z żioną 1,50 mr., 
nowonarodz.ona córka fadw:isia 25 fen., 
J. Pralai z iiainą 60 fen., sy:nek Franciszek 
40 fen„, St. Frala z żo1ną 60 fen., id1 dzpeci 
Maryinia 20 fon., Pranek 20 fem., faniek 20 
fen., M. Oicl10:wlas z, żoną 40 fon., i·ch dZ'ie
CI[ Władysław .1Q fen., fanek ID fon., M. 
Florczyk z ż·einą 50 fen. (n.adlesl Jalll Praia) 

4,20 mr. 
Ze skairb:e>nikr; T-Ol\v. śś. Piotra i Paiwla z 
Bruckfiausen (nad. B. Siwek) 30,00 mr. 
Ze skarbcmkli Tow. św. Sta1ntisła.wa z Mar
xloh (nadiesiłal T. Sio.O 6,00 mr. 
Ze skarbonki Tow. św. Barbary w 801-
~hum (wręcziyl M. Jerzyk) 4.20 mr. 

DZJiś złożono 44,40 mr. 
Byto w kasie (z'°baicz. nr. 40) 110,08 mr. 
• ~ Dochód; razem: 154,48 mr. 

Ro21cłlód. 
.J. R. z W. 32.50 mr. 

Rozchód : 32,50 mr. 
W kasie: 121,98 mr. 

B. 15. X. 05. 

Skutek 
,,Wiarusie Polskim", przeto każdy kupiec 
i przemysłowiec w dobrze zrozumJanym 
własnym interesie niech poleca swe przed
siębiorstwo w tem piśmie. 

Barczność Schonnebeck ! 
Tow. św. Wojciecha w Schonnebeck 

podaje swym czlomkom do wiadomości 
a;..\\. n'.t:dz! lę, d1nia 15 p:iźd:zi·crnika o g0·~ 
<1z•rnc 11 przed pot. .odbędzie się nadzwy
c1.ajne zebranie, z pGwod11 bard·zo wa
foych spraw, które mnszą hy6 załatw[nnc. 
-- O gcdz. 10 rano 1 osiiedz~nic zarządu. 
-- Uprasza siG o liczne i' puin1 tnalne przy-
bycie czJcnków. Z~rząd. (2) 

Diisseldorf ! 
. z" yczajne zebra:n.ie TQW. g mn. „::;:J

kól" w Diissclclo1rfie ·odbQdzic s;ę \\' ni.c
dzidę, din:iai 15 paźdz.iernlka o ?:odz. J ~l:i .po 
PJłt:diri:u w J,:,1kalu p. Stripecka, ul. KO'lo(1-
ska nr. 252. Sza:n. czł•o.nkó\.' i1 gc,śd {), li-1 
omc :1 punktnalinc przybycie uprasza 
(l) Wydział. 

Koło Ślliewu „Kościuszko" w Ałistaden. 
Sza:IJ .. Podalrnm w A1~".aidc11 :1 {)kJ,Jl..:y 

donios:my, ·iż w .niedz1'clę, dirn:a, 15 paździer
nika urządzamy jesienną zabawę ·na' sali 
p, Cfro.Uo,h, prZN rzece I~u~'1r. Początek o 
godz. 4 rm pofodni.'11. Zapraszamy wszyst
kich Rodaków z Alstadcn i 0JrnJi,cy. (2) 

Cześć pieśi~-~lski~~- Zarząd. i 

Bacz!1~ść ! ?ber-~tyru;n: Baczność! I 
SzdtWWll~J publilczrmsc1~ w Oh.:: -Sty

rnm i okc·!Ecy dl".mDSZ·G jak najuprzcjmf.cj 
iż w" 11iedziielę, d1n 1·1a 15 paźuz:c,rni1k2~ 'aidbę~ 
dzie się zabawa z tańcem. " Wstępne 50 
fen. Na: lwżdei k.arcae \\ stc;:pu będzie Si'.ę 
Z1na1.ido1\vał nnmer. O g()dz. 12 będzf.e \\Y
l0so1wany srebrny zegarek. Muzyikr~ 601-
sta" :i p, Podesz,w.a1 z Alsta<le1n. 

O. Wollberg, g•ośvilllny. 

Towarzystwo św. Wawrzyńca w Kastrop 
do.nosi swym czlc1nkom, ,iż w ;11:1edz!''elę, 
dnia 15 paździemika icdb~dzic się kwar
tafoe posii.edzeni·c o gJ<lz. 3 J}O potud1111m 
na sa·H zwykłych posiedze(1. O k;ompl1e 
tnc stawiem\''e się czfonków prosi (2) 

Zarząd. 

Koło śpiewu „Lira" w Oberhausen 
urządza w 111ie1dzieilę, ·dinLa 15 paźdizierrnka 
jesienną zabawę na sa,l1t pana l(oltera, przy 
now,ym rynku, ina którą zapraszamy wszy 
stklie Towarzystwa, które zaproszeirnia o
debrały i te, które d!la braku adresu zapro
sze,nia 'ife -0debr21ly, :o:raz wszystkkh I~o
da:ków' i Ro:da1czki z Oberhausen 11 okoll-

, cy. Zabaiwa; rozpoczinj,e się ·01 godz. 4 po 
poludtniu. Na pioczą~ilm koncert, p.orem 
przemowy, dleklam.a:cye, śp1iew czterogl-\)
sowy i rozma1itośoi, a w ko1ku zabawa z 
tai1cem. O Ucz,iry1 u<lll:at w zabaw(c upra
sza siQ. Cześć polskiiej p\ie.śni ! 
(2) ,Zarząd. 

Towarzystwo św. Barba1·y w Herten 
pe-daje S\.\. ym członkom do w!:adcmaści, 
iż w nic1dzd:;lc <lruia 15 bm. -0d'będ11i;e się 
walne zebranie p-0 połudnliu, zaraz po pol
skiam nabożeństwie o go<lz. 5, na którern 
będzie sprawozdanenie i t0bór no1wego za
zr~du. Powi:ninością jest ka1żd1ego członka , 
ażeby sic sta1w1il ,i ażeby zairząd mógł być 
1)()idług "aszcj wioli l\Vybrany. O jak naj
liczni:ejszy udz.iat w zebrainr~1 uprasza 
(2) Zarząd. 

Uwaga: Pcsiedzcnie zarządu i rewi
zorów kasy teg:o samego dnia{) g·o<lz. 93-'~. 
O stawienie się wszystk.i·ch czlo1rnków na
leżących do zarządu i rewi1z·orów kasy u-
prasza. M. Krępulec, przew. 

Tow. blog. Bronisławy w Wiemelhausen 
donosi sw:ym czl()nkom, iż \V niedzielę, 15 
paźdz.iernka 01 wpół 12 godz., zaraz po 
w~eHdem nabożel1stwic odbędz,:c s:ę wal
ne zebranie. Wszyscy czlonkow\e winrni 
się stawić, ponieważ są bardzo ważne spra 
wy do załatwienia. Zarazem donoszę, iż 
27 paźdiizemika odbędz,,e się nasza Jesien
na zabawa 'i to zamknięta. Członko\vi· e 
Z!ale1gający ze składkami micsięcznemi, 
W1inni się przed czasem uiścić, 1inaczei 1ie 
mogą brać udzriailu w zabai\\(e. :Rodacy 
ni,e będąc:~11 członkami, ai chcąc u<lziiał 
wziąść w zabaiwi,e, winn:i się przect czasem 
dać zapisać na członków. (2) 

lgn. Ratajczak, przewcdn. J 

Baczność jpiewacy aa obczyźnie! 
W celu dalszego poparcia sprawy 

ś~:e~u Polskiego na obczyźnie, PoWz.iął 
n..żeJ podtp}sany komitet pwwizo·ry
czny zorgalllizować wszystkie Kofa śpie
wackie w jeden zw·1ązek. Na tej v;uęc dm 
dze podajemy wszystkim Szan. Kołom 
śpiewackim do wiadomok iż w nie
d.ziel~~ ·dnia 15 paźdZłiernik~ br. odbędz:e 
się z)azd delegatów z Westfalii i Na<lromi 
'V: miejscowości Gelsenklirchen, przy ul
l(.•rchstrassei, w lokalu p. Lobck, o godz. 
2 po poludnin. - Zarnzem jest pożąctancm, 
aby komitet raczyl się zebr.ać -0 gD<lz. 11 
przed P'Ołudniem. w celu lepszego porozn
n:ianla si_ę. - Szano\\Tll'ych delegiatów pro
simy o l!czny udzial, ponieważ są bardzo 
wa,żne sprawy do z.ałat\\ iema dotycz.ące 
naszeg·o Z\\~· ~lZk n. 

· . Komilet prowizoryczny: 
Jgn. M1s·a.k, Gelsenkirchen. - Luch . Krn
szewski, Bochum. - Jakób l~f·~zak. tliil
len. -- Ludw. Bosy, .Essen. - H. Wrze-

siński, Bm.eh. 

roto ~pfewn ,jSłowll·" w .Mar„rłoh 
do11 1os,i S\\ ym czlo1nkom, iż 1ckGyn. śp,;e,\u 
·odbodzie si"Q \\· n'cdzcię 15 pa.ldzcrn Jrn 
o godz. 2 po. po~. Hai sa:1 i'. I1.drcr. ul. 
\Viescnstr. J>rltem c..dbęd, -.~ !:-." c; Im artal
n.e zcl.Jranie na klórem bQtL.'c spr~wi0?da
n!c kaso \ c. UpraSZ'.l Si'G ryd1 R<<lakó \ 
którzy s:ę na 7.abaw·[·'-' na czl-0u1kCrn 7."'P;~ 
saH. ażeby t~1..kie na to zelm:11ie pczyb:. li. 
(2) Zarząd. 

Tow. gimn. „Sokół" w Wanne-Zachód. 
Donosimy szan. druhom, oraz Roda

k·om, iż nasz lokal zrnajduje &:G teraz n p. 
Homburga w Wanne I. na rogu ul. Schul~ 
str. Pt;crwsze mieshęczne zebrarni~ odbę
d.z.1ie s;ę w nied:óelę, dnia 15 pa~,dziernLka 
o godz. 5, zaraz po l}Olskiem uabożei'1stwlie. 
Spo<lz,'.ewamy się, ie druhowie, a szczcgól 
n:t radia jak jed.c1n mąż się stawi bo n'.1 tern 
posiedzeniu będzie praca1 międz

1

y radę po
dzF.eluna. Drullmvie ! Czas schodzi a 
mamy jeszcze dnż-0 d·o cz.y11ienia. Zat~ia
ry sq, duże, niech i czyny bGdą. Taksamo i 
wy Roid.a·cy, ofiarujc:e tę chwilQ i przy
bądźcie na zebranie, choć jako- g<Jście, a 
za-dnkumcntujcic przez to wa.szą sokiuar
ność z dążenfami Sokolstwa„ Czailc.m ! 
(2) Wydział. 

Uwaga: Cwkzen<ia odbywają się \V 

piątek 1;1 wtor-ek od godz. 5 do- 7 wieczo-
rem. Naczelnik. 

Towarzystwo gimn. „Sokół" w Kastrop 
donosi1 swym szanownym druhom, iż w 
IJiedz.idę, dnia 15 pa:Jdżiemika po pot o 
godzunie 4 urztl<lzamy zamkniętą zabawę, 
na saJ.i p. Schultc-Beickcr, na któr::i sz::i11. 
druhów serdecznie zapraszamy. 
(3) Wydział. 

Knpojąo 
w składach, które zamieszczają ogłoszenia 
we ,,Wiarusie Polski~m", nlecb nasze Szan 
Czytelniczki i Czytelnicy za każdym ra
zem powiedzą kupcowi, że dla tego u niego 
kupują, iż poleca swe towary we „ Wiaru
sie Polskim". 

OSTERFELD! 
Listy wyborcze do wyborów kościel

nych wyłożon-2 bę~ą u ks. wikarego aż do 
środy 18 bm. Każdy pełnoletni Polak, któ~ 
ry płaci podatki kościelne winien iść i 
przekonać się, czy jest zapisany, a gdyby 
za~sany nie hył, winien się o to upomnieć. 

Wyborca. 

~ !ece , Z iązku Polakó' ". 
WIEC POLSKI W BUER 

odbędzie się w niedzielę, dnia 15 paździer
nika <' godz. 40 po poł. w sali p. Kamp
manna („Jagerhof}, przy ul. Essenerstr. 

Na porządku obrad są sprawy, ldóre 
każdego Polaka i katolika interesować 
winny, przeto też o liczny udział Rodaków 
z Buer, Erie, M.iddelich, Beckhausen i oko
licy upras7..a się. 

„Związek Polaków w Niemczech". 
Przybędą mówcy zamiejscowi. 
Uwaga: Pisma polskie uprasza się o 

powtórzenie. 

WIELKI WIEC W HOMBRUCH-BAROP 
odbędzie się w niedzielę, dnia 15 paździer
nika o godz. 6 po poł. w sali p. Sasse, ul. 
Luisenstr. O liczny udział Rodaków z 
Hombruch-Barop i okolicy uprasza się; 
gdyż będą omawiane bardzo ważne spra
wy. - Przybędą mówcy zamiejscowi. 
ZWIĄZEK POLAKOW W NIEMCZECH. 

Uwaga: Up msza się pisma pio1lskie o 
powtórzen~e n.in~ejszego ogłoszenia. 1 

WIEC POLSKI \V OSTERPEI..D 
odbedzłe sie w niedzielę, dnia IS patcMer
Dika o godz. 5 po poi. w sali p. Robpieper, 
przy uJ. Hauptstr. Na wiecu omawl:l.ne ~
dą sprawy wyborów kośclełnyc•• , położe
nie, Polaków na obczyźnie oraz i li-... watoe 
sprawy, przeto o liczny udział Hodakchv' z 
Osterfeld I okolicy uprasza sł • 
ZWIĄZEK POLAKOW W NIEMCZECH. 

WIEC POLSKI W KIRCHLI DE 
o~będzie się w niedzielę, dnia 15 p„ździ r
ruka o godz. 5 po poł. w sali p, Ił . .....-chu
machera. Na. po.rządku obrad spra\ y _ 
tyczące połozcnm naszego na ol ci~'źn c 
\'yborów kościelnych itd. ' 

„ O liczny udział Rodaków z l(irchlinde, 
~utgend'>rtmund, Mart n, l\l.erkli~de i ko
lrcy uprasza się. 

Na wiec przybędą mówcy z~ nitj co\ i. 

ZWIĄZEI( POLAKOW '"" l Tłf ~ ... 2. tt. 
~w:?ga: Upr~ za ":G p'.srna ry,;c• ·c , 

pm torzc1 c pu\\ yż Il';,'> r,gt > /. ·1 a. 

WIEC POLSKI W i . BL {;frO 
<>?będzie się. w niedzielę, d1aia ?5 p~ 
mka o godz. 4 po p ł. n! ~. 1; . .'e cl. 
Porząd ... k obrad: Spra " Oi :• i lJl cho
wncj i wyborów kości nych; !.a~zt.: 0 • 

bowiązl•i narodowe; rozmai'.o~ ·:. O ticz. 
ny udział R .dali:ów z łfabI1:gh r ~ i , · >l'
cy uprasza się. 

Przybędą mówcy zamiejsc 1wi. 
ZWIĄZEK POLAKOW W N1EMCZEC • 

Uwaga: Upr;.isza s'c~ µ< ma p-.l k .! J 

powtórze1f e DO\ ·yższcgo ngt:isr 

Wiece „~jednoczenia zawodowego polsk." 
odbQ<lą su: w niedzielę, dnia 15 paździer
nika: 

Wielki wiec w Duisburg-Hochfeld po pJł 
o godz. ~,~3 w lokalu p. Oiesscn, ul.ca 
Wanhcimerstr. 96-98; 

w Wiemelhauscn, przy 13ochum, po pol. 
o godz. 4 w l<>kal11 p. l(ikut dawniej 
Hanefeld; ' 

w Liinen po pofod1J1t11 o g.:;dz. 3~ " . lokalu 
p, Miidideindo_rf; 

l(onferencya 111Gżów zaufania i dclcga:ów 
w l(aternbergu w niedzJele 15 bm. po 
p-of :o godz. 3~ w lokalu p. Barrrcr 
tla;vnic~ Hizemann, Kasta'llicnstr. 8,b n~ 
ldor~. się wszystkich mi'cszkających w 
Poihhzu l(atembcrg zaprnsza. . , 

wiec, ;,~i~dno·czenia" odbędz~e się 0 god. 
~zmc1 na tej samej sali tj. 0 godz. 40: 

W ,;,arnap przed poludniem o godz. 1 i;1; 
w lokalu p. Leber, przy pocz·c.ie · 

' 
W Hamborn w sali p. Mare'g() o g.ndz. 11/'i 

w poludnie. 
W Giinnigfeld Po pal. o godz. 4 w lokalu p. 

J. Darcnrcchta przy kopalni . Hanover" 
szyb III. j IV. ' 

W rHeeren przy Kamen, po p()t. o g-odz. 
1.0 w lokal11 p. T\ahlerta. 

W ~ellwig. W nirdziclc dnia 15 p 1 źdz:-er
rnJ<a, na sa1li p. U 'SS<.: PG f>Oi. cgodz. 3• 

W ~rle-Middelich w niedziel~ IS paździer-
11Jka PO: poL o godz. 4 w lokalu p. I(. 
Oehb, 11!. BCs.rna.rckstr. 

W ~ickel. w nredzie<lc IS b. m. odbyć sle 
n.e moze z przyczyn od nas n: ez 1! ·ż~ 
nych. Odbędzie sic później, 

W _l(lrchlindc w palud11ie o g-odz. 12 n 
111~ o godz. 3, iak \\'J)r7.c)<l bylo "g' 'r)

ne. 
„Zjednoczenie zawodowe palskie''. 

Na wsz.ystk'1ch wiecach zostaną wy
g!osz.o1.1e refcra.ty .o no em prawic górni
czern 1 postaw1e111 zostaną kandydaci do 
wydziałów r.obotnriczych. - Na ' iccu w 
HQchfeld zostan· c \vygloszony referat 0 
sprawach hutniczydh. - Spodziewać się 
należy\ .że :Rodacy li ZJ1ie na: pv-wyższe 
\\'11~ce SlG staw'Ją. ażeby sprawę jal- naj
le~1ej .wyzyskać, i z naszej strony odpo
:vre<lmch kandydatów wybrać. Rodr..; 
iest dla was bardzo w.atna chwila zatem 
bierzcie czynny udz.iał w wiecach z.aró- · 
wno czy jesteście zorgaJ11.izowani, c~y nie. 

Uwaga: 15 bm. odbędzi!e s:ę :viec 
I(arnap, a nie w Kamen. i~k przez p-::mr~ ?
kę O·gloszono. 

WIELKI WIEC „z. Z. P." W HAMBORN 
odbędze się w niedzielę, dnia 15 paździer
nika o godz. 11~ w południe na sali p. Ma
rego. O liczny udział uprasza się, gdyż 
ważne sprawy przyjdą pod obrady. 

Mówcy zamiejscowi. 
„ZJEDNOCZENIE ZAW. POL.". 



Na.itańszy i największy chrz e ś ci a ń ski skład w miejscu. 

enry -·-. c u·· re· n Nsjta.:ńsze źródło zaknpua Dla· 
· ter1j na suknie, ubrań · dla ID~Ż~~: 

' ~zyzn i ddeei oraz konCel.:e, i dla 
Derne, Bahnhofstr. 10. ~~niewiast. ~ . 

Zawsze polska usługa. 

Baeznośc ! 
Rodacy w Herne i okolicy! 

Polecam szanownym Rodakom mój 

skład żelaza, 
maszyn 

do go\owania„ szycia., prania. i wyzdiymaJJia, 
oraz 

wszelkich sprzętów kuchen-
nych 

po cenach jak najttińszye.b. 
Zakupione l'~eeay odst.awiam ·r1·anko do domn. 

11a gotówkę. Na odpłatę. 

Piecyki do ogrzewania. 
S ł a n i s ł a w J a n k o w i a .k, 

HEBNE, Neustr. i55. 

. Baczność 
Rodacy! 

jedyny polski skład mebli oraz całkowitych 
wypraw w Wanne. 

ul. Bahnhofstr. 104, naprzeciw lokalu Schafera. 
Polecam mój bogato zaopatrzony skład mebli, ma

szyn do gotowania, wszelkich sprzętów emaliowanych 
kuchenn.ych 01az wózików dla dzieci we wielkim 
wybor~e. 

Za. got6wkę! Na odpłatę! przy odpowiedniej wpłacie. 
Kanapy i materace wykonywam 

we własnym warsztacie. - Stare ma
terace przerabiam spiesznie po cenach 

,~ niskich. - Szan. 
Rudaków proszt,. 
i nadal o ła
skawe poparcie 
mego przedsię
biorstwa. Nie-

chaj hasłem każdego będzie: Swój do swe.go. 

• 

Z wysokim 1::1.zacunkiem 

Jan BaraiJ.skt 

Kupujcie 
•~--~--------------------~--~----

Kupuj obuwie 
• 

WILH. D EWERT 
w Gelsenkirchen Ul, 

którego skład obuwia jest największym i 
naistarszym w mi<~scu. Największy wybór 
w;zelkiego ' rodzaju obuwia od najzwyklej
szego do nsjlepszego. 

Najlepsze obuwie do roboty„ 
Na.jwłęk. "'miejscu warsztat ).•epera. 
Skora usługa! Najtańsze eeny ! 

u \Vłlh. Dewert'a 

Specyalnuść ! '!'„ -----usmm11.1umrm1mD1111B1Pm•-----•B1·1UB.ł!i!*1B1111EmwmR#M*~1•1B·111-1r?Att 
prawdziwe warszawskie Szan. Publiczności polecam mój bogato zaopatrzony tj' 

,,Noblesy'' skład nowości jesiennych i zimo\t.1ych. ~ 
IO sztuk 20 fen., . Wi'lh. Ge.1.·bseh„ 
BJ\ do na bycia tylko u 7 

F. Józefoskiego, I ulica Dworcowa Ill'. 99. H e r n e, ulica Bahnhofstrasse nr. ll9 
(1-ł) lllf"rne, I tyl1'o I. piętro. 

ul. Ba.hnhofetr 52. ---l'IBBll!IDl!IUlllllllBlllilmllB~i 

+; **" 6 

Polecam mój boga.to zaopatl'l'lony 

skład skory na po
deszwy i wierzchy 

jako też W'7k!'a.-ane poaesn1:y 
ehołeD·y podług mia~,- i wsselkie 

artykuły sze"'1>kie. 
W.itten Witten 

Karol Balłlorn, 
I O!Jeretr; ,(, 

łWWW&& www iJlW 

~~:-~I 
I i okolity t I 

Skład ka,pela szy 
pod :fi:rmą: 

Bruckhausener Huthaus 
xwany G uthaus poleca. : 

kapelusze, czapki, parasolet laski, 
M· bieliznę męzką 

ciągle we wielkim wyborze po cenach najtańszych • 

Proszę uważać na lrmę. 

llrnokhausen, ul. Kalserstr. &o. 

I Szan. Roda.kom polecam mój bogatQ f 
zaopatrzony skład obuwia, tylko naj-

lepsz"ll jakości ara.z . !#< 

1111~ 

. ~ pracownię obuwia J. 
~ podług miary. ~ 

I Wszelkie reperacye .zachgdzf\Ce w l{i 
za.he• szewstwa wykonuję szybko i I 
tanio. Zwracam uwagę Sza.a. publif'..r;no-1 sci na mój jed1n7 polski skład i war-

1 
sztat w ~iejec.u, dla. tego proszę gorąeo ~. 
o poparc1e. ~ 

~ Jan B~ę;;~wicz, I _·· 
fi' Broch, "1~ I ulica Maryanska n~. 11. łłl 

~~'*~~~· 

ł'. Józefoski 
w Herne, 

polem 

korony ślubne, welony, pier
ieionL.i ślubne) broszki, krzy
żyki złote i po11łacane .z łan

eaus~kami, korale prn.wdsiwe 
siekanki, prawdziwe Jmrszt7ny 
i wiele innych rzeC1Jy . 

F. J6zefoski 
w HERNE, 

u.1. B a h n h o f str. 51. I llapruciw Nowej uliey. I 
•a w as 9f wawes??W 

• • • Pr. Kraft, • 
• fotcgraf, Heinto, ul. Bahnhof.:tr. 2T, <ł 

naprzeciw 
1& Bestau1•aeyi Stemberg. ~ 
• PolecBm się do wykonania. dobrych ~ 
4) TRWALYCH obraa:k6w po cenach rze- • 
~ telnycb. O 

es ;;; p z+aa "'' 

Rudolf 
właś ciciel Ili. Gerber, 

Kamen, narożnik ul. "V\' eststr. i S~hulstr. 

Najstarszy i największy w Kamen interes specyal. 

Eleg. garderoba dla panów i ehlopców. 
BIJ Pracownia ubrań podług miary 

przy gwarancyi za dobre leżenie. ~ 

Wszelka garderoba do robotyłll 

r 
l~ 

I sp•ova1n@ai U W 
1 

A 

I dla pań. panów, i dzieci tylko doltrej I trwalej I 
jakoś ej, po cenach bardzo tanich. I· 

m tJF ' ' ee a;&sMiiJiiiB 

T. (JDWAN, 
Obei;hansen Kirc!1~ 140 

Największy sliład kolonialny 
. Kwaśna kaposta funt 6 fen. 
Smalec funt 48 fen. 
Mąka cesąrska IO funt 1540 fen. 

nie będzie nachodzić domu tym,, którz .~ swą wyprawę jako to : 
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Na Niedzielę 20 po Swiątkach. -Lekcya. Efez. V. 15--21. 

Bracia:! Patrzcież jakobyście ostrowie 
:cnI~m; .me jako niiem~rzy, ale jako mą
Grzy, czas odkupując, iż dlruiJ złe są. A 
•rzeroż ,nie bądźcie 11ieroztmpnomi, ale ro 
zumiejącyimi, która jest wolai Boża. A nie 
upij~de SJę winem, w którem jest nieczy
stość, ale bądźcie m1:pelnd.em1i Duchem śwLę
iym, mzmaw1iiaijąc 1SIQlbite w vsatmach r w 
~eśniach i w śpiewaniach duchownych, 
łpiewa.iac i grając w sereaJch -wasz,ych Pa
tAt!, dzi-ękuiąc zawsze za ws.zyst!k0i w nmię 
Panai naszego, Jezusa Chrystusa Bogu i 
Oicu, hędąc poddanym iedniu <lmgim w 
"»otaźni Chrystuwwej. 

·fa\rangelia. Jan IV. 46--53. 

Onego czasu: Był nieja:k.i króhk, któ-· 
rer;o syin chorowail w Kafarnaium. Ten 
fd'Y us!ysza1ł, iż Jezus przyszedł z Zydloiw
sk!Lelj ziemi dio1 Gal:iilei pioszedl d.o 1n.tego, 1 
prosil go .aby zstąpil, a· uzdro\\"ii.l synai je-

, go; bo pc.czyinal unI'i erać. Rz:ekl ·do nf·e
go królik: Panie, zstąp pierw1ej, 1J1iż umrze 
syn mój. Rzekł mu J czus: Mź, syn twój 
ży-w itd. Uwierzył 1czlo:\'V1ek mow11c, któ
rą mu. ;po\v:iedziat Jezus, i szedł. A gd)'.; 
01n już zstepmvał, zalbieżeH mu sludz.Y), ii o
Zinajm'Hi mówiąc, 1:lż syµ ie~o żyje. Pytal 
si~ tedy odi 1ruich giodzin1~, której mu się po
lepszyło. I rzekli mn: Iż \!J°dioraj SĄód
mej g()dziny opuścila go gorączka. Poznat 
tedy ojc.icc, iż 1o:na g-Odzina byla, której mu 
rzekl Jezus: Syin twój żyje! I uv.nierzyt. 
s~, i \ ··szystek dom jeg10. 

Ka z a n i. e. 
. .Królik ·z Kafarnaum o którym czyta

my w Ew;a1ngelii dwsi:ejszej, był to jakiś 
·d!ygnitarz pochodzą.cy z rodz1:1ny królew
!!ikiei, ai prz_ynajmniej \\rys.cJk1i urzędni~ 
króla. Otóż dow1iedziarwszy s1i\ę -Ofll, 0e _Je
zus z żydi0~wskiej ziemi przyszedł dJ Ga
lilei a zapewne słyszal już o Nim jaiko cu-
d-otwóncy. P'Qśpiicszyl do Ni·ego ,i• prosił 

a.by mu u~dro\Vll syina. który już był u
ttii.eraliącym. J czus za:nim przychylił się 
do jego prośby chciiał go na1przód utw~er-' , 
dzić ,,~wierze .al óopiew uzdrownc mu sy-
na. I \\!la tegi0

1 

rzekł d<J11niego: ,,Jeśli zna
ków i cudów n;·e ujrzyicie, 1~!ie .uwierzy
de." z tvch sl6w Jezusa łatwo się domy
śleć, ż~ wiaira. te~~·) króhka była j?szcze 
słaJbą, skoro 8ma·gał się kQ1rn1eczme. aib_Y 
Jezus sze:c:H do jego domu dla uzd11o:wm1~1a 
mu syina. Dosyć l)yto pr.osić o ule~zei111~. 
Przymówka: tai laką dał Jezus kr?hko~1, 
stosowała się i d.o wielu: innych ktorzy mą 
""1!ierzyli wprost na sloi\\10 Chrys_tusa, .ale 
<Lomagaili się ko1r.iiecznie z~1aików 1 _cudow: 
A gdyt powtórny raz zażądał króliik l~slo 
Chryslnsai. mówdąc: , .. Paini,e ! zstąp p1er
'Mei n1i1ż umrze sy:n mój" rz,eikł mu Jc;zus: 
,,ldź .syn twój żyw jest". Jezus iu~ poznał 
że wiar.a tego czlow1ieka wzmoc.nn·,Jną ZO'

~tała do tego st:Jo1pnia, iż slo1wom Jego.u
Wieirzy więc siię przy1chyfal <l1C1 prnśby J~
to. P~'twierdza tJ1 i Ewaingi1elia gdy mo· 
"1: „Uw1ierzyl czlowlick mo;W.ie, któnl 
PO\v:i;e'dziaJ: Jezus. i szedł." Ztąct: wypł_Y
Wai i dla nas nauka: ż,e jeżdt żądamy ia
klicj .~iski od Boga i chcemy aby się do 
11.aszej prośby przychylił, to potrzeb~ 
"z:r:,'"J~i(; w sio1bic wia~ ę w potęgę Jego, .1 
być pc\V!1}ln że nam rni1cz.~:go nie odmów1: 
ieżcli to o co Go pro ić bGdzi"·emy zg.:~dza..: 
s:~ bQdzue z yo Ją Jego, a nam PPJ 1żyte.cz~e 
dlądus7,y, Jeżeli pomiędzy \\ami zma1du1ą 
~ię hcy kt6Pv pros·ili BDlg::>· o j2ką la kę 3 

" ,.:' .. 11. l'"\'l"J·z·n·olh(l '1,e ()"'~" ,. ,. ·\• 1e: r'· ........ ""'.J<.\ )\.,. ,\'l\, _._ \,-~„~ 
"•' ~·. l.1 '··" l.l·· I: „ •. 1 ..... „. ~"('- nj' I' „ .• nr"-
J„1~1. s!at:; Y:cwc::~ 1::1:!r 1~. '· 110 · , ... z •' ~ 
Bili o rzeczy tak.te, które ni~ezgio:d1"1e były 

Bochum na nied2ielą dnia 22 października 1905 

z. ·W10l ąBoga. KróHk uwierzywszy slo
'W<Om Chrystusa, doznal tej laski o którą 
1prosil, a mara ta jego jesz.cze więcej sie 
wzmocnila, g<ly wracając ·do ·si,ebie oow(e
dzia'l Siię oo slug, którzy mu drogę zabie
żaiwsz.y oświadczyli, :be SY1Jli jego żyije. ży. 
cie syI110wi krMUka przywróco1ne zostało 

mocą wsze.chmocności Bosk1:.e1, oo wla1śni.e 
tejże samej godzuny, w której Jezus zape
w.n;'.l oicai że Sjnn jego żyj.e, opuśoila go 
gorąiczika: 1' stał Silę zd1rQ1WYm. „Poz1I1al te
d1y ojdec - .mówi1 Ewan1gelia - iż 1001a 
gi0dizLna była .której mu rzekł Jezus: syn 
twój żyije. I u1wicrzyil sam i wszystek 
dam jegio". Zwy:klc Jezus !ile. razy ·czynił 
jalk,ie cuida, to n1i.e dla1 próżmiej chwaty, lecz 
dla pożytku ducho.wiego, ,i utwlierdzem.:a 
111Jdzi w. wnerz.e świętej. Z uzdmwiooia 
syITTa królq,k.a był poiżyte\k wielki, bo nietyl 
kio IQin sairn odzyskaił z.drowie, ale ojcdec 
jegQ & cały idom urwierzyl w Chrystusa, 
przyjęli w1ian~ śiwiętą, która im zapew1ni
la zbawientie: •Witecz.ne. 

Z królika tego powinni brać wzór 
wszyscy rodz1iice, painow1ie, gospodarne, i 
wd:edzlieć i01 tern: że z gór,y przy1ktaid. Je
żcli IQjckc, matka, pa111 ,i gospK)id.iarz. mają 
żyiwą wiarę 1h :w~dług tej w~ary wypeł:n~a
ią rnczyinki, z pew111ością i ich dzic1c1i, słu
żący i podwłacln!i pójdą tym samym to
rem; a przedw1nie, jeżell <Cli, ·ctu1 których 
należy przcwod.rnczyć ,dr;ugi·1m, sami źle 
postępują ,j są ohojętnemi w wierze, z pe
wnością i ich p1od'władnii lepszym1i 1Q1d: n11kh 
łiie będą. Napróżno1 więc ojcowti.e!, g-0spo
<larzc, przclożcrni, narzekać bQdz1 1ecw, ŻI! 
że: dzi~ci wasze, słudzy 1i podiw1la:d11:u są 
w;aim n~ep-0słuszn~, krnąbrni i nieszanują
cy was; jeżeLi wy sami nie bow:e się Bo1

-

ga; o·wa:lck.1ie jegKJI przrykazaJnia i nie mi
lt1j~cie g101 z· całego serca. Owa.ce 'lJ.WY

kle :nhe daleka. od pnia upadają. Zdarza
ją siiG cz.asan~ wyjątl·~t, ż.e roidzice majp0-
czciws1i, a dzieci Ja:daco; a!Je to tylko wy
jątki; bo zaZ\\ yczai, je:żcli diiiicckoi z~e, to 
wyply1wa: albo z nled•OZIO•m rodziców, 
albo z oddaniach ich pod! opie:kę ludzi bez 
w\\a·ry j zły,ch obyczajó\V\, albo wreszcie 
ze z!eg10 to\\ 'a.rzysł\\'a,, w jakiem diz,icd 
,ich znaidujzt się. GUr1\"l1Y jeednak po·wód, 
to jest zty fundament, że dzieckJ01 1nie po-
traH snę utrzyma~ na grunde cnoty, dl~ 
tego, że gia roidz!ice w ni,ej nie ~1mocJ:w~l1. 
N!~cchajże rodzice, gosp1odarze 1 prz.cloze
ni biorą przyklaid z tego kró1ika; niech 
sami naprzód \Vierzą w Boga :1 według t~j 
\.Viary wykonywają uczynki, a \\ szystkic 
dzieci, słudzy i p.odwładni pójd4 Lich śla
dem za życia, a po śmierci osięg1ną na
g11odę w ruebie, której sobi i wam wszy
stk~rn z serca życzę. Amen. 

B 11a11tie11 burg 
~rain1ł słcn.W'iań skich m i s 

p O W I E S Ć H l ST O R Y C Z N A. · 

Napisał Lud-,·ik: Stasialr. 

Przez bór idztc rn:~dzarz. obdarty i 
g\oidny. Strzęp ~~c~manów jego .nagie .cli: 
lo kryje p10 zabhzmonyich ran.ach na ciek 
w/i{foć, Że ·daleką przebył dnogę, ,niejedna 
slrnla i niejeden cier(J rarntt jego sto:py. W 
haiwe~aJ1skiej puszczy zielrnnej 1~-0zradowa: 
lo srę oko n~dzarza, je.kby n~ w1d1ck z~kw1 
Uych leśnych grusz. 1 glo~ow., na '·1do1k 
kwiecia rodzinnej l4Jemn1, zyc11e rnowe w 
niego wstąpilo, jakby nowa _siła weszt.ai w 
zglod1n~al·e 1i zbiedwnc wtoczęgą. c· ało. 
Lzy radości btyszczą w oc7;aich Jogo 1~a 
\\ iclok rJ:,:pa:onych 11 i \\'l'.fl:' ,rz <..,~b -~?t.:•.
~ci· r."' q · :,!~'" ,._.i"::::ów, l.:ó;c r:::> ·.•:.~.:~~!! '- n., ....... \• „„..... -

płyną. 

Slyszy nędziarz lud:z~eJ glpsy.„ } ł Podrómy neclzarz słucha ... długo siu
- Boże! Toćto roidzintna mowa oj- cha.„ wytrzeszcza: oczy... tchw mu bra~ 

ców moich!!! - zaśmiail się l'Zawo. kuje„. otwiera usta, serce bije gwaltowtr(~ 
Serce z radości dygoce, blaski kupal- stracłh„. chce uciec, sil niema poś~iznąl 

·~ 1i:skrzą slię ogruikami zlDtemi w się nai po<lściólce suchych igLic ~snowiycll 
-łzach, w lzacll raidoś-0J, któremi porwtieki i wyciei1czon1y na z.1emię pa1d:a. 
się zrosiły. Nieszczęście.. Gnrycz... PaH w piier-

- Idc dlO 11uch, idę!! s.iach. W mózgu plormeni·e... Zeby s;'ę ta 
Chce biedz. ziemia zapaść chciala, przyjąc ,go d() lona... 
Gromada władyków 1i kmieci w gą- - Brada ... wszak to bracia moi... 

szczu gra1oowym rozmarw1iai. Zb'tiera myśli. 
- O 1czem on1i. mów;ą? -- Jam wii:ruiein ! ! ! - szep:n<il. -
Oslupia1l obdarty w1lóczęga. Bo giwa- Myśli się plączą, myśh szaleją.„ 

ra którą słyszy, zmroziła jego móc, ścięła - Na kolana przed! ludem upadme, wJ ... 
jego kr.ew... nę mu wyznam, o latość pr<>sić będę ... Nie, 

- Niechże palmięć ich zczeźnie! nie; n1iechże zabiją.„ Jam tego wart. 
- Imię .ich wiecz•na hafrba pokryje. Zmysły go odstępują. Gdy za chwil 
- Zdrajcy zicnni o}czystej ! potrafił się zidlobylć nai myśl, w oczach s.ta-
- Z n~emką slię ożenrt nęla żona. 
- Wrogom narodu stopy li.że. - Nic, nie„. ja muszę żyć ... dla niiej 
- I to książęta, wodrowic inaS4i. żyć muszię. 
- Mieczyslaiw i Mściwój z ccsarncm Gromada ludzi w grabi·nie jeszt:ze mó-

na wojnę d10 Wloch poszht. wll!ła. Co mówiła, nędzarz już rnic sly-
. ..-- Aby jak pies żebrzący o chleb, wy- szaf. Ul ląkł, zacz<tł się cz-0łgać... Ci1dm-
ż·ebrać władzę nad luid.cm, a jeśli trzeba tka po omaoku przez głogi się pl.ez.ie. z„_ 
będzie~ pomO'c przeciw \Vlasnemu ludowi! by ni1e słyszeli Jud7..'ic, żeby się 'llie zdra-

- Przcsta1kie zło-rzeczyć , wielka dz.ić. Wydobył s:ę z.c świerków, prz.e-
chwił.a się m·dzi. szedł przez leszczyny, 1idzic puszcz~ t 

- O czcm mó\v"isz ·~ idz:ic. Nogi g,J niosą. sa:m nic wie d()J<4t 
- Jeśli tlQ prnwidą jest, że cesarz 11a idz1:e. 

głowę pobity, t-0i my ... . . . . . . 
W prz·epaśd urwistej coś bieleje, jak

by ludzka: chata. Chce ją obejść, minąć, 
z ludźmi Sdę nje spotkać ... uoi.c~c„. 

- Wiem co chcesz paw~iedzii1eć. A 
ja! wa;rn móvv11ę, że jeśli ttawclainiie się 
dźwigmą, to cze·ka ich gorsza jeszcze i 
cięższa niewola. 

- Precz ze zwątp,ieniem ! ! Kiza i klo 
Nogi odmówiły posluszef1st a. Br-.
siły. Rrnnął przed Qpla.tki•dm. 

Zlotosz są przecież z 1nalrnn ! 
- Wladyk0Wi1e na Poirno:rzu ppwstają. 
- Ty Kizie wierzysz? 
~- Nne nasza t10i kt·ew. choć słQdkie je

go s!{)'wa. 
-- Ja jego przys·icgom wierze. Za

\Vierz.y.t mu poidobmo; Ni.chora.„ 
- Zwyciężymy! 

• - R()·zumu chyba nii1c: masz. Cesarz 
wyruszy przcc1 w nam, z cesarzem prze
ciw nam stanie ks:"".ł:i,ę nasz M·ieczyslaW', 
podły jego stuga. 

- Umarł podpbno. 
- Zdecl1t jak pies. 
- Brytan zdycha na łańcuchu, który 

mu pain na1 szyję zafożyt, książę Mieczy
s·ła.w iailrn "1iierny pi.es z~(1n~t w1 służbie 
cesarza. 

- - Może żyje? Kto to wie? 
~ Jeśli żyje w dnogę mi wejdZJIC, kb 

toporem rozwalę. 
- Powroza g-odzh~n i· szubieni·cY. Do

wiedZliałem się dziś o Bielug(}\Viczadh 1w
wuns straszinej ! 

-Mów. 
- - Co się stalo? . 
- Wiec.1c, że Niebora nasz wydanym 

z1ostał Bernard·owi, że dzi~d cudO\\rli'. po.
trnfiił u~iiknqć hannebncj śmierci. .. 

- W1iemy! Wiemy! 
-- Wydala g10 zdrada. 
- Czyja? Kto byl zdrajcą? 
- Wy.dal go podle ksi<!ŻQ Mśdwój 

Bielug01w11.cz. 
- Co mówisz? To być •n(~ może! 
- Nie, nie. To uie prawda. Wiem 

że takie wieści krążą, ·wiem, że Mściwój 
dla cesarza wszystko g·o1. 'w uczy.rlrić. Na 
talką jcd:nak pDdlość go nic stać. 

- Nie rzucaja1e oszczerstw. Książt: 
Mściwój tego nie uczyui;. 

- Wierzę w twe stmva. Niemniej 
zdrady kraju lud. mu nigdy nie przebaczy. 

- Zapłać mu za jego czyny Marzanno. 
- Boże! ześlij pioruny!! 
- Piorun?! Za mafa, kara. Nne P'·o-

rt'.!~ ć.!:' !v\~"1..iY,G_;a Slllll<1 \\~CrL:i. 
:::r~' .:zek .J:~ tr:t~ j:~J !Vi!eczy- ~ 

sława. 

Z cl-Jaty; wybiegł kmieć. 
- Coś ty za jeden? Czego chcesz? 
- ZK:tui się ... daj mi chleba„. 
Ciichost dź\\11gnął ze ziemi rnnowicka, 

posaidz.1l przed chatą; przyru:ósł z k01mory 
kofarcz, rybę susz.o:ną, miodu, nakarmił i 
napoil pielgrzyma. 

- Skąd przybywasz? Kim jesteś? -
zapytal poidróżneg(). 

- Z krarka świata idę ... 
- Miożeś ty sługa 1 Ż()fnie1:z cesarza? 

Możcś ty jeden z druży:ny ksiiąż::it naszyd1, 
którzy wlasny kraj zaprzedali wmgowti?. 
M.ożeś ty jeden z te.go pułku łotrów. 

- Nic pytaj mnie.„ · 
- Nie chcesz mówJć? Kimkolwiek 

jesteś. jesteś gościem moim. w:dzę żet 
borty i na:gi. SpocZllii tu. W skrzyn1. mei 
znajdę 'konopną koszulQ, ·r~ie zabra.kn6e i 
Sllikma111y. którą się -Odziejesz. nim jutro 
w dalszą wyruszysz dnogę. Teraz id~ po
siać ci łożę„. 

- Uczyf1 to. Od no\ ego m•csiąc 
jednej nocy nie spa:lem pod dachem ... 

- Swięta dz 'ś Mała Noc czerwcowa 
którą uroczyście obcho<lzim. Jeśli jednak 
strudzony jesteś, zaniechaj obrzędu. li ~d:t 
spać. 

-~ Piern sz.a nlo·c. p·~erwsza spokojna 
noc cicha ... 

- Sen doda ci iily. Loże su'Chem li~
cuem ~' yściebę, w:'Jczą skórą cię okryję. 

<?~chost wszedt sp'iesz1nie do chaty 
podr01·J1y został sam przed <lomem 

- Strudz.o,nym i ścigainy jako ·pie~. 

- W mlooych jesionaich, które rosły 
prze? ~ha~ą, za:dzwonily struny lutni, ci
c~ą } dzw1ęc~ną p11cśr1 wiatr wiosenny nie
sie,, co:az glośniej słychać muzykę, ja:k
by gra1ek zbLiżal S:ę do .Cichostowej cha
ty. Wyszcdl wnd z zarośli, stan.ą1 prz.:d 
oknami, gdzie w pameński.m ogródku ro
sły ostróżki. r.agięt:ki, 7J1clenil :'ę barwi
enk, kwi tla boża nosa. 

?czy gęślarza do okien Ochosto"''Y:!t 
Z\Vro.:onf'~ z:.r,,~r ~' , < ~, .~.( ;" 1.>_r ~~„ , ... 

tam ~:::11~411:~·. J 1 l:l·~- 1 :p:n.:\ ~·:: ~ •· „,."-
:wabić istot<;, dia której struny uarfy grają. 



ftlbSd Jtteśń icśI ch/ppaka ŚPiewa, to o 
~ serce marzy, cbotalabY, rrQka aa .CQ
fH ~ić ..• 

Patrz.yi, śprewa czułe i patrzy„. W 
tom. .. 

Odenwaly s.ię oczy mlod:z.Uana od 
~ein. padły 1Ital :pieliTZYnta! . 

i..;a to? · 
/.a:zgrzytała gęśl, urw:ail-a sie miłosna 

,-ilose1nka, oczy pieśniaru szeroko sic:; IQl.. 
twarly. Wpatrz.yl s.ie ze zdziwieniem w 
twarz wtóczegi, pochylił sie, wyciąginąt 
tekę, Jaikby ~a. ręka wycląginięta móWlć 
ehc.113.Ja, bo usta otwarte, omiemialy„. 

--;-- Mieczyslaw ! ! ! - krzykrnąl preś
aiarz .... 

· Pielgrzyma: już przed chatą nie bykt, 
w·paidll w zarośla ·wiiklJi1n, przeskoczył stru
r~„. 

- Sobjeta ! mój lutni·stai - szepcą 

tłr7Alce usta ... 
Aby zmylić trop skręoil ITT.a prawo, o

miiną,l szeroikiem kolem ·chalupę 11 W1 prze
cłw!ną, strooe hi,eży. Sz:aleństwo i strach 
dodaly sil. PrzeJ~l ~ię ludzi{, boi s1e 
wrpaść w ręce brruci... Wszalk słyszał ich 
rozmowę, w.ie, że z ręJki swyidh p0dldianych 
cz.eka go himiebnai śmierć. 

Sciga1I1ym jako zw~ierze dzakie. 
Opuścił lmysko rzeki zasńla!ne chata.

.-ii i ziemianlkam\ leci w c:z.airną gęstw1m~. 
gdzie ludizi .ruiema, gidiz1ie uchrooi'ć się rnoż
Jlia ()id śmierca. Tam, w matecz.niiku, spotka 
\\"ilkai łub 1ni'ed:źwiedzia, ale przecie tam 
1niemai str:asznf:eiszego od •niicł1 czlowieb.. 
Brata ... jeJdlnej krwi, je;dJnej l!Iidwy.„ Idzie 
podszytym borem. Na póltfloic iidz1ie, tam ... 
11a<l Odrę„. cLo Tamowa. - Tam jego gro
dino, tam kooha'iąca żona, tam straż . zam
kowa, tam w:ler.rui ludzie,, taim spolkojime za. 
s·nąsmąć możina ... 

Idiz.ie Mrncz.yslarw demjnym las.em. 
Ostre Liście jatowców sieiką jego got.e niog,i, 
topy jego kaleczy ożyna. Czasem pośli

źnie się na korzen~ll.l siosinryi i na ziemię pa
dnie, czasem braiknie sil, wycz:erpa:ny, z.bi~ 
ty, zmęcZ•OOY czlowi.ek jak sinop wśród 
wichru upada in.a z;; emię. Dźw111ga S'iJ ęwle
cze sie <lalej„. 

- Zeby tylko w dt()ll11U st~ć ... 
Dniem idzie Miecz,yslaw przez lasy, 

oocuie w czarnym jarze luh z dzikiem 
~wierzęa:·001 w jask~ni. Traiw~ go 1gorąicz
ka: strasz.na w nocy s.airn oo siebtie mówi, 
majączy ~ ~ze:pce 0i czem na jatw11e_ my;śU 
jego serce. Zimfllka dkrop.n.a trzęSJe ci.a

lem to wowu ogień w żyłach plonie, 111.a 
ewie zjawia się pot. Usta spieczone d1riżą1 
krzywią się gorączką; ~ sZJepcą: 

. - &tyt.ot Moja Edyto! Dla c\Jelbie ży. 
cie„. Dla ciebie spodlenie.„ 

Sp,aidfa na jar rosa, ztmna rosai siiaidla 
na spiecronettn gor~czką crole. Chory o.
czy otworzyl. Roz.ejrzal siic:i, pr.zyipomnli1a.ł 
sobie gdzie jest, dokąd idzie, jaki jego ·~el. 

Dźwi~nął się in~rz i wlecz1e się da-
1ei„. 

- Do c»oimu, do diOIInu.„ db domu.„ 

* * • . 
W 1niei:>rzebytem Iesf!e zbudb!wal C1-

coost chateńk~ dla swej cónki. Jedlna mu 
.na świecie została, jedna uniknęlai -stras.z· 
nej śmrer01. N.acierpi.alło sd~ biedactwo, 
wJócząc ~ po lasach, łez s1e napilo, pół 
roku żylo w puszczy, zan-~m Niebora zm~
)aq;l ją, i• ·z:a,twik}dl dJo roo'Zica żywficiela: ma 
Slat\votki cale lato ojciec drzewo a:iosa1, 
.1.'by d~iecku chateńke zbudować. . 

Nad lfaw.elą błądzi dziemczątko po le-
. e w świętą noc wiosenną. W gąszczu 

grabów czerwcowe roibaczkJ się ś~iecą, 
świeci srebrną falą ttawe:ka. Czasem, Jak o
g1'1i1k leśny, wiamek p~nieńsk1 po jej 111.urta~h 
prz.eplyniie., czasem z.a wiamikiem !rta c~ółme 
chloipak led:, wiosłem pracui'tC., wioo.ek 
ścigając aby go złożyć u stóp ukochanej 
dzew101i.' Czasem wiainikiem zakręci fala 
wody, warkoczi prądu ndm obróci', z~
chw.icie się wiapuszek, woda go chloo~e, 
zasyiczat .agj1eii zala;ny wodą i WJiaITTek P~
inieft.ski p o.szedł ma·rnie. na ·dno... ~a ~~
dok ten. s·er·ce Sławotkll si~ ściska, lica, 1ak 
róża rozkwitłe, zbladty, wairg;i. wtiśniowe 
1traichem <lrżą. MG.że jej Wli·amuszeik podio-
bny los czeka... , 

Wybralo jej serduszko dorodnego 
ml()dziaina, ;harl1arz grając mai lutni, patrząc 
w oczy flozbudz.il jej serce. 

Serce biie uczuaiem, mHością •plonif~, 
a nie zdradzi tego, co się w 'nim dzi\eje, u
s tcun.„ Warg,i moglyby wy.dać taiemn1L
cę serca, zawstydz.ić dzicvmję.„ 

I(ąipie się księżyc w sre~rnei_ taili, _na I 
;· cbrną falę wiJme'k Slawotk.i leci. 'W_ia

nuszek Ll·\.\N ty z. siedmltu cudimvns,ch z_16ł, ł 
strojny listowiem ·nasieźralu. T~ z1e1: 
od bogii1ni Lady ma cuidlOwmą moc 1edlnac 
ierca, łączyć ser.ca1

• Kto s~motny na 
świede bratniej duszy, bratrnll'!,go serca 
znaleźć' ni:ie mciżc, temu inasicźral k01cha1I11kn 
ub \kochanke zwa·bi, żela.z'llym faińcuchem 

njlo§ci prz~e. .. AJe trzeba znać @e
lai moc, znać tajemnice... Trzeba kwJ.at 
swać o samej północy poci pe~, trzeba 
rwać o samej pólnocy pod pellllie1 trzeba 
wić zakl«:te sGowa, które wstydzą.„ run-ne
mec ina. 'licach skromnej dziewicy wywo-
łuJ~„. 

Nasl:etrale 
Rwe ci c: śmiałe 
Pięctą palcy 
Sząstą dloatiłl 
Niech mię wszyscy chłopcy ~i.ą .•. 
Zerwa-lai go o pótnocy Sławotka. Nic 

wszystkich, nie wszystkich! jednego tylko 
pragnie, tego lutnisty ~biety, który jej 
czarowtne piosenki śpiewa. 

* * * 
Do stqp Slawiotkr przylecLal gęślarz 

Sobieta, ni(}są.c w reku :wianek, nai którego 
liściach perły wody błys.zczalyi. Spjleszno 
mu do dzdew.częcia w~ldać, ciężko oddycha 
ml1ddlziain pytając dzieWDję: 

- Cz.Y1 to twój wiaJneczek? 
S:f.arwotkai wianek własny poznala. 

Wszaik to tert· z barwinku, podlaszczek, 
d!ZW'Clnków i by1ky. Serce bije, wstyd' się 
przyzmać ... co on PQWLe ... m~e dowfed.z.ieć 
się czem serce plome .. może pomyśleć.„ 

- Ni·e, to nie mój ... 
Chl-0,paikowi op.adlyi ręce, na; czole 

chmura smutku, w ocza1ch żad ... 
- Nie twój? 
- Nie mój. 
SIJQjrz.ail chl\ołi>aik na: Sl-aiwotkę. 
- Bądź zd11ow.a - rzekl glosenl), w 

którym grał rzewny płacz. 
- Dokąd idziesz Sobie«>? 
- I)()kądJ ,idę?! lde szukać dziewoi, 

która te!nl wieniec na wooę rzuciJa, idę oct
dta ćsię ·l©ib:1ec1e, której llll•e zmam, której 
m9że 100: oczy nie wi1dzialem. Wszak zrwy
czaj ojców naszych każe, że cz.yj wieniec 
w rę<ce wpadnie, tej trzeba. przed Jessem 
przysiąidz. 

- Co? jaJkto? Ty si~ ożen~sz? 
- Musze. 
-· J a!kto? Co ty mówisz? 
- Muszę ,iść do, tej, iktórai wiainek rz.u-

~~ . 
- Czekaj nie clJ.o!diź. Coś d pomem, 

Zapytam się. 
- O oo? 
- Wl:!dzisz S<Jbietio, ten W'iainek 1111Le jest 

mói. .. ani tego inie mY'śl... 
- Wierze ci. 
- Mój byl ze stdkroteik i ze dzwan-

ków ten zaś„. 
- Cóż mi maisz powiedz.leć? 
- Ch<:ę... To ~st... nJilby .•• 
Za:runenil!o sie dz1ewcz.~ P\Ol uszy. 

Choć noc i ciemoo, przedeż Wi bliaislkp 
pe\f.ni mJ:iesiąca te rumieńce jako jaskr<l/We 
róże tn.a jagooa<:h krasaiwicy widać. 

- Czego chesz Slaiwotko? 
- Chcę wliedz;teć.„ cdby bylo.„ idy-

.by ... no, gdyiby ren w1iancl{ b}')l mói. 
- Coby ·sa~ stalo? 
-Mów! 
- G<l'yby był twój? O Bo.że! O ser· 

id.eczm.a Lado! 
- Mówże... • 
Sobieta miLczail dlugo, patrzył w prze

śhcme Slaiwotki oczy.„ 
~ Ojcu bym twemu dO stóp upad1 -

wybuchnął gęślarz - aby n:U1 c1~ dal.. 
Serduszko d;zi.eW10i chce z piersi wy

skorzyć chce jak skowronek podl niebo 
wyleciieć., zagrać piosooke sz.cześcia, Bogu 
sie pios~nką ze szczęśoia wyspiow\iaodać, 
piosenką tak rozkoszmą jak wioona, jak 
rzewną, że wy;ci'Stka z ocz&w lz.y. CLchut
k-OI, taik cńcho jak rosa na kwnaty s~, 
rzekl'a Slawo.tka Sob1ede: 

,__ To: .. wiaincczek .. mój. 
- Twój! Twój! 
Znowu talka ciszai, że mO'ż.nruby slyszeć 

szum tych chmurek złotych, które przez 
miesiąc się przesrnwają. 

Przypaidl Sobieta do stóp dzi,eiwczyny, 
calowa.I jej ręce, powstal, objął dzi,ewcząt
ko kochane ramieniem, prz.ytulil dJ01 sieb~!!, 
w -0czy lcz pehne radośnie patrząc. 

- Zab1orę te.n wiialnck ai za 1i:i~ego cd
dam et życ.:e. 

. . . . 
Niedawno dopiero po pólin10cy a iui na 

wschodzie .niebo jaś·nieć, różowieć, palić 
się i 'Płonąć zaczyna. Bled1ną gwnazdki 
.zgasty Qgnie czerwcOtWych owad:ów1 z.ga
sły św:atetka wiiamków ,które marnie do 
Laby, do topieli morskiej plyną. Zcszlo 
sloneczikd, sikoficzyła s · ę śwtięta Mala Noc 
czerwcowa. Ta jasna noc wiosny szcze-
śc1a, mitości... · 

* * . 
Daleko za Renem, w glębi framlroń

skiej ziemi rośrne i dlQjrzewa \Vi.no, które
mu ró\vfnego nie masz. zaiste na świiecie. 
Pieni się w kiid·chu i perli, szumi L srebrną 
pilainą po1kryWa, wesele i radość w serct! 
buld:zi, ocl:pęd~a troski, które fala tycia. nie-

sJe.. Dla J>icknej żany l(.iza z .<Jalekłej Prain. 
kanir wina przywióZJl, .aby przycltlebić sit 
b:ti.eae, aby wywdizęczyć si~ za to, te 
il> mlodai wdowa w dOm przyJela, na! ~ 
wrybrala, te mu sle krasaWILca ciaJan,· i 
du~ oddlala. Wszaikc1 to rok już z żan'l 
Bdytą w tanoowskiem dwtorzy~u mie
~zka, ~ rok wUPśniany;, miodowy, szczę. 
śllłwyi... . 

Niewi:a~·ta p~zytuiila ~~ ~ meta, bo 
bwrza okropna na połu, blyska'Wicai za bły
skawicą siiarcz.airi.ym, ziel.onaiwym bil.ais.klem 
rozjaśnia; straszliwą ciemno~ nOlcY. Za.
cisziniej jakoś k~'biede i śmielej w ramiÓ
noch I(izy w. tę noc okropną: p:ekitelną 
ciemnlOść oślepiaj(lcy blask gromu przery
wa, r.ekami oczy zaslania; kraisa"Wlcai aby 
nile widzieć blyska!Wic.„ ' 

Nad lasem wisi strnsZlJJai cza:rnai chmu
rn, pod Jniią i przed nią, rdzaJWe rude obroki 
na zamczysko tairnowskie ciągną. 

Sakhl na.gle W!Aatr, czainmaiw/3J z.wol
na zbliża się .1 zbliża, .PQIIlJru:k w chmurach 
słychać, jakby dalekie rzegotain1e gradów 
które przewailają się i warczą, gotujc:tc Siię 
do lotu na ziemię. Co ·chiwi.Ię przerwie 
czairniav1 ę gzi,Ykzak ()Jgmń,sty, cale ,niebo na 
mgnien::.e d.ka slonecziną j.asrności~ zably
śme, chmury zunieniaaą sie w tysiąc ·ogirui
stych opon, z.a: którydh zilotyim majestatem 
jest tro/11J boga Peruna. 

LUJnąl deszcz. Przed chwfilą, po bly
skarwli1cy, dluigo !Ila echo grzmotu czekać 
trzeba bYil'io, teraz z bla!sikuem QgTIJilaJ 1!Kizie 
ryk piorunu, w lasy tarnowskie •gromy bi-
ją, co chwilę z nieba grom uderz.a, oo ·chlw.I
le w jaisność słoneczną noc slię zmienia, la
wina; piorunów wali się ina św,iat. 

- Straszina noc. 
- Nie bój s:e, wnet burza .m!ifnre, zej~ 

d~ ITTaJ •ILi1ebie gwi.auly ja·sne. 
- O!! W chalUIPę kmeaua uderzyl 

P1iJorurn. 
- Napij się wina. 
- Teraz nie. Przed! d1rwilą, szumiało 

wino w mej głowie, tern strasznfoj mD te
raz, n(e radość fon trunedq, lecz straich i 
g<rozę rodzi. 

- Naipijże się 'Wliln:a. 
. - Drżę calai. Zdaije si~, żo spotka 

na·~ jakieś lllliesz.częście, że to dziJeń s~du 
i kary ... 

- Sniiej się z prz.eczu~. 
JezuH! 
- Plbruin w zamek uderzył! ! 
- Pomsta Boża!!! W zamek„. 
- N~~, \Illl1e. Grom uderzył i rozstrza..~ 

kail dąb :na wa,ach. 
- Od tych śwtiiatel straszJJirwyd9 śle

pną oczy. 
~- Pii ze mn~ :Edyt-Ol, pij. 
Oodziina okmp.nej tiiWog~ minęla, bu

rza zaczęla c'ichnąć... Przewalilyi s~ i 
w śWliat poszly iehmury, Już slaibe echo 
Plk>runów, ścichł ~ strad~ ~iaśnfty St~ 
Eca pięknej ,kobiety. 
~ Naw.rulnica: iprzewai.. 
- Nioohże zejdzie :i• smutek .z ~ 

czoła. 
- Rzaidlkim iO!Il1 iprzecie w dbmu na

s.ziym gośai·em . 
- !(rudość nam, ~z~śoiie, spokój ł 

wesele. 
- PJ.ję, Edyto, /Ila„ twoje mrowie! Do 

dna·! Pij dlo <tnai! 
- Do dna! 
Wychylil ry:cerz kiel!ich dziesiąty, rzu„ 

cil 2'0 !Ila stól; objąl rarni1onami szyj~ 'ko
biety i usta jej calowal. 

-- Moja ż-0ino! Moia jed'y!Ila! 
P:a wiLno. Aby zapomni·eć o burzy ... 

Drżala.m jak liść ... 
- W objęcmch mych, d!roga, o wszy 

stkiem za-pomnisz. 
-·- Patrz, jak si~ to wino pLe11i. 
- Oczy twe p-0cailuię. 
-- WiJlo 'niesie spokój ... 
- Pii więc, Edyto, PUL 

. W;net na 1'1ce kpbnetyi wystą1p1ly ru
mieńce, uśmiech zjaiwil si.ę na kraśny.eh, 
wiś111 il()lwych ustach. Za:paliło wino we 
krwi iskry mzko·szne~ patrwlaJ 1nai swego 
męża z uśmiechem szczęścia, w oczach jej 
była mifoś.ć , jakby te węlme, rozkoszne 
ocz;y koh·1ecc w'rJ·la~y: oto ·usta me, otom 
calai twoja. Siklo111 ila głowę na piersi ry
cerz'a, roz.kvcha1na, szczęśliwa', -0d<lialla, 
gdy wtem ... 

. . . 
Dziecka zaplakato w sąsieidlruieJ izbie. 

Za1dzw<J1nilo cichym glosem niem01w1ę, zat
k2!1 płacz maleństwa ze sum s1~ budzącego. 

- Dzt"ecko kwili. 
- Dziecko mo·je '- powtórzył Ki.za. 
- ZQstań tu. Uśp;i~ je, uspokoi·~. 

WIJlee zaśnie.„ 
- Wróć do mnie . C7!ekai ci~ tn wi· 

m!dL 
-I? 
- Milo·ść ... 

Wybi.~.a; ~r't.asta. & sąsiednref ·t„ 
zhby, w kiłka pacierzy ooi.łchl plaicZ; flkołY 
sam dzi·edna snać U6ncla. Wróciła~ 
oo męża. We wierzetadl azby zjawiła się 
nśmiecłmieta, jak wJ.OS11aj, piekna, jak~ 
le$11D, majestatem urody Jaśniej~ca 

Z czarow.nym uśmiech-em mil-Ości -. 
do męta, który na jej przyj~cie ca o!ctn 
otwarzyl ramiona. Niesie mu gt01r4Ce -.ta, 
jtrż rozkochana ma upaść w. jego ~ ... 

Głos 
górnllów I botall6w. 

Ancielskie zwi-rld zawodowe (tr~
wnions) odbyly sej1111i1k tegoroczny, • z 
rzędu, w ffanley. Do organtizaicy~ mejy' 
214 zwliązków z 1 561800 członkami. hk 
zwykle, P<OnOW'iJotoo rezolucye żądle4~ I 
gocfa;innej duonki, U1Państw.<YWli1emJia llrói 
żelaznych ·i wodlnyc.1h., oraz kopalnlil, pea~ 
sye d!la wszystkich poddainyich aingielskicl& 
po ukończeniu 60 roku .życiia. Ró1"iież 
prz.yjęto protest przieciw ueywooitt kui
sów w poludlnńowej Afrytee. Natomiast -1-
rzucoino rezoluicy~, żądającą ust:unO'Wlt&i• 
przymusow1yich sądów rozjemczych, 1$11lt
moż11wfających strejlci. Odmowe uzalila
cLniono, że p6'kąd nlie maJ praWIIlie ust.E:>i
w1qnej naj1niższej placy (mliniima:l.nej pła.cyi) 
robotnicy pozbawić się 1!1L'e mogą m..ajbte
cmiejszego środika- do poidlwyższeni• pła
cy. R,oku zeszlego mailą wi·ekszościlł u
chwalooo wydawani.e tyigod:ntiika: zw•o
w.e go; ponii e'VraJŻ je dmialk ind e zebrano pot:r.u 
bnego ka•pitaJu, .projekt upadil. ~bo1lmcy 
anigielscy nie mają slkl<mnl()lśdi. <lb .7Jlcm6• $'<t 
z socyalną demokracy~. Na razie ~~ 
si~ z libe.rai1nem strołil\nlidlWlem. 

Chrześciańskie związki 7,aWOdolA w 
noku 1904 podiskoczyty inai 207 484 czloadt
ków; przyrost roku ostail11iiego wJll!09ij 
14 877 czlon .• "-ów. I'oszczegól1ne ~
stwai zawodowe wykazują ·następne ka
by: górni·cy 43 400 członków, ttu:ze 
17 685, budowlajn[\ robotin1uc,y 12 676, •eia
lowx:y 9317, robotna.cy pr.acuaący w drme
wie 6036, trainsporterzy 569Z, robotnice do1-
mc>lwe2580, cygarnicy 2056, szewicy I ~
kre1W111e z.a.wody 1784, ikrawcYJ 1390, ceda
rze 1274 i1tdJ. I(obiet naldaillol dlo związków 
ogól em 7624; liczba ta uroslai w roku 19&i 
o 2159. Związki wyid~·wal'y do 1. 4. 190' 
dwadZ.ieśctla I cztery związkowe gu:etJ, 
których nakład wymosH razem 312 OOO 02-
zemplairzy. Dochód wy.nJOSJil 'W1 r. 190ł. -
1331341 rnrik. (1 131 605 rw roku 1903.). 
~hod I 094 643 (938 363 w r. 1903). łb
jątek ZiWiąz.ków urósl o 203 089 ma:rel i 
w;ynosil przy 'koflcu roku 1904 - 9-4e 1" 
marek. Na gazety wydmo lll 995 lllJ., 
nia strejki 133 362, na obronę pralWIGI. 
18 974, nai wsparcie pośmi'Crtme 49 679, illlll'e 
wsparcia 9200, na ag-iitacye 61547 marek 

Zwb1zld Hi:rsch-Dunckerowsk.ie . •.ie
kooieczni e Sil~ rozwujaj~. W roku ablle
glym zyskano tYhko 1674 ITT!dwych ·c.dom'
ków taki, że ogólna !ic:z1ba wYTIOSL 111 88J 
crzlooków w 2172 fiUa.ch. Zw1iąz.ek llWICY 
oowych robotinilków Hczyi 43 627 cdom; 
ków, falbrycznych robotndków 21 179, ka
pców 12 106, stolarzy 8579, szewców ~„ 
bład1YaJrz.y 3466, tkaczy 4300, kra.wców 
3830, graf.icwych robotników 2000, buoo~ 
'wlarwch rzem'eśinilkó1w 3131, cygamik6-w 
1102, garncarzy 1621, g61iników 597 Jul 
Z\.Vi1.ązek kobiet liczy 1160. Dochód nnotl 
o 240 323 marek na 1 069 735. Wycltói 
wynooil 1 035 758 mr.; z tego wyd.aae 

na bezrobotnych i na strejkti 256 620 IDI., 
na podróże i1 przeproWJad!Zlki 72 521, QbIO
nę pmwną 13 633, oświaitę 40 570, gu:elJ 
132 686, agitacye: 71 660, adm:inistracn 
190 815. Majątek zwdązku urosl na 
1315617 marek, prócz tego ppsia.cflaA 
związikowe kasy chorych ł 1po·grZ:e!J.owd 
1381 '430 marek, razem majątek :w'Yl'Wsi 
3264 402 ID)'. 

Austryackie związki z:awodowe .,, r<t
ku 1904 m1aly przyrost 34 456 czlooków; 
ogólem liczą 189 121 czlonll<ów. Kohie~ 
byto w tern 13055. Dochód wryITTosil 
3 392 981 korom., wchód 3 004 160 koJX)IJ:. 
Majątek urosl o 601 981 korotn· i -wyoosi 
-l 410 619 koron. Na wsparci~ w.ydaDO 
1 11 010 komn. 

S · iętojózaf cie„ 
Na chrzcinach w Lehmkuhle · (n.ade-

slal W. Barteczko) 1,80 111r. 
M. Bartkowiaikt Witte 2,00 inr. 
To;warzystwo polskie „Sobieski" . ._ 

Biumenthalu nnad. R. Zieleziński) 5,00 m.r. 
Tow. św. l(,a•zimierza w Baukau z rtl 

k.warta1lu: 23. 7. 05. - 2.60 mr.; 10. 9. Oi. 
- -ł,60 mr. (.nad. St. Radojewski) 7,20 ma:. 

Z Tow. św. Mici.aJa w Hochfeld (nad. 
Ja Darrnbicki) 8,00 •· 



• ee1'ramu Tow. ~w. '.J6zefa w: Al· 
tmt,boclmm ( wrrocz. W. OrzeiQrski) 

. 3,81 1111'. 
l:aror Pipsiewicz z .Wattenscheid 

3,11 mr. 
Ma chrzcinach u Bartkowiaka: Jan Ba.. 
~i 50 fe111., Mare. Bairtkowfalk z ż. 
1 •-a Stalll). Pieszak 50 fen., Prainc. Big-oń
tli • ż. 1 mr., (wręcz. Marcin Siekierski) 

3,00 mr. 
•Mai zaręczynach fraindszka Kor.dyli: 

uwio zair~cz.qna para 1,50 mr., Pr. Michal
QQk 50 fen., Win-c. Lewiński 50 f., Szcze•ski 50 fen., Waw1reyn MolN.ńs.ki 1 mr., 
Jlicm. Staiw.iński 1 mr., Winc. KatwińS'ki 
·il) lea, fraITT!c. Ooner.ski z ż. 1 mr., 20 fen. 
aa ,orto) (nad. Pr. 'l(ordyla) 6,30 mr. 

:Na1 chrzcinach u Fr. Ostojskiego w 
&ukaiu: frainc. OsIDiski z ż. 50 fon., no
~rodzoniy Pr.a:neik 20 fen., Stam. Ostoj-

. Ui 50 fen., fan Osto1~ki 1 rnr:., Ludwik 
Cz00.aif1ski 1 mr., Stan. Czabański I mr.: 
Ja Grzech 50 fon., f ralnc. Grzech 50 fen., 
l«>ck Grzech 50 fen., Igni. Maileszka 5 Ofqn., 
~epan Krociak z ż. 50 fen., Jaikób Dur
ka~ ż. 50 fen., Piotr Pairyżek 50 fen., (n.a<i. 
J. O.rkai) 7,70 mr. 

Nai rc.hrwi1nach u St. Leciejewskiego w 
1'ruchu: Stan. Leciejewski z ż. SO f~., i:h 
d!zieti: Antonina 10 fen., St:amislaw 10 fen., 
Ja11 10 fon., Marya1rnna 10 fen .. Pralnciszek 
10 łcni., TomaSZJ 10 fen., noworiarodzOlna 
Jadwiga 10 fen., Wal. Rzeźnik z familią 
2 mr., _A\nt. Taront z ż. I mr., dzieci: fan 10 
fea., Sta.nisl.aiw 10 fon., Antoni 10 fen., fr. 
Uuc11raik z ż. 1 mr., dzieci: Elfoietai 10 f erl.1 
fe.llcs IO fon., Mairya1I1Jna 10 fon., Piotr lin
cłua z ż. 1 mr., Maryainna· liuchraik 10 f., 
Fr. ~ączka z t. 1 mr., Mary:anna Rącz„ 
ka: 10 fen., Sta111islawa Rączka 10 fen., 

-T<Jbl. Leciejewski 1 rmr., Fryderyk Glo
\vi.enka 1 mr., (nad. W,. Rzevnik - porto 
iap. 2() fen. St. Rączka) 10,10 mr. 

Na chrzcinaoh u Jan.a SlamoLruka: w 
Gełsaiikinche)n: fan Samola:k 25 fen., Stan. 
iamofa:k 25 felni., Stan. Piechnik z ż. 1 mr., 
Ja Maćkowiak z ż. 1 mr., fan Lewan
dowski 50 fen., frainc. ~molaik 50 fon., 
~~. Goździk z ż. 1 mr.,Mich. Pawlowski 
50 fen., Prane. CieSlielski z ż. I mr., (n.ad. 
J au Samolak) 

1 
6,00 mr. 

Dziś zllożono 63,90 mr. 
Dylo w kasie (zob. '111r. 42) 31,40 mr. 

Razem 95,30 mr. 
Rozchód 72,58 mr. 
W kasie 22,SU mr. 

•. 29. 10. 05. 
Ro z c 11 ód: 

M.F.wW. 
l. W. zR. 

32,51 mr. 
40,00 mr. 

Razem 72,50 mr. 
B. 27. 10. 05. 
Bóg zaplać ! Swięty Józafaoie mó:JI 

~~•aa nami1 I 
A•łoai Brefski. 

Uwa~a·: Na intencye żYwYch i ZJnar, 
:~I dobrodziejów „Swiętojózafaciau od ... 
.,,iarną bywa co miesiąc Msza św. 

Z\\1ierciadło. 
T a ie • 11 i c a I( r z Y ż a. 

IUewosl a wiona: każda ta go1dzina., 
Oo ci objaiwia: ta.jemm,cę krzyża, 
W smutnej myśli fuga przypomina 
J Już inia ztemf1 dio •nfoba cie zbliża. 
Zycie twel pelne żalu I goryicz;y, 
A 4usza tęskrni tzam" przepent1i10na, 
Se,rce zranione groby tylko li~z1'., . . 
A • tych grobach twYlch dz1ec1 •l'ITI.IOna: 
W~ród tak b()les.nyicih pieJgrzyrrnst\va k()le1 
Nlejedlnąś krwiaiwą już Izę przepl~lkala, 
I a wszystkich szcz.ęścia z~emsk;lego ~·~
Nad7Jieja wi Boga jedna c1 Z()Stala. .dz1e1. 
Le-cz ta -0sta,tnia nigdy óę nie zid:adz1~, . 
1.aśrm.ej zaświeci, gdry życie zcie~nrne1e. 
J i0statn{1a: tam ci•ę odpriow:adzI!, 
Otlzie r.ama serca chwalą zajaśnieje .. 
Oierp, bo żyjesz dzisi.aj na :vy,g:n~m, 
ł 'en dług żyda łzami trem[ plruc1s~, 
A ćwicząc ducha w cicho·śoi,, kochain~u, 
Niebo pozyskasz, chot z1ern1ę, ut~acJsZ. 
M.ężnlie więc naprzód, ho to Bog cię wota, 
Bóg oo pod krzyża ciężarem upada, . 
A c~cąc z cztowicka zmienić ~ię w .amol.:i 
Sa na twe serce cięilki krzyz Sw61 wkla 

da. 
Nieck ~ każdym, który zbH'ży się do ci~bie 
S~rzepla już milnść Bogai s1·ę r~zb~dz1, 
A •llim Z'{)staniesz ani10lem na nteb~e, . 

t.aió się a1niiolem dla nas ·b~ieidnych lu<lzt. 

Niemłec Polaka me bęcb1ie bratem! 
Nie kładź Prusaków na ludów kartę, 

W braterstwa świętym kościlele; 
My dla dch serca mieli otwarte, 

A ond d!a nas szrapnele! 
Niemiec. Połaka nie a.,tzUe bratem! 
Oj! pra'Wda święta: póki św.iat ś'Wiatem. 
I nie myśl nigdy: rozkwit ludzkośc.t, 

Zmieni Prusa!kai Qi w. brata; 
Przekleństwo Książa gromią ci~ kości, 

Ze uwlierzyleś w ich kata I 
OJ! prawda święta: póki śwtat ŚWiiate.1111, 
Niiemiec Pola:ka rue bedzie bratem! 

Ga,;etka dla dzieci. 
Zima. 

Wb.cher śnieżną zawieją 
W pustem wlu zamiata, 
TyUw drzewa czerrni.ejąi, 
Tylka wrorua · pod!lata. 

Lecz ~ z.lma wesola, 
Gdy saneczki mk1ną mi:gń.ern 
Do bliskiego kościola, 
Lub w zapusty kuligiie:m ! 

Pan Bó~ radzi o swej czeladzi. 
u pu\\<t>Jd p~>0iwt0p1?!A\ turjql()~<BZ wAZS!~rum 

Cieżkai byta zima, kiedy matka po
slaita K!a·sperka Po mleko id11aJ ·chorego oj
ca. Kasperek kochal bardzo rodzilców. 
dhcqc jak najprędzej być z mlekiem w 
domu, sz.edif spieszno, gdy wtem 's.ie ipiO'
śLi·zignąl, upadł i sUukl garnuszek - mJe
ko się mzfafo. ZrozpacZtOIIly rzewnie pła
kać zacząl. Nai to wyrze.klanie zeszli su: 
cie:kawJ. Przieje~dżadąca wlaślnie uli•cą 

patn\J mzkazala woźnicy, aby zaitrzymał 
i w:yszla! z powo!Zu. ' 

Od KaSiperkia tdowied1zliiafa silę,' że od
ciec je:go jest ubogi i chory. Zaibrała więo 
Kasperka dQ! powozu i pojechała oo jego 
rodziiców. Olodno 11 chtodno było w1 i~ 
zbile, .czem wzrusronaJ pajll1 ho,itnie idbda·· 
rzyla rod'Z1iiców Kasperkai, a ojca jegio. po.-• 
wierzył.a opiece lekairzai. 

Takto Ojd;·e·c nieb1esk:il pamięta o 
swych dzieciach i z~ylai cz.lptw;iie:kowd po
maic, kiedy mu się zdaije, że już Z!l1~1ką<l nie 
ma raiunku. 

Krótka nauka czytania. 
• • • 

Cl Cl Cl 
sia-no, się-ga, sio-ło, sie
je; zięba, zio-ła, ziar-no, 
ziele, nie-sie, nie,my, nia
nia nie-bo. 

Baczność Oberhausen!! · 
Towarzystwo Kimnastyczne „Sokół" I 

urz~dza w Jlie&ielę, -Oiniai 29 października 
oo salli p. Kp.ltera, przy NoWym rynku 
zabawę jesienn~ z ćwiczeniami gim~~Y: 
c:zinemi, wraz z grarrni tcxw-airzysk1ern1 l 
taińcem. Nai zabawę zapraszamy wszy
stkich Rodaków i Rodaczki z Oberhausen 
i okolicy. Upraszamy także wszystkie 
towarzyistwa z Oberhausen, aby nas .r.a
czylyi odwiedzić. - W zdrowem ciele 
zdrowy .duch! - O lic.ziny udzial uprasza 
się. - Czolem! Wydział. 

Uwaga Goście mogą tylko przez. dru 
hów być wprowadz<;ini. Druhowie ćwi
czący plOIWinni się stawić o god.z. 2 n<r pró 
bę ćwiczeń. · (2) 

Baczność ! Bismarck ! Bacz ość! 
Tow. gimn. ,.Sokól" w Gelgenkirchen

Bismarck urządza jesienną za:bawę w nie
dziele dnia.i 29 października o ~dz. -i pt 
pol. Zabawa odbędzie się u p. Gusta~ 
ttałtel1n ulica Wilhelmowaska nr. l 10. Tal\ 
samo z~praszamy szan. Rodaków i Roda
czki z Bismarck i .o·ko1icy uprzejmie, aże
by nas ra.czyli odwiedzić. Muzykę wy... 
kona druh kapelmistrz Ignacy Kaczmar~k: 
z Bismark. O jak ·najliczniejszy udział -w 
~bawie uprasza sie. Czolem ! 

Wydział. 

Uwaga Miesieczne wa.J.ne posiedzenie 
odbędzie się •W te sanną niedziel_ę o g_odz. 
~2 wiec się uprasza szan. druho~v, azeuy 
się 'ucz,nie stawili, iżb~ ż~dm.ego n~e bra~~-

Nie wierz w Niemca. . wailo. G()'ście mile w1dz1am .. o. 1ak na1b-
iej sie,, gdy mówią: Niemiec ci .~moze cznie·sz udział w pasiedzetmu 1 w za.ba-
N1emiec cię z jaJrzma wYfalt'rne, . e wie ~p.r~sza się. Czolem ! 
Y'e wierz w Niemca, lecz w sądy Boz (Z) Anto•f Olszak, prezes. 
I 'W1 wlaisne dJJi.elne twe raimtę.. i CZOLEM ! CZOŁEM l 
cai d1ai kat~! póki świat światem, 

Towarzystwo ~w. Józefa w Wanne 
poda.je do wiadomości SW)W członkom 
i.t w niedziel~ 29 paźd:ziemika po pal o 
aoCh .... ~ie miesicczne posiedzenie n~ 
8ail p. Schaefera, na drugiem pi~trze, na 
które się wszystkich jak najuprzejmiej za
prasza. Także wielce szn.. członków ho. 
norowych prosimy, aby n~ raczyli zasz ... 
czycić osobami swemi, ponieważ jest .ro 
pierwsze posiedzenie w nowym )okalu. 

. Zarząd. 

UwaKa: zan. czł.onków ttiaszego To-
warzystwa upraszam, aiby uchwaly zamiei.. 
.nrn w CZY!Il, a jest 1na:s 330. Niech wię:: 
klażdy z nas się stra: choć jednego zdy~ 
l«>'dakai dla naszego towarzystwa, a jest 
pole ku temu bardzo duże, czy to idąc 
do pracy czy przy pracy„ wszędzie gdzie 
ty1ko si~ sl)<>sobność nadarzy, namawiaj 
my do Towarzystw p.0lskich. (3) 

Michał Olejniczak, sekretarz 

BACZNOSG WYBORCY ! 
Dnia 1 listopada o godz. 3 Po poł. na 

~alli p. Lobka w Gelserukirchen, naprzeciw 
domu chorych, odbędzie się posiedzenie 
„Komisyi dla zmiany regulaminu wybo'r
czego". 

Uprasza się wszystkiclh cztonków 
tejże komisyi, aby J>U)llktualn'ie sie sta-
wili. A. Wojczyński. 

Towarzystwo św. floryana w Merkline 
W niedzielę, 29 bm. olbźędzie siępo

święcenie chorągwi naszej. O godz. 4 po 
pot nam ks. Rodak •n:abożeństwo z kaza
r.ie polskiem. - O liczny udział uprasza 
si ę. Zarząd. (1), 

Towarzystwo św. Michała w Bruchu. 
Walne. zgromadzenie odbędzie się w 

środę 1 listopada 1po poludlniu o godz. 5, 
na którem będzie spraiwozdanie z cakgo 
roku zdaa1e. Następnie będzie obór 111Q/\ve
go za:rządu. Są także inne ważne sprawy 
ido zalat;wienia, zatem prosi się "M>zystkich 
czlootków o jak najliczn'iejsz;y ud!zial. 
12) Zarzad. 

Towarz. św. Józefa w Horst n. Emscher 
. ddlrosi swym czlornlrom t w~zys.tkim Ro,_ 

dalrom· zamie:szikaly.rn w Horst, Horster
JUrk iiokolicy, iż w niedzielę diniai 29 paź
dZiernilka t0bchodZ'I towarzystwo 1 ~ roczni
c' istnienia swego. O godz. 4 po pof. Ró
mńcowe 'flabożeństwo w, kościele, poitem 
zabawa ml sali< u p. Platty, polącroUla z 
konaertem i teatrem, p. tyt „I<la, hrabJna 
a ~ertbu.rvu". Na uroczystość z.aipra
szamy serdecznie Wl'Szystkich Rodaków i 
ROOacx.ki. Zarz~d. ( 1-2) 

WIECE „ZJ.EDN. ZAW. POL." 
Oldlbcdą się w niedzii:ele d.ni:a 

2' P ..(.ŻD.Żl.ERNIKA 
w .11.astepują,cych :nnejscowości.ack: 
W Horde po pol. w lokalu p. Lenze (w.a 

Brlickoohof), godzina będtk późrni.ej •· 
glosrona. 

W Rottbauseu wielkli wiec przed! t>cilU· 
dnietm o godz. 11;.;; w łoikalu p. Sa.i, 
przy ul. Brnesenstr. 

W Scharnhorst przy Dortmundzie na sali 
p. Hamke przed Por. o gddz. 11~; 

W Baukau .p. Herne o godz. 12 w poł. 
rw, siaili p. Seerbrnch'a, ul. Bismarka. 

W Gelsenkirchen-HiiUen po pot. o ~od'Z. 
w lokalu p. Naichbarschurte. 

W Remscheid po pol. o g()dZ. ~ w I<*Ala 
p. Serwe, ul. B:tsmarkstr. 

W Steele po poł. o godz. 334 w łoka.l Jł. 
Drees, ul. I. Rottstr. 

W Ruhrort-Laar po Pol. o godz . .( up. Miłł
łer'a, dawniej Wittenkemper. 

W Altenessen przed poludnLern o rodz. 
11 y.; w lokalu p. Saala. 

Na porządku obrad: 1) Przedstawie
nie kandydatów do Wydz.ialów robotni
czych· 2) Protest przeciw zamykamiu ko
palń; 

1

3) Drożyzna mięsa; 4) Zmiana. u
st<rw; 5) Wolna tlyskusya, oraz .inne spra
'\Vy d().tyczące każdego robotmka. Na 
wiecach fabrycznych w Laar i Diissel
dorfie przyjdą pod ohrady: 1) Kasa cho
rych tl kasa pensyjina na fabryce PllOrn·.x i 
Rheinis"Che St.ahlwerke; 2) Stósunki ro
botnicze na fabrykach w Dtisseldorfie. 

Druhowie z P\JW:Vższego Podania mo~ 
że.cie s;ę przekonać, iż na wiecaach bec)Ą 
bardzo waiine sprawy omawiane, zatem 
me powinno a:ni jednego brakow.ać robot
nika n.a n·e~zietnych wiecach. Teraz wła
śn : e z()staią nowe przepisy prawne na ko
pałniach wywieszane, zatem trzeba je 
dobrze poznać. Olicz.ny u<lzial uprasza 

„Zjednoczenłe zawodowe polslde". 

Zecer, 
biegły w robotacih kc1densowycl. i ekla
dani• instratów otra7ma 1Md~ ko1tdycyę 

Br1laral1„ll1r111 P1lsll111" 
w Beellaa, łdaltheserstrassc li. • •••••••••••••• MAM NA SPRZED.U 

ao~cińce, oberze, restaaracye, 1~
stwa, posładlołcl mniejsze I wideom 
prowiucyJ Poznańskie). 

PIETRZY~SKI, 
Gaiezno-Gnesen. Pfarntr. 3. 

GOSPODARSTWO 
w wielkiej wsi kościelnej, PI'ZiY szkole, ._ 
Jmło 38 mórg roli, 3 morgi ląki, dom •
sy.w murow~1y pod 00.chóWlką, o -4 iz.badl, 
ekłewy, stoctola z drzewa pod slom,, w 
dobrym stanie inwentarz, 3 kooie, krowJt 
i "WSZelkie p.or.z4dki giospo:darcze pozosta
~ aa grun.cie. Cena kupna 4500 ta.l.uó • 
wpłaty 800--1000 talar., reszta hipa.tyb. 
Po -4Y:i procent na dlu2'ie Jata. ZK"losz.e111i& 
przyjmuje l 

Ju Sowibki, 
Kempen, (Posem) Telekin nT. 39. 

2 OBSZERNE LOKALE Z POMM
SZKANIEM w dobrem położeniu (błis& 
kościoła} stósowne dla krawca, &olarza W, 
rzeźnika od zaraz do wynajęcia. 

Bliższe informacy.e 
WANNE, StOckstr. nr. 15. 

SzainoW111ej PubLi-czoości w Katel'D•~ 
·1 okolicy podaje do wiado~mości, i2 wyko
nuję wszelkie prace wchodzące w zakres 

KRA WIECCZYZNY DLA NIEWJAS't. 
Wszystkie R<Jdaczk~, prunny, oraz ·. -

wi1a1!ty upr!szam o p.oparcie mego przetł
siębiorstwa. Z szacu111kiiem Ol) 
HELENA KROPICl(A, krawcowa pold'a 

w KA TERNBERG, ul. Hermannstr. 4. 

SŁUŻĄCA POLSKA 
może :ia.aleść lllieisce od zaraz lub od ł lł>
~topada a 

~T'ff ANA STRYKOWSKIEGO 
w Wa.a.no, nJ. StOck!tf. nr. l3a. 

Olbrzymi wybór! 
,.,NaJtai!ze I Dl)rzetelaiefsza tródło 

·zatap•"l 
Wstystki• mole z~ari:i SOI stara.ie~· 

tDiłte i na minute are!lulowant. Za ka:lldr zpo 
iUek daJC 3 letni<& piśmieONl llfirMCyt. 0-
ba-wy nic ma iadocj, bo coby sic ~<>bać 
mialo, przyjmuję z powrotem i zwracam ._ 
ni~a. Trzeba si~ koniecme przekonać. a 
kto ni• kupi, teł trudnQ. ten 9aDl sob)e uk~t· 
Zamówelnia i i>odl'-lmwlllli eiKbic.ne _,. 
cbodz._. 

Olbrzymi wybor! 
C1ysto srebrne naJpiekrrie,isH 1 t..ra 1 

Matk~ Boską., z 2 złoconerni br:z.eiMlli i i. 
pszemi werkami na 10 kamieniach Pil U, 

16, 18 i 20 marek. 
Najwspanialszy :a Matk~ Bos 4 zeg~r , 

zlocone litery, i aaio~obnieiszym1 zfocon 
brzegami, cicżki w srebrze i i nailepsz.ym na 
to kamieni prima werkiem tylko 26 rnr. Z t 
a tego :z. pewnością nikt jeszcze nic wkbi 

Zegarek po51ebrzany kluczykowy 5,90 r • 
Zciarek niklowy cyi. k.luczylrnwy 5,40 i 

mr. 
Zegarek pośrebrzany rniilepszy Dlll a k 

niach kluczykowy 7,75 mr. 
Zegarek czysto srebrny cyi. na ' lcamte

niad1 L>lucz. łub remol\. z 2 zJooonemi łrzeg-amf 
prillla werk 10 mr .• - Ten sam u• 10 kamie
uiacb po 12 mr. 

tańcuszki po 25, 30, 50, 85 ien., ri-
klowe po I, 1,25. 1.50. 1.75 mr. 
Ce ł • bog3te a 5- O il 8t1• ~ye 

n zegarki. lar"tcuszki, b~żuterye, także skrzyp
~~. flety, klarn ty, harmoniki, oraz noże, brzy-

y, portmooetki i różne okolic.:ino~dowe 11~ 
darki wysyłam każdemu darmo 1 fr1111ko. 

M. Daneck~ iejs a G'rk 
(Gore 11. Bez. Posoo.~ 



Za pól een.y! 
„ ... „„„„„„„„„„„„„„„,„„„„llllll„ 
250 nakryć na podwójne łóżko po 70 fen. 

I ...... 'Jlfl ~~.-Cło .--....„ .-. .-a.---- ~oJ - - ____. 

_ _.... •. nieco uskodzone wodą i ~brudzone, w~rtośei 1,40 mrk: 
Pierzyny na dwie o~oby p•1 7,50 mrk. 

Pierzyny. suto na. peł 11ioae po 10, 70 mrk. 
Wyborowe pierzyny, na dwie osoby pt l 3,30 mrlr. 

Przenie, pierzyny pół p cbowe po 18,80 mrk. 
Najlepsze pierzyny % jtdnolicre r,;erwo•ego albo satynoTt3'0 iarehu~ 

po 2~,00 mrk. 
Kaftaniki~me.zkie P• 2,2i, 1 95~ 1,65, 1,~5 mrk. Só fen. 

--Męzki8~kafianiłti sajetowe, niebieskie 4,25, 3, 2,25 1,65 m!k· 
gacie męzkie po l,95, 1'75, 1>3i, 1 mr. 75 fen. 

Majtki ktbieee fastoaowaJJe i wy~zywane po ~ t 1,66, 1,25, 105, 90, 

65 fea. 
Koszule ko•ieee bobrowe 110 gD". długośei z koreik4 po 1,60, 1,40, 

1,05, 95, 82 łen. 

Gladbacher Fabrik-Depot, 
KOuigstrasse 9. 

·- ~ „ 
: ~ =· ,.._... = ..:= ~ 
~ 

~ ~ 
\11\1111 

'e 

sprztdaję k·z1k•µo ro\\zsjll nbuwie zimowe, Gd naj 
zw"! klej-.zego do i1ajwit~cej eleg·anckiego, zn.r.wj uu 
ht tlobrej jakc:8d, ptl ci=:tiach najt.ańszycn. 

PartYa okolicznościowa 

Dobrze 

par 

damskieh pantofli $Ukiennye.h 
z podeszwą .ze skóry 

para tylko 

Stały slmad 
rus ich i niemieckich 

alo zy 
łu,ide~ wieUu•~c-i ~a:i:d .ł wiełko4ci. 

Dobrze 
i 

tanio! 

tb oc 'a dn 
=====:==== 

ul. Dworcowa 74·. tlerne, Babnbofstr. 7 4. 
i trze - do roboty. p c n lność: nieprzem · alne but 

~·· 1.1·111111111 ~11111111111 = Świeżo Świeżo = „ ' . . ,. • otW'arto. otwarto. - -. 
- .._ . . li 
I Na dni wypłaty 1· = l"BżDe do niedzieli 29 października = 
- m Trr fĄ :ttJ!i!XBr=ecx~ -

- wielka partya „ 
I s~~rań ~~~ pan2~I i ' 
- mr.7,$0 mr.13,$0 mr.lS,$0 = 
I paletotÓ;a di; p~now I 
- Serya. I Serya IIQ . Snya III = 
1.mr.7„2$ mr.12„7$ mrl9Ji0 -= 250 spodni dla panów I : 
- Serya I Serya II S~r1a III -

I = ·mr.2,2$ mr.3„S'O ~r_4,7$ = 
ilil1 każdy odbiorca utrzyma praktyczną, ·•tri' --1111i ~~~~~--~oz_d_o_b_ę _~_o~o-~k_·o_j_11_d~a_r_rn~o--~--~~~~___, 

= -- - --==· = tJ'slugm. 
l ... , ' - po. S~~i. 

I . . -~~ . . ·ł: .. „„ 
l\Tie iasty! 

znmiast mieć bjałe podłogi i 
pracy, pomalujcie v. asze 

. podłogi. 
Gotowa farba funt ~30 fen. 
F~irnys ua.ilep.;izy litr 40 fen. 

. Schnie pr~dko !. 

~ RosBnthal i 

dużo 

sp., 
Wattenscheid„ Weststt. (19) 

D .. :m m:~„ l:t 
Gollschatk & Frank 

··.ł jmany .je5t w Essen i dwugocl.isin
nym obwod~ie u ws~y:iit 1.tich lliom- -O 1 

ków pol5kkh jako dostarcza irnj- ~? 
lcps~e me· le, ognisk, pościeli i i~ 
całych wybraw i l'!apra.sza, aby . ' 

obejrMno, jego wielkie • O 

składy nebli, ~, . ~ 

Essen, 
ul- Gr~bcnstras•>e nr. €.1 i 68. 

Polecam SzanOW1nym Ro<liakom w 
D1lisbur~u, łfochfel.d , Reinhausen moją 

RESTAURACYĘ. 
Mam dobre napoie, które mogą każde-

go zadowolić. Roda.cy zechcą poprzeć 
~-- prze·dsiebi<>'rstwo. 

W o j c i e c Il D o m a ń s k i, 
przy ulicy łfagels t r . 20. 

~ C-D-C-D-C-D-C-D-C-D-C -· 

RODAK 
poszukuje dzierfa„11y 
Sl(LADU l(OLONIALNEGO, LUB CYGAR 
z urządzeniem, ale bez towaru od 1 sty
cznia 1906 r. Zgłoszenia do Ekspedyci 
„Wiarusa Polskiego" pod lit. C. D. (17' 
- C-D-C-D-C-D--C-D-C-D-C -
·----------------

SŁUŻĄCA POLKA 
z111ajdzie zara'Z miejsce. Zglo'sić się mot
nai d>01 skl.aidiu -kolonialnego ~20~ _,...,,,__ 

JÓZEFA TALARCZYKA 
w Hofstede przy Bochum, ul. Poststr. 3'. 

--·· KKKrrraaawwwiiieeeccc ! . ..-

APOLINARY WOJCZYNSI(I 
krawiec polski 

W GELSENl(ICHE'N 
ul. l(arlstr. 7. 

wykonuje ubramia, palctnty i spod111ie po~ 
dług miary, dobrze i tani-(}I. Ktoby chciał 
zamówić ubranie, niech napisze mi na kar-
cie, a przyb~dę z próbami. (21 

--- KKKrrraaawwwmc~eccc! --

DOSKONAtA SŁUŻĄCA 
potrzebna zaraz zlbo od l listopada. 
wnież znajdzie zdolny 

CZELADNI(( l(RA WIBCl(I 
stałe zajęcie. 

F r a n c. B .r e n d i c k, 
wykon.y;wanie ub riań na mia·rę w Banbd 
(12) p. Heme, Crangerstr. 82. 

MIEJSCA POD BUDOWLE 
!ą na sprzedaż w pobliżu nowej większ-ef 
kopa1ni, gdzie jest praca, a tmdlno o mie
sz!kamia. Gany rnmiarkowane. Udziela ~ią 
zaliczek na bud>o'\vlę. (I 
Wiadomości udzieli gospodarz. p. Ver„ 

stege w Rohfinghausen pod Wanne, ulioa 
Wainn.erstr. 3. 

SŁUŻĄCĄ przyjmie 

Karół Kolter, 
Wilhelrnshohc, w Oberlrnu~e . 

--- ··--·----- --------- ... - ------
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Na Nie~zielę 19 po Swiątkach. 
Lelcya. Efez1

• IV. 23 -28. 

Bracfa ! Odnówc'ie się duchem umy
Slu waszego1, i obleczci~ sl'ę w n(}lwego 
cz~Q1Wiieką1 który weidle. Bo,gai stworz.J1ny 
jest w :;praiwiedliwoś1ci, i świ1ętobmwiości 
prarwdy. A przeoż zloiżywszy k!amst·wo, 
mówiiąc każdy praiwdę z bHźnim swoim, 
bo jesteście czlornlrnmi jeden dirugr1eg J. 

Oniew,ajde się, a nie grzesz die; slo.fKe 
,11iecha1j nie zapada na riozgni1ewa.nie wasze. 
Nie dawaicie miejsca 1dja,blu. Który kradł 
niechaj już nie kradrll:e, lecz raczej niech 
pracuje, robiąc rek1oma ·swemli co jest do
breg;o1, aby miał skąd udz1i1elk mającemu 
potrzebę . 

.Ewangelia. Mat. XXII. 1-14. 

W on czas mówił Jezus przedniej
sz.y:m kap!an·om i ParyzeuszJim przez przy 
po.wieści, rzekąc. : P.odlobne się stało kró
lestwo riiebieskJ:le czlow,ielmw1i król101wi, 
który sprawił g,oidy maiłżeńskie synowi 
swemu. I posfal s1ugŁ SW\) jc wzywać z,a
pmszonych na gody ,a nie ·chcieli przyjść. 
Zas~ę postał insze sfogi, mówiąc : Po,wiedz.
ctie zaiprosz0inym: otom obLad swój na
g-O'tował, \.V·OłY. moje 1:i karmne rzeczy są 
pobite, li wszystko1 g,otowe; pójdźcie na 
gody. A oni zaniedbali i odeszli, jeden 
dlo wsi swojej, a drn1gi1 eto. kupiect\va siwe
gc ; ai dru1dzy poijmali1 slugi jego, i zelży
wość im uczyniwszy p1obili'i. A us.lyszaw
szy król mzgnlewa·l się; i postawszy v.:10,j
ska swe, wytracił one mężnbójce, i miasto 
ich spalił. Ted_y rzekł slużebndkorn s\V1CY

irn: Ooidiyć są g·oto1we, le,cz1 zaproszeni .nie 
byli1 godnyITTt. A przeto 1idźc.ie nai riozstaj
nie dróg , a' któr.ychk0Jw1:ek najdz·iecie, wzy 
'' ~ajci e na1 gody:. I wyszedłszy slurdzy je- · 
go nai 1driogi, zebrali wsz:ysVkie,_ które zna,
leźli, z1e i dobre; i 1121pelnione są g·ody sie , 
dzący11ni. A wszedł król. aby 10;gląidał s ·,c.
dzące , t obaczył ta.rn cz,iowieka.· nie odzi:a
neg.QI szatą godowq. I rzeki mn: Przyja
cielu, jak o·ś tu wszedł nie mając szaty g·O'
do;wcj? A on zamilknął. Teidy rzekl król 
sługom: Zw1iązawszy ręce. i1 ung,i iego1, 
wrzućcie goi w ciemnośd ze\\·nętirzine; tam 
będzie p1acz, ,!: zgrzytain1ie. zębów. Albo
w1iem \vie!e ic'"t wezwany,ch, lecz maro 
wybranych. · 

(]C;1dy ma1żef1sk t c ;v.. yprnwionc przez 
królai syno1\v~ swemu i wproszenie na n1.e 
w\i elu wy.obrażają, Koiśció! święty, które
go gl~ą niewiidz1·a1na. 1 oblubieńcem, jest 
Chrystus. Jak król nie jeden ziemsWi wy
P ra:w i ając g·cdy synowi sw CimU, zaprasza 
na ni e rnzrnaitych gości, taik podobnie Bóg 
Oisic # 1\ról wiecznej 1;.hwalY, wyprawi! 
gody Syno\v'i swemu' 0 !1rystusovv·i pod'
„)w:czais, kiedy Oo poslal n~ ten'. śwf\at dla 
ldla zbawiienia ludzii. Wzywia.ł On j, wzy
wa po icl!ziiei1dzisieisz.y na te gody chwały 
m.ieh1.eskieJ przez sługi sw•oie: proroki, ·a.pJ
·stoly i kapfainy, wsz,ystikie narody. J.ez1~s 
'krwą wlasną:. którą przelał dla zba\V·1ema 
nąszego'.. kupi'~ sobie wszystkie narndy. 
Usta1no1v~.it K101ściół i zaślubi,! g,o\ rnmilowa
wszyi 1dusze Judzkiie \vięcei nad życie ~l.~
sne 0.) t<> dobmwolnie za1 niie pośw.1ęic1ł, 
i u~ta~wicz,n'i'e nar te gody wsz,ystknch ~ia ~ 
Prasza. Ale jak tam je,dn i ni'e chcr~łl 
Przyj1ść, a' drudzy choć przyszli .to' me 
mlieli1 szaty g·odowej; tak podobni_e 'I tu w 
I(,ościele Chrystusowym dzieje s.1 ę . Zw-y_
kle: wymawiają się : bałwochwalstwem., rne 
<l10i\\11Larstwem i ·odszczepieństwem. I d.la 
tego1 n~e .chcą ,wnijść na tono1 Kośclio'.~a1 , gar 
dzą uicztą zgotowaną lim, z Ewangelin, .nau
ki', Chrystusa, Srukramentów św~tych l' iio·z 

Boc hum na niedzielę dnia 22 października IS05 

Ji.cznych łask Boskich; sł1ug.i Bó,że zapra.
szające kh na tQ ucztę znieważają i za-

. b[jają, jak to uczynili naprzód żyidzi1, któ
rzy nie prz.y:ję1i l:wangel('i ChryiStus.ai, a 
Szczepana Ś·Wliętcg10 oraz Ja.kóba starsze
gio 1L mloidszego za:mordow1ati1

, iatk o tern 
czytamy u, Mateusza świiętego \.\ r. 23, 
gidz.De Jezus mówi: ,,,Oto ia· posyilam do 
w.as Pro.roiki, i Mędrce, i Do1ktory, a: z. ni.eh 
zabijcie i ukrz.yżujeqe, li z nit.eh 11bi1czu
jecie w bóźrnkach waszych .i będz1iecie 
prześ ladować od miasta." A i w czasaich 
dzisiejsz,ycih w różnych stronach świata 
to1ż sam0i się dzieje, że przyśladują i za
bijaj ą sług i Boże. „A uslyszaw1Szy król 
iiozgniewal slię : 1 po,sl.awszy wo1jska swe, 
wytracH 0ine mężobó}ce, 1i miasto1 :i·ch spa
lit" Tak wlaśni'e stalo1 się z: J eroizi()limą, 
nai którą Bóg zestal karo za: niedlowi1ar
stwo żydów1, że prze'z, w101jska: rzymski' e 
poid prze\vodnldwcm W cspa1zyana1 i Ty
tusa zburzoną z,o.stala, i wszyscy miesz- ' 
kańcy wymmdowani. Me.którzy przez 

te vv1ojska rozumieją aniolów z.tych czyJ,i 
szatainów, którym Bóg dozwala trnp1ić lu
dzi1 za i.eh bezbo,żn1ość . Dalej czytamy w 
Ewangelii, że król rozgniewany rzek! słu
żebnikom swoim: „Oody są g·otOi\ve: lecz 
zapr:oszen\.i nie byli godnymi. A więc udź
·cie na rnzstarn[ai d-rógl: a których k.alwiek 
znaj<l'z1·:ecie, weZ'\Vijcie 111.a gody. I wyszedl
sz,y sludzy jego na drogi, z.ebralii wszy
stkie które znaleźli, zile .1 di0bre: i napel
nione są g1ody siedzącymi". Co znaczy: 
że gd'y ży.dz:i nie przyjęH Ewengeli.i Iii u
c'znliów Pafl.skich picrmord\J,w.ali, rozesłal 
Je,zus Apostołów w różne części świata 
dla .naiwiolywant~a wszystkich ludzi, ro.z.ma 
itego stanu, wieku i narnd:;wośc'i, i dużo 
.z poimiędzy niich weszło n.a gody, przyję
fo1 zasady chrześciańsk:.e ,J. stafo s,ię wy-
znawcami. nauki' Chrystuso1wej; ale il z po
międzi,y niich dużo· jest taikrich, którzy nic 
mają szaty g10dowei, to jest, tych cnót i 
1dJobrych uczyników, ja1kimi ohowiązaini od
znaiczać si:ę wyznawcy w1ia·ry świętei. To 
też m6\\~i Ewangelia: że gdy wszedł król 
.aby ·oglądać siedzące, oiba.cz.ył tan1 czt0'
w i1dm nic odzianego szatą gcidową. l(ró- • 
Iem tym, jest Bóg 'szechmoicnYJ, który 
zna tainF.iki1 se.re ludzkich, ;i przed okiiem 
którcgo1 nic się nie ukryje.; widz,i •On wielu 
z, pomiędzy tych co s1·1ę 111ianują uczniami 
Jeg·o , że nie są tern, czem być pio·\v1;1mi, i 
sądz u ich wedlug uczynków. Otóż do ta
kich odzywai s.ię: „Przyjacielu, jakoś tu 
wszedl nie mając sza:ty g.cdJ,wej ?" - to 
jest nic oburza się na takiego Bóg ani go 
zn i eważa, ale z 1ni°kJ!ścią nazywając go 
przyjadelem, przedstawii.a nm btąd Jeg'°' i 
dowodzi mu, że nie z nienawiśc1i, ale ze 
sprnwiedliWiości zmusz1J11y jest wymierzyć 
mu karę zai zniewa:gę majestatu swego i 
niczaichowarnie tych prnw, jakite On wydał 
d'1a ludzi a1by je wypełinia,):. .A 011 za
m!lkl" - to znaczy: że taki cz!owiek, któ:. 
ry błądz~ nie chce spełniać przykazań 
Bożych, w dzień sądu gdy przyjdzie Pan 
oglądać slugi swoje, nie będzie mógl nic 
powicdziieć na obroinę S'\Voj ::i. ho sJnszn;c 
sprawiedliwi;e Bóg goi po,tępi. Odezwie 
się p,:;1dówczas Król wijecznej chwały: 
„związawszy ręce i n{)gi. jego, wrzu~c!e 
go w ciemności zewnętrzne: tam będz.ie 
pfatCZ i zgrzytanie zębów." - Otu \\ yn1 r1.ar 
spra,\\ iedl1iwości jaki1 cze:ka . tych wszyst
kich, !którzy w grzech~ch śmiertelnych bez 
n'')iedu1an1.ia sa,ę z Bogitcm scholdzą z, teg,o 
Świiata : c.' ernności nigdy rnic ustające i mę-
ki pfteki el1ne. . 

Co d-0 nas brncia 11n~i, przeraźmy się 
śwtiętą bojaźnią sprawicdli~vego są~u BJ 
ga, .aby i nas ten nieszrnęśhwy I_os nfo ~po 
tka!· bo mówi w ko1ńcu Ewange!J a: „W!Lelu 
jest 'wez.wanych, lecz,. m~'l·oi . wyib rainyc~· :· 
Nie tudźm.Yi się tent, ze Jesteśmy chrze·śj-

cianami, ale żyjmy cn-0tliwie i bogobojnie, I 
a za pi()pełnfone grzechy czyiimy pokutG, 
abyśmy należeć rnogl~:; po śmierci do li
czby wybranych, .i cieszyć się chwał<.\ 
Boga po \\: szystkic wicki. Amen. 

Swięty Izydor Oracz. 
ROZDZIAL ÓSMY. 

Przechodzi! te,11 ,i ów k1oło d,ornu Izy. 
diora i dz1iwil się n,ie malo1, że ztam~ąd nr
gdy .alni krzyki>, arni zlorzeczerniai slychać 
si:ę nię 1nóe dawaly. ·Damek jego był za
wsz.e c1i,clhy i spoikaijny. N nkt nie uj rzał 1-
zydlora z, rozgrniewa1ną twarzą - z najeżo'
ną od wścielmści czupryn~ na jego 
cziole byfa 'Ciągle pogoda, na jego ustach 
ujmujący uśmie1ch , i dla tego też ni1e \Vi
dziiaino nigdy Ż()1ny lz.yidorn zaipłaikaincj -
albo li· z s1ii1catm1 po ciele; a ludZiie teg10 po
jąć ,rnie mo1giH, jak to można1 żyć z sobą cią
gile razem i z.awsz;c się kochać, i u/i1gdy się 
amii nie p1oibić, ani niie poiklódć. To tak żyli 
z, s,01bą pi01 upiynionych kiilkunla'Stn lecieich, 
jakby w sam dz!ień ślubu; - i lepilej i zgo
dh1iej j1eszcze, hoi s:ę milość ich nie zmniiiei
sz:yła, aile wzrasta:la. Nigdy n!kt n1ie pJ'
slys.z.al, aiby si.ę kiedyk:olw1,ek lzyd·or na 
żo1n~1 albo ż,oina· na Izydora uskarżała; prze 
ciwn1ic nie mógl Izy.dar ni.gdly; doiść wy;
chw.aHć żony swojej- a' 01na, gdyi ,o mę
żu mów,ila, tai już p01chwalorm a,ni:1 końca 
nie bylo, a każdy midi słuchał, bo· byty za
slużone. A u nas, o ! ja!kiJe t01 ri111a1czej zwy 
kle siE;'. dzieje: 7Jrnna męża, a1 mąż żo1nQ 0h
gad11je., bezecnie!_ a to i przed ca1łą gro
madą. Zaled\vie ci mąż j.ak!Ue przykre po
włJ~ slówtko1. to, inż ja1k jędza jaka, klniesz 
na wsz1ystkiem, w świ)at st()li; aie na teim 
nie kont.ee: rzucasz, uaperzona jak indy
czka dom, dzi•eci, gospodarstwo; latasz 
od domu do domu~ ·Jd kumoszki dó ku- . 
moszk1!,, za\\ {'dząc, i rozpowiadasz, kto 
ty1'ko chce slucha1~, czy to prawda - czy 
nie pra\\ 1da-- - czy po1trzeba, czy llic 
µotrzcba , wszystki~ błędy i prz}~wary rnę 
ża twcgQ. Zaledwie dę żona w czemkol
\Viek ·obrazHai, poczęstowawszy ją calą li
tanią najp;Jnga,wszy.ch przeZ\\~isk, a mo.że 
i kufakami, idz,iesz wysapać się z gni 1C!Wt1 

do1 żyda do karczmy i tam przed calą m~
:i,e gromadą wyga,du}esz na żonę, co ci 
tvlko ślina przyniesie na iGZYk: a czy 
to tak s!ę godz.i? Czyż mąż żony, a i ona 
m~ża błędów u11iew1inrni1ać nie pOl\Vinna? 
I ,dJa tego', że cni się wz0jemnic szanowali 
i kochali, Bóg i ludzie ich szanowali, a w 
d{]llnku ;c..h to było ja:k w raju. Uprujmy 
g·ospodarz, uprzejma gmp:odyni, dz'iatki i 
czela:dź grzeczna, zaczesane, umyte, bo 
„jaki pan. taki kram", m6\v1t da\Vne przy
stmv:f::. Nie bylo tam w chacie jego ża
dnych przepychów, ani zbytków, - ale 
oszczędność, gośai111ność ,i p.obożnJść wy
Z:ieraly niemal z każdego kącika. Komora 
d!O·brze była za.o.patrzon.a, 1m i~s.i\\ o i WG
dliny porozwieszainc na sznurze, beczki peł 
nre kapusty, skrzynie i mąką i kmpami , 
- jedmem sfowem: kto tam sp-ojrzał, ten 
się głodu nie oha:wiat. W iizbie po śoia
nach wisiały obrar,,y Swiętych P.a!1skich 
i Patronów, iak to ": Pt0lsce: Jacka, Stani
sława. Szymona. tak u Izydora Patronów 
hiiszpaf1skiich, - a' piękne \\.1ianeczki, z pa
chniących żqółek uwite. z ruty, majerai1-
ku, macierzanki, z.dobiły pmstc, drewrr,(ia
ne, r:amy w 1ec1ie, a \\ zimie zi·e:lo1ne jodły 
J s·osny gałązk~. Był tam koło lóżka 21a
wiesz.oiny krucyfiks i róża.nJiec, ai koifo 
drzwi dzbanuszek ze święconą wod<:t. W 
ogrodzie to zazdros nem .okiem patrzały cą
S:ia'dki na -0grod<Yw1iinę IzydJOr()'\Vą która tak 
roz1kos 21nile po grzędach bujała ; ogórki: dh1-
g1ie , 110\kciorwe, jakby węże pomłęd0y li ś-
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ciem się wi1ly; mard.hew strzepiasta \\ pa
rze z burakiem szeroko liścW\ ym, czo
snek z cebulą, obrannowaly grzędy z glo
\ .iastą kapustą, a wkoło ogródka strącza
stc grochy i fasole się szyk0,\\.ra.ly1 - byk> 
tam ·wszystkiego poddostatkicm - pod 
sz:nur sadzone, od robadwa i mchów sta
ranni1e oczyszcz.oue, okopane szczepki, u
g1inaly siię po·d ciężarem soczystych gru
szek i rnmiianych iablck. ,_ Kwu'czki z 
kurczętami, po podwórzu się przechadzały 
ka1czki i gęs1i na malej sadzawce pływ.a!~„ 
pod cie1nłem lii.p starych, rojami pszczółek 
osypa111ych, które z wonnych kwiatów 
m.1odny zbierały pożytek; a wśród Pod
w,órca na1 ko1narnch stuletni1cg0 dębu, sta
ry prz.yjacel domu, boician, co \\liosna g:rllia
zdo swoje uwijał; lla g1lo:s Izydor°'wy zla-

ty:waly się gruchocąc g,oJębie, a ii wróbel
kom 11tie jed1w ziarncczk<J się u..ostalo. A 
cóż dopiero mÓwk. o gospudarstwic Izy
dom, -01 jego łąkach 1 po1la...:h, o jego plu
gad11 i wozach, v' jego \~o lach i ko111iadi. 
Blogosła:w1icl1st\\() Boskie wszędzie się 
przebijalo·; wszystko, c.o lzydO'ra ota:czało. 
pełne byt.o tego błogoslaw~-ef1stwa. Miał 
Izydor cz.as na: w1sz.ystko, bo on z każd1eg~> 
ka:wa:leczka ~iemi, tak też I z· każdej eh\: 'i
li czasu korzyst:i· ~ um\ał. Zasiew i· żniw,() 
o swojej odbywa.fa s1ię pairz.e. i dlatego 
zhoiże Izydora, czy to jeszcze na pniu, .czy 
w snopach, czy w stod1olc, czy w śpichrzu. 
zawsze najlepsze i najpopłatn!iejsze byto. 
Myślaitby kto, że Iz.ydo1r ze skąpstwa, tak 
pracowail, aby tylko· d•uż.o nazbierać ph:
niędzy; - nie 21marnował 01n wprawdzie 
a1n1i jednego szelążka, ale nie sz.czędzil ni
gdy t<im, gdzie PrOfrzcba byto. \\ ydać . . Na 
pora1towanie sąsrndów, na wsp3Tcic ulxr
girh, na ozdobQ lrnścinta. za\\ szc worek 
jeg.o był otwart:;; za to arC'nda rz w ka·rcz
mic od nieg-0 nic wiele się zhog.acił. Ale n 
nas to najczęśaiej zupełnie dzieje Siię prze
ciwnie. Dla ubogiego, dla sąs ·d ::. , dla ko•
ściota, to zamknięte i serce i \\orek, -
ale dla arondarza za\\ sze ot\\ arte. Dziec i, 
na pół nag~c, wałęsają s~ę po droga.eh że
brząc o kawailck chleba, b.01 piani rn.iatka o
stat111ią kurę, ostatnie jajko zani1osla do 
szynku, - ko111ic i W(Jfy ledwie że na no
i;ach stoją prz~d próżnym żlob ttJl, łm t;
sta tnia Wi[!zka si.ma pnszła z.a 1\ · eliszck 
\Vódk.i dla.i krorwy arendarski:ej. A potem 
c óż dzilwnegc, ż,c s i ę n1ic rie \\ iedzi:c i ie 
Bóg nici b!ogosla \\i Izydor i c.zas i pie
n!i ądz szanmvat; u nas ani czasu. an[ pie
rnic;dzy sza1n.:Ywać: n1ie umieją ludz·e. J 1k 
tylko z.bierzesz troch~ zboża i mc..sz co 
jeś~ , to na przysz ło.ść .ain pomyś' i sz. l(o
botrn1ka i za d1X)gi pie~iądz 1.1 mldć tm
dne:; a tymczasem zboże s11 ę 111i1~i c , prz d~ 
nowek ·nadejdz,ie, r-0k n:eur{'<lza~ny, grad 
\\ ybije, w stodole i \\ szp ;chrzu pusto, bie
da. nędza. głód, - - a za ri ami k r2dz ieże, 
rozboje; i tak to letnJist\\ o zastaje p0cząt
ldem wszystkiiego zteg{) na duszy 1 na cje
le. doczesnego i wccznegei. - że Izyd()r 
na próżnowaniu czasu nic tra ił, dlatego 
mial pod dostatkiem wolnYch d1" ~1 do na
boże11stwa. Codziennie z żoną ó czefadką 
\\ ystuchał rannej Mszy świ ętej. zamm s:~ 
jąf do pracYj, - i w ciągu dnia nie zapc
m~nal o Bogu; ni zasiad·l do stafu i nie 
wst2J od sUu. nie pomcdliwszy s.ię; żadnej 
sprawy rnie rnzp-0czynat, nie wenvawszy 
Boga nw pomoc; a gdy w polu był. czQs • ..> 
otarłszy pot z czata, padał na kol<1'11'1, 
skład.at kosę lub sierp. a złożywszy w 
krzyż ręce . serce swoje \\nwosH do Boga: 
Jemu ofia.rowat cafo-dnimvą pr.acę . trudy. 
i klo.poty , - i skladal je w off.erz.(!. u stóp 
krzyża Zba\ 'Y ś"i.iata.; Izydor na1 calą 
\\ńO\Skę ściągnął Mog,ysł.awteństwo Boskie 
,t wszyscy o tem dobrze w iedzieli, i, wszY,
scy go j uż za życia szanmnli i kochali j;a. ... 



Jw Swiękgo. Go uieg0 uda\, al.i s..-. naj
stars1 gospodarze o poradę, d·o ni~g-o ubo-· 
dzy ,o. zapomogę, do niego smutni o po
deszen1e), Ji każdy odchadz1ł zadowolo.ny, 
blog-oslmviąc Boga, bo On m'ia1l dLa: każde
go ra~, jalmuvn.ę i pociechę. W niedzie
lę P8 nieszporach, otoczony licznem gro-
1nct;' .1:,iadów, powraical clio zagro<lyi swo~
jej , lam usnadlszy przed diomem na przy
.Zhi~, wszyscy słuchailii z podechą i uszar 
1H0\'\1aniem Izyidora mówącegD. Bo ().n nie 
mówill o bliini1ch z ujmą sławy kh, ani 
.żartowa1Ł slowamu 1n.ileprzyl.iwoitemi, ale 
mówft o Bogu :i nauce Jego, jakby zlemu 
1Zaradzć, jakby cnotę i uczdwlość w ca~ej 
·Wi()lsce rozszerzać, a Izydomiwa z kob1e
rta1mi ·o gospodarstwie ·i o wychow1al!1~u 
~dziatek mzpJ1awi1ała. A gdy slońce zacho- . 
~il.o Izydor poczęstowainych te:m, 1co Bó~ 

' d . 'aaił, g.ośc~, pożegnaJ i każ y lepszy 1 ro-

dwó...:łt kót, kJ.zie cudach\ o 0d "domu d:i 
drnnu, od grodna do op,:>fa„. Wes:oJa gro
mada oł>chodzi stary z.wyczaj, ,,Nowem 
latkdern" zwany, śpiewając piieśń: · 

Wyjrzyj pani gosp.xf.yini. 
Nowe latko w twojej srieni, 
Jeśli chcecie go• oglądać, 
Musimy co od was żądaić„. 
Oro dzoonek nam krótl1Jieje, 
CaJy świat już zielenieje, 

No1we lat.ko raj 
&że szczęścLe •daj. 

Obda.rzają kmiecie1 6 gospo.ctynioe g·J
śd czem •chata bogata, zamykają wrzecią-
1d.ze chat, ~dą z gromadą do dnt2'iego i 
trziedego diomu. 

ta -d,{) ogr<>:ru.r1ego, stusu SJJLt..SZą. Każda kra 
sawfoa zapalała oo ż.agwil ialązke suchej 
bylicy, kupaln.aclcę rze wszystkkh stroin 
podpalają, j~zykL P}lomrienia otacza1Cl pałi
:w!{) zlotytn i krwarwym wieńcem, ,d,ym bu
cha·, stos pł,onąć Z.'a!Czynr. Odeziwaly się 
gę§1e Lilmikó;w, harfiiarzei starą pieśfl praoj~ 
icówi grają, dziewiczęta ujęły się zai ręce, 
tańcz.ą w taJkt •głosu gęśl, pieśf1 dio La.idy, 
bogi·nti m'.ilości śpiewa·ią. 

Zaplonęla kupalnl(}cka, cal.a sosinai \i.r 

IOt&ITTiu stoi d101 ruieba zdaje się si·ęga:ć o.gnom 
inai k01lumna ogn~a, syczy pło'.Inień~ bucha 
rdlym, pożoga iskry plonąGe idio nieba; rzuca. 
Ca,ly las orblainy zlotem ogn1a, jasinio1 jak w 
d!zień na.i p{)la1nie\ jak ·w dz.iień wyrnźnie 
widać tatneczny wie1rn'.ec dzliewic, piękne 
ff1ca1 kra,.saw1c. l 
. T~ńiez~ dzi~wc21~ta, a. prz~cież ~iema~z 

zap.lacenie odszkuo.warne za czas trwania 
strejkujących. Są1c przychYjltŁ się do W.lllt·~ 
sku i ska.zal robouikówi na zapłacenie od. 
szkiod'Owauie za .cas trwania! strejku IOl'az 
ina zapłacenie kiostów sądOIWych. 

flumntejszy po takiej rozmJwie wraicał do . 
ij0 mu swego. Dalby Bóg, aby ii u nas w I 
ka.żdej wii·osce mogło się ztnaleść choć z 
1kiLku podiDbnych IzydoriOWv gospodarzy, 
którzyby d'o1bry.m przykładlem przyświe
ca1ń i czmvahir nad dioibrcm ie.alej wiiioski, u 
który.chbYi mlodzi mogli snę poradzić i 

Gdy wieś cala 1opuścila chalupy, pr.z.e
wod1rn:k gromady w i oozieją do kuścielca, 
a1by t0dpraiw1i ,ć w;tCYse111ne „Dziadly", a.by \V 

dmriu ogólnej radościr, przypomniierć sobi2 
lud'Zti, którzy, nim do IlllQlgiły, weszlli, raz·em 
e: ż,yjącymi na roli prncowali.ł 1 

R1ozciągają na mogiłkach bie1utJk1e 

śmitcchw, na młodych licach rzewiny simu~ l 
tek, nri ·epewntość w 1 krasnych oczach wy-1 
czyta,sz gorącą pieśfl prnśb:y; :Z ust usły
sz.y~z„.' ,W sz.ak dz1.iś wJelkiei świ1ęt01 mi1lo
ści, dzii..ś w:i.anek trz.a1 rzucić n:a 1wod'ę, 101sy 
swe faillr rw4cej p1owlierzyć, duszę sprze
dać nai sz,częście lub rnhesz.częśde. Chwy
ci JJa Iiaweli w:1a111ek płyinący c1zlow1iak do
bry, szczęście z ni'm i zbożne żyicie, .zlapte 
go cz1Iow:1eik 'Zly,1 dziewoja ni:e\V1J1lnl1·c4 w 
dolm męża!, na lzy, zgryzotę i nieszcz~śic'ie 
iidz:ie. Nie ujmii'e w11ainka .nikt, spiyme z 
w.oid1ą w top'ieli, zat-01nie, śim1lierć przedwcze 
sn.a idz,iewczynę czieJka, nlie dom męża, i 

Odpow'ł~dzłałt1>ść za Biiezgadzatące 
się z prawdą świaectwo piśmlenne. SP«)J. 
:niik pewlilej finny hrli.flskiej wystarwit byt 
pomoaniikorwi, op15zczaijącemu lmrieiste, 
dobre śrwiadectW10, m.tzywiaijąc go „Wier. 
nym" wspólpraioowliik!ie.m, poo1imo, że PQ. 

m01crt[k n)e zawsze 1ytl siumiein.nyrn, a. raz 
natwet zdefraud01w~l jaJkąś sumę. Otrzy. 
rnawszy na podsta-\V1e tg-01 świadctw~ 1.1().
IW'ą posaidlę, pomocnikdopuściił się wkrótce 
znaicznY'ch kradziży. Wskutek teg101 wy. 
toczył pos~kodlJwain y ? ryn cypaił WYS'ta'W. 

cy korzystl1JegQi atestu ikargę o 101d.szkQtfo. 
wanie, pionicw,aż świia:cktwo byto POiW-O

dem, że :nl()i\V,Y prym1cyiat pow~erz:yt P.•
mocniikow1i :miejsce, któie «:Laie sili t'Yłk·e 
czk.MwiekowU godn.emu ·zmfa.ruia. ChG!ciai 
Óskairżony cLQ.wodzil, że wyrazem „w~.er-
1ny" inie ,chciał ,o•zna1czyć Ulkże uczdw~ci 
pomo1cni1lrn sąd! zi,emiański v.~ Berlli1~i1e sb
zal go i eid1naik na 'zaplacenle ods,zkbdom. 
.niai Zal straty p01niesforne. ralkże Sąd ka_. 
meir.aJn;y li( są<ll rzesz1y za wy.iokowialy w tei 
samej myśli stwfi,er.dzając, żepoję.cie "Wier, 
ności" w kupi.eictwie za;w,ieraw s.ob\iie i ~'~
jęoie :uicz1dwioiśici. Kto wt~ęc Wy:kracza pr~e. 
cA!W uczciwości, tegio, wt!er.nyiili nazwać R·i0 

można. . DI.a, uniew1·m1nieniai dbżał1D1wra.•11lfł9 
V!1praiwdz[-e Ui\V'Zględ111ić nla!le'ż:t, że wysta
wia·ią·c ·dloibry atest p1omoanik0.wi, nti,e ~:da
w1al wbi1e sprawy z dio111iosł1ośoi krioku 
sw:eg·o\1 a uca:Yl11H to w diobroduszn~ci 
swojej, ni1e 1chcą.c 1niesu1rni.elllrniemu P'OOw•a
dnemu zamyikać d·11oigi na przysz,fość. Ale 
i ck1bmdusznr0ść winina się obracaJć w%~· 
rni1cach; ~tai wlięo, j•aJk w ohe?11ym_~· 
ku w ini1ej za1 d'adeko postępuie, '()idpo„\1vtata 

. nauczyć; ale cóż dzil\\11nego, ż.e u n.as pa
mbcy i dziewczęta.i często' bardlzoi źle się 
irlacho1wują, kiiedy to starzy gospodarze i 
gospodynie nieraz najh·anliebniejoszy przy 
J..; tad1 dają. 

prz1e1ścieradlaj1 na plachtach P:J<z,kjla.dają ko
lacze, ser, jaja, szynkę, ła1g,w~1e. pelne 11ni.oidu 
sta:wia1ją. Kto tylko z uimanlych ma 11®1g8ś 
na świece, tegoi mogiilka1 w kwliaty i pi::11si
lek strojna, pusty i samotny gró.b ma jeno 
WY1rzutek, zbrodniarz, lub zdraj.ca :rodzin
nej zi1emn„. 

Srebmy księżyc patrzy ,na, żaforbne 
pole, wśród mogił sieiroty zapłakane i mo
tyle llMYsy się plączą, rnba1ezkii cz,erw101ne 
w, cza1ri0iwną noc wśród z/1eiłerni bujają, lu
d,zie jak 1duichy JJIQI ,cme:ntarzu blądlzą, P·O 
starych k·O<ściekacih m01giilach, mai próch
nach z,butwLalych dębów blędne ognie ply 
ną. R.zewno1 łzawo w rk·ościielcu w wiosen
J1ą no!C ... 

,Di) 11 ~. ")~ ... ~ d e n b·' 11 I„ rr 
..... !Ul.J lJ. '·~ b 

kraina słowiań'.i$kich mogił11 
P O W LE ś C IH S TOR Y CZ N A. 

Napisał Lmhvlk Stasiak. 

Wlielkie śW1ięto, raidio1ść wszystkich, 
którzy w Sw1artiowdda wń,erzą. Zesz~a 
~rafa Noc cz.erwcorwa. W k1Jka giodizm 
'po zajśdu słonka ~ na' .wschodzie niebo 
różowieć zasC'zyn~, zloci ~tę topa'.Zlem, bly
·szcz.y purpurą, zaraninai gwf:[a:zda razpala 
się, płl()lnie - wnet bled:n~e i gaśnile, bo już 
wsdmdz',i slonieczk.y slote. W .M.:alą Nioc 
.{e.dwio :ostatnie brłai~ nai .zachodlzile zaiga 4 

sly, zstępuje ze swego posągu k~a;sna bo~ 
gt'ni1 La!da, led i bi1aJą rączką gw11aizdę ~.a
Tanną zapaila. Biały bóg ś:wLa.Ua 'ZiWY,01ę
~ yJ tej inocy Czarnego, 'boga; ciemnlałśct, po 
waiIH go . w okropnej walce i1 rzuiq:1ł w 
,rtzep~ść. 

. wa.ee.zna :walka Czarnoboga .z; 'Belbo.
~'C'lrl zawrze w:net n~ nowo, tak, J~ ~, du 4 

sey ludzJ<:tei cnO!tai z potwlolrem . rtW~erzę.-. 
cych instynktów si'c~ bije. Dź'Wi~nie się 
z przep.aści powalotnry; potwór.„ 

Dziś ieidnaJk j.asność„. 
Dz.iisiad zwy,cięstwo OOga. światlości 

i szczyt .t~u..chwaly. Odi tej nocy, ~14 
boga z.aiczmiJe ~czać Czarny bói. ~W·t~
tła oorail mnle'.1 ł mnuej będzie, ai z.1emia 
'.Włladnie iw straszne przep~cie d·emno-. 
s~i grudnllowej„. 

Gdybyś w tę śwt)ęta. MaJą Noc ·wYSO
k.o ponad ziiemię wzleclal, gdlybyś przypi~ 
do rami-oo skrzydlla tatrzarńskli.ego orla j 

tWyibiegf nad chmury, xoibaczylbyś,, żo 
dziś cala ziemia sŁawliaflska skrzy isię i od 
światel pkmde. Od Laby p.oDnidp.n, od 
sza.dl :rtJIWego morz.a il szczytów; Baiłlkanu P:O 
wyspę Ru}ainę sobótkii jaśniJeją, kupailoo-
1ckai sr.:ę ·paili, 1wiianki ~' Odrze u Wiśle. P;ł~,
rrt•a oo I!l()lrza. I by1laby,w. tę noc. z1em1~ 
słowfxiińska Jako nieoo ,z.lotemn giw1aa;daum 
wyiskrzone.„. 

Zw:ycięstwo śW':iarf:l~ n:ald cietlUllOśdła· 
mli. U roczysto:ść i śwfięt01 wielkie. Do 
ś'Wiątynli Trzygłorwa wiemi z.noszą ofiairy, 
m!eSieJ km~elć szynkę i1 j.aja na ofiarę dla 
bogów na weselę i ucztę tej ruo.cy. Prosh': 
1b znai:rli'ę ptoo110rści, jado to obraz twiór
czej sity. .Prosaę 1 iado ofiaruje ludi Jes
semu, Ladlzlie t Dziiedlzilil:L I tysiąc lat mi
nie ludi porzudi pr~~ia:dówt wiairę, posąg 
Tr~ygilowa zdruzg10tainy ·i podi-aińł?iOOIY w 
P11Xhu legnie n.ai mi'ejscu świątynli Jesse
~o w Gnieźni~, gotyok31, w· nf,e!OO IWie'Żaln;i 
strzelająca katedra stan'ie - ai z\V1yiczaj. OJ~ 
ców pr0.stare ..,święOOlne" :na WN~ikt 
przietrwa i i!taJ zaiwszey żyć bęcMie.„ W 
wielkfue święto wiosny. starym poga1ńskkh 
ojców naiszych zwyczajem cz.cić będziem 
widkiego .chrześo~ńskiego Boga, który 
p:aikonał cieimnośai u stairl w proch sza
tana ... 

* * 
U cięli chkiipcy .zk~1oną 1galąź graihoiwą, 

ustrołti! ją w okra1kli j.askraiwe, ina, szczy„ 
cie jej powliesili 1stmjną bogato lalkę, któ
ra wyobirnża wiochnęi, bogiinj:ę z1elem~ i 
kwd1ocia. B<J1przebierali się psotnfoy za ?ai
by, strachy, za nie<lziwi.e_dzi, z piór .~aslch I 
j skrz.ydel ·DlrJ:cl1 zrooilu „kogutka , ooa
cl,Z ~li ~o na .osi, o·ś spbcz:y:wa: w p~asta·ch 

Si.aid1a: boża czelaiciilrn naiolmfo mog,1ły, 
twa·rze swe ukrywa w id1IOl!lffie gorzko pła
cze ~ zaczyna z grobami rozmowę. 

- Praiootw-afoś .ze mną , n'a! naiSzą rolę 
padał kmplaimi twój pD1t. Perlypotu i łez 
padały, buj1nJie zeszlai pszentczkai nar na
szej, syinu, mld. Cz.emu W1 c(1em111y świa 
poszedłeś, czemu opuściłeś dom n.aisz i 
stÓ\l' · m którym pszenn!Jli .ch'leb? Żyzina 
tw~i: lzamJi i twY'ffi potbem rolai. Gdyś 
01puśdl św,iai, placze szumem ta rola, smu
tkiem sz,czebioce psz.einlic~n:y; tam, k,tó.fy 
zrósł IIl'ai perlaich lez.„ 

- Córiko! Cór.ko! Ty mie chcesz. już 
prząść ain1t tkać! opuścila:ś mnie, samam 
jak pa.f ec na świecie pozostala ! 

- Na. ńelonei ;btoo~ przela~eś krew, 
dtiteś bra.cli1e ży,cie zai kraj ikiochru;iy ... 
· NaJlal chf.opak mliodu w z.Uruiain~ czar-

. kę j, m6wii d:oi 1111ogiily: i 
- ZostawiJeś mi dz.ioo2k:tW10, oj.cze 

drajh, pijże ten rruód, jako ja p.a twojej 
śmierci l~y moje Dia~. W twe r~ce ojcze! 
J.edzźe j3!SIJ1y dm;hu d, pij ... 

I wyłal diz!i~ilc czarę mtOOd:u 111ai oka 
l®iiilę ... 

- Powiesil cię mariraf, córko moja, 
żeś w.ojskom naszym zamosłaJ chlebai i so. 
Il! lagioi'l di się w 11li02'ilce krwa:wy pas 
pd szubien1kzne.2'0 sz.rrura!? Tyś oprzę
dta ms, tyś ślep.ej matce koszulę ut~ala, 
bo nas di\V!Odie sierot, <liwoJe oczówi n1ia1lo. 
Dwoje tYll:ro ! Dwoje! Niiechże l'zY', któ
re ślepe m·e oczy ~rod!zih1, policzy Bóg, 
niech lzamr gorzkiieml Qkrasi margrafa 
dzieci dol~. Niechże kat w:yptacz.e oazy, 
n;~ech dzieciorm je"o kaiż.dYi kęs ok.raiszai lrz:y. 
Nie'chże fos jego bęOOlie łztwiy jako ten WY
~ebra111y' krwiaiwy ·chleb, który na twej mo
gtilkc córko, jai, matka twoja składam„. 

Upadla >Starowilna ina grób <lZieaka, 
zbiieg'li się ludzie, podinoszą sierotę, na 
:chleb t mliód zapms~.a 

POJ la!mentaiah a1 żałobach wfoś ucz:tuje 
n'ai ~ilach. Lej'ł w ,oz~ry -tnilód, l~mią 
kolaicz i kruszą ser. Ofiar.a: cieIWOm zmair
l~h odprawiona1, czas llllaJ radość i wese
le, czas obchodzić wie.~kiej śwtięto Malej 
N01cy. Rozgrzał lttljiód krew, dO ócz. wró
dla po1go.d'a, trtal usta.ich iZdawil sd'ę uśmiech. 
Wszystko Udziie na rotę, opalać S1Jibótk~ 
tany, wszystko iidz!ie W\ las na święuo ku 4 

palinockti. 

* * * 
N.ai pofamiiie leśnej pól wsi się 1Z1ebrał<J. 

z w:niętrza boru chlopcy •SU·che galęzliie zm0i
szą, girOIITiaidzą konary SOISetn:, zeschle cho. 
jaJkJ świercz,yiny. Nai samotn:iie wśród lą.ki 
stojącą S.)Sflę Wldrapafo. Się -kilku <ChltQlpCÓW 
suche 1galę7jie '!.} dołu do góry lfliosą, ogro
mne sioopy pałi:w1a1 do konarów dJrzerwa 
powrósłami~ przywięzują. Gdy korotna 
drzewa obwi1e's2xmą ·zostala1 smo'1nYIIlli chró
·Stem i mliodz·i:eiż spełzła się na zLerrn!i~, 
wszystko •oo żyie, do pna:a suiche galę.z11e 
znosi, mśni1e ogromna mogilai, do korol!ly 
drzew:ai wysokością sw.ą dochodząc. 

Dobyl kmieć żelaza, uderzywsiy nię.m 
o lkrzeml,eń, skirzesal ognia, kfrtka, iskier na 
suchą hubę paidllio, rozdmuchąino żar w pró 
cht11i-e, zapaihmo żagiew, z którą diziewcz:ę-

·k:ochair:kai, lecz otwarta pa;s'Z1cza zimnej 
ją czielm m0:gi~ły. Niepokój ·i' pytan:ve w mło 
dych serduszkach, s'trach w pięknyich o
czach, w Matą Noc czer.\vioow.ąi smu1na 
pliiosmka z ust kras:aiwk p,1y.11i1e. 

:Faile w dal płyną, w:ianeczki płyin.ą , 
Bystra je woda g-arnie, . 

Nasze wian·eiczkli z drdbn·ej ruteozik1 
Ma!rrl'Y'Ż was stra\Gić maimi1e? ! 

:Fa1le w dal · płyną, wfa:ne:czki: ~iną, 
Bystr.ai S·e 'Wl()l(ia niesri~, 

Ntios~ rąbeczek: to na cze'peczek.„ . . . 
I .chcOata.by dziewoj·a •aid1wlec tę chwiHę 

IO!dw.Jeic czas gdy Wllainek nial W!Otdię rzu
cony przyszly jej los obwieści, gid_Y. po 
1w:Y1rorkrn jaki wi.aneik wyidia1, wJosy. Jel ·o
betną, czepiec ©omy na glot\Vę w<liziiej~.„ 

Ustaił faniec, rotz1leciia1 si~ naokoło 1()

gniaJ icuid!Ily wierriec ik.r~sruwJic. S~ięt! o
brzą:d trzeiba sp.elnać, gęślarze Pj!eśru na 
c.ześć hoigów ~r-aJ~, zdejmuj~ dizi:ewc~ta 
wilanik:i z główek i ~alązk~ z kaiżde:go Z!IO

la z którydłł wriarn:ek sp!eciiotny, w z~rze
wte ognia rzucałll. Wd~oczek uiWity: ie 
wszy!Stkich :zli6l·, maJącyich od lJoi6w .cza
rowute moce: z. bylicy; ·i ch'WIOSz.cz.a, z ~
c.lrodlndikCJJ i maiderzanikji1 wiM!ki dlzieWbj~ 
... ""'ata~y · nawrotek -baJIW!Jlik li boża· ro. '-vw ' , h '.t..ł 
sa go str.t!i. Kto dymem .'!J cyc Zlm rcu-
diowinych się· okwi, ten woln~ i~t od 
chl0irolby, kto gal~k~ kh w o~eń \\"'l"Ztl~ 
cill, tego domu La!d~ strz~e dd! pror~ 
Okruszyny chleba:, resztę 1adla e; D~iadć~ 
eto ognia wrzocOIOO!, miodem z lagwr ~wi: e 
te ognisk!OI skro~iono, zagraiłYi e:e§le pieśń 
wesel!rul o chmiiclu, tę ,czarowil1~ l?J.eśń P 
szczęściu wiośnie, millości.„ 

O iehmiełu, chmielu, rozkoszne zi~e, 
Nie będ2J)o bez de żadne iwesele, 
Żebń ty, chmielu na tyczki niie ~d, 
Nie robiłbyś ty z pall11~ek nrewti.ast. 
Oj wii~inecz.ku ,z ·Mrwtlinoczki 
Cho.w'aialrn dę mój wimoozku 
Chowa.lam cię w nowej 1Skrz.y1ni, 

Ale mi a·,ę · w nocce w:iil~li. 
O 1cb!miellu~ ty nieboże„. 

l(to żY1W, kto ml0dy i swohodn~ w 
puszczę lęc;il W tę ooc z.aw.ieszo~.~~a 
rod~iiaielska nad' mlodzfanem i m1ewo1ąi, 
dlzjjś lkrasewky meża szukać, <l'lliś clll.opou 
w~braić dZlietwoię, 'która ~rz:rióz\'ie z nim ra
zem· przez życia <liQlę i nliedolę.„ Serce 
dlziś krasaiwicy męża szukać, dz~ś chk~pcu 
ust.„ Laba, Hawela, Od'rai, Warta! ~1~a, 
Dunad i Dniepr od meńców. prunnenslcich 
Eal)looęfy, rzud}ły dz\iewczęta na; wodę 
wliarnki i losy „. 

Głos 
górników I butaiktnr. 

O ile strejkujący zobowi~zaol są do 
wynacrodzenia· strat wynikaJ'lcych z uno
wy? świie'W zapa:dł Wi tej kwestyi wYruk 
w sądizi1e proced'e1roiwym w Mil.nchem-01~1- · 

bacli, sp-0fWOd1owaJI1y ska!rgą pewnego ~,1el
kiego przedsiębi.orstwai, ~ którem . kll~u
dzliesięaiu robotnilków, 1ni1el wypow1.edzta
wszj!\ w iczas~e przepisain'ym m!iejscai, na
gJe izrożyl'\) praicę. f'iir.ma .skarżąc.ai udo
wodnifa1 przez rze.czio.zinawcę, że wskutek 
zmowy pasizkodowiamą z-01.c;talai ~ 50~o 'hwy
czaanyich docJ1od6W SWIOkh D WllllOS.fa ~ 
odsZikod'Owan.te ze stron:Y, rQiblJ'tników 

za,' szkioidy s.tąid wy1nikająiee. · 

ROI( 1812. 
O roku ów! kto diebie· widzLaił w~:::-

Ci.ebio lud zowie dotą<łl r-0;~ ur~tHt. 
A 2clnderz rok·tem wojny; doti\d lubią &tł· 

rą. 

O tob.ie bajać, d<>U\d pieśń o to?~ manf'. 
~dawna b'-tcś niiebiesld.m cm.n~i008 C\1· ' . ~~ detlł 

l poprz.e4rony gluchą wteśoi~ m~ ""lu· 

'tiaami:>.fo Litwinów ser.ca z, W1i-01S~-
• .'< iet* 

iadcie5 dz.\Jw'n:e. przeczucie ji4c prze.et: śwtAfa 
łc°'1ce9', 

Jak/Deś ocz~ilwaD.łe tęskne i radosne. 
({i.edrtr plle.rwsey ru bydlo ,wyi11~-o • 1 

. " . . W·t-aSD;:1 

u~, ~ chociaE qlodnWo i end.~, . 
Nie bieilO ll1a mi, co iłW urna.LI~ 1ru~ , 
Lec~ kladlo ~ na rolq, i schyll wszJ· d•· 

·~ Ryczało, albo zulo swóJ pokarm zut~lfł'• 
I Wlieśntacy, ci4giIUtCy na Jarzynę ptu~t, 
Nie desz~ Sii.ę jak mvyikle ~ k.ańca tsMV 

długd1 
N1e śpieW~'l piosenek; prtl. ;uJ~r ł~wo, 
fakny nie pamiętali na zairie~: : e.nr~i~: 
Co krok wstrzymuja woły 1 pod1e~1 .w 

broDlt•, 
l P'Qi'l~ą z trwouą ku za·~bo<ln:~j strmrft, 
J.UCł:>y z tej strotny rnilal stę "'bław.ić ~u4 ~
I u-..wżaj~ z, t~'ł wraca!~ce pt~k1. f·W, 
B0! )łlż ·booiain prz.yłedi.ł do rodz1Jimei eo· 

, SfłY1 

i ~ąt ;skrzydł-a białe, W";zesny: ~taintar 
~ ~ W~f', 

~A' ·za lflllnn krzyklitwymu n:aidda.gn~wszir., 
' putk1. 

Oroina<lziły się p0nad wodami jaskótld, 
I z z.iemli. zmarzilej braty błoto n~ swe~~-

.1 

·W 'Wliieiczó'r slyicltaić w :zar~fa :h sz~pt dą-
1 ' gną~e.j slomkiJ 
I stada dz!lkLch gęsiu szumią ponad laso•, 
I ZU1uŻ-Ot11e na popas spadają z balasem. 
A WT ~Jębil ciemnej ltll~ebai wciąż ię~zą tul'ł

w:te. 
Słysz~ to nocni stróże pytają.. w obawtr.. 
Skąd w k~6IestWl.i1e skrzyldllaitem tyle. ll•

mli.es~nia:, 

Jaka burza te ptaki talk wc~etśruiie W}Y?ga-
\llllli 

't\ż oto niO'We stad~: jakby' g1ilów, sielwek. 
I sz.paików, staida jasnych ·ktrt i ch=:e-

Zaiaśnńla~y ,na wzgórikach, spadadą na.~~ 
!111\..ol• 

ł(<cmnk,a ! DZ'iwne stroje, niew!idl.Zliia.ne .b~ 
n11e1 

Pułk ·~ ptlltkiie:m; a śr-01dkiern, jak st-0,"P~6 
~n·Leł?[ 



Płyn~ cfrogamL kute żaiazem szcreg,i · 
Z lasów czernią się czapkii, rZ<,\d bagn~tó 

błyska, 
R()ją się nnezlicz0ie piechoty mrowrsk~. 
'Xf.l&z.yscy ntal pó!nOJc ! Rzekłbyś, że wmrcz

czas z wyraju 
Il.a pt3!ctwem i Ind ruszyl dlO naszego kra-

ju 
Pędzony, niepojętą, iinstynktową mocą. 
l\'Ol1i'e, ludZlie, armaty, orly, d:nr'.1em .i no·cą. 
Pły111ą; na n~ebie g<lr~ tu i owdzie łuny 
Zie1m1a drży, s!ychać: biją stronami pio-

runy! 
\Vrngna! woj1na !„. Nie bylo na Lntw'·'e kąta 

zrl:emi 
G<l:z.ieby jej huk rne doszedł. Pomiędzy 

C'ieniarni 
Puszczami, chłop, którego dziady i ro

dzice 
:olłł1airl1,, nic wyjrzawszy za lasu grani·ce; 

Których innych na niebie n 'ierozumiał 
. krzykć)\ , 

Prócz w1:1chr()\\·1 a na ziemi prócz bestvi 
' f. ryków.· 
<ło'ści iiimych me "' idz.121. oprócz spółl c -

ś1~1ków; 
,'.f. raz w1idzi: .na niebie dzh\"na łuna pała, 
W .Pnszczy łoskot... to knla i0d jakiegoś 

działa 
ebłądziiwszy w polu b·twy, dróg \,\'•lesie 

s·zukafa, 
'fł~c pnne, siekąc gałęzie. Żubr, brodacz 

sędzkwy 
Zadrżia.t we mchu, nn:jeżył dtughe wtow 

grzrywy, 
Wstaje na wpół, n.a przednich nogach si~ 

orpnera, 
potrząsając brodą, zdziw101ny spoZiiera 

Na! bfy:skające nagle między tomem zgli
szcza: 

. Byt tra z:błąkaJ11.y grana~: kręq1 się., wre, 
, . świszcze, 

Pękł z ihukieim iakby puorun; żubr, pier
wszy rn.z w żyiOiu 

Zlćlkł si<;, i uciekł \V g~ębszem schrnwać 
się ukryiciu. 

Bitwa!. .. Gdzie? w której stro111j;e? pytają 
mJ.oMeńce, 

CłtWytaią, bro.f1; kobiety w7Jno1szą w ni..ebo 
ręce; 

1\Vszyscy pewni zwycuęstwa, wofai'l ze 
łzam~: 

.. Bóz jiest z Nap-0leonem, NalJ}olelQn z ~ti ! 
·01 wiiosino! kto ci~ w::'dzlal wtencza1s w 

uiaszym kraju, 
P~truai "MiO!sntoi wojny., wiosno uroklz.aju; 
~ w.iosino ! kto d~ wdd~1ał jak byłaś k'wt-

tnąca 

~v ił1 tra~ a ludźrn:1 blysz.czą,ca, 
.<)ff~ we ~·rzeniai, nadziej~ brzmfieooa ! 
lJa ole:bie dOltąd w1dz.e, piekna mam seiDOO I 
~y w, nile~, okuty w pO'wtilciu, 
. ~- fylłro· jedną taką Wi10sn.ę miałem w ży~ 

ciul 
Adam M1ckie:wiJcz. 

Głos •ól potłnoszę. 
. '(}los mói podnosze do BJ~arodzky, 
· Pfu ~ pod ubogiej tego d~ str:oochy, 
Bó w duszy mojej smutno jak w c.icmnlilcY, 
l\.!yi'iSlY. wszystkie żyicia rw ~ei pociechy. 
'A to tak cieiko rozJ~yć się ~ nlieani, 
I wśród t~slmofy <lpdźwi1'a.ć to tyde! 
'Jeda~ kto poc:'.ecb chce sztukać na ziea.rri, 
,'ifun miasto pociech lz;y zbierze obficie. 
CUm mój wieści dlo cieb.te PiOOJooszę, 
~rz.eld Tobą calą w~lewattn mą <liuszę; 
<l Jedtnio tylko w pakorze Cię prosze, oaa dlotbrze cierpieć, jeśLi· cierplieć musz~. 
O~, bym, przy Tobie pvd tym :krzyżem 

·Stala 

~ corzi.ką •smutku z Tobą- pila czarę, 
~ byU:n przy Tobie_ w d~hości wytirwaiła 
I 1Jyo'.ai dę?ką spelnllla ofianę. 

Gazetka dla dzitei. 
Kruk. 

Kruk jest czarny, ni®O większy od 
wroay, żyje w gromada cli. Gaieźdzl się 
w lasach na sosn.ack i dębad1. Głównem 
lego poż;wienlem są myszy i ptaki. ~za- . 
&e• I zajączki chwyta. Gdy au zuną 
dód dokucza, do wsi przylatuje. Oswaja 
się łatwo. Chowany w domu, kradn.łe. i 
1'krywa błyszcz~ce rzeczy. Kruk zyie 
bardzo dłu:o, n~kiiedY nawet dwieście 
~. - Kruk krukowi oka nle wykole. 

Dziecię i ojciec. 
Błł <>iciec dziiecię rózg~, że się nie uczyło. 
Ody odszedł, dziecię róz2ę ze złości spamo. · 
Wkrótc~ znowu jaś kr~bmY na plagi za

robił, 

Ojciec rózgi nie znalazł, i kijem go obił. 

·Jcs~ń. 

Stara jabto.fl J gru za 
Poo O\vocem się z~(lna. 
Wfa:tr ścierniskiem porusza, 
Dojrzewają już wina. 
Napeilnione sto:doly, 
Lny się suszą w· przedSicni... 
Ba.trzy rólnik wesoły 
Na te. dary jesieni. 

Śmierć pułkownika. 
W głuchej puszczy, przed chatką leśnika 

Rota strzelców stanęła zJelona; 
A u wrót stoi straż pulkowmka, 

Tam w !izdebce pulko"~nik ich kona. 
Z \\liosek zbiegły się tłumy wieśn'acze. 

Wódz bo wielkiej był mocy i sławy; 
Kiedy p·o n~m lu1d prosty tak płacze 

I -0 ·zdrowie tak pyta deka:wy. 
Kazał ko'llia pułkownik kulbaczyć, 

I<:·o11ua w każdej stawnego potrzebie; 
Chce go jesz.cze przed śmiarci<l zobaczyć. 
Kazał przy\\frść do izby, do siebiic. · 

Kazał prz.ynieś~ swój mundur strzelecki, 
Swój kordelas i pas i fa<lunki: 

Stary żoł111'. 1crz, on chce jak Czarniecki, 
U1111ierai<1c swe żcgna1~ · rynszttmki 

A g,dy ko111ia Już z ilzby wy,w1edli, ' 
Potem do nici '' szN!ł ksliądz z Panem 

Bogiem; 
I ż.oln.icrzc od żaln pobled1li, 

A lud rnodlil się, klęcząc przed pmgiem. 
Narwet starzy Kościuszki io1nierze, 

Tyle krnr,i swej i c11dzej wylah, 
Lzy ni jedne}, - a teraz płakali 

I mów~ltl z. ks!ężarrni pacierze. 
· Z rannym św1tte111 dzwon~1ono w kaplicy, 

Już przed chatą nic było żolnierza, 
Bo już Moskal był w tej okolky, 
Przyszedł widzieć lud zwłoki rycerza. 

Na pastuszym tapczan.ie oo leży.1 
W rękn krzyż, w· glJwach siodfo i burka 

A u boku kordelas, dwururka. 
Leicz ten wódz, chQć w żołnierskiej 01dzk

<iy, 
Jakhe pięlme, dztiewi11cze ma lica? 

Jaik:~ pierś? - Ach l t()I byl.ru id'z.flewica ! 
To Utwinka dziewica1, bQhater, 

Wódz J>O'\Vsta1ńców: Emil/ia PJater ! 
Adann Mkki·mviicz. 

Krótka nauka czytania. 

dż dż dż 
dża, dże, dżo, 

dże, dżu-ma. 

dżo-m1., 

dży, dża, 

ó ó 
wół, mól, nóż. 

góra,-ra-11. 

, 
o 

.WÓZ· dół 

Swiętej•zafacie. 

Nai w:eselu1 u Piotra Oabana· w Hoch-
lannark (nad. M. Wujek) 6,52 mr. 

Z '\\11eca w Oelsenkiricheull, dnila 15 X. 
os. (ruro. GiSPwski) 3,SI mr. 

Ze skarbJrnki Towarzystwa św. J adwń 
gi1 w Oerthe (nad. J. Kuhstraing)) 3,H mr. 

Na chrzoi.naich u Stefatnlal Korbasa w 
Buscblhausen: St. Korbas 25 fen., nowo:na 
rodzony synek 10 fen., St. l(orbas 50 fen., 
T. Korbais 30 felli., W. Boks 1 rnr., Jadwig.a 
Boiks 50 fen., J. Bl:Jks 25 fen., syn Wojciech 
15 fen., Franci.lszka B0ks 15 fen., Maigdale
nai Boks 15 fen., Win.a St. Kotibasa 50 fen., 
J. Miaizurek 15 fon. (inatd.. Bokś) 4~90 mr 

Na weselu u Józefa! Kultona· 'W1 Men· 
gedle: Mlloda parai Józef KuHon z żioną 
1,50 mr., Ign. Bo.niec z roną 1 mr., A. So
bczak z ż0ną 50 fo:n., A. Krawczyk z iiooą 
5{) fon. M. Soltysiiak z żoną 4() fen., panna 
Pelasi~ .Mii·chalska 50 fen., paruna ·Wiktosia 
Sioltysiak 50 fen., panna Marta Sobczak 
10 fen., W. Matczak 50 fen., A. Skurzy:bot 
10 fen., muzykamci J. Roszak 50 fe-:11., M. 
Jankowiak 50 fen., T. BanaszJ{llewli1CZ 50 
fen'. (naid. Ignacy B~niec) 1.10 mr. 

Na ·chrzdnach u Mlichala Olejniczaka. 
w Alstaiden: M. Qlcjntl<czaik z iolllą I mr., 
n,QiW{lOOt'Od2loata CÓ rka f ram cisz.ka 25 fen. 1 

chrzestny A. Nadolny z żOn.ą 1 mr., chrze
stna K. Baryga 50 fen,, A. Baryga1 z ż.J1ną 
1 mr., och diiieci Józef 10 fen., Maryaa:na 
10 fen., fraincdszik.ai 10 fen., K. Nowack,:1 z I 
~cJną I mr., J. Golka 50 fe.n., I(. Waiwr:z..y-
'1lilak 50 fon. (nad. A. Nadolny) S,86 mr. l 

·a eselu al megn Szymiśl&.a w 
Uil.nmgield: mlD<:Ul para 2,50 mr., R zi
.ce m1odej pann~· J. Andrzejewski z żo
ną 50 f., Pr. Andrzejewski :z ż. 50 f., W. 
Andrzeje w kL z żoną 50 fen., ojciec mło
dego pana K. Szymyślik 50 fen .• A. zy ... 
myślik SD fen., P. Szy.myślik 50 fen., fr. 
Matysiak z toną J mr., obraźnik P. Szy
my.śHk z 7..oną 50 fon., Fr. Stach-0\\1'iak z 
i-Oną 20 fen., M. Wiitk w ki z żoną I mr., 
M. Jakóh z żoną 50 fen., St. vVabiński z 
'l,oną 30 fen., J. Bąk z 7,on.ą 50 fon., J. Du
dek z wną 50 fen .• C1. Boim r 50 feJ1., A. 
Otto z ż;ciną 50 fon .. J. tachO\\ iak 50 fen., 
W. Stelmacher 50 fen., f'r. Stefan 25 fen., 
A. Wt:1siak 2 mr., St. fyl.icthaleik 2 nr„ A. 
Stefan 50 fen„ A. Bag,il1sk.1 30 fen .• fr. No
waik z żuną 50 fe:n., M. KQdziJra z żoną 
1 mr., A. tock·i z żon;1 SO fen., M. Gerber 
z żoną l mr., W. Babma 1 rnr., W. R.atai
czak 1,1{) mr., syn J. l(atajczak 50 fen., 1(. 
Senmnler z żoną 30 fen., T. DodDt 20 feJl., 
M. Sobol z ż.011ą 50 fen., .J. Mać1mwiak I 
mr., fr. Damaiseaux 50 fen., A. Kuncert z 
Ji;o111ą 50 fen„, .J. Kazubek z żooą l mr., W . 
Zmyślony 50 fen., M. Bagl"h'1ski 50 fe11., P. 
Ciesielski z żoną 50 fen., M. frącko'\\niak z 
żoną .)() fe11., fr. łiałupka 50 fen., J. Mar
c,inko.wsk z :i,<)i11<l 50 fe11. (nadcslat Wal. 
A11drzcjc.wski - 30 fen. porto) 29,15 mr. 

Dziś z.foż.ci1rn: 59,42 mr. 
Był'> w kaSiie (zob. nr. 41) ' : 121,98 mr. 

f(azem w kasie: 181,48 mr. 
Rozchód. 

A. . w B. 32,50 mr. 
S. W. z W. 40,00 mr. 
W. W. z I3. 37150 mr. 
S. L. z R. 45,00 mr. 

~ozchód: 155,03 inr. 
W kas11c: 31,4& mr . 

B. 22. 10. 05. 
Bóz iapf ać ! Swi.qty J ózafa.oie mó:il 

si~ za l'łami ! 
Antoni ftrejsl<i. . 

Tow. św. Antoniego w Re·cklingb.-Siid 
donosi szan. czJonkom, iż \\ nicduclę., d:n'ia 
22 października o godz. 4 po poludn.iu !Od
bę:dziie się miesi1ęczine pos1'.cdzeniie. Goście 
mile widzriani. O liczny udziiał prosi 
(1) Zarząd. 

Towarzystwo zimn. ,,Sokół" w W~_tter. 
Ninieiszern donosii się zacnym druhlo:m 

z Wetter i Herdecl<:e, jż w ..11'1ed~elę, dnia 
22paźdzuemi.ka wypratWiamy zabawę zam. 
knfętfł na salii p. Overbecka. Początek o 
godz . .f po polłudiniu. Uprasza· srię <iruh&w 
ćwiczących, ażeby si~ w :niedzielę, dnia 
22 pa<fdzjernika o iodz. 8 rano w komple
cie stawrn. d0t ćwkzeń. Czolem ! (2) 

Wydział . 

Baczność! Osterleld ! Baczność! 
W niedzliele 22 bm. o godz. 5 pa poi. 

odbed.Ziie su~ na salri J>. Husemanna naprze-
ciw kJściola katOILickie~ · 
wlec w sprawie opieki duchownej ł w 
sprawie wyborów do dozoru koścJeła~o 

i r.prezeatacyl. 
Ponieważ to są bairdro ważne sprawy, 

które omaiwti~e będą, przeto o ~adc najlicz
aJdeJszy udz:iał Rodakóiw tuprasza. się. 
(3) ZwobJjący. 

Towarz. św. Wincentego w Hocllheidzie 
odbywa jesienną zabaw~ drni:a 22 miesiąca 
bieżącego w JQka11 p. Vierbauma, przy ul. 
łfuichstr. 

Tow. 1tllnn. „Sokór' w Dulsbur~-Hochfeld 
d{)nosi wszystkim druhom, iż w niedz~elę 
dnia 22 października o godz. 10 po obie
diz.ie odb.ęd!zie się półroczne walne zebra
nie, na które Siię wszystkkh dr_uhów za
prasza, gdyż 1I1ast:\pi oMr :wy<iz1ału. Rp
da:cy przychylni „Sokołow{1' miłe widzia
m. W zdroiwem ciele zdrowy duch! Po 
2e.braniu nastąpi zalożen[e Tow. loteryjne
go. l(to ma d.o tego towarzystwa chęć 
wstąpić, niech taikże przybędzie. . 

Uwaga: Zebranie Wydzliału odbędzie. 
się godzi111ę pręd2cj. Proszę, ażeby się ca
ly wyidzia( punktuaJme sta'\\lił. Czołem! 
(1) Prezes. 

Tow. św. Wincentego a Paulo w Heeren 
donosi swym członkom, iż przyszłe zebra
inlie odbędzie się w niedzielę 22 paźdz. o 
03 po pot. w .sali posiedze'ń u' p. l(ahlerta. 
Członkowie wimni się wszyscy stawić, bo 
:mamy jeszcze bardzo :ważne sprawy do 
zalaitw1ienia. Goście mile wi<lzfa1' 
( 1) Marcin Gorwa, prze w. 

Tow. śś. Plotra i Pawła w Bruckhausen. 
W niedztelę, dnfa 22 paźdznernika o 

godz. 5 po pol. odbędzie s:ę walne zebranie 
w zwykłym lokalu. O licznY. udziaił upra
szai żarząd. (2) 

"f owarz. w. ntoniego '· tt bmghorst 
don . rym zlonkom, iż k\ artalnc ze-
branie odbędzie ie ~ n.edzielę 22 nn. 
godz. 4 po poL Uprasza ię zł ów. 
aby ta iii ię 11 zn.ie na ozna zony cza . 
(2) Woje. Pa ·tak. sekr. 

Towarzy t o ś '. Barbary :v O li ig 
ozna'mia wym czlorrkom oraz R.xlakom 
i Roda zk< m zamie Ztk:atym Dell ~g. 
B~rbeck, Bottrop i ok licy, iż w J1iectz: ę 
dn:a• 22 paź-dz.ier.nika rb. urząd-za S\ rą 
rocznicę swego ;stnJenia na ali ( ;i, O'\\ ' 

p. Hes e,, ul. Prosper. (prz) t łek kotei 
elektrycznej Es en-Bottrop). Bratme to

;i,•i:arzystw~~, które zaproszeruia trzymały 
lub d!a 11fodokładny h adre ów nie otrzy
mały, a miano.wide Tow. św. Józefa z 
Dellwig, któremu przez pornyJkię 7..aprosz -
nic na czas ;i,1rccz-0nem llie zo tato, uprz !
mi zapraszamy. Towarzystwa prosim 
przyhy6 z chorągw'ami i pala zam:. Pr -
~ram zahawy, 'Od godziny 2 do 4 przyjm<>
" anie 1owarzyst v, o godz. 4 rymarsz do 
kościoła, o }~6 mowa po :V'italna prze wo
cJniczq ceg <l o 6Y2 b dzh teatr. Ode· 
gran'"' zostan<1 2 p~ckne sztuki p. t.: 1. „E-.; M. 

Mia. k-01 ;1:ska", 2. Kachna. \V wolnych 
.clrwiJach koncert i dcklamacye. Wstępne 
dla członków 30 fen., dla gości przed cza
sem 50 fen., przy kasie 75 fon. Zyw.imy 
naidz,· ,i.;ję, iż na. szan. Tawarzy twa oraz i 
R.oillacy S\\ ą obccnośa;ą zaszczycić racr,ą. 
(l) Zarząd. 

Baczność Po1acy-katoiicy w Hernc! 
Listy wyborcze do dozoru i zarządu 

łrościeln ego '' ylożone są o<l 1.5 ido 29 pa~
dzicrniJ·a w Jrnsie Jrnmunalncj H p. Ecker
felda 11a Oststr. Każdego obowi<\ZICl\Oln 
jest - przekonać się tak za s: chie jako też 
za zn.ajo1Jnyich'i, którzy1 m0żc przyjść 1ic 
mogą - czy jest \V liście zapisa.ny. Kan
dydatów obńerzemy 11a przyszłym waecu 
„Zwiq-,i;ku Polaków", który SJict prawdo
podobnie dnia 29 bm. w łiernc <l<lbę<lzic. 
(3) Komitet kościle1ny. 

,Towarzystwo św. Wojciecha w Duisburgu 
ll:o111iois:i wiszystkim czll()nikom li wszystkM11 
~talkom w Duisburgu i Qkolicy zam'i·e
sZk:all)'il111, że w przyszlą niedzielę t. j. :ł2 
t. m. ur.z~<l~amy zabawę jesienną, polącz.o
ną z kQlncertem i te.a trem, na sali dom u 
katoJLakiegio Seiite11str. 19, na którą to za
,bawt wszystldich ROOa:ków serdecznie za.
Jr.a.szamy. P·o·czątek zabawy o godz. 4 
t J>(>ł · Zarząd. (3) 

Tow. Przemysłowców w Bruckhausee. 
W niedizie1ę, dnia 22 października o 

g<>dz. 8~ l\Vileczorem p0siedzenre w lokalu 
towarzystwa. Na posiedzeniu będlJie ~~· 
mujący odtzyt. Goście mille widz1~ani. 

O Licmy udział członków, i goścó u-
prasza sic:. Zarz'łd. (2) 

Baczność Lindenhorst ! 
W Undenhorst zgubilem znaczkJ. d.) 

kwiitOOlw«rua skladek ,,,Zjedooczeńia. Zawo
dow:ego pQllskiego". l(to je z.nalaz~, ze.chce 
m~ je oddać. 

Astłrzej Pietrzak 
\.V: Lindenhorst, Wasserstr. 28. 

WIECE „ZJEDNOCZENIA ZAWODOWE. 
GO POLSKIEGO" 

odbędą się w njoozielę, dnia 

n patdzłernika: 

W BNilmbauer po południu o godz. 3~ 
w lokaJ1ti p. Wieie, przy. starej 1rokmii. 

W Ueckendorlie po pot o godz. 4 w lo
kalu p. Seres, ul. Billowstr. nr. 16. 

W Dortmund P-O poludniu o godz. 5 w lo
kalu p. J anlrowskiego ul. Betenstr.; 

W Marten po poludniu o godz. 3 w lo
kalu p. 5pedhta; 

W Altenessen przed połu<ln~em o 110, ~, 
lokalu p. Saala, przy kości:ele katol. 

W Freisenbruchu po pot. o godz. 4 w lo.
kalu p. Oferbek przy ut. Bvchumskiei 
dla kopalmi EJberg i Eintracht szyb li. 

W Hołsterbausen po poł. o godz. 5 w to
kału p. S1nlwestra ł(raft'<ii, przy ulic;sr 
H<Hststr. 35. 

W Uim~endreer -o ~od.z. 4 po pot 11 p. I<:nip-
pjnga. · 

Na. porządku dz.lennym: nowe prawo 
gór icze, obór kandydatów do tydzla
l6w robotniczych., spra"ry robotników fa.
bryczi.uyieh i innych zawodów pracy. 

Liczny udział Rodaków w wiecach pa 
ząd~n;y. 

„Zjednoczenie zawodol\'e polskie". 
T1t_ '· 

• 



nowni Rodaey! 
Rodakom kt611J pijd' de wojaka, polecam wielki wyb6r 

P~.s ..... .: ... 01;•Jro 9 :.... 'I.. mojej roboty, najno.wuy wojsk~wy krój, a bardzo tanio, boju• ei 
~ . W' 1•- W tl ~ 13 marek. Przypommam tet m~J · 

wielki wytiór gotowych ubrali, paletotów i spodni, 
dohre1ro kroju i roboty. WieJki wybl>r gGtowych ubrań dl& chłopców i dzieci, 1podniP, kit.tle, koszule~ rozmaittg:l ga.tunk 1, gacie 
sskarpetłli, 1Hlki it11. w.-.••• bardzo tanio. Przedewszystkiem zwracam uwagę na mój wielki wybór 

materyj na ubranie, paletoty i spodni, 
z których wuVfko pod gwsrancylł zostaje odrobione we własnym wanctacie. Pres1-= z tego skorzystać! 

A. POWAlOWSKI,· Bochum, Alleestr. 13-. 
I - .,. . ~ ·- " , „ "... • ... , .... , . .,.'; 

·······~······· : Spieszcie sie! Spieszcie sie!: 

: Tania sprzedaż : 
w do111u obuwia • 

• E. Bartseh'a • 
•+ w GelsenJs::j:rchen, · .• • 

tJ lk1J przy uł. S ;balkern~tr. 31.. przy u1. Scbalkernstr. 31. 

• • • • • • • ·+ 

trwa i nadal i katJy mole się zaopatrzyć w rzeczywi
śde bardzv moi:ne, a mimo to trwałe obuwie 

~ ~1. -~~ WFzystDie luty dla niewiast i dzieci, sprzedaje się po 
bajecznie tan•ch cenaeh 

Kto chce oszrzedzić du~o pieniędzy, niech knpuję obu

wie ty•ko u firmy 

• 
w Gelsenkirc~hen, 

• ul. Scbalkerstr. 31 ul. Sch1tlkerstr. 31. 

•••••••:••••• 
Polska golarnia w Brut!~haus~n.! 

Szan Rodakom w BruekJ1ausen ł okolicy donoszł~1 iz obJą· 
łem od ·p. :U-arkieldez~ , 

~~:::::= interes golarsk1. ----------~--- - _ 
znajdujący się w Bruckhausen, pr;i;y ~~l. .Alfred~tr. 2. 

Prócz tego polecam IllOJ 

skład cygar i papie:~o łrt„w9 
· ~ "ft'Szystko wyborowy towar. ~ 

Spodziewa,jąc się od Szan. Rodaków gorliwego poparcia, kreślę się 
(1-:S) z e-zacunkiem 

Kamyszek. 
·~ • 

• • • • • • • • 

N ajtoi1sza sprzedaż 

zegarków 
~. towarów .złotych. ~ 

1Vielka partya 

budzl.ł•ow 175 
pocz. 

pr7.eszło 20 gatunków • <ld mr. 

Srebrne męzkiei damskie zegar k195o pocz.· 
.(d mr. 

Tanie ze.garkl do kopnlnt 325 poci. 

od .nr. 

B a u m e r i spółka, 
Herne, ul. Bahnhof~t1·!f 74. 

Za inseraty 1i r.eklarny redakcya w 

pubUczoości nie odpow;iada. 

OlbfZJJDI wybór! 
„Najtańsze I najrzetelniejsze· źródro 

·zakupna" ! 
Wstystkie moie zegarki są starannie obci~· 

cnięte i na minut1; uregulowane. Za każdy zt:• 
garek daie 2 leinią piśmienną gwarancyę, 0-
bawv nie ma żadnej, bo coby się podobać nie 
mialo, przyjmuie z powrotem i zwracam pie
niądze. Trzeba się koniecznill przekonać. 11 
kto nie kupi, to)~ trudno, ten sam sobie szkodzi.. 
Zamóweinia i podziekowania ~codziennie natł' 
~hodzą . 

OBbirJ:ym~ wybor ! 
Czysto srebrne najpieknieiszc zegarki a 

.\fatką, Boską, z ~ zloconemi ?r~egami i ~ n?:i
lepszemi werkan • .1 Hit 10 kam1ema~h po l.w. 14 
16, 18 i 20 marek. 

Najwspanialszy z Matki:\ Boską zegarek. 
docone litery, i najoidol;iuit:iszym~ zloconyitt 
!;rzegami, ci~żki w srebrze i z na1Jepszym rta.. 
i.O kamieni -prima werkiem tylko 26 mr. Zei::ar 
kA tego z pewnościq nikt jeszcze nie widzial. 

mr. 

Zegarek pos-rehrzany kluczyl~owy 5,90 mr. 
Zegarek niklowy cyi. klm.-zyh:owy 5,40 ~- 8-

Zegarek p(,~rebrzany najlepszy na 6 kam1t· 
niach kiuczykovv ~ 7.75 rnr. 

Zegarek czysto srebrny cyi. na 6 kamte
niacłł klucz .. Jub remon. z 2 zloconemi brzega!ni 
i;nima werk IO mr., - Ten sam i1a 10 kanno„ 
niach oo 12 mr. 

Lańcuszki' po 25, 30. 50, 85 i en .• lepsze nt„ 
klowe po l, 1,25, 1,50, l,75 rnr. 
Cewuiki bogate na 5.t~O ih18tra{;ye-
11a zegarki,. lańcuszki, bi.żuterye, także skrzYP· 
ce flety, klarnety, harmoniki, uraz no~e, buy· 
t~ portmonetki i różne okolicznośc1owe 1'<'~ 
darki wysyłam każdemu darmo i franko. · 

M. Danec•~j. Miejska Górka 
(GOl'chen, Bez. Posen). 

nie będzie nachodzić domu tym, którzy swą wyprawę jako to : 

~ D1ebl-e, ogniska, łóżka 
itd. n& odpłatę albo za got6wlię kupować będą 11 

.Jonasa Cos1Danna w Herne„ '· d. Heydstr. i7. 
• „ •• . ~ /."' • • • . . • ·._. • • t: • • t . . 
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I\a ~:iedzielę 22 po S ·iątkcicb. 
Lekcya. filip. I. 6-1 l. 

Bracia! Mamy ufność w Panu Jezu
sie, łż który począl w was dobrą sprawę 
wykona aż do dnia Chrystusa Jezusa. Ja 
koi: jest slus.zma~ a·bym ja to rozumiał o 
was wszystkich, dla tego, iż was mam w 
SC'rcu i ~v więzieniu mnjcm, i w obronie. 
i w utwierdzaniu E\\ angelii, że wy wszy
scy tlQrwarzysze jesteście wesela mego. Al 
howicm Ś\\'iadkiem mi jest Bóg), jako pra
gn~ was wszystkich we wnętrznościach 
Jezusa Chrystusa. I o to proszę, aby mi
fo'ś(; wa.sza \\ ięcej a więcej obfitowala w 
umicj,~tności i we wszelakiem zrDzumie
niu, abyście doświadczali, co jest p1o·żytei.. 
czniejszego, żebyście. byli szczerymi i 
hez {)brażenia rw dzie:'1 Chrystusów, napel
nieni OWQCU sprawiedliw10ści przez Jezusa 
Chr:rstnsa, ku sławie i chwale Bożej. 

Ewangelia. Mat. XXII. 15 --21. 

W on c7..as: Odszedlszy faryzenszo
·v.:ie, radzili się jakoby Jezusa podchwycili 
w nro:wie. I postali mu ucznie swoje z flc 
rodyany mówiąc: NauczydeiltL, wiemy 1 
iżeś jest pra\vdziwy, i drogi Bożej \V pra
w,dzie nauczasz, a nie dbasz na nikogo, al
bowiem nie oglądasz się na >0s-0bę ludzką; 
)J-O'Wiedzże nam tedy, coć się zda, godzili 
sirt dać czynsz cesarzowi, czyli ·nie? A 
Jezus 1)'ozna\vszy zfość ich. rzekł: Cze~ 
lllll mnie kusicie c'bfodnicy? P\Jkażcie mi 
monetę rzynsz-0.wą. A oni mu przynieśli 
vrosz. I rzekł im Jezus: Czyj jest ten o
braz i napis? Rzekli mu: Cesarski. Te
dy rzekl im: Oddajcież tedy co jest Ce
~arskieg;o Cesarz:iwi. a co jest Bo7,ego 
Born. 

Kazanie. 
Z odpowiedzi jaiką dal Jezus pytaią

cyin Go· Faryzeusz,o~m, czy godzi się dar
wać czynsz cesarz{}\vi, czy nic? ,„Oddaj
cie tedy co jest cesarskieg.o, cesarzowi, 8 

co jest Boskiego Bogu", -- fatwo poJ~v: ł 
że człowiek każdy 11na- dw1ojakie obo\viąz
ki: Jedne do'czesne, ai drugie d'uchlJ!We. 
Aby więc tym obowiązkom każdy uczyniI 
zadość, wiedzieć powinien., że dobro spore. 
czeńsh a i dobro duszy jGgo tego się d101„ 

maga, aby je sumiennie spet1nia!. Bez o~
dawania ccsarZO\\ i co· jest cesarskiego me 
byłoby ładu i porządku w spolcczeńst\' ie 
;: tern samem . p{)kOill' i bezpieczc!1stwa w 
, m1 ży~iu. A znów bez oddawania Bogn 
co jest B·oskiego, nie byłiOby snokoju su-. 
mienia, a p-0 śmierci zbawienia duszy. 
Tembardzicj te o'h:i,wi<izki każdy spdniać 
Powi!nien ochoczo i bez szemrania, że one 
nie sq wynrys1tern In<lzkim ale wyrocznią 
B.oga samego Jezusa Chrystt1sJ, jak slY
szcliście \V -Ewangelii dzisiejszej: ,,Oddal
.::ic tedy co jest cesarskiegai cesarzowi, a c-0 
. iest' Boski1;go B·Jgu". A co'śmy '1\ inni od
dawać cesarzowi, a en Bogu? to nad tern 
Pokrótce zastano\\ imy się Cesarzowi, \Vitl 

niśmy pnstusze!1stwo, podatki i pobór do 
vojsk::i. A naprzód riJslusze1istwo. W 
Piśmie Ś\', iQtem tak jest pmvicdizia1ne: 
„Wszelka dusza niechaj będzie ~cdda1:a. 
:vy.ższym zwicrzchnościorn, albowiem nw 

llla ZW' icriclmości jedno od Bo.~a1. a1 które 
~:1 • c<l B<1~~a są postanowione" (Di'.:l' f-(;,yn,1· 
L~). A zatem, jeśli wszelka1 wta·dza cd 
Bo1.7.a, ''' ęc j8l<a ona icst a my jej podlc~a~ 
lnv, PO\\ iw1 śmv r-nzkazv jej \\ ypdniac 1 

b-yć poslusznynii; chyba· gdyby ta \\ .[ad~tt 
lloma·gafa się n<l n.:s coś tnikicp.p, coby Slfł 
~!m:eciwiałO' Bogn i .lege przykazaniom 
a nan1 przeszkadzało dio zbawienia, t-0 w 

,. l\<locll . ~i ę 

B hum na Hie 

takim razie Pismo 'więtc mówi: ,.że wit;
rc·i trzeba .shicha.ć. Boga niż ludzi." 

Co do podatków, to każdy \Vinicn jest 
0t.ida\\ ac~ z dobre.i woli. a nic czeka1;,; gwal 
·tów, ho chociaż zwierzch}ność ma wladzę 
i może poddanych zmusić do ich oddawa
nia, to jednak dla posiuszc!1st\\ a trzeba to 
spclniać dobrow0lnie: Pa.vet święty Apr, 
stoQl, tak pod tvm wzg!Qdcm mówi: ,,Od
da\vakież tedy wszystkim coście powinni: 
kio.nm p~Jdatck, rxidatck; komu doi, do; kc» 
mu bojaźf1, boja.żfl; komu cześć, cześć" 
(tamże). Boz podatków; nic byt.oby fuin~ 
duszów, na utrzyman.ie wojska~ urzc3ni
ków, a tem samem nie miałby kto dopil-. 
nować p-0rządiku spofocznego, i nie byfo„ 
by cze1m zaspOk·oić potrzeb ogólnych i 

nadzwyczajnych, które coraz trafiają si~ 
pomiędzy ludźmi. Oprócz pos!usze{1stwa. 
i P·Oda:tków, na·leży się jeszcze danin.a w 
ludziach zdolnych <l~J noszenia broni, czyli 
pobór rekrutów, a tego domaga si~ dobro 
ogóJ:ne kraju, aby w -0bec sąsiednich nie
przyjaciól, bylo się czcm br()nić i zapc.
\\, n.ić spD.kój ca!cmu pa11stwu. Otóż ka
żdy zdolny do tej służby, st-0so\\ nie do 
wieku prawem określonego, nie powinien 
się usuwać, ale dobrowo~nic nieść z siebie· 
<lfiarę. Wszystkie te powirmoś~l określo
ne są jednem przykazaniem uhrystusa: 
„Oddajcie tedy co jest cesarskic:go cesarze 
wi. Ale obowiązkiem naszym jest takin 
odda \\~ać Bogu co Jest Boskiego-, i o tern 
jeszcze chwilkę uwagi. Bogu jako Stwor
cy i d·obroczy1ky naszemu, należy się od 
nas najwyższa cześć i chwai!a. Cześć ta 
jest podwójpa: jedna werwnętrzna a druga 
zewnętrzna . Do wewnętrznej czci Boga: 
należy mHość serdeczna ja:ką winniśmy 
żywić w duszy naszej za Jego laski i d!o
brodzieistwa; a ponieważ mamy ·i ciało 
i te,m wi1nniśrny wielbić Bnga; ztąd' płynie 
potrzeba czci zewnętrznej, jaką publicznie 
Bo.gu odda\vać mamy. Do oddawa~ia 
Bogu czci zewnętrzm„j, potrzeba -0dpowte
dnich miejsc, a temi są: kościoły czyli d·o
my Boże, gdzie wierni zgromadzają się na 
modlitwę. Aby jednak w tych domacłi . 
Bożych odbywała się czcś~ publicZ!nai. po
trzeba kaptanów którz.yby ją spebniali 
odpowiednich aparatów i naczyfl, a obok 
tego \\'iladzy duchownej, któraby tym po
rządkiem kier.:iwab i wi~rnych_ na.kJama!~ 
do ·oddawania Bogu czci nalcZITTCJ. O~oz 
na to wszystko potrzeba znÓ\'r odpow1c
dnic'h funduszó\V. Wierni z mitości ku 
Bogu za J cg-o daiy i nieprzeliczone dobro
dziejstwa, ob-0wii1za11i składać ofiary i da._ 
miny K•ościolowi należne, aby ta chw~l~ 
Boga. nic ustawała, i studzy oltarza 11~1~1·1 
si~ z czego utrzymywać. \V tym \\ tas111.e 
celu dal Jezus p-O\\ yższy rnzkaz: ,,Odd::l.J·· 
cie R-0gu co jest Boskiego.'' Dobro d :·· 
cz.csnc i do·hro dusz naszych domaga s1;
tego, abyśmy te·n rnzkaz Ch.rystusa sp~ł: 
niali i podwóinym tym obow1<izkt.Jm, {) kt • 

· rvch mówiłem w naui..:e dzisiejszej,, z::ido
s;rć czynili. Postępuj1~yż . ta.k. a i t~I z~ 
życia będziemy spoko1ny1111, 1 po śm1cru 
z\'skamy zbawicmie wieczne. Amen . 

Swiety Izydor Orne~. 

ROZDZIAŁ DZIESIĄTY. 
Jakich środków używał Izydor, aby 

w dobreim ,vytrwać, przez co zasłużył n:i 
tyle task u Boga, co .go utrzy~y":'alo v 
miłości i bojaźni bote1? Oto me innego, 
!H d!esi~, e dobre s wle i u .eod.ne 
przyJmowame Naiśw. omunii. W1~i.cl 
on to dobrze, te l(<mnmia S ·. Je t Po · r„ 
mem dla duszy i że dusza pokarmu potrze
buje jak i cia.to. J eźli głód . ci idoh:cz .i' 
upadasz n.a silach; a to' sił <lstab1eme 

dna 

śmierć 'Za ·sobą pociągtnąć mDżc; jeśli du
sza zglodniala, siły cię opuszczają do dJ
lJ rego dzialani:i, zk przewagę bierze, po
kusy gwałtowniej na-::ieraią, zwyciężają i 

· zabijają duszę. Ale n nas niejeden sądzi, 
że to .dość, jeśli raz na rok {)koło Wiclkiei-
11.ocy laidaj·akQ się wyspowiada. Prawda, 
że pud grzecltt.:m śmiertelnym nie jestes o
b{)\viązainy więcej jak raz 11a rok w tym 
czasie się S{}O\\'iadać, ależ kto raz na 1 '.)k 
tylkp' się spowiada, trudu.o, aby się d-O'brzc 
\Vyspowiadał. To tę wielkanocną spc
wiedi uważają niektórzy jakby jaką paf1-
. zczyznę i robociznę; ot, aby się po-zby::, 
i dlatego jaka spowiedź, ta:ki też i z 11iej 
pożytek. Masz kl()nia w staj.ni i trzy razy 
na dzief1 g101 karmisz; masz d1.szę niefimicr
telm\ i ledwie że pomyślisz o' tern, aby ją 
raz do rokn nakarmić; ale jeśli spowiedź 
źle odprawisz, to ten po.karm .dla niej w 
trucizn.ę się zamicnt Masz plamę na twa
rzy, spieszysz do źródla, aby ją -Obmy~; 
masz ranG na ciele, idziesz do lekarza, aby . 
ją zagoił; masz plamę na duszy i chodzisz 
z nią w obliczu Ihga prze?: rdk caly, i 
nie spieszysz. do' spowiedzi, aby się IOCZY
ścić; masz ranG na duszy, ranę grzechu 
śmiertelneg-0, i nic idziesz do tego niebie
skie:go lekarzu„ aby cię wyleczył; a nic 
·wiesz, c.zyl·i w tym stanie niełaski Boskie! 
śmierć cię nie zaskoczy. Obrazikś 1iaj

większego Dobwdzieja, Bo·g.a, Stwórcę, 
, Zbawcę twebro, i jeszcze 1110iżesz się we

selić i bawić, kiedy tg"rom .zemsty zawie
szony nad g?ową twoj11? Niebaczny! czy 
rnie wiesz, że ży.cie i śmierć. że wszystlrn. 
co masz i czem jesteś, w ręku jest Boga? 
- że śmierć może bJiższa jak sądzisz, a 
,pieklo pdd nngami twerni. A ty jednak 
·odk!a<fasz spowiedź przez r•;Jk caly i mó
~visz: „Ei ! payjdzic ta \V.ielkanocna spo
-wicdź, to ja się wtenczas wyspowiadam!" 
-- Przyjdzric ta wielkanocna spowiedź, t·o 
p_'wna; .ale czy przy.j-dzie czas dla ciebie: 
to bar<lz:O' niepe1vna; czyli ci Bóg objawil, 

. że dożyjesz d.d tego czasu? czyli cię Bó~ 
z<mewnif, że naglą śmicrcia nie umrzesz? 
Parnię tai! jednę masz tylko duszę; albo i•l 
zb~wisz, albo ją stracisz na wieki! - W1~ 
dział o tej pra\\ d.złe Izydor, i dlatego' Jak 
mórl najczęściej ~ię powiada<t i komurii
k-0\\ at Nic· miał on \\'prawdzie żadnega 

. ciężkiego g.rzcchu do :wyznania, na wet p.o
wszpd111ich, di:)brD\: oln •eh wystrzegał si~ 
bardziej ·niż ~micrci ale 111ajm iiejsZYi grzech 
nainrniejszc przewinien.ie, to go trrk drę:-:z_ 1 

fo· i nkpokoi1o, że n.atychm·ast spieszył, 

aby oczyścić serce S\W>je i prz e prosić 
Bo-ga i godni~ Oo prz)~l._: <lo serc.a '\ e
gio. O! jak 1Jin to szczerze do każdej goto
' ' ał siG spowiedzi; jak pUnie mzs rząsal 
sumienie swoje, przechodził '' szys lue 
myśli, mo\\W i t;czynki swiOie, \\ cdlc przy 
kazaf1 I3o~kich i lwścicI11ych; · takie roz
trzą.ś11ienie .sumienia nie wiele pracy i cza
su go koszwwało, bo znal dJ:i.brzc to su
mianic, rozhi..:rając je co \\ ieczór, idąc ia 

poczynak. Przy takim rachumku s11m1~
nia "zbudzał Izydor żal erdeczny za naj
mnicjs7.tC' prze ninicn.ie, Z lllOellem postali~
\\ it>nh:m poprnwy. A co przed Bogiem 
p,::>stB111-0wH i <,hJCca•t, tll' też 1 wiertnic 'ta
rał się \\ypelni(;. Spuwiadal si"' szcze
rze. polwrnie i źalaśnie, i dlatcg•.} zcze
gólnieJsze po każdej spowiedzi rodnosil po
żytki, i z dnia ua dzie1! rósł w do konol()
ści. A u wielu zdarza się vidzieć, że no 
wielu spo riedziach żadnej nie widać pv-

fi ;v;ny, a nwte i pogorszenie. Dlaczeg-0? 
oto dlatego. bo tacy źle się spowiadaią; 
ladajako -Odprawiwszy r hmnek sumit-

. 111fa; ho nie znają obowiązl·ów tak 'zglc
dem Boga., jak i wzg!Gdem I11dzi; z ma
łych grzechów się Sf){)Wia<lają, a -0 wiel
kich zap.o'minaj:i; przysh;pui:t da konie. ().~ 

nału bez żalu, bez ~kruchy; usta wpraw-
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tlzic m<)wiq: żałnjG, ręka pi rś bije, ale 
serce zimn.c. twarde jak glaz, jak ló<l; obie 
cui<l IJOpraWG. ale zal dwie z kościoł 
wyjd<i, to już i do dawn rch złl::>ści powra
cają, a niektórzy to już do 1>oprawy am 
chęci, aini myśli nie maj:.\. ..Ja siQ z tego 
wysp.owia<larn 1 ! !" Oi, ()'str inie tylko! 
ho kt10t naduży\\'a miło, ierd'Zia T pga, te.go 
dothnic n;ka spra\ i dliwośd Jeg-0. W ż 
przykład: Przyjąłeś bicd11ą si rotę \\ 
dom twói. jesteś dla niej najlepszym oj
cem, 11ajlepsz:1 matką; {)bsypujcs7, i<l d0bro 
dziejst\\'ami; a ta sierota rozzu eh\\ alona dCl 
hroci<t twoj<1. nie przestaje cię haiibić, 
'krzywdzić i znieważać, mówi<1c: Dobr. 
to człowiek, on mi odpuści; a \\ ięc nie 
przestanę mu źle czynić. Pmvie,<.Jz tera.z, 
czy taka sierota za,slugujc ·1w to', abyś i<\ 
dł11ż~j tak miłośnie piastował? raczej na 
to, abyś ją od siebie i z domu t\\ cg,o wy
PGdził. Jest eś sierotą na .ziemi, Bóg w ni{; 
bie jest ojcem twoim, Marra matkq twoh. 
On ci dal wszystko, co' masz; On cię ha r
m~, odziewa, daje ci życic i zdrowie, dal 
ci rnzum i wolę, abyś poznawał i czynit 
co dobre, a opnszcza·ł co złe. .Jego to la
ska, żeś się uro'dzi? w kościele. katolickim 
i chrzest przyj<\ł; On ci grzechy odpusz
cza i karmi ciakm i krwią sw<*\; czyi, 
·więc dlatc.go będziesz n.a<lużywat ła 'k 
tych, i żyl zacio;,;ty w nicpra1wościach 
twoich? O! nie rób tego, nie rób tego, d

byś 11ic umiejąc kmzysta,ć z rnH•J ierdzia 
Boskiego, nie poczul gnie\\ u sprawiedli~ 
wo·ści jego. Są i tacy, którzy zataiwsz. 
-grzech na spowiedzi, świGkikradzko przy
stępują do Komunii śwdętej; a taki zatajo
PY grzech cięży czasami i dziesięć i dwa
dzieścia lat na ich sumioniu. Otio ja żYiG 
w niegodziwym zwJąziku; ale nic o tern 
11ie pomnę przy spowiedzi, boby mi 
ksiądZ kazał zerwa1.: ten sto'sunek; oto, 
jak mówi drugi, mam kradzioną, źle naby
tą rzecz u siebie! ale na spo,wicdzi z ten 
się 1n1ic wydam, boby kazarno rzecz te 
zwrócić, albo ,szkodę nagrodzić. I tak za 
taiwszy grzech cieszy się nicszczGsny że 
mu się ndaJ.o księdza oszukać; ale nic~hai 
pamięta taki, że Boga nic oszuka!. kie
dy 1\si;:1dz, wierząc slo\\'10~11. wyrzekł to 
"ielkic sf O·\\O: Ja ciebie rnzgrzeszam, 
Bóg widząc zatajony grzech w umieniu. 
tw.ojem, nie pa.twierdził rozgrzeszenia te
gD. O! je ~u ty, który te nauki czy
tasz, \\ tak ukropnym znajdujesz się sta-
1nlic, nie czi~kaj, nic odkla<laj, ale pospie z 
co vrcdzej pojednać: siG z Bogiem t\\ oim 
przez dobrą spcwiedź, q::icz4\\ szy od tej. 
w której grzech zataileś. Bo te hic ż~den 
grzech nie byl IQuipuszczo'ny, gdyż wszy ·t
id~ spo\\ icdzi twoje świ~tokradzkie b •l • 

ROZDZIAŁ JEDENASTY. 
ł tak przeżył lz)rdor ·ale żrie S\\ t>jJ 

\\" mil-a~ci i bojaźni Pana B· ga; i pa ~rzal 
\~cs~lem ~Idem .i sp.oki0]nem ser1,; rm r.a tę 
z1~1111ę, ktora miała przyjąć k(),.;"i ·ego i 
przechować je do \\ ielkiego dni3 zmar
twychwstania; i patrzał we Jlem I-iem i 
spo:koi!lleim sercem na to niebo. które , •kr· 
t~e miało Zlostać mieszkanit:m jcg-o na ic
h Pielgrzym idąc z -0dleglych stron l !ł. 
cudowne miejsce dla otrzymania odpus u 
? ! jdką.ż .on rad'Ość czuje, gdy ujrzy, znu
i"A>ny c1t;zką drogą, \\ oddali \\'ysmukfo 
wieże koś iola, gdy posJy Z} Q'dglo~ , ie
c~orJ1ych dzw<rnów ! Takie włuśmie 11cz11-
c1e przy schvlku życia przepełniało serce 
Izydora, przeczuwając się już bliskim d 
kresu miejsca cudownego, to jest do nie
ba. Chfopkiem żył i cht-0pkiem umar' · 
święt bylD życi'2 jego, Ś\\ ięta by la ~mier ~ 
jego. O! ileżt:i' raz • znękany pracą, si -
dal wieczor m pod cieniem rozłoży tej 
lipy i patrzqc z uczuciem tęsknoty na za
chodzące sloi'1ce, ma\\ ial sam do si bic: 
Kied "żto tak zajdzie i slor1ce mego życia. 



·a dusza rn>Jja powróci do. Stwórcy me:~<>? 
bje biał się Izydo'r śmierci i o niei czc:sw 
1117ślal. Gdy przechiodził kolo cmenttr 
llll wiejskiego, ukl~lszy, odmówił pa.c~o
d za dusze wiernych zmarłych; bo wie„ 
'4Eł2' doorze, że wkrótce i dla ni~o tu 
,:n>filk~ wysypią; - ~dy slyszal dz wo
.,_ pogrzebowe, szedł za trumna., bai ""vvie-
4zial, że i jego to.ż sarno wkrótce czeka. 
AJc ta myśl o śmierci nie czynila .go smu
tom, lecz przeci\\nflie slodką pociechą na-

:·wciniala serce jego. Odry niedostatek lub 
Jt.ka,kolwiek boleść dotkinęla serce jego, 

-_.arwial w .pokorze: Bóg dal, Bóg wziął; 
jak sie Bogu podo'bala, tak się stlaJlo; niech 
iędzie imię Pańskie po.chwalone! Pocie
szał się w nieszczęściu tą sle>dką nadzieją 
.śnierci i wieczności, - i ta myśl dnda
walai mu sil,y do znoszenia klop.ot.ów i 
krzyżyków codziennych - ochoty do 
ezyinnegp i zbawiennego dzialaJ11ia i do 
strzeżenia się choćby najmniejszego grze
cłm. Wioozial on dobrze, że niebo n.agro
• jest, a tylko ten wart 1nagrody, kto ma 
nslugi; a więc nie dość ~ie zl~go nile czy
.tć ale potrzeba dobrze czymć. Ody w , . 
eit;:żkiem znaJdowal się .pol()iemu, zawsze 
dJie to pytanie zadawał: a gdyby mi po 
1ej ~pr.awic przyszło umierać, jakbym ją 
11-czynin I ta myśl zawsze ktlerowala dzia 
laniem jego. I dhatego, gdy przyszła dfa 
•iego godzina śmierci, w całej przeszl-0-
ici ~wojej nic takie.go mie zn.alazl, coby go 
4r~czyć i niepok1oić moglo:. Myślar Izy
.lor ciągle o przytomności Boga, myślal o 
śmierci i dlai tego tak wielkim zostal 
ŚWietym. Rozstai się Izydor ze świate:n 
~ wielką serca radością, bo' on świata me 
klochal - tylko ludzi kochał, i to w Bogu 
i .dla Boga. Umierail spokojnie, bo cudza 
krzywda nie ciężyla na sumiemnu jeg{)I; l:X1 
wiedział że popiolów jegpl przeklimać nikt 
•4e bę~ie. W ostatniej chorobie sw?jej 
aajostrzejsze bóle z największą zniosil c1er
plłwością, ofiarując je Panu Bogu, za ~vsz~ -
stkie niedoskonalości swoje„ Modhl s1~ 
bea: ustanku, przyciskał blogo i rzewnie 
do ust i doi serca krucyfiks i medalik Bo
raI10idzieiYi, powtarzając ciągl~ te najslod
tze imiona: Jezus, Mary.a, J ozeif ! Oc~~
kiwał z upragnieiniem i tęsknotą chw1h, 
ooby go z Bogiem polączyla na wieki. O! 
21 jaką .pokorą, wdzięcznością., m~lośc~ą 
przyjmował on Go raz ()Statni w przen.aJ
św~ętszym Sakramencie, i za~patr~on~ 
!ś. Sakramentami, usnął snem spraw1edh
-wieigo okol,d roku pańskiego 1130. Zale
dwie ta 1nowina po wiosce gruchnęlai, tlu
any ludzi pliaczących i rozpaczających ze
brały się w około pomieszkania lzy<lPra; 
"Placz i schlochainie juź z daleka słyszec 
iię dawlalło; każdy sąsiad wylicza~ do'b~o
diziejstwa, jakie od !Iliego był -0deibrat. Ka
tdy wysławiał cnoty jego t~k rozl_1czne, 
i przez długi czas jeszcze o mcze~ .mnem 
nie mówiono, jak o Iziydorze - i 1ak za 
tycia tak i po śm[erci, wielu do Bo'ga za 
jego ~rzyczyną nawrócił? . siię. . Ta~ to 
sprawiedliwy, a Boga m1lu~ący i bo1_ący 
się cz.łowiek, nietylko że w.Jasną zbawi ·~U 
sz.~, ale i niejednemu do meha dop10moze. 

ROZDZIAŁ DWUNASTY ~OSTATNI). 
Czterdziści lat po śmierci IzydPra z. 

przy;cz,yn1Y i wskutek wielu cudó~, które-
111i Bóg chciał wsławić imię sługi swe~o 
Pomiędzy ludźmi, otworzono grób, w kto
fYITil sJX)czywalo ciało Izy1~ora_, na OI?en
-tarzu św. Jędrzeja, obok w1el~1e.go. miast~ 
Madrytu. Wielkie b~~lo podz1w1eme, g.J~ 
znalezLonó ciało nic nie nadpsute, jakby do 
piero do grobu zloiż.o!I1e bylo. , ~rzeiniesione 
zostało tn święte cialp do knsc1-0la św. J ęQ 
drzeja· a w czasie tego uroczysteg:<J .ob
chodu.' wszystkie dzwony miasta Ma<l~y
tu s~e . ()d siebie dzwonić poczęty. Nie
zliczone cuda dziaiy się za przyczyną, Izy
dora św.., i cały naród hiszpański obrał go 
so1bie zai szczególniejszego kraju patrona, 
tak jak my naprzyklad św. Stanislawa i 
iruny.oh mamy polskiego kraju patronów. 
Wieśniacy · i panowie, książęta i królo
wie pielgrzymowali i pielgrzymują ciągle 
oo grobu Izydora św., aby za jego ~rz):
czY1ną rozmaite laski od Boga ()db1erac. 
Zl-0tnicy miasta Madrytu z własnego po
pędu zk>'żyli wielką sumę pieniężną, i wy
lali srebrną, drogiemi kamieniami w~sa
dtzoną trumnę, w której spoczywa c1alo 
św. lzyd-0ra. Wart<lść tej trumny wynosi 
.16,000 dukatów. W roku 1612 Izydor, 
wraz z św. Ignacym Lojolą, filipem Ne· ... 
. rY'UsZem i świętą Teresą, od! Kościl}la w 
JJ'Oczet Swiętych zo·stal policzicmy. 

Zakdńczmy ten krótki żywot św. Jzy
oora jedną uwagą do was, bracia kocha
ni! lub raczej jedną pnośbą; nie ja, ale 
święty Izydor ido was temi odzywa siQ 
slows: Bądźcie dobrymi, bójcie się Boirtr 
kochajcie ludzi. Starajcie się we wszys.t
kiem iść za przykładem święteg-01 Izydora. 

Nie oddawajcie si~ lenistwu, pijaństwu, 
rozpuście, bo stąd poc~ wszysttie. ·~ ... 
d'Ze i duszy i ciala ! Niech Jclótnie, fftie
wy, procesa, nie mieszają. z~y i pokoju 
mi~y krewnymi i sąsiadami. Dawajcie 
20spodarze i gospodynie dobry przyklad 
slugom i dzieciom waszym. Nie sluchaj
cie tych, którzy od Boga, was oddą~ają; 
ale tych, któr71y was do Boga prdwa<iz'l 
- którzy wam opowda<iiają slowo Bme -
i od Bloga na to są ustCł!nowieni i pioslani, 
aby was w dobrem utwierdzali, ostrze~ali 
i nauczali. Pamiętajcie, że Bóg przyt )1-
mny na was patrzy, - widzi wszystkie 
uczynkJ wasze, przenika wszystkie myśli 
waszet slyszy wszystkie slowa wasze. -
PamiętajmyŻ zawsze na rzeczy ostatecz. 
ne, rna śmierć, na sąd, na niebo i pieklo, :i 

nigidy nie zgrzeszymy! - Zachowujmy 
tylko dobrze te dwa przykazamia milości ~ 
„Kochaj Pana Boga twego z calegto serl.:a 
twego, z calcj duszy twojej, ze wszystkich 
sil twoich, - a bliźndego jak siebie same
gp". Czyńmy to, a nie wmrzem na wieki. 
Amen. 

Kto z Bogiem, Bóg z nim! 

Brandenburg 
kraina słowiańskich mogił. 

PO W I f $ C HIST OR Y C Z N A. 

Nap.isał Ludwik Stasiak • 

( Cia,g dalszy). c 

Wzrok ich wpatrzony w ciemruość sie
ni zamkowych, uchd lowi echa, nadslu
chuje czy kto się nie zbudził, nie byl 
świadkiem okropinego cz~nu. Cisza gro
bowa, caly zamek śpi. Spowite w płach
ty zwiloki przenieśli przez dziedziniec, 
przenieśli prz.ez most... 

- Do Odry - szepnąl Kiza. 
- Oto bieleją jej wody. 
- Nie tu. Nie tu. Stare to łio'żysko, 

woda w niem wciąż . stoi. 
- Sądzisz zatem. „ 
- Jutro, PQjutrze zw{oki na p.owierz-

cłunię wyp·lyną, w,yplyinie straszna tajem
nica nasza. 

- Dokąd idziesz? 
- Na fale rwącej rzek-i go wrzucim. 

Boptyn~e tajemnica do morza. 
- Dz.iesięć staj do Odry. 
- A jednak aż tam iść musisz„. 
- Sily mnie opuszczają. Ręce od tak 

wie1kiego ciężaru zdrętwiały. 
. - Czekaj, ja ci ujmę znoju. 

Sciąl Kiza mieczykiem .dwie ogromne 
świerkowe gaJęzie, zfo•żyl na nich zimne
go trupa, jakby na zielooem lożu, ująl drze 
wce w dlo)Ilie i wlecze! gailęzie po ziemi. 
Plez.ie się po mchach świerczyna, na niej 
Mieczysław, cicho plezie się po tnawach 
mokrych od ulewy. Za z1wlokami idz1ie 
:Edyta, wielkiemi Qd strachu patrząc ocza~ 
mi, idzie n.ai pogrzeb człowieka, któremu 
za serce~ za '°lcld.ane jej życie, zbrio<llnią n
placila. Zda1e się jej, że tein trup zakocha 
ne na nią zwraca ~i:Jiczy, że sine usta sze
pcą: 

- Edyto!! Żqno ukochiana ! ! 
Chmury ciemne bląkaj.ą siię jeszcze po 

niebie, jak niedobitki za \Vojsikiem, zai cza-
11niawą burzą, która piorunami świat zwa
lić, potokami deszczu ziemię zat1opić chcia 
la. Przewia!Hy się obl'°ki, resztki ich za
padaj4 za lasy, ·odsfolntlo się prześliczne 
niebo, zjawił się na szafinach srebrny luk 
księżywwy. Gwiazdki patrzą na! świat 
jakby mrngając wesofo 1na lud1zi, jakby we 
solo gwtarzyć dhcialy z ludźmi, którzy czy 
ste mają serce i czyste sumienie. Krople 
rosy leżą na trawach i po.dbiałach, na ka
żdej igliczce sosnowej wisi przeczysty 
brylancik rosy. Chwyciła rosa z gwiazd 
jasność, ujęłru świaUa księżycowi, iskrzy 
się srebnnym o'gnikiem, jako1 iskrzy si~ 
myślą dusza ludzka, w której p&mie ognik, 
zrodzony w myśli Boga-Ducha. Rosai
skrę i człowiek ducha wzięli z ~ieba, ro
sa i czlo·wiek ploną św\atlem, którego 
bezmierne nieogarni<Jine ()gnisko za,pal.oni:1 
w niebie ... 

- Spieszmy się. SłoI11kio wnet zejdzie. 
- Kilkadziesiąt kroków Qd rzeki. 
- Prędziej ! PrQdzej ! Wyda nas 

stońce jas1ne. 
Wszystkich sil ooby:wam ... 
- Co to? 
- Czy słyszysz? 
- Cicho! 
- Echo ludzkich kroków. „ 
- Ukryj się we wikliny. 
- Kiz.a chwycU wpół martwego Mie-

czyslawa, niesie w gąszcz wiklin, porwafa 
krwią zbroczone świcrczyn;y EdytJa i w 

restych wierzbinach le ch()Wia. Pret wie,.. 
rzbowy jeden przy dm~im, przesmą,ć sio 
tr:udtro w lesie wikliinowym, świata. Bo
że~ nie widać. 

- Kto tam chodzi n 
- Czekaj. Zobacz:~ 
Wyl<J1I1H się Kiza z 2ąszcz.u, P,atrzy, Ili 

brzCl(i rzeki. 
- Rybak -- zaszeptał. 
l(ybak po brze~u myszkuje, IXH.il pazu

chą o~r.omna sieć, w reku wi~cier na le
szczynowych obręczadh rozpięty, podiryt 
wlra rybacka wisi mu przez ramię. Po
szedl w 2'Ór~ rzeki, więcież do wpdy zal'O<
żyl, kilka kamieni kladzlie na brzegu~, ab;y 
miejsce, gdy przyjdzie z powrotem, od
naleźć. Idzie w góre strumienia, zinikł 
wnet na skręcie urwistego brzegu. 

Edyta czuwa nad zwilokami męża, 
straszliwego skarbu pil\nuje... Już nie 
strach, lecz szaleństwo ·W jej otczach, twarz 
jej piękną napiętnawolo teraz zbrodnia, 
ohydna jest z temi okropnemi oczami, brz.y 
dkie bez granic te blade, drżące, wątro
biane usta, te źrenice otoczone białkami, 
jakJby z głowy wylecieć chciały. Majaczy 
wś„. wargi jej drżą„. szepcą ... 

. - On wstatnie ... 
Zooje się j~j, że teiłl bllady jak płótno 

· trup wstanie, że wezwie ją na sąP ... 
W rócil I(iza. 

· - Cho'dź - zawi01łał rycerz - Weź 
f-0„. 

- P()IItlóż. 
Wz.ięli Mieczyslawa i na <X1męt niosą. 
Odmęt, woda wiruje, żóltawe, rdzaiwe 

piany toczy. Kreci się wir ... 
Z urwistego brz.egu wrzucili trupa do 

wody. -Bnchla kaskadą fala i prz.yjela 
zwłoki ksi,ęcia narodu lutnistów. 

- Popłynie w morze„. 
- Tajemnica popłynie ... 
- 9lo,ńce wejdzie. 
- Cho'dź, cho.dź. Uciec przed słoń-

cem ... 
- Czemu? 
- Ja nie chę widzieć jeg101 jasności... 
Dwoje ludzi pędem prawie w dworzy

szcze tarnowskie wraca., aby uciec przed 
słońcem ... 

XI. 
Na zamku braniborskim zgryzota, nie· 

Pokój i riozpacz. Dietnich i Bernard wró
cili z Włoch, z wyprawy, która ich wsty
dem i hańbą ()kryla:. Gdy z pofodiniowei 
Italii, idąc do Braniboru, przybyli dol cesa
rza do Wercmy, iaiby o rozkazy i wiolę mo
nairchy zapytać, aby wytl6maczyć się z 
zarzutów i skarg, jakie na nich przed/ trorY 
cesarza z Neapolu i Rzymu wniesiono. 
przerwał ich w;ywiody Otton mówiąc:: 

- Rzućmy w.slonę na waszą prze
~zlość. 

- Myśmy niewiI1(11i... 
- Winy wasze niech wam o!dpuśd 

Bóg! - rzekł ksiądz Wojciech Slawnik. 
wzrokiem z.grozy i wyrzutu nai margrafów 
patrząc. 

- Co cl.alej czynić mamy? - zapytał 
Bernaird. 

- Wróćcie na pó1noc ·d:o marchii! -
rzeki cesarz. 

- Stłumić powstanie Sfowiajn, które 
państwu grozi. 

- Bunt zgnieciemy krwią i żelazem. 
- Nie krwią! Nie żelazem! - zawu-

lał Wojciech. Zle ci radzą monarchio, nie 
sluchaj puszczyków, nie sluchaii zlej rady, 

- Radzisz zatem księże.„ 
- J1a pójdę do ich ziemi, ja ski1wem 

Bożem stłumię wo]ny zarzewie. 
- Zamordują cię Hawelanie! 
- W ocza.ch kaplanai blysz.czało na-

khniemie. 
- Niczego innego nie pragnę, prócz 

śmierci za wiarę! - rzekł bngohojny za. 
konnik WQ.jciech uśmieclhniętemi usty. 

- Ty zginiesz, a p101~anie z.burz.ą ;nasze 
dzielo. 

- Spalą kości()fy, wymordują księży. 
- Nie. m'°·narcho. Na krew tyłko01 

odpowiedzią przelewem krwi, za ogień po. 
iJogą zaptacą, za dlObroi jednak, sercem si~ 
wywdzięczą. Ty nie znasz tego ludu pie· 
śniarzy, ja jeden z was ich z.inam, wszak 
ich mowa, to moja, słowiańska mowa', 
zinam ich pieśń ... 

- Co zamierzasz czynić? 
-- Pójdę na dwór polski. Tam jest 

mój uczeń, tam jest serdeczne k\Jchanie 
rnpje, tam jest syn Mieszków, Boleshw. 
Rozumne to i poczciwe chlopię, .przez nie
go ·trafi~ do serca ojca, do Mieszka, przez 
Mieszka do rozumu i serca. NieblOry. 

- Ha, fhai, ha! wybuchło gl-O'śnym 
śmiechem rycerstwo. 

- O Nieborze mówi! 
- Ten totr! 
- M.o'rderca ! ! 

-- Do Niebory chcesz iść? Wszah 
1trzewieJebne2'0 powiesił. 

- Już wisialem nt sudt-ej 'f.'ier~91-e, 
której oderzn~l mnie Bemard. 

- Precz z pushil cad.~mhl~ ! ! - V}'!7;a. 

sio rycerstwro.. . 
- Smierć· ~a®m ! ! Wyt~f)ić i~ 

IQii!! 
- Q.dy ja'k psy wy~in~, weźmic91. ; s. 

do Polski... 
- Wytniettn w pień! WiSll~ krei.-w)clł 

spłynie!... 
- Milczcie! Jak śmiecie zdradiz.ać '.ta. 

jemnice państwa naszego?! 
- Ogniem i mieczem ich wytr.ai. ! 
- Cicho!! - zawolail cesarz - At. 

miąc wrzawe wzburzooych żołnie~ 
- Nie, ty tam ini·e pojedziesz - r.ukl 

do Wojciecha. - Ja tu potrzebuje tweł ~· 
dry, twej pomocy, twego ppczciwego ftr· 
ca. Do marchii wrócą Dietrich i Bera"tt.nl. 

- Życie za ciebie królu oddamyH· -
zaiwo'lali margrafowie. 

- Idźcie i czyńcie, oo wam r.eztt•, 
chwilai i przewrmo,ść każe. 

- A j.a ci mówi~, że Kiza, to łotr ' 
nikczemnik! - zawolal Bernard 

- Oszukuje nas - dodail Thietmar. 
- Przysięga, że wplywu swe~ .u 

korzyść naszą, na dobro cesarza użyje" 
- Mów.ią, że ksi~stwo udzielne elice 

zalożyć. 
- Być może, że toi c7Jł\0Wiek podJy, 

Jeśli jednak masz słuszność, ppwie<lz mł 
dokąd się ma.nw udać, na kim sie Qiprzeó 
mamy? 

- Juści, że nie na .Mściwoju. 
- Ten umarl za życia:. Caly •:a.red 

go nienaiWidzi, kto' żyw mai dlań pQ'2'a.ld~ 
i nai ustach ślitt:Ię. 

- Gardzą nim dlatego, że wiernie HC} 

służyl. 
- Wiem o tern dobrze. Sprawa ,t.e ... 

dnak państw3! i cesarza, to nie przyjiifł 
między dwoma pachoilkami, którzy jeday111 
garncem miód piją. W sprawie publiczne1 
precz ze sercem i babską czul-Ością ... 

- Tak jest! Mści'wlOj stracił wpb;w. 
na lud przez nas stracił, dla nas i cesarz.a 
mniej jest wart, niż wci:oraj utoczone zwie 
trzale piwo, niż stary słomiany wiec J3 
w bucie ... 

- Miałem zawsze wstręt oo niee' . 
- Ohydrny poganin~ 
- Jakże gardzileim mim, gdy -witdf 

mi.ę, aby wydać wl.asnego brata, własc~ 
krew, Nichorę. 

- Pcdly bez grnnic ! 
- Precz z nikczemnikiem! 
- Patrzcie?! Ktoś jedzie! Wid.ris1J 

ten tuman pylu na drodze?! 
- Mściwój z Wloch wraca .. 
- Co mówisz? 
- Oczy cię mylą. To być nie m•oże, 
- Mściwój z Wiloch wraca. 
- Na zamczysko branib-Or~kie je<,kie. 

(Ciąg dailsz.y nastąpi). 

Zwierciadło. 
Proroctwo kapłana polskieio. 

Wytrwaj, mój ludu! już twój ranek świta ! 
POiwstań oo życia! już się rozjaśnilo.1 
Już z grzechów tw10ich ziemia twa obm:yt1 
I będzie w k-0'ńcu, oo z początku bylo. 
Taik, widzę., widzę księgę przyszłych lo-

sów\ 
Tysiące ramion, tysiąc wielkich gtosów, 
Jako się wiążą i w dziejach utnoszą. 
O! wszystkim lud.om pójdziesz, Po!.s:ks 

przodem, 
Bo wielkie czucie łono twe rozgrzeje, 
A twa się cnota po świecie rozleje, 
Jak się krew tw-0~a po ziemi rozlata. 
Wytrwaj! ::iJ staniesz potężna i cala! 
Wytrwa}! a staniesz, stainies21, dzielny ludu 
Z mlo<lzieńczą silą i w szacie weselnei, 
W ziemicy ojców od morza db morza! 
A duchem Bnżym jaik slóńce plonący, 
Między narody jak morze grający. 
A pitodn~ płodlny, jaklo1 ziemia &Jża ! .. 
Wiecznym porrlll1ikic(m twojej pol~kie~ 

chwały; 
Będą te Tatry, gdzie twe orły wzrosty; 
A polskie wody będą cześć twą grały, 
A twą koroną nieha sklep wyniosły! 
~wiat się urządzi twojemi prawami. . 
Ty sam się zdziwisz na<ll wla<lizą twYc11l 

cudów, 
Boi twQi wieszcze będą prorokami, 
A twoja księga - ewangielią ludów! 
I krew się twoja sakramentem stanie 
Ludom ginącym z \niewoli i gl-Oldu, 
I wzniosą one po ziemi blagailnie: 
Przez ~wiete rany polskiego narodu -

q~t .f ~1Da'1l nas, Panie! 
11.:-i:<'. ·•· 
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I"" Pieśłi wiar}'. 

~KYi1łY, Paaie, o! wierzY:my m~. , 
211 aas nad wszystkich upodobal sotie, 

t nas zapalił jak pochodnię nocni\, 
cal~ ludzkość prowadzić iku Tobie -

. um na niebie Już świta z.aranio, 
Wierzymy, P~ie! 

WJirrz}"my, Panie, że Ty ~ia.zrty siejesz 
P. Ja.szej drodze, żeś Ty naszym świad-

kiem, 
~ .-Ociał czasem slaibymi zachwiejesz, 
J.._k nas wszystk:idłł chronisz przed u

}hldkiem 
M ani-Olami otoczył O'tchlanic, 

Wierzymy, Panie! 
W»nymy, Panie, żeśmy syny światła, 
że lfflSZe wroigi są dziećmi szatana; 
Ml u im stoi na czele i matkai 
bł\ świętą wiarą., oo niepokalana 
Z tJyumfem skończy z nim swe bojmvanie, · 

Wierzymy, Panie! 
W~rzymy, Panie, ie synowie pychy 
ilm są złością, ale slabi w duchu -
Ż• jak cień żywot ich prze1111inie lichy, 
Z. ick tu jeszcze przypniesz. 1J.1al lańcuchu, 
Zt> ich płaicz czeka i zębów z.grzytarnie., 

Wierzymy, Panie! 
Wierzymy, Panie, że w czas niedaleki 
I(r.af nasz o morza oprze swcJe końce, 
~ -w~zystkie ludy przez wi-eki i wieki 
Pog!~dać na na1s będą, jak na slońcei, 
Że Ty nad nami weźmiesz królowanie, 

Wierzymy, Panie! 
l(ornel Ujejski. 

Gazetka dla dzieci. 
Krótka nauka czytania. 

fi • pl • 

Wl 
pią-tek\ pies, pie-cet cbło

pieeJ wie-zie~ wia-nek, 
wie-ża, wiąz, fio-łek, o

fta-ra, fi-gle, ob-fi-to. 

Miłość Ojq;yzny. 

Całem mem sercem, d:uszą dzieciruną 
I(ocham tę święta.; ziemie rodzinną, 
Na której moja kolyska stalla, 
I której -dawnai poi mnie chwata. 

Kpcham te barwne kiwiatyt na łące, 
I<toóham te Jany klosem szumiące, 
Które mJnie karmią,, które mnie stroją, 
I które zdobią ojczyzne moją. 
~ocham te góry, lasy i gaj~, 
Potężme rzeki, ciche ruczaje; 

Bo w tych potdkach, w wodzie u zdroja, 
Ty ~ię przeglądasz, Ojczyzno moja, 
Jakby w lustrzanej szybie oddel!na, 
Takai prześliczna i tak klo·chana. 

W. Bełza. ---··@Z 

I 

=-~ Towarzystwo św. Ma~cina w l(ray. 
Zebranie miesieczne odbędzie sie dn. 12 li

stopada o godz. Ą po pol. Będzie wp~s nowych 
członków. Goście mile widziani. (2) 

Zarząd. 

TGw. św. Franciszka w Wanne Eickel. 
Przyszłe zebranie odbędzie sit: w nie

dzielę, dnia 12 listopada1 o godz. 4 po pot. 
w sali p. Kettgen. O liczny udział Ro:la
k6w z pograniczai Wanne i Eiekla uprasza 

· si,. Rodacy! Mieszka nas tylu w tej oko
licy, iż towarzystwo nasze mogłoby liczyć 
kilka set czl'<mków. Zarząd. 

Baczność .Rodacy z parafii Czempińskiej. 
Nin:ejsrzem odzywamy się do wa·s szanowni 

~odacy w Westfam i Nadrenii ·prosimy, aby
śc:e raczyli przybyć na pogadankę w sprawie 
sprawienia nasz.emu kościofowi jak~ego podar
ku. Jak jest wam wszystkim wiadomo, iż ~a
ł!Jy nowy kośoióf a niejednego mu jeszcze nie
dostaie, więc jeszcze raz wszystkich parafian 
zaornszamy na niedzielę, 12 listopada o 12 ~o
dzinie w poludn:e obok kościola katolickiego, u 
R>Ościnnego p. Scholtego w Bruckhausen, ul. 
Schulstr. z szacunkiem 
l>iwet W u]clak. Pranciszek Twardo.wskł. 

'twYch 
{ióW, l<()to śpiewu fiołek" w Reckłin11:hausen-Sild. 

M.ies:ęczn~· zebranie odbędzie się w niedzie 
lę, ~2 listopada o godz. 3 po pol. z.ar~z po l~
k<:yi, która się o g-odzinie Yi2 odbędzie .. O h: 
c(z)ny udzial w zebranfiu także i na lekcy1 prosi ie 
I Zarząd. 

l U.,..a~a: Posiedzenie zarządu o godzinie 
Q )rzed poludniem. Sekretarz. u-

T•warzystwo :i••· „Sokół" w WittH 
obchodzi dnia 12 Ii!t.-Opada pierws~ ~
nicQ SWC'i'Q istnienia na wielkiej sali „Wił
laehnslust", ul. Cre~eldanzstr. 38, Illit któr" 
n'1iefszem szanowny{'..h druhów\ Rodaków 
i R.ddaczki z Witten i okolicy .zapra!Za
my. Pocz~tek o srodz. ~~ po poi. Kto sie 
chce ucieszyć i dobrze zabawić, niechaj 
i:txl~Y oo „Sokola" na; W}111ien.ion" nie-
dziele. Czołem! Wydział. 

Uwa1a: Przy szle zebramie odb~dzie 
!ie o ~o:dz. 2 p0 pol przed rozpoczc:ciem 
rocznicy. Druhów Wydzialu oraz dru
hów posiadających karty wstcpPe, upra.su 
si~ o &10<lz. ~2. O punktualne stawienie 
sii: uprasza.. Prezes. 

T owarZYsłwo 1imn. ..Sołcóf' w f &M'B 

podaje swym druhom do wiadomoŚci, iż w nia
dzlele, dma 12 bm. odbedZlie sioe walne zebranie. 
Zwraca s'.e uwage druhom, którzy zale~alą ze 
skladkami miesiccznemii, aby !le z takowych 
uiścili. Gośoie m:le wddziani. Wy4ział. (3) 

Wiece ,.Związku PtlakóW" 
odbt~ się: 

w •ieaiel" tl•ia 12 ltił9,ade: 
W Herte• ca ,odz. 5~ JO J;>Ol. (po polskie'łll ~ 

~oiell9tWit) w nn ,. Ousia..-a tte#a, .l;ł. 
~wahidr. w poltUtu kopał~ „~·all". 

W l(aaen o (Odz. 2 ito pol. w ~aH p. Oi~, wl. 
Bahahołsłr. 

W Hoatr•• o IQda. -4 po ,ol. w. saU ,.. 
Kna.ppmam1a, obole kości.<ilłl Dt. 

W Kourl o rio.U. 2~ JO poi. -,.., ~ali parta 
Schaier. 

W Heksen o fodz. 11 przed pot w sali 1'· l"nill
mann'ii„ o•bok kościola katolickieu. 

O lkzny udział prosi 
„Zwhtzek Polaków w Niemc~eoll". 

Wiece ZJe~aacz. zaw. pa Is kle 
edbedą się: 

w niedziele, dnia 12 listopada: 
W Ewing przed poludnicm o s;odz. 110 w lo

kalu p. l(lodt prny kościele kat. 

W Stoppenberg po pol. o ~odz. 3 w lokalu p. 
Osseberg, E~enerstr. 

W Sterkrade po pol. o ~odz. 4 w lokalu p. W. 
Gross, Marktstr. 56. 

W Rotthausen po pot o ,;odzi. ~ w lohlu p. 
s~al, Oriesenstr. 

W l(ray po poJ:. o godz. 3~ w lok:a1u 1. W. 
Banmn~haus, łfauptstr. 

W Barop przed poi. o godz. 11 w lokalu p, W. 
Wichhoff, Kirchstr. 

llart1fl1 „ jNaah1 oftaruk w Wuakacll wa1•owycb 
H m. 2,at za ceataar łrańo M•Y• •rowtlof'l 
W ntfalaldeJ t Na•re6skiel J •r•Zlll :i „w• 
st4fBłomJ Jory • r1cllłe zleellllL ~ 

W. Loga & Co., Toruń-Th1r1. 

Polskie biuro prawno 
Felddr. 12 Marxlóh, Y1lidr. 12 

tł. ŚUschka. 
spisuje 1kar1.:~, padania. nk.la.maeyt, 

obro•ę w eprawach kryminalnyck, i 

ud1Iela iLfurmaeyj wszelkioa. (tSI) 

ft000000000!>003 O OODOOODOC OOOOD 

ft lh„z•oił Bodaey 1Jelrnodorf 1 8 
g Jedyna polalta kaięg&roia we wielkiem 8 
O mieieie Gel8enkil cłum-Uaaendorf, Do- O al no11zę Szanownym Ił.- dakom, iii m11m D& o 

ekładsie •hY ._y 8więtycb i narotlov.e, 8 
b1yże pod szkłem i bez Pli!lli ła, łlgury O 

Ol S.więtyeh Pańskich, keifliki d~ na.brień~hva g 
i powieściowe, śpiewniki, papirr z polekim a 
napi~em, powin"Aowania, kaleudane Mary- O 
ań,kle, Swięta. rod,gina i kartkowe na Nin wy Og 
.&oe.. P"łeeun wif\S&rki a 11olskim napi
•em, pugilnr e.y, szczo~I d > rzec.lly, wło ów O 
i butów, Jueterla i grzebienie. Mam takie 0

8 e e11ar7 1 papierosf z p;ilskiej tlrmy, 
O karty i;: widokami, karty na Boje Naro- 8 g O.Zenie i Nowy Roł'. Oprawiam we własnym 0 n war:s1tacie obrazy, ślubne v. ianld i wl"zarki 

0 2 ładnie \ te.n i •. li e.zerwMom o braay opr a- 0 
ł§ wiam d brze i tanio. Nieeh kaidy postę- o 
o puje podług hasła: Kupujmy u awoieh I g g Z e.r:aeunkiem O 

Wojciech Kościelny, g 
8 GetsenkJrehew-Uekendorf, g 8 przy ul. Nord~tra111e nr. 36. ( 1-13) g 
g,~00 000000000000000 

I 

• 
I F. 

w Hrene, ,.1 .... 
k•r••7 •tabae, elen y, pier· 
•ao l 1 -.m3,b nl<ł. t~r
i7kł złot. i poałacane z i.a• 
u._ka•ł, kerale prawdziwe 
ałeliaakl, praw<hiwe 'baHat1•1 

wiele innych YllMJLJ. 

F. Józef oski 
w HER•E, 

w. Il a h n h o f ~ t r. ~2. 

Nap.raeciw Nowej ulicy. 

Ssan Publican<iści w Hur. bom dono 
e2ę najuprzP-jmit'j, jj 1.( bm dwot11yłem 
umie pny ul. Emecheret.r. 40 t1kład ko
lnnialny, t.yi••· rapi('?OSÓW NOB r~l?.8SE 
MARil'OSA, SULIMA, O'fOMAN I vo
ł'łCZOllY z oddriałem biel1.S1y :ni~dkiPj i 
\owarów krótkich. 

Pr~enioełt:m równ'-ż mo.)e 

biuro prawne 
z Bruckl1ausen<l0Hambor11 
i polecam się nadal do w;ykonyw:rnia 
we•elkich prsc p •śmienny h. 
M11m nadziE>ję, i , fnau. Publicanoaó mój 
interes łask. popri:eć raczy, poniewu 
sprzedaj~ równie tanio, j~lt w tlkie domy 
towarowe. Z powvśanlem 

St. Litkowski, 

I 

~~ Książki do nabożeństwa rl~ 
można nabywać w Ksiągarni „Wiamrn Polskiego" w Bochum, Malthcscrstr. 17. 

Baczność Rodacy w Oberhausen i okolicy! 
Dcnoa~~ Szanownym R cdl.l.kom i Rodaczkom, iż z dniem dzisiejszym otwGrzyltm 

• W ARS IT AT S I EW S K I, 
w którym wykonywam wszelkie obuw.e po.tła,; 1nfary, jako tei wazolkie reporaere 

prędko i akuratnie po cenach umiarkowanych. 
Ptoe.zę o łaskawe wzgll,ldy i p1pa.rcie meg} przedsiębiorat !VA. SWO.I DO SWEGO 

W Neumilhl odbęcl;ziie sie w niedzLcl~. dnia 12 , 
listopada przed po.fudniem o ~od?J. 1134 w lo
kalu p. Bickhoff, przy ul. l(nippelstr. 

lłiłchał Skiba, Oberhausen 
ulien. Winkelstrasse nr. 39. przy ul. Steinetre.sse. --Na porządku dziennym: Nowe prawo r;ór

nicze. Obór kandydatów do wydzialów robot
niczych. Sprawy knapszaftowe l inne ważne 
sprawy. Liczny udzial pożądany. 

„Ziedroczen:e zawodowe P•lskie". 

Kupna okazyjne. 
Octebralem co tylko w l(om:s i pote~am 

we wielkiej wsi w powiecie Sremskim 
dom z handlem towarów spoż., 

pięknym ogrodem ~ 4 mg. roli. Budynki jak 
forteca, masywne, pod dachówk~. Zabezp. Od 
ognia na 5000 mk. Kośc'.ól i szkola w młeJ
scu. Cena razem za wszystko tylko 5000 mr. 
Wplata bardz.o niska. 

Go~podarstwo 
okolo 30 móni; roli, z masywnemi budynkami 
R'OSpodarczemi i dla komorników. z ko':111'let
nym i111wentarzem, tylko mile od PoZinan~a o•~ 
lożone· w okolicy pelno fabryk, poczta i kolei 
w mqej~,cu. - Cena 14500 mr. Wplata nIBk~ -
podlug ugody. 

W mieście Zdumy, poiwiat l(rotoszyiisld, 
sprzedam 

Kamienicę 
polożoną przy glównej ul. między dwoma ryn
kami, z handlem kolonialnym i pól mg. owoc•
wego ogrodu. f.ront 14. mtr. .z oknem ~sta
wnem, sklepa:;;ii itd. M1~sto !1czy 6000 nu.e~z
kańców, posiada cukrowmę, ktlka garbarń 'l ~•-
ne fabryki. 

Cena z urządzonym kramem 6400 mr. 
Wplaty okolo 3000 mr. 

Dobra egzystenr·ya 
z powodu objęcia po rodzicach p<>!iadleścl 

w Polsce, jest zaraz d? sprzedania pod bar~n 
dogodnymi warunkami 

handel kolonialny 
cy~ar i papie.ru tu w.e. Westfalii w, młeiscoiw„ 
ści przeważnie polsk1e1: Ob.rót m.es. 1000 to 
1100 mr. Dzierżawa mska; mteres dobrze za-
prowadzony. . . 

Prosze 0 spiesz.ne zglosz~n1a, oa?b1ste 1111t 
piśmi~nne. Bliższych objaśmeń udztielam c61) 
wrotme. 

J. KWIATKOWSKI, 
interes handlowo-komisowy. 

H e r 11 e, Neustr. Hł. 
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BR UCH! 
NA PORĘ JESIENNĄ 

polecam mój bogato zaiopatrzJ·ny 
Sl(LAD ROŻNYCH MATERYJ KRAJO

WYCH I ZAGRANICZNYCH 
aa UBRANIA, PALETOTY, UBRANIA SO 

KOLSJ(IB, TUŻURKI I CZAMARY. 
Wszelkie prace, wchodzące w 2C1kres 

.krawiectwa wykonuje się elegancko, pod 
gwarancyą dobrego leżenia, począwszy 
OD 30 MAREK ZA MĘZKIB UBRANIE, 

LUB PALTO Aż DO 100 MAREK. 
Zimny czas nadchodzi, dalej pospie

szajcie Rodacy do Gawrona, zamówi~ u
brania i paletoty starsi i młodzi, bo (ia,. 

wron każdemu podług życzenia wy~odzł. 
Polecam także Szan. Rodakom mój 

WIELKI WYBOR BIBLIZNY 
krawatek, rękawiczek, ciepłe aci.e, ko
szule różnego gatunku, oraz 

'1ARDEROBĘ DO PRACY I MACil!

JOWKI 
łirmy C. Adamskiego z Poznania. 

Z szacunkiem 

mistrz krawiecki ' 
Bruchu, łtarienstrasse nr. 17. 

D 



S i-tojózafacie. 
Z rocznicy Tow. św. Stauislawa w B. w 

rxloh (nad. Teofil Siof) 10,45 mr. 
Na wiecu w Gelsenkirchen-Hilllen (nad. Pr 

Lt.owski) 5,25 mr. 
Na pogadance u Jana Koniecznego w Hil-

lerh111:de (nad. lgn. Maroszek) 2,50 mr. 
Na chrzcinach u Józefa Olejniczaka w Wan„: Józef Olejniczak z ż. 1 mr„ ich córka 25 

len., Pl,~tr Kodarczak z ż. l mr„ Franc. Krajew
ski z ż. 1 mr„ Ant. Olejniczak z ż. 1 mr., Józef 
Szynkarek z ż. 1 mr., (nad. J. Szynkarek) 

5,25 mr. 
Na pogadance u Gabrysia w Hochhełde 2,10 

mr., na iareczynach u Piasnego w Hochstrass 
22,90 mr., (za kaleczenie języka) (nad. l(arol 
Prądzyński) 5,50 mr. 

Na chrzo:Uach u Wawrzyna Swiergla w 
Oberhausen: \Va!Wrzyn Sw.icrgel z ż. 3 mr., 
•owonarodzony syn Wladys.taw 50 fen., Józef 
Skrzypczak z ż. 2 mr., Stc.n. Skrzypczak z ż. 
1,50 mr., I. Budzyn z ż. 1 mr., Wino. S"Wliergel 
5 mr., B. Ka:ube 50 fen., (nad. i porto zaplacil 
W. Swiergel 13,55 rnr. 

Na chrzcinach u Piotra Antoszewsk~ego w 
Somborn: f1. Wo5ick 1 mr„ Szcz. Dostani l 
inr., Mare. Marcinak 1 mr„ Woje. Jarozewski 
I mr., Pr. Parysek I mr., Michal WosLek 50 f„ 
Fr. Pietrzak 50 fen., St. Parysek 35 fen .. Ant. 
Marciniak 20 fen., (nad. F'r. Wosiek) 6,1;5 mr. 

Na chrzcinach u Aleksandra Bryla w Holt
hausen: A. Bn·l z ż. I mr .. ich córki: Wla!dz\a 
i l(asi'a 50 fen„ °Jg:n. Bryl ~U ien., Fr. Boruszew
ski' I mr .. Fr. Czapulak 50 fen., Fr. Jakuszko
·w1iak 50 fell„ (nad. i porto zapt Fr. Boruszew
ski) 4,IO mr. 

Z Tow. św. Mich2Jla w Bruchu: Z 20. li. 
1904 r. 5.52 mr., 18. 12. 1904 r. 3,29 mr„ 25 12. 
1904 r. 6,62 mr .• 4. 6. 05 r. 8,95 mr., 30. 7. 05 r. 
3 mr., 3. 9. 05 r. 3,69 mr., 1. 10. 05 r. 6,97 rur., 
15. JO. 05 r. 1,12 mr., (wreczyl Józef Jakubo
wicz) 39,16 mr. 
Na chrzcinach u fr. Wąsika w Brambauer: 
Fr. Wąsik z ż. 50 fen., nowonarodzooy syn 50 
fen., I.~n. Boniec z ż. 1 mr., Andrzej Krawcrzyk 
z ż. l mr„ Mikolaj lłi'ątek 1 mr., Ant. Zieliski z 
ż. 50 fen„ Antoni Woiciecho,wskr 50 fen., Lu
ct.wirk Krawczyk 50 fen., Michar Loks 50 fen„ 
Karol Lendno 50 fen„ (nad. - porto 30 fe11'., 
]):!'n. Bor1iec) 6,ZO mr. 

Na chrzcinach u Piotra Stasiaka: P. Sta
siak z ż. 1,50 mr., nowonanodzona Wla:dys.llawa 
50 fen„ chrzestny .J. Stasiak 1 mr., chrzestna 
Salomea Stańko 1 mr., Stan. Kobza 50 fen., I. 
Wojtaszek ;;o fen., Jana.sik I mr., I. Bartosz 50 
fen .. St. Stasiak 50 fen., J. Stasi,ak z ż. 50 fen., 
K. Zurczak 20 fen., W. Merski 50 fen„ (nad . .J. 
Stańko) 8,20 mr. 

Na chrzci11ach p Piotra Brembora w Lin
denhorst: P Brembor z. ż. 5 Ofen., uowonarn
na Jadwiga 20 fe1~ .• fr. Kluczyllski z ż. I rnr., 
Augustyn Muszkieta z i. I mr., Stan. Cieślik 
1 mr„ lg-n. Jun~ 50 fen., Leon Cieślik SU fen., 
Stan. Stefaf1ski 50 fen., (nad. Fr. Kluczyl1ski) 

5,20 mr. 
Na cł1rzcinach n Tomasza Piotrcnvial'a w 

Schonneheck: T. Piotrcm1iak z i. 50 fen., no
wonarndzony Franciszek I mr., A11torni1 Bfa
szczyk I mr .. Józ. Matecki z z. 75 fen„ Ign. Liss 
z ż. I mr„ Marceli Solecki z i. 50 fen„ Józef 
Dtugi 50 fen., Szczepan Pawlowski 50 fen., St. 

Sotkiewlcz 50 fen., Ign. Józefowicz 50 f., (nad. 
Józerowucz) 6,75 mr. 

Na chrzcinach u Józefa Maćkowiaka w 
WattenscheLd: J. Zeiska z ż. Z mr., J. Maćko
wiak z ż. l mr., J. Seidel z ż. 1 mr., J. Hruma
cka 50 fen., Fr. Seidel 20 fen., Pr. Rychlicki z 
ż. 70 fen., J. Szczepański z ż. 1 mr.. An. Plewka 
z ż. 1 mr., (nad. J. Zei·ska) 7,40 mr. 

Na chrzcinach u Walentego Wiśniewskie
go w Oberhausen: Wal. Wiśniewsk1i z ż. 1 mr. 
nowonarodzony syn Tadeusz 50 fen., Macie! 
Matysek 50 fen„ Winc. Wiśn?ewski z ż. I mr., 
.Jan Witkowski z ż. 1 mr., Michał Wdtkowski 50 
fen„ Jan Hofman 10 fen., jego syn Czesław 5 
fen„ Stci. Naidek 50 fen„ Aug. Grzewicki 35 
fen., (nad. i porto zapl. Jan Wdtkowski) 

5,50 mr. 
Na chrzcinach u Pilońskiego w Oberhau

sen: Ant. Biloński z ż. 1,50 mr., Ant. Lorek z 
ż. 1 mr., Tom. Andrzejak z ż. 50 fen., Mich. An
clrzcjak z i. 50 fen .. Józef Czwojdrak z ż. 50 f., 
Jan Le.~niewski z ż. 50 fen., Jan l(użawa z ż. 
1 mr., Mich. Juskowiak z ż. 2 mr„ Kasper Vi
loil.ski z ż. 1 mr., Ant. Nowacki 50 fen., Winc. 
Szcześniak 25 fen., Ludwik Szcześniak 25 fen„ 
(n~!d.i porto zapf. Czwoidrak) 9,50 mr. 

Na chrzcinach u Tomasza Pietrzaka w 
G.erthe Tom. Pietrzak z ż. 1 mr., nowonaro
dzony syn To.nasz 50 fen., chrzestny Stan. Ma
lecki 1 mr., chi'zestna Stanis.tawa Pietrzak 50 
fen., lgn. Malecki 1 mr„ Anna Matecka I mr., 
Stan. Ratajczak 1 mr., fr. Dudziak z ż. 50 fen„ 
Jan Szlotaifa z ż. 50 fen., franc. SzlottaTa 50 
fon., lgn. Pietrzak 50 fen., Antoni Pietrzak z ż. 
1 mr., ich dzieci: Zofia 10 fen„ Nb.ryanna 10 f„ 

Jó.z. Skalecki z ~- l mr., kp dz!eci Jadwlsia ie 
ten., Stefan 10 fen., Leon 10 fen., (nad. Józ. Ska
lecki) tł,51 mr. 

Tow. św. Jadwligi w Gerthe (nad. J. SkR-
lecki) 2,M ..... 

Na chrzcinach u Józefa Bąka w Gloobeck: 
Józ. Bąk z ż. 50 fen., chrzestny Wal. Alldrae
iewski1 z ż. 50 feni., chrzestna Józefa Rosa • 1n. 
1 mr., Józ. Andrzejewski z i. 50 fen .• Wal. Szy
myślik z ż. 50 fen„ Wal. Rabura J mr., W. Ra
tajczak 50 fen., Jan Ratajcwk 60 fen., Mich. 
Gubański 15 fen., Fr. Arudrzeiewski 20 fe11., J. 
Szczepski 10 fon., (nad. W. Andrzejewski -
porto 30 fen.) .5,25 •r, 

Dziś złożono 158,91 •r. 
Bym w kasie (zob. nr. 44) 39,24 mr. 
Dochód razem 198,15 mr. 

Rozchód 178,St •r. 
W kasie l,,6i •r. 

ROZCHÓD: 
F. S. w D. 
J. S. w D. 
A. f. w A. 
J. K. w B. 
M. S. w M. 

Bóg zaplać! 

sic: za nami'! 
B. 12. 11. 05. 

-42,50 mr. 
,(J,00 .... 
45,00 1111'. 
25,00 mr. 
25,09 mr. 

Razem 178,50 mr. 

Sw'ięty Józafacie rn6dł 

Antoni Brejski. 

Uwaga: Na intency~ żywych i zmc.r 
lych dobrodziejów „Swiętojózafa.cia" •d
prawianą bywa co miesiąc Msza św. 

, Li Kilku krawców I Ma, kul ~ t· ·ur.· ~ę ~~ Rudolf Bobert,nast~ 
włŁtś Jdel M11 flerber, 

Kasnen, naro2.nik ul. VVeststr. i S1:hu] „tr . 

Najstarszy i największy w Kamen inteus specy.al. 

Eleg. g8rderoba dla panf)w ~ ehlopców. 
•• „ Pracownia ubrań podług miary 

t 
przy gwarancył za dobre leżenie. •..m 

Wszelka garderoba do roboty„ ' I Rpecyaln~d; łJ W I A 

li. (Ha pań. panów, i dzieci tylko dobrej i trwalej 
hikośtj, iO cenach bardzo tanfch. I 

fllllf$' :!ntere1[załeż••J r. 1879. ~ 

na duże sztuki i stale zatru,dnienir: po
szukuje 

A. Nowicki w Castrop. 
pr.zy u. Bahnhofstr. 4 a. (~}!)) 

Baezność l Pomocnik krawiecki 
znajdzie stałe zatrudnienie przy wysokiej 

płacy i to od zaraz 

Józef Poprawa w Ruhrort, 
Kaiseratr. 11~. wejście z ulicy Kirchstr. 

Najle?sza pracownia garderoby mę. 
skkj na okolicę Ruhrort. (Ul) 

~ (\ ' ,.;f- j ~ ~ ... fr. 
~ ~Qi 
łf~ ~.Jj illS'" (stary papier] ~ 
~~~ nabyć można ~ 

: w Drukarni „Wiarusa Polskie- ::f 
~ ..._) 
~v;- go·' w Bochum. --~ 

łlarkt8tr. 2". :Uarktstr. 28. 

Baczność! 
ł tanio 

kupuje się tylko 

6 w skłą~~~~ skór I 
:a:. Schl1epe:r g 

w Ober~ausen. 5 
NaJwi~kszy wybór podeHew i "'łeł'z· )!{ 
chów, oraz fi; H~lkich tłli.·tykułÓVI' 

sizewsłI.1 eb. 

porti iesienna i zimowa n.a przechow;. ni~ przez zimę. D1)DfY t:1war t..'.~ 
rzetelna waga Ta.nie c~uy. Zamiesz~uj~ ~· 

spr.zf d~.k klłżdego rodz~ju obuwie zi:rowe, oa naj 
zw).;l~j~zego do m:i.jwif;tej e1eganckie!, o, Zil -3.11fJ <H l 

h~ t do o:rej jakości, f o ce .rnch niJjta.ńszyct ' . 

Dol>rze 
~tały sk«ad 

ruskich ii n~emieckich 
De Itrze 

tnaio ! 
lł~e P.~l'!'..-w.::11 
eW.l!\I~ '!t:tlj~~~ '1"' 

katdeł •ie~liri rH aillll j wialL:oi«'i. 
~~~~-:..~~~~~-

Pottbrock'a 

I~teres :r:a.łtli ~1 r, l872. ~ 

~~=!:-=1='=:.::=-:..:......--~-~f_ii._,,., _________ - -

tanio! 

w Hamborn 3cliilf~rstr. a. ~ 
U w:igu.: Pro:;zę tylko U\Ya.iać 118. '-' a- '?.":~„ 

gę bu rożai lurlzi(~ obcy spri:edawsj(\, 10 ~~1;! 
fen. tnnie• ja:. ja, 111'! tyJk,1 9o funtów, ~ 
u.le u mule j'=lst zaw11zo 100 tuntÓ\Y w 1;"ł 

~~ m eclm. Krt.slę się z staeunkiem (99) ~ii/. 

flj Paweł Wojciak. a 
ec;~4>~lł8Błii1G••••• 

GOSPODARSTWO 
w pow. Witkowskim obejmujące 18 mórg 
pszennej zie1mi sprzedam przy wpłacie 3000 
mr. (85) 

PIETRZYŃSKI, Gnesen, Pfarrstr. 3. 

Szano ~ nym R<•ULtkon. miasta Essen 
i ol;olicy donotize, iż pne;:iioflłem mój 

warsztat krawiecki 
z nl Sirniij!:s;r w dom L'<tmu1a, przy 
ul. Gcrli1·gaplat.!l ur. ·1, hi;d ~ w .,Jwny wał 
nadal jak ('lt,tychcz!l'l Wo 1Plkin prace w 
zakres krawiect.w:l Th Chi dz(\ c po jak 
ujtańsz~ eh cf! ach N11. Ż.\ r.zenie . rzyb~
dę z µrłlłikl\mi. Prot<z<; o łas ll v.wc popar
cie mi' go prz:ed~i~biorstwa i krl śl~ się 

Józef Drabik, 
kra.wiec poldki 

~j~sen„ Gerlin6s~lat?; '' • 

(97) 

,,.,~.,.,, w Habinghont, ul .Biilown 7. ~ 
~ Stara.niern moje• bądzie, a- "'~'> 
• by rzetelną parcą rodaków :aulo- ~ 

• 
wolić . . z \\'\~;okim szacunltiem. 

,) .ff...'<# 

• Januarw Paul, + 
• , rzeźnik polski. (U6) ~„ 

o•••~ •t·~• ·~~<,::~ ~~~·~le :J8~ 
~·~ilił~~~j!~{!!"jjJ!~tmJ1~'4 
'::7 S~anow11vm Rodakom w Meideri<'hł '":: 
ł i okolicy don·o~zi; u prze,imir, iż z dniem -
§l 1 Ji~topacla b. r. ot .vuLyłem na nowo 

1 mó~i~sztat krawiecki. t 
{~ St.'.\raniem mnjem będzie ,i11.k przedtem Ił' 
~ tak i n:l 'al ~zan Rodnk0 ·" ja lin · jrzet~l- p:= 
,~ rriPj ob~łużyć. Proszę o pu11rcie mo,je- ł
ł~ go przedirębior<twn, bo ha-łem na.F;zcm 
§\ jest: Swł;lj do sweg3, n nie do cbcego. . .. , 

-f Fr. Słoma, krawiec. ł 
~ Bei4łer!cl1, (Kurzcr:;t.r.) ul. Kró- ~ 
~ tka m. 14. u ~ościn. Mis'.r?nb(94 ({!' 

~:~·11ni~/.fiili 1~1:!H~'~mni~ 
Za druk, nai<Jad I reda.kcye c». POwltdzil.loy IJ. n i o n ł Br• I• ki w Bochum.- Nakładem I czcfo11kam1 Wydawntctwa „Wt1 rusa Połslrłe10„ w Bochum. 
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Wiarus Pots!~i~' g ,, o 
'lfeiicda.i szes~ razy tygo- g 
dniowo. Prenu .ncrata wynosi 0 

B t m. 30 fen. a 
artlllnie. S 

. . k t ]' k' ,, t o 
0:;w.nca a o .ie ·rngo· o r.zy- g 
ają abonenci w dodatku. g 
cooocoocooo:'J10COc ooo 

~ Módl.. się l. r.r::ac :;1.J l .; 

,.,;.,..----------------------_,._~.._._,------------------------------------Rok l5e 

Na ~~iedzielę 23 po Swiątkach. 

Ltkcya. filip. III. 17-21 i IV. 1-3. 
Bracia! bądźcie naśladowcami moi

mi ai upatrujcie te, którzy tak cłmdzą jako 
~ie wzór nasz. Boć wiele ich chotdzi, 
którem was często o.powiadał, (a teraz ! 
pt~ząc powiadam), nie.przyjaciele Krzyża 
Chrystusowego·; których koniec zatra!ce
łtie; których Bóg jest brzuch; i chwała w 
sromocie ich, którzy ziemskie rzeczy mi. 
/ui•· A nasze obcowamic. jest w niebie
iech1 zkąd też Zbawiciela ·Gczekiwamy. 

Pana naszego·. Jezusa Chrystusa, który 
przemieni ciafo podllości naszej, przyp<ldo-· 
bane cialu jasności S\\"Jjej wedle-skutecz
~i, którą też \\-szystko podbić sobie 
w.le: A tak Bracia ;rnbi najmilsi i wielce 
Wżądani, \\"ese.le moje i korono moja: ta•k 
~tó}cie w P121t1u najmilsi. ·fa\'O<lii żądam i 
Syntychi prosz.ę, aby toż rozumialy w Pa
nu. A pr-0szę i ciebie towarzyszu prawdzi 
W'J, (.lJmaigaj tym, które w E\vangiclii spo. 
lu zemną prcowaly, z Klemensem i z inny 
mi pom<Jcniki, których imiona są w księ· 
facłl żywotai. ; { 

Ewangelia. Mat. IX. 18--26. 
W c~1 czas: Ody mówił Jezus do rze 

SZ)\ oto Książę jedno przystąpiło, i kła· 
niaro mu się, mówiąc: Panie, córka m::ija 
dopiero skonała, ale pójdź, '\\lóż na ni<). 
ręk~ twoię, a ży..; bcdzie. A wsta\\ ·szy Je. 
zus szedl za nim, i ucznio'Wie jego. A oto 
niewiasta, która krwotok przez dwanaścif 
lat cierpiała, przystąpifa z tylu i dotknęfa 
sie kraju szaty jeg;o. Bo mówHa sama \V 

Wlbie: Bym się tylko dotklnęla szaty }ego 
będ~ zdrowa. A Jezus obróciwszy się, ; 
ujrzaiwszy ją, rzekł: Ufaj córko, wi·aro 
twP'ja ciebie uzdrowiła. I uzdrowiona jes'? 
niewiasta od •Onej godziny. A gdy przy 
s~edl Jezus \\' d<Jm Książęcia, i ujrzał 
Piszczki i lud zgie1k czyniący, mówił: Od„ 
stąpcie, albo\\ iem nie umarła dzie\vcczka, 
ale śpi. I śmiali się z niego. A gdy wy
gnano rzeszę, \Vszedl i ujął rękę jej. i po
wstal:i dzie\\ eczka. I rozeszla się ta sła
wa po wszystkiej onej ziemi. 

T • 
:io. a z a n 1 e. 

. Z Ewu11gelii dzisiejszej dowiadujemy 
si.ę, ~e Jezus dwujgu dmkmiętym cierpie·
ntem d~:>czesncm, przyniósł ttlgę mocą 
Wszechmocności Swojej czyniąc zaid{)syć 
?rośbie ich. Córce ksiątęcia czyli przeło
zonego synagogi, umierającej a nawet już 
~marlei przy·wrócil życie\, i niewiastG o:d-
wunastu lat cierpiącą kn\ awą niemoc, u„ 

Z<lroi\~il. Z tego l1atwo jest pojąć, że Je
zus 1nigdy nie Qdmawia pomocy Swoje! 
tYm,. którzy z wiarą i ufnością proszą Od 
0 rnilosierdzie. Zaledwie strapiony cjciec 
: stracie S\~cj ukochanej córki zbliżyI si~ 
p J~zusa 1 poklonh~.-'szy się Mu, rzekf: 

., „a~ic, córka.i mo'ja dopiero skonała: ale 

dP
0!dz, W~óż na nją ręk" twoją, a żyć bę· 
Zie" " · · · uu . '-:--a zaraz Jezus z uczmam1 swymi 

ca Cł!j.e s.1ę na miejsce wypadku, i przywra.-· 
ZYcic z.marłei dzieweczce. 

1 b Nie ieden może z pomiędzy was ojciec 
c~a m~tka1. ~p~akujący zgo0n1 swojego· .uko-
. nego dziecięcia, słysząc to oIXJrwiaida

~Ie Po~yśJi sobie: „Mój B-Oże, gdyby to 
s~raz. zył Jezus na świecie., nie jedne7nu 

0 .~apionemu ojcu po stracie dziecka, przy
~ sl~y. P-O'C'iec_hę." Tymczasem Jezu~, jak 
ta;n1,ei'._tak i po dziefi d'zis~ejszy. ż~·ie. u· 
j nJ, '„ Ołtarzu pod pr'LY111IOta:nI C11fcDa 
abwzywa wszystkich strapionych do siebie 
d Y 1 ł11_ Przynieść ulgę, mówiąc: • Pó.idźcie 
,? .mme wsz.ryscv którzy pracujecie i ()b.-
ciąz"'1i' · · ' · " Al lłłalk) ~ J':stcś"ic :i j:i was rn::h!adzę. e 

Jest takich, którzyby ię do Chry-

stusa garnęli. Dziś pmviększej części w 
podobnych w,ypadikach ludzie, uciekają się 
do' ludzi o 1>0moc, wzywają Lekarzy sto
suj~ różn~ zaradcze śr.cdki, ale CJ Bogu nie 
myslą. Nie Potępiam ja tu 0bypaJmniej śrnd 
ków lekarsk'ich aini też lekarzy, o\\ szem 
życzyćby niależalo, aby ludzie do nich wi~ 
cej się udawali iak dotąd, bo oni w tym 
celu się kształcą, aiby zdobywszy wiedzę. 
mo<gli nieść p.omoc cierpiącym; lecz że o
hojętni0ść religijna dZiisiaj coraz więcej się 
\\"Zmaga, to i tego nikt mi zaprzeczyć nie 
może. Dlatego też w ·Ohecnych czasaJch 
że nie ma tej wiary żywej jak ·było da\v•niej 
to za to nie ma i tyc;'1 cudownych uzdro
wień, jak to praiktyk()wat01 się za czasów 
Chrystusa. Ale i dziś jeszcze są miejsca 
uprzywilejowa:ne·. gdzie Bóg cudownym 
sposobem udziela łask swoich tym lu
dzkM, którzy się tam z żywą wiarą w potę 
gę Bng.a i Jego miłosierdzie, w , cierpie·
niach sw0oich udają; jak np. u n.as Często
chowa, a we francyi Lurd. Taim tJa. tysią
ce ludzi gromadzi się z różnych strn.1 
świafa szukajac ulgi w rio'zmaitych choro
bach, i za przycz~ną Najświętszej Paniny, 
\\ ielu cudownie uzdrowionymi ZJOstaje. A 
od czego to głównie zależy? Oto, od tet 
żywej wiary, iaką miał książę e\vangell
czny, które11111 Jezns zmarlą córkę przy\v10 
lat dl{) życia, i owa niewiasta cierpi<\ca. 
km-otoki, ia moca Bo'ską c11®1\\~nie uleczo. 
11a. Niewiasta t~; przez d\rnnaście lat szu
kata pomocy n lekarzy, stracyila ca1te swe 
mienie aby tylko z<lrowie .odzyskać, a je.
dnak •nie 1odzyskala go. Wszyscy już 11-

znali ją za nieuleczalną. Tymczasem sly
szy ona, że Jezus leczy wszelkie choroby 
a więc budzi się \V niej żywa wiara i mówi 
sobie: „Bym się. tylk101 c:Lo'tknęła sz,aty ~e
go będę zdro•\\ a." A jak paostanowila, tak 
1 d1okoinała. Przystąpiła z tyłu i dotknęla. 
się szaty Jezusa, a Jezus obejrzawszy się 
i ujrzawszy ją rzekł: „Ufaj córko,, wiarn 
twoja ciebie udrowila. I uzdro\\ i1ona jest 
·niewiasta od· onE'j godziny. 

Pytam się was tcraz1 bracia moi, ko
muż tu prz:ypisać tę cud<n<.mą moc, w je
dnej eh\\ iii nzdrowic.niai tej chorej nie\\ i,1-
sty? Oto '1laPrzód mil1osicrdziu Jezusa, a 
na•stępnie żywej wierze nie1wfasty. Gdyby 
śmy i my byli tą żywą wiarą w 11iepoiQtr1 
dobroć i miłosierdzie Boże Jezusa, ja.ką si~ 
,odznaic.zali ci ao tej laski dostąpili, i w kaJ.. 
żdcj d-0le~liwości 1naszej śpieszyli do Niego 
•O pomoc, zapewne nie oidmówi1t by jej nam 
a przynajmniej d,oda1tby sił'y do cierpliwe.~ 
!!() znoszenia n'ieszczęść i ofiar.oiwa:nia ich 
Bogn za grze,chy nasze. Otóż wsp-0mlnia
wszv sobie na te dwa dobr-odziejstwa ja
kie ~vyświadczyl Jezus owemu księciu. 
którego cór.ce życie przywrócił, i nie\viai
ście. którą cudoWtnYm sposobem uleozyL 
pobudźmy się stąd do miłości Bogai .i b~a< ... 
gajmy Oo. aby i naszą chorobę słaibcJ ~1~: 
ry uleszyl, ai następnie aby przywroclt 
nam życie. duchowe które straciliśmy 
przez grzechy (nasze, i dal la:skę jak nai· 
prędszego z ni':.'11 pia<l'źwignieinia się. a p~ 
śmierci aiby ,nas przyjąl dio chw.aly swo1e.' 
! wiecz·nego l<rólowania. Amen. 

.&dam Mick.ie łez„ 
Adam Mickiewicz, największy, poeta 

Polski~ urodzi! się 24 grudnia .17~8 r. V: 
Zaiosiu, ko'lo No.wogródka 111a L1tw1e. , \)1· 
ciec jego. Mikotaj nic byl zamożlt1Y, pps1a
d:al maly f.olwarczek w Zaosiu i utrzyrm.y. 
wal się z actw;okatury; matka Barbara, 
kobieta'. cnotliwa i pobożna, pracowa!a ~ca
Io g1ospodarstwa i wYch,owywala dz1cc1 w 
bojaźni Bożej. Rodziciell.cę s~voią_ kocha~ 
.Adam serdecznie, wspommal ,1ą .nieraz '\ 
późniejszem iYciu i jej pQ·św1ęc1l na po-

cząl!ku „Palna Ta:densza" kilka wierszy 
tkliwego wsp<J.mnicnia, mając wyryty w 
pamięci wypadek z pien szych lat dzicci1'1-
stwa, kiedy ciężko zachom'wawszy, ofia
rowany został przez płaczącą matkę pod 
opiekę Najświętszej Pamny;, za której łaską 
podniósł „martwą powiekę" i mógł piesw 
udać się do Jej świętego przybytku, by za 
„wróoone życie podzięko'wać Bogu". 

W 1801 r. przenieśii się rodzice Mic
kiewicza dio NO\viogródka odzna~zają~'ego 
się pięknościami natury g·dzie młody Adaś) 
mając lat dziewięć, zapisany został do 
szkoły którą tam utrzymywali księża Lio'· 
minikanie. Ośmioletni, nieprzerwany po
byt jego w tern mieście, dopokąd nic sk(,(t
czyl gimnazyum, zapisał się głęboko w 
jego duszy niejedinym wypadkiem. W 1812 
r·. bowiem w maju umarł mu ojcic.:::. a w 
~1iespelna miesiąc potem przypatry\\ :il się 
wrażliwy młodzieniec pocho!do\\'i wielkiej 
armii napoleol1skiej, która z \vojskiem pol
skiem dążyła na pó.tnoc walczyć przeciw 
Rosyi. Slawa Napoleona i nadzieja wolno
no1ści, którą niósł Polsce i Litwie, znala
zły oddźwięk i poz,o'stawiły w duszy Ada
ma ·:niezatarte wspomnienie. Do tej te;ż 
chwili odnosi się ów wspaniały nslęp w 
XI księdze Pana Tadeusza 
„O wiQsno t kt-0 cię widziat wtenczas 'X na-
. - szym kraju, 
Pamiętna \; iosno "pjny, \\ iosmo 11 rodzaju! 
O wiosno, kto cię widział, jak byia.ś kwi-

tmt,:a 
Zbożami i trnwaimi a ludźmi błyszcząca, 
Obfita we. zdarzenia, nadzieją brzc-mie1:,11.a ! 
Ja ciebie diotąd widzę, piękna maro senna! 
Urodzony w niewoli, okuty w p,owi.:-iu. 
Ja tylko jedną taką wj.osnę miałem w 'i.y

,;iu". 
Sk.o·l1czywszy gimnazyum, udat się .M.i-

ckiewicz 1815 r. na dalszą naukę do Wilna, 
które posiadało wówczas najsly;nnicjc:;zy 
unh°':crsytet w Polsce. Chciwy wiedzy 
pracowal tu usilnie nad swojcm wykszta.l
cenicm przc'z lat cztery, przygoto\v1dąc się 
do zawodu naucz.ycielsldego. \V pracy 
pokrzepiło go gronio dobranej młodzieży 
\vilcfrskiej tak, jak on je krzepił z swym 
serdeczinym przyjacielem Tomaszem Za
nem, wiążąc kQ}egów w to'warzystwa~ n~e 
dla zabaf\VY, ale w tym celu, aby uczyc su~ 
anotliweg-0 życia, pilne.i pracy, mitości kra
ju ojczystego i uczdwei kieclryś dla niego 
służby. 

Wśród tych ()kfoliczności uk01'1.::zyl uni-
wersytet i w r. 1819 udal się do Kowna na 
posadę man'czyciela. Tu zaczął pis1'ć swe 
prz.ecud'11e utwo'ry, które wydane w1 1822 
-3 r. n.apelnily podziwem całą Polskę, tak 
bowiem byly piękne, tak przyćmkwają::e 
wszystko, eoo przed 'Mickiewiczem stys?:a
lo ucho polskie \V J}Qlskiej mowie. Kowilo 
niedlugo cieszyło się po'siadaniern Mickie
wicza pożegnal je bowiem w r. 18221 u
\\'Dlni~vszy się od zajęć nauczycielskich, i 
udal się nap()wrót do Wilna między uko
chanych przyjaciół i tmvarzyszy. 

Krótko jednak trwalo to szczę' :ie._ 
Rząd rosyjski rn'zpocząl sr<Jgie śledz

two przeciw to\varzyst\\ om ml-odzieży -
s~owarzyszonych powtrącal do więzienia. 
ra potem poprzcsiedlat w odlegle micjs.:a 
R()syi, odrywając od ognisk rQdzinnych 
Los ten spotkal i Mickiewicza - 1824 r 
musiał opuścić ukochaną Litwę, .aby ju7 
nigdy jej nie zobaczyć. Odtąd ~rzebyw~~ 
w rosyjskich miastach: Moskw1e, Odes1e 
i Petersburgu aż do r. I ~29, w którym o
trzymał poz\v·olcnie do wyjazdu za gra11ic1,' 
a raczej tulaczki <lo· kQ(1ca życia. Opuści~ 
wszv Rosyę, zwiedził Mickie,vicz Niemcy: 
Szw.aj . .__;ac} ę i \Vtc,~hy, byl \\' R.zymie, a r 
1831 bawi! krótki czas w Księstwie Poznai1 
ski em. 
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Po upadku powslania 1831 r. udał ię 
wra:z z \\ yg11a(1 ami polskimi do ParyŻa, 
gdzie ()d r. I 32 postano ~:il tale mieszkać. 
Tu ożeniwszy się 1834 r. z C liną Szyma
nowską, przeniósl ię r. 1 9 na krótki cza 
do SZ\\ akarskicg11> miash Loza.n11y, gdzi 
byl profesorem akad mii. Stą<l pO'\ olal 
go rząd frrun u ki ua profesora akad mii 
paryskiei. Przez cztery lata \\ yktiadal 
Mkkicwicz na pierwszej wsze h11icy euro
pejskiej dzieje literatury polskiej i slowiaf1 
skiei, a słynne jego ''~kłady ściL\gaty 1i~ 
tylko Jiczn4 młodzież, ale i najznakomit
szych 11czo.nrch francuski h. \'.' r. l 4 
odebrał mu rząd tę pos:tdę - i <J<l tej chwi 
li toczyły się dni wielkicg<) czlowicktt smu 
tno i gorzk-0; <Jdtąd nie stąpał \\icale po ró 
żach, będąc znmsZJ')Jly nieraz \\ alcz,yć z 
niedostatkiem. W marcu 1855 r. strat1t 
żonG, a w kilka micsiGCY potem '' ysta11y 
przez rząd francuski \\' sprta\\.ach pulity.cz
nych na Wschód, zmad w l(o11sta11ty1110p-0 
In 26 listopada 1855 r„ zd~la od kochan i 
Ojczyzny Zwł·oki przewiezion:r dlO Fran
cyi i p-0chO\\ ano na cmentarzu pull Pary
ż~m, skąd je w r. 1890 przewieziono do 
grobów królewskich na Wa:wcl. 

Mickie\\ icz napisat wiele pięknych r 
znakomitych ulw<irów. Olbrzymi talent, 
jakim go obdarzy~a Opatnność i jakim od 
.znaczał się już \\' dziccii'Jstwie, zajaśniar 
dopiero wielkim blaŚkiem w Kownie. Ta 
wyśpiewa/ on prze.śliczne drnb11e \Yirrs7..e 
które nazwal „Balladami i R..om:rnsami" 
nastGpnie dwie czGści poematu f)Q<l tytu
łem ,Dziady", w których opisal staroży
tny zwyczaj litewski święcenia pamięci 
zmarlych a także dzieje sw-0je nieszczęśli
wej miłości, a wreszcie prześliczną po .... 
wieść 10 litewskiej księżnie Oraży,nie, któ
ra w obronie swej oj'czyzny pl[}niosla 
śmier.: holmtcrską. Podczas pobytu w Ro
syi wyszedł z pod pióra poety „J(onrad 
WaJlenrod", porywająca a grtoźna J}{)\\ ieść 
w sześciu pieśniach o walkach Litwinów. 
z zaik<mem Krzyżackim, opis wierszem po 
dróży jego do Krymu (S<mety J(rymskie") 
i wiele innych jes'lczc rÓ\\'J1ie piGknycb 
\\ ierszy. 

Największym jednak u \\Orcm Mickie
wicza jest „Pan Tadeusz'', napi a11y w 
znacznej części w Paryżu i wyda111y ta:mże 
po raz pierwszy 1834 r. P()myst do tego 
arcydziela, który poeta. skriomnie .nazwal 
powieścią szlachecką", powstal tedy Y du
szy jego zdała cd Ojczyzny i d:l.a1 go to r, 
żalu po niej woła zaraz na \·stępie ~' łb
wach prl11yd1 tęsknoty: 
,.Lit\\"<:: Ojqyzno mo-ja,! ty jesteś jak z<lr -

\\ie; 
Ile cię trzeba cc11ić, ten tylko ię dowie, 
Kto cię stra:;iL Dzi, piękność t\\ ą ' ca'lei 

<:izdohie 
\Vidzę i opt„ujG-, bo tę knię po tobie". 

Treść tego poematu tanowi spór są
siedzki międ1y dwoma zla he ·kie.mi ro
d7i1Jami Soplicó\\r i łioreszkó\\ o stary 
zamek. Spór ten icdrmk trwaj.icy ' o: 
:?O lat n obfitujący w groźne zatargi, któ· 
ry F.1 k-:>roną mial być najazd t. L najecha
nie ..., pJiców, by im odebrać zamczys ·0 1 

skoi1czyl ię malżeństwem między Tadeu
szem , oplicą, bohlterem poematu, a Zo
się, ubo'gą dziedziczką liorc zkÓ\\. 

Wypadki, opowiedziane przez voete 
\ pierwszych 10 księgach dziaty się \ le 
cie 181 ł r., \\' d\vó h 'Ostatnich n.a \\ io· t~ 
1812 r.; przypadają zate.in m icż;kie dla 
Polaków czasy wojen napoleoriskich. Dla 
zr-0zumienia tej epoki podajemy tu na tę
pującc zdarzenia historyczne. 

W r. 1795 nastąpil trzeci rozbiór Pol
ski~ \\'.skutek którego przesz a na. utrac·
wszy byt p1J1tnr zny, p-00. panowa!r1ie 
trzech mo-car t\\ : Prus. Austryi i go yi, 



~idu patryotów potskk.h Pil upadku Oi
czyzny opuściło jej granice i uda.ro si~ w 
chce kraje, aby tam my~Jeć o odbudowa-
11ftt Polski. Pora ta wydaVl3!fa się do te
z:o czynu stosowmą, bo ca~a Europa za-cho
cłinia· przez· cały przeciąg lat oo 1795-1812 
ib.yla P'O<?:rążana w krwa"\Vłych wo}nach 
•<'!:: .- :, Dąbrowski, general z czasów l(o
iciu:-.tki, byl pierwszy, który PjOstaoowil 
tW tym kienmku działać dla Polski. Udał 
sic; on do Wloch, gdzie Pranc,ya: prowadzi
ła wojnę, i ułożył z slaiwnym naówczas 
•e.neralem francuskim Bonapartem późmiei 
szym cesarzem Napoleonem I, sfoI11111QWa
uie armii Wiskiei z.a wsparciem rządu fran-... 
eusk:iego, która dopomagając Fr.ancyi, mia
ila kiedyś przedrz•eć się oo Polski i przy
rwrócić jej niepodległość. Tak powstaly 
ewe stawne legi1ony polskiie we Wloszech 
J 797 r. pnd! wodzą Dą:browskiego i Knia
zie.wicza. Legiooy te przelemaly krew za 
Pra:ncyę we Wt.oszech, Niemczech, tliszpa 
•ii, oczekując tej chwili, kiedy Napoleon 
~dwdzięczy się Po1aikioim zai ic:h przysług~ 
i d'Opomoże slowem i czynem w walce -0 

niepo<dlegliść. Lecz ~apoloon przez dlugi 
cza.is o tern nie myśla1ł, i dopiem w r. 1806 
podczas \V-Ojny z Prusami i RJos.yą, przypo 
mnial sobie swych sprzymierzeńców; gdy 
się bowiem skończyła wojna, zawarto P'O'
kój w Tylży 1807 r., na mo!cy którego u
tworwn.o z części Polski, należącej do 
Prus: Księstwo WarszaiW\Skie. Z utworze 
niem jegio zaświtała dla Polski •niowla na
dzieja woLności, gdyż spodziewaoo się, ie 
Napoloon przywróci kiedyś ca1lą Polskę w 
dawnych jej grainicach. Jakoż wkrótce 
mi:cłllo się to spełnić. ·Wybuchla bowiem 
nowa w10jna mlędzy f raincyą a Rosyą. Na 
pokon wyprarwil się na pólnoc z. ogn:i!111llą 
armią 1812 r., a wkraczając :na Litwę, oglo 
sit S\\'4 wypra·wę jako w10jnę polską. Po
lacy pod wodzą ks. Józefa ~iniaiows1kiego 
! Dąb.rowskiegD w liczbie ()kolo 70.,000 we 
szli pod chorągwie Napioleona:. Księga 11 
i 12 '"' Panu Tadeuszu opiewa wlaśnie te 
pełne nadziei dla Plolski i Litwy cw·syi, 
kied,y Na:pole,on przeszedł rzekę Nieme.n i 
umal polączyć Litwę z Polską. Powita:nie 
pOtlskich generalów 'IW Soplicowie i poje
din:mie dwóch z;waśnionych rodzin, Sopli
ców i ftnreszków, lmflczą powieść Mickie 
wie za. 

Taką ma treść i w M.kich czas.ach o
braca się ,.Pa1n Tadeusz". Utwór ten Mic
kiewic.za jest największem arcydziełem, 
jakie my Polaicy posiaidamy i iakie~?:-O mogą 
!ł1atm zadrościć inne nanoidy11 z pomiędzy 
których Niemc:yi, Francuzi, A11gfrcy, Wlosi. 
Hiszpanie, Rosyanie, Szwedzi i Czesi już 
go przdoiżyli na sw.oie języki. 

\Viclki poeta przedstawił w tym utwo
rze żyde ca{ego narodu polskiego, nie po
minąl w ntm .nic i nikogo. Ujrzysz tam 
iak na dtoni cudnemi banvami i z W!ielką 
prawdą fOdmaJmvanych panów, szlachtę i 
chłopów; zobaczysz tam żyicie w palaca·ch 
i dworach, w z.aściainkach i ahataoch, przy 
pracy i zaibawie; poznasz całą piękną na
turę Polskt jej ziemię i 1nieho, jej lasy i 
pola jej kwiaty i drzewa, przedstawione 
tak ~udnie i otoczone taką :mi~oocią, że ser 
ce ci raźniej bić zaicz.nie i goręcej poko
chasz tę z.iemię ojczystą .. 
Litw0>, Ojczyzno moia, ty jesteś jak ~drio

\v1e; 
Ile cię trz;eba cenić, te.n tylko się drywie, 
Kto cie stradl. Dziś pięknośić twą w calei 

ozdobie 
Wi<llzę i opisuię, bloi tęsknię po tobie. 
Panrro świętia, co Jasnej ·broinisz Często

~howY 
I w Ostrej świecisz Bramie! Ty, ·CtO: gród 

;zairn.łrowy 

Nowogródzki ochraniasz z jego wiernym 
ludem! 

Jak mnie dziecko do zdrowia powróciłaś 
cudem,_. 

(Ody <Jd płaczącej matki pod Twnją opiekę 
Ofiamwa111y martwą pod:nidsłe.m pmviekę 
I zair.arz mo~lem pieszo oo Twyich świątyń 

progu 
Iść ro wród:::,ne życie p·odziękiować Bogu) 
Talk nas powrócisz cudem na Ojczyzny 

l·ono! ... 
Tymczasem prze1 11oś moją duszę utęsknio

ną 

Do tych pagórków leśnych dla. tych łąk 
zielonych 

Szeroko nad blę,ki~nym Niemnem rozdą
g.nionych; 

Do tych pó1, malowanych ZDJ'żem rozmai
tem, 

WYZ!łacanych pszenicą, posrebrzanych ży
tem; 

Gdzie bursztynowy świcrw:p, gryka jak 
śniieg biab, 

Od.zie pa1I1ieńskim rumieńcem dzięcielina 
pała, 

A wszystko przepasainev jakby wstęgą, 
międzią. 

s·ród takich pól, J}rzed laty, na-d brz~iem 
ruczału, 

Na p~órku niewielkim, we brzozowym 
ea.tu, 

Staf dwór szfad1ecki, z drzew.a, lecz pod-
mu rowarry; 

Swiecily się z daleka pobielane ściany, 
Tern bielsze, że odbite od ciemnej zieleni 
Tqpili, co g1<) bronią od wiatrów Jesieni. 
Dorn mieszkalny niewieLki, lecz ze\%ząd 

chęd0gi, 
I stodole :miał wielką i przy 1niej trzy stogi 
Użątku, co pod strze-chą zmlieścić sie nie 

rnooże. 
Widać, że okolica obfitai we zboże, 
I widać z liczby kopic, ro wzdluż i wszerz 

. smugów 
Swiecą gęsto, jak gwiazdy, wid!ać z liczby 

· plugów, 
Orzących wcześnie lainy ogronme ugi0·ru. 
Czarnoziemne, zapew:ne na'1eżne do dwGru 
Uprawne dobrze naksztalt ogrod!awych 

grządek. 
Że w tym diomu 'OOStatek mieszka i porzą

dek. 
Brama'i1 ma ·wściąż, otwarta przedIJoidoniom -

ogłasza, 
Że gio'ścirnna i wszystktch w gościnę za

prasza. 
Ta cudna księgai win.n.a iść jako giość 

pożądany do pałaców i chat wieśniaiczych, 
- J11iech ją czyta stary i ml;ocfy, niechaj 
wszyssy rozgrzewaJą się , jej ciep.Iem i u
czą się tej zacnej myśli, którą poetru whl 
w swe 1natchniooe pieśni: „niemasz nic nad 
ziemię ojczystą". W ten spisób ziści sie 
to, cze-go pragnął Mickiewicz, który nie 
żądal nigdy ni po1chwał ni pomników, Lecz 
wyraa:ił tylko za. caitą na1grodę swej pracy 
takie życzenie: 

,,O, gdybym kiedyś cLdżył tej pOciechy, 
Żeby te księgi zblądzily pod strzechy; 
Żeby też wzięly wieśniruczki cf.o ręki 
Te księgi, pnoste jaiko. ich pios,enki." 

KoresJ)ondencya z Rzvmu. 
Znany już czy;tel1nikom naszym z da

wniej zamieszczonych listów kaplan pi-
sze nam: 

Rzym, w listopad.zie 1905. 
l(ochani Rodacy! 

W pierwiszym moim liście, który na 
łamach ·drogiego Wam „Wiarusa" tak go
ścinne znalazł umieszczenie, przyrzeklem 
prze'Stać Wam z Wieczne-g•o Miasta R.zy
rnu, nieco wiadomtJści oraz s!lów zacl'lęty 
w tak trudnem Waszem poldżeniu, ile ina 
to sz·czupfy czas zezwoli. Spełniam więc 
ten wielce mi imily/ oboWiązek wy,nikly 
zdwnego przyrzeczenia, milszy tern, że 
skliania mnie do na,pisania słów mme1 
szych smutne i przykre nad wyraz wspo
mnienie z ostatnich moich wakacyj, w Wa
szych przepędzonych stronach, jaikie się 
ciągle w duszy mej odzywa i któremu silą 
ża1dną opędzić się nie mogę. 

Otóż na pro'śby pewnego mł-0d'zieflca, 
którego z.nałem jesz.cze z czasów szkol„ 
nych, przyjąłem zaproszenie w domu jego 
chcąc tem zadosyć uczynić gorącym żY,
czeniom jego. Lecz iaJkiż smuuny widok 
.przedstawił się .mym !()czom! Młodzieniec 
ów, przedtem petem życia, sil i duciha, o
becnie byl szikieletem, wiychud\ty1, wYczer
pamy z. sił i z.a~obów ducha. Nai widok 
mói tak się do mnie ·oc!:ezwal: Przykro mi, 
że ks. Dobr<Hiziej w taikim zastal mnie 
stanie! Nie jestem już tym, jakim bylem 
za lat mych szczęśliwych. Dzisiaj bowiem 
jestem chory, nie zdaitny do żadnej pracy. 
Wydostawszy sie bowiem raz z p-od1 .opie.
ki matki, która na każ.dym kroku mnie 
strzeg~ta i chronila ()d wsz,elkiego z~ego. na 
duszy i ciele, wsze<llem w1 t·owarzystwo 
zlych luctzi u których flaszka z wód!ką kult 
nie mal boski vdbieraJa, i tak sk,a.sztlo1wa
wszy raz i drugi tei piekielnej wody, zo
stalem tak nią ow t.aidnięty, że ca~y mój 
krwa1wy zarnbck pochło·n.ęła. Nie dosyć 
na tern, wskutek pijaństw1a zap-0imnialem o 
Bogu i l(ościele Jego, wyrzekłem się oj
czyZiny. której miłość glębolk-0 zakorzeniła 
się w mojem sercu, kochzinej rodziny, pa 
fonie której przepędizilem najszczęśliwsze 
ia:ta dzie'Ciństwa, czu1kj m'.łtki, której .obraz 
glęboko wyryl się w sercu mojem. Tu za
milkł i smutek głęboki widać było na 
zwiędłej twarzy jego. Pocieszyłem goi, 
jak moglem. wskazując mu ·na to\, że ch<Y
ciaż wprawdzie glęho·ko upadł, to iedn'.ł.k 
•nie można. ·czarnej .oddawać się roz;paczy, 
tembaTdziej, że Bóg miłościwy pozwolił 
mu ujrzeć zlo, 0hydę jego, co statnowi istną 
deskę ratunku , iaiką ł.aiska Najwyższego 
zsyła mu w teim jego poniżeniu. Zadar 
niem jego, to umieć się wiycb)lstać z tej 
przepa,ści, ho to, oo nasz Staszyc powie
dział o narodzie, stósuie się i d·o poszcze-

każdy, ale zjniszczeć ty!l-Oa podły.'' MaJ~c 
jednałmwm tri ma wzgledz.ie, że miodzie.. 
nice ten nie stanQ'Wf (ze smutkiem RQ1Wie
dzieć to trzeba) żadnego '\V!yjątku, chcę do 
Was przemówić o pijaiństwie, o zgubnych 
skutkach Jego. W ódk~ Jest naijwiększym 
wrogiem duszy. Przez ptijaństwlO czlictwiek 
os.ta.bfa. w sobie sily i zaisoby d·uch<>we, pi
jaństw'O pazbai\via serce uczucia, odbiera 
poczucie piękna i szlachetności; ai zatem 
niszczy wszelki pociąg do modlitwy i sfoż
by Bożej. Dla pijaka quż nie ma 
rzeczy święte!, któna by gp moglai pod'„ 
nieść oo Stwórcy, ma <m jedynie swoje za1-
d.oVV'Olenie w zaspokojeniu nizkich chuci i 

1nie potrafi zachować swojej ,godności jako 
Boskie po'dobieństwo i Ś\vfątyinia Ducha 
Swiętego. Któż bowiem policzy te grze;
chy i zhno,dnie popeĄnione w stanie nie,.. 
trzeźwym: zgmszenia bliźnim dane, prze
kleństwa i niesprawieK.lliwość i v.rszelki12 
inne zibrodnie? Czy myślicie, że Ztawo~ani 
przed tron Chrystusa Pa111a jaiko SędziegxJ 
spra1wiedliwe·go, nie będziecie musieli zda
wae rachunku z w;szelkich grzechów wa~ 
szych popełnionych w stwnie nietrzeźwym . 
i nie będziecie musieli odpmviadać za wa·
sze dia:ne zgorszenia dzieciom i dlomo1W(lli
kom, za te wszystkie bluźnierstwai i mo,
wy nie prz'Yzwioite wobec drugich, za opu
sz,czainie Mszy świętej w niedziele i świę
ta n.aikazane? Może mi ktoś z Was nadmil
si powie, że te grzechy w: pijaństwie po
.pelnicme, w Hietrzeźwyrrn sta1nie popelni
le:m, nie wiedząc sam, co robiłem. Żadne 
tl0011aczenie i wykręcainie się przed Bo
giem nas nJe usprawiedliwi, ale owszem za 
kaiiidy grzech i za każde opuszczenie ·do
brego będziemy mnsieli ciężko odpokut()
wać. fak to okropne 'kochani Rodaicy, że 
tqn czfbowiek, będąc obci;arzony rozumem 
odlkupiony krwią Chrystusa Pana i do. roz
koszy niebieskich stwlOrzony, tak dalece· 
przez nieumiarko.\vanic picia zalewa m
zu'm, przez który właśnie jest obrazem 
Boga, że czyni się podobnem do bydlęcia, 
a nawet jeszcze więcej <Jd 1niego się upadla. 
Sp. kardynał Mamming powiedział pewne
go razu: Pijaństwo nie jest tylkoi jednym 
gr:z.echem ciężkim ,lecz pociąga ·o.n:o. wiele 
innych za sobą, g<lyż po'pychai człowieka 
do przestąpienia przykazan Bożych. Pi· 
jaństwo jest przyczY(ną wielkiegp wzrostu 
liczby zbrodni. Wielkie d10my karne WY.
budowane w ostatnim czasie już nie WY· 
starcz.aiią. Je.Zeli wejdziemy odo. celi, i Ja. · 
kiego nieszczęśliwego zapytamy: „Za oo 
jesteś tutaj? to -0'rl nam odpowie, za, podpa
lenie, drugi zaś nam powie: za: WYstępek 
przeciw.ko dobrym obyczaj-Om. Jeżeli zaś 
zapytamy się, co go do tego popchmęlo, to 
zobaczymy, że nam <ldpowi·e: Zacząlem 
pić, wszedlem w zle towairzystwa, i tak 
przez pijaństwo dosta'lem się otóż d:o tego 
domu. Co dalej czl,owiek~ który odda1je się 
pijaństwu, zaniedbuje swe obowią*i reli~ 
gijne. Zamiast w niedzie1e i święta Painu 
Bogu p.odz,ięlmwać zai l.aiski i dobrodlziet
stwa mu użycz<me pr.zez caly tydziefl przy 
pracy, .zamiaist pokrzepić ciafo po prncy 
tygod,niowei roz ryWką ·przyzwoitą, to on 
zamieinia je w dni z.gorsz.e1nia i !Obrazy 801-

żej. Niektórzy cały ty1dzień 111ie piją wódki 
ale w niedzielę lub święto to już go wszy
stko nieJ;>Okoi, w swem ognisku domowem 
znajduje tylko samomość i opuszczenie, 
d;la tego też stiara się wszystkiemi silamił 
aby módz iak<Yś się wymknąć i dlai tego 
chce z i'nnymi pójść do l(ościofa; i tak po 

1na·bcxieństwie zamiast wrócić do domu 
swe:go to on niby to chce kupić sobie cY,
garo lub też wypić jede1n tylkio kieliszek 
wódki, j.a:k()tby na żo~ądlek; wypiwszy je
den już prosi o drugi .• potem trzeci i z kar
cz~y już nie wychodzi,· a,ż po poludniu lub 
też wieczmem. W tein sposób dzień świą
teczny, pnświę<XJtl1Y Bogu, staje się d1'a pi-. 
jaka: dniem grzesznYifil, który prZjlinosi 
wielką szk-0dę <l11szy i zg<frszeniem j.est ,dla 
drugich. Nie dosyć jeszcze, pijaf1stwo 
wydziera dzicfr--n cze ~.:. ku r0dzicom, oo 
dzieci widząc ojca lub matkę pijaną, drwią 
z nich i powoli pI1o•bują sami tej przeklętej 
wody Uo'm.acząc sobie!, że jeżeli ojcu i 
mate~ woln(l dlaczego by mnie miało być 
.zakazaine, i

1 

tak P')WOli p1od ukradkiem 
przyz\\ryczajają się do teg{} piiaństw:a, a ja„ 
kie skutki są tego? Ach strasZine, bo ileiż 
lez smutku i boleści J:'lo<lizice wylal~ muszą 
z porw()du swych dzieci; CZYIŻ nie rozrywa 
boleść serca macierzyńskiegjO. widzą::. 
·nieraz syna swego związameg·o i prowar
dZlolne.go przez policyę za to, że w stanie 
nietrzeźwym z.r.anil n()żem jakiego•ś czlo
wie1ka · ailbOI nicdedna: dziewczynai zwabio
na mdzyką i tańcem, stra:citai przy kieli
szku niewJniność ! Ca. dalej pi}aństWIO :na.
pe~nia domy chrześciańskie przekleń~tw~, 
mi i niezgodą i w is~ne pieklo je zamienia. 
Ale może który z was <lro:d.zy Bracia po.-

\Vie. że kieTiczek fu;b d\v:ili w-Odld, tiQ 'iji 
na' zdrowie wYCbodzt a p:rzyr robocie 6-
daie mi siły i odwa~i, źe wódka: dodałe e4l 
wagi i zia.cbęca. do pracy, tego ja n.io. ~~ 
czę wcale, gdyż ona usumai na qhwil~ aau 
cie i o.slaibienie przez swoje dzialainie •~at 
nerwy i wskutek tc~d obieir krwi jest s«y
bszy. Ale z drugiej strony wiem tak.~• 
dobrze, że nie nadaie ooa rzeczywiste( li
ly .organizmowi. Dzi.aiła orna tak miliej 
więcej, jak mówi pewien autor, jak bitt. n 
zmęcz.onego k0inia1. Biedny koń podltieclO, 
l1Y batem, zbiera ostait\Ilie sily ·clio' gwałto
wnego \.vytężenia, lecz imż na kps:zt i tak 
wycieńczo-nego ciala. Druei wskutek pi
iańshva cz.lowiek zabija się saim i stałe si~ 
samobójcą. 

Tu chciałbym tylko wspomnieć oo i 

na W'łaisne o,czy widział w niektórycit ro
dz1nach, tak na -przyklatl 11amo kiedy si~ 
przebudzi I mąż, zawolaf na żonę: kobieto 
p1Jdaj tylko tych kropli, bo mi tak sucJto -..~ 
gardle i tu żona podalru mu wódkę, a wi
dząc to żona z jak wielką rozkoszą ła.ł ~ 
do gardla ów za:bijaijący trunek, zaiw«>łtała 
na niegoi: zostaw trochę dla mnie, bo i 
mnie dzisiaj jakGś sucho w. gardle; i ci bie 
dacy na czczy :7Joląd1ek lali tę truciznę. 

Przez pijanstwo nabiera człowiek łN 
maitych chorób, tak n. p. choroby serca. 
rotądka, pfoc, nerek, gardla, gł()~y i 'Wie'
lu innych, wyliczenie których ;za daleko by 
nas zaprowadzilo i zna•cznie rozszer~yło 
r,amy tego listu .. l(rótkie te slow.a 10iecka.; 
wystarczą, aiby Was powstrzymać od Y.fo
ga. m.allogu, któremu tylu i tylu łrotdułe 
Wytknąłem rzeczy, ogó~nie z.nane, pow.s-ze 
chne, ale też -o'gólnie umyślnie lub ze i.ła.
bości pornija;ne.. Miloś~ ku Wam moi d1'o
dzy kierowała· mem piórem oraz i to· pue
świadczenie, że chętnie stuclhacie wszelkiej 
życzliwej Wam r:ady, ·by,le z dlobreg-0 WY
chodzUa serca. Zdziwi Wa1s maiże \ilieCO, 
że glówny kladlem nadSlk n.a: szkody, ~
nikle dila dusz Waszych, potmijając prawie 
str·onę drugą, szkodliwe skutki dla ciaila. 
Wszak jako lekarz .dusz ludzkich ku im 
głównie powirnna być zwróoona piece;e, 
moia. Daremnie zresztą sililbym sie 1•a 
jak najwierniejsze odmalowanie wsgeła
kie&101 zla; W)nnikającego z pijaństwa., a.ia
cie je .bo~ie~n lepiej ode:mnie. Cel ni.aiei
szego listu, to jend powstrzymanie Was 
od zgubnego nal'Dgu, szk-0dnikai na·szei ~?1-
dności moralnej oraz g1od1ności naszego li(? 
norn narodowego. · I(.s. A. f. 

Brandenburg 
kraina sł·owiańskich mogił°' 

POWIESC HISTORYCZNA.. 
Nayrisał Ludwik Stasiak. 

(Ciąg dalszy). 

Jedzie, śmieje się Mściwój oo stczę
ścia, które zd-0byL Patrzy w zamek, c:-d~ie 
mieszka dzie\voja.„ Ta bez granic 11ki0·

chana... Dluga rozłąka bardziej jeszczo •~ 
czucie roz'Plomie1nila. Taka milość, tekie 
szczęście w sercu plonie~ że z radośd ci„ 
sną si~ ~ oczu lzy.„ Teraz ją wpnd\ffl„ 
clzi w d>om, do ojcowizny zawie<lzie żoeę 
ukochanu... Męstwem zdrobyl laskę cuai· 
rza. seree wywakzy'l, zdobył ręk~ i* 
wiosn0 , iaik kłos pszeniczny ur-o<lnej dzie.i.-
·wlOi. 

Przegonił to\Yarzyszy swoich, wpadł 
dlo zamku, zsiadł z konta i wprost ipa P'•· 
k9Je idzie. 

- Gdzie księżiniczka Adelajda? 
- Nic wiem - rzekt sucho pacholek 
- W domnż jest? Czy wyjechała.? 
- Nie wiem - rzekł, z. padeR>a aa 

Mściwoja patrz<ic, Thietnnar. 
Wsze<ll Mściwój d·o izby rycerskiej. 

Tam sied7.ą przy kielichu Dietrich i ksią.t.e 
!'aski. Srroirzeli na niego, zwrócili .dczy 11~ 
konew z winem. Bemard pilnie w kiclicb. 
patrzy, nawet r~ki 1nikt nie wyciąga ... 

- Przybyłem o dostoj1ni. 
-- T aik ? T io dob rz.e. 
- Wprost z Wloch jadę. 
- Cieszę się bardz'°' - rzekł zimno 

Dietrich 
- ·Krwawa była pod BaisanteUo' roł>-0!

ta, !za'\va tutac-zka po obcym świecie ... 
- No no __ . 
Mści'Nói otwartcimi szeiio.ko ocZitmi 

spojrzał po margrafach. 
-· Co to znaczy - zapytał. 
- O co' się pytasz? 
-- Wy jaśni panowie ... jesteście zi-

mni.. . ja klód„. może który z wa.is smuto~ 
może chory. 

-- Nie. Zdrowi jesteśmy. 
- Nie witacie mnie. nikt mi nie wska-

gó1ne.i jego jednostki .,Upaść, mówi, mote 



~ał. ta·\\:y, abym usiadł, nłkt nie ofiarnie mi, 
5tnttlzonemu, czary Wina ... 

- U n.as niema ~spody - rzekł, 
-~ się bezczelnie Bernard. 

- Jdź do karczmy, dadlzą ci wina! -
....,.. szyderczo Dietrich. 

· M!ciwój oniemiał. 
-Czy W żarty? Czy to s~'? 
Porwa~ się pijany. Bernard z lawy. 

~f6~.pił do Mściwoja i zapyta! się "nie,.,.: 
- CzegQ od' nas żądasz? 
- Czego- Jakto czeg'O? - wyszeptał 

WefłJNlc .Mściwó;. 
- Mów!! - krzyknął Dietrich. 
- Synowicy waszej, mej na·dl życie u-

•chamej Adelajdy. Przyrzekliście mi ją 
święcie, dla niej poszedłem w kraj świa-
1&„ .. 

-- tta l tta ! Iia ! - zaśmiali się ryce-
rz•. 

- Śmiejecie się? Co to znaczy? 
- Chcesz wiedzieć clo to znaczy?! 
- - Tak. 
-- Za psa stowiaiflskiego krewnej ksią-

:7.-t aiemieckich nie wydamy!! 
Jedzie przez laisy Mściw•ój, jakby zmy

sły !9łracil Drużyna rycerska szepce do 
siebie i szepce. o<l ust d-0 ust leci wyru:: 
•snlał ... 

Ksirl.żę Bernard z nadmiaru po·dzi\vu i 
•słvpienia wyjść nie moie. 

- Zmysły stracileś pachołku!... 
- Prawdę mówię. 
- To być nie mme ! Wyjechał na ł·O-

-..·y. ·•;yjech~ł zapewne w gościnę.„ 
- Nie mój panie. Wszystko zabrat 

Ma iawsze zamek opuścił. 
- 'Kto ci to mówił?! 
- On sam. 
- Co slyszalłeś? ! 
- P-0 szczęście m0tje ja1dę ... - mówił 

1io- ••ie. 
- Kiedy t-0 było? 
- Dwa dni temu przybył <lo Bran1ib)-

rza 1CDiec z \Verony. 
- Z czem prz:yjecliał? ! 
- OJcie.c Wilhełmai uratowa·l cesairzo-

"'ł.·i Ottonowi życie. W bitwie pod Basaa
telło zas!ianU go wtasinomi piersiami, polegt 
·krew rozlał za swego monarr.hę. Przy.
pomniał .sobie cesarz dlug swój, przypo
mniał przysięgę, że synowi zbawcy z.a 
kre"\\r ojcowską zaip1faci. Wysłał gońca, 
który przyniósł Wilhelmowi wieści, że 
liemie i księstwo otrzymaL ttrabią i 
lennikiem cesarskiem rosta1nie, skarbami 
cesarz Wilhelma -01bsypie, księżniczkę krwi 
daie mu za żonę ... 

-- Czy tak.„ 
- Przysięgam, p.a:nie. 
- Zlo'ści mnie. tło i gniewa - rzekł do 

Dietricha Rernard. 
Cz.emu? . 
- Za gościnę i dach rnależało narrn się 

--or.i WHhclma przynajmniej dobre s1owo. 
- Czy potrzebujesz mnie jesz.cze.. 

\siąię? - za1wtait pacholek. . . 
_ Idź precz.! - rz.ek.ł gimewrue Ber-

urd. 
Odchodzę, pianie. 

Mówi<mo .rnj -~ rz~kJ ~o odejści~ pa: 
et.orka Dietrich - że Wilhelm w na5zą 
:ąieJOlbemość do Adlela~dy czui!e sta~ wej~ 
1enfa„. 

- To nieprawda. To być nie moie. 
- I(to wie ... 
- Nasza syno.wica nie przyjęlaiby bez 

Słubaej poręki westchnień giermka, 'h~z :o
bra.i:z.ki, która ·narzecronydh serca w1ąze. 
Ona jest godlną nasz.ei rodziny, gQdln.ą na-
~e.j krwi ... 

- Baj Bo:Je~ żeby tak byilo. 
Drzwi zak-0lataly n.aigle. Do1 k!omnaty 

Wpadła sędziwa Kunegundo.. Oczy W'Y
Straszone, lewa rę!ka drży :na lasce, prai
lłica Uumi rozbujale piersi. 

_ Czy to prawda., Be~nardzie? Czy 
to prawda, brade? 

-- O w pytasz? 
-- Że \Vi!hclm„. 
Zerwal siQ Bernard z lawy. 
__ Cóż was obchQdzi Wilhelm! - za
a~ gniew)nie. Obcy człowiek. .. 
-· Obcv ! O tak... obcy„„ 
- Oczywiście, że obcy. Jest, dobrze 

._ niema go jeszcze lepiej. 
- .Mów~ mi, Bernardzie, CZY ro prar 

~„. 
- O co' ci siostro, chodzi? 
-- Ucie kl!? ttaniebnic uciek: ! ? . 
- Zapew111e~ że hramieb-ni.e. Nie. po~ 

ro:wit as na odojez~emi, me podziękd-
"a.ł za gościnny dach. . , 

- Czy to prawda że on Adela1i<l:ę, któ-
. ' kl .~B-.eł--mu zastąpila drogę, odtrącił, nąc vu 

ie ... 

Ksiuę szeroko wytrzeszczył c?:.erw<'--
ae «ZJ. 

- Adelajdę? J akto, Adelaijdę? 
- S-ynov.-ic~ m.szą. 
- On! Odtrącil ! ! Sklął obelżywie?, 

Bernard poczerwieniał oklbpnie. 
- Co to wszystlro znaczy?!! 
- Mówiłem ci przecie ... - r.zeikł zna· 

cząco Dietrich. 
-- Co mi mówiłeś? 
- Że ... 
- Koch<lli si<;! Oni?! 
- Oj kochali się, kochali - - rzekła ze 

z2rozą Kunigunda. 
- Ależ to okropne l ! On dziś od ces a 

rza księżnic;.:kę dJJ'staie ... 
- Gdybyś ty wiedzial... gdybyś ty. 

braciszkt: wicdziaL. 
-- Co mam wiedzieć... - zapytał. 

Bernard. 
- Weść okropna.„ 
- Ze?!!... 
- Domyśl się ... 
- Czyżby Adelajda ... 
- Oi tak bracie~ tak.„ Ratuj naszą 

cześć, bo wnet. .. 
-- lfariba! ! ! - krzyknął margraf, pa-· 

dając na lawę. 
Darł włosy Bernard, gdy KU1negu11da 

wszystko \\-yznala, gryzl wargi, szalM. 
krew gtowę zale\va,, krew pcha się na 
mózg, kipi wa,rem, huragainem p,o' żylacł! 
szaleje„. Zerw.al się nag.le i krzyknął nti• 
pachołków gilosem roz.p.aic~y: 

-- W konie!!! 
Wypadł Bernard z zamku, stara się 

znaleźć ślad Mściwoja, chł1opstwo koto 
zamku zamieszkałe o drogę za 11im pyta. 

- Przepra\vil się przez rzekę. 

-- Ku Mietlicy przez 111'.Ydę pojechał. 
Przebył Bernard z pachotkami rz.ekę, 

dopadł wsi Mietlice, której domostwa o 
kilka stai Dd I-faweli bicla~y. 

- Był tu ksiq_żę obotrycki? 
- Przejechał tędy. 
- Do'kąd? 
- Oośc1ńccm ku labie. 
Dcstial Dcnnard języka, że Mściwój 

we ·wysokiej Górze nad Labą przebywa. 
I(ilka mil drogi Bernard bez wytchnienia 
pędzi, konie pianą okryte już padatyJ gdy 
okazały się pagórki nad Labą i '.kamienne> 
grodno na górze. Druż.Yll1!a Mściwoja pa
sta koQnie kolo przydrożnej g-0'spody ... 

- Gdzie jest książę'?! - zapytał ha-
welaf1ski~gio pacho-tka Bernard. 

- Ch8esz z nim mówić panie? 
- Tak jest. 
P.arobek szeroko ·oczy ot\vorzyL 
_ Odstąp od tego zamiaru margrafie. 
- Dlaczego'? 
- Książę na,sz iest ch0ry. 
- Chory? 
-· Cz:arnv bóg opętal jego Jus:--t;'. w6~ 

wi nieprzytomnie. śmieje się i p!acze. Mó
wią. że z mzpaczy oszalaJ'. 

- Prm\radi mnie ·dlo niego. 
Wszedt do gospody, w której mad cz~ 

!'ą wina siedział Mściwoi. Zaśmiął się na 
wido'k Bernarda. 

- Napijesz się margrafie? 
-- Jesteś przecie„. 
-- No, napij się jasny painie. Pii śmi::i 

to. Ja cię spragnionego nie ·odeślę do gti1-

spody„. 
- Chcę rozmówić się z tob~. chcę ob 

iaśnić wyp.owiedziaine slowa:.„ 
- Objaśnić twe slowa? Ddbrze je 

margrafie zrotumialem. 
- Zie pcoją.leś je. zaprawdę! 
- Z czcm przyszedleś? 
- Zgodę ci njosę. 
- Zg1odG? Z mimi? Zgodę? Za na--

szą slużbę, my książęta, słowiańscy zosta 
śmy psami?? .T c..~li jestem psem, ugry7~ 
was jak pies! 

- Uspo'kój się, za)}Omnij obrazę, wy
słuchaj mojej mowy. 

- Stncham cię margrafie. 
- z Branilx>'ru wypadleś ta!k gwalt<t 

wnie, że nie stało czl3sn, abym dbkof1czy: 
slów moich. 

-- Mówże teraz. 
Wiem, jaki dlug krwi zaciągnąr u cie.

bie cesarz, ile męstwu twojemu zawdzię„ 
cza: święte państwo rzymskie. Nie wydali 
byśmy ist<>tnie nigdy krewnej naszej za 
żadnego z książąt slowia11skicrn, co do cie· 
hie jednak„ 

- Co do mnie? 
Powstał margraf z bwy i rzekł uro·~ 

czyście: 
Tyś rękę Adelajdy zdobyJ zaslugą, dla 

cesarza 11ozla1ną krwią! 
Mśdwój mial blędne oczy, iaikby d111·~ 

sza jego we śnie była pogrążona, jakby nie 
rozu.mial co margraf do niego mówi. 

_ z~wiłe twe, margrafie, slowa, nie 
wiem, w mi chcesz p0wiedzieć. 

- Chce ci ~ajmić otwarcie, że Qd. 
aatm ci Adełajdc: za :tnn._ 

- Oddasz? Oddasz? - tmówil alup
kowato Mściwój oczy nas Bernarda wy„ 
trzeszczając. - Ty?! Oddasz mi Adelaj
d~ ?„. 

- Oto srowo moje! Oto ręka moja! 
Mściwój patrzyl chwilę błędnie, wneł 

wyszedł z oslupie.nia, w oczaoh zabłys~ 
śwfatlo, zjawita sie izkry dusza, uśmiech 
szczc:ścia zjawił sie na ustach, przytom
ność w duszę szaleńca wstąpiła. 

Zrnzumiafa sna6 bólem pijana <lusza 
s.lowa saskiego księcia, Mściwój upojony; 
radością z wezbrnnem wdzięcznością ser
cem jak wicher rzucił się .na Bernarda, ser 
deczoie go ściskając, ramiona jego całując. 
Nieszczęście. jakiem była odmowa, obłę
dem zamąci ta j~go zmys.ly, wieść o zg:o
<lzic, o szczęściu zapalila światło ducha: 
wróciła zmysły, ()drodzita c:zJłowieka. 

- Do stóp twych upadnę! - wolał 
Mściwó.i, siugą wiernynn <lo zgonu będ~ ! ! 

Bernard patrzył na oczy księciai, '"' 
których malowałai si-Q wdzięczn:o'ść bez 
granic. W barbarzyf1skiej i brutalnej du
szy m3.rgrafa: zrodziło siG Hczn~1e jaki·cjś 
jakhy litości... 

- OszalciG bez niej! - wnfaJ z zapn~ 
!em Mśdwój -- życie moje bez niej będzie 
dniem, w którym słońce zlccial'o w przcpa 
ście, Adc!ai<la dla mnie tern. czcm kwiaty 
dla. ziemi, -0.J<rasn, oz.dobą, ona mi myślą 
jasną. tchem.„ 

\V oc7.ach slo'wiar'1skicgo ksi~cia za
błysły łzy. 

- No, dobru - rzeikł Bernard -- do
brze. Nahicrz otnchy. Jeśli chcesz, ślu
bem malżellskirn związane zQstaną ręce 
wasze naf\vet dziś„. 

- Dziś? 
- Ja sam iestcm za tcm, aby ślub wasz 

odb:vtt sie jakinajprędzej. 
~-· Ty?! l 1yż to mówisz? Dlacze

go? 
Margraf ~zukal w duszy słów, szukał 

k·lamstwa\ ktCm::rnby oczy Mściw()jO'\\ i za~ 
mydlił. 

-- Ro... Bo' widzę gorąc~1 miłość two 
ją, pfomiennc. serce twoje. .. 

-- Kocham ją ca~ą duszą moją, każdą 
myślą moją„. , 

Bernard słysząc te słowa, widząc z 
jego oczy niezmierną miłość dla Adelajdy 
na chwilę się zachwia1l. W pospolitej swr
stkici duszy za~idścib się iskra żalu, iskra 
współczucia. Is'kra wnet zgaSila. Wnet 
zapainowala trzeźwość, zwyciężył na zi
mno <J 1hliczomy plan. 

· (Ci'łg- dalszy nastąpi.) 

Nocleg. 

Pan naczelnik na<l Trockiem jcziore111 
Po l(owgaflskiej potyczce ,nocuje. 
Strzelcy leżą, na l<Jępie taoorem, 
Jeden rainy swe mchem opatruje. 

Drugi strzelbę przeczyszcza, nabija, 
Kaptur z brzo.zy urn zaimek n.a.suwa; 
Ten wpól senny JX)d gl<rwę płaszcz zwija„. 
I usnęli. Straż stoi, wódz czuwa. 

On po-cl drze"\vcm coś duma: w pomroce, 
Drzewo suche -- l~cz miafo o\voce, 
Najgłodniejszych ten owbc odstrasza; 
Wiszą na niem dwie gruszki Judasza. 

W gón~ szpiegi! ccsairskie to sługi: 
Jeden Prnsak, z nogami dlugiemi, 
W białych dlugich pol1czochach - - a drugi 
Żyd. pejsami zamiata po ziemi. 

Nie śpi wódz. Na· kolanach brofl trzyma, 
\Vzrokiem szuka pag6rka1 znanego. 
Ten za wo!clą: na. wzgórku dom ieg-0. 
Dom w ciemności on żegna oczyma 

Wtem hlysnęfo tiad wzgórkiem... Czy 
piorun? Piorun u nas nie bije w tę porę: 
„O, Najświętsza! O M.aryo z Borun ! 
Ratuj ich I ratuj d7;ieci !.. Dom gore!.." 

Odzie jest patrol? Na konia:! <lo dworu"! 
Wtem sluohają: łom trzeszczy, gwar ludzi, 
I-· „kt-0 idzie f" -- gD:Js ozwa~ się z boru. 
Patrol wrnca i obóz si~ budzi. 

„Wodzu 1! \Yielka <lla ciebie żałoba." 
WraC'a patrol z wieściami Jiijoba. 
Jeden mówi: „zarżnęli twą mnę" 
Drugi mówi: „twe <lzieci spalone." 

Lecz porwa1i dowódcę Moskali. 
,.Kto on?" - „Francuz, rniestary,, przy

stojny 
I w moskiewskiej on stużbie wsie pali, 
Za pieniądze lud siecze niezbrojny!" 

Wódz, jak gdyby rażony od gromu, 
Na dom patrzał i milczał i słuchał. 
z okien wszystkich żar syp.al się z domu, 
7 oczu wooza straswiejszy żar buchał. 

I w oboz,ie zbudzonym, zdumiałym . 
Było gluche milczenie i zgroza. 
Milcza~ wódz, jako broń przed wystrza1em 
Na dolm patrzat i krzyknął: ,.powroza!" 

Przyskoczyly d\\ katy, it>:skoły. fi, · 
Stryczek mieli gorowy ze smar.a. 
7.«hsali rękawy za pply. 
J oddarli mu kolnłerz z nnmdunl. 

Wtem k~ leci: „K~ idzie?" „Lattl e 
~"! 

Nasze hasło: „poznajcie Wia'.11Jsa!'' 
Zrzuca plaszcz ... Ach! 1o mundur ł(rab , 
Bialy surdut z czerwonym wyldgiem. 

~Zbił Skrzynecki, zbił «Ja łeb, 'lla: ~k, 
Nabrał jeńców i d;zial co niemiara, 
I<lzie w Litw~... Skrzynecki niech bi•!" 

l(rzyczal żolnierz i śrnial sie i szłocłlaf .. ~ 
Ach! kto miłej Ojczyzny a1ie kochat 
Biedny, Izami nie plakat takiemi !... 
A naczelnik? On leży na ziemi. 
Wstal i rzekl do francuza: „Idź wQław'! 
Precz oo nóg mych, byś nóg mych ~ie 

dit, 
Jam dziś karać nikogo niezdlOlny!" 

Adam Mkkiewicz. 

Ga1;etka d · dzieci. 
Krótka nauka czytania. 

• ki dzi 
gieł-da, gię-ty, na-gie. 

ma-gie!, kie-sa, · k1el-nial 
kie-jy, kierz) sie-dzi, 

----dZia-d i: n i o, dziu-ra. 
l(rólowa Jadwiga 

(u·r 1371 t 1399 panowaal la1t 2.) 
Hto·goslawiona bądź, o królowo! 
Po wszystkie wieki i czasy! 
Tyś Litwie wniosJa zbawienia słow• 
W jej dzikir puszcze i lasy. 

Za twoją, spraiW<l polskie orlęta 
Odtąd z „P()goni'l" sz.ły społem; 
W 1na:szej pamięci tyś zawisze świeta. 
Tyś Polski strMem - aniołem! 

W. Bełr;a. 

Swiętojózafacie. 
Ze skarlxmkf Tow. „JedJność" w La~

gendreer (wręcz. Romain Maćkowiak) 
5,60 mr. 

Na• imienill1ach Teodora Wasielewskie~ 
go w Altenessen: T. Wasielewski 50 fee„ 
M. Walkowiak 30 fen., A. RutklOiwski 10 f. 
J. Przybylski 60 fen., fr. MarszalC'k 50 f„ 
Wal. Nowak 50 fe.n., Ant. Błaszczyk 50 f. 
M. l(asperski 1 mr., T. Fiotriowiak 20 f~n .. 
Józ. Baszyński 20 fen., fr. Baszyński 56 
fen., Ant. Wasiele,vyi 20 fen. (na<l. WaJ. 
Nowak - porto 10 fon.) 5,09 mr. 

Na weselu u Jana: f austynia:ka w 
łttmborn: Mloda parn 1,10 mr., Stan. 
Faustyniak 1 mr., Woje. Drygas z ż. 1 mr„ 
Fra1nc. N·1\vacki z ż. 1 mr., Sta)rl. Nowacki 
z ż. 50 fen., Tom. Goliński z ż. 1 mr„, o:i
oiec weselny 1 mr., matkai weselna SO fe.n.1i; 
Woje. Ratajski 1 mr., Marcin ttuc~raik 1 
mr,. Jan. Goj l JJlr., Jan Sz,ymailski 1 mr.. 
W'°jc;. Nowacki 1,50 mr„ Ant. Hamnol z 
narzeczoną 2 imr., frainc. PawNa 1 mr. 
Mich. Urbański l!,50 mr., And. Nazarek 50 
fen., J óz. Patryas 50 fen„ ttelena Patryas 
~>O fen., Józ. Nowacka 50 fen., (1.ad: . .M. 
Urbański) 19,10 mr. 

Na chrzcin.ach u Stanist Naskręta w 
Merklin<le: Stan. Naskręt z ż. 1 mr., ich. 
dzieci Franciszek 10 fon.,lgnaś 10 fon., Sta'
nislaw 10 fen., Marcin Antkowiak z: ż. t 
mr., ich dzieci Szczepan 10 fen., Włady
slav. 10 fen„ JaJn 10 fon .. Szczepan 'trzel
czyk z ż. I mr., Antooi Naskręt 30 fen., SL 
Perc 50 fen., W. Maciejewski 50 fen., St. 
Zelaziny 50 fen., matka Naskrętów 15 fen .. 
Tom. Naskręt 1 mr„ (nad. T. Naskręt) 

6,55 mr. 
Tow. św. Jana Nep. z Hombrnch-Ba

rop: Z zaobawy dt1ia l października 7,2r. 
mr., ze skarbonki 6,00 mr .. (nad. W. Gra 
czyk - 30 fon. porto) 12,90 mr. 

Na o<lwie<lzinach u Ludwika Waligóry 
w Habinghorst: lgn. Grzemski 1 mr., Ant. 
Spychala 1 mr., Ludwik Waligóra 1 mr.1 
Jan Pilowczyk 1 mr., Franc. Nowak l mr.\ 
(nad. i PO'rto zapł. L. Waligóra) 5,00 mr. 

Dziś ztożono 54,15 mr„ 
Byłn w kasie (zob. m. 45) 19,65 mr, 

Dochód raa;em 73,80 mr. 

B. 19. 11. 05. 

Rozchó<l 40,00 mr. 
W kasie 33,80 mr. 

Rozchód: 
J. '-· w l\. 4D,OO mr. 
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Ą l l)O 8Q%EięstW4 
e. kaldarze J wszelkJo ptykqty 

ł oaPftrówei, 0.rOłllłlt W'Yti6r 
1'0WA~0W GALANTERYJNYCH 

IMlilelldk :de rozcf11lanla ecl .PJtdlZYOh do naf
'4FNpyella. Jako specyalaość polecam .akn· 
aJ 1"fb6a; 0(1ld1ltyclł tr.lkQ ~cli 

CYOU l :PAPlEROSÓW 
ł Wslelldqo rodzaJll tytoni. 

NA OWIAZDl(Ę TOWA'RZYSTWOM POL· 
SKIM . 

llOłtoallł na podarunki dla dzłeai wszelldeso re
dHJłl małe lcsłąteczkł dO aabofnstwa. elemm· 
tar•e, fi1urkł, krZYłe. r6tadce I 

oi;DOBV NA CHOINKĘ (4rr.ewka) 
bardzo phtkt1t a- tan:e. Towarzystwom zama
wł*łłcym towary wysyłam Iranko. 

Dostawia• oznaki I pa•iątki wszelkie1e 
rodzaJIL Polski• przemysłowoom i towarzy. 
stwom polecam wszelkie ks1-t~l. Jako to: ko
piały, 1lówne k~lążkl, kasowe, kon~owe, do 
zapisywania członków. do protokółu lt•. ltd. 

Staranłem molem będzie, aby wszystkłcft 
•bsłułyć tak, aby s:Q ałe •ó1ł nikł taUć. 

Z powatanłea (100) 
l(sluanlła 110Jska 

Marcin Jarczyński, Habingborst 
ulica Billo.wstr. 7 • ..-...,...... __ 

W ANNE! W ANN:El 
Szanownej publiczności donoszę, lż przy 

dzisiejszych wYSOkich cenach mięsa mam za· 
wsze ceny nałtań"sze il towar wy bomy: 

WlepszowJna funt po 80 ł 85 len„ . 
W ołowlaa funt po 70 fenyszów. 
Kiełbasa funt po 80 fenygów. 
Wątróbłanka funt po 60 fenygów. 

funt o 30 len dw. 

ogarnia kddego, 'łtidq ~ 

jakość i omalowanie 
ł~1-ME:BLI. 
~ Za katdy przedn iot udzielam = ......_,. . . ~ 
~ ,,,.., gwa.rancy1 . . .,....._ 
~. Obejrzenie · mebli ~ez przym1s1we1a liC = · kupaa, - = 
I~ Me.ble, ogniska łóżka -i t. d. I! 

na odpłatę. 
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„\\1iarus Polski" 
11rłlhoda sze.!~ ~ 1fgo
cM1owo. Prenumerata wynosi 

1m.50 fe-.. 

Rok 15. 
-.n: 

Na Niedzielę 24 po Swiątka eh. 

Lekcya. Kołoss. I. 9-14. 
1'racia ! We przesta•wamy z.a was siG 

modlić i prosić, abyście byli nape~nieni 
znajomością wo1[ Bożej we wszeJakiej mą,
drości i wy.rozumitniu dudmwnem. Aby
ście chodzili g-0dnie Bogu WICI wsze:m się 
p.OOobając, w ka!żdym uczynku dobrym 
owoc prZ'ynoszą.c i ro'snąc w z.najompści 
Bożej. Urrmctnie.ni wszelaką mocą według 
11lQIŻności iasno·ści jego, wei w.szehakiej cier
plrwcrści i nieskwapliw1ości z weselem, 
dziekuiąc Bogu Ojcu, który nrus gQ\d-nymi 
uczyni! dzia·lu dlziedizictwai świętych, w 
światlio·ści; który nas wyrwal z mocy cie
mności, i przeniósł w królestwo Syna umi
Iowania swego; w którym mamy odkupie:-
01ie, przez krew jegio odpuszczenie grze·~ 
ch6~r . 

Ewangelia. Mat. XXIV. 15-35. 

Onel!o .cz.as u ·mówił Jezus ucz.nOO.m 
swdim: _,Ody ujrzycie brzydikoś.~ spustol-
szenia, która jest opowiedziana przez Da
niela Proroka!, stojącą na miejscu świę
tem, kto czyta, niech r1ozu1111i~; tedy. któ
rzy 5ą w Żydowskiej ziemi, 1111e~h uc1.ek<:1-
ją rna góry; a1 kto na idach u, ~uecha1 me 
zstępuje, aby co wziął z cL01mu sw:go; ~ 
kto oo roli niech się nie wraca brac sukni 
swojej. A.

1 

biada brzt:rniennym i ~armi':l
cym w one dni. A prloście, aby uc1ekarne 
\\1asze nie bylo w zimie, albo ·w Sza1bat. 
Albowiem naonczas będzie wielki ucisk, 
iaki nie byt o:d początku świata aż ~·otącl , 
~rni będzie. A gdyby nic hyły skrocone 
one d!ni żadne cial(} nie byłoby zachorwa
ne ·ale 

1

dla wybranych będą skrócone dni 
c/n~. Tedy jeśliby wiam kt!O rzekł: _Oto _tu 
jest Chrystus, iaJbo in.dziej; nie w1erzc1e. 
Albowiem pC}lwsta'I1ą falszywi Chrystuso
wiei i fatszywi prorocy, i czynić będą z~a
ki i\Vielkie i cuda: ta1k, iżby w błąd z.::rn 1e
d1zeni bY'li (jeśli może być) i wyb ram. O 1 

tom wam powiediział. Jeśliby tedy w1am 
rzekli: Oto' 111a puszczy jest, nie wycho~ź 
cie. Oto w tajemnych. grnacha~h, rne 
wierzcie. Albowiem iaiko błyski3~vtc~ \\ J:'i
chodzi od wsc!hndu sf,oń~al,_ i ok~:u.Je ,s1.ę 
aż na zachodzie, tak będ_z1e I prz~1s_::1e SJ-~ 
na czl-Owieczego. Odz1ebykolw.iek był 
cirulo, tam się i orły z,gmmadz~. A ,naty~h 
miast po! utr.a1pieniu ony~h _<lm,, s~once .s:~ 
zaćmi i księżyc nie da sw1attosc1 S\VlOJ~J' 

' , · b · mocy Ill''-a gwia1zdy będą padac z me a, i ':" 
bieskie P•°'mszo1ne będą. A na on cz~s ~1~ 
ukaże znak Syina cz!mvieczego ~1a mebrn, 
i wtedy będą nan:ekać wszy~tk1e pokole
niai zi·emi · i ujrzą Synia człl(}\yiec~ego przy 
chodizące~o1 \V obłokach niebieskich, z ~10-
cą wielką i majestatem. I p·ośle .Anioły 
swoje z trąbą i g1łosem wielkim, ~ zg,r8,_ 
m.aidzą wybrane jeg,01 ~e cztere~_h, w.iatro~ 
Od kra1· ów nicbio's az eto kraiiow ich.. , 

' · · po'dobien-od figowego drzc-\va uczcie s1ę · . 
.· Od ·uż gatąź jeg·o odmładza ~1ę, 

· ~t1".V,~: si·ę Ywyl puszcza wiecie iż blizko i est 
i rsc1e ' · t ·szyst-1 to Także i WY, gdy, ujrzycie 0 v.; " 
ka . . ,d., . e iż blisko jest w'e drZ\\ iac~. 

0>, wie zc1 , . . . · przeirm
Zapraiwdę powiadam warrn, iz me o 
nie ten naród, ażby si~ stat~ t~l;~~Y~~~,i~ 
Niebo i ziemia przernmą. a e · · · · 
nie przern1iną. 

Kazanie. 

Tr"'s'c' E. wangielii dzisiejszej i p~zepo
... · , · k'e maJą po-

wied'nie strasznych znak?w ia 1 . · 
. , · " t świata1, zape\\ll1C nie 

przedzie kol111e... ego . · ·? · · eli co·-
. · "'s wrazeime.. a icz miłe: robią na w~. · Bo-że . . · w wyroczmc . ~ i 

kolw1ek ma,cre w_ia.ry . was trwoga nie 
to trudno przypuscic,. ab~ k~żdcgo z nas 
ogarnęla slysząc o ~em,Bc~ •n;z. e że 1likt 

• 5'('! ·ut; " •u, I .czeka w przys7i.O · · ,) · · do-
~ nas obecnie tu znajdQrjących się, me 

pracu.,j! ~ 

Bochum na niedżielq dnia 26 listodada 1905. 

czeka tego czasu kiedy te znaki i spusto
szenia nastąpią, ale śmierć i sąd -0statecz.
ny niki0·go nie minie. A ten ucisk i te prze
śladowaia, ka1żdego z nas spotkają przed 
ko11cem tego doczesnego. ż.ycia. 

Smierć jest końcem życia, a tern sa
mem i końcem światai. A że ta, nikogo 
nie minie, więc i te uciski towarzY'szą.ce 
śmierci, czeka1ą na·s, i Wl kaoolej chwili m0-
gą nas spotka~, bo .nikt z nais nie jest pe.
winy dnia i godziny kiedY! gi0: śmie,rć tZa~ 
skoczy. Też same znaki, te same dolegli; ' 
\\"Ości jakie poprzedzą koniec świata, spor
tkają nas przy; końcu żyioiai naszego. Przy 
końcu świaita nastąpi wieL'ki ucisk jakiego 
inie bylo dotąd! ani 1bed1zie; tak saim01 i 
przy śmierci strasZin.el cierpienia i <lt0legli
wJ01ści O:garną ka,żdego człowieka i srodze 
go przycisną. Jeżeli mieliście sposOJbność 
kiedy przypat ··zcć się umierającemu czt()t
wiekowi, toi widzieliście jak c~11 się pasuje 7' 

tern życiem, iak go wszcdkic sily, opu
szczają; oczy stają słupem, jęz,yk kokzeie, 
o.didecl1 w piersiach zamiera, a w kol1cu 
następuje straiszne odil'ączctnie się duszy i0:d 
ciała. Zdaje się że te uciski jakie sP181tka,
ją ludzi przy koilcu świata, niewiele różnić 
się będą od ty.eh, o których dopiero wsp-01-
nn!niatem. Przy końcu świata sli0ńce się 
zaćmi i księżyc nie da światłości swojej; 
podobnież i prz.y śmierci cztowicka, ch8-
ciaż ono świecić będzie, to on już światfa 
jego nie ujrzy. A Jak po końcu 1nastąpi sąd 
ogólny i Chrystus wyroik nagrody lub po ... 
tępienia każdemu ogfosi ., tak podobnie i po 
śmierci czyli odłączct.niu się duszy od cia
ła w tej chwili dusza stawa przed Sędzią 
Bl;gicm, i zdawa sprawę z postępków ży
cia swego', a jednocześnie osądzona i ska
zana zostaje: albo do piekła, albo d10 nieba, 
albo też do czyśea, odpowicdn1io d10 sw10ich 
zasług w życiu d1oczesnem pof()lżo.n.ych. A 
zatem k1o'niec życia1 kaiżdego· człowieka.i· 
jest zupełnie podobny do końca świata. 
Przypomlnionje tych stra<:.znych znaków i 
ucisków jakie mają poprzedzić koniec 
świata i śmierć każdego czlowieka, uczy
nifem wam nie dla tego aby was nimi prze
rnżać bo te długo trwać nie będą i wkró · 
tce p;zeminą, ale dla tego głównie 10, ni~h 
wspormniakm, aby wam dlać pozn~c: _z~ 
jeżeli chwilowe cierpienia i dolcgl1'."'0i~r1 
tak nie jednemu mbią przykre! \VrazemeJ 
to cóż dopiero powiedzieć (} tych cierpie,,, 
niach \Vieanych, które czeka1ą (11iCIJDpra.
\\mych grleszników w mękach piekiel
ny~11? Tych pierwszych cierpień jakir! 
czekają ludzi c-0 przy k1011cu świata żyć bę
dą, a nas przy śmierci spotkają, uniknąć 
nie zdotamy, bo -0111e są karą do'czesną za 
grzech pierworodny; ~lle od tamtych ~-tó1~e 
spotkają potępionych \Y piekle, U\l.·olmc s11;; 
ZJUpelnie, lu'b ponosić je na wieki, to już t0d 
nas samy.;h zależeć będzie. 

Mói Boże! ileż t<J nic iedcm człowiek 
Po.nosi trndów, pracy i zabie~ów. ab~ z~
pewnić sobie byt di<xzesny 1 uwolmc SI(! 
nd tej chwilowej nędz.y? a tymczasem 

dla zbawienia dusw. dla szczęści:a które 
ma trw:ać wiecznie, nic (nie przedsiębierz~ 
i nic nie myśli aby go sobie zapewnić. 

Co do nas bracia moi, wspomnijmy so
bie na tę straszną chwilę sadu o'st!atec~\ncgo 
w której ukaie się znaik Syna człow1ecze
g-o ną niebie, wzycho<lzącego w -0-błoka~b 
z mocą wieJką1 i majestatem .dlci. o.g!oszem_2 
wyroku nagrod'Y lub potęp1ema, 1 stnra1-
my się .odtqd ~:)stępować tak, ~~Y w miei
sce trwogi na widok przybywaqcc~n Sę
dziegoiBoga1. radość nas ogarnę~~. ~v~edząc 
-0• tern żeśmy Mu wiernie sh1żyh, ~ ze na~ 
mie potępi, ale wraz z wybra~~1 sweim1 
zabierze do chwaty swojej i \Vicc:-ne~F· 
króli0'wania, c<} aby się tak stało. c:li''.łJ to {>. 

Panie! Amen. 

Brandenburg 
kraina słowiańskich mogił. 

PO W IE S C H I ST O R Y C Z N A. 

Napisał Ludwik Stasiak. 

(Ciąg dalszy). 

- altem jutro nasz ślub. Jutro! Ro
zumiesz?! 

- Boże! - zawołał Mściwój, tuląc 
gl()IWe do piersi Berna1rda, rece j€::go calu
iąc„. 

- DQ'brzc już mój dmgi, dobrze. Po
zwól jednak, że 1nim wrócimy na: ślub db 
Brani boru zapytam się. „ że za.dam ci py
tanie.„ 

- Od'powiem natychmiast. 
- Jeśli taik ni·ezmiernie synowicę mo-

ją kocha'Sz to musisz mie.ć wiele dla· niej 
pobłażania, wiele wyrozumatośct... 

- Tak jest. 
- PrzyjaiŹń jest jako barwne szklo, 

przez które doi kościoła tecz,owe światło 
leci, milość jest jalm krysz.tal wenecki, 
przez który różowym widzimy ten świat. 

- Tak jest dostojnYi margrafie. Mi
,lt0ść jako wiosna, która na szarą mię życia 
purpurowe, m()dre i z~ote kwiaty rzuca1. 

- Adelajda zawiniła w,obec ciebie. 
- Przebaczę jej! 
-· Powinieneś t-0 uczynić. 
- Zmam jej usposobienie, wiem, że za 

palna to, petna ogniai dusza. Musiała źle 
się o mnie wyrazić, może zd·jął ją żal, żem 
jej obcy narodem, obcy wiarą„. 

- Ciężko zgrzeszyła, narzecoo'nai two-
ja .. „ 

- O! przebaczę jej, przebaczę! 
- Mogęż być tego pewnym? 
- Najzupełniej. 
-- Zatem jedźmy do Brnniboru. Wsp.1 

nialszej weselnej uczty, niż jutrzejsza, ni~ 
wyda nawet sam cesarz rzymski? 

- W drogę! 
- - łfola ! Osiodłać konie! 
-- Żeby tylki0' stanąć predzei.„ 

- Poicdziem przez noc. Ze wscho-
dnią gwiazdą wdomu staniem. 

Mściwo]a1 ()CZY śmiat:\ si(; ~- · ~ · 
śnic sam do siebie: 

- Zbledniesz dia1 mnie ty jutrznio za ... 
ranna, zblednisz dla mnie jutro' ty skmecz~ 
Jrn jasne! Nie równać ci się 1ilio z bial<:J1-
ścią jej czoła, iniczem jesteś róż.o WIQ•bcc· 
krasy jej ust. Wam kwiaty ziemi nie ró
wnać · się z nią, le•cz stopy mej krasawicy 
stroić. 

Spędwno ko'nie. W mgnieniu oka do 
domu ruszym. 

Mściwój zamyślil się chwilę. 
- ~:hlchai margrafie! Wspomniałeś. 

że Adeladda ZaJWinila ·wobec mnie. P{l, 
wiedz mi przecie, czcm qna zawinita. \V 
jaki sposób zawiniła? 

-· 'f: ! C{I tam, do'wiesz Się później. 
- Obrazila mnie? 
._ Jutro ci powiem. 
Mściwój dziwnie p-0patrzyl na mar

grafa. 
- Czyżby serce zmieniła? 
- Nie. nie. K()chać cię będzie całą 

duszą. Najlepszai, n.ajprzywiązańsza· z niei 
będzie żona. 

-· A WiGc cóż? 
- Olupsrwo! Z\vyczaj1na rzecz„. 
- fakaż jej wina? 
- Mówiteś, że \vszystko' przebaczysz. 
-· Tak jest. Przebaczę. 

- Jeśli tak„. 
- Pff\.viedz mi panie„ Ja muszę \Vie-

dzieć. . 
--· Przysięgniesz, że prz.ebaczysz? 
- Przysięgam. 

„ 
ceoccccccccacooc2!~.l.G•1 .1 „Rcbotnik Polski.,. 
8 wyehod.iri dwa ~ tygo-
D dniowo. Praedpłaia wy.eei I 
R fiO fen7gów 
g kwarialnie. X 
g ,.Posłańca katolickiego" OirSf· 8 g majĄ abonenci w dodatku. Io 
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Nr. 45. 

Bernard zamyślil si~ chwilę, • wahał 
się, pilnie patrzał w oczy Mściwoja. Prd
stotai, dlobra wiara i dobrndusz,oość w 
tych oczach była. Uiąl w ręce jego gfowę 
zwrócił ucho jego ku swym ust-Om i kilka 
słów cichych do' ucha mu szepnął. 

- O O O! - zawyl Mści\voj, od Ber
narda.i odskakując. 

- Mówiłeś, ż wszystko przbaczysz. 
Mściwoj "ta~ niemy. Ocz.y błędne la-· 

tały. Szallcf1stwo było w jego O'CZach. Krew 
zjawiła się na wargach. Bezwiednym od4 

ruchem ręki chwycił sie za włosy i rwat 
je z g/owy. Na białej jegd ręce kudlily si~ 
wyrwane dfagie włosy. Cialo kurczyło 
się nerw:OWlQ, na ustaah pokazała się pie
niąca ślina, zmieszarna, z purpurową krwią . 
Patrzył na Bernarda, chce coś mówić„. 
Ollos marnnie w gardle, usta chcą powie
dzieć myśl, myśl nie jest,,, stanie związać 
mózg. 

- Jedźmy - zaW{)lail Bernard. 
- Ddkąd - zabelkotat Mściwój. 
- Wiesz, do domu. Na wesele„. 
- Chcesz, żeby był ślub„. - ZJaszep-

tal blady jak gezło Mściwój. 
- Jutro. 
- Mói?! 
- Twój. Z Adelajdą. 
Okrnpnym razem uderzył Mściwój w 

twarz Bernarda, noliczek rozległ się w po
wietrzu, ręka Mściwoja chce się wbić w 
czerwony, szeroki pysk. 

- Łotrze!! 
Rzucił sie margraf na Mściw10ja· , napad 

z obu stron był tak straszny i nagły, że 
uie było czasu dobyć miecza, że nikt mie
cza nie ująl, na pięści i pazury lecą się bić. 
Rozpacz Mściwoja i wściekłość, pokona
lru margrafa. I~ozmachem szalu udermny 
w ciemię upadł Bernard na po<lło'gę bex 
zmysłów. 

Mściwó! ' ybicgt przed gos{)Ode 
krzyknął na pach-0lków swoich: 

- Za mną!!! 
• * * 

Lecieli za Mściwojem jak wicher. Do· 
kąd ich prowadzi nie wiedzą. 

- K-0nie padają panie! 
- Naprzód!! 
- Dokąd jedziem? 
- Ra<legast ! ! - WIOła Mściw6j - Ra„ 

degast! 
Mściwój drogG myli, jakby na man~ 

wce jechal. Pędzą milę, dwie bez spo
czynku, bez wytchnienia. Co chwila sły,
chać jęk i rnęrzenie, słycha(: wyraźnie, ~e 
Mściwój pfacze. W glos płacze.„ Wy1e 
strasznym bólem i płaczem„. 

- Rognai - szlochają usta -- Bogna! 
- Co mówisz panie? 
- Tyś chory książę. 
- Moja Bogna!! 
Mo·że póltrzeciej mili ulecieli, gdY. 

Mściwój nagle ko'nia osadził. 

- Do nmie! 
- Na rozkazy twe jesteśmy. 
- Czy rozmawialiście z za.fo~ą \\ 

Braniborzc? 
- Wszak niespełna godzinę tam sta-

liśmy. 
- Przecież„. 
- Ja mówiłem ze setnikiem. · 
- Czy nie wiesz gdzie jest Wilłlelm? 
- Ten gę~larz Wiem. Wyjechał do 

Niemiec. 
-- N którą stronę? 

- Do Bawaryi jedzie, (}Otem uda się 
dn Włoch.„ 

- Do'brze. Daleko do Radcgasta? 
-- Niedaleko. Wid'Zisz panie te d()my? 

T-0 chaty w. Radegaście. 
- Na pagórku d[lbro:,·a. \\ dąbrowi 

świątynia Trzygl0iwia. 
- Dziś \\1 świątyni roki. 



- C:iła h"awclańska· ziemia, si~ zfc
chałal 

- Bracia nasi~ 
- Do braci!! 

• • • 
Powitany zosta-l Okrzykiem zgrozy 1 

polllr:uki_em t!umów, przelcleństwami "\J.nła
ay, . · ~mkoW\. 

- - Mściwój! Bieługowicz' Oto książo 
„szl 

- Sprzedawczyk, sluga cesa·rza.r 
- W ró2" wlasmego ludu!! 
- Precz z nim ! 
- Wracaj db cesarza; wyrzutku 

e:d:rajco ! 
- Nie, nie w;rócisz. Nie damy ci wró

cić! Na suchej wierzł>ie zakończysz twoi.. 
ie ncdme życie. 

- Na szubienicę! Na szubienicę!! 
ł(rzyk ob11rz~nia, przekleństwa wlady. 

ków, wYcie tysiąca tłumów zagłuszył-O 
słowa Mściwoj.a, który dhciat pożalić się 
wypłakać się przed braćmi... 

- Wyrzutku!!! 
- Szubienica!!! 
:_ Dajcie powróz!! 
Uciszył okropny \\ rzask skinieniem 

r~ki Ntebora. Wywko ina stopniach olta!
rfła przy posągu Trzygłowa stal poood tfu
&nem, wódz ludu, pan serc wzniósł rękę do 
róry, a w niezmiernej rzeszy zapanowała 
cisza wielka. 

- Mówić chcesz? - zapytał wtady;
kla Mściwoja. 

- O przebacz,enie prosić! 
Nidbora pochylil smutnq glowę ku zie-

mi. 
- Niech ci Bóg przebaczy-·· szepnął. 
- Nie p rzeibaczą ci !Jk)moridJowan.e 

przez margrnfów dzieci nasze!! - krzy·
łroąl Cichost. 

- T my mu nie przebaczaimy ! - rze
kli kmiecie. 

- Strach mam większy przed tobą ni
'źli przed zarazą - krzyiknąl giłos z tlumti 
- Bracia! Dziś godzina pamsty wybifa, 
dziś jaJk: kraj dlugi i szeroki, lud słowiań
ski przeciw ciemięz.com p.owstalnie. Precz 
r: parszywą owcą! Precz ze Mściwojem! 
Czy wiecie, poco oo tu' przyszedl? 

-Zdradzić nas. 
- Sz.pieg ! Oczywiście! 
- Podsłucha zamiary nasze i wiyda je 

cesarw.wi. 
- Zdradzić przyszedł s·wói wlasiny 

Iud1. 
- Na szubienicę! 
- Krwi nam jego trzeba! Krwi!! -

krzyczało pos.pólstwo. 
- Wara od niego·! - krzyknąl wta

d'y1ka, wstrzymując rzeszę, któna oblegfa 
Mściwoja, toporem i noże:m grożąc. 

Scichł głos ludu na chwillę, a Niebora 
rzekł zwracając się d·o księcia. 

- Czeg.o cd nas chcesz i po1aQIŚ tu 
przyszedl?? 

- Pcciom przyszedJ? ! - z.awo1łał 
Mściwój - Przyszedfom odJdać się wam 
ciały. Przyszedlem służyć wam, przelać 
krew za was, w obronie mego kraju pQ!
ledz. 

Zlote slowa na u,sfach książąt naszych 
w sercu obluda i z.dra.da. 

- Na ustach ich ciągle miłość kraju 
<tobro kraju! Wy pijacie z margrafattni dLa 
dQbra krain. podlicie się dla dobra kraju. 

- Wydaliście cesarzowi ziemię naszą 
dla mil·ości i szczęścia kraju. 

- Precz z nim! 
- Precz! Nie pijia1y!ką z mairgraifem: 

a,ni cal·0twa1niem cesarskich stóp służyć bę
dziem krajowi, wilcze zęby mu piokażem. 
w pień za logi jego wyffniem ! 

- Smierć ciemięzwm! Smierć mar
~rafom ! Smier\'. królowi i jegjo1 sojuszni
kom! 

- Czy słyszałeś? - zapytał Niebora 
Mściwoja. 

- Slyszalem. 
- Idź zatem w pokoju. 
- Nie. J,ia wstainę z wauni. 
- Pooo?? 
- Aby iść na śmiertelny bój, aby nie 

jako wasz książę, ale jako ż.o~nierz w sze
regu, przelać krew za kraj, aiby bić się za 
Wl()lność Iutyckie] ziemi. 

- Ty?! Ty idziesz przedw margrar 
łom? 

- Wszak · to przyjaciełe, sprzymie
rzeńcy t\vioi. Jlaik księżyc światłem stoń;a 
taJk ty wśród nas blaskiem pożycz.onym od 
cesarskiego tronu jaśnialeś„. 

- Tl{)1 kaci mego ludu! 
- Slużyleś im. 
- Oplwa1li mię za to! 
- Szedłeś bić się za cesairza do 

Wtooh. J Cl!ko wilga kukułcze jajo ciepłem 
sweJtn wygrzeje , tak ziemia ma.sza wykar~ 
.mila w tobie„. 

- Dokończ. 
~ Drapieżnego Wf02'.a U 

- Ha! Ha r Widzisz Mściwoju me !ł· icli po raz drugi nieszczęściem tw~m zdo-
we \\"iosy? Mógłbym ci być ojcem. OdY, byłeś. 
patrzałem, jak ty w służbę margrafom sze - Dziś ruszamy I 
dl eś, oczy moje za{:ho<lzily lmmi. Służy.. - Mam twój rozkaz i>oWJtól'ZTć? 
łaś im wierny jako pies, a oni„. - Jedtziemy 001 moc! 

- Psem słowiańskim mi~ nazwali! - ~ • ...,. 
- Dobrze ci tak. Wzgardziłeś n.anni, 

a bratateś się z wrogie.ro. 
- Oszukano mnie! Popełnili CZYł1 

poólyi! 
- Tyś wiinien. 
-- Winien Jestem! Ale krwią wine 

moją mnyJę. 

- Póidziesz z nami? 
- Do grobu wiernym w.am będ-ę. 
- Puste słowa! Marne obietnice! 
- Przysiąż nam! - zaW!dlail Niebora. 
Zf.o.żyl rYicerz n~ce na piersia1ch i w 

szafiry firmaimentu part:rzyl. 
- Na to niebo ja~ne, na· Bogia, który 

wiśród gwiazd króluje, wiarę przysięgam 
wiam! ! Na: cześć matki mojej przysięga;m 
ci ludu móL że pragnę przeJ!ać za ojczymę 
moją krew, że bez granic w1am odda-ny i<lfl 
z wami na1 śmiertelny, święty bój. 

Zapanowała w t1umie dsza wielka. 
Niebora czytał w oczach pokutnika szcze
rość i przekonanie. Przystąpil do Mści -
'W!Oj!a ująl jego rękę, przytulil go do, piersi 
i rzekl: 

- Ozwal.ai się w (nim nasza krew. 
- Chodź z nami I 
- Przeszłość zmaJzana ! 
- Przebaczycie mi przeszJlość? ! -

wolał Mściwój do tłumu. . 
.W ·słowiańskich duszach z:aigasl st0-

1111ian.y ogień zapaiczywiości i gniewu. 
- Niech żyje książę Mściwój! - 00\V.a 

1o się kilku tysięcy gilosów. Niech żyje 
naisz wódz!! - WlQlłal ludi gęśllarzy o zaipa:l
nych sercach, zapomiin.a1jący uraiz, nie umie 
iący mścić się krzyw.dl ... 

- Widzisz Mściwoju - mówil Nie
bora. - Przebacztmo ci wszystko. 

- Wseyshlm mówisz? A tyś mi prze. 
ba'czyl? 

Sp.ojrzal Niebora na Mściwoja. „ 
- Niczem wobcic mnie !nde ·zawLnile~ 

- rzekł. 
- Niczem? Nieskończony więc pora-

chunek: niezupefna sp.ol\Viedź moja. 
Uwolnił się Mściwój z o'bięć Niebon: 

i zwrócił się do ttumdw. 
- SltJ.cha1cie bracia! Wiecie 'io· tern 

że Niebora przez zdradę dostal się w ręce 
Ber.n.arda, skąd cudem un~knął haniehnej 
ctkrOJlnej śmierci... 

- Wiemy-, wiemy! 
- Zdradził go c21łowiek podły. 
-- Większego nikczemnika ziemia na-

sza nigdy nie wyda.iła. 
- ttaińba niech spaidlnie nai niego i na 

jeg()J ród!... 
- Podlejszego czyin:U (nie widzia'lo 

słomko jasne! · 
Książę Mściwój zwrócił się dla Niebo

by: 
- Czy wiesz kto cię wydal 

wiesz kto to uczynił? 
Czy 

- Nie wiem - rzekł władyka. 

Patrzył chwilę Mściwój na Niebon~, w 
mo.drych oczach jego żaillQba wielka i zgry 
zota, wnet na })tdwiekaclhi zuawity się lzy, 
rozikrzyrowcxł ręce, WrYbu·chnąl rycerz pla 
cz em wieilkim i za\voita~: 

- Ja nędiZJny cię wyda~em! ! 
I upadł Mściwój do stóp właidyki, za

nosz4e się IOd płaczu. A w tłumie :z<lziwie~ 
pie ipainowalo niezmierne, w,sz,ystkie oczy 
utkwione były w Nielborę, zgrozę wy:wo
laiho przyznanie się Mściwoja, litość brata 
partrzeć na Mściwojowe łzy. Pochylil się 
Nieoora, podjął mocą wijące.go się ze ser-. 
cEeicznego bólu czl-Owieka, objął ramieniem 
jago gfowę i rzekł cicho: 

..- Jesteś mym dlużnikiem ! 
- Dlużnikiem mówisz?! 
- Tak jest. 
- Co mam czynić o]cz.e mój? 
- Dlug ten splać ma1tce„. ojczystej 

ziemi... 

* * 
- Pójdziesz więc ze mną? - zapytał 

sie Mściwój Sobiety. 
- Nawet w kraj świata pójdę. Wszak 

idziem bić wmga ... 
- Pomścić się. 
- Zemsta się pali w każdej kropli 

krwi!... - zawołał Sobieta. - Pójd~. Ż<J'· 
1nę mlodą porzucę ... 

- Mówileś z ryce.rstwem? 
- Stu lu<lzi na wezw.ainie stanęło. Nie 

pytali dokąd i czego cd nich żądam„. 
- Co' to za ludzie? 
-- Zal~a starogro<lzika, która zbro~nie 

na wiec do Radegastu przybyła. 
- Wy,próbowani rycerze, serdeczni 

druh{)wie. 
- Wierni ci zawsze byli> dziś serce 

el los 
1ir1ików I b•talllów. 

Zabezpleczenle bezrob<>tnyck w Mona
chium. Magistrat mooachijski postanowif 
ur~~ić kasę dlai bez1rofbotnyich, której u
<fztdh rocznie subwencyi w kwocie 35 OOO 
marek, nai raizie przez przeciąg trzech lat 
J(a.sa1 opierać się będzie na systeimie zapm
w.aidzqnym w Oand'awii; pplega zaś na 
tern,, że z zasobów kasy udziela się dodat
ku µewnego do wsparć na bez1robode któ
re udzielają organizaicye pracobi~rców 
czfonko1m swoim. Kasa opiera się zatem 
na za.saidzie, że każdy pracobiorca starać 
się ~winien o to, aiby się zaibezpieczy~ 
przect~' nędzy bezrobocia.i, bądź to należąc 
do z.w1ązku zawodowego, .bądiź też sklada. 
jąc oszcz·ędności Ina wypadek bezroootcia. 
Wyklucza się zatem oo kaisY! bezrobocia 
tych robotników, którz.y · nie stara~~ się o 
to, ażeby o wlasnych silach :za.bez.pieczy{: 
się przeciw ·nędzy bezrobocia. Kasa nie 
ud·z.ie!ai wsparcia dba bezrobociai wiskutek 
strejku, gromadnegp: ,wy<lailenia z pracy, 
choroby i niezdolności do pracy. Podsta
wą uz.yska\nia prawa jest plOlbyt jednorocz
ny w Monachium .lub uzyskanie obywatel
stwa. Wspardai, co jest bardzo waiżnetn~ 
nie mają charakteru "Wlsparcia ub~ich, t. 
z. nie odbierają hoonrowy.ch praiw obyiwa!
telskich; wypłaca się najwyrżej 1 mar:kę 
dziennie,, ~aiidlużej przez 8 tygo<l'ni po 6 
dni roboczych. 

W Ko1onii istnieje ju.ż p\odobna kasa. 
nie opiera s~ę jedn.almw1oż nai orga:niza~ 
cyaclh pracodawców {n praicobiorców, le:z 
na P;O'szczególny.ch 101sobaich. System m0i
natehiiski stanowczo ma przewagę wlaśnie 
dlai tego, iże. pracuje rękw w rękę z organi
zacyami i polą.czoneimi z niemi wykazami 
pnacy. Najlepszą obronę przeiciw bezro ... 
bociu miezawinionemu jest przecież SZY1bkie 
nastręczanie pracy za, Pomocą dobrze zor
ra·niz1owanych biur. 

Z Tierciadłe. 
Jan III. 

A za tego· I(róla fana 
Co to po łbach ·bił pogana, 
Przyszly posly i rozjemce! 
Ratuj, królu! Giną Niemce! 

Turek na nas następuje, 
Szyjom naszym miecz gotuje, 
Naszym wi·eżom - księży;c wi nowiu, 
Naszym dziatk10!m - chrzest z olowiu. 

Jak zdiobęd'ą Wiedeń stary, 
I(rwawo pornną uczyć wiary, 
I postawią ciężikie stopy 
.W samem sercu Europy. 

My silami niemieckiemi 
Nie obronim nasziej ziemi, 
Zginiem - knechty i rycerze.„ 

_ - Rartuj - królu - boharterze!" 
Król się porwaJł l'IOIZgnieiwany: 

„Warai, krzyknął, bisunnai11·Y, 
Na to' slońc'e, oo 1nam świeci, 
Trząść z buń.czuków. wasz,y:ch śmieci ! 

Miecz mi daacie!... Hej, trębacze, 
Niech !01rąbioni kraj oibaczę ! 
Niech się Polskai mojai ruszy, 
Mocnej <lloni, wielkiej duszy! 

Niech husarya skrzydlai bierze, 
Niech stalowe lśnią paJncerze, 
Niech smblice błysną w ręku, 
L uz.aik z koniem, koń w oib~ęku. 

Za trzy doby hufce rusZ<\, 
I nie S'J)01cznę, kluęi się duszą, 
Aż oczyszczę dom sąsiada 
Od szarańczy, w nalń spada!" 

PD's.lyszalai Podskai króla, 
Koń u żllobu uszy stula, 

• Ry,cerz ostrzYi miecz stailow.y, 
- Kraju mily! bądź mi zdrow,y ! 

Trąbią trąby w str-0in:y św~a1ta, 
Glos p0i ·P.olu z wiatrem La ta), 
Sz.uimi Wistai niespokojna, 
Bory szumią: Wojnai! Woina!... 

Za trzy zorze i trzy noce, 
Polska: wiara.i Turka grzmoce, 
Aż ·się szczerbi kosa śmierci 
Nai buńcZU'ka~h z końskiej sierci. 

Grzmią armaty, świszczą kule, 
Z dlziiwem stają obce króle, 
Wyciąign~li <ttugie sz;yje, 
Piatrzą. - jak t·n Polak ·bije. 

l!iały ko-ti sie prze pod Janem, 
Po tern połu krw~ za.Ianem, · 
Strzal tureckich błyski chwyi:91 
Na: wzniesnone w skrach kopyta., 

Lysa 1góra we mglaich sto( 
Noc z niej schod'zi w czamei zbroi, 
Kładzie reke na l>()Wieki, 
Nlie did świtu - lecz oo wieki. 

Turek włQsy targai w brodzi~. 
l(ról rama.ka pietą bodzie.„ 
- „Hej I nai obóz! Naprz-Od wiara!" 
Poszra kooiom z nl()zdrzy ipaira. 

Jak wiatr Jecą, jaik grom iwiał,, 
Dziw, że świata nie obalą, 
Dziw,_ że się utr.zymać ITTIOgłt, 
l(oń kopytem, mąż ostrogą. 

. . . 
- ,,Naprzód !"„. 

Wzięli narnilOt woora. 
Co miecz puścil, bije trwog-a„. 
A POI świecie okrzyk leci: 
- ,,Niechaj żyje król fan Trzeci!'' 

Maryanna Konopat•„ , 

Gazetka dla dzieci. 
Krótka nauka czytania. 

noś, koś, · ryś, ślub i bryi, 
ło-soś, ka-raś, świę-to, 

ś1l:rriak~:· śro-da, świe-ca. 
Ziemia rodzinu. 

Gaiłem mem sercem, duszą niewin114
1 

KK>ahann tę świ~tą ziemię rodzinn, 
Na której moda lrolySlka stała ' 
I któr.ej ida"rinai karmi mię ch~2'la. 

Kocham te barwrne kwiaty na ft•, 
J(ocham te la!ny kłosem szumi~ete, 
Które mię żywią które mię ·strok, 
I które zdobią OJcz,yznę mOi:t. 

l(ochaJm te góry, lasy i gaje, 
futężne rz.eki, ciche ruc1.aie; 
Boi w tych poitokach, w wl'Jidzie u zdl'ltf& 
1'y' ·Się przeg~ą<laisz, Oi1czyzino mQj.a. ' 
Krwią użyźniona, we lzach skąpana', 
Tak dla nais droga i tak kochana! 

W. Bea... 
Ubo1i. 

Szedł hledrn:y starzec, wychudły, bladł', 
Nia. twa1rzy zmarszczki, starości śla~ 
Do ni·eba lzaiwe podnosi 'oczy; ' 
A wtem chlopczyna z chatki wyslrocZ5 
„Czeigoż td placzesz, mój dziatJku siW"Jf 
CZiy cię co boli, czyś 1nieszczęśliwy?" 
A starzec na to: „Wyszedlem w dri~ę, 
Kaiw.alka dhleba dosta:ć nie mogę , 
Smutny o głodzie idę dzień .caly, 
Pierwszy mnie witaisz, chlopczyno 
Pierwszy mnie słowem poczciwenn wit•, 
Zal ci staruszka, o lzy więc pytasz. · 
O niech ci za to Bóg laskę zs.yla ! 
Bą<l1ź p-o?zdrowioina, d!zi·ecino mila!" 
Słysząc to chłopczyk, sklQczyl do cktll:Mi. 
Wy.niósł dziadlkowi pieniądz od martk(. 
Sam cl.al mu bulkę, a d2:iaidek sch()JW'łf 
I chłopczyjkowi pięklnie dziekowal. 

Stanisław Jachowt.„ 

Do polskiej dzieweczki. 

DZ\ieweczko polska! U1w'chai szcz,er~el, 
Praibaibek tWioich święte pa.ci erze; 
Czcij pamięć ojców - bo ojce two-i, 
Dzietni rycerze w skrzYidlatei zbroi, 
To męczennicy ojczystej sprawy, 
Lub bohaterzy z sza1ńców Wra-rszawy.. 

A p!Ortem kmiece ukochaj chaty, 
Boś córą ludu, dziewczę liliowe; 
Bo pod ich niską strzechą przed1 la.tv, 
Król, ojciec clhlopków, pochylal gloWl 

Kochaj wrzeciono, bo przy wrzecionie 
Siedzialai nieraz pani w koronie, 
I lnu pasemka sktadala w mo'tki, 
By ·iniemi okryć biedne si·erotki. 

A ·na<l'ewszystko miłością czys~, 
Kochaj, ach, kochaj, ziemię ojczy1.t-., 
I gdy nadejdzie godzina czarna, 
Dlai niej, jak gołąb stań się Dfiarna. 

Dziś jeszcze ma'łe dziewczątko z oiebie, 
Co tylkt0 lalki swoje kofobie; 
Lecz gdy, na wielkich łask swy;ch zadatki 
Bóg da ci nosić nazwisko matki, 
Wtedy, miast cacek, niech twój m3leiki 
Oioowską szable weźmie do ręki; 
Rycerską zbroję w:tóż mu pod glow.e, 
Do snu mu pieśni śpiewaj bojowe, 
Niech iuż w k-0lysce marzy zuchwal.e, 
O dawnej sławie o przyszlej chwale. 

w. Bełza. 



A. Wojczyóski, 
w Gelsenkł.- hen 

ul Karola 7. Karlstr. 7, 
poleea &an. Rodakom na obczyerue swój 
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UWAGA: IC~ pra8file mieć ubra
nie palto ttd. niech napi~e mi na karcie, 
o. prłJb~ ię f! próbami "\\Zif\ć miar9. (73) 

łf 18 ł'ł9f.lfł-8Hi . ·.e ma~-.. ~~,tlll'!·~ 
BaeznoAc ! 

Rodacy w Herne i okolicy! 
Polecam szanownym Rodakem mói 

skład żelaza, 
maszyn 

do g6ł<>WaniA, szycia, pr&ni& i wytdtymatda1 
Qdlł 

wszelkich sprzętów ku.chen„ 
nych 

p• eenaeh jak naita.ńHyeh. 
Za.kupione rzeCllf' odatawla.m franko do domn. 

~a gotówkę. Na odpłatę. 

Piecyki do ogrzewania. 
S I a n i s ł a \\1 J a n k. ó w i a k, 

HEBN'E, Neustr. 35. 

Baczność 
Rod cy! 

· jedyny polski skład mebli oraa całko"Witych 
wypraw w Wanne. 

ul. Baltalaefitr. 194, upueciw lokalu ~cbitcmi.. 
Polecam mój bogato .zaopatrEony l.'lk.ład mebli, ma

ezyn do gotowania, wezelkich spr~ętów emaliowanych 
kuch~nn.yca oiaz wózików dla dzieoi we wialkim 
wyborze. 

Za gotówkę! Na od,łatQI piąr odpowieaniej wpłacie. 

Kaaapy i materace wykonywam 
we własnym warsJ1tacie. - Stare ma

terace przerabiam spieasnie po cenach 
niskich. - Szan. 
Rudaków pro~~t. 
i nadal o ła
skawe poparcie 
mego przedsię
biorstwa.. Nie-

kaedego będzie: Swój do swego. 
Z wyeokim azacunkiem 

Jan :earai1 

01,rzymt wyb6r! 
„NaJtafiza I uajrzetelalelsze irótllo 

·zakupa"l 
Wstystkie moje zea;arki są starannie obc1,. 

'nięte l na minute urellUlowane. Za kaidy ze· 
rarek dale 2 letnią piśmienna iWarancyę, O· 
bawy nie ma tadnei, bo coby lic podobać ni• 
mialo, pri.yf muJc z powrotem i zwracam pit· 
nł,dze. Trzeba sic koniecznie przekonać, a 
llto nle kupi, toć trudno, ton sam sobie szkodzi. 
Jmrówelnia i podziękowania codziennie ł"lad ·. l 
IFIMka. } 

~ -a 
~ ..... -co .... 
~ 

· ~ 
I 

Olbrz~mi wybor ! 
Czysto srebrne nałpic;knieisze zegarki 1 

Matlu& Boską, z 2 zloconemi brzegami i z na)· 
ltilPMeml werkaml na 10 kamieniach po 12, H, 
iB~ l8 i 30 marek. 

Najwspanialszy z Matką Boska zeguek, 
llfoeone litery, i najozdobniejszymi zloconyml 
bł~ami, cicżkl w srebrze i z naSlepszym na 
to kamłonl prima werkiem tylko 26 mr. Zegar 
Wit tego z pcnv~cią nikt je&zcze nie widział. 

Zeiarik posrobrzany klu~zykowy 5,90 mr. 
Zei:rarek niktowv cyi. kluczykowy 5,40 i I 

!Ilf, 
Zegarek pośrebrzany naJlepszy na 6 karnie· 

aiach kluccykowy 7,75 mr. 
Zeg;ar&k czysto srebrny cyi. na 6 kamie· 

rrlacll klucz. lub remon. z Z zloconemi brze"aml 
1>rłma work 10 mr., - Ten !am na 10 kamie· 
nSach po 12 mr. 

Lań.cus%kl po 25, 30, 50, 85 fen., Jeps,z.e ni· 
ltłowe po l, 1,25, 1,50, 1,75 mr. 
Ceanłkł bogate na OOO łla11tra~ye 
aa zeiarkl. lańcuszkl, bi:luterye, także skrzyp. 
ce. flety, klarnety, harmoniki, oraz noże, brzy. 
twy, portmooetki i różne okolicznościowe PO· 
'1arki wysylam katdemu darmo i franko. 

M. Danecki, Mieiska Gorka, 
(Gorchen, Bez. Posoo). 

Zegarki kieszonkowe regulatory A. budziki. 

w o·;;~;~ki . ślubne 
ratenowskie okulary. 

R per eye 
prędko, dobr.ae i ta.nie. 

H. D1linghoff 
Z•I' rml trz. (108) Ziet ik. 

MARXLOH, ulica Provinaial1tr. u. 

we wła„ym 

warsztacie krawiecki111, 
ręcz,c za dobrl\ robot" l trwał• ••tery8. 

PróH te10 poleca aw6j boaaio •aopMuooy 

~ skład mebli !1!!111!1!!! 

ora1 to ar łokeht•e; pl~i.ae ma

ier' e na auknle, •o •oi•łelł, rt · 
e ki, f. rta•la1 iii. 

. Wszyst opoeenatihnaitaiszythl 
Swój io •w-ce t 

P()lecam szan. Rodakom i towar%J
stwom obrazy religijne, oraz naroóo o 
wielkim wyborze. Piecz~tk:i (~tempie) t.k 
dla łowarzystw iako prywatnych oe6b po
olu& zamówienia. Wykonuj~ W'ISZelcie 
ki jako prozramy, artszie, karty whytowe i 
inne rzeczy 1ustowu szybko i ta•o. 

Oprawiam •ltanlet korooy śhlhae 
(.włeńce) i wią.z~rki. Mam wieki wyt>6r 
obrazów: z m112Jtl. 

rałtr)'ka ram I zwiercłatleł. lllltte-
wa I datallczu sprzedat. Polecam si«= 
s:iczeaólaie towarzy~wom polskiem w ra
aićl potrzeby pamf~tek, dypJomów etc„ 

Adam lllohoz}'il11ll 
Oelseaklrcllea, ul. Hobtr. nr. i. 

• a• ~ rd"t!h'a t •a 
tl Bacz11ść I W .AN NE ! Bacz11ść ! 

a 

Szanownym Rodakom z W anne i okolicy peda.ję t 
do wiadomości, iż z dniem pierwszego pwidzienika. 
otworzyłam 

Praoownf f2 strojenia l ablera· 
nla kapeluszy 

damskich I dzleolQOJCb 
podług najnowR,r;ej mody. 

(Jeny um~arkowane. U11ło::a rzetelaa I 
O łaskawe poparcie mego pr.zedsięwzięcia upra.

sz.am wszystkie Rodaczki z Wanne i okolicy. (1-ti) 

PelagA~ Ofierzyńska 
w Wanne, ul. Karóla (Karlatr.) la. li --·-·-•·a 

10 dziewcząt 
Baczność Rodacy w Oberha en i okolicy! 

do hotelów i gospoiis.rllltw 
doln;ycb potr&eb~ę llllHri 

Iul J ólio!qj. 
Ozi«'Wl'll~ta po· 

sauksj4ce ałuiby otray
ma I\ darmo atót i etan
eyę u Gerłrody 
Maacll, etręriyoielkiw 
Dortillurdaie, Schwarr;e
brliaerab:. i 2, r.rn• za 
domem 1owaroaym .AU-
hoł'a. (i4 

:Do)noa1Q Sza.uowny.m R'dak~m i :Rodaczkom, iż z dnlem d.1ieiejezym e~•r8Jłe• 

• \V A R S .Z T A T S .Z E W S K I, 
w którym wykónywe.m. weaelkie obuwie podłua miąry, jako też wszelkie repe ae1e 

pr~dkt i akuratnie pe t.enach umiarkowanych. 
Proszo o łaska.we wzgl~dy i p1pueie megi> pned11icbbret ;iva. SWOJ :DO SWEaO 

Jilehał Skib ., Oberhausen 
ulica Winkelstraeee nr. i9. Jlllf ut tainStl&IH. 

Zakł.d P y • 

ie 
ale za t.anie pie:aił\cke sprzedajemy wszelkie towary je~ienne aim@we które we whtlkim wybone 

świeżo nade!zły. 

w Posn in, 
Pod.góm l!a. . 

poleca weHlk\ 

bialimQ koe~•'b 
ornaty, kapy, h 

r. ły iłi. 

Matery«: •a suknie ód 45 f. metr, barchany kol. od 30 f. metr. 
Bieliznę. kra.wa.ty, kapdusie, maciejówki itd ltd. c~apki @zakały dla towanvst:w i WIZił-

J\ie iuue t„wa. y po bajecz .ie tanich c~ ntt.1 h. 

Jiamy łera rA M skł dzle &"tttowe ubrania. 

Lenartowski & Talarczyk, Herne J.1~!~~~~. 7~7. 
r, 4~~ :. ~~~~ , Ceny nizkie lecz stałe. 

><' ' „ ._:•:. • ,.„.,-2>. 
)'~ -:-„:--. ·'!' > ~ 

•ti„;,r.-.,„ -·. 

~pecyahiość; 

Chorągwie 

LlC2le Ui!nani• i Jiety pooilwalae. 
~lJiuycb fiorowiacyj-udriela. i o zleenia Jiro: 
'!e"'uy .aetę[> li. na W~tfalię i .... Nad~enii 

Ja l(wtatk wski, interes komiiO'Wly 

w ?Ie r n e, . u1. Neusir. 16. 

• ••••••• ••• • 
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aro ne per 
BOCHUM, 

narożnik ulic Dorstener - i Blucherstrasse 

I Każda osoba, czy mała, lub większa, I 
Czy tęższa lub też szczupła, 
Znaj dr.ie u mnie rzeczywiście stósowny pr.,.yodziew. 

I I 

a e o y es1e-nne 
Mój lYielki wy bór gustow
Il)1 Ch nowości, odrobionych 
bardzo starannie, i tylko 
rzeczylviście z do bry eh ma
teryj, a~ceny st~,łe są nr1 ka
żdem ubraniu ściśle ozna-
czone, gwarancya za. rzeczy
wiście korzystne zakupno. 

Ceny za paletoty jesienne 
L~ 

IO, 12, 15, 18, 24, 2'1 

*"1F' Nadzwyczaj piękne j~l!{r-ści: ~ 
30, 33, 36, 40 d .i 50 mr. (175) 

• < 

\V niedr. lf>Ję ·do 7 ~'\l~~zorem otwarte! .:: 

Znaczniejszy i najlep;ej urządzony skład i. ~~ ci,.:J!l!Jy I 
ubrań dla panów i eblopeów. I 

_P_r_o_s-zę_z_w_a_i_a_ć_n_a_1uje 7 okien wysławnycf. ' 

Skład polski w Kastropie. 
Szanownym Rodaczkom i Rodakom z li.asti•op 

i okolit'.Y polc<'am w największym wyb r.ze i po 
cenach najtv.nszych 

ubrania dla gfirnił\inv 
do pracy. 

U._•,.,,.,, ... ..,..er.•~T e 
na suk nie dla idewiast, rnt fortuchy, 

na.sypy i powłoki. 

Płótno d~~ koszul.„ ftanełe, 
barchany. 

Kołdtv do spania i nakry >ania łóżek. 
ł'łie1·ze darte I puclt (kwap) 

Bl'eli'·-na k?szulc, po~k?~zulki, kołniernyki, mań· 

Wiązarki 
z polskimi napisami i ta· 
nio poleca „W1ARU;3 

POLSKI" w Bochum. 

dziewci:yna 
poszu ·uje zatrudnienia 
u Rodaka. Oferty upra
~za \lię nndesłać r ' d a.
dr . ..4.•Hlrzej Przy
byJa. Essen a. d. Ruhr 
Kopsta.Jtstr. 111. (183) 

!Jliłlili~~111l&łiliłml.1i 

=op1atki!I 

I Tciwarzystwoa pelskim oraz Ro- I 
<lakom na ebczyżnie polecJ.m 1a 

I
li opłatki własnego wyrobu. 1• Za 100 s.ztuk 3 mr. Pros~~ o li

czne i wczEsne .zamówienia gdyż Ili 
w os•atnich dniach przed ewiątami 
na poczcie wielki• trudności.(182) łl 

I Z szacunkiem atary dostawca li 

~J!?!i~ .. ~~~~~s,~i: ~~~:~ I ·----, ~ 

~···~~~" 4 Bank Parcelacyjny ł 
ł r E. 6. m. b. H. ; 

t :'~~~; ~B:!!~~~ ł 

ł H~?r~~~d'.~!~~•?.•m ł 
ł i żn!~em. Wpłaty potrzeba około 40. O ł 

mr. długoletnia odpłata, w Radzewie p. 

4
-Bn;n 100 rr.61·g pięłlnej ziemi z nowem 

Jlabudowa.niem ca.Hrowitem inwentarzem, ł 
żniwem zupełnem (174) 

4- Przyjmujemy oszczędnoeći pła<J4c ł 
w:ysold procent. ZARZAD. 

_ Ks. St. Kupski. Orło"'!t'aki, E. Neymann. 

~···' llłillera 

magazyn trumien 
poleca w razie śmierci swój bogato za.
opatrzony 

sklad tr11mien·, 
koron, bieUzny pośmiertn~j i t. d. 

p1> cenaeh Dnjtoń„z.yehe 

J. ~uller Ham born, 
ul. Beeckerstr. 221, w robliżu lokaln 

„Tonhalle". (l 7iJ) 

Nowo otwftrtei;, 
Po'eeam się do wy~onywauia. 

kanap i materaców 
po jaknajtańszych cenach. St:;re kanapy i mate·ace 
odbit ram ra.,o, a v ieczorem już postarczam w dom. 

Jan Orłowski, siodlarz, 061 ) 

Gelsenkirelien, Bismarck· tr. 75. 

Baczność w Suderwich. 
Szano• nej Pub1iczn ści w 8uder'\\·ieb i 

okolicy polecum mój boga.to za'lpatrzony 

s~t ad 1nebłi i 
t J1·11.D1ien. 

Sprzęty te wykonuję wo włarnym warsztncie. 
Prosz9 eza.no v ną Publiczność o dop~rcie mego 

int, re su. Z uniżeniem 

\V Hhzlm Henn i gf dd. 
(163) ~ud~•·~.,: icht Schulstr. 

Znany powszet hnie ~ tego (172) 
,:. Z k1ety, rę czmk1 i t. d. 

Ubrania podług miary 
I' aoctszek Dukat 

l?łd który mieszka w HUELLE 11i, przy ulicy Frie
seustr. rr. I.ii. 

pod gwarancyą dobrego leżenia dostarczam w krótkim 
czasie. 

Wielki sktad matenj na ubrania 
dla m~żCz)zn i chłopców. 

Ce11y bardzo tanie? Usługa sko1·a i rzetelna.! 
H.odacy ! Postąpujcic zawsze podług hasła: ~wc~j 

do suego r Andrzej Nowicki, 
w KastrOJ)ie. ul. Bahnhofotr·. 48. 

m 

Polskie biuro prawne. 
Feld8tr. J .2 Marxlóh, Fel•str. 

H. Ślischka, 
spisuje skargi, podania. reklamaeye, 

obronf; w sprawach k1yrninalny1 lt. i 

udziela itifvr11a11j W3Zdkie.l. fil) 

„ 

§·ws JJZ!W't7t11 

Otto Fangmeier, 
Bochum, 

12 ul. Hochstrasse li. 

Dom obuwia 
I. rz~de. 

i zrobić rr:iejsce dla nadchodzącyclt eo . 
dzicnn'.f J·uwarów zimowych. W ilya u 

tygodniu. 

nad.żw:vczaj ta:aJa 
podam~ 

==== Polecam m. i.: 

Dl a pań. 
PzntofJe sukienne, podeszwa: os(; ~ 

ze skóry i obszewka, tylko m. 

Pantofle Melton, podszewka ze J40 · 
!ikóry, obszewka kożuch. po m. ~s 

Pantofle z ~kóry, czarne i 240 " 
czerwone, iy lko ru. 

Trzewiki ze sprzączk., ~kóra 235 
do czernienia, tylko m• 

Trzewiki z guzik. i do sznu· Jt10 ~ 
row., skóra do czer., tylko Ilf m. 

Trzewiki do sznur. i z guzik., 67 ~ r 
skóra chevreaux i boxcalf, m.. ·e 
eleg. krój, 8.5(\ 7 .50, do tk 

Dla mę~ieMiyVin: 
t 

Pant fle sukienne, ·wyściełane 005 
tylko w. 

Pantofle ze sk6ry, czarne 2so 
„... ł. ~ '""i . i.I • 

·;;" ::.?:>~:}~i~:<h i e.v.erwone tylko m .. 
~--.- . \\ 

Trzewiki do smurowania, sk@. ~25 
rado czernienia(trwałe)6.7fi, 5.75tl Ul. ~ta 

es 
T1•ze'ldki do sznm owannin. ze 8 '5 nie 
skóry chevr. i bo:xcalf I u,50 U.50 nt. pi 

Kamasze do czernienia. 525 p, 
7 .51·, 6.50 ·m. \\i 

Wysokie trzewibi do roboty 41·5 że 
z okuciem dobra jakość · m di 

Trzewiki do sznurowania i ze376 rz 
sprzlilic.v.kiimi i _okuciem dob, jakość ro. {O 

Buty do roboty, 
go 

Długie buty, (z ok.u iem i bez) 
Elega~ ckie buty do jaz 1 ly ko11t1·). kt 

Kalosze (tylko najle p:;.ze fabrykaty).' n. 

Kamosże 
to 

we wielk m wyborze po różn. cenach, 

~~~ \ł'y ze w.aż ~~ai 
tJ kolorowych trzewików i butów, ~~· 
.'~ trzewików ze sprzi\czaami, pan· sz. 

l 

i~ tom, trzewi,Jów dla dzieci 
~'.) (brunatnychę czerwonych szarych 

i białych) 

11a 
an 
tal 

p~ zadzłwio.jących ta11. ceunch. ie 

Otto 

F~ngm ier 
0 1!hnn1, 

Hochstrasse nr. 
'a't le.form n~'. I.tli. 

Pr 
ne 
ial 
tz 

ie 
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cooccr1ooocoooooooo,o 
łai• a „wiarus J' ~&~ski.s g 8 

~~odm · sze~.~ r~y tygo- i 
dmowo. Prenu11.erata wynosi X 

l m. 50 fen. 
0 

ltwarlnlniei. I 
u ł ń „ .... o~ a ca kntolickiea-o"' o.._ . b b oi!'ly- O 
m&.JI\ a onenci w dod:i,tk o u. 2 

e.ooor;ooooooooooocooooooJ 

Rok 15. 

-. !.$-~~::% ==-=~- ... 

~ Módl się i pracuj! i~; 

\L.'"%f # 

* * '" ""'Bohum na niedżielfł dnia 3 grudnia 1905. 

gocceccc:cocoroce~ ~~~ 

§ „ obofnik Pol!kl" 
o 8 w~&hocllri. dwa rwy tygo-
a dmowo. Pnedpłata wynoei 8 
g 50 fenygów I 
n kwarie.lnie 0 n ,. a 
g ,.Po~łańca ka\ollak.iiego'• o~-1 
g nUlJf\ abonenci w dodatku. 

8ccooooooooo ooooooocoaol 

• •• 46.f 

!\a i\iedzielę z~ po Swiątkach. 
Le~cra. J~zym. XIII. 11-14 

usłysza~ z ust Zb . . . ,· . . awic1ela: me te przer::i 

1~~~\~ st~;a~ kt~re \~ypo'wie do pKJtępi~,~ 
w. . ''. zc;e o cmme przeJk1ęci w ogień 

żę Mściwój nicszcz T ry... ęs iw,y, zdradzony, cho- J 'St k ; ' ona· ja °' barwny motyl, którego w ·-
\\ 10fab z poczwarki ułuda .· ' • J er t k . ' CICPta Jn.1rCO\VC-

Braicia. Wiedząc cz . . . . . 
by1śmy już ze SJnU pdws~si· ~z Jest g?dzina, 

raz. bliżsize jest lliasze zb ~ i~- al~w1.~m te
·Yśmy uwierzyli N , a:wi~me, niz kie-
~ę prz~bliżyl; ~drz~~~r~emmęła, a dizier~ 
·1emnosci, a oblecz.im yz . tedy _uc~y.nkt 
/ o ści Jak . . y się \\ zbroJę s\Yd.a-
" · 0 we dme ucz · · ie w· .biesiaidacł · · . , ciw1e ch ::rdźmy: 

1 i POJanstwa!ch · · ł 

i~cz.ny. ktory' zg1ot·olw1any jest d ·b• . 
amoitom jego " 1 ya 1u 1 c k , .. ~ a c rnczej o·wc pocieszają-

c, tore.rm się odezwi d \Vy1ch · Pó'dV. . b~ c ::i spr.a'wicdili-

g
OI . t. ,, .l _zcie iOg·o.'slawien'i ojca me-

a rzymaic1e królest\ · t od z.:ilożenia świata." \o zg::} owane \van} 

mo ~~Y '~~-c te .słowa wszyscy usłyszeć 
. ~ 1 dz1~n sądu .ostateczneg10 z ust Zba 

stras~~rf L~d~~ęŚci~j. trnci obl~kani.ec ~zum: 
n m· , . i szai onym wzrokiem i szalo
d~ śl ~zdyiny, ~·b!'_z~ów się dbuidzić, przyjść 

wia omosci I Jak bu1rza I . ć . przy· · I k. ecIC na me-Jac1e s. ie szeregi uto i~ . , 
·stwo1 \.\·e " ' i·orr· . k '. P c swe szale11-

"' · 'i-.leJ' rw1' * * .... 
* 

Uderzy? Nicborn na łiawelber'""' . l 
szturmem tw· d . 5" wz1ą 

.,.? s )11 a: leci \\ świat, wiatr chlcdn , 
mm rzuca, kwiatu owad szuka jak d, 
ludzka, r-OZ\v iązallia zagadki s~uka ~s1:. 
~otyl przez roztajałą grud~. zcschlc 1::;'. 

. ~ I na1g1e ba<lylc jeno na świecie; mar
K~J~ ~mę~zona_ dusza i motyl imamie ginie 
w~a u_ niema i kof1a1 trudu spracowan·~ 

mysi me ma. l inigdy .mieć nie będzie. ' 
Bo mareo\\ e s1or1cc 111a z· art · · ,1 d t · ' .< ~ wrnuoim.: o :ach i iniewstyd1iwośdach· nic . ;me w<l -<:>

zaz'dmści: ale się oblecz.cie '' z.wa zie 
rsa Chrystusa. w Pana Je-

:Y1~~eęa,t Aeg.~ so'bi.e i _wam z ca1łeg~1 serie~ 
· „arazcm zyicz prowadząc żywot crrotli~v;~in~ .ab;ś.cir 

tutati n~ ziemi, po. śmierci zaslużyl1'g?1,aoz~~; 
'\\'IQ WIC b' . ' . .Y -

a o„._ na zart motyla do bytu zw·abilo 
Nieszczęście · d ' ··· dzi. . . mg Y samo nie przycho•-

. ' me ~z~wncg-0, że strnch przed śmier„ 

z.a1lo . ier .zę, wy1c1ąt w pień catą 
. gbę. R~nęt-0 chłopstwk:JJ na pa.fac bisku-

pi, z. urzon() domy "'Y r1 tów któ '. "" . ·n:<m..1mva1110' knecll-
Ewangelia. Lwk. XXI. 25- 33. 

W on czas mówił J . ·m· będą k. ez.us ucz.morn swo-
:. d hzna i 'na sJ.o'flcu, i księżyicu 1 

\\JaZ ac . a11na ziem· ., . ' dl . . . ' . I ucisinmni·::! urnrodów 
a z1m1eszama szu1mu mo k" . ml1nciści: gdy 'bęr1· 1 d . rs iego 1 na-h . u.'4 u1 ·Zie schnąć cd st . 
n 1 •o czC'kiwainia tyich rzeczy kt' ~a-

. czny i+0g1o sła wion:y w niebie . 
wi ~z ze wszystk · , · ' 

1 
p'°' . . ie.mi sw1ętyrni wie:lbili 
- gia na w1 (;'k1. Amen. 

~ przyc_hodzić na wsz,ystek ś~viat~r~lb;
iem mocy ·n1·e·b1·esk· ' t-ttd . . le wzrusz.one b~dą. 

'Y uirzą Syina czlowieczeg,0 i. .-2ą -eg() w b? ~ , przycrnJ-

~randenburg 
kraina słowiańskich mogił. 

p O W I E S C H I S T O R y C Z N A. 
~ . . O <:l'J\.U z mo'c.ą Wielką i z ma~ 

.stdat~1. ?. A i<}·. gdy siQ dziać P·C·""·n·1·e po ·ą 9 F ' l . d · ' · '"li' ' . • . · - ez a pe mesc1e g\l<Y\VY , · . b'"' ~ 1c ., .„ ybli · d!k . . \\ aszc, !vc 
i 1" ~ ' za c upieme wasze. I pow~e-
.::it im podio~bieństwc0: p•oirzyjcie na figę 

. ~a,, wsz.ystklC! drzewa: gdy już z 'siebie 
nic wypuszczają ..,„.:~-! · , • . • „ • 
:st u:1lu. '). .... 1... • ~: y, guy ujrzycie iż się 
będzie dzialch wie-dzcie:ż, żeć bli~ko jest 

rólcstwo Boże. Za1pra\\ dę mówię wam, 
, e nie przeminie ten rodz.aj, aż się wszy

tko ziści. Niebo i zkmia przemilną, ale 
!o\\ a nJJJ<je nie pr'zeminą. 

-·- ·- ----

Ka:.anie. 
Ewangelia dzisiejsza lllÓ\\ i .o, kolic11 

'wial1 i przyjściu Syna Bożego· na sąd +0-

s1atecz·nY, \V cbloku, z potęgą wielką i m:J.-
• iestatem. A zatem przypomina imu1n rzc. 

nie w biesiadach i pijaństw.ach: nic w to
pieklo i niebo; a· na które kaii;dy człowiek 
pa1mięt-a.~ winien, a:by nie z·grzeszył na 

· wieki. - Pros•zę tylko zauważyć: czy mo
że ta1ki grzeszyć, a przynajmniej trwać 
długo iw grzechach , kbo paimięta, że um
rzc2 musi a nie \vie d111ia a.ni godziny kied'y 
tQ no .. stąpii? a od której to go.c\lziny cala je
go wieczność szczęśliwa. lub potę1pienie 
\\ iJcZ\ne zal'eż eć będzie? P.a.dobnież, czy 
m::rże popetniać nie·prawość czJ0iwiek pa
miętający ma sprawiedliwy sąd BożY. 11:7. 

1 

którY\m wszystko' \\ yjawio1nc z•ostanie w 
!!aidrobniejszych szczegółach, nie tyilko 
to (j ::,1 kt·o czyrnt, ale coko.lwie'k mówU i 
myślat w sercu swojem? Tern bardziej 
11ieodważy się na grz(;ch kt+o paimiętą, że 
zaraz po są'dzie czeka go piekl.o i ·kara 
wiecztna, je·żeli z grzed'.1ów nie powsti'.H1ie 
z1 życia, a przeciwnie, gdy w łasi,;ę Bc.'ga 
eakcl1czy d:i1i swoje, c7. f'1ka go niebo i 
zczęście 1niesk.al1cz\Jtle. 

ff O w(taiśnie byl•O 1piC}'bud1ką wielu Ś\\ i1~-
tyi1.1~ , a szczególnie męczer.inikom. że wo.leli 
najsro'ższe podjąć k1atusze i śmierć samą, 
aniżeli oid:ważyć się na spełnianie. czy111ów 
takich, które sprzeciwiały by się Bo'gu, a 
ich miały marazić na odipmv iedzialność w 
Przyszło ści i być p1)w·odem kary wiecz
nej; że pamiętali na ·ostat1J1ie rzeczy, żyjąc, 
iak gdyby ich żadna ·odpowiedzialnio.ść nie 

Napisał Ludwik Stasiak. 

(Ciąg dalszy). 

Wojna! oto gło's i hasto które lee.: i 
QJZS~l ł\c~'\lęłr' tj:,'\:hflv't-;(~--iHVl uv'.• '-" v,.' H Vl ""'.1 

wsi, od domu do demu miecz posyfają, na 
z,nak, że czas zrzucić jarzmo; wieść .o' kle;..· 
sec, niemocy cesarza, tajona diług•o,, ukry· 
wana rozmyślnie, po grodach stmvVm'
skich leci, otuchy do·d:ijąc. Zrzucił nic\\-Ol
U1ik jarzmo. sprzcda1ni na ta1rgach miast po
łabskich ludzie, któcyrni Niemiec zicrniG e
rat, uciekli w lasy d.o p10\\ sta.6czych sze-
regów. 

Wieść. pl} nic cd \\si do wsi . szc:ptcm 
niewolnicy o wybuchu świQtcj waj,ny mó
wią, przedarł się bunt za t.a1b~ gdzie sp~
dzi:mc jak bydło chfiopst\' O· w jarzmo nie
mieckiego osadnika za:przągnięto. Przy,
szc<lł gęślarz siwy. obdartym nędzarzo'tn 
cu<la opo1wiada ... 

Zmówili siG, \\ ymordow.ali S\\ ycf1 ka· 
'tÓ\V, podpalili ich zagr-odę, ogromna 'kolu· 
mi1a ognia oświeca nicw.olnikom drogę d1·~ 
macierzy„. doi wolności... 

Tam za Labą. \v szystko co tylko broi'i 
nosić zdolne p-0spiesza w ·szeregi p,o'Wstań· 
cze. Starce, którym Gero cezy wyłupi(· 
kazał, cjcnwie, którym ttenryk Ptasznik 
dzieci pomordował, , ,d() pomsty mtodziet 
nawo1tuią, do walki .o· wolność wzy ,,·aj; \ 
Nkmasz wsi, miasta, grodna, gdzieby nic 
żyto wspomnienie. dbz111anych krzywd, nic 
masz sioła, na któreimby nie zaciężyła zbro 
dnicza ręka Wichmana, Dodila, Dietrich;1 
Bernarda i inn.ych rzymskich oprawcó\\ . 

Do dziś dnia czernieją ri~odbudowane 
chaty\. nie zarosty zielenią mogiły ... 

Odi '' si do' wsi kaptan Zdziesziko z gę~ 
ślą leci wołając o pomstę, picśi'1 \\Dlności 
i Z\\'ycięstwa· śpiewając. 

Jako pożar w chacie kmiecej wy·buch-

. t' k rzy .w .kościele się modlili uc:icczki" 
I ra Uli Il Il S \\ 10tyrJ ••t ' •. , t • "' . ~ 1 01 arzy szukając Ko-
sem. zrownra1no1 z ziemią, w ruinie m·· . t 
załozomo1 ob . . · 1, ias a O'ZOWlS1~0· oddziałv PO''"St , 
cze nad Ii I N. ' „ · w an-, awe ę iebora zw,ołujc. \\"iC'lką 
'' yipraiwę na1 Bra:nibor gotują·c. 

. ~.arg.raf Dietri
0

ch gk>·W·G st.racił. c~ 
d.z1en i co .d:ziefl przychodz d B ·. 
g

o· k . ą o ra)mbmu 
~ce, {J. ropne, h1t>1bowe wieści zn<:i ·sząc o 

ogolnem_pol\vstaniu ()powiadając. Cod .' , 
prziylatuJe no'w+ina, że Niebora W""'J'ska z1en 
duije\ ż ód· 'V mor~ . ~ gr. za, g_rodcm przez pogan zdo-
~-tJ'., z~ pierzcha.Ją puAki przed szakmym 
·ai~c1w~·Jem, uciekają przed nim knechty, 
~\ 1~.J\X.7r~d \.\iP'7hr'1n'> '"""''~ __ ,_ . , . 

Aby ten pożar stłumić, trzeba mo-rza 
wody.„ resztka cesarskich żołnierzy nic 
sttumli dziesiątek tysięcy ... 

Wysła~ margrnf p.o'slów do Kolonii i 
Akwizgranu, d\'.)i cesarza, do- Wtoch u!myśl
ni postal1ce spieszr:i,, o pomoc W()l1ają, o li-

tość żebmi .. 
Strr ch przed1 wrogiem, serce Dictricha 

trwogci napawa.: zgryzota. nieszczęście i 
ha!1ba . ja.ka spadlia na d am do r.o'zpaczy. go 
dopn:i·w':!dza. Nitki srebrne ukazaty się we 
wt·osa.ch, zmarszczkami pckryto .się czoło. 

Dzieli niepew)1y, \\ nocy mo•że czerf1 
m Branibor uderzy ... gard1fo w sznur szu· 
bieniczny wpl()tą... " 

Gorszy c·d śmierci, strach przed ju
trem. przed życiem... I ma mairgraf takie 
straszne chwile. że wolałby, aby Nicbora 
na Rranibo r uderzył, wszystko w pień wy
ciął, jemu zabrat życie, życie, które jest ie~ 
dną wielką zgryzotą , jednym wielkim ci~-
żarcm1... : 

Wróg jeclfnak nie naddrndzi. Spokój 
kołi0 Branibom. Pospólst\V-O .licho zbrojne. 
niekarne, Branibor twierdza n1ic do zdoby
cia; wie o tern Niebora, wie, że jest je sicze 
za słaby, a by· na stolicę marchii uderzyć. 

• $ * 
Od •kilku dni Kunegunda ni ~ m oże za.„ 

snąć w wygodn.em dębowe.ni krześle, ·choć 
pi ie wino rozgrz.e\\ ające starą krew; nie
tylko w e dnie ale i w nocy bezsenność ją 
trapi ni e znośna. Zgryzota, jak zmora, sia
dła na pierś o'kroprriym ciężarem. zdaie si~ 
wołać trn+ nią: . ,Clu::i dź. już. chodź, d·ość siG 
nażyt.aś .. lepiej ci nie. patrzei~ na toi, co się 
na świecie dzieje". Piie Kunegunda czarę 
wina jcd~ę i drugą, nic senność po trun
kach, ale przytomność przychodzi, a przy 
tomność straszna mówi do niej: „Tam w 
gfOlbie ciemno·. tam duszno będzie w tru~ 
mnie". 

Czuć nic będę. widzieć nic nie bę-

dę ... 
Wie ·o tem Kunegunda. że -011a czuć, 

c1ą co dz1cn nasuwający się na1 oczy P ,_ 
szed.l wraz ze zg , t . k . . ' rzy Ad I ·ct ryz·o ą, Ja ą iei sprawiła 

e ai a. Ze zgrozą ·okropną patrzy na u-
ko_c_ha.ną dawniej sy1nowioę łzy jeJ n· r 
tosc, lecz z?c ść \\ sędziwej' niewieŚ . I\ I
diZą. Ni.e może patrzeć na dziewbi"ęc1eu .':· 
ka <,di nie· . d· · , . , c1er d . , . J, co z1en, cziasem kilka razy na 

z1cn uc1~ka do Dietricha i pyta: się. 
- Nic W•rócił Wilhelm? · 

. . Dietri~h ~atrzy I1J1 Knn~gundę, ża·l mu 
JC:J ~t~rośc1, me chce prawdy wyznać boi 
~1ę 1e1 ~gryzoty, boi się jej łez... Moiż~ za
. hodrzei;·:· Spuścił głc.wę nia.rgraf ku ziemi 
1 0 powiada Kunegundzie: 

- Nic v.:rócit jeszcze .. . 
, .... tt .... -„„1.4 .... t""-.J - J . . .... , .„ .... -„.--

ślub. Kiedy on prz.ybędzie? 
- Nie wiem. Kune.gundo. 

Do'' iedz się. Gdyby moja maitka 
patrzała 111a to. co się dzieje w naszej ro-
d1zinic ... 

Dietrich znm rszczy~ czoło' , zacisnął 
pięść, która kurczem żylastych ścięgnie1\ 
poz.ieleniata„. 

- Matka t\\ oja nic żyje i nie wie, co 
się stato w naszej rodzinie - rzekł Die-
trich z<' złością. 

- Chwała Rogit 1 
- I nigdy wiedzie~ nie bQdz!e. 
- Gdyby wiedział brat mói, opat 

arcybiskup Trewiru ... 
-- Dosyć tego! 
-- Nasza rodz·i·na ... ty wiesz... Siostra 

mei habki przeorysza, która w panień
stwie 60-siąt lat przcżyfa. 

- Wicrn,wiem. 
Swięta 1-0 była {J'soba. 

- W istocie .. . 
- Adelajda .. . 
- Napij się siostro wina. Tak, a teraz 

idź. ld:i. już, idL. prześpij się. 
- - Zasnąć nie mogę. 
- Staraj się, V'.łmknij powieki. 
- A Wilhelm wróci? 
-- Wróci, wróci ... 

Niechże wraca. Niechże będzie 
ślub. Ni-::ch zatrze okr o1pną pa•nięć, zmy
je hal1bę r-odn.„ Kami u, · w dy wpa„ 
dnie... Z:itoczą siG kr~$( 1' i p-0huśta się 
kotami woda. ~cichnie ... ś ladu nie zosta-

nie .. . 
-- Bo ślubie, część jako ta iala1 

••• 

Zapewnienia Dietrichai nie usp·nkoilsr 
przezacnej matr\Jlny. Ona wierzy w to, że
Wilhelm wroc1, a jednak nachodzi i<~ 
myśl .':'. Na widd'K Adelajdy złość starowi-
nę porywa.„ 

- Nie płacz, bo aż wre we nU1ic, gdy 
pojrzG na twe tzy ... 

Tyd.zień za tygodniem mija, Wilhdma 
nie widać, niepokój ro śnie, Kunegunda ani 
miejscai , ani rady dać sobie nie może. i):> 
Adelajdy, która płacze i płacze(, zh1iżYla 

x:zekata po śmierci. 
Otóż czas -obc;:ny Ad\Y '2ntowy 

1
na to 

i~st prze1z„naiczc1ny, abY Judzie oderwaw~z~ 
.się odi z.a.bawi i ucie.eh światowych, nnell 
-~zas d() w111ikn~ęcia w tajniki sumienia sw\:i„ 

nie, strzechę zajmie, pl-0micniami chmury 
liże, ogniste wiechcie na drugi koniec ·wsi 
rzucając, pożar niecąc, ,aż cale sioło w o
gniu stanie, \V' morze płomieni się zamieni, 
jak,o' oset, któreg:'Y na•sienn.e puchy jesienny 
wiatr w daleki kraj niesie, dziesięć i <llwa
dzieścia mil od rrnacierzyńskiej ro.śliny sieje 
się i wschodzi, tak hasto po:wstatiia, ogło
szone na seJmic w Radega·ściq w daleki 
krai leci, pożogą ·wybucha, w czyn się zinie 
nia. Wschodzi nasienie krwi. Od Laby 
po Odrę, ()d Wettawy po m::i rze. w jeden 
pożar wdinY kraje tt11wc1lan. Lużyczan i 
Ob trytów' śię zmienitY\. 

ani widzieć nie będzie, wie o tern napewno 
a przecież wstaje; jrakaś myśl i po\viada.: 

- Będziesz czuć... Będziesz wiedzieć 
że n2id t·obą straszna· warstwa ziemi. Bę
dziesz czuć własną zgniliznę. Strasz·xy 

się stryj'!1a i rzecze: 
- Ty mi powiedz pra.wdę ! 
-- Jaką? O co mię pyta 7.? 
- Ty musisz wiedzie~. Ty jcd~u-

wicsz napC\\ n+':l . On ci 1111 si :tl mówić.„ 
Jego, p :> rachow3.1nia się z grzechami, wzbu
<lzcnia sobie n nic 7 . .al\1 i uc .z~n:-iirni1 n: o
ili\Hj pckuty. AbY ";· on dzie11 osta·tnL 
gdy przyjd:zie stawić się na sądzie Boż.ym, 

Na czele zbro~nych wojsk swią NiL--
born i Kiza, do powstania· przystąpił ksią-

- Kto? 

bGdzi.? " 7adu-::h11 trumny ... 
Zn1w1 się wtcd:y dusz.2 kobiety, jakby 

gd,zie'ś lecieć chciata, uciec od śmierci. .. 



- \Vill1efm. On musiał ci mó\\ ić, kie
dy, będri.e wasz ślub?! M~ ! 

Adelajda nie odrzeklai me. SpazmatY.
-OEn'Yttn płaczem wy:buchła, ukryła twarz w 
4lonie, b-O'gate wfosy spa..dly na cwło pu-
klami ... 

- Slub mój ślub!!! 
Zanosi ~ię od placzu ~iewczyna, śla-

ey łez świecą się 111.a. stole, na którym zlt0-
iy;ła "lowę, ręce wilgotne od serdecwych 
l~ ... 

- Mów, kiediy wasz ślub„. 
Zerwała się krasawica, przypadil.a oo 

Kuae~und'y, z!myła głowę na jej piersiac~, 
mwi jakieś wyra'Zy, których przez łkanue 
"ie zro.z.wnieć.„ 

_ Mówt ·wyraźnie.„ Nie p{acz ! Cze-

~<> chcesz?... T 
- Powiedz mi droga stryjno·„. Y 

.mo.ic wiesz ... 
- COi takie~o? 
_ o d'liego chciałam sie pytać ... 
_ o Wilhelma?! 
- Nie, inie. 
- O cót iviec?! 
_ Powiedq; mi strybn<>, c'1:.y przyje-

«tt. ... 
-Kto? 
- Mściwój.„. 
- Mściwój ? ! ! J?()coi ! ! 
~iewczyna wybuchtai placzem. 

. _ On jeden mnie p.rarwdziwie kochał. 
· Odtrąciła Kunegun<la dziewikę jak P~· 
Wt:burzenie -da·łlo taką silę ręce, że A'dela1: 
fi z.a.toczyła się i nai ławę upadła:. Lec~ 
~tarowinai .doi izby Dietridha jak sz.ailqrua 1 

wdfa: 
_ Uknriwacie przedemną ... 
-Oo 
_ Prawdę ukrY·W\ade. „ 
_ Idź siostro. Idź. Od·I'J'CZmJ„. . 
_ Słuchaj. Powiedz mi kie·dy przyie-

cie WilheLm. 
- Ja nie wietrn. 
- Mów mi zara~ kied.IY będlzie ich 

§lub. • · · 
- Daj mi spokój - żaichną1 ste mc-

eier~liwie Dietrich, którego serce roizpaJCZ 
ll:r~ala i żal 

Dziwnie popatrzafa Ku:neg~·111d~ . n~ 
•a.~rafa z podetba, j.ak1e>ś podeirzhwlle i 

•ieaawistnie. 
- Okłamuje mnie. Zakrywa, przede-

•n~ straszną tajemnicę. On„. · . . 
Sfałdował.o' się Poffialrs~cwne w1eik1ei:-1 

rhr . ~ ieQ'na twarzy abh~ 
Ili <il sił!Oie~'śl&i\Yo 'za "l!bwem 1QIODI rnre w;y:-
JM1Wiaj4c: 

- Ja wiedzieć muszę ... 
W raca do balbie11ca krokiem gorącZll\!0:

-w,ym, wspierając się 111Ja immze, żeby nie 
upaść, zimnk.a: dreszczami po żyliach old 
stóp jej <lo głowy przelbiega. Dzimvlki w 
sidtt'i rozmaiwiają z paicholkaimi, słucha ... 

- Wesele będrzie. 
- Rycerstwo z •calych Niemiec na 

ślub do Merseburga przyjedzie. 
~ Mówią, że brzydka1 pan1ma. 
- Tak, talk. Ale krewna cesarza, ma 

eo1br.ai ogromne, posag wielki. 
- Zl101to zakryje sz.karadę jej twairz>y ... 

- Wilhe'lm przecież l<Jochiall się w, na-
se:ej pięknej Adelajdzie. 

- Za miesiąc jego ślub z irnną. 
K.utnegu'l1lda stala przy ścianie. Stał.a 

taik ciieho', jak rzeźby wykute z kamienia: w 
(Jlend!linburskim 'kościele. Słyszy ich ro-
z.mowę, zdaje się jej, że szaleje„. 

1H.? 

- ttei ! ttoh ! Chodźcie no. tu -do· mnie. 
- Kogo W-Olasz, dosrojna paini? ! 
- Wszystkich! W szystkkh ! ! 
Otoczylai Kunegundę mie\Viotlna służba. 
- Kt() wam to' mówil •O ślubie Wilhel-

- On sam. 
- Komu mówił? 
- Mnie - rzekł paicholek, 
- Tobie?! Jakto·? 
- Gd~ odjeżdżat z Braniboru rzekł do 

mnie: ożenię się w Merseburgu i ciebie, 
wierny pachołku, do słuŻiby wezmę. 

Kunegwnd1':li odeszła. Niby <$::i baibieńca 
idzie, wmet swe kroki ku bramie ina podwó
rzec zwróciła, to' znQlwu dhce wracać do 
Dietricha, sama nie wie gdzie iść, dokąd 
kro.ki zwrócić. W reszcie stanęfa we \vie
rzejaich prnwaid:zących na pole. 

- Chodź do mnie pachołku! - zawo
Jala. 

- Na uslugi tw'e jestem dostlojina pa(11i. 
- Wiedźże mię, pomóż mi, noigi ina 

-·starość odmawiają posłuszeństwa. 
- D<i>kąd i<l!ziemy? 
- Dowiesz się zararz. P<><laj mi ha· 

ske ... 
Pachokk przyniósl iei kij, na którym 

wsp.arfa p-rawą rękę, le\ve ramię pach:oł
~i podająo. 

- Daleko idzie.nry, za m~st Z" cdZJnY, 
w pole. . 

Przeszli <lbok chafop żołnierskichi, ml-
n~i ścierniska żytjnie, przyszli na brz~ la
su. 

-. Prowadź mi~, abym nie upadla. 
_ Dokąd: cię mam pani zaprowadzić? 
- Nad brzeg paryi. 
_ Już niedaleko. Jeszcze jedno staje. 
_ Tak jest. Znam ten las OOdaW111a. 

Czekaj tu ina rozlogu. 
_ fakto? Tam szatan mieszka. Sa-

ma pani tam pójdziesz? 
_ Sama. Zostań. . 
_ Nie, nie. Ja cię nie opuszcz~ pam. 

Możesz potknąć się, możesz w rząs_co 
wpaść dd bagna. Możeszi spotkać. żotme
rza Hawelan, którzy krew 1naszą le1~„. 

_ zostaf1. Ja tak chicę. 1 a 'każę. 
_ w oczach twych iskry nie-szczę-

ścia ... 
- Zostań. 
_ Wola twoiai niech się stainie. 
Kunegunda zeszlai w jar, wnet z~rył 

ją ~ąszcz olszyn. W is.t!ode. Zi~ai w1~ 
drogę. Nai <linie przepaści rok~tmce zaro
słe skrzyp.ami, z rdzawych wo~ wąiwaz.~ 

l ponik Promienie sł<mca tu sinac 
'~'YPdY'~~dzą ~yforwilo je świ<lmo, które 
me ow~ , od · 00 zalkrylo 
zieilonym sklepem m . re me . . ~ 
Choć .dlz.ień, ciemno t~ Jak w prwmcY, ~
procie je!n<>, porosty l marne rosną rok1e 

ty . dh h 
. Lecą aiczy Ku111egwndy po w,1e =co 

sitnika i wyiboiruch. Znalazła snac c~ ~ 
szukała przeszfai przez powa•looe p·roch
niejące 'drzewo i do zieloinych p-ed'6·w wro-

niego olkai leci. t 
Na wątlej smuklej szypuke cz ery 

szablQWate lisllki na krzyż rosną, ln.ai or
dzie z liści błyszczy dluża czanna· per a. 
Skrzy się oko szata'lla, śmiercią, zairnzą pa-

- trzy nai ten świat ... 
Zerwafa Kunegun<l·ai kilka ~ere.il ~:kryfa 

w ziaITTadrzu; opuścila jar, do. gor~ .się. dra
pie korzeni i galęzi się czepia, ie~ęzko ~fo
cai~i pracuje, chcąc się rwydostac. n~~~~~ 
Wyszta wreszcie nai brzeg par~i, St 

t n"· łąkę Jesną. iOn· 
gęste graby, przysz a "' . . , wita 
ka tu jasne koniki pohne gra1ą, P~~~ 
la1!0. obok 'barwnych kwiatów w1 .a . ~e~ 
s~ht~ chabiny wios·e;n~y.ch t:aiw! ~~sa·~ 
strączki 'vy1k:, suche 1uz i na z1em11ę r Y 
pujące się nasiona. . , 

Brodzi tąka. 1d,osto}1na matrona, ztó~ ~zu 
Kle KSi Lo.i'tui K·u1tCJd~ ..JJH J.:n,ę1!5 v.~,tal~~Ie_~e 
dzi,

1 

barwy kminku, który <>grodnik w zam
ku braniborskim sieje. 

- RaJn.old'zie ! Rainoki1zie ! - zawołała 
glośno. 

Przez graibinę gł'Os jej oidpo·wiada. 
- Idę! 
- Zaprowadź mię dn d10J11u. 
- z podziwu wyjść ·nie mogę, r-0st't(1j-

!na·pani... 
- Czemu się dziwisz? 
- Co cię tu księżno w t.m przeklęty 

jar wiodło. Sziatain tam ślepiem wrnni~h 
ócz w niebd patrzy. 

- Leków na1 zimnicę szukałam. 
~ Czy taik? Czemuż nie pozwoliłaś 

żebym cie zapro\\r,adzil. 
- z szatanem, który mi lekarstwo 

d!ał musiaitiam się rozmówić. 
' -TY pami?! Z sztanem?l 
-Tak. 
- W Imię Ojca: i Syna„. 

· ·W~arzy~a K~neg~n<l.a· szaleń, d~'.) 1~~ 
tnej cieczy w!cisnęla Siok 'Z. czarnych 1.agod 
wroniego oka·, do cza,ry dafa diwie warze
Clhy przaśniego miodu, pilinie sloidką patokę 
z -0hydlnym trunkiem mieszając ... 

Przyszła do Adeilajdy z matczynym u-
śmiechem ma ustach ... 

_ Zawiniłam wobec ciebie, córuchno 
moja.„ 

- Odepchnęłaś mnie! 
_ Przebacz mi. Czuję serdeczny żal. 
- Moja stryjn:oi droga! 
- PU, .moja córko ko.chaITTa, pij - rze-

kła Vodaj~c jej petny kubek. 
, ? - Co to jest. 

_ Lekiarstwo na twą bezseml()ść. 
Wiem że dwie no·ce nie spala~, żal mi ci~ 
sz.cze;ze. Kocham cię jak rodwne dzie-
cko. 

- Gorzkie ... 
- Nie, 11ie. SllQdycz, kwiat lipowy. 
- Pom()!i;e mi? 
- Tak jest. Wypij do dna. 
l(unegU{nd:a miala poczciwość w twa;~ 

rzy ręka jej tylko trochę drgiala, ręka, kto 
rą 1~daw.ala krasawicy jad... Wzięła czai.. 
rę Adelajdlai, wpita pdl<YWę„. 

- Ohydne! Miód, a jednak .. 
_ Do <lin;:i! Wyzdrowiejesz. Za.śniesz. 

f . .Mlltlllje li:Y.,. Za·po:mnisz... .n • ..,„ <':..i b: 

- Kazałaś stn·jnn, .. 
- Tak. Popłucz winem. Jłipfac~ i 

wypij. Tak. Lekarstwo i wioo przi»tie
sie sen. 

W~ida mntr0ina z rąik Adelajdy pust'l 
C?Zarę i posz1a ku d~bowemu krzeslu. U
'!iadlai w niem, Skrzyrowa-la1 na piersi ręce 
i n Adel.a}die patrzy. 

- Lepiej ci? 
- J eSZJCze nie. 
- Bądź spokojna. D2iś zaŚ'lltcsz. 
Byb dłu~a chwila ciszy. 

Z\\·ierciadło. 
Z ostatnich dni. 

Nam jeden sztandar 
przed inncmi, 

Nam jeden szt.anadr, 
jedeui śpiew! 

Sztandarem: grudk.ai 
polskiej ziemi, 

Pieśnią: praojców: 
myśl i krew! 

Nam jeden sztandar 
nad sztaindary, 

Nam jeden pacierz, 
praca, trwd ! 

Je:dlno wyznamie 
wspólnej wia.ry: 

Ojczyzna naród! 
W\oll•ność ! Lud! 

Opieka matki. 
Tam gdlzie próg świętych na.szych p,odwoi. 
Oni~ d:z.iecięce, rodzinrna chatka,. 
Broniąc cnót dawnych \Ila straży stoi 

Niewia·sta - Matk~l 
Poo jej opieką śnieżysta szata 
Córci<: się nigdy nie z.brud'Zi szałem, 
Nie będzie nigdy zepsucie świata 

Synów udzialem. 
Ale czas blogi zbyt szybko leci, . 
Miia wie!k zludy a z każdym r'?ki~m 
Szukają szczęścia.i poldrosle .d!z1ec1 . 

W świecie f.Zeroikim. 
Synowie, nio'sąc prac sw:ydh za,datek, 
Idą ina ciężkie wallk z losem prnbY\, 
Cót1ki zmieniają pies21czotę matek 

w malżeńskie śluby. 
Dążcie, kędy was wir życia ~~i, 
Z nitki swych marzeń wysinu1c1e czyn~, . 
Lecz niech nie zgaśnie w was.zei pam1ęc1 

Bliask czci maitczyneJ. . 
Wśród znoju tru<lów, wśród gwarów świa

ta, 
ki em, 

Romnąo, jalkim to rodzinna chata 
Lśniła urokiem! 

Niech teraźniejszość w dniu -0d1rodzenia, 
Choćby wam bylai drogą i milą, 
Nie Zia.itrze w duszy waszej wsipoltnnienia 

O tern, co bylo. 
Bo tylko ta.ki, w którym zamiera 
Wszelkie wczucie wlaisnej go®ości, 
Po Jatach w sercu swojem zaciera 

Miyśl o przeszJości. 
Ludwik Niemojewski. 

Obraz cudowny. 
Po.iśrM tatairskiej bitwy znaleziony 
DziWUlym trnfunkiean przed dawnemi laty, 
Stal obraz święty„ w framuidz.e złoconej 

W rogu sy;pialnej komnaty. 
Stary pain miecznik dostal go w spuściźni(\ 
Po swoich przodkach po·g~o1wia męskiegoj 
A tak go cenil, że już po Oicziyźnie 
Nadeń nic nie mia! świętszego. 

Ale, nie diziw:0 - ile bowiem razy 
Dom lub oiczyznę klęska dojąć miała, 
Twarz Matki Boskiej, tw'arz Pla.nny bez 

skazy 
CudlOwne znaki wydala-: 

Poblaidlai Ona, kiedy w Targowicy -
Panie., im odpuść! zdnadę ukR()Wali, 
I na lup obszar rozleglej ziemicyb 

A lud na mękę wydaili. 
Pobladł~ Ona, gdy nru polską ziemię 
Trzech nieprzyjaciół nastąpiło sroldze 
Kiedy przez Pragę, kosząc 1JXJ·lskie plemię, 

Moskal pai krwawej szedł dr-odze. 
Lecz. ()d lat wielu nic już nie sfyszanio 
·W domu miecztnika o podobnym cudzie, 
Aż wczoraj w nocy - mówią dworscy 

ludzie -
Nowy cud jakiś ujrzano. 

Obnaz rozgorzał oginiem blys:kawicy, 
Ze ściany sziabla turecka zleciala, 
Posada.. dworka: stareg10 zadrżala 

I lampa zgasłla. w świetlicy. 
A koń zatętnił świtem wśród wą\\ "OZU -· 
Z listem pospieszał goniec ()d obozu ! 
I odgadnęli dworscy, Cd się święci, 

Bo list mial czarne pieczęci... 
Drżącą go ręką pan miecznik rozwinął... 
Pobladl. - „Przez ranYt Zbawiciela Pana! 
„Sluchajcie! - Kicki i l(amit1ski zgi1nąl! 

P<Rt· Ostrołęką prze~ranal'.' 
, .. ''~.' Whtqen1y~ Po1. · 

-,; ,J •,f„-:{ 1(1 t1ll!.J<".// I , 1 \l;j 1d 

Gazetka dla dzieci. 
Krotka nauk• cżrtania. 

dż dż 
śledź~ go-ło-ledź e~e-ladt, 

pźwię-ezny, la-będź, źr'e-nt-ea. 

W aoc zimow•· 
śnie~ syipie, sypie - wiatry nie clu.c1l•lł, 
J eczą, boleśnie i smutnie!... 
A mnie tak zim!no, zimnQ - matucltd~ .; 
A mnie tak straszoo ()Q{rutnie ! 
Rączki i nóżJki jak brytki lodu, 
Na rzęsach biaiły szron siada -
Zimno od l,!Óry - zimno od spodu.„ 
Bezwładnie !,!lówikai opada!.„ . 
Wiaitr głuszy sł10wa biednej dzieci.Ili~. 

· Przymyka ciężkie .powieki ~ 
Jak wieki dlul.!ie płyną l,!Odz~ny, 
No'c stras.~nai zda się trwać wielki. ~ 
O, dziiatki moje, l.!~Y w .n~ zimową. JJ 
Podczas śnieżyisteJ zaumec1 -
Dadhi z.obaczycie nald! własną 2to-Wf\, 
W kominku ~ień m.·świeci 
I gdy niejedm-0: w piersi serduszko 
Wesoło dzWPni i sikacze: 
Przetrzyjcie oczki, nadstawcie usiik.• . \ 
Czy gdzie sierota nie płacze? 
Co biedinym daJcie - to dacie Bogu, 
Niech grosik chętna dlofl wyjmie; 
z sierotą zawsze staje Bóg w progu, 
l(tóż "'°'ścia tego nie przyjmie? 

Kazimierz Głióikl. · 

Polska dziecino! 
Polsika dziecino'! gdy przed oibra~ea 

Królowy ITTasz.ej złożysz rączięta„. 
Kied•y twych moldlów za ojcai - . matkę 
Slyszy szept cichy ~anicnka ~w1ęta -
O! wspomnH w.tedy 1 Polskę bi.ędną1 
\V której łzy !krwawe sto lat juz pfyn~„. 
I za Ojczyznę módl się serdecznie! 

Pólska dziecino ! 
Polska dziecimo! !kiedy się tulisz 

Do serca. matki - do ojca ręki.··. „ 
Koicha15z ich szczerze i za ich m.Ll<>'SC . . 
W slodkiej pieszczocie skladasz im dzt~k1., 
O! wspomnij wtedy i ~ols~ę. 1naszą, , 

l " _(, · • · · --- -~ w ka1dau.ach pł,., 
ula Ojczyz\Jlyi miej miłośc wier.K:ą ! 

Po·lska dziecino! 
BolSlkJa .ct1ziecin0> ! gdy w ró,wiennikh· . 

Wesolem kółku bawisz się mile ... 
Gdy macie książek prześlicznych wiek 
Ach! i zahawek tyle, ach tyle ... 
·Wspomnij 10 <lzia·tlkach, co zziębłe - ilo-

. ®e-
l 1którym lafa bez nau!k płyną.„ 
O biednych dzieciach wśr6d zabaw sw<lic 

PQ!tlnij., .dzieci.no! 
\Po~skaJ 1dziecin() !... gdy o Kościuszce 
Radawica-ch gwarzą ci starzy! 

O<iy z uniesieniem sluchasz powieści 1 
A za.pał, męstwo w twem sercu żarzy!... 
Zw1róć myśl serdeczną do chat wieśnia· 

czych, 
Do tych piose1nek, co wśród pól plyną.„ 
PO'kio·chaj lud nasz w. białych siermitkacht 

Polska dziecioo ! 
Polska· dzie-cino!.„ kiedyś sw-0bvdn• 

Jak ptaszę w polu - j,ak motyl w maju„. 
WsPomnij i d tych, w wśród niewoli 
Do rodzLnnego tęsknią wciąż kraju, 
Którzy dźwigają ciężkie kajdany 
W Sybirskich stepach p·od knutem fi1ttą„, 
Biednych tułaczów - wygnal1ców bie· 

dny eh 
Ponmij, dziecino! 

I pragnij sziczęścia dla swej Ojczyzny 
I czcij tę przesztość tak pclną chwo ty. „ 
Mowę rodzinną sz.anui tr-0s:k1liwie, 
Pytaj, czy wzleci ztnów ()lrzet biały„. 
I zawsze, wszędzie - pamiętaj -0 teni. 
Że na ród polsiki jest twą rodziną; 
Więc staf1 się goldną chwały prai()jcó"'-. 

Polska dziecin<\! 
Jadwiga z Z. Strotwwa. 

Ste~iętojóz~facie. 
Z Towanzystwa śś. Piotra i Pawła '11 

Buschhansen (nad. Fr. Bienak). 5,00 mr. 
Na chrzcinach 1:1. f''r. Porażyńskiego W 

Buschhausen: Feliks Porażyńsk!i z ż. 1 mr:' 
nowonarodzony syn 50 fen., Józef Zimniak z z, 
35 fen., Ant. Rohr z ż. 50 fon., akuszerka P· 
Schoren 50 fen., Fr. Porażyl1 sk i 2 m1'., (wrccz. 
Porażyiiski) 4,85 01r. 

Dziś zfoiono 9,85 llłf· 
Bvio w kasie (rnb. nr. 46) 33,80 01r1 

· Doch6d razem 43,65 mr 
Rozchód 32,50 •r. 

B. 26. 1 I, OS W kasie J 1,15 111r. 
, . R o z c h ó. d: 
' F: B. z !3. stypendyum 32.50 mr. 

ff'~ . ! „ !! ;;;-; ;; ~.ii I ''1 [!....-1 



BACZNOśC! 
Towarzystwo św. Mlcltała w Reck.-Sil4-Bruck 
decto.sl. swym cdonkom, i~ w riledziele dnia a 
p;rujnia o ,odz. ~ 12 przed poludniom ~c 
Si~ nadzwycra)lle wabie zebranie, Ponieważ 
PJ!EYJidą bardzo ważne sprawy pod obrady, '9.'lięc 
•h~cno6ć W'SZ:\-'Słkich członków' jest po~dan~. 

I Zarzat4. 

Wiece ZJe~1. zaw. palskte11. 
W •iedzielę, dllla 3 ~rudtda : 

W 6iianigfełd po poluOOiu o fodz. 3 w lokalu 
'· Józefa Darenrecht'a. 

W .Manloh o ~odz. i po pot w lokalu p. Ro
senthala. 

W Neumilbl po pol. o r:odz. '4 w lokalu p. eick
hof, Knippelstr. 

W Schonnebeck przed poł. o ~<:Jdz. 110 w 
lokalu p. Wiłllkelhof, Mittelstr. 

W Styrum przed polud. • r:odz. 117'.! w lokalu 
Jl. W()l.łberr. 

W-;frłe .po pol. () c-0dz. '4 w lokalu p. Ge1tb, 
·Bimnarckstr. . 

W ••ltingborst po poł. o i;!od~. 4 w lo'kialu 

. '· Wessełs. 
w Ddłwi1 przed pot • rodz. 1] 0 w lo

kafo p. Hesse. 

W poniedziałek, dnia 4 1rudnia ~ 
w Bottrop przed pot. o rodz. 11 w lokalu 

)llatla l(irschbauma przy końskiem tar,owi
sku. 

Na porządku dziennym: Nowe prawo 
"er.aicze, Spra'Wy procederowe, spra,wy 
r•"9otnicze i inn.e ważne sprawy. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Baczność Druhowie „ZJedn. zaw.~ p~l.' 
w .Bruclm! 

Uprasza si~ dh. z początkiiem miesi~ca gru
d•.iia., ażeby każdy z swych skladek miesi~cz
MYell mód s.ie uiścić, ażeby byl'o możebnem 
Jr,,;ed Nowym Rokiem zdać sprawozdanie z te
r• roku. 

Mętami zaufania są: Andrzej Marciniak 
•a ulico Leusberirstr., Neustr. i Baptistenstr. -
111l&~ka na Leusbergstr. 32. 

Józef Pietrzak na ulice Colonistr. i Sandstr. 
- n1·eszka na Sandstr. nr. 19. 

Jakób Maćkowiak na ulice Bahnhofstr. i 
eeeki.tmerstr. - mteszka na Bahnhofstr. 24. 

Józef Sleboda na.. ul. Marienstr. i Koni~str. 
- •ie1szka na Marienstr. 75. 

Jan Szary na ut. Peldstr. i liochstr - mie
s~k• na Bochumerstr. 13-4. 

Józef Krajka na ulice Bochumerstr., Berg
'hauserstr. i Kurz.estr. - mieszka na Bochu
m•rstr. 5-4. 
.Jaa l(operskl na wszystkie ulice na Grulbadzie 
- mieszka Grullba-Ostr. 1~. 

Wojciech G.rześko·wlak na ul. Ludwigstr. -
mi~s'.tka na Ludwi.gstr. 7. 

Szczepan Borowiak na ulice Wilhelmstr., 
f'riodrichstr . .i Pi0relstr. - ml'eszka na Wilhelm
słr. 31. 

Wojciech Nowak na ulice Schulstr. Oril!o i 
Funckestr., Zechenstr. -- mieszka na Wilhelm-
sir. ~l. . 

Walenty Nowak na cale ttillerha1dc 
- mieszka na Hillerhaide, Hernerstr. 187. 

Józef Jakóbowkz, delegat, mieszka na Wiil-
helmstr. 5. (1) 

W ANNE! W ANNE! 
Szanownej pubHczności ·donoszę, iż prny 

dzi1ielszych wysokich cenach mlesa mam za
~1sze ceny na.Hańcze a to·wa r wyborny: 

Wieprzowina f11ut vo Sł i 85 fe11. 
Wołowina funt po 70 fennów. 
Kiełbasa funt po ~i ienyg;ów. 
Wątrobianka fUnt po 61 f e11yiów. 
l(isztCa z kaszy iunt po 3~ f enygów. 

Za.ikupującym we większej .iloś.~i na weso
la l•b chrzciny udzielam odpowiedme~o raQ~tu 

Proszę szanowną i życzliwą m1 pub-foc,;
neść i nadal o poparcie. Swój do swego, to 
jest naSiZa jedyna broń! 

Donoszę. ii za.bijam wieprze dla prywa
hych i pn;r,ywoże moją furmanki,. Za cala. fa
łY~G biorę tylko 2,50 !11r. Dla prywatnych za-
9iiam tylko w .środe 1 czwar~elc ( ) 

Proszę o laskawe poparc.i-.c ! 35 

Jakób Hausa, rzeźnik 
~ a n n e, ulica Karola nr. 3. 

DOM. 
dla piekarza, lub rzeźn!ka, w. k.tórY1!1 .<lo?r~e 
zaprowadzony interes ptekarskt 1 rzezn1ck1 s1t" 
zAaiduie, w Recktin2h.-Sild (Bruch)~ oraz die. 
S!Ór11ików Rodaków 1 dom w Herten 1 1 dom ~ 
\Verne, pod Langendreer, tan!o przY'. wpTac1e 
50() mr. do nabycia. Z!!loszicma przyimuie 

Woic:ech Grabarski 
w R.ecklingh.-SUd, ( Orullba<l) Hochstr. 85. 

•• Opłatki na g~Niazdkę 
t}"lko 2 mr za 100 sztuk, 

pol~cam Szanownym Rodakom i. Tow~· 
r~ystwom, ~arazem upra.sze.m 0 Jak .naJ
rychle.jsze zamówienia, aby módz ka.:r.de· 

mu na czfls dostawić. 

sl-:ge.rnl.a Pelska. 
Józef Dan.ielak, Wanne, 

Jo. Bn.hu,hof.ttr. 8C a. (177) 

Księgarnia polska w Habinghorst 
~leca w ltanlzo włelld• wyMł'ze 

KSIĄŻKI DO NABOZE~STW A 
i powieściowe. kalendarze I wszelkie artykułf 
piśmienne i 1>aolerowe. O~romay wyWr 

TOWARÓW GALANTERYJNYCll 
laannonik do rozcluanla od na)tańszycll 4o aa). 
uotszych. Jako &pecyalność polecalll Ollfr!Y• 
•i wybór odletalycla tylko pol9klcla 

CYGAR I PAPIEROSOW 
i wszelkie20 rodzaju tytollł. 
NA GWIAZDKĘ TOW ARZVSTWOM POL-

SKIM 
polecam na podarunki dla dz:eci wszelklelo r•· 
dzaJu małe ksłdeczki do nabożdstwa, ele
mentarze, łłprkł. krzyże, różdce i 

OZDOBY NA CHOINKĘ (drzewka) 
bardzo piękne a tanie. Towany&twoa za•a· 
wlaRCYlll towary wysyłam lraAko. 

Dostawiam oznaki i paml11tkl wsze1klec• 
roozaJu. Polskim przemysłowcom I towarzy
&twom polecam wszelkie lcshtżkl, lako te: ke· 
piały, idówne kii~żld, kasowe, kontowe, 4o za
pisywania członków, do protokółu ltd. ltd. 

Staraał•• mojem b~złe, aby wszystklcll 
ebslużyć tak, aby się nie mócl nikt żal~. 

Z 'cnvaźaałe• (113) 
Księs:arnla polska 

Mare. Jarczyński, Hai~D co rst 
ulica Bli1owstr. 7. 

I B.a.czność R ~da.cy z E~se~ i o-lrnlicJ'. 
Pelemu mrjl\ ••1ttar•.łą. ł ••J

wf9kuą 

ksie garnie polską 
w Nhareaii. D41t.Oli.zę, iż pcdczas mi·~i 8w. 
vr l<.: nu •tt1ję z towarem prz;v k&foie1t :!~. 
Oertrndy, ul. Scbntlęnbabnstr 

Polecam we w:elk:idl wybćrze 

krzyże, różańce różnego ro<l;;r,ajn, 
obl'A?.J wielkie, ła1':!cui.zkowe biyk:i 
do nabożeństwa i misyjn~ z uapi~om 
„Pa!'łliBitka rnisyi", figurki pod SJ1kłem, 
ś"'iece gromniczne, lampki wiszące, 
!zkaplerze, kropielniczki, krepidła., 

medaliki misyjne, pocv.tówki 
z i)odpiaem mi yonarzy, które tylkl') u mnie 
dostać możoa ProuQ o popatcie m•gJ 
Jlrzedei~bioI"siwa., a ha~cm na•zcm niech ZI}· 

ste.nil'I „Swój do swege'', a ale do obogo. 
Krciilo ale z t>zacuniiem (212) 

Staniał. Kuśnierek. 

••• „ ••• 

$ł Ba0-zność Roda(y w Hambern, 
• Bruekhausen, Marxloh i 1'eu· 
e miibl l 

• • • • • 

Donoaz11 ws.zya:kim uprzejmie, iż diJ-
1tarcam k11idewu ua .ziinę do slrlep6w 

pJrkl 
po 11.miark:owanej taniej cenie, gdy~ mh1fom 
s-poaobaołó, wielkfł iloió ,~rek .ukupił z 
ro411illll7ch stron, wf~c jeatem w etanie, 
z kaid1m n'emcem konkurować, tylko za 
gotówlr~. Proszę ~zan::Jwnych rodaków 
o poparcie mego iat(resu. 

Paweł W ujdak. 
Ha•born, Schaferstr. li. 

1kład jaźyn i wsaelkich 
ziemiopłodów. 

Bac2 no~ć Rodacy w Bruchu 
i okolicy! 

Szan. Rodakom polecam mój 
bocato .zaopatrzony skład ebu,..,ia 
tylko naj\cpazoj jakości oraz 

praeownię obuwia 
podłu~ miary. 

i}I W F.zęlkie reperacye zachedzą 

I 
ce w zakres szewstwa wykonuję 
sPlybko i tanio. Zwracam uwagę 
Sun. publiczn~ści na mój jedyny 
polski skład i wars11tat w miejscu 

I dla tego proszę gorąco o popar
. cie Z szacunkiem (154) 

• • • • • • • • • • • • • 
• 

Jan Bręborowicz, 

I~ 
Miillera 

magazyn trumien 
poleca w rar.je śmierci swój bogato M· 

opatrzony 

salad. tr11mten, 
koron, bielizny pośmiertnej i t. d. 

po cenaeb n&jteńu~yeh. 

J. ~uller Hamborn, 
ul. Beecke~tr. 221, ,y pobliżu lohln 

„Tonhnlle". 

~JICl~~~~w 

Polskie biuro prawne. 
F~ld!tr. 12 Marxlóh1 Fela.w. 12 

11. ŚUschka, 
lpi.soje 8kargi, p1dauia.. reklam.aeye, 
obronę w sprawacb kryminalny•h, i 

udziela i11f0r1u.cyj Wilzelkich. (58) 

S'kl~~~••w 

Otto Fangmeier, 
B hum, 

12 ul. Hochstrasse li. 

Dom obuwia 
I. r.zc;tła. 

Tyll•• aajlepaze Wny1tke •ołlrze 
a•tunkł. leły. 

TANIE CENY. 

Aby uprząf nąć 
i zrobić rr.iejsce dla nadchodzącycb ao 

dzicnn:t Ju"arów zimowych. W ty• 
tygodniu. 

nadżwyczaj tan~a 
podai~ 

==== Polecam m. i.: 

D Is ~ pa n. 
Pzntefle sukienne, podcsawa os~ 

Iile ~k~ry i ob:-;zewka, tylko m. 

Pantofle Melton, pod!zewka ze J40 
sikóry, obt:lzcwka kożuch. po m. 

Pantofle z skóry, czarne i Ili 4 O 
czerwone, tylko C. m . 

Tr~ewłki ze sprzączk., 1'1kóra. '13i 
do c.zernienin, tylko L N· 

Trzewiki z guzik. i do sznu- 4\)0 
row., 1'!kóra do c1:er., tylko m. 

Trzewiki do sznur. i z guzik., 175 
skóra chevrenux i boxcalf, m. 
eleg. krój, 8.5(\ 7 .50, do 

..... Dla m-:żezyzn: 
Pantt>fle sukienne, wyściełane 095 

tylko m 
Pantofle: ze skóry, czarne 280 

i czerwone tylko m • 
Trzewiki do s?nurowania, skó· 526 
radoezernienia(trwałe)6.75, 5.75 m. 
Trzelvłk do sznurowannia ze 8 !!> 
skóry chevr. i bo:x..calf l o,60 9.50 m. 

Kamasze do c.3ernienia 525 
7 .5r., 6.50 m. 

Wysokie trze"•iLi do roboty 413 
z okuciem dobra jakość m. 

Trzewi lit do sznurowania i ze 3 7 f'> 
sprzączkami i okuciem dob, ja.kość m: 

Buty do roboty. 
Dłuaie buty, (z ·oku dem i bez) 
Elegavckie buty do jazdy konno. 

Kafosze (tylko najl.epsze fabrykaty). 

Kamasże 
we wielkim wyborr.e po różn. cena1h, 

Wyp ze • az 

Lanoen r r 
Dworzec. 

Modne, dobrze Idące paleloty dla 
:p,nóil'. 

Serya I. teraz 13,50 rur. zwyHn 
cena do 23 mr. 

Serya. II. teraz 16. 19,50 marek, 
zwykła cena do 28 mr. 

Dopóki zapas starczy. 
Ubrania dla pan6w 

pa 9, 12.51 , 15, 17.iO, 19.50 m. 

Ubrania dla chlop"ÓPT 
po 2.25, 2 .75, 3.25, 3.:iO, 3.95 mr. 

Spodnie dla chłopców 
po 45, ~5, 85, 95, 145 fet\. 

Pła~zcze dla chłopców 
wielkoki 1-6 2,90 mr. 

Paletoty dla chłopców z pod•zewkf\ 
wielkość 1-G a ,90 mr. 

Obuwie, 
we wiekim wyborze po bezkonkurea-

cyjnie tanich cenach. c108 

He m. Klein, 
Lan;;-endreer, 

Kais rstr. 200, "obok poczty. 

Józefoski I 
w Hrene, 

poleea 

korony •lubne, welony,_pler
jefooł1ćłabae, fJL".Ull;-ii, k rJAy -
źykł złote i "pozłacane z łań· 
c1uszkii.mł, ko.rale prawdziwe 
tdekankł, prawdziwe bu1•sztyny 
i wiele innych rzeczy. 

F. Józef oski 
W•HERNE, 

ul. B a h n h o f s t r. 52. 

aprzeciw Nowej~' ulicy. 

Polska restauracya 
w Osterf eldzie 

p1·y.y ul. Obcrhn.usenerstr. :1r., 
Sun:iwny Rollakom p )lecam 

moj\ jedyn~ 

polską re taur cyę 
j&lcfł w Oaterfeldiie otw1·r~yłt>m. 

Skora i rzettlna usluia. Szano· 
-• wnych Rodaków proaz~ o p~parc e 

me10 pr:aecl lęblordtW&. 
W re1:1tauruyi moj je!t „Wiarus 

Polski:' Yryłotony. 

Brunon Pludrzyński. 

kolorowych trzewików i butów, Postbestellungs-For .. ~mlar, 
trzewików ze sprz~czkami, pan· 

Ich bestelle hiermit bei dem I(a1serli• 
toftł, trzewików dla dzieci chen Postamt ein Exemplar der ZeHung 

(brunatnych, czerwonych szArych ,,Wiarus Polski" aus Bochum (ZCJtungs-
i białych) preisliste 128) fHr Dezember 190§ und zah-

le an Abonnement und Bestell~ełd 0,64 Mk 
po zadzhvlających tan. cenach. · 

Otto 

Fanomeier 
12 

Bo -:bum, 

Hochstrasse nr. 
Telefonu nr. •••· 

12 

Obige 0,64 Mk. erhalten zu habew, be

schei~t~t. 

. . . d. . . . . . 100„. 

Kaiserllchei P<>ttamt •••• 



R thsehil .a 
~~WNWM'«„„„„„„ ... „„„„„„„„„„„ cot ) ~e nbralnia 

są, bezsprzecznie ze względu na leżenie najlepsze. 
lj 

Essen! Baczność Rodacy! Essen! 11111111111111111111111111~1111 
Wszystkie książki Misyjne i de nabożeństwa mam we 

wi ~i kim wyhorze po tanich cenach na składzie. 

= Bac~noś(~ 1 Baezno~c ! lal = Kastrop i okołi~o. IL 
- e1:11now. ym Redakom polecam mój b'gato zao;ałrzony = 
=~ skład tówarów kolonialnych „ 
-- lJ HuHe:r.o, oraz najwieke.r:y wybór c,;ar ~I papieTO•Ów pohkich, -

tł; 'rtonl, tsbaki do palenl9, z.ożywania I nue1a. M 
- ~ Ubrania do kopalni, koszule, gacie, koldry, materye na. -- = fartuchy, pończochy, wełnę w r6~nych kolorach i t. d. •• 

-

- ':I Ila •im~, aby •i• d2ieci nie „,I.biły, t"eba kupić dla nich ei ople tnewłLi, „ 
a te w• wielkim wyborze mam na składzie i po niz3ich cenach epr11ed;Ję. 

Motten-Monning, (D. R P.) najlepszy ie· - ::t N'l.Y !? ... łazdk~ -
dyny i trwaly środek przeciw molom poleca ._. .a "" ,,... y -
FARBIERNIA GALUSCHI(E, pralnia W Bo- -·· it ja.lro podarki polec\m od drobiazgów do najlep>zyeh n:eczy, jak to: ftijłti, -
chu";;;łie: TJi~~~elel.l.fternerstr. 259 : Herne. 'f'IJ_ wielkie I ma.le łańcuHki dla pań I pz.nów, noił', noe,,kl , dla 
Bahnhofstr nr. 32, 73, 134; Eickeł, RiHinghau· „ dzieci lalkL 1r.abR1wki ~ner óine, pilki do crania, inne rseczy tanio, --= g11stowne i W6 wiell!~im wylt•rz.e, a Advent -~ = sen, Linden, Hattini;::en, Langendreer. Witt en. ___ _ 
Anneo, Weroe, Liltgendortmund, Marten Ka· 
strop, Wattenschełd. Kamen. Dortmund. paleaam czy11ty hvieży elf!j sfemieDny. . 

·~···($~ •••••.•.• -- Usługa skora i rzetelna.! Usługa skora i rzetelna! = 
• • • Dom mebli • r. (16G) Jan Konarkowskl, ul.K~!!!~!\1. r 
i zn~:·:!~~·~~se~id~::o~~n- ! =•1111111111111:111111111111= 

W. Szumniłowski, Essen 
t1ł Stopp"• herg, rstr. 11. (232) ul. Stoppenbergerstr. 11. 

41m•I 

• nym obwodzie u ws,.,ystl~ ichziom· • • • • • •• •• • • 
• ków polskich jako. dostarc~~ n.sj: • • • • • Il • . • 
O lepsze mel>le, ogrusk, posc1eh 1 • • • i ~~~;k~;~~ ;~~;;~·,aby i • Najlepsze i n~itańsze + 
G) ~ •• • • 

Za inseraty i reklamy Redakcy;a \'101- • ~4f>.·; Essen, 61 i 63. &:..,·'A··-._. • . I ··:... 
ul- Grabenstras"e nr. 

bee publlcziności nie ()dpowfada. • • 

--D-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;--P-ri-cp-r -w-ad-zi-la_m_s-ię-z 

Najlepsze fabrykaty 
inttrument bandonium na ~ 
odpłatę, za got6wkę wielki ~ 
.... rąbat. -.a lj 

Bandonitn1 od 7 6 mr. poc.1. I Trąbki od 1 rnr. po cz. ~ 
Rkr7ypce od 2 mi. pocz. Bębuki ·od 1 mr. pocz. 
Hturno niki od 1 mr. pocz. Fcn«>grafy od G mr. pooz. 
Cytry od 2 mr. pocz. Katrynki od 2 mr. poc?J. 

:\l im łoliny i gitary, jako też wszelkie inne in.strumen· '! 
ty m11 ;;r, ~· czrw ora:1, różne przybory ins trumentalm1 po ró· ·~ 
ża.yr.h ( < ~ r . a h. Be.zpła tna nauka na wszystkich instru- ~ 

mentach. (2ZS) ~·.~ 

Andrzej Auriseh. Marxloh 
ul. Provinzialstr. 23. 

·własny warsztat reperacyjny. 
01.rnk ;.1egarmistrza H. Dalinghoffa. 

I~ 
f~ 
f~ 

li a~ern.-tHii tr. 19, w _.„ 
Obe r h 111-U!iif' H . 

Dziękt1,iąc za dotycb- • 
<'z:.tsowe popa cie proszę 
i n cla o ła3l!&we wzg!~-

szerka. (222) ; 

kupuje się w 
dy. Knklim1ka. aku- • 

~;:E~~!J~~:::::. • · o·· · n.·. er c u _ .. !tj us. 11. Niro taj a~uszerka • 
Dla Rodaczek skora i 

tanu~ltg~wl;O) •• w l\IABXLOH, • 
dla towarzystw · 

• ul. Provinzialstr. 97a. c2: 1> Provinzialstr. 97a .• 

prędko i tanio • -···· . 

l"ykonywa 

Drukarnia 

.,Wiarusa Pol· 
ski ego" 

• 
u J~ :óba Rothsehilda kupuje, 
przedewszystkiem nosi d@bre rzeczy. Kto oszczedza pieniądze, a 

okład główny znajduje się w RUHRORT, ul. KOnigstr. 5. 
Filia: w Brockhansen, ul. Al~ rechlslr. 31. 

Bllll 
z. dr•k. układ i 1.l!lakcn txt gowisdzl.a.lny A Jl I • • I B 1· • i 1 k I wv Bocbam..- Nakl1dtim l c1cio1h1ni W vdawntchu. •• Wta rasa Po)1k-lt '.t:u • "W 8ocb&!I:. 

~ 

(225) 
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„Wiarus Polski" 

i 
~ 

ęei-M s.ześ.: razy tygo-o 
&ttowo. Prenumerata wynosi 

l m. 50 fe n. 
C: kwa.~lnie. 

§ „Posł.ańca 1rntolickiego" ·otr.zy-

8 ~nujt\ alx:;lltmci "" 

So@OO ;;,cocoe~--Otł 

Na Niedzie1ę drugą Adwentu. J 
ii \ V on czas nsłysza\vszy Jan ' 

Lekcya. P zym. XV. 4- 13. 
~ dzieła Chrystusowe, p<lsla1wszy dwu z u-

czniów swoich, rzekł mu: Tyś jest który 
masz p rzyjść, czyl i innego czekamy?" - -
A z t<1d1 jawnie się pokazuje: że nie przykre: 

l3raci:l ! Cokohv ick napisano', ku na
szej nauce napisano, abyśmy przez cierpli
wość i pociechę pisma nadzieję mieli. Ą 
Bóg cie rpliw(J·Ści i r"ciechy niech wam cLa, . 
abyście iednoż między sobą rozumieli w e
dle Jezusa Chrystusa: abyście jednomyśl
nie, jednemi usty czcili Boga i Ojca Pana 
naszego Jezusa Chrystusa. Przeto przyj
mujcie jedni drugie, jako i Chrystus prz.y
jąl was ku czci Bożej. Albowiem powia
dam, iż Jezus Chrystus był slugą obrzeza
nia, d1a prawdy Bożej, aby utw:ierdził 01bie
tnice ojców. Lecz poganie żeby za milo
sier<lzie czcili Boga, jako napisano: dla te·
go będęć wyznawał między pogany Painie, 
i będę śpiewal imieniu twemu. I zasię mó
wi: iWeselcie się poganie z: ludem jego; i 
zasię: chwalcie Panai wszyscy poganie, a 
wystawiajcie go wszystkie naro'dy. I za
się Izajasz mówi: Bę(lzie korzefl Jessego ~ 
3! który powstanie painować nad pogany 1 

·w tym poganie nadzieję pi01kładać będą. A 
Bóg nadziei niech was napefni wszelaką. 
rr.idością i pokojem wierzeniu, abyście ob
fi ~C \'.'::tii w nad!ziei i w mocy Duchai święte
fO. 

Ewangelia. Mat. XI. 2-10. 

W on •czas usr:Yszawszy fan w więzie
niu dzieła Chrystusowe, posławszy dlwu 
z uczniów: swoich, rzeki mu: Tyś jest:. 
który masz przryjść, czyli inszego czeka
my? A odpowiadając. Jezus rzekł inn: 
Szedłszy Qdnieście Jawowi coście słyszeli 
i widzieli: ślepi widzą, chromi ch-0dzą, trę
dowad bywają oczysZ\czen~, głusi styszą 1 
umarli zmartwychwstają, ubogim Ewan
gelią opowiadają. A błogoslawiio'ny jest, 
który się ze mnie nie zgorszy1, A gdy oni 
odieszli, poćz.ął Jezus mówić do rz~sz o 
Janie: Coście wys21li na puszaz!ą ·widzieć? 
trncinę ·chwiejącą się od wiatru? Ale ·oo
ście wyszli widzieć? CzłOiWieka w mięk
kie szaty obleczonego:? Oto, którzy w 
miękkie szaty się obłóczą w domach kró-. 
lewskich są. Ale coście wyszli wtidlzieć ~ 
Proroka? Zaiste powiadam wam, i więcei 
niż Proroka. Bo t'en Jest, o którym napi
san-o: Otó ja po1syłam Anioła mego! przed 
obliczem twojem ,który zgotuje drogę twą 
przed tobą. 

lazanie. 
Dwóch rzeczy ważnych dowiadnuje

my się z Ew<yigelii d!zisiejszej: naprzód że 
slwga &ga· prawda-iwy, bez względu ~a 
to g<lzie się znajduje i jakie jest położenie 
jego, zawsze ma' na myśli Boga i sprawy 

. jego'; a następnie, że i Bóg -0 stu.gach sw1?
ich ,wierny,ch nie zapamin.a: bo 1 w ŻY'Clll 
tern J>odJnosi ich ,cnoty, i w przyszłem wy
nagradza chwalą nieskończoną. 

Przykład najlepszy mamy tegtO na Ja
nie świGtym Chrzticieh~, o którym sam 
Pan Jezus powiedział: „że nie powstał 
większy imjędzy narodzonemi z Uliewiasty, 
Mld Jana Chrzdciela". 

Otóż ten wielki sługa Boży, upomi
n<ł!jąc króla ttero:da, aby się upamięta!l w 
z<lro.żnościach s\voicihi i poprzestał gwar
cić pzykazania. Boskie,. wtrącony został 
do więz.ienia. Ale i we więzienliu nie trai
ci ducha i o Panu Bogu nie zapomina. Do
wiedziawszy się, że Pan Jezus gl·osi Ewan 
gielię, nie mogąc sam pośpieszyć, aby .go 
słuchać oo był zaml$ięty, posyl~ w1~c 
ucznió swoich, aby go .oni słucha!~. do~1e 
cf.zieli się kim jest i czego naucza. S~iad 
czy 0 tern Ewangielia dzisiejsza, mów1ą-c.: 

JXJlożcn i c W1 iakbn s i ę znajdo\\ al Jan 
święty obchodzilo go, tylko sp rawy Boże. I 
Pan J eizus zaś przez t y:chże uczniów dat ~ 
mu taką odpowiedź : Donieście J anowi 
cosc1e słyszeli i widzieli. Slepi widzą. 
chmmi cho~dzą, tręd()waci bywają oczy„ 
szczeni, glusi slyszą, umarli zmartwych
wstają, ubogim Ewangielię opowiadają" ,1 
Z odpKiwiedzi tej, latwoi zrozumiał Jan 
święty: że cud'ów takich i znaków nadlz:wy: 
cizajnych, żaden z ludzi czynić by nie mógl 
a tylko Zbawiciel Bóg i cztowiek razem, 
i za takiego uznał Chrystusa. A Pan Bóg 
wzamian za to, nie zap()lmnial o Janie świQ 
tym, i publicz:1i c począł wychwalaić cno'ty 
jego. Zaledwie uczniowie Jaina oddaJili 
się, a zaraz Pan Jezus podnioslszy glois 
mówil dio rzeszy: „Coście wyszli na pu
sz.czę widzieć? trzcinę ,chwiejącą się od 
wiatru? Ale ooście wyszli widzieć? czlo 
wiek~ w miękkie szaty obleczonego? Oto 
którzy w miękkie szaty się obłóczą, w 
domach królewskidh są. Ale coście wyszli 
wictz.icć? ProrOlka? Zaiste powiadam 
waim; i więcej niż proroka. Bb ten jest, 
o którym napisano: Oto ja p.Qsyl,tam aniota 
mego pra.ed obliczem twoim, który zg-0tuje 
drogę twą przed tobą." W sloiwach tych 
daje Pan Jezus poznać ota;czaJą.cej go rze·
szy: że Jan święty nie jest człowiekiem 
·chwiejnym, które1go by byle po'kusai lub 
groźbai przemożnych zachwiać !potrafiły 
i odwieść Qd drogi cnoty, lecz przeaiwnie 
wystawia im go jako wielkieigo pokutnika, 
wyżej niż p1nroka, i porównyw'l' gd z a
niołem. Ta:ką to pochwalę oddał Pan Je
zus fano1wi świętemu 'Za żyicia, a po śmier.
ci przyjął go do chwały swojej. Ztąd dla 
nas nauka i p-oibu<llka, abyśmy naśladując 
Jana świętego, nie zrażaiłi się przykrymi 
wypadkami lub prześladowaniem, jakieby 
nas dla wypróbowania w cnode i zasługi 
na przyszllQ·ść spotkać moglo, ale trwa.
li w dobrem, i o Panu Bogu nie zapomi
naili\ wiedząc o tern, że1 i Pan Bóg o nas 
uie zapomni. Choćby caly 'śwliat nami 
wzga!rdził i za pomiQtfo1 nas poczyta.I, to 
Bóg odda każdemu na co kto zasłuży. A 
więc nie światu, ale Bogu starajmy się 
slużyć, aby od Niego otrzymać nagrodę 
w przyszlości i cie'SZYĆ się z Nim na wie
ł<'i w njebie. Amen. 

Bra11denburg 
kraina słowiańskich mogiL 

PO WIE SC HIST OR Y CZ N A. • 
Napisał Ludwik Stasiak. 

Potem Adelajda przetarła ręką o·cz:y, 
wstala: i zaczęła się zbliżać clio dębowego 
k11zesla·. Patrzała na Kunegundę otwar
temi -0cza1111i, szla chwiejnie„. rozszerwne 
nie widać, czarna źrenica poża•rla tęczów
kę, okropne, straszliwe źrenice iako dwa 
czarnei węgle błysz,czą„. 

- Co ci jest? 
. - Nk stryjno„. 
- Siądź, siedź spokojnie. 
-- Nie wiem sanna, czemu wstałam ... 
Zerw~ła· się Kunegunda\, wzięła :m rę.

k~ Adelajdę i zaprowadziła d-0 dębowego 
stołu. 

- Siadaj. 
Minęfa, ch\\'ila.„ chwila ciszy. 

1905. 

- Stryjno! - kdyknęla Adelajda. 
- Czego chcesz? 
- - Ja. „ ja świata nic widzę!! Ja ci e-
nie widzę! ! Oczy mam ślepe !! J a 

uic nie widzę. Mgły!!! Mgły!! Skry 
l a tają przedcmną , o!! 

- Siadaj. To minie.„ 
- Stryjno!! 
- Co się dzieje? 
-·- ·Ja.„ sz·al eię. Ja pijana jestem. Ja 

postradałam zmysly. 
- Bądź spokojna. 
- Stryjno!! -- Stryjno!! - zaiwolala 

okropnym głosem ko:chanka WiJlhelma ... 
- Nie krzyicz ! ! 
- Boli!! Okropnie boli! l 
-- Jakto?! 
- W piersiaJch pali... We wnętrzno-

ściach pf()lmienic ! ! Żar piekła we mnie!! 
O! O! O! 

Kunegunda1 zerwała- si.ę i ięla zamykać 
wierzeje. Oboje drzwi przymknęła, zasu
nęła wrzeciądze, zalożyiłai kołkiem żelazne 
z·asuwy. 

- -- Nie wejdzie nikt„. 
- Praystąpiła do Adelajdy, ujęła jej 

ramię ... 
- Lepiej ci? 
Adelajda nie odpowiedziała nic. Jak. 

by nai chwilę gt<>s 1ei zamart... ·Wstała, 
usta chwytają .{JQWietrze, wnet upadla w 
straszliwych bO'leściach nai ziemię, okr<ll
pnie krzy:czy, stJ'lasznynn głlo1sem i belko-. 
tern o pomoc wola. Wiła się w holu, któ
ry szarpał jej wnętrzności, na usta wyszla 
pia1n~, k<>nwulsye rzuca.ją. nią po ziemi. 

We drzwiach zahuiCłla~ stuk, ktoś co
raz silniej do drzwi się dobija. Przysko
czyla Kunegunda d0t wierzei.. 

- Kto tam? 
- Ja! Ditrich ! 
- Czego chcesz. 
- Glo's o ratunek słyszę ... 
- Bądlź SPokojny, ja tu jestem. 
- Otwórz jednak .. 
- Nie otW10rzę.„ 
- Czemu? -
- Idź stąd„. 
- Musisz otworzyć. Tam się coś 

strasmego dzieje. 
- Odejdź! 
~ Puszczad, bo drzwi wywalę! 
Kunegu1n<la otlsunęla wrzeciądzie i za 

słania1ąc sobą sta:nęla we drzwiach. 
- Słyszę przeraźliwy głos Adelajdy. 

Co się z nią dzieje? 
Uśmiechnęfa się Kunegu1nda dobrodu

sznie„. 
- Tyś tu zbytecz1ny. Ciebie tu 1!1ie 

trzeba. Oddal stąd ludzi. 
- Jakto? 
- Ty wiesz? Nie domyślasz się? 
- Czego mam się domyślać ?„. 
-·- No„. Adelajda„ . wiesz„ . czas nad-

S7edL 
- Zatem„. 
- Zwyczajna rzecz ... skutki... 
Dietrich wyrzucił z ust przekleństwo 

straszne„. 
- Idź stąd. 
- Idę. Sama dasz radę? 

- Precz z pomocą i świadkami. Słu-
chaj, -0ddal ciekaWYiCh o:d1 drzwi. Pilnuj , 
aby nikt nic nie slyszal... Ukryje się ... Ty 
wiesz! ttaflbai„. Jako fala wody„. 

- Uczymie to - rzekł Dietrich, oddala.
jąc się, cdpęd.-ając ludzi od· obydwojga 
drzwi. 

KUf11egu:nda zasunęła. na nowo wrze
ciąd:zie. 

-~-'" 
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Ucichły r(J.Zpacz[i\\ e Adelajdy krzyki 
jGczy ty)ko i kwili straszliwie. Oczy w 
słup , na wargach ś li n a , na sinej t\\ arzy 
rdzawe plamy wyglądaj ą ta.k , jakby za
szly km i(l . Kurcz([ się n;ce i prężą, nogi 
konwulSY<l wierzgnGłY , wy:krz y\\~ iła si 

•okropnie twarz, () ddech jeszcze słychać 
cichnie wreszcie wszystko .. . 

Kunegunda nad ciałem stoi, trzęsie i~ 
jej glowa.„ gfos othryply .. . taki głos dre
wniany„. usta mówią ... 

- Sciskał cię ... ten ... Wilhelm„. Ob
jęła cię śmierć... Scisnela cię czule„. 

Patrzy matmna na męki konania. 
- Moja matka ... - szep.ce - !TIÓj bra t 

arcybiskup Trewiru ... . 

Adelajda, umarta. Sina była1, ohyd ·3 

śmiercią ... 

Motyf z.rodzo.ny w sl:oi1cu niarcowem, 
leci... leci„. kwiatu nie1tńa„. nigdlli e nie
ma ... 

Kunegrnnda schylila. się i z pod loż.a 
dobyla powroza. Na środiku izby wisiał 
kuty z żelaza świeczinik, w którym płQ!lę
ly kagaflce. Zarzuciła sznur na żela~e 
świecznika ramię, spróbowałru jego mocy. 

- Wytrzyma„. 
Zrobiła pętlic·~··· prnysta:wiła stotek ..• 
- Boję się... Tam ciemno w grobie. 

Brak powietrza w trumnie ... brak tchu„ 
Poszła do łagwi z winem ... 
Nalala kielich, . myśli o trumne.„ 
- Stęchlil.(rla„. Zginilima... Ciemno 

· Wychyliła czl<lrkę je<l,flt;, drugą i trze-
cią. W oczach zabłysnął og1ień, w, żyłach 
ciepło jakieś„. grzeje... Napila się znowu. 
Czarka piąta.„ 

Jakby mlod.ość w starowinę wstąpiła . 
- Ciepld motylowi... w słooku ... 
Kunegunda weszła na: krzesfo„. Za-

rzuciła pętlicę na szyję, kopnęła nogą sro
lek, 'który padl na sinego trupa AdeJajdy .. . 
- Ciało jej szarpie się. ręce ślepe ruchy 
ku górze czynią, aby ulżyć szyL. Ciało 
zahuśtało si~ , drfgnęło - na twarzy: dhy
d!na gra śmierci... ścięgnai się kurczą jaik„ 
by się ta okropna twarz śmiala - ta obrzy 
dliwa trupia głowa chycho'ce się ... 

Ciało już siJie, je·no jak liść osiczynY, 
drżą nogi. 

Gdy Dietrich siekierami w.ywalil 
drzwi, znalazł w babieńcu dwa t'"upy„. 

* * * 
Mściwój pod Braniborem dostał języ

ka, w.ywiedzial się od złapanego niemiec
kiego pachołka, gdzie jest Wilhelm, jaki ceł 
i kierunek jego drogi. 

- Jedz~e do Włoch do cesarza. W 
Merseburgu czeka na11 narzeczona, tu da 
im biskup ślub, poczem oboje w·yjadą do 
Kolełnii, gdzie\ dziedzicznym zamku mal
ż.onkę Z<lstawi i pojedzie przez Alpy d'O 
cesarza. 

- Odzie 011 jest dziś? 
-- W Merseburgu, panie. Za kilka dn i 

odbędzie się jego ślub. 

P!1'z:eprawdf się Mściwój przez tta" cle 
Labę, zręcznie omija ·niemieckie grodna i 
załogi, z hawelai1skimi wojami w. głąb po

_ siadlości cesarza jedzie, nocami pulk jego 
przez lasy się przedziera. 

- Na śmierć i<lziem. 
- Gdy złapią, na palach jnas wytracą. 
- Okropną śmiercią pomrzemy. 
- -· A wam nie je'Cl1110 gdzie 'zginąć, czy 

tu, czy na lutyckiej ziemi? 
- Pra\\·da 



f f ...:.:'i tu i tam rzymskie wnjsko biiem. 
- Dobr.t;eś pctwiedzial. 
P<i dw6ch dniach ukazald się rycer

~nv miasto, z kamiennymi kościołami, z 
"WieJkim zamkiem i białymi domami. 

- Merseburg! 
- J ednai z~ stolic c.esarza. 
- Skryć Sit; W1 laiy. 
- W puszczy czekać będzii-11. 
- Ja w miasta pójdę - rzeki Mści~ .... 
- Nie opuszczę cie .Pajnie - za\\'kJłał 

·Sobietai. 
W czarnym borze sto koni ukryto, na 

-.Jicę miastai weszli dwaj męże w liche u,
~rani strolj~, gdzie mieszczanie mersebur~ 
SCJ przy. konwi p.iwa o sprawach państwa 
i ~nach miejskich rozprawiają, Przy„ 
st~il do aJich Mściwój, kazal gospodarro
-w:ł podać \llOW'Y dzban trunku i siatdl wśród 
1w:arz~cej żywo gromadzy. 

-Coś waćpan za jeden - pyta Mści 
w()fa platnerz miejski. 

- Z l(ofonii do Staro.grodu wędruję 
- rzeki wi niemiecku Mściwój. 

- Merseburg nie leży na twej drodze. 
- Umyślnie zbocz.y~em, słysząc, że tu 

e4b~zie się ślub krewnej cesarz.a:. 
- Za trzyi dlni z.wiązek ich biskup w 

k•J.Ji.ce poblog<lslaiwi. 
- MJnóstwo rycerstwa się zieichało. 
- PaństW'O mlodzi już od wcwraj db-
~ lrościo1y i kaplice. Jut ro rano idą 
~ pustelnika, aby im na drn'.,:'.'ę życia po
l~oslawit. 

- Gdzież żyje ten puste~ ;k? 
- Jdlź w lasy korytem Sc.! ,-ry, pPitem 

sJm~ na <lrożyinę, która do sic\', iańskiego 
Lipska przez bór wiedzie. W l / irnej pu

. sZ'CZY, mieszka święty czlowieh... 
- Pójdę i jai dioJ (niego. 
- Masz i1ntencyę? 

't , - Pragnę, żeby mi Qdpuścił moje grze 
•h'' ... 

- Piw.a wietrzeje~ 
- Za wasze zdrowie tę czarę wYchy„ 

lam! - zawolal Mściwój. 
Wnet opuścił gospodę i miastio. _ Do po

hltskiego lasu ze Sobietą spieszy. Idzie 
. w.ąWIOirem, w którym .klokot szumi, draipie 
, siQ na wzgórze, gdzie wYS<>'kie <lęby ro
eą. Staną,l, w.lożył do ust dwa palce w 
kabłąk zgięte i śWlisnąl przeraźliwie. ~ 

. J)Odszytego lasll/, paryi, gąszczy o~szow~c!li 
i z.a.rośli kiilkudziesięciu lud~i leci, w kitka 
minień ~a otoczylo MściWIOja zbro11nych 
~nierzy kolo. 

:_ Pustcłnię na droct·ze do Lipska ·obsa 
4kimy! 

· Kr~tai drożyna przez bór wie?z_ie,1 
. przez strasz;ny ponury las do pu~telm 1śc 

trzeba. Pełno jaskiń, paryj, wyborów. Da-
. -..,Hej mieszkali tu zbóje~, <Jk~lice P.usto
sząc mienie ludzkie rabUJ'\'C, az do Lipska 
aż do' Drarożan (Dreźoo) się zapuszcza
j~c. Wyłapał oprysZ'ków, zhójców i mor
derców He!nryk Ptasznik i wyslal ich do 

. .Mwelańskiej ziemi, aby barbarzyńskiej 
Słowiańszczyźnie zanieśli kulturę, świa tlo 
JltOrahtości i cnoty„ Tam, gdzie krew 

, Jvdzka si~ lala, gdzie mieszkafa bez~ż~ 
•JtOść i zbroodnia, osiad~ święty pustelnik! 
lllddlą,c się zai grzesznych ludzi, zasługami 
i ltillla!ttwieniami winy ludzkie mażąc. W 
obdartej szacie, zimą i latem o-0so, n"1'p~ł 
Ha2:·0 chodzi, korzon:kami się ~~\vi, w Z.IP 
nmej i wilgotnej mieszka jaskim. 

:.:~ * ~ 

Pustelnia zawsze, jak grób cicha, dziś 
zaroHa się strojnym, różnobarwnym tłu
menl. Nad krętym sżlakiem pai!Oku t1um 
jasnych panów idzie do święteg-0 uroicz.y
~ka ctolatuią echa ludzkiego' gwaru, r~e
rze dworską rozmową dostojne panie zaba
~;iają. 

_ Patrzy v.· oczy swej królowej, 
chwili bez niej żyć nie może. 

- Cnota serce Wilhelma podbłla. 
Szkoda, zapra,vdę, że tylko cnot~. 

- . Wy mężo\vie przebaczycie nawe_\ 
niecnotę, jeżeli ją pokryta uroda i piękne 
lico. 

- [31rzydkie lico jest jako ikon S7~pe
bny. ZtllDśnym 011 będzie, i~śli go· klejnot()
krasi i złota oprawa pokryje. 

Zło'śliwym jesteś rycerzu. Nietyl\<o 
cn<>ta i złoto, lecz jasność majestatu narze
czDną Wilhelm-Ową str0i. 

- l(rew11a cesarza Ottona. 
\V istocie. W.iclkie jest familijne po 

eobieI1stWO·. Dziewoja jak OttO!ll krótka:. 
jak Otton czerwo'na. 

_ Co to? Szczęk broui w lesie sły-
sz~. . 

_ \Vydajc ci siG hrabi .>. Vv tym mate 
-czuiku żywej duszy niemasz. 

_ Chrzęst miecza wyra-ź\ny. . 
~ Olnszec zerwał siG ze s<Jsny 1 stare 

~ałązki tamie, zeschłe i~tice sypią si~ z 
drzewa. ·- .. . ·- .A 

- Chór ptasząt mfodej parze śpiewa 
pieśni. 

- Naneczona Wilhelma a świecie nie 
wie, zakochana w pi~.klnym ryc:>rzu. 

- Ciszej. slyszą nas„! 
- Oro pustelnik przed na 

• li • • • 

Przed' jaski-nią pustelnika llnm ludzi 
się modli. Wilhelm ze swą ukoclnną kl~
czy u stóp kirzyża, przybitego na dębie u 
wejścia do· eremu. Prz}'i krzyżu wychu
dły: kapla!ll do serc nowożeńców przema
wiai, (na oblOwiązki wia1ry wskazuje, do bo
gobojnego wychowania dziatek, które się 
zr<Xlzą, \V'ZY1Wa.„ 

S~tański f.wiist przerwał pobożne pu
stelnika srowa. Zawyło w puszczy, sto' glo 
sów, sto zbr10jnyd.i ci1ł<>pów do pustelni 
wpada. Na1pe~il si~ jD.r żol·nierstwem„. 

- Zbójcy!! 
- Napa-O!! 
- Do broni!! 
Kobiety w okropnym popłochu do ja.

skini pustelnika wpadly, męźo\vie ujęli 
mieczei, rzucili się na (Ilapastników, a·by 
wstrzymać nawalę, kilku rycerzy w obro
nie kobiet otrzymało rany„ 

Chcial zażyć broni i Wilhelm... Ale 
dwóch litdzi jako dwóch orlów ina liszkc:, 
na! Wifuelma· spadl-0, za ręce. go chwycili, 
. postronkami ramiona kręP'Ują. Patrzy o
slupialy: lutnista Zła pOliilo!cą i t0hroną, dru„ 
żb-Owie jeg·o1 posz.li w rozsypkę, , ratulnku 
dla niego niemasz, stoi n.ad nim śmiejący 
się szalonym rychotajniem Mściwój wo
łaiąc: 

- Żywym i zdrmvym cię mieć mu
szę. 

Zatkano mu kol'l1opną szmaią usta, okro
pnie spętanego wziąt przed: siebie 11a ko'
nia Mściwój i zagra! na rogu. Wnet żol„ 
nierstwo h.awelańskie na koń wsia<lło i u
cieka z jaru. Na odiez<lnem wpa<ll Sobieta 
do pustelnika i mieczem grożąc, pyta pu
stelnika: 

- tlej glou101morze ! A którędy droga 
do Lipska prowadzi? 

. Ws.kazał drog~ pobożny kapłan za-
. marłym ze strachu głosem, wsiadł S01bieta 
ma koń i cwałem pognał za1 Mściwojem. 

Lecą jarem, drożyną leś11ą na gości
niec lipski; w pierwszym lesie skiemwali 
się \na: prnv.10, bartnika w puszcźy a drogę 
dv Cwikowa pytają, umyślnie fałszywie 
cel podróży swej pc<iają, aby pośdg zmy
lić, aby pog-oń na zlą drogę sprowadzić. 
Długo błąkają się po różnych gości6cach 
wreszcie zaprzestali blędnych dróg i na 
pólnioic do Branib-01ru lecą. 

A Wi Merseburgu plopfoch strasz11y. 
wdeść o r-ozboju po mieście, po -0koli~ych 
grodnach się rozeszfa; niewiasty, którym 
mężów pobito1 Iament czynily <J pomstę 
do Boga, dJo Judzi wolając. Oddział zbroj
ny w lasy leci, na ślady najeźdzców wpa
da.„ 

- Do Lipska pojechali! - wola pu-
stelnik. 

Leci po-goń gościr1cem lipskim. 
- Czy prz.eszła tędy ba1nda zbójców? 
- Do Drażdżan p.ognali. 
I(ilka mil cwafem gdrrią, stratowane 

ląki i podściółki leśne drogę im wskazują, 
w puszczy na rozstajnych d·1iogach jest le
pianka bartnika ... 

-- Zbój.ców widzialeś? 
-- Do Cwikowa \\Ojsko przeleciało. 
Znowu daleka droga, ślady w.atahy 

widać jeszcze;, ·wnet ślady zginęly a -Od
dział bez tdnu do Cwikowai go'ni. 

Wnet naczelnik dostał ięziyka. 
- Byl tu od<lziail zbnojnych? 
- Nikt ich na oczy nie widlzial. 
Zrozumiał przebiegły pułkownrk, że 

Sobieta fałszywy bieg drogi podał, lisie 
po.clstępy poznaje i na pólnoc ·ku Labie za 
zuchwa1ym zbójcą bieży. 

(Ciąg dalszy nastąpi). 

Glo8 
górnlkó i hutników „ 

Hymn robotników narodowców. 

Ludzko'ści że1'ice plon bogaty 
Znosimy z trudłlm w cudzy bróg„. 
Lecz przyjdzie dla nas dzień wypłaty: 
Płatnikiem wówczas będzie Bóg! 
Ptatnikieru \Vówczas będzie Bóg! 

Dalej więc, dalej \\ ięc, ~znieśmy śpiew, 

Z sztandaru swego pdni chwaly; 
Obcy mn zemsty szal, grzeszny ~niew, 
Miłości zrodził go siew -
A kol-or jeg;o śnieżno-białY\, 
Bo g-0 nic płami bliźnich krew! 

Grnacl1 samolubst\\ a już si~ wali, 
Zburzyla go Chrystusa n.I-Oe. 

Gd;' Oędzie1u z Bogiem prae-0:\\·~n, 
Pierzchnie przed slońcem falszn ooc ! 
Pierzchnie przed słońcem falsz.:1 n-OC! 

Dalej więc i t. d. 

"=-Precz ze strzelbami, bagnetami! 
Niech gi!nie gwalt i rzeź i rr.<-'i"d! 
Chrystusa znarmie rządzi na mi. 
A krzyż mocniejszy jest, niż kord! 
A krzyż mr .. - 11 iejszy jest, ndZ kord' 

Dalej wiec I t. d. :,'?' 

Ufajmy! prawda fałsz zwycięża! 
Zawsze ustąpi dniowi cień! 
Ten, co świat po<lbił bez oręU., 
I nam tryumfu ześlt jzień ! 
I inam tryumfu ześle dzień ! . 

„. 

Dalej więc, dalej więc, wznieśmy śpie-.;, 

· Z sztandaru swego pelni chwały; 
Obcy mu zemsty szal, grzesz.ny ~niew, 
Milości zro<lzil go siew -
A kol-or jegp śnieżno-bialYJ, 
Ba ~o nie plami bliźnich kre-..· ! 

Zllierciadło. 
Z Bogiem. 

Z Bogiem, z Bogiem ka,roa sprawa! 
Tak mawiali starzy; 
l(iedy wezwiesz tej pcxmocy, 
Wszystko' ci się zdarzy. 

Masz się uczyć, chQć niewiele, 
Wezwij zawsze Boga, 
On oo<lali myśli p!<Jche · 
I pilno·ści wroga. 

Idziesz w pole, masz .siać zbo.że, 
Z Bogiem zacznij pracę; 
Bóg powiedział: „Rąk dokładaj, 
Ja cię ubogacę". 

Idziesz w d:rogę, chociaż blisko, 
Z Bogiem wychodź z, progu, 
A gdy wrócisz z niej szczęś1iwie1, 
To po<lziękuj Bogu. 

Z Bogiem każdai spra.wa! 
Ta.k mawiali starzy; 
Kiedy wezwiesz tej pomocy, 
Wszystko ci się zdarzy. 

Wincenty Pol. 

Bogłosław. 
Bfogosfawiącą wyciągnij ręk~ , 

Nai poJskie dzieci u Tw1oich iilóg, 
Wzm-0.cnii ich serca na życia' męk~, 
Aby nie padły wśród! cierpień dróg·. 

O p.o'btogoslaw ! z Twojego tronu 
Na ziemię naszą spojrzyi, o Pani! 
Byśmy się wierne zawsze do zgonu 
Zlączyjy z Tobą w szczęścia przystani. 

O. pobłogosław te 1nasze chaty, 
W których Twe imię wielbią, Królowo 
Ląk i ·ogrodów bt{)goslaw1 kwiaty, 
Ludlu blog-0'slaw dolę cierniową . 

O, pdblogosław tych ojców groby, 
Które n.am mówią o dawnej chwale, 
Zieimtlę bt-0goslaw łez i żatoby4 
Co sluży Tobie z:awsze wytrwale. 

Blogoslaw, Matko, wsz.ystkie ofiary · 
Dla braci dobra w ciszy· podjęte, 
Serc dzieci Twoich blogoslarw dary, 
Myśli ich wzniosie i czyny święte. 

O niech nie będzie' prośba daremną, 
Którą składamy JJo<l1 St()py Tw1oje, 
I blogoslaw ieł1stw racz \vylać zdro'ie 
Na życia1 drogę, tak dla nas clemnli\. 

Marya Solrnlaicka. 

Chciałbym. 
Chcialbym ja cza·sem 

Mieć skrzydla sck-0la, 
I lecieć· na<l! polskie 

I miasta i siol'a, 
I n.ad te zagony 

.Rozlegle w rów.ninie, 
I tędy jak Wisłai, -

Warta - Niemen - płynie ... 
Tędy \!lad Warszawę 

I litewskie sioła, 
Płynąłbym skrzydJem 

Siweg101 sokofa, -
I całą ojczyznę 

·Wzrokiem ogarnęła, 
I obraz jej cudny 

W sercu wycisnęta; 
I zda się, że wtedy, 

Oybym ją wtdziafa, 
J eszczebym go·ręcej 

Matkę tę kochała. 
Chciafabym ja czasem 

Płynąć siną rzeką -
I toczyć swe wody 

Daleko! daleko ! 
I wsłuchać się \V mow~ 

Czarnej ziemi lona, 
Ile rnzy była 

Krwią ojców skropiQlła· ; 

He kryje w sobie 
Mogił zapornnnianych, 

Ile kości mieczów 
'}„ _ Jest \\' niej prze<>ranych; ., '{ 

Ue lez pal4cych · 
Ona tut W)'piła 

Jle Ją razy: 
Dłoń wroga zr".t.1iJ 

I możebym lepieJ 
Jej dzieje po:znata -

I ziemię rod2'.inn~ 
Lepiejbym kodt:l!J.„. 

Chciałabym Ja cz~ .... m 

~· 
ł; 

Być if\Viazdką na nitba. -
I ,.. , ntym promykiem · 

Sr; ·oglądać na ciebie 
O, PclsL:a kraino! 

O I ziemia niedoU!... 
l(tóra diwig.Cisz srcl>ie 

I(.aj<lar y niewoli.„ 
Bo możebym ·wtedy1 

I ' , ' :: ' 
~ 

Bliżej nieba była -
I -0 twoje szczeście 

Lepiej się modliła. 
I możebym wtedy 

Upmsila Boga, 
By w P.o"5ee zablysia 

Do wolnlO-ści drog~. 
Chdafabym być Tolbie 

Pociechą - nomocą
I <>trzeć lzy be' 

C-0 wkc·.t·o '(ą„. 
I ·chcial.aibym dla cię 

WytJ'lwale praoow~ć 
I -0 Tohie śpiewać -

I ciebie ma~ow.ać . 
I żY,ć Twojem życiem 

I mieć ciebie w sobie -
I dzień Zmartwychwsta-nita 

Ujrzeć na twym gro'bie; 
I swe wszystkie trudy 

I radosne chwile -
Sk.Jadać ci jak kwiaty 

N.a cierpień mogile; 
I kodhać cię, Polsko, 

l(.a.żdleim serca: dl"g'nienic•, 
I służyć modlitwą -

Pracą - poświęceniem!!! 
Jadwiga z Z. StrokOl'r a. 

Swiętojózafacie. 

~ 

Ze skarbonki Tow. św. Józefa w Horst 
hausen (na<l. J. Bartkowiak) 8,00 mr„ 

Na walnem zebraniu w Oelsenkirchel\. 
(wręcz. J. łiajn) ,,41 •r„ 

Na cllrzcinach u Tomasza Sziku<l.ła.·rkct 
w Rotthausen (wręcz. księgarz A. Dt.br-0-
wski z Schonne'beck) 7,08 mr„ 

Na wiecu „Z. P. \V N~'· w Schalke 19. 
11 -05 (wręcz. St. Piotrowski) . 3,28 •r. 

Na odwiedzinach u Barczaka w łfa
binghorst: fr. Barczak z ż. 1 mr., Hu~-0n: 
Bilchler l mr., M. Jarczyński z ż. 1 mr., 
SidQIWs.ki z ż. 1 mr., Tom. I(onk z ż. 50 feR„ 
wygrane w kostki 3 mr. (nad. T. Koink) 

7,St •r„ 
Na chrzcinach u Piotra Lukaszewskii' 

g<J w Altenessen: Pilotr Luikaszewski z i~ 
1 mr.., nowonarodzony syn Marcln 10 fen„ 
Jan Lukaszewski l mr., Szczepan Strzel
czyk z ż. 1 mr., fr. Michalak z i. 50 fen .. 
Ludwik l(osowicz z ż. 50 fen.,, l(aizimierz 
Lu'kaszewski 1 mr., Maryanna Lukasze"\\'
ska ·30 f., Jan Zeiler 50 fen., Tom. Naskręt 
1 mr. (na<l. T . Naskręt) 6,90 mr„ 

Na zaręczynach u Tomasza Drzaż
dżyńskicgo w W21t1ne: Narzeczeni 3 mr., 
T1omasz Drzaż<lżyński z ż. 1 ,50 rnr., Ii-nacy 
l(urtkowiak z ż. 1 mr., Józef Robak z ż. ~Or 
fen. Pitotr l(osztur z ż. 1 mr., Antoni Drzaz
dżyński 30 fen., R. J. z i. 50 fen., filip Ka_
rukzak 50 fen., K.azimierz Dopierala 50 r. 
Szczepan I(lemcz.ak 1 mr., (nad. i port3 
zapt T. Drzażdży(1ski) 8,80 !'r„ 

z tterne: W Towarzystwie św. Sta
nislawa djnfa 15. 10 05. 6 mr., dnia 19. 11. 
05. 13,10 mr. (nad. W. Galski) 19,10 •r~ 

Na chrzcinach u Jana Mani w Reckl.
Sti<l: Jan Mania z ż. i nowonarddZ-Ofl.Y 
syn I mr., dzieci Marynia 10 fen., Czesiu 
10 fen., chrzestny Marcin Soltysiak 50 fen„ 
Ignacy Klooowski z ż. chrzestną 2 n_u., Jó
zef l(kmowski 3 mr., Stan. Janowski 1 ~r .• 
Cecylia Smardz 50 fen., Waletnty Orzes1~
ski z ż. 1 mr„ dzieci Janek 10 fen., Ma.nrm.a 
10 fen. i Zosia 10 fem., f'r. Grzesi1iski t z. 
1 mr., dzieci Stasia 10 fen„ Władziu 10 fen:~ 
Marynia• 10 fem., Maciej Prącklowiak z z. 
SO fen., dzieci Cesia 10 fen. i Helcia 1~ ~en~, 
Jan Rosochadz.ki z ż. i córka1 Jadw1s.1a 1 
mr., Jan Mania 1 mr., Jan l(lemasz z z. 30 
fen., Ludwik Bibrowski 20 ien .. (nad. St. Ja
nowski) 15,20 111r~ 

Na chrzci11ach u Antoniego' Marciniak.a 
'' Wanne: Antoni Marciniak z ż. 1 mr., J~ 
Marciniak 1 mr., Pi-0tr I(onieczny 20 f,C 11 ·: 
Piotr l(aminiarz 50 fen„ Antnni Szymans~i 
z ż. 5fl fen., Adam Bartkowiak z i. 1 tn~·~ 
Józef Kopiec z i. 1 mr. (nad. A. Bartk 
wiak) 5,20 .•r~ 

Dziś zl1ożono: 87,30 11r. 
(Byro w, kasie zob. nr. 48.) 11,15 .,„ 
lt, l . 12. 05. W kasie: ,8,.fi ~r~ 

•'--I '= • • - A. Breiskl. 
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Bacznosc Roda.cy w Gelsenkirchen i okolicy ! 
Wsayecy ludne staj(\ i podY.i"Wia.ją te ud•wyuaj tanie cea7 u wiarusa 

rł~ewarzyst~·olłl p8l1klm oraz Ro
'1.~kom na o'hczyinie polec.sm 

Ignacego Misiaka w Getsenk.-Ueckendorf ~e•7 l'e„_ 

sel61 kl •ezkle 1 

,•ap'etkami 2>eo JDr, I 

damekle 1,10 ar. 

1
. 

c 1plętkt mtak eo r. epłatki własnero wyrobu, 
ul. Bechnmska, Bochumerstr. 

L 100 sztuk 3 mr. Pro81e o li
mie i wczf 1ne umówjenia· gdyż 
w ostatnich dniach przed świ~t.ami 
aa poczcie wielkie trudno~ci.(18!) 

I. Ilałak wyhBnje ujlepiej mzelkie obuwia jak 

trzewiki I baty dłu~ie i krótkie do kopalni, kamaHe 
od najtań~yeh do najwykwintniejs21ych, łY1ewlkt:tdamskle 
i dla •zieci. 

S l!.acunkiem atary dcdaw·a I ·I Hipolit Sibilski, Bccham jl 

-~~ 

Kateryał daję najleptzy, dla tego iadna konlrn~ 
rencya mnie zmód.z nie może. A że debr.ae robi~ i hwało, 
a do tego tanio, poiwta•uye megą 1006 Rodaków. 

Rodacy ! Kto chce mieć dobre obuwie, riiech pruni~t<i. 
o ~woim i niechaj, jeżeli potrzebuje buty, trzewiki, pod~ży 
de 9eh~enkirchen lub napi!5ze kart•, a ai, ~tawi~. Wykonuję 

Baczność Rodacy! -wszelkie reperacye 'łltl 
.... masyiw murowany na l(ołej-Owej 

wlicJ'i -4 pokoje z kuchnią, sklad mebli i tru
mieu.s w !liodwórzu warsztat stolarski, chle
...,~ shtdnia z pompą, do tego 6 mórg pszen 
•el ałcmi blisko miasta, do te~o 2 piace bu
lllawbne zairaz do nabycia. w całości lub 
~edJ'ńczo. Zgloszenia przyjmuje (245) 

Ceay abkłe (patrz na bueie). 
Z wysokim szammkiem 

c2~5) Ignacy Misiak, Gelsenk.-Ueckendo1 f, 

A.. R Y 11, Borek, l(r. J(oschmin. 

~~~··· „ W ft1at.t~nseheld ł nkolley ł 

.Jl polecam Rodakom i. 
"'ł- olej siemienny, powidła, dobrą . paloną [ 
- kawę wszelkie towary spożywcze' r i . oraz dobre odleżołe • , ł 

ł ~:::::·i ::e:~~.s~, aob~b!!:kę d:o P~:~;a~!~~; ł 
A_ stko w najlepB?.Jm '~ybone. i po jak najprzystępniej- := 
, a:zych cenach. 

_jJ Rodacy przy nadchodzących świętach pamitttajeic .~ '1 e haśle polskim: S .•ÓJ do swego i popierajcie własne = „ przedsiębiorstwa. Z ozacunkie„ (~H) ł 

ł Hech:~1. NOWAK~ Wattense:0~:~:r. 43
. ł 

•~······~~• T. SCHWAN, 
Skład główny Ob h Filia 
Jlarkt.tr. 8 er 3US00 Kirchweg lłO 

Najwiekszy skład kolonialny 
IO funt. mąki cesąrskiej 1,40 fen. 

Kwaśna kapusta funt I fen. 
Kiełbasa (MeHvurst) 75 fen. 

ul. Bochumska. Bochunaentr. 

~~sKi·~~ 

I BaMność Rodacy w Brnchu 
. i okolicy! 

~"'fm. Rodakom polecam mój 

I Logat.o zaopatrzony skłtvl obuwia 
tylko naalcps~rnj jakości oraz 

praeownię obuwia 
podług mial'y. 

i1S W s.zelkie reperacyc zach o<l7.ą 
ce w zakres S.'rewstwa wykonuję 
szybko i tanio. Zwracam uwagę 
S.zan. publiezności na mój jedyny 
polski skład i ware.ztat w miejscu 
dla te~o proszę gorąco o popar
cie Z S1lacur1kiem (13i) 

Jan Brębarowicz, 
Bt•oeh, ul. Maryttńska nr. 11. 

1~~.~~~ł*i*i 

-Olbrzymi zarobek 
osiągną wędrowcy i podróżujący (także 

kobiety) przer. rozpr2edaż mej \VS.z~dzie 

dobrze Y.aprowadzonrj Karpackiej 
herbaty. Prospekty polskie i niemieckie 
darmo i franko. (239) 

Illiższych wiadome. i~i udzieli 

Bukowiecki, Posen W. 6. --

i trwałe (moue), 

Swój 

„ ilamekfe 60 r. 
dl• d1iec1:podług 

wielkc-icl. „ 

do swego! 

Skład polski w Kastropie, 
Szanownym Hotlae?-kom i Rodakom 7. Kasirop 

I okollcy polernm w ujwiękezym wyborze i po 
cenach n:ijt91is.zych 

ubrania dla g6rnik9w 
do pracy. 

Daterye 
na suknie dla niewiast, na f.Htncby, blu2ki, na 

nasypy i powłoki. 

Płotno do koszul, flauele„ 
- barchany. 

Kotdrv do spania i nakry anla łóitk . 
Pierze darte I · puch (kwap) 

Bielizna k?!2m1c, po~k?~zulki, kołnieuyki, rnań
k1ety, ręc~rn1k1 i t. d. 

Ubrania podług miary 
pod gwarancyą dobrego leżenia dostarczam w krótkim 
cz~io. 

Wielki skład materyj na ubrania 
dla mc:żczy;m i cbłopcó' ·. 

Ceny bardzo taPłe Y Usługa skora i rzetelna! 
Rodacy! Poetąpujcie zaw~ze podług haeła: ~wóJ 

eto swero ! Andrzej Nowicki, 
w Kastro1Jłe, ul. Bahnhofstr. 4a. 

~ : " ~ r ~ • • „ ·~ ~ ~· ~ „ • ! „ ... „ „ • :~~ ~;f 
. -- ...... --- . -- . -

Ba1•tkowiak, ~~~ 
najstarszy polski skład meb_~!_ ij 
A. 

Bnfet d~bowy d(et1· 
•tł Ul& m. 

3:wierciadfo Lustro .1 11afk\ 
zkło .luys&h.łowe. 'l marek:. 

;r.IH\Jdujc &iG · ; 

-w Gelse12.lrir hen·Bullen ul. W annerstr. 2ł3· 

Specyalność: Całkowite urządzenia ·mieszkalne. 
Maszyny do gotowania i wszelkie sprzęty kuchenne za gotówkę na odpłatę. 

Własne warsztaty tapicerskie. 
2 Przy całej wy1)rawie potrzebuje~z Roda.kw. 2i •/, wpłaty. 

Stłł io wy•iuula 
I• n.rk:. 

„ 

Xaaapa z pokryciem fantuyj
nem 4:8 mrk., 

pl•tllfl'Ą'& ,. iUk:. 

~ <r. • • .... „ ... 

. ' -· 

HJoaierka, 
61 mil. 

S.u.fa do uee~y. a• mrłl. • . 

..• \:nplelde łrłka • imalet•H 
60 mrk. 

I 



Największy 

wybór! 

.p 
. . un<l MUnstm~str. 
D rtm ' 

! .. •\ . • •• · 

,.. .... „„ . ···~-;... 

(272) 

ząkupir;nycb tó 'arów. od Maksa Dotltlan z Brnckhauseo po cenach nadzwyczaj tanich, ~~ . 

. Ub1•a, ih dla· I ponó·w ~! 150 żakietów hukskinowych i kumi.;ielek,, .yomięd.zy temi rzeczy 5'5:· 
U l o ~" · w~1·tosc1 18 marek, łcraz tylko mr. 

iiadzwyczojna jokość ml'. p Spodnie niedzielne dla panow . ~Dli I 

Ubrania clla chl~~~~ó~t 4 :r. I Tylko 'jednorazowe ~~,~~~~ie~r. l mr. 

· c lesin er' a om on ekc · n 
narożnik ul. Roll· i Konigstr. narożnik ul. . Roll· i Konigstr„ 

~ 
6 

GWIA :.ZDK~ n 
Ił polecam materye wełniane i jedwabne lia kabaty. Materye na spódniki 
N wielkim wybóne i tanic·h cemich. 

~ Dalej wielki wy~ór :w kol~~ąh., firanach, obrusach, f art11chalh 
lj koszulach i wszystkich innych towarach w zakres mego interesu wchodzących. cmi 

li •••••••••••••••• •••••&••········ 
~ i Gotowe paletot~. i i Gotowe ubrania. i . • • • • •••••••••••••••• •••••••••• • •••• 

WALENTY DANIELEWICZ, . H 
ił firma LO n z & CJo., Oberhausen przy starJ~· R„nko.H 

·~m=m~ · ~zawm~~z=~=~J 

I • • N.d.itań--zy i największy chrześc i a ń ski skład w miejscu. 

enr , " c uren Najt Ó8ze źródło zaknpna ID&• 
· · ter. j na ~oknie, ubrań dla Dł~Ż· 

. ' ~zy~n i dzieci ••raz kon:fek~~,· i dla 
Herne, Bahnhofstr. 10. +-+ nieWiast. ~ . 

Zawsze polska usluga. __ ...........,__ __ 
. 

, 



· OC~OOOOC:ICOOOOGOOOC>:X>OO 
o o I „Wiarus f' ~lsiii'' g 
g wychodzi sześ ~ razy tygo- g 
g d.niowo. Prenumerata wynosi g 
8 1· m. 50 fen. g 
O .kwartalnie. o I „Posłanca katolickiego" otr.zy- 8 · I mają abonenci w dodatku. § 
~ 8 
~ @oocaoooOOG~ooocooco> 

~'?. Módl. się i prac J . !F.Ydh 

Bohun11 na n· ed:!!ie ę dnia 17 grudnia 1905111 

li N Ni d · l t · Ad t J ją, ale potępiałby drugich, a siebie uważał 
a \! · Zle ę fleClć} WCil U, S 7a najlepszego i najspra\\ iedliwszego; 1.JD 

. dziś duż·o jest ludzi takich, którzy chociaż 
Lekcya. Pilipp. IV. 4_ 7• ł sa1ni nie mają u7,1na11ia i źle są widziani, to 

B. ". 
1 

W . . . . i .drngich obmawia~ą i szarpią ich sbwę, a 
. 1ac1~. _es~kie się z~w1s~e w Pa,- tl chcieliby aby ich nważaino za najsprawie-

nu; ~-01wfore n:o.';:1 ·~:. ~~~esic.ie się. Skra- } dl i w szych. 
mn?sc was.z~ ~iecr,1 b~a . .l:~ w.1ad·omai .wszy; ł Otóż,, jeżeli tacy między wami znajdu-
st~i.m. h~,dzi.ai:i. P1a'.11 blisko J1 e~t: Nie. tl1?1- ją się, niech·::tiżi; wiedzq, że uic są podob\11i 

. ~z-cie~ s~ę o rnic, .al·-3. wl:: ~szelk~eJ mo.dhtw~e Janowi świętemu, i niech co prQdzej starn-
1 prosbie z dJz1ęko1waime~ .1n.1e;Ch ządan:~ ją się wyidalić z duszy swojej tę obmforzlą 
w·a~ze będą u Bi0·ga '°:z,na1mione., . A pokoi pychę, która ich nie miłymi czyni w. 10iczach 
~ozy,. któryi. przeiwyzszai wsz.ełk1 .z~yst, Bo1ga i ludzi, a niech naśladują Jana świ·ę-
mecha1 strzeze se~c was~ych i mysh wa,- tego w pokorze; pion i~\\! aż ,cn~ota ta pp'trafi 
szych w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. im tyl'k·o otworzyć bramy <llQ• rnieba, i za-

EwangeUa. Ja.n I. 19-28. pew1nić zbawienie wiecZ\ne, którego so1bie 
i wam wszy1stkim z ser·ca życzę. Amen. 

1W on czas posłali Żydowie z Jeruza
lem Kaplany i Lewityi dlo1 J.aina, aibyi go 
spytali: kraś ty jest li I wyznał, a nie za
p·r.z.a.f; a wyvnal, żem ia: nie jest Chrystus. 
I spytali go: cóż te.dy? Jest eś ty Eliasz? 
I rzekł: ni1e Jeistem. Jesteś ty1 Pmro1k? I 
()ldJpowiedzial: inie. Rzekli mu tedy: Któś 
jest, żebyśmy dali odpoiwa.edź tym.1 którzty 
i.a:s posłali? Co powiadasz sarn o sobie? 
R.ze!kl: Jam gflos wolaijącego na pusz.czy: 
Prcstujcie drogę Pańską, j1ak01 powiedział 
Izajasz Prorolk. A którzY' byli po.sła1ni, byli 
z Paryzeus.zów. I pytali go, a mówili '11U1: 
C.zemL<ż tedy chrzcisz, jeśliżeś ty ntie jest 
Chrystus., ani Eliasz, ani Prorok? Od\po
wierlzia~ im fan, mówiąc: Ja.ć chrz;cę W'Oł
dą: ale w piośmtl'ku w;as ·stainąl, któreigt(} 
w:y nh!, 'Znade. Ten! jest, który za mną 
przyj.dzie, który· przedcmlną ·stał się: któ
regom ja nie g-0dzien ż;~b}1m mzwiązał rze
myk u trzewiika jego. To się dziato w Be
tami za ford.anem, k~y Jan chrzcił. 

Kazani ·, 
J.an święty Chrzdciel, 0i którym wspo ... 

mina Ewangielia idvisiejsz.a, dla wielkich 
anót, .su,rowości życia i gorlimJ<ści o chw1a
łę Boga~ jakiemi się ooznaczaf~ W1J)raWial WI 
podziwienie ówczesn}"ch mi~szk:i11ców po 
nad rzeką Jioncl'a1ni:m id:o1 tego stopnia, że 
poczęto dicimniemywać się: .cZY11()'11 WYp.aici~ 
·kiem nie jest 1obiecanym Messyaszem, któ
re:go wyglądalo lub jedmy1m 7J µroroków. 
I dla tego wysłaino do niego posłów, aifiy 
się ·d10wi1edzie1i 1::id niego samego kim by 
()\ll był. 

„I(tnś ty jest? - zapytali go wys?ańcy 
- żebyśmy dali 1'.:ldpowiedź tym, którzy 
nas wyislali: c{)( ·p01wiadas.21 sam o sobie?." 
1 \vyznaf,, a nie zaparł: a wyiina·t, że lnie 
jest: 1ani C.Qrystusem, ani Ehiai~zem, .ani 
pm.rokiem a tylklo glidsem wolaiącego1 na 
PttSZCZY: 'rozkazując im, a,by prostowali 
drogę Pańską, jako przepOi\\iedzial Iza.jasz 
Prorok. 

Jan święty ntazwał się gfosem \\ilOilaJą-1 
tego na puszczy, zachęcaijącyrn ludy do . 
godnego1 przyjoęcia ocze. kiwanego M~ssy~
!SZa 1który w krótkim czasie u·kaze się .. 
świ~tu i rozpOCZ'nie publicz111e opowiaidlalnie I 
s'\WYjej nauki Boskiej, a którm'.u on nie jest 
giocJ:zien, nawet rzemyka rozwiązać u trze.- \ 
wików Jego. 

Patrzcie bracia chrześcianie, jak wiel
ka pokora w tym mężu Bożym, którego 
sam Ohrystus uznał' za naj.większeg,o z~ 
świętych. A teraz porówn:ajmy naisze ży
Qie i cnoty z jego żydem i idnotami i prze,
kicmajmy sic czy mu jesteśmY" p-O<lobnym1. 
Czy tu p.omiedzy nami choć jeden jest taki, 
który by prowadzi/ żywot tak ost;Y, ~a·c~o
waJl sumwe po1sty, ckizinaczal się meiw:ir:
·nością i gorliwlJścią D chwalę Bo-ga, 1a·1< 
Jan święty? Aniedmo by którego ząip~
tać kim jest za1pewrne nje przy.Zlnal?Y s~ę 
1dlo tego, ż~ jest niczem, choc~ż "'!" 1st<J1Cie 
samej takim fest i ludzie go za taBnego ma.i-

Brandenbur·g 
kraina słowiańskich mogił. 

P O W I E S C H I S T O R Y C Z N A. 
Napisał Ludwik Stasiak. 

Uciekającemu MściwoJowi zrustąpiły 
drogę oddzialy wojsk, które ze· Serbiszcz 
i K>0zielic do. Kamieńca <lążyły. Krnkudzie 
sięciu knechtów na po'ludlnie się pesuwa, 
w tuman pyłu się wpatruje, wiojsko z prze
ciwka idące poznać się stara. 

- Co to za ludzie? 
- Nie nasi t·o zaiste. Słowiański za-

stęp.„ 

- Skądby się łfaiwelanie tu wzięli? 
- Lecą z wichrem. 
- Na bandę rozbójników ten podjazd 

wygląda. 

- Musieli w ziemi saiskiej broić„. 

Nie chce się Mściw.ój wdawać w pyta
nia, wie, że nie czas ani sposobność do' tłu
maczenia siQ, co IQn zacz, cz:ego tu chce. 
Jest pewnym, że ujmą się zai Wilhetmem, 
którego usta już rozwiązan~. krwawią się 
i pienią, jest pewnym, że nie pozostało· nic 
inneg;o, tylko ws1tęp.ny bój. 

Rzeki dd Sobiety: 
- Idź na niclh; ja z 1noim skarbem t11 

zostanę. 

Sobieta sfiormm\ ał \v11et jazdę, zadu
dniala ziemia! od kopyt końskich, jak bu
rza chl>0pstwo -0botryckie na knechtów 
wpa<lqo. Zgrzyt oręża, rumor, ja•koby bu
dowa jakaś ogromna si~ zawaliła, okropny 
wrzask ludzki rozdarł powietrze, ranni lu-
dzie na ziemię z koni lecą.„ , 

Wilhelm, wiszący na sz;nuraich n:iiędzy 
d\\lOma, końmi, usłyszał wrzewę bitwyi, O·

·CZY jeg-OJ mimo'woli w stronę, z której 
zgietk dolatyiwał, spojrzialy. 

- Patrz patrz! - zaśmiał się Mściwój 
- .cddzial w puch rozbity! 

- Ulituj się !J 
-Na wesele przecie cię wiozę. Bę-

dziesz mieć weselne godly„. 
- Co chcesz czY!nić? ! - jęczy wię

zień. 
- Do twej Adelajdy cię zaniosę ... 
Scichla wnet walka. Część knechtów 

leży na ziemi, niedobitki uciekają na wszy, 
stkie strony, jeźdzcy hawelańscy rozpierl' 
chli się, goniąc ich P,O pola:ch. Zagrał So
bieta na rogu, zaprzestano pościgu, zgro
madziła się kolo Mściwoja: drużyna. 

- Nie tracić naJm czasu - zawołał 
Mściwój. 

- Czy widziałeś książę! Część ich 
ku puszczy dobrzydrowskiej poleciała. 

- Spotkają się i polączą się 1J pctgo'
nią. Dr1ogę za inami wskażą. 

- Wsie i grodna Niemców pclne, zgi
niemy„. 

- Otoczą 11as„. 
Uciekać nam! Uciekać! 

- Zawadą jest nam w drodz·c ten łotr . 
- O Wilhelmie mówisz? Pozbyć si<; 

go nie mogę . 
-- Czemu nie? Po.wieś g-0 na wierz

bie, lub każ koluni rozszarpać. 
Zaśmiał się dziko Mściwój. 
- Nic. Nic. W Branibor ze w <i.cza.eh 

jej.„ zgi1nąć haniebnie musi. Ona bQdizie 
patrzeć na jego śmierć ... 

- Szailejesz Mściwoju. Przez twój u
pór zginiemy. Nic dopniesz swego, a ,Vfo 
kąc zawalidrogę w ręce po·ścigu się dosta
niem. 

-- I(onie padają - zawołał setnik. Lu„ 
dizom brak już to'łm. 

-~ Trzy niespane noce.„ 
Chwilę jeszczie chwilę! 

- No1c pognamy, a prze:z1 dziell w głę
bi puszczy spo'czynek. Dalej pójdziemy 
z1nowu nocą. 

Nad ranikiem wjechało wojsko w pu
szczę nieprzebytą. Wprowadzono konie 
w matecznik podsz.ytego lasu, spętano je 
pusz1czon:o na paszczę, zcznt{)lj<Jny włnicirz 
paidl jak ma•rtwry na ziemię i głęboko za~ 
snąl. 

Nic zas.na). 1 'Za.<i:IJH\Ć niQ m(\QJ i<'.rlf'n M~ci 
wój. Straszna choroba zniowu wraca, błę
dne jego oczy, strasz.ny śmiech przymarzł 
ido twarzy, szaleństwo ·2'mysly zaciemnia 
jak nie1przytomny błąka się po puszczy o
bo'trycki książę. Chwilami bawi się zielo
ną gałązką grabu, siada nad źródlem i ktl9 
kotu jego słucha, patrz.y na błeg \vOOY; kt6 
ra płynie w parowie. Potem znowu idzie 
ma oślep, idzie„. 

Stanąl, oicza:mi łzawemi patrzy.„ 
Potok przez d-0.Jinę plynąl, wikliny się 

srebr.zą nad ruczajem, łąkai za grabami pel
na kwiecia, w głębi ściama lasu i kępy 
brzóz biafych. Ja!kby tosamo miejsce, 
gdzie! się po lo:wąch widziaił z. Adelajdą .. „ 
tosamo, tesame żółte lilie rosnące na zielo
nem rzysku, tesame jaskrawe gmna kalin . 
gdzie wjdziarl... Bognę. Adelajda i Bogina 
szczęście i nies.zcz1Gście, to §miech i roz
kosz, to strach i groza błąka się na ustach. 

Przyp.omina sobie szalony Mściwój 
piosenkę, którą śoierwata na tej polanie.„ 
Melajd:a, tak, to ona i śpie·wata, wszak 
()na„. 

Idzie " tanek, idzie "~ tancik 
Ruciany wianek, 
Idzie za nim, idzie zanim 
Piękny· młodzianek. 

Jd'Zie w tanek, idzie w tanek 
Zielona ruteczka, 
Idzie za nim, idzie za nim, 
Piękna dzieweczka. 
Nucą pieśń sine usta Mściwoja„. 
- Nie, n-ie, tę pieśń śpkwalo widmo 

straszme„. Bogna. 
Idzie widmo I}rzez cmentarz, przez 

kościeJec peten mo'gil i śpiewa„. Nuta po
grzebu„. duchy wstają z mogił, ogromne 
płomienie błQdny;ch ogini na kościelcu mają 
kształt Judzi, którzy dawno pomarli.. 

Uciekł Mściwój... Tien p0tok, te kali
ny.„ Miejsca: tego nie chce widzieć„. Le
ci na oślep ... w las.„ Idzie. 

Zaszedł na malą polellnkę, widok przed 
nim dziwny. Lączkę leśną ddkoila otaicza 
las starych, odwiecznych lip, na brzegu 
polanki kilka kroków <llugiej i szerokiej, O

gromne sosny rosną. U stóp sos.en tra
wnik zasiany kwieciem, łąka rozbrzmiewa 
gwarem pszczół. 

W każdej sośnie dziupla ogromna, \.V 

każdry:m pniu ul, cala polanka to ie.dna nfo~ 
'l:mie1na tarć, która wre i kipi pszczoleem 
życiem. 

Patrzy Mściwój na niezmierna pracę 
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owadów, na rój, który gra i nuczy„„ za
śmiał się nagle, oczy szeroko om orzyl. „ 

Zwrócił się i jak strzała do swego ko
nia leci. Pędem biegnie: przez paproci.:, 
przesadza Z\\al-011.c pnie. JJr"'esJrnkuj:ic ogrc 
nme krzyki oiyn. 

Dopadł ko'ni, chwyół Wilhelma w p< l
tężrre raimi>0na i do ba.rei wraca. Jak dzi ~ 
cko w powijakach niesie„. Strasz.ne ma o
czy Mściwój, jak wilcze, ogniem błyszczą. 
ślepie„. 

Zdart szaty z pieśniarz.a i uagiego uo 
pnia1 sosny przywięzujc. l~ęce Niemca o
pasały sosnę w tyle„. szyja do drzew~ 
przywiązana, nogi do pnia1 powrozem przy 
mocowane. Nagi człowiek stoi przy so~
nie, stopy zanurzył ,,. mrowisku„. 

Odskocz:yl Mściwój od Wilhelma, 
twarz jego szatal1skim śmiechem sit; krzy, 
wi... 

OdbiegL. wnet wróciL 
Sprowadził konia - naciera ciało lu

tnisty ko'ńskim portem i pomio1.em, dobył 
huby, ognia stalą krzesz.e, rozdmuchal ża,_ 
giew, zagłOlbil ją na końcu żerdki. Od 
dziupli do diziu.pli leci, pszczo'ły <lraźini, d:o 
barci zarzewie dyrrnem buchające kładzie, 
krocie, miliony psz·czół z ula w.ygaJ11ia. 
Wściekły owad 1X>czul koński pot, nicna
wbluy :t.auud1 )ątr:.t;y ·go i gniciwa, poldrru-
źnion~ dymem na Wilhelmćli leci, Mści\v10ja 
opada, tnie go w czOllo, szyj~, oko przez 
pszczołę JX>'klute już puchnie, szaleniec je
dnej dziupli nie opuścil... 

• • „ " • ) 

Stras.Z1I1em okiem spogląda Wilhelm. 
Sine usta, o'twarte .„. Oczy; patrzą na Mśd 
woja, który niezmierną czarniai\vę owadó\ 
galęzią t0d siebie odgarnia. 

- Co ty czyinisz? ! 
-- Nie wie-sz jeszcze? 
Pszczoły nagie ciało kąszą.. Tną o~ 

kropnie. 
- Miej lito-ść ! - jęczy lutnista. 
- tlę?! 
- Zabij mnie lepiej.„. Boli! Boli! Q„ 

kropnie! 
- Wesele to two]e.„. Wesele. Sły-. 

szysz? ! Gędźbai ci gra. 
Zaśmiał się Mściwój, stanął przed Wił 

hełmem, aby oczy swe okropną śmiercią 
jego naipaść, ale i jemu rój śmiercią grozi. 

Gdy się zaczerniało p0wietrze od 
chmury owadow, Mściwój w zielony las 
leci, owad z twarzy i rąk zgar!"ia, gal~zią, 
leszcziYnY ścigające go pszczoly otigania ..• 

Wpadł mu w drogę Sobieta. 
- Pogoń Tysiąc ludzi nas ściga ! 
Dopadli koni i pognali. 

* 
Ciała Wilhelma: nje widm; przy sośnie, 

To nie ludzkie ciailo, to roi się i tlumi stra 
sz.liw(ł) żywa: calizna! wściekłego' owadu4 
To szary ruchomy bałwan o 1nieforemnych 
ksztaltaic.fa czlowieka. W powietrzu lata 
rój rozjuszonych pszczól na zemstę czcka
h1c, mii?jsca na ciele giermka znakźć nie 
mogąc; tysiące pszczól zaspokoily gniew. 
i trup-fm na, mrowisko padly. Nie 1>0wie
trze to już nad polanką, ale {:hmura cza mia 
\.Va i mgławica owadów, nie gra ~ ·kwiet
na Jąka, ale krzyczy, zgrzyta·, płacze I 
wyje.„ 

Cich.,nie zv,.iolna„. . . . . 
Pszczól na Wilhelmie już nicmasz. Za

sypały cialaimi mrowisko, reszta, która o
puchlłego cielska tchnąć· nie chce, ucieka 
do barci. Nie widać oczu Wilhelma już nl 
lic. Wszystko wzdęte straszliwą puclili
zną, widok okropny, do człowieka :zaiste 
kochanek A<lrlaj<ly niepodobny. A jednak 
żytie, życie z:Jra<lzai ta• ohydna, obrzydła 
nieforemna masa, z u.st piana ciec.u, prz~ 



m-azdrza jęk stras7.liwy słychać, ból okJ10(-
1>"Y z <lrg.a!1 c.:iala widać .. „ · 

Granie pszczól .nvabi!o \\ ' mateczinik 
pachoJka, 'Który wraz z pościgiem za Mści 
\\ )::> jem. gonit Zbladt 111 widok ofiary, 
pr,.;yw1ązancj du sosny, Wilhelma jednak 
nie poznał. l3yl to zczerniały gaingreną d.. 
kroJ)ny nieforemny trup.„ ' 

PtJ i;broi i zdartcm odzieniu poznano\ 
że ten ::i !JyJJłl) ksztatt byl daw1niej lutnista' 
który pięk1i1ym dziewojom czułe pieśni śpi~ 
wal. 

XII. 
Z trzech stron uderzyły wojska na 

Brnnib-O'r. Na watach pierwszy zjawil się 
Mściwój, za nim przylcdal Kiza i Nieho'ra 
'Z czernią zbrojnego clhlo1pstwa. Maly od
dział Mściwoja rnzzuchwakmy byf i pija
•ny zwycięstwami, w drodze z1 Merseburga 
-0dniesioncmi . PDd Raginicą po'bil kilk:l
kro tnie liczniejsze wojska cesarskie, lecąc 
1do domu brzegiem Salawy pozbierał błą
kające. się po lasach lutyckie oddziały na
papadt na niemicck4 Kal\\·~ę , wydał miesz
ka11ców1 na lup motfochu rozjuszonego 
1krzywdami, sam uderzył na w~no\vny kia 
sztór zakoamic, postawio1ny przez bogoboj
nego Gerona, spalił świątyniG, klasztor pc
rzyn4 i ruderą z.ostawił. Nie wstrzymał 
g.u w bezbożncrn dziele wzgl:.1d że ko
ściół ten w szczcgólnem w: Niemc~cch był 
P1oszan0\va11iu, V,:;; poświęco'ny byl clrn ale 
świętego· Wawrzy(1ca, któreg:o relikwie tu 
spo•czywaJy, ogólną czcią o',•~.·..: 7'1:-11~. Sza·
fo'lly tcp cztowi~k zralYJ•wat i ·J:zr11ia ko:
ścielne, zlotą rękę, w której śv. ięte prcichy 
byly schowane, żDlir1ierstwu rzucił reli
kwię męczennika pohańbill. Usi1dlo 

1

chl0ip 
stWlO na ruinach świętego ołtarza, z ko
ścielnyich maczy(J wino pili, złP1ty kielich 
mszalny, z grawirowanym nia nim wize
runkiem Chrystusa, szedł ()!d ust do ust. 
pnzepeł1niony winem. Mściwój na gruzaich 
kościoła! wyprawił wielką uc·ztę, poczem 
ruszyl na pólnoic. Wne.t przeszedł Lab~: 

1Za Labą wojsko jeg.o rosło j.ak alpejska. la
WBna, niezmierna cza1111iawa1 uderzyla tirm 
'!ta! Branibor. 

nęli nietyfko poganie, ale i eh rześcia·nie 
b::>leść z.aś j.:!go dowodzi, · że pdwstanie ~ 
ohodniej słowiańszczyzny ,nie bylo walką 
z chrześcia11stwean, lecz walką z krwa
wym najeźdzcą, że Niebora nic bił się z 
Chrystusem, ani Jego świętą wiarą lecz ze 
zb110<1Jnią krwawych margrafów.' I jeśli 
kronika tej wojny prnepelni·ona jest wiado
mo'ściami o burzeniu kościoló\\ i mordo
waniu .księży, wina to zaiste ty..Y1, którzy 
pod plaszczy:kiem Ś\\ iętej wiary naduży
w~jąc imieniai. Chrystusowego, ~gniem i 
mieczem S~w1ai1szczyzinę tępili, przed ża
d.ną, .cha~by najnikczemniejszą z;brodinią 
się me cofając. Nie dziwić się zaprawdę 
pospólstwu, że w, umysłach jego słowo: 
Niemiec, zrcrsl·J się ze sluwem: chrz~ścia
nin, nie potęp1ia:: bgodnego i potulnego ln
tyd:icgrJ' Jud.w, że pij<:.'llY \VŚcieklością wszy 
stko, co ;niemieckie, z ziem i<t równa!. \V 
strasznej po.ż.odze wojny p2.dly ruiną i ko
śc:iuty. 

całość. Treść osnuta jest na tle walk w 
wieku siedemnastym Rizoczypospolitej Pol 
ski ej z Kozakami i Tatarami, Tu rkauni i 
Moskwą, SL.Jwiedaani i BrandencurczYkami. 
Pamiętajmy wszyiscy, bo niema \V/prost w 
Polsce czl<l1\vieka, któremu by Trylogia tj. 
trzy te piJ.wieści razem wzięte, bylai obca 
- viiebezpicczeństwai, rnai ja!kie narażony 
byt Skrzetuski, kiedy szukał ttele,ny Kurce 
"iczównyi albo wykradał się ·z.e Zbar::!ż J . 
by do•nieść króliowi Jano'\vi Kazimierzo.w( 
iż .twierdzy grozi upadek i pro'si'~ go o po~ 
sprnch w przysłaniu tQdsicc.zy · strnch nas 
dziś jeszcze -oblatuje, kk.dy cz~tamy o dzj, 
I1':?

1ści Bohun:21, który po:przysiągl \\SZYst)· 
<Iemu z~mstę po stracie ukochanej n~rze:.• 

pomial? nam. powicś-6 nie·c\~wne lata, k~y: 
w Krozaich żol<lactwo moskiewskie strze
lało ~o bezb~oruvego 1udu, sic.kto g~ nooaj
ka.m1 do krwi lub ·n1a. śmierć - za to że 
wiary ojców świętej doclK>wat i zatrz~.:ł ł 
p-0Jską du.szę. 

Os'J·;itnią wielką po.wieścią Sic11kiewi-
·cz1:i. są „Krzyżacy". Auk;.r \\'prowradzct 
:zy telnika w czasy fadw:igi i JagiellY! kic 

dy to na Litwę prze.z Bo·lskę szfo~ chrZ..~
ścia11stwo, przedstawia krzyfaików, co pod 
plasz.c:rykicm rnzszerzani:l wiary katolk
kiei p-0dbijali po:d sw4 wla.ctzę ·~bee kraje 
mcrc!i..:1w2li 111~ 1 rnść, na niej się gw~łtó\\' 
.ctopusz:crnil. A:1: p:y~ch ę ich zl2mail wielki 
kró!W!adysl.aw Jagi..;llo, kiedy na p1ohch 
Grunwaldu i T21.11enbeq~a ro'zbif w puch 
sz~yk·i krzyżackie. 

Gdy dW0: wichry się spotkają, trą,ba 
powietrzna wyrywa ziemię, sosny z kOl
ifZoniami wyryiwa, niosąc ipusz:czy śmierć 
i zniszoezenic. Na w.al.ach Braniboru spo
.tkały się dwa wiichry. Gdzie W10jska się 
stairly, królowała śmierć. 

Stary Dtetrich jakby O'dm1oorna1, 1a1f
!by nowych sn 1nabral w. okropnym wlirze 
bitwy; ·gdzie największe niebiezpieczert, 
stwo, tam o:i stoi w pierwszYJm szereegu, 
wylomy twierdzY, własną pier:sią zasiania, 
rntują·c chrześcian, którzy z; 1oikolic.zniy;ch 
tniast i grojców w wa1mwtiię brMliOOrską 
sie schronili. 

Biil się bohaterski margraf jako lwica, 
!która dzieci swych brotrli... Cod!zień do pó 
faej n1ocy obroną osobiście kieruje, rw pó
źną noc nia sp~czyiniek idzie, gwiaizdę za
·ranną ipowstmiem z lożai wita, duchiai d1oda 
ie, do rozpaczliwej obrony zachęca. I Bóg 
wie, jakieby byly losy oblężenia, kW.by 
był zwycięslklO wyszedł ·z~ śn:naertelnej wal
ki. Wszystko przre.wid:zial Dietridn, wszy
stko oprócz jednej ... zdrady. 

W VJlOjsku oesairslkiem służyło wielu 
łfawela:n, którzy; J)Ogańską wiarę porzu:::ili 
chrzest święty~ prz:yję.li prze.ciw1 własnym 
tbra!ci<J1111 pogainom walcZ(yJi zaiwzięcie, w 
1wierdzy bylo. wieli u Cze·chóWI, Luzy.cz!aln. 
Polaków, z:aibranyich w nieiwotię, zatrzyma
rnych przemdcą w służbie cesarzac. 

Zmęczony Dietrich broni się nia wyło
mie częstdkólu zapamiętafo, mieczem dro
ge do twierdzy zagradza, knechty, na me
stwlJi jego paitrząic, ITTmrem .przeciw pi0g'1ń·
stwu stoją, g:dy wtem w twie1xtzy powstał 
strasz111y krzyk ... 

- Poga,me się wdarli!! 
~ Nie 11ie, wszak to nasi! 
- Co mówisz? Nasze wiojskia ze sdbą 

.si~ biją? 
Dietrich spojrzaiw.s.z.y a1a. 01awatnicę hl· 

.WJ, z:bladl jalk trup. 
- Zdradai ! Go za ()fkropua zdrada! 
To Hawel.anie, Ozesi i Pola1cy slużą.:v 

- ·w wojsku cesarskiem, na, -cesarskie ry:::c-r
stwo się rzucili. Oni... 

Chrześdanie słmviar1scy, gdy ujrzeli 
ijJ(ld Braniborem bratntm jęz.ytkiem mówi<\
ce szeregi., gdy zwiedziele się, ie kraj P-0'
wstaje i jarzmo niewo1i rz.ymslkliej z1rzuca, 

- ;i1dćrzyli J1al ·roty metrichai, ·który ma.iąc 
-wroga na zew/11ątrz warow,ni i w::;wtn ątrz 

jej, stradl gl<>we i malD z rozpaczy inie o
s7.alal. 

--· Chrześcianie 1 Oni! Chrzcścianh! ! 
Rteź w twierdizty okropna. Dietrich 

't1ciekl z. miasta wraz z. biskupem Wolkme
rnm. Uciekł raz.em z nimi i kulaiwy Tieth
J11ar. G J rz•ko z.aplaikal, ie d()I bezbożnego 
·:dzida, że d0 walki z d1rze-świa1istwem sta.-

(Ci<}g dalszy nastąpi). 

Henryk Slenkte~~icz. 
Ja&na, grud11iowa r 1 rh~. 11ai n:,_·~ii~· '>k:i1<1 

~i~ g\ io.ldy, po zkmi \\'szędy :·1n ~ v'iJ<LTJ.' 
Sl'lcg. Chatupy, wioski :it·!"lh : /(~tkm i 
cieł1 na dro'gG rzuc.ają. r]dzi:.:ś 1111gQcc ~,,·ia 
tło:· stary gospodarz, 1Jp1: ry r~lq o stól, 
drzemie), maią.c przed so~"· ! Qzwart:.i ksi::\
żkę - a myśli hon mu pok.:ialy. 

Nagle zł.a tują do1J-=iola 11 1 mah'cb ko
niach niscy o oczach skośny,:n ._i a tany, 
półko'le tworzą i z bzykiem. ..AHach·' 
wpadają. Wioska poczyn:a g·orzeć, w cha 
lupach wszczyna się rni:·; !, powc:.taji; zg'.elk 
ogromny, przerażające krzyki rozlegaią się 
na o'kól, aile gw1ar wzmav,il się ·naraz. S/y. 
chać szczęk br1oni, hu-;ar,~e pols,-:y nacijri
clf· ają z pomocą. 

Oospo'Clarz się w .:>trząsn:1l: patrzy -
stucha ··- <:.feć tu bit\'1y ni Ta~a.n)w; 11ie by
ło', jeno lampka świeci, a ks1ążk.L !c.l ~, 
prze'CI. nim. Pojmuje skąJ mu ras:i ~en pJ'l.y 
szedl: w.cęyta!l się w „Trylogię" , blO miłiOl
v ·a,l ją okrutnie, gdyż ga.dałai mu o „lrw,-
1:~.:.h p1zeszlości pięknv~·h, ~hoć 11H.:raz Lie 
ttzpieczny,ch balata mu pr1epięlrnc opo
'\V~~ fri, jaikby piastunk.ti nad dzit!dGwa ho. 
!L;:Jk't I lud caily, i cały narc>•i' milował ~\1-
!c,c'IJ „Trylogię" a przez niił i ;rj rnM · .z ·
~il'l kiewicza. Już w 1i.1ł1)_1r:. ~;i S'-· iCJ 1 ka 
z~rwr~l on ogromnie za1m~ >Wanie· dt• ta•!"'
\Ili 1 r·tzesz:lośai, roz,k<>5Z<)\val ~ . ię opowia
ti.a111iami o uawnych Cz:l',,,~P, 11·1d;;;\\·~1yHl.<0 
z„~ !ul,owd się czy w opowiadania~· Il l ~-Y . 
książkach}, któreby mówiły o rycerskich 
zapasach inaszych przod'ków w1 wa.lee z po
!haińcami, o boha:terskich 1lalma!niaich sit: z 
Turkami •cz.y; Tatarami, Szwedami cz:y K~J. 
za.kami. 

Urodzony 4 maja 1845 r. w. w·ou 0-
krrejskiej na.i Podailasiu, już nai uniwersyte:
cie poświęcil si~ pi·sarce WJ 1gaz;eta:ch. PJer 
wszą jega powieścią bylo ,,Na mame"! 
gdzie bardw silnie wystąpił przeciw tym, 
którzy myślą, o rnzkoszach, 2l3.baiw.aich, 
uży.ciu, a zap,ominają pracy, 1narooowej i 
społecznej. Co 'lltie robi się <llai dobrai bli
źniah, z tą myślą, by tu w w.alce p0módz·1 

ulżyć, co robi się tu po to, by sobte je<lymie 
byfo lepiej - to· póiść muiSi na marne, na 
nice. Tak samo w następlnei 01wwieści 
,,Nikt nie jest prorokiem mi~dzly swymi" 
S2)Y1d1Ji z tych ludzi samolubnYich, nędz
'IJ'ych, którzy szlachetne jednlQtstki, imają·ce 
się praicy, chcące swe sily lożyć w óaini 
rnarodloiwi, laimi'lJi druzgo'czą, bo. w J)Olrówna 
rniu z tamtymi ·czują się tniżsi i marniejsi, 
bio czują, że praca taimtyich wydziera im 
foirniuchom be-zmyślnym, grunt z pod nogi. 

KiLkoma pierwszemi pmvieściaJmi zido 
byl sobie Sien'kiewicz głośneJ już imię w 
Polsce, zwlaszczia że w ,,Gaz.ecie Pdlskiej" 
pisał ·~d' naizwisikiem Li tWIOsąi tygodniowe 
kroniki, w których zaznaczyl<> się cięte 
pióro pisarzu. Ze pragnął zwied!i;ić i\nlne 
światy, pomać inne narody jak żyją, go
spodarują, iak są urządzdne - wyjechał w . 
r. 1876 z Warszawy 1;. pirzejechaił - jak sam 
się wyr.ażai - Niemcy, francyę, •catą <Hu
g-Olść Ainglii, przepłynął na. wiosnę burzliwy 
Atlantyk, ai następnie jak ptak nia skrZiY
idlach przeledal niezmierwne prz.estrze111ie 
1wielikiej kolei oo Nowego Jorku do San 
Fra,niciskoi i strząsnąl proch z o'buwiai swe 
go na· brzeg-ach Ocealnu Spokojnego". Z 
tegOI czasu podh-0<lzą jego wrażenia z pjJ
diróży, które w· fonnic listów dd P.olstki 
pr.zesyfał . Po pani latach J)Obytu w Arne 
ryce porwrócH do Warszawy, gdzie objął 
reda!kcyę d.zi1.:.n\.Jika „Sb\\ o", w którct.n 
poczęłrai się uk1n1ywać powieść, co go Jla 

·cw4o wszystkich Pf~wicścio.pisarzy wysu
IIlęla, 0 0gniem i mieczem." 

„Ogniem i mieczem" wraz z „Poto ... 
1Jem" i , Pane;m Wotlody;.:}\\'skirn" tworzy 

cz.onej Skrzetuskiego, kochamy d7Jiclnegó 
Longina Po'dbipi·ętę n tę jego dzielność, 
moc chicha i za zgon bohaterski; boimy siic; 
Andrzeja Kmicica, który strnci\\ szy S\VD,Ja 
Olc11kę, go>tów śwL1t cnly zniszczyć, ale 
\\ ra'l: z ,nim kruszy-rlły sict i iJ2:km J:.tJJiić 
prze<.l nap·orem Szwedó\v CzqstochJ\\'Y 
Jasni~igorskicgo klasztoni, gdzie trc~nuj.:;, 
~ajś\\ iętsza Pan112i PtAski Królowa, jcstc:. 
sm.y wespót 7. małym r::>'ccrzem MiclJafonJ 
Wolodyj.o\\ si im pJdczas cbrqny I(amici'1-
ca Podolskiego; śmiejemy siG z Żl:lrtó\\1 
Zaigło'by, który choć śirniesznic przemówi 
CZQsto r7nca zdanie p.oważne, slusz1w u~ 
wagi i rady, gada prcl\\ dę \\ o..:zy wszy
stkim. 

~.ienkiewicz Trylog:ią zdo·!J:) •i s(;bic 
serca •uamdu. Dlacz•c1go? Bo: pisał swe 
powieści - jak s13m się wyraził - „dh po 
k.rzepic:nia serc". Nam znęka!nym niewol~ 
c1ągłelln, ustawicznem bojo\va(niem z1 bez,. 
ustannie n:a nas nastai<}·cymi \Vro~gami, nam 
'któryśmy chw:il ja'Snych i pogodnych w ży 
ciu 1narod owem nie mieli, 1e1cz zawsze pie1-
grzymu1jemy d0t Pnlski woltnej, niepodległej 
nam, którym w tej \Y:al'.c1e niie'raz m!Jigly 
zwątlić sity i dusze się zniżyć, któryśmy 
mogli wątpić na chwilę\ czyli też zmaganie 
nasze uwid1czy się zwydęstwem - nam 
chciał z1nakomity pisairz1 rzucić przed o•czy 
obraz, z przeszlości, kiedy to na P<0ls'kę ze 
wszech stwn p1rly wrogi, kiedy to ksiąe:ę 
bnande1I1burski planowal już r-ozbiiór Oiczyi
zny, kie<l'y wojska: obce g:ospodarow;aly w 
naszyim kraju, jak u siebie, a: mimo wszyst
ko P<Ylska ocalała dzieJn.::iścią, bohater
stwem jedni01ścią swych dzieci, które Ją 
szczerze, duszą calą ukochały; chciaił nall11 
niejako powiedzieć: „Nie trać.my nigdy 
wialry, n~e upadajmy ze si~!" Sikom sp\J'j
rzymy w dzieje nasze, o:baczymyi, że we 
wi~1ku .siedemnastym Polskę' zalal po.top 
wrogów co· ją og:ofom i miecz·eJJn zniszcz.y. 
łi, a przecież uratowały O.kzyz11ę jej d2ie
d, prawdziwi c1bywatele kraju. Talk i te: 
raz:. choć rozćwiartowaly .nais m0•carstwa 1 

niechaj nde ginie w nas duch; hartujmy 
wdę ·bąd1źmy dobrymi obyw::itel"mi i sy
nami Polski, a nicr na hkich rniebez.pie-
1czeństw, z którychby Ona nie w;yszla, ma.
iąc w sy)n~ch ~ o.dldantych Jej oby.wateli!" 
Dlateg·d t'O my Polacy tak dobrze o,dczu.
w.amy „Tryl.zygię", bo w niej k-Olść z koścL 
krew z krwi - wszYJStko nasze, obcy jej 
'Jli·e odlczuią i nie zrozumieją. 

·W ht parę po i.,Tryl!ogii" wy•d.ll Sien
kiewicz p-uwieść „Bez dogmatu" i „Rodzi
mę P:>lam.ie:okkh". W pierw1sz·ej przedsta,
wia narrn czlo'wieka 'bez d.ogmaitu, to zna;
czy t.ylc, c·o bet zasady, bez. icelu w swetrn 
życiu, 'który .nie wied·ząc czegb sam prar 
gnie, git1ic sam marnie, w drugk~j przeciw
stawia ludziom pelną z.as.ad rodzinę, która 
uporczywie dąży do raz wytk)iliętego celu. 
póki go me osięgnie, by m&dz. pracować. 
dla dQ<bra bliźnich. 

Wkrótce potem wyjeichal eto Afryiki~ 
zwietdzil !)Ofudni<YWe jej końicz.yiny :Egipt i 
t. d„ wraż·~nfa1 zaś tam odniesione da' nam 
w „Listach z Afryki". P.o powrocie <lnl 
umm „Quoi vadis" toi znaczy: gdzie idzie'sz. 
I k;· już nie polskie iecz rzymskie. Cz~y 
POI ukrzywwaniu. Chrystusa Pana, kied.y 
cesarze r-zytnscy, aby zatamo'Wać ro'Z'Wói 
ch'rześciaństw'.lJ. Skazywali wyzn:alWleóW 
wiary Chrystusowej na śmierć. Wiedzie nas 
pisarz w te {lzasty zamierzchle, .w zacicnn-
1niale kataiko'fl)by, podziemne miejsca., g<lZie 
schadza1i si~ icłuześciainie q1n modlitwę, u·
kazuj:e postać św. Piotra, który przyibywa 
do Rzymu, aby jako Namiiestniik Chrystus.a 
J)ddnieść SIWe ow~eczki •m duchu, by go ... 
dnie znosiły cierpienia męczeńsikie za świę 
tą, wiarę; rrntluje nam w r·eszcie, jak eh rze
ściainie gin~i w cyrku, no.z•sza;rpyw(-lni 
J)r1;ez lwy i tygrysy, hyeny' i pallltery, albo 
pa.lcmu: kh osroniętych dl()kofa osmol·oUH\ 
slcmąi ja;k pochodnie. 

„Quo vadis" obieglo cały świat, hen 
-cd M:ciska1Ji i Pcrs6w aż po Amerykę zy
·ska1to rozgłoo, u rms przY'J)()lmniało te mę
czeństwa, n.a jakie narażeni są Utl'ici p;a'dlla
sc-y ze stl'plnJY brutalnego rządu moskiew
skiego za wyzlrnnie "via1-y 'katolickiej, przy . 

Obecnie drukuje się pe·\\ ie§:: „N"' pe.du 
eh\\ aly", g'dzie zuów Sic1ki.!wicz Dpisl!j.: 
sławne zwy·ciQSt\\"O· Jana Sobieskiego na1d 
Tu r:kci'llli pccl \Vied11icm. Prócz teg'J. !' 1-

pisaJ b~1 rdzo wiele krótszych p01wiastek. 
Ze zajGciC'm czytamy ,,histu·ryę po\\·sta!1-
c.a'·, kt(>ry N ~mutnem uko!1~zeniu \V::tlki 
Lic~~y JXJ 1-. r<;j3cJ1, tuJa się, ~ ż ck nt::.ie 1n 
cl1 ugi.~j pólkuli \\ Aspir va1l .miejs~c latarni .. 
·ha mo'l°::::kitg·o. I tu :. latują go echa z 
Polski: przychodzi książe"zka Micki0wi
cz.a ,,Pan Tadeusz.", starzec iiozrzew;nia się 
z::ipada w wsp,J1m1ie.nia, zapomin'l zap1li~. 
Ś\v iateJ a w nocy l"ozbUa się lódź, \ s',utek 
czeg:JI (nieszczęsny tra..:i PO~)'-tdę n idzie I!· 1 

z,nów na twta1czkę. 
Gdzieindziej w ,,Pamiętniku pozinar1-

~l<ieg;o' nauczyciela" rJpisujee autor Ti:ylogii 
J~k męczy Prusak w sz1k0Iach p;0'lskie dzie
ci, lub \\ „Bartkn zwycięzcy" opisuje po
stać wl1o·ścianina z zaboru pmskieg<:l, kt6ry 
wzięty do wojska w cza·sie wojny na g~::;--. 
znainej pi·osn1k i „Jeszcze P oJs.kai nie zginę-
13.i" rwie się doi bitki, zapomi1na, iż walczy 
rn wro·ga sweg·o' i kl1:lodzie pokotem nieprzy. 
jaciół, q c1'.11n6 w \\•Jj·nie s•ię odznaczył nn. 

. . ' vv 
i:pwroc1c do d1oonu nar.aż.o•ny je.st na przie-
śladio.wanie pruskie. Ot taka t,o wdlzięC't:· 
uoiść wroga.! 

Pr{>oz piowieści uiej'edjn:o:kr.otnie wbie:
ral glos Sieinikiewicz w sprawach do1yczą, 
·cych 1narnd'u. Tego rcAku dmkowaliśmy w
„Wia•msie Polskim" list jego <l)Jtycz~ 
sprawy szkolnej, gdzie tak mocno uiderm 
na ·szkolę moskiewską . któr.a nisz1ezy ~ 
ską mlod'zi1eż i p.aoz.y Jej duszę. Zeszłego· 
ro'ku wy.dal list do paiństwa wsyjskieg~ 
w1 którym mrul'uje zla, pod.la ~osDv.danke 
rządu mos•kiewskiego w iktaj.aah polski-eh i, 
żąda pp1lskich •rządów w Królestwie pol
skiem. A kiedY, przed! ·kilku .laity Prusak 
ska•rowa·ł ipol·skie dzieci we Wrześni za ro~ 
iż nie .chcialy mówić pa!Cierza. w -Oibcei ~ ... 
wie, on to pierwszy wez.wait i!laród połskf 
tdol sikla<lleik na prześ1adow21,·e rodziny. 

Wielki to był obywatel, pis.arz z.naJro.,.. 
mity, dzieLny •syn Polski. Za t~ gorą-cą mi
bść je·go dla Polski, zai rozniesienie poł
iSkiegp i:rnimia po caly;m świecie od wscho~ 
du na. zachódi, od południa JICl! 'J)ólnf{}'c nar&r 
ofiamwal Sicmkiewkzowi w 118lku jubileu~ 
srowym rmsiadl<aśf Oblęgorek, by tant. 
móg,! dalej spok!:Jj1ni·e pisać dlaJ palu2;epiettria 
naszych serc. Jubile.us.z pokaool, j* łoo
cha g'Oi gcirąc·:> 'Za jego pracę ·cały :naród~ 
po1k,a•z.al pio .części, bo wsz.ystkiich uczuf 
okazać 11ie poizwalal moskiewski knut 

WcLzięcii·n·:>Śt~ dlań mieć będ.izie naró-d 
z.a uświad01mienie narcldowe ludu. Wszak 
nieje<l1eni przez powieści poczuł ·swą połską 
duszę, uClZ'uł się f>io.faikiem po.wO'ła 1niYitn ®. 
służby swej Ojczyźnie. I jeśli w piśmien
nictwie z.dobyl imię nieśmiertctne., to i -O 

zasłudze urnairtod:owienia ludu pclskiegu ~ 
ni~ zapomną tlzieje Polsiki. 

Zwierciadło. 
Polski pacierz . 

Ojcze ilasz, któryś jest w niebie, 
Ciebie z , pokorą błagamy, 
RatujO}czyzne w potrzebie, 
MY wspa.rciru Twego czekamy. · 
Swięc się imi-ę Twojel wszęd,zie, · 

Nasz Stwórco,, Ojcze i Panie, 
Niechaj Polska· wolną będzie, 
Wysluchaj nasze rw-Oll~1ie. 

Przyjd".l, Paq1ie królestwo Twoje~ · 
R)Yzrządzaj sercami naszemi, 
Daj nam zawsze laskę swio1ą, 
W szakżeśmy dziećmi Twojemi. 

Niechaj ·będzie Twoja "W-Ola, 
Jej się caf ki em odda.jemy, 
Ty wiesz jaik prz.yikra niedola, 
Którą tak długo znosimy. 

Ja.ko w niebie, ta1k i na ziemi, 
Niech się, Panie., co ch:ee dlzieje, 
Ty bądź zawsze -z- dziećmi Twerrfo 
I spebnij wiernych nadzieje. 

. ~· 

·' 

' . 



· Chteba naszego piowszedni~-go 
Daj nam, o Panie, prosimy, 
\Vszak my nie chcemy ieudzegio, 
Niech naszym \Vłasnym żyjemy. 

Daj nam dzisiej i na dalej, 
Niech mam SUŻC! Two'ie dary, 
A my Cię będ'ziem kochali, 
Boś Ty jest d10bry bez miary. 

I cdpuść 1nam nasze winy, 
Gdy my Ciebie Qbrażamy, 
Czujemy każdej g<Jdziny, 
Przepuść nam, Stwórco, błagamy! 

Jako· i my 0rdlpuszczamy 
Naszym winowajcor.n, 
My w sercach zemsty nic mamy, 
Daj opamiętanie zdrajcom. 

Nie Wódź nas ·na pokuszenie, 
Żebyśmy nie r1J·zpaczali, 
Nie po·zwafaj na zniszczenie 
Narodu, który Cię chwali. 

Ale nas zbaw ndc złego, 
Naszej ziemi ujarzmienia, 
Od tyrana nieczułego, 
Co WiQlność w więzy zamienia. 
Ody Polska, Wr{)lną zostanie, 
Nasz Ojcze, z Twojej, opfeki;, 
Chwałą Tobie będzie Panie, 
Teraz i na wic1ków wieki. 

dla dzieci. 
Kroł: a 1 a:u „a czytania. 

ć ć Ć · 
leć, kryć J bać, pluć, 

ćwi·kła, wil~goć. 

Zuch. 
O wdększego trudno zucha, 
Jak ten Stefe!k Burczymucha.„ 
- fa •nikogo się nie boję! 
Choćby nic.dźwiedź... t01 dostoję! 
Wi1ki? - Ja. kh ·Ca·lą zgraję 
·PozabHam i p;~raie. 

Lew! cóż lew jest? - Kociaik duży, 
Na!czytałem się podróży 
I Zinam tego jegdmości, 
-Co zły tylko, kiedyi pośd. 

Szaik.ab, wilk? „. Strasmla nowina·! 
To jest tylko wię!ksza psina!... 
{Brysia mijam zaś zdaleka, 
Bo nie lubię, gdY, kto szcielka !) 
Komu z.echce, to dam radę! 
Zaraiz na oceain jadę, 
J nie będę Stefkiem 1chyba, 
Jak nie chwycę wielor}'lba! -

I tak przez dzień Boży ·cały. 
Zuch nasz trą;bii swe pochwały. 

·Aż raz usnąl gd.zieś na: siainie ... 
:Wtem się budzi niespodzia1nie, 
1.Pait.rzly, a tu jakieś ·zwierze 
Do śniadani.aJ mu się bierze. 
Jak inie zerw1ie się na uogit 
Jak nie wrzaśnie z. wielkiej trwogi 
Pędlz• jakby hart ze smyczy„. 

- Tygrys, tato! tygrys !.„. krzyczr. 
- Tygrys?... Ojciec się zapyta. 
- Ach, lew może !.„ mia!l kopyta 
Straszne! trzy, czy cztery nogi; 
Paszcze taką! prz.ytem rogi. .. 
- Gdzie to byl-0? 

- Tam na sianie. 
Właśnie porwal mi śniadanie.„ 

Idzie ojciec, slużba ~Ja, 
Patrzą, a tu myszka mała, 
Polna myszka siedzi sobie, 
I Z<\bkami serek skrobie!... 

M. Konopnicka. 

Tow. girnn. „Sokół" w freisenbruch. 
Oznajmiam s1~.i110\\·nym druhom i in_:

uyrn dobrze m)rś'.qcym Rodak0tm, iż prz1'
szłe zcbrnnic odbGdzie siG w niedzielę, tj. 
17 bm. po pot. io· gctdz. 4 n:t sali zwykłych 
p:JsiedzclL Zaprnszam \\'szysl'kich bez \\ Y
jątku, bo prz.yJd<t "a~nc sprci(\\'Yi J)Cd obra
dy. C:t.· f cm! Wydział. (Z) 

Tow. św. Barbary w Oberhausen. 
Przyszłe zcbrJini~ ndbGdzk. siG 17 

grudnia ·O 5 g:_i,J,ZJinic po pol. Zarazem do
nosi sit: '' sz) stkirn czt-onkom i parafia1,otJ1 
.z pa!rnfii Scrc.:1 musowego, iż będzie pol
skie 11abożcl1stwo z kazaniem za1ra.v po 
wialkiem :nabożel1stwic. O i'1ik najliczniej 
szy udzial w zebrc1t11i11 i 1rnbożei'1stwie pro 
si · Zarząd. ( 1) 

Tow. św. Michała w Reckl.-SUd (Bruch) 
c}o111:osi swym czlon1kJm, iż w niedzielQ, d. 
17 grudnia o gC1dz. 012 przed pot. oclbG
cl zie swe miesięczne zcbra111ie. Zarazem 
zwraca się ro1dakio1m mającym chęć prziyj
stc:\pić dlO' to\varzyst\' a urwagę, iż w pier
wszą Hrzecią ni·e ctzielę w miesiącrn jest sp1::>·
SO'bjność do wpisa111ia1 się na czfo1:1ka. tr01\v.a~ 
rzysbwa. O liczny udział cz\f{)1JTko-w I gości 
·na miesięczne z.eibranie prnsi (1) 

Zarząd. 

Uwaga: Zebnmie Zarządu o 'IJ.W'Y,· 
klyim c:za·sie. O sta'Wienie się wszystkich 
czf.01nlków zarządu prosi 

PrzcwoC:.1icząGY. 

l(oło śpiewu „Wanda" w Caternber~ 
rll.:l.11:;1si swrym czliOn:lmm, iż w niedzielę, 
<lniai 17 grudnia po pał. o .godz. 30 1odlbc
dizie się zetbra:nie ma sali posiec;I~eń .. ~o· 
ście mile widlziani. O ja.k na:1hcZ1me1sZ1Y 
udziarł w zebraR1iu prosi Zarząd. (2) 

Bac.zno~~ niewiasty z parafii Najsl. Serca 
Jezusowego w Oberhausen. 

W niiedZielę dlniai 17 gmd~iai z.a:ra:z. I>O 
J)Ołskiem inaboże

1

ństwie .w ·@7wdlnJe o godz. 
12 !Qldlbędzie isię ze·branie niewiast Bractwa 
Różaflcai żyJwego w lokafo p. Allelkoteigp, 
tuli .przy kościele Sercai Jezuoowego. 
Szall11. niieiwiasty i mężiezyź:ni, którzy na\le'
żelłiśde tdo Bractwa! Różafwa1 żywego, sa· 
mi ·przyz111acie, ż.e tak wtatlne· inaibożeństw'.) 
różańcowe zupełnie tu w Oberhaiuseni z.ai· 
snęlo, przeful będzie 1chwa:~e·bną i:zecz,, że 
wszystkie nieiwiasty i męzczyźim, kto~ 
cłKJK12i o eh.walę &>żą · i zbaiWic1ni~. sw;e1.
du1szy, zbilorą -S•ię w niedziele j-a'.k 1nai11cz.1m.eJ. 
oby utworz.yć nowe róże. O hczniy ud'z.iat 
prosi M. Juskowiak. (2) 

Tow. ~w. Wojciecha w Scbonnebeck 
daj.; <lo wia<lomDś i w zystkim czlonkb'rn. 
i ż w, s:>b~tę i J1iedziclę dnia 16 i 17 gmdrti~ 
będzie u nas piolski ksiądz Rodak , stuchać 
spoiwiedzi św. Początek w soboh: po pol. 
Uprasza się wszystkich czlonków Tow. 
ś". Wdjciecha w ~cł~01nnebcck, aby z. tej 
SPosobności skorzystali i \\'Z1Gli jak naili· 
czi11iejszy udział \\' sp1<>wioozi św. Tm,·a
rzystwo nasze przystępuje \\'SPólnie do 
Komunii św. \\~•niedzielę ratno na pierwszej 
Mszy św., to jest o godz. 7. Czlorn,kowic 
wirJ111i siQ sta\\ ić w 02markach to'wiarzyskich. 

Zarząd. 

Uwaga: O ~:J<lz. 4 p~ poł. 1>::il !\ie 1rn.· 
zrni-.!1. O gordz. :i zebra.•1ie na sali zwy
ldych ppsil.:dzcl1. Na zcbrnnic zaprasza 
siG \\'Szystkich czl inków. prosz~ic ró :q,10„ 
cześnic, ahy ~iQ ja:\c najliczniej staw:li. (.?) 

Marcin Majchrzak, przcw. 

Baczność Rodacy z Bucr i bliższych 
okolic! 

TO\\. św. 1..-ramci -z]·a z Asyżu w B11cr 
d:Jje swy111 ...:zlc.1Jk(1'n1 i wszystkim l~oda-
kom z B11er i {]kolicy d1 > \ iaJi:::nnośli, iż 
w so·bOtQ 16 \\' niedziel<~ 17 i w ponict!zi,1-
łek 18 bm. będziemy po 7 miesiącach zno
wu mieli sposobność do spowiedzi św. w 
ojczystym języku. Tm\·. Ś\\'. Fram:is7.lka 
przystępuje wspólnie '~. 11iedzielę rano o 
g-0d'z. 77i do. Komunii Ś\\ ~, a po1 l}Ol. S<l poJ
skie nieszpory z kazaniem -0 go'dz. 4;;,i. 

Sądz,imy, że p,o tak długim czasie Ro· 
dacy wszyscy skorzystają z tego ogłosze
nia. PJ niesziporach ma Toiw. św. Pranci
szka 11aclZ\\ yczajne zgromadzenie na sali 
Jaina Kannpmanna (JHgerhof). (I) 

Za towarzyst\\ o J. Herok, sekr. 

l(oło śpiewu „Wanda" w l(aternberg 

Towarzystwo Przemysowe w Marxłolr 
Niniejszem zapraszamy szan. z 

ków bez rw;yjątku wszy tki h na zebranio 
w poniedZiałck wieczorem o godz. . Na 
tem zebrnniu przyjdzie bar@o wi ie waż
.nych spraw na p;Qt.rząde!k tlzier ny. O punk ... 
tualne ta\\ icnie ~ię upra z.a (3 

Zarząd. 

Towarzystwo św. Barbary w Hamborn 
donosi sw1 m zlonkom i nic\\ fas tom Br -
dwa różailoowego i zar zcm z. stkin 
Ro<la1kom zamie zkałym ' 1 larnbom, iż '\\' 
przyszlq o'bot„ dnia 16 gruJnia przybędzie 
ksi~1dz po] ki \\' celu 5łu kmia spowie
dzi św. ~poiso ność do spo ;\ 'edzi '' cbQ
tę po pol., \\ niedzielę i w pO!liicdzinłel· rJ.-
110'. W niedzielę rano (, go-dz. ~, bt;dziC' 
to\.\ arzystw{) i Bract\\ różai1 ... l> e ~Pól-
31ie do Komunii św. przystęp(;wać, przeto 
prosimy sm'n. czlonków i nic :-. ia ty Bra
ctw.a. l~óż.ar'icoweg-0, aby ze sposobno'ś.:i 
skorzystali \\ sobtG p~ poł. i '' nicdzield 
mino. Zarząd. 

Uwaga: J>-05icdzc.1ie odbtw:dJ:it. iQ za. 
i az p0 1ml Idem rnl' ż<J1st ;\ie 1 / p, ł. o 
gcdz. 1 6. Pre imy o iah .iai'i:::z 1il'jszy 
t d7iuJ. (1-1:cie mi'e \\ idl a1:1i. (l} 

Zarząd. 

l(oło śpiewu Sobieski w Hertcn 
d01nosi S\\ ym c21ł<rnko111, iż\\. niedziclG d1nia 
17 b111. <Jo go'dz. 4 PD< pał. młbędziC' się .w
bra11ie. o licl'.ny udział prosi (1) 

Zarząd. 

GOSPODARSTWQ 
w pow. Witkowskim obejmujące J,' mórg 
pszennej zie1mi sprzedam przy wpłacie 3000 
m~ (~ 

PIETRZYŃSKI, Onesen, 1 farr. r. 3. 

dc1no,si sw:ym czł•o11tkom, iż w nic<lziolę dn. O BER Ż A 
17 gmdmia o go'dz. 6 wiccZJ:>rcm, odbędzie jest przy wpłacie już 3000 mr. na sprzedaż. 
się pierw1sza Jek:cya śpiewu, n.a którą za- Do te10 należy ozród dla 2ości I 2 morgi 
prasza1 się wszystkich czloników. (2) roll. (86) 

Zarząd. PJETRZYŃSl(I, Onesen, Pfarrstr. 3 •. 

-~-~,-i~--1 J-~-.-1.-11~-=--ll-.•.l-l~-;-1 -11,-.~-. -.-111-::::~:---~-=--.-::I ~=--I I·~--- ~ ; ~· i W ft'att„nss.,beld ł oko~I~~ t „ ~ ~ ~ 
+I volecam Rodakom "- - ii-· oo 

~ •• Cl ~'-:i~ olej· siemienny. powidfof duUf(J pC!lOlliJ • Z ~ a ;: 
ł kawę wszelkie towary spożywcze, ; ~ ~ : ~ 
ł oraz dobre odleżałe - ·~ ~ ~ • 

ł cygara, papierosy, tabakę do zażywania ; .!l ~· : ~ 
d• żucia i nadzwyczaj dobrł\ tabak~ do palenia., Wszy- '<111. ~ bi 

Jl stko w najlepsy.ym wyborze. i po jak najprzyat~pnioj· • ~ ~ : e 
"I l!!'Z-yeh cenach. • o '"il .~ 

ł Rodacy przy nadchodzących thvl~taeh ~ami~tajeie ~ •• :a ·~ ; ~ 
0 haśle polskim: S 'ÓJ do swego i popierajcie własne ( * z GJ ~ s:c 

łł p•„a;~:··
1

NO~Ai.i"\vattensehei~,
41

l [ ' i ; ~ !, 
Hoehstr. -4: i. - Hoch3tr. 43. Tl' ~ 2.. 

~~~~··~m·~~~- ~ g_ ~ -- ~' • ' ", ' •'I -. '• •' • • , : 

A. Bartkowiak, 

Bufet dębowy 'k.w 
od 183 m-

najstarszy polski s kl ad Jn e b I i 
maJduje siQ 

iw Gelsenlsirohen·H\illen ul. Wanner~tr, 243. 

Specyalność: Całkowite urządzenia mieszkalne. fir:afooierli •, 
63 u:rk. 

e,ar. do ne.c1y, 
H mrk. 

Maszyny do gotowania i wszelkie sprzęty kuchenne za gotówkę na odpłatę. Jt'iJia: 
w Reckhn~h.rn' • u1l 

(Bruc ·) 

Lustro s ...&• 
61 mu*. 

Własne warsztaty tapicerskie. 
Przy całej wyprawie po~rzebujesz Rt>iak u 25 •1. w.vłaty. 

LQłko z mat:evo.caoti 
•••• adk. 

Kr.zeaełko 
• DU)[ 

Kaupa • p<>hyc:.e.r. fotu,j
nttm A8 mrłl.t. 

iuap& :ploezt1wa 'I~ mik. 

ul. Bahahofatl'. 24. 

.A 11glelalit łl-ilta .z lUł.nat111 
•• J&ll~ • 



kupu,je sie najlepiej. 
„„„„.AR1MFllB-.~D~fmW~~~~ .... „„„„ ... „„„„„„„._.„ ... 

instrumentu bandcJahlDJ na. BA u·MER • 
1 spółka, 

odpłat((, P' i gotówkę wielki 

...-rabat ...... 
I Zł'ga.rmistrz i złotnik, 

Markt3tu :ile or. 22, OB E 'RH A US E • n, naro.żnik ulicy Friedr. · i Karl3tra~se 
od ~ 5 mr. poc.z- / Trąbki ocl 1 mr. ~ęc;r,. \ J)1af~ię~s11:v sklacl. od 2 mi. pocz. !•ttbcnki od 1 mr~ pocz. 
o l 1 mr. poe7.. F 11ografy od 6 mr. poez. 
ud ~ mr. pocJ1. l\atr;ynl i od 2 mr. po z. 

z e ;;-ark ów kieszonko .w Y"h, 
towa·row złotych, regolator6w Mae foli ny i git~ry, jako te:i: "·szolkie inne instrurnen· 

~y rn1ur ·c7.na 01 iMr. rożne pl'7:yLory instrumentalne po ró-
211.) t'h <' i t1. la B1npła nn nauka ittt: ~, szystl-ich in 'tru-

• mentach. · (22 ) 
Ol'U w;ielkie;;o rudza.iu z eg-a.rkó w i cie n n yc h i bu tl z i k ów 

tylke n~l1pszf>,i j1kości p• .sna.nych tuich cenaeh. 

Andrzej Aurisch. Marxloh 
ul. Pro,·ir~ialstr. 23 . 

· S~ecyalneść :\ 

P~rstentew-: iie obrączki ślu'bn 
..:-.i', ·wł a s 11 y Y\' n r s .r.t at re p o r a c yj ny. 

_, Obt k 1.cgarmistrza II. Dalinghoifa. 
w olbrzyr».:i. •11 wyborze i we wszylitkich formach. l267) 

\Va .~~~•~~i r<Pperac3Jny. =-==-===== 
~ Z QiW!i A 'W' k N!W 

łł;~~::illiait•illl~i!ll 1~'"~~1r (fl}eaa$soe~afJi~tTu~~ •.. .... + •••• 
i okoliCj don~>i3111( uprzrjmic: iż z dDiem • ~ p k • ł Szi.i.u· wnvm RJdaknm ~ l\foi<lnich ł ~~ • .,.., 

ł ~.'.~~is~i'k
0;~;e;kl.owo :·~ 1••• 160 ,„,~!. „ ~5 ~,. i •. N aj lepsze i najtańsze 

S:arani&QI. 11\oje:n będzie jak przedtem ł ·jj;; ]" f eh d • ' k' • --------
ta.Ir. ) •• „.1 s ....... Rouakó ..... jakn21jrzetel- • oze uU z1ns 1, • • 
nt~ c•bsłoś)6. Prost~ o poparcie moje- • • .• 

ł f~t~~;'~~~~l~;~~;;;,~m ł ::;.;;;:~:;;~~~= •• . -. ·o uw1·e •• 
ł ~f\ lll'leiotr.) ul. Krótka nr. 14 u ł • F K f • . 
-·- gośein. Mis mal~~ Ct4) • r. ra t, • • 

~m11t...an "17:W'.4iii1'1l1'ill..~ · a.. .A. f•trpaf Bern•', E&hn~fstł'. 21. O 

l
!·~.if·'·"..,:·::·: •. y.:r.u.i~.m„ • ...,..i.: 11 ~ 1111• •

1 
i Reataur~~;r-0istember1a : • · kllpuje się"w • 

ł:cl.l~~~!~!„„ '· : ;;{.~~~~: .:fr~~~·;~„~.~::.: • ··==.=.=======· • 
polec.t„llYe ~~~~:m:,~~:er~o-nĄjt.Mzych ~-~~-~~ • o ner c u aus 
ee. aeh wszelkie instrumenty muzyclille jako to: I ~ • . . . 

Ba.u n. ~ć Hodrlcy w Bruchu ~ 
skrzypce,cytryJlety,klarnety, i okolicy! 1 haa- .meni!; i na.fa4' i do .ro11<1ią1•nia, Stian. Jtodakom poleeam mój • 

bębe.nkit podstawki do nui, I boga.to 1Jaopatrzony skład olmwia · 

wKA.RXLOB, • I !~sęczki taktowe dla dyrygentów, il tyłk• najlcpszoj ja.ko.5m orirz • 

Wlflysł.\.ie- gatunki strun, jako i wszel~ie W praeownię obuwia 
pnybory do in8trum!3nt-Ow. ~ podłu; ruiairy. , {._ ut !łrovinzialstr. 97a. 

1
111 

Dalej polenam weMlk'6 I \V t>.7'elk~e l'eperacye zaehodr;f\ -
Provinzialstr. . 976. • 

towary fOCZOne, eł , W za.kres MSewstwa wykonuję 
jl\ko: faj Li, e} 1arniczki, laski, ltd. srybko i ta11io. Zwracam uwagę 

Szan. puhlicneści na mój jedyny 
Tewar1 !.łkórzene jako: portmonetki, • 1"10lski skład i WilfS2tat w miejsca 

torebki tło <'ygar, torebki do listów, kuterki I r 
do podróży, tornistry s1JkGlne, ~zelki, paski, dla teg• pr•!zę gor~c• ft p()pa.r-

nożc kieszonwe, kart,- do grani• itd. itd. I/Jl. •• Jan Bzr;caur•ki8·1ellł1.cz,c1a~) Goldfarba tabaka do zażywa1Ja. M ,u 
I DTaeh, ul. Marr-yllńaka .lfil. 11. ---Zai;1seraty i reklamy Reda:k1c)'la WlO

bec publiczności nie odpowiaida. ·~~tiWetf ~»f'~ •• „.~---····~.~~~-
i Uwiadomienie! ł 
t OJ t&azPdODkABEE•:.a ł 
4 (& metrłw matHyi na nhi~ doao1u) przy zaknpa.ie .°'. 11!8 ..,.. ł 

1·s. noh;;.stein i 
tylko w Derne. ·u _ . ł 

8•hnhofetr. •r· 50, n 'przeenr u ey ~it1weJ ł 

Wielki skład materyj na suknie i tGwarów bawcłn. . 

-
Darmo 

otrzyma kddy prz1 za.kupnie od 10 mr. pocz~wszy 

parę damskich 
trzewików domowych 

w 

<!:allmann' a \ . 

do010 obuwia. 
I . 

(Ca\lmann's Sehuhw~renha~ś) w Derue 
\ ul. Bahnhofstrasse pn cef' ach 

nadzwytzaj· tanich 
1 

ale ściśle stałych znajdz\e tam kaMJ. w~zelkiego fo<lzsjn dobre 

obuwie w olbrzym m W.Jhorze. (31!J) . 

Konfe~eyr. it.m11kr. i m~kr.. W11y1tkie mellle, łoła iti. (Uti) ł 
lłq 1$ ... ......-. V ........ ~~ ~u·--~---_.<_·M_w_1_·11 __________ _ 
.....,~__....::;i.„..., 81 -. ....,. 1 •' , n „ ..... , , , • *•I•• 1 Ir•• 1 ~ • • &oe•••· _ „.,.,_ ł ada9n~ wnnnt~ ..... Ww fWM Paldao" w ~:an. 



8 ł.wartalnie. § 
! ~,Po~łańca lrntolickiego'' o~zy- 8 1 ·· ""'J~ abonenci • dodatku. I 
~ 0'°°j~oooooco1 

Na Niedzielę czwartą Adwentu. I 
Lekcya. l Kor. IV 1-5. 

Br:-acia ! Tak niochaj człowiek o nas 
·roizmme, Jako: o S~·U'gach Ohrystuwwiych i 
sz~ła~oh ta1emmc B-cżych. Tu już szu
l<~Ją mtędz_Y . szafarzami, aby któryi n.ak
z~ .byl ,~,ernym. Ale u mnie to jest naj
mme:i~za, zebym byl od was sądzomy albo 
~di dma ludz~i~g<> ;. lecz. ani sam siebie są
~tz-t; .. Albow1e~ się w niczem nie czuję; 
31~ me :v tern Jestem usprawiedliwi<Jln · 
~~ory crrnę są<l2~ Pan i est. A tak · nie sądź~ 
~1e ~rzed cz~sc~, ażby Pan przyszedł: 
~ tóI!' też cśw1·ec1 zakrycia demoości, i ob-
1_aw1 rady. serc: a te<ly eh wara będ'zie ka
zck>mu od Boga. 

Ewangelia. Luk. m. 1-6. 

RG.im piętnastego· panowania Tybe
~yusza Cesarza, gdy Pootski PHat rządził 
~~my:ską zi_e!11ia', a Heród Tetrarchą Ga
iil~Jski.m, ai filip brat jego Tetrarchą Iturej'
skr:n _i ~rachonitskiej krainy, a Lizaniasz 
Abił~1sk1m Tetrarchą. za na.jwyższych ka
t>lan:ow Annasza: i l(aifasza: stal o się sło
"\\IQ Pańskie do Jana, Zaicharyas.Z\owego s;"'-
1na ~a puszcz;y. I pr:zyszed.1 do wszystkiej 
kramy Jordan.u, opowiadając chrzest pokw
·t~ na odpus~czenie grzechów; jako jest na
p1sanD1 w księga.eh mó\.v Izajasza Proroka: 
Ołos wolającego: m puszczy: gotujcie droi
g~ Pańską: c.zyi1cie proste ścieżki jego: 
wg,zelkai dolina będzie napdniona 1 a wszel
ka góra i pagórek _p.oniżon będlzie: i krzy
rwe miejsca będą proste, a' mtre drogami 
gładkiettni. I ogląda1 wszelkie ciało z.bawic 
nie fu.le. 

Kazanie, 
. Każda rzec.z którn się dawniej <lziala a 

dziś- ją się opowiada, aby miala uznainie po 
'\\.'inna być oparta dmvod:ami histO'ry~e
mi: kiedy, gdzie i pod cziyjem panowaniem 
d1otonaną z.ostała. 

Otóż i dzisiejsza :Ewangctia, opisując 
lziafaln1ość Jana świętego Chrzciciela za

·chęcającego ludy oo g-0dnega przyjęcia d
.czckh:\.·anego Messyas7,a~ opisu}e zarazem 
czas i miejsce, oraz navwiskai tych osób, 
które podówczas panował~ i rządziły naro 
<lami; a czyni to dla tego: .abyśmy nie wąt
f)i!i o rzeczywiści doko'nywamiych p.rzcz nie 
gu aktów. 

Działo się to v.ięc, jak świadczy E-
w.angielia, za czasów Tyberyusza Cesarza, 
'l'.{<l'y Pontius Pila1 rządz.ił żyd:Owską zie
mią: za nainmvszych kapłanów, Annasza i 
l<aifa:sza. Jak niegdyś Jan święty, jako 
J><mrzednJk Chrystusa i poslanniik Boży, 
tlil>'OS<>biąc ówczesne ludy do gotlnego przy 
jęcia obiecanego .Messyasz.a:, zachę.cal ich 
oo pokuty i poprawy, tak podobnie i my 
~apla1ni, z pow:J-fania i obowiąziku naszego 
:Przed zbliżającą się uroczystOIŚcią dorocz
.nej pamiątki narodzenia się Chrystusa Pa
lla, napominamy was, abyście popra:wili ży 
cle wasze, p-0zbyli się grzechów, krzywdy 
ł)-Oczynlone v.-ynagrodzili, ()ikazye wiodą
:ee was do upadków g.rzechmvych J)rei::z oJ 
~lebie oddaliti, i roLipxzęli ży\VłO't zupclnic 
ltlOt\v.y, któryby wYrównał te dolitttY, czyli 
brak -cnót i dobrych uczyn)ków, jakiemi 
~'im1iście się odznaczać; aiby po-strącał pa 
f.órki: W)TI:ioslości, pychy ·1 na<lętośd u
lnysłów; "\\typrosto'\va.ł kręte ścieszki: oi

rszukaństwa, podejść i nieg~wYCh zys; 
Mw, a przygoł'...owial d11oge Panu Jezusowi 
do se.re waszych. Inaczej, 111a nic by \varn 
~i~ 11rzydal·o. obchodzić urocziys.tość Narc,
•<lzr:nia Paf1skiego, gdybyście n.je usumęll 
tych wad, jakie mu tamują przyst~I> dO 
$-erc; wa.szych i narodzenia się w duszach 

wa~z~ch przez l askę, a tcm samom. zape
"'.11~1;1a wam zba':"ię:nia. Stal-oby się z wa 
m~ to sa~, co się stał-0 z owymi nicdo
'\\ 11arkam1 za czasów Jana świętego, 'któ
rz_Y, _choć oglądrali na \Vla~me oczy zba
wie~I~ floż.e, _c~li Ch~stusa, .przyiooszą
ceg ) im z~aw1e111e, t'O· Jednak me uwierzy-. 
"'.szy "~ NiegfJ, potępionymi z1ostali za swe 
medow1arstwo. 

Daj. Boże! abyśmy ic:h nie naślaoowali. 
a_ rac~e1 po'pra~viwszy ŻY\.Vot nasz, z.ba wie 
1A111e w1ocz11.'~ os1ąginąć mogli, co daj -0 Panie; 

men. 

ba te.11 t?lko, ~~o nie pojmuje własnego do
bra, I me mysh o przyszl~m szczęściu. Cu 
d~ nas, ~ójd'l...myż za przykfadem owy.:h 
pastns.zko~- ; a jak <mi clkazali posłuszefJ
st\VO idąc za wenvanie:.m An1i.-0lai 00 Bc
tlccm dla oddania paklonu Chrystuwwi i 
P.rzezi_ to' z~skali zbawienie, tak i my nic' o
c1ągaJmy się z wypdnicnicm tego, do cze
g? n~s głos Boga.i przez usta kaplanów po
v. alu1e,_ a _tym sposdbern zyskamy i my bło 
g~slaw1ensw-0 w życiu, a po śmierci żywot 
·w1oczny. 

. Past_uszik·o.wie dowiedziawszy siG od 
Amola, ze Jezus naro<lzit się w Be'illeem 

Na Uroczystość Bożerro Narodzen·1a. nat~chmia~t opuścili swe trzody, i pośpie~ & sziyh oddac Mu pokloin. A chociaż z.naleźli 
Oo w sta~1ie ubogim, w stajence, pomiędzy 

Podczas pierwszej Mszy świętej. 

Lekcy.a. Tyt. II. 11- 15. 

.. NaJmilsi ! Okazała się laska Boiga Zba 
WJc!ela naszego wszystkim Ju<lzidm, nau
czaH1ca na~ , ~bys~ny z<tprz.awszy się nie
pobożności 1 sw1eckich pożądliwości i 
trzeźwie i sprai\\iedliwie i pobożnie żyli 
na. tym ~\.~i~cie, oczekiwając błogosławi-0-
nei nia<lz1e1 1 przyjścia ch\.vaty wielkie~<> 
Bo'g1 i Zbawiciela naiszcgo, Jezusa Chr;._ 
stusa: który da~ samego siebie za nas, aby 
nas w-ykup1l od wszelakiej nieprawości a
żeby 1oczyścil sobie lud przyjemnyi, naŚla.
dtowcę d?ibrych uczynków;~ To mów i na. 
pominaj w Chrystusie J czusie, Panie na
szym. 

Ewangelia. Luk~ II. 1- 14. 

W .Qilt cz.as wyszedt dekret od Cesarza 
Augusta, aby popisano wszystek świat. 
Ten ~~is pierwszy stał się 1odl St:arosty 
~yms~ie~o Cyryrna. I szli wszyscy, aby 
się pop1sal1, każdy do miasta swego. Szedł 
też i Józef c><li Galilei z miasta· Nazaretu do 
fydmvskie_i ziemi, do miasta Dawifow~go, 
które Z>C)1\v1ą Betleiem; przetq, iż byt z do
rnu i p.okołenia Dawidowego: aby był popi 
san z Maryą poślubioną sobie mal:75onką 1 
brze.rnien111ą. I stalo się g<ly tam byli wy
·pel\nity się dni, aby poro<lzjla. I po1~iła 
Syna swego picrworodt11ego, a uwifnęta go 
w pieluszki. i pot-ożyb go w żlobic iż miej 
sca im nie. był-0 w gospodzie. A byli pa
sterze w tejże krainie, ciujący i strzegący 
nocne straże 1J1ad trzodą swoją. A oto A
niól Pański stanąf podle nich, a jasrniość 
Boża zewsząd je oświeci la; i zlękli się wiei 
k1l boj.aźn~ą. I rzekl im Aniół: Nie bójcie 
sie: bD oto .opowiatlam \ltam w·escle- wiel
kie, które będzie wszystkiemu ludowi: iż 
sie wam dziś narddzil Zbawiciel, który jest 
ChrySitus Pan, w mieście Dawidowem. A 
too wam znak: Zna}dziecie niennowląt1ko u
winione w pieluszki i po-loione we żłobie. 
A natychmiast byto z Aniolem mnóst\VO 
wojska niebieski-ego, chwalących Boga, i 
m6wiących: Chwala na wywko'ści Bogu a 
na ziemi pokój ludziom dobrej wr0li. 

K AZANIE. 
,,Opowiadam wam wesele wielkie: 
iż się wam dziś narodził Zbawiciel." 

(Luk. 2). 

Jak niegdyś Aniiol w Betleem zapowia
dał pasterzom wesele wielkie z tej przyczy 
ny, że im się narodzif Zbawiciel, tak i )a 
dzisiai w kości~le za1>0wiadam wam tęż 
samą uroczystość, przypominając pamią,t
k~ narodzenia się Chrystusa. Któż z n-as 
nie do1ma pacieclry w duszy swej, wspo
mnia'WJSZY, że Ten Jezus nowon-arooz.011~ 
jest Zba'\vicielem nas.zym, i że po to przy
sze<ll n01 ite zi6illię, aby śmiercią męczeń-1 
ską uwolnil nas od grzechu pierworodllrego 
i za.pe:wnil nam. ~bawiemie \\ieczne? chy-

by<lł_ętan11, w żłobie na siainie, to jedrJiak u
zn.alli w Nim nioo'graniczony majestat Bo
ga, upadli na kolanai oddali Mu pokłon· a 
złożywszy dary na jakie się podówc;as 
z~o~yć mogli, i otrzymawszy btogiosła
''.'1.enst"vo z rąk nmvo Narodz.o1negi0j, p.owró 
c1l.1 z .radi<_>ścią doi swych zatru<linień, opr.>
wiadia1ąc mnyim co tam widzieli i słyszeli. 

Czyf1my i my podobnie. Dowiedzia
\VSZY się z nau~i w kościele która nam tu 
co 1nied!'icla i święto byw~ gło'szona., że 
J e~us ~ictylko w dniu dzisiejszym, ale co. 
~1cnme podczas ofiary Ms7.y świętej rodzi 
się 111~ ol~arzu i po<l przymiotami chleba l,l
staw1czn1e przemieszkuje w $wiątyniach 
aby Mu ludzie od<la1wali poklon, zasilali du~ 
szc swe Jego Najświętszem Ciałem i od
bierali blo'goslawtieństwQ; nie zaniedbuj
my przybywać tutaj, nictylko w dlni uro~ 
czyste, ale o ile nam czas pozwoli od na
sz,~ch zatrudnień, choćby i w d1nl p-0iwsze
dme; pr~ybywa}my tu z. poko,rą, dziękui::\C 
J ezus.c}\\ 1 za Jego dobrodziejstwa pirzeprn 
~a}ąc. Oo za winy nasze w życlu po'pet
mone 1 błagając o ich przebaczenie a tak~ 
że, o laski potrzeibtne do v;ytrwani~ w1 d<>
b rern, i prowadzenia życia cnotliwego. Po„ 
tzućmy ITT.a chwilę trwdy nasze, to jest, 
zwyikle sklormości złe, zwierzęce i nałogi 
grzechowe, jalk: np. obżarstwO' nJeczystość 
i tym pod·obne wady, które n~m przeszkc:t
dzaJą do wiernego sluże\nia Chrystusowi 
Panu, ·i oddawani~ Mu czci należnej. 
Nie.eh nas nie zraźa widok Jego ubóstwa 
utaion~g-0 ~d przymiotami chleba, bo tlł 
wlaśme kry1e się ta po~ga: nieskończona 
Boga, którą pastuszkowie choć w maleń
kiej i ubogiej J)OStaci niemowlątka, uznali 
w stajence· Betleemskiej. Widząc Jego ubó 
stwo, ~Jcszczędźmy darów naszycłll, ak 
jak mv1 pastuszkowie składajmy Mu ofiary 
na co kogo stać, po kilka lub parę groszy 
r~ucając co niedziela na ta:cę, dla upiększe
ma świątyni Pańskiej, a zaskarbimy sobie 
Jego faskę i błogosfawief1stwo w pracy 
rtaszej, oraz obfitość \v dostatkach. W km·1-
cu nie poprzestajmy na tych poiytkaC:.1 dn
chcw;:nych, jakie tu zyskujemy saani dla sk
bie, ałe wracając do domu, dzielmy się sio
\vem Bożeiln z tymi, którzy nie mieli spo
sobności być w kościele, a tak, staniemp 
sie dfa mich apostotami n.a wzór o·wych pa
stuszków, z~:iastując im wesołą nowin~; 
a za to po śmierci; zasłużymy na wieczną 
n.agrod.ę, której sobie i wam \vszystkim z 
serca. życz:ę. Amen. 

Podczas drugiej Mszy świętej. 

Lekcya. Tyt. lll. 4-7. 

Najmilsi ! Okazała si-ę oobrotli'\rnść i 
ludzkość Zbawiciela naszego Boga: nic z 
nc:7.ynk6w sprawi .:-d1i\\"Dści, któreśmy ucz.y 
nili my: ale p-odług miłoskrdzia swego zba 
wil nas prz~ dmycie odrodzenia- i odno
wienia Ducha świętego, którego wYlal na 
nas obfide przez Jezusa Chrystusa, Zba-
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"".iciela naszeg.(] : abyśmy usprav:ic<lliwk
m .l~s~ą Jego, ~yli dzie<lzicaimi według, na
~iei ZY\\.'Ota \V1eC7..ncgo "\.\' Jezusie Chrystu 
sic, Pan.u naszym. 

Ewangelia. Luk. Il. 15- 20. 

~ cin czas Pasterze mówili jeden Jo 
dir~giego: pój<lźmy aż do Bctłecm, a oglą
tla,i-m~ 

1
10 sl•Ql\\'O, które się stało, które nan 

P~1; pokazał.. I przyszli kwapiąc sie, i na-
1.e-zh Maryą I Józefa i niemowtlątko zlo
wne we ż~o<bie. A ujrzawszy poznali sło
wo, które nn było powjedziane o dzieciąt
ku terr~~ _A wsz.ysc}'!, :którzy slyszeJi, dzi
W()ł\V~~1 się temu, i co do n.ich Pasterze 
mówili. Lecz Marya te wsz.ysrkie słowa 
:Za<:~~la stosując w sercu sv.-ujem. 1 
wróc1h się Paster~c wysławiając i chwaląc 
Boga. ze wsz;ystkiego co słyszeli i \\idzłełi 
jako im powiodziano jest. · 

Podczas trzeciej Mszy świętej. 

Lekcya. Żyd. I. 1 12. 

Ro21maici i widą sposob()\V mówrn _ 
s.zy da\YTl-0 Bóg ojcom przez proroki nao
st:tck tych dni mówil do nas pr1,.ez 'syna 
ktorego· postanowił dziedzicem wszystkie ~ 
go, ~r.zcz .którcg<?· uczy nit i wieki; który 
?'<lyz J~s.t 1asnośc1ą d1 wały i wyrażaniem 
istności Jc~o, a t1'0SZ<iC wszystko slowcm 
mocy s~VCJ, _sprawi-wszy oczyszczenie grze 
chóv.\ ~1edz1 n.a prawicy Majestatu na wy
sok~śc1~h; ~em m.cnicjszym zostawszy 
111.a? A1:wly, nn owbli\.vsze nad nie imię u
d~ie-diziczyl. Bo 'któremuż kiedy z: Anio
l~w rz_ekl: Synem moinn jesteś Ty, jam ci• 
b1e dziś umdzil? I zasie: Ja mu bł;<i~ Oj
ieerr a on mnie będzie Synooi:? A gdy za
s~ę ~vprow_~za i:'ierw?rodinego na okrąg 
ziemi. ~Ó\v 1 =. a mech się mu kłaniają wszy 
se! Amolowie Bo'iy! A eto Ainiolów mó
wi: któ_ry CZ}1fli .Aini-Ołami swrymi duchy: a 
slu.gam1 _swyuni. płomień ognia. A do Sy
na. Stolica twiOJa Boże na wiek wieku ła
ska spra~iedliwość, laska królestv.-a twe
g~. .um1lowalcś sprawiedliw'O§;, a niena
'\\'l<l!ztłeś nieprawość: dla tegoż J)Oi'mazal cię 
Boże, Bóg twój olejkiem radości nad u~ 
czcstniki two je. I: Tyś Panie n.a początku 
u~r~nto·wat ziemiG, a dzicla rąk twok.h są 
mebH>sa. One poginą, a ty trn a ~ będzies;. 
a '\\:sz~stkie jako szata zwietrzeją , a jako 
odz_wm~ zmi~nisZ' je i odmienią s1~; aie Tr 
tenzcś Jest, 1 lata twCY.ie nie ustają. 

Ewangella. Jan I. 1- 14. 

Na początku było Słowo, a Słowo bylo 
lt Boga, a Bogiem było Slow.o. To bylo 
II~ początku u Bo'ga. Wszystko się przez 
n_1e stalo: a bez niego nic się nie stalo, co 
:1ę. staro .. W nim byt ży"·o-t a żyv.rot byt 
swiatlośc1ą łudzi; a świat ło'ć w ciemno
ściach świeci, a ciemnośc i jej 11i ·~ ogam-ęły. 
Byl czlowfok posłany det Boga któremu 
było irnie fan. Ten przysze<ll ~ świad&
two, .aby dal świade::tv.-o o światłości, aby 
~rz_exefl ~·szyscy wierzyli. Nie byf vn 
sw1atłośc1ą, ale iżby świadectwo dal · .o 
światłości. Byla Ś\\-;atł.ość pra\\""d.Ziwa. 
która oświeca wszelkiego czowieka na ten 
~\\~at ?rzychodzącego. Na świecie był, a 
sw1at 1est uoezy111:ion przezeti, a świat go ni e. 
poznal Przys2loell dd własności a sv.·oi 
gc nie przyjęli. A ilekolwiek kh

1 

przyjęli 
g~ dał im moc, aby sie stali Sy1nami Boiy
m 1, tym którzy v.rierzą w imię }ego. Któ
rzy nie ze kr\.vi, ani z v.X>li ciała. ani z woH 
męża, ale z Boga: się narodzili. A stowo 
dale.rn się state , i mie zkało mi<;dzy nami 
(i widzieliś1 ry ch\.,·alę jego, eh'> ·Ql~ iakd 
Jednorodzonego o<l Ojca) pe1n<! faski i pr~ 
~dy,. 



la Uroczystość pierwszego Męczen
nika: św. Szczepana. 

Lekcya. Dz. Ap. VI. 8--c-to i VII. 54-59. 

· W '"~c dni Szczepan-pełen laski i mo
cy ..... ~ . .it cuda i z:na!ki wielkre między lu~ 
dem. I powstali niektórzy z bożnicy, którą 
~ią Libertynów i Cyrenejczy.ków i Ale
,ban<ł1ryanów, i tych którzy byli z Cylicyi 
i z Azyi, gadając się z.czepanem. I nie 
anogli si~ sprzeciwiĆ' drości i Duchowi, 
który mówił. - A siuchając tego, kra1aly 
się serca kh i zgrzytali nań zębami. A bę
Gąc pełen Ducha śWńęteg'O, patrząc pibnie w 
11iebo, ujrzał chwa.tę Bożą i Jezusa siedzą
icegio po prawicy Bożej. I rzekł: Oto wi
«izię niebiosa onvorzone, a Syna czł·owieczc 
go stojącego poi prawicy Bożej. A krzyk
aąws1Jy głosem wielkim, zatulif sobie uszy 
i rzucili się nań jediniO'myślnie. A wyrzu
r:iiwszy go z mias~. :kaimieoowali: a świad 
lro•wie skl.a<lali szaty swe u nóg nilodziei1-
ca, któreg.o zwano Sza'" km. I kannienn
rt.'lali SziCZ'cpana WZY\\' _;ą~t: go a .mówiące-
1:0: Panie Jezu, przyjmij ducha mojego1! A 
kilękt.l.ąiwszy n.a kola111a ZJai\v1oilał glos~m 
""-?iełkim, mówiąc: Painie, nie poczytaj im 
teg·:J grzechu. A to· rzekłszy, zasnął w 
Panu. 
. ' 
I • .Ewangelia. Mat. XXIII. 34-39. 

W on czas mówił J ~zus Dc:ktorom i 
f'a..r~"Zensmm: Oto' ja· posyłam do wa'S Pro 
r0lki i· Mędrce i Doktory, a wy ida zabjje
eie i uJkrzyżujecie, i z nich ubiczujecie \\ 
bożnkaieh waszych; i będziecie prześlado
·wać 1od 1miasta do miasta, aby przystla na 
~'as wszystka krew sprawiedJi\·va, która 
mzlama jest na ziemi, odJ krwi Abla sprawie 
41.łiwego, aż do krwi Zaicharyasza, syna Ba 
rachias~owegd, któregoście zaibili międz.y 
I( ośc i·ckm a Oł tairz.em. Za pra ,v<l, ę pow ia, 
«lam wam, przyjdzie to wszys.tko na ten 
Maród. J.enrzaiłem! Jeruzalem! które zabi· 
i,asz Pmroki i kamienujesz te, którzy oo 
ciebie są posłami. lleikroć chciafom zgroma 
ltzić syny hV'Oje, jako kokosz ku.rczęcia 
swoje pod skrz.ydfa zgromaidt<ł(, a 111ie chcia 
f<;ś? eto w atm z.dstanie dom wasz pusty. 
Al·bowiem ·pow.iadam Wiam, nie ujrzycie 
!lni~ , ,dtąd, aż rzeczecie: Blogostawiony, 
~~rr idzie w imię Pańskie! 

KAZANIE. 
J. .Jak woda z oguiem, tak onota z wystę 
pkiem (>Og\v~'Zić się nie mogą; a że od! po
~zątku światai byli źli i do'brzy i do k·ońca 
będ~1. to też ta walka ustawicznie się sta
(;'za i sta.cza.ś nie przestanie. Przepowie
dzi:lł ją Jezus, jak to słyszeliście w Ewan
gielii dzisiejsrei mówiąc: ,,Oto ja posyłam 
do was Proroki..." Pierwszym z tych wy 
sfa11ców Bożych, który w obronie prawdy 
1 .crtc.ty poniósł śmierć męczeńską, był 
Szczepan święty, kt6rego dzić umczy
itość obchodzimy. Żył on za czasów Apo 
stolskich, a że ooznaczał się nauką, gorli
iwością i niewinnością życia, wiec Aposto
ł-owie wYświęcili go na dyakona. Obowiąz 
kit:.m dyak0inów było podiów.cz.as, .p,ietylb 
opo'wia<lać słowo Boże i pJslugiwać Apo
stołom przy ofierze Mszy św.; lecz: prz~,
ważnic opieJ«nvać się ubogimi i rozdZlielać 
JJCmiędzy nich jałmutnę. $więty Szcze'
pan wywiązywał się z tego ooowiązku jak 
mjsumienniej; a głównie przez gorliwe 
nauki, pociągał za sobą tłwmy ludu, które 
po·rzucaiąc błędy, .n.awracał'y się do whry 
Chrystusa. Otóż Pairyzeusze i starszyzna 
i;y<lowska, nie mogąc inia to patrzeć obo
ję-tnem ·O·kiem, aby ich lekceważOU110 a lo 
d.uześciańst..v'l3i się naw.raca.no, p.ostanowlli 
zgładzić Soczepana świętegQ„ Nie mogąc 
;cdnak .nJc zarzucić pod względem dbyicza
iów i cnót prze:kupm fałszywych świad
kr)\\\ któr~Y' z.ezma:łi, że Szt.czepan święty 
bluźnił przeciwko Bogu, i na tej podstawlc 
111iby LO opierając się, według ów.czesneg? 
!Ewyczaiu vvyprowa<lzili goi za miasto i u
k.amieno~aili. - $więty Szczepan wśród 
gradu kamienJ - j.ak -opisują Dzieje Apo~ 
std'lskie ....._ upadłszy na kolana, błagal Bo
;ga" aby im tego za grzech nie p-0czyta~. a 
t(luszę jeg<0 przyjął ÓJ chwaty Swojej; c.o 
~eż i stał-0 się; bo wśród tej męcz.arni, wi
lliiał niebio'S3: otwarte i Chrystusa w oto
czeniu świętych stojącego, patrząc na tę 
iego niewinną ofiairę, a jak tyko z:almńczył 
:rżycie , zaraz Jezus przyjął d~szę jegio do 
chwały Swa-jej. . . 

Bracia moi, to co się dz,iałd za.i czasów 
\\postolskich ze Szcz.epanemi świQtym,. dzi~ 
de się i dziś na świecie z podobn.yn~1 mu 
tudźmi · bo świat bezbotny nie:n.aw1dz1 cnot 
fiwy-ch' i wpłY\\·owy1ch, prześladuj:e ich i 
łrnmienujc " różnych punktach Ś\.V1ata. Ma 
si ·~ r.:·z11mieć. ż-:! Pic \\' ten sp ;;sób i.a1< da-

w11ieL bo dziś ~i:awo nie przysluguje, aby 
człow~ka- znienawidroaiego zarazi śmier
cią .karać, lecz za· to kamienuje pociskami 
. obmów, potwarzy, podkopaniem powagi, 
J>OZ1ba\vieniem działania, oszczerstwem, i 
tem podo'bnemi rzeczami. - Wiedzieć 
wam Jednak potrzeba, że jak Żydó\\<1 za i~h 
zbmdnie spotkala' kara Boża, tak podobnie 
i złych chrześcia:n ·ana nie minie. - Żydzi 
za to że ukrzyżiowali CJhrystusa, ukamie
nowa:li Szczepana świętego· i wielu irnnych 
Apostolów i Uczniów Pańskich w różny 
sposób pomor:dowali, z-ostali ukarani; po• 
nfow.a.Z Jeruzalem główne ich miastio, oto
CZOIM~ zo'stafo• przez nieprzyjaciół; miesz
kańcy miasta, jedni pomordowailli, drudzy 
glodem poanorzieni, a inni w niewolę zabra 
ni. Swiątynia k·h ogiC>łooona i zniszCZlOina. 

Tdż samo dziać się będzie i ze złymi 
chrześcianami, jeżeli zami1st sluchać gto
su prz:e\\1odników swoich duchow!l1ych i 
postępOIWać w cnocie, sz<trpać będą ich sla 
wę, 'kamienować pociskami obmów, a sa
mi brrn,ąć w: niepr.aWlOściaich, i gnić w nało 
gach grzechu. Otóż takich, jeżeli się nie 
poprawią, czekai kara Bolża: zostaną oto
czeni prziez nieprzyjaciół czyli zlych ludzi, 
ad wplywem swym bezbożnym pozbawią 
kilt wolności wyznawania prawdy, pOdda·
dzą w niewolę ziJego ducha, a ten pokusa
mi swemi przywiedzie ich oo upadku i po
zbawi laski Boga, a te.m samem i życia 
marail'negiot Świątynia ich zostanie pusta 
i 2'burz·ona., czyli dusza, która dio,póki ZiOSto:t 

ie w lasce u Boga, jest mieszkaniem Du
cha Świętego, a poz.bawiona tej laski, sta
je się ogol·oooną i pustą, czyli zaslugują-::ą 
111a połę.pienie. - O! nie daj Boże, abyśmy 
kiedykolwiek do tak nieszczęśliwego sta
rnu przyjs~ mieli. 

A więc prośmy Szczepana świętego. 
aby oo wstawiennictwem swojem u Boga 
wyjednał nam tę la:Skę iżbyśmy porzuci
wszy grzechy i niedowiarstwo, przez 
szczerą polkutę zaslużYli na połączenie 'iię 
z nim w niebie, i cieszenie chwałą Bo:ga po 
·wszystkie wieki. Amen. 

Brandenburg 
kraina słowiańskich mogił. 

POWIESC HISTORYCZNA.. 
Napisał Ludwik Stasiak. 

. ,Właśnie na prymaryę z rana dzwo~ 
nek wiernych na,vo/ywal, gdy część wojsk 
cesarskich z Dietrichem i bis.kupetrn Wolk
merem z miasta wymknąć się potrafiła", 
ustępując nawale wdzierającej się db: twier 
dzy. K:nvią reszty jej obrońców zafarbn
wałai się ziemia, p.ospólstw-0 rzuciło' się 
na dom biskupa, gdy zaś inie znalazło już 
świątooliweigo kaplana w domu, chmurą, 

pognało na zamek i kdściół. 
Swiątynię splądrowano .zupełnie. Wszy 

stkie naczynia1, ·złote, relikwie święty:;h 
zrabowano, obrazy święte zniszcZ\Ołl1o. Ody 
kościół ·wewnątrz i zewnątrz stal się pust
ką, rzuoono się nai groby. Tam w pddziem 
.niach kościoła biskupi i kapłani leżą, tam 
są trumny .margrafów i wodzów wojsk ;:-e 
sarsikich. Przypomniało sobie ch.f.opstwo, 
że tam leży krwa\l.'Y Do<lil, 1przyJaciel i to
warzysz Gerona, który wraiz z t.nim nad 
Labę przyszedł, wraz z nim krwawo zapi
sał się w pamięci H.a\velan. Rozbito ka
mienny Sarkofag, wyrzucono zwtoki z tru 
mny. tda·rto z niego pontyf rkalme złotohte 
szaty, zabrarro k0sztow:ly kielic,h1 i patyn~. 
któr.ą trzymat w ręku i pohańbi-One pmchv 
wraiz z kałem nar1ow0i do grobmvca wrzll'
cono. Na gruzach chrześciaóskiei świąty
ni poigaf1Sikie urnczysk·d założono, :na czte
ry strony świata patrzący Swiatowid z ka 
mienia wyk11ty na ntirnie 'kościofa się wzno 
si. .. 

W ojsko słmvia11skie miaiwwał-0 Kilę 
naczelnym ·w.o:cl!zem w Braniborze obsadzi
ło warowmię mocną załogą pnczem ta czar 
niawa ludzi n:a północ pomktnęfa. Palą ce
sarskie gro.dna, wycinają zal.ogi, wszystko 
mordują co słowiańskim nie wladnie języ
kiem. A gdy płomień 'miny calą połabską 
ziemię -0bejmuie -0d zachodu przez kr.aj łe.:i. 
Zabiły serca, łzy w oczach zabłysły, że po 
moc dla biedneg-0 ludu idzie, z ust do' ust le 
ci wiadomość: 

- Bracia nam ·z 'J)Omocą idą! 
-- Czesi z 111ami ! ! Czesi!! 
- - Temwiększe iniesziczęście dla mar-

grafów, że niespodziewane. 
Dowiedzieli sie Prażanie o powstaniu 

bratniego ludu, l ecą na p.c·mo-: słowia1iskicj 
braci; czeski wódz Deda, cho>~ chrześcia
nin, napada biskupstwo cy-cyańskie, wypę
dza z warowni biskupa ttugona, przebiega L 

całą bawełańską ziemię, dociera aż do La4 

byi, aż do murów Dziewinia. O -zachodnią 
granicę Słowiańszczyzny oparły się nie
mvydężo'ne czeskie za.stepy. 

• • • 
. Posłuchano głosu i na\voływań Dietri. 

cit.a, cale cesarstwo na pomoc mar<;hił 
wschodniej idzie, 21e wszystkich miast i 
zamczysk zbro}ne oddzialy na pólnoc cią
gmą. Do' Poznania jeden goniec za drugim 
leci, p.oselstwo 'Za poselstwem Mieszka o 
pomoc .bla.ga, o litość prosząc, obowiązki 
chrześcianina w.dbec chrześciaństwa przy 
poaninając, na przyjaźń jego dla cesarstwa 
rzymskiegoe się powolują,c. 

Naprzód na zbwnt<YWaną Sławiańszczy 
znę wyprawiono legion łotrów. Wy.próbo 
wamy to śro<lek, do'\\<iedziona skuteczność 
jego. Takie legioruy fdnmować nauczy1 .:e 
sarzów rzymskidh Henryk Ptaiswik, srogi 
dla Sl·0;wian,, łaskawy dla S\V'Oich. „Odzie-
1wl\\i t1k widział ten m01narcha ahrześciań
ski zł-0-dzieja lub rozbójnika sinym w ręku 
a przydatnym ido woj1nYJ, uwalniał go' .Jid 
kary, dawszy mu oręż, kazał oszczędzać 
wpraw.dlzie s\Vloich, p.oztW101i1 za to na Sło
wianach, jakie tyiko chcą loirdwstwa wy
rządzać." 

Niemiecki kra.nikarz Widukind, mnich 
korwejskf, powstawil nam ten piśmienny 
pon11nik, teni żywy, jaskrawy obraz kuftury 
i cywilizacyi jakzi SlowńairnQllTI ni;osło' cesar
stwo rzymskie. Widukind i Thiethrrnar, 
niemieccy kronikarze twierdzą, że zachód 
sf.at Słowianom nie kulturę, nie świaUo, nLe 
cywilizacyei, lecz „legiony łotrów". 

Szły Clne d-0' 111arodu sł()rWiańskiego, 
mieszkającego nad Labą i zi.aahodnim o
ceanem. Jakim byl ten naród? Niechże 
znowu kronikarz nicmieclci powie: „Cho
ciaż SlOIWian~e żyją w pogaństwie, :w do o
byczarlów i gi0ścmin0iści, nie znalazłbyś na
rodu, któriby zacniejszym byl i dobrotliw
szym". Tak mówi Nfomiec. Adam bre
meński. Legion lotrów szedf do dchego·t 
kulturaitnego ludu, który, jak grek Toofanes 
pisze, nie umiał przyipasywać broni, w rę
ku nosił .nie rniec-ze, lecz gięśl. K:to tedy ko 
ai niósł świaU.o i lmltur1;1. cz;y gęś.larze lo
trom, czy liotry gęślarzom?! Thiethmar, 
Wftduk~nd i Toofames odpov.iedzieti rua to 
wtanie tysiąc lat tenru. A tysiąc !at potem 
PO'\vstaie bezczelna 'J)ro'stytntka słowa, któ 
ra twierdzi, że „legion fotrów" dał kulturę 
„zacnemu i dobrotliwemu" Iudiowr. Henryk 
Ptaszruik i jegQ! następcy nie mogli przy
rf\eść ludowi pieśniarzy śwtiatta ni kuttury. Bo, 
a-by dać drugiemu kulturę, trzeba ją. mieć ... 
trzeba mleć we krwi wszczep.ioną mifość bli
źr4itgo nakazaną przez Chrystusa, trzeba mieć 
s-erice l{orefące takie, jakie n:;'af ten r, Jlarodu 
gęślarzy, który oswobodz!l Wtedeii. Nie mail 
milości, nei miar kultury, 11i cywNizacyf ani Hen
ryk Ptasznk, który w ziemię pieśniarzy poslal 
„le~ion lotrów", ~. ni jef{o spadkrm·ercy, którzy 
iogfosit has.ro „sil a prze-O prawem! '" N;e uro
śn,i.e palma na śniegach pó.lnocy. n·e utr:rym'.ł s:ę 
kra lodowa z północnego oceamu w g-orącej stre
fie . równika, 1fe zakwitnie kultura w duszach 
pospolitych, w naturach grubych ... 

Swiętojózafacie. 
z.Tow. św. Wojcf echa w Duisburgu (nad. R. 

SZ:łapiński) 27,00 mr . 
Ze skarbonki Tow. św. Jacka w Bottropie 

(na.eł. L. Lopacz) 10,~0 mr. 
Na chrzcinach u \Val. Jędraszewsk1eg-o w 

Derne: WaL Jęd-raszewski z i. 75 fen., nowo
narodzorry syn i córka 50 fen., Ant. Piotrowiak 
50 fen., Józef Jenclraszewski z żoną 50 fen ., 
Mi\:hat Wofoiak 60 fen., Maroin Milczarek z ż. 
50 fen., Ludw. Kosmala z z,. 50 fen., Stan. Gru
szcz)rńs.J<l z i. 50 fen., Józef Tonder z ż. 50 fen .. 
(na.id. Tonder) . 4,85 mr. 

Na chrzc'nach u Walentego Ka1czyka w 
łfochlarmark: Wał. Kaj.czyk z i. 1 mr .• nowo
na.rodzo.ny syn Janek 50 fen., ii<:h syn Józef 50 
fen., Ign. Gulcz z i . 50 f~n.,_ An~. Szkudlarek z 
ż. l mr .• Woja.ech Pawlicki z z. 1 rnr., ~akub 
Włelebski~ z ż. 1 mr., ich dzieci Stantsfaw '1 Ma
ryanna. po 10 fen .. Bernard "".'al.czak ,z ~· 50 fen., 
,fan Sobkownak 50 fen., Kazmnerz Sm:cJ.czak 1 
mr. Jan Sekufa I mr., Prane. Sekufa l mr., 
Mare. Ratajczak 50 fen .• Stan. Pętek l mr., Ka: 
tarzyna Bre i-tenstein akuszerka 50 fen., (nad. 1 
110rto zapJ'. IITTJ. Gulcz) 11,~5 mr. 
· Zloivli: fo,!1 Ch rr.!e l 20 fen.. Ai:;n.rnszka 

Chmiel JO fen .• Auastazya Kaliska 50 fen., fra~
disaka Błaszczak 50 fen., Jadwiga Woina 20 1,. 
Marv~nn Karnikowska 1 O f ., W!a<lysfawa. Pret: 
ka 30 fen., Stefan Lu czak 1 mr., franc. _.labockł 
20 fen., Micha ł Woia·echowski 20 fen.! P iotr Ba
r ania I< 50 fen ., M::irya11711. Zygm".nta~ 1 mr., 
Ma rvaJ1 na T ormert 50 fen „ PraHc. \V-rnschoiek 
30fen .• (nad. franc. \V ieszofok} 5,60 mr. 

· Dziś ztożono .59,10 mr. 

Rvto w kasie (zob. nr. 4 ·) 98. -l~ mr. 
. Dochód r?.zem 157,60 mr. 

Rozchód: P. O. w M. 120,80 mr. 
Po7,ostaie "' kas.ie 37 ,60 mr. 

~- 20. 12. 05. Antoni Brejskl. 
- ------ - ____________ f ___ &!!!! 

Towarzystwo św. Stanisława K. "'.. Sud~rwicb 
uwiadamia wszystkich tztonków, 1z 10v· azś, d~ę 
ohchodziĆ będziemy wspólnie w pierwsze w1ę 
t0 Bożeg'O narodzenia po po.I'. o g'odt., 04. ~) 
p r~sn si~ o kcZ'W~' ndziat 1 „. St. śmiejko~·ski, przew. 

l(ray. - . -
W S?b<>łt:,. dnia 23 p·teyb@dzte··poł~ l<siądZ 

do nas 1 bedzie aż do wtorku„ Będ:t.;l.e· spo--
bność 00 Sl>OWiedm ŚW • ---- -

T~warzystwo św. Marełna '\V.-.l(ray. .·· 
. , OWlla;zdka odbęd2lie sie dnia. Z4 w niedzłele 

wilią. Bozegto Narodze11ia: po po.I' .. o godlZ' • . -c: 
Prosi my, aby z sobą zaibrać kantyczki które 
od „ Wiarusa Polskiego" są uabyte. lub 'ksiątki 
od nabożeństwa. Zarząd. (1) 

Towarzystwo Przemysłowców w Bruckhausea 
W ci<rugie święto- o godz. 5 po pot. w loka~ 

lu p. _5_<:hotten ~iazdka <ila Szan. -cUonk6tW z.. 
fafam1hą. Za<prasza si:ę Kolo śpiewu ~ gniaY.d<> 
Soknta z Bruckhausen na -obchód gwiazd. 
ki. O liczny U'dz;iail prosi Zarząd. W 

Towarzystwo św. Stanisława B. w Orumme 
oxnaJmi'a. czfonkom i wszystkim rod!a.kom i ro
daczkom w Orumme, iż bi'erz.emy udxiaJ w spo
wiedZJi św •. 1 którą od•będziemy rw klasz.tor12>e w 
iniedzielę po poi., a do Komunfvi św. beduem:r 
przystępowaLi· w Swięto Bożegio Narodi;edi~. o 
g. 7Yz w Grumme. Prosimy czlonków, aby 
się jak naJlkzniej zebrali. · 

Gwiazdkę urządzamy w trzecie ś:"Mięto o 
godzinie 4 po pol. Za-rząd. (1) 

Tow. św. Jana Cbrzc. w Altenessen 
donosi, ·iż w niedzielę, <ln'a 24 grud. o 3% god!,z. 
po pol. odprawJ sie nab->Żeństwo dla Połaków. 
Po nabożeństWłie zebranie towarzystwa. W u
roczystość Bożego Narodrzenia <:hnia 25 grudnfa 
obchodzi t0warzystwo wspól·ną gwiar.dkę n.a . 
którą sie czfonków wraz z rodZlinami za.pra~a . . 
Zarazem donosi się cz1'onkom, iż dnia 1 stycznia 
1906 roku (w Nowy Rok) odbędzie si<: walne 
zebranie, na którem będz.ie sprarwoodanrt kasy 
& obór nowego zansą<lu. Liczny udzial poiąd,4-
ny. Jan Lorek, przew. (t} 

Towarzystwo św. Józefa w Herttn 
d011osi swym cz.fonkom, iż w pierwsze święto 
Bożego Narodzenia obchodzimy gwia~kc; · w 
lokalu p. Thiela o godz. 4 po pot.. · O liczny- U"' 
d1iaJ cz!ooków z fam~kami uprasza 
(1) Zarząd. 

Towarzystwo św. Antoolego w f'reiseabrue.ll 1 

donos1l swym czlonkom, iż l{wiazdka odbędzie 
sie w niedziele. 24 grudm:-a o godz. Yzs 'P<> t).}l'. . 
Posiedzenie odbędzie się przed pol. o godz. 
~ 12. O liczny udzimił' uprasza się. 
(1) Zarzttd. 

Towarzystwo św. Macieja w Hółśterbau&eu. 
Zwracamy szan. cz.tonkom uwag~. 1iż w 

święto Bożego Narodzenia, ·dnia 25 bm. po p'ol .'. 
o godz:. Yz4 na sald p. Sylw. Krafta gwiazdki:: , 
obchod1ić będziemy, na którą szan. czfonkó-w 
wraz z familiami zaprasza Zarząd. ( l) 

Towarzystwo „Gwiazda Jedności" w Osterfełd 
donosi swym czlonkom, iż w przyszłą niedzielę, 
t-0 jest w wńlią Bożego Narodzenia dnia 24 •6m. 
obcho:dz.imy wspólnie lrW~azd!kę, na którą stlę 
szan. czfonków z rod.z.inami jak najuprzejmiej 
zapras,,za. Początek o godz. 4% na widkleł sałi 
p. ttusermuma. 

Uwaga: Czlonków :r.arwądu uprasza stlę 
ażeby wszyscy na -..vyżeł wymJe1u:any czas pun 
ktualnie przybyli. 
( l) St. Strótyński, przew. 

Towarzystwo św. Józefa w Osterietd 
oznajmia swym czlonkom, .iż w P?ni~?:ialęk, . 
dnia 25 bm. o gotlz. 4 pl() pol. odbędZie się wsiWł 
na g-wtiazdka na sati posiedzeń. Gwiiazdka od
bę<l.zle się w ten sam sposób jaik po inne @ta. 
Liczny udziat czfonków z rndzinami· jest pożą®) · 
ny. W. Bieganowski, sekr. l2 

Towarzystwo Serca Jezurowego w Haa•• 
donosi swym członkom, ii.ż dnia 25 bm. J>O pot. 
o l{odz. 4 to jest w pierwsze święto na s~li p. 
Gosma.nn obchodzi nasz..e tow. wgp6lną gw1a.zd
ke, _na którą się wszystk.ich ~on~ó'Y' ~ I.eh rl:!- · 
dzinami za-prasza. _Oośc1e m ile widziani. O li
czny udzlat w i:;w1iazdce ur.osli 
( 1) Teoi1t Dankowski, przey,• , 

Towarzystwo św. R-0cha w Dyselooriie 
urządza w rliedzlele. dnia Z4 bm. o godz. 5 po. 
pol. na saH p. Striepeka, ul. Kolońska 252 swa 
gwia.zdke towarzyską, bardzo urozmaiconą. O• 
i:czny ud'ziat uprasza się. 

Walne zebranie odbędzie sie dnia 31 bm. !'" 
na, którem odbędze się obór nawes:co z.a.rzą-Oq 1 

uchwała ważnych \Vniooków. Zarzą~ (t} 

Towarzystwo sw .. Józei:r w Witt~ 
poda-je swYm wszystkim czf ornkorm do Wlll'd~roOi 
ści~ łż jak inne lata tak i. latoś o_bchodz1my 
wspólną gwiazdkę i to w ptorwsze sWlęto Bo-: 
żego Narodzenia o godz. 4 po pot., na którei. 
będą wszystkie -dzieci. obdarion~ podarunka~i: 
Jak najliczniefszY ud1.tał czfonkow z. żonamt 1~ 
dziećmi jest pożądamy. Zarz.ąd. 

Uwae:a: Cztonkowie, którzy zale~a.Ją . ~e 
skfadkami mogą zaplacić na posiedzeniu, -kto
re się odbęd·:tle w niie.dz+elę. 24 o gc-dz. 4 r><>: D(,1)-. 
ludn:u. · .: I 

Towarzystwo św. Andrz~a w O~er-_M.arxlo~ 
c~onos~ swvm czfornkom, 1z w pon~edz~alek, v. 
p~ erwsze śwleto Bożego Na.rod'Ze_n 1a 2„ ~m .. o 
g{)dz. s po pot. w lokalu po.stedtret~ odbed.z.1e ste· 
rrwiazd-ka na której będą. rozdzielane 1ablka„ 
~ rzechy 1; ' ciastka i dz.ielwi·e sie wspól.nie óplat~ 
k rem. Nagrody -dla dz,leci. ~ami4tk1 g'Y1a·.1d.~ 
kowe, otrzymaJa dzi~i ta:kie. które, sie t~/ 
czern okażą.· Uprasza się sa:an. rodaikow \t ·.'\ 

ewe przybycie. Zarząd.\ H_
1 

Towarzystwo ~w. Wołciecba w Wett~r 
donosi swym ci:łonkom, tż gwiazdk .. a si_e· <~~te.
dzie nie w oi e~7.liete. tylko w porvedz1ar~~ . t~ 
w plerwszo sw1ęto Bożego Narodz-enla . , . a1.a 
zcm upraszamy wszystk~ch c-tło11k6w . . . iu_r 
wiastamł r dziećmL Ow1az~ka rOZ:POCf·ll~ ~ ~ 
o godr,, ;\ Tl" l)C:!, O !iczr..~ :'\t~w1ęn-1e s1~· ur.1(~) 
s;ra · · Zat~Atł , , 



- To-wanystwo św. Wo)c:ecłla ": Scbonncbcck 
poda;je do wiadooności swym czlonkom, Jż Jnł4) 
j?ti bm. o godz. 4,po pol. obchodll.i tow nasze 
wspólną gwiazdke, na. którą, sle zaprasza wszy 
ątldch członków z familiami. Goście mile wi
dziani. Majchrzak, pr'Zew. (2) 

. · Koło śpiewu „Wanda" w Laar 
Qoriost uprzejmie, iż roczne walne zebranie oc!
bodzie się w niedzielę, <inia 24 grudnia o ~ooz. 

• .ł) wieczorem. O Liczny udzia.t czJ:onków :.ipra
sza sie, ponieważ są bandzo ważne sprawy r,to 
~aiłałW,enla. Goście mile widziani. Cześć po.l
sklej pieśni. Zarząd. (2) 

Towarzystwo św. Mikołaja w Stoppenben~u 
·~ia swym czlonkom, Uż w pierwsze święto 
Bo-lego Narodzenia o giodzinie 4 po pot. ot cho
dzi wspólną gwi~dkę na sali pos,'edze.1. \\ls1,y
.stkioh ctlonków rr, rodzinam uprzejmie się za
J>.rasza. Goście mH.e wi'<l:ziani. 
(1) Zar:-.·iJ. 

Zarazem oznajmia się, iż 14 stycznia 19(16 
. • godz. 4 po pol. odbędz.ie sę roczne walne ze
~i.ranie i obór zarządu. Na to zebranie '-.<>żdy 
-ez!ooek si;ę stawić powinien. a zarząd i 1 cwi-
2arzy kasy o god7Jinę przędZJej. Zarząd. 

Towarzystwo św. Wojciecha w Hochlarmark 
itodale do wla<l<Jmośd swym czlonkom, iż te
~()roczn:a ~wiaroka odbe<lzie się w pµerwsze 
~i~ta Bożego Narodzenia„ t. i. w poniedz.ialek 
• go<i'z. 4 po pol., na którą to uroczystość się 
e;TJonków z rodzinami bardz:D uprzejmie zapra-
sa Zarząd. 

Uwaga: Członkowie., którzy mają kre-
'ł\'IlY'Ch na odwied1'inach, a di są pmamiejs-cowl 

'llłoe4: być WlJrowadzeni, muszą być naturalnie u 
·Z'arQ<lu zameldowani, ale tylko pozamiejscowi 
i-0~e. (2) 

Jan Dybłzbański, przew. 

Towarzystwo gmm. „Sokół" li. w Oberhausen 
·,oo.a.ie swym czlookom <lo, wf.adomo.śd, iż w 
ttonied"ZJalek, to Jest w drugie śwli.ęto 2S grudnia 
•db~zei się gwiazdka i to o· godz. 4 po pol'. na 
saN posiedzeń. Czolem! Wydział. 

Uwaga: Czfonkowie, którzy zalegają izc 
&ld'1ii'kami miesięcznemi mają sposobność się z 
il.ich lll;ścić przed gwiazdką od godz. 3 do 4 
·.a salt 11Wyklych posiedzeń. Prezes. (2) 

Towarzystwo św. Barbary w Herten 
f()daio swym czlonkom do wJiadomości, iż 11a 
!tl'~ielę dnia . 24 grudnfa odbędzie się zgroma< 
«zenie do pol o go.dz. lly;;. O liczny udzial 
cr.tońków uprasza Zarząd. 

Towarzystwo św. Barbary w Herten 
ł'Waje swym czlonkom do wia<lorności, iż lato ~ 
~a uroczystość l{wazdkowa odbędzie się w św. 
~ciepana, zaraz po polskiem naibote1istwie po 
Jf'J. o godz. 5. O liczny udzia·ł czfonków z fa
'x1Uią uprasza Zarząd. (1) 

Towarzystwo św. Jana Chrzc.. w J\'leiderlck 
d.:o:no5Ji sz.an. c71onkom i Rodakom z Meiden:;ch i 
~,koli.cy, ·iż w uedzielę. dnia 24 grudnlla obchodz.i
wiy wspólną lr'viazdkę o godz. 5 po pol. na wiel
kiej sali, przeto zapraszamy wszystkich czlon
ków i rooaków. o Jak nailiczncijsze przybycie 
prost.m:v szan. czlonków, aiby przybyli ze swohl 
familią. Żadne.go. n:le powinno braknąć. Na 
gwia-zidkę tak samo zapraszamy szan. nei-\vfastY. 
~by też wszystkie przybyly ze swojemi dz'.e
.,mi. ·Chociaż ti męta nie będzie, ~Y będzie mu
s ·ar pracować, to nie<:h same ze swoimr dziećmi 
vrzy~ą i życzymy szan. cz.llorFkom .i Rod.alkom 
>«i raz ich żonom szcz.ęśliwych i wescl'y<:h świąt 
Bożego Narodzenia I Zarząd. (2) 

Towarzystwo św. Marcina w Derne 
<lonosi swym szan. członkom, iż w świe
ło Bożego Narodzenia d'l1ia 25 grudnia po 
łt-Ol. -0 godz. 31{3 urządza wspólną gwia
zdkę. Uprasza się szan. członków, ażeby 
f,)rzyby.li z rooz.i·nami swemi, ażebyśmy się 
ID<Cll'gli v.rszyscy wspólnie {}lplat1de podzic

:.fić. Zarazem uwiadamia, iż .podczas gwia • 
. zdki odbędzie się Losowanie, z któr~go 
szan. Czonkowie i .niewiasty będą zadowo
leni. O Liczny udział w gwiazdce uprasza 
się .czfooków. Zarząd. (2) 

Towarz. ś·.v . A!oizego w CaHenburgu 
«on.osi S\VYrn .czfonkom i idh rodzinom, tż 
dnia 25 g rudtnia, to jest w płer\VlSZe święto 
nr>żego NJrodzenia -0ldbędzle się ttroczy
:StOŚć dzielc1:ia: się opłatkiem. Będą rozida
wa:.ne jabłka , orre:chy i ciastka. Początek 
• g-0dz. 4 p0 pot nai saJi p. Zaibiga. W UW
.czystości tei 1;nn;gą brać udział tylko czlon
kowie towarzystwa z swadą familią i przez 
•ich \vpr0;wadzeni gości::: zamiejscowi. 
Członkowie winni sie stawić w czapka-eh, 
i ka-żidry musi mieć 02mak, aby przy wpu
szczarriu ·na salę, nie bylo żadnych ttudoo
ści. Kto jeszcze o'z.naku nie posiada, może 
C'·O przed czasem nabyć u naszego skarbn i
ka Józ efa Obiorczyka także u zastępcy Ka
róla Strzelczyka. 

------
Tow. św. Franciszka w Wanne-Eickel 

•<mosi szain. członkom, iż w dniu 26 gru-
4nia, ti. w· urda.zysto§ć św. Szczep:ma -0 

fodz. 4 P-0 poł, urządza gwiazdkę, pnłą.czo
~ąz śpiewem i deiklamacyami, na któt.!) 
:szai1i. -czło11Jków -0raiz nam życzliwych Ro
~aków uprzejmie zaprasza. Gwiazdka od
łJ~dzie się na sali pana Majeewert ''" Wan
Me I. µrzy ulicy I(oenigstr. 

Uwaga: Donosi się zarazem szan 
członkom, iż wstał o'braJnY inny sek;etarz 
w młcJsce p. Jukowiaka; obrany 1est ,a. , 
ta. S.Oczepa1n Galłflski. ('Z) 

· Zarz~tl. 

" -- .4 . 

~ Towarzystwo św. Józefa w fssen 
ozu.a}mia szan. członk0m, iż w I. Ś\\'W:W BO 
żego Narodzenia urządza to"W-arzystwo na· 
sze gwiaz<lkę dla swych członków, na któ
rej będą obdarzone dzieci podarkami gwia. 
z<lkowemi. Początek o gooz. 5 ·wieczorem 
na malej sali w 1 ,Alfredushaus". Szu. 
członków tdwarzystwa naszego zaprasza 
(3) Skolarski, przew. 

1000.:::=::::°::::=r~oool 
D • 
O Jedyna. p'.llska klięga.raia. we wiellde111 
Jl mieecie Gvlseakh ehn-Uekenclerf Do-
D DOM~ Szanownym Rodall.om . Iż mam •a. 2 
8 składzie ełtra•r lwi~tyd1 i narodo"lll e, o 

krzyż~ pod 1>zkłem i bez .11 z ła, fic111·y I 
~ Swiiwtych Pań•ki"h, bi~ki 11„ nabc,żeń•twa. 
Q i flOwi~ścio\-.e, śpiewniki, papier z polski111 
O na.pi•em, powlu1zo,~auia, kalenduze Mary- 8 

§
8 ańskie, SwiotA rodzina i kartkowe na •owy 

Bell • P11lecsm w{\zarld z polskim napi- I 
eem, pu,ilar„y, uczotkl d 1 rzeczy, wło~w 
i butów, luster,a i irzebienie. Mam także . g eJ&&l'J' I papl&l'08J" z pol.ikiej tl.rmy, 8 

a karty li wldoka.mi, karty na. Boże Naro- 8 
e dzenie i Nowy Ro . Oprawia.a we właenym „ war.sztacie obrazy, ślubu ""ilLnk l i 'fVle,zarki O ft łatłnie ' t.!lui . t.t<zerwhtom obrazy opra· 8 
0 wlam d brze ; tunln. Niech kawy poet,- 8 
o poje połłu: huła: Kupujmy u ewo!ca I 

0 

I Wojciec~ ui(;;;iehty, § 
g Geuieakl.rellN-Uekendtrf1 g s
8 

fłrZJ ul. Nm·tlm-asae nr. 35. (1-13) g 
0000„0100000 ooooooooooooeoo 

Jako podarttk gwiazdkowy 
nadają si~ moje ey1a1·y i papł 1.r••1 
w opakowaniu gwi11zdkow6111 po 10, ~5, 
f>O i l' 'O s91tuk. Wielki wy~łr I 
Najlep$z. gatunki! (303) Tanie ce•J ~ 

F1„łtz ·N•»łt.tnc" 
Herae., B.r•ell, 

ul. Dworc•wa nr. ó l. stara. p.c.zta. 
Bahnhof:;tr. Alte P~st. 

Szanownym niewiastom z Roblinghausen 
i okolicy uprzejmie donoszę, iż się przenio
słam z mieszkania nr. 18 a do 'Clomu pod nr. 
16 ul. Moltkestr. naprzeciw kościelnego p. 
ttorna. Folecam się i nadal pamięci ~za-
now·nych Polek. Zuszaoo•waniem 

ELŻBIET A SEOfWISS, akuszerka. 
BACZNOSć RODACY! 

~~~!l!:~z~~. 
Nnjleps.r:adomitmiliak4wy. T!~l' 
w p~czlul(ih dla kuohnl i u· 'u 

, d1Unowcgo pr•kQ'o11ie •pa •
------ wane ~" d 1 ••byt>ia. 

Esencya kawy (I li) ••••• „„„. 
BACZNOSć ALTfNESSEN I Ol(OLICAI 

Polecam się Szan.ownyin Rodaczkom 
jako 

POLSKA KRAWCOWA • 
Wykonywam · wszelkie kostyumy 

inne prace w zakres krawlecczyzny wcho
dz11ce, podług życzenia. (2,5) 

J. BECELEWSKA, 

~1fn~;ię~}ł{ •Hlf~~u~~--ttim 
~ ~ 
łl Dom m bl ~ 
;J Gołłschalk & Frank ' 
~ ;many jeit w }~ssen i dwugodidn- tft 
lk nym o-wodrie n \11•s11.ystkich ~iom- ~ 
~ ków y ol skich jako rlo 8 t:t f('Jl: Q. nnj- m 
~ le pi;7.c mebl~, ognisk. p ościeli i ~ 
~ Całych V1 yprMY i zapritSZ&, aby m 
~ obejrn:mo jego wielkie (835) tft 

I składy mebli, = 
~ Essen, m. 

· ul. Gralwn:,trasse nr. (11 6~J. 

~ 

~· • •• ••••••••••• • • 
• llnt K··1 
: kupiony u firmy o n er 

iSchuhhaus 
• jest 

• • • • • • • • • • • • !! • • • 

najlep szy, n a j · 
tańszy i 

najwygodniejszy. 

MARXLOH 
u\iea 

P1·ovinzialstr, 97u. 
(838) 

• • • • • „ • • • • • • • • I •• t . • • • i : ••••• •••• 
·_:,· I ",,, , ' ... ' . ., 

Ma.stynowy waHztat do p01płeszne10 podbijani'I). pode 

Antoniego Michalaka 
w Neumilhl, ul. Leher tr. 125·. 

poleca się azan, publiczne.ie! w N'eumO.bł I okctlicr. 
Ponieważ mam najnowsze maa.zyny e.r;ewekie, pn.eto mogę 

taniej obsłużyć h!dt10, niż cawuiej . Moi:ę ka.fzdemu w pół 
'otlz'iny doatare:i:;yó nowe podeazwy. 

Pod ~1ijam podcazwy rtcznie, gdyż m:uzynowe Śpilkowallie pauje , buw~ :Mam tei: ma
ezynę do wykońcaenia 1. bawi~, dla teg-0 praoujo tanio, a jednu dob~z e i tanio. 
. e u wte podła; miary dla pań1 panów, ł'lzieci, 11od gwarancn. za d,>bry mat•rl!'ał 
i relletę. Kepara•ye prodko, d-0brzs i tado. (lfHJ 

ANTONI llllCDA.J,.&.H. 'v Neun1iilłl 
szewc poleki, , Leheretr. 125. ' 

, 
... „ .............. f rC' De I • 1111111 ....... t„ 

Adam Słoma (ft) 

~ ~wiec polaki ~ 

Albrecitsir. 2, w Brutkhausen ul. Albrechta 27, 
wykonywa 

najtańsze i najlepsze .ubrania, paletoty i 

Damskie 
paletoty, żakiety 
kołoierne, ko@tyu 

m~r, tupony, 
blu~k i . ~·il· nic 

ko~tyurn1 11Y<" . ma
terye na. ~· · knio. 
Dla pa .Ó\V 
pąlettlty, 11 lmwi 
ubrania dla [chło 
pakó\T i chłopc., 
paleto\y <lla pa
aów i clałopców. 

Zalie•ka -------
t cl 3 rur. poez. 

Na 

kredyt 

i od 111/ 2 de g. 7 

pościel, og isk a i t 
wary wzści eł&1rn w6~ 
zki dla d.ziecii kołya 

Urząd z. domow. 
od oajzwykle,iazych 

dJ najwJ~ccj clegaac-
tiob . 

S1>aeyulno~ć: 

Urządzenie 
sypialń. 

Od11lata 

tyg-od. I mr. poez 

Inter<' otwarty w I 
n1edz. od 8 cło gt/2 

!llli„„„ ...... llllial ...... „ ... „ ... „ ... „ii.il 

Da -o I Gelsenkirchen, 
bt.1u-y Rya k 1~ obok 
.~ ·Ś · ·. S !llll rma nna laa Ca.pi. 

Darmo 
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1e 
Dom konfekcyi i obuwia 

Recklinghausen-Siid 
ul. Bochumska 81. Leo A1•on, Recklinghausen-Sftd 

Bochumerstrasse . 81. 
Prz za.katpnie konf·ekCJ'i i olJu,vJa opłaci się katdemu przeh onanie o taniości 1nyełt towa1•Ó'1r. 

1b1•ania dla panÓlł' 
----~~w 15 procent niżej wartości. 

łł' szystlde paletoty i 

i"a b1ditclt bez 'vyJą•ku ta p1·ocent rabatu. 

Baczność ! W AJWJWE Baczność ! 

Największy ~olski skład kolonialny, warzywa (Gemuse) i kartofli 
w Wanne, ul. Kar la nr. 9c, przy kościele katolickim. 

Do :1oezę ez nownej public.~mości 1 iż sprzedaję wszystko po najtfińs~1>h cenach i to"°ar 
b11rdz · d bry. Pvlecam się !akie do zwożenia woali z kopalni i słuil~ chętnie p•y prze
prJwudzkacl1 po band ,o umiarkowanych cenach. Donoezę szacownym Rodakom z Warane i 
ukoUt"y, iż mam tfl lrże · 

ol~j siemienny, powidła, mak na gwiazdkę i donice 
110 n rfei1ia. maku. Proszę o łaskawe poparcie. Kwitki na węgle pNyjmuję t&kże na. 
efo· dze prz~ rozwc żeniu v łoszczyzny ( GemUse ). Proszę azanown4 i mi życzliWf\ publłcmioeć 
i nadal o p o.!- arcie i kreśl"' z . uniżenien1 (Seo 

"ł\-~ałenty Banacb, Wanne ul. Ka.rola nr. 7c. 

Louis Brand, 
OBERHA.IJSEN, uL lłlarkts•r. 18. 

zegarmł!drz i zło.tnlk, 

pole.ca swój w~lki 

skład zegarków, towarów złotych, regulatorów i 
budzików. 

Specyalm1 ść: Obrąezkł śluhne. r (340) 

liaj wię.kszy wybbr. Najtańsze ceny. 

•••• , ••• 
Na gwiazdkę! · 

( 68) 

~ I -.,,• ' • • 

„. ~ „ ' • • • „ .,. ' /;.·-

-~ł·~„~~~~~-

~ Uwiadomienie! ł 
ł 0d teru; at do gwhzdki odbiHze. kaMy cdbioroa ł 
ł ~POD.A.BEE-.. ł 
ł (6 metrów ruateryi na snłlloię domową) przy za~1tpllie_1od 20 mr. ; 

. ł . l>V~W!!BY· • ł 

, j S. Hohenste1n ł 
' tylko w Derne. · 
łł_ Bah~hofstr. 1tr. 50, . • prze.eiw ulicy Nowej . łł_ 

W 1elki skład materyj na suknie i towarów bawełn. 

ł I\onfekc ya damaka. i m~i.:a. Wszy•tkie meble., łota itd. ł 
~-~ • 

-
poleca Franciszek Józefoskl wielki wy. 
bór zabawek wszelkiego rodzaju, wszel
kie rzeczy na choinkę we wielkim wybo
rze bardzo tanio ! 

Harmoniki do rozciągania, fonografy 
z polskieml kawałkami, katarynki; skrzy. 
i>ce,klarnety, albumy do fotografii i kart 
z widokiem i tysiące innych rzeczy. Kar
ty z polskim napisem na Boże Narodzenie 
I Nowy Rok. Wszelkie prezenta gwiazd. 
lrnwe dla każdego coś stosownego. 

I. Herrmanns, w Oberhausen I 

Opłatki 100 sztuk 2 mrkł. 
Proszę rodaków o poparcie mego in

teresu a starainiem mojem będzie każdego 
rodaka zadowolić i rzetelnie obslut}'i. 

Frl Józefoski 
w HERNE, ut. Bahnhołstr. nr. 52. 

•••••••• 

ma najwi ększy wyber 

obuwia 
na składzie znanej najlepszej jakuśei. 

I Ceny są za wsze jaknajtańsze. l 
BerrD1anns'a obuwie poleeie mozna jaka pra-

ktyezn1 podarki gwiazdkowe. 

I. HERRMANNS, Oberhausen 
Fryderyka-Karola 28. Friedrieh-Karlstr. 28, 

Za druk, nakład r ~edakcyę odpo włet!zlałny: A n to n ł Br e Isk t w Bochum. - Nałcładem i czclonkaml Wydawntctwa „Wtaru sa Połsk!C$ł0° w Bochum. 
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i. :;::~eka1olickiego" otrzy-1 I majł\ abonenti w dodaiku. 
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Rok 15. 

Ha 1iedzielę po Bożem:Narodzeniu. 
Lekcya. Oaiła.t. IV. 1-7, 

Bt'atCia, Jako dtu1go ~iedzic ~t dzie
ci~, nic 1nie jest różniy o<ll stagi, będąc 
painem wszystkiego: ałe jest pod iopiekun~~ 
i 9prawcairrii aż d0 zamie'rzo111eg)Oi czasu od 
Q>i.ca. Także i my„ gdyśmy byli d'Ziećmi, 
ityłiśmy pod e!Mhlnty. światai.. Lecz gdy 
Pr.1YSZlo1 wypelniemle czasu~ zeslal Bóg Sy. 
na: swe.go, uczyinio'nego z ·niewiasty, ua.y
niooego poidJ zaklone:m, ·aby te !którz:y: pod 
zaioolneim byli, wyku'J}il, żebYśmy przysp0-
s:ffiienia synowskiego dostali. A iż }est&. 
scie syiniow:ie, zesb~ Bóg Duchai SYfl1ai swe 
go w serca wasze, wolającegd: Aibba:, Oj
cu! A tak już nie jest nieswoilrnikiem, ale 
symem; ai jeźli SYiJ1etn, tecFyć i d1Jiedzicem 
przez Boga. 

Ewangelia. Luk. II. 33-4-0. 

OnegJO· cmsu Józef i Marya, matka 
Jezusowa, dziwowali s.ię temu, co o nir~ 
mówfo1110. Ibliogoslawil im Symeom, l 
rzekJ do Maryi matk:i i'egO': Oto ten pofo~ 
żon jest nai upadek i na piOwstanie wielu 
w Izraelu i na ZlllaK któremu sprzeciwiać. 
się bę~. ' I dusz~ ~ą wJasm.ą przenik~ie 
miecz., aby; myśli z wiela serc b.yfy ob.El.~ 
\\ilone. I 'była Anm Pmnokini, córkai farm 
el~ 'Z pokolenia, Aser: ta byla bardzo 
JJ(Jdeszla w lc;ciech, a siedlm! lait źy)ła z· mc;.
żem swym od paini:effstwa swego. A ta 
wdową aż do J.at ośrtl!&iesiąt i czter&;h! 
która nlie od'chadzalai z kościola, postami 1 

modilitwaani sfożąc we dtrri.ai i w inocy. Ta 
też onej.że god!zi11JY1 natlszed'lsz:y wyznia:wa 
ła Painu. i powiadała o nim wszys~1m, 
którzy ~czelkiwaJi O'Cl.kup.ienia Izra:ełskiego. 
A gdy wyikdnałi wszystko w~~.d'~g zakon.u 
Pańskiego wrócili się do Gahle1, ®. Naz1-
retu mias~ swego'. A dziecię roislai 1 um~
cnłalo się pełne mądrości, ia laiska Boza 
byJa w niem. 

Kazanie. 
Ewangelia dz.isiejs.zai opisuje nam ~d~

rzerrie\, jakie m'iato miersce w Jenozolnrn~ 
{lO'dówczas, kiedly Najświętsza Mai~ai ~an
na z Józefem św., przynieśli Dz1ec1ąt~o 
Jezu.s clio kościQłai, aby go iB<Ygu zaofia-
rować. · 

W Q!tl .CZa!S to Sz.ymlo1n, starzec, WZ1ą-
W1$LY Panai Jezusa na r~ce swoje, błogo
sławił Go i dzńęko:wał Bogu, że mu poz\rn 
Hl doczekać tej eu1wili, iż nai -w~lasn~ -OCZY 
~!tądal Zba:wkietJa.. Przep.()Jw1ed:z1at on, 
ze. t„„, Zbawiciel będzie przyczy111ą upadkt~ 

"'li ' · , Maryi i powstaITTi<lj w Izraelu, I ż-c sen.:e 
miecz. boleści przeniknie. 

Drugą osobą, która się tam po~ó':·.cz_as 
z.najdiowala1 w Ś\Viątyni, byla l11C\\'iasTi.1 
poh01ż:na1 Anna prioro1kiini, która w .ml'Qdym 
wieku IQl\l.,~dowiaw'SZY, bd tylko s1edn~ lat 
żyila z mężem, a. res.z.tę c2:1asu,. aa. do ·0~1e111-
dziesiąt czterech lat, prz.ep~d-z.iłai w. Ś\\ ią::: 
nti Pańskie i od<lanni mo.ctlttw.ie, umart\\ 1" 

·• . · · B ·v.ch Ona nin i rozpatrywamu ta1emmc ozJ · 
' • 1 • • m"CZ'' o Chry także przepowiad:atl.a·uL-i\\.ne iz~ J . .• 

• · .~ 1·e ta. spe\tmly .,,JG. stus1ePanu.. Przi;epa\\icun .... . " 
Ponieważ jak powiedzia·l Syrrne()/n: ze J~
zus bedzie pov.:i0'dem upadku i pow s~ad11l1,l 

"' ak · · sta~o · gdyz a wielu w Izraelu1, t się tez •i.1 • • uk 
tych, którzy uwierzyli \V c.hryst.usa, na . ~ 
Jegp przyjęli i według nie~ ~Y1h, stal ~ 1~ 
Oni powodem podźwig:nierna1 ich z bltc~.do\ 

· · ·t · 1 zbawienie niooowdarst\\ ai I zaipev.1111t m „ 
1
• 

. h którzy pOZ.OSl'a i w v..ieiczne· zaś dla tyc , . · · d ·1· 
b ' . . k Je()'\()\ w 7gar z1 1, atwochwalstv.. 1e 1 na.u· ą t:.~ • • • .. h 

dk · p-0tpp1e111a 1c. Stwl sie powodem upa · u I . " -• ~ 
Wieikui~tego. - Co' się ~aś t~czyi ~:i;~ 
tniecza który miał przemknąc ?erce „d-

' N' · w1cl'U wyp,. -sprawdził10 się to nai IeJ w .. , . ~· 
1,._ , • ,~ • n"'kl i sm1er1...1. l\.dCh a sz:ezegolrne w czasie 1 "' d ta 
Pain~ Jezusa, ponieważ \vienczas ozna 

di{l Mt>dl sio i pracuj! ~ 

Bochum na nied2ielę dnia 31 grudnia 1905. 

najstrasziniejszyah boleści, równają,cy„:h I 
się przebiciu serca, o którem proroko\Yal 
Synw0il1. - „Józef i Mat'kai Je:zusowa, zdu-
1J11ie\vaili slię nad tern, oo Symeon proro'ka
waJ o Ch•rystusie P.ainu". - Nie dla tego 
zdumiewali się, aby tajemnica przyjśda 
sw11a Bożego li.aj świat i Jego postamnictwa 
byla Im rr1icwliadoma, i dopiero Symeon 
starzec mialby kh o tern poó.aśnić, po'nic
wa.ż oni pierwej z objawienia Bo:żeg:o wie
dzkJi, dl:a czego ·się Pain Jezus narodził i 
sta~ czlO'\\liekiem; a!le podziwiali dobroć 
Bog-ai, że mie tylko im, lecz. il1U1lY'IIl poboż
nynr ludziom objawił tajemnice sv.IDje, i cie 
szyli się z tego. 

I my, tla!kże, bracia moi, ciesziyt siG po
winniśmy gdy widz~my. ludzi poł>oonych, 
rozważających i pojlmujących zamiary 
Bo.że i .c111otłiv.ic żyjących; ai o'OOk tego 
stairać się powtntliśmy, .aby o ile to }est w 
lnaszej mocy, dopomagać niewniejętny;n~ i 
niemającym glównych z.a.siad wiairy świę
tej, aiby przyszN db pm111aniai Bogiai i>rawdzi 
wego· i oddawali mui cześć należną. 

Co <lo oiwej pobożnej .nie·wiasty Anny 
Prorokini która! zostawszy widową resztę 
żywlQta s~YcgOI poświQCitai wyłącznej słu
żbie Boiga i n.npaimiętyrwainiu rzeczy przy
szłvch to z nie·j mają brał przyklad :wdo'
\\PY. i ~szystkie niewk1sty nie z~ętne, 
aby nie Ś\\iatu, lecz Bogu starały się piodo 
bać praC.O'\VaĆ oopowiednio dlo SWegO polo 
.ż.enJa, 1111100Jić się, pr.'.)IW'.ldzić życie skrom
ne i mna·rtwione, pominąc nai t.ol: że czy_
stość serca i J1/iewirJność dluszy, jes.t najm1ł 
Si7}ą 8og11 cnotą. Rodzke za~ chrze~ctań
SCY. brać madą wzór z Józef.a 1 Maryi, a'by 
dzi~ciiOlln swlOim dawali dobry prz.yklad, 
wpra\i,.·iaili ich <Jd mlodości ·~ życiai po?a
żnego i od<lav.rania Bogu czci naileżneJ, a 
szczególnie, \Vi lnied!zicle i święta, aby. slu
chaJi Msz1y św.iętej i nauki z uwagą 1 po
boinością; i nic tylko starać się mają o toi 
aby dzieciiom swo'im zapewnić byt docze
sny, wyiksztalcić ich umysł Ju~ wyuczyć 
rzem1i1o·siai p::1żytec:znego, ale glowme., a:b.Y 
\\" sercach ich zaszczepić bojaźń Boga, nu
Iość anoty i wstręt dio występików. 

A wszyscy w ogóle, w jaikimkol~vic~ 
powstajemy ·sitalnie, stairajmyi się 1~bo~1ą~k! 
lf!asz·e jak najsumiem~ici wypdmać l zy..; 
bo~jnie, a1byśmy moigli wysluzyć las~ę 
Il::Jga i zbawienie wiecztne, .któregio sobie 
i \Vam wszystkim z serca. zyczę. Amen. 

Na uroczystość Nowego Roku. 
Lekcya. Tyt. II. 11-15. 

Najmi.Jszy ! Okazała siG taska Boga 
Zbawiciela naszego -wszystkim ludzio~1. 
naruczająca rra.s, abyśmy zaprzav.sz_y- ~1~ 
.niepo·bożności i .świeckic~1 pożądhw~ś.;1 
żyUi na tym świecie, oczek1wa.Jąc bl·o~s~a
wiclnci nadziei i przyjścia chwały w'lelk1e
go Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa 
Chrystusa: który da.l samego .si.cbi.c za n~s, 
aby nas wykupił od wszcJlak1cJ. mepra'!\O
ści, by oczyścił sobie lud przy1cmn~, n:1~ 
śladowe~ dvb1-ych uczynków. To mow I 

napominaj w Chrystusie Jezinsic, Panu na-
szym. 

Ewangielia. Luk. Il. w.. 21. 
W on czas gdy się spenito' •OŚm dni,_ iJ;

by obrzezano dzieciątko; nazwane .1e'5t 
imię jego Jezus; które było ~11az:\•:ane od 
Aniofa piern·ei, niźli się w żyw-0c1e poc7ę-
!-0. 

Kazanie 
w dniu dzisiejszym obchodzimy uro

„ ystość No·wego Roku cziyli dziefl nada
~f a imienia Zbawicielowi Jezus, które było 

zap0wie<lziane przez Anioła pierwej, 111ni
żcli się w żywocie począt 

Zwykle rodzice posJ-'lając swe dzieci 
po u rodze.niu cDo chrztu świętego, naznacza 
ją im imionr:L wedlag upodobania. Tak sa-
100 stafo się i ZJ Panem k.zusem, po111ieważ 
On byl Synem Boga od wieków z Niego 
zrodzonytn, to też gdy przyją~ ciało Judzkie 
stawszy się czlbwiekiem i zai sprawą Du
cha Swiętego· uno<l2Jl się z Maryi Paooy, 
to też nic kto in!ny, a Bóg sam Jako Ojciec 
przed:wieczny, nadal Mu to imię, którem 
się <11zisiai tytuil'uJe, to jest: Jezus. Imię to, 
na<l wszystkie imtiorua: Jest dla nas na.izac ... 
!Iliejszem, bo przcze!1 mamy zap<:iwnione 
zba,vienie wieczne. - Jeże\li dzieci ze czcią 
i posz.anowainem Qibc\hJJd'z:ą dzli.eń imienin 
riodziców swo'ich, a slu<lzy i podwla<lni pa
nów i mctnarchów swoich, zdobywają si~ 
\.\"Ówczas na: różne: okazatości i wdizięcw0-
ści, jaik 11apjrzykla<l: <llzieci mdzicom, że 
ich wycoowiali, wyiksztakili odPoWiedmo 
do swej zaitndżn:ości i stanowiska:; podwta 
djni monarchom, że im zabezpi eczai<:\ SPokój 
doczes11y i wymierzają spraIWiedliwoś~; 
t.o o ileż więcej my obowiązani jesteśmy 
ze czcią i unoczystością obchodzić imieni
ny Pa1I1a J.ezusa, który nam udzieila życia 
doczesnegQ i tego wszystkiego oo nas w 
1I1iem 'Utrzymuje? a obok tego, że męką i 
śmiercią swoia. krz)11i>ow°ą v.-yr:wta~ nas i 
przep.ąści piek!la i zabezpieciyl nam ży;
w1ot wieczny b~ogosla'\\i•ooiy.? 

Lecz może- zapv ' .-i r 11 r:ie: jakimże 
sposobem możemy ucz.cić te.ni dzień urd
czysty, w .którym nadano imię Zbawicie
lowi Jezus? Oto słuchajcie: J eżełi w 
<l2ie11 imien~n swoich ro<lzków, prze~OŻO
nych i pamującyclt, przystrajacie się w sza
ty świąteczne, przybywacie do d!O!n1ów ich, 
skła4acic ]XlWiinszo\rn.11ia i hold~, darzy
cie ich upomirukaimi jeżeli was stać na tal, 
a obok tego ucztujecie wspólnie z U1imi cie
szą się tą urdczystością; czyńcie Podo
h'nie w sposób duchow11y w, dzień uroczy
sty Imienin Parna Jezusa, czyili w NQWy 
Rok Przystrójcie się w szatę nfiewirm'°ś:i 1 
która jest ozc1obą największą <lus:zy, a któ
rą można zdnbyć szczerą pokutą lub żalem 
serdecznym za grzechy, ponieważ ten 
stan diuszy, 1nr:tHcpiei się piJ<loba Jezusowi. 
Dal·cj, przybywiajcie do Jego dl()mu, czyli 
do kościoła.i, bo On tu przemieszkuje w -04-
ta rzu pod przy\mitQtarnJ chleba, aby Mu 
skla<lać ho'ldy należne itaik.OVie Mu od<lah 
cie. Jeżeli was stać na jaką ofiarę, zlóżcie 
ją \\ upominkw Jezusowi w loościele, lub 
wspomóżcie ubogiego w potrzebie, a Jezus 
przyjmi·c to, jakbyście Jemu samem~ czy
ITTili. Zresztą ucztujcie z Nim wspólme du
dho\\IO pod•czas 1T1ałJ.o'żef1st\\ a w kościele się 
odprawiającego; posilajcie dus.zc wasz~: 
modlitwą, słowem Bożcm, Ciałem Zb~w1-
ciedia a okażecie Mu życzliwość i \\~ywJąie 
cie ;ię z przynależnego wam dbowiązku. 
Otlo· jest sposób jedyny, jaki \.Vam w. krót
kości r>0<late1m '' nauce dzisiejszej, dla ucz. 
czenia Imienia Jezus. Zastosujcie się tylko 
do niego, a zapewniam was, że wam to 
prźynies:ie pożytek dla duszy i cir1lfa: w ten' 
życiu, a ·w przysztości zap~w~i wam zba" 
\Vienie , , !eczne, którego· sobie 1 ·wam wszy 
stkim z serca życzę. Amen. 

V\ dniu dzisiejszym jako pierwszym 
Nowego Roku, wszyscy ludzie zwykli s.o
bic składać życzenia; -otóż i ja wszystkim 
parafianom moim takowe skladlam. Le~z 
jako duchowny, obo'k życzeń powodzenia 
\\~ rzeczach doczesnych, życzę wam prze
wa•żnic abyście obfitowali w laskę u Bvga 
i <iobre uczynki, i abyście pomni01i na ~(; 
s: l 8wa Chrystusa: „Na nic się przy<la ~z,!u· 
wiokv\•: i ch-dćby cały śwfat p<Jzyska.l, JCZC~
Ji na dusr.y uszcz~.rbck pi:::niiesie" - 1 zar~
zern abyście. sz,Ji za radą tą, jaką nam da1e 
tenż~ Zbawiciel: „Szukajcież tedYi naprzód 
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królestwa BcYliego, i sprawiedliwo'ści j~: 
a to wszystko będzie wam prz.y<lano". 'WYi 
lronywujcież to\, a zapewniam was, że rok 
obcc;ny szcllęśliwym dla \\"as b~ie. _A..~ 
men. 

Brandenburg 
kraina słowial\skich mogił. 

PO WIE S C HIST OR Y CZ N A. 
Napisał Ludwik Stasiak. 

Ot\\·orzono .!!Ochy więzienne w calem 
cesairstwie, 7Jdjęto kajdany mordercom. 
podlpalaczom, ka:ziro<loom i zl()®ejom, 
w ręce zbrodniarzy dano oręż, nad l~ab(;} 
i Hawelę tysiące \VYrzutlków człowiecie1't
stwa śpieszy. 

Margraf Dietrich rozkazy im " yd li •-', 
książę saski, Bemard, ·oddziały ich w ró
żne strony hawela!1skiej ziemi "\\')'syl,1. ~ze 
regi ich powi0lano po: tlOi, aby <>'krucieri
stwem i mordem wywiolać postra.ch i gro
zę, aby srogością odstraSZIYć kmieci od 
powstamia. 

Nie idzie ta horda bić się i pobić n:e~ 
przyjaciela, wstępnym bojem uśmicr;:.yć 
po:\\ s.tanie. Jeśli sięi sPotlka z większym 
oddzial·em powstańczym pierzcha w lasy, 
rozlatuje się l>O kraju, pod ziemię sie chd~ 
wa; gdy okolica wolna jest oo zbrojnc;co 
chłopstwa, wrediy łeglion lotrów. prz~stęę 
puje doi czynu. 

Spa'Cl.l:i n.a wieś WY'Jtiszcz()'ną daw11cnn 
w,ojnami i lupiestwem margrafów~ rabo
wać już nie ma co, głód led'wic zaspokolć 
można ubożuchnynn kmieci dobyckiem, 
mord więc szerzą, kreiw rozlewają, wlośc! 
palą, mętczyzu1 ohydlni oprawcy trzebią, 
sta.rców o§lepiaj::i., ciężarnym kdbie.tiem ży
wioty rozpruwają. Na środku każdej wio
ski jest drzewo ludźmi obwieszon~, a okro 
pne to drzewo ma odstraszyć ludzi od fą
cze.nia się z powsta.niem, dd buntowa·1ia się 
przeciw rzymskiej wt.adzy. Dowiedział 
sę o pochl()dzfo lcgiio'nu totrów Niebora1 
śmiertelnym strachem przejęła go my~J o 
klęsce, która z ich ręki spadnie na bicdnYj 
lud, każe przetrząsać las)1!, zbójców i mor„ 
derców wieszać. Wyruszył wladykc.. za 
śwjętego Starogro<lu na poJudnic., nad Ha
welą spotkał siG z nic7JT!liemcnn \\ oi.;kiern„ 
które. w; ślad za l~ionem totrów z glęhi 
cesarstwa przybyto„. 

Czerń ludzka na równinie, ja~ okiem 
dojrzysz ogromne obozowiska widać, <lo 
strasznej rozstrzygającej bitw:y obie str\>
ny się sposobią. 

Przeliczył wnet Niebora cesarskie szc-
regi, radość widać w jego oc7..ach, śmiech 
na ustach„ w słowia1is·kich szeregach na
dzieja, pewn<lść niemal wygranej. Na bia
lym koniu Mściwój od: szeregu do szer~
gu leci, dd pomsty, do walki zachęca, we 
wzorow;ym szyku stoi żelazne ryccrstv. o 
czeskie, z którem Deda od Laby n.a pom-0C! 
pośpi~szyl. A na czole wojska, przed: pul
kami Zdzieszko święty sztandar rozwi.n:.t!, 
na drzewcu bożyszcze ze Starogrodu cu
dami stynące, ze złota ulane o'brazy pa
choUrowie przed wojskiem niosą, gęślai;zc 
ojczyste pieśni wojenne śpiew.ają. 

Już wydal Niebora rozkaz pochodu 
naprzód!, już pierwsze szeregi oo cesar
skich rot się zbliżają, chlo'pst\\'O nienawiś
cią dyszące ma wpaść na śmiertelnego wro 
ga, gdy ukazało się zjawisko, które okrzyk 
radości w szeregach cesarza wywołało, 
śmiertelną bladością lic•l Nieb-Ory c.kryfo. 

Szeroką dolinę iQpasywalai z je<lnci 
strony Hawela, z, drugiej dąg.nąl się pagó
rek pierściooiem okrąglyrn na okofo lecą
cy. Na szczytach jego dęby stare rosn(ł 



r.ł': 1:.r.h1:ie, v. ·.;r<:1 brlczfo roić siG coś ~
~1;y1m. '1·'~'L(órz·; gra gwarem ludz..kim, z 
denfa. lasu jazu1 ·ogromna wychoozi. Zda. 
f .*a w:-da ;, i;(;! to polskie wojsko, p0 bar
'\\ n yd1 dwrągwiaoh i książęcym pro'por
r u p-r,: ·1ać, ·że sam Mieszko z armią prze
~:"': p.o~anon1 wyruszyl, 

Wiedzlial o tem Niebora, że Mieszko 
łJ':Wi~ny jest przymierzem x rzymską m0l-
JJ1archią, slyszali, te z Kol,onii, nawet We
mhY liczne posclstwa do Pozna1ni.a .::łl()

.dzi.ily, przyjął gońców cesa5którzy Mi.e-
"'Szka na pomoc przeciw L 1 wzywa-
1y. Wiedzial o tem, nie wi w to je-
dnak, żeby u Mieszka ~nteres zwycię 
:iyć met sercem ... ż·~by serce polskiego 
-..·octza bliiżs:ze byfo obcym chrześdanom 
11iż swoim, nfiż braciom językiem i p1emil'
.riłem z. Poiską związanym„. 

Kilkadziesiąt tysięcy wojska Mieszk()
·wego stoi, krwawem okiem patrzy oslupia,
ly Niebora, fZ;y bfysty ma pmvietkaich, z~
·by jalk u wilka się bielą ... 

- On przeciw nam!!-· wola wfaidy~'l 
« roopa.czą. " ;J, 

- Polska kizie przeciw wLasnej brac! ! 
A woJskio cesarskie lawą okro'pną, ćmą 

'ł1iezmierzo.ną na Lutyrkó\V idzie. Radość 
''"re w żeł..a~z..nych szeregach, oto pierwsu 
pwłki s}owiańskie złarrnaine, zniisziczeinie {J

krop-nt> wśród! hawd~allskiegJO chłopstwa 
Dietrich i Bernard CZ'Yndą, z. rozpaczą opie 
ra się cesarskim .Judo, bro!niący wfasnych 
chat, wJ1asnego gniazda, wla'Snej oj.czystej 
.ziemi... Że1a'Z\'1e ryce11st'\\ o z .:hł()lpstwem 
-0bdartem się biie, losy walki siQ obwieją. 

* * * 
Wśród! igrających z wiatr,;m barw~ 

nych chorąg\\.'i Mieszkio, książG polski, z 
ł<ooia n.ai bitwę patrzy. Pio dostcjnośd p0-
wasz gioi fatwo, po śmiałości 1()1ka, po rozn
mie czioła. Olbrzymi to człdwie:k i wspa·
niały, moc ramicm jego straszuw1, bo ia~m 
sl<>wo ,1mieszlm" w starej mowie polsk1c-
20 h.t.du „niedźwiedź" znaczy, truk pierś 
ił1ieidźwioozią, silę nie<lźwie:dzią miał wódz 
1x>ls!kiego' ludu. 

Okiem żoluiuza i 7,11awcy; pobo}owi-
sko 2.mierzy1ł, .o losach bitvVY wróży, spra
wność Niehory i Deda podziwia. Niepokój 
-wtidać rw bystrych jego oczach, to' iskrzy 
się 1na.ctzieja

1 
tJ blcidną wargi i marszczy 

się czoJt-0. Przy nim na· bialym koniu sze
snastoletni syn j':go pierwo·rn<.Lny Bo1lesla\\~ 
niespi01koi!nie biega, z glGbi lasu najdjeżdża 
Czcib-or bra't rodzoiny Mieszk.lowy, sławny 
zwycięzca z pod Cydyny, gdzie margrafa 
łużyckie:g:a ti10doona wraz z hrabią na: Wal
bcku, Zygfrydem na glowę pobit 

- firawel!:1nie: z1wycięią ! 
- Rozpacz ich zwycięży. 
- Nie zw;ycięż.ą - rzekł smutno Mi~-

szko - nie z·wyciężą ! Zela2.1ne wojsko 
stoi przeciw źle .uzbrojlQlnemu chlopstwu. 

- K~Js1 i cepy to ich jedyina br-0j. 
- Patrz! To Dietrich wśród bezbron 

11eg,01 mott.o.chu szruleje. 
- Taim płynie chboipska krew. 
- Ustępują! 
- Chwieją si'ę„. 
,_ Na p()moc im leci„. 
- Mściwój!! Mściwój!! 
- Nowe pulki kmiece przybyły. 
- Rozpierzchłe chil()pstwo się łączy. 
- Cepami biją.„ 

- Go to? 
_ Bernard! siQ c-ofai, Lutycy złamali 

cesarskie szere~i rycerst\\ a. 
Niebora tryumfuje ... 

W piern szei chwili margrafo\\ ie 
byili górą. 

- Teraz 1:ch:;<lzą ze zdobytych sta-
11owisk. 

- Co widzę?! 
- Biią, 1aikropnie biją ... 
- K.11ęska cesarza!! 
-- Ustępują!! 
- Tył po<lają ! ! 
- RJozsypka!! 
- Iiaóba! ! 

- Bro111i się Dietrich resztkami sił!!· 
Do· Mieszka leci zdyszany g01niec ()d 

margrafó\.v. Pr"' si księcia, CłbY beZ\\ łoc:l
;nie na pogan uderzył, bo wojska ich hio·r~1 
górę. Za chwilę przybiegł drugi g;ioniec 
:i trzeci. 

- Ratuj nas! 
- Giniemy!! 

· - Klęska!! 
- - .ksteś przyjacielem u1aszcg'1 c·..:

..sarza i par1stwa rzymskiego! 
. - JV\icszku ! Ratuj chrześciaństwo ! ! 

z pf<i1..:-zc·11 \\~01tat biskup, towarzysz4cy 
!Mi eszk.t0\\ i. 

Mieszko zacisnąt z~by, stal ~'!uchy i 
_ icmY. . 

Gońcowie cesarscy z mzpa-czą na M1e-
t1tka patr;~q. z pr:dziw4 wyjść 11ie miogą, Die 
h··~1-: {' \ ·i,'.•a.n:?1 ::.'ę Mies7,1\o vcm zr.wia
t:·:;1ial<l. j~s7.c7c ra·z polski·=-~-1 \\ 1:xlz~ za-

klinają, snk11st'.\"O się ich gfowy czepia .„ ; 
d:o córki Dictrichowej Ody biegną, któr;t 
z mężem Mieszkiem nad Ha"\\'clą przysię
gla i w ich chacie chlopskiej przy, \\t>jsku 
zam i esz:kala. 

Ale Oda., 1ckr\v:iedziawszy się o co pro
śbQ zamieść mają, posłów za drzwi "'Yrzu
cić kązala. 

Czcibor, zwycięzca z pod Cydryny, 
d.ftO'ć mąż dzielny i rycerz nieustrasrony, 
przenoszący jedmk pieśń gęślarzy nad 
\VlO}nę, z li1~n~kami czule pieślli ukladać i 
marzyć ich pieśnią nawykJly, przystąpif 
Wadry ze zdziwienia dlo brata swujegtO. 

1- Na pomoc cesarvowi przybyłeś? 
-Na pomoc. 
- Co zamierzasz uczyinić? 

Nic - rwkf su-cho Mieszko. 
- Co mówisz? Nic? Na rzeź ob::i

jętnie patrzysz? 
- Obojętnie patrzę - rzekł yak echo 

polski wódiz. 
- Pocoś tu zatem przybyl? Baco? 
- Niezwykiern się z mych l1alrliar6w 

spowiadać. 
- Jaki cel by~ twej wyprawy? 
I(o121chylity się śmiechem MieszfJc.owc 

usta i rzekly: 
--- Mojai w tern glowru inie tw1oja, 
-- Sluchaj Mieszku !„. Sluchai„. tyś 

za\Yarł z cecSarzcm przymierze ... czy tak? 
- Tak. 
- I mie dotrzy1masz zeybowiązań? 
Mieszkc iskrzącemi z gnie'\\ru oczami 

spo'jrz.att m swego brata. 
- Czciborze - zapytał - a czy oni 

zobowiąza11 \\1obec nas kiedy dotrzymuj:1 
- Nigdy. 
- Wierni są traktatom? 
- Lamią ie bezczelnie. Krzywo przy 

siądz każdej chwili gotowi. 
- I ty - zawołał Mieszko - każ%Z 

mi iść z "Cesarzem przeciw braci? 
- Taik jest - krzy;knąl z zapałem 

Czcibo-r. - Cnota - woial gęślarz - żyje 
i istnieje dla siebie samej. Cnota każe wę. 
ża wrócić <lO' życia1 ciepf em własnej piersi, 
niech te11 -wąż ukąsi dobrJczy(1cę i jadem 
go za;razi. Bo cnota sama <lila siebie, jest 
już za1plata za cno:ę. Sc.rcem trzeba za
płacić mordercy za mord, dobrem zapł.1-
cić za zle, chlebem za kaimic11. Jako w 
pieśni naszegK> ludu lirnicy śpiewają,,, że.„ 

- łia, ha, ha! - zaśrnia,t się Mies7ko. 
- Śmiejesz się? 

Bo ty, b11<lcie, tern.z z gQ§!arzami 
11ieśmi s1111jesz. Jam nic lirnik, jeno żD,f
nie·rz. 

No·we po'selstwo· do Mieszka leci. Przy 
biegł go,niec cesarz.a i ksiądz z Rzymu. 

- Wybaw nas!... - \\10!Ja na klęcz
kach goniec. 

- Królu, ratuj chrzcścia(1stwo ! 
plai~ze ksiądz z Rzymu. 

W ocza.ch Mieszka blysnąl gniew. 
- „ Chrześciaństwo ratować?! dobrze! 
Zwrócit się Mieszko- do' szeregów kon 

łlicy. 

- tiei ! ! Iiola ! ! ! Byw1J.it11<0 tu, lier-
manic ! ! 

Przypadł rycerz cesarski, shiżący n 
Mieszka na żołdzie. 

- Na twe riozkazy jestem panie. 
~ O cz em to! mó'ń iii rad'cy cesarscy, 

chrzcścia!nic na1 dworze cesarza· w \V i.!
ronie? 

- Mó,vili, panie, że gdy się z Luty
kami załatwią, Polskę w prnd1 zetrą. 

- rkj ! ! tfol.a! ! Cho<lźno tu Zygfrydzie. 
Przyleciał ż:-ildak 111ierniecki, ptawy 

przez Mieszka. 
- Co mówil cesarz Otbon w Ko111cinil 

im:ed wyjazdem do Włoch?! 
-- Na własne uszy słyszałem słowa. 

że gdy u1nrają się z pCJganaimi, miasta J}()f
skie spnią, a chłopstwo jak bydJ:o ])Ogna
ją w niewolę. 

- Stysz:::liścic? ! ! ....:._._ krzykmil Mie
szko. 

Cisza z<ipanow3fa w .oto.cwniu księcia 
- · Ja mam rab\\'ać chrześcia(1st\vo 

PDto, aby to;~ chrz(:ścia1isiwo kraj mój I>J
tcm ro·zctrapak:i? ! ! Ja nnm ratować„. .Ja 
mam jarzmo strngać na 1mó.i kark?! Ja 
mam btć własne okowy?! Krajać dąb llL'l. 

moją tnunnę? łia, ha,, ha. ha!! - śmiał 
się Mieszko i br~ł siQ za boki, nic m:Jgąc 
siQ ustatkować \\ okropnym śmiechu. KMi. 
ickby -odczuwał śmiech Mieszkowy, ta
cz.at sic. szarpany nzdą, latającą w ręku 
paf.la. 

SpO\\:-aż11ial, spochmurniał nagle Mic
sz1ki. Spojrzat " jasne bJękity, jakby si~ 
imc\Jlit, jakby rozma"'ial ze Stwórcą, o 
m:srśl prosił, ~ebra.1 o r---;zchylenie zasłnny. 
za którą ukryto jntro. czasy i wieki przv
sz!c. 

Raz ll8 tysi:11..: lat R6g '"r wybrane dn
sze dar j~~t:JDŚ 1 'i z:~,yta... Zesta! jq ~t\'."0-

rzydeł. UJi~::J .Mksz...~a strn.sii\\ ~ ju~rn, 
śmiertcłna bladoś6 na licach„. zsiniale ~-
sta„. szepcą: _ 

- Będziemy wygnańcap1i, wszędzła 
nędzni, ubodzy, wzgardzeni, ~-Mczęgow1,::, 
których wszędzie popychać będą. Będzie
my nieprzyjaciołom \naszym s-lużyłi w gło. 
dzie i pragnienfn ... 

Przylecial goniec z cesarskieJgo ubc~ 
zu i kTzyknąif nai Mieszka: 

-Trnkmt zlam~eś!! 
SkoczyJ Boleslaw, -go(Jca1 w pysk bi

czem trzasnąf, że zal.aly się 1kn\'ią niecne 
i oszczercze usta. 

- \Vara wam o enacie pra·włć. 

Gazetka dla dzieti. 
Kretka nauka czytania. 

ć ć ć 
u-1niem grać w pił-kę, 
m'1ej li-tość nad u-ho„gi-mi 

od-puść, świę-cić . 

Swiętojózafacie. 

Na imieninach u frapc. Maleckiej w 
A!ltenessen: Jubilatka fr. Ma~ecka z mG
żem 50 fen., J. Przyby,lski 30 feru., W. No~ 
wak 30 fen., J. Tomczak 50 em., A. Błasz
:czyk 25 fe.n., J. Adamek 20 fen., M. Kalina 
55 fen„, M. Wasielewski 50 fen. (nadesłał 
M. Wasielewski) 3,10 mr. 

Na wesełu u Wladrys~awa Sdmelki w 
Witten: W. Somelka 'ZI ŻILiną 1,50 mr., I\1. 
Jasicza:k z żoną 2 mr., w;. K. 10 fen., J. 
fikus 7 fen., fr. Somelka 50 fen., St. Su'· 
,meilrk3! 50 fon., M. Somclka 50 fepi., O. Kici1't~ 
ski 50 fen., M. Kicir1ski 50 fcln., fr. Cieś
lewicz. z żo,ną 50 fon., W. Sz.czepai'1ski z 
żoną 1 mr., W. Szron z żoną 20 fen., St. 
Adamiak z żiclną 1 mr., A. Sknerski 50 fen. 1 

A. Kaspers l mr., J. Lewaindi0iwsiki z żoną 
1 mr., Somclka1 z żoną I mr., A. Nowacki· 
z ż.o'ną 1 mr. (nadesłał i p:'Jrto znpt~cił M„ 
J,asiczak) 13,37 mr. 

Na chrzcinach u Pawta Pilarczylu: 
P. Pil;a-rc.zyk z żo.n.ą I mr., TIJO\Y'OJ18.!roclzony 
syn 60 fen., sta.rszy syn Pi.etrck 20 fen. 
córka1 Mla·rynia 20 fen., St. fiHsta 1 nu., J 
Pilarczyk 50 fe.n., M. \Vkklir1s-ki z. 0on~. 
50 fen., A. W-0Hczak 2 mr., Ign. $,vicrczyH 
50 fen .. J. Urbaniak 1 mr., dzieci Wleklif• 
skich 20 fen. (n-'1.desfal i pc:·rto· :vi.pladl A 
W1ojtczak) . 7,70 mr 

Na· chrzcina~h u fat1a Ii:Jffmanna ·w 
Rec:klinghl:rnsemi-Siid: n1o;wo:narodzo.na cór
ikll! Marynia 50 fet:i., J. łfoffman111 z żoną 1 
mr., J. Rodziellski z żo:ną 50 fen., A. RY
bczyf1ski z żon~ 50 fen., J. Parzysz z żo
ną 50 fen .. W. Iiofflna.11111 z i>rn1ą 50 fen., W 
R.auhut 50 fen., W Stachowiak 1 mr., O. T0 
mczak 50 -en., St. Rauhut 1 mr. (nadesał 
i portlo zapłacił J. ttioffmainn) 7,00 mr 

N:t chrzcinadh. u Jana Lew1ainid10iwskie· 
go w Gelsenkirchen: J. Lcwand!O'\VSki z 
ŻQną 50 ea1., no\vDnarodzon3' C'órka 50 fen., 
A. Lc,v.·andowski z żoną 1 rnr., :E. Lcwan· 
dowski z ż.oną I nu., A. LewaJ11diowski F:O 
fen., M. Lc\vaJ11dowska 50 fen. St. Lewzi.n· 
dowski 50 fen., J. Lewanc.liJ'\vski 50 fen. 
Fr. Ciesielski z żcl;1ą 5 Ofen., J. Ciesiclsk' 
10 fen., Fr. Ciesielski 10 fen., M. Kalk ··:· 
ż;o'ną 50 fen .. J. Kałka 50 fe-11 ., J. Sm·' 
z żoną 30 fen., Fr. Smolrak 10 fqn., St. Smcr. 
Jak 10 fc'n. (nadesJ.al .T. Lcwandov:ski) 

6.90 „ 

N1 zaręczynach ll Ignacego· sz.ynki V 

Disteln: St. Dopiera.fa 50 fon .. L. Szynka 
7 ż<rną 1 mr., Jgn. Szynka z narzeczo1ną 1 
nu .• Fr. Skrzypcz2.k z żoną 1 mr., N. N, 
50 en., A. f?ybacki z żoną 1 mr. (nadesłał 
A. Rvbacki) 5,00 mr. 

Na chrzcinach u M. Nowaka w Sodin
gcn. Mielin.! N~J\\·ak 7 ż. J mr., n:·v, maro
·d.uc'na córka frnnciszk~~ 5-D frm .. syn Leon 
N::v.\·a;, 50 fen., ZiE:ć z ż. 50 fen., kurnotr 
Kazimierz Kalek z ż. 1 mr., Katarzyna Ka
lek 20 fen., Arma Kalek 20 fc\n., Sta1nisława 
K«fek 20 fen., Lv 1kasz Skrzypcza1k 50 fen „ 
Jan Skrzypczak 20 fcm., Józef Skrzypczak 
10 fen., fakób Jcrzyrki 20 fnn .. Piiotr Panclr. 
20 fen. (na:d. Kazimierz K.akk - porto .~O 
fen.) 5,96 mr. 

Na chrzcinach u Stanisla wa Jauer: St. 
.Tauer .z ż. 1 mr., nowonarcdZl=\lla córkcl 
Pelasia 20 fc.11 .• synowie Józiu 20 fen„ Ma
ryś 20 feJl., fnrnciszck Kaczorek z ż. 1, IO 
mr .. Star Pr;-y:rnł I' ż 90 frh., A·i!drrrj P~~
rho~i:1a:-; 7 ż. E\O fe1„ (m·d. St. Jancr) 

' .(,H, mr. 

Na cbm.:lnach u Ja:12 K~nY<i~skiel'•: ~ 
Oberhausen J. l(.owals.ki z ż. l mr., OOJF:n·-· 
ttarod.omly syn 30 f., Józia l(~waiska 29 L 
Ign. l(owalewskl z ż. l mr., fr. Kn'wał·•:. 
ski z: ż. 1 mr., Stan. MflrolaJczrk z ż. l mr .. 
K. Nowacki z ż. 1 mr., Stan. StanisJa-W'ski 
z ż. 1 mr., J. Ciesielski 50 fev-i., Stan. ~\! 
5'0 fen. (tnad. i pono 20 ftrn. F L l( o'WUre-W. 
s.ki) 7,st mr. 

Od1 parafian µołs.kid1 ze Stoppenbergu. 
Fr. Ptysop 1 mr., lVLar. Kasperski 50 ka., 
Jaikób Witta< 50 feu., Jan: Szlago\vski 50 f.. 
Aleks. M~:i:ko„vski 30 fen., J~ J(łapper 3{> 
fen., And. Kempa 30 fon., fr. Tornaszei-w-sk'i 
30 fen., Pr. Szmid1 20 fen., Pi{)tr Krakowski. 
20 fen., Igp1. Tc:mc:z~.k 20 fen", W. Szmania 
2'0 fer1~ .• Ant. Szarnofows.ki 20 fe:n., \Vł. 0d
,ladka 2'0 fe.n., Piotr Sadowski 20 Ln., fi' 
KordUiniowski 20 en., Aleks. Wentowskl 20 
fen., \~\·,je. Try}anow<ski 2D fon., Igrn. ż11-
·rek 20 fen., lgn. Wasielevvski 10 f&n., And. 
Blaszkowski 10 fon., Wil'hell.m. K1111z 10 f~ł. 
Jan ł1o'ifnu:J"mT 10 fen., Stain. Biskup. 10 fen„ 
fan 1(,o.gga 10 fen., Stefan Musiał 10 fen., 
Józef Przybyt:ski 10 fen., Mich. IlialY1 10 i. 
(nad~ J. Szlagowski) 6,8ł mrb 

Nai zairęcz1!niJJ.:h u Wojciecha Jam:uż.
ka. NlJo<la Para 1 ·;ur., fan tteydai 1 mr .. 
Fr. Pierzchafai 50 fen., Pilotr I<a7.mierczak-
50 fen., Sta:r:ćsfa1\\-a1 Owrniaczyk 50 f~n .. 
Maryar.1111 Zclma.!flin 20 fen., Marci'n Kuś:ni--
ki 50 fen., Emil Perak 30 fon., Józicf Wroi--
111ij 1 mr., Stan. Kolczyński 20 fern., Józef 
Robakowski 5{) fen., Aldlolf Perak 50 fe~1. 
(nad. Fr. Matysiak) 6,70 mr • 

U Ant'oniego Wojciechowskiego: Wi Al~ 
sum. Adam Slottna z ż. 2 mr., And. Wojcie· 
chawski z ż. 1 mr., nof\vi::nar:xlzara córk<1, 

30 fen., Jan Młynarczc.Ik z. ż. 1 mT., syn .i~ 
g-o J1~nek 20 frlf1., JaITT Wróbl~\Yski z ż. 1 
mr., Stan. Mfynar.czruk zi ż. J mr., córka 
jego Sta·sia 50 fen. (nad. St. Młynarcnk) 

7,00 mr 
Na1 chrzdnacl1 u Tc',nasm Oa:lusika. 

Tom. OaJlusik z ż. 50 en., ich d1zieci: ttQ'W•O

narJdzooy syn 30 fen., Ag:ni-eszka, Franci
sZika,, Józefa i Ko1bnś ·poi 10 fe!i1., S.awillski 
z ż. 50 fen., ich dzieci Strn11islawa i Anna 
po 20 fon., Kazimierc2ck z ż .1 mr., ich c(ir
kn l\1arysia 10 fen., stanu rnatJrn 20 fe.n., J 
Skrzypcuk 1 nu„ St. Kobusi(1ski 1 mr. 
(n.a<l. St. Kubusif1ski) 5,53 ar. 

Na chrzcinach u Kęseg-01 w Esse-n: l·i. 
Sk!(/larski 1 mr .• Władysława Bedn.«.re'i' I 
n.1r.

1 
Józef Kcrnpa z ż. 1 m/., \V2,1'.enty \Va

Jasifrski 50 fL:rJ., \Vojc. ·\Valkowia1k 50 kn„ 
\VI. Pietrowski z ż. 1 mr., Marcin Stav;11-
ski 1 mr., Jan Kęsy z ż. 1 mr., J.at1 Owcn
n:k z i. 50 fen., And. l(apturczaik 50 f. (na~L 
Viotr Sfoo,la.rski) 8,00 inr. 

Na 0~1rzdnach u A. Iiudego w Iio1-:;h1ar 
mark. A. Iiudy z ż. 1,2.0 mr., r. KatSTTna
n><k z ż. 1 rnr., J. liudy z I"atarzyną Liss 1 
mr., A. Stęszewski z ż. 1 mr.., J. Michai.o
\\ ski 50 fi:n., S. Si·~sz.cw~ki 20 fe~1., Ludwi
ka Liss 1 mr., foUanna Liss 50 fen. ze1hr.a-
nie t~ . Ś.\\. \VojcieclB. 2,34 mr. (nad. i por 
to 20 fen K. Matuszczaik) 8,54 mr. 

N.ai chrzcimach u Fr. K1oatkiewicza \\ 
Bruchu (Ornllbad): fr. Ko/nkiewicz z i.. 
50 fen., .r.-·)<WO'nar·c.dz:J1it.'.l córka Pellagia W 
fen., Stan. Rura z ż. 50 fr:m., ich córki Józia 
WliadziaJ, Marynia i Stasia P'D' IO kn. 
chrzestny Waw. Konkiewicz 50 fen., And. 
l(1ooopka z ż. 1 mr., ich córka Marynia IO 
feii„ J. \:Vcda„c'Z.2.!k 50 fq.1., pe\\·nai iOS~}b<l 
W. F. 50 fon., kizi I(za-<l.ki 50 fen., .l\.fa1Y' 11-
na \Volarsk1'1 JO fen. (!na<:l. Stan. Rura) 

4,70 Htr. 

N,1 .chrzcinach u Fr. StaclW\Yiaka '\ 
R(/~thmissn: F1r. St1chJ1\\'i2k z ż. 1 m.r., r~ '
,,1on~·r::·:lz1:na córk~ 25 fen., \\'a!"'. Stac!i1 

-

\Yialc z ż. l mr„ Jan Stacho" ':i::iik z n"rzc
czoną 1,50 mr.,· PmveA Jasicki 1 mr., Wii·· 
hclm '\\!ys"':cki z ż. 75 fon., Ja:kób P:::i1cieh z 
ż. 50 fen·:. Fr. M<trcinia!k 50 fen., J. Wtcda.·
cz·a1k :; ;,. 1 mr„ panny J.oa11r.rn i Julianna 
Przezburskic 50 fen. (w11ęcz. fr. StachD
wiaik) 8,03 mr. 

N1 c·1rzci1:rn1::h n Pa\\'ła Mabkc1wiaka '" 
\VaHcnsd1dd: P<i weł Maćkowia.k z ż.? n, 
Skfai:1 ReJer z ż. 1 mr., knt. Matuszew i:;ki 
z ż. 1 rnr., SL11. Matnszewski z ż. 1 mr.„ 
ich dzieci 50 fen., Stan. Ję<lrzeicZ-3.k z 1.. 

J rnr. (nad. Jędrzejc;r,a,k) 7,50 !flr. 
N,:: chrzdnach n A. Sz-y ;n.1t'1skiego \\ 

I?.lihlinghauscn: A. Szy1~1a(1ski z ż. 1 rn ·„ 
.J. Milmtajc2:)k z ż. 1 mr., Jak. Wyzujek 1 

mr., Andrz. Janicki z ż. 50 f., Waw. Wyz:i
jak z ż. 50 fen., L. Beba 50 fen., Józef N_o
s0k fi{) Ln„ M. Wujek z i. 50 fen. (na:i.'~\. 
Vv'Hiek) 5,50 J,1(1· 

Ze sk'1:rbor.ki T1o·w. św. A1ltrn1iego ''· 
Ur=dwn<lorfie (nad. Oawa1r7.ycki) Hi,00 1 

• 

z g.\ riazdki T1:YW. św. Stamnsla·wa: H. \ 
Marx!oih łna<l. fan SCJof) S,811111• 

Dziś zło-tono: 152,·0 -..r · 
Bytu ·w kasie (zob. nr. 49) ~7,60 r. 
n. 31. 1!. Ofi. \V ibisie: l,0,01 mr 
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· . .a..ctwo Różańca św. w Ueckoodorł 
·~ s\V'Yłtl siostrom, iż zmarła srostra 
*'le$ttej Róty 

śp. Anna KozJkowska 
~ ~l Wałszewska. 1- Pogrzeb od:będztc 
sfo v.11 niedzielę pa polu.dniu o godz. 3 z 
dclirnu ża1oby przy; ul. Ueckenoorfer Str. 
nr. 13'6. O liczny udział w pogrzeb i:.! 
µro'S'i Pneł<Ylona. 

.&WWW ICQlł 

Podzięko w a nie! 
Dziękuję wszystkim krewarym oraz 

Towiarzyst\\'U Serca Jezusowego w Reck
lingbaiuscn za liczny udzial w po.grzebie 
mej !łrochanei matki 

śp. Maryanny Pachurkowej. . 
(4:22) • Walenty Pachurka. 
~~"i'TMZ~:t 

Thwarzystwo św. Antoniego w Laad. 

Tow. &imn. „Sokół'' · Bulmke 
dllje do '' iad·:-mo~d S\YYnl druhm:n, iż pier 
wsze miesięczne J)Osicdzenie odbedzie się 
w niedzielę, dnia 31 bm. o godz. 4 po p-o1. 
w lokaJu p. Luig, na.r<Y.lnik ul. Kesselst:-. 
i U<l·ostr. Wszystkich nam dobrze życzą
cy.eh Rodaków z Bulmke m.praszamy. Kto 
Rolak, ten „Sokół", powłnno być haslem 
naszem I Czo.km! Wydz.lał. 

Uwap: Listy tyczące si~ to'warzy. 
stwa prosimy nadsyłać do dmha prezesa: 
Mk:hał Szaiaga, Bulmke, Wannerstr. 148. 

Towarz. p, oo. Serca Je1.. w ReckUnKbauseq 
oznajmia swym czfonkom i wszystkim Roda
kom zamieszkalym w Rccklinghause.n i okolicy 
waz szcui. bratn;m Towarzystwom, które od 
nas zaproszenia odebraly, także i tym, które dla 
braku adresów zaproszc(1 nle otrzymaly, iż w 
uroczystość śś. Trzech Króli obchodzimy 13 
rocznicę swego istnienia. Program jest naste
puj~y: Od r!OOZ. 2 do Vi4 przyjmowanie brat
nich to•varzystw na salii „Villa franka". O ~~4 
wymarsz do kościofa ua polskie naboie(1stwo. 
Patem prr.ywitanie gości i koncert wykonany 
przez p, Pietry!{~ z Bruchu. Okolo 7 rozpocz-

Tol'i·. 8w. Stanlsfawa )(. Bruchu (Grull
zaprasza S\\'7ch sz.a!n.. iezlonkó'< z rodzina
mi na pienvsz<\ \llilS"U\ gwiazdkę, która siQ 
.cdbedzie w dzień Nowego Roku, tj. 1 ~ty;
czoia o godz. 4 pa p<jl. na dolnej sali p. 
Schramma. Zarazem n ' raca sie uwagę 
czlonków, ażeby dziatwę swą ze sdbą przy 
prowadzili bO' dzieci chodzące samopa 
bez rod'Xków nie będą na sa.lę \Vpuszczoue. 

Uwaga: Czlookowie, którzy mają go· 
ści p:oza miejscowych, mogą lch na salę ze 
s::>bą przyprowadzić. Zarząd. 

Członkowie za~ząd~ powinni się sta .' 
„wić o godz. 1 P-O poi. punktualnie. 
(1) lin. Roszak, przew. 

Baczność Gelscnkirchen-Ueckendorf ! 
W poniedziałek, clllia 1 stycznia o go

dzinie 4 po ·Jjołudniu odbędzie się miesie
cZ11e zebranie. Przybycie każdego druha 
jest koniecznie p<Y.lądane. (1) 

Czolem ! Wydział. 

Kolo śpiewu „Cecylła'' He.-
łl rządza w uroc.-st.ość Nowego 
w'J>6lną gwiazdkę w <lbmu czeladzl ka• 
łidcie.i, ro\ którą sie v; zystkich człiiEllUTI• 
oraz ż zliw)"ch Rodaków z ttern l ok 
licy Jak najuprzejmiej zapr:a..szn. Poe 
tek o go'dz. 6 wieczorem. Zarząd. (I 

l(ol<> śpiewu „Jedność" w Bruckllaasea 
odbędzie w Nowy Rok walne zebranie 
lokalu p. Meister o godz. 4 po południu~ 
.1 'a p-orządku dziennym obór zafZtldu„ O 
liczny udzial czlonkó\ uprasza się. G<l -
cie mile widziani. Zarząd. t 1) 

Na „Dam Pdlskl" w Boch1 
złożyli . 

Sta11isilaw Za:lłsz z Esscrt-\Vcst 3 inr. 
l(OMITET BUDOWY „DOMU POL

SKIEGO" W BOCHUM, 
Z polecenia W. Sosiński, 
Bochum, ul. Untcr d<'n Linden J. l 

nie si~ teatr pod. tyt.: „Genowefa". Wstępne -..· ,.,„ _...., 
-dla c11onków bratni-eh towarzystw wynosi .30 1•19-r; .... _r. ~" ~~~. ;d:.@~~:Jscr~~ 
fen., dla rn'eczlonków legityma.eye 50 fen., które ! 
można otrzymać od crJonków Tow. Serca Je- '~ ,- "' s:s. . 

zusowego i o·d p, L. Bresser'a. Kochani Ro-
dacy, korzystajcie z niniejszego zapro~zonia i N N R k 
r.cchcicicie nas jak naJ)iczniej odwiedzl"ć. Bra- i a owy 0 
tnie towarzystwa prosimy, aby pr2ybyly z cho-
ra,l{wi.ami i wszclkiemi ozdobam~. Z bratcr-
skiem po.zctrowieJ11:em Zarząd. 

składam 

W i1iedzielę, dn'ia 31 grudtnia o god4. 
.ot~ poludniu nabożel1stwo polskie z karn-
11lł0t Bo nabożeństwie wspólna 11 gwia1~
dka" :l.la wielkiej sali dbmn towarzyst1\'. 
O Hczny ud,ział prosi Zarząd. 

1 

Tow. św. Jana Chrzc. w Haspe. 
• W nriedzielę, dnia 31 grudnia IO<lbędzle 
się zebranie, na iktórem mamy rad'Zić o 11-

rządeeniu pierwszej zabawy. Uprasza sic; 
czl·onków, aby wszyscy przyibyć zochcieli. 

• 
lllOlłll Szanown n1 

( 4 39) 

Odbiorcom 
Jłaczność Rodacy w Gelsenkirchen 

i okolicy! • • • • • naJszczersze zyczen1a l(oło śpiewu „Lutnia" w Gelsenkirchen 
pctooje do \Via'Clomości, iż w niedzielę, dnia 
14 stycznia; 1906 r. urządza zabawę, połą
ctalitią z przedstawieniem hardzio' wes-Of ,'!j 
szituczki teatralnej. Zabawa odbędzie ~:1G 
o godz. 4 POi pofo.dmiu na 1 sa;Ii hotelu ,,Ger
ma,tniai" ul. Arminstr. l(IQmu na tem zależy\ 
by się szczerze w kole połskiem zabawić, 
niech.aj przybędzie. Goście mile widziani. 
Uprasza się także o liczne przybyde czło11 
ków ()kojicznyx:h towarzystw. (3) 

Zarząd. 

(1) Zarząd. 

Tow. gimn. „Sokół" Il w Oberhausen 
podaje diQ wiadomości swym drulhiQm i 
wszystkim R-0dia!kom i Rodaczkiorm z Ober
Jta.usen, iż urządzamy zabawę zimową dn. 
1 stycznia 11a sali p. Webera, ul. Duisbur
ska, na którą wszystkich zapraszamy 
teraz nasza mlod:zież nie potrzebuje .!II~ 
w ten dzień po' l()bcych zabawach tulać, tyl 
ko będzie mia la zabawę polską. Czokm l 
(l) Wydział. 

~--~~~~~~~~~~~~~--~~~~·~~~ 

~~~- ) r::~~~~~~~~~~~\i:~~~~~cw~~~·~~~' ~·{~~ . ,. I!. 
""""-'~~ .... w,~.Ń.;:„~.,,,~~~~~~~~t'~"ll·~~~~ Oi<""''ffi. 

I 

y I n 

s z cze s li we go 

• 
1\ 

ST ANISLA W l(OCHOWICZ, 
obraźnik polski, 

ulica Albrcchts tr. nr. 27. 
WACŁAW JANrOWIAI(, 

·polska piekarnia, 
ulica Orlinstr. nr. 10. 

l(AŻMIERZ JANKOWIAI(, 
n o w a p o I s k a c u k i e r n i a, 

ulica Alhrc:chts tr. :nr. 27. 
fRA'.\fCISZEK KAMYSZEK. 

mis(rz krawiecki, 
ulica Albrcchtst r. nr. 2. 

ST.LITKOWSKI, 
stdad towarów kolonialnych itd. 

w Hamborn, 111. Emscherstr. 
ADAM SŁOMA, 

k r a w i e c p o I s k i, 
ul. Albrcchrstr. 27 . 

TEODOR KRAJEWSKI, 
polski skład kolonialny 

111. Albrcchtstr. 31. 

JAN CHUDZIŃSKI, 
p i w i a r z p o l s k i, 

ul. Mittelstr. 11. 
l(ONSTANCYA I WOJCIECH JASlNIAK, 

$kład towarów kolonialnych, 
26. ul. Albrcchtsti-. 26. 

ROMAN GIER.NAT, 
polski szewc, 

7. ul. Albrechtstr. 7. 
ANASTAZY BESZCZY~Sl(I, 

szewc pclslci, 
56. ul. Cesarska. 56. 

FRANCISZEK ARENTOWICZ, 
s a I o n i?: o la r ski, 
nlka Lo11isenstr. 19. 

.fi$! 

~l~~~~~i'~~~~ • 

• 
JAN JUSZCZAK, 

s kl ad ko I o n i a I u y, 
1!1. Leh11 !10:fstr. 9. 

I(ONRAD PIECZl(A, 
p o I s k a j a d a I n i a, 

ul. Lchnhofst r. 12. 
J. ŻYWIAŁOWSKI, 

fl''.lf !: lf! zPr;2 rtZ1 i ~ 'r7, i z!"~n ik , 
111. J\lbrcchtstr. 16. 

WALENTY DOROŻALSKI. 
p o I s k a d ro g e r y a. 

ul. Cesarska (>7. 
M. STRZELCZYK, rzeźnik polski, 

Ccsa·rska. ul. 71. 
JAN SZULC, polski kap2łmistrz, 

Cesarska ul. 71. 
L. MARCINIAK ,skład cy2ar i papierosów, 

111. Cesarska -'ł9. 



···~· ··~· !.-··· : ŻyoT.eDiil :-::r.l:zęAliwe'• i 
• Nowego Roku • 
. ! i tJebre,o powo<l~enia wsz_l'stkim Hod;.iku• • • 

"li;if' "' Na<lrenii i Westfalii. 

i Ja!.~~~~?~!~~llł, i 
• A 
• w Katernbergu ~ 
• (4~n) K:i~taniPnstr. lll'- 6. • 

-~ •Ja•-~ • • • • • 
• 
• • I 

'1„eodo1• Selłwan, 
• 'a,iwi~kszy Hkład kolonialno-tłu:-;zczowy i miu::ła, 

Oberhau~eu. Mark.t1dr. naprz. Bohma. 

••••••• •• 

Ja1 i Franelszek Ił eh, 
zakJad kra wie" Jci, 

Essen, ul. Thurrustr. 1r 1~. 

8berhausen, Bi1marekstr, 1. ·····~·········· -~~--1 Szanownym •o rn edbiorc1m ł ~~~G:li:t;~~~~~ 

1
i :~::: nini<j;zem serdecae •• ~ l'WaJ~„dccznteJsze Syczeata m Wszystkim członkom Tow. św. Piotra i Pawła. 

Nowego Roku . na Nowy Rok w Brucllh"usen 

ł 
zasyła wszystkim. swoim odbiercom, puyjaeiełcnn życz~ ninieju~m 

~. niech źyj~ szcn~śliwie i w;eso- or~ w~zystkirn życzliwym Rodako•, kMuy swoich D o s 1· e g o Ro Ir u ' 
'I Io, i niech pamiętaj, o mnie! popior&JI\· C4~9) • , I A ' j. l 

ł- Adam Bartkowiak, ł , Jan Ba:ranski1 I A•lam SloD1a, I: 
sklai mebli j wypraw. li. ~ 1~ł'anne, BUnhofstr. 104• przewodnie1ąey Towa.rzystwa . św. Piotira i P.iwła 

I' W skład meb 1 oraz komp I. wypraw. w Brnckkaus·m. ( ł 32) 

~„lllWJtl0 ~~~iN19&tJą5~~11'.l63~ I ~-i)l(ilfdłli~łlQYfl~*•••••„••••H• ~~mm~~-~~~~~~~• 
• ''ł'8ll!l)'8tkbu Ton·1u•z1·1!1tD·om • • Moim szanownym odbłoreom, ~ 

i polskłem na obez1·źnłe, • • ?J'M~ wszystkim Rodakom w Gelsenkirchen )tł 
które zamawiają. umnie muzykę, wszyst- • ~ Uekendorf i okolicy życzę szczęśliweE,I M 
kim Rodakom u których grałem na weso- JIR 

:·i ;:~hSU;z·.urcąsz~yąi:St;l:l!WeRntole.~~f·;:Uro~l:,d· b·ż·N~~roz~owm,ekgtóol'Z.V! • I Na1ego Roku! I 
Ni Dziękuję szanownym Rodakom za do ~ i: tychczasowe popieranie mego przedsiębior- ~ 
~ stwa i proszę i nadal nie zapomnieć ~ 

: I! omnie. ( 436) ~ 

• u~!~t:. Kułk, HN~~:t?~a. • ! Woj~~~ę~~·ni~~~~:lny, ! 
• ·- . ~· . _ kapelmistrz. ~ ~ ~ • • m w Gelse11kb•ehe11·~ek.e11dorl ~ 

Poszukuję b~bnisty z małym i wiei· "i!ł:1 ulica Nord.str. nr. 35. w 
• kim bębnem. W ostatecznym razie choćby • m- 2!ł'll; 
• t.ylko "'małym bębenkiem. • tJH1i~tHtHt~~-~-i~Ht·OWmmlf ••••• „„.„ ••• ~···dllm~·-
l
w~ ~Vs.ystki„ "naszym edbior-~I ł Na Nowy Rok • 

~om .w Schonaebeck '7\ranne i o- ł wszys+kim ID ' im odbiorcom, i \\. 
licy zyczę . J7 

szczęśliwego ł& ;J ws~y~tk1m Ror akom na. o bezy i... 
N owego R -i)ku. • i źrne l ": Polsce .s~ła.dam ser- fi' 

I Z• . 1 „ . I 4 deczne zyczen••· ł 
yczę wie c szczęscia 1 po- ~ 

myślnośei, zarszem ~ziękuję .za D = Józef Wierzbiński 
ootychczasowe pcPparcrn mego m- "' ~ ' a.1 
teresu o dalsze zaufanie i pa.miąć M ~ w Rauxel pod Kastropem, I' 

1 ;~;enty lilem~~2~~' 1 J •~·~·~~ I piekarz w Seliopneheek. .- fłrankl prane w domu apretuje codziennie 
..a.v~~~iMe~~~~m najtaniej PARBIERNIA OALLUSCHl(E, PRAL„ 
-~~~~~~1"Jl'P'~ NIA W BOCHUM. Tel nr. 911. 

~~IHlOlHlH~• IHJHt~~HtH~~ 
Wszystkim moim Odbiorcom 

l'llie: Hofstede, Hernt>r~tr. 259; U..ae, 
Bahnhofstr nr. 32, 73, 134; Elckel, Rolinghau
sea, Linde-. Hattiingen, Langeodreer, Witten. 
Anaeo, Werue, Llt2eo4ortmund. MMt~ Ka· 
słl'01J, WatteMCbetd, Kamen, DortmumL 

••••••••••••••• Poszukuj~ kilku H.01•.zystna 8posobneść 

zastepcOw IDIPjscoW. lfam jes~~~!~!~a.!~~:·0• 1 
„4 

na wysokie prowizye 16 } t t ,,. 
J. Kw i at ko ws k i ' kMre I& pro~~ałżeJ ~-y ~!:.. 

Jen1ry, aby miejsce dla lat.owych towarów zroł>ił • HERNE, 

Cygara, papierosy i papiery luks. Jan i Fr. Błoch, 
hurtownie. Essen, ul. 'l'urDll!ltr. nr. ł.& 

( 437) I Oberhausen, Dłsmarehstr. t. 

····-···-··· 
r
~<f)~~~~~~~~ 
~~~w~~~-

.Moim szanownym odbiorcom jako i wszystkim Ri>dakom 
na o bezy źoie iyczę 

zd.row-ego i -oo esolt go 

NoWego Roku! 
Zarazem dz ęklję za tak gorliwe poparcie mege przed · . 

siębiarstwa i proszę o łaskawe względy, ~ ' 

( 443) Z szacunkiem 

Tomasz Pietrowski, 

. -·------------------
/..;A <Jna;., JY•• : .. a L rli.!tlaKc)·ę odpc wJedziałny: A a t o o ł B r ej s k i w Bochum. - Nakladem ł czciookamJ Wydawui'-'-twa „ Wiaru ':>3 Polskie20" w BochmB. 
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